
 
 

INTERLAND NEDERLAND - DUITSLAND  

PANNINGEN 
 
Het eerste thuisduel van de Nederlandse tafeltennissters in de JOOLA European Nations League 
is op dinsdag 2 maart (19:00 uur) in Panningen. De tweevoudig regerend Europees kampioen 
neemt het dan in de BouwCoachhallen in Panningen op tegen aartsrivaal Duitsland. Bondscoach 
Chen Zhibin heeft Linda Creemers, Li Jiao, Li Jie, Carla Nouwen en Elena Timina voor de 
interland geselecteerd. 

 

MOEDIG ONZE DAMESMOEDIG ONZE DAMESMOEDIG ONZE DAMESMOEDIG ONZE DAMES IN HET ORANJE AAN IN HET ORANJE AAN IN HET ORANJE AAN IN HET ORANJE AAN    
Als één van de Nederlandse dames achter de tafel staat, gaat het om een topprestatie 
die ze moet leveren. En daarbij kan ze de steun van uw leden heel hard gebruiken. 

Honderden mensen op tribune die haar aanmoedigen, in het oranje. Toeters, 
spandoeken, etc., voor haar alleen, geweldig. Wij zorgen voor de stemming. 

 

Jeugdleden van uw vereniging krijgen gratis toegang 
Om de jeugdleden van uw verenigingen de mogelijkheid te bieden om een interland van zeer 
dichtbij bij te wonen, geeft de Rabobank Peel en Maas gratis toegangskaarten. Wil uw 
vereniging van deze mogelijkheid gebruik maken om naar deze interland te komen kijken, 
stuur dan een mail naar wkivits@zonnet.nl, met het aantal door uw vereniging gevraagde 
gratis jeugdkaarten. Deze zullen dan bij de kassa op 2 maart voor u klaar liggen. 
  

Toegangskaarten 
Toegangskaarten voor volwassenen zijn aan de balie in de BouwCoachhallen verkrijgbaar en 
kosten slechts € 5,00 per persoon.  
 

De zaal gaat om 18.00 uur open. 
 
Een wedstrijd bestaat uit maximaal vier enkelspelen en één dubbelspel. Als één van de teams 
voortijdig drie overwinningen behaalt, eindigt het duel. Nederland speelt in de Premier Division. 
Daarin zitten de acht sterkste damesteams van Europa verdeeld over twee groepen. In 2009 
versloeg het team van bondscoach Chen Zhibin Spanje met 3-0, in Oostenrijk werd met 3-1 
verloren. 
 
Om de zaal vol te krijgen hebben we uw steun als voorzitter, secretaris, jeugdbegeleider en 
trainer heel hard nodig. Want om leden en andere toeschouwers hiernaar toe te krijgen zal er 
hier en daar enige overredingskracht nodig zijn. 
 
Alvast bedankt voor uw inspanning. 
Namens de organisatie, 
Wim Kivits en Wiel Schers. 

 
 
 

                   


