
ZuidWest wederom winnaar afdelings ontmoeting jeugd

Zondag  11 november heeft weer de jaarlijkse afdelingsontmoeting jeugd plaats gevonden.
De organisatie was dit jaar in handen van de afdeling Holland Noord. Deze afdeling zorgde
olv Joke Wijker voor een prima organisatie. De afdeling Holland Noord had met de
accommodatie van Disny Rats in Hoorn voor een goed accommodatie gezorgd. Maar de
reisafstanden waren voor sommige ZuidWestenaren toch wel erg groot.
In tegenstelling tot vorige jaren waren er wel de nodige problemen te verwerken bij de
teamsamenstellingen. Meer afmeldingen dan in vorige jaren. Vooral bij de meisjes junioren
was het probleem het grootst. Maar ondanks deze handicap kon op het einde van de dag
toch weer de wisselbeker mee terug genomen worden naar onze afdeling.

Dat de meisjes junioren (Annemarie Bouten (Bergeijk) en Sandra Timmermans (Irene)
moeilijk zouden gaan krijgen stond al bij voorbaat vast. Maar voor hen was het toch een
leerzame dag. Dit ondanks dat het team 3x met 4-1 hun wedstrijden verloor.

De meisjes kadetten Lacey en Audrey Koole (SAR’72) deden het uitstekend. In de 1e ronde
werd met 5-0 Gelre verslagen. Holland Noord was iets sterker maar leverde toch nog winst
op met  3-2 voor het ZuidWest team. In de laatste wedstrijd won het team met 4-1 van
Holland West.

De minikadetten werden vertegenwoordigd door Monique Posthuma (Red Star’58) en Nicole
Wassink (Unicum).  Door met 5-0 te winnen van Gelre en Holland Noord en winst met 4-1 op
Holland West zorgden zij voor een belangrijk aandeel in het  totaal punten wat ZuidWest zou
gaan behalen. .

De jongens junioren zorgde het geselecteerde team bestaande uit Jurgen Wens (Vice
Versa’51) en Jef van Doorn (TTCV/Herwaarden) voor goede resultaten in dit sterke
gezelschap van A junioren. In de 1e wedstrijd was het team van Gelre met 3-2 net iets te
sterk. Hier had zelfs winst ingezeten. Dit omdat na een ruime voorsprong in de 3e game een
wedstrijd alsnog verloren werd. De 2e wedstrijd werd Holland Noord met 5-0 verslagen. In de
3e wedstrijd werd nipt verloren met 3-2 van Holland West.

De jongens kadetten bestaande uit Sidney Ooms (Unicum) en LuukCoumans (OTTC) die
door een afzegging op het laatste moment alsnog werd opgeroepen speelde met wisselende
resultaten. In de 1e ronde werd  nipt verloren van Gelre maar in de 2e ronde was met 5-0
Holland Noord duidelijk een maatje te groot. Maar fanatiek strijdend werd in de 3e ronde knap
met 4-1 gewonnen van Holland West.

Dat de jongens mini kadetten team bestaande uit  Kawun Yu en Wesley Wegman (’t Zand)
de nodige punten zouden scoren was vooraf al duidelijk. Zij wisten zels alle drie de
wedstrijden met de maximale scoren van 5-0 te winnen. Af en toe ging er een game verloren
maar dit werd dan ook weer vlotjes in de volgende rechtgezet.

Na afloop werd aan alle deelnemers(sters) een herinnering aan deze 11e

afdelingsontmoeting uitgereikt. Ondergetekende mocht uit handen van Joke Wijker de
wisseltrofee in ontvangst nemen.

Via deze weg wil ik graag iedereen  bedanken  die onze jeugdteams naar en in  Hoorn heeft
begeleid.
Uiteraard hopen wij dat er volgend seizoen weer een beroep op hen mogen doen. De
afdeling Gelre is dan belast met de organisatie.

Nico van Erp (CTW ZuidWest)


