
Zeer geslaagde Welpendag in Geldrop en Bergen op Zoom 

 

 

Op 7 oktober werd in Geldrop de welpendag gehouden voor het oostelijk deel 

van de afdeling ZuidWest, en op 14 oktober was Bergen op Zoom de gastheer 

voor het westelijk deel. 

 

 

In Geldrop was de organisatie in handen van TTV Unicum in samenwerking met 

de Technische Commissie van ZuidWest. De dag zelf werd verzorgd door enkele 

vrijwilligers van Unicum en regionaal bondstrainer Rob Kremers. Ook werden 

enkele ouders/begeleiders van de deelnemers gestrikt om te helpen met de 

spellen. Er waren maar liefst 22 welpen (geboren in 2002 en later) afgekomen 

op deze welpendag. Om 10.00 uur werd de groep gesplitst in tweetallen, 

waarbij zoveel mogelijk kinderen bij elkaar gezet werden die elkaar nog niet 

kenden. Deze groepjes gingen vervolgens langs 11 stations waarbij ze diverse 

opdrachten moesten uitvoeren. Zo was er een slalomparcours, diverse 

mikspellen met paraplu’s, manden, tennisballen, basketballen…. 

 

 

 

 

Ook waren er een paar conditionele stations, de 10x5 meter loop, de 

sterrenloop, maar ook het station touwtjespringen werd aangedaan. Ook werd 

er gebruik gemaakt van balansborden, waarbij het evenwicht werd getest. 

De kinderen gingen dan ook vol overgave aan de slag. Op ieder station werd de 

score genoteerd op de scorekaart…..net zolang totdat de kaart vol was. Rond 

de klok van 11.45 uur was het gedaan met de spelletjes en kregen de kinderen 



een consumptiekaart waarmee ze ranja en een beker vers fruit konden kopen. 

Ook wat te snoepen ontbrak niet. Unicum overtrof zichzelf door de kinderen 

ook nog een lekker broodje aan te bieden…….Supergeregeld Unicum!!! 

 

 

Na de pauze, om 12.15 uur, werd begonnen met het wedstrijdgedeelte. Er 

werd begonnen met  Keizertafel, waarbij de winnaars richting de eerste tafel 

gingen en de verliezers richting de laatste. Vanuit hier zou de organisatie kijken 

hoe ze verder gingen…….maar de kinderen waren zo fanatiek en het liep 

allemaal zo lekker dat we niet verder zijn gekomen. Om iets over half 2 was het 

einde  van de Keizertafel en hebben de kinderen in 2 groepen “Rond de tafel” 

gespeeld. Rond de klok van 14.00 uur werd deze dag afgesloten met de 

diploma uitreiking. Ieder kind kreeg een welverdiend diploma. Ook kregen de 

kinderen die de hoogste scores hadden gehaald met de spellen in combinatie 

met de prestaties bij het wedstrijdgedeelte een uitnodiging voor de landelijke 

dag van talent die op 11 november op Papendal (Arnhem) zal worden 

gehouden. 

De kinderen die hiervoor geselecteerd zijn zijn: 

 

- Tomas Slingerland van Unicum, Tom van der Markt van TIOS ’51, Merijn 

van Ham en Mathijs Lammers van Valkenswaard en Joris van Beers van 

Never Despair 

- Suus Gimbel van Unicum en Polina Galagan van Flash. 

-  

 

Afhankelijk van de resultaten in Bergen op Zoom zullen er misschien nog meer 

kinderen worden geselecteerd. 

Hieronder enkele links met beelden van de welpendag in Geldrop. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ikcgq9xrHmI&list=FLjlbLf14W4Hfb7Xm3NRB2Pg&feature=mh_lo

lz  

http://www.youtube.com/watch?v=5pZZGvBSVpU&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=1mdi6Jjxp7U&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=eMysnrILohs&feature=plcp 

 



Op 14 oktober was het de beurt aan Bergen op Zoom waar Paul Kil (TCS) de 

scepter zwaaide. Hij was verantwoordelijk voor de organisatie van de 

welpendag in samenwerking met de vereniging Het Markiezaat en de 

Technische Commissie van ZuidWest. 

Ook hier was het deelnemersaantal, 19 welpen, prima te noemen. Gestart 

werd met een vijftal spelletjes om de behendigheid, reactievermogen, snelheid 

en conditie te testen. Vooral de bierviltjes van tafel slaan en de bal in een 

paraplu deponeren sloegen goed aan (zie beide foto’s). 

 

 

 

De jongens deden het erg zwak bij touwtje springen maar toch werd Davey Hu 

(Hotak ’68) hier met 110 sprongen in zestig seconden duidelijk winnaar.  

Om 11.15 uur werd dit gedeelte afgesloten. Om een selectie te maken voor de 

meerkampen die ’s middags op het programma stonden werd er van start 

gegaan met het Groninger toernooi waarbij men een aantal rondes speelt van 

slechts 1 game. Om 12.00 uur was het pauze waarbij ook hier de kinderen 

konden genieten van enkele versnaperingen. 

Om 12.30 uur werd van start gegaan met de meerkampen.  

 

 

In de sterkste finalepoule plaatsten zich naast Davey Hu, die ongeslagen was 

gebleven in de tussenronde, verder Gio van der Wegen (TCS), Louis van Eekelen 



(Vice Versa’51) en sterkste meisje Lotte Hendriks (JCV).  Ook in deze finalepoule 

wist Davey Hu de zege te behalen, Louis van Eekelen werd 2
e
 , Gio van der 

Wegen 3
e
 en Lotte Hendriks 4

e
 . 

In de B-groep stonden vier TCS-spelers tegenover elkaar. Luc Vegter verraste 

daarbij door Daniël Heijboer te verslaan. Dex Knop en Jet Willegers eindigden 

in deze volgorde als 3
e
 en 4

e
.  

Uitslag C-groep: 1
e
 Igor Ciconetti (BSM), 2

e
 Roel Bijl (TCS), 3

e
 Niels van Loon 

(Hotak ’68) en 4
e
 Demi Nagelkerken (TCS). 

Uitslag D-groep: 1
e
 Gijs van Mulkens (ODT), 2

e
 Richard Abdullah (Markiezaat), 

3
e
 Joey Belloni (Hotak ’68) en 4

e
 Stijn Belloni (Hotak ’68). 

 

Geplaatst voor de Nederlandse finale op 11 november in Papendal hebben 

zich: 

Meisjes: Lotte Hendriks (JCV), Jet Willegers (TCS) en Demi Nagelkerken (TCS) 

Jongens: Davey Hu (Hotak ’68), Louis van Eekelen (Vice Versa’51), Gio van der 

Wegen (TCS) en Luc Vegter (TCS) . 

Om 13.45 uur was het tijd voor de prijsuitreiking waarna om 14.00 uur alle 

kinderen moe maar voldaan huiswaarts keerden. 

 

 

De Technische Commissie van de afdeling Zuidwest was zeer tevreden met het 

verloop van beide welpendagen. Dit was echter niet mogelijk geweest zonder 

de hulp van TTV Unicum en TTV Het Markiezaat…….. Hiervoor willen wij hen 

dan ook hartelijk bedanken. Ook bedanken we Paul en Rob voor hun inzet, 

alsmede iedereen die zich heeft ingezet om van deze dag een daverend succes 

te maken.  

Wij wensen de jongens en meisjes die zich geplaatst hebben voor de landelijke 

Dag van Talent, 11 November op Papendal veel succes toe. Dat ze hun huid zo 

duur mogelijk mogen verkopen op deze dag zodat de hele afdeling trots kan 

zijn op “onze“ jongens en meisjes. 

 

Met vriendelijke sportgroet, 

 

Ineke de graaf 

Afdelingsmanager NTTB ZuidWest Sporttechnische Zaken 


