TOPTAFELTENNIS bij TTV de KRUISKAMP ‘81
De finaledag van de Eredivisiecup en de NTTB Beker voor alle overige landelijke teams zal
in samenwerking met TTV De Kruiskamp’81 in haar nieuwe accommodatie worden
georganiseerd.
Op zondag 21 december 2014 wordt in de geheel nieuwe accommodatie aan de Churchillaan te
‘s-Hertogenbosch de bekerfinale voor de vier beste Eredivisieteams uit de najaarscompetitie
(Eredivisiecup) georganiseerd. Daarnaast is er een aparte bekercompetitie op inschrijving voor alle
teams uitkomend in de landelijke 1e, 2e en 3e divisie, genaamd NTTB Beker. Beide finales worden op
1 dag gespeeld.
Gezien de geografische spreiding van de topevenementen zocht de NTTB voor de Final Four een
locatie in het zuiden, maar toch enigszins centraal. Uiteindelijk werd met TTV De Kruiskamp’81 in
zowel een prachtige locatie als ook een enthousiaste medeorganisator gevonden. Theo Viveen,
voorzitter van De Kruiskamp’81 zegt daarover: “Ik was aangenaam verrast toen de NTTB ons
benaderde om de Final Four te organiseren. Dit aanbod voelt voor ons als bestuur als een blijk van
waardering voor het harde werken wat wij samen met onze vrijwilligers in de laatste jaren hebben
bewerkstelligd. Sinds begin 2012 zijn wij als hoofdhuurder in een geheel nieuwe accommodatie
gehuisvest, waar in goede samenspraak met de Gemeente 's-Hertogenbosch met name de heer Wil
Verbruggen van de afdeling Sport en Recreatie mede naar onze wensen is ingericht.”
“Ondanks dat wij een relatief kleine maar zeer actieve vereniging zijn hebben wij ons toch in de
spotlight weten te zetten. Dit evenement biedt een geweldige gelegenheid om de tafeltennissport in
de regio 's-Hertogenbosch en omstreken te promoten en geeft een ontzettende "boost" voor de PR
van onze vereniging. Ik ben ervan overtuigd dat de NTTB samen met TTV de Kruiskamp '81 een
geweldig evenement zal gaan neerzetten. We gaan er alles aan doen om het onze gasten naar de zin
te maken en hopen dat vooral verenigingen en liefhebbers van deze geweldige sport op 21 december
naar onze accommodatie komen om de top van Nederland te zien tafeltennissen.
Onze vereniging ziet in ieder geval uit naar de Final Four 2014!”
Robbert Stolwijk, coördinator wedstrijdzaken van de NTTB, vult aan: “De vereniging reageerde vanaf
het eerste contact direct positief en bleef dat tijdens de gesprekken die we hebben gevoerd. De
accommodatie biedt ons de mogelijkheid om de Final Four minimaal naar hetzelfde niveau te tillen als
de Eredivisiefinale, met hopelijk evenveel aandacht van publiek en media. We zullen ons echter bij
deze eerste editie met name richten op een goede organisatie, zodat zowel de teams als het publiek
graag terugkomen. Om die reden hebben we er dan ook voor gekozen om de Final Four op één dag
te organiseren.”

