Voorwoord
Voor u ligt het programma van de al weer vijfde editie van de Open
Zeeuwse. Het eerste lustrum, dus! Ook met deze editie probeert de
Open Zeeuwse weer om íedereen een leuk toernooiweekend te
bezorgen; van toppers tot beginnende jeugdspelers. Opnieuw is het
gelukt om honderden tafeltennissers naar Middelburg te lokken. Voor
sommigen de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen; voor
een kleiner aantal waarschijnlijk één van de laatste serieuze
krachtmetingen voordat komende weken de competitie al weer van
start gaat.
Het toptoernooi vindt net als de vorige editie op de zaterdagmiddag
plaats. In een Open toernooi met herentoppers vieren onze
Zuiderburen de boventoon, maar er zijn een paar geduchte kapers op
de kust om titelhouder Nuytinck (nummer 55 op de WR) te onttronen.
Wat dacht u bijvoorbeeld van de zijn rentree vierende oudwereldtopper Trinko Keen? Of de Canadese nummer 1 Marko
Medjugorac (212 WR)? Zaterdag staan er daarnaast ruim 100
jeugdspelers achter de tafel en zondag nog eens ruim zoveel
senioren. Ook de oudere jeugdspelers kunnen in dit individuele
toernooi de krachten meten met meer geroutineerde tegenstanders.
Maar er is meer te beleven in (de nabijheid) van de prachtige
sportaccommodatie De Sprong. Naast de bekende toernooien worden
er op de zaterdag twee Guiness-book-of-records-pogingen gedaan en
wordt een Open Zeeuws kampioenschap rond-de-tafel gespeeld!
Zaterdagavond is er bovendien weer het vorig jaar zeer succesvolle
blacklighttoernooi in de nabijgelegen accommodatie ‘de Zandkuil’ van
TTCM. Posno Sport is aanwezig met een stand en er worden
wederom actiefoto’s gemaakt. Genoeg te beleven, dus…
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

De toernooiorganisatie heeft net als in 2017 de Middelburgse
machinefabrikant Herder bereid gevonden om hoofdsponsor te zijn
van de Open Zeeuwse. Een Zeeuws bedrijf, met een internationale
uitstraling! Herder ontwikkelt en bouwt veelzijdig inzetbare
machines van wereldklasse. Unieke machines waarmee het bedrijf
wereldwijd het meest verkochte merk in de markt van sloot-,
beplantings- en bermonderhoud is.
Herder bestaat sinds 1947 en produceert
sindsdien zijn machines in Nederland.
Het bedrijf is uitgegroeid tot wereldwijde
marktleider. Herder is gevestigd aan de
Herculesweg te Middelburg. In een
uitstekend geoutilleerde en ruime
bedrijfsruimte van ca. 10.000 m², worden
hydraulisch aangedreven en zeer
specialistische machines ontworpen en geproduceerd. Voor de
productie wordt uitsluitend gebruik gemaakt van hoogwaardige en
duurzame materialen. De fabriek is uitgerust met een eigen lakstraat
waar alleen lakken worden toegepast die het milieu minimaal belasten.
Circa 80 ervaren en vakbekwame medewerkers ontwikkelen en bouwen
met veel plezier machines die in meer dan 30 landen ingezet worden om
werkzaamheden te verrichten. Meer informatie vind je op de website van
het bedrijf: www.herder.nl.Dankzij de sponsorovereenkomst is de Open
Zeeuwse ook dit jaar weer in staat een groot aantal toppers de weg naar
Middelburg te laten vinden. Dit jaar vindt het Herder Toptoernooi plaats
op zaterdag 25 augustus! Aanvang is om 12.00 uur.

Open Zeeuwse
Zaterdag 25 en zondag 26 augustus organiseert TTC Middelburg al weer
de vijfde editie van de Open Zeeuwse tafeltenniskampioenschappen. Een
recordaantal van 260 (!!) deelnemers zal op zo’n 50 tafels twee dagen
fanatiek strijden om de diverse titels.
Jeugd
De zaterdag is vanaf 9.30 uur traditioneel voor de jeugd. De meer dan
honderd deelnemers komen vooral van clubs uit Zeeland en WestBrabant, maar inschrijvingen zijn er ook vanuit een groot aantal andere
provincies en vanuit België. De jeugd speelt in hun eigen
leeftijdscategorie én ’s middags in open categorieën op sterkte.

Senioren
Zondag is het de beurt aan de senioren die opnieuw een individueel
toernooi afwerken. Inmiddels meer dan 140 spelers en speelsters
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 ‘ouwetjes’ op hun niveau! Het toernooi vangt aan om
9.30 uur, maar kijk voor precieze begintijden naar de speelschema’s
elders in dit programma..

Topbezetting Herder Open Zeeuwse 2018
Met deelname van oud-winnaar Cedric Nuytinck (Bel), de zijn rentree
makende oud-wereldtopper Trinko Keen én diverse subtoppers, heeft
het Herder Open Zeeuwse misschien wel het sterkste deelnemersveld
in zijn 5-jarige historie. Want of één van twee topfavorieten zo maar
gaat winnen, is nog maar de vraag. Vooral onze zuiderburen hebben
zaterdag 25 augustus nog de nodige troeven achter de tafel. Het
toptoernooi vangt om 12.00 uur aan en de toegang van dit
topevenement is gratis!

Waar vorig jaar al van een ‘Belgische editie’ werd gesproken, is
België dit keer misschien nog wel sterker vertegenwoordigd. Met
Lauric Jean (nr. 7) Thibaut Darcis (13), Davy Vanvinckenroye, Gaetan
van Swartenbrouckx (15), Filip Cluijts én Jan Poel maken een groot
aantal topspelers de reis naar Middelburg om een gooi te doen naar
de hoofdprijs! Voor de organisatie is het daarmee slechts een klein

smetje dat de drie sterkste Nederlandse spelers dit keer ontbreken.
Overigens niet omdat ze bang zijn voor het Belgische geweld. Nee,
probleem van de Nederlandse teamspelers Rajko Gommers, Laurens
Tromer én Ewout Oostwolder eind augustus is dat ze alle drie
verplichtingen hebben bij hun buitenlandse clubs.

De tegenstand uit eigen land komt daarmee naast Keen waarschijnlijk
met name van Martin Katchanov (overigens uitkomend in de
Belgische competitie) en nationale subtoppers als Thomas Baart,
Jochem de Hoop, Jelle Bosman en Herm Aalders. Of van de
onbekende, maar doordoor moeilijk in te schatten, outsiders als de
Canadees Marko Medjugorac (WR 212) of Pool Mateusz Troka
(voormalig 240 WR).
Of de enige Zeeuwse A-speler en Middelburgs thuisfavoriet Soren de
Witte potten zal weten te breken, is de vraag. Een stunt mag
misschien wel verwacht worden van één van de twee jonge
getalenteerde wildcardspelers Elwin Huiden én Gabrielus Camara. De
17-jarige Huiden kwam de afgelopen twee jaar uit voor TTC
Middelburg maar speelt komend seizoen voor Pecos. Camara is met
zijn 12 jaar (!!) het grootste Nederlandse talent van dit moment en
debuteerde het afgelopen seizoen in de eredivisie.

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.
Website: www.vandezandetegelwerken.nl
Massagestudio Puur & Intens aan de
Middelburgse Klarinetweg is sinds de start
in 2010 flink uitgebreid naar een team van
vakkundige masseuses. Met de
verschillende massageachtergronden zult u
altijd op een verantwoorde manier
gemasseerd worden waarbij aandacht
besteed wordt aan uw klachten en rekening
wordt gehouden met uw wensen. Website:
www.puurenintens.nl
De Koninklijke Zeelandia Groep is een
groeiend familiebedrijf dat is
gespecialiseerd in het ontwikkelen,
produceren, verkopen en distribueren van
bakkerij-ingrediënten, zowel voor brood als
banket. Zeelandia is gevestigd in Zierikzee.
Hier begon grondlegger H.J. Doeleman in
1900. Inmiddels bestaat het assortiment
van Zeelandia uit meer dan 2500 artikelen
die in meer dan 70 landen worden gebruikt
door bakkers. Website: www.zeelandia.nl

Side-events
GUINESS-BOOK-OF-RECORDS
Een echte notaris gaat beoordelen of het
ons lukt om 350 (!!) tafeltennissers tegelijk
een balletje op hun batje hoog te houden!
Zin om misschien wel bij het jeugdjournaal
of Omroep Zeeland te komen bij het
behalen van dit record? Meld je dan vanaf
12.15 (maar uiterlijk 12.45 uur) in de hal
van de Sprong! De eerste 100 kinderen
mogen hun batje + balletje houden!
ROND-DE-TAFELTOERNOOI
Naast de recordpoging vinden er voor de
Zeeuwse basisscholieren de Open Zeeuwse
kampioenschappen rond-de-tafel plaats.
Heb jij op school of op de camping ook
vaak rond-de-tafel gespeeld? Of wil je wel
eens proberen hoe goed jij bent? Tussen
14 en 15 uur maken we uit wie er als
kampioen met een prachtige prijs van door
gaat! Deelname is gratis!
BLACKLIGHTTOERNOOI
Op zaterdagavond 25 augustus vindt er
voor de tweede keer een BLACKLIGHT
tafeltennistoernooi plaats! Van 20.00 tot
22.00 uur is de nabij de Sprong gelegen
accommodatie van TTCM (de Zandkuil)
‘the place to be’. Deelnemers aan de Open
Zeeuwse (op zaterdag óf zondag) kunnen
gratis deelnemen. Andere deelnemers
betalen € 2,50. Maar, geef je wel even op
via info@openzeeuwse.nl want de
belangstelling was vorig jaar groot! Indien
gewenst zijn er de nodige fluoriserende
attributen, maar jezelf op je mooist
uitdossen mag natuurlijk ook! De mooiste
outfit krijgt een leuke prijs!

Galerij der groten
Winnaars senioren
Toptoernooi: 2017: Cedric Nuytinck (Bel-Roanne); 2015: Thomas Keinath (TTC
Rhön Sprudel) (D); 2014: Benedek Olah (Enjoy Deploy Taverzo); 2013: Tan Anran
(Pecos)
Dames A: 2015: Angelique Gertenbach (AFP Antwerpen); 2014: Carla Nouwen
(SKF); 2013: Carla Nouwen (SKF)
Individueel/Team (2013&2014) BC: 2017: Sören de Witte (TTC Middelburg); 2015:
Jan Henk Bomhof (TTC Middelburg); 2014: Kimberly ’t Hooft/Peter van Iwaarden
(TTCM);
2013: Wouter van der Mark/Wouter Schoeber (Hilversum)
Individueel/Team (2013&2014) D: 2017: Koen van Velthoven (Alexandria); 2015:
Thomas Baart (Scyedam); 2014: Arjan Huiden/Elwin Huiden (De Salamanders);
2013: Jordy ten Have/Jeroen Rotman (Kampenion)
Individueel/Team (2013&2014) E: 2017: Victor Gallery Des Granges (Tanaka);
2015: André Wiersma (Docos); 2014: Richard Tramper/Jan Willem Adriaanse
(TTCM); 2013: Richard Tramper/Jan-Willem Adriaanse (TTCM)
Individueel/Team (2013&2014) F: 2017: Sietse van Meer (ODT); 2015: Vicky
Schijven (The Back Hands); 2014: Douwe Peper/Max Gelderblom (TTVN/Avanti);
2013: Benjamin Claus/Levi Caljouw (TTCM)
Individueel/Team (2013&2014) G: 2017: Karl Wijnen (Mechelen); 2015: Steven Klijn
(Arnemuiden); 2014: Ron Deen/Karim Bouzian (TTCM); 2013: Ron Deen/Karim
Bouzian (TTCM)
Winnaars jeugd
2017:
meisjes – D-licentie of Pup B: Richelle Jacobse (TTC Middelburg), meisjes – A en Blicenties: Chana van der Venne (TN Nijmegen/Hutaf Huissen).
Jongens – junioren D: Arno Mortier (TTC NODO), jongens – kadetten D + Pupillen B:
Chris Verwoert (Smash 70), jongens – pupillen D: Daan van den Hoogen (TTV
Westerzicht), jongens – jun/kad AB, pup/welp A: Victor Gallery Des Granges (TTV
Tanaka), jongens – welpen D: Jan Baaij (TTV Arnemuiden).
Jeugd 1: Jordi Moens (TTC NODO), jeugd 2: Robin Vos (Never Despair), jeugd 3:
Hidde Roossink (Smash 70), jeugd 4: Thijs Fortuin (HTTC), jeugd 5: Boudewijn
Schuurbiers (TTC Middelburg).
2015:
Meisjes Junioren/Kadetten: Vicky Schijven (The Back Hands), pupillen: Anouk
Siebelink (Tanaka), welpen: Vera Kastelein (FVT)
Jongens Junioren AB: Thomas Baart (Scyedam), Junioren C: Victor Gallery des
Granges (Tanaka), Kadetten AB: Leroy Heemskerk (TOGB), Kadetten C: Roy
Kastelein (FVT), Pupillen C: Dien Bakx (TOGB), Pupillen AB/Welpen A: Gabrielus
Camara (Twenty One Up), Welpen D: Mats van der Veeken (Tanaka)
Open categorieën. Jeugd 1: Thomas Baart (Scyedam), Jeugd 2: Victor Gallery des
Granges (Tanaka), Jeugd 3: Jonah Louws (TTC Middelburg), Jeugd 4: Thijs Tange

(Westerzicht), Jeugd 5: Jurre van Gaans (ODT), Jeugd 6: Matthieu Gallery des
Granges (Tanaka)

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), pupillen/welpen 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:
De tafels deze Open Zeeuwse komen
wederom van Posno Sport. De
leverancier van tafeltennismaterialen uit
Weert is na 60 jaar nog steeds
toonaangevend in de Nederlandse
tafeltenniswereld. Voor meer info zie:
www.posno-tafeltennis.nl
Kistje.nu is dé leverancier van
maatschappelijk verantwoorde
kadokistjes voor gelegenheden zoals de
prijsuitreiking van de Open Zeeuwse!
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

Pizza bestellen in Middelburg? Dat doe
je natuurlijk bij Domino’s Pizza
Middelburg! Bestel je online dan
ontvang je direct korting. Kies je voor
bezorgen is jouw pizza binnen 30
minuten thuisbezorgd! Website:
www.dominos.nl

Side-events
VOOR DE THUISBLIJVERS…
Net als voorgaande jaren zal er ook in 2018
weer LIVE-uitzending plaatsvinden. Zaterdag
is er via url www.facebook.com/openzeeuwse
het jeugdtoernooi te volgen en ook de
topduels van het toptoernooi! Zondagmiddag
aandacht voor de seniorenwedstrijden.
VERKOOPSTAND POSNO
In ieder geval op zondag is Posno Sport
aanwezig met een verkoopstand. Hier kunt u
deskundige adviezen krijgen en
tafeltennisproducten voor het nieuwe seizoen
aanschaffen.

ACTIEFOTOGRAFIE
Dit weekend zal de huisfotograaf van TTC
Middelburg Erik Jacobs zijn 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-PARTY!
Zaterdagavond tussen het toernooi én het
Blacklighttoernooi (vanaf 20.00 uur) is er voor
de hongerige magen wat te eten. Voor een
prikje kun mee-eten op de pizza-party in de
Zandkuil van TTCM. Kosten: € 5,-. Geef je
deelname door met een mail aan de
organisatie of teken zaterdag in bij de
wedstrijdleiding!

SPEELSCHEMA’S JEUGD (zat. 25 augustus)

SPEELSCHEMA’S SENIOREN (zon. 26 augustus)

Volgend jaar?

Vermoedelijk organiseert TTCM ook in 2019 weer de Open
Zeeuwse kampioenschappen. Als dat zo is zullen de data
hiervoor z.s.m. worden bekendgemaakt. Dit zal in eerste instantie
via de bekende kanalen website en FaceBook-worden gedaan.
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 overnachten kan sinds kort weer
in de directe nabijheid van de sporthal: op de stadscamping.
Walcheren heeft daarnaast talloze campings, jeugdherbergen etc.
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

