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

eerste jaargang, nummer 2 
alle redactionele pagina's uit deze uitgave 
mogen gecopieerd worden ter 
ondersteuning/berichtgeving aan alle leden van 
de aangesloten verenigingen. 

Johan Heurter, 
Langeakker 33, 5735 HD Aarle-Rixtel 
tel: [0492] - 38 20 17 
e-mailadres: j.heurter@chello.nl 

Gerrit Jan Bijlsma 
Ravelijn 17, 4551 AN Sas van Gent 
tel: [0115] - 45 05 87 
e-mailadres: gjbiilsma@cs.com 

Copyhunter Zeeland: 
Jan Remmers 
Burg. Bollelaan 25 
4328 LT Burgh-Haamstede 

Jaap Meester 
Zuidvlietstraat 1. 4491 GP Wissenkerke 
tel: [0113] - 37 20 28 
e-mailadres: meest@zeelandnet.nl 

Erik Hoogenboom 
Populierenlaan 2. 4493 CT Kamperland 
e-mailadres: emiho@Wxs.nl 

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

Afdeling Zuidwest 
http: //www.nttb-zuidwest.nl 

Inleveren copij 
tot en met 1 augustus 2001 

Anco reclame 
Telefoon: 0115-451770 
e-mail: ancoreclame@Zeelandnet.nl 

Achter de rug ... 

De fusie is een feit, alle voorbereidingen zijn achter de rug. 
De Mixed en de Service gingen en de (ge-)Mixed kwam. 
De laatste Zeeuwse en Brabantse afdelingsvergaderingen vonden plaats 
De competities zitten er weer op, net als veel toernooien. 

De eerste helft van dit jaar was er één om niet snel te vergeten." 

Voor tafeltennissend Brabant en Zeeland van een welverdiende vakantie gaat 
genieten. nog één keer een (ge-)Mixed voor u. 
Nog drie te gaan ... " dit jaar. 
De copy voor het volgende nummer kunt u in alle (vakantie-) rust schrijven en 
inleveren bij de redactie. Wij hoeven dit pas op 1 augustus binnen te hebben. 
Voorbeschouwingen op competities, een column (volg het voorbeeld van Peter 
Boon), verslagen van tafeltenniservaringen in den vreemde, enz. enz. Stuur ze 
ons toe. 

Namens de redactie: veel leesplezier. veel inspiratie om te schrijven en 
vooral ...... een heel plezierige vakantie toegewenst. 

Gerrit Jan Bijlsma 
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De afdelingen Brabant en Zeeland van 
de NTTB zijn op 18 mei 2001 opge
heven. Op hetzelfde moment werd een 
nieuwe afdeling geboren: ZuidWest is 
de naam. Tijdens de eerste 
vergadering van de nieuwe afdeling 
zat de voorzitter van de Stuurgroep, 
Jacques Tempelaars, alleen achter de 
bestuurstafel. Het bestuur van de 
nieuwe afdeling moest nog gekozen 
worden en hier dreigde een 
probleempje te ontstaan. 

Een "opstandige club", zoals 
woordvoerder Paul Kil ze zelf noemde 
wilde een schriftelijke stemming over 
de personen, maar uiteindelijk werd 
daar op dringend verzoek van 
Jacques Tempelaars vanaf gezien. 
Paul Kil deelde wel mee dat de 

bestuursleden kritisch gevolgd zullen 
worden. 

In het nieuwe afdelingsbestuur 
werden gekozen: 
• Adri Dam, voorzitter 
• Jan Mijnsbergen. secretaris 
• Chris van Dijk, penningmeester 
• Nico van Erp, CTW 
• Cor Bom, ACL 
• Henk Sandkuyl, communicatie 
• Voor het werkveld technische zaken 

is nog een vacature. 

Ook het beleidsplan werd zonder 
problemen goedgekeurd. 
Alle AB-leden zijn gekoppeld aan 
taakvelden. Daarnaast zijn er 
werkgroepen die de taken uitvoeren. 
op basis van een schriftelijk mandaat. 

Indien nodig kunnen er ook nog 
adviesgroepen ingesteld worden die 
meedenken over het beleid rond 
bepaalde zaken. Zo 'n adviesgroep kan 
door het bestuur ingesteld worden 
voor een specifiek taakgebied. 

Thorn de Jonge overhandigde aan de 
nieuwe voorzitter Adri Dam nog een 
fotoboek van het 50-jarig bestaan van 
de afdeling Brabant + het 
receptieboek, NTTB-voorzitter 
Raymond Gradus feliciteerde het 
nieuwe bestuur en de vergadering 
met de nieuwe afdeling en Jaap 
Meester riep elke Brabantse 
vereniging op om één advertentie 
voor dit afdelingsorgaan te werven. 

Verenigingen, doe uw best! 

Kasc:ammissie 
De kascommissie van de afdeling Brabant deed in haar verslag een aantal 
voorstellen. Het bestuur eindigde met het bekende "we zullen er naar kijken" en 
ging door met het volgende agendapunt. Volgens mij werd er IÛer een klassieke 
fout begaan. 

De kascommissie bekijkt namens de leden of de penningmeester zijn taak naar 
behoren heeft verricht. De kascommissie rapporteert dan ook aan de leden en de 
voorstellen die de kascommissie heeft gedaan zouden dan ook door de leden 
beoordeeld moeten worden. Dat gebeurde niet, terwijl er toch een aantal 
belangrijke aanbevelingen werden gedaan. 

Allereerst het punt van het boekhoud programma wat nu door de 
penningmeester wordt gebruikt. De kascommissie adviseerde een toegankelijker 
programma te gaan gebruiken, waardoor voor de kascommissie te controleren 
valt of de penningmeester wel regelmatig de financiën bijwerkt. Tevens maakt 
dat de overdracht aan een ander. en dat zal in een verre toekom\.t toch ooit wel 
gebeuren, gemakkelijker. 

Een andere aanbeveling was dat de kascommissie de leden graag een advies wil 
geven over de begroting voor het komende jaar. Doordat de gegevens te laat 
beschikbaar zijn is dat nu niet mogelijk. De kascommissie gaat er van uit dat de 
leden graag een advies hebben. maar dezelfde leden nemen genoegen met het 
antwoord van de voorzitter om er naar te kijken. 

Ik hoop dat het nieuwe afdelingsbestuur op de eerstvolgende ledenvergadering 
met een voorstel komt wat recht doet aan de aanbevelingen van de 
kascommissie. 

Johan Heurter 
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+ ontbijtservice 
+ warme en koude buffetten 
+warme maaltijdvoorziening 
+ borrelhapjes 
+ bedrijfsrecepties en openingen 

Voor meer informatie: 

+ bedrijfscatering 
+ feesten partijen 

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

Autorijles!? 
NEEM EEN 
VERTROUWD ADRES: 

FRANC 
KRUITBOSCH 

RECLAME 

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

gevels of ruiten / autostriping 
reclameborden / spandoeken 

kunststof letters / bewegwijzering 
rijdende straatreclame / ma~neetplaten 
lichtreclame / lichtbakken / lichtkranten 
zelfklevende teksten en logo's/ stickers 

vlaggen / reclame op kleding 
exclusief glasstraalwerk 

kantoor/ werkplaats: 
Pr. Irenestraat 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 

Opeflingstijden: 
Maar1dag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur. 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 



Het weekeinde van 5 en 6 mei 
stonden in de afdeling de Brabantse 
kampioenschappen op het 
programma. Een laatste strijd om de 
diverse titels. Want vanaf het volgende 
seizoen wordt het een kampioenschap 
van de nieuwe afdeling ZuidWest. Dit 
door de fusie van de afdelingen 
Brabant en Zeeland. 

schema gehandhaafd kon worden. 
Bovendien is de samenwerking met 
de werkgroep 
"Afdelingskampioenschappen" een 
idee wat uitstekend is bevallen. De 
werkgroep die alle voorbereidende 
werkzaamheden voor haar rekening 
nam. Dit zoals verwerken 
inschrijvingen. controles. indelen en 
het maken van het tafel/tijdschema. 
Jammer is dat er minder 
inschrijvingén waren dan het 
afgelopen jaar. Of het tijdstip van 
enige invloed is geweest is niet geheel 
duidelijk. 

Bij de jeugd was de Brabantse titel in 
de hoogste klasse verrassend voor 
Eric van Opstal van Tanaka. Nadat hij 
in de halve finale na een 19-16 
achterstand wist te winnen van 
Stephan Wens versloeg hij in de finale 
Bart van Meurs. 
Bij de meisjes was de titel Ineke 
Brankaert van Cosmos/TTV Zij 
versloeg in de finale Suzan vd Velden 
van Stiphout. 

De vereniging Cosmos/TTVV zorgde 
onder leiding van Arian van Gemert 
voor een perfecte organisatie in een 
accommodatie waarin de tafels een 
ruime opstelling hadden. Een groot 
aantal vrijwilligers zorgden ervoor 
dat er door velen gesproken werd 
over een perfect georganiseerd 
kampioenschap. 
Maar wat net zo belangrijk is bij een 
dergelijk toernooi dat gedurende 
beide dagen exact het tafel/tijd 

De 229 senioren (50 dames en 179 
heren) en 325 jeugd (70 meisjes en 
255 jongens) waren afkomstig van 
38 verenigingen. Met name dit aantal 
is beduidend lager dan het vorige 
seizoen. (49) 

Bij de heren behaalde Davy 
Vanvinckenroye voor de 2e achtereen 
volgende maal de Brabantse titel. In 
de finale was zijn teamgenoot 
Tournelle een maatje te klein. 
Bij de dames ging de titel zoals 
verwacht naar Dimitrova. Zij versloeg 
in de finale Ellen Ras. 

Nico van Erp 

UITSLAGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2001 
JONGENS: Enkel 
Junioren A/B: 1 E.v:Opstai Tanaka 2 B.v:Meurs Wanzl/Belcr. 21-11, 19-21. 21-18 
24 deeln. 2 J.v.Doorn TTCV/Herw S. Wens VVersa'51 

Junioren c: 1 B.v.Kesteren Tanaka 2 R.d.Vries Unicum 21 -19, 17-21, 24-22 
60 deeln 3-4 N.Wagtrnans Back Hands Y. Ming Lau Best 

Junioren D: 1 G.Wernke Wanzl/Belcr. 2 M.v.Hoek JCV 21-14, 21-19 
14 deeln. 3-4 B.vd.Heuvel Uvco'71 T.Bogaard Wanzl/Belcr. . 
Kadetten A/B: 1 J.Wens VVersa'51 2 J.Christianen Tanaka 22-20, 19-21 , 21-19 
24 deeln. 3-4 M.Kuipers Irene J.Vincentie Stiphout 

Kadetten C: 1 PStolk Markiezaat 2 M.Meijvis Wanzl/Belcr. 23-25, 21-17, 21-13 
44 deeln. 3-4 K.v.Beers VVersa'51 G. Ghalamdar N.Despair 

Kadetten D: 1 Pv.Oevelen Hotak'68 2 D.Smits Zwaantjes 15-21, 22-20, 22-20 
17 deeln. 3-4 M.Klik Flash S.Jutte Tios'51 

Pupillen A/B 
WelpenA: 1 J.v.Mier Irene 2 S.Ooms Unicum 21-14. 21-13 
8 deeln. 3-4 A op 't Hoog JCV VPereir Cosmos/TTVV 

Pupillen C: 1 M.Gijselhart Tios'51 2 S.v.Happen Unicum 21-16, 21-13 
21 deeln. 3-4 D.v.Happen Unicum L.Suijs Cosmos/TTVV 

Pupillen D: 1 T.v. Haaren Irene 2 A.Peeters Flash 21-18. 21-9 
29 deeln. 3-4 S.Kuiten Unicum B.Mikkers Cosmos/TTVV 

WelpenD: 1 T.v. Gasteren Irene 2 D.Smalheer TCS 21-19, 21-12 

22 deeln. 3-4 F.Pluut Zwaantjes R. Peeters Flash 

Dubbet 
Tanaka-TTCV /Herwaarden.._ Jongens 1: 1 E.v.Opstal - Wvd.Lans 

14 dubbels 2 J.Wens- S.Wens Vice Versa'51 

Jongens 2: 1 L.v.Grootel - S.Ooms Unicum 
40 dubbels 2 J.Vincentie - J.v.Heister Stiphout 

Jongens 3: 1 Id.Wit- B.Pereira Cosmos/TTVV 
31 dubels 2 A. op 't Hoog - R. v.Doremaele JCV 

Jongens 4: 1 VPereira - L.Suijs Cosmos/TTVV 
19 dubbels 2 T.v.As - F.Kaldewee Wanzl/Belcrum 

Jongens 5: 1 T.v.Gasteren - F. Plu ut Irene- Zwaantjes 

25 dubbels 2 O.Peeters - A.Peeters Flash 

Meisjes: Enkel 
Stipphout 21-18, 21-11 Junioren A/B 1 I.Brankaert Cosm/TTVV 2 S.vd.Velden 

18 deeln. 3-4 A.vd.Broek Flash I.Kraan JCV 

Junioren C/D 1 M. Meesters N.Despair 2 F.Desmense N.Despair 21-11. 21-16 

17deeln. 3-4 A.Bruinsma Flah K.vd.Heuvel Zwaantjes 

lees verder op pagina 6 "~ 
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kadetten A/B 
pup. A: 1 D.v.Pelt Tios'51 2 S.Leijten VVersa'51 21-15, 21-13 
13 deeln. 3-4 Wv.Haaren Taverbo I.Fonken Irene 

kadetten C/D 1 I.Habes Irene 2 E.Fonken Irene 21-17, 21 -12 
5 deeln. 3-4 S.vd.Hurk Irene L.Theuns Pinpongers 

Pupillen B/C 1 S.Timmermans Irene 2 B.Rits Tanaka 21-19, 15-21, 21-15 
9 deeln. 3-4 N.Wassink Unicum M.v.meel TCS 
pupllen D 
welpD: 1 L.v.Meel TCS 2 M.Koudijs ATTC'77 21-18, 21 -11 
8 deeln. 

Dubbel: 
Meisjes 1 1 C.Franken- D.v.Pelt Hotak'68-Tios'51 
11 dubbels 2 S.leijten- M.Meerbeek VVersa'51 

Meisjes 2 1 Gvd.Broek- H.Pluut TTCV /Herw.-Zwaantjes 
10 dubbels 2 N.Beerens- N.Grimminck Cosm./TTVV-VV'51 

Meisjes 3-4 1 N.Wassink- L.v.Meel Unicum-TCS 
13 dubbels 2 S. Timmermans- E.Fonken Irene 

HERENENKEL 
A/B 1 D.v.Vinckenroye Cosm/TTVV 2 C.Tournelle Cosm/TTVV 21-8, 21-14 
11 deeln. 3-4 P.v.Gemert Cosm/TTVV M.vd.Leur Cosm/TTVV 

c 1 R.Driessen N.Despair 2 R.Clijsen Tios' 51 22-20, 12-21 , 21-10 
8 deeln. 3-4 B.v.Meurs Wanzl/Belcr. S.Wens VVersa'51 

D 1 J.Klemans Tios' 51 2 M.Kraan JCV 21-17, 21 -18 ,î 

38 deeln. 3-4 A.v. Esch Tios'51 S.Heijnis Flash 

E 1 R.vd.Heijden OTTC 2 FStraatman Rally 21-13, 21-19 
33 deeln. 3-4 M.Geboers Taveres M.v.Oorschot Cosmos/ TTVV 

F 1 A.Mulder Flash 2 R.vd.Broek Flash 21-14, 23-21 
48 deeln. 3-4 WGouda Alw.Fair Wd.Heide ODT 

G 1 R.Oonincx Back Hands 2 R.Leentjes Taveres 21-12, 21 -12 
19 deeln. 3-4 G.Sanne Back Hands R.d.Kort Irene 

H 1 T:Vreven Cosm/ TTVV 2 E.Roelen TCS 21 -19, 13-21 , 21-17 
22 deeln. 3-4 A.Raaymakers Pinpongers 2 P.Quik Pin pon gers 

Dubbel: 
A/B 1 D. v. Vinckenroye C. Tournelll Cosmos/ TTVV 
6 dubbels 2 T.Stoeldraaier E.Wouts TCS 

C/D 1 P.Scholtes Gvd.Hout Red Star'58 
23 dubbels 2 S.Heijnis B.v.Meurs Flash - Wanzl/Belcrum 

E 1 Fd.Brouwer H.v.Erve Cosmos/ TTVV 
18 dubbels 2 R.v.Hiele WBakx Cosmos/ TTVV 

F 1 R. Heesbeen M.Laros JCV 
24 dubbels 2 B.Peters P. v. Brakel Never Down 

G 1 G.Sanne R.Oonicx Back Hands 
10 dubbels 2 P.Putmans G.Baselmans Cosmos/TTVV 

H 1 P.Quik A.Raaijmakers Pinpongers 
8 dubbels 2 R.Heinen J.Jessen Waalwijk 

DAMES ENKEL: 
A/B 1 I.Dimitrova Cosm/ TTVV 2 E.Ras Cosm/TTVV 21 -5, 21-9 
15 deeln. 3-4 Brankaert Cosm/TTVV S.Paetzel Never Despair 

c 1 Wv.Haaren Taverbo 2 P.Suer JCV 21 -19, 21-19 
15 deeln. 3-4 S.Clijsen Tios '51 Fvd.Poel ATTC"77 

D 1 M.Moeleker JCV 2 L.v.Gelderen Back Hands 22-20, 21-18 
13 deeln. 3-4 M.Elshof ATTC'77 A.Joosten ATTC'77 

E/F 1 N.Michielse Cosm/TTVV 2 I.Tielen Meppers 21-17, 24-26, 21 -10 
3-4 Cv.Horssen Waalwijk E.Pernot Meppers 

DUBBEL: 
A/B I.Dimitrova E.Ras Cosmos/ TTVV 
7 dubbels I.Brankaert S.Paetzel Cosmos/TTVV-N.Despair 

c 1 I.Fonken Wv.Haaren Irene-Taverbo 
9 dubbels 2 P.Suer M.Moeleker JCV 

D/E/F 1 A.Joosten M.Elshof ATTC'77 
9 dubbels 2 C.Manders L.v.Gelderen ATTC'77-Back Hnads 

Verenigingsprijzen: 
Jongens: Torn de Jonge trofee 

1 Irene 2 Unicum 3 Tanaka 
Meisjes: Tolne otterdljk trofee: 

1 Irene 2 TCS 3 Tios'51 
Heren: Nico van SalJlschberger trofee 

1 Cosmos/ TTVV 2 The Back Hands 3 Flash 
Dames: Cees Hobbelen trofee 

1 Cosmos/TTVV 2 ATTC'77 3 JCV 
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DE LEEUW 
REKLAMEKLEDING BV 

SPORTKLEDING merken Rucanor en Jako-

PROMOTION KLEDING 
T-shirts· sweaters· polo's· sweatpolo's 

BEDRIJFSKLEDING o.a~ . merk Havep 

VEILIGHEIDSSCHOENEN o.a. merk Emma 

Oost po 
4413 N 

Tel.: (0113) 50 25 91 / 50 20 40 
Fax: (0113) 50 27 93 

bezoek op afspraak~~~~----' 



VOOR COMPLEET 
SCHA E' TEL 

Uitdeuken zonder spuiten 

Gratis vervangend vervoêr 
(bij reparëW~ 

Zonnedak-inbouw~ 

Zanddijk 4a, 4401 NJ Yerseke 
Tel. (0113) 57 21 62 Fax (0113) 57 31 65 

FOCH'Ä 



O'ITC organiseerde op vrijdag 11 mei 
oor de 18e maal het Regionale 
bestuurstoernooi. Kon het vorig 
seizoen in verband met een te geringe 
belangstelling niet doorgaan, dit jaar 
was het met 18 deelnemers niet erg 
druk bezet maar toch voldoende om 
het toernooi door te laten gaan. 

De aanwezige deelnemers hebben 
zich dan ook uitstekend vermaakt op 
een van de eerste zomerse dagen van 
dit jaar. Zoals de voorzitter van het 
Regio Hans van den Bruggen in zijn 
dankwoordje aan het organiserende 
OTTC na de prijsuitreiking ook zei het 
jammer te vinden dat niet meer 
verenigingen aanwezig zijn op een 
dergelijk evenement. 
Gezien de nieuwe opzet waarin 
gespeeld werd. Organisator Nico van 
Erp had iets nieuws bedacht. Waren 
de spelers de vorige keren nog in 2 
sterkte klassen ingedeeld. Deze keer 
was er een klasse waarin de sterkere -

speler steeds met een negatief punten 
aantal moest beginnen. Variërend van 
-5 tot -25. En er werden niet meer dan 
2 games gespeeld zodat een wedstrijd 
kon eindigen in een gelijkspel. Zoals 
de reacties van de deelnemers een 
succesvol systeem. 
Nadat de eerste ronde (Drie 
Zeskampen) waren afgewerkt gingen 
de m 's 1 t/m 3 over naar de volgende 
ronde. In de halve finales troffen Eddy 
Milaren Maarten Koolen (beide van 
v.Liempd/TTVVS) elkaar. Eddy won 
deze partij met 21-12 en 21-9. De 
tweede halve finale was een Never 
Despair aangelegenheid. Marinus 
Bijdevier won de eerste game met 21-
15 en had dus in de 2e game aan 16 
punten voldoende. Marinus plaatste 
zich voor de finale. Opvallend is wel 
dat hij dit deed door in de zeskamp 
net een derde plaats te behalen. Zijn 
tegenstander Jacques Bechtold won 
deze game met 21-18 maar dit was 
niet voldoende voor een finale plaats. 

Verbouwing in Waalwijk 
Al heel lang leeft bij ttv Waalwijk de wens om het plafond in de speelzaal te 
verhogen. Dat gaat nu gebeuren. Met behulp van de shirt-sponsor Both Sign & 

Design (en andere sponsors) kan het plafond 60 cm verhoogd worden en tevens 
geïsoleerd. Ook worden alle buitengevels voorzien van een nieuwe geïsoleerde 
voorzetwand. De barruimte wordt eveneens aangepakt met een nieuw plafond en 
nieuwe vloerbedekking. De leden van ttv Waalwijk mogen uiteraard zelf 
meewerken aan deze omvangrijke klus en de bedoeling is om tijdens de 
zomervakantie de werkzaamheden uit te voeren. Als alles goed gaat is de zaal op 
20 augustus weer beschikbaar voor tafeltennis. 

.,.,"~lit:;:::,;::+:t~:::::~==··-· 
Laat§te Johan Gaa§§en§ Trofee vaar 
mei§je§team Stiphout 
Na het overlijden van Johan Goossens besloot het afdelingsbestuur deze 
markante Brabantse bestuurder te herdenken door het instellen van een naar 
hem genoemde trofee. Deze trofee werd jaarlijks uitgereikt aan een persoon. 
vereniging of instelling die zich bijzonder verdienstelijk had gemaakt voor de 
tafeltennissport in het algemeen en Brabant in het bijzonder. Vanaf 1973 is deze 
trofee 23 keer uitgereikt en de laatste trofee was voor het meisjesteam van ttv 
Stiphout. Nicole Caris. Wies van Haaren en Suzanne van der Velden zijn 
Nederlands kampioen geworden en deze fantastische prestatie was goed voor de 
Johan Goossens Trofee. De uitreiking vond plaats tijdens de ledenvergadering 
van de afdeling Brabant. Voorzitter Pieter Brooijmans overhandigde de trofee aan 
de voorzitter van ttv Stiphout Ton Willems en reikte aan Nicole. Wies en Suzanne 
een oorkonde uit. Helaas kon coach Frenklin v.d. Brugt niet aanwezig zijn, maar 
ook hem komt deze trofee natuurlijk toe. Heel hartelijk gefeliciteerd met deze 
Nederlandse titel. 

In de finale versloeg Marinus Bijde
vier Eddy Milar met 21-12 en 21-9. 
De strijd om de 3e en 4e plaats werd 
gewonnen door Jacques Bechtold 
door met 21-18 en 22-20 Maarten 
Kooien te verslaan. 
De verenigingsprijs was een 
spannende aangelegenheid. Door met 
24,5 punten te eindigen ging deze 
naar OTTC. Liempd/TTVS werd 2e met 
24 punten en Never Despair werd 3e 
met 22 punten. 
Na afloop (traditioneel voor dit 
evenement na middernacht) kon 
organisator Nico van Erp de prijzen 
uitreiken. Voor de eerste drie waren 
en wat alcoholische dranken als prijs. 
Zoals Regio voorzitter Hans van den 
Bruggen zei: het volgende seizoen in 
het nieuwe clubgebouw van OTTC 
met meerdere verenigingen uit het 
Regio Noord - Oost Brabant. 

• B#ltt::::;::::iS1$I* • 

Eiames 
tot 11 punten 
Onlangs heeft de Internationale 
Tafeltennis Federatie (ITTF) in 
Osaka, Japan, besloten de games 
te verkorten tot 11 punten. Het 
doel is het spel interessanter en 
attractiever te maken. 
Internationaal zal in 
teamwedstrijden voortaan in best 
of five games worden gespeeld en 
in individuele wedstrijden in best 
of seven games. Er komen dus per 
wedstrijd meer 
beslissingsmomenten. De service 
wisselt om de tw~e punten. Deze 
regel gaat internationaal in per 1 
september 2001. 
Het hoofdbestuur heeft in het 
verleden zo veel mogelijk de 
internationale spelregels direct op 
nationaal niveau doorgevoerd. In 
dit specifieke geval is besloten 
eerst met alle geledingen binnen 
de organisatie goed te 
overleggen. Pas daarna wordt een 
besluit genomen over de duur 
van de games. Voorlopig blijven 
we dus doortellen tot de 21. 
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'WK Japan' 
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Als chef d équipe debuteerde ik op het WK van 
Osaka. Een bijzondere gebeurtenis. Op de heenreis 
was ik in gezelschap van 'deputive referee' Bertus 
Schotmeyer en 'umpire' Angela Eikmans. Gelukkig 
zat ik aan de goede kant van Angela, zodat Bertus 
de koffie in zijn nek kreeg. Voordeel van Angela is, 
dat hij scherp is en blijft. Bijvoorbeeld toen Bertus 
een slaappil ingenomen had en er daarna een 
glaasje fris werd gebracht door de stewardess, 
stootte Angela Bertus aan: "Bertus wil je ook een 
glaasje?" Volgende slaappil dan maar.. .. 
We vlogen met Lufthansa, waardoor er veel 
Duitsers in het vliegtuig zaten. Toen er een slimme 
Duitser iets uit het bagagevak boven ons hoofd 
wilde halen, kwam mijn laptop naar beneden en 
gelukkig werd de val gebroken door de schouder 
van Bertus. Dankzij deze onverwachte airbag 
overleefde mijn laptop het. Hoe het met Bertus zijn 
schouder was gesteld. Die was net zo beurs als zijn 
andere schouder. Aan de andere kant van zijn 
schouder zat Angela! 
Aangekomen in Japan werden we afgeleverd bij 
mijn hotel: een vijfsterrenhotel. Even dreigde ik 
mijn koffer op te pakken. Maar dat wordt je daar 
kwalijk genomen. Daar zijn de 1000 in onze ogen 
vaak overbodige personeelsleden voor. Zo had je 
een belboy (m/v) , een liftboy (m/v) , een laundryboy 
(m/v), een kruier (m/v) en een roomserviceboy 
(m/v). 
Hoe het met mijn jetlag ging? Die had ik van hier 
(Osaka) tot Tokio. Dat viel mee dus. Ik besloot eerst 
maar eens te gaan ontbijten. Koffie, een broodje en 
een glaasje jus 'd orange. Ik betaalde slechts 3000 
Yen = 60 gulden. Maar kreeg wel mijn 2e kopje 
koffie gratis. 
Het regende de hele le dag. Bij de terugreis kwam 
ik er achter dat we van de organisatie een paraplu 
kregen. 's Avonds namen we een biertje in de bar. 
Zestien gulden voor een gewoon Japans bier en 20 
gulden voor een Hoegaarden wit. Een blikje bier in 
de automaat was maar 8 gulden. 
We kwamen de volgende Nederlanders tegen: Ron 
van Spanje, die als afgevaardigde van de 
Nederlandse Antillen aanwezig was. Voorts 
Roemenië deskundige Mari uit Tilburg en ene Ans 
uit Arnhem. Dat was de Nederlandse kolonie. Naast 
uiteraard onze spelers van het Nederlandse team: 
Keen en Heister. Yu, Chen Sung, Yang (wat klinken 
die laatste 3 namen Nederlands he?). Oh ja, Ton 
van Happen (ITTF en ETTU afgevaardigde) en Bas 
den Breejen (namens de Swaithling Club, een club 
van ouderen, die vroeger veel hebben betekend in 
het pingpongwereldje, nu nog even mogen 
nagenieten tot hun laatste WK erop volgt .. .. ) 

De 2e dag vierden we Koninginnedag. Weliswaar 4 
dagen te vroeg, maar dat was vanwege andere 
belangrijke activiviteiten op 30 april. Een 
"ballenfeestje" van de niet nader te noemen 
ambassadeur. Het gratis Heinekenbier en de 
Hollandse kaas met stokbrood inclusief de 
aanwezige stewardessen van de KLM betekende 
dat het toch nog gezellig werd. 
De volgende dagen wisselende belevenissen: Een 
high elementary school had me gevraagd iets over 
Nederland te vertellen. Dat betekende dat ik een 
schoolklas een verhaaltje mocht vertellen, dat 
keurig vertaald werd in het Japans. Daarna 
mochten de kinderen vragen stellen. Een mij 
bijgebleven vraag: Hoeveel molens zijn er in 
Nederland? Ik: enkele duizenden. Zo weinig maar? 
Ja , Nederland is maar een klein land. Ohl Na afloop 
werd ik overladen met presentjes en 
hoofdbuigingen. 
Op een der saaie avonden werd op de Japanse t.v. 
life uitgezonden NEC - RKC. Absoluut niet 
slaapverwekkend. Het was een mooie wedstrijd 
met als uitslag: 5-11 

Op een vrije avond even de stad in geweest. In een 
bar wilden we binnen gaan. maar het was erg druk. 
Er waren 10 plaatsen en die wa~en allemaal bezet. 
Dus stonden er spontaan 5 Japanners op om het 
Nederlandse gezelschap de ruimte te geven. We 
dronken een biertje en kregen een bakje Japanse 
mix erbij . Kalun Yu werd lastig gevallen door een 
Japanner, maar als begeleiding redden we hem uit 
de benarde situatie. 
Osaka wil graag de Olympische Spelen van 2008 
organiseren. Nu dat lieten ze merken. Immers om 
hert kwartier ging een bus exact op tijd naar de 
hal. Bij die hal aangekomen was er één agent om de 
bus het parkeerterrein op te krijgen. één agent om 
de bus in het juiste vak te loodsen en Eén agent om 
de uitstappende passagiers de weg naar de hal 2 
meter verder te begeleiden. 
Daarna waren er in de hal 400 vrijWilligers, die 
dagelijks je het zo naar je zin probeerden te maken, 
dat je langzamerhand tegenzin begon te krijgen. 
In Amsterdam aangekomen liep ik van het vliegtuig 
naar de trein en zette mijn koffer neer. Toen iemand 
mijn koffer oppakte keek ik eerst niet vreemd, maar 
ineens realiseerde ik me: ik ben weer in Nederland. 
De koffer boy heeft andere bedoelingen ... ... . 
Ik ben weer heelhuids in Nederland aangekomen. 
Angela zat weer aan de goede kant van mij .... 

De volgende dag moest ik op het bondsbureau 
werken met een jetlag van hier (Zoetermeer) tot 
Tokio ... 
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een goede landkaart van 

ncJerland raadpleegt, vindt in 

de rechterbenedenhoek op een 

kilometer of tl.en, over de weg 

gemeten, ten zuidoosten van 

Goes, gedeeld door het 

schaalgetal, het idyllische dorp 

OUdelande. 

Midden in het dorp de kerk. daarvoor 
op de kruising van wegen een oude 
boom met eromheen een zogenaamde 
klapbanke. een de stam met de 
rugleuning omvattende bank. die de 
gezetene in de gelegenheid stelt 
bilglijdend een blik in alle wegen te 
werpen en tegelijk in de schaduw het 
hoofd koel en de gelaatskleur bleek te 
houden. 

Velen hebben de roep van deze plek 
gehoord, maar slechts weinigen 
hebben zich laten uitverkiezen om 
hier te gaan wonen. 
Zo'n slordige 600 mensen genieten 
het dagelijks bestaan om deze 
klapbanke. waarbij ze al naar gelang 
de persoonlijke behoefte gebruik 
maken van ofwel de banke. ofwel de 
mogelijkheid tot klappen of de 
combinatie van beide. 
Als de oprijlaan van één van de 
middeleeuwse burchten van Baarland 
strekt zich in oostelijke richting de 
Lindenstraat uit. verleidt tot 
rechtsafslaan met een doodlopend 
straatje, om dan voor het plaatselijke 
verenigingsgebouw te nopen tot het 
nemen van een moment rust bij de 
aanblik van een van de kunstwerken 
van een geroepen artiest. waarbij men 
zelfs gratis mag parkeren. 
Het is hier. dat alle bezoekers van " 
d'n Qstpit ",zoals het 
verenigingsgebouw heet. hun metalen 
omhulsel afzetten en bij grote drukte, 
die zelfs hier sporadisch wel eens 
optreedt. drie auto's verder in de 
Vanderbijlparkstraat. 
En in dit verenigingsgebouw ontplooit 
de plaatselijke TafelTennisVereniging 
Oudelande, volgens de geldende 
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regels afgekort tot TTVO, gekleed in 
rood shirt en zwarte short. haar 
sportieve aktiviteiten. 
De vereniging werd in 1978 opgericht 
door enkele toenmalige jongeren met 
steun van hun uit overtuiging in 
Oudelande belande ouders.De 
jongeren speelden, de ouderen 
steunden en de vereniging bloeide. 
Maar na verloop van een aantal jaren 
werden in het leven van deze 
jongeren andere zaken belangrijker. 
eerst onderling om de teamgeest te 
versterken. later buiten de vereniging 
en zelfs tot buiten het dorp. 
De gevolgen van deze ongebreidelde. 
niet door de redenen voor de 
vestiging van de ouders geremde 
expansiedrang laten zich raden: de 
vereniging liep leeg en de financiën 
geraakten in de clubkleuren van het 
bloesje, zodat de toekomst de kleur 
van het broekje aannam. 
Gelukkig stond toen één van de 
oorspronkelijke initiatiefnemers op. 
Hij kwam om duidelijke redenen weer 
terug naar het dorp en begon samen 
met enkele eveneens gedrevenen en 
wederom met steun der ouders. die in 
de tussentijd ook gespeeld hadden. 
de financiën van de polo naar de 
broek te brengen: 

En zowaar. er dook weer een jeugdlid 
op. En er kwam ook weer een senior 
bij. En zowaar, er dook nog een 
jeugdlid op en omdat een jeugdlid 
nóg een broertje had, dat weliswaar 
klein was. maar de belofte in zich had 
nog wel een eindje te groeien, werd 
alweer aan een echt jeugdteam 
gedacht: Oudelande 1. 
De oudjes droegen in deze tijd.de 
vereniging en de laagste provinciale 
klassen werden door meerdere teams 
van TTVO van een verhoogde 
amusementswaarde voorzien. 
Nadat de gymzaal in Oudelande 
verbouwd was tot een echt 
dorpshuis. kwam er ook weer wat 
meer animo vanuit het dorp 
Oudelande. Tot dan toe kwamen de 
leden van Oudelande voor het 
meerendeel van andere dorpen en 
steden. de verste zelfs van 
Serooskerke en Zierikzee, 
aangetrokken door o.a. de 
ongedwongen sfeer. De plaatselijke 

jeugd zag de zaal nu weer als een 
mogelijkheid om overdekt relaties 
binnen de dorpsgemeenschap te 
beginnen en daarbij een gezonde 
druppel transpiratievocht te verliezen. 
Het aantal jeugdteams verdubbelde 
zelfs: er kwam een tweede team. men 
"trainde". men amuseerde zich en 
vooral: toeschouwers zagen. dat men 
zich amuseerde. Het gevolg laat zich 
raden: het aantal teams verdubbelde -
zich weer. 

Momenteel heeft de vereniging een 
gezonde 50/50 verdeling 
ouderen/jongeren. men gaat op een 
goede manier met elkaar om. de 
jongste speler van 5 speelt met de 
oudste van 71 en af en toe verdient de 
jeugd (niet te letterlijk lezen) een 
centje bij om een nieuwe tafel te 
kopen. We doen geen gekke dingen. 
maar zijn er vast van overtuigd, dat 
wanneer er wetenschappelijk 
onderzoek zou worden gedaan naar 
bijvoorbeeld de gemiddelde duur van 
het lidmaatschap, gerelateerd aan de 
leeftijd van het betrokken lid en de 
bestaanstijd van de club we zelfs 
Zalm versteld zouden doen staan . . 
Mocht u als speler TTVO nog niet 
kennen en ons in de competitie 
tegenkomen, weet dan dat ,we . 
helemaal niet haatdragend zijn·. als we 
maar met 9-1 winnen. Dat p).mt 
gunnen wij iedereen. 



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 
•vavo 

•economie 
•techniek 
• ROC Contract 

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

Nevenvestigingen: 
Houtenkwartier9, 4561 AA Hulst 
Telefoon: 0114-31 4084 
Telefax: 0114 - 31 50 34 

Postbus 102, 4530 AC Terneuzen 
Fax: 0115 - 61 21 51 
Url: www.rocwest.nl 

Stadhouders/aan 1 a, 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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De op vrijdagavond 18 mei in Breda 
(her)benoemde bondsraadsleden van 
de afdeling ZuidWest moesten op 
zaterdagmorgen 19 mei in Utrecht als 
nieuwe formatie meteen aan de bak. 
In die tussentijd was Nico van Erp in 
Breda nog benoemd tot Lid van 
Verdienste van de NTTB. Hij had dit te 
danken aan zijn 50-jarige loopbaan 
als tafeltennisser, waarvan 40 jaar 
bestuurder OTTC en 25 jaar actief in 
het afdelingsbestuur van Brabant. 
In de bondsraadvergadering werd 
later nog een Brabander 
onderscheiden t.w. de aftredende 
voorzitter Raymond Gradus, die 
benoemd werd tot Erelid van de NTTB 
vanwege zijn grote verdiensten voor 
onze sport gedurende ruim 23 jaren. 
Hij was actief bij zijn club in 
Veldhoven. zat vele jaren in het 
bestuur van de afdeling Brabant en in 
het Hoofdbestuur van de NTTB, in 
beide besturen voor het laatst als 
voorzitter. 
Ook van de medewerkers Ton van 
Happen en Karel Determan (directeur 
a.i.) werd afscheid genomen. In het 
bestuur gaat de nieuwe voorzitter Jos 
Verdier de scepter zwaaien, terwijl op 
het bondsbureau de nieuwe directeur. 
Gert Tijhof, het heft in handen gaat 
nemen. 

Be5tuursmededelingen 

Het bondsbureau moet vóór uiterlijk 
1 april 2002 vertrekken uit het 
huidige PWA-centrum dat gesloopt 
gaat worden. Getracht is om met 
andere sportbonden een 
gezamenlijke huisvesting te 
realiseren, doch dat is (nog) niet 
gelukt. Het hoofdbestuur heeft 
daarom een tijdelijke 
huurovereenkomst van drie jaren 
afgesloten met de stichting PWA
centrum in het nieuwe ijs- en 
evenementencentrum. 
De Internationale Tafel Tennis 
Federatie (ITTF) heeft besloten om 
de games in te korten tot 11 punten. 
Internationaal zal in 
teamwedstrijden voortaan in best of 
five games gespeeld gaan worden 
en in individuele wedstrijden in 
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best of seven games. Internationaal 
gaat deze regel in per 1 september 
2001. Het hoofdbestuur van de 
NTTB gaat nu met alle geledingen in 
de organisatie goed overleggen 
alvorens een besluit wordt genomen 
over de datum van ingang van deze 
nieuwe spelregel in de eigen 
competities. 
De serviceregel zal m.i.v. 1 septem
ber 2002 worden aangepast. Doel 
van de wijziging is te voorkomen 
dat de serveerder vanaf het 
moment dat hij begint met de 
service niet meer de mogelijkheid 
heeft de bal te camoufleren voor de 
tegenstander. Via diverse 
communicatiekanalen zal de 
komende maanden via tekst en 
plaatjes uitgelegd worden hoe de 
service vanaf 1 september 2002 
voor alle niveaus correct uitgevoerd 
moet worden. 
Verenigingen krijgen binnenkort 
informatie over de mogelijkheid om 
een aanvullende 
bestuurdersaansprakelijkheidsverz 
ekering en verzekering voor 
gebouwen af te sluiten. Het 
hoofdbestuur heeft hierover 
contacten met AON Nederland, de 
verzekeraar waarmee veel 
sportbonden werken. 

J aarverslag 2000 

Uit het algemeen Jaarverslag bleek 
dat wederom sprake is van een 
dalend aantal leden. De bond telt nu 
ruim 38.000 leden, verdeeld over 
ongeveer 700 verenigingen. De daling 
was dit jaar iets minder dan het 
vorige jaar. De bond wil trachten met 
nieuwe competitievormen deze daling 
een halt toe te roepen. 
Het verslag besteedt ook aandacht 
aan de reorganisatie van de NTTB. Het 
(bonds)bureau zal worden 
omgebouwd van een meer 
administratief gerichte naar een 
klantgerichte organisatie die 
ondersteunend werkt voor het 
landelijke vrijwillig kader. de 
afdelingen en de verenigingen. Ook 
wordt melding gemaakt van het 
besluit van de bondsraad om te 
komen tot verkleining van het aantal 
afdelingen. uiteindelijk tot acht. 

Natuurlijk ook aandacht voor de 
invoering van de 40 mm. bal en de 
problemen die daarmede gepaard zijn 
gegaan. Dat het herendubbel in 
Sydney geen Olympische medaille 
behaalde, is een jammerlijke 
constatering. 
In mei 2000 werd een apart WK voor 
landenteams gehouden, nadat in 1999 
in Eindhoven de individuele WK 
waren gehouden. Door de ITTF werd 
besloten dat vanaf 2003 de WK 
definitief gesplitst worden in een 
apart landentoernooi en een 
individueel toernooi. 
M.i.v. 1 januari 2000 is de sectie KVSO 
gewijzigd in de sectie Breedtesport. 
Onder deze noemer is in het 
Jaarverslag aandacht besteed aan 
jeugdzaken, kadervorming, 
verenigingsondersteuning, 
sportontwikkeling en 
accommodatiezaken. Voorts heeft het 
verslag nog aandacht voor 
competitiezaken. evenementen, 
communicatie, internet en sponsoring. 
Door de bondsraad werd 
geconcludeerd dat veel zaken in het 
afgelopen jaar in g~g zijn gezet, niet 
alles tot voldoende uitvoering is 
gekomen vanwege een te krappe 
bureaubezetting, maar over het 
algemeen de instemming kreeg van 
de bondsraad. 

Financieel ver5lag 2000 

Een onderdeel van het jaarverslag 
vormt natuurlijk ook het financieel 
verslag. Daaruit blijkt dat het positieve 
resultaat van het jaar 2000 f26 .798,
bedroeg, waarmede het eigen 
vermogen steeg naar f157.269 ,-. 
Daarnaast kon f20.0 <w ,- gereserveerd 
worden voor verhuiskosten. De cijfers 
tussen begroting en rekening gaven 
grote verschillen te zien. De oorzaken: 
f 364.000,- minder subsidie van VWS 
dan geraamd en f 245.000,- minder 
subsidie van NOC*NSF. De inkomsten 
uit sponsoring en advertenties bleven 
ook ruim f230.000,- onder de raming. 
Gelukkig, maar wel helaas, zijn de 
uitgaven aan deze lagere inkomsten 
aangepast. Wel triest dat hierdoor o.a. 
bij de topsport voor Jong Oranje en 
Jeugd ruim f450.000,- minder werd 
besteed dan hiervoor was geraamd. 



De penningmeester kon wel 
mededelen dat door het ministerie 
een bedrag van 1.3 miljoen is 
toegezegd voor de komende jaren 
voor de breedtesport t.b.v de 
stimulering van lokale 
sportinitiatieven. Plannen daarvoor 
moeten nog uitgewerkt worden. 

Het accountantsverslag over de 
jaarrekening was positief en ook de 
financiële commissie stelde voor aan 
het Hoofdbestuur decharge te 
verlenen voor het door haar gevoerde 
financiële beleid. Wel wijst de 
conunissie er op dat het financiële 
perspectief voor de komende jaren 
niet gunstig is. 
Na de nodige kritische vragen en 
opmerkingen door de leden van de 
bondsraad en de reacties daarop van 
penningmeester Ormel, besloot de 
Bondsraad in te stenunen met de 
financiële verslaglegging over 2000. 

Bondsraad 

Al meerdere malen is gesproken over 
de samenstelling en de werkwijze van 
de Bondsraad. Geconcludeerd werd 
dat de bondsraad onvoldoende 
beleidsmatig bezig is, het 
hoofdbestuur van te weinig adviezen 

voorziet en aldus niet effectief en 
efficiënt "meeregeert". Daarnaast is de 
vraag of en in hoeverre andere 
partijen bij het werk van de 
bondsraad betrokken zouden moeten 
worden. Te denken daarbij aan de 
Belangen Vereniging 
Eredivisieverenigingen (BVE), het 
scheidsrechterscorps, de technische 
mensen e.d. Ook de 
stemverhoudingen zijn onderwerp 
van discussie. 

Over het onderwerp "de bondsraad" 
zijn al vergaderingen gehouden met 
de afdelingsvoorzitters en een nieuwe 
notitie ter zake is in voorbereiding. De 
verwachting is dat ook met de 
inkrimping van het aantal afdelingen 
de samenstelling van de bondsraad 
zeker wijziging zal ondergaan. In 
welke vorm en op welk moment is nog 
in onderzoek. 

Overige zaken 

De jaarverslagen van de 
tuchtcommissie, commissie van 
beroep, fondsbeheersconunissie en 
reglementsconunissie werden 
geaccepteerd. Het verslag van de 
fondsbeheerscommissie gaf 
aanleiding om te vragen of het 

maximaal te lenen bedrag adfl0.000,
bij de bouw /verbouw van een 
accommodatie niet trendmatig 
aangepast, dus verhoogd zou kunnen 
worden. 
Met de benoeming c.q. herbenoeming 
van de leden van de hiervoor 
genoemde commissies, alsmede van 
de financiële conunissie, werd 
ingestemd. 

Tot: slat: 

De agenda van deze vergadering, die 
om 10.30 uur van start ging had in 
feite niet veel om het lijf. Toch duurde 
het nog tot diep in de middag - met 
onderbrekingen voor koffie en lunch -
voor de nieuwe voorzitter voor het 
laatst die dag zijn voorzittershamer 
kon uitproberen. 
Toch goed dat over de bondsraad nog 
eens goed wordt nagedacht... 

Uw verslaggever, 
Hans van der Bruggen. 

met veel plezier uw clubblad. 
:üfle v aan, en u zult zien dat wij u veel te bieden 
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""" niet te vergeten wij zijn heel snel !!!! 

'7 informeer snel: 
AN CO-Reclame 

tel. 0115 - 451770 I fax 453865 
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Boornestraat 20, 5215 EX Den Bosch 
Tel. 073 - 6129323 

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

kappen 
al Plaatsen van trekkappen 

DIT ZIJN ONZE TARIEVEN! 
1 e kanaal 
2e kanaal 

f 65,oo a9,51 
f 27,50 02,48 

Met abonnement: 
1 e kanaal f 55,00 a4,97 
2e kanaal f 27,50 02,48 
Verwijdering van vogelnesten prijsopgave vooraf 
Reiniging goot per strekkende meter /4,50 C2 ,04 
Bij achterstallig onderhoud prijsopgave vooraf 

al Eerlijk en goed advies combitop 
al Meerdere jaren actief in de regio /299,50 ~ 135,95 

Colttop 
/235,00 ~ 106,67 

Kraaienkap 
/29,00 ~13,16 

~ al Werk op hoog niveau tegen 
betaalbare prijzen 

al Werken volgens 
brandweervoorschrift 

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

v.a./42,00 ~19,06 

·Je weet 
bij wie 

je koopt 
BIEZELINGESTRAAT 1 KAPELLE 

TELEFOON 0113 - 341562 



Op 2 september 1951 werd in de Tilburgse parochie 't Goirke vanuit de damescongregatieeen · 

tafeltennisgroep gefonneerd met 18 damesleden onder de naam ''Rooms Katholieke 

Tafeltennisvereniging''. Nu, 50 jaar later, viert de vereniging het gouden jubileum. 

Op zaterdag 8 september bent u welkom bij ttv TIOS '51. 

Historte 
Al snel na de oprichting werden mannelijke leden 
toegelaten en in 1953 sloot de RK Goirkese 
Tafeltennisvereniging zich aan bij de NTTB. Het ledental 
steeg gestaag, mede dankzij een fusie in 1960 met ttv 
Ready. Diverse mankementen aan de zaal en de hoge huur 
leidden ertoe dat de vereniging in 1965 verhuisde naar de 
gymzaal van de Mariaschool in de Goirkestraat. Dat was 
geen succesvolle greep. De zaal was verouderd en de 
verwarming was zo slecht dat er twee kachels gekocht 
werden om de koude wintermaanden te overleven. In 1967 
blijkt de gemeente de zaal nodig te hebben als 
schoolruimte. Binnen de Goirkese parochiegrenzen was 
geen ruimte te vinden en tenslotte vond men onderdak in 
wijkcentrum Soekmekaar aan de Generaal Kockstraat. Er 
wordt gezocht naar een nieuwe naam. Het wordt Tafeltennis 
Is Onze Sport: TIOS. In Arnhem bestond echter ook een 
vereniging met deze naam, vandaar dat er een toevoeging 
achter moest. Het werd '67. Erg logisch was dat niet, want 
de vereniging werd immers al in 1951 opgericht Tijdens de 
ledenvergadering van 31 mei 1994 werd de naam dan ook 
gewijzigd in 'I'IOS '51. 
Na een huurverhoging van wijkcentrum Soekmekaar met 
100% werd gezocht naar een nieuw onderkomen. Het werd 
café-zaal Jeruzalem. Dertien jaar lang werd hier gespeeld, 
maar als de kastelein om medische redenen zijn zaak moet 
sluiten breken er moeilijke tijden aan voor TIOS. Na wel 
vijftig adressen te hebben afgelopen, liep toenmalig 
voorzitter Tiny Jansen bij toeval in de Kuiperstraat langs 
een oude textielfabriek. Op goed geluk besloot hij te gaan 
vragen of er misschien ruimte leeg stond en dat bleek het 
geval. De tweede verdieping werd omgetoverd tot een 
fraaie tafeltennisaccommodatie waar maar liefst tien tafels 
konden staan. Na de ingebruikname in 1983 steeg het 
ledental enorm. 
Op 7 augustus 1986 brandde de oude textielfabriek tot de 
grond toe af. Alles was weg. Het tekent TIOS dat men niet bij 
de pakken ging neerzitten. Competitie kon men tijdelijk in 
de kantine van de Aabe fabriek spelen en trainen kon bij de 
TTL-verenigingen Avanti en SBM. Een nieuw onderkomen 
werd gevonden aan de Hart van Brabantlaan. Het was een 
uitgeleefde, vieze, vuile, oude textielfabriek en werkelijk 
alles moest vernieuwd worden. Een nieuw dak, een nieuwe 
vloer, nieuwe toiletgroepen, enz. Zeker 25 man is met 
bouwen, timmeren en schilderen bezig geweest, wat 
betaald werd uit de verzekeringsuitkering en uit de actie 
"Help TIOS uit de brand". 
In 1992 werd bekend dat de speelzaal binnen een paar jaar 
afgebroken zou worden en dat TIOS elders onderdak moest 
vinden. Daarom werd medio 1992 de commissie VONK 

opgericht. VONK staat voor Voor Ons Nieuwe Klublokaal. 
Deze commissie moet de aandrijver zijn voor het genereren 
van extra gelden. Door het houden van diverse acties mÖest 
er een extra reservering komen voor een andere speelzaal. 
Er werd gestart met een heuse "kick-off', namelijk het 
Guinness duurrecord dubbelspelen zou aangevallen 
worden. Dit record stond op 54 uur en 4 TIOS-leden gingen 
voor 60 uur. Dat lukte drie van de vier personen. Leon en 
Arno van Esch en Chris van Dijk maakten de 60 uur vol. 
Helaas moest Paul Mutsaers tijdens de recordpoging met 
een blessure afhaken. 
De commissie VONK is nu al 9 jaar bezig met acties die geld 
opleveren. Twee maal per jaar wordt een rommelmarkt 
gehouden, waarvoor een aantal leden het hele jaar door 
oude spulletjes ophalen. Andere acties zijn: bingo avonden, 
kerstkaarten rondbrengen in Tilburg en omstreken, 
fietstochten, kaartavonden, darttoernooien, extra loten 
verkopen van de Grote Clubactie. 
In 1995 werd begonnen met een 50+ tafeltennisgroep. In 
het begin nog zeer aarzelend met slechts twee leden, maar 
binnen 2 tot 3 maanden ontstond een groep van 15 actieve 
nieuwe leden die op dinsdagmorgenJanatiek een balletje 
gingen slaan. Op dit moment bestaat de groep uit ca. 35 
personen. 
Het gaat toch goed met het ledental van TIOS '51. De 
vereniging groeide gestf,l.ag tot zo'n~ 70 leden op dit 
moment. 

Toekomst 
TIOS '51 heeft in een beleidsplan vastgelegd dat er extra 
aandacht besteed gaat worden aan de jeugd. Vanaf 1992 
wordt er al meer tijd gestoken in de jeugd en dit 
resulteerde in een sportieve vooruitgang van zowel de 
jongens als de meisjes. In 1993 werden zowel het eerste 
meisjesteam als het eerste jongensteam kampioen in de 
landelijk C-klasse en de meisjes wisti n zelfs door te stoten 
naar de landelijk A-klasse in het voorjaar van 1995. 
In het nieuwe beleidsplan wat in 1999 is opgesteld staat dat 
in 2005 een meisjesteam en een jongensteam landelijk B 
moet spelen en in 2010 landelijk A. Een gedeelte hiervan is 
nu al gerealiseerd, want het eerste jongensteam werd 
onlangs kampioen in de landelijk C en promoveert dus 
naar landelijk B. 
Verder gaat men er voor zorgen dat de overgang van de 
"oudere" jeugdleden naar de senioren sportief gezien beter 
verloopt. 

Jees verder op pagina 27 "~ 
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wnUees CARAVAN-IMPORT 
DE JONG VAN HEES 
Dorpsstraat 2, 4709 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 ---~----1 
~~~ Altijd diverse 

AANBIEDINGEN ' 
uit onze voorraad leverbaar. 

LID 

BOVAG 
CARAVAN 

AANNEMERSBEDRIJF 

* 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 
.en verantwoorde~ijkheid 

van u over. 

riendjes Dagverblijven B.V. 
:\' 
'.'·><<"':·,', 

i5 een '"!?fticuliere organi5atie met gekwalifi-
,- "-tl 

ceerd per5oneel, 

".. e kwaliteit5normen, hygiëne 
····J 

efffflexibel in opvangmogelijkheden. 
~~ 

'·· Een pe à' ogi5ch beleid5plan en 5ervice gericht 

op de jaren 2000. · · 

. , onze locatie Mathene55erlaan 183 

f),µ(~lefoon 010-2251220) kunt u zich nog 
'~'\ 

aanmelden voor particuliere- en bedrijf5plaat5en 

voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Hoofdkantoor: KVO B.V. Oo55traat 55 

4306 AB Nieuwerkerk 



Nu de fusie tot stand is gekomen 
worden er in de nieuwe afdeling 
ZuidWest vijf regionale 
kampioenschappen gehouden. Deze 
worden in het nieuwe seizoen 
gehouden in het weekeinde van 15 en 
16 december 
Dit zijn de Regionale 
kampioenschappen van: Regio 
Zeeland, Regio West Brabant, Regio 
Midden Brabant, Regio Zuid Oost 
Brabant en Regio Noord Oost 
Brabant. 
Voor drie van de vijf regio's hebben 
zich nog een organisatoren 

aangemeld. Alleen voor het Regio 
Zeeland en het Regio Zuid Oost 
Brabant hebben zich organisatoren 
aangemeld. 
Regio Zeeland organiseert deze 
kampioenschappen in het weekeinde 
van 19 en 20 januari 2002. Dit ivm 
zaalreserveringen eerder gedaan. 
Van de drie andere regio's hebben 
zich nog geen kandidaten aangemeld. 
De 3 regio's waar dit betrekking op 
heeft worden verzocht dit zsm te doen 
bij ondergetekende. 
Door de afdeling wordt voor de 
organisatoren die met een negatief 

C:ampetitieleider§ gezocht! 

saldo deze kampioenschappen 
hebben georganiseerd een bijdrage 
geleverd uit de afdelingskas. 
De organisatoren kunnen na afloop 
van het toernooi een verzoek hiervoor 
indien bij de CTW 
Dit verzoek moet gepaard gaan met 
een financieel verslag van het 
toernooi. 

N.v.Erp (CTW ZuidWest) 
Begijnenstraat 169, 
5341 BJ, Oss 
Tel.nr.: 0412-632106 
E-mail: epnico@wish.net 

Als voortvloeisel van de fusie van de afdelingen Brabant en Zeeland van de NTTB en de hiermee gepaard gaande be
stuurlijke vernieuwing bestaan er in de nieuwe organisatie nog enige vacatures voor de functie van competitieleider (CL). 
Gelet op het naderende nieuwe tafeltennisseizoen is het gewenst dat deze vacatures op zo kort mogelijke termijn worden 
ingevuld. Wij zoeken nog een drietal enthousiaste mensen, die enige poules van de competitie willen leiden. 

Binnen de leiding van de afdeling ZuidWest is sprake van een grondige vernieuwing. Het komen tot meer flexibiliteit en 
het in goede harmonie leveren van maatwerk voor de verenigingen vormen de speerpunten in de vernieuwde organisa
tie. 

De CL is het aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken, zoals: 
A verzetten of omdraaien van wedstrijden, 
A het bijhouden van de standen en persoonlijke prestaties, 
A controleren van de wedstrijdformulieren aan de hand van de teamlijsten, 
A doorgeven van invallers en invalverboden controleren. 
Hierbij is er wekelijks telefonisch of e-mail contact met de SCL of JCL. Het werk beslaat ongeveer 1 à 2 uren per week in 
de competitieperiode. 

Graag nodigen wij u uit om na te gaan of binnen uw vereniging een kandidaat voor bovenstaande functie beschikbaar is. 
Voor nadere informatie of het kenbaar maken van belangstelling kunt u contact opnemen met Cor Bom, 
Groenstraat 21, 4797 BA Willemstad, telefoon 0168 - 472845, E-mail c.j.bom@wbmt.tudelft.nl 

De laatste afdelingsvergadering van 
Brabant was een memorabele. Niet al
leen omdat het de laatste was, maar 
meer nog omdat er een zeer netelige 
kwestie aan de orde kwam. Een paar 
maanden geleden besloot de stuur
groep+ die de fusie aan het voorbe
reiden was om Els Da.men niet te vra
gen als Senioren Competitie Leider in 
de nieuwe afdeling. De reden: het ver
trouwen tussen de competitiecommis
sie en het afdelingsbestuur was al ja
ren zoek en daarom diende er een 

nieuwe frisse wind te gaan waaien. 
Het AB met een nieuwe voorzitter, de 
competitiecommissie met een nieuwe 
SCL. Els Da.men voelde zich aan de 
kant geschoven en liet in een schrifte
lijke reactie aan alle verenigingen we
ten dat ze daarom onmiddellijk het 
bijltje erbij neergooide. In haar kiel
zog stapten nog een aantal leden van 
de competitiecommissie op, te weten 
Thorn de Jonge, Paul Kil, Eric Peeters 
en Henk Guppen. Tevens werden er 
tuchtzaken aangespannen. 

-
Een van Els Da.men tegen de stuur
groep+ en het afdelingsbestuur en 
een van de afgetreden leden van de 
competitiecommissie tegen de stuur -
groep+. 
De voorzitter van de stuurgroep, Jac
ques Tempelaars, moest in de verga
dering uiteenzetten waarom de stuur
groep zo gehandeld heeft. Hij deed 
dat op een zakelijke manier. De argu
menten van de stuurgroep: 

Jees verder op pagina 24 ",.. 
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.à SV Red Star '58 uit Goirle heeft 
een nieuwe voorzitter. Jan Verhoof 
nam na vijf jaar de voorzittershamer 
gehanteerd te hebben afscheid en 
wordt opgevolgd door Ronald Brekel
mans. Brekelmans is al sinds 1980 lid 
van SV Red Star '58 en heeft diverse 
taken verricht. Hij gaf de jeugd trai
ning, was lid van de activiteitencom
missie, wedstrijdsecretaris, bestuurs
lid, lid van de clubbladcommissie en 
nu dan voorzitter. We wensen hem 
veel succes in zijn nieuwe functie. 

.à TTV Het Markiezaat uit Bergen 
op Zoom heeft een instuif voor gehan
dicapten gehouden. Een tiental be
langstellenden kwam kijken en het is 
een geslaagde middag geworden. Alle 
mensen die aan tafeltennis of show 
down gedaan hebben waren laaiend 
enthousiast. Inmiddels is een probeer
groepje gestart en aan het einde van 
dit seizoen wordt gekeken of en hoe 
de vereniging hiermee verder gaat. 

.à TTCV/Van Herwaarden uit Veg
hel vierde de promotie van het eerste 
herenteam naar de eredivisie. In Goir
le (neutraal terrein) werd Kluis uit Ge
leen verslagen. Opvallend in deze 
wedstrijd was dat bij een stand van 5-
2 de Duitser Peter Heister. nadat hij de 
eerste game met 21-9 had verloren 
van Jos Verhuist. met een blessure op
gaf. Hierdoor eindigde de wedstrijd 
toch wat merkwaardig, maar de pro
motie was een feit. Gelukkig wist In
tergame, het clubblad van TTCV /Van 
Herwaarden. de reden te achterhalen 
van de plotselinge blessure van de 
Duitser in dienst van Kluis. Een paar 
weken eerder hadden Verhuist en Hei
ster een weddenschap afgesloten. De
gene die zou verliezen zou de teamre
kening van de ander betalen. Heister 
kon door de plotselinge blessure de 
Marken in de portemonnee houden. 

A De leden van TTV Flash uit Eind
hoven kiezen elk jaar het clublid van 
het jaar. Clublid 2000 is geworden Ka
rel Vermeir. Karel is penningmeester, 
draait elke maandag en dinsdag bar
diensten. leidt toernooien, geeft tafel
tennistraining en helpt op zondag ook 

~o 

nog bij het kienen. Karel stopt enorm 
veel tijd en energie in Flash en daar
om is hij het terechte clublid 2000. 

.à TTV Taverbo uit Boxtel heeft een 
vrijwilligerscoördinator benoemd. 
Eric Peeters zal extra aandacht beste
den aan de vrijwilligers en het vrijwil
ligerswerk binnen Taverbo. 

A Het aantal vrijwilligers blijft een 
probleem bij Cosmos/TTVV uit Veld
hoven. Voorzitter Martien de Goey is 
een aantal trainingsgroepen langs ge
weest om de zorg die hij heeft over te 
brengen. Iedereen heeft het tegen
woordig druk. maar toch moet er tijd 
gevonden worden om Cosmos leven
dig te houden. 

.à In Oss vindt weer een sportont
moeting plaats. De deelnemende ver
enigingen doen in een week tijd zes 
verschillende sporten. te weten 
kanoën. jeu de boules, badminton. 
volleybal. tennis en darts. Het geheel 
wordt afgesloten met een feestavond. 

A Het leukste uitstapje van het 
jaar werd voor het eerste jeugdteam 
van Tios '51 uit Tilburg een dagje Ton
gelreep (zwembad in Eindhoven). 
MacDonalds en tenslotte de bowling
baan. Dit alles ter gelegenheid van het 
behaalde kampioenschap. 

.à Al jarenlang gaat De Meppers uit 
Heeze beugelen. Ook dit jaar togen 
weer 18 jeugdleden en 13 senioren 
naar de beugelbaan. Het was weder -
om een leuke avond. maar er was 
geen prijsuitreiking. Het ging namelijk 
niet om de winst maar uitsluitend om 
de gezelligheid. 

.à Een vereniging besturen is niet 
eenvoudig. Je hebt altijd te maken met 
diverse belangen. Voorzitter Rob Rits 
van ttv Tanaka uit Etten-Leur heeft 
een aantal uitspraken op een rijtje ge
zet waar je je voordeel mee kunt 
doen. Een paar voorbeelden: 
"Ik weet niet wat de sleutel naar het 
succes is. maar de sleutel naar de 
mislukking is proberen het iedereen 
naar de zin te maken." (Bill Cosby) 
"Men mijde de serieuzen. want zij 

missen de ernst. Zij zijn zo lichtzinnig, 
dat zij hun mening voor de enige 
waarheid houden." (Godfried Bomans) 
"Als in een discussie iemand niets 
zegt terwijl alle anderen praten, is hij 
de enige die je hoort." (R. Devos) 
"Er zijn mensen die, in plaats van te 
luisteren naar wat men tegen hen 
zegt, reeds luisteren naar hetgeen zij 
zelf gaan zeggen." (Albert Guinen) 
"Ronduit te lachen over de gebreken 
der mensen is het voorrecht van 
onnozelen. die hun eigen gebreken 
niet voelen." (Anton van Duinkerken) 
"Een discussie is een veelal verhit 
gesprek waarbij twee mensen tegen 
elkaar praten en naar zichzelf 
luisteren." (Cees Buddingh) 
"Van alle mensen die niets te zeggen 
hebben, zijn degenen die dat 
zwijgend doen verreweg de 
aangenaamste." (Hans Krailsheimer) 

A TTV Smash uit Geertruidenberg 
maakt de leden attent op de Bijzonde
re bijstand. Op 6 april is een voorlich
tingscampagne van start gegaan ge
naamd Bijzondere Bijstand: Recht om 
rond te komen. 
Elke vereniging kan leden hebben 
voor wie de contributie eigenlijk te 
hoog is. Zij zouden een beroep 
kunnen doen op de gemeentelijke 
Tegemoetkomingsregeling, waardoor 
zij toch kunnen blijven sporten. 



Accountants-Administratieconsulenten 
Registeraccountants 

Belastingadviseurs 

Buitenruststraat 6 
4337 EH Middelburg 
Postbus 325 
4330 AH Middelburg 

Telefoon 
(0118) 67 89 00 
Telefax 
(0118) 63 88 38 
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tlllllRîl BEVELl\1'11 
A. van Heestraat 19 • 4493 AJ Kamperland 
Telefoon (0113) 37 22 87 Fax (0113) 37 27 11 
E-mail: noordbeveland@intrabouw.nl 

Erkend /eer/Jedrijfl 

Accountants-en 
Adviesgroep Rijkse 

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

Telefoon 
(0113) 21 56 70 
Telefax 
(0113) 21 58 18 

Nieuwbouw 

Verbouwingen 

Onderhoud 

Glas· en schilderwerk 

Wandafwerkingen 

Vrijblijvend prijsopgaaf 

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 r, 

gevelreiniging / impregner .. 

kwaaitaal-vloerrenovatie 

de Kruit molen 
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! 

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

+Steengrillen +Chinees buffet 
• soep met stokbrood • diverse soorten vlees, sauzen en salades • soep 
• toetje (deelname minimaal 4 personen) • diverse Chinese gerechten • diverse saté's 

• toetje (deelname minimaal 20 personen) 

+ Indisch buffet 
+Koud buffet • soep • kip-, varkens- en rundgerechten • diverse saté's 

• toetje (deelname minimaal 20 personen) • 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 



Onlangs heeft Jordan Zijlmans een inventarisatie uitgevoerd 
van de kwaliteit van de accommodaties van 
tafeltennisverenigingen in Nederland. Deze inventarisatie is 
middels een enquête uitgevoerd onder alle 
tafeltennisverenigingen in Nederland. Uiteindelijk is er door 
ca. 45% van de verenigingen gereageerd. wat op zich een 
goede score is. Door op basis van deze inventarisatie en de 
daaruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen 
plannen te ontwikkelen ter verbetering van deze kwaliteit. 
kan de beoefening van de tafeltennissport bij huidige en 
toekomstige nieuwe leden gestimuleerd en mogelijk op een 
hoger plan getild worden. 

De belangrijkste conclusies 
• Het ledenverloop vertoont in de afgelopen 5 jaar een 

lichte daling, en blijkt grotendeels afhankelijk van de 
verenigingsgrootte en de aanwezigheid van een kantine. 
Daarnaast spelen ook de conditie van de kleed- en 
doucheruimte en het beschikken over een eigen 
accommodatie een belangrijke rol in dit kader. 

• Verenigingen in de klasse van 50 leden of minder hebben 
nauwelijks de beschikking over een eigen accommodatie 
en hebben hier ook geen behoefte aan. In de klasse van 
51 - 100 heeft ca. 50% van de verenigingen een eigen 
accommodatie en een aanzienlijk deel van de overige 
verenigingen is bezig met nieuwbouwplannen. De 
verenigingen mèt meer dan 100 leden beschikken 
nagenoeg allen over een eigen accommodatie. 

• Bijna 115 van de verenigingen voldoet niet aan de Drank
en Horecawet. terwijl dit wel een minimum eis van de 
NTTB is. 

• In ca. 31 % van de gevallen is in de accommodatie een 
open verbinding aanwezig tussen kantine en speelzaal. 
hetgeen leidt tot een slechte Sociale Hygiëne bij de 
betreffende verenigingen. 

• Circa 50% van de verenigingen is niet op de hoogte van 
de lichtsterkte in de speelzaal. waardoor onbekend is in 
hoeverre aan de minimale norm van de NTTB van 400 lux 
wordt voldaan. Dit betekent tevens. dat zij niet de moeite 
hebben willen nemen om dit gegeven boven water te 
krijgen. Dit is niet acceptabel en vraagt om een 
vervolgstap. 

• Van het totale aantal verenigingen dat de lichtsterkte wel 
kent. blijkt 1/3 deel onder de norm te zitten. Bij 
verenigingen met een eigen accommodatie is dit 
ongeveer een kwart. 

• Zeer veel verenigingen weten niet of er een isolatielaag 
tussen de ondergrond en de sportvloer is aangebracht, 
terwijl dit de kwaliteit van de sportvloér zeer ten goede 
komt. Zij hebben niet de moeite genomen om dit gegeven 
boven water te krijgen. Dit is niet aanvaardbaar. 

Jordàn doet ook een aantal aanbevelingen 
• Stimuleer het formeren van grotere verenigingen om een 

verdere ledenterugloop een halt toe te roepen. Dit kan 
door middel van fusies dan wel het werven van nieuwe 
leden. Op deze wijze is het mogelijk om een nieuwe 

accommodatie te betrekken, die kwalitatief ook nog eens 
aan alle door de NTTB gestelde normen voldoet. 
Stimuleer bovendien het beter plegen van onderhoud ten 
aanzien van de kleed- en doucheruimtes in de (huidige) 
accommodaties van de verenigingen, om de 
ledenterugloop een halt toe te roepen. 

• Informeer de verenigingen op het punt van het niet 
voldoen aan de Drank- en Horecawet. welke tot november 
2000 van kracht was. en dus het niet voldoen aan de 
vigerende wetgeving in deze. die nog strenger is. en wijs 
op de risico's die verbonden zijn aan het overtreden van 
deze wet. Hierbij denkt de schrijver aan het gebruik van 
de volgende communicatiemiddelen: TTM kaderspecial, 
website van de NTTB en artikelen in de afdelingsbladen 
cq. afdelingsbulletins. 

• Wijs de verenigingen op de noodzaak om de Sociale 
Hygiëne in de accommodaties te verbeteren. door meer 
gebruik te maken van bij voorkeur grotendeels 
doorzichtige scheidingswanden tussen kantine en 
speelzaal. Hierdoor zal het (visueel) contact van de 
personen in maar zeker ook tussen deze ruimtes intact 
blijven cq. bevorderd worden 

• Attendeer de verenigingen via verschillende 
communicatiemiddelen op de noodzaak om te voldoen 
aan de minimale lichtnorm van 400 lux. Daar waar dit nog 
niet het geval is, dient een concrete termijn te worden 
gesteld, waarbinnen een en ander alsnog gerealiseerd 
moet zijn. 

• Attendeer de verenigingen op de gunstige invloed. die 
een isolatielaag kan hebben op de 'kwaliteit van de 
sportvloer. Dit dient via dezelfde communicatieve aanpak, 
als hiervoor vernoemd. te verlopen. 

• Verplicht verenigingen die in competitieverband spelen 
om over minimaal één doucheruimte te beschikken. Daar 
waar dit nog niet het geval is. een redelijke 
overgangstermijn te hanteren. Deze termijn dient door 
een gespecialiseerde commissie te worden vastgesteld. 

• Ontwikkel modelaccommodaties die afgestemd zijn op de 
verschillende verenigingsgroottes. waarbij rekening 
wordt gehouden met een aantal aspecten die Jordan in 
zijn onderzoek noemt 

• Ontwikkel een handhavingsbeleid om toe te zien op het 
naleven van de gestelde ei~en door\.de verenigingen en 
het bestraffen van overtredmgen. - . 

• Stel gelden beschikbaar uit de SNS-pot van NOC*NSF ten 
behoeve van de subsidiëring van de verbeterings
maatregelen. die verenigingen aan hun accommodatie 
willen respectievelijk moeten aanbrengen. 

Het is duidelijk dat er veel werk aan de winkel is. De NTTB 
heeft als doel gesteld dat tafeltennis in de breedte op een 
hoger niveau moet komen en door op basis van de 
inventarisatie en de daaruit voortvloeiende conclusies en 
aanbevelingen plannen te ontwikkelen ter verbetering van 
de kwaliteit, kan de beoefening van de tafeltennissport biï 
l}uidige en toekomstige leden gestimuleerd en mogelijk 
náar een hoger plan getildworden. 
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Er was al jaren een vertrouwensbreuk 
tussen de competitiecommissie en het 
afdelingsbestuur. De stuurgroep heeft 
heel bewust, ondanks de gevoelighe
den die dit op zou roepen, gekozen 
voor een nieuwe start, met nieuwe 
mensen. 'De organisatie staat voorop 
en dat kost wel eens mensen", aldus 
Jacques Tempelaars. 
Thorn de Jonge en Paul Kil hadden 
geen begrip voor de manier waarop 
met vrijwilligers wordt omgegaan. 
Paul Kil:"Aan beide zijden zijn fouten 
gemaakt en aan beide kanten moeten 
ook mensen weggestuurd worden. Al
leen Els als zondebok aanwijzen kan 
echt niet. De nieuwe organisatie start 
met een besmeurd verleden. Daarom 
stop ik." 

Uiteindelijk diende Thorn de Jonge 
een motie in. De tekst luidde: 
De lid-verenigingen van de Neder
landse Tafeltennis Bond afdeling Bra
bant, in vergadering bijeen tijdens de 

Algemene Leden Vergadering te Bre
da op vrijdag 18 mei 2001, kennis ge
nomen hebbend van de discussie 
aangaande het in het kader van de fu

sie gevoerde beleid ten aanzien van 
de ''bemensing" van de competitie
commissie. constaterende dat dit ge
voerde beleid heeft geleid tot het met 
onmiddellijke ingang terugtreden van 
de Senioren-Competitie-Leider, de 
functionaris jeugdlicenties en '1ette
ren ",alsmede het nagenoeg voltallig 
aantal t.b. v. de seniorencompetitie 
werkende competitieleiders, 
Tevens constaterende dat dit beleid 
heeft geleid tot een tweetal bij de 
Tuchtcommissie van de Nederlandse 
Tafeltennis Bond ingediende tuchtza
ken, Keuren het door het Afdelingsbe
stuur van Brabant, met in het verleng
de daarvan de Stuurgroep+, ten 
aanzien van dit specifieke punt ge
voerde beleid at. En gaan over tot de 
orde van de dag. 

Tafeltennisvereniging TCS 
Thorn de Jonge (erelid) 

De motie werd na stemming verwor
pen. 
De vergadering ging daarna inder -
daad over tot de orde van de dag, 
maar een aantal mensen blijft toch 
met een behoorlijke kater zitten. 
Was dit alles nou niet te voorkomen 
geweest? 
Was een gezellige avond met een 
goed glas wijn zoals Hans van den 
Bruggen voorstelde nou echt niet mo
gelijk? 
En beschadigen die tuchtzaken niet 
bepaalde zittende mensen in het afde
lingsbestuur? 
Een van de tuchtzaken is namelijk ge
richt tegen het afdelingsbestuur. Is het 
niet beter om dat glas wijn toch nog 
eens met elkaar te gaan drinken, maar 
dan wel voor de behandeling van die 
tuchtzaken? 
Wie wil als bemiddelaar het voortouw 
nemen? 

Johan Heurter 

-
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Mijn naam is Peter Boon. In tafeltenniskringen 
loop ik al enige tijd mee. Ik was het beoogde 
bestuurslid voor technische zaken in de 
nieuwe afdeling ZuidWest. Uiteindelijk ging dat 
allemaal niet door. De reden? Nee, niet 
vanwege de problematiek ten aanzien van de 
competitiecommissie. 
Hieronder zal ik een en ander toelichten. 

In oktober 2001 stopte Peter Paul I)e Vrind als 
· hoofd topsport. Door de reorganisatie bij de 

NTTB was het niet mogelijk om op korte termijn 
eêndirecte vervanger te vinden. Afgesproken 
werd, dat de taken van Peter Paul tijdelijk 
waargenomen werden door o.a. Emie Dekker, 
Achim Sialino. Pieke Franssen en 
ondergetekende. Daarnaast werden de 
topevenementen (organisatie liga wedstrijden 
dames en heren en de NK) georganiseerd door 
Fred van Oostenrijk. 
Tijdelijk betekende eigenlijk tot 1 januari 2001. 
Door niet nader te noemen omstandigheden 
werd dit veel langer. Uiteindelijk werd de 
werkdruk eigenlijk te hoog, want we 
combineerden de taken van Peter Paul (dat 
waren er heel veel) naast onze andere 
werkzaamheden. Dit voor mij ook nog in 
combinatie met mijn "gewone" werk en mijn 
andere tafeltennistaken, zoals op 
afdeling/regionaal niveau lid van de fusiegroep 
afdeling Brabant/Zeeland en het geve;n van de 
wekelijkse regionale bondstraining in 
Oudenbosch. Uiteindelijk werd mij gevraagd of 
ik een groot deel van de werkzaamheden van 
Peter Paul in de nieuwe structuur wilde 
overnemen. Bovendien vroeg Danny Heister mij 
als teammanager voor hem en Trinko Keen te 
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Gezelligheid 
TIOS '51 staat bekend als een gezellige 
vereniging. Naast het tafeltennis worden allerlei 
bijzondere activiteiten georganiseerd. waar 
veel belangstelling voor is. Zo zijn er al diverse 
malen vistochten op zee georganiseerd waarbij 
een boot gehuurd werd voor de TIOS-leden. 
familieleden en kennissen. Een goed voorbeeld 
van de clubsfeer is de marathon van Londen. 
Voor de recordpoging voor het Guinness book 
werd door de deelnemers veel getraind. Die 
trainingen bestonden onder andere uit 
duurlopen en het idee ontstond om Paul 
Mutsaers en Arno van .Esch in te schrijven voor 
de marathon van Londen. Op zich niet zo 

willen optreden tot en met de O.S. in Athene. 
Uiteindelijk heb ik ja gezegd. Dat hield wel in. 
dat ik de nieuwe functie niet kan combineren 
met de afdelingsactiviteiten. Dus het beoogde 
bestuurslid technische zaken voor de afdeling 
Brabant ging verloren. 

Wat zijn mijn taken bij de NTTB? 
1. Teammanager topsport, de organisatie voÖr 

alle zaken rondom de trainingen betreffende 
de nationale seniorenteams en contacten 
met NOC*NSF; 

2. Topsportcoördinator, aanspreekpunt voor 
topsport en bijvoorbeeld chef d équipe op 
EK 's en WK' s. Antoinette de Jong assisteert 
mij. Zij neemt een groot aantal uitvoerende 
taken voor haar rekening. Ik ben gemiddeld 
1 a 2 dagen bereikbaar op het bondsbureau. 
(tel. 079-3414811); 

3. Bondscoach Jong Oranje + begeleiding van 
de J.O. spelers in de buitenlandse competitie. 
Komend jaar: Kalun Yu. Floor Tebbe en 
Nermin Smajic. Dat houdt in contacten met 
de clubs, bezoeken van wedstrijden en 
overleg met de spelers. Deze laatste functie 
voerde ik afgelopen jaar reeds uit. 

Met plezier heb ik de afge}open jaren 
bondstrainingen gegeven en de technische 
zaken in Zeeland behartigd. Ik ben altijd bereid 
om te adviseren op technisch gebied. 
Dank voor alle steun al die jaren. Wellicht krijgt 
u nu meer landelijk met mij te maken. 

Een groet vanuit Middelburg, het bondsbureau 
Zoetermeer of uit het buitenland. 

bijzonder, maar wel bijzo~er was het dat een 
volle bus supporters naar Londen ging om 
beide lopers aan te moedigen. Dankzij een 
uitgekiende schema en een uitsplitsing in 
diverse groepjes, stonden er om de paar 
kilometer wel een paar TIOS-leden de beide 
lopers aan te moedigen. Paul en Arno hebben 
de marathon dan ook helemaal· uitgelopen en 
dat het verder een gezellig weekend werd is 
natuurlijk duidelijk. 

Zaterdag 8 september kunt u ttv TIOS '81 
gelukwensen. De receptie is van 16.00 tot 
18.00 uur in de eigen zaal aan de 
Hart van Brabantlaan 28 te Tilburg. 

2~ 


