Meisjes Zuidwest pakken 2e plek op NTTB Jeugdcup
Jongens verdienstelijk 6e
Op 5 en 6 Juli jl. vond op het Nationaal Sportcentrum Papendal de NTTB Jeugdcup plaats. Dit
is een toernooi waarbij de 8 Nederlandse afdelingen onderling uitmaken wie de sterke is. Er
wordt gespeeld met een welpen-, en een pupillenteam… zowel bij de jongens als bij de
meisjes.
Het team van onze afdeling Zuidwest bestond bij de jongens pupillen uit, Jannes van Bragt
(Tios’51), Davey Hu (Hotak’68), Louis van Eekelen en Jason Broos (Vice-Versa’51). De coach
van het team was Marianne Wagemakers.
Het team van de jongens welpen bestond uit, Jim van Acker (Sar’72), Xander de Rooij
(Tios’51) en Teun Vermeer (Belcrum). Dit team werd gecoacht door Aldert Jan Bijl.

Vlnr.. Louis van Eekelen, Jason Broos, Jim van Acker, Aldert-Jan Bijl (coach), Xander de Rooij, Jannes van Bragt en Teun Vermeer

Bij de meisjes pupillen waren het, Kim Staps (Tios’51), Vicky Schijven (Backhands) en Emmy
Suijkerbuijk (O.D.T.), die de kleuren van de afdeling mochten verdedigen. Zij werden
gecoacht door Stefan Heijnis.
Het team van de meisjes welpen zag er als volgt uit, Julia Cao (Tios’51), Anouk Siebelink
(Tanaka), Vivian Nguyen (Tanaka) en Hannah de Ruiter (Tanaka). De coach van dit team was
Rob Kremers.

Vlnr.. Vivian Nguyen, Emmy Suijkerbuijk, Anouk Siebelink, Rob Kremers (coach), Kim Staps, Hannah de Ruiter, Stefan Heijnis (coach), Julia
Cao en Vicky Schijven

Al vroeg in de ochtend (9 uur) moest iedereen zich melden voor de grote sporthal van
Papendal (Arnhem). Gelukkig was iedereen op tijd, maar toch moest er meteen een
teleurstelling worden weggewerkt. De kopman van de jongens pupillen, Davey Hu, had zijn
(speel)hand verbrand en kon door de blaren op zijn hand onmogelijk meespelen. Dit was een
bittere pil omdat de jongens het toch al niet al te gemakkelijk zouden gaan hebben. Coach
Marianne Wagemakers nam de overige spelers apart en probeerde dit voorval te gebruiken
om de anderen nog wat extra te motiveren…. En dat lukte. De eerste tegenstander moest en
zou eraan geloven. Holland-Noord was de eerste tegenstander, en zij waren zo mogelijk nog
gehandicapter dan wij omdat zij maar met 2 spelers kwamen opdagen. De welpen hadden
dus zonder te spelen een 10-0 overwinning geboekt. De pupillen moesten wel aan de bak,
want de twee tegenstanders van Holland-Noord waren best wel goed.
Jannes en Jason wonnen beide twee partijen, en ook Louis voegde hier een partij aan toe.
Ook het dubbel was een prooi voor ‘onze’ jongens.. De eerste overwinning was een feit en
dat deed zowel de spelers als de beide coaches duidelijk goed.

De meiden moesten de eerste wedstrijd uitkomen tegen het team van Midden. Hannah de
Ruiter, die op de eerste dag Julia Cao verving liet meteen zien dat ze een goede vervangster
was. Hannah won twee partijen, maar verloor samen met Anouk het dubbel. Zowel Anouk
als Vivian bleven deze partijen ongeslagen. De pupillen hadden een valse start omdat Kim
Staps begon met een onnodige nederlaag. Gelukkig herpakte zij zich en won de twee
daaropvolgende partijen wel. Ook Emmy pakte twee punten. Vicky bleef ongeslagen.

Na de lunch moesten de jongens aantreden tegen de afdeling Noord. De jongens pupillen
hadden het zwaar. Jannes won daarentegen heel erg knap een partij. Ook Louis was er twee
keer erg dicht bij, maar hij kon het net niet over de streep trekken. Bij Jason speelde het
schoolkamp van de dagen ervoor parten…. hij kwam niet tot winst.

De welpen deden het iets beter. Met name Jim speelde twee partijen erg sterk, die hij dan
ook verdiend won. Xander speelde eveneens erg goed, maar kon dit helaas niet omzetten in
winst. Teun kon zijn beste vorm nog niet vinden en kwam ook niet tot winst.
De meiden speelden hun tweede wedstrijd tegen afdeling Gelre. Ook deze wedstrijd werd
omgezet in een flinke winst. Wederom pakte Hannah een puntje mee, waar Vivian en Anouk
wederom ongeslagen bleven. Het dubbel werd gewonnen door Anouk en Vivian. De meisjes
pupillen wonnen eveneens dik. Kim en Vicky pakten de punten en ook Emmy deed een duit
in het zakje.

Rond de klok van kwart voor 4 zaten de wedstrijden erop en konden we ons intrek nemen in
het sporthotel op Papendal. Iedereen had even tijd om zijn spullen op de kamer te leggen,
even te relaxen alvorens we om half 5 verzamelden om naar de eetzaal te gaan. Dit
restaurant is speciaal voor topsporters…. Elk portie was zorgvuldig afgewogen, alle
ingrediënten waren vers en gezond. De spelers hebben dan ook genoten van een heerlijke
sportmaaltijd. De coaches namen hier en daar dubbele porties, maar ook dat was geen
probleem.
Na het eten konden gingen we gelijk weer terug naar de sporthal. Om 18.00 zou de
avondwedstrijd beginnen en vooraf moest nog even worden ingespeeld. Voor de jongens
stond er een lastige tegenstander klaar. De afdeling Midden was de winnaar van vorig jaar
en ook dit jaar bleken zij weer erg sterk. De pupillen pakten hier en daar wel een paar
games, maar dit was niet voldoende om een puntje te pakken. Bij de welpen pakte Jim
wederom 2 partijen, maar zowel Xander als Teun konden hier geen gevolg aan geven.

Uiteindelijk werden de jongens 3e in de poule. Dit betekende dat zij een dag later om de
plaatsen 5 tm 8 mochten strijden.
Bij de meisjes was het erop of eronder. Ook afdeling West had beide wedstrijden dit
gewonnen en bleek een zeer lastige tegenstander. De belangen waren groot omdat bij winst
de gedoodverfde winnaar, afdeling Limburg, zou worden ontlopen. Met name bij de pupillen
leek de vermoeidheid toe te slaan. Vicky liet zich verrassen door de nr 2 van West, en dit
bleek een domper. Gelukkig pakte Kim het punt direct terug door van hun nr 1 te winnen.
Emmy gaf hier gevolg aan met een regelmatige overwinning op hun nr 3. Helaas bleek dit de
enige overwinning voor Emmy. Gelukkig werd het dubbel wel gewonnen, maar toen Vicky
haar tweede partij verloor werd het toch wat spannend. Helemaal spannend werd het toen
ook Kim haar partij tegen hun nr 2 verloor. Vicky en Kim wonnen beide wel van hun nr 3
waardoor er een zwaar bevochten 5-5 op het bord stond.

De welpen speelden gelukkig iets beter. Vooral Anouk liet zich van haar beste kant zien door
wederom 3 partijen te winnen. Julia was maar net op tijd om in deze belangrijke wedstrijd
mee te doen. Al het gehaast kostte haar de eerste partij, maar ze herstelde zich knap in de
twee daarop volgende wedstrijden. Ze pakte twee verdiende punten. Ook Vivian speelde
voortreffelijk….. Zij was in de loop van de dag steeds beter gaan spelen, ze begon het
spelsysteem dat zij (en de coach) wilde spelen steeds beter te begrijpen en uit te voeren. In
de beste wedstrijd van de dag liet zij zien echt goed te kunnen spelen. Laat het nu net deze
partij zijn die ze verloor!!! Uiteindelijk werd er een 7-3 overwinning geboekt, en met de 5-5
van de pupillen was dit een zwaar bevochten 12-8 overwinning. Gelukkig….eerste in de
poule en in de kruisfinale om plaats 1 tm 4 niet tegen Limburg maar tegen Oost..

En nu snel naar de kamers…. Douchen, schminken, oranje kleren aan en voetbal kijken. Een
aantal spelers (vooral de jongens!!) kozen ervoor om de wedstijd te laten schieten om
zodoende fris en fruitig aan dag twee te kunnen beginnen….. Das pas TOPSPORT JONGENS,
SJAPPOOO!!!!! De meiden kozen ervoor om wel naar het voetbal te gaan kijken, maar ook
zij zouden volgens afspraak in de rust naar de kamers gaan. Hier hebben verschillende
meiden ook de tweede helft nog gekeken, maar de penalty’s zijn aan hen voorbij gegaan. 12
uur is immers laat genoeg……. De leiding heeft na de wedstrijd nog een klein biertje
gedronken met de aanwezige ouders… erg gezellig allemaal!!

Om 8 uur was iedereen weer paraat om te gaan ontbijten. Wederom werden we getrakteerd
op een lekker voedzaam ontbijt. Hierna snel de spullen inpakken en om kwart voor 9 weer in
de sporthal om in te spelen voor de belangrijke wedstrijden. De jongens moesten, evenals de
meiden, tegen afdeling Oost. Het vroeg gaan slapen had met name Jason erg goed gedaan.

Hij was duidelijk een stuk beter dan de eerste dag en hij won dan ook verdiend, en met goed
spel, twee partijen. Zowel Jannes als Louis voegden hier een partij aan toe. Het dubbel werd
jammerlijk met 14-12 in de vijfde verloren na twee matchpoints onbenut te hebben gelaten.
De welpen moesten minimaal 7 punten pakken om de winst veilig te stellen….. En dat deden
ze ook. Wederom was het Jim die met 3 overwinningen en een overwinning in het dubbel
het goede voorbeeld gaf, maar nu volgden Xander (2 winstpartijen uit 2) en Teun (1
winstpartij uit 2) zijn voorbeeld wel.

Uiteindelijk werd dit dus 7-1 en werd deze wedstrijd winnend afgesloten. De laatste
wedstrijd zou dus gaan om plaats 5 of 6, en dit was in ieder geval al boven verwachting.

De meiden hadden het een stuk eenvoudiger in hun halve finale. Afdeling Oost werd
eenvoudig aan de kant geschoven. Met name de pupillen hadden wat recht te zetten, na het
matige optreden in de avondwedstrijd, waarin zij het vooral mentaal wat af lieten weten.
Vicky was een stuk scherper als tijdens de avondpartij en liet dan ook zien dat zij niet voor
niets de Nationale meerkampen op haar naam had geschreven. Zij won 3 partijen. Ook Kim
bleef ongeslagen en voegde 2 punten toe aan het totaal. Beide dames wonnen ook het
dubbel. Emmy was wederom ongelukkig met 2 nipte nederlagen.

Bij de meisje welpen was het Julia die ongeslagen bleef met twee overwinningen. Zij speelde
duidelijk een stuk beter als op de eerste dag. Anouk verloor haar eerste partij van het
toernooi en voegde 1 puntje toe aan het totaal. Ook Vivian won 1 van haar 2 partijen. Het
dubbel werd ook gewonnen waardoor er een 5-2 overwinning werd behaald. Opgeteld bij de
6 punten van de pupillen werd er gewonnen van Oost en zodoende een finaleplaats
afgedwongen.
Na een lunchpakket te hebben verorberd stonden de laatste wedstrijden rond de klok van
13.30 op het programma. De jongens moesten om plek 5 en 6 tegen afdeling Gelre, met de
beste pupil van Nederland in de gelederen. Het team van Marianne werd, ondanks hevig
verzet, met 8-0 aan de kant geschoven. Het team van Aldert Jan won wel, maar de 5-3
overwinning was niet genoeg om de vijfde plek binnen te halen. Jim verloor zijn laatste
partij, maar had al wel twee overwinningen geboekt. Teun speelde een voortreffelijke
wedstrijd vol beleving, die hem ook een meer dan verdiende overwinning opleverde. De
overwinning van Xander alsmede de overwinning in het dubbelspel (Teun/Jim) zorgden voor
de 5-3 overwinning. Een uiteindelijk 6e plaats was ons deel, en dat was verrassend maar
tegelijkertijd ook zeker dik verdiend!!!

De meiden gingen de finale in als underdog, en zouden een flinke stunt uithalen als het
sterke Limburg zou worden verslagen. In de eerste twee partijen boekten zowel Vicky als
Julia een overwinning, waardoor we een 2-0 voorsprong namen.

Toen hierna Anouk een 1-0 voorsprong nam tegen de Nederlands kampioen bij de meisjes
welpen en Kim een voorsprong nam tegen de sterkste pupil van Nederland bij de meisjes,
hing er een stunt in de lucht. Jammer genoeg konden zowel Anouk als Kim hun voorsprong
niet vasthouden en werd het dus ‘gewoon’ 2-2… Dat was toch wel een dompertje. Toen
hierna ook Emmy en Vivian hun partij verloren (2-4) ebde het geloof in een stunt toch aardig
weg. De dubbels Hannah/ Anouk en Kim/Vicky boden aardig tegenstand maar bleken niet in
staat om de winst te pakken (2-6). Gelukkig konden Anouk en wederom Vicky weer wat
terug doen en de stand op (4-6) brengen. In de resterende partijen bleek alleen Kim nog in
staat een puntje te pakken waardoor de finale met 11-5 toch verloren ging. Heel even was er
teleurstelling (zoals het ook hoort), maar al vrij snel waren zowel de speelsters als de
coaches dik tevreden en apetrots op het behaalde resultaat.

Rond de klok van 17.30 was er de prijsuitreiking en rond 18.00 was iedereen moe, maar
tevreden onderweg naar huis. Afdeling Zuidwest heeft zich laten zien, en gelden…… Mede
door de overwinning van het Nederlands elftal werd dit een super mooi weekend. Rest
alleen nog de bedankjes voor alle spelers van Zuidwest, de coaches, de fantastisch
supporterende ouders en niet te vergeten onze huisfotograaf Rob de Ruiter.
Het seizoen zit er op, iedereen fijne vakantie en tot volgend seizoen!!!

