Jeugd Afdeling ZuidWest op Internationaal toernooi van Namen

Op donderdag 31 Oktober en vrijdag 1 November vond er in Namen (België) een
internationaal toernooi plaats. Hieraan mochten welpen, pupillen en cadetten meedoen.
Namens onze afdeling waren de volgende spelers/ speelsters geselecteerd.
Jongens; Erik Verhage ( Tanaka), Melvin Verschuren (Vice Versa’51), Davey Hu (Hotak’68)
Meisjes; Alice Vos (Belcrum), Kim Staps (TIOS’51), Vicky Schijven (The Backhands)
(Jade van Schaik van Valkenswaard deed mee met Tafeltennisschool Den Haag)
Stefan Heijnis, Aldert Jan Bijl en Rob Kremers waren verantwoordelijk voor de coaching.

Na een officiële manier van opkomen (zie foto), startte het toernooi op donderdag om 13.30
met de poule fase.

Het waren poules van 6, waarbij de nummers 1 en 2 direct doorgingen voor een plaats bij de
beste 16. De nummers 3 en 4 zouden op vrijdag starten met een tussenronde waarbij de
winnaars zich zouden voegen bij de beste 16. De nummers 5 en 6 werden veroordeeld tot
het spelen van het troosttoernooi (plaats 17 tm 24).
Het toernooi is een sterk bezet toernooi, met name bij de cadetten is het niveau erg hoog.
Erik Verhage kwam er dan ook al snel achter dat dit andere koek was dan spelen in de
Landelijk B bij zijn club. Na de eerste partij zei Erik al dat het niveau iets te hoog gegrepen
was voor hem. En later bleek deze tegenstander de minste te zijn uit de poule. Resultaat een
6 plaats in de poulefase.

Ook Alice Vos had het niet makkelijk in haar poule, met de grote favoriete en latere
toernooiwinnares Emilie Jaffeux. Alice speelde wisselvallig, maar kon uiteindelijk toch een 4e
plaats in de poule bemachtigen dankzij 2 overwinningen. Hierdoor was zij verzekerd van een
tussenronde op vrijdag.
Ook het niveau bij de pupillen was behoorlijk goed. Kim Staps weerde zich kranig en zij
speelde, naar eigen zeggen, erg goed. Ondanks er een paar keer dicht bij gezeten te hebben
resulteerde dit niet in een overwinning waardoor Kim 6e werd in haar poule. Melvin
Verschuren kwam dit jaar wederom uit bij de jongens pupillen. Het grootste talent van de
afdeling (bij de jongens) toonde vorig jaar al aan dat hij prima uit de voeten kon op dit
toernooi. Na een mindere eerste partij vocht Melvin zich prima terug in de race door de
volgende partij met 3-0 te winnen. Van de volgende 3 partijen wist Melvin er nog 1 te
pakken waardoor hij, net als Alice, 4e werd in zijn poule en veroordeeld was tot het spelen
van de tussenronde.
Vicky Schijven deed voor het eerst mee aan een internationaal toernooi en was behoorlijk
zenuwachtig voor haar 1e partij. Gelukkig voor Vicky trof ze niet zo’n sterke tegenstandster.
Vicky won deze partij eenvoudig met 3-0. Ook de volgende partij verloor Vicky geen game. In
de derde partij trof ze echter een sterk meisje en dit meisje zette Vicky weer met beide
benen op de grond. Vicky liet zich echter niet uit het veld slaan en won haar 2 laatste
partijen eveneens met 3-0 waardoor zij een prima 2e plaats bereikte.
Davey Hu was erg onder de indruk van de entourage. Hij haalde in al zijn 5 partijen niet zijn
normale niveau. Zijn eerste wedstrijd wist hij nog een game te winnen van zijn tegenstander,
maar in de volgende 4 partijen bleef hij met lege handen achter.

Na het spelen konden we in de kantine nog genieten van een lekkere maaltijd alvorens we
konden vertrekken richting het hotel een km of zeven verderop. Na een lekkere douche
lagen de kids rond de klok van 22.30 op 1 oor. De coaches namen de dag hierna nog even
door met de collega’s van Limburg.

Dag 2 startte met de tussenrondes.
Alice Vos was niet in staat zich bij de beste 16 te scharen, en dit was toch wel een domper
voor haar na een mooie 8e plaats vorig jaar. Alice speelde, door dit verlies, voor de plaatsen
16 t/m 24 verder.
Melvin Verschuren speelde 2 zeer sterke games. In de derde game haperde de machine
doordat zijn tegenstander wat meer risico in zijn spel legde. Melvin ging hier niet goed mee
om en verloor de 3e en 4e game. De vijfde game ging weer iets beter en moest Melvin, vooral
op mentaal gebied, bij de les blijven. Dit deed hij, zonder het niveau van de eerste 2 games

te halen, fantastisch. Hierdoor speelde hij verder voor de plaatsen 1 tm 12. Melvin moest nu
aantreden tegen de grote favoriet voor de titel, en deze horde bleek Melvin te moeilijk.
Mevin speelde hierdoor voor de plaatsen 9 tm 12. Een verliespartij en een winstpartij
leverde Melvin uiteindelijk een mooie 11e plek op.
Erik Verhage verloor de eerste ronde van het troosttoernooi (16 tm 24). Ook verloor hij de
strijd om de plaatsen 20 tm 24. Zijn laatste partij om de plaatsen 23 en 24 ging ook verloren
waardoor hij 24 en laatste werd. Toch vond Erik het een leerzame ervaring en zal hij in de
toekomst nog profijt hebben van deze deelname.
Alice verloor haar eerste partij in het troosttoernooi waardoor zij speelde om plaats 16 tm
19. Alice zou uiteindelijk eindigen op een 17e plaats, na winst in de laatste wedstrijd.
Kim Staps speelde ook de tweede dag goede wedstrijden. De eerste partij ging echter
wederom verloren waardoor Kim speelde om plaats 21 tm 24. In de volgende wedstrijd was
het eindelijk raak voor Kim, zij won vrij eenvoudig haar wedstrijd. Om de plaatsen 21 en 22
was ze echter weer de mindere waardoor een 22e plaats haar deel werd.
Ook Davey Hu zou uiteindelijk eindigen op een 22e plaats. Evenals Kim won ook Davey zijn
eerste potje om de plaatsen 21 tm 24. In de strijd om plaats 21 speelde Davey tegen
Nederlands Kampioen Kas van Oost. In een zeer spannende en hoogstaande wedstrijd moest
Davey de winst aan zijn tegenstander laten (3-2).
Vicky Schijven moest flink aan de bak. Helaas verloor Vicky haar eerste partij van de dag
waardoor zij speelde voor de plaatsen 5 tm 12. Ook de tweede partij ging verloren, omdat
Vicky toch wel onder de indruk was van de sterkte van sommige meisjes. In de wedstrijd om
plaats 9 tm 12 leek het of Vicky wat beter in vorm kwam. Een hele sterke 1e game werd
ondanks een 8-4 voorsprong niet verzilverd waarna het ook in deze partij over was met de
ambities van onze jongste deelneemster. Gelukkig kon Vicky de tweede dag afsluiten met
een prima overwinning. Hierdoor pakte ze toch wel een mooie 11e plaats. Vicky was erg
tevreden met dit resultaat, maar vond wel dat ze beter kon.

Uiteindelijk zijn we, als team, geëindigd op een 21e plaats. We lieten hierbij 2 andere
Nederlandse afdelingsteams achter ons. De prestaties van onze jeugd waren nogal
wisselvallig. Goede momenten werden afgewisseld met hele slechte. Vooral voor de jongste
welpen was het een leerzame ervaring doordat ze eens kunnen zien hoe leeftijdsgenootjes
uit andere landen hun sport beleven. Dat ze hierbij nogal bevangen worden door de
entourage is normaal en als het goed is zouden ze hier hun voordeel mee kunnen doen de
komende tijd. Dit was goed te zien aan de pupillen, zij konden prima mee met het niveau en
werden niet weggeslagen. Zij hadden duidelijk wat opgestoken van de voorgaande editie.

Als afdelingsteam weten we weer waar we staan als we uitkomen tegen vergelijkbare teams
uit België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk. We staan er niet zo goed op. Dit komt vooral
door de situatie bij veel clubs in onze afdeling. Zeker voor onze talenten is het niet meer zo
makkelijk om goed te trainen, om goede begeleiding te vinden. De clubs in de afdeling
zouden meer moeten gaan samenwerken met elkaar. Sterke jeugd laten trainen met sterke
jeugd afkomstig van clubs in de omgeving. Een goede trainer aanstellen hiervoor. Op deze
manier kunnen we misschien weer aan gaan haken in de toekomst. Aan onze huidige
talenten zal het in ieder geval niet liggen… Zij zijn bereid om er in de toekomst een schepje
bovenop te doen zodat er volgend seizoen betere prestaties kunnen worden gehaald.
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