
   
  
 
 

PERSBERICHT 
Winschoten, 15 oktober 2013 

 

TTV Oldambt haalt Groninger Tafeltenniskampioenschappen naar Winschoten 
 
Op 17, 18 en 19 januari 2014 wordt in de sportzalen van het Dollard College aan de Stikkerlaan te 
Winschoten de Groninger Tafeltennis Kampioenschappen gehouden.  
TTV Oldambt heeft NTTB Noord, de Groninger afdeling van de Nederlandse Tafeltennis Bond, 
toegezegd het toernooi de komende drie jaar te organiseren. 
 
Aan deze driedaagse kampioenschappen doen maar liefst 320 tafeltennissers uit de provincie mee. Op 
17 januari starten 70 veteranen.  Ongeveer 100 jeugdspelers strijden op zaterdag 18 januari om de 
hoogste eer terwijl naar schatting 150 senioren dit doen op zondag 19 januari. 
 
Om het publiek topsport te bieden zal aan het programma van de provinciale kampioenschappen een 
nieuw fenomeen worden toegevoegd. Op uitnodiging worden topspe(e)l(st)ers uit Nederland en 
Duitsland naar Winschoten gehaald om in een aparte klasse de strijd aan te gaan. Nieuw is dat het 
publiek de spectaculaire wedstrijden in de zaal vlakbij de centre-courts kan volgen. Daarnaast zullen er 
bij de ingang, in de gangen en in de zaal stands worden opgesteld om het publiek zoveel mogelijk 
informatie te verstrekken over de sport zelf  en alles wat daarbij komt kijken. 
 
Op dit moment zijn 15 vrijwilligers, waaronder voormalig topspeelster Cathry Hof, al enige maanden 
bezig de kampioenschappen professioneel voor te bereiden. Op de dagen zelf zal deze groep worden 
aangevuld met nog eens circa 40 vrijwilligers om het evenement in goede banen te leiden. 
 
Voor het organiseren van grote evenementen  zijn sponsoren uiteraard onontbeerlijk, zo ook voor de 
Groninger Tafeltennis Kampioenschappen. “We zijn verheugd te kunnen melden dat inmiddels een 
flink aantal bedrijven  hun medewerking en ondersteuning hebben toegezegd, maar een hoofdsponsor 
hebben we helaas nog niet kunnen vastleggen”, aldus Stef Arends, voorzitter van het 
organisatiecomité .  “Uiteraard zijn we volop bezig dit te realiseren, daarom ook langs deze weg een 
oproep om dit grootse evenement te steunen, in welke vorm dan ook. Want dat het groots gaat 
worden is een ding wat zeker is!” 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Stef Arends (Voorzitter Organisatie GK/PR) 
Tel: 06-16634718 
E-mail: gk@ttvoldambt.nl 
Website: www.ttvoldambt.nl/gk 


