
 

 PROGRAMMA



VOORWOORD

Beste tafeltennisvrienden en -vriendinnen,

Nadat de verenigingen ONA en Effect  ’71 de Zeeuwse Kampioenschappen 2002 in
Zeeuws-Vlaanderen georganiseerd hadden, was het in 2003 weer de beurt aan de verenigingen
ten noorden van de Westerschelde om de schouders onder dit jaarlijkse evenement te zetten.
Probleem was echter wel de datum, want januari viel af in verband de reeds geplande
afdelingskampioenschappen in Breda. Tot mei 2002 was er nog geen datum en organisator
voor de ZTTK 2003 gevonden.
Toen tijdens de jaarvergadering werd meegedeeld, dat de afdelingskampioenschappen geen
doorgang konden vinden in verband met het niet kunnen beschikken over de zaal in Breda,
deed zich opeens de mogelijkheid voor om in januari 2003 de Zeeuwse te organiseren.
Snel werden de mogelijkheden onderzocht voor zaal- en tafelhuur, maar dit bleek
problematisch, omdat tafels en zalen reeds besproken waren. Uiteindelijk bleef er nog één
mogelijkheid over, namelijk het eerste weekend van januari met maximaal 34 tafels in
Kruiningen.
Onder het motto: beter een vroege Zeeuwse dan geen Zeeuwse, is vanaf dat moment de
organisatie van de ZTTK 2003 gestart. Initiatief lag bij de ZTTW, een samenwerkingsverband
van leden van de verenigingen Arnemuiden, Middelburg-Zuid en Slagvast.

Het programma dat nu voor u ligt, laat naar wij hopen, zien dat deze samenwerking succes
heeft opgeleverd met de organisatie van de Zeeuwse Tafeltenniskampioenschappen 2003.

De organisatie is er in ieder geval op papier klaar voor. Het sportieve antwoord verwachten
wij van u, de ruim 330 Zeeuwse tafeltennissers, die voor het  topevenement op 4 en 5 januari
hebben ingeschreven.

Graag vermelden wij dat een flink aantal adverteerders en sponsors de organisatie van de
Zeeuwse Kampioenschappen 2003 financieel mogelijk hebben gemaakt. Wij zijn hen daar
zeer erkentelijk voor.

Tenslotte een woord van dank aan de vrijwilligers die ons de helpende hand geboden hebben
en nog zullen bieden. Zonder hun hulp in de voorbereiding en bij de uitvoering zou de
organisatie niet mogelijk geweest zijn. Een succesvol verloop van het evenement is in de
eerste plaats hun verdienste!

Alle deelnemers, van jong tot oud, alvast veel plezier en succes toegewenst. We zullen u
graag op 4 en 5 januari in de gemeente Reimerswaal begroeten!

Het organisatiecomité

In verband met het grote aantal inschrijvingen bij de jeugd is het aanvangstijdstip op
zaterdag vervroegd  naar 8.30 uur!



INFO

De Zeeuwse Tafeltenniskampioenschappen 2003 worden op 4 en 5 januari 2003
georganiseerd door de ZTTW in samenwerking met leden van de verenigingen Arnemuiden,
Middelburg-Zuid en Slagvast.

Plaats : Sporthal Reimerswaal

Adres : Blauwhoefseweg 1
   4416 RC Kruiningen

Telefoon
zaal : 0113-382682
toernooileiding : 06-27012679 (tijdens beide toernooidagen)

Aanvang : zaterdag - 8.30 uur
  zondag - 9.15 uur

Einde : zaterdag - ca. 18.30 uur
    zondag - ca  18.30 uur

Het organisatiecomité ZTTK 2003 bestaat uit:

Bram Houterman (toernooileider)
Willy de Klerk
Jaap Meester
Daan Mijnsbergen

Tijdens het toernooi maken tevens deel uit van de wedstrijdleiding:

Remco Dijkers
Franklin Gelderland
Ronald Vale

Bondsvertegenwoordigers zijn:

op zaterdag: Johan ’t Hooft (0164-685282)
op zondag: Jan Mijnsbergen (0118-602478)

Voorbeschouwingen en uitslagen van de ZTTK 2003 kunt u vinden op de teletekstpagina's
658 (jeugd) en 659 (senioren) van MAXIMAAL-TV en op pagina 707 van Zeelandnet-tv.



BELANGRIJK

- Wanneer u, door welke omstandigheden dan ook, verhinderd bent aan het toernooi deel te
  nemen, bewijst u de andere deelnemers en de organisatie een grote dienst door dit zo
  spoedig mogelijk te melden aan de toernooileider Bram Houterman (0118-624415).

- Op zaterdag is de zaal vanaf  7.45 uur geopend, op zondag vanaf 8.30 uur.

- De wedstrijden beginnen in principe op de tijden die in het programma staan aangegeven.
  Wanneer het tafeltijdschema dit mogelijk maakt, kan de aanvangstijd vervroegd worden.

- Op de wedstrijdbriefjes staat aangegeven wie de wedstrijd dient te tellen. Staat dit niet
  vermeld, dan wordt men verzocht voor een teller te zorgen of de wedstrijd zelf te tellen.

- De winnaars worden verzocht na afloop van de poule of wedstrijd te controleren of het
   wedstrijdbriefje goed en volledig ingevuld is.
   Daarna moeten zij het briefje deponeren in de daarvoor bestemde emmer bij de
   toernooileiding.

- Graag willen wij u nog wijzen op het feit dat de zaal alleen toegankelijk is voor spelers en
   begeleiders. Toeschouwers worden vriendelijk verzocht op de tribune plaats te nemen,
   vanwaar men een perfect zicht heeft op de wedstrijden.

- In iedere klasse zijn twee prijzen beschikbaar.
  De prijzen van het dubbelspel kunnen direct na afloop van de finale bij de prijzenstand
  worden opgehaald. De prijzen in het enkelspel worden officieel overhandigd bij de
  prijsuitreiking, die direct na afloop van de laatste finalewedstrijden plaats vindt.

ROUTEBESCHRIJVING

Vanaf A58 uit richting Goes:
Afslag Kruiningen/Yerseke. Linksaf Oude Rijksweg richting veerdienst
Kruiningen-Perkpolder. Bij verkeerslichten rechtsaf richting veerboot. Bij volgende
verkeerslichten rechtsaf en vervolgens weer direct linksaf (Sluisweg).
Na parkeerterrein rechtsaf richting sporthal.

Vanaf veerboot:
Bij eerste verkeerslichten linksaf richting Kruiningen. Vervolgens direct weer
linksaf (Sluisweg). Na parkeerterrein rechtsaf richting sporthal.


