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ASTEN - Iris Verboven en Sjors van der Velden waren er zaterdag dichtbij. Het
lukte beide tennistalenten net niet om in de voetsporen te treden van toppers
als Sjeng Schalken en Jacco Eltingh.
Zowel Verboven als Van der Velden strandde in de finale van de Nederlandse
jeugdkampioenschappen tennis bij 't Root in Asten. Daardoor stamt de laatste
outdoor NJK-titel van Tennisschool Van Hulst nog altijd uit 1998.
Desalniettemin toonde Willem-Jan van Hulst, eigenaar van de Valkenswaardse
tennisacademie, zich uitermate tevreden met de prestaties van zijn pupillen.
Naast de twee zilveren trofeeën was er brons voor Eva Wacanno uit Weert en
voor de Bergeijkse Pleun Burgmans. En dan ontbrak de geblesseerde Britt
Schreuder nog, die dit jaar nationaal indoorkampioene werd in de categorie tot
en met twaalf jaar. Willem-Jan van Hulst: "Het is een mooie week geweest
voor ons. Je ziet hier dat de visie binnen onze opleiding werkt. Kinderen die het
maximale uit hun hobby willen halen, zijn bij ons aan het juiste adres."
Pleun Burgmans sloot haar toernooi juichend af door brons te winnen in de
leeftijdscategorie tot en met zestien jaar. "Ik had vooraf geen verwachtingen,

omdat ik drie weken niet getennist had vanwege een rugblessure. Met deze
derde plaats ben ik daarom heel tevreden", aldus de vijftienjarige Bergeijkse.
Valkenswaardenaar Sjors van der Velden plaatste zich 's ochtends nog voor de
finale in de categorie tot en met veertien jaar. 's Middags verliet hij heel wat
minder vrolijk de baan. Op zijn finalepartij had hij veel aan te merken. "In de
tweede set zat er gewoon meer in, maar mijn service liep niet en ik miste veel
approaches. Ik ging ook te veel mee in het spel van mijn tegenstander",
analyseerde de veertienjarige speler van Falcones. Als verliezer van het goud in
de categorie tot en met achttien jaar stapte Iris Verboven (17) met hetzelfde
teleurgestelde gevoel de baan af. " Tweede is eigenlijk wel goed, maar verliezen
is nooit leuk. Het ging best lekker en ik kwam 3-1 voor. Toen raakte ik het kwijt
en ik heb het nooit meer teruggevonden", zei de Waalrese. Aarzelend brak
vervolgens een glimlach door op haar gezicht. "Jammer van deze laatste
wedstrijd, maar met de tweede plaats kan ik echt heel tevreden zijn." Ook Van
der Velden keek uiteindelijk positief terug op zijn toernooi. "Ik had vooraf op
een plaats in de kwartfinales gehoopt. Met een mindere loting had ik er ook
zomaar in de derde ronde uit kunnen liggen. Dat ik mijn seizoen hier zo afsluit, is
erg goed. Nu kan ik met een goed gevoel op vakantie."
Uitslagen. Jongens. t/m 12. Finale: Hidde Sels – Guus Koevermans 7-5 6-3. t/m
14. Halve finale: Sjors van der Velden (Valkenswaard) – Ingmar Scholte 4-6 6-1
6-2. Finale: Jelle Sels – Sjors van der Velden 6-4 6-1. t/m 16. Finale: Jannick
Lupescu – Rens van der Vis 6-0 6-0. t/m 18. Finale: Alban Meuffels – Kevin
Boelhouwer 3-6 7-6 (13) 6-2. Meisjes. t/m 12. Finale: Elise Moeyes – Tess van
Dinteren 6-1 6-2. t/m 14. Halve finale: Anna Alzate – Carlijn Hoedt (Best) 6-2 63. Finale: Anna Alzate – Lizette Blankers 6-1 6-4. 3e plaats: Yvette van Oyen –
Carlijn Hoedt 6-1 6-1. t/m 16. Finale: Gabriela van de Graaf – Paula de Man 6-0
6-1. 3e plaats: Pleun Burgmans (Bergeijk) – Dide Beijer 6-4 6-1. t/m 18. Finale:
Sabine van der Sar – Iris Verboven (Waalre) 6-3 6-1. 3e plaats: Eva Wacanno –
Valeria Podda 6-1 6-1.

