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Op zaterdag 13 december wordt bij TTV Wanzl-Belcrum voor het tweede opeenvolgende jaar de 
NebasNsg Top 12 gespeeld. Deze Top 12 is een jaarlijks toptoernooi voor tafeltennissers aangesloten bij 
de NebasNsg. Voor dit toernooi zijn de beste 12 “staanden” en de beste 9 “rolstoelers” van Nederland 
uitgenodigd. 
Dit toernooi is voorheen vele jaren in Gouda gespeeld. Vorig jaar echter zag ISV Gouda van de 
organisatie af. Na een noodkreet van ons lid Mathieu Verdeyen hebben wij toen de organisatie 
overgenomen. Ondanks de beperkte voorbereidingstijd is het vorig jaar een succesvol toernooi geworden, 
met de deelname van 2 Paralympics spelers (Truus Laemers en Harald Kersten), met onze eigen favoriet 
Mathieu Verdeyen en met de debuterende jeugdspeelster Kelly van Zon. 
De wedstrijddag is vorig jaar uitstekend verlopen. De sfeer was positief en het niveau van de wedstrijden 
was hoog. Ook alle Wanzl-Belcrum-leden die meehielpen bij de organisatie (scheidsrechters, 
ballenjongens en -meisjes, barpersoneel, etc.) waren enthousiast. Er was waardering voor de inzet en 
sportmentaliteit van de deelnemers en men vond het fantastisch om te zien hoe “aangepaste” sporters 
onze sport beoefenen. Daarnaast waren er diverse persmensen, zodat ons toernooi ook in BN De Stem en 
op diverse regionale TV-kranten aandacht gekregen heeft. 
Aan het eind van de toernooidag besloten wij meteen dat het wel voor herhaling vatbaar zou zijn en 
hebben wij ons aangemeld voor de editie van dit jaar. 
Omdat we dit jaar vroeger met de organisatie konden starten, hebben we nu een nog sterkere bezetting. 
Onder de deelnemers is de Top 5 van Nederland aanwezig, waaronder een paar landelijk spelende heren, 
en ook onze eigen Mathieu zal uiteraard weer deelnemen. 
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