
AFDELINGSONTMOETING JEUGD OP ZONDAG  25 NOVEMBER 
 
 

Oss  24 september 2007 
 
 
Ook dit seizoen staat er weer een afdelingsontmoeting voor de jeugd op het 
programma. Dit nu al weer voor de 15e keer. Er wordt deelgenomen door de sterkste 
jeugdleden van de afdelingen Gelre, West, Holland-Noord en ZuidWest. Het streven is 
dat elke afdeling met de sterkst mogelijke jeugdleden uitkomt. 
Dit jaar is de organisatie in handen van de afdeling Gelre. De definitieve locatie is op dit 
moment nog niet bekend. 
De ontmoeting wordt gehouden op zondag 25 november a.s.   
De aanvang is om 10.30 uur.  Einde ca. 17.00 uur. 
 
Zowel bij de jongens als de meisjes wordt gespeeld in drie leeftijdsgroepen. 
N.l: junioren, kadetten en pupillen/welpen. De wedstrijden worden gespeeld in de vorm 
van een achtkamp. Hierbij spelen de spelers van dezelfde afdeling niet tegen elkaar. 
Het dubbelspel wordt na afloop van de meerkampen nog gespeeld. 
Hierbij treft u aan de geselecteerde  spelers(sters) van onze afdeling voor deze 
ontmoeting.  De verenigingen worden er op geattendeerd dat geen persoonlijke 
uitnodigingen zijn verzonden. Dus u dient de geselecteerden zelf te informeren.  
Aan de verenigingen, waarvan jeugdleden zijn geselecteerd wil ik vragen om mij 
uiterlijk 3 november te laten horen of de jongens of meisjes wel of geen gebruik 
willen/kunnen maken van deze uitnodiging.  
Aan of afmelden geldt ook voor de reserves.  Dus altijd even een berichtje naar 
ondergetekende. 
 
Eveneens wil ik de verenigingen, waarvan jeugdleden deelnemen aan deze 
ontmoeting, vragen personen beschikbaar te stellen die de jeugdleden willen  
vervoeren en begeleiden naar en tijdens de wedstrijden. 
We streven naar één coach per team. De reiskosten worden vergoed door de afdeling. 
 
Dit betekent voor de huidige selectie  één coach per vereniging van de  
verenigingen waarvan jeugdleden zijn geselecteerd. 
 
Omstreeks 10 november ontvangt u van mij de definitieve selectie en een overzicht hoe 
het vervoer is geregeld. De reiskosten worden vergoed door de afdeling. (€ 0,19  per 
Km.)   
Wilt u mij, gelijktijdig met het bericht of de geselecteerden mee spelen aan deze 
afdelingsontmoeting van de sterkste jeugdspelers uit de deelnemende afdelingen, de 
namen en adressen van de begeleiders doorgeven.   
De verenigingen worden verzocht de geselecteerden op de hoogte te stellen. Er zijn n.l. 
geen persoonlijke uitnodigingen verzonden. 
Zoals gebruikelijk zal er in afdelingsshirts (ZuidWest) worden gespeeld. Deze worden 
op de dag uitgereikt. 
Voor meerdere informatie betreft deze afdelingsontmoeting kunt u met mij contact 
opnemen. 
 
N.v.Erp 
Begijnenstraat 169, 
5341 BJ, Oss 
Tel.: 0412-632106        selafdontm2007 

E-mail: nicovanerp@home.nl 



 
Teamsamenstelling jeugd afdelingsontmoeting  25 november 2007 

Meisjes junioren  (geboren van 01-01-1990 t/m 31-12-1992)   
1  Marlotte Staps  Flash 
2  Stefanie van Genegen Hotak´68  
res.1  Miege vd Bergh  Never Despair 

res.2  Fennis Floor   Wanzl/Belcrum 

res.3  Kelsey Krijgh   Vice Versa´51 
res.4  Nikki Snapper   Tanaka  
res.5  Lisette van Meel  Wanzl/Belcrum 
res.6  Rachel vd Wielen  Tanaka  
 
Meisjes kadetten  (geboren van 01-01-1993 t/m 31-12-1994)  
1  Dianne Overbeeke  Hotak´68 
2  Dani Stassen   OTTC 
res.1  Sharin Davidse  Middelburg 
res.2  Laura Kolen   Bergeijk 
res.3  Derby Vissenberg  Tanaka 
res.4  Anissa Heijdenrijk  Flash 
res.5  Jessica Prinssen  Hotak´68 
 
Meisjes pupillen/welpen  (geboren op/na 01-01-1995)  
1  Joyce van Tuijl  Veldhoven 
2  Marlouvan Kuijk  Vice Versa´51 
res.1  Esmee Schaar   Tanaka 
res.2  Maaike molders  RDT 
res.3  Renee Vos   Breda 
res.4  Joyce van Gompel  Veldhoven 
res.5  Valerie van Verkuijl  Hotak´68 
 
Jongens  junioren  (geboren van 01-01-1990 t/m 31-12-1992)  
1  Simon Schoones  JCV  
2  Wouter vd Stee  Never Despair 
res.1  Thomas van Gasteren JCV 
res.2  Ramon Joossen  Tanaka 
res.3  Anthony Laco   Middelburg 
res.4  Vernon Pereira  Flash 
res.5  Robin Peeters   Flash 
res.6  Patrick de Hoon  Tanaka 
res.7  Bouke Hagreis  OTTC 
 
Jongens  kadetten  (geboren van 01-01-1993 t/m 31-12-1994) 
1  Stefan van Dooremaal Never Despair 
2  Edwin van Tuyl  Veldhoven 
res.1  Bjorn van Schaik  Veldhoven 
res.2  Rick Bekkers   JCV 
res.3  Stefan vd Broek  Vice Versa´51  
res.4  S.vd.Vaart   Valkenswaard 
res.5  N.Versteeg   Rally 
 
Jongens pupillen/welpen  (geboren van 01-01-1990 t/m 31-12-1992)  
1  Joost v.Schoot  JCV    
2  Rens Mecking   Flash  
res.1  Mark Fennis   Wanzl/Belcrum 
res.2  Vincent vd Sttee  Never Despair 
res.3  Alexander Damjonovic Wanzl/Belcrum  
res.4  Lennart Slaats  Wanzl/Belcrum 
res.5  Bryan Ooninck  Back Hnads  
res.6  Jodry de Bruin  Back Hands 
 


