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Afdelingskampioenschappen 

In Januari zijn traditioneel de afdelingskampioenschappen gehouden in de Jan Massinkhal in 

Nijmegen. In 2019 streden op zaterdag 158 jeugdspelers om de prijzen en op zondag deden er 180 

senioren mee. Bij de jeugd werd Erik Verzijl (SKF) Gelders kampioen en bij de Senioren Dicky de 

Jong (SKF). 

Competitie 

Door de afdeling is een jeugd-, seniorencompetitie gespeeld verdeeld over een voorjaars- en 

najaarseizoen. Bij de jeugd deden er in het voorjaar 2019 71 teams mee in de afdelingscompetitie 

en in het najaar 2019 65 teams. Bij de senioren deden er in het voorjaar 2019 251 teams mee in 

de afdelingscompetitie en in het najaar 2019 245 teams. 

Daarnaast hebben zowel het voorjaars- en najaarseizoen van 2019 hebben twee teams van de 

afdeling Gelre, Cevelum en GTTC deelgenomen aan de regio hoofdklasse ZuidOost. Dit is een 

regio-overstijgende hoofdklasse die gelijk is aan de hoofdklasse zoals we die ook kennen in onze 

afdeling. Echter spelen in deze klasse teams uit de afdelingen Limburg, Gelre en Zuid-West tegen 

elkaar verdeeld over twee poules. Ook vanuit daar kan men dus promoveren naar de landelijke 3e 

divisie.   

Wiltschut 

Na afloop van de reguliere voorjaarscompetitie werd ook in 2019 het traditionele Wiltschut 

toernooi, gespeeld, het bekertoernooi met een voorgifte systeem. In 2019 hebben daar 77 teams 

aan meegedaan. De beker werd dit jaar gewonnen door Shot 3 uit Wageningen en Bit 1 eindigde 

op de 2e plaats. 

Diverse jeugdtoernooien 

Er werden ook dit jaar weer diverse alleen op de jeugd gerichte evenementen 

georganiseerd/gecoördineerd zoals onder andere het jeugdklassentoernooi, de Jeugdcup en de 

regionale voorrondes van de JMK.. 

Starterstoernooien 

- Op zondag 7 april 2019 werd bij Treffers Arnhem een toernooi georganiseerd voor de 

jongste jeugd die startersklasse spelen of nog niet deelnemen aan de competitie. 12 
kinderen deden mee aan dit toernooi. 

- Zaterdag 26 oktober 2019 werd er nogmaals een starterstoernooi bij Treffers Arnhem 
georganiseerd. Dit maal deden er 20 kinderen mee aan het toernooi. 

- Zaterdag 7 december 2019 was GTTC Groesbeek aan de beurt. Er waren 40 kinderen 
aanwezig die meededen met het toernooi. 

 


