Clubkampioenschappen jeugd 2011 mét foto's nu
Geschreven door Kees Klinkenberg
dinsdag, 19 juli 2011 08:30

Afgelopen week zijn de clubkampioenschappen voor onze jeugdleden gehouden. Het aantal
inschrijvingen was iets minder dan vorig jaar september maar degene die zich hadden
ingeschreven hebben gestreden als leeuwen in zeer mooi en ook heel slecht weer. Zelfs op
zaterdagavond tijdens de hevige regenval speelden de heren Kaman, Zweet, Mooi, De Groot
en Krom gewoon door, klasse jongens! Kijk voor de foto's op http://www.mijnalbum.nl/Album=T
M7VYFAP
en http://www.mijnal
bum.nl/Album-MA4PXMFO-Foto's-in-Wormerveer-Foto's-van-Sport-Tennis.html

Op maandag onze eerste speeldag van de week kwam Marijn Bakker naast mij zitten en vroeg
mij of zijn volgende wedstrijd een half in plaats van een 1 uur kon duren, ik vroeg hem waarom
wil je dit? Hij antwoordde dat er in zijn poule te veel sterke spelers waren ingedeeld, waarop ik
antwoorde dat
het niet kon omdat er al wedstrijden van 1 uur in zijn poule gespeeld
waren. Marijn heeft hierna al zijn wedstrijden vol gemaakt en zelfs 1 keer gelijk gespeeld.

Wouter, Bas, Jeroen, Floris, Jet en Tara hadden dezelfde uitdaging als Marijn, ook jullie hebben
je niet laten kennen! Klasse gedaan hoor! Volgend jaar pakken jullie allemaal meer games en
misschien wel een overwinning.

Gedurende de week werd gespeeld in zowel de enkel, dubbel en gemengd dubbel in de leeftijd
van 8 tot en met 16 jaar.
Alle poulewedstrijden werden gespeeld gedurende 1 uur en vanaf de halve- en finales werd er 2
gewonnen sets gespeeld met eventueel een tie- break bij gelijke stand.
Op donderdag is er door het slechte weer niet gespeeld en tijdens de finaledag zijn een aantal
wedstrijden ingekort naar 1 lange set tot en met de 8.
Aansluitend de finale zondag rond 18.00 uur volgde de prijsuitreiking, iedereen werd voorzien
van een beker of medaille en een bosje bloemen (Coen bedankt voor de éénmalige ruil).

De jeugdcommissie wil iedereen bedanken voor jullie inzet tijdens de clubkampioenschappen,
hieronder volgen de uitslagen:

Jongens Enkel 12: 1e Mats van de Kwaak, 2e Dani Beukman, 3e Roman de Groot, 4e
Giovanni Krom, 5e Floris Kooi, 6e Jeroen Klinkenberg, 7e Jeffrey Kat, 8e Wouter Mooi, 9e
Marijn Bakker.
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Meisjes Enkel 12: 1e Kiki Smit, 2e Michelle Dorsman, 3e Céleste Krom

Meisjes Enkel 14: 1e Derya Gurcay, 2e Naomi Kat

Jongens Enkel 16: 1e Martijn Mooi, 2e Jimmy Krom, 3e Bas Kaman, 4e Mark Zweet, 5e Nino
van den Heuvel, 6e Bas Klinkenberg

Jongens Dubbel 12: 1e Mats en Dani, 2e Giovanni en Roman, 3e Marijn en Floris.

Meisjes Dubbel 12: 1e Kiki en Jackie Out, 2e Céleste en Michelle, 3e Jet Rozemeijer en Tara
Visser

Jongens Dubbel 16: 1e Bas Kaman en Mark Zweet, 2e Martijn en Nino

Gemend Dubbel 12: 1e Roos Gooijer en Wouter Mooi, 2e Giovanni en Jackie, 3e Liam Visser
en Céleste Krom.

Vergeet jullie niet in te schrijven voor het open jeugdtoernooi!!! Prettige vakantie en tot op de
baan, Arjan Krom
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