
 

 

 

AFDELINGSKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 2016 SUCCESVOL 

Zaterdag 27 augustus zijn bij de TTV Spirit te Oudkarspel de afdelingskampioenschappen jeugd 2016 

gehouden. Omdat de inschrijving voor de senioren sterk tegenviel en bij de jeugd de grote verenigingen 

HTC en HBC (traditioneel jeugdkamp Goirle) verstek moesten laten gaan werd besloten uit te wijken naar 

de zaal van TTV Spirit.  

Uiteindelijk net geen 50 deelnemers zorgden wel voor een volle bak en prima sfeer op de Oeverzegge. 

Gestart werd om 10.00 uur en de laatste finales werden afgerond om 18.40 uur! 

 

 

Overzicht van de speelzaal van de afdelingskampioenschappen Jeugd 2016  

 

Er werd gespeeld in 4 enkelklassen en 2 dubbelklassen. Om 10.00 uur werd gestart met de twee 

dubbelklassen. 

 Onderstaand zien jullie alles prijswinnaars van de dubbelspelen op de foto: 

 



    

De uitslag van de dubbels: 

Klasse 1-   1e prijs Bart Harteveld en  Ferry van Leuffen (TSTZ Haarlem) 

     2e prijs Jordy Oudt en Rubin Geerling (TTV Stedebroec) 

Klasse 2-   1e prijs Laurens Kleerekoper en Joël Nabarro (Tempo Team) 

     2e prijs Thijs Deen en Vanessa Lierman (TSTZ Haarlem) 

 

De enkelspelen werd gespeeld in vier klassen. Na een zware strijd en veel wedstrijden, hetgeen 

natuurlijk een goede voorbereiding op de komende competitie is, zijn onderstaand de prijswinnaars 

(inclusief foto’s) te zien. Op sommige foto’s is duidelijk waarneembaar dat het laat op de dag is 

geworden. Er waren veel fotograferende ouders en het was niet altijd duidelijk hoe recht in de camera te 

kijken, maar ja wat doet het er eigenlijk toe, de prijzen zijn binnen. 

Uitslagen enkelspelen: 

Klasse 1- 1e prijs  Philip Zovko (TTV Amsterdam) 

  2e prijs  Rafael de Jong (TTV Amsterdam) 

  3e prijs  Sanne Briefjes (TTV Limmen)   

  4e prijs  Mads Oomen (TTV Amsterdam) 

 



 

Klasse 1: De winnaars in de juiste volgorde van links naar rechts. 

 

Klasse 2- 1e prijs  Joël Nabarro (Tempo Team) 

  2e prijs  Laurens Kleerekoper (TSTZ Haarlem) 

  3e prijs  Jelle Timmer (TTV Stedebroec)   

  4e prijs  Pieter Stoop (TTV A-Merk) 



 

Klasse 2: Van links naar rechts- Laurens Kleerekoper, Jelle Timmer, Joël Nabarro en Pieter Stoop. 

 

Klasse 3- 1e prijs  Ivan Kahn (TTV Amsterdam) 

  2e prijs  Tanya Misconi (TTV Amsterdam) 

  3e prijs  Vanessa Liermann (TSTZ Haarlem)   

  4e prijs  Sven Homan (TTV Stedebroec) 



 

De winnaars van klasse 3 in de juiste volgorde van links naar rechts. 

 

Klasse 4- 1e prijs  Semah Misconi (TTV Amsterdam) 

  2e prijs  Aiden Chandie Shaw (TSTZ Haarlem) 

  3e prijs  Lars Vos (ZTTC)   

  4e prijs  Anuar Behari (TTV Diemen) 

 



 

Klasse 4 van links naar rechts: Aiden Chandie Shaw, Semah Misconi, Lars Vos en Anuar Behari. 

 

Rest mij nog een woord van dank voor de toernooiorganisatie: Rogier Wijker (voorbereiding) en Joke 

Wijker (uitvoering). 

 

Joke voert de uitslagen in:   http://www.toernooi.nl  (kies tafeltennis en AK 2016). 

http://www.toernooi.nl/


 

 

De volgende afdelingskampioenschappen voor de senioren en jeugd zullen weer plaatsvinden in 2017. 

Het bestuur zal nog besluiten of het in de maanden januari 2017 of mei 2017 zal plaatsvinden. 

  

Namens het bestuur van de NTTB afdeling Holland Noord, 

Jeugdzaken- Ron Suanet. 

 


