
KEES TAMMENS, SCHEIDEND ORGANISATOR 
’T ONSTEIN JTC:

“Speelkilometers 
MAKEN”

De tweede editie van het ’t Onstein Jeugd Toernooi Circuit (JTC) werd 

24 juni afgesloten met een serieuze training. “Het is belangrijk dat 

talentvolle jeugd zoveel mogelijk blijft spelen tegen topbridgers om het 

niveau verder te verbeteren”, aldus organisator Kees Tammens. 
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Junioren versus topbridgers, v.l.n.r.: Bob Drijver, 
Michel Schols, Simon de Wijs, Ricardo Westerbeek

Veri Kiljan heeft 
er plezier in

Kees Tammens (in blauw) volgt ge-
amuseerd de verrichtingen aan tafel

Luc Tijssen

Kees Tammens

Guy Mendes de León

Winnaar junioren: 
Thibo Sprinkhuizen
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interessanter te maken. “Alleen door het 
maken van speelkilometers krijg je het 
competitieve wedstrijdbridge onder de 
knie. Monique Melchers hoorde van het 
idee, sprong direct op als beschermvrouwe 
en vulde hoogstpersoonlijk de prijzenpot. 
Ook neemt zij alle kosten van de slotdrive 
in de bridgeboerderij van  ‘t Onstein op zich. 
Monique wil graag meer voor het jeugd-
bridge doen. Ook de pupillen hebben haar 
aandacht.”

Streven 
Voor ’t Onstein JTC kunnen toernooien 
zichzelf aanmelden. Kees Tammens: “Er 
waren dit jaar in totaal zestien zittingen. De 
jeugdspeler neemt gewoon deel aan een 
toernooi en komt in aanmerking voor de 
toernooiprijzen. Daarnaast kun je als jeugd-
bridger JTC-punten scoren. De bedoeling 
is om zoveel mogelijk te spelen, maar aan 
alle toernooien deelnemen gaat vaak niet. 
Vandaar dat bij de junioren de beste zeven 
resultaten tellen en bij de aspiranten de 
beste vijf. De klassementen zijn individueel, 
dus je kunt af en toe gerust met iemand 
anders spelen.” De organisator, die drie 
jaar geleden als bridgetrainer met pensioen 
ging, geeft na twee edities van het JTC het 
stokje graag over aan de jonge garde, maar 
blijft ‘als oude man op de achtergrond’. 
“Aangezien ik van mening ben dat de jeugd 
voor zichzelf dient te zorgen, ben ik blij dat 
Gerbrand Hop - wereldkampioen bij de juni-
oren in 2011 en 2012 - de rol van organisa-
tor van het JTC op zich heeft genomen.” 

D e slotdrive bij ’t Onstein 
in Vorden werd benut als 
‘match point’-training voor 
alle jeugdparen met het oog 

op het Europees kampioenschap dat in 
juli werd gehouden in Kroatië. ’t Onstein, 
dat met vier teams in de Meesterklas-
se Viertallen uitkomt, bleek tijdens de 
slotdrive zeer geschikt als sparringpart-
ner en speelde tegen de jeugd met een 
aantal bekende topbridgers. 

Sterke tegenstanders
“De sfeer was geweldig”, vertelt Kees 
Tammens enthousiast. “Er waren coaches 
bij en veel ouders bleven de hele dag 
als toeschouwer. Maar zo gauw er werd 
gebridged, was het ongelofelijk gecon-
centreerd en stil. Er werden 45 spellen 
gespeeld, van elf tot zes uur. De inzet en 
concentratie dropen van de gezichten af.”
Kees Tammens, van 1990 tot 2015 trainer 
van de junioren, liep al langer rond met 
een plan om toernooibridge voor de jeugd 

’t Onstein Jeugd 
Toernooi Circuit (JTC)

Het JTC is een cyclus van toernooien 
met zowel jeugdevenementen als 
open wedstrijden. Jeugdbridgers 
kunnen daarin punten scoren voor 
een afzonderlijk klassement. Er zijn 
klassementen voor junioren (tot en 
met 25 jaar) en aspiranten (tot en 
met 20 jaar), en aparte prijzen voor 
pupillen (tot en met 15 jaar). Aan 
het einde van het seizoen winnen 
de zes hoogst geëindigde junioren 
en vier aspiranten mooie prijzen. 
Daarnaast biedt het JTC vaak 
extra kortingen op het inschrijfgeld 
van open toernooien. Of en welke 
korting geldt, wordt vermeld op 
www.jeugdbridge.nl. Op deze 
website is in de agenda ook de 
jeugdkalender te vinden waarop de 
JTC-toernooien zijn aangegeven.

Top 3 JTC 2017-2018
Junioren JTC-punten
1: Thibo Sprinkhuizen 156 
2: Luc Tijssen 106
3: Guy Mendes de León 103

Aspiranten
1: Tim van de Paverd 142  
2: Dieter Goudzwaard 106
3: Pim Dupont 97

Monique Melchers 
met haar protegés

Een zeer fortuinlijke 7♠ van Geon Steenbakkers (links) 
Peter IJsselmuiden doet meisjesjunioren van de toekomst 
Juliet Berwald en Fleur Beekman (rechts) de das om 

Eerste bij de aspiranten werd Tim 
van de Paverd (rechts), hier in actie 
tegen topspeler Berend van den Bos
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