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ZuidWest Kampioenschappen 2005 
 
Door TTV Veldhoven is het initiatief opgepakt om de afdelingskampioenschappen van de 
afdeling ZuidWest van de NTTB weer hét jaarlijkse tafeltennisevenement in Brabant en 
Zeeland te laten worden. 
 
Hiertoe is voor de ZuidWest Kampioenschappen 2005 een actie op touw gezet om de leden 
van de verenigingen te stimuleren aan dit jaarlijkse evenement deel te nemen. 
 
In samenwerking met Posno-Sport (uw tafeltennisspecialist en de leverancier van de TT 
materialen voor de ZWK), Sportcomplex “De Heiberg” (waar het evenement in 2005 weer 
plaats vindt), MOREC Kantoormachines (de producent van de posters), Fourpack ontwerpers 
(die de poster ontworpen hebben)  en de onafhankelijke sponsoren Baetsen-groep (int. 
transport, recycling, containers en hijswerken) en Michielse Control Systems 
(brandbeveiliging en ventilatie), is TTV Veldhoven er in geslaagd een tafeltennistafel 
beschikbaar te stellen voor de best vertegenwoordigde vereniging. 
 
De formule om te bepalen welke vereniging op de ZWK 2005 het best vertegenwoordigd is, 
zal in overleg met de CTW van afdeling ZuidWest bepaald worden. Het zal hierbij niet gaan 
om de vereniging met het meeste aantal deelnemers aan het toernooi, maar om de 
vereniging die verhoudingsgewijs (procentueel) het best vertegenwoordigd is. Hierdoor 
worden de nadelen (en eventuele voordelen) van de kleinere (en grotere) verenigingen 
uitgesloten en heeft elke vereniging (onafhankelijk van de grootte) evenveel kans om de 
tafeltennistafel te winnen. 
Omdat het gaat om de vereniging die op het toernooi zelf het best vertegenwoordigd is en er 
jaarlijks toch veel afzeggingen op de dagen zelf zijn (mensen komen niet opdagen), zullen de 
inschrijvers die niet komen opdagen in de formule meegenomen worden. Hierdoor heeft het 
geen zin massaal in te schrijven en maar te zien met hoeveel personen er uiteindelijk 
deelgenomen wordt. Omdat dit de organisatie veel problemen bezorgd zal dit dan ook een 
negatieve uitwerking hebben op het resultaat van de betreffende vereniging. 
 
Hierbij worden per vereniging 2 posters beschikbaar gesteld om deze actie bij de leden 
kenbaar te maken. Hang deze posters dan ook op in de accommodatie (speelzaal, kantine, 
entree, etc.) en zorg ervoor dat de ZuidWest kampioenschappen bij de leden bekend zijn. 
Voor meer informatie over de ZuidWest Kampioenschappen 2005: www.nttb-zuidwest.nl en 
de InfoZuidWest. 
 
Maak gebruik van deze buitenkans, ding mee naar die tafel en help mee de ZuidWest 
kampioenschappen weer tot hét evenement van de afdeling te maken. Op de website en in 
de InfoZuidWest zal regelmatig de tussenstand worden gepubliceerd. 
 
 
Met sportieve groet,   TTV Veldhoven  CTW afdeling Zuidwest NTTB 

 Tafeltennisvereniging Veldhoven

 


