
Verslag RBW najaar competitie 2011 in de regio N-O-Brabant. 

 

Het 1
e
 deel van de RBW competitie seizoen 2011-12, die in het najaar 2011 heeft plaatsgevonden, is 

weer ten einde voor de jeugdleden uit de regio N-O-Brabant en omliggende regio’s. 

Deze alternatieve jeugdcompetitie vindt plaats om de 2 of 3 weken en wordt georganiseerd in 

diverse zalen binnen de regio op zondagmorgen vanaf 10.00 uur t/m 13.00 uur. 

Deze zalen zijn door ttv. PJS te Vught, ttv. OTTC te Oss en ttv. Taverbo/sabo te Boxtel gratis 

beschikbaar gesteld voor deze competitie. 

Joop v.Hooft, die de welpenklasse t/m 11 jaar en Henk v.Rijn, die de aspiranten-juniorenklasse vanaf 

12 t/m 17 jaar onder hun hoede hebben, spannen zich al meer dan 30 jaar in om deze alternatieve 

competitievorm voor de niet spelende NTTB jeugd aantrekkelijk te houden op deze zondagen. De 

achterliggende gedachten hierbij zijn, om deze jeugdleden die op zaterdag door allerlei andere 

verplichtingen geen NTTB competitie kunnen of willen spelen, toch te behouden bij de verenigingen. 

De organisatoren horen regelmatig van deelnemers en begeleiders dat dit een leuke start is naar de 

afdelingscompetitie. 

Regelmatig informeren omliggende verenigingen buiten de regio N-O-Brabant of zij hier ook aan mee 

mogen doen, omdat in hun eigen regio voor de jeugdleden geen mogelijkheden zijn. 

Uiteraard zijn zij van harte welkom, mits deze verenigingen een bijdrage willen betalen voor de te 

maken kosten. 

 

Welpen: 

In deze categorie t/m 11 jaar hadden, na vele mailtjes en telefoontjes, uiteindelijk 8 teams zich 

aangemeld, samengesteld uit 3 regioverenigingen en 1 vereniging buiten de regio. 

Deze 8 teams werden ondanks het grote verschil in sterkte ingedeeld in 1 achtkamp en na het spelen 

van alle wedstrijden werden de nummers 1 t/m 4 in een A poule geplaatst en de nummers 5 t/m 8 in 

de minder sterke B poule. Zo kon men aan het einde van deze poules toch 2 prijzen per poule 

uitreiken. 

In de A poule ging het vooral tussen het 1
e
 team van PJS uit Vught en Hooghei 1 uit Vlijmen. 

Als Hooghei 1 met 3-2 zou winnen hadden zij recht op de 1
e
 prijs, maar het liep anders dan gedacht. 

PJS 1 haalde alles uit de kast om met de hoogste eer te willen gaan strijken en dat lukte wonderwel. 

Zij wonnen na veel inzet en tactisch spel met 3-2 van Hooghei. Dit had tot gevolg dat beide teams 

gelijk op de 1
e
 plaats stonden, maar door het onderling resultaat van 3-2 voor PJS , zij met de gouden 

medailles huiswaarts keerden. 

In de B klasse was Hooghei 2 oppermachtig ten overstaan van de overige 3 minder ervaren teams. 

PJS 2 kon Hooghei 2 niet van de 1
e
 plaats verdringen, zodat de gouden medailles mee naar Vlijmen 

gingen. 

Uitslag: 

A poule:    B poule: 

1 PJS 1  25 p. (3-2)  1 Hooghei 2 21 p. 

2 Hooghei 1 25 p. (2-3)  2 PJS 2  16 p. 

3 Best 2 23 p.   3 Best 1   5 p. 

4 NTTV 1 22 p.   4 Hooghei 3   3 p. 

Na afloop bedankte Joop v.Hooft de barmedewerkers, begeleiders en deelnemers voor hun inzet en 

hoopte dat er voor de voorjaarscompetitie meerdere teams zich aanmelden zodat er weer volledige 

poules gemaakt kunnen worden naar sterkte. 



Aspiranten/juniorenklasse: 

In deze categorie vanaf 12 t/m 17 jaar hadden maar 6 teams zich aangemeld, samengesteld uit 3 

regioverenigingen  en 2 buiten de regio. 

Organisator Henk v.Rijn had dit in de afgelopen 30 jaar nog nooit meegemaakt dat er zo weinig 

animo kwam van de 22 regioverenigingen voor deze RBW competitie en was eigenlijk niet van plan 

om deze najaarscompetitie van start te laten gaan, maar op aandringen van Joop v.Hooft toch maar 

deze teams ingedeeld in 1 zeskamp ondanks het verschil in sterkte. 

Deze klasse speelde in de prachtige accommodaties van ttv. OTTC te Oss en ttv. Taverbo/sabo te 

Boxtel, waarvoor onze dank. 

Vanaf de 1
e
 ronden werd al duidelijk wie de kanshebbers waren voor de hoogste trede, maar de 

minder ervaren teams gaven goed partij en lieten niets aan het toeval over. Tijdens de laatste ronde 

liet het Rotac ’82 team ook nog verstek gaan, en moesten er weer aanpassingen in het systeem door 

gevoerd worden. Deze aanpassingen werden niet door alle deelnemers gewaardeerd maar na tekst 

en uitleg te hebben gegeven toch aanvaard. 

In deze klasse waren Hooghei 1 uit Vlijmen en Attaque 1 uit St.Oederode de grootste concurrenten 

van elkaar, waarbij in de laatste ronde Attaque 1 als sterkste uit de bus kwam. 

Na het competitiedeel op de 3
e
 zondag is er door de organisatie nog een individueel toernooi 

aangeplakt om toch de volle 4 zondagen te kunnen spelen. 

Deze poules werden zodanig ingedeeld dat de spelers met de meeste overwinningen in de A poule 

begonnen en de overige in de B poule. 

Uitslag competitiedeel: 

1 Attaque 1 23 p. 

2 Hooghei 1 18 p. 

3 Hooghei 2 12 p. (3-2) 

4 NTTV 1 12 p. (2-3) 

5 Best 1   9 p. 

6 Rotac ’82 1   0 p. 

Uitslag individueel toernooi: 

A poule:    B poule: 

1 Roy Lammers  4 p.  1 Angelo v.Osch 3 p. (3-2) 

2 Thomas Vergroessen 3 p. (+6) 2 Lars Reimert  3 p. (2-3) 

3 Rob v.d.Oever 3 p. (+3) 3 Hein v. Wanrooij 2 p. 

4 Tom v.d.Biezen 3 p. (+1) 4 Gijs v.d.Hoven 1 p. (3-2) 

5 Martin Witlox  2 p.  5 Colin Klijmij  1 p. (2-3) 

6 Teun Muskens 1 p. 

Na afloop overhandigde Henk v.Rijn de medailles aan de desbetreffende prijswinnaars en bedankte 

hij de zaalbeheerders voor het gratis beschikbaar stellen van hun zalen, de begeleiders en 

deelnemers voor hun inzet en wenste allen prettige feestdagen en een gezond 2012 toe en hoopte 

dat erin het nieuwe voorjaarsseizoen meerdere teams zullen inschrijven. Formulieren worden in 

december toegezonden aan de verenigingscontactpersonen. 

 

Verslag: Henk v.Rijn 

 

 

 


