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NTTB afd. ZuidWest 
 
 
SAMENVATTING van de NOTULEN regiovergaderingen: 
Regio West-Brabant op 13 januari 2005 te Oudenbosch (1) 
Regio Noord-Oost Brabant op 24 januari 2005 te Vught (2) 
Regio Zuid-Oost Brabant op 1 februari 2005 te Aarle-Rixtel (3) 
Regio Zeeland met het AB op 15 februari 2005 te Heinkenszand (4) 
Regio Midden-Brabant op 22 februari 2005 te Tilburg (5) 
 
 
Aanwezigen 
Afd. bestuur:  Adri Dam (1 t/m 5), Chris van Dijk (1, 2, 3 en 5), Nico van Erp (1 t/m 5),  

Alexander Heil (2 en 5), Henk Sandkuyl (1 t/m 5), Chris van de Wetering 
(3 en 5) en Jan Mijnsbergen (1, 2, 4 en 5). 

Ledenadm.: Ria Elshof (1, 3, 4 en 5). 
Accountmanager: Erik Eerenberg (4). 
Verenigingen: West-Brabant:  The Back Hands, Hotak, Het Markiezaat, ODT, 

De Pin Pongers, Tanaka, TCO ’78, TCS, Vice 
Versa ’51, Wanzl/Belcrum en Witac ’89. 

 Noord-Oost Brabant:  Elshout,  Hooghei, JCV, Kruiskamp ’81, Never 
Despair, NTTV, OTTC, PJS, Return Oss, 
Taverbo, TTCV/van Herwaarden en van Liempd 
Ass./TTVS. 

 Midden-Brabant: BSM, Hita ’79, Irene, Luto, Red Star ’58, Smash, 
Tios ’51 en Waalwijk. 

 Zuid-Oost Brabant: Veldhoven, Attaque, ATTC ’77, Bergeyk, Budilia, 
Een en Twintig, Flash, Fortuna ’83, De Meppers, 
MTTV ’72, Son en Breugel, Stiphout, Unicum en 
Valkenswaard. 

 Zeeland: Arnemuiden, ’t Batje, Effect ’71, GTI Terneuzen,  
Middelburg, Oudelande, Reynaert, SAR ’72, 
Scaldina, STV, Westerzicht en Yerseke. 

Functionarissen: West-Brabant: Cor Bom (Adviescommissie Competitie), Mari de 
Graaf (directeur Bondsbureau), Martin Noordam 
en Jan Maas (Regiobestuur) en Eelco Ligtenberg 
(Kascommissie). 

 Noord-Oost Brabant: Hans v.d. Bruggen en Henk van Rijn 
(Regiobestuur), Piet Rombouts (Lid van 
verdienste en Uitslagendienst). 

 Zuid-Oost Brabant: Harrie Kuijpers (Werkgroep Toern. en 
wedstrijden) en Vincent van Kuijck (Werkgroep 
Techn. zaken). 

 Zeeland: Bram Houterman (Werkgroep Toern. en 
wedstrijden en ZTTC) en Willy de Klerk (ZTTC) 

. Midden-Brabant: Bert Koenen (Regiobestuur en Werkgroep 
Competitie), Theo van Mullekom (Werkgroep 
Techn. zaken), Vincent van Kuijck (Werkgroep 
Techn. zaken), Leon van Esch (Uitslagendienst), 
Ronald de Wild (Werkgroep Competitie), Ad 
Jonkers (Lid van verdienste). 
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OPENING 
• Chris van Dijk (resp. Adri Dam, bij afwezigheid Chris van Dijk) deelt mee dat er bij het in 

rekening brengen van ge-Mixed en Info ZuidWest aan de verenigingen uitgegaan is van 
de kosten voor de papieren versie. Ook bij het in rekening brengen van de boetes over 
1004 is een vergissing gemaakt. 
Alles zal schriftelijk aan de verenigingen worden meegedeeld. Het verschil zal worden 
verrekend bij het in rekening brengen van de volgende kosten aan de verenigingen. 
Wanneer het om een aanmerkelijk bedrag gaat bij enkele verenigingen, zal dit bedrag 
worden teruggestort. 

• Verder geeft Adri Dam aan dat het bij de NTTB landelijk de goede kant op gaat voor wat 
betreft het financiële herstel. 

• De afdeling ZuidWest heeft wel aan de bel getrokken bij enkele te forse prijsverhogingen 
voor deelname aan activiteiten. Op korte termijn had dit enig succes. 

• Adri Dam deelt mee dat er wedstrijdboekjes voor de verenigingen aanwezig zijn, ook voor 
de verenigingen die er geen hebben aangevraagd. 

• Tevens deelt Adri Dam mee dat de afdeling per 01/01/2005 precies 30 leden meer had 
dan een jaar eerder. 

• Adri Dam geeft nog aan dat de bondsraad toch heeft besloten door te gaan met een 
afgeslankte vorm van accountmanagement. 

• Tevens geeft Adri Dam aan dat het eerste exemplaar van de Nieuwsbrief aan alle 
verenigingssecretarissen is verzonden ten behoeve van alle leden. 

 
2.a. PRESENTATIE NIEUWE OPLEIDINGEN 
Adri Dam geeft een presentatie met gebruikmaking van de nieuwste elektronische middelen 
en verwijst aan het slot naar de website: www.freewebs.com/nttbopleidingen.nl 
 
2.b. VRAGEN NAAR AANLEIDING VAN PRESENTATIE NIEUWE OPLEIDINGEN 
Oudenbosch 
vr. Moet men alle niveaus van de nieuwe opleidingen na elkaar doorlopen of kan men 

ook bijvoorbeeld direct op niveau 3 kan instappen?  
antw. Men kan direct op een hoger niveau instappen wanneer men daarvoor 

gekwalificeerd is. Verder kan men vrijstellingen krijgen voor bepaalde onderdelen, 
zo kan men met bijvoorbeeld een ehbo-diploma vrijstelling voor het betreffende 
onderdeel van de opleiding krijgen. 

 
Noord-Oost Brabant 
vr. Worden verenigingen verplicht gebruik te maken van gediplomeerde trainers? 
antw. Dit zal moeilijk te realiseren zijn, wel zullen verenigingen een beleid moeten 

ontwikkelen omtrent de inzet van trainers. 
 
vr. Wat houden workshops in? 
antw. Een workshop is een lesprogramma waarin zaken die in ieder geval aan bod 

moeten komen, besproken worden en ook in praktijk uitgevoerd. 
 
Zeeland 
vr. Past bij een laagdrempelig niveau 1 een stage bij een andere vereniging? 
antw. Waarschijnlijk zal dat ook niet vereist worden voor dit niveau. 
 
vr.  Hoe worden bestaande trainers ingepast? 
antw. Huidige A- en B- trainersdiploma’s zijn ongeveer gelijkwaardig aan de niveau 3 en 

4 van de nieuwe opleidingen. Wel ontbreken enkele competenties. 
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Midden-Brabant 
vr. Hoe blijven we op de hoogte van het beschikbare materiaal? 
antw. O.a. via de website en het komt uiteraard beschikbaar als cursusmateriaal. 
 
3 / 4. SAMENVOEGEN DAMES/HEREN EN MEISJES/JONGENS BIJ AFDELINGS 

KAMPIOENSCHAPPEN 
• Er worden over dit onderwerp veel opmerkingen gemaakt, maar zeker niet allemaal 

eenduidig: 
• Nooit meer dan 2 licentieklassen samenvoegen.  
• Indien mogelijk wel aparte klassen voor dames. 
• Samenvoegen, gebeurt bij competitie en allerlei toernooien ook al. 
• Het laten afhangen van samenvoegen is geen optie, want dames willen graag vooraf 

weten waar ze aan toe zijn, velen schrijven niet in wanneer ze alleen tegen dames 
kunnen spelen. 

• Er zou toch een dameskampioen van de afd. ZuidWest moeten komen eventueel per 
licentieklasse.  

• Bekijk de mogelijkheid van een eigen (event. samengevoegde) klasse voor de dames en 
een open klasse gemengd naast de dubbelklasse. Inschrijving voor het toernooi zou dan 
de verplichting moeten inhouden om in alle klassen mee te doen.  

• Meisjes niet samenvoegen met jongens. 
• Vooral voor jongere meisjes is het belangrijk om ook in een klasse alleen met meisjes van 

dezelfde leeftijd te spelen. 
• Voor oudere talentvolle meisjes is het juist goed om tegen jongens te spelen. Jongens 

zijn veel sterker dan meisjes en slaan veel harder, je krijgt dan de situatie dat een 
technisch goed spelend meisje van de tafel wordt gemept door een jongen die technisch 
veel minder in zijn mars heef. 

• Nico van Erp zegt toe dat de werkgroep Toernooien en Wedstrijden alle genoemde opties 
nader zal bekijken. 

 
5. SENIOREN OP ZATERDAG EN JEUGD OP ZONDAG TIJDENS AFDELINGS 

KAMPIOENSCHAPPEN 
Aan dit onderwerp werden beduidend minder woorden gespendeerd. Vrijwel alle aanwezigen 
waren het er over eens dat dit tot een nog verdere terugloop van het aantal deelnemende 
senioren zou gaan leiden, vooral omdat veel senioren niet op zaterdag willen spelen. 
Wel zal worden bekeken of het mogelijk is 2e en 3e jaars junioren op zondag bij de senioren 
mee te laten spelen, naast het spelen op zaterdag bij de jeugd. 
 
Aansluitend aan bovenstaande discussie deelt Nico van Erp mee dat er voor de vereniging 
met procentueel grootste aantal deelnemers aan de afdelingskampioenschappen in 
Veldhoven een tafeltennistafel beschikbaar wordt gesteld. De berekening zal gaan op basis 
van het bij de NTTB ingeschreven aantal leden. 
Via diverse sponsors is het gelukt een affiche op A3 formaat te laten drukken. Alle 
verenigingen krijgen 2 exemplaren. 
 
6. APARTE MEISJESCOMPETITIE 
Gezien het feit dat het vrijwel onmogelijk is een aparte meisjes competitie te organiseren 
wordt meer gedacht aan een aparte (zon)dag waarop de jongste meisjes (welpen/kadetten) 
alleen tegen elkaar spelen. 
Gedacht wordt aan een organisatie op regio niveau bij toerbeurt door een vereniging . 
 
7. VIERDE SPELER IN EEN TEAM 
Men staat over het algemeen positief tegenover het idee om een 4e speler tijdens een 
wedstrijd mee te laten doen die dan alleen bij het dubbel mag worden ingezet.. 
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8. MAXIMUM STELLEN AAN AANTAL DEELNEMERS PER TEAM 
De overgrote meerderheid ziet de gesignaleerde problemen niet zozeer en wordt niets 
gevoeld voor een maximum. 
In feite is er al competitiebeïnvloeding mogelijk wanneer er meer dan 3 spelers in een team 
zitten. 
Opgemerkt werd dat vooral teams met oudere spelers er een noodzaak is tot teams van 5 tot 
7 spelers. 
Wel wordt geopperd om voor de hogere klassen een maximum van 5 spelers per team in te 
stellen 
Wel moeten de invallers bepalingen misschien eens tegen het licht worden gehouden. 
Aangegeven wordt dat tijdens de najaarscompetitie er 2309 wedstrijden zijn gespeeld, 
waarvan er 109  met 2 spelers en 484 met een invaller. Dit geeft aan dat grotere teams toch 
wel noodzakelijk zijn. 
Er zijn tijdens de voorjaarscompetitie:       90 teams met 3 spelers 
  257 teams met 4 spelers 
  102 teams met 5 spelers 
    30 teams met 6 spelers 
      9 teams met 7 spelers 
      2 teams met 8 spelers 
      1 team met 9 spelers 
      1 team met 11 spelers 
 
9.  KAMPIOEN MOET ALTIJD PROMOVEREN 
Iedereen staat achter het principe dat een kampioen altijd moet promoveren, maar ziet ook 
de problemen voor wat betreft de reisafstanden en de flexibiliteit bij de samenstelling van de 
hoofdklasse. Het probleem zit hem in de 2 promotieplaatsen die de afdeling heeft naar de 
landelijke competitie. 
Aangegeven wordt dat er nu al van 7 van de 24 teams in de 4 hoofdklassen bezwaren zijn 
binnengekomen over te lange reisafstanden. Dit wordt mede veroorzaakt door het niet in 1 
poule plaatsen van 2 teams van 1 vereniging. 
Bij overgang naar 2 hoofdklassen zal het probleem van de reisafstanden op door de weekse 
avonden alleen maar groter worden. 
Ook zitten we nu met 5 poules Eerste klas, hoe moeten die promoveren naar 2 poules 
Hoofdklasse? 
De Werkgroep Competitiezaken zal zich nogmaals over de problematiek buigen. 
De criteria voor het aantal promotie-plaatsen naar de landelijke competitie zijn: 
• aantal landelijk spelende teams 
• aantal leden binnen de afdeling 
De huidige 2 plaatsen voor de afdeling ZuidWest liggen nog voor 1 jaar vast. 
Ook al degraderen en 3 bijvoorbeeld 3 of 4 teams van de afdeling ZuidWest uit de landelijke 
competitie, dan nog mogen er maar 2 promoveren. 
 
10. PROMOTIE- / DEGRADATIE WEDSTRIJDEN VOOR ALLE AFDELINGSKLASSEN 
Bij de huidige competitie wijkt het aantal poules per klasse teveel al om dit te realiseren 
Men zou dan eigenlijk voor elke klasse een gelijk aantal poules moeten hebben. 
In de huidige situatie voor wat betreft het aantal poules per klasse zou de nummer 4 van de 
2e klas promotie- / degradatiewedstrijden moeten spelen tegen de nummer 2 van de 3e klas. 
 
11. ALV OP DOORDEWEEKSE AVOND 
Men heeft hier geen problemen mee. 
Elke andere door de weekse avond is beter dan de vrijdagavond, wordt nog opgemerkt. 
12/13. AFDELINGSTRAININGEN / TRAINERSPLATFORM 
Chris van de Wetering (resp. Adri Dam bij afwezigheid Chris van de Wetering) geeft een 
korte toelichting aan de hand van een Powerpoint presentatie. 
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14. RONDVRAAG 
West-Brabant 
• Jan Maas signaleert dat bij het Back Hands toernooi een 3e jaars junior mee mag doen bij 

de senioren, maar dan niet meer mag deelnemen aan het jeugdtoernooi. De vergadering 
is het met hem eens dat dit wel mogelijk zou moeten zijn. Aangezien het Back Hands 
toernooi een landelijk toernooi is,  is men hierbij afhankelijk van de landelijke 
reglementen. Voor een regionaal toernooi zouden de afdelingsreglementen aangepast 
moeten worden. 

• Nico van Erp zegt toe dat e.e.a. binnen de Werkgroep Toernooien en wedstrijden 
bekeken zal worden. 

• Joost Schoenmakers deelt mee dat de verbouwing bij ODT vrijwel afgerond is. De 
officiële opening vindt plaats op zondag 20 februari 2005. 

• Jan-Willem Bultman stelt dat het erg vervelend is wanneer je als vereniging aanvraagt om 
alle jeugdteams op 1 dag te laten spelen, zo’n verzoek niet gehonoreerd wordt. Eén of 
twee jeugdteams in een grote zaal werkt niet inspirerend en kost leden. 

• Adriënne Suijkerbuijk stipt de problemen met de bereikbaarheid van de website aan. 
• Henk Sandkuyl geeft aan dat de machine van de provider zijn werk kennelijk niet aan kan, 

maar dat overgaan naar een andere provider tijdens een lopende competitie geen optie 
is. 

 
Noord-Oost Brabant 
• (Ouders van) jeugdspelers van Nuland ervaarden aanpak van de  regiotraining als te 

streng. 
• Vanuit de vergadering vraagt men zich af of het niveau van de betreffende spelertjes niet 

te laag was. 
• Er is nog geen antwoord gekomen van het AB omtrent een bijdrage vanuit de afdeling 

voor de RBW competitie. Chris van Dijk geeft toe dat hij daarmee in gebreke is gebleven, 
maar dat men kan rekenen op een éénmalige bijdrage 

• Er is op een bezwaar omtrent de hoogte van de scheidsrechtersvergoeding vanuit het 
Bondsbureau telefonisch gereageerd. Een schriftelijk antwoord van het HB is niet 
ontvangen. 

 
Zuid-Oost Brabant 
• J. Heurter (ATTC ’77) is op zoek naar een jeugdtrainer, wie kan er helpen? 

V. van Kuijck geeft de tip om te kijken op de site van de VVTT. 
• J. Heurter (ATTC ’77) vraagt waarom de rondes voor de jeugd en de senioren niet gelijk 

lopen. 
Nico van Erp geeft aan dat dit komt door een combinatie van: 
- jeugdranglijst toernooien die gaten veroorzaken bij de jeugd; 
- senioren die klagen over de grote gaten in hun schema als ze gelijk lopen met jeugd. 

• R. van de Moosdijk (De Meppers) vraagt waarom de C/D meerkampen alleen voor 
competitiespelers zijn. 
Nico van Erp geeft aan zich niet te kunnen voorstellen dat dit zo is. 

• L. Theelen (Flash) vraagt of de voorjaarscompetitie een week later kan aanvangen. 
A: Nico van Erp geeft aan dat dit niet kan in verband met de landelijk competitie 

 
Zeeland 
• Willy de Klerk deelt mee dat de Top 6-kampen Jeugd op 28 mei gespeeld worden bij Het 

Markiezaat.  
• Kees de Blaey merkt op dat de Jaarkaart is afgeschaft en dat de bondskaart maar een iel 

papiertje is, waarop vrijwel niemand een pasfoto heeft geplakt. 
• Ria Elshof zegt dat bij beslissingswedstrijden toch wel naar een geldige bondskaart (met 

pasfoto) gevraagd kan worden. 
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Midden-Brabant 
• Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de 2e klas junioren steeds slapper wordt met 

veel te grote krachtsverschillen tussen de teams. 
Alexander merkt op dat een zo sterk mogelijke competitie de intentie is, maar anderzijds 
“eisen” veel verenigingen een korte reisafstand. 

 
 
Arnemuiden, 03/03/2005 
 
Jan Mijnsbergen 


