Verslag NTTB Jeugdcup 2017
In het weekend van 8 en 9 Juli werd de NTTB Jeugdcup weer gespeeld. Namens NTTB Limburg werd
deelgenomen met een twaalfkoppige delegatie. De spelers werden begeleid door Rick Pouwels,
Amber v/d Velde, Marc Bosman en Nils Vervoort. De laatste kon gelukkig vervangen en stond in 15
minuten voor ons paraat, waarvoor nogmaals grote dank!
De jongens begonnen de eerste dag met een zware poule. De eerste tegenstanders waren Holland
Noord en West, die veel te sterk bleken. Holland Noord trad aan met een sterke welpenlichting,
waardoor Limburg al snel in de problemen kwam om punten te sprokkelen. De punten die gehaald
werden, kwam dan ook van de pupillen Jim Hendrix, Jeffrey Valckenborgh en Gijs Vreugdenhil.
Tegen West, was het exact andersom. Zij traden aan met een loodzware pupillenlichting, waaronder
Gabriellius Camara en Milo de Boer. De punten werden dan ook gehaald door onze welpen; Pieter
Zwiers, Jasper Rademaekers en Kenji van Enckevort.
Het tij keerde op de zaterdagavond, waarbij Limburg als team sterk in de schoenen stond tegen
Noord. Na een spannende strijd, wist Limburg de dag winnend (op games) af te sluiten en waren
daardoor derde in de poule geworden.
De meisjes gingen de eerste dag voortvarend van start en wisten direct de eerste tegenstander West
met grote verschillen van zich af te houden. Zowel de pupillen Eline Smeets, Kaera Yi en Juul
Eijkenboom, als de welpen Anne-Fleur Haemakers, Kyra van Enckevort en Dido Giesen, verloren
nauwelijks een potje. Vervolgens trokken zij de lijn door, door ook Oost met ruime cijfers te kloppen.
In de avond stond de wedstrijd voor plaats een en twee op het programma, waarbij in alle scherpte
moest worden afgerekend met afdeling Gelre. Dit werd naar verwachting een zware strijd, maar
uiteindelijk trok Limburg aan het langste eind en wist daarmee de koppositie in de poule af te
dwingen en zich daarmee te plaatsen voor de halve finales van zondag.
Na een rustige nacht en een goed ontbijt gingen de meisjes op zondag spelen voor plaats 1-4, terwijl
de jongens de uitdaging voor de eer mochten strijden, plaats 5-8.
De meisjes hadden niet het vuur, wat de dag ervoor nog brandde, en verloren met ruime cijfers van
afdeling Zuid West, die uiteindelijk terecht kampioen werden. De meisjes mochten daarna opnieuw
tegen afdeling Gelre. Na een spannend begin, met op en neer gaande cijfers, wist Gelre ons toch de
voet dwars te zetten en de derde plaats af te dwingen. Limburg moest daardoor genoegen nemen
met een ietwat teleurstellende vierde plaats.
De jongens stonden zondag wederom als team klaar om hun doel te bereiken, de vijfde plaats. Dat
deden zij dan ook met verve, door eerst af te rekenen met afdeling Gelre, om vervolgens Noord aan
hun zegekar te binden. De jongens mogen, zeker in combinatie met deze lichting, tevreden zijn met
deze welverdiende vijfde plaats!
Uiteindelijk mogen we terugkijken op een leerzaam weekend, waarbij onze Limburgse spelers
ongetwijfeld weer stappen in hun ontwikkeling hebben gezet. Tenslotte ook een woord van dank aan
de delegatie ouders die weer klaar stonden om ons aan te moedigen en te supporten!
Namens de coaches,
NTTB Limburg, Werkgroep Technische Zaken.

