Regionale tafeltennistitel jeugd voor Boudewijn op ´t Hoog (JCV)
OTTC organiseerde dit jaar weer de Regionale kampioenschappen van het Regio Noord Oost Brabant.
Het seniorenevenement ging op zondag niet door daar er te weinig belangstelling voor was.
Maar voor het jeugd gedeelte op zaterdag 15 januariwas de belangstelling goed. Veel hoger dan in de
afgelopen 2 seizoenen. Bij de jeugd hadden zich 78 jeugdleden van 9 verenigingen aangemeld.
Uiteindelijk moesten zich 4 deelnemers op het laatst afmelden om verschillende redenen.
Er werd in 5 jeugdklassen op 10 tafels gespeeld. Er werd gestart in alle klassen met poules van minimaal
6 deelnemers. Waarvan de nr´s een en twee naar de vervolgronde gingen. In de hoogste jeugdklasse
was het met 5 van de 6 deelnemers van JCV zo goed dat hier een JCV´er uiteindelijk de Regionale titel
zou binnenhalen. Het was dan ook Boudewijn op ´t Hoog die Regionaal kampioen werd. In de finale
versloeg hij in 5 games zijn teamgenoot Simon Schoones.
In de jeugdklasse 2 was het Mark Coumans van OTTC die Jim Hogendoorn (JCV) in 3 games versloeg.
Overigens was het Jim die in de voorronde Mark nipt in 5 games versloeg.
De jeugd 3 klasse won Melvin van Zandvoort (Return de finale van Marlotte Staps (Taverbo) Jesse oude
Griep (Liempd Ass) won de finale in de jeugd 4 klasse van Thij Visser (JCV). In de jeugdklasse 5 was
Petri Asveldt (JCV) die in 3 games Stef vd Akker van Never Despair versloeg.
Na afloop dankte wedstrijdleider Nico van Erp de deelnemers voor hun sportieve inzet. Tevens een
woord van dank aan de medewerkers van OTTC die mede door hun inbreng deze Regionale
kampioenschappen succesvol hebben laten verlopen. En hij sprak de hoop uit dat het volgende seizoen
de senioren een voorbeeld mogen nemen aan de jeugd om ook in te schrijven voor dit toernooi.
Hierna reikte hij aan de prijswinnaars de bekers uit en keerde om 16.00 uur iedereen tevreden
huiswaarts.
.
Totale uitslag:
Jeugd1:
1 Boudewijn op ´t Hoog
(JCV)
13-15,11-6, 11-4, 9-11, 11-6
2 Simon Schoones
(JCV)
Jeugd 2:
1 Mark Coumans
(OTTC)
11-5, 11-9, 8-11,11-9
2 Jim Hogendoorn
(JCV)
Jeugd 3:
1 Melvin van Zandvoort
(Return)
11-8, 7-11, 11-9, 11-6
2 Marlotte Staps
(Taverbo)
Jeugd 4:
1 Jesse Oude Griep
(Liempd Ass.) 12-10, 11-8, 6-11, 13-15, 11-4
2 Thy Visser
(JCV)
Jeugd 5
1 Petri Asveldt
(JCV)
11-6, 11-7, 11-8
2 Stef vd Akker
Never Despair)

