
GOED VERLOOP REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN  NOORD OOST BRABANT. 
Zaterdag 18 december organiseerde OTTC  in hun tafeltenniscentrum  de regionale 
kampioenschappen. Omdat het aantal senioren te beperkt was werd besloten het senioren toernooi 
niet door te laten gaan. 
Ondanks de barre weersomstandigheden waren de deelnemers met hun begeleiders tijdig 
aanwezig. Enkele deelnemers stonden al erg vroeg aan de poort bij OTTC. Dit ivm enige 
onduidelijkheid betreffende het juiste aanvangstijdstip. 
Voor het jeugdtoernooi hadden zich 40 jeugd aangemeld. Jammer is dat er toch nog altijd  
verenigingen zijn die niet hebben deelnemen. Mede omdat er binnen hun eigen vereniging een 
evenement was gepland. Dit ondanks dat de datum van de Regionale al in een vroeg stadium 
bekend was. 
Om 10.00 uur werd begonnen met het spelen van de meerkampen.  De jeugd was ingedeeld in 
diverse meerkampen zodat elke deelnemer ruimschoots voldoende wedstrijden kon spelen. 
De jeugd 2 was ingedeeld in 2x een 7 kamp. Waarvan de nr’s  1 t/m 4 zich plaatsten voor de 
vervolgronden en de troostronde. In de finale won Tigo Rijnhout van JCV overtuigend van Cliff 
Heijkoop van ttv Schijndel. In het troosttoernooi  was de JCV ‘er Tom Verhees in 4 games de 
winnaar. Door een 2 tal afmeldingen in de  jeugd 3 klasse  was er nog een 4 kamp over. Deze 
jeugdleden speelden nu 2x een 4 kamp. Een verrassende ontknoping. Na game telling was 
uiteindelijk Cliff van Driel van Attaque de nummer 1. In de jeugd 4 klasse werd een 10 kamp 
gespeeld. Het waren hier de meisjes die de jongens duidelijk de baas waren. Met Esther Montree 
die al haar 9 partijen in winst omzetten. Ook in de jeugd 5 klasse waren het de meisjes die 
uiteindelijk met de prijzen er van door gingen. Met Dian Stassen van OTTC als de ongeslagen  
nummer 1. Om de 2e en 3e plaats eindigeden 3 spelers gelijk waar na game  telling nog geen 
beslissing was gevallen. Maar uiteindelijk via quotient berekening Anne vd Sande (Attaque) 2e werd 
voor resp. Niké Groot en Paula vd Wetering van OTTC. 
De wedstrijdleiding was de gehele dag in goede handen van Piet Kleine, Willem Klokgieters en Nico 
van Erp. 
Om 15.00 uur konden de prijzen uitgereikt worden door de wedstrijdleiding van deze geslaagde dag 
en gingen de jeugd en hun begeleiders weer in de  sneeuw de thuisreis aanvangen. 
 
Uitslagen: 
Jeugd 2:  
1e Tigo Rijnhout  JCV 
2e  Cliff Heijkoop Schijndel            
Verliezersronde jeugd 2: 
1e Tom Verhees JCV 
 
Jeugd 3: 
1e Cliff van Driel Attaque 
2e Tim Thole  Never Despair 
3e Dennis Elferink Hooghei 
 
Jeugd 4: 
1e Esther Montree Hooghei 
2e Izzy van Hammond Taverbo 
3e Suzan Wolfhagen Hooghei 
 
Jeugd 5:  
1e Dian Stassen OTTC 
2e Anne vd Sande  Attaque 
3e Niké Groot  OTTC 
 
Deelname aantallen:  
7 verenigingen 
40 jeugdleden 



 


