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i-Na de-clubkampioenïrluppgn is de afgelo-HOUTEN
pen weken weer begonnen aan het Serieuze weik in'
NTïB-verband, en met succes. ,

'Allereerst won op 22 januari
Fleur de Kroon haaràchtste finale
van de Nationale ]eugdmeerkam-
pen bij de meisjes-welpen. Hier-
voor moest helemaal naar Wester-
bork gereisd worden. In haar poule
won Fleur van een aantal gerenom-
meerde A-welpen zodít op' 20
maart in Rotteràam de kwan-fina-
le gespeeld gaat worden. Hieraan
doen in totaal 24 meisjes-welpen
mee uit geheel Nederlànd. ZSi j,4-

nuari startte de jeugdcompetitie.
ffit eerste jongensteam rnaakte
een goed debuut in de landelijke
competitie dffSelijk:net 6-4 te
winnen van TVO uit @osterhout
(Gld). Patrick Eling bleef ongesla-
getr, Dennis Mouwen won twee
ffiàol en Tri le Minh scoorde het
zesde punt. Ook het twèede jeugd-
team ging goed van start door in
Nieuwegéin VTV-7 met 7 -3 tever-
slaan. nïit van Fucht bleef onge-
slagen evenals Fleu4 die aantoon-
de ook in de vierde klasse jongens
mee te kunnen. Het dubbei zoÍgde
vCIor het zevende punt. HTTC 3
won vrij eenvoudig met 9-1 van
SVE uit Utrecht. Ruben Vermee-
ren, Kevin Wongsodikromo en
Dennis Klooster zorgden voor dit
resultaat. HTTC 4 was vrij en speel-
de een nuttige oetènweastrilà . Ze
trad zandagíVel aan voor de-mini-
meerkampen in Nieuwegein. Van
de spelers uit dit team haalde triéter
Pinxten een goede vierde plaats in
de hoogs,te groep met evenveel
winstpartijen als de nummers twee
en drie; werd Kelly de |ong fraai

tweede in de tweede groep ,roo, I

Tomvan Dijk op devieróe pl-aats en I

startte Marleen Biesheuvel met een l

spannende partij tegen Serge 't ,

Hoen, waarna ze helaas gebles- |

' seerd Íro€st uitvallen. De HTTC- {

prijzen werden verder veroverd 
:

door Ilse Zuurhout (tweede in ;

groep G); Marc van den Brink en r

Dang Le (resp. tweede en eerste in i

groep F); Co Van Doan (tweede in ;

groep E) entotslotWouterKoolen r

, Serge 't' Hoen die de eerste twee i

plaat§ëiliii groep drie opeisten. '



Het kampioensteam aan HTTC a.Ln.r. Denni.t Mouu)en, Patick Eling en Tli Lc Minh

Jongensteam HTTC promoveert
na,ar I andelij ke co mpetitie

! , -. ,/

HOUï:EN - Het.eersté ioneenstearh van tafeltennisclub
HITC is kaqp!_oen gewor{gn van de op 27 november af-
gesloten afdèlingsöompetitie. Het tèam Dromoveert
iÍaardoor als eeríte rrrÏc-ieugdteam uit de geschiede-
nis naar de landetiike comt'etifié.

Halverwege was er nog een klei-
ne achterctand op Rega uit Nijkèr-
k. In de tweede competitiehelft wa-
ren Patrick Eling, Tti Le Minh en
Dennis Mouweri-echter niet meer
te stuiten en werd met een voor,-
sprong van vijf punten aah de laat-
ste wedstrij d tegen Rega begoriler ;

Na een aantal zeer spannende par-
tijen werd uiteindrliit mgt 9-4 ep-
wgnnen, waannee de nederlaa§in
Niikerk $/eer werd goedgemaàkÍ.
Er zal wel het nodige getiaind moe-
ten worden om eind ianuari e€n.
goede start in landelijk C te maken ! -- Het tweede jeugdÍeam eindigde
op egn verdienstelijke derde
plaats. Helaas stopt de sterkste
speler,:Phu van Dóan, ,en zal het
voor Rick van Fucht en Stijn van
den Bout moeilijk worden in het
voorjaar eenzelfde plaats te berei-
ken. Wellicht zullen ze een klasse
lager ingedeeld moeten worden.
Het derde en jongste team is nog
lang in de race om het kampioen-
schap in de pupillen/welpeà klas-
se gebleven. Er moet nog een in-
haal-wedstrijd gespeeld worden,
maar Dennis Klooster, Ruben Ver-
meeren, Keving Wongsodikromo
en Fleur de lkoon zullen de com-
petitie op de tweede plaats beëindi-
gen. Voor een team dat voor het
eerst competitie speelt een goede
prestatie.Buiten de competitie

werden ook weer de àodige toer-
nooien bezocht. In Nieuwegein
werd Patrick Eling eercte in een se-
nioren-klasse. Ruud 't Hoen won
de Fl-klasse en Henk Wongsodi-

' -kromo werdtweede bij de G-licen-
"'ties. Rick van Fucht 

-leverde 
een

goede prestatie door tweede te
, worden-. Op dezelfde dag l«pam de
jongste jeugd in actie in tJtrechttij-
dens de zogeheten mini-meerkam-
pen.ï\reede prijzen u/aren ervoor
Robert-Ian Klomps, Pieter Pinxten
en Marleen Biesheuvel. Op 6 no-. vember werd deelgenomen aan
een ranglijsttoernooi in Den Haag.
Hier kuramen Tri le Minh en Den-
his Mouwen in de troostronde tot
de halve finale.,In de hoofdronde
een sterke, prestatie van Phu Van
Doan qn Rick,v&Ír Fucht die de
lnrartfinale bereikÍen. De kroon
spande echter Fleur de Kroon die
bij de meisjes-welpen de finale be-

" reitrte en déze vervolgens ook won.
Fleur zette haar goéde prestaties

voort door op 28 novemberinAlk-
maar de achtste finales van de Na-
tioàale feugdmeerkampen te be-
reiken. . Keving Wongsodikromo
was in Alkmaar ook van de partij,
maar hàalde de volgende iondé
niet.Naast deelname aan toernooi-
en elders organiseert HTTC ook
binnenkort zelf. een aantal'wed-
strijden, te weten op 18 december
de Open Houtense lGmpioen-
schappen voor. dg jeugd. Na het
succes van vorig jaar is een grote
deelname van andere vergnigingen
uit de afdeling Utrecht gelaràn-
deerd.
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