Europese Jeugd Top-10 2009 in Rotterdam
Het Topsportcentrum in Rotterdam staat van vrijdag 30 januari tot en met zondag 1 februari 2009
volledig in het teken van Europees toptafeltennis. De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is trots om
op deze data de Europese Jeugd Top-10 te organiseren.
Bij de Europese Jeugd Top-10 wordt gespeeld in twee verschillende leeftijdscategorieën. In actie
komen de beste Europese junioren (tot en met 17 jaar) en cadetten (tot en met 15 jaar), zowel bij de
jongens als meisjes. In elke categorie mag Nederland minimaal
één deelnemer afvaardigen.
Het toernooi heeft dus veertig toppers in spé op de startlijst.
Verschillende wereldtoppers, waaronder de Nederlanders Trinko
Keen en Danny Heister, de Duitser Timo Boll en de Wit-Rus
Vladimir Samsonov, hebben in het verleden aan dit prachtige
evenement deelgenomen.
Rondom de wedstrijden van de talenten worden diverse (tafeltennis-)activiteiten voor toeschouwers en verenigingen georganiseerd. Een mooie gelegenheid om dichtbij huis de toppers van
morgen nu al te zien spelen. Voor verenigingen, groepen en kinderen gelden speciale toegangskortingen.
Daarnaast zijn diverse leveranciers van tafeltennisproducten aanwezig.

OTC NEDERLAND ZOEKT DEELNEMERS
VOOR TOERNOOI
Op vrijdag 30 januari 2009 organiseert de Old Timers Club Nederland
in samenwerking met de NTTB een grandioos tafeltennisfeest/toernooi.
In de grote breedtesporthal van het Topsportcentrum, van Zandvlietplein
20 te Rotterdam (naast de Kuip), kunt u op deze dag lekker een potje
tafeltennis spelen en ook nog eens kijken naar de jeugdwedstrijden in de
Topsporthal.
Deelname aan dit evenement is voor U gratis. We spelen tot de 21 punten.
In de ochtend beginnen de enkelwedstrijden om 10.00 uur en na de middagpauze spelen we een dubbeltoernooi. Om 13.00 bent u aanwezig bij
de officiële opening.
0ok is er voor de 40+spelers van vrijdag een aantrekkelijke aanbieding om op zaterdag en/of zondag
voor € 2,50 (normaal € 5,00) de verdere activiteiten/wedstrijden te bezoeken.
Inschrijven met SPOED bij: Ton van Ginkel, tel: 06-51371292, e-mail: ton@uttc.nl
Nadere informatie over dit evenement is te vinden op www.europeyouthtop-10.nl
Op deze website worden ook de deelnemers aan het OTC-evenement in volgorde van binnenkomst
vermeld. Er zijn voldoende plaatsen.
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