Voorbeschouwing NTTB Jeugdcup op 6 en 7 juli
Komend weekeinde zullen op Papendal onze geselecteerde jeugdspelers weer een gooi doen naar de
NTTB Jeugdcup. In de vorige editie kreeg onze afdeling een harde noot te kraken door op slechts 1
punt tweede te worden. De teleurstelling destijds was even voelbaar, maar maakte al gauw plaats
voor trots. Vooraf zou er wellicht voor deze tweede plaats getekend zijn. Dit jaar ligt dat echt anders,
het doel vooraf is zoals het in de sport hoort te zijn: de hoogste trede. De selectie gaat in ieder geval
naar verwachting meedoen op de bovenste plaatsen. En natuurlijk kunnen we aanmoedigingen
gebruiken!! Verderop meer hierover.
Wie spelen er op de Jeugdcup?
Op de NTTB Jeugdcup 2019 spelen de beste welpen en pupillen van de acht afdelingen van Nederland
tegen elkaar. Uiteraard dit bij zowel de meisjes als jongens.
De teams van de 8 afdelingen worden bij de meisjes en bij de jongens ingedeeld in twee vierkampen.
Deze vierkampen worden op zaterdag verspeeld. Op zaterdag wordt best of 3 gespeeld in games tot
11 punten.
Elke vierkampwedstrijd is een teamwedstrijd met een serie van 20 wedstrijden. Daarbij speelt telkens
het 1e drietal tegen het 1e drietal van de tegenpartij en het 2e drietal tegen het 2e drietal van de
tegenpartij. Elke deelnemer speelt dan per vierkampwedstrijd drie wedstrijden en twee van de drie
spelen een dubbelspel (zoals in de reguliere competitie).
Elk drietal speelt de “eigen” wedstrijden telkens op één en dezelfde tafel, waarbij gelijke tred wordt
gehouden met de wedstrijden van het drietal van hetzelfde team.
Op zondag zijn er kruisfinales, finales en plaatsingswedstrijden tot een eindstand 1 t/m 8, zowel bij de
meisjes als bij de jongens. Op zondag wordt best of 5 gespeeld in games tot 11 punten.
Het team zal overnachten op het sportcentrum. Veel lol dus met elkaar, hoewel ook natuurlijk de
rusttijden in acht worden genomen. Het is immers voor de spelers/-sters een zwaar en langdurig
toernooi.
Het vertegenwoordigende team van Holland Noord:
Meisjes
1)
2)
3)

Welpen
Fenna van Eijk (Disnierats)- met leeftijdsdispensatie voor dit toernooi
Sofja Chapochnikov (Amsterdam)
Sara Quax (DOV)

Meisjes
1)
2)
3)

Pupillen
Xijin Zheng (Amsterdam)
Tanya Misconi (Tempo-Team)
Bente van ’t Hoff (DOV)

Onderstaand een foto van het complete team. De foto is vorig jaar genomen bij de prijsuitreiking van
de NTTB Jeugdcup 2018, het team is dus exact gelijk aan vorig jaar.

Het succesvolle meisjes team van vorig jaar en wie weet ook dit jaar:
van links naar rechts- Fenna van Eijk, Sara Quax, Bente ’t Hoff, Xijin Zheng, Sofia Chapochnikov en
Tanya Misconi.
Jongens Welpen
1) Seth Oomen (Amsterdam)
2) Jayno Abdul (Tempo-Team)
3) Mike van der Hoek (Tempo-Team)
Jongens Pupillen
1) Yvan Kahn (Amsterdam)
2) Anuar Behari (Tempo-Team)
3) Mats Waersegers (Amsterdam)
De coaching bestaat dit weekeinde uit:
 Yana Timina - jongens pupillen
 Yuwei Grijpink - meisjes welpen
 Ron Suanet - meisjes pupillen
 Emiliano Franzini - jongens welpen
En last-but-not-least als algemeen begeleider: Hanna Kruijshaar.
KOMT U ONS AANMOEDIGEN?
Het zou erg leuk zijn als u ons komt aanmoedigen!
De speellocatie en de tijden van de vijf speelronden:
Sporthal van Nationaal Sportcentrum Papendal - Papendallaan 3 - 6816 VD Arnhem, tel. 026-4837911
Zaterdag: zaal open 9.00 uur,
1e ronde om 10.00 uur, 2e ronde om 13.00 uur, 3e ronde om 18.00 uur.
Zondag zaal open 8.30 uur,
1e ronde om 9.30 uur, 2e ronde om 13.30 uur, verwacht einde (inclusief prijsuitreiking) rond 18.00
uur.
En zo zijn wij herkenbaar:

Het onderste shirt wordt op de zaterdag gedragen en het bovenste op de finaledag.

