
Eric Van Steen 

PLUMULA OP HET PBA JEUGDCIRCUIT 

Klein Boom Putte - Maart 2010 

 

Plumula schittert met 4 tornooiwinnaars en 2 finalisten !!!!! 
 

 

Anouk Lebrun wordt A-SPELER !!! 

 

Ine Van Wouwe WON voor 3e keer de Meisjes ENKEL -9 !! 

Anouk Lebrun WON de Meisjes ENKEL -18B !! 

Joren Brys en Glenn Van Calster WONNEN de Dubbel -18B !! 

Jens Smet speelde voor de 3e keer FINALE ENKEL in -9 ! 

Glenn Van Calster speelde FINALE ENKEL in -18B ! 

 

PROFICIAT ! 
 

 

Klein Boom telde 182 jeugdspelers waaronder liefst 14 Plumula’ers. Sterk. Qua organisatie vernemen 

we dat het ganse bestuur en de medewerkers van Klein Boom vanaf 8.00 uur druk in de weer waren om 

alles klaar te maken zodat om 9.00 kon worden begonnen - een verademing. Alle -9 en -11 spelers 

kregen per poule een teller toegewezen die erop toekeek dat alles vlot verliep en deze stond hen 

natuurlijk bij met de puntentelling.  Er werd gespeeld in 2 zalen en in elke zaal was er een 

verantwoordelijke die erop toekeek of alle velden steeds bezet waren. Klein Boom is duidelijk één van 

de betere jeugdontmoetingen geworden. 

 

Een deja vu, Plumula plukt zijn vruchten maar mag niet vergeten opnieuw te zaaien (cc:Baccs). 

Van de 14 Plumula’ers waren er liefst 9 uit de reeks -18. Voor deze toffe groep werd het weer een 

zeer leuke ervaring waaronder terug 2 nieuwe mensen. Het onderling supporteren maakt het tof. Als we 

dit nog bij de andere reeksen kunnen bekomen is er zeker fun, groepsfeer en resultaten ! Niet verkeerd 

verstaan, voor de drie Plumula’ers bij de -9 jarigen en Jelle bij de –13 jarigen was het zeker niet 

minder leuk en ook de uitslagen mogen gezien worden. De coaching werd verzorgd door Luc Doms 

bij de -9 jarigen. Bedankt aan de fotografen Danny Smet en Gert Van Wouwe. Van de -18 hebben we 

spijtig genoeg geen foto’s. 

 

Er volgen nu (reeds) de 3 laatste ontmoetingen in het jeugdcircuit !!! 

Ben je geinteresseerd, schrijf dan tijdig in met een e-mailtje naar eric.vansteen@inno.com.  

 
 

Zaterdag 17 april te Bornem - Plumula  => onze eigen jeugdontmoeting 

THE PLACE TO BE ! 

 

Zaterdag 24 april te Walem – Opslag BD  => voor -9, -11 EN –13 jarigen 

Een nieuwe organisator ! 
 

Zondag 2 mei te O.L.V. Waver - Waverse  => voor ALLE jeugdreeksen -9 tem -18 

Vorig seizoen was er hier 1 dappere Plumula’er ! 
 

 



Eric Van Steen 

  

 

 

 

 

            



Eric Van Steen 

De Plumula uitslagen: 
 

Bij de meisjes -9 waren ze met zijn vieren � 3 wedstrijden per speelster en nadien nog eens 3 (finaleronde). 
  
� Ine Van Wouwe WON alle 6 wedstrijden en kan haar 1

e
 plaats in de ranking bijna niet meer verliezen. Bravo.  

� Tiana De Keersmaecker (pas bezig) wint liefst 2 wedstrijden op haar 2
de

 ontmoeting en verliest maar nipt met 3 

sets (9/15 15/14 en 5/15) van de latere finaliste. Een flinke vooruitgang. Bravo Tiana. 

Om de -11 Meisjes Dubbel te depanneren, debuteerde Ine in de -11 dubbel waar de A en B reeks samen speelden. 

Ine won nog 2 wedstrijden en vond het ontzettend tof. Knap. 
  
Bij de jongens -9 waren er drie poules (2x 3 en 1x 4). Jens Smet speelde in een poule met 3 en won zijn 2 

matchkes. In de finale (met 3) verloor Jens 1x van Daan uit Noorderwijkse. Jens presteerde goed tot zeer goed. 
  
Jelle Smet verloor zijn eerste wedstrijd met 30/21 en startte dus sterk in de -13A. De andere wedstrijden werden 
zwaar verloren. Na een sterke progressie begin dit seizoen is dit zeker niet erg als debutant in de A-reeks, de 
volhouder wint. 
 
Bij de -18 noteren we bij de meesten 2 overwinningen of meer, hetgeen dus voor zichzelf spreekt: 
 

Gil Adriaenssens won zijn poule met 30-23 en 30-19. In de ½ finale werd verloren met 17-30 van Glenn. 
 

Joren Brijs won zijn poule met 30-27 en 30-23. Joren moest ¼ finale spelen die ook werd gewonnen met 30-13 
van Ben Witters uit Berlaar.  In de ½ finale werd verloren met 17-30 van een Olve speler. 
 

Freya De Prins werd 3
e
 in haar poule van 5,  2 x winst en 2 x verlies waaronder een thriller met 29-30. 

 

Maikel Goiris verloor zijn wedstrijden met 21-30, 10-30 en 29-30. In het dubbel werd met Gil 2x gewonnen 
waaronder van de latere tornooiwinnaar. 
 

Ellen Heymans speelde voor een 2
e
 maal in de A-reeks en verloor haar wedstrijden in stijgende lijn: 12-30, 15-30 

en 21-30. 
 

Anouk Lebrun won vlot haar poule met 5 + WON de finale met 30-19 van Katrien d’Anvers van Zwijndrecht. 

SUPER. 
 

Tristan Meul debuteerde dit seizoen en werd 2
e
 in zijn poule na 1 x winst en 1 x verlies met 27-30. 

 

Glenn Van Calster won zijn poule en ook in de ½ finale van Gil. In de finale werd verloren met 16-30 van een Olve 
speler. 
 

Tine Van Daele werd ook 3
e
 in haar poule van 5,  2 x winst en 2 x verlies waaronder van Anouk. 

 

Kristof Van Laere verloor zwaar in het begin maar kwam op dreef naargelang de wedstrijden vorderden. Niet te 
missen als we zien dat er een A-speler en een B-finalist in zijn poule zaten.  
 

In de -18 jongens B dubbel WONNEN Glenn en Joren de finale van een sterk koppel van Baccs, 30-22. 

Bravo ! Kristof en Tristan wonnen de onderlinge confrontatie van Gil en Maikel. Beide koppels wonnen en 

verloren erna nog 1 wedstrijd.  Kristof en Tristan verloren de poule op gelijke punten tgv de onderlinge 

confrontatie met het koppel van Baccs anders was het een volledige Plumula finale geweest. 
 

In de -18 meisjes dubbel werden A en B gescheiden. Anouk en Ellen debuteerden met 1 overwinning maar hier 
zat meer in als je ziet dat er werd verloren met 29-30 en 2x 21-30. Opnieuw dus 1 overwinning voor Plumula in 

den A, we blijven groeien. Freya en Tine behaalden 2 overwinningen maar ook hier zat meer in. 

 
 

Conclusie:  Plumula behaalde zijn beste resulaten tot nog toe dit seizoen ! Bravo ! 

 

TOT OP PLUMULA 

HAVE FUN 
 

 


