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PLUMULA OP HET PBA JEUGDCIRCUIT 

Olve Edegem - Februari 2010 

 

Plumula telde 2 tornooiwinnaars, 2 finalisten en een ½ finalist !!! 
 

 

Freya De Prins en Tine Van Daele WONNEN de Dubbel -18B 

Helen Stans speelde FINALE ENKEL -11B ! 

Bowout Broucke speelde ½ FINALE ENKEL in -13B ! 

Freya De Prins speelde FINALE ENKEL in -18B ! 
 

PROFICIAT ! 
 

 

Olve Edegem is met zijn centraal gelegen lokatie in de provincie Antwerpen een ideale ontmoetingsplaats 

en heeft dan ook meestal de meeste inschrijvingen. Na het record van 198 spelers vorig seizoen waren er 

deze keer 169 ingeschreven spelers, zeker niet slecht in de Krokusvakantie. Vele Olve helpers zetten de 

zaal rustig klaar terwijl de eerste spelers en begeleiders toekwamen. Verwarrring met het aanvangsuur. 

Was 8.45 h nu het echte aanvangsuur of was dit nu het uur wanneer je in de zaal werd verwacht…  

We kregen een verschillende uitleg. Verwarring dus en verschillende spelers waren te laat (geen 

Plumula’ers ☺☺☺☺). De organisatie deed zijn uiterste best en er werd stipt om 9h begonnen met begeleidende 

tellers op alle terreinen (zoals steeds bij Olve). Chapeau. In de ochtend was de zaal echter niet vol 

geprogrammeerd hetgeen de vertraging en de late telaatkomers opving maar langs de andere kant 

resulteerde dit in meerdere lege terreinen en werd de sfeer toch ietwat gedrukt. De spelers zelf waren 

enthousiast en dat is het voornaamste. In de namiddag zat de zaal terug volledig vol en werd er gespeeld 

tot na 20 h ! 

 

Plumula was vertegenwoordigd met 13 spelers, net als vorig seizoen. Plumula treedt vooral aan met 

vele nieuwe spelers en dit is een positief signaal. Nieuwe spelers moeten door het eerste “leer” jaar 

hetgeen niet altijd gemakkelijk is maar dit legt een basis voor volgend seizoen. Ook onze nieuwe 

spelers in de A-reeksen leggen een nieuwe basis. Deze reeks is dan ook een zwaar niveau wetende dat 

in de meeste reeksen, de provinciale selektie sterk was vertegenwoordigd. Niettemin, de resultaten 

mogen zeker gezien worden. Er is bij alle spelers een duidelijke groei. Alle spelers in de B-reeks 

wonnen terug 1 of reeds 2 wedstrijden en beginnen dit (soms) normaal te vinden hetgeen het zeker niet 

is. De A-spelers komen nog net iets tekort maar de wedstrijden waren een streling voor het oog.  Zoals 

één van de ouders terecht opmerkte is elke wedstrijd hier eigenlijk een finale. Een andere terugkerende 

opmerking van vele ouders is dat er dringend werk moet worden gemaakt van een Plumula outfit en 

om nog meer spelers over de streep te trekken. The right spirit ! Met de outfit is Plumula alvast bezig, 

waarschijnlijk tegen begin volgend seizoen. Nieuwe spelers over de streep trekken wordt door de 

collega’s van andere clubs ook gezien als steeds moeilijker. Hier zullen we dus samen onze schouders 

moeten onder zetten. 

 

Enkele leuke reacties van de spelers: ‘Ik moest tegen een beginner ... (iemand die zijn 2
de

 seizoen 

speelt). Verloren, zoals ons vader zijne GPS ... Volgend jaar breng ik mijn schaatsen mee ... Ik heb drie 

keer meer gehaald dan ik had gehoopt …  de volgende keer zit het erin… (pas bezig). Wat komt die 

hier nu doen ... mijne vis kan nog meer lachen … Ik ben pomp af man … Trainer, we moeten leren 

dubbelen. OK. 

 

Voor de foto’s en uitslagen nog even meegeven dat vooraleer we thuis spelen op Plumula op zaterdag 

17 april nu nog 2 onmoetingen volgen !!!  

Ben je geinteresseerd, stuur dan een e-mailtje naar eric.vansteen@inno.com. 



Eric Van Steen 

 

 



Eric Van Steen 

De Plumula uitslagen 

Bij de jongens -11 geen Plumula’ers …  maar bij de meisjes -11 een tweede deelname voor Gowri 

Krishnan Kutty en Helen Stans. Zij debuteerden voor het eerst in het dubbel en werden samen 

ingedeeld met de A-reeks, een kleine vuurdoop. Om voor de eerste keer samen te spelen en op dubbel 

nog niet te hebben getraind werd zeer sterk gespeeld. De 1
ste

 wedstrijd werd verloren met 30-28, de rest 

iets meer. Vooral de mentaliteit zit goed, niet zeuren op elkaar en plezier maken tijdens de match en 

achteraf, schitterend. In het enkelspel moest Gowri starten tegen de later tornooiwinnaar. Pech maar de 

tweede wedstrijd werd zeer knap gewonnen. Helen, pas spelend sinds september, won zelfs haar 

poule. Een fysieke uitputtingsslag, in de laatste wedstrijd werd gewonnen met 30-27. Knap. In de 

finale was een Indisch meisje veel te sterk en deze is volgens ons zelfs een sterke A-speler. Bravo 

Gowri en Helen. 
 

Bij de -13 jarigen speelde Bowout Broucke 2 sterke partijen in zijn poule. Niet eenvoudig en opnieuw 

poulewinnaar. Bowout blijft een duidelijke progressie maken van ontmoeting naar ontmoeting. Na 

bijna een uur wachten was de ¼ finale nu net wel ! 30-28 winst. De ½ finale moest direct erna worden 

gespeeld … Een prachtige wedstrijd die met 29-30 werd verloren tegen een zelfde type speler en toffe 

speler uit Zwijndrecht. Een finale waard. Jelle Smet, voor de 2
e
 maal in de A, was geloot in een zware 

poule. Ook bij Jelle is er een duidelijke progressie van wedstrijd tot wedstrijd. De resultaten worden 

ook beter zelfs tegen sterke tegenstanders. Op de smashlijnen en tacktiek gaan we trainen Bowout en 

Jelle. Een zelfde verhaal bij de meisjes -13. Eline Puis, een tweede maal op het jeugdcircuit, begon als 

een wervelwind in haar poule. De eerste 2 wedstrijden werden gewonnen (bravo Eline) en dan tegen 

een Indisch meisje dat veel te sterk is. En inderdaad zij heeft het tornooi later gewonnen. Sarah Muys, 

ook voor de 2
e
 maal in de A en ook geloot in een zware poule met liefst 2 spelers van de PBA selektie. 

Ook bij Sarah is er een duidelijke progressie. De laatste werdstrijd werd nipt verloren met 27-30. In 

het dubbel werden A en B samen gezet en wonnen Eline en Sarah elk 1 keer met een X-speler. Een 

Plumula dubbel-debuut in de -13 meisjes moet volgende keer zeker lukken als A en B toch samen 

blijven. Met een 6-tal sterke Plumula spelers die we in deze reeks hebben moet dit zeker lukken. 
 

Annabel De Ost hield alweer het Plumula vaandel recht bij de -15. Annabel werd A-speelster bij de  

-13 in Olve en was dus gemotiveerd. Annabel won 1 wedstrijd in haar Enkelpoule en 1 in de 

Dubbelpoule met een X-speler. Dit is verdienstelijk in een uiterst sterke lichting met … karakters.  

Ook andere ouders van andere clubs wisten te vertellen dat Annabel sterk is vooruitgegaan. Knap. 
 

In de -18 droegen Joren Brys,  Glenn Van Calster en Kristof Van Laere de Plumula hoop vooral na 

de sterke de dubbels in Zwijndrecht. In de enkels werden alle openingsmatchen gewonnen. Knap van 

Kristof die pas een goed jaar bezig is. De andere enkels werden nog verloren tegen enkele zware 

kanonnen. Joren, Glenn en Kristof verdedigden zich moedig in de dubbel en wonnen elk 1 van de 2 

wedstrijden. Verlies met resp. 20-30 en 28-30 betekent dat een finale in de mogelijkheden blijft liggen. 

Knap. Bedankt aan Olve om het laatste nippertje nog een X-speler te vinden voor Kristof want Maikel 

en zijn ingeschreven X-partners werden geveld door blessures. 

Bij de -18 meisjes was het Plumula boven. Bij de dubbels werden A en B samen gezet en met de B-

finale gestart. Deze werd knap gewonnen door Plumula. Bravo Freya De Prins en Tine Van Daele. 

Toppie. In de A-reeks was er het debuut voor Ellen Heymans. Zij speelde met een x-speler uit 

Zwijndrecht en inderdaad liefst 3 finales bij wijze van spreken. Alle verloren maar zeer sterk debuut. 

Bij de -18 meisjes is er terug een toffe sfeer. In A en B tesamen waren ze met liefst 16. Tof. 

De enkelwedstrijden startten rond 18.45 h en duurden liefst tot 20.30 h ! Sterke wedstijden dus met 1x 

winst voor Tine en 2 x voor Freya. Ellen had geen winst maar wedstrijden van 15, 23 en 28-30. Mooi 

in “den A”. Freya zat in een poule van 3 en speelde dus finale. Knap en toch wat teleurgesteld, omdat 

ze geen A kan worden mits 4 wedstrijden moeten worden gewonnen. … (← hier staat een vloek) Luc ! 

Alle moed nog bij elkaar geraapt maar de finale was niet de beste match. Om 21.15 h waren we thuis ! 
 

Conclusie:  Plumula zit duidelijk in stijgende lijn qua resultaten en van deze ontmoeting onthouden 
we vooral de leuke en spannende wedstrijden en … een lange dag ! 
 

HAVE FUN 


