NTTB - JEUGDCUP 2016

AFDELING Limburg.

Jongens Limburg Zilver!
In het weekend van 2 en 3 Juli 2016 werd wederom gestreden voor de titel van de beste afdeling van
het jaar tijdens de NTTB Jeugdcup. Het toernooi, verspreid over twee dagen, werd gehouden in het
nationaal sportcentrum te Papendal. De Limburgse selectie was, op één enkel team na, flink
vernieuwd ten opzichte van andere jaren. De teams stonden onder leiding van Rick Pouwels, Amber
v/d Velde, Marc Bosman en Sam Geuskens.
Bij de Limburgse meisjes bestond de pupillenselectie uit Sophie Rompelberg, Eline Smeets en Kaera
Yi. De Welpenselectie werd aangevoerd door Juul Eijkenboom, Noa Duckers en Maud Arts. De
meiden hadden het op de eerste dag erg zwaar en konden moeizaam in de wedstrijden komen. Zij
stonden ingedeeld bij de afdelingen Midden, Gelre en Afdeling Noord. Door een niet-overtuigende
start, konden de meiden in twee wedstrijden verre van bolwerken. De tweede wedstrijd werd nog
gelijk gespeeld, maar helaas was dit niet genoeg om op zondag te gaan spelen voor plaats 1 tot en
met 4.
De Limburgse jongens bestonden uit de pupillen Kas van Oost, Jelle Moris en Barry Berben. De
welpen werden vertegenwoordigd door Gijs Vreugdenhil, Jens Slakhorst en Jasper Rademaekers. De
pupillen waren oppermachtig en wonnen de eerste twintig wedstrijden met ruime cijfers tegen
afdeling Gelre en Oost. De welpen sprokkelden hun punten bijeen met prima inzet, waardoor
Limburg na twee overwinningen al zeker was voor de kwartfinales. In de laatste ronde troffen de
jongens afdeling Midden, dé favoriet voor de titel. Dat liet afdeling Midden dan ook blijken, met een
oppermachtig welpenteam (20-0!) én een zeer goed spelende Floris zur Muhlen (Winst op alle
pupillen). Einduitslag was een tweede plaats.
Na prima te hebben geslapen in Hotel/Congrescentrum Papendal, een prima ontbijt en een stevige
footing konden de kruisfinales op de zondag van start gaan. Daarin werden de meisjes al snel
verwezen naar de troostbank, want ook in de eerste wedstrijd konden zij het niet bolwerken. De
jongens namen het op tegen afdeling Holland-Noord. Eindstand: 10-10, Gamestand: Gelijk.
Uiteindelijk werd het puntentellen, waarbij de verdeling met 6 punten in ons voordeel eindigde. De
jongens plaatsten zich hiermee voor de finale van NTTB Jeugdcup 2016.
In de laatste wedstrijd hadden de meiden een duidelijk doel voor ogen, namelijk GEEN laatste
worden. De meisjes hebben in deze wedstrijd tóch strijdlust laten zien en sleepten daarmee de 7 de
plaats in de wacht. De jongens mochten opnieuw aantreden tegen afdeling Midden, waarbij de
welpen wederom oppermachtig waren. De pupillen van Limburg kregen daardoor de taak om
eveneens opnieuw alles te winnen, al bleek dit niet realistisch te zijn. Floris zur Muhlen was nog
steeds in topvorm en speelde fantastisch, waardoor Jelle Moris en Barry Berben het niet konden
rooien tegen hem. Kas van Oost speelde tegen Floris de mooiste wedstrijd van het toernooi en liet er
weinig gras over groeien. Kas klopte Floris met 3-1. Uiteindelijk een mooie, én zeker ook de hoogste
haalbare, tweede plek voor de jongens van Afdeling Limburg.
Tenslotte willen we gebruik maken van de gelegenheid om de ouders te bedanken voor het in ons
gestelde vertrouwen en uiteraard ook voor de aanmoedigingen! Wij wensen jullie een fijne vakantie
en een vruchtbaar seizoen 2016/2017 toe.
Werkgroep Technische Zaken & Het NTTB-Jeugdcup Begeleidingsteam.

