
VIJFHONDERDACHTENTWINTIG WEDSTRIJDEN WORDEN GETELD! 
 
WIE TELT ER MEE ? 
 
De Finales van de Tibhar Nationale JeugdMeekampen beloven een interessant 
evenement te worden. Dit jaar is er immers voor gekozen, om de halve finales en de 
finales samen te voegen tot één groep grote finales. Uit de voorgaande ronden zijn 
van alle 8 de categorieën de 12 beste spelers en speelsters over gebleven. Dat 
maakt ten eerste, dat er in totaal 96 deelnemers zullen zijn. Het zijn allemaal 
finalisten, dus zijn er inmiddels ook 96 prijzen of vanen aangeschaft.  
  
De tafels zijn besteld, de medewerkers opgetrommeld en de indelingen verstuurd, de 
organisatie is er klaar voor! 
 
8 twaalfkampen  betekent in totaal 528 wedstrijden. 
 
Uiteraard willen we de uitslagen van al deze 528 wedstrijden weten. 
Bij elke tafel zal een stoel staan en er is een teltafeltje en een telbord. 
 
Dat bord moet ‘bediend’ worden, bij elke gemaakte punt moet een blad omgeslagen 
worden. Bij elk omgeslagen blad op het telbord neemt de spanning toe. Kan het nog? 
Valt er nog te winnen voor degene die achter staat? 
 
Het is mooi, als alle telborden gebruikt worden. Publiek en coaches kunnen de stand 
goed volgen en de spanning tijdens de wedstrijd is door het publiek te “zien”. 
 
Om dat alles in goede banen te leiden willen we graag het hele weekend door bij 
elke tafel een scheidsrechter hebben. Helaas is een aantal officiële scheidsrechters 
geen haalbare kaart. Wel worden op dit moment een aantal welwillende vrijwilligers 
benaderd en het korps begint te groeien. Deze vrijwilligers worden waar nodig 
geïnstrueerd en begeleid door een officiële scheidsrechter, niet in functie op dat 
moment.  
De spelers kunnen zich helemaal op het spel concentreren als anderen het “telwerk” 
voor hun rekening nemen. 
Wij hopen dan ook, dat bij de deelnemende verenigingen ook nog wel liefhebbers 
zijn om een aantal wedstrijden te arbitreren, zoals we het noemen. Of wellicht  
vaders of moeders, die de plaats achter het telbord wel willen innemen op tijden dan 
hun eigen kind toch even niet speelt. 
 
Help je ook mee om dit evenement nog meer uitstraling te geven, er echt iets van te 
maken. Al maken de spelers en speelsters het evenement. Dit is in de 
tafeltenniswereld voor veel kinderen het belangrijkste weekend van het jaar.  
 
Meld je aan als vrijwillige scheidsrechter met één mailtje (atielith@hetnet.nl) of telefoontje 
(075-6284378) naar Atie de Jong. Het zal zeer op prijs worden gesteld! Geef svp aan 
of je één dag of beide dagen ingezet wilt worden. 
 
Tot 4 en 5 juni in Panningen ??    Dank je wel!! 
 


