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Doe mee met het Kinder Tafeltennisfeest!
Het Kinder Tafeltennisfeest is al jarenlang een groot succes. Elk jaar nemen ongeveer 150
verenigingen met circa 10.000 kinderen deel aan dit evenement. Ook dit jaar gaan we weer van
start met de organisatie. Kinderen van de basisscholen kunnen bij de dichtstbijzijnde vereniging
meedoen aan deze gezellige tafeltennisdag.
Oorspronkelijk werd dit evenement in of rondom de kerstvakantie georganiseerd, maar met
ingang van komend seizoen kunnen verenigingen dit evenement ook in de herfstvakantie of in
een (competitie)vrij weekend tussen de herfst- en de kerstvakantie organiseren.
Ook úw vereniging kan dit Kinder Tafeltennisfeest organiseren. Leest u daarom aandachtig de
onderstaande informatie en meldt u aan!
Wat is het Kinder Tafeltennisfeest?
Het Kinder Tafeltennisfeest is een kennismakingsactiviteit voor kinderen van de basis-scholen.
U bepaalt zelf voor welke groepen van de basisscholen u het Kinder Tafeltennis-feest
organiseert. Via de scholen nodigt u deze kinderen uit om deel te nemen. De kinderen schrijven
zichzelf in voor deelname.
Via spelvormen en/of wedstrijdjes maken de kinderen binnen uw vereniging kennis met
tafeltennis. Het doel van het Kinder Tafeltennisfeest is dat kinderen een gezellige tafeltennis-dag
hebben, waarbij niet de prestatie maar de kennismaking met de tafeltennissport voorop staat.
Waarom het Kinder Tafeltennisfeest?
Het organiseren van dit evenement biedt voor uw vereniging prima mogelijkheden om de
tafeltennissport te promoten. Tegenwoordig maken kinderen al jong een keuze voor de sport.
Het is daarom goed om kinderen vroegtijdig op leuke manier te laten kennismaken met onze
sport.
Het Kinder Tafeltennisfeest biedt aanvullend tal van mogelijkheden voor het starten van
ledenwervingsactiviteiten. Zo kunt u de kinderen een strippenkaart meegeven voor gratis
trainingen of uitnodigen voor een serie kennismakingslessen, u kunt met de school afspreken
dat u nog eens een aantal gymlessen wilt organiseren, u kunt door middel van
een leuke kleurwedstrijd de kinderen voor de prijsuitreiking nog eens naar uw accommodatie
laten komen en dan bijv. een tafeltennisclinic aanbieden of een competitie ‘rondje rond de tafel’
opzetten.
Ondersteuning van de NTTB
De NTTB ondersteunt u met een team van enthousiaste afdelingscoördinatoren en diverse
materialen. Alle verenigingen met jeugdleden ontvangen medio september via de afdelingscoördinator informatie over het Kinder Tafeltennisfeest met daarbij het inschrijfformulier en een
overzicht van de afdelingscoördinatoren. Met eventuele vragen
over het organiseren van dit evenement kunt u bij hen terecht.
Voor uw vereniging zijn (standaard) materialen ontwikkeld zoals:
posters, brieven voor de scholen, een handleiding met daarin tips
voor de organisatie en ideeën voor ledenwerving. De standaard
materialen staan reeds op de website van de NTTB (www.nttb.nl,
verenigingendesk, kinder tafeltennisfeest) zodat u deze kunt
gebruiken voor promotie en inschrijving.

Daarnaast zult U binnen enkele weken ook een oorkonde aantreffen
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op de website.
Ook stelt de afdeling wederom een bijdrage van € 1.135,-- beschikbaar die over de deelnemende
verenigingen wordt verdeeld. Dit bedrag is alleen bestemd voor verenigingen die aan het kinder
tafeltennisfeest meedoen en derhalve niet voor verenigingen die andere evenementen,
trainingen of competities voor scholen organiseren.
Wat staat u te doen?
U bepaalt voor uw Kinder Tafeltennisfeest de datum en welke scholen en groepen worden
uitgenodigd. Vervolgens noteert u deze gegevens op het inschrijfformulier. Dit formulier stuurt
u op naar de afdelingscoördinator. Ruim een maand voor aanvang van uw Kinder
Tafeltennisfeest verspreidt u de brieven, posters en uitnodigingen via de scholen onder de
kinderen. De aanmeldingen van de kinderen komen daarna bij u binnen. Op de dag zelf ligt de
organisatie van het evenement in handen van uw vereniging en heeft u de kans alle kinderen
een onvergetelijke kennismaking met tafeltennis te bieden en dus ook met uw vereniging.
Interesse?
Stuurt u dan het inschrijfformulier uiterlijk 5 oktober 2006 (indien U het evenement in de
herfstvakantie wilt organiseren dan gaarne zo spoedig mogelijk) op naar de
afdelingscoördinator.
Deze brief alsmede het inschrijfformulier zijn ook gemaild naar het wedstrijdsecretariaat jeugd
c.q. de contactpersoon van afgelopen jaar van Uw vereniging.
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met de coördinator uit uw afdeling, te weten:
Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Tel. (privé)
E-mail

:
:
:
:
:

Jan van Gemert
Prins Bernhardlaan 40
5261 VC Vught
073-6571779
jbvgemert@hetnet.nl

De Eindhovense Studenten Tafeltennisvereniging ESTTV TAVERES bestaat 1 oktober 40 jaar!
Dit heugelijke feit wordt gevierd met een lustrumdag op 30 september. Deze dag begint met een
lustrumtoernooi en zal worden afgesloten met een diner en een feestavond.
Kortom een mooie gelegenheid voor nieuwe en oude leden om gezellig bij te praten en een balletje
te slaan. Kent u oud-leden van TAVERES stel ze dan op de hoogte van deze dag. Voor meer
informatie kunt u een kijkje nemen op www.taveres.nl of mailen naar lustrum@taveres.nl .
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Inschrijfformulier Kinder Tafeltennisfeest 2006/2007
Wilt u met uw vereniging deelnemen aan het Kinder Tafeltennisfeest? Vul dan de gegevens in en
stuur het inschrijfformulier uiterlijk 5 oktober 2006 naar uw afdelingscoördinator Jan van
Gemert, Prins Bernhardlaan 40, 5261 TC Vught, jbvgemert@hetnet.nl, tel. 073-6571779.
Wilt U het evenement in de herfstvakantie houden dan gaarne z.s.m. terugsturen.
Gegevens van de vereniging en contactpersoon
Naam vereniging
Naam contactpersoon
Adres contactpersoon
Postcode / woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens van het evenement
Op welke datum organiseert u het
Kinder Tafeltennisfeest?
Welke scholen nodigt u uit voor het
Kinder Tafeltennisfeest?
Welke groepen van de basisschool
nodigt u uit?
Hoeveel kinderen verwacht u dat er
deelnemen?
Benodigde materialen t.b.v. de organisatie
Hoeveel posters wilt u ontvangen
voor de verspreiding onder de
scholen?
Wilt u alle standaard documenten
zelf downloaden via de website
o Ja
(www.nttb.nl)?
o Nee
Wilt u de handleiding per post
o Ja
ontvangen?
o Nee
Wilt u van alle overige (standaard)
documenten (ook) een exemplaar
o Ja
per post ontvangen?
o Nee
Ruimte voor opmerkingen of suggesties:

Dit formulier s.v.p. per post of e-mail opsturen naar uw afdelingscoördinator.
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TWEEDE EDITIE OPEN ZEEUWSE WEDEROM EEN SUCCES
Onder tafeltennisonwaardige weersomstandigheden vond afgelopen weekend
in de Reimerswaalhal te Kruiningen de tweede editie van Open Zeeuwse
Tafeltenniskampioenschappen 2006 plaats.
Ondanks de zeker op zondag tropische temperaturen hadden ruim 300
tafeltennisliefhebbers verdeeld over twee dagen toch hun tas gepakt om een generale
repetitie op te voeren voor de volgende week van start gaande najaarscompetitie.
Zaterdag de jeugd en zondag de senioren.
Beide dagen verliep het toernooi volledig naar wens en werd op 34 tafels
verwoed strijd geleverd om de diverse titels.
Een thriller was zonder meer de strijd in de B-klas senioren, waar lange tijd
Lennard Rodenburg van de TTC Middelburg op de titel scheen af te stevenen. Door
een nederlaag tegen Dennis van Boven (Arnemuiden/Unicum) keerden echter zijn
kansen. Hoewel hij nog wel titelverdediger Jacco Schoone (Vice Versa ’51) op een
nederlaag tracteerde, had hij zijn lot daarna niet meer in eigen hand. Gelaten moet
hij toezien hoe clubgenoot Jan Henk Bomhof het in een spannende vijfsetter net niet
redde tegen Dennis van Boven. Daarmee werd de laatste op onderling resultaat Open
Zeeuws kampioen 2006.
Ook dit jaar waren alle dames ingedeeld bij de heren, maar ereplaatsen waren er
voor hen niet weggelegd. Eredivisionisten Kimberly ’t Hooft en Simone de Klerk
moesten in de D-klas de eer laten aan Thomas Groenewoud van de TTC Middelburg
en aan de coming man van The Backhands Danny Roks.
Zaterdag bij de jeugd kaapten de meisjes van Hotak ’68 de traditionele
verenigingsbokaal weg voor de jeugd van de TTC Middelburg. Ook nieuwkomer
Breda wist op beide dagen verschillende prijzen in de wacht te slepen.
Rest nog te vermelden dat er gedurende het evenement geen wanklank werd gehoord
en er op beide dagen zelfs nog op het strakke tijdschema werd ingelopen. Zodoende
kon iedereen nog voor de klok van 18.00 uur gedoucht en wel
een hapje en drankje halen aan de bar of aan de thuisreis beginnen.
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OPEN ZEEUWSE TAFELTENNISKAMPIOENSCHAPPEN 2006
UITSLAGEN SENIOREN
Zondag 10 september 2006
Reimerswaalsporthal, Kruiningen
DUBBEL

morgen

BC-klas

1. Jacco Schoone/Jeroen de Heide
2. Dennis Verdurmen/Johan 't Hooft
1. Hilair Bislip/Michel Sperling
2. Simone de Klerk/Alwin v.d. Kop
1. Frans Rijn/Francois Baert
2. Alexander Rietjens/Jan Tange
1. Kees de Blaey/Marcel van Dorst
2. Rick Sijp/John Stroo
1. Jan de Haas/Jimmy Meeuwissen
2. Jacques Derksen/Wendy Frederiksz
1. Dion van Dooren/Miranda de Hooge
2. Corrie Bustraan/Mattanja Dijkers

D-klas
E- klas
F-klas
G-klas
H-klas

ENKEL

middag

B-klas

1. Dennis van Boven
2. Lennard Rodenburg
1. Tommy Gimbrere
2. Johan ´t Hooft
1. Thomas Groenewoud
2. Danny Roks
1. Wouter de Heide
2. Marinus Lichtendahl
1. Patrick Wagenaar
2. Rin Visser
1. Jimmy Meeuwissen
2. Jan de Haas
1. Linda van de Velde
2. Michael Menheere

C-klas
D-klas
E- klas
F-klas
G-klas
H-klas

Vice Vers '51
SAR '72
TTC Middelburg
TTC Middelburg
Effect '71
Effect '71
Yerseke/ODT
Kapelle/TTVO
Breda
Kapelle
TCO '78/Vice Versa '51
Kapelle

Arnemuiden
TTC Middelburg
Wanzl-Belcrum
SAR ´72
TTC Middelburg
The Backhands
ODT
Kapelle
Westerzicht
Kapelle
Breda
Breda
TTVO
TTVO
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OPEN ZEEUWSE TAFELTENNISKAMPIOENSCHAPPEN 2006
UITSLAGEN JEUGD
Zaterdag 9 september 2006
Reimerswaalsporthal, Kruiningen
MEISJES morgen
Junioren BCD
Kadetten AB
Kadetten CD
Pupillen CD
Welpen D

JONGENS morgen
Junioren/Kadetten AB
Junioren C
Junioren D
Kadetten C
Kadetten D
Pupillen C
Pupillen D
Welpen D

MEISJES middag
Meisjes 1
Meisjes 2
Meisjes 3
JONGENS middag
Jongens 1
Jongens 2
Jongens 3
Jongens 4
Jongens 5

VERENIGINGSPRIJS

1. Stefanie van Genegen
2. Carmen de Witte
1. Nikki Snapper
2. Dianne Overbeeke
1. Daphne Naessens
2. Ilja van Huffel
1. Nadine Mijnsbergen
2. Yolinda Davidse
1. Renée Vos
2. Maaike Molders

Hotak '68
TTC Middelburg
Tanaka
Hotak '68
RDT
RDT
Arnemuiden
TTC Middelburg
Breda
RDT

1. Emiel de Rijke
2. Max Vleugel
1. Niels van der Mark
2. Marco Louisse
1. Roy van Zundert
2. Toon van Bokstel
1. Miquel de Witte
2. Martin van der Jagt
1. Leonard Wielemaker
2. Jan-Peter Wisse
1. Herbert Keijman
2. Edwin Kommers
1. Dirk Geuze
2. Martijn Stouten
1. Joey Melio
2. Job de Schepper

TTC Middelburg
Arnemuiden
TTC Middelburg
TTC Middelburg
Breda
Breda
TTC Middelburg
Kapelle
Westerzicht
Westerzicht
Kapelle
Hotak ´68
Scaldina
Scaldina
Oudelande
RDT

1. Dianne Overbeeke
2. Stefanie van Genegen
1. Cassandra v.d. Meulen
2. Eline Meerman
1. Maaike Molders
2. Liesbeth Pasveer

Hotak '68
Hotak '68
Hotak '68
Arnemuiden
RDT
Arnemuiden

1. Raymon Joosen
2. Marco Louisse
1. Teun Snapper
2. Dior Beerens
1. Toon van Bokstel
2. Herbert Keijman
1. Dennis Overbeeke
2. Leonard Wielemaker
1. Martijn Stouten
2. Gerwin Flikweert

Tanaka
TTC Middelburg
Tanaka
Breda
Breda
Kapelle
Hotak
Westerzicht
Scaldina
Scaldina

1. Hotak '68
2. TTC Middelburg
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