
"Afdeling Zuidwest wint  4-afdelingenontmoeting" 
 
De 25e 4-afdelingenontmoeting bij Docos in Leiden is gewonnen door onze afdeling ZuidWest. 
 
Elke afdeling neemt per categorie 2 kinderen mee die uitkomen in een achtkamp waarbij je niet uitkomt 

tegen degene van je eigen afdeling. Voor iedere gewonnen wedstrijd krijgt de afdeling een punt, aan het eind van de 
dag wint de afdeling met de meeste gewonnen wedstrijden.  
 

Namens onze afdeling kwamen de volgende spelers uit: 
 

Meisjes Kadetten: Rianne de Vogt (Hotak '68) en Suze Dijk (Flash) 
Jongens Kadetten: Jonathan Claus (TTCM) en Jim van Acker (Sar '72) 

Meisjes Pupillen: Norah Baert (Effect '71) en Kyana Vroomen (Hotak '68) 
Jongens Pupillen: Robin Vos (Never Despair) en Jimmy Cheung (Never Despair) 

Meisjes Welpen: Sanne van der Schoot (Taverbo) en Jasmijn de Vogt (Hotak '68) 
Jongens Welpen: Rune Kemmeren (Tanaka) en Lynn Schijven (The Backhands) 

In de categorie Jongens Welpen hadden we een mannelijke en vrouwelijke deelnemer. Door een late 
afmelding waren we genoodzaakt om Lynn Schijven samen met Rune Kemmeren in deze categorie te 
laten spelen. Beiden wisten 3 keer tot winst te komen.  
 
Jasmijn de Vogt en Sanne van der Schoot, de Meisjes Welpen van onze afdeling, speelden zeer 
verdienstelijk. Jasmijn wist 4 wedstrijden te winnen en Sanne wist uiteindelijk ongeslagen te blijven 
en eindigde als 1e in deze poule.  
 
Bij de Jongens Pupillen won Robin Vos ongeslagen het toernooi. Een uiterst knappe prestatie 
aangezien hij nog maar een Welp is. Jimmy Cheung kwam wat laat op gang maar wist de laatste 3 
wedstrijden in winst om te zetten.  
 



De Meisjes Pupillen werden vertegenwoordigd door Norah Baert die 5e werd met 3 overwinningen 
en Kyana Vroomen die 3e werd met 4 overwinningen. Al had er bij Kyana meer ingezeten. Ze verloor 
de laatste 2 wedstrijden allebei met 11-9 in de 5e game.  
 
Rianne de Vogt en Suze Dijk werden gedeeld 3e met allebei 4 overwinningen bij de Meisjes Kadetten. 
Rianne en Suze verloren alleen van de sterke meiden van de afdeling Midden. Vooral van Suze die 
nog Pupil is een zeer sterk optreden namens onze afdeling.  
 
Ook bij de Jongens Kadetten hadden we een 1e prijs. Jonathan Claus wist deze categorie op zijn 
naam te schrijven. Jim van Acker wist 1 partij te winnen.  
 
De einduitslag was als volgt; 
1e - ZuidWest, 53 punten 
2e - Midden, 52 punten 
3e - West, 36 punten 
4e - Holland-Noord, 27 punten 
 
Via deze weg willen we de coaches Tonnie Brouwers, Vicky Schijven en Miranda de Bil bedanken voor 
hun inzet. 
 
Aldert Jan Bijl en Rob Kremers 
Afdelingstrainers ZuidWest 
 
 

 
 


