
 
 
 

 
 

P E R S B E R I C H T 
 
 

Lang weekend toptafeltennis in Middelburg 
 
 
MIDDELBURG – TTC Middelburg wil de tafeltennissport in de provincie Zeeland 
promoten. Omdat ledenaantallen bij bijna alle clubs teruglopen, vindt TTCM het als 
grootste club in de regio haar plicht om deze teloorgang te doorbreken. Tafeltennis is 
een geweldige sport en om dat nog eens aan iedereen te laten zien organiseert de 
Middelburgse tafeltennisclub TTCM 30, 31 augustus en 1 september een serie 
tafeltennisactiviteiten. Locatie daarvoor zijn de nieuwe sporthallen van de Sprong.  
Mede dankzij ondersteuning van Delta Zeeland Fonds is de club dit jaar in staat een 
serie evenementen te organiseren. 
 
Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september organiseert de club na onderbreking van een 
jaar opnieuw de Open Zeeuwse tafeltenniskampioenschappen. In twee hallen zal op bijna 50 
tafels fanatiek gestreden worden om diverse titels. De zaterdag is vanaf 9.30 uur traditioneel 
voor de jeugd. Deelname is er vooral van de clubs uit Zeeland en West-Brabant maar 
inschrijvingen zijn er ook vanuit een groot aantal andere provincies. 
 
Op de zaterdagmiddag staat er daarnaast een demonstratietoernooi met een groot aantal 
nationale topspelers op het programma. Vanaf 13.00 uur spelen ten minste 12 heren én 8 
dames om de hoofdprijzen. Deelname is er van een groot aantal topspelers zoals Liu Qian 
(Westa, nummer 7 nationale ranglijst), Martijn de Vries (Westa, nummer 11), Boris de Vries 
(Taverzo, nummer 14), Jelle Bosman (Zwolle, nummer 21) en oud TTCM-speler Tan Anran 
(tegenwoordig Pecos, nummer 23). Bij de dames is o.a. ex-international Carla Nouwen (SKF, 
nummer 12 dames) van de partij! Wildcards zijn er voor enkele regionale topspelers. 
 
De Nederlands kampioen van 2012 Martijn de Vries zal deze zaterdag daarnaast een clinic 
voor de jeugd verzorgen. Op zondag wordt de OZTTK afgesloten met een teamtoernooi voor 
senioren en de topjeugd. Inmiddels hebben zich daarvoor al ruim 60 duo’s aangemeld. Op 
zondag start het toernooi eveneens om 9.30 uur. 
 
Scholierentoernooi 
Voor basisscholieren uit de groepen 5 tot en met 8 organiseert TTCM voorafgaand aan het 
toernooiweekend op vrijdag 30 augustus hét basisscholierentoernooi tafeltennis voor 
Walcheren! Kinderen in de bovenbouw van de basisschool zijn via hun scholen uitgenodigd 
met een flyer en kunnen zich via hun school of per email inschrijven. Het scholierentoernooi 
vangt aan om 16.00 uur en duurt tot 19.00 uur. 
 
 
 


