De genomineerden voor……. Jeugdspeler van het jaar :
Maurice Storteboom
Heeft zich ontwikkeld tot een zeer stabiele speler. Verraste vriend en vijand
op de GK, daarnaast werd Maurice clubkampioen bij de jeugd. Maurice
heeft zich ontwikkeld tot kopman van het eerste jeugdteam, en trekt daar
moeiteloos de kar. Hij ontwikkeld zich goed, is altijd op de trainingen
aanwezig en werkt hard.

Thije Greven
Ook Thije pakte verrassend de Groninger titel, bij de jongens pupillen en
won ook verrassend de afdelingsvoorronde van de jeugdmeerkampen
jongens pupillen. Kortom ook Thije maakt grote stappen vooruit en is
daarom ook een van de genomineerden.

Roos Veen
Roos mist zelden een training en dat is te zien aan haar spel. Ze gaat met
sprongen vooruit, en heeft moeiteloos de stap naar de 3e klasse kunnen
maken. Ze werden kampioen maar ook in de afgelopen competitie won ze
weer bijna alles. Kopvrouw van team 5 en ook bij haar invalbeurt in de 3e
klasse won Roos al haar potjes. Ook Roos kwam bij het GK weg met twee
bekers.

Liecke Greven
Liecke heeft haar A-licentie gewonnen, ze werd vijfde en zevende bij Aranglijsttoernooien, werd Groninger kampioen bij de meisjes pupillen en
algemeen. Ze haalde de finale nationale jeugdmeerkampen die nog
gespeeld moet worden. Kortom ook grote stappen vooruit.

De genomineerden voor……. Jong Talent van het jaar :
* helaas nog geen foto’s van aanwezig

Dani Rodriguez Barba
Werd kampioen met zijn team in de duo-competitie. Doet goed zijn best op de trainingen en
is kopman in zijn team, speelde de meeste wedstrijden en heeft maar 1 wedstrijd verloren
tijdens de competitie.
Laura Kwant
Ook zij werd kampioen in de duo-competitie. Verloor maar 1 partij en maakt ook grote
sprongen vooruit.
Hessel Tromp
Kampioen in de duo-competitie. Een mooie score van 75% in de competitie en al een tijd
lang goed aan het trainen.
Steijn Greydanus
Steijn is erg goed aan het trainen en maakt in redelijk korte tijd grote stappen voorwaarts.

De genomineerden voor……. Speler van het jaar :
Gert Storteboom
Oude rot in het vak, traint nog steeds fanatiek en laat ondanks zijn
leeftijd maar weinig steekjes vallen. Kopman van team 1 met een
percentage van 75%. Stabiele speler die ook vorig seizoen op 72%
uitkwam in de Noordelijke eerste divisie. Daarnaast Drents
kampioen en een tweede plek op de GK.

Aldert Sanneman
Een NOG oudere rot in het vak! Traint nog wekelijks met zijn
teamgenoten. Afgelopen seizoen kopman van het kampioensteam
in de derde klasse. Nog altijd even fanatiek achter de tafel. Scoorde
een percentage van 78% in de derde klasse.

Scott van Kampen-Wieling
Scott kan steeds beter omgaan met de backspinballen in de
seniorencompetitie en ontwikkelt zich goed. Haalt zijn vader al bijna
in qua percentage. Stabiele factor in het team in de derde klasse en
ook bij de jeugd doet hij het goed, daar werd hij afgelopen seizoen
kampioen.

