
NTTB Jeugdcup 2013 Papendal 

 

Afgelopen weekend vond op het Olympisch trainingscentrum Papendal de NTTB Jeugdcup 

plaats. Dit is een toernooi waarbij de 8 Nederlandse afdelingen de strijd met elkaar aangaan. 

Iedere afdeling maakt, zowel bij de jongens als bij de meisjes, een team van 3 pupillen en 

een team van 3 welpen. 

Op zaterdag zouden we om 9.30 verzamelen bij de ingang van de sporthal. Iedereen was, 

zoals het hoort, netjes op tijd. Alle spelers en speelsters kregen 2 shirts van de afdeling 

Zuidwest uitgereikt en een rugnummer. Toen iedereen was omgekleed gingen we naar de 

zaal waar we nog ruim een half uur konden inspelen voor het toernooi begon. Om 10.30 

begonnen de eerste wedstrijden… 

Het meisjesteam bestond uit;  Anouk de Later, Vicky Schijven en Kim Staps (pupillen) en 

Vivian Nguyen, Julia Cao , Anouk Siebelink en Emmy Suijkerbuijk (welpen). De coaches waren 

Rob Kremers en Stefan Heijnis.  

 

 

 



 

 

De eerste wedstrijd tegen West was meteen een wedstrijd van erop of eronder. We zaten 

namelijk in een poule met gedoodverfde favoriet Limburg(latere winnaar) en het ‘zwakkere’ 

Noord. Doordat op de eerste dag er 3 completen competitiewedstrijden moesten worden 

afgewerkt werd er in een best-of-three vorm gespeeld.  In het begin van de wedstrijd ging 

het gelijk op, maar naarmate de wedstrijd vorderde nam Zuidwest een kleine voorsprong. 

Aan het einde van de wedstrijd waren de meisjes los en zodoende stond er een zeer mooie 

13-7 overwinning op het scorebord.  

 

Het jongensteam bestond uit; Melvin Verschuren, Mika Baert en Tobias Vroomen (pupillen) 

en Davey Hu, Louis van Eekelen en Jim van Acker (welpen). De coaches waren Marianne 

Wagemakers en Jelle-Jan Pieterse.  

 

 



De eerste wedstrijd was tegen Limburg. Net als bij de meisjes was dit meteen een wedstrijd 

van erop of eronder. De gedoodverfde favoriet, de afdeling Midden (latere winnaar), stond 

ook in onze poule, evenals het wat zwakker geachte Oost. We wisten dat Limburg over een 

heel sterk jongens welpenteam beschikte. Dus de punten moesten komen van de jongens 

pupillen. Door de welpen werd een punt gescoord door Davey, maar daar was de koek mee 

op. Er had zeker meer ingezeten want er werden diverse wedstrijden pas in de beslissende 

game verloren. 1
e
 jaars welp, Jim van Acker, deed van zich spreken door 1 game af te 

snoepen van de Nederlands kampioen bij de welpen. De jongens pupillen wisten knap te 

winnen met 7-3 dus einduitslag 12-8 voor Limburg. 

 

Doordat beide wedstrijden wat aan de lange kant (eindtijd 13.15) waren hebben we in de 

zaal even kort wat gegeten en gedronken. Om 13.30 stond immers wedstrijd 2 alweer op het 

programma.  

 

Bij de meisjespupillen werd Anouk de Later, voor wedstrijd twee, wegens problemen met 

een knieblessure vervangen door Emmy van het welpenteam. Ook Vicky  is eigenlijk nog 

welp dus waren we het jongste team dat aan de jeugdcup meedeed. De tegenstander was 

Noord. De meiden gingen vol enthousiasme en plezier aan de slag. Alle meiden haalden een 

prima niveau en uiteindelijk werd deze wedstrijd dan ook met maarliefst 17-3 gewonnen. 

Emmy Suijkerbuijk was een waardige vervangster van Anouk de Later, want zij wist 

maarliefst 2 partijen te winnen…. Ook de hele jonge Anouk Siebelink verraste vriend en 

vijand met 2 degelijke overwinningen. 

 

Na een wat stroeve start van de jongens tegen Oost ging het gelijk op. De pupillen wonnen 

de eerste vijf wedstrijden achter elkaar en de welpen kwamen in het 2e stuk sterk opzetten. 

De pupillen behaalden een 7-3 overwinning waarbij Melvin ongeslagen bleef. De welpen 

speelden 5-5 waarbij het spel van de zeer jongen Jim van Acker opviel. Alhoewel hij erg dicht 

bij een overwinning was mocht het telkens net niet lukken. Uiteindelijk was de einduitslag 

dus 12-8 voor Zuidwest. 

 

Na afloop van deze wedstrijden (rond 16.00) gingen we met het complete team richting het 

Papendal Hotel. Nadat we de spullen op onze kamers hadden gelegd gingen we naar het 

restaurant waar we genoten van een lekkere gezonde maaltijd. Na het eten pakten we onze 

spullen weer en gingen we weer richting zaal voor de laatste wedstrijd van de dag die om 

18.30 gepland stond. 



De meisjes hadden een lastige avondwedstrijd waarbij zij tegen Limburg moesten uitkomen. 

Voor onze meiden een leuke ervaring. Bij de welpen speelden Anouk Siebelink met Vivian en 

Julia een kansloze wedstrijd tegen de zeer sterke Limburgse meiden. Toch speelden de 

meiden een prima wedstrijd… Alleen Vivian bleek in staat een puntje van de Limburgers af te 

snoepen. Bij de pupillen werd Emmy weer vervangen door Anouk de Later. Maar ook de 

pupillen hadden het moeilijk. Anouk de Later speelde een stuk sterker als in de 

ochtendpartij, maar moest toch alle 3 haar tegenstanders feliciteren. Kim Staps ging vrij 

kansloos onderuit tegen de 2 sterkste Limburgse, maar won knap van de nr 3. Vicky speelde 

eigenlijk een hele goede wedstrijd tegen de beste 2 tegenstandsters en snoepte van beide 

een game af. Zij liet hier mee zien dat zij ook tegen de top van Nederland bij de pupillen 

goed partij kan bieden ondanks dat zij 1 of 2 jaar jonger is. Uiteindelijk werd deze wedstrijd 

met 18-2 verloren. Toch waren de coaches tevreden over het verloop van dag 1 waarbij een 

plaats bij de eerste 4 werd veilig gesteld.  

 

De jongens hadden ook een zeer lastige avondwedstrijd tegen het sterke Midden. Midden 

beschikt over een heel sterk welpen team,  en de jongens pupillen staan ook allemaal in de 

top bij de pupillen. Door de welpen werden hier en daar wel wat games gepakt, maar geen 

van onze jongens was in staat een partij winnend af te sluiten. Wat in deze wedstrijd wel 

opviel was de enorme werklust van met name Louis van Eekelen. Davey  viel in deze 

wedstrijd uit met een elleboogblessure, maar na behandeling door een aanwezige 

fysiotherapeut zou hij de zondag zonder problemen kunnen voortzetten. 

Bij de jongens pupillen wist Melvin Verschuren knap al zijn 3 enkel partijen winnend af te 

sluiten. De welpen verloren met 10-0 en de pupillen met 7-3. Het werd dus een dikke 

nederlaag van 17-3. De coaches waren tevreden over het vertoonde spel van de jongens op 

de eerste dag. 

 

Na afloop van de avondwedstrijd konden we ons terugtrekken op onze kamers. Zo rond de 

klok van 22.00/22.30 lagen alle kids op 1 oor. De begeleiding sprak, onder het genot van een 

drankje, nog wat na met de ouders die in de buurt bleven overnachten. 

 

Om 7.15 werden alle kinderen gewekt. Om 7.40 stond de footing op het programma die 

werd verzorgd door Jelle-Jan. Om 8.00 gingen we met het hele team richting ontbijtzaal 

waar werd genoten van wederom een gezonde maaltijd. Na het ontbijt was het snel de 

spullen pakken en weer richting zaal waar we rond de klok van 9.00 nog ruim een half uur de 

tijd hadden om in te spelen. Om 9.30 stonden de kruisfinales en de wedstrijden om plaats 5 

t/m 8 weer op het programma. De wedstrijden op dag 2 werden allemaal gespeeld volgens 

het best-of-five systeem. 



De meiden speelden hun kruisfinale (1 t/m 4) tegen de afdeling Oost. Afdeling Oost 

beschikte over een zeer sterk pupillenteam en een iets minder sterk welpenteam. De punten 

moesten dus van de welpen komen…. Zowel Anouk als Vivian en Julia pakten een punt en 

ook het dubbel ging onze kant op… Vivian en Julia mochten hun laatste wedstrijd echter niet 

meer spelen omdat de pupillen het wat minder deden en er een 11-6 stand op het scorebord 

stond. De pupillen hadden het een stuk lastiger gehad en waren in staat geweest om 2 

puntjes te scoren. Voor Emmy, die wederom Anouk verving, was er weinig eer te behalen, 

en ook voor Vicky waren deze meiden een maatje te groot. Kim liet zich echter van de goede 

kant zien en won op indrukwekkende wijze 2 wedstrijden. Terecht verloren we de halve 

finale en konden we ons opmaken voor de clash met Holland Noord voor de 3
e
 plaats. 

 

De jongens gingen op zondag spelen om plaatst 5 tot en met 8. Het doel was om met de 

jongens als 5e te eindigen en dat zou een prima prestatie zijn, wat dat was al jaren niet meer 

gebeurd. De eerste wedstrijd was tegen het wat zwakkere Noord. Zowel de pupillen als de 

welpen overklasten  de spelers van Noord en de jongens wonnen duidelijk en verdiend met 

11-3 waar de wedstrijd stopte. 

 

Na afloop van de ochtendwedstrijden konden we gaan genieten van ons lunchpakket. Lang 

genieten was het echter niet want om 13.30 stonden de laatste wedstrijden weer op het 

programma.  

 

De meiden speelde tegen Holland Noord een ware thriller die zou gaan over de volle 20 

wedstrijden. De wedstrijd werd gespeeld zonder Anouk de Later die op zondag wegens het 

verergeren van de blessure niet meer aan spelen toekwam. Emmy nam wederom haar plaats 

in.  Eerst kwamen we 2 punten voor dan weer 2 achter, dan weer gelijk en zo bleef het 

continue spannend. Vivian Nguyen speelde met 2 blaren op haar hand toch een prima 

wedstrijd en scoorde 2 punten. Kim Staps voegde 1 punt toe aan het totaal. Uiteindelijk 

stond er een 8-8 stand op het bord. Vicky Schijven en Julia Coa mochten hierna aan de bak. 

Julia en haar tegenstandster waren beide nog ongeslagen in deze wedstrijd. Julia kon dit 

echter niet vasthouden, en verloor dan ook terecht van de sterkste welp van Holland Noord. 

Vicky  ging de strijd aan met een A pupil van 2 jaar ouder. Vicky speelde de wedsrijd van haar 

leven. Dit is op zich al erg knap als je dat kunt aan het einde van twee vermoeiende dagen. 

Het kwam aan op een beslissende vijfde game. Vicky speelde wederom prima tot de stand 

van 6-6. Hierna ging het echter mis en haar tegenstandster pakte de game en bracht 

daarmee de stand op 8-10. Hierna was het de beurt aan Anouk Siebelink. Anouk speelde 

vrijuit, zoals het hele toernooi. Anouk genoot zichtbaar van alle wedstrijden en was qua 

plezier en beleving een voorbeeld voor iedereen in de zaal. Ze kon de druk prima aan en won 

dan ook deze belangrijke wedstrijd ,9-10.  Nu kwam het aan op Emmy om alsnog een 



gelijkspel uit het vuur te slepen. Op papier zou ze weinig kans hebben tegen haar 

tegenstandster, en daar zag het ook naar uit na de eerste 2 games. Hierna gooide Emmy 

echter de schroom van zich af en liet zien dat ze de laatste tijd toch best veel progressie 

heeft geboekt…ze pakte dan ook de derde game. Hier was de koek echter mee op en 

zodoende verloor Emmy haar partij en het team uiteindelijk de wedstrijd. Een mooie 4
e
 

plaats was ons deel, en wij waren daar best tevreden mee.   

De laatste wedstrijd van de jongens ging om plaats 5 en 6. Deze wedstrijd ging weer tegen 

de afdeling Oost, waar een dag eerder met 12-8 van was gewonnen. Natuurlijk hadden we 

goede kansen, maar we moesten waken voor onderschatting. De coaches hadden de spelers 

duidelijk gewaarschuwd, want zij gingen zeer scherp van start. Ook op het gebied van 

aanmoedigen/ elkaar steunen hadden ze stappen gezet. Met name de welpen haalden een 

hoger niveau dan de wedstrijd van zaterdag. Het sterke dubbel van Davey en Louis was 

hiervoor de basis. Ook Tobias en Mika lieten, bij de pupillen, zien dat zij wat opgestoken 

hadden van de eerdere wedstrijden en coach Marianne. Al met al werd Oost met 11-3 

weggevaagd waardoor een zeer nette 5
e
 plaats ons deel was. Een speciale vermelding moet 

er gemaakt worden voor Melvin Verschuren die het gehele toernooi in het enkel en het 

dubbelspel ongeslagen bleef, hij was dus een waardige kopman voor de andere jongens en 

een zeer goed voorbeeld zowel in spel als beleving.  

 

 

De begeleiding was erg tevreden over de prestaties en presentatie van het complete team. 

De kids hebben zeer zeker plezier afgewisseld met goed tafeltennis. Ze waren allen leergierig 

en positief. Wij hebben dan ook genoten van hun instelling en inzet. Namens de coaches 

allemaal een dikke proficiat met jullie prestatie!!!! 

 

Namens TC afdeling Zuidwest, 

Marianne Wagemakers, Jelle-Jan Pieterse, Stefan Heijnis en Rob Kremers 


