Deelname Internationaal Toernooi in Namen (Bel)

Op 31 Oktober en 1 November jongstleden vond in Namen (Bel) een groot internationaal
jeugdtoernooi plaats. Onze afdeling heeft hier met een 6 tal spelers aan deel genomen.
Bij de jongens was Lennart Slaats van Belcrum geselecteerd bij de jongens kadetten, Lucas
Vermeer van Belcrum bij de jongens pupillen en Melvin Verschuren van Vice Versa bij de
jongens welpen. Bij de meisjes nam Renske de Wijs van Never Despair deel bij de meisjes
kadetten, Alice Vos van Belcrum bij de meisjes pupillen en Jade van Schaik van
Valkenswaard bij de meisjes welpen.
Samen met de coaches Stefan Heijnis en Rob Kremers gingen zij op 31 Oktober al vroeg
op pad. Iedereen moest zich om 11.30 melden in het sportcentrum van Namen. Iedereen
was gelukkig op tijd aanwezig en kon er worden ingespeeld. Om 13.00 was er een officiële
opening. Bij deze opening moest ieder team met een naambord een rondje maken door
de zaal en zich opstellen in een rij..

Hierna werd om 13.30 begonnen met het toernooi. Er werd gespeeld in poules van 6,
waarbij de nummers 1 en 2 zich plaatsten voor het hoofdtoernooi, de nummers 3 en 4
nog een tussenronde moesten spelen en de nummers 5 en 6 automatisch doorgingen
naar de troostronde. Lennart Slaats en Alice Vos waren de enige 2 die zich plaatsten voor
de tussenronde met respectievelijk een 3e en 4e plaats. Voor de anderen was een plaats in
de troostronde weggelegd. Renske de Wijs werd laatste in haar poule. Lucas en Melvin
behaalden een vijfde plaats. Voor Jade was er een gedeelde 3e plaats, maar doordat ze
van de verkeerde speelster had gewonnen (nr 1 in de poule), werd zij eveneens vijfde.
Aan het einde van de eerste dag werd er in het sportcentrum nog een maaltijd genuttigd,
alvorens we op zoek gingen naar onze slaapplaats. Om 22.00 was iedereen gedoucht en
lag iedereen in bed, behalve de coaches ……..die gingen nog een drankje doen in de bar
met de het team van Rijswijk en het team van de NTTB.

Dag 2 begon al vroeg, om 7 uur was iedereen weer paraat. Na een lekkere wandeling over
de sluis in Namen konden we om 8 uur genieten van een ontbijtje. Niet iedereen vond het
ontbijt geweldig, maar we gingen uiteindelijk allemaal met iets in de buik naar de hal voor
het vervolg van het toernooi. Alice en Lennart mochten als eerste spelen, dit was voor
een plaats in het hoofdtoernooi. Lennart kon zijn hoge niveau van de eerste dag niet
volhouden en verloor vrij kansloos. Alhoewel Alice steeds beter begon te spelen was dit
niet voldoende voor een plaats in het hoofdtoernooi, zij verloor van een Duits meisje dat
later de finale zou halen, geen schande dus. Alice zou het verder prima doen, haar niveau
werd met de partij hoger en zij mocht trots zijn op haar uiteindelijke klassering…..een
knappe 14e plaats. Dit was zelfs 4 plaatsen hoger dan Vera van Boheemen die namens het
nationale team van de NTTB speelde. Renske, die in een hogere leeftijdscategorie
uitkwam had duidelijk niet haar weekend. Zonder ook maar 1 partij te winnen werd zij 24e
bij de kadetten. Jade speelde niet constant genoeg om een hoge klassering af te dwingen,
zij eindigde uiteindelijk op een 21e plaats. Lennart sloot het toernooi af met een 20e
plaats, met een hele goede eerste dag en een toch ietwat teleurstellende tweede. Lucas
Vermeer speelde een redelijk goed toernooi. Een redelijke 18e plaats was zijn deel. Melvin
Verschuren speelde voor de eerste keer in zijn nog jonge loopbaan tegen
leeftijdsgenootjes uit andere landen. Af en toe was hij misschien iets te veel onder indruk
van de andere spelers. Ook Melvin was niet constant genoeg om zich met de besten te
meten, maar kan terugkijken op een prima internationaal debuut met een 21e plaats.
Rond de klok van 16.00 was het toernooi voorbij en kon iedereen huiswaarts keren.
Namens de spelers en de coaches willen wij graag het afdelingsbestuur en de technische
commissie van de afdeling bedanken voor deze kans op het spelen van internationale
wedstrijden. Ook willen wij speciaal bedanken de heren Jack Aarts en Elout Vos, die waar
nodig ook nog een aantal partijen hebben gecoacht. Volgend jaar is het zeer zeker weer
de bedoeling dat wij wederom met een aantal spelers gaan deelnemen aan dit goed
georganiseerde en leerzame toernooi.

Boven: Rob Kremers (coach), Jade van Schaik, Stefan Heijnis (coach)
Onder: Alice Vos, Renske de Wijs, Melvin Verschuren, Lucas Vermeer, Lennart Slaats

