
TOP MEERKAMPEN JEUGD TE OSS EN BERGEN OP ZOOM D.D. 12 JANUARI 2019 

 

Op zaterdag 12 januari jl., hebben in de zaal van Het Markiezaat in Bergen op Zoom als 

ook  in de zaal van OTTC in Oss  zo’n 75 jongens en meisjes in 6 verschillende klassen 

gestreden om de prijzen bij de veertiende top meerkampen jeugd.  

Doordat veel geselecteerde spelers, om diverse redenen, afzagen van deelname kostte 

het dit jaar meer moeite om in elke klasse voldoende deelnemers te krijgen. 

Op de wedstrijddag zelf kwamen alle opgegeven deelnemers naar Oss en Bergen op 

Zoom zodat om tien uur gestart kon worden met de wedstrijden. Het toernooi kende een 

vlot verloop en rond 16.00 uur konden de prijzen en herinneringen worden uitgereikt. 

In beide zalen verliep het toernooi leuk en sportief zonder wanklank. 

Zowel in Bergen op Zoom als in Oss gaven in de junioren 1e tot en met 4e klasse de 

eerste twee plaatsen recht op deelname aan het landelijk jeugdklassentoernooi. In de 

junioren hoofdklasse, waarin alleen in Oss werd gespeeld gaven de eerste vier plaatsen 

recht op deelname aan dat toernooi dat op zaterdag 2 maart a.s. tijdens de Nederlandse 

kampioenschappen senioren te Zwolle.  

 

Rest mij de verenigingen te bedanken voor hun medewerking bij het uitnodigen van de 

deelnemers. Ook de verenigingen Het Markiezaat, die omwille van dit toernooi haar 

clubkampioenschappen heeft verplaatst, met Hanny Rosenboom en René Lauwerijssen  

alsmede OTTC met Nico van Erp bedankt voor de beschikbaarheid van de zalen en de 

medewerking. 

Het was een in alle opzichten geslaagd toernooi dat volgend jaar zeker weer op de 

evenementenagenda terug te vinden zal zijn 

 

 

De  spelers die binnenkort een uitnodiging zullen ontvangen om op 2 maart 

onze afdeling in Zwolle te vertegenwoordigen zijn: 

 

Junioren Hoofdklasse 

Pascal-André Wolters en Piedro Meulendijks (MTTV’ 72)), Lars Strik (Taverbo/Sabo) en 

Kenneth Kreté (Flash). 

 

Junioren 1e klas  

Manuel Murre (Westerzicht), Petran Guiljam (Smash’ 76), Jimmy Cheung en Tijn Kosters 

(Never Despair). 

 

Junioren 2e klas 

Maurice van Alebeek (Waalwijk), Onno van Haaften (Rally), Yannick Paredis (Budilia) en 

Metehan Güner (Flash).  

 

Junioren 3e klas 

Julia Venus (Belcrum), Mauro Weemaes (SAR’ 72), Robin Honcoop (De Batswingers) en 

Ruben Gouda (Never Despair). 

 

Junioren 4e klas 

Robin Brevink (The Back Hands), Kevin Palinckx (TCO’ 78), Thymen Wit (TIOS’ 51) en 

Luuk van de Ven (De Meppers). 
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