JEUGDCUP 2019 voor HOLLAND-NOORD
De favorietenrol van afdeling Holland-Noord is door de jongens met een ruime zege waargemaakt!
Ook de meisjes wisten zich knap te plaatsen voor de halve finale, maar grepen helaas net naast de
medailles.

Teambespreking
De eerste dag van de NTTB Jeugdcup 2019, gespeeld op 6 en 7 juli op Papendal, was een intensieve,
er stonden drie wedstrijden op het programma. De meisjes begonnen tegen afdeling Noord,
waartegen zij een ruime zege boekten. 16 van de 20 punten gingen naar onze afdeling. Ook de
wedstrijd daarna tegen Gelre werd gewonnen. Na een gezonde avondmaaltijd in het restaurant van
het Papendal Hotel hebben de meiden gestreden tegen afdeling Limburg. Deze afdeling had vooral
sterkere welpen, waardoor de meeste punten naar Limburg gingen. Tanya Misconi en Xijin Zheng
kwamen deze dag ongeslagen door. Hun teamgenoot Benthe van ’t Hoff speelde ook erg goed en
boekte enkele mooie overwinningen.
De jongens waren de absolute favoriet. De pupillenploeg bestond uit Ivan Kahn, Anuar Behari en
Mats Waersegers. Samen met Seth Oomen, Jayno Abdul en Mike van der Hoek begonnen zij sterk
tegen Limburg, waarin slechts 1 wedstrijd naar de tegenstander ging. Ook de tweede wedstrijd werd
gewonnen, 15-5 was de uitslag. De wedstrijd na de avondmaaltijd tegen West leverde onze afdeling
weer 16 van de 20 punten op.
De spelers overnachtten in het Papendal Hotel, vlakbij de speelhal. Na een korte footing en het
ontbijt stonden er twee wedstrijden gepland op de finaledag. De meisjes begonnen deze dag tegen
de uiteindelijke winnaars van het toernooi, Afdeling West. Deze werd helaas niet gewonnen,
waardoor ze moesten strijden om het brons tegen Limburg in de laatste wedstrijd. Uiteindelijk trok
het sterk spelende Limburg aan het langste eind.
De jongens speelden de halve finale tegen afdeling Zuidwest en wonnen met 11-4. De finale werd
gespeeld tegen afdeling Midden. Omdat Yana bij beide afdelingen afdelingstrainster is, liet zij het
coachen over aan Hanna. De jongens haalden de titel binnen met de overtuigende uitslag van 11-4!
Na 13 jaar zijn wij weer winnaars van de Jeugdcup!

Het Podium
Wij kijken terug op een heel mooi weekend. Het is mooi om te zien hoe de spelers zich ontwikkelen.
Waar vorig jaar sommige tegenstanders echt nog een maat te groot waren, was dit jaar het gat
aanzienlijk kleiner. Dit was duidelijk te zien bij ons meisjeswelpenteam bestaande uit: Fenna van Eijk,
Sofja Chapochnikov en Sara Quax. Ook was de sfeer binnen het team heel goed. Jongen of meisje,
pupil of welp, iedereen steunde elkaar. De coaches Yana, Emiliano, Ron en Yuwei hebben het hele
weekend met veel enthousiasme geprobeerd het beste uit de spelers te halen. Ook Hanna heeft een
grote bijdrage geleverd, zij ondersteunde de coaches waar nodig en heeft de hele groep begeleid.
Wij zijn heel trots op onze afdeling en kijken uit naar volgend seizoen!

De meisjes

