
Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België) 

 

Op woensdag 31 Oktober en donderdag 1 November vond in Namen voor de 

16
e
 keer het Internationale jeugdtoernooi van Namen plaats. Evenals vorig jaar 

nam de afdeling Zuidwest met een aantal jeugdspelers deel. De selectie 

bestond bij de jongens uit Lucas Vermeer van Belcrum, Melvin Verschuren van 

Vice Versa ’51 en Tobias Vroomen van Hotak’68. Bij de meisjes gingen Alice Vos 

van Belcrum, Jade van Schaik van ttv Wilvo/Bergeijk en Kim Staps van Tios’51 

mee. 

 

De officiële presentatie 

 

De eerste dag begon het toernooi om 13.30, na een officiële presentatie. De 

kids zaten allen in een poule van zes. Rond de klok van 20.00 was de eerste dag 

gedaan. De spelers boekten zeer wisselende resultaten. Natuurlijk was voor de 

meeste spelers het resultaat van ondergeschikt belang, het was vooral zaak dat 

ze zouden leren van dit toernooi. Toch werden er enkele verrassende 

resultaten geboekt. 



Alice Vos verraste met een 1
e
 plaats bij de meisjes Kadetten, dit was erg knap 

aangezien Alice zelfs nog bij de pupillen uit mocht komen. Jade van Schaik had 

het erg lastig de eerste dag, zij wist slechts 1 potje te winnen en werd 5
e
 in de 

poule. Kim Staps, die bij de welpen ingeschreven was, was duidelijk onder de 

indruk van het hele gebeuren. Zij kreeg het niet voor elkaar om haar normale 

niveau halen. Toch wist zij 1 partij te winnen waardoor ook zij op een 5
e
 plek in 

de poule eindigde. 

 

Bij de jongens was het niveau erg hoog. Lucas had het als B- Kadet erg zwaar, 

maar hij verkocht zijn huid duur. Lucas kon in iedere partij redelijk meekomen, 

en won dan ook diverse games. Jammer genoeg wist hij geen enkele partij 

winnend af te sluiten waardoor Lucas op een 6
e
 plek eindigde. De verrassing in 

de jongensselectie van Zuidwest was, qua spel, zonder twijfel Melvin. Melvin 

speelde op een zeer hoog niveau, en alle 5 partijen die hij speelde waren om te 

smullen. Melvin won 1 partij, had in een andere matchpoints en verloor 2 

partijen met 2 punten verschil in de vijfde game. Zeer tevreden met het 

vertoonde spel, maar zeer teleurgesteld waren we over het uiteindelijke 

resultaat(6
e
). Melvin had zeer zeker meer verdiend.  

 

De benjamin van de ploeg was Tobias. Tobias weerde zich dapper en probeerde 

aan te klampen bij het, toch wel heel behoorlijke, niveau van de jongens 

welpen. Tobias bleek niet in staat om een partij naar zich toe te trekken, maar 

hij bleef gaan voor ieder punt. Deze instelling leverde hem wel diverse games 

op. 

 

De eerste dag werd afgesloten met een diner in de sportkantine. Hierna gingen 

we naar een Formule1 hotel in de buurt van de sporthal. Na een lekkere 

douche konden de spelers om 22.15 hun luiken dicht doen. 

 



 

Achterste rij vlnr: Rob Koggel, Rob Kremers en Stefan Heijnis 

Voorste rij vlnr: Lucas Vermeer, Melvin Verschuren, Tobias Vroomen, Kim Staps, Jade van Schaik en Alice Vos 

 

Om 7.15 was het weer tijd om op te staan. Rond 8 uur waren we wederom in 

de kantine van de sporthal om te genieten van een heerlijk ontbijt. Na het 

ontbijt hadden de spelers ruim de tijd om in te spelen, en om 9.30 begon het 

toernooi weer. 

 

Kim Staps was duidelijk in betere doen als op de eerste dag, en zij won knap 

haar openingspartij. Hierdoor speelde zij om de plaatsen 13 t/m 20. In haar 

tweede partij speelde Kim tegen een Nederlands meisje van de afdeling 

Midden. De druk van het winnen bleek Kim teveel, en er werd dan ook een 

beetje ongelukkig in vijven verloren. De daaropvolgende partij speelde Kim 

weer een stuk beter en deze sloot zij dan ook winnend af. Uiteindelijk mocht 

Kim spelen om plaats 16 en 17. Helaas bleek Kim niet in staat deze partij te 

winnen waardoor een 17
e
 plaats haar deel was (van de 24 deelnemers).  



Jade van Schaik had duidelijk haar dag niet. Van de 4 partijen die zij speelde 

won ze er slechts 1. Hierdoor was een 22
e
 plaats voor haar een teleurstellend 

resultaat. 

Alice Vos deed het een stuk beter. Alice speelde in de kwart finale tegen een 

sterke Belgische. Alice keek al snel tegen een 2-0 achterstand aan, maar Alice 

knokte zich  (mede dankzij coach Rob Koggel) terug in de wedstrijd door game 

3 en 4 te winnen. De vijfde game was een spannende. Alice keek de hele game 

tegen een achterstand van 2 punten aan. Op de stand van 10-7 wist Alice alle 3 

de matchpoints ongedaan te maken. Op 10-10 ging ze vol voor de winst…..De 

moedig gespeelde ontvangst  ging jammer genoeg net over tafel en een 

zinderende volgende rally ging uiteindelijk toch naar de Belgische… waardoor 

Alice met lege handen achterbleef. Door dit verlies speelde ze niet voor de 

eerste 4 plaatsen maar voor 5 t/m 8. Alice was duidelijk teleurgesteld en had 

moeite om zich op te laden voor de volgende partij. Deze ging dan ook vrij 

kansloos verloren. Ook de laatste partij was Alice niet meer in staat om haar, 

tot dan toe zeer hoge, niveau te halen. Uiteindelijk eindigde Alice op een mooie 

8
e
 plaats ………waarvoor hulde!! 

 

De jongens hadden het ook op de tweede dag erg lastig. Tobias weerde zich 

weer kranig, maar dit resulteerde de eerste 2 partijen niet in een overwinning. 

Gelukkig wist hij de laatste partij van de dag wel winnend af te sluiten 

waardoor hij op een 23
e
 plaats eindigde. 

Melvin ging door waarmee hij de eerste dag was gestopt, goed spelen. De 

eerste partij werd winnend afgesloten tegen een jonge Duitser, waardoor ook 

Melvin ging voor de plaatsen 13 t/m 20. De volgende partij, tegen een sterke 

Luxemburger, had hij zeker winstkansen. Hij wist een matchpoint in de vierde 

game echter niet te benutten waardoor de vijfde een beslissing moest brengen. 

Dit werd een ongelukkige vijfde game, waarin Melvin mede door diverse 

mazzelballen van zijn tegenstander niet in staat was deze naar zich toe te 

trekken. Voor de plaatsen 17 t/m 20 dan maar. De volgende tegenstander was 

een sterke Fransoos. Te sterk bleek even later. De laatste partij van de dag 

speelde Melvin echter zijn beste tafeltennis. Een fantastische 3-0 overwinning 



was de kroon op een zeer goed toernooi, dat met een 19
e
 plaats werd 

afgesloten. 

Lucas deed het ook de tweede dag zeer verdienstelijk. De eerste partij ging nog 

verloren, maar Lucas herstelde zich en won zijn tweede en derde wedstrijd met 

respectievelijk 3-0 en 3-1. De laatste partij van de dag ging nipt verloren 

waardoor Lucas op een 21
e
 plaats eindigde…..Niet slecht voor een B-Kadet. 

 

Nadat de spelers klaar waren hebben we nog genoten van de mooie 

finalepartijen en werd het toernooi rond de klok van 16.30 afgesloten. 

 

De spelers hebben allen goed hun best gedaan. Geknokt voor wat ze waard 

waren…..soms goed gespeeld soms wat minder, maar altijd sportief gebleven. 

Ze hebben, zonder uitzondering , weer een hoop geleerd van deze ervaring. De 

leiding was dan ook zeer tevreden met het verloop van dit toernooi. Namens 

de technische commissie van de afdeling wil ik graag de afdelingsmanagers 

bedanken voor de kans om mee te doen aan dit toernooi. Ook de coaches 

Stefan Heijnis en Rob Koggel bedank ik voor hun fijne samenwerking en hun 

inzet. Als laatste wil ik ook de spelers en hun ouders bedanken voor deze 

fantastische dagen. 

 

Met vriendelijke sportgroet, 

Rob Kremers 

  

 

 

 


