Inschrijving Open Zeeuwse Kampioenschappen verlengd t/m 15 augustus!
Verschillende side-events mooie aanvulling op toernooien
De inschrijving van de Open Zeeuwse kampioenschappen staat nog open t/m 15 augustus.
Aanmelden kan via het online inschrijfsysteem op www.openzeeuwse.nl. Er zijn al ruim 250
aanmeldingen binnen! Zowel verenigingen als individuele spelers of teams kunnen zich hier
inschrijven voor de volgende toernooi onderdelen:
Jeugdtoernooi – zaterdag 6 september
Hier spelen beginnende competitiespelers tot A-licentie spelers uit alle leeftijdsklassen.
Sponsor Menereis biedt de winnaars van alle speelklassen een tegoedbon aan, die in hetzelfde
weekend besteed kan worden bij de Menereis verkoopstand.
Teamtoernooi – zondag 7 september
Alle speelklassen t/m heren B licenties zijn goed vertegenwoordigd. Ook veel oudere
jeugdspelers (junioren en kadetten) zullen achter de tafel verschijnen.
Het systeem is iets veranderd ten opzichte van vorig jaar. Er wordt namelijk gestopt als een
van beide teams 3 sets heeft gewonnen. Hierdoor worden er iets minder (maar nog steeds
ruim genoeg) wedstrijden gespeeld. Vorig jaar hadden sommige winnaars namelijk 18
wedstrijden in de benen! Sponsor Kistje.nl biedt elke winnaar ook dit jaar een mooie prijs aan.
De verschillende side-events maken de dagen compleet. Op www.openzeeuwse.nl is
uitgebreidere informatie te vinden over deze activiteiten:
Diner
Zaterdag en zondag kunnen deelnemers, begeleiders, coaches en supporters genieten van een
diner voor € 10,00. Meldt jezelf of je vereniging hiervoor aan via www.openzeeuwse.nl.
Tafeltennisspeeltuin en springkussen
Voor de kinderen van 4 – 8 jaar is er zaterdag de Tafeltennisspeeltuin. In de ochtend en de
middag worden de kinderen, onder begeleiding van sponsor MJ Tafeltennis, vermaakt met
verschillende tafeltennis spelvormen (deelname gratis). Voor de jonge spelers en supporters
zal er op zaterdag een springkussen worden neergezet bij de zalen, aangeboden door het Delta
Zeeland Fonds.
Toptoernooi
Op zondag middag strijden 16 dames en 16 heren om de titels in het toptoernooi. Er worden
grote namen verwacht, bij de heren maarliefst 12 spelers uit de Nederlandse top 20, aangevuld
met enkele buitenlandse toppers. Zie www.openzeeuwse.nl voor de deelnemerslijsten.
WUTTO toernooi
Op zaterdag vinden ook “standaard bat” specialisten hun weg naar Middelburg. Er vindt
namelijk een WUTTO toernooi plaats waar punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn.
Ook onervaren standaard bat spelers kunnen zich hier voor aanmelden.
Trainersopleiding door MJ Tafeltennis
Zaterdag middag zal er tussen 16 – 17 uur een trainersopleiding worden gegeven:
CREATIEVE SPELVORMEN VOOR BEGINNERS EN KENNISMAKINGEN
Hier krijgen trainers de nodige tools aangereikt om de trainingen voor beginners nog
aantrekkelijker te maken en succesvolle ledenwerving te realiseren.

Verkoopstand Menereis
Op zaterdag en zondag is Tafeltenniswinkel Menereis aanwezig met een verkoopstand. Hier
kunt u deskundige adviezen krijgen en tafeltennisproducten voor het nieuwe seizoen
aanschaffen.
Demonstratie / clinic MJ Tafeltennis
In de middagpauze van het jeugdtoernooi op zaterdag geeft MJ Tafeltennis een bijzondere
demonstratie.
Sportfotografie
Op zaterdag en zondag zullen 2 sportfotografen kun best doen om van elke deelnemer
minimaal 1 mooie actiefoto te maken. De foto’s worden door de organisatie van de Open
Zeeuwse gratis digitaal aangeboden na afloop van het evenement.
Basisscholierentoernooi
Op vrijdag vormt het basisscholierentoernooi voor de regio Walcheren een opwarmertje voor
het weekend. Samen met Westerzicht en Arnemuiden ontvangt TTC Middelburg mogelijk
meer dan 100 kinderen uit groep 5 t/m 8. MJ Tafeltennis geeft ook hier een interactieve show
waaruit blijkt dat tafeltennis echt de allerleukste sport is!
Iets meer achtergrond informatie is te lezen in een interview van de NTTB met de Open
Zeeuwse organisatie, zie http://www.nttb.nl/nieuws/10/overig-nieuws/table-tennis-by-the-seain-middelburg/.

