ZuidWest JEUGD WEER WINNAAR AFDELINGS ONTMOETING
Zondag 8 december stond alweer voor de elfde keer de afdelings ontmoeting jeugd op het programma.
Een toernooi wat jaarlijks wordt gehouden tussen de volgende vier afdelingen:
Gelre, Holland Noord, Holland West en ZuidWest. Heraan wordt deelgenomen door de sterkste
jeugdspelers in 3 leeftijdsgroepen in teams van twee.
De organisatie was dit jaar in handen van de afdeling Gelre. Plaats van handeling de zaal van de
Nijmeegse vereniging ATC.
De geselecteerde jeugdspelers van de afdeling ZuidWest lieten duidelijk zien dat zij in de breedte tot de
Nederlands top behoren. Voor de 3e keer in successie won de jeugd de wisselbeker. Dit met ruime
voorsprong op de 3 andere afdelingen.
Een negatief punt is dat van de afdeling Holland Noord één meisjes team geheel niet aanwezig was en
een ander meisjes team slecht met een speelster aanwezig was. Verder waren er alleen maar positieve
berichten over deze ontmoeting. Na afloop reikte de voorzitter van de afdeling Gelre de wisselbeker en
een herinnering voor de deelnemers en begeleiders uit.
Gedurende de ontmoeting vond een bespreking plaats tussen de vier vertegenwoordigers van de
deelnemende afdelingen. Hier kwam o.a. uit dat gezocht wordt naar een aangepast systeem waarmee
het ontbreken van een team minder van invloed is op het verloop van het evenement. Bovendien blijkt
het in enkele afdelingen moeilijk een (betaalbare) accommodatie te vinden waar 12 tafels in opgesteld
kunnen worden.
In 2003 is ZuidWest de gastheer voor deze ontmoeting.
De uitslag ziet er als volgt uit:
1
ZuidWest
66punten
2
Holland West
51 punten
3
Gelre
37 punten
4
Holland Noord26 punten
Bovengenoemd resultaat werd behaald door de volgende jeugdleden:
Meisjes junioren:
Irene Barten
(Tanaka) ,
Meisjes kadetten:
Sandra Leijten
(Vice Versa´51),
Meisjes pupillen/welpen
Monique Posthuma (Red Star’58),
Jongens junioren
Jurgen Wens
(Vice Versa’51)
Jongens kadetten
Sidney Ooms
(Unicum)
Jongens pupillen/welpen:
Thomas van Gasteren (Unicum),

Nico van Erp (CTW ZuidWest)

Liselotte Fassaert
Simone de Klerk
Nina Veeken
Loran van Grootel
Max Kuipers
Simon Schoones

(Sar´72)
(Sar’72)
(N.Despair)
(Unicum)
( Luto)
(JCV)

