Open Zeeuwse
kampioenschappen
Zaterdag 5 en zondag 6 september
Sporthallen ‘De Sprong’ in Middelburg

www.openzeeuwse.nl
facebook.com/openzeeuwse
twitter.com/OpenZeeuwse

Voorwoord
Meer deelnemers, meer wedstrijden, wederom leuke side-events…
Ook met de derde editie van de Open Zeeuwse is de organisatie weer
in staat geweest een leuk toernooiweekend op poten te zetten. Na de
positieve reacties vorig jaar is het opnieuw gelukt om een heel grote
groep tafeltennissers naar Middelburg te krijgen. Voor sommige de
start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen; voor een kleiner
aantal waarschijnlijk al één van de laatste serieuze krachtmetingen
voordat komende weken de competitie al weer van start gaat.
Niet alles is bij het oude gebleven. De start van het weekend op
zaterdag is dit jaar niet voorafgegaan door een basisscholierentoernooi. Dat betekent overigens geenszins dat dit in 2015 niet
plaatsvindt. Nieuw is dat er de komende maanden eerst voorronden
worden gehouden in diverse Zeeuwse plaatsen en dat er in de
kerstvakantie een Zeeuwse finale plaatsvindt in Middelburg. Zaterdag
staan er wel weer ruim 120 jeugdspelers achter de tafel; zondag zijn
er ruim 130 deelnemers bij de senioren. Zij spelen dit keer geen teammaar een individueel toernooi. Zondagmiddag is er opnieuw een
topbezetting op zowel het heren- als damestoptoernooi.
Maar er is meer te beleven in (de nabijheid) van de prachtige
sportaccommodatie De Sprong. Er worden weer twee dagen
actiefoto’s, wedstrijden worden live gestreamt en de zaterdag is er
een pizza-maaltijd in de accommodatie van TTCM. Menereis is het
gehele weekend aanwezig met een materiaalstand waar u uzelf net
voor het nieuwe seizoen nog even in een nieuw tenue kunt hijsen!
We hopen dat jullie allemaal met veel plezier aan het toernooi
deelnemen en horen ook graag of dat zo is. Reageer daarom via
www.facebook.com/openzeeuwse of tweet iets met #ozttk. Wie weet
kunnen we ons voordeel ermee doen!
Iedereen een succesvolle en plezierige Open Zeeuwse toegewenst!
De toernooiorganisatie

Hoofdsponsor

Met wederom de steun van scheepsbouwbedrijf ATS is de Open
Zeeuwse ook in 2015 een staat om een topdeelnemersveld
achter de tafel te krijgen. Dankzij het bedrijf uit Vlissingen-Oost
is ook dit keer weer bijna de volledige nationale mannentop
aanwezig en staat er ook bij de vrouwen een goed
deelnemersveld.
ATS Services, de belangrijkste
leverancier in de scheepsbouw.
Dat is de slogan van het in de
haven van Vlissing-Oost gevestigde bedrijf. Of het gaat om de
rompbouw of gespecialiseerde
staalconstructie; grondige kennis
van de eisen en wensen van de
klanten is de sleutel om projecten succesvol af te ronden. Het
technisch personeel van ATS verzekert klanten een product dat de
concurrentie de maat neemt. Dit gebeurt door flexibiliteit en wanneer
het gevraagd wordt korte doorlooptijden.

Wanneer ATS Services uw partner is, kunt u vol vertrouwen een
contract ondertekenen met een schijnbaar onmogelijke
leveringsdatum. Website: www.atsservices.nl

Open Zeeuwse
Zaterdag 5 en zondag 6 september organiseert TTC Middelburg na
de succesvolle edities van 2013 én 2014 opnieuw de Open Zeeuwse
tafeltenniskampioenschappen. In twee hallen zal op bijna 50 tafels
fanatiek gestreden worden om diverse titels.
Jeugd
De zaterdag is vanaf 9.30 uur traditioneel voor de jeugd. Deelname is
er vooral van de clubs uit Zeeland en West-Brabant maar
inschrijvingen zijn er ook vanuit een groot aantal andere provincies. In
totaal schreven zich ruim 120 spelers in!

Senioren
Zondag is het de beurt aan de senioren die dit keer ook een
individueel afwerken. Ruim 130 spelers en spelers geven acte de
présence en proberen een gooi te doen naar de titel in hun klasse.
Mogelijk worden ze daarbij gehinderd door de oudere jeugd, want
deze heeft de mogelijkheid om ook eens de krachten te meten met de
‘ouwtjes’ op hun niveau! Het toernooi vangt aan om 9.30 uur, maar
kijk voor precieze begintijden naar de speelschema’s elders in dit
programma.

Toptoernooi
Zondagmiddag verschijnen
vanaf 11.30 uur de nationale
cracks achter de tafel.
Deelname is er dit jaar ook
voor het eerst van enkele
toppers van buiten de grenzen.
Pouleschema’s treft u achterin
dit programma; de
plaatsingsvolgorde is als volgt:
.

Heren
Nr Deelnemer
1 Thomas Keinath
2

Cedric Nuytinck

3
4
5
6
7
8
9
10

Barry Wijers
Laurens Tromer
Michel de Boer
Yannick Maes
Martin Khatchanov
Cosmic Stan
Ludovic Bierny
Peter Sebestyen

Dames
Ranglijst
WR
152
WR
159
NR 2
NR 3
NR 4
BE 21
NR 8

Nr
1

Deelnemer
Elena Chmiguelskaia

Ranglijst
BE 13

2

Angelique Gertenbach NR 7

3
4
5
6
7
8

Li Nan Sun
Sanne de Hoop
Melissa Bours
Jasminka Oeij
Amber van de Velde
Rachel Gerarts

NR 9
NR 18
NR 20
NR 21
NR 22
NR 23

Subsponsors
Accountants- en Adviesgroep Rijkse (AAR)
is al 60 jaar een betrouwbaar partner in
zakelijke dienstverlening voor vele ondernemers. Het op zes locaties in de provincie
gevestigde bedrijf (naast Middelburg ook
Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee en
Serooskerke) levert diensten op het gebied
van accountancy, bedrijfs- en belastingadvies, personeelsadvies en sinds kort ook
online administratie van bedrijven. AAR gaat
met de tijd mee! Website: www.aar.nl
Van de Zande Tegelwerken is een tegelzetbedrijf met inmiddels ruim twintig jaar
ervaring. Het bedrijf uit Goes voert voornamelijk tegelwerk uit voor particulieren en
aannemingsbedrijven. In werkgebied
Zeeland en West-Brabant kunt u terecht voor
wand- en vloertegelwerk, natuursteen,
kitwerk, afwerk/egaliseervloeren etc.
Website: www.vandezandetegelwerken.nl
Para Medisch Centrum “In Balans”, het
instituut voor fysiotherapie met een visie op
de toekomst! U staat bij “In Balans” centraal
en samen met u kiezen wij voor de
behandeling die het beste bij u past. Met
meer dan 25 jaar deskundigheid en ervaring
heeft het centrum diverse praktijken
verspreid over Walcheren. Website:
www.pmcinbalans.nl
KMH is een jonge, dynamische en
professionele dienstverlener op het gebied
van bedrijfsadministraties en fiscale
advisering, opgericht in 1995. De activiteiten
zijn voornamelijk gericht op het midden- en
kleinbedrijf. De klantenkring van het kantoor
uit Barendrecht varieert van kleine
eenmanszaken tot middelgrote B.V.'s.
Website: www.kmhffa.nl

Side-events
BASISSCHOLIERENTOERNOOI
Het toernooi voor basisscholieren uit de
groepen 5 tot en met 8 dat de afgelopen twee
jaar het weekend opende, staat voor later in
2015 op de planning. Na voorronden in
diverse plaatsen in de provincie zal er in de
kerstvakantie een finaledag in Middelburg
worden gehouden.
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.
ACTIEFOTOGRAFIE
Op zaterdag en zondag zullen twee
sportfotografen kun best doen om van elke
deelnemer minimaal één mooie actiefoto te
maken. De foto’s worden door de organisatie
van de Open Zeeuwse gratis digitaal
aangeboden na afloop van het evenement.
PIZZA!
De zaterdag van het jeugdtoernooi wordt
traditioneel afgesloten met een maaltijd: in dit
geval PIZZA. De kosten zijn 7,50 én dat is
inclusief een consumptie. Opgave kan via de
organisatie. Locatie: het clubgebouw van
TTCM, de Zandkuil! Aanvang is zo spoedig
mogelijk na de laatste wedstrijden, dus
ongeveer tussen 18.00 en 18.30 uur.

Galerij der groten
In 2015 wordt inmiddels de derde editie gespeeld van de Open
Zeeuwse. Dit zijn de winaars van de voorgaande edities:
Winnaars toptoernooi:
Dames: 2014: Carla Nouwen (SKF), 2013: Carla Nouwen (SKF)
Heren: 2014: Benedek Olah (Enjoy Deploy Taverzo), 2013: Heren A: 1. Tan Anran
(Pecos)
Teamtoernooi:
Team BC: 2014: Kimberly 't Hooft/Peter van Iwaarden (TTCM), 2013: Wouter van der
Mark/Wouter Schoeber (Hilversum),
team D: 2014: Arjan Huiden/Elwin Huiden (De Salamanders), 2013: Jordy ten
Have/Jeroen Rotman (Kampenion),
team E: 2014: Richard Tramper/Jan Willem Adriaanse (TTCM), 2013: Richard
Tramper/Jan-Willem Adriaanse (TTCM)
team F: 2014: Douwe Peper/Max Gelderblom (TTVN/Avanti), 2013: Benjamin
Claus/Levi Caljouw (TTCM)
team GH: 2014: Ron Deen/Karim Bouzian (TTCM), 2013: Ron Deen/Karim Bouzian
(TTCM),
Winnaars jeugd:
2014: Meisjes kadetten: Tessa Platjouw (RDT), pupillen: Karen Klaassen
(Middelburg), welpen: Richella Jacobse (Middelburg). Jongens jun/kad AB: Melvin
Verschuren (Vice Versa'51), junioren C: Leendert Bom (Yerseke), kadetten B: Douwe
Peper (TTVN), kadetten CD1: Thijs Tange (Westerzicht), kadetten CD: Benjamin de
Bruin (Markiezaat), pup/wlp AB: Louis van Eekelen (Vice Versa'51), pupillen CD:
Richard Abdullah (Markiezaat), welpen D: Syfax Bouakkache (ODT).
Open categorieën. Jeugd 1: Elwin Huiden (Salamanders), jeugd 2: Douwe Peper
(Drivers), jeugd 3: Quinten Broekhof (HBC), jeugd 4: Anouk Siebelink (Tanaka), jeugd
5: Yarmo Herrebout (Effect’71), jeugd 6: Gabrielus Camara (21-Up).

2013: Meisjes junioren/kadetten1: Lisette van Es (Smash ’70), junioren/kadetten2:
Joyce Bruijs (Tanaka), pupillen/welpen: Anouk Siebelink (Tanaka). Jongens junioren
1: Julian Flamman (TTC Middelburg), junioren 2: William Dekker (Yerseke), kadetten
AB: Jens Wiersma (HTC), kadetten C1: Joost van Dijke (Smash ’76), kadetten C2:
Bennie Meliefste (Arnemuiden), pupillen 1: Davey Hu (Hotak ’68), pupillen 2: Rik
Baaij (Arnemuiden), welpen: Jonathan Claus (TTC Middelburg).
Open categorieën. Jeugd 1: Lisette van Es (Smash ’70), jeugd 2: Mika Baert (Effect
’71), jeugd 3: Ewoud van Dijken (TTC Middelburg), jeugd 4: Marco Ivens (SAR ’72),
jeugd 5: Anouk Siebelink (Tanaka), jeugd 6: Rik Baaij (Arnemuiden).

Overige sponsors:
Menereis is net als voorgaande jaren
weer verantwoordelijk voor de tafels en
prijzen van de Open Zeeuwse. De
tafeltennisartikelenleverancier uit Soest
levert een breed scala aan artikelen
door heel Nederland en ver daarbuiten.
Menereis is gedurende het toernooi
aanwezig met een materiaalstand.
Website: www.menereis.nl
Kistje.nu is dé leverancier van
maatschappelijk verantwoorde
kadokistjes voor gelegenheden zoals de
prijsuitreiking van de Open Zeeuwse!
De kadokistjes worden in de vorm van
begeleid werken gemaakt door diverse
organisaties. Website: www.kistje.nu
Vermado heeft afgelopen jaren de
website van de Open Zeeuwse
gebouwd en beheerd! Het bedrijf is
daarnaast grafisch vormgever van
logo’s/huisstijl, maakt ontwerpen voor
uw social media etc. Website:
www.vermado.nl

SPEELSCHEMA’S JEUGD (zat. 5 september)

SPEELSCHEMA’S SENIOREN (zon. 6 september)

Volgend jaar?

Ook in 2016 is TTCM voornemens de Open Zeeuwse
kampioenschappen te organiseren. De precieze data hiervoor
zullen z.s.m. worden vastgesteld. Via onze website en FaceBookpagina zullen we u hiervan daarna zo spoedig mogelijk op de
hoogte brengen.
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
accommodatie te vinden voor (een) overnachting(en) in de directe
nabijheid van de sporthallen. Walcheren heeft talloze campings,
jeugdherbergen etc. en ook de accommodatie van TTCM en enkele
clubs in de directe omgeving bieden volop mogelijkheden.
Zin om volgend jaar het toernooi te combineren met een
trainingskamp of mogelijk enkele trainingsdagen? Kijk op de websites
van de clubs naar de verantwoordelijken voor accommodatiezaken.
Voor meer info: info@openzeeuwse.nl

Route
Alle wedstrijden vinden plaats in sporthal
"De Sprong" (Voorborch) in Middelburg .
Nieuwe naam van de weg: De Aanloop.
Oude adres: Breeweg 96, 4335 AS
Middelburg

