PLUMULA OP HET PBA JEUGDCIRCUIT
Zwijndrecht – Januari 2012
Plumula heeft opnieuw een sterke lichting in de maak en
was met een record aantal spelers op verplaatsing !
Jens Smet WINT -11A Enkel en Dubbel !!
Tycho Broucke WINT -11A Dubbel en speelt FINALE -11A Enkel !
Lukas Muys speelt FINALE -11A Dubbel
Nina Balazs en Helen Stans spelen finale -13A Dubbel
Bowout Broucke speelt ½ FINALE -15A Enkel
PROFICIAT !!!
Na de kerstexamens is Zwijndrecht traditiegetrouw het eerste jeugdcircuit in het nieuwe jaar. Deze
keer werden alle reeksen uitgenodigd, ook voor de 1e keer de -18 jarigen. Achteraf bekeken niet de
beste zet want alle wedstrijden na 13 h werden gereduceerd van 30 naar 21 punten. De tol van het
succes want Zwijndrecht telde een record aantal inschrijvingen, liefst 224 spelers waaronder 28
Plumula’ers !
Plumula was quasi in alle disciplines vertegenwoordigd en begint beter en beter mee te spelen in de
A-reeksen. Ook veel nieuwe gezichten in de B-reeksen met een zeer sterke progressie. Bij de -18
krijgen we echter geen gehoor .
10 Plumula’ers speelden voor de eerste keer mee ! Bravo aan onze debutanten Bjarthe & Bjorn
Peeters, Bryan Van Wesemael, Kaat Neefs, Kaat Van Wouwe, Lex & Yorn Van Den Bosch, Nele
De Vliegher, Sofie Verslycken, Tayen Van Keer. Alle begin is moeilijk en ze wonnen zelfs allemaal
(minstens) een wedstrijd. We zagen een sterke inzet, veel marge en enkele ongelooflijke resultaten.
Bravo aan alle deelnemers: Bowout Broucke, Tycho Broucke, Nina Balazs, Matthias Buyens,
Tiana De Keersmaecker, Lisse Michiels, Lukas & Sarah Muys, Eline Puis, Bart Remy, Jens &
Jelle Smet, Helen Stans, Pieter Tastenoe, Iwein Van Bouwelen, Marie Van Sint Jan, Lander
Verbruggen en Jens Vleugels.
Extra bedankt Petra Catry en Sandra Van Houtegem voor het doorsturen van de foto’s !!!
Een duidelijke vraag aan de ouders en spelers is om nog meer spelers over de streep te trekken.
Wij zagen veel lachende gezichten en ook het onderling supporteren is gewoon zeer leuk.
Er zijn nog 3 jeugdontmoetingen dit seizoen.
De Nekker BC
za 10 mar '12 -9,-11,-13
sportcentrum De Nekker, Mechelen
Plumula BC
za 14 apr ’12 -9,-11,-13,-15,-18 sportcentrum Breeven, Bornem
Waverse BC
zo 29 apr ’12 -9,-11,-13,-15,-18 sporthal Bruultjeshoek, OLV Waver
Noot: waarschijnlijk wordt op Waverse terug de gemengde reeks ipv de dubbel reeksen
georganiseerd. Overwin de drempel en doe mee.
Plumula zit duidelijk in stijgende lijn
en versterkt zich in de breedte
maar blijft op zoek naar nieuwe spelers !!!
Eric Van Steen

Resultaten PBA jeugdcircuit Zwijndrecht
-9: Bjorn Peeters wint vlot zijn poule als debutant ! In de finalepoule wordt Bjorn knap derde !
-9: Kaat Van Wouwe wordt 2e in haar poule als debutant ! In de finalepoule wordt Kaat knap derde !
-9: Sofie Verslycken wordt 3e in haar poule, ook als debutant ! In de B-poule wint Sofie alles !
-11A: Tycho Broucke wint in een zeer sterke A-poule met 30-21 en 30-25. In de finale werd zeer
verdienstelijk gespeeld tegen Jens. Super.
-11A: Lukas Muys wordt 3e in zijn poule, als debutant in de A-reeks ! 1x winst met 30-23. Mooi.
-11A: Jens Smet WINT vlot zijn poule en de finale met 30-22 van Tycho. SUPER !
-11B: Iwein Van Bouwelen wordt 3e in een zeer sterke poule. Iwein en Lander winnen opnieuw 1 match
met hun 2e deelname. Mooi.
-11B: Lander Verbruggen wordt 3e in een zeer sterke poule, na zich te hebben bezeerd net voor het begin
-13A: Bart Remy groeit in de A-reeks en behaalt 1x winst: 20-21, 16-21, 21-8. Sterke uitslagen
-13B: Bjarthe Peeters behaalt 2x winst in zijn poule als debutant: 21-7, 21-6, 4-21. Mooi
-13B: Tayen Van Keer behaalt 2x winst in zijn poule als debutant: 21-1, 14-21, 21-15. Mooi
-13B: Bryan Van Wesemael behaalt 1x winst in zijn poule als debutant: 15-21, 21-16, 3-21. Mooi
-13A: Nina Balazs pas A-speler en al 1x winst: 20-30, 30-5. Mooi.
-13A: Tiana De Keersmaecker bouwt langzaam op als 1e jaars in de A-reeks, 27-30 en 11-30.
-13A: Lisse Michiels bouwt ook langzaam op als 1e jaars in de A-reeks, 13-30 en 20-30.
-13A: Helen Stans werd 2e in de poule. Sterke inzet, 23-30 tegen de tornooiwinnaar (en C2)
-13B: Nele De Vliegher debuteert en behaalt al een knappe 22-30.
-13B: Kaat Neefs behaalt 1x winst in haar poule als debutant: 8-30, 8-30, 30-28
-15A: Bowout Broucke wint vlot zijn poule als 1e jaars ! Wint de ¼ finale van Mehta Anya: 21-15. In de 1/2
finale was Thijs Mertens te sterk. Mooi.
-15A: Jelle Smet groeit in de A-reeks en behaalt 2x winst. 5-21 (tegen finalist), 21-9, 21-6. Mooi.
-15A: Jens Vleugels pas A-speler en bijna winst tegen de ½ finalist: 18-21, 6-21, 20-21.
-15B: Matthias Buyens behaalt als 1e jaars zijn eerste poulewinst. Mooi. 9-21 in de ¼ finale.
-15B: Pieter Tastenoe behaalt 2x winst in zijn poule als 1e jaars in -15: 21-12, 13-21, 21-3.
-15B: Lex Van Den Bosch debuteert en behaalt 1x winst 21-0.
-15B: Yorn Van Den Bosch debuteert en behaalt 1x winst 21-13.
-15A: Eline Puis pas A en geloot in een uiterst zware poule:waaronder een C1 en een top 10 van België.
-15A: Marie Van Sint Jan groeit in de A-reeks met 1x winst: 11-21, 21-16, Mooi.
-15A: Sarah Muys groeit in de A-reeks en behaalt 1x winst: 21-18, 10-21. Met 3 waren ze gelijk in de poule
maar het saldo was net niet genoeg voor een ½ finale. Mooi
In de dubbels – Plumula begint hier goed mee te doen en zou nog veel meer moeten meedoen !
-11A: Jens en Tycho WINNEN de DUBBEL met 22-30 en 25-30.
-11A: Lukas debuteert met een x-partner en wint 1x met 30-22 en verloor de finale met 22-30.
-11B: Iwein en Lander debuteren met 10-30 en 1x met 30-15 winst
-13B: Bryan en Tayen debuteren met 14-21 en 2x winst: 21-10 en 21-5
-13A: Nina en Helen winnen 3 van de 4 wedstrijden in een poule van 5. Finale 16-21 verloren.
-13B: Nele debuteert met een x-partner en doet goed mee, 13-21, 14-21
-15A: Jelle Smet speelt met een x-partner en wint 2 van de 3 wedstrijden: 21-15, 21-14, 17-21.
-15A: Bowout en Jens winnen 2 van de 3 wedstrijden maar verliezen van de tornooiwinnaars 6-21
-15B: Matthias en Pieter starten met winst maar dan net dat tikkeltje te kort in de andere wedstrijden
-15A: Eline, Marie, Sarah zaten in te zware poules.
-18A: Helen (-13) speelde mee als invalster mee in -18 A en nog zelfs finale. Super.
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