Nationale Jeugdmeerkampen 2012

Op zaterdag 2 en zondag 3 Juni jl. vonden in Panningen de Nationale Jeugdmeerkampen
plaats. Namens de afdeling deden maar liefst 9 spelers mee.
Bij de jongens junioren deden Timo Welten van Herwaarden en Bjorn van Schaik van
Bergeijk mee. Timo had het erg moeilijk in het sterke veld, waarin hij zich verrassend als
12e had geplaatst. Ditmaal kon Timo geen van de andere spelers verrassen, en hij bleef
dan ook steken op een 12e plaats. Bjorn van Schaik deed het een stuk beter. Op de eerste
dag won Bjorn 3 van zijn 6 partijen. Op de 2e dag had Bjorn wat meer moeite, toch won
hij nog 1 potje wat hem uiteindelijk een mooie 8e plaats opleverde.
Bij de meisjes junioren hadden we helaas geen deelnemers uit Zuidwest, maar bij de
meisjes kadetten nam Renske de Wijs van Never Despair namens de afdeling deel. Renske
had zich als 1e jaars kadet knap bij de beste 12 speelsters van Nederland geschaard.
Ondanks gamewinst tegen de latere winnares, Melanie Bierdrager, had Renske het erg
lastig. Gelukkig wist ze toch een potje te winnen, waardoor Renske uiteindelijk op een 11e
plaats eindigde.
Bij de jongens kadetten was het Lennart Slaats van Belcrum die de eer namens de
afdeling hoog mocht houden. Lennart slaagde hierin met vlag en wimpel, met name op de
eerste dag speelde hij erg sterk en won 3 van zijn 6 partijen. Dit beloofde veel goeds
omdat hij de eerste 3 geplaatsten al had gehad. Op dag 2 speelde Lennart wederom sterk,
maar hij liet tegen 2 mindere spelers in de poule toch een kans liggen op een zeer hoge
klassering. Uiteindelijk werd Lennart 6e en daar had hij vooraf waarschijnlijk voor
getekend.

Bij de jongens pupillen was het Melvin Verschuren van Vice Versa die zich, voor de 3e
opeenvolgende keer, had geplaatst voor de meerkampfinales. Op zich is dat al een hele
prestatie. De jongens pupillenklasse is misschien wel de sterkste lichting van jeugdspelers
en Melvin stond dan ook voor een lastige opgave. Melvin had het lastig de eerste dag,
maar hij speelde dan ook tegen de hoogst geplaatste spelers. Op de eerste dag won
Melvin 2 partijen, maar hij had sterk gespeeld, volgens coach Marianne Wagenmakers.
Op de tweede dag kon hij daar nog 1 partij aan toevoegen, maar dit was wel een zeer
goede partij die door het publiek met een daverend applaus werd gewaardeerd.
Uiteindelijk eindigde Melvin op een mooie 10e plek.

Bij de meisjes pupillen waren het Alice Vos van Belcrum en Jade van Schaik van
Valkenswaard die zich geplaatst hadden voor de finale. Met name van Alice, 2e van
Nederland op het laatste NK, werd veel verwacht. Op dag 1 kwam Alice wat moeizaam op
gang en de eerste partij ging dan ook rap en kansloos verloren. Vanaf de 2e partij ging
Alice wat beter spelen, en ze won dan ook de volgende 5 partijen van de 1e dag. Op de
tweede dag mocht Alice het in haar eerste partij opnemen tegen Nederlands Kampioene
Vera van Bohemen. Ook dit keer was het Vera die aan het langste eind trok. Alice raakte
hier echter niet door van de wijs en wist de volgende 3 partijen te winnen. Dat ze de
laatste partij nog verloor was niet meer van belang, wederom een mooie 2e plaats was
haar deel.

Foto: Alice Vos met haar troffee…

Jade van Schaik speelde een mindere eerste dag waarbij ze maar 1 van haar 6 partijen
won. Jade had dan wel al tegen de sterkste meisjes uit de poule gespeeld. Op de tweede
dag speelde Jade een stuk sterker. De eerste partij van de dag ging naar een goed
spelende Jade, en in de 2 daaropvolgende partijen had Jade het geluk niet aan haar zijde.
Een sterke 4e partij maakte de dag toch nog goed, met een 11e plaats als eindresultaat.

Bij de jongens welpen was het Tobias Vroomen van Hotak die zich voor de finale had
geplaatst. Ook Tobias moest op zijn 1e dag de topspelers uit zijn poule partij bieden.
Ondanks dat Tobias met de wedstrijd beter ging spelen lukte het hem niet om een partij
te winnen. Zijn coach, Jacco Schoone, wist echter te melden dat dit de 2e dag zou gaan
gebeuren. Toch moest Tobias nog even wachten op zijn eerste overwinning, want ook de
eerste 3 partijen op de 2e dag gingen verloren, al was hij er 2 keer wel erg dichtbij. In de
10 wedstrijd kon Tobias eindelijk die gehate nul van het scorebord vegen. De kleine grote
man was toen helemaal los en liet geen spaan heel van zijn tegenstander in de laatste
partij van de dag. Door deze 2 overwinningen eindigde Tobias op een mooie 10e plaats.
Bij de meisjes welpen deden Kim Staps van Tios en Emmy Suijkerbuijk van ODT mee aan
deze finales. Emmy had zich als D-welp geplaatst voor de finales, wat op zich al een prima
prestatie is. Dat het niveau van de A welpen wat hoger ligt, daar kwam Emmy al snel
achter. De eerste dag was Emmy niet in staat om een wedstrijd te winnen, maar dit kwam
mede doordat ze tegen de sterkste speelsters uit haar poule moest spelen. Tekenend
voor haar fanatisme was dat ze het liefst de andere 5 partijen ook nog op dezelfde dag
had gespeeld. Dit kon natuurlijk niet zodat ze moest wachten tot zondag om een potje te
winnen. Mede door een wisseling van coach , ging Emmy de tweede dag furieus van start,
en ze won zowaar de eerste 2 partijen. Daarna werd het weer lastiger en uiteindelijk bleef
ze steken op die 2 overwinningen wat haar uiteindelijk een 9e plaats opleverde.
Kim Staps begon erg goed aan het toernooi. In de eerste 4 partijen verloor Kim slechts 1
game, alvorens ze in haar 5e partij nipt onderuit ging. Haar 6e partij werd wel weer
gewonnen. Ook dag 2 begon Kim sterk in haar eerste partij. In de volgende 2 partijen
moest ze het opnemen tegen de nummer 1 en 2 geplaatst die toch wel met kop en
schouders boven de rest van het veld uitsteken. Dit bleek ook wel, want beide
wedstrijden gingen verloren. Toch was Kim in staat geweest om een game af te snoepen
van de nr1 van Nederland, en in diverse andere games was het verschil slechts 2 punten.
Kim was duidelijk dichterbij gekomen. Hierna won en verloor Kim nog 1 potje wat haar
een uiteindelijke 5e plaats opleverde.

Al met al waren het 2 mooie tafeltennisdagen, waarin de spelers van de afdeling zich van
hun beste kant hebben laten zien. Voor enkele was het de laatste keer dat zij konden
deelnemen, en anderen stonden voor het eerst tussen de top van Nederland. Hopelijk
hebben diegene wat geleerd van dit toernooi en zullen ze het de volgende keer misschien
zelfs nog wat beter doen.
Namens de TC van de afdeling willen we alle spelers en coaches bedanken voor hun inzet
en feliciteren we iedereen met hun prestaties.

