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is het officiële afdelingsblad in 
wording Zuidwest van de 
Nederlandse Tafeltennis Bond 

eerste jaargang, nummer 1 
alle redactionele pagina's uit deze uitgave 
mogen gecopieerd worden ter 
ondersteuning/bertchtgevlng aan alle leden van 
de aangesloten verenigingen. 

Johan Heurter, 
Langeakker 33, 5735 HD Aarle-Rixtel 
tel: [0492] · 38 20 17 
e-mailadres: jamlheurter@hetnet.nl 

Gerrit Jan B!Jlsma 
Ravelijn 17, 4551 AN Sas van Gent 
tel: [0115] · 45 05 87 
e-mailadres: g!b!!lsma@Cs.com 

Copyhunter zeeland: 
Jan Remmers 
Burg. Bollelaan 25 
4328 LT Burgh-Haamstede 
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Jaap Meester 
Zuldvlletstraat 1. 4491 GP Wissenkerke 
tel: [0113] · 37 20 28 
e-mailadres: meesl@zeelandnf:t.nl 

Erik Hoogenboom 
Popullerenlaan 2, 4493 CT Kamperland 
e-mailadres: erniho@wxs.nl 

Henk Sandkuyl 
Willibrorduslaan 5, 
5552 HA Valkenswaard 
tel: [040) - 207 05 94 • ~-
e-mailadres: sandkl@hsvwdemon.nl 

Brabant 
http://home.lae nl/users/sgb/tt/brabant/ 
Zeeland 
htti:r /lclubnet reelandnet.nllnttbzld/ 
customhtml 
Afdeling Zuidwest 
http://www.nttb-zuldwest.nl 

Inleveren coplj 
tot en met 1 aprll 2001 

Anco reclame 
Telefoon: Ol l 5-45i770 
e-mail: ancoreclame@Zeelandnet.nl 

Na nwnmer 0 nu nununer 1." 

Na het 0-nummer dan nu nummer 1 van "Gemixed". 
De oproep om suggesties aan te leveren ten aanzien van een nieuwe naam voor 
ons afdelingsblad heeft niets opgeleverd. Daarvoor hadden we al "in voorraad": 
Zebra en de Zuidwester, maar geen van beide namen werden door de redactie 
gezien als representatief voor een afdelingsblad van een tafeltennisbond. 
Besloten is dan ook dat we dit jaar doorgaan met "Gemixed", tenslotte worden we 
dit jaar ook gemixed. maar voor volgend jaar kan dat natuurlijk niet meer. 
Wellicht kan het nieuwe afdelingsbestuur besluiten een prijs uit te loven voor de 
meest orignele naam die de lading dekt... .? 

Zoals u gemerkt zult hebben zijn "we· ongeveer een maand later met het 
verzenden van dit nummer dan eigenlijk bedoeld. Dit heeft natuurlijk meerdere 
oorzaken. maar het belangrijkste is wel dat met name de copy ontbrak. Gelukkig 
heeft Brabant z'n best behoorlijk gedaan. maar de Zeeuwse inbreng is zeer 
minimaal. Hopelijk heeft dit alles te maken met de start en het niet goed weten 
waar en wanneer de copy ingeleverd zou kunnen worden. Kijkt u rustig nog eens 
in de colofon hiernaast. Wij rekenen op u. zoals u op ons kunt rekenen. 

Voor nu weer veel leesplezier. 
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Zestig jaar oud, een groot feest en dan vrtjwillig sterven. Zo mag je het jubileumfeest van de afdeling 

Brabant wel omscluijven. Op 1 april 1941 werd de afdeling opgericht en dat hebben velen gevierd op 7 

april in Tilburg. OUder wordt onze afdeling niet. want in mei fuseren we tnuners met Zeeland. Het was dus 

ook een afscheidsfeest. Een foto-impressie hiervan vindt u op pagina 24 en 25. 

Vanaf zeven uur stroomden de 
tafeltennisbestuurders. genodigden. 
ereleden. leden van verdienste. het 
afdelingsbestuur van Zeeland. etc. 
binnen. De opkomst was redelijk. 
maar er was beslist plaats geweest 
voor meer. Gelukkig was het aantal 
toespraken beperkt. De voorzitter van 
de NKS feliciteerde de afdeling 
evenals de voorzitter van de NTTB. 
Raymond Gradus. De cadeaus 
bestonden voornamelijk uit 
enveloppen met inhoud. Die inhoud is 
bedoeld voor JONIT. JONIT is een 

stichting met als doel financiële 
ondersteuning te verlenen aan de 
nationale jeugdselectie zodat deze 
kan deelnemen aan internationale 
toernooien en/of trainingsstages. Dit 
is noodzakelijk om aansluiting bij de 
internationale top te kunnen houden. 
Het feest was vooral een feest van 
herkenning. Veel 
tafeltennisbestuurders uit vervlogen 
tijden waren aanwezig, waaronder de 
oud-voorzitters Toine van Otterdijk en 
Kees Hobbelen en ook mijn 
Mixedvoorganger Wil v.d. Bragt gaf 

acte de présence. Het was dus een 
avond waarin veel bijgepraat moest 
worden. En hoewel het orkest erg zijn 
best deed de tafeltennissers in 
beweging te krijgen. lukt dat niet op 
de dansvloer. De beweging kwam er 
wel. maar richting een andere zaal. 
waar het rustig was en de mensen 
elkaar konden verstaan. 

Bij het afscheid hoort een 
herinnering. Bij het vertrek kregen 
alle aanwezigen nog een fraaie 
pentekening. 



+ koude schotels 
+ontbijtservice 
+ warme en koude buffetten 
+ warme maaltijdvoorziening 
+ borrelhapjes 
+bedrijfsrecepties en openingen 

Voor meer informatie: 

+ bedri jfscatering 
+feesten partijen 

Baarends & Bak Catering 
Postbus 8084 
Transportweg 9, 4387 P J Vlissingen 
Telefoon 0118 - 47 56 99 Fax 0118 - 47 59 87 
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KRUITBOSCH 

RECLAME 

reclame-ontwerpen / beletterings· en 
decoratiewerk (ook fullcolor) op voertuigen, 

gevels of ruiten I autostriping 
reclameborden I spandoeken 

kunststof letters I bewegwijzering 
rijdende straatreclame / magneetplaten 
lichtreclame/ lichtbakken/ lichtkrante 
zelfklevende teksten en logo's I stickers 

vlaggen I reclame op kleding 
exclusief glasstraalwerk 

kantoor I werkplaats: 
Pr. lrenestraat 2-1, 4481 BA Kloetinge 

postadres: Postbus 2232, 4460 ME Goes 
tel. (0113) 22 75 47 fax (0013) 23 30 75 

autotelefoon 06 - 53 40 40 54 
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De Roterij 21 • 4328 BB Burgh-Haamstede• Tel. (0111) 658095 •Fax (0111) 658096 

LDMAN 
stomerij & wasserij 

Gortstraat 44a • Middelburg 
Tel. (0118) 639164 Fax (0118) 650385 

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uµr. Zaterdag 09.00 tot 12.30 uur 

Het adres voor al Uw Stucadoorswerk 
en Cementafwerkvloeren 

(Ons werkterrein: Zuid-, Zuidwest- en Midden-Nederland) 

Postbus 1, 4490 AA Wissenkerke 
Tel.: 0113 - 37 10 71 •Auto: 06 - 53 132 563 •Fax: 0113 - 37 11 97 



"Tafeltennisverenigingen en de toekomst" 

Phoe, die vier zirmen stonden zo op papier, pardon 
beeldschenn, maar nu het vervolg. 
Ik begin maar onderaan met zin 4 omdat anders 
een aantal lezers denken: wie is die vogel? 

VAN DE SCHEIDEND VOORZI'ITER: Pieter Brooijmans 
Een persoonlijke schets: 
Eigenlijk wil ik niet zo graag vooraan staan maar vanuit een 
soms niet te bedwingen enthousiasme een harde stem en 
dito spraakwaterval gecombineerd met een impulsieve 
manier van ergens op in springen. gebeurd het toch nogal 
eens dat ik ergens tot mijn oren inzit Het niet verder gaan 
van m ijn bondsbestuurlijke activteiten na de oprichting 
van de nieuwe afdeling( en nieet na het afscheid van de 
oude afdeling Brabant} heeft alleszins te m aken met het 
bewust keuzes willen maken omdat er inmiddels door 16 
verschillende functies en taken op zeer verschillende 
terreinen een patroon is ontstaan van hollen van de ene 
klus""nàar de andere. wat duidelijk ten koste ging en nog 
gaat van kwaliteit. 
Dus na 18 mei als de nieuwe afdeling Zuid-West 
springlevend wordt geboren word ik ex-voorzitter Brabant 
en ex-coördinator technisch werk en ex een beetje (daar 
heb je het weer} pers en propaganda. Ik blijf voor wat 
tafeltennis betreft. alleen nog actief in mijn eigen 
vereniging: Wanzl-Belcrum in Breda en zal als zodanig nog 
wel aanwezig zijn op afdelingsjaarvergaderingen. 
Zo de makkelijkste van de vier openingszinnen zit er op. 

Verenigingen en de toekomst: 
Ondanks het feit dat onze sport op misschien wel de meest 
verschillende plaatsen en locaties wordt gespeeld is de 
verenigingsvorm TOT NU TOE de enige die als 
basisorganisatie doorgevoerd naar afdeling en landelijk in 
competitievorm landelijke publiciteit en dus officiële 
bekendheid krijgt. 
Op campings. in of buiten. op terras van hotels. in kantines 
van scholen. in bedrijven met een ontspanningsruimte zelfs 
op zogenaamde hangplekken voor jongeren zijn 
tafeltennistafels aanwezit en worden ook fanatiek gebruikt. 
Toch weten wij die vele liefhebbers niet te bekeren tot een 
lidmaatschap. 
Ja maar het aanbod is tegenwoordig zo groot. ze hebben nu 
zoveel keuze". Is dat de reden? 
Ik put uit eigen ervaringen 
In de 60er jaren organiseerde ik met een werkgroep in 
Breda een schooltafeltennis-toernooi. 
leder jaar in de kerstvakantie. Na 3 jaar was er een patipor 
gegroeid van een 2-daags toernooi dat op 65 tafels. die we · 
zelf aansleepten. (hoezo. huren? Dat bestond nog niet. 
gewoon zelfwerkzaamheid} vanuit heel Brabant. Jarenláng 

ruim 400 deelnemers van basisscholen en voortgezet 
onderwijs .. " . en ieder jaar rivaliteit tussen scholen om de 
schoolbeker. maar per jaar nog geen 3 nieuwe leden. 
ondanks ook toen al het aanbod van3 maanden gratiS 
lidmaatschap en het krijgen van gestructureerde training. 
Dat is bijna 40 jaar geleden. Hoezo tegenwoordig anders? 
Ik hoop dat uit het huidige systeem van het 
kindertafeltennisfeest een groter rendement komt. Daarom 
blijven doorgaan met deze en andere pogingen. ook via 
gemeentelijke sportpromotie om jeugd te winnen voor onze 
sport. 
Ander verhaal uit het recente verleden: 
We organiseerden in drie jaar 3 grote topevenementen: 
De Europese Top 12; de Europese Kampioenschappen en 
de wereldkampioenschappen. 
Ik heb niet echt geteld. maar zouden er van de 4.500 
geregistreerde Brabantse NTTB-leden er 300 verschillende 
personen zijn komen kijken naar de Eruropese en 
wereldtop nota bene in je eigen achtertuin? 
De Chinese (ambassade} delegatie was volgens mij groter. 

Is er nog bestaansrecht voor kleine verenigingen? 
Organisatie(kosten}. bondsafdracht. zaalhuur. 
materiaalvernieuwing vergoeding voor trainer(s} enz. 
Meestal geen andere inkomsten dan contributie en een 
paar tientjes aan advertenties van buurtkruideniers(is die 
er nog?}. • 
Veel clubbestuurderen zijn meegegroeid? met de 
verenigingsjaren. Begonnen in de eerste decennia na de 
oorlog de 50er en 60er jaren. Staken er vroeger al veel tijd 
in en doen dat vaak na ""tig jaren nog steeds. 
Zal met het verdwijnen van deze oude rotten ook die 
verenigingsvorm verdwijnen? Jonge mensen zijn volop en 
terecht bezig met carrière en/of gezinsplanning in een 
andere vorm? 

Het aantal leden per vereniging in de toekomst? 
in de afdeling Brabant hebben we momenteel 73 
verenigingen waarvan slechts 16 met 100 leden of meer. 
We steken daarmee volgens mij nog gunstig af ten opzicht 
van andere afdelingen. 

Tafelt:ennissport en de toekomst: 
Stelling: 
Als je geen kijksport bent. en dus niet interessant voor de 
media (met name TV} blijf je klein. 
Voetbal. wielrennen. schaatsen. hockey, zwemmen en 
basketbal al minder maar nog altijd nog veel meer dan 
onze tafeltennissport. 
Alternatief: 
Moeten we aansluiten bij bekende en populaire sporten in 
een omnivorm? 

lees verder op pagina 6 ·-
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·- vervolg van pagina 5 

Voorbeeld: 
In Breda was basketbal een van die sporten zoals de onze. 
alleen voor insiders 
Inmiddels is er uit NAG-voetbal een basketafdeling gevormd 
met een overname van een redelijk spelende 
basketbalvereniging. Met acties. zoals een door sponsors 
gevoede begroting en een aantal ingehuurde Amerikanen 
spelen ze nu in de eredivisie. geven clinics in het voortgezet 
onderwijs, en gratis kaartjes voor de eerste wedstrijden. 
Nu zitter er 3000 mensen op de tribune. bij een 
thuiswedstijd. 

Gaan we naar grotere verenigingen met een aparte Top- of 
wedstrijdsportafdeling? 
Tot nu toe zijn in (grotere) verenigingen alleen de trainers 
betaald meestal in vergoedingensfeer maar het is een 
publiek geheim dat grotere verenigingen jaarlijks bedragen 
met 4 nullen kwijt zijn aan hun technische staf. 
Gaan we naar betaalde bestuurders? Nu zijn er links en 
rechts al betaalde mensen in diens vanuit een Melkert-baan 
of andere gemeentelijke regelingen. 
Hoe zal de organisatie van onze sport er uitzien bij het 25-
jarig bestaan van de afdeling Zuid-West? 
Zouden er dan net zoveel vrouwen als mannen in het 
afdelingsbestuur zitten? 
Even terzijde: 
Daar heb ik me ook altijd over verbaasd: 
We hebben een sport waarbij mannelijke kracht en 
lichamelijk contact niet meespelen. 
Waarom tafeltennissen er zo weinig meiden en (later} 
vrouwen" .? 

De nieuwe Afdeling Zuid-West. en de 
t:aekomst: 
Even reëel zijn: In eerste instantie is er alleen een 
vereenvoudigde landelijke organisatievorm en voor de rest 
verandert er niet zoveel. 
Nog reëler: 
Het zal de meeste leden en verenigingen worst zijn hoe 
"men" het organiseert. als er maar 2x in het seizoen een 
potje van 3 wedstrijden en een dubbel wordt 
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georganiseerd liefst zo dicht mogelijk in de buurt i.v.m. 
reistijden van een half uur of nog langer. Dit terwijl ze nog 
zo lang in de kantine blijven zitten na .. " .praten".dat je in 
diezelfde tijd in Rotterdam. Utrecht of Nijmegen kunt zijn 
(afhankelijk van het gewest waar gespeeld wordt). 
Maar ja je kunt er niet omheen. 
Het wordt een grotere afdeling wat betreft ledental en 
geografie. 
Dat laatste zou je eens moeten uitleggen aan een 
gemiddelde Amerikaan die op bezoek gaat bij The 
Neighbours op pakweg 30 of 50 miles. 
Ik denk (en dat wens en hoop ik ook) dat de "andere" 
cultuur van Brabant naar Zeeland en idem dito andersom. 
een verfrissende werking heeft op het bestuurlijk kader. 
Als dat zo ik dan zal dat ook (moeten} doorsijpelen naar al 
die verenigingen waardoor er nieuwe kansen komen voor 
onze sport. 
Ik zou. nu ik dat nog mag als scheidend voorzitter. een 
drietal lansen willen breken voor de toekomst van onze 
afdeling: 
In willekeurige volgorde want ik vind ze alle drie 
belangrijk(maar toch): 
• Zorg voor een transparante organisatievorm, want met 

alle moderne vormen van techniek wordt de 
communicatie steeds minder (of zoals laatst iemand zei: 
"e-mailen is leuk, maar ik hoor je stem niet meer"). 

• Blijf een vooruitstrevend jeugdbeleid voeren en dus 
daarin geld en moeite stoppen. 

• Laat topsport of zeker wedstrijdsport het speerpunt van 
beleid zijn want anders worden we gezapig en ('t is toch 
gezellig zo?) zijn we tot uitsterven gedoemd. Dus een 
stevig technisch beleid. 

Dat kost dus geld, maar weet iedereen wel wat mensen 
bereid zijn om uit te geven als er kwaliteit geboden wordt? 
Ik zal het toekomstig beleid met belangstelling blijven 
volgen. 

Sorry voor de lengte van dit epistel. maar zei ik in het 
eerste stukkie niet iets over een spraakwaterval? 

Met sportieve tafeltennisgroeten. 

Pieter Brooijmans. (voorzitter afdeling Brabant) 

." 
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Op zaterdag 25 en zondag 26 mei 
2002 staan voor het eerst de 
afdelingskampioenschappen van de 
nieuwe afdeling Zuidwest op het 
programma. 

De CTW is op zoek naar een 
organisator voor dit evenement. 
Verenigingen die interesse hebben in 
de organisatie van dit kampioenschap 
kunnen contact opnemen met mij, 

Teruggave Ec:atax 
Vorig jaar konden verenigingen met een eigen home die zelf de 
energierekeningen moeten betalen. de energiebelasting, ecotaks genaamd. 
terugvragen. Voor de hele sportsector had het ministerie maar liefst 30 miljoen 
gulden ter beschikking gesteld. Helaas hebben lang niet alle verenigingen 
gebruik gemaakt van deze regeling. In Zeeland kwamen 5 tafeltennisverenigingen 
in aanmerking, maar slechts 2 verenigingen reageerden. Gezien de grootte van 
de verenigingen liepen ze elk zo'n 5000 gulden mis. Toch zonde! 

Voor 2000 is opnieuw 30 miljoen beschikbaar. Wanneer u in aanmerking denkt te 
komen. kunt u tot 10 mei uw aanvraag indienen bij het bondsbureau. U dient wel 
de energienota's met een einddatum in 2000 mee te sturen. 
Overigens hebben alle verenigingen half april een brief ontvangen met het 
formulier wat ingevuld dient te worden. 

Nadat ik was gevraagd om zitting te 
nemen in de Werkgroep Competitie 
Zaken voor de fusie van Zeeland met 
Brabant en al heel veel werk had ver -
richt. hoorde ik in de wandelgangen 
dat de huidige voorzitter van het Af
delingsbestuur van Brabant. P. Brooij
mans. alsnog had aangegeven geen 
voorzitter te willen worden van de 
nieuwe afdeling. 

diverse conflicten zijn geweest met de 
competitiecommissie, Vice Versa en 
mijzelf en daarin had ik geen zin 
meer. Desondanks hebben de afde
lingsbesturen gekozen voor de heer 
Dam als voorzitter. 
Ofschoon dat de heer Dam in het be
gin een aarzeling niet kon onderdruk
ken om voorzitter te worden en hij 
ook wist dat ik zou stoppen heeft hij 
toch besloten voorzitter te worden 
van de nieuwe afdeling. Dit voelde ik 
als een messteek in de rug van een 

sa jaar lid! 

Nico van Erp 
Begijnenstraat 169. 
5341 BJ. Oss 
Tel.: 0412-632106 
E-mail: erpnicO@wish.net 

RECTIFICATIE: 
LJVCO '71 LJIT BERLICUM 

In de jubileurnrnixed stond een 
verhaal over de namen van de 
Brabantse tafeltennisverenigingen. 
Helaas is daar een foutje in 
geslopen. De vereniging UVCO '71 
komt niet uit Oss maar uit Berlicum. 
Onze excuses voor de gemaakte 
fout. 

vrijwilliger die het vele werk met ple
zier deed en nog steeds tot het eind 
van dit seizoen doet. Hieruit blijkt 
voor mij weinig waardering voor het 
vele werk wat ik voor de afdeling heb 
gedaan. 
Door middel van dit schrijven wil ik 
iedereen bedanken voor de prettige 
en soms minder prettige samenwer -
king de afgelopen jaren. 

Het ga jullie goed. 
Marianne Wagemakers 

Bovendien kreeg ik te horen dat de af
delingsbesturen van beide afdelingen 
(Brabant en Zeeland) en de stuur -
groep van de fusie een andere man 
op het oog hadden om voorzitter te 
worden van de nieuwe afdeling n.l. 
dhr. A. Dam. die enige jaren geleden 
ook al voorzitter van de afdeling Bra
bant is geweest. 

Toen ik dat hoorde heb ik onmiddel
lijk aan leden van het afdelingsbe
stuur Brabant en stuurgroep fusie la
ten weten dat als hij voorzitter zou 
worden ik dan zou stoppen met mijn 
werk als J.C.L. daar er in het verleden 

Tijdens het jubileumfeest van de afdeling Brabant in Tilburg heeft NTTB
voorzitter Raymond Gradus twee leden onderscheiden. Ad v.d. Heuvel en 
Nico van Erp zijn 50 jaar lid van de NTTB en kregen voor hun jarenlange 
lidmaatschap een pen als aandenken. 
Het archief uit de beginperiode van de NTTB is niet helemaal compleet. 
Als er bij uw vereniging mensen zijn die 50 jaar lid zijn van de NTTB, geef dit 
dan even door aan het Bondsbureau. 
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'Waar twee kijven ... ' 

~10 L-0 11 

Heerlijk vind ik dat. toekijken hoe 

tafeltennissers boos worden. 

Bij ruzie, meningsverschil, conflict, 

onenigheid geniet ik. Vooral als 

betrokkenen met schelle stem twisten. 

Voor kijverij kun je mij in het holst van 

de nacht wakker maken. 

Het zoeken naar pingpongruzie is begonnen. 
die keer dat ik mij had vergist in de datum dat 
ik een competitiewedstrijd had. Was me nog 
nooit overkomen. Ik ben zó precies in die 
dingen. Gelukkig bleek ik 24 uur eerder te zijn 
opgedraafd dan het programma vermeldde, dus 
ik zou mij de volgende avond kunnen 
revancheren. Een etmaal te vroeg ontdekken 
dat je uitwedstrijd een dag láter is. is een 
zeldzame ervaring. Heel even leek ik op een 
baldadige puber en wilde ik mijn 
pingpongspullentas wegsmijten. daarna raakte 
ik in de greep van de bespiegeling. Mistroostig 
bekeek ik binnenkomende collega's. Het werd 
tijd voor contemplatie .... 
Omdat ik nu eens alle tijd had om soortgenoten 
te observeren. kreeg ik snel twee spelers in de 
gaten met een hoog kijvage-risico. Dat zijn 
types die een zaal betreden met het air van "we 
gaan er een sportieve avond van maken". 
Daarin kun je je vergissen. Alles kits. zolang het 
voor de wind gaat, maar zodra er iets tegenzit. 
blijkt het positivisme facade. Ik had goed 
gegokt. De openingspartij ging tussen "mijn" 
beide sympatico's, er deden zich drie 
randballen voor en de poppen waren aan het 
dansen. Waar twee kijven. hebben beiden 
schuld. Een algemene wijsheid, maar wat bij 
boze tafeltennissers opvalt is dat ze niet bij 
machte zijn om onenigheid verbaal uit te 
vechten en er zand over te gooien. Nee. het 
blijft smeulen. 

Een tafeltennisser die zich opwindt is een· 
contradictie. Hij mag zich niet in de kaart van 
zijn gemoedstoestand laten kijken. Dan is hij 
een hopeloos geval. De ruziënde speler straalt 
dezelfde onzekerheid uit die tafeltennis maakt 
tot een complexe speurtocht naar een precaire 
balans tussen fijnzinnigheid en agressie. 

Tafeltennissers zijn er in vele maten. variërend 
van vol opgekropte frustratie zittenden. tot 
grapjassen die "het is maar een spelletje" 
roepen. ook al koken zij van woede. 
Sport is een alternatief voor het ventileren van 
boosheid. Toch ligt dat bij tafeltennis iets 
genuanceerder. Het is een misvatting om te 
denken dat slagsport de beste ontlader van 
spanning vormt. Zo eenvoudig is dat niet. 
Tafeltennis is te beschouwen als een mix van 
schermen en boksen: de ene vaardigheid staat 
niet los van de andere. Een trefzekere uppercut 
is onmogelijk zonder verstandige anticipatie en 
doelmatig toeslaan op het juiste moment. 
Ondertussen doet zelfs de grootste kemphaan 
er goed aan zijn tanden op elkaar te houden. 
Toch vind ik het interessant. rood aanlopende 
pingpongers. bijna ontploffend als gevolg van 
onmacht en èrgernis. Alleen te overtreffen door 
kijvende viswijven. Maar die tafeltennissen 
meestal niet. 

4' 
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Vanwege het feit dat er in december ongeveer 6 spelers waarna vervolg Clijsen. Bij de jeugd ging de hoogste 
geen zaal ter beschikking was. heeft rondes werden gespeeld. Bij het dub- plaats naar David Saunders (Luto) die 
het Regionale Midden Brabantse kam- bel was het een direct afval systeem. wist te winnen van Marco van der 
pioenschap plaats gevonden op Het toernooi. dat in Geertruidenberg Weegen (Luto). 
4 Maart jl. Met een deelnemers aantal werd gehouden. begon om 9.00 en Het volgende kampioenschap zal war -
van ± 170 deelnemers. was het toer - .was rond half zes afgelopen. Na een den gehouden in december 2001. We 
nooi goed bezet. De deelnemers kon- lange dag. waarbij flink werd gestre- hopen dan ook weer op een zelfde 
den zich inschrijven voor zowel een den. werd Jeroen Klemans (Tios '51) opkomst. Eén verandering is al zeker. 
enkel als een dubbel klasse. Iedere kampioen in de hoogste senioren er zal dan met grote ballen gespeeld 
enkel klasse bestond uit poules van klasse. na winst op clubgenoot Ramon worden. 

Resultaten R.M.B. Maart 2001 

Senioren: 
E2 1. Jeroen Klemans Tios ·51 22-20/1 5-21/21-18 

2. Ramon Clijsen Tios '51 
E3 1. Susan Clijsen Tios '51 21-16/12-21/21-18 

2. Leon van Biezen Smash 
E4 1. Ben Jacobis Smash 21-11/21 -19 

2. Tamara Jacobis Smash 
E5/6 1. Kim Kroes Red Star '58 21-13/16-21/21 -16 

Jeugd: 2. Frits Hendriks Red Star '58 
Ml 1. Sandra Timmermans Irene 21-12 / 21-13 

2. Judith van den Hurk Irene 
M2 L Isabelle Habes Irene 16-21/21-10/21-10 

2. Anke Snoeren BSM 
11 1. DaVid Saunders Luto 20-22/21-14/21-11 

2. Marco van der Weegen Luto 
J2 1. Jeroen van der Velden Luto 21 -16/21-16 

2. Martijn van Huykelom Luto 
J3 1. Tjalle Hoogsteen Hi.Ta. '79 21-14/ 15-21/21-12 

2. Hareld Stads Hi.Ta.'79 
J4 1. Jochem Buyvoets Luto 21-18/21-13 

2. Thomas van Gasteren Irerie 

Dubbel: 
SENIOREN2 1. Ramon Clijsen Tios '51 21 -6/21-17 

Jeroen Klemans Tios '51 
2. Jan Hendriks B.S.M. 

Marcel Laurijsen Luto 
SENIOREN3 1. Ger Bastianen Red Star '58 21-15/21-19 

Ger-An Koeleman Red Star '58 
2. Camel Edelbroek B.S.M. 

Joop Haast B.S.M. 
JEUGDl 1. David Saunders Luto 21 -16/21-18 

Marco van der Weegen Luto 
2. Patrick Tijssen Luto 

Jeroen van der Velden Luto 
JEUGD2 1. Thijs van den Broek Luto 14-21/21-10/21-16 .: 

Martijn van Huykelom Luto 
2. Tjalle Hoogsteen Hi.Ta. '79 

Hareld Stads Hi.T.a. '79 
JEUGD3 1. Isabelle Habes Irene 21-10/21-9 

Sandra Timmermans Irene 
2. ·Judith van der Hurk Irene 

Sophie van der Hurk Irene 
JEUGD4 1. Thomas van Gasteren Irene 10-21/21-18/21-18 

JohnRaesen B.S.M. 
2. Santini Heymans Smash 

Sidney Heymans Smash 
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Wesdorp 
Adviesgroep 

Wij leveren heldere en concrete 
adviezen op financieel, juridisch 

en fiscaal gebied 

Postbus 90 - 4460 AB Goes 
Tel.: (0113) 563772 - Fax: (0113) 563056 

e-mail info@wesdorp.nl 

ROC WESTERSCHELDE 
Regionaal 
Opleidingen Centrum 
voor Zeeuwsch-Vlaanderen 

ROC Westerschelde verzorgt opleidingen en cursussen in de volgende sectoren: 

• basiseducatie en vorming 
• dienstverlening, gezondheidszorg en welzijn 

•economie 
•techniek 

• vavo 

Informatie: 
Vlietstraat 11 a, Terneuzen 
Telefoon: 0115 - 64 16 00 
Email: rocwesterschelde@rocwest.nl 

Nevenvestigingen: 
Houtenkwartier9, 4561 AA Hulst 
Telefoon: 0114 - 31 40 84 
Telefax: 0114 - 31 50 34 

• ..ROC Contract 

Postbus 102, 4530 AC Terneuzen 
Fax:0115-612151 
Url: www.rocwest.nl 

Stadhouders/aan 1a, 4501 KE Oostburg 
Telefoon: 0117 - 45 51 51 
Telefax: 0117 - 45 33 09 

Het ROC Westerschelde verzorgt VOLWASSENENEDUCATIE en BEROEPSONDERWIJS 
ROC Contract verzorgt CURSUSSEN voor particulieren, bedrijven en instellingen 
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..S'chO'O''l.Jt1212nv12e96ed.tljg 

l/ená'lilc.j ""~-Ó @i~ 
Boornestraat 20, 5215 EX Den Bosch 
Tel. 073 - 6129323 

v Voor het vegen van schoorstenen 
v Reinigen van dakgoten 
v Plaatsen van regenkappen en kraaien-

kappen 
v Plaatsen van trekkappen 

DIT ZIJN ONZE TARIEVEN! 
1 e kanaal 
2e kanaal 

f 65,00 €29,51 
f 27 ,50 € 12,48 

Met abonnement: 
1 e kanaal f 55,00 € 24,97 
2e kanaal f 27 ,50 € 12,48 
Verwijdering van vogelnesten prijsopgave vooraf 
Reiniging goot per strekkende meter /4,50 €2,04 
Bij achterstallig onderhoud prijsopgave vooraf 

v Eerlijk en goed advies combitop 
v Meerdere jaren actief in de regio /299,50 xx135,95 

Colttop 
/235,00 xx106,67 

Kraaienkap 
/29,00 lX 13, 16 

v Werk op hoog niveau tegen 
betaalbare prijzen 

v Werken volgens 
brandweervoorschrift 

Voor afspraken kunt u bellen met: 
073. 612 93 23 
b.g.g. 06 . 227 713 83 Regenkap 

•.•. f 42,00 lX 19,06 

Je weet 
bij wie 

je koopt 
BIEZELINGESTRAAT 1 KAPELLE 

TELEFOON 0113 - 341562 



Door het af delingsbestuur Brabant is in de begroting van het lopende seizoen een bedrag opgenomen 

van f 2500. --. Dit voor een bijdrage in de kosten die Brabantse verenigingen hebben gemaakt i.v.m. de 

organisatie van het Kindertafeltennisfeest. In de maanden december en januari hebben een 29 tal 

Brabantse verenigingen dit landelijke evenement georganiseerd. 

Daar er tot heden toe nog geen sponsor is gevonden door 
de landelijke organisatie vond het Afdelings Bestuur en de 
CTW van Brabant het een goede zaak om geld op te nemen 
in de begroting en zo een bijdrage te kunnen leveren in de 
kosten die organiserende verenigingen nu eenmaal hebben 
voor de organisatie van een dergelijk evenement. 
Ook voor het volgende seizoen is weer een bedrag 
gereserveerd van /2.500,- voor het Kindertafeltennisfeest. 
Dus ook in het volgende seizoen kunnen organiserende 
verenigingen op een bijdrage rekenen in de 
organisatiekosten. 

Voor de organiserende verenigingen van dit seizoen ziet de 
verdeling er als volgt uit:: 
4 verenigingen krijgen /25.- ondanks dat het 
Kindertafeltennisfeest door te geringe belangstelling niet 
door kon gaan. 

De overige f 2400.- wordt als volgt verdeeld: 
Verenigingen met 1 - 50 deelnemers 
Verenigingen met 51 - 75 deelnemers 
Verenigingen met 76 -100 deelnemers 
Verenigingen met meer dan 100 deelnemers 

De verdeling Ziet er dan als volgt uit: 

Attaque 
Never Despair 
Bergeijk 
OTTC 
Breda 
De Pinpongers 
BSM 
SV Red Star'58 
Budilia 
Smash'73 
Cosmos/TTVV 
Stiphout 
Een en twintig 
Tanaka 
Hotak'68 
Taverbo 
Irene 
TCS 
Kruiskamp'81 
Unicum 
v.Liempd Ass. 

f 60,
f 85,
f 110,
f 135,-

f 110,
f 135,
f 25,
f 135,
f 85.
f 60.
f 135.
f 85.
f 60.
f 135,
f 135,
f 60,
f 85,
f 135.
f 110,
f 135,
f 25,
f 110,
f 25,
f 85,
f 25.-

Uvco'71 
Luto 
Valkenswaard 
Het Markiezaat 
Vice Versa"51 
De Meppers 
Wanzl/Belcrum 
MTTV'72 

f 60,
f 60,
f 60,
f 110.
f 135.
f 60,
f 60.
f 60,-

De penningmeesters van de betreffende verenigingen 
kunnen binnenkort de bedragen zoals deze hierboven 
vermeld staan tegemoet zien. 

Namens de CTW (Jan van Gemert) hopen wij dat het voor 
bovenstaande verengingen en voor verenigingen die het 
Kindertafeltennisfeest in de afgelopen periode niet hebben 
georganiseerd het een stimulans mag Zijn om er in het 
volgende seizoen ook (weer) bij te Zijn. 

Namens de CTW afd. Brabant 

1~ 



wnUees CARAVAN-IMPORT 
DE JONG VAN HEES 
Dorpsstraat 2, 4 709 AC Nispen 
Telefoon 0165 - 36 52 45 

Importeur van: 
* Bürstner caravans * Esterel (vouw)caravans 
* Tabbert caravans * Rheingold caravans 
* F.F.B. kampeera~ut~o·s~-----:--~--

pp~~ Allild diverse 

LID 

AANBIEDINGEN 1 uit onze voorraad leverbaar. 

BOVAG 
CARAVAN 

Kleine Vri&ndjes 
·©v 

AANNEMERSBEDRJJF 

* BESTRATINGEN * GRONDWERKEN * RIOLERINGEN * KRAANVERHUUR 
* LEVERING VAN 

ALLE BESTRATINGS
MATERIALEN 

VLASSTRAAT6,SEROOSKERKE 
TEL. (0118) 59 24 49 
FAX (0118) 59 37 00 

;; Wij nemen graag de zorg 
'l;.:tlen ·verantwoordelijkheid 

van u over. 

Klein~~Vriendjes Dagverblijven B.V. 

16 een g~ft;lcuilere organi6atle met gekwalifi-
)fu:L.: ... ". r ,, ceerd per6oneel, 

füfäe kwaliteit6normen, hygiëne 

t;itj j~exltJel In opvangmogelijkheden. 
,<:':::;,:·:.:: 

Ee~ p~~{j9gl5ch tJeleid6plan en 5ervlce gericht 

"y}fii:,f op de jaren 2000. 

~?~~ze locatie Mathene66erlaan 18:3 

~lefoon 010-2251220) kunt u zich nog 

aa~'~elden voor particuliere- en tJedrljfäplaat6en 

voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Hoofdkantoor: KYO 13.V. Oo66traat 55 

4:306 Al3 Nieuwerkerk 



Dag/datum 

ma 7, di 8. vr 11 mei 
zaterdag 12 mei en zondag 13 mei 
zondag 13 mei 
vrijdag 18 mei 
vrijdag 18 mei 
zaterdag 19 mei 
zaterdag 19 en zondag 20 mei 
zaterdag 26 mei 
zaterdag 9 juni 
zaterdag 9 juni 

EXC:U§E!§ ••• 

Evenement 

Hackenbergcup, Arnemuiden. jeugd en senioren 
Internationaal studententoernooi bij Taveres in Eindhoven 
Finales nationale jeugdmeerkampen 
Buitengewone algemene ledenvergadering i.v.m. fusie 
Hackenbergcup. Arnemuiden. jeugd en senioren 
Nationaal bekertoernooi. halve finales en finales 
Nacht van De Rots in Boxtel 
Zeeuwse Jeugdranglijsttoernooi 
Sporthuis Maartense Top-12. Arnemuiden 
Top 6-kampen afdelingscompetitie jeugd, Kamperland 

In het artikel over Ria Elshof in de jubileummixed van april 2001 wordt de 
suggestie gewekt dat Peter van Ierse!. die als secretaris werd opgevolgd door 
Ria Elshof. uit onvrede is weggegaan. Niets is minder waar. Peter heeft 12Y, 
jaar in het afdelingsbestuur gezeten en stelde zich na het aflopen van de 
termijn waarvoor hij gekozen was. niet meer herkiesbaar. Hij is bij zijn 
afscheid benoemd tot erelid van de afdeling Brabant. 

Aanvullingen 
namen. namen. 
what"s in a name? 

In de jubileummixed stond een 
overzicht van alle Brabantse ver -
enigingen met uitleg over hun 
naam. Daarin zijn een paar foutjes 
geslopen. Bij deze de aanvullingen. 
TTV Irene uit Tilburg is genoemd 
naar de Irene brigade. In Wouwse 
Plantage luistert de vereniging naar 
de naam Pinpongers en niet Ping
pongers. De vereniging UVCO '71 
komt niet uit Oss maar uit Berli<;um. 
Onze excuses voor de gemaakte 
fouten. 

Peter. excuses voor de verkeerde toonzetting. 

Johan Heurter 

Ge 

Met ingang van 15 mei 2001 is 

de 45-jarige Gert Tijhof uit 

Eerbeek de nieuwe directeur 

van de Nederlandse Tafeltennis

bond. Hij is de opvolger van 

Hubert Speekenbrtnk. 
In zijn nieuwe functie zal Tijhof leiding 
geven aan het Bondsbureau en zal hij 
ook een nadrukkelijke bijdrage 
leveren aan de reeds in gang gezette 
veranderingsprocessen. die van de 
NTTB een moderne en professionele 
sportbond moeten maken. Deze 
processen spelen zich af binnen de 
landelijke vrijwilligersorganisatie. het 

bondsbureau en de afdelingen . . 
Gert Tijhof heeft zijn achtergrond 
liggen in de sport om precies te zijn 
in de zwemsport. 
Als manager van een aantal 
sportaccommodaties heeft hij veel 
ervaring opgedaan in het leiding 
geven aan professionals en 
vrijwilligers. Als waterpoloër heeft hij 
onder andere deel uitgemaakt van de 
nationale selectie in de periode van 
1977-1982. 

Nadat hij als actieve topsporter zijn 
carrière had beëindigd, heeft hij 10 
jaar training gegeven bij zijn zwem
en waterpolovereniging Het Ravijn in 
Nijverdal. Momenteel is hij daar nog 
voorzitter van de topsportcommissie. 

REGIONAAL 
BESTUURSTOERNOOI 
NOORO-OOST BRABANT 

Op vrijdagavond 11 mei wordt voor 
de 18e keer'het regionale bestuurs
toernooi georganiseerd in Regio Den 
Bosch. Seoert enige maanden met de 
naam: R~io Noord Oost Brabant. Het 
toernooi ·wordt zoals de andere 17 ke
ren gespeeld in de zaal van OTTC. Wel 
wordt dit toernooi nu voor de laatste 
maal in de huidige OTTC accomm&ia: 
tie gehouden. De 19e versie zal zo 
goed als zeker in de nieuw te bouwen 
accommodatie van OTTC gehouden 
gaan worden in mei 2002. Dus de Re
gionale Bossche bestuurders kunnen 
nog eenmaal hun tafeltenniscapacitei
ten laten zien in de huidige OTTC zaal 
aan de leeuwerik- straat. Voor nadere 
informatie kun. je contact opnemen 
met: Nico van Erp -Tel.: 0412-632106. 
E-mail: erpnicQ(éi)wish net 

1~ 
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..6. In WVTIK. het clubblad van stu
dententafeltennisvererûging Taveres 
uit Eindhoven staat een verslag van 
de traditionele. Oudhollandse peper -
nootbak-en-chocomel-lurk-avond. De
ze avond was zo traditioneel dat hij 
nog nooit eerder gehouden was en al
les dus uitgezocht moest worden. Er 
kwamen onmiddellijk problemen. zo
als wie koopt het meel en wie de cho
comel. Uiteindelijk werden 300 peper
noten en een tafeltennisbatje 
gemaakt. Nu maar hopen dat het zo 
goed bevallen is dat het ook echt een 
traditioneel gebeuren gaat worden. 

..6. Vrijwilligers zijn nodig om een 
vererûging draaiende te houden. Maar 
vrijwilligers worden steeds zeldzamer. 
Het leidt zelfs tot het opheffen van 
verenigingen. Enkele voorbeelden: 
Badmintonclub Helmond stopt door 
chronisch gebrek aan kader. De car -
navalsactiviteiten in Steensel werden 
afgelast wegens een tekort aan vrij
willigers. Carnavalsclub Jan Doedel in 
Helmond heft zich op: geen vrijwilli
gers meer. Wielerclub tempo in Veld
hoven zit in de problemen. kinderva
kantiewerk wordt in verschillende 
plaatsen afgelast. etc. Ook verschillen
de tafeltennisclubs hebben moeite om 
vrijwilligers te vinden. 

Taverbo uit Boxtel doet een oproep in 
het clubblad. maar de ervariI\g leert 
dat daar zelden iemand op afkomt. 
Van Herwaarden/TTCV uit Veghel 
biedt vrijwilligers voor achter èe bar 
een kleine vergoeding. 
Het Markiezaat uit Bergen op Zoem 
zoekt via een paginagrote adverténtie 
6 schilders voor het schilderen van 
het houtwerk binnen. 
TTV Cosmos/TTW uit Veldhoven 
heeft ook een advertentie in het eige1 
clubblad. Hier worden met name vrij
willigers gevraagd voor de organisa
tie van de Brabantse Kampioenschap
pen. Maar de vererûging zoekt ook 
nog vrijwilligers voor bardiensten. de 
evenementencommissie. begeleiders 
van teams. etc. De oproep van de 
voorzitter in het clubblad is nog geen 
noodkreet. maar het water begint al 
wel te stijgen. 
Bij sv Red Star '58 in Goirle zeggen 

~o 

vrijwilligers vaak af. De vrijwilligers
groep is daar ook erg klein en met al
le hulp is men blij, maar als je ja zegt, 
doe dan wat je beloofd. 
Het jaar 2001 is door de Verenigde 
Naties uitgeroepen tot jaar van de 
vrijwilliger. Wat de VN. wil is extra 
aandacht voor die vrijwilliger. Het zijn 
mensen die hun vrije tijd belangeloos 
beschikbaar stellen voor hun vereni
ging en die moet je af en toe stevig in 
de watten leggen. Verschillende ver -
enigingen organiseren eens per jaar 
een leuke avond voor hun vrijwilli
gers. maar er zijn ook andere initiatie
ven. Een paar voorbeelden: Bij ttv 
M.T.T.V ·72 uit Mierlo kiezen ze de vrij
williger van het jaar. A.T.T.C. ·77 uit 
Aarle-Rixtel heeft bij alle vrijwilligers 
een enorm paasei laten bezorgen. 
Misschien zijn er nog wel meer ver -
enigingen met leuke ideeën. Laat ze 
horen! 

..6. Uit een SWOT-analyse (blootleg
gen van sterke en zwakke punten. 
kansen en bedreigingen) bij ttv Tana
ka uit Etten-Leur is gebleken dat op 
het gebied van de PR nog wel het no
dige baanbrekend werk verricht kan 
worden. Het bestuur wil daarom de 
PR-activiteiten beter structureren. Ze 
zoeken hulp daarbij van enkele vrij
willigers. 

..6. Cosmos/TTW uit·Veldhoven 
verandert van naam. Doordat Cosmos 
Automatisering gefuseerd is met AAC 
en Reyers is een nieuw bedrijf ont
staan: AAC Cosmos. Met ingang van 1 
januari 2001 is ook de naam van de 
tafeltenrusvereniging verandert in 
AAC Cosmos. Deze naamswijziging 
houdt in dat er allerlei zaken zoals re
clameborden. briefpapier. maar ook 
wedstrijdshirts veranderd worden. 

..6. Op 2 september bestaat ttv Tios 
'51 uit Tilburg vijftig jaar. Het bestuur 
wil ter ere van dit jubileum het logo in 
een nieuw jasje steken. De leden 
wordt om hulp gevraagd bij het ont
werpen. De viering van dit jubileum 
vindt plaats op 8 september. 

..6. TTV De Meppers uit Heeze wil 
een nieuw logo op de voorkant van 

het clubblad. Daarvoor hebben ze 
Eveline benaderd. Zij studeert Immers 
logopedie. 
TTV De Meppers heeft onlangs een 
beginnerscursus georganiseerd. Er 
schreven 12 kinderen in en na afloop 
van de cursus zijn maar liefst 11 kin
deren lid geworden. Een grandioos 
succes. 

..6. TTV Smash uit Geertruidenberg 
heeft te weinig leden. Het ledental is 
met 15% gedaald. waardoor er nog 
maar 2 ipv 6 jeugdteams in de com
petitie zijn. Het jaar 2000 werd afge
sloten met een nadelig saldo en op de 
algemene ledenvergadering waren 
buiten het bestuur en de trainers 
slecht 7 leden aanwezig. Daarom zijn 
er acties gehouden om het aantal 
jeugdleden te vergroten. In januari 
was er de vrienden- vriendinnen
maand. Jeugdleden mochten vrienden 
en vriendinnen meebrengen naar de 
trairûng. Ook doet "ttv Smash weer 
mee aan het NKS-scholenproject. Het 
streven is om 35 jeugdleden te krij
gen. 

..6. TTV O.T.T.C. uit.OSS vierde het 
60 jarig bestaan met een klein feestje. 
alleen voor leden. De organisatie was 
geheel in stijl in kleding van de jaren 
40. De leestafel was ingericht met al
lerlei plakboeken en fotoalbums uit de 
oude doos. De oud-Hollandse spelen 
maakten het feest compleet evenals 
de oud-Hollandse peperkoek en spe
culaas. Als het nieuwe clubgebouw 
klaar is volgt er nog een groot feest. 

..6. TTV Flash uit Eindhoven organi
seerde een open dag. De belangstel
lenden werden goed opgevangen en 
ze waren over het algemeen zeer en
thousiast en belangst~le,nd. Ook de 
gratis koffie. de demonstratie en de 
prijsvraag deden het goed. Nu maar 
hopen dat er een aantal lid worden. 

..6. In Intergame. het clubblad van 
van Herwaarden/TTCV uit Veghel. 
staat een oproep aan de dieven van 
de auto van René van Bavel. Of ze zo 
vriendelijk willen zijn het bandje van 
'Metallica' terug te geven. 
De Opel Kadett mogen ze houden. 



Accountants-Administratieconsulenten 
Registeraccountants 

Belastingadviseurs 

Buitenruststraat 6 
4337 EH Middelburg 
Postbus 325 
4330 AH Middelburg 

Telefoon 
(0118) 67 89 00 
Telefax 
(0118) 63 88 38 

!lJ~~g ~al 
~l/JiiluJs~f.l/J#~ 

tlDDRl1 BEVELl\tlt1 ------
A. van Heestraat 19 • 4493 AJ Kamperland 
Telefoon (0113) 37 22 87 Fax (0113) 37 27 11 
E-mail: noordbeveland@intrabouw.nl 

. ~ 'eer/Jedrijf I Erkenu ic 

Accountants-en 
Adviesgroep Rijkse 

v.d. Spiegelstraat 12 
4461 LL Goes 
Postbus 2257 
4460 MG Goes 

Telefoon 
(0113) 21 56 70 
Telefax 
(0113) 215818 

Nieuwbouw 

Verbouwingen 

Onderhoud 

Glas· en schilderwerk 

Wandafwerkingen 
-.. 

Vrijblijvend prijsopg(\3f · 

Lid NVOB 

Lid Bouwgarant 



KRISTALIJN BETONSERVICE B.V. 
KRISTALIJN VLOERENTECHNIEK B.V. 
Scholeksterstraat 3 
4302 WP Zierikzee 
Tel. 0111 - 45 03 45 

Betonboren en zag 
beton renovatie - betoninj 

kelderafdichting/ vloerco 

gevelreiniging/ impregner, 

kwaaitaal-vloerrenovatie 

de Kruit molen . /' .... 
j ~, ' li v 
;q \ ' 

~,-~~\ 
U kunt er bij ons aan eten wat u er af bowlt. .. 
of er af bowlen wat u er aan eet; u zegt 't maar! 

'Ji 7.. .• w 
. 
\ 

Bar-Bowling de Kruitmolen kan u diverse bowling-arrangementen aanbieden, zoals: 

+Steengrillen 
•soep met stokbrood• diverse soorten vlees, sauzen en salades 
• toetje (deelname minimaal 4 personen) 

+ Indisch buffet 
• soep • kip-, varkens- en rundgerechten • diverse saté's 
• toetje (deelname minimaal 20 personen) 

+ Chinees buffet 
•soep 
• diverse Chinese gerechten • diverse st é's 
• toetje (deelname minimaal 20 personen) 

+ Koud buffet 
• laat u verrassen ... (deelname minimaal 20 personen) 

•Alles incl. 1 uur bowlen• drank voor eigen rekening • reserveren minimaal 1 week vooraf noodzakelijk 

Bel ons of kom langs om de mogelijkheden door te nemen of een afspraak te maken! Graag tot ziens! 

Bowling/ Partycentrum "de Kruitmolen" 
Kruitmolenlaan 129, 4337 KP Middelburg. Telefoon 0118 - 63 48 62 of 0118 - 63 49 50 - Telefax 0118 - 64 27 82 



Het door de Osse tafeltennisvereniging OTTC georganiseerde 3 le Maasland tafeltennis team toernooi is 

ook dit jaar weer een grandioos succes geworden Zoals de laatste jaren gebruikelijk was ook dit jaar 
het aantal inschrijvingen weer overweldigend. Een 25-tal teams moesten dan ook afgezegd worden. Wel 
werden zij op de reserve lijst geplaatst als er teams zich zouden afmelden. Een ~Hal teams konden 

l hierdoor nog deelnemen Het toernooi was reeds op de sluitingsdatum van inschrijving volgeboekt. 

Het organiserende OTTC moest zelfs 2 
extra tafels plaatsen om alles in goede 
banen te leiden. 65 tafels stonden nu 
opgesteld in de gecombineerde 
sporthallen De Ruivert en Mondriaan. 
175 teams (70 jeugd en 105 senioren) 
begonnen 's morgens om 09.00 uur 
aan hun wedstrijden. Tot de 
deelnemers behoren steeds een 
aantal verenigingen die elk jaar de . 
weg naar Oss weten te vinden. 
verenigingen als Relax Didam ( 13 
teams). Never Despair Den Bosch (13 
teams). Zevenaar (10 teams) en ATC 
Nijmegen (9 teams) zijn wel de 
verenigingen die elk jaar met een 
grote deelnamen in Oss aanwezig zijn. 
Dus het mag duidelijk zijn dat de 
organiSatoren vooraf al positief 
gestemd waren. Vele positieven 
reacties mocht het organiserende 
OTTC dan ontvangen van diverse 
deelnemers. 
Vele deelnemers hebben dan ook 
weer het 32e Maaslandtoernooi 24 
maart in hun agenda opgenomen. 
Maar helaas is het bij vele toernooien 
het geval dat altijd spelers wegblijven 
zonder zich tijdig af te melden. Dit 
jaar was het aantal groter dan het 
vorige toernooi. Nu bleven er 7 teams 
weg zonder zich af te melden. Jammer 
is dit voor de 25 teams die op de 
reserve lijst stonden. maar door niet 
(tijdig) af te melden voorkomt men dat 
de organisatie nog teams kan 
oproepen. 
In de senioren 2 klasse was Relax 
met Feder Schuurman en Marco 
Frenken duidelijk het betere team. 1n 
de finale versloegen zij Taveres ( Jan 
Ridder en Erwin Verdulmen) met 3-0. 
De OTTC teams Maurice Cuijpers
Robert Moorman) en Twan Roelands 
en Hans Slootweg kwamen nog wel 
door de eerste ronde maar werden 
toen uitgeschakeld door de latere 

halve finalisten VTV en N.Despair. In 
de senioren 3 klasse was Seta 
Sevenum net iets sterker dan Taveres. 
In de senioren 4 klasse stond het 
combinatie team Sander van Grinsven 
en Heico van Brakel (OTTC/VVersa 
Oss) in de finale tegenover TTC 
Tegelen. De Noord Limburgers waren 
met 4-1 sterker. Sander van Grinsven 
kon in de finale nog wel het team op 
een voorsprong zetten. maar toen was 
het afgelopen met het Osse team. In 
de senioren 5 klasse won het team 
van Docos Leiden na een spannende 
wedstrijd met 3-2 van V.Versa Oss. Bij 
de jeugd stond het gehele toernooi op 
een goed niveau. In de jeugd 1 klasse 
was de finale een aangelegenheid 
tussen 2 teams van Vriendenschaar 
uit Gouda. Verrassend won het team 
Renee Blom en Theo Verrijt de finale 
van het landelijke A team Vincent 
Blom en DenniS van Dijk met 3-1 de 
finale. Een mooie halve finale was er 
voor het OTTC team Dave van Toor en 
Jos Heijmans.In de jeugd 3 klasse was 
het een regionale gebeurteniS de 

finale. De teams Revanche uit Schaijk 
en het combinatie team van OTTC/JCV 
bestaande uit Marc Coumans en 
Adrie op 't Hoog speelden een 
sidderende finale. Een finale die een 
waardig sluitstuk bracht aan dit 
toernooi. In de finale was het 
uiteindelijk Revanche dat in de 3e 
game van de 5e partij met 24-22 de 
winst naar zich toetrok. 

In de jeugd 5 klasse waren het 
uiteindelijk de meisjes van het 
Koningslust team dat onder leiding 
van voormalige Ere diVisie speelster 
Lon Caeters Bos de zege voor zich op 
eisten. De 10 jarige Loes Caeters en 
Susan Douwen waren in het toernooi 
voor alle teams te sterk. In de finale 
wonnen zij overtuigend met 4-1 van 
het jongens team van Relax Didam. 
Opvallend waren de uitstekende 
resultaten van de diverse 
meisjesteams. Zij deden het goed 
tussen de jongens. Niet minder dan 9 
van de 20 finalisten bij de jeugd 
waren meisjes. 

Jees verder voor de uitslagen op pagina 24 ·-

2~ 



Uitslagen 31e Maaslandtaernaai 

Jeugd 1 
1 Vriendenschaar 2 4-1 Theo Verrijt-Vincent Blom 
2 Vriendenschaar 1 Renee Blom-Dennis van Dijk 
Jeugd 2 
1 Best 3 3-0 Yi Ming Lau-Frans vd Ven 
2 Wibats Erica vd Bos-Iris Kirsten 
Jeugd 3 
1 Revanche 3-2 Marc Janssen-Lindy Croonen 
2 OTTC/JCV Mark Coumans-Adri op 't Hoog 
Jeugd 4 
1 Wapin 3-1 Marijke Verberkt-José Janssen 
2 Never Despair Myrna Meester-Floor Desmense 
Jeugd 5 
1 Koningslust 4-1 Loes Caeters-Susan Nouwen 
2 Relax Martijn van Raaij-Jonavan Willemse 

Senioren 2 ·"' 
1 Relax 3-0 Féder Schuurman-Marco Frenken 
2 Taveres Jan Ridder-Erwin Verdulmen 
Senioren3 
1 Seta 3-2 Hans Hagens- Frank Hagens 
2 Taveres Marcel Geboers-Arjan Kale 
Senioren 4 
1 TTC 4-1 Ruben Spruijtenburg-Bas Nelissen 
2 OTTC/VVersa Oss Sander van Grinsven-Heico van Brakel 
Senioren 5 
1 Docos 3-2 Cor Taaams-Henk Kreder 
2 VVersa Oss Robert Broeren-Willem Lorist 



Bouwbedrijf 
de Caluwé en Broekaart B.V. 

Nieuw- en verbouw woningen 
Timmerwerken 
Betonwerken 
Uti 1 ite itsbouw 

Dorpsstraat 2b, 4569 AJ Graauw 
Tel.: 0114 - 63 30 10 Fax: 0114- 63 30 11 

Hofleverancier sportprii~ , . 
van de NTTB , 
af deling Brabant / Zeef à 
Kiik op onze website: www.spor 

Pedro van Heume ·.· 
Spartprijze 
Snelle levering en zéér voordelig! 

Oss Niimegen 
Tel. 0412 - 642 780 Tel. 024 - 37 82 33 
e-mail: info@sport-priizen.nl 



VIES 
pensioen-, hypotheek- en assurantieadvies 

0 inventariseren van huidige en toekomstige risico's 
0 plannen van toekomstige zekerheden 
0 adviseren van levens-, schade- en risicoverzekeringen 
0 beheren van uw financiële zaken 
0 beleggen in bank/verzekeraarsfondsen op de effectenbèurs 

Laat nu een inventarisatierapport maken en kies voor een zekere toekomst 

Wij werken met de meest toonaangevende bank/verzekeraars in Nederland 

Kantoor Heinkenszand: 
Bert. Bos, Torenvalkstee 12, Postbus 100, 4451 AC 
Telefoon: 0113 - 568068 

Kantoor Dordrecht: 
Marcel Eichhorn, Telefoon: 078 - 6229949 Fax: 078 - 6229947 
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Er zullen veel vragen zijn bij iedereen 

over het hoe en wat van de rûeuwe 

afdeling ZuidWest. Een ding moet 

duidelijk zijn, er zal hard aan getrokken 

moeten worden door bestuur en 

commissies om de afdeling die op 

18 mei definitief z'n beslag moet krijgen 

van begin af aan tot een succes te 

maken. Natuurlijk zal het hier en daar 

wel eens nûs gaan en zullen de 

criticasters van de fusie gelijk klaar 
staan om te zeggen: zie je wel..., heb ik 

het niet gezegd. 

Ook de problemen rond de competitie
commissie in Brabant maken de start er niet 
gemakkelijker op en heeft er voor gezorgd dat 
het wel en wee van de najaarscompetitie 2001 
met argusogen gevolgd zal worden. 
Toch ben ik er van overtuigd dat het merendeel 
van de leden de nieuwe organisatie voldoende 
krediet zal geven en dat we op veel steun 
mogen rekenen ook al zal er het een en ander 
veranderen. In ieder geval is gebleken dat de 
beide afdelingen elkaar goed aanvullen zowel 
bestuurlijk als in tafeltennistechnische zin. 

De redactie van dit blad vroeg mij om als 
scheidend voorzitter van de afdeling Zeeland 
een stukje te schrijven. Eerlijk gezegd heeft het 
best wat moeite gekost om mee te werken aan 
de opheffing van onze afdeling, waarvan ik 
zonder meer durf te zeggen dat we de laatste 
jaren de zaakjes bestuurlijk en organisatorisch 
goed op orde hadden. Anderzijds blijkt dat je 
als kleine afdeling minder mogelijkheden hebt 
om de competitie in alle klassen goed in te 
delen. Al bleken onze Zeeuwse 
competitieleiders over zoveel fantasie te 
beschikken dat er steeds weer een acceptabele 
competitievorm uitkwam. 
Bij de voorjaarscompetitie van 2001 kwam ik 
pools tegen van 4. 5. 6. 7 en 8 teams en ik meen 
me te herinneren dat we in het verleden ook 
wel·eens een pool van 10 teams hebben gehad. 
Ik heb steeds veel plezier beleefd aan het werk 
als voorzitter van de afdeling Zeeland. met een 
prima bestuur en fantastiSch werkende 

commissies die het bestuur veel werk uit 
handen namen. Slechts één echt nare 
herinnering heb ik overgehouden aan deze 
periode. waarvan de nog steeds voortdurende 
nasleep mij iedere keer weer herinnert aan het · 
feit dat het bestuur door de toenmalig 
secretaris jareniang op een gigantiSche wijze is 
belazerd en voorgelogen met tevens het 
achteroverdrukken van een fors bedrag aan 
geld dat, door alle Zeeuwse tafeltennissers (van 
jong tot oud} was bijeengebracht. Zoiets gaat je 
niet in de kouwe kleren zitten. 

Vanaf 18 mei 2001 hoop ik mij als secretaris 
van de afdeling ZuidWest in te kunnen zetten 
voor het wel en wee van de tafeltennis in dit 
deel van Nederland. 
Zeker nadat de Stuurgroep Fusie in de persoon 
van Adri Dam een prima kandidaat had 
gevonden voor het voorzitterschap van de 

· nieuwe afdeling, was ik er van overtuigd dat 
m'n eerste keus voor de functie van secretaris 
de juiste is geweest. 



Fusie NTTB afdelingen Brabant en Zeeland 
Adressenlijst Stuurgroep+ en Werkgroepen 

STUURGROEP + 
Jacques Tempelaars Cameronlaan 1 4631 NW HOOGERHEIDE (0164) 614668 jacques@tempelaars.net 
Jan Mijnsbergen Boekweitstraat 13 4341 KD ARNEMUIDEN (0118) 60 24 78 jan.mijnsbergen@zeelandnet.nl 

fax (0118) 60 34 54 
06 5378 7109 

Peter Boon Breeweg 37 4335 AN MIDDELBURG (0118) 62 82 61 
06 51 35 41 37 

Nico van Erp Begijnenstraat 169 5341 BJ OSS (0412) 63 21 06 erpnicO@wish.net 
Arno van Esch Monteverdistraat 1 5049 EV TILBURG (013) 455 62 27 a.van.esch@c-hol.nl 

fax (013) 456 32 34 
06 53 22 64 51 

Bram Houterman Amnestylaan 165 4336 LL MIDDELBURG (0118) 62 44 15 bhouterman@zeelandnet.nl 
Adri Dam A. Koenestraat 11 4731 EW OUDENBOSCH (0165) 31 42 70 adritonnydam@zonnet.nl 
Chris van Dijk Kennedylaan 36 5051 XG GOIRLE (013) 534 54 46 c.h.m.vandijk@freeler.nl 
Cor Bom Groenstraat 21 4797BA WILLEMSTAD (0168) 47 28 45 c.j.bom@wbmt.tudelft.nl 

WERKGROEP AUTOMATISERING EN LEDENADMINISTRATIE 
Joost Schoenmakers van Gilselaan 40 4702 GL ROOSENDAAL (0165) 56 12 61 j.schoenmakers@hccnet.nl 
Ria Elshof Plutostraat 17 5694 SV SON EN BREUGEL (0499) 47 62 22 ria.leon.elshof@hetnet.nl 
Jan Mijnsbergen Boekweitstraat 13 4341 KD ARNEMUIDEN (01 18) 60 24 78 nevofoon@zeelandnet.ni 

fax (0118} 60 34 54 
06 53 78 71 09 

Henk Sandkuyl Willibrorduslaan 5 5552 HA VALKENSWAARD (040) 207 05 94 sandkl@hsvw.demon.ni 
(040) 207 05 95 

Ronald de Wild Trompstraat 18 5102 BT DONGEN {0612) 37 11 48 r.de.wild@wxs.nl 

WERKGROEP FINANCIËN 
Chris van Dijk 
Jan-Willem Bultman 
Edo Koele 

Kennedylaan 36 
Proveniersblok 12 
de Ruyterstraat 103 

5051 XG GOJRLE (013) 534 54 46 
4623 VM BERGEN OP ZOOM (0164) 24 09 40 
4335 GK MIDDELBURG (0118) 64 32 50 

c.h.m.vandijk@freeler.ni 
bultm004@wxs.nl 
ekoole@wishmail.ni 

WERKGROEP TECHNISCHE ZAI<EN EN KADERVORMING 
Hier functioneert eigenlijk geen echte werkgroep, maar de mensen die hiervoor werk hebben verricht zijn in feite de leden van de 
Technische commissies van Brabant en Zeeland 

WERKGROEP TOERNOOIEN EN WEDSTRllDEN 
Nico van Erp 
Harrie Kuijpers 
Bram Houterman 

Begijnenstraat 169 5341 BJ OSS 
van Lieshoutstraat 16 5708 CE HELMOND 
Amnestylaan 165 4336 LL MIDDELBURG 

WERKGROEP P.R. EN SPONSORING 
Johan Heurter 
Henk Sandkuyl 

Pieter Brooijmans 
Jaap Meester 
Gerrit-Jan Bijlsma 
Erik Hoogenboom 

Langeakker 33 
Willlbrorduslaan 5 

Blauwe Kei 37 
Zuidvlietstraat 1 
Ravelijn 17 
Populierenlaan 2 

WERKGROEP COMPETl'l'IE·ZAI<EN 
Marian Wagemakers 
Arno van Esch 

Cor Bom 
Johan 't Hooft 
Remco Dijkers 

~8 

Beatrixlaan 20 
Monteverdistraat 1 

Groenstraat 21 
Halsterseweg 53 
Thorbeckelaan 25 

5735 HD AARLE-RIXTEL 
5552 HA VALKENSWAARD 

4834 AW BREDA 
4491 BP WISSENKERKE 
4551 AN SAS VAN GENT 
4493 CT KAMPERLAND 

oi731 KK OUDENBOSCH 
5049 EV TILBURG 

4797 BA WILLEMSTAD 
4661 KM HALSTEREN 
4463VA GOES 

(0412) 63 21 06 
(0492) 53 69 48 
(0118) 62 44 15 

erpnico@wish.net 
harriekuijpers@hetnet.nl 
bhouterman@zeelandnet.nl 

(0492) 38 20 17 jamlheurter@hetnet.nl 
(040) 207 05 94 sandkl@hsvw.demon.nl 
fax (040) 207 05 95 
{076) 587 67 09 pibrO@Westbrabant.net 
(0113) 37 20 28 meest@zeelandnet.ni \. 
(0115) 45 05 87 gjbijlsma@Cs.ni 
(0113) 37 34 05 erniho@wxs.nl 

(0165) 31 35 74 mwagemak@Concepts.nl 
(013) 455 62 27 a.van.esch@C-hol.nl 
fax (013) 456 32 34 
06 5322 64 51 
(0168) 47 28 45 
{0164) 68 52 82 
(0113) 22 29 66 

c.j.bom@wbmt.tudelft.nl 
johjud@Xs4all.nl 
rhdykers@Zeelandnet.nl 


