
 
 
 

 
 

 
P E R S B E R I C H T 

 
 
MIDDELBURG – Nog twee weken en dan is het weer zo ver: 5, 6 en 7 september wordt 
de tweede editie van de Open Zeeuwse Tafeltenniskampioenschappen gehouden in de 
Middelburgse sporthallen van de Sprong. Na een succesvolle start vorig jaar is deze 
editie nog groter van opzet: méér deelnemers, méér activiteiten én een topbezetting.   
 
Jongeren uit de basisschoolgroepen 5 tot en met 8 kunnen zich vrijdagmiddag 5 september 
uitleven. Van 16.30 tot 20.00 uur kunnen zij hun krachten meten in het teamtoernooi voor 
basisscholieren. Zaterdag 6 september spelen ruim honderd jeugdspelers om de Open 
Zeeuwse titels. Vanaf 9.30 tot ongeveer 18.00 uur binden spelers van vooral clubs uit 
Zeeland en West-Brabant maar ook vanuit een groot aantal andere provincies de strijd met 
elkaar aan. Tegelijkertijd vindt er in de zaal ook voor het eerst in Zeeland een toernooi voor 
zogenaamde ‘standaard-bats’ plaats. Dit toernooi is onderdeel van het zogenoemde ‘grand 
prix circuit’ dat de WUTTO, de bond die voor deze variant van de tafeltennissport speciaal is 
opgericht, al enkele jaren organiseert.  
 
Nationale toppers 
De zondag kent een overvol programma met het grootste teamtoernooi van Zuidwest 
Nederland (ongeveer 150 deelnemers) en een toptoernooi met bijna de gehele nationale 
heren- en damestafeltennistop. Het teamtoernooi vangt ’s morgens om 9.30 uur aan; de 
toppers starten hun toernooi om 12.00 uur. 
 
Op het toptoernooi verschijnen zowel bij de heren als bij de dames 16 spelers en speelsters 
uit de nationale top achter de tafel. Vooral bij de heren is het deelnemersveld bijzonder sterk. 
Verschillende oud-Nederlands kampioenen en Masters winnaars (zoals Michel de Boer, 
Casper ter Luun, Martijn de Vries en Boris de Vries) nemen het op tegen de nieuwste 
aanwinst van Enjoy/Deploy, Fins kampioen Olah Benedek. Ook Paralympisch 
medaillewinnaar Gerban Last is van de partij. Bij de dames zal Carla Nouwen een haar best 
moeten doen om haar titel van 2013 te verdedigen. In Middelburg zullen twee oude 
bekenden van de plaatselijke TTC te bewonderen zijn. Naast Kapo Yu, die in haar 
geboorteplaats haar rentree zal maken, kan publiekslieveling en titelverdediger Tan Anran 
weer handtekeningen uitdelen. 
 



 
 
Activiteiten 
Ter promotie van de tafeltennissport zijn er het gehele weekeinde ook diverse andere 
activiteiten. Zaterdag is er om 10.00 en 14.00 uur bijvoorbeeld een ‘tafeltennis-speeltuin’ 
voor kinderen van 4 – 8 jaar. Daarnaast staan er ook een demonstratie, trainersclinic en 
diverse andere activiteiten op het programma. 
 
 
 
 
Niet voor publicatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de toernooiorganisatie: Jelle-Jan Pieterse 
(06-24856150) of Jeroen Louws (06-20421068).  


