
TOP MEERKAMPEN JEUGD TE OSS EN BERGEN OP ZOOM D.D. 24 JANUARI 2015 

Ondanks een witte wereld en waarschuwingen om niet de weg op te gaan als het niet strikt noodzakelijk was 

waren alle 90 deelnemers in Bergen op Zoom en Oss present op de top meerkampen 2014-2015. In Oss kon 

slechts tien minuten later dan gepland begonnen worden op tien tafels. Het betrof hier allemaal zeven of 

achtkampen zodat ieder die zich aangemeld had ook kon spelen. 

Er werd met veel enthousiasme en sportiviteit gestreden om de prijzen. In Bergen op Zoom eindigde in maar 

liefst vier van de zeven klassen twee of drie spelers met hetzelfde aantal punten op de tweede plaats waardoor de 

onderlinge resultaten bepalend waren.  In alle juniorenklassen gaven de eerste en de tweede plaats recht op 

deelname aan het landelijk jeugdklassentoernooi op zaterdag 28 februari 2015 tijdens de Nederlandse 

kampioenschappen senioren te Zwolle. Tijdens de prijsuitreiking werden de gekwalificeerde spelers hier attent 

op gemaakt. 

De 20 gekwalificeerde spelers hebben allen aangegeven graag te willen spelen in Zwolle en zullen deze week 

een uitnodiging ontvangen met verdere gegevens en met het verzoek de deelname op 28 februari te willen 

bevestigen. 

Uiteindelijk konden prijzen en herinneringen uitgereikt worden. In Oss gebeurde dat iets over half vier, slechts 

een kwartiertje later dan gepland. 

Rest mij de verenigingen te bedanken voor hun medewerking bij het uitnodigen van de deelnemers. Ook de 

verenigingen Het Markiezaat met René Lauwerijssen  alsmede OTTC met Nico van Erp bedankt voor de 

beschikbaarheid van de zalen en de medewerking. 

Het was een in alle opzichten geslaagd toernooi dat volgend jaar zeker weer op de evenementenagenda terug te 

vinden zal zijn. 

Jan van Gemert 

De gekwalificeerde spelers voor 28 februari 2015 te Zwolle zijn: 

Junioren 1e klas : Louis van Eekelen (Vice Versa’ 51), Jason Broos (Vice Versa’ 51),                   

: Nick van Grunsven (Smash’ 73) en Izzy van Hamont (Taverbo/S.)  

Junioren 2e klas : Roy Kokx (BSM), Steven Klijn (Arnemuiden), Rohann Assmann 

:(Kruiskamp’81) en Stijn Smits (MTTV’72). 

Junioren 3e klas : Marco Ivens (SAR’72), Jim van Acker (SAR’72), Govert Verdoorn 

:(Rally) en Rutger Weerheim (Rally) 

Junioren 4e klas : Victor Gallery de Grange (Tanaka), Djonah Ammersdorffer 

:(Smash), Henk Weijgertze (ASIO) en Remco van Steenis (TTCV/ : 

:van Herwaarden) 

Junioren 5e klas : Syfax Bouakkache (ODT-Klaverblad), Thijs van Damme (De 

:Pinpongers), Tim Bodar (Return Oss) en Marieke Bastiaansen (MCS 

:– TTV Veldhoven). 


