Zuidwest presteert prima op NTTB Jeugdcup 2012

Op zaterdag 30 Juni en zondag 1 Juli vond op het nationaal sportcentrum Papendal de NTTB
Jeugdcup 2012 plaats. Ook onze afdeling nam deel aan dit toernooi, wat tevens de afsluiting
van een lang seizoen betekende.
Namens onze afdeling namen deel:
Jongens Pupil: Melvin Verschuren, Mathijs Claus en Jelle Schoenmakers
Jongens Welp: Tobias Vroomen, Davey Hu en Jonathan Claus
Meisjes Pupil: Alice Vos, Jade van Schaik en Lexi Cornelissen
Meisjes Welp: Anouk de Later, Kim Staps, Vicky Schijven

De opzet van de Jeugdcup is als volgt:
Er zijn 8 afdelingen die in 2 vierkampen bij zowel de meisjes als de jongens tegen elkaar
strijden om de prestigieuze Jeugdcup. De pupillen spelen tegen de pupillen en de welpen
tegen de welpen een volledige wedstrijd net zoals in de reguliere competitie. Beide
wedstrijdresultaten worden bij elkaar opgeteld en diegene met de meeste punten wint.
Voorbeeld: de pupillen winnen met 7-3 en de welpen verliezen met 6-4. De einduitslag is dan
11-9.

Het jongensteam begon, onder de bezielende leiding van coaches Jelle-Jan Pieterse (pupil)
en Dave Wolbertus (welp), tegen de latere finalist, afdeling Holland-Noord. De jongens
hadden het moeilijk tegen deze sterke tegenstander. Davey Hu was aan onze kant duidelijk
de man of the match met 2 sterke overwinningen. Ook de wedstrijd tegen Midden werd vrij
kansloos verloren. Toch liet met name Tobias Vroomen van zich spreken. Met enkele
toverballen kreeg hij het publiek boven op de banken, en hij sloot deze wedstrijd dan ook af
met een goede overwinning.
Na deze twee nederlagen was het tijd om te herstellen. Eerst werden de hotelkamers
bekeken en geïnstalleerd, en daarna was het tijd voor een heerlijke sportmaaltijd in de
sportkantine van Hotel Papendal. Onze jongens lieten zich daar van hun sterkste kant zien,
er werd dan ook hard gewerkt aan de “plaatsing”…..Na alle “slecht geplaatste”
voedselresten te hebben opgeruimd stond de avondwedstrijd tegen Limburg op het
programma.

De pupillen speelden, ondanks de vermoeidheid, een prima wedstrijd tegen de pupillen van
Limburg. Een mooi gelijkspel was hun deel. De welpen hadden het echter een stuk lastiger.
Zij kwamen al snel met 9-0 achter, tegen de met name tactisch sterk spelende
leeftijdsgenootjes uit het Limburgse. Davey Hu mocht de eer redden, na matchpoint tegen,
en zodoende stond er een 1-9 op het bord.
Na deze wedstrijd was het inmiddels al 21.00 geweest en gingen we met het complete team
naar het hotel. Douchen en tv kijken tot 22.15. Licht uit en slapen om 22.30. Hier werd graag
gehoor aan gegeven, want het was toch een vermoeiende dag geweest.
De tweede dag begon om 7.45 met een footing. Onder leiding van Rob Koggel van de
afdeling Oost werd er buiten een rustige warming up gedaan met een aantal spelvormen. Na
deze leuke start van de dag (bedankt Rob), gingen we weer naar de eetzaal voor een
uitgebreid ontbijt. Alle eieren en broodjes bleven deze keer op het bord en iedereen genoot
zichtbaar van het heerlijke ontbijt. Hierna weer snel terug naar de kamers, tanden poetsen,
koffers inpakken en om 9.00 paraat voor het inspelen.
Om 9.30 stond voor de jongens de wedstrijd tegen Oost op het spel. De pupillen speelden
sterk en wonnen met overmacht van hun tegenstanders. Melvin blonk uit in deze wedstrijd.
Ook de welpen deden een duit in het zakje. Tobias had niet alleen de eer om de bal van het
toernooi te slaan. Maar werd met twee duidelijke zeges en de zege in het dubbelspel ook
man van de wedstrijd. Davey won ook nog twee keer op Houdini achtige wijze waardoor de
welpen al snel 5 punten hadden helaas kon Jonathan (8jaar!) zijn goede spel van deze dag
niet omzetten tot een winstpartij waardoor de 5-5 op het scorebord bleef staan.
Door dit resultaat mochten we in de middagwedstrijd wederom aantreden tegen onze
vrienden uit Limburg voor de strijd om de vijfde en zesde plaats. De pupillen gaven het
goede voorbeeld. Nadat op zaterdag nog was gelijkgespeeld werden de Limburgers ditmaal
met maar liefst 8-2 het bos in gestuurd. Het dubbel Mathijs/Melvin bleef de hele zondag
ongeslagen en de op het laatste moment opgeroepen Jelle won van twee sterkte
tegenstanders. De coach genoot van het vertoonde spel. Melvin zetten de tegenstanders
steeds meer onder druk met een snel uit de stuit geslagen forehand spin en bleef rustig op
spannende momenten, dagdromer Jelle hield zijn concentratie steeds langer vast en verraste
iedereen met zijn bolle opening en Mathijs voerde mentaal de druk op zijn tegenstanders op
door vaker zijn vuist te laten zien en zich positief te uiten achter de tafel. De welpen
moesten nu 3 punten halen om de vijfde plaats binnen te slaan. De pupillen stonden als een
echt team aan te moedigen. Evenals een dag eerder hadden de welpen het zeer moeilijk
tegen de Limburgers en kwamen al snel dik achter 1-7. Alleen Davey Hu was in staat geweest
een puntje te pakken. De laatste 2 partijen waren erg spannend, maar helaas voor Jonathan
en Tobias konden zij hun laatste partij niet in winst omzetten waardoor met 9-1 werd
verloren en dus uiteindelijk een 6e plaats werd bereikt. Toch waren de coaches erg tevreden
met het resultaat.

Het meisjesteam werd gecoacht door Stefan Heijnis (pupillen) en Rob Kremers (welpen). De
meisjes speelden in de ochtend van de eerste dag tegen Noord. De pupillen speelden sterk.
Alice Vos (nr 2 van Nederland) was oppermachtig en won vrij eenvoudig 3 partijen. Ook Jade
van Schaik won 3 partijen, ondermeer van de sterke Maartje Veenhoven. Lexi Cornelissen
kon het tegen deze Veenhoven echter niet bolwerken en boekte twee overwinningen. Een
mooie 9-1 uitlag. De welpen deden het echter nog wat beter. Er werd met 10-0 gewonnen.
In de middag moesten de dames aantreden tegen Midden. De pupillen moesten vol aan de
bak omdat Midden beschikt over de nummer 1 en de nummer 5 van Nederland. Alice Vos
speelde een mindere partij tegen deze nummer 5 (Heleen Hop), maar baarde opzien om
voor het eerst te winnen van haar grote concurrent Vera van Bohemen. Zowel Jade als Lexi
wonnen 1 partij, waardoor er een 4-6 op het scorebord stond. De welpen hadden het
gelukkig wat makkelijker. In een rap tempo werden de leeftijdsgenootjes uit Midden
verlagen, alleen Anouk moest 1 tegenstandster feliciteren.
Na het diner stond in de avond het sterke Holland-Noord op het programma. Deze afdeling
had eveneens de beide voorgaande wedstrijden gewonnen, dus waren beide teams al
geplaatst voor de kruisfinales op zondag. Toch wilde beide teams graag 1e worden om
zodoende het sterke Limburg te ontlopen. De pupillen verloren ook deze wedstrijd met 6-4,
dus was het wederom aan de welpen om de score recht te trekken. Ook deze wedstrijd
begonnen de welpen sterk aan deze partij. Anouk de Later was deze wedstrijd ongenaakbaar
en won 3 partijen. De erg jonge Vicky Schijven (9jaar), was de eerste 2 wedstrijden
ongeslagen gebleven, en ook deze wedstrijd zag het daar naar uit. Jammer genoeg kon Vicky
haar 2 matchpoints niet benutten waardoor de teller in deze wedstrijd op 2 bleef steken,
toch had Vicky haarzelf en haar coach verbaasd met haar sterke optreden. Kim Staps was het
aan haar stand verplicht om 3 partijen te pakken, maar dat liep even anders. In de eerste 2
partijen was Kim, zoals eigenlijk al heel de dag, ongenaakbaar. In de laatste partij van de dag
sloeg de vermoeidheid toe en kon Kim het niet meer rechthouden. Onnodige moest Kim een
nederlaag incasseren, maar deze had geen gevolgen want de wedstrijd werd met 8-2
gewonnen. Samen met de pupillen waren zij eerste geworden in de poule…. Op naar de
kruisfinales tegen Oost.

Na een goede nachtrust stond de volgende morgen de wedstrijd tegen Oost op het
programma. Oost heeft goede pupillen en wat mindere welpen, dus moesten de punten
gepakt worden door de welpen. Dit gebeurde ook, Kim Staps was goed uitgerust en pakte 3
solide overwinningen, ook Anouk won 2 keer. Vicky verloor 1 wedstrijd waardoor de
tussenstand op 7-1 stond. De pupillen deden het goed. Alice pakte 2 potten en Jade voegde
daar 1 partij aan toe. Ook het dubbel werd gewonnen, waardoor de tussenstand 4-4 was.
Samen met de 7 punten van de welpen was dit voldoende voor een finaleplaats.

Na, lekker buiten in het zonnetje, genoten te hebben van een goed verzorgd lunchpakket,
stond om 13.30 de finale tegen Limburg op het programma. Om 13.00 werd er eerst weer
goed ingespeeld, om zo goed mogelijk van start te kunnen gaan. Dit moest ook wel, want
Limburg had veruit het sterkste team, en zij hadden dan ook al hun tegenstanders op dikke
nederlagen getrakteerd. Wij zouden dus goed van start moeten gaan om voor een verrassing
te kunnen zorgen.

De opstellingen waren belangrijk, en naar bleek niet ongunstig voor ons. Na 5 partijen
stonden we met 4-1 voor. Overwinningen van Alice, Jade, Kim en Anouk zorgden hiervoor.
Alleen Vicky verloor, zij het niet erg dik, van de nummer 1 van Nederland. Lexi speelde
hierna een cruciale wedstrijd. Lexi kwam met 2-1 en 9-7 voor, maar kon het uiteindelijk niet
afmaken. Ook de beide dubbels gingen met 11-9 in de vijfde game verloren……Hier zat het
dus duidelijk niet mee, voor hetzelfde geld hadden we een 7-1 voorsprong
genomen…Jammer. Nu was het dus 4-4 en kwamen er voor de Limburgers een aantal
gunstige partijen aan. Uiteindelijk verloren we de finale met 11-6.
Een mooie 2e plaats was ons deel. De coaches waren tevreden over de meiden, ze hadden
zich goed gepresenteerd en hebben hopelijk veel geleerd. Om 18.00 vond de prijsuitreiking
plaats. De meiden moesten plaatsnemen op de op een na hoogste trede van het podium, en
ze genoten zichtbaar.

Vlnr achter: Stefan Heijnis(coach), Lexi Cornelissen, Alice Vos, Rob Kremers (coach)
Vlnr voor: Jade van Schaik, Vicky Schijven, Kim Staps, Anouk de Later

