IPJO 12-13 februari 2011 Leuven
In het weekend van 12-13 februari vond in de sportoase te Leuven de 23ste editie plaats van de IPJO.
De winnaar van vorig jaar (Vlaams Brabant) kwam verzwakt aan de start waardoor West-Vlaanderen
en Oost-Vlaanderen getipt werden als mogelijke eindwinnaar. Door een blessure moest Davy Buffel
(Barloke) op het laatste moment afzeggen, hij werd vervangen door Ruben Ryckebusch (IZBA).

WVBF – VVBBC: 2 – 2

U11: de U11 starten sterk in de enkels. Vooral de wedstrijd van Marie Vanderbeken (DZ’99)
tegen Nele Collet was genieten. Marie wint in 3 sets (21-14 // 9-21 // 23-21). In de dubbels
wordt deze ontmoeting beslist en VVBBC behaalt een nipte zege, 3 – 4.
U13: hier wordt de ontmoeting beslist in de enkels. Alleen Marthe Tack (BCO) kan winnen.
Bijzonder aangenaam om volgen was de ontmoeting tussen Devaere (BCO)-Ottevaere (IZBA) en
Vints-Debelder (30-29 // 12-21 // 16-21). 2 – 5 in het voordeel van VVBBC.

U15: na de enkels staat het 2 – 2. Hier valt vooral de wedstrijd tussen Marie Houfflijn (DZ’99) en
Anna Bogemans op. Anna wint in 3 sets (26-28 // 21-19 // 19-21). De 2 dubbels + de mix worden
door de onze U15 gewonnen. 5 – 2 in ons voordeel.
U17: een ware demonstratie van onze U17. We noteren een 7 – 0 overwinning zonder setverlies.

WVBF – PBA: 4 – 0

U11: de U11 winnen overtuigend met 6 – 1. De wedstrijd tussen Siebert Mylle (Sportif) en Siebe
Lodders is hoogstaand. Winst voor Siebert (24-22 // 21-19).
U13: na de valse start tegen Vlaams Brabant tonen de U13 nu wel wat ze in hun mars hebben. Een 6
– 1 overwinning met een mooie wedstrijd in de HE tussen Gertjan Devaere (BCO) en Shah Aadit (2118 // 24-22).
U15: ook de U15 behalen een 6 – 1 overwinning. Hoe hard Ruben Ryckebusch (IZBA) ook zijn best
deed, hij moet in Roover-Jay Babatido zijn meerder herkennen (21-12 // 21-11).
U17: alweer een 7 – 0 overwinning. De U17 sluiten de 1ste dag af zonder enige nederlaag en met
slechts 1 verloren set in de wedstrijd tussen Desloovere (DZ’99)-Demeyere (DZ’99) en Hellemans-Van
Looy (21-19 // 11-21 // 22-20).

WVBF – PBO: 1 – 3
U11: de U11 moeten hun betere herkennen in Oost-Vlaanderen, 2 – 5. Opvallend was hier toch de
uitsluiting van een Oost-Vlaamse speler met een zwarte kaart !!!!
U13: de U13 hadden de smaak van overwinnen te pakken en walsten hier over hun tegenstanders,
een verdiende zege met
6 – 1. De zege van Tack (BCO)-Demeyere (DZ’99) tegen De Man-Van Den Bossche is hiervan een mooi
voorbeeld (21-2 // 21-5).
U15: in deze ontmoeting werden alle dubbels + de mix gewonnen. De Oost-Vlamingen waren in de
enkels echter te sterk, met als gevolg een nipte nederlaag 3 – 4. Bijzonder te smaken was de
ontmoeting tussen Van Boven (Barloke)-Billiouw (Gitse BC) en PhilipsD’Hondt. Een fraaie zege voor
Ward en Emma met 18-21 // 21-15 // 21-18.
U17: deze ontmoeting stond bij vele badmintonliefhebbers met stip aangeduid. Zo was er onder
meer een herhaling van de finale van de Vlaamse Kampioenschappen. Deze keer kon Sam Van Den
Broeck winnen van Thijs Demeyere (DZ’99) met twee maal 21-19. De wedstrijd tussen Kevin
Desloovere (DZ’99) en Stijn Delanghe was een ware thriller. Stijn won in 3 sets.
Resultaat 2 – 5 nederlaag.

WVBF – PBL: 2 – 2
U11: 2 – 5 overwinning voor onze Limburgse vrienden. Toch een speciale vermelding voor Thomas
Debaere (BCO). Hij wint hier zijn 4de mix van het toernooi samen met Louise Tack (BCO), 21-17 // 2115.
U13: een dik verdiende zege met 4 – 3. Sleutelwedstrijd van deze IPJO was de DD tussen Blondeel
(Lebad)-Derudder (BCO) en van den Berg-Kerkhof. Bij een overwinning van de Limburgse dames wint
Limburg deze IPJO, bij een zege van onze dames wordt OostVlaanderen eindwinnaar. Het wordt een
spannende 3-setter die Jade en Lotte weten te winnen. Door deze zege genieten onze 2 dames
eeuwige roem in Oost-Vlaanderen :-)
U15: ook in deze ontmoeting noteren we voor onze U15 sterke dubbels + mix, er wordt slechts 1
enkel gewonnen door Lukas Ryckebusch (21-18 // 21-18) tegen Pol Biesmans. Een nipte nederlaag
met 3 – 4.
U17: een vlotte zege met 5 – 2. Thijs Demeyere toont in deze ontmoeting tegen Marijn Put (A-speler)
dat hij heel dicht aanleunt tot het A-klassement. Hij wint de 1ste set met 21-14, maar gaat in de 3de
set nipt ten onder met 21-18.

Het was voor West-Vlaanderen een mooie IPJO maar met te veel wedstrijden die in 3 sets nipt
verloren gingen. Winst of verlies lagen heel vaak dicht bij elkaar. Volgend jaar tekenen we alvast
present in Limburg voor de 24ste editie. Noteer het 2de weekend van februari 2012 met stip in uw
agenda.

Einduitslag:
1. PBO
2. PBL
3. WVBF
4. VVBBC
5. PBA

U11:
1. PBO
2. PBL
3. VVBBC
4. WVBF
5. PBA

U13:
1. VVBBC
2. WVBF
3. PBL
4. PBO
5. PBA

U15:
1. PBL
2. PBO
3. WVBF
4. PBA
5. VVBBC

U17:
1. PBO
2. WVBF
3. PBL
4. VVBBC
5. PBA

