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Volgend jaar 

TTCM wil de promotieactiviteiten voor de 
Zeeuwse tafeltennissport ook in 2014 een 
vervolg geven! Dit najaar worden de activiteiten die mede met een 
donatie van het Delta Zeeland Fonds in 2013 mogelijk werden gemaakt, 
geëvalueeerd. Daarna zullen de plannen voor 2014 worden opgesteld. 
Voor volgend is het de bedoeling om een aantal activiteiten uit te 
bouwen. Zowel het basischolierentoernooi als de Open Zeeuwse 
Tafeltenniskampioenschappen verdienen een vervolg. Inmiddels is voor 
volgend jaar ook al voorzichtig een nieuw weekeinde geprikt: 5, 6 en 7 
september 2014. Vrijdag het basisscholierentoernooi en aansluitend in 
het weekend de Open Zeeuwse. Eind oktober hopen we dit definitief te 
kunnen maken! 

Basisscholierentoernooi 
In verleden waren zogenoemde basisscholierentoernooien kweekvijver 
voor talent. TTCM heeft dit initiatief nieuw leven ingeblazen door dit jaar 
te starten op Walcheren, maar de bedoeling is om dit de komende jaren 
te gaan uitbreiden in de provincie. TTCM streeft er daarom naar om 5 
september 2014 de Walcherse editie in de Sprong te organiseren maar 
daarnaast ook nog een Zeeuwsvlaams, Schouws en Bevelands 
scholierentoernooi van start te zien gaan. En wie weet: later in het 
seizoen een regionale finale met de verschillende winnaars! 

Open Zeeuwse 
Om ook een groei met het jeugd- en teamtoernooi te kunnen 
doormaken zijn nu al de data voor 2014 vastgelegd. Zin om de 
voorbereiding op een serieuze maar plezierige manier op te pakken? 
Belangstelling om voor een weekendje naar ‘zonnig Zeeland’ af te 
reizen? Bij TTC Middelburg of bij één van de buurverenigingen is er 
vast voor een aantal dagen een geschikte trainingsaccommodatie te 
vinden en Walcheren biedt daarnaast talloze campings, jeugdherbergen 
etc. voor overnachtingen. Kijk op de websites van de clubs naar de 
verantwoordelijken voor accommodatiezaken. 
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Nieuwsberichten 

• De eerste OZTTK in de Middelburgse De Sprong moesten geen
doorsnee toernooi worden… Om die reden werden ook al voor
deze editie een aantal side-events bedacht die geïnteresseer-
den over de schreef moesten trekken om in te schrijven. En dat
bleek te werken…

• De twee (!!) barbecues die op zaterdag én zondag door Matty,
Clara en Conny met de nodige hulp werden geregeld leverden
direct een groot aantal inschrijvingen op. Zaterdagavond ruim
70 deelnemers en zondag nog eens 45 tafeltennissers die in de
Zandkuil op een gezellige manier de toernooidag afsloten.

• Het toernooi werd twee dagen live gecovered via het internet.
Raymond verzorgde net als bij thuiswedstrijden voor
uitzending vanit de hoofdhal. …

• Materiaalsponsor Menereis was eveneens twee dagen lang
present met een materiaalstand. Naar tevredenheid van Tsuri
want er was vraag naar de aangeboden koopwaar. Bij het
jeugdtoernooi werden de winnaars bovendien ook nog eens
beloond met een tegoedbon van een tientje!

• Naast alle media-aandacht was ook
het bezoek van de ‘eigen’ media
opvallend. De FaceBook-pagina
facebook.com/ozttk werd vooral in de
voorafgaande weken steeds beter
bezocht. Hoogtepunt waren de toer-
nooidagen waar ruim 2000 (!!) page-bezoeken te noteren vielen!

• Ook de eigen website www.ozttk.nl was keurig in orde. Met dank
aan Francois Baert waren daar ruimschoots op tijd voor alle
deelnemers en andere belangstellenden de toernooi-info, de
speelschema’s etc. terug te vinden.

• Het idee van een fotostudiootje was misschien nog (te) nieuw; de
grote hoeveelheid prachtig fotomateriaal die drie dagen lang
door Erik Jacobs op het toernooi werden geschoten, was
natuurlijk prachtig! In de media maar ook in onze eigen
uitingen werd er natuurlijk dankbaar gebruik van gemaakt!
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Terugblik 

Met deze ‘nieuwsbrief’ blikt de toernooiorganisatie graag nog even terug 
op de eerste Open Zeeuwse TafelTennis Kampioenschappen – kortweg 
OZTTK genoemd - die onze club onlangs in de sporthallen van De 
Sprong organiseerde. Misschien was u er, misschien heeft u er over 
gelezen, misschien was u er ook wel als sponsor aan verbonden… 

Om aan te sluiten bij de dankwoorden van de oud-voorzitter en de 
huidig voorzitter, beiden ‘toevallig’ ook actief in het organisatiecomité: 
‘Dit smaakte naar meer!’ Een geslaagde editie van een evenement dat 
weer uit het stof is gehaald waarmee de komende jaren nadrukkelijk 
aan de weg getimmerd kan worden. En allemaal om het Zeeuwse 
tafeltennis (maar natuurlijk ook dat in Middelburg) weer terug op de 
kaart te zetten en weer op te stuwen naar oude hoogten. 

Bedankt voor een ieders inbreng! Zo’n evenement organiseer je niet 
met een paar mensen en gelukkig ontvingen we steun van een groot 
aantal leden en zelfs mensen van buiten de club. We hopen ook weer 
op jullie inbreng in 2014, want de bedoeling was niet dit evenement een 
keertje te organiseren. De komende weken hopen we de data voor 
2014 alvast te kunnen noemen. 

Maar eerst eens evalueren. Veel ging er goed, maar er zijn natuurlijk 
altijd verbeterpunten. Een nieuwe accommodatie, een nieuwe opzet, 
voor veel vrijwilligers de eerste keer een evenement van deze omvang 
etc. zijn zo’n maar een paar redenen waarom er best wel eens iets fout 
ging. Daar kan de toernooiorganisatie van leren, zodat we e.e.a. 
volgend jaar nog vlekkelozer kunnen laten verlopen. Heeft u nog dingen 
opgemerkt of misschien nog goede ideeën voor de volgende editie. 
Laat het een van de organisatoren weten. 

In deze nieuwsbrief een korte terugblik met verslagen, foto’s en andere 
wetenwaardigheden van de OZTTK 2013. Om even na te genieten… 
Hopelijk kunnen we ook volgend jaar een beroep op u doen! 

De Toernooiorganisatie
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Scholierentoernooi: Traditie in ere hersteld 

Scholieren van een groot aantal lagere scholen verspreid over heel 
Walcheren waren vrijdag 30 augustus in touw op de Walcherse 
tafeltenniskampioenschappen voor basisscholieren. Ruim 
zeventig kinderen wisten de weg te vinden naar de Middelburgse 
sporthal De Sprong voor de eerste editie van dit jarenlang 
vermaarde toernooi. 

In de jaren tachtig en 
negentig van de vorige 
eeuw hadden de 
basisscholenkampioen-
schappen een grote 
naam. Soms honderden 
kinderen uit de hele 
provincie streden om een 
plekje in regionale finales 
en de winnaars plaatsten 
zich zelfs voor landelijke 
vervolgronden. Die zijn er 
op dit moment nog niet. 
Organisatoren TTC Middelburg, ttv Westerzicht en ttv Arnemuiden 
hebben wel de ambitie om het toernooi de komende jaren wel verder uit 
te bouwen van Walcheren naar de andere Zeeuwse eilanden. Gezien 
de reacties van deelnemers bestaat die behoefte in ieder geval. 

Vooraf werden maar liefst 7000 flyers verspreid onder alle Walcherse 
basisscholen. Het resultaat was een groot succes: Maar liefst 15 
scholen waren van de partij met een totaal van 70 deelnemers. 
Deelnemende scholen kwamen niet alleen uit Vlissingen en Middelburg 
maar uit geheel Walcheren. Grote uitschieter was de Theo Thijssen 
school uit Vlissingen die met maar liefst 10 teams aan de start 
verscheen. En –heel opmerkelijk- alle spelers en speelsters waren 
gestoken in hun eigen groene schoolshirts! 
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In de media 
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(Tobias Vroomen) en jeugd 5 (Ricardo van Mouwrik) 
Zaterdagmiddag werd het jeugdtoernooi kort onderbroken door de 
nationale herentoppers Martijn en Boris de Vries. Zij verzorgden een 
clinic waarbij onder groot enthousiasme van de jeugd een groot aantal 
fraaie staaltjes tafeltennis werden gedemonstreerd. 

Teamtoernooi 
Bij het teamtoernooi leken de finales aan het eind van de zondag wel 
op de clubkampioenschappen. Vooral gele shirts en in een paar 
categoriën volledige TTCM-finales. In de E en GH-klassen waren zowel 
de kampioenen als de vice-kampioenen afkomstig uit Middelburg. 

De overige clubs konden overigens niet zeggen dat ze géén kansen 
kregen om de Middelburgse teams te verslaan. TTCM-duo’s bleven in 
veel gevallen na een historische veldslag tot het einde over en niet 
zonder uitzondering waren daar ruimschoots tien wedstrijden voor 
nodig! Conclusie is misschien wel dat de conditie van onze team de 
doorslag gaf! Het toernooi werd in de hoogste categorie overigens 
gewonnen door oud-TTCM-speler Wouter van der Mark met club en 
naamgenoot Wouter Schoeber (Hilversum). 

Uitslagen: 
MEISJES – junioren/kadetten1:  1. Lisette van Es (Smash '70),  2. Nena Zantman (Smash '70). 
Junioren/kadetten2:  1. Joyce Bruijs (Tanaka),  2. Vicky Schijven (The Back Hands). 
Pupillen/welpen:  1. Anouk Siebelink (Tanaka),  2. Karen Klaassen (TTC Middelburg).  JONGENS 
– junioren 1:  1. Julian Flamman (TTC Middelburg),  2. Victor Burger (TTC Middelburg). Junioren 2:
1. William Dekker (Yerseke),  2. Jelmar Elenbaas (Smash '76). Kadetten AB:  1. Jens Wiersma
(HTC),  2. Edward van Vliet (HTC). Kadetten C1:  1. Joost van Dijke (Smash '76),  2. Johan 
Aarnoudse (Smash '76). Kadetten C2:  1. Bennie Meliefste (Arnemuiden),  2. Sven van Flierenburg 
(TTC Middelburg). Pupillen 1:  1. Davey Hu (Hotak '68), 2. Tobias Vroomen (TTC Middelburg), 
pupillen 2:  1. Rik Baaij (Arnemuiden),  2. David de Wolf (Yerseke). Welpen:  1. Jonathan Claus 
(TTC Middelburg), 2. Jim van Acker (SAR '72). OPEN CATEGORIEËN -  Jeugd 1:  1. Lisette van 
Es (Smash '70),  2. Edward van Vliet (HTC).  Jeugd 2:  1. Mika Baert (Effect '71),  2. Reno 
Geukens (Stede Broec).  Jeugd 3:  1. Ewoud van Dijken (TTC Middelburg),  2. Savanna Ros (The 
Back Hands).  Jeugd 4: 1. Marco Ivens (SAR '72),  2. Jan Pieter Poppe (Arnemuiden).  Jeugd 5:  1. 
Anouk Siebelink (Tanaka),  2. Ricardo van Mouwrik (TTC Middelburg). Jeugd 6: 1. Rik Baaij 
(Arnemuiden), 2. Maksim Lauwerijssen (The Back Hands). 
TEAMTOERNOOI - Team ABC:  1. Wouter van der Mark/Wouter Schoeber (Hilversum), 2. Jan 
Henk Bomhof/Riny Kasse (TTC Middelburg). Team D: 1. Jordy ten Have/Jeroen Rotman 
(Kampenion), 2. Kristian Davidse/Max Vleugel (TTCM-Arnemuiden). Team E:  1. Richard 
Tramper/Jan-Willem Adriaanse (TTC Middelburg), 2. Ingrijd Heijens/Sandra Zuidweg (TTC 
Middelburg). Team F: 1. Benjamin Claus/Levi Caljouw (TTC Middelburg), 2. Bert van de 
Wielen/Simon Boogaard (Scaldina). Team GH:  1. Karim Bouziani/Ron Deen (TTC Middelburg), 2. 
Dicky de Witte/David Koole (TTC Middelburg).
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De middag werd begonnen met een warming up door Jelle Jan 
Pieterse, trainer-coach van TTC Middelburg en drijvende kracht achter 
dit toernooi. Zoals bij dergelijke schoolevenementen vaker het geval 
blijken de niet tafeltennissende voetballertjes eveneens behendig 
achter de tafel. De indeling bij het toernooi gebeurde aan de hand van 2 
klassen: de groepen 5 en 6 bij elkaar en de hoogste groepen 7 en 8. 

Maar naast krachtmetingen achter de tafel werd ook instructief het een 
en ander voorgeschoteld, zoals een clinic door de jeugdspelers Jona-
than Claus en Ewout van Dijken, uiteraard onder permanent toezicht 
van hoofdtrainer Peter Boon. Al met al dus een prima manier om met 
het tafeltennis kennis te maken. Voor iedereen was er aan het slot een 
gratis drankje en een ijsje, met dank aan het Delta Zeeland Fonds. 

In twee leeftijdscategorieën – de groepen 5/6 en 7/8 - werd gestreden 
om de medailles. Door de grote toeloop liep het toernooi iets uit maar 
om acht uur waren alle winnaars van de verschllende categorieën 
bekend. 

Groepen 5/6. Hoofdtoernooi: 1. Rik Blaay/Mirthe Minnaar (Petrus Immens); 2. Guido Arratoon/sep 
Lijbers (Theo Thijssen); 3. Manuel Murre/Gertjan Maljaars (Herman Faukelius) 
Troosttoernooi: 1. Chris Zuidhof/Steijn Wattel (Lispeltuut); 2. Richella Jacobse/Thijmen Baars 
Groepen 7/8. Hoofdtoernooi: 1. Pepijn Tulen/Milan Jansen van Galen (Cederhof Bijenburg); 2.Zias 
Koster/Nik Grevinga (Cederhof Bijenburg); 3. Zion Mortier/David Riemens (Vrije School) 
Troosttoernooi 7/8: 1. Dailey van de Ketterij/Senna Tiessens (Theo Thijssen); 2. Amy de Kok/Dylan 
Sprong (Theo Thijssen) 



OZZTK nieuws -6- 

Sponsoring & subsidies 

Een groot evenement als de Open Zeeuwse kost geld. Veel geld. En 
zeker als je geen standaard toernooi er van wilt maken maar ook nog 
eens wat extra’s wilt doen, zijn sponsors en subsidies onontbeerlijk. 
Voor de eerste editie lukte het al om een aantal bedrijven te ‘strikken’. 
Voor volgend jaar kunnen we er echter best nog een paar gebruiken… 

Met bijdrages van Delta Zeeland Fonds (voor de tafeltennispromotie 
van Zeeland) en de gemeente Middelurg (huur De Sprong) lukte het al 
begin van het jaar een aantal belangrijke bedragen binnen te halen. 
Daarmee lukte het om in ieder geval het toernooi te kunnen garande-
ren. Omdat de bijdage van Delta Zeeland Fonds alleen bestemd was 
voor alle andere promotieactiviteiten, was er echter meer nodig. 

Goed dat je in dit soort gevallen dan ook een beroep kunt doen op 
‘bekenden’. Bij verenigingssponsors als Menereis, AAR, Stomerij 
Veldman en Kistje.nu (of is het Fruitje?) kloppen we nooit tevergeefs 
aan. Ook eerdere sponsors van de Open Zeeuwse hapten toe: Van de 
Zande en adviesbureau Vis wilden ook met de nieuwe organisatie in 
zee.  Daarnaast lukte het om Budelpack, Tavernas Kostas, Stoffels 
Bleijenberg en De Lange Pacht te interesseren. Geen slechte vangst in 
deze economische tijden, maar voor volgend jaar streven we naar wat 
extra’s. Sponsoren toonden zich content met de verkregen publiciteit, 
dus daarmee kunnen we ook volgend jaar aankomen. Weet u nog een 
bedrijf dat wil sponsoren? Tip ons via info@ozttk.nl. 

 Hoofdsponsors:  Subsponsors:
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Jeugd en teamtoernooi: De gele invasie

Met ruim tweehonderd tafeltennissers uit Zeeland maar soms ook 
van ver daar buiten was de eerste editie van de Open Zeeuwse 
Kampioenschappen goed bezet. Zaterdag streed de jeugd om 
individuele prijzen. Zondag maakten teams van twee spelers uit 
wie in de teamtoernooien bij de senioren en oudere jeugd de open 
titels de sterkste was. Met grote deelname van onze club én de 
opvallende gele shirts was TTCM goed vertegenwoordigd. 

De doelstelling van de toernooien om spelers te laten spelen én de 
toeschouwers zoveel mogelijk leuke wedstrijden voor te schotelen, 
slaagde ruimschoots. Op beide dagen werd er tot laat in de middag 
gevochten om elk puntje. Deelnemers aan het jeugdtoernooi kwamen 
op de zaterdag uit in twee categoriën: een eigen leeftijdsklasse en een 
open categorie. ’s Ochtends werden na de poules àlle wedstrijden 
uitgespeeld; ’s middags waren spelers na de uitschakeling voor de 
prijzen wel meteen klaar. 

Ondanks een grote groep TTCM-spelers bleek het voor onze club nog 
knap lastig om hoofdprijzen binnen te slepen. Diverse A-speelsters bij 
de meisjes (van Smash’70 uit Hattem en van Tanaka, Backhands) en 
jongens (HTC uit Hoofddorp) maakten in ieder geval de open 
categoriën erg sterk. Hoofdprijzen waren 
er om die reden maar een paar: Bij de 
jongens junioren (Julian Flamman in een 
TTCM-finale tegen Victor Burger), jongens 
welpen (Jonah Claus) en in de jeugd 3 
(Ewout van Dijken). Eigenlijk moeten we 
ook die van nieuweling Mika Baert bij de 
jeugd 2 (nog spelend door Effect) nog 
meetellen…Zilver was er daarnaast nog 
bij de meisjes pupillen/welpen (Karen 
Klaassen), jongens kadetten C2 (Sven 
van Flierenburg), jongens pupillen 1 
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uiteindelijk in het voordeel bleek van Tony Nader, die samen met Qiang 
naar de volgende ronde ging. Exit dus voor de Zeeuwse spelers, maar 
een ervaring rijker. 

Hoogtepunt in de 
volgende ronde 
was de broeder-
moord die Martijn 
de Vries pleegde op 
Boris. En in de 
halve finale mocht 
deze het opnemen 
tegen oud- ploeg-
genoot Qiang van 
Westa, evenwel 
tevergeefs. En in de 
andere halve finale moest Jelle Bosman het hoofd buigen voor Tan. Met 
deze Chinese overwinningen leek de natuurlijke orde hersteld en werd 
de finale een Chinees onderonsje waarin Tan na 5 spannende games 
de winst voor zich opeiste. Tan mag dan Chinese wortels hebben, de 
dag van vandaag maakte maar weer eens duidelijk dat hij in Middelburg 
blijvend zijn sporen heeft nagelaten. 

Bij de dames was het deelnemersveld eveneens sterk. Eredivsietoppers 
Carla Nouwen en Tali Cohen bonden de strijd aan met onder andere 
Middelburgs eredivisiespeelster Kimberly ’t Hooft. ’t Hooft stuntte in 
haar poule met een overwinning op Cohen, maar zag deze speelster 
toch boven haar eindigen  door een kansloze nederlaag tegen de 
Limburgse Bours. 

Deze 15-jarige Limburgse zorgde daarna bijna voor de sensatie van de 
dag in de halve finale tegen oud-international Nouwen. Drie 
matchpoints bleven echter onbenut en daardoor was het toch de 
verwachte finale. Nouwen bleek nu warmgedraaid want in de finale was 
teamgenote Cohen geen partij. 

Wim van der Mark 
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A-toernooi: Oud ttcm-speler Tan Anran wint 

Deelnemers aan dit speciale event 
waren A licentiespelers, aangevuld 
met Marc Hackenberg en Sören de 
Witte van TTC Middelburg en de ex 
Zeeuwen Jeroen de Heide en Wouter 
van der Mark. Topspelers van de 
nationale eredvisie zoals de Chinees 
Liu Qiang en cracks zoals  Martijn en 
Boris de Vries en ook Jelle Bosman 
gaven de poules  extra allure. En 
daarbij was er natuurlijk het weerzien 
met Tan Anran, zou hij zijn fans weer 
kunnen verrassen met zijn 
weergaloze forehand? 

In ieder geval waren zoals te 
verwachten Peter van Iwaarden en 

Marc Hackenberg hier niet tegen opgewassen, maar wat te denken van 
Martijn de Vries? Na een clinic waarmee Martijn met broer Boris de 
handen van alle aanwezige toeschouwers meermaals op elkaar kreeg,  
begon hij ook voortvarend tegen Tan en kwam met 2-0 voor te staan. 
En toen kwam Tan, onder andere met die karakteristieke forehand. In  
de 5e game werd het nog spannend maar kon Tan de partij nipt naar 
zich toetrekken. 

In de andere poule moest Wouter zijn meerdere erkennen in Jelle 
Bosman, die ook zijn partijen tegen Boris de Vries en Erik Agamyan 
wist te winnen. Boris won in 5 games van Wouter en plaatste zich dus 
ook voor de volgende ronde. Wouter redde de eer door in de laatste, 
niet echt spannende partij  van Erik Agamyan te winnen. En dan Sören, 
die zich de laatste seizoenen  goed heeft doorontwikkeld tot een speler 
met een sterke wedstrijdmentaliteit . Hij speelde taai tegen Qiang, een 
van de toernooifavorieten, wist heel knap Tony Nader te verslaan, maar 
werd in zijn laatste partij toch nog afgetroefd door Jeroen de Heide. Drie 
spelers dus met 1 punt, waarbij een vergelijking van de gameresultaten  
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