
Provinciale Jeugdwerking
Verslag Beker Borré 18 februari 2018

Zondag 18 februari 2018 Erps-Kwerps – SPEM.

Vroeg in de ochtend aanzetten om tijdig (8u45)  in Erps-Kwerps aan te komen. Het jaarlijkse
jeugdtornooi beker Borré vond dit jaar plaats in de lokalen van SPEM (Vlaams Brabant). En ja ook
Oost-Vlaanderen stuurde 4 teams naar dit  tornooi.  Miniemen, cadetten,  junioren en beloften
mochten  er  strijden  voor  de  wisselbeker  tegen  4  andere  provincies  (Antwerpen,  Limburg,
Vlaams Brabant en West-Vlaanderen). Voor elke categorie hadden we een coach uitgerust in
dezelfde kleuren als onze speelsters/spelers. Tevens de enige provincie die in deze uniformiteit
had voorzien.
Miniemen : Cadetten :

Bosman Dario – Engelbert Iano – Van De Steen Noa
Coach : Van De Steen Francky

Cortvriend Matice – De Maertelaere Leander
Van De Steen Britney
Coach : Van de Wielle Monique

Junioren : Beloften :

Kockx Nicky – Reynaert Brenden – Vertriest Ybe
Coach : Reynaert Dimitri

Bogaert Kimberley – Bonura Cinzia – Van Der Moere
Jordi
Coach : Vansnick Rudi
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De eerste ronde mochten we alvast met winst afsluiten gezien we bye waren en hadden dan
ook  het  voordeel de tegenstand te  kunnen observeren.  In  de categorie  junioren waren we
duidelijk  de sterkste,  doch ook de andere teams hebben hun beste  beentje  voorgezet.  De
wedstrijden waren spannend en vol verrassingen. Het niveau in elke categorie lag hoog.

Het  leukste  vond  ik  persoonlijk  de  miniemen.  De  spelkwaliteit  die  door  onze  jeugd  werd
getoond was zeker bevredigend en aanmoedigend voor de toekomst. 
Met een 3de plaats bij  de miniemen, een 4de plaats bij  de cadetten, een 1ste plaats bij  de
junioren en een 5de plaats bij de beloften mogen we tevreden zijn. Er is zeker nog ruimte voor
verbetering. 

Ook al hebben we de wisselbeker niet kunnen bemachtigen, die ging naar Antwerpen, het blijft
een tornooi om met enige ferheid op terug te blikken en met volle moed naar de volgende
confrontaties met de andere provincies uit te kijken. Een woordje van dank aan de vele ouders
die kwamen supporteren en voor een gezellige sfeer hebben gezorgd  de ganse dag door.

De provinciale jeugdwerking zal alles in het werk stellen opdat we nog beter kunnen presteren
door te zorgen voor goede trainingen en optimale begeleiding. 

Sfeerbeelden van het tornooi vind je alvast op https://photos.app.goo.gl/jJgniSePunQuqBxW2

Rudi Vansnick
Provinciale jeugdverantwoordelijke
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