
TOP 6-KAMPEN JEUGD TE OSS EN BERGEN OP ZOOM D.D. 21 JANUARI 2012 

 

Op een regenachtige zaterdag, 21 januari jl., hebben in de zaal van Het Markiezaat in 
Bergen op Zoom als ook  in de zaal van OTTC in Oss  zo’n 100 jongens en meisjes in 9 
verschillende klassen gestreden om de prijzen bij de 7e top 6-kampen jeugd.  
Ook dit jaar was er slechts een enkele afmelding.  
Er werd met veel enthousiasme en sportiviteit gestreden om de prijzen. Bovendien gaven 
in een aantal juniorenklassen en aspirantenklassen de eerste, en veelal ook de tweede, 
plaats recht op deelname aan een landelijk jeugdtoernooi op zaterdag 3 maart a.s. 
tijdens de Nederlandse kampioenschappen senioren te Eindhoven. Tijdens de 
prijsuitreiking werden de gekwalificeerde spelers hier attent op gemaakt. 
Overigens hebben de verenigingen van de gekwalificeerde spelers onlangs een 
uitnodiging ontvangen met verdere gegevens en met het verzoek de deelname op 3 
maart te willen bevestigen. 
 
Uiteindelijk konden de fraaie prijzen en herinneringen uitgereikt worden waarbij in 
sommige klassen de onderlinge resultaten moesten bepalen hoe de juiste rangschikking 
er uit kwam te zien. 
 
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. 
Foto’s van de wedstrijden in Oss zijn te vinden op www.tt-ottc.nl 
 
Jan van Gemert 
 
De gekwalificeerde spelers voor 3 maart: 

 
Junioren 1e klas : T. Verhees (JCV), M. van Lieshout (JCV), K. van de Veerdonk 
   : (Taverbo/Sabo) en G. Sengers (Wilvo/TTV Bergeijk). 
Junioren 2e klas : J. Flamman (Westerzicht) en B. van Seeters (Smash) 
   : T. Overmeer (Kruiskamp’81) en P. Hendriks (Flash) 
Junioren 3e klas : M. Magielse (ODT) en E. Verschuren (Vice Versa’ 51) 
   : N. van Grunsven (Smash’ 73) en J. Tegelaers (Unicum) 
Junioren 4e klas : C. van Dooren (The Back Hands) en M. Wiedijk (BSM) 
Junioren 5e klas : J. Elenbaas (Smash’76) en M. van de Pol (OTTC) 
Aspiranten 1e klas : P. Meeuwsen (Yerseke) en L. Tramper (Yerseke) 
Aspiranten 2e klas : T. Kruijsse (Yerseke) en M. Schoot (Smash’ 73) 
 
De reserves voor 3 maart: 

 
Junioren 1e klas :S. Sengers (Wilvo/TTV Bergeijk) en G. vd Wetering(Taverbo/Sabo) 
Junioren 2e klas : K. Kools (The Back Hands) en R. Assmann (Kruiskamp’81) 
Junioren 3e klas : B. Huissen (Westerzicht) en B. van Brussel (Taverbo/Sabo) 
Junioren 4e klas : E. van Kalmthout (The Back Hands) en S. Dijstelbloem (Unicum) 
Junioren 5e klas : J. van Rijn (OTTC) 
Aspiranten 2e klas : M. Siebelink (Tanaka) 
 
 


