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FUSIE TAFELTENNIS MIDDELBURG EEN FEIT!
Na een voorbereidende fase van twee jaar is sinds 8 juli j.l. de fusie tussen de
Middelburgse tafeltennisverenigingen Middelburg-Zuid en ´t Zand een feit.
Gisteren werd namelijk een nieuwe tafeltennisvereniging ten doop gehouden met
de naam TAFELTENNISCOMBINATIE MIDDELBURG, kortweg TTC Middelburg.
De nieuwe vereniging, die met ruim 180 leden meteen de grootste is in de regio
Zeeland van de afdeling ZuidWest van de NTTB, gaat komend seizoen voortvarend
van start in speelzaal De Zandkuil aan de Breeweg: een nieuw elan, een nieuw
bestuur van 7 leden, een technisch kader met 12 trainers en een groot aantal
commissies met vele enthousiaste vrijwilligers. Het is bijna te mooi om waar te zijn.
De geheel nieuwe start is ook duidelijk zichtbaar in de zaal: een compleet nieuwe
tafeltennisuitrusting met o.a. 10 topwedstrijdtafels en een nieuw, opvallend geel
tenue.
Maar liefst 23 teams (12 senioren en 11 jeugd) zullen begin september aan de
competitie deelnemen. Vlaggenschip is het eerste seniorenteam bij de heren dat
met Wim en Wesley Wegman, Marijn Veijgen en Jan Henk Bomhof uitkomt in de
landelijke 3e divisie. Doel van dit team is promotie naar de 2e divisie, zodat een
prominente plaats in het vaderlandse herentafeltennis weer binnen bereik komt.
Ook de toekomst ziet er voor de nieuwe vereniging gezond uit. Er is een behoorlijk
potentieel aan jeugdig talent, dat onder deskundige leiding van o.a. toptrainer Peter
Boon flink aan de weg zal gaan timmeren. Daarnaast krijgt ook het recreatief
tafeltennissen binnen de vereniging een nieuwe injectie: twee avonden per week
kan men in de zaal terecht. Bovendien zijn er komend jaar ook mogelijkheden voor
bedrijfstafeltennis en tafeltennis overdag.
Eén doel staat duidelijk voorop: door TTC Middelburg krijgt de tafeltennissport in de
Zeeuwse hoofdstad weer die plaats, die het op grond van de rijke historie verdient!
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de volgende bestuursleden van de TTC
Middelburg:
Leo Zuidweg, tel. 0118-623240, lmzuidweg@zeelandnet.nl (voorzitter)
Jan Willem Adriaanse, tel. 0118-642262, janwad@zonnet.nl (pr/communicatie)

