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Het was weer een prachtig toernooi in het Lewedorps verenigingsgebouw de 

Zandlooper. En voor de eerste keer in de geschiedenis met deelname uit alle 

regio’s uit de provincie Zeeland. De deelnemende teams hadden zich via 

voorwedstrijden geplaatst voor de Zeeuwse finale welke tevens gold als 

selectiewedstrijd voor deelname aan de landelijke halve finales die gespeeld 

gaan worden op zaterdag 13 april op diverse plaatsen in het land. Bij de pupillen 

(groep 7 en 8) namen 10 teams deel en bij de welpen (groep 5 en 6) 8 teams. Bij 

de pupillen is gekozen voor 5 ronden volgens het zwitsers systeem. Bij welpen 

is gespeeld in 2 groepen van vier van ongeveer gelijke sterkte bepaald op basis 

van de resultaten in de regionale voorrondes.  Na 3 rondes speelden de nummers 

1 en 2 van iedere groep nog een halve finale en een finale voor de voor de eerste 

4 plaatsen en de nummers 3 en 4 voor de plaatsen 5 t/m 8.  

Natuurlijk was er weer heel veel spanning voor de diverse teams. Zeker bij die 

kinderen die nauwelijks wedstrijden als deze hebben gespeeld was de spanning 

toch erg groot, vooral bij de welpen. Maar ook bij de pupillen waren er nogal 

wat leerlingen die voor de eerste keer aan een dergelijk toernooi deelnamen. En 

natuurlijk speelt dan ook een rol de mogelijke plaatsing voor de landelijke halve 

finale.  

Maar het is zonder meer een prima verlopen en schitterend toernooi geworden   

waarbij ook de meegekomen leerkrachten, ouders en andere belangstellenden 

heel erg van hebben genoten. Het was dan ook absoluut een gezellige drukte.  

De Pupillen  

Ranglijst   

                                   AW +  =  -   Pt   WP   SB  

------------------------------------------------------------- 

   1. Ds. J. Bogermanschool 1        5   5 – 0 - 0   10   28   36  

   2. De Casembrootschool 1          5   3 – 1 - 1    7   28   25  

   3. Theo Thijssenschool 2            5   3 – 0 - 2    6   28   17  

   4. De Casembrootschool 2          5   2 – 1 - 2    5   27   19  

   5. Ds. J. Bogermanschool 2        5   2 – 1 - 2    5   26   18  

   6. Meerstromenschool                5   2 – 1 - 2    5   24   25  



   7. Kon. Julianaschool                5  1 – 2 - 2    4   22   15  

   8. Theo Thijssenschool 1          5  1 – 1 - 3    3   25   18  

   9. Sint Bavo                              5  1 – 1 - 3    3   22   14  

  10. De Poeljeugd                       5  0 – 2 - 3    2   20   13  

In deze groep was de Ds. Bogermanschool een klasse apart. Niet geheel 

verrassend omdat hetzelfde team ook vorig jaar al prima presteerde in de 

landelijke halve finales. Verrassend toch ook wel de resultaten van de 2 teams 

van de Casembrootschool uit St. Annaland 

 

 

Het winnende pupillen team van de Ds. Bogermanschool uit Oosterland 

 

De Welpen 

In groep 1 waren de Ds. Bogermanschool en de Kon. Julianaschool uit 

’s Gravenpolder duidelijk de sterksten en mochten verder strijden om de 

plaatsen 1 t/m 4.  



In groep 2 waren de krachtverschillen gering en viel de Kloetingse school wat 

ongelukkig uit de boot en werd 3e ondanks een fraaie 6-2 overwinning tegen de 

nummer 1 in die groep, de Morgenster uit Kerkwerve, en kwam derhalve in 

groep 2 terecht in de strijd om plaats 5 welke ze ook met glans wisten te winnen. 

In de halve finales won de Ds. Bogermanschool duidelijk van de Morgenster en 

de Kon. Julianaschool van de Wissel. Derhalve ging de finale tussen de Ds. 

Bogermanschool en de Kon. Julianaschool. Het werd 4-4 maar op basis van de 

overwinning aan bord 1 mocht de Ds. Bogermanschool de titel net als bij de 

pupillen opstrijken. Een geweldig succes dus voor deze school. De Wissel uit 

Vlissingen mocht door een overwinning op de Morgenster het brons en een 

ticket voor de landelijke halve finales noteren. 

De eindstand bij de welpen 

1. Ds. Bogermanschool  Oosterland 

2. Kon. Julianaschool 1 ’s Gravenpolder 

3. De Wissel    Vlissingen 

4. De Morgenster  Kerkwerve 

5. Kloetingseschool   Kloetinge 

6. De Berenburcht  Oostburg 

7. Theo Thijssenschool 1 Vlissingen 

8. Kon. Julianaschool 2 ’s Gravenpolder 

 



 

 

Het winnende team bij de welpen 

De Ds. Bogermanschool uit Oosterland 

 

 



 

Een prima accommodatie met veel helpers om alles goed te laten verlopen. 


