
De organisatie van de Open Zeeuwse kampioenschappen wil iedereen uitnodigen voor 2 

bijzondere side events op zaterdag 6 september: 

 

- Trainersclinic “Creatieve Spelvormen” 

- Tafeltennisspeeltuin voor 4 – 8 jarigen 

 

Trainersclinic “Creatieve Spelvormen”  

 

Na de trainersopleiding die in het najaar 2013 is aangeboden door TTC Middelburg willen we 

(aspirant) trainers uit regio Zeeland en omstreken ook dit jaar uitnodigen voor enkele 

bijeenkomsten. Hierover zal nadere informatie volgen. 

 

Om af te trappen zal er tijdens de Open Zeeuwse Kampioenschappen een trainersclinic 

worden gegeven door MJ Tafeltennis. 

 

Het onderwerp van deze clinic is: Creatieve Spelvormen (voor beginnersgroepen, 

kennismakingsevenementen, kinderfeestjes etc.). Hier kunnen de verenigingstrainers aan het 

begin van het nieuwe seizoen de nodige inspiratie opdoen. 

 

Tijd: Zaterdag 6 september 16:00 – 17:00 uur 

Locatie: Sportpark De Sprong (waar de Open Zeeuwse plaatsvindt) 

Om een idee te hebben van het aantal deelnemers verzoeken wij om je aan te melden middels 

een mailtje naar info@openzeeuwse.nl. 

 

MJ Tafeltennis is een tafeltennisbedrijf dat jeugdtrainingen, clinics, demonstraties, 

bedrijfsuitjes en kinderfeestjes organiseert. Tijdens de NK tafeltennis in Zwolle hebben Jeroen 

Kuijt en Mark Mulder al een trainersbijscholing gegeven, waarbij ze inzoomden op de 

succesvolle jeugdopleiding van hun eigen vereniging HBC. 

 

Tafeltennisspeeltuin voor 4 – 8 jarigen 

 

Op zaterdag 6 september kunnen kinderen van circa 4-8 jaar meedoen aan de 

“tafeltennisspeeltuin” in de sporthallen van De Sprong. Het bedrijf MJ Tafeltennis verzorgt 

een programma waar de jongste kinderen op een leuke manier met tafeltennis in aanraking 

kunnen komen. Deelname staat open voor iedereen in de leeftijdscategorie 4 – 8 jaar en is 

gratis. De tafeltennisspeeltuin is geopend van 10:00 – 11:30 uur en van 14:00 – 15:30 uur. 

Deelnemers dienen 5 minuten voor aanvang in sportkleding (met zaalschoenen) aanwezig te 

zijn. Dus neem broertjes, zusjes, kleinkinderen, buurjongens en -meisjes mee naar De Sprong 

en laat ze kennismaken met de mooie sport tafeltennis! 

 

Over de overige side events, zoals een buffet op zaterdag en zondag avond, en het toernooi 

zelf kunt u op onze website meer informatie vinden. 

 

De Toernooiorganisatie 

openzeeuwse.nl 

facebook.com/openzeeuwse 

twitter.com/OpenZeeuwse 

 

 


