
 
25

e
 editie van de Open Mierlose Kampioenschappen 

Feestelijk tafeltennistoernooi in Mierlo 

 

MIERLO - Op zaterdag 24 mei 2014 wordt door Tafeltennisvereniging MTTV ’72 uit Mierlo voor de 

25
e
 keer de Open Mierlose Kampioenschappen georganiseerd. Een tafeltennistoernooi met spelers 

van verschilende niveaus en diverse nationaliteiten. Deze 25
e
 editie zal een speciaal en feestelijk 

tintje krijgen. 

 

De Open Mierlose Kampioenschappen is al jaren een toernooi met veel buitenlandse spelers. Dit jaar 

zullen de Belgen weer goed vertegenwoordigd zijn op het toernooi. Ook de Duitse spelers van de 

bevriende vereniging uit Herne zijn weer van de partij. Ook is getracht de deelnemers van de eerste 

editie van dit toernooi te laten deelnemen. 

 

De Open Mierlose Kampioenschappen werden voor de eerste keer georganiseerd in 1989, in eerste 

instantie als een soort straat-tafeltennistoernooi waarbij alle leden mensen uit de straat mochten 

uitnodigen. Toen dit niet zo succesvol bleek te zijn, werd het jaar erna besloten om er een Open 

toernooi van te maken waar iedereen aan mocht deelnemen. Dat bleek een groter succes te zijn, ook 

toen in latere jaren de verenigingen waar een vriendschapsband mee bestond, kwamen deelnemen. 

We hebben in het verleden een Tsjechische winnaar (Pavel Kubat) gehad uit het plaatsje Dobris. Ook 

de Duitse vrienden uit het plaatsje Herne blijven trouwe bezoekers. Mike Beissert van Tischtennis 

Verein Baukau uit Herne heeft het toernooi zelfs meerdere keren gewonnen. De tafeltennissers uit 

het Belgische Neerpelt zijn ook al jaren enthousiaste deelnemers aan het toernooi. De vraag is 

natuurlijk of onze plaatselijke toppers het kunnen winnen van de internationale concurrentie. Ook bij 

de jeugd belooft het een spannende strijd te gaan worden. 

 

De 25
e
 editite van de Open Mierlose Kampioenschappen zullen worden voorzien van een feestelijk 

tintje met als afsluiting van het toernooi een gezamenlijk diner, verzorgd door Taverna Nikos. Na het 

diner is er nog een gezellig samenzijn voor de deelnemers van het toernooi en hun partners.  

 

Het toernooi zal plaatsvinden in het Patronaat in Mierlo. Het maximale aantal deelnemers was na het 

openen van de inschrijving al snel bereikt, dus inschrijven is helaas niet meer mogelijk. Wel is 

iedereen natuurlijk van harte welkom om de deelnemers van het toernooi aan te komen moedigen. 

Alle sponsors van tafeltennisvereniging MTTV ’72 hebben een uitnodiging ontvangen om aanwezig te 

zijn op deze dag, met in het bijzonder Taverna Nikos, Rabobank Peelland Zuid en Partyservice 

Verbakel vanwege hun extra bijdrage aan dit toernooi. Het toernooi zal om 10.00u beginnen en 

omstreeks 17.00u zullen de finales gespeeld worden. Wij hopen u te mogen begroeten in het 

Patronaat op deze feestelijke dag. 


