
Afdeling Zuidwest 2e op Afdelingsontmoeting 
 
 
 
Afgelopen zondag 24 November werd in Leiden de Afdelingsontmoeting 
gehouden. 
Op dit toernooi spelen de afdelingen West, Holland-Noord, Midden en 
Zuidwest tegen elkaar in de categorieën welpen, pupillen en cadetten. 
 
Bij de welpen jongens speelden Jonathan Claus (Middelburg) en Jim van 
Acker (Sar'72) in een 8- kamp waarbij ze niet tegen elkaar speelden. 
Jonathan behaalde knap een 4e plaats en Jim een 7e plek. 
 
Bij de pupillen waren het Tobias Vroomen (Hotak'68) en Louis van 
Eekelen (ViceVersa'51) die de kleuren van de afdeling verdedigde. 
Tobias werd 4e en Louis behaalde een knappe 6e plek. 
 
Bij de cadetten speelden Bram van der Heijden (Stiphout) en Daan van 
der Heijden (Tios'51). Beide heren hadden het erg lastig tegen spelers 
allemaal over een A licentie beschikten. Het bleef dus bij het winnen van 
enkele games. Bram en Daan eindigden op een gedeelde 7e plek. 
 
Overall werden de jongens 4e. 
 
In de meisjes welpen categorie werd de afdeling vertegenwoordigd door 
Anouk Siebelink (Tanaka) en Julia Cao (Tios'51). 
Helaas was 1 speelster van Holland-Noord niet op komen dagen en de 
andere speelster van Holland-Noord was een leen-speelster van onze 
afdeling, namelijk Angela Lo (Taverbo) 
Julia Cao was ongenaakbaar en verloor geen enkele partij. Ze werd dus 
verdiend 1e. Ook Anouk deed het prima met een 4e plek. Angela Lo 
werd 6e. 
 
Bij de meisjes pupillen waren het Kim Staps en Vicky Schijven die 
namens Zuidwest uitkwamen. 
Beide dames speelde erg sterk en verloren beide geen enkele partij. 
Vicky deed het net iets beter en werd 1e, Kim 2e. 
 
De meisjes cadetten categorie was voor Alice Vos en Jade van Schaik. 
Alice was erg op dreef. Ze speelde erg sterk en verpulverde de ene na 
de andere tegenstandster. 



Erg opvallend was haar makkelijke 3
van Boheemen. Jade had het wat lastiger maar wist toch enkele potjes 
te winnen in deze sterke categorie.
Alice werd 1e en Jade 6e.
 
 
Overall werden de meiden 1e.
 
 
De einduitslag was; 
 
 
1e Afdeling West 
2e Afdeling Zuidwest 
3e Afdeling Midden 
4e Afdeling Holland-Noord

Achterste rij  Bram van der Heijden, Daan van der Heijden

Middelste rij Louis van Eekelen, Tobias Vroomen, Jonathan Claus, Jade van Schaik, Alice Vos

Voorste rij  Anouk Siebelink, Julia Cao, Vicky Schijven, Kim Staps en Jim van Acker

ar makkelijke 3-0 zege tegen Ned. Kampioen Vera 
van Boheemen. Jade had het wat lastiger maar wist toch enkele potjes 
te winnen in deze sterke categorie. 
Alice werd 1e en Jade 6e. 

Overall werden de meiden 1e. 

Noord 

Achterste rij  Bram van der Heijden, Daan van der Heijden 

Middelste rij Louis van Eekelen, Tobias Vroomen, Jonathan Claus, Jade van Schaik, Alice Vos 

Vicky Schijven, Kim Staps en Jim van Acker 

0 zege tegen Ned. Kampioen Vera 
van Boheemen. Jade had het wat lastiger maar wist toch enkele potjes 

 


