AFDELINGSKAMPIOENSCHAPPEN JUNIOREN 2019
Op zaterdag 12 januari werden de jaarlijkse afdelingskampioenschappen voor
junioren gespeeld in Schiedam. Voor het eerst sedert lange tijd was onze
vereniging daar weer eens met junioren vertegenwoordigd, en niet zonder
succes!

Inge, Romi, Rowan en Jordan zijn en klaar voor!

Nadat de meiden en jongens al wat ervaring hadden opgedaan in de competitie
en door trainer/coach Marcel goed onder handen waren genomen tijdens onze
trainingen, was het nu tijd om hun krachten eens te beproeven op een groter
toernooi.
In verschillende voorrondes werd bepaald wie er in de latere fase van het
toernooi naar de ‘winnaarspoules’ respectievelijk de ‘verliezerspoules’ zouden

gaan. Op die wijze werd ervoor gezorgd dat alle spelers voldoende ‘minuten’
konden opdoen.
De opgedane wedstrijdervaring en training van de afgelopen tijd werd uiteindelijk
goed beloond: Romi werd kampioen in haar groep en werd samen met Inge ook
nog eens tweede in de meidendubbel. Klasse hoor!

Een – terecht – heel trotse Romi met de kampioensbeker

En Romi en Inge werden ook nog eens tweede bij de meidendubbel!

De jongens wilden natuurlijk niet voor de meiden onderdoen en gingen er ook
flink tegenaan.
Jordan werd als gevolg van sterk spel 2e in zijn poule en ging door in de
winnaarsronde. De winnaarsronde was even andere koek. Hij moest vol aan de
bak, gaf goed partij, maar moest uiteindelijk toch het onderspit delven in de
kwartfinale.
Rowan trof een zware poule en werd na enkele spannende wedstrijden helaas
uitgeschakeld voor de winnaarspoule. In de verliezerspoule liet Rowan zien dat
hij eigenlijk tot de grote behoorde, want hij werd 1 e in de verliezerspoule!
Voor de trainer was het een lange zit, maar zeker heel leuk om te zien. De
vooruitgang die de kids hebben geboekt in slechts een jaar tijd zijn prachtig om
te zien. Met name het plezier straalde van hun gezichten af en dat is het
allerbelangrijkste.

