
Bestelling boek  “75 jaar in namen en cijfers “ 

 

In 2005 is het boek “ 70 jaar in namen en cijfers “ verschenen. 

In dit naslagwerk stonden veel gegevens van de geschiedenis van het Nederlandse tafeltennis 

vermeld. 

De belangrijkste zaken waren alle interlands van zowel dames als heren, de Nederlandse kampioenen 

en alle bestuurssamenstellingen. 

Hierna hebben de samenstellers Bas den Breejen en René van Dijk, in overleg met het Hoofdbestuur, 

besloten om ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan een boek samen te stellen met veel gegevens 

over de jeugd en een aantal andere onderwerpen waarvoor geen plaats was in het boek uit 2005. 

 

Het boek uit 2005 werd volledig gefinancierd  door de bond. Alle verenigingen en vele 

functionarissen kregen een gratis exemplaar aangeboden. 

Helaas is dit voor het tweede  boek niet mogelijk gebleken. 

De samenstellers zorgen daarom zelf voor de voorfinanciering zodat dit document toch uitgegeven 

kan worden. Wij bieden het boek aan voor de prijs van € 5,50 inclusief BTW maar exclusief 

verzendkosten. 

Wij willen het boek bij de WK tafeltennis in Rotterdam (mei 2011) beschikbaar hebben. Bestellingen 

kunnen dan tijdens dit WK afgehaald worden bij de stand van “Vrienden van het tafeltennis “, die 

tijdens het WK een expositie houdt. 

Hierdoor kunnen de verzendkosten vervallen. 

 

Het boek bestaat uit ongeveer 150 pagina’s met ruim  160 foto ‘s. 

De volgende onderwerpen staan in “ 75 jaar in namen en cijfers “ vermeld: 

 

- Nederlandse kampioenen jeugd: verenigingen en individuele kampioenen; 

- meerkampkampioenen jeugd; 

- Europese jeugdkampioenschappen teams en individueel (1954 t/m 2010); 

- Europese top-12 senioren en jeugd; 

- Benelux jeugdkampioenschappen (1960 t/m 1979); 

- zes landen cadettentoernooien ( 1980 t/m 2010); 

- open Nederlandse kampioenschappen ( 1948 t/m 2002); 

- Europacup clubteams en Nancy Evanscup); 

- EK senioren: landenwedstrijden en individuele kampioenschappen                                                                                                   

                          Nederlanders vanaf laatste 16 (1958 t/m 2010); 

- WK senioren: landenwedstrijden en individuele kampioenschappen 

  Nederlanders vanaf laatste 16 (1926 t/m 2010); 

- Olympische Spelen: alle medaillewinnaars ende  Nederlandse resultaten; 

- sporters met een beperking (O.S., WK’s en EK’s (vanaf 1992); 

- overzicht aantal leden en verenigingen NTTB vanaf 1935; 

- aanvulling periode 2005-2010 van alle onderwerpen uit het boek : 70 jaar in namen en cijfers” 

  waardoor alle informatie   “up to date “ is. 

 

U kunt het boek voor de prijs van € 5,50 schriftelijk bestellen bij (voor 15 dec 2010): 

René van Dijk, Wittendijk 50, 5051 GC Goirle, e-mail: rene2.dijk@planet.nl  

 

Daarna kunnen wij inventariseren hoeveel boeken er gedrukt kunnen worden. 

 

Bas den Breejen 

René van Dijk 
 


