
Vicky Schijven behaalt mooie 2
e
 plek op Internationaux Jeunes de 

Lorraine 2014 

 

Afgelopen weekend was er in Pont-á- Mousson het international toernooi van Lorraine. Het 

team van Zuidwest bestond uit;  Alice Vos, Vicky en Lynn Schijven, Kim Staps, Louis van 

Eekelen, Davey Hu en Jim van Acker. De begeleiding was in handen van Stefan Heijnis, Danny 

Roks, Marlies Somers en Rob Kremers (aangevuld met de aanwezige ouders Wim van Acker, 

Arjan en Cindy Schijven). Er moest in iedere categorie een speler meedoen. Dat wil zeggen, 

we moesten een cadet inschrijven (Alice) een tweede jaar pupil (Kim) een eerste jaar pupil 

(Vicky en Louis), een welp (Jim) en een welp 0 (Lynn)… Davey deed (op papier) mee namens 

TTSD (Tafeltennisschool Den Haag) 

 

Van boven naar onder; Coaches Stefan Heijnis, Danny Roks, Rob Kremers. Spelers; Alice Vos, Vicky Schijven, Davey Hu, Kim Staps, Louis van 

Eekelen, Jim van Acker en Lynn Schijven 

Als afdeling vinden wij het belangrijk dat onze betere jeugdspelers af en toe kunnen ruiken 

aan de manier waarop andere landen onze sport beleven. Over het algemeen is het niveau 

een stuk hoger als op de nationale toernooien. Het is vooral de bedoeling dat onze jongens 

en meisjes leren van zo’n toernooi en motivatie opdoen voor de komende tijd. 

Op vrijdagavond kwamen we aan in het hotel in Pont-á-Mousson (30 km onder Metz). De 

volgende morgen zijn we naar de supermarkt geweest om te ontbijten en eten en drinken in 

te slaan voor de lange dag die ons te wachten stond. Om 14.00 begon het toernooi, maar wij 

waren voor 12.00 al aanwezig om goed in te spelen. Er werd gespeeld in meerkampsysteem, 

maar de poules verschilden nogal van elkaar. Zo zat Jim van Acker in een poule van 6 en 

Vicky en Alice in een poule van 12. Het grootste gedeelte van de poule werd zaterdag 

afgewerkt. Op zondag zouden de laatste 2 poulewedstrijden plaatsvinden alvorens het 

toernooi op plaats zou worden uitgespeeld. 



 

Bij de welpen 0  speelde de 7-jarige Lynn Schijven (geboren 2007). Voor Lynn was het de 

eerste keer dat zij namens de afdeling mocht meedoen aan zo’n sterk toernooi. Lynn had het 

zoals verwacht moeilijk in haar wedstrijden, mede om het feit dat de meeste 

tegenstandsters een jaar of 2 ouder waren. Toch was ze in staat een paar games te winnen. 

Coach Wim van Acker was dan ook niet ontevreden over hetgeen ze had laten zien.  

 

Lynn Schijven in actie 

Bij de jongens welpen was het Jim die de afdeling mocht vertegenwoordigen. Jim gaat de 

laatste tijd goed vooruit op de trainingen, maar heeft nog moeite om dit om te zetten in 

wedstrijden, vooral tegen sterkere tegenstanders. Gelukkig dat die (de sterke tegenstanders) 

er in overvloed waren. Samen met coach Stefan Heijnis ging hij er dan ook helemaal voor. 

Jim speelde zeker niet onaardig, maar het niveau van sommige andere welpen was zeker 

hoofdklasse senioren. Hierdoor had hij het erg moeilijk om wedstrijden te winnen. Wel heeft 

hij veel geleerd dit toernooi, en daar was het uiteindelijk om te doen. 

 

 

Jim van Acker service 

 



Bij de jongens pupil 1
e
 jaars namen Louis en Davey deel. Beide jongens zaten in een 8 kamp. 

Davey speelde wisselvallig. Een aantal goede games werden afgewisseld door een aantal 

mindere. Met vlagen liet Davey zien erg goed te kunnen spelen, maar Davey had moeite om 

dit continue vast te houden. De eerste dag was hij niet goed genoeg om een partij winnend 

af te sluiten. Louis zat in de andere poule. Na een wat weifelend begin gooide hij de schroom 

van zich af en liet hij zien dat hij enorm gegroeid is de laatste tijd. Gaande weg het toernooi 

begon hij met meer lef te spelen. Tegen vrijwel alle tegenstanders kon hij goed meekomen, 

alleen tegen een speler van Zwitserland werd hij even met zijn neus op de feiten gedrukt. 

Hiervan was hij nogal onder de indruk, maar daar werd zijn volgende tegenstander van het 

nationale team van Luxemburg de dupe van. In een pot van hoog niveau pakte Louis 

verdiend zijn eerste potje. 

De volgende dag won zowel Davey als Louis wederom van een speler uit Luxemburg 

waardoor zij de laatste partij van de dag tegen elkaar uit mochten komen. Louis bleek hierin 

de sterkere. Davey, en coach Marlies Somers vonden het een leerzaam toernooi. Ook Rob 

Kremers, die Louis coachte, was erg tevreden over hetgeen zijn pupil had laten zien. 

 

Bij de meisjes pupil 2
e
 jaars  speelde Kim Staps. Op nationaal niveau doet Kim het erg goed, 

maar ook hier was de tegenstand van een andere orde. Een aantal wedstrijden kon Kim goed 

meekomen, maar er waren er ook een paar die gewoonweg te sterk waren. De eerste dag 

was dus erg wisselvallig. In de eerste partij op zondag speelde Kim een erg goede partij 

tegen een meisje uit Frankrijk (Lorraine). Ze kwam met 2-1 en 6-3 voor… Na de time out van 

de tegenstandster kwam er toch er toch een beetje de klad in en verloor ze de game nipt. De 

vijfde game ging kansloos verloren. Na de poule speelde ze in het afvalsysteem tegen de 

nummer twee van de voorrondes. Helaas was dit meisje veel te sterk. Hierna mocht ze weer 

aantreden tegen een meisje uit Frankrijk (Lorraine), maar ook nu moest ze uiteindelijk haar 

tegenstandster met 11-9 in de vijfde de winst laten. Kim was in sommige opzichten best 

tevreden en heeft zich gerealiseerd waar zij en trainer/coach Stefan Heijnis de komende tijd 

aan moeten gaan werken. 

 

 

Kim Staps 



Alice Vos speelde in het zeer sterke toernooi van de cadetten. In een 12 kamp was het de 

eerste dag vrijwel continue spelen. Er stonden maar liefst 8 partijen op het programma. Het 

voordeel hiervan was dat je niet al te lang kon blijven stilstaan bij een mindere partij. Alice, 

die al meerdere internationale toernooien heeft gespeeld, begon meteen tegen de nr 1 

geplaatst. Alhoewel ze met 3-0 verloor kon ze toch redelijk partij bieden. In de derde partij 

speelde ze tegen een Frans kampioene (bij de welpen).. Helaas bleek dit meisje veel te sterk. 

Uiteindelijk bleek Alice in staat om 3 partijen winnend af te sluiten. Wat hierbij opviel was 

dat ze haar beste partij als laatste speelde tegen een Zwitsers kampioene. Op zondag was ze 

duidelijk in mindere doen. De laatste 2 poulewedstrijden gingen verloren en ook verloor ze 

in de eerste ronde van het afvaltoernooi. Alice was zelf niet geheel tevreden over haar 

prestatie, maar coach Rob Kremers vond dat ze vooral mentaal prima op de been gebleven 

was. 

 

Vicky Schijven (nr2 van Nederland bij de pupillen) begon wervelend in het toernooi bij de 

meisjes pupil 1
e
 jaars. Ze won de eerste 3 partijen op een rij, de vierde en vijfde leverden 

nipte nederlagen op. Wat hierbij opviel was dat Vicky in de eerste 5 partijen maarliefst 22 

games speelde. Dit was misschien iets te veel van het goede, omdat ze op zaterdag 9 

partijen moest spelen… Dit is dus vrijwel continue. Uiteindelijk bleek dit ook de achilleshiel 

te zien. De laatste partijen van de dag was Vicky duidelijk niet meer zo fris als bij de start. Op 

zondag startte Vicky op dezelfde manier als op zaterdag. Ze won de laatste 2 

poulewedstrijden en plaatste zich als 7
e
 bij de strijd om de plaatsen 1 tot en met 8. Coach 

Danny Roks was tevreden met de tegenstandster in de ¼ finale. Alhoewel dat meisje tweede 

was geworden in de poule en met 3-1 had gewonnen van Vicky, zag Danny zeker kansen. Zijn 

voorspelling kwam uit, met 3-1 en goed spel won Vicky deze partij. Met de volgende 

tegenstandster (halve finale) was Danny echter niet zo blij. Een speelster met noppen waar 

Vicky op zaterdag weinig kans tegen had. Toch vonden Vicky en coach een antwoord op het 

spel van haar tegenstander. In een zeer zware pot in vijf games was Vicky nipt de betere. Een 

finaleplaats was haar deel.   

 

 

Presentatie Vicky Schijven finale 



De finales werden geheel in stijl, met vooraankondiging, twee officiële scheidsrechters en 

een zeer groot centre court, gespeeld. Het complete team van Zuidwest zat op de tribunes 

aan te moedigen op de Franse manier..  Alléé  Aléé  Vicky!!!!! Vicky speelde tegen Maelys 

Dahey uit België (Namur), die het hele toernooi nog geen potje had verloren. In de poule had 

Vicky nipt met 3-2 van haar verloren, dus waren er echt wel kansen. De eerste game werd 

gepakt door Vicky. In de tweede en derde game vond Maelys echter een manier waarbij ze 

Vicky onder druk kon zetten en dit resulteerde in een 2-1 achterstand voor Vicky. Ook in 

game 4 kwam Vicky 7-2 achter, maar na een time-out ging Vicky weer beter spelen en vocht 

zich terug in de wedstrijd. Uiteindelijk werd het 10-10 en kreeg Vicky op 12-11 zelfs een 

gamepoint. Helaas werd deze niet verzilverd en verloor Vicky met 14-12 de vierde game. 

Echt een prestatie van formaat. Na de teleurstelling van de verloren finale overheerste toch 

de trots bij Vicky en coach Danny Roks. 

 

  

 

Al met al een zeer leerzaam toernooi voor alle spelers. Ze weten nu waar ze nog harder aan 

moeten werken en wat er gevraagd wordt in andere landen. Hoe het niveau is van 

leeftijdsgenoten in Duitsland, Zwitserland, Luxemburg, België en Frankrijk. Voor speelsters 

als Vicky is het zelfs een must om dit vaker te doen. Zich meten met betere speelsters, leren, 

opdoen van motivatie… daar draait het om. Hopelijk krijgen we in de toekomst de 

mogelijkheden om dit soort toernooien vaker te spelen. In onze ogen (TC afdeling Zuidwest) 

is het een must om aan te haken bij de, vaak sterkere, landen om ons heen.  

Voor iedereen fijne kerstdagen toegewenst en alvast een gezond en vooral sportief 2015… 

 

 


