
Afdelingsontmoeting Grootebroek 

 

Op zondag 30 November vond in Grootebroek (NH) de Afdelingsontmoeting plaats. Dit is een 

toernooi waarbij de afdeling West, Midden, Holland-Noord en Zuidwest, de strijd met elkaar 

aangaan in de categorieën jongens en meisjes welp, pupil en cadet. Iedere categorie speelt 

een achtkamp waarbij niet uitgekomen wordt tegen de speler/speelster van de eigen 

afdeling. 

De organisatie was dit jaar in handen van Holland-Noord. Dit betekende dat iedereen vroeg 

uit de veren moest, Grootebroek (Enkhuizen) ligt namelijk niet naast de deur. Iedereen was 

ruim op tijd aanwezig, behalve degene die de afdelingsshirts bij zich had. Zijn chauffeur 

wilde graag een foto maken van de afsluitdijk en besloot daarom een slordige 60 km om te 

rijden. Vijf minuten voor aanvang waren de shirts ter plaatsen en kon er begonnen worden 

met de wedstrijden. 

 

Jannes van Bragt 

Bij de jongens cadet waren het Jason Broos en Jannes van Bragt die de strijd moesten 

aangaan hun leeftijdsgenootjes. Een erg sterke poule. Onze jongens lieten bij vlagen erg 

mooi tafeltennis zien, maar tegen de landelijk A en B spelers kwamen zij uiteindelijk toch net 

tekort. Toch was coach, Roel Staps, tevreden over het vertoonde spel. Ook Jason en Jannes 

waren niet ontevreden over hetgeen zij hadden laten zien. 

 

Jason Broos 



 

 

 

 

Bij de jongens pupil waren het Louis van Eekelen en Jim van Acker die de kleuren van de 

afdeling mochten verdedigen. Zij werden gecoacht door Aldert Jan Bijl. Jim verving Davey Hu 

die voor het Nederlands team een toernooi in Duitsland aan het spelen was. Jim weerde zich 

kranig en wisselde sterke games af met mindere games. Ondanks dat Jim er een paar keer 

vlak bij was, moest hij toch al zijn tegenstanders feliciteren.  

 

Jim van Acker 

Louis was niet erg tevreden over zijn eerste paar partijen. Gelukkig herstelde hij zich knap en 

wist uiteindelijk, volledig verdiend, een potje naar zich toe te trekken.  

 

Louis van Eekelen 



In de jongens welpencategorie waren het Teun Vermeer en Quinn van Rooij die mochten 

deelnemen. Voor beide jongens was het eerste even wennen, zij hadden immers nog niet 

eerder meegedaan aan zo’n soort evenement. In het begin waren ze erg onder de indruk van 

het niveau van hun tegenstanders. Teun speelde met vlagen erg goed en technisch mooi 

tafeltennis. Helaas moest hij enkele malen, in het zicht van de haven, de winst toch aan zijn 

tegenstanders laten. Coach, Wim van Acker was ondanks deze hatelijk 0 een tevreden coach. 

Teun had immers laten zien dat hij de laatste tijd enorm verbeterd is. 

 

Teun Vermeer 

Ook Quinn liet zich van zijn beste kant zien. Alhoewel hij een paar keer flink op de broek 

kreeg was hij toch in staat een mooie overwinning te behalen. Hij liet zien dat hij, een stuk 

achter de tafel spelend, toch alles terug kon brengen. Voor menig tegenstander bleken zijn 

hoge ballen een brug te ver. Dit tot volle tevredenheid van coach Enrico van Rooij en het 

publiek. 

 

Quinn van Rooij 



Kim Staps en Emmy Suijkerbuijk waren de meisjes cadetten die namens onze afdeling 

mochten deelnemen. Kim Staps bleek een maatje te groot voor al haar tegenstandsters. Zij 

bleef knap ongeslagen. 

 

Kim Staps 

Ook Emmy deed het verrassend goed. Alhoewel zij een potje verloor legde zij toch, erg knap, 

beslag op de tweede plek in deze poule. Coach Mari de Graaf was in zijn nopjes met de vele 

overwinningen, maar vooral met het vertoonde spel. 

 

Emmy Suijikerbuijk 



De meisjes pupillen, Julia Cao en Hannah de Ruiter, troffen een sterke poule. Hannah, die 

nummer 3 van Nederland Vicky Schijven verving (internationaal toernooi in Duitsland), had 

het in het begin van de dag erg lastig. Bijna alle tegenstandsters waren in principe beter als 

Hannah. Toch liet Hannah zien dat ze aardig kan meekomen. Een mooie overwinning was 

haar deel. Ook was ze heel dicht bij de overwinning in een paar andere partijen, onder meer 

tegen het meisje dat 1
e
 werd in de poule. 

 

Hannah de Ruiter 

Julia speelde met vlagen fantastisch. Qua resultaat waren de 2 overwinningen die zij boekte 

aan de magere kant. Toch was coach Rob Kremers tevreden over de ontwikkeling die Julia 

dit toernooi doormaakte. 

  

Julia Cao 



Bij de meisjes welpen waren het Anna Peters en Lynn Schijven die namens Zuidwest 

speelden. De pas 7 jarige Lynn liet zien dat ze een erg goede speelster kan worden. Lynn won 

1 partij en verloor er enkele in de vijfde game. Voor Lynn was het een leerzaam toernooi 

waar ze 6 partijen kon spelen.  

 

Lynn Schijven 

A welp, Anne Peters maakte haar favorietenrol volkomen waar. Zij wist al haar partijen 

winnend af te sluiten. Coaches Marc Peters en Arjan Schijven waren dan ook tevreden 

coaches. 

 

Anna Peters 

 

 

De jongens sloten het toernooi af op een vierde en laatste plaats. De andere afdelingen zijn 

gewoon weg (nog) veel te goed voor onze boys. Toch was het leerzaam voor onze jongens 

en hebben zij weer genoeg motivatie gekregen om het op de Jeugdcup 2015 (Juli) een stuk 

beter te gaan doen….   



De meiden legende beslag op de tweede plek. Verantwoordelijk hiervoor was ‘onze’ Anya 

Cao.  

 

Anya Cao 

Anya kwam op dit toernooi uit voor de afdeling Holland Noord omdat zij een meisje tekort 

kwamen. Door de 3 overwinningen van Anya haalde Holland Noord 1 puntje meer als wij, 

waardoor wij uiteindelijk 2
e
 werden. Toch hebben wij als afdeling weer laten zien dat wij,  bij 

de meisjes, tot de top van Nederland behoren. 

 

Alle spelers, speelsters, coaches en aanwezige ouders………Enorm bedankt voor jullie inzet 

en steun!!!!  

 

 

Vlnr; Emmy, Anna, Julia, Hannah, Aldert-Jan Bijl (coach), Kim, Lynn, Jim, Jason, Teun, Jannes, Rob Kremers(coach), Quinn, Louis, Anya 

Speciaal dank aan Rob de Ruiter voor de prachtige foto’s……. 


