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

eerste jaargang, nummer 3 
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: Lheurter@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 

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

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

Inleveren copij 
tot en met 15 november 2001 

Anco reclame 
Telefoon: 0115-451770 
e-mail: ancoreclame@zeelandnet.nl 
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't Is (ge-)Mixed, maar wat wordt het ..... ? 
Voor u ligt de één na laatste (ge-)Mixed. 
Het is echt de bedoeling dat er vanaf 2002 een nieuwe naam op het 
afdelingsorgaan van de afdeling ZuidWest staat. 
Het zou fantastisch zijn als het bestuur van de afdeling moet gaan 
stemmen om de keuze te maken uit een heleboel goed doordachte titels. 
Het ligt aan u .... 
Stuur uw ideeen op en wie weet wordt uw inzending gekozen. 

Voor nu nog veel leesplezier in de (ge-)Mixed ... 

Gerrit Jan Bijlsma 
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Colofon / Redactioneel Afdelingsontmoeting jeugd 

Inhoud 1 op zondag 11 november 17 

Agenda Eurowisselactie 

Declaratie afspraken Tanaka's 2e interland 

2 19 NTTB Afdeling ZuidWest verloopt wederom geolied! 

RBW competitie 2e deel 5 Uit de clubbladen 20 

Kinder Tafeltennisfeest Regionale ron<i 

2001/2002 Jeugdmeerkampen op 
23 Reactie AB op bevindingen twee data 

kascommissie g 

In memoriam 

LW Bokalen zijn in Spanje Wim Schuurman 24 
erg groot 10 

De nieuwe drank- en 

Taakverdeling horecawet 

14/15 27 afdelingsbestuur Jurosport 

1~ 

" 



A 
2001 

1Jag/aaturn 

zondag 30 september 
zondag 30 september 
zondag 7 oktober 
zondag 14 oktober 
zondag 14 oktober 
zaterdag 20 oktober 
zondag 21 oktober 
zondag 21 oktober 
zondag 28 oktober 
zondag 4 november 
zondag 11 november 
zaterdag 17 november 
zondag 18 november 
zondag 25 november 
zondag 25 november 
vrijdag 7 december 
zaterdag 8 december 
zondag 9 december 
zondag 9 december 
zaterdag 15 december 
zaterdag 15 december 
zondag 16 december 
zaterdag 22 december 
zondag 23 december 
kerstvakantie 

a 

Declaraties zijn in te dienen voor alle 
voor de NTTB ZuidWest gemaakte 
kosten. Hierbij gelden de volgende 
regels: 

Declaraties van AB-leden kunnen 
rechtstreeks worden ingediend bij de 
penningmeester. 

Declaraties van commissieleden 
dienen te worden geaccordeerd door 
het verantwoordelijk AB-lid en via 
hem te worden ingestuurd. Ook 
rekeningen van verenigingen, denk 
b.v. aan zaalhuur voor 
afdelingstraining, dienen te worden 
ingestuurd via het verantwoordelijk 
AB-lid. 

Bij de declaraties dienen in principe 
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Evenement 

2e ronde landelijke jeugd meerkampen (A/B-C) 
Nationale senioren C-meerkampen 1/8 finales 
finale landelijke jeugd meerkampen (A/B-C) 
Open Boxtelse kampioenschappen jeugd 
Nederlandse studentenkampioenschappen in Enschede 
le C jeugdranglijsttoernooi in Hoorn 
le B jeugdranglijsttoernooi in Hoorn 
Open Boxtelse kampioenschappen senioren 
Nationale senioren A en C meerkampen '!. finales 
Dag van het talent in Papendal 
Afdelingsontmoeting jeugd 
2e C jeugdranglijsttoernooi 
le A jeugdranglijsttoernooi 
Nationale senioren A en C meerkampen % finales 
Nationale jeugdmeerkampen regionale ronde (A/B-C) 
beslissingswedstrijden afdelingscompetitie 
2e B jeugdranglijsttoernooi 
Nationale senioren A en C meerkampen finales 
3e C jeugdranglijsttoernooi 
Pijlerdamtoernooi in Kamperland 
Regionale kampioenschappen jeugd (Midden en Zuid Oost Brabant) 
Regionale kampioenschappen senioren (Midden en Zuid Oost Brabant) 
Regionale kampioenschappen jeugd West Brabant 
Regionale kampioenschappen senioren West Brabant 
Kindertafeltennisfeest 

voor alle kosten bonnetjes te worden 
overlegd. 

Voor telefoonkosten mag een 
schatting gemaakt te worden of als 
men detailafrekeningen ontvangt van 
KPN, de werkelijke kosten. 

Voor reiskosten kan f 0,40 cent per 
km. worden gedeclareerd tot 
31/12/2001. Met ingang van 1/1/2002 
wordt dit 0, 19 cent. Hierbij dient de 
datum van de reis, van waar en waar 
naartoe met daarbij de reden. 
alsmede het gereden aantal 
kilometers te worden aangegeven. 
Bij gebruikmaking van openbaar 
vervoer kunnen de hiervoor 
uitgegeven bedragen worden 
gedeclareerd, onder overlegging van 

het kaartje of het aangeven van het 
aantal strippen. 

Voor het gebruik van een eigen PC 
ten behoeve van de afdeling mag een 
bedrag van f 150,-- per jaar worden 
gedeclareerd, of naf" rato. Met ingang 
van 1/1/2002 wordt dit 68,--. 

Voor vergaderingen, gehouden in 
commerciële ruimtes, dient de 
(verbruiks)bon te zijn afgetekend 
door het verantwoordelijk AB-lid. 

Voor vergaderingen, gehouden ten 
huize van een van de deelnemers. 
mag maximaal f 7,50 per deelnemer 
per avond worden gedeclareerd. Met 
ingang van 1/1 /2002 wordt dit 3,50. 



+ 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 / m~neetplaten 
lichtreclame / lichtbakken / lièhtkranten 
zelfklevende teksten en logo's I 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 

autóteiefoon 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 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 
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Het tweede deel van de RBW competi
tie 2000/2001 is weer ten einde. Hier
aan hebben in totaal 29 jeugdteams. 
bestaande uit twee personen, deelge
nomen. Zij speelden om de 2 of 3 we
ken hun wedstrijden op een zondag- · 
morgen tussen 10.00 en 13.00 uur in 
diverse tafeltennisaccommodaties die 
door de verenigingen gratis beschik
baar werden gesteld. Namens de 
competitieleiders en deelnemende 

lfrtslag competitie 
PouleA 
1. Never Despair 1 l 6p 
2.Hooghei 1 12p 
3. OTTC 1 12p 
4. Zwaantjes 1 9p 
5. NTTV 1 lp 

lfrtslag toernooi: 
PouleA 
l. Nick Wilke 
2. Nick Schellekens 
3. Lara Steenvoorden 
4. Wendy Alessie 

PouleD 
1. Rob Melis 
2. Tycho Mulders 
3. Mink van Opstal 
4. Stefan Franken 

Na afloop overhandigde de regiovoor
zitter Hans v.d. Bruggen aan de vele 
winnaars hun medailles en de bijbe
horende kampioensdiploma's. Tevens 
kreeg elke deelnemer(ster) een herin
neringsvaantje. Hij bedankte Joop van 
Hooft. de competitieleider van deze af
deling, omdat hij zich al vele jaren in
zet voor deze aankomende talentjes. 
Ook de begeleiders werden in zijn 
dankwoord meegenomen. want zon
der hun medewerking kunnen deze 
kinderen nergens gaan tafeltennissen. 

Aspiranten/junioren 
In deze categorie gaven 14 teams van 

Uitslag competitie: 
PouleA 
.1 . OTTC 1 
2. NTTV 1 
3. NTTV 2 
4. vLiempd/Ass 1 
5. vLiempd/ Ass 2 
6. Hooghei 1 
7. Taverbo 1 · 

27p 
22p 
'21p 
18p 
6p 
6p 
5p 

kinderen willen wij deze verenigingen 
dank zeggen voor het gebruik van 
hun zalen en materialen. 

Op zondag 22 april had de organisatie 
als afsluiting een individueel toernooi 
in elkaar gezet. waarbij per poule drie 
medailles beschikbaar waren. Al met 
al weer een geslaagd competitiedeel 
waarbij de kinderen zich zeer sportief 
hebben gedragen. 

Welpen 
De 15 ingeschreven teams in de leef
tijd van 7 t/m 10 jaar waren ingedeeld 
in drie poules van 5 teams. die hun 
wedstrijden speelden bij PJS in Vught. 
onder leiding van Joop van Hooft. In 
totaal moesten 20 wedstrijden per 
poule worden afgewerkt. waarbij fa
natiek strijd geleverd werd om bij de 
beste drie te behoren. 

PouleB PouleC 
1. Hooghei 3 17p 1. Never Despair 3 18p 
2. Zwaantjes 2 13p 2. Taverbo 1 14p 
3.Hooghei2 llp 3. OTTC 2 9p 
4. NTTV 2 5p 4.Hooghei4 8p 
5. Never Despair 2 4p 5. NTTV 3 lp 

PouleB PouleC 
1. Rick van Oss 1. Gio v.d. Luytgaarden 
2. Juki Franklin 2. Guido Dijkers 
3. Dorian Steenvoorden 3. Rick van Gogh 
4. Sharon de Vaan 4. Hugo den Hartog 
5. PaulVos 

PouleE PouleF 
1. Daan de Koning 1. Stefan Balta 
2. Thijs Schatters 2. Julius Faber 
3. Stefan Buyssen 3. Mike van Lokven 
4. Thomas v.d. Biezen 4. Ruud Tielemans 
5. TobiPennings 5. Jesse Joon 

twee personen acte de presence die 
in twee poules van 7 teams naar 
sterkte waren samengevoegd. Vele 
oud bekenden hadden weer inge
schreven voor deze competitie. De re
den om weer mee te willen spelen op 
zondagmorgen komt hoofdzakelijk 
doordat deze jeugdspelers op zater
dag moeten voetballen. of een baantje 
hebben. Tevens mochten wij zes nieu
we teams begroeten. Deze teams wil
len ervaring op gaan doen in deze 
competitie en dan doorstromen naar 
het echte NTTB werk. 

gebruik maken van zaal en niàteria
len. Na 21 wedstrijden per poule kon 
competitieleider Henk van Rijn de 
eindstand bekend maken. De drie 
hoogst geëindigde teams per poule 
ontvingen een medaille en voor de 
kampioenen werd er een diploma aan 
toegevoegd. 
Op de laatste zondag, 22 april. was er 
nog een individueel toernooi samen
gesteld ter afsluiting. Alle deelnemers 
werden naar sterkte verdeeld over 
poules van 7 en 6. Hiervoor waren 
eveneens drie medailles beschikbaar 
en voor iedere deelhemer een herin
neringsvaantje. 

Bij ttv OTTC (Oss). ttv Hooghei (Vlij
men) en Taverbo (Boxtel) mochten we 

PouleB 
1. Zwaantjes 1 
2. Hooghei 2 
3. Taverbo 2 
4.Hooghei3 
5. OTTC 2 
6. vLiempd/ Ass 3 
7. vLiempd/Ass 4 

29p 
24p 
18p 
17p 
9p 
6p 
Op 

lees verder op pagina 6 ,".,. 
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,"" vervolg van pagina 5 

Uitslag toernooi: 
PouleA 
1. Youri van Pinxteren 
2. Roy Kouwenberg 
3. Frank van Gulick 
4. Ramon Maas 
5. Jasper Waalkens 
6. Jeroen Hodenius 

Poule D 
1. Tim van Huffel 
2. Paul v.d. Berg 
3. Dave Kouwenberg 
4. Jan de Groen 
5. Ruben Lelieveld 
6. Rick Hoogenberg 
7. Emiel Koot 
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PouleB PouleC 
1. Stijn Gevers 1. Tim Schelle 
2. Dirk v.d. Berg 2. Sonny van Pinxteren 
3. Teun Verhagen 3. Boy Stok 
4. Patrick v.d. Heuvel 4. Tim v.d. Tillart 
5. Bram van Breugel 5. Bob Poort 
6. Bart van Krimpen 6. David Luteyn 
7. Kars van Rozendaal 

Na afloop bedankte de competitieleider alle deelnemers voor hun inzet en sportief 
gedrag. Tevens bedankte hij ook de begeleiders en de diverse besturen voor hun 
medewerking en wenste iedereen een prettige vakantie toe en hoopte dat in 
september 2001 vele deelnemers zich weer zullen aanmelden voor het nieuwe 
competitieseizoen. 

Henk van Rijn 



-

\,DE LEEUW 
RÊKLAMEKLEDING 'BV 

r-

S PO RTKLE Dl NG merken Rucaoor en Jako 

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

BEDRIJFSKLEDING o.a. merk HaVep 

VEILIGHEIDSSCHOENEN o.a.· merk Emma 

Oostp 
4413 N 
L------.!tL--~'---J bezoek op afspraak 



VOOR COMPLEET 
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Gratis vervangend vervo 
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Zonnedak-inlfB\r 

Zanddijk 4a, 4401 NJ Yerseke 
Tel. (0113) 57 21 62 Fax (0113) 57 31 65 
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In of rondom de kerstvakantie 
organiseert de N.T.T.B. wederom het 
Kinder Tafeltennisfeest. 
Aan dit succesvolle evenement deden 
afgelopen jaar 182 verenigingen mee, 
waarvan 35 uit onze afdeling. 

Onlangs hebben de verenigingen met 
jeugdleden van het Bondsbureau te 
Zoetermeer informatie en het 
inschrijfformulier hiervoor ontvangen. 
Een unieke gelegenheid om iets te 
kunnen doen aan het aantal 
jeugdleden van uw vereniging. Bij de 
meeste verenigingen is zeker behoefte 
aan uitbreiding van het aantal 
jeugdleden. 
Dat geldt zeker ook voor verenigingen 
die bij de N.T.T.B. geregistreerd staan 
zonder jeugdleden. Deze verenigingen 
hebben bovenstaande informatie niet 
ontvangen. Juist deze verenigingen 
kunnen via het kinder tafeltennisfeest 

een eerste stap zetten richting een 
jeugdafdeling. Deze verenigingen 
kunnen contact opnemen met 
ondergetekende of het Bondsbureau 
te Zoetermeer voor het opvragen van 
het nodige informatiemateriaal voor 
het Kinder Tafeltennisfeest 2001. 

Om de kinderen van basisscholen in 
uw omgeving uit te nodigen om mee 
te doen aan dit evenement in uw 
accommodatie krijgt U mooie full
colour posters. Bovendien ontvangt U 
van de N.T.T.B. een handleiding met 
tips om de dag in te vullen en leuke 
aandenkens voor de deelnemende 
kinderen. 
Daarnaast zijn er nog geldelijke 
bijdragen voor de verenigingen. De 
afdeling Zuid West stelt f 2.500,-
beschikbaar als tegemoetkoming in 
de organisatiekosten van het 
evenement. Dit bedrag wordt over de 

deelnemende verenigingen verdeeld 
volgens een door de CTW te bepalen 
verdeelsleutel. Daar bovenop 
vergoedt de N.T.T.B. te Zoetermeer 
nog eens f 50,-- per deelnemende 
vereniging voor de organisatiekosten. 

Wij hopen dan ook van harte dat U de 
kinderen uit uw buurt een sportieve 
en gezellige dag wilt bezorgen; doe 
mee aan het kinder tafeltennisfeest en 
zorg dat Uw inschrijfformulier voor 20 
september 2001 bij ondergetekende 
binnen is. 
Ook voor eventuele vragen kunt U bij 
mij terecht. 

Met vriendelijke groeten. 
Jan van Gemert 
Prins Bernhardlaan 40 
5261 VC Vught 
tel. 073-6571779 
e-mail: jbvgemert@hetnet.nl 

Reac:tie AB ap bevindingen ka5c:ammi55ie 
In het verslag van de kascommissie van de afdeling Brabant tijdens de laatste ALV zijn enkele bevindingen in 
overweging gegeven. Het AB heeft de bevindingen besproken in de AB-vergadering van 9 juli j.l. en hieronder volgt de 
besluitvorming c.q. reactie: 

· Wijze waarop de administratie wordt bijgehouden: 
Besloten is om een licentie voor een normaal boekhoudpakket aan te schaffen. Aanvankelijk is geprobeerd om mee te 
liften op het boekhoudpakket dat op het bondsbureau wordt gebruikt, maar dat bleek kostentechnisch geen haalbare 
kaart. Er kon niet gewerkt worden met een soort sublicentie. 
Daarom wordt op korte termijn voor de afdeling een ander boekhoudpakket aangeschaft en geïmplementeerd. 

· Inzicht in vermogen van de afdeling Zeeland: 
Voor deze cijfers wordt verwezen naar het jaarverslag van de afdeling Zeeland over 2000. In het verslag over 2001 zullen 
de cijfers worden geconsolideerd. 

· Jaarverslag NTTB: 
Het ontbreken van het jaarverslag van de NTTB valt buiten de verantwoordelijkheid van het AB. Wel is op de Bondsraad 
van 19 mei deze kwestie aan de orde gesteld en is wederom gevraagd om tijdige toezending van het jaarverslag, zodat 
het bij kascontroles van de afdelingen eventueel kan worden meegenomen bij de beoordeling van hJt r~kening courant 

saldo. 

· Begroting voor het jaar 2002: 
Het AB is van mening dat de kascommissie uitsluitend het controleren van de financiën over het voorgaande jaar tot taak 
heeft. Het beoordelen van de begroting valt daar buiten. Dit in tegenstelling tot de landelijke financiële commissie die dit 

wel in het takenpakket heeft. 
Leden van de Kascommissie kunnen. evenals de andere aanwezigen, te allen tijde op de ALV op persoonlijke titel 
opmerkingen omtrent de begroting maken. 

Namens het afdelingsbestuur. 
Chris van Dijk, Penningmeester 
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Een beetje ongelooflijk kijkt Gerrit 
van den Bosch naar Jan Remmers als 
die, net terug van een rondreis van 
een maand door Zuid-Amerika. met 
de vraag voor de dag komt om weer 
aan het internationale tafeltennistoer
nooj in Lloret de Mar in Spanje deel te 
nemen. Het was juist Jan die, na twee 
keer deelname zei: "voor mij hoeft het 
niet meer, ik heb daar wet gezienl" 
Gerrit reageert adrem en zegt: oké, 
maar ik ga wel vliegen". De herinne
ring aan de laatste terugreis met de 
bus die achtentwintig uur duurde, be
zorgt hem nog steeds een beetje kip
pevel. Omdat dit reisje ook bij Jan 
geen al te beste gedachten in zijn ge
heugen oproept gaat hij onmiddellijk 
met dit voorstel akkoord. Meer woor -
den maken de twee sportvrienden 
over de nieuwe Spanjetocht eigenlijk 
niet vuil. 
Voor Gerrit is dit wel het teken om zo 
snel mogelijk deelname en vervoer te 
regelen. Bij de twee reisbureau's, die 
Zierikzee rijk is, lukt dit niet. Al eerder 
brachten de tafeltennissers van Lu
veto in Hellevoetsluis. die ieder jaar 
met een flinke groep aan het toernooi 
in Lloret deelnemen. uitkomst. Na één 
tetefoontje komt hij nu aan de weet 
waar hij moet boeken om op 12 mei 
naar Barcelona te vliegen en kan hij 
alle zaken naar behoren regelen. 
Op de bewuste dag komen de beide 
Scaldinaspelers. na per auto en trein 
door Gerrits vrouw Esther en dochter 
Angelique op Schiphol te zijn afgele
verd, op gate 82 gelijk de vier Luveto
sporters tegen waarmee zij gezamen
lijk verder reizen. Prachtig helder 
vliegweer is 't. De Boeing 737, met 
ruim tweehonderd vakantiegangers 
aan boord, stijgt tot een hoogte van 
elf kilometer en onder het genot van 
een heerlijke lunch zien ze onder zich 
de Mont-Blanc en het Meer van Genê
ve voorbij glijden. Op tijd voor het di
ner. dat om 19.00 uur begint, arrive
ren de zes tafeltennissers in hotel La 
Palmera, hartje Lloret en niet ver van 
strand en sporthal. waar ook de ande
re Luvetospelers. die per bus zijn ge
komen, zijn gearriveerd. 
Benieuwd naar de indeling stappen 
Jan en Gerrit omstreeks 21.30 uur 
naar het "Hof van Holland" om daar 
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het wedstrijdprogramma in ontvangst 
te nemen. Tot hun verrassing ontmoe
ten ze er ook drie tafeltennisvrienden 
van Bernisse '80, die zli regelmatig te
genkomen tijdens toernooie op Goe
ree-Overflakkee. 

Blaffende honden bijten niet! 
Het schema voor de Hobby 1-klasse 
wijst uit dat de beide Scaldinaspelers 
op maandagmorgen om 9.00 uur te
gen het team Luveto 7 moeten aantre
den dat 
uit Bertus de Groen en vliegtuigpassa
gier Sebastiaan v.d. Enget bestaat. Om 
hun conditie op te vijzelen, die toch 
wet jets van de twaalfuur lange reis 
heeft te lijden gehad, bestuiten Gerrit 
en Jan om de volgende dag, zondag, 
een bergtochtje in de omgeving te 
maken en Ltoret de Mar eens van een 
hoger gelegen plek te bekijken. Het is 
een vrij kronkelende weg waaraan. op 
regelmatige afstand, mooie riante hui
zen met zwembad zijn gelegen. Ze vot
gen de bordjes: 
"castelles" in de verwachting dat ze 
boven op de berg wel een kasteel zut
len vinden. Uit eerdere ondervindin
gen weten ze eigenlijk wet dat "be
wegwijzeren" niet sterkste kant van 
de Spanjaarden is. Ja hoor, bij de eer
ste de beste splitsing. zo hatverwege, 
is er geen aanwiizing meer te vinden. 
Moedig trekken ze toch verder en ko
men dan in een gebied waar de ge
bouwen steeds verder uit elkaar lig
gen en het erg stil is. Ret is dan toch 
schrikken, als je vlak bij zo'n villa 
bent, en er ineens een paar hard 
blaffende en wild rennende herders
horiden en bouviers te voorschijn ko
men. De misdaad tiert welig irl. Spanje 
en de beide tafeltennissers kunnen 
geen pand voorbij komen zonder het 
gegrom, keffen en bassen te horen. 
Bovenop de berg geen kasteel. maar 
wet een schitterend uitzicht over de 
omgeving met àan de ene kant de zee 
en de rotsen en daarnaast de maje
stueuze bergenrij. Het drankje aan de 
voet van de berg smaakt daarna wel 
erg rekker. 

Begin van de Stlijd 
Op maandagmorgen zijn de beide 
Scaldinaspelers op tijd in de sporthal 

te vinden om lekker in te spelen. Om
streeks negen uur komen de onge
veer twintigjarige Sebastiaan en de 
middenzestiger Bertus opdraven. Ger
rit begint tegen de jongste tegenstan
der en weet na een paar slagen al dat 
hij dik gaat winnen. Zijn opponent 
heeft de vorige avond de lokroep vart 
de alcohol niet kunnen weerstaan en 
met 8-21 en 7-21 is het dan over voor 
hem. Jan gaat tegen Bertus ook voort-
vaardig van start en wint de eerste 
game met 21-15. In het vervolg ervan 
blijft de oudere Luvetospeler aardig in 
de buurt en staat soms zelfs voor. 
maar met 21-18 maakt Jan het karwei 
gewoon af Het dubbelspel, met Sebas
tiaan erbij, mag geen enkel probleem 
opleveren. Dat klopt ook. want met 21-
14 en 21-16 winnen de Scaldinaspe
lers de partij . Zij staan nu met 3-0 
voor en hebben de wedstrijd dan ook 
iÎl hun zak. Sebastiaan is inmiddels 
een beetje ontdooid. maar Jan stuurt 
hem toch met 2 1-14 en 2 1- 16 naar 
de kant. De eerste game tegen Bertus 
wint Gerrit met 2 1-15. doch hierna 
krijgt hij het behoorlijk moeilijk want 
hij kijkt tegen een 12-18 achterstand 
aan. Een verkeerde beslissing van de 
scheidsrechter ovêr een 'ietbal" geeft 
hem weer de inspiratie om te vechten 
en komt dan terug tot 19-19. Bertus is 
hierdoor kennelijk van slag en geeft 
met twee foute services de winst uit 
handen. Met een S-0-overwinning is 
de eerste toernooidag dus een suc
ces. Ook op dinsdag weet het Scaldi
naduo vrij gemakkelijk Avanti 2 te 
verslaan. Jan heeft wet wat problemen 
met het vrouwelijke deel van het 
tweetal maar wint uiteindelijk toch 
met 21-19 en 22-20 van deze Anne
lies. Op die manier f t de tweede vijf
nul in de Spaanse portemonnee. 

Ronde verder 
Het Scaldinateam is nu aI een ronde 
verder. Er volgt alleen nog een ont
moeting om de eerste en tweede 
plaats tegen Taverbo 2 dat ook twee 
wedstrijden heeft gewonnen. De uit
komst hiervan kunnen Gerrit en Jan aI 
een beetje raden omdat Bernard van 
Rooy een zeer sterke. maar vooral 

lees verder op pagina 24 ",.. 



•bekers 
•medailles 
•vaantjes 
•beeldjes 
•schalen 
•rozetten 
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• fietsvlaggen 
• sporttenue's 
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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 
•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: 0114-314084 
Telefax: 0114 - 31 50 34 

Postbus 102, 4530 AC Terneuzen 
Fax:011 5-612151 
Url : www.rocwest.nl 

Stadhouders/aan 1a, 4501 KE Oostburg 
Telefoon: 0117 - 45 51 51 
Telefax: 01 17 - 45 33 09 

Het ROC Westerschelde verzorgt VOLWASSENENEDUCATIE en BEROEPSONDERWIJS 
ROC Contract verzorgt CURSUSSEN voor particulieren, bedrijven en instellingen 



Tijdens de eerste vergadering van het 
nieuwe bestuur zijn de taken verdeeld 
volgens onderstaand overzicht. 
Binnen de beleidsvelden is een aantal 
onderwerpen aangegeven. met 
erachter de initialen van het 
verantwoordelijke bestuurslid. 
Door het wegvallen van Peter Boon 
zitten we nog met een vacature voor 
de taken die met technisch werk en 
kadervorming te maken hebben. 
Zolang nog geen nieuwe functionaris 
hiervoor is gevon~en. worden deze 
zaken behartigd door de voorzitter. 

Beleidsterreinen 
[zoals ook landelijk in gebruik) 
BREEDTESPORT/TOPSPORT 

C:OMMUNICA.TIE FAEILITEITEN 

Bestuursleden actief op die terreinen. 
met indien van toepassing, hun 
bestuursfunctie. 
Cor Bom ACL 
Nico van Erp 
?? 
AdriDam 
Henk Sandkuyl 

Vice-voorzitter 
?? 
Voorzitter 

Jan Mijnsbergen Secretaris 
Chris van Dijk Penningmeester 

Onderwerpen en activit:eit:en die onder de beleidsterreinen vallen 

Seniorencompetitie CB 
Jeugdcompetitie CB 
Alternatieve competities CB 
Diverse series meerkampen NE 

Afdelingsorgaan HS 
Bulletin HS 

Regionale en afdelingskampioenschappen NE 
Overige toernooien en wedstrijden NE 
Licentieadministratie NE 

Contacten met verenigingen HS 
Bevorderen van samenwerking AD 
Promoten van de NTTB AD 
Landelijke contacten AD 
Promotieactiviteiten bij 
evenementen HS Stimuleren van verenigingstrainingen ?? 

Organiseren van afdelingstrainingen ?? 
Werken aan talentontwikkeling ?? 
Organiseren van jeugdactiviteiten ?? 
Kindertafeltennisfeest NE 

Contacten met nevenbonden AD 

Organiseren van cursussen en thema-avonden ?? 

Werkgroepen 
Reeds bekende invulling van 
werkgroepen en losse taken. Aan de 
verdere invulling wordt nog gewerkt. 
mutaties (vooral aanvullingen dus) 
zullen volgende keer worden 
doorgegeven. 

Competitieleiding: 
ACL CorBom 
SCL: Remco Dijkers 
JCL Johan 't Hooft 

Adviesgroep: 
D Arno van Esch 
D Marlies Somers 

~4 

Competitieleiders: 
O Mattanja Dijkers 
D Martin Leermakers 
0 Martin Noordam 
O Franklin Gelderland 
D Ronald de Wild 
D Harry Kuijpers 
O Yvonne Bultman 
D Peter van Brakel 
O Jan Willem Matthijssen 
D (er loopt nog een oproep voor 
verdere invulling) 

Uitslagendienst: 
D Leon van Esch 
D Andre Rombouts 

Ledenadministratie JM 
Financiële administratie CD 
Subsidieverwerving CD 
Sponsoring CD 
Reglementering JM 
Archivering JM 
AccommodatiGzaken CD 
Organiseren van cursussen en 
thema-avonden JM 

CTW algemeen 
O Jeanette Huizinga 

~ 
Seniorenmeerkampen 
O Jan van Gemert 

Jeugdmeerkampen 
D Rene Lauwerijssen 
Werkgroep 
afdelingskampioenschap 
D Joost Schoenmakers 
D Bram Houterman 
D Jan Maas 
D Harry Kuijpers 
D Nico van Erp 



Licenties senioren 
0 Harry Kuijpers 

Licenties jeugd 
0 Daan Mijnsbergen 

Toernooi en wedstrijdkalender 
O Nico van Erp 

Technisch werk 
(subgroepen Zeeland/ West 
Brabant en Midden Brabant met 
Noord Oost en Zuid Oost) 
O Evert Thomassen (secretaris) 
O Jo ~uys 
O Hans Gruyters 
0 Theo van Mullekom 
0 Stan Wens 
0 BenRos 
o Anita Kusse 
O Huub de Maat 
0 Vincent van Kuyk 

Kindertafeltennisfeest 
O Jan van Gemert 

Werkgroep Mixed 
O Johan Heurter 

Werkgroep website 
O Erik Hoogenboom 
O Henk Sandkuyl 
O Ronald de Wild 

Contactpersoon bulletin 
O Jos Dekkers" 

Werkgroep sponsoring 
O Jaap Meester 

Ledenadministratie P1 
O Ria Elshof 

De exacte opzet van een adviespanel. 
dat reageert per e-mail op 
voorgelegde vragen. staat de 
volgende keer op de agenda van het 
bestuur. Heel wat personen zullen 
daarna benaderd worden om hieraan 
mee te werken. 

Ook een paar andere werkgroepen 
dienen nog te worden opgestart. 
Zodra alle bestuursleden weer in het 
land zijn, gaan we verder aan de slag. 

De volgende keer. of tussentijds via 
Info ZuidWest, zal ook gezorgd 
worden voor de nodige 
adresgegevens. 
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Boornestraat 20, 5215 EX Den Bosch 
Tel. 073 - 6129323 

V' Voor het vegen van schoorstenen 
V' Reinigen van dakgoten 

DIT ZIJN O.NZE TARIEVEN! 
1e kanaal 
2e kanaal 

f 65,00 € 29,51 
/27,50 €12,48 

Met abonnement: 
1e kanaal f 55,00 €24,97 
2e kanaal f 27,50 €12,48 

V' Plaatsen van regenkappen en kraaien- Verwijdering van vogelnesten prijsopgave vooraf 
kappen Reiniging goot per strekkende meter /4,50€2,04 

V' Plaatsen van trekkappen Bij achterstallig onderhoud prijsopgave vooraf 

V' Eerlijk en goed advies combitop 
V' Meerdere jaren actief in de regio /299,50 €135,95 

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 

Colttop 
/235,00 €106,67 

Kraaienkap 
/29,00 €13,16 

Regenkap 
v.a./42,00 €19,06 

&f De Keukenhaven&I 
&J(/l(~~J( 

IHJfJI" '~/''/fa 
IHJ.J( U,J( p«!dll~ 

Ook voor u een gedegen adries en . 
sdûfferend design van vcrlanensen 

met llari voor uw keuken. 
Bigen valdmndige monlagediensl •oor alle 

•oorkomende werkzaanllleden. 

Prof. v. Giftnekenslr. 27 OUDENBOSCH 
- ... 0165-330557 
1nfo@l1eukenhclven.nl · · .keukenhaven.nl 
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Ook dit seizoen staat er weer een afdelingsontrnoeting 
voor de Jeugd op hetprogramma Dit nu al weer voor 
de 11e keer. Er wordt deelgenomen door de sterkste 
jeugdteams van de afdelingen Gelre, Holland West, 
Holland-Noord en ZuidWest. Door het deelnemen van 
vier van de acht afdelingen dus een bijzonder sterk 
deelnemersveld. Dit jaar is de organisatie in handen 
van de afdeling Holland-Noord. 
Plaats van handeling: Zaal Disneyrats, Blauwe Berg 9, 
Hoorn, tel.nr. Zaal: 0229 212893 
De ontmoeting is vastgesteld op zondag 19 november 
as. De aanvang is om 10.30 uur. Einde ca 17.00 uur. 
Aanwezig zijn 10.00 uur 

Zowel bij de jongens als de meisjes wordt gespeeld in drie 
leeftijdsgroepen. 
N.l: junioren. kadetten en pupillen/welpen. 
Hierbij treft u aan de geselecteerde spelers(sters) voor 
deze ontmoeting. De verenigingen worden er op 
geattendeerd dat er geen persoonlijke uitnodigingen zijn 
verzonden. Dus u dient de geselecteerden zelf te 
informeren. 
Aan de verenigingen van onze afdeling, waarvan 
jeugdleden zijn geselecteerd. wil ik vragen om mij uiterlijk 
15 oktober te laten horen of de jongens of meisjes wel of 
geen gebruik willen/kunnen maken van deze uitnodiging. 
Dit geldt ook voor de reserves. Dus altijd even een 
berichtje naar ondergetekende. 

Eveneens wil ik de verenigingen. waarvan jeugdleden 
deelnemen aan deze ontmoeting, vragen personen 
beschikbaar te stellen die de jeugdleden willen vervoeren 
en begeleiden tijdens de wedstrijden. We streven naar één 
coach per team. 

Dit betekent voor de huidige selectie één coach per 
vereniging van de verenigingen waarvan jeugdleden zijn 
geselecteerd. 

Eind oktober ontvangt u van mij de definitieve selectie en 
een overzicht hoe het vervoer is geregeld. De reiskosten 
worden vergoed door de afdeling. (F. 0.40 per Km.) 

Wilt u mij. gelijktijdig met het bericht of de geselecteerden 
mee spelen aan deze afdelingsontmoeting van de sterkste 
jeugdspelers uit de deelnemende afdelingen. de namen en 
adressen van de begeleiders doorgeven. 
De verenigingen worden verzocht de geselecteerden op de 
hoogte te stellen. Er zijn n.l. geen persoonlijke 
uitnodigingen verzonden. 
Zoals gebruikelijk zal er in afdelingsshirts worden 
gespeeld. Hoogst waarschijnlijk zijn dan de nieuwe 
afdelings shirts reeds beschikbaar. Mocht dit niet 

realiseerbaar zijn dan zal er nog gespeeld worden in de 
shirts van de oude afdeling Brabant. De shirts worden op 
de dag uitgereikt. Voor meerdere informatie betreft deze 
afdelingsontmoeting kunt u met mij contact opnemen. 

N. v. Erp 
Begijnenstraat 169, 5341 BJ Oss 
Tel.: 0412-632106 
E-mail: ernnico@wish.net 

TEAM-SAMENSTELLING . 
AFDELINGSONTMOETING JEUGD 
11 NOVEMBER 2001 

Meisjes junioren 
1 Kapo Yu 
2 Kimberly 't Hooft 
res.1 Stefanie Fassaert 
res.2 Doreth van Pelt 

Meisjes kadetten 
1 Sandra Leijten 
2 Audrey Koele 
res.1 Lacey Koele 
res.2 Wies van Haaren 

Meisjes minikadetten 
89) 
1 Simone de Klerk 
2 Monique Posthuma 
res.1 Nicole Wassink 
res.2 Robin v:d Weelde 

Jongens junioren 
1 Jef van Doorn 
2 Jurgen Wens 
res.1 Arjan Jonkman 
res.2 Erik van Opstal 

Jongens kade~en 
1 Pim de Goede 
2 Vanja vd Pol 
res.1 Sidney Ooms 
res.2 Max Kuijpers 

Jongens minikadetten 

1 Kawun Yu 
2 Wesley Wegman 
res.1 Joost van Mier' 
res.2 Vernon Perreira 

(01-07-84 t/m 30-06-87) 
't Zand 
Sar'72 
Sar'72 
Tios'51 

(01-07-87 t/m 30-06-89) 
Vice Versa'51 
Sar'72 
Sar'72 
StiphoiJt 

. (pupillen/welpen na 30-06-

Sar'72 
Red Star'58 
Unicum 
Tanaka 

(01-07-84 t/m 30-06-87) 
TTCV /Herwaarden 
Vice Versa'51 
't Zand 
Tanaka 

... 
(01-07-87 t/m30-06-89} 
Cosmos/TTVV 
Cosmos/TTVV 
Unicum 
Irene 

(pupillen/welpen 
na 30-06-89) 
't Zand .· 
't Zand 
Irertè 
Cosmos/TTVV 

1~ 



wnUee5 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. kampeera1~ut~o·~s--~::--=--1 
p;-~~ Altijd diverse 

AANBIEDINGEN ' 
uit onze voorraad \everbaar. 

LID 

BOVAG 
CARAVAN 

AANNEME_RSBEDRIJF 

* BESTRATINGEN * GRONDWERKEN * RIOLERINGEN * KRAANVERHUUR * LEVERING VAN 
ALLE BESTRATINGS
MATERIALEN 

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

wm~11~men graag de zorg 
n<verantwoordelijkheid 

. . 
van u over. 

riendjes Dagverblijven B.V. 

iculiere organisatie met gekwalifi

ceerd personeel, 

ge kwaliteitsnormen, hygiëne 

exibel in opvangmogelijkheden. 

gisch beleidsplan en service gericht 

op de jaren 200'1. 

onze locatie Mathenesserlaan 183 

lefoon 010-2251220) kunt u zich nog 

anî~eläen voor particuliere- en bedrijfsplaatsen 

voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Hoofdkantoor: KVO B.V. Oosstraat 55 

4306 AB Nieuwerkerk 



Ta 
Voor de tweede keer binnen een jaar 
had tafeltennisvereniging Tanaka uit 
Etten-Leur het exclusieve voorrecht 
om een interland van het Nederlandse 
team te mogen organiseren. Dit keer 
werd onze vereniging gevraagd door 
de tafeltennisbond en u begrijpt, dat is 
natuurlijk een hele eer! 

De organisatie was achter de rug en 
er kon gespeeld gaan worden. Op 
maandag 10 september was door het 
organisatiecomité een 'clinic' uitge
schreven voor de jeugd. Zo'n 45 deel
nemers hadden zich hiervoor inge
schreven en het werd weer een groot 
succes! Iets langer dan een uur moch
ten de jeugdspelers van Tanaka tegen 
de besten van Nederland hun kunnen 
laten zien. En dat het er fanatiek tegen
aan ging, kan ik u verzekeren. Het 
werd een prachtige avond. werkelijk 
schitterend geleid door Trinko Keen 
en de zijnen en uiteraard de trainers 
van Tanaka. Als klap op de vuurpijl 
werd aan het eind van deze training
sessie tot twee keer toe het bekende 
rondje om de tafel gespeeld, waarbij 
het Nederlands team enkele prijzen 
beschikbaar had gesteld. waaronder 
een Oranjeshirt gesigneerd door alle 
spelers. U begrijpt dat er als leeuwen 

E 
Op 1 januari 2002 komt de euro en 
verdwijnen de meeste Europese valu
ta. Niet iedereen maakt zijn oude 
munten op. Daarom wordt op initiatief 
van Stichting Collectenplan de Natio
nale Eurocollecte georganiseerd; een 
éénmalige nationale huis-aan-huis in
zamelingsactie van 14 tot en met 26 
januari 2002 om het dan resterende 
oude Nederlandse en buitenlandse 
geld bij de mensen thuis op te halen. 
Via NOC*NSF krijgen verenigingen 
exclusief de kans om voorafgaand 
aan de landelijke collecte zelf geld in 
te zamelen voor de eigen clubkas. U 
hoeft hier zelf niet voor te collecteren! 

Hoe werkt de actie? 
Natuurlijk hebben veel mensen nog 
ergens een potje staan met buiten
lands geld of stuivers, dubbeltjes, 
kwartjes, guldens et cetera. Vanaf 1 

werd gevochten om dat te kunnen be
machtigen. Tijdens deze avond was de 
zaal afgeladen. Niet alleen spelertjes, 
maar ook hun ouders waren natuurlijk 
op deze happening afgekomen. Afgela
den met allerlei appara- tuur om de 
verrichtingen van zoon en / of dochter 
met hun tafeltennisfavoriet voor eeu
wig vast te leggen. Ook zij waren zeer 
enthousiast! Uiteindelijk mochten alle 
deelnemers een oorkonde in ont
vangst nemen als blijk van deelname. 
EEN ZEER GESLAAGD EVENEMENT! 

De avond daarna moest het Neder
lands team zelf aan de bak voor de Eu
ropese Superliga in de tweede ronde, 
de derde wedstrijd tegen Denemar
ken. Danny Heister beet het spits af te
gen Allan Bentsen. Terwijl iedereen 
dacht dat het een 'eitje' werd, omdat 
Danny de eerste twee games gemak
kelijk naar zich toe trok, won Allan de 
volgende twee games. Uiteindelijk 
werd in de laatste vijfde game de 
overwinning voor Nederland bepaald. 
Het was dus een spannend begin en 
alle aanwezigen zaten direct op het 
puntje van hun stoel. Trinko was aan 
de beurt. Hij moest het opnemen tegen 
Michael Maze en deed dat vrij direct 
door heel simpel deze tegenstander in 

januari 2002 is het buitenlandse geld 
echter niets meer waard. En toch kun
nen verenigingen hieraan nog geld 
verdienen! De bedoeling is dat op 2 
januari 2002 het geld wordt ingele
verd bij de verenigingen. Buitenland
se munten, biljetten én Nederlandse 
munten. Van alle ingeleverde buiten
landse valuta ontvangt de club maar 
liefst vijftig procent in euro's. De ove
rige vijftig procent zijn bestemd voor 
goede doelen in Nederland. zoals on
der andere de Nederlandse Brand
wonden Stichting, de Nederlandse 
Kankerbestrijding/KWF en de Neder
landse Hartstichting. 

Ook kunnen Nederlandse munten om
geruild worden voor euro's. De orga
nisatoren willen graag dat u de ge
vers een bewijs geeft dat ze geld 
hebben ingeleverd en dat de penning-

drie games te verslaan. Twee tegen nul 
voor Nederland dus. Het begon erop te 
lijken dat deze wedstrijd vrij snel af
gelopen zou zijn. Kalun Yu, de derde 
speler van het Nederlands team, 
moest laten zien wat hij tegen Martin 
Monrad kon uitrichten. Aanvankelijk 
zag ook dat er goed uit! Kalun won de 
eerste game. Echter, de volgende drie 
kon hij zich niet waarmaken en verl
oor zijn partij . Nu moest Nederland 
nog echt even laten zien waar het 
stond. Danny Heister mocht nog een 
keer opdraven tegen Michael Maze. 
Danny verloor gelijk zijn eerste game. 
In de tweede en derde gaf hij zijn te
genstander geen kans, maar Maze 
won de vierde game heel overtuigend. 
Het werd nu dus wel heel erg span
nend. Een gelijkspel of een overwin
ning voor Nederland was afhankelijk 
van de komende laatste game. Maar 
Heister deed wat er van hem werd 
verwacht. Hij won en zo werd Dene
marken met drie tegen een door Ne
derland verslagen! Het waren erg leu
ke partijen om naar te kijken en de 
gedreven spe}ers wisten het van tijd 
tot tijd zeer spannend te maken! 

Edwin Mannens, 
red. 'Service' Tanaka. 

meester dan later de waarde in euro's 
giraal op bank- of girorekening over -
maakt. De club wordt daar beter van, 
want per ingeleverde munt ontvangen 
zij hiervoor een premie van gemid
deld 4 cent. En dat kan al snel aardig 
oplopen. Zeker als een deel van de le
den besluit om wat kleingeld te 
schenken aan de club. Per persoon 
mag maximaal vt ftig gulden ingele
verd worden. De club dient dat geld 
nog diezelfde dag in te leveren bij het 
centrale innamepunt in uw regio. De 
vereniging ontvangt dat automatisch 
het bedrag op de rekening van de 
club en kan daarna de leden uitbeta
len. 

Wat moet u doen? 
Aanmelden. Dat kan tot 15 november 
2001. Kijk voor meer informatie en in
schrijving op www.eurowisselactie.nl. 

1~ 
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.à. Na het zeer geslaagde weekend 
van vorig jaar besloten een aantal 
Meppers, leden van ttv De Meppers 
uit Heeze, opnieuw naar de Ardennen 
af te reizen. De wandeltocht was een 
enorm succes, maar toen op een ge
geven moment besloten werd de kort
ste weg naar de camping te nemen, 
bleek die langs het spoor te lopen. De 
spoorrails liepen echter door een aan
tal tunnels en dat vonden sommigen 
erg gevaarlijk. Uiteindelijk zijn ze met 
succes genomen. De volgende dag 
werd er gekanood en slechts twee 
kano's sloegen om. Een fraai succes. 

.à. SV Red Star '58 uit Goirle orga
niseerde het lekkerste toernooi van 
het jaar. Zeven teams streden namelijk 
om een lekkere hoofdprijs in het taar
tentoernooi. Het verslag vermeldt niet 
hoeveel taarten de winnaars in ont
vangst mochten nemen, of dat er voor 
iedereen taart was. 

... Net voor de zomervakantie 
werd in Etten Leur de sportverbroe
deringsavond gehouden. Uiteraard 
was ttv Tanaka daar ook bij aanwezig 
met een goede doorsnede van de ver
eniging. Jeugdspelers en oudere seni
oren en atletische en goedwillende, 
maar krakende sporters. Tijdens de 
avond moesten de volgende sporten 
beoefend worden: korfbal, voetbal, 
hockey, volleybal en handbal. Vaak 
werden er combinatiesporten uitge
vonden. zoals rugby-korven en voet
hockeyen. Prijzen waren er ook. maar 
geen enkele Tanakiaan kon zich iets 
van een prijsuitreiking herinneren. 

.à. TTV Flash uit Eindhoven heeft 
een reünie toernooi georganiseerd. 
Hoewel het Hemelvaartweekeinde niet 
het meest ideale weekend is voor een 
toernooi, viel de opkomst niet tegen. 
Het ging uiteraard om de gezelligheid 
en om het ophalen van herinneringen 
en de diverse oud-leden lieten zien 
dat ze het spelletje nog niet verleerd 
zijn. 

.à. De begeleiders van de jeugd
teams van ttv Waalwijk krijgen van de 
technische staf een boekje met richt-
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lijnen voor de competitiespelende 
jeugd en de begeleiders. De begelei
ders moeten op basis van .hun waar -
nemingen ook nog een aantal vragen 
beantwoorden die de trainer van de 
nodige informatie voorziet. 

.à. De nieuwe hal van ttv Taverbo 
in Boxtel blijkt een slechte akoestiek 
te hebben en daar wil het bestuur nu 
iets aan gaan doen. Het plan is om 
180 platen van 125 bij 65 cm aan te 
brengen waardoor de nagalmtijd be
langrijk wordt teruggebracht en op 
een aanvaardbaar niveau komt. De to
tale kosten bedragen 10 tot 12 dui
zend gulden. TTV Taverbo wil dit be
talen uit 'de club van honderd', maar 
dat levert maar de helft van het beno
digde bedrag op. Geprobeerd wordt 
de 'club van honderd' vol te maken. 
en anders wordt begonnen met een 
gedeelte van de wandplaten en de 
rest als er weer voldoende budget is. 

.à. Alleen naar de kermis is ook 
maar alleen. Vandaar dat leden van 
ttv TIOS '51 gezamenlijk naar de Til
burgse kermis gaan. Hoe groot de 
groep was die meeging was van tevo
ren niet bekend. Dat zagen ze pas bij 
het verzamelpunt. de biertent bij de 
Heikense kerk. 

.à. In "Toffelproat" van 
Cosmos/TTVV wordt teruggeblikt op 
de organisatie van de Brabantse Kam
pioenschappen 2001. De vereniging 
heeft vele complimenten ontvangen, 
zoals: 
- veel ruimte aan de tafel 
- voldoende ruimte tussen de tafels 

voor spelers, begeleiders en 
coaches 

- rustige ambiance in de mooie grote 
hallen 

- fijn dat alle tafels zijn voorzien van 
telborden 
ruim voldoende 
parkeergelegenheid bij deze 
schitterende locatie 

.à. Ondertussen weet iedereen dat 
de Euro eraan komt en daar proberen 
velen munt uit te slaan. Ook voor tafel
tennisverenigingen zijn er mogelijkhe
den om extra inkomsten te genereren. 

Zowel ttv Arnemuiden als ttv OTTC uit 
Oss hebben in het clubblad een op
roep staan om de vakantiemuntjes in 
te leveren bij de vereniging. Via het 
NOC kan dan alles omgewisseld wor
den. Het geld gaat voor de helft naar 
de vereniging en de andere helft gaat 
naar een aantal Nederlandse organi
saties zoals de Kankerbestrijding, 
Hartstichting, Nierstichting, etc. TTV 
Arnemuiden wil ook graag stuivers, 
dubbeltjes en kwartjes kopen van de 
leden tegen de normale prijs. Zo le
vert een stuiver ingeleverd via het 
NOC de vereniging 8 cent op. 

.à. Teams worden op verschillende 
manieren samengesteld. Volgens de 
NTTB dient dat op sterkte te geschie
den. maar vaak liggen er heel andere 
redenen ten grondslag aan de 
teamopstelling. Bij Attaque in Sint Oe
denrode is team 5, uitkomende in de 
7e klasse, op gewicht samengesteld. 
Als een ander team denkt meer kilo's 
op de schaal te kunnen brengen. dan 
gaat dit team de uitdaging graag aan. 

.à. TTV Wanzl-Belcrum uit Breda 
houdt elk jaar voor aanvang van de 
competitie een ouderavond. De ver -
eniging vindt het van groot belang om 
goed contact te hebben met de ou
ders van de kinderen die bij Wanzl
Belcrum hun sport beoefenen. 
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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 
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 
• soep met stokbrood • diverse soorten vlees, sauzen en sa lades 
• toetje (deelname minimaa l 4 personen) 

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

+ Chinees buffet 
•soep . 
•diverse Chinese gerechten • diverse saté's 
• toetje (deelname minimaa l 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 noodzakel ijk 

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 62of0118 - 63 49 50 - Telefax 0118 - 64 27 82 



De Regionale ronde van de landelijke jeugdmeerkampen 
zijn gepland op twee data,n.l 25 november en 2 december. 
Dit heeft te maken met het feit dat de fa.Posno niet meer 
dan 64 tafels beschikbaar heeft op een dag. De 
organisatoren zullen trachten er voor te zorgen dat 
deelnemers van een vereniging op een dag hun 
wedstrijden moeten spelen. Uiteraard kan hier in hoge 
uitzondering een afwijking in moeten plaats vinden. 

AFDELINGSKAMPIOENSCHAPPEN ZuidWest 
OP 25 EN 26 MEI TE BREDA 

Deze worden door ttv Breda georganiseerd op zaterdag 25 
(jeugd ) en op zondag 26 mei (zondag) voor de senioren. 
Op zaterdag 25 mei vindt eveneens plaats het B/C 
kwalificatie toernooi voor de jeugd plaats. 
In overleg met de landelijke commissie is afgesproken dat 
voor het eventueel alsnog verkrijgen/behouden van een B 
licentie door de jeugdleden uit de afdeling ZuidWest niet 
deelgenomen hoeft te worden aan dit toernooi. 
De resultaten behaald op de afdelingskampioenschappen 
zullen als maatstaf genomen gaan worden. 

REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN: 
De regionale kampioenschappen vinden plaats op 
onderstaande data: 

Regio Zuid-Oost Brabant: 
15 december (jeugd) en 16 december (senioren) 
Oragnisator: ttv Unicum Geldrop. 

Regio Midden Brabant: 
15 december (jeugd) en 16 december (senioren) 
Organisator: Regio bestuur Midden Brabant 

Regio West Brabant: 
22 december (jeugd) en 23 december (senioren) 
Organisator: ttv Vice Versa '51, Oudenbosch 

Regio Zeeland: 
19 januari (jeugd) en 20 januari (senioren) 
Organisator: Regio Zeeland 

Regio Noord-Oost Brabant: 
In dit regio heeft zich nog geen organisator aangemeld. 
Aanmelden van een organisator gaarne zsm naar Nico 
van Erp. Het zou toch wel erg jammer zijn dat juist in dit 
regio met zijn jarenlange ervaring de kampioenschappen 
niet door kunnen gaan. 

Door de afdeling wordt een bijdrage geleverd aan de 
organisatoren die met een financiële tekort komen te zitten. 
Inlichtingen hierover bij: Nico van Erp 

AANMELDING TOERNOOIEN. 
Verenigingen die in het komende seizoen nog een toernooi 
willen organiseren waar leden van meer dan één 
vereniging aan deelnemen zijn verplicht dit toernooi aan te 
melden bij de CTW van de afdeling. 
In het toernooi en wedstrijdreglement staat duidelijk 
vermeld dat verenigingen verplicht zijn als zij dergelijke 
evenementen willen organiseren dat hiervoor toestemming 
nodig is van de afdelings CTW Men loopt anders de kans 
dat uw toernooi officieel verboden gaat worden. 
Het aanvragen van een toernooi kunt u doen door gebruik 
te maken van het aanvraagformulier wat in juni mee is 
gezonden. Bovendien staat dit formulier op de website van 
onze afdeling. U kunt uw aanvraag ook via de E-mail naar 
ondergetekende insturen. Tevens dient u gelijktijdig een 
concept inschrijfformulier. zoals u dat naar de verenigingen 
gaat sturen, mee te sturen bij uw aanvraag. 
Pas nadat u goedkeuring heeft ontvangen van de CTW mag 
u de inschrijfformulieren naar de door u uit te nodigen 
verenigingen sturen. 

Tevens is het verplicht dat er een Bondsvertegenwoordiger 
wordt aangesteld door de afdeling. 
Voor de organisatoren zijn geen kosten verbonden aan 
deze Bondsvertegenwoordiger. 
(Voor de ZuidWest en Regionale kampioenschappen 
worden de kosten van een Bondsvertegenwoordiger voor 
een deel wel doorbelast naar de org~satoren) 
Bovendien is het niet noodzakelijk dat de 
Bondsvertegenwoordiger aanwezig is op uw toernooi. 
In vele gevallen zal hij alleen een adviserende taak hebben. 
Stuur uw toernooiaanvraag alsnog zsm in naar 
onderstaand adres. Wij zullen dan uw toernooi nog 
opnemen in de eerstvolgende uitgave. 

N. v. Erp 
Begijnenstraat 169, 
5341 BJ, Oss 
Tel.: 0412-632106 
E-mail: ernnico@wish.net 
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vaste. speler is die bijna geen fouten 
maakt. Het dubbelspel zal dan de 
doorslag geven. De eerste game hier -
van gaat aardig gelijk op met een 19-
18 stand voor onze Zeeuwen. Helaas 
gaat de winst toch met 21-19 naar de 
tegenstanders. De tweede game geeft 
tot 12-12 een zelfde beeld te zien. 
maar dan is het over en uit en loopt 
Taverbo door naar de 21. Het Scaldi
nateam verliest dus met 2-3. 
Op de vierde dag, donderdags dus, 
treden Jan en Gerrit , omdat zij als 
nummer twee zijn geeindigd, tegen 
nummer eén van poule C aan, wat 
weer een Luvetotweetal is. Dit vijfde 
team, dat uit Aad I-Ioekman en Bert 
v.d. Kamer bestaat. is met aardig wat 
mazzel op de eerste plaats beland. Het 
Scaldinaduo weet nu dat er volop 
kansen zijn. Als zij hier de winst pak
ken stoten ze door naar de laatste 
vier. Alleen de spanning blokkeert 
Jan. Hij verliest dan ook met 13-21 en 
19-2 1 van Bert. Gerrit pakt de eerste 
game met 21-8 van Aad Hoekman af 
Het vervolg gaat moeizamer en hij 
komt met 17-18 achter. maar omdat 
hij nu de service heeft rondt hij het 
wel goed af. Volop spanning in het 
dubbel. Verlies met 21 -23 in de eerste 
game, waarna de Scaldinaspelers de 
tweede game met 22-20 op 't nipper
tje naar zich toetrekken om daarna 
toch enigszins verzekerd met 21-16 te 
winnen. Nu volgt nog een zenuwen
partij van Jan tegen Aad met 21-16 
winst in de eerste en 10-21 verlies in 
de tweede game. Ook de warmte 
speelt in dit duel mee. Omdat Jan iets 
meer conditie heeft dan zijn honde
rentwintig kilo wegende tegenstander 
wint hij met 21-17. Op papier is nu de 
eerste plaats haalbaar. 

Finaleronde 
De illusie om het kampioenschap van 
de Hobby 1-klasse te pakken zakt te
gen Dreamteam 1 als een pudding in 
elkaar. Hoewel beide Belgische tegen
standers een lichamelijke handicap 
hebben verliezen zowel Jan als Gerrit 
beiden hun enkelspel. Alleen in het 
dubbelspel hebben ze echte kansen. 
Maar met 21-23 en 19-21 grijpen ze 
net mis. "Dan pakken we de derde 
plaats maar", zeggen ze tegen elkaar. 
Toch is er enige twijfel, want ze heb
ben John van Schaik van 
Schenkers/SKF 3 al zien spelen en die 
slaat hard en raak. Pluspuntje is dat 
zijn partner Conny tot dan toe slechts 
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één partijtje heefi gewonnen. Het dub
belspel zal hier-waarschijnlijk weer 
als sleutelpartij fungeren. En dat klopt 
ook. Nadat Gerrit en Jan beiden van 
John verliezen, niet eens zo slecht met 
ieder een keer 19-21. winnen ze alle 
twee van Conny en volgt een zeer 
spannende dubbelpartij . De eerste ga
me gaat nog met 14-21 de mist in. Bij 
het vervolg lijkt er vooral bij Jan een 
knop om te gaan. Zijn backhandsmas
hes, die hij de hele week nog niet 
heeft kunnen slaan, komen ineens 
door en pakken de Scaldinavrienden 
met 21-15 de winst. Zaak is nu de eer -
ste tien punten goed bij te blijven en 
daarna in de jets betere serviceposi
tie zoveel mogelijk punten te maken. 
Dat lukt. Lange ralleys met scherp 
spel van beide kanten volgt, maar uit
eindelijk pakken Gerrit en Jan met 21 -
15 de beslissende game en winnen 
deze partij met 3-2. Zij eindigen als 
nummer drie en mogen op vrijdag
avond een mooie beker in ontvangst 
nemen. 

Tweede opdracht 
De eerste zelf opgelegde opdracht: om 
minimaal met een trofee naar huis te 
komen is dus gelukt. Nu kijken of er 
nog meer in zit. want op de vrijdag 
vindt altijd het individuele toernooi 
plaats. Iedere speler is hierbij in zijn 
klasse in een driekamp ingedeeld, 
waarbij de winnaar doorgaat en ver
der het knock-outsysteem van toe
passing is. Met beide Schouwse spe
lers gaat het in die eerste ronde goed. 
Ze winnen hun twee partijen en sto
men door. Ondanks fel verzet moeten 
ze hierna toch erkennen dat hun te
genstanders sterker zijn en ze voor 
verdere deelname zijn uitgesloten. Het 
toernooiboek is dus gesloten. 
Het prettige van dit Spaanse sporteve
nement is dat er ook nog tijd is om 
leuke dingen te doen. Op sommige da
gen staje na twee uur spelen al weer 
buiten. Het plannetje om bromscoot
ers te huren en daarmee de bergen in 
te trekken en te genieten van de vele 
schitterende panorama s lukt dan 
ook. Verder gaan Gerrit en Jan per 
bus naar Blanes om daar door de tro
pische tuin "Marimurtra", pal aan de 
steile rotskust van de Costa Brava. te 
dwalen, die al in 1921 is gecreeerd en 
bekend is als het levenswerk van de 
Duitse Karl Faust. Omdat de tuin vlak
bij de haven is gelegen is het logisch 
om een kijkje te nemen bij de binnen
komende vissersschuiten met de vele, 
voor ons vreemde, soorten vis aan 

boord. In de visafslag is dan te zien 
hoe hoteleigenaren en koks de vers
gevangen zeebodembewoners snel in 
bezit krijgen en meenemen om er een 
lekker màaltje voor hun gasten van te 
maken. Aan de Spaanse kust kun je 
namelijk overal prima eten voor een 
betrekkelijk lage prijs. 
Zo'n weekje Lloret de Mar zorgt voor 
een overgetelijke indruk. Het hecti
sche vakantieleven slurpt nogal wat 
energie en nachtrust op, maar door 
het sportieve element ervan, de na
tuur, zon en strand is het ook een 
prachtige vakantieperiode. Het Scaldi
natweetal is in ieder geval voorne
mens om ook volgend jaar weer naar 
Spanje te gaan en intussen te probe
ren om nog wat clubgenoten mee te 
krijgen. 

In memoriam 
Wim Schuunnan 

Op 12 juli bereikte ons het bericht 
van het plotseling overlijden van Wim 
Schuurman Op 11 juli is Wim na een 
kort ziekbed overleden in het Twee
steden Ziekenhuis in Tilburg in het bij
zijn van zijn directe familie. 

Wim genoot in de tafeltenniswereld 
grote bekendheid. Zijn vele verdien
sten voor met name de tafeltennis
sport zullen bij vele landelijke en re
gionale bestuurders niet onbekend 
zijn. Zijn altijd opbouwende kritiek tij
dens allerlei bijeenkomsten in de lan
de zullen node gerwst worden. 

Wim was jarenlang vóorzitter van TTV 
Irene, lid van verdienste van de Ne
derlandse Katholieke Sportfederatie 
en de Nederlandse Tafeltennis bond. 
De tafeltennis verliest in Wim niet al
leen bekwaam bestuurder maar ook 
een vriend met een passie voor tafel
tennis. Voor eenieder die Wim gekend 
heeft zal een grote leegte ontstaan. 

Onze steun gaat met name uit naar 
zijn vrouw Riky en zijn kinderen. 
Wim is helaas maar 61 jaar geworden. 



Bouwbedrijf 
de Caluwé en Broekaart B.V. 

Nieuw- en verbouw woningen 
Timmerwerken 
Betonwerken 
Uti 1 iteitsbouw 

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

Hof leverancier sportpriiz . · 
van de NTTB 
af deling Brabant / Zeel 
Kiik op onze website: www.spor, 

Pedro van Heumen 
Sportprijzen 
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 

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

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 Eichhom, Telefoon: 078 - 6229949 Fax: 078 - 6229947 



a 
~heid is bezorgd over de 

_ m van alcoholgebruik door 
jongeren. Er wordt steeds meer door 
jongeren gedronken en er gaat te 
vaak iets mis. Daarom heeft de 
overheid het verkopen van alcohol 
aan jongeren onder de 16 jaar 
verboden en aan jongeren onder de 
18 jaar mag geen sterke drank 
verkocht worden. Dit alles is 
vastgelegd in de nieuwe drank- en 
horecawet die sinds 1 november 
2000 van kracht is. Vergeleken met 
de oude wet zijn nogal wat 
bepalingen veranderd en 
aangescherpt. Dat heeft natuurlijk 
ook gevolgen voor alle 
tafeltennisverenigingen met een eigen 
kantine. Een aantal belangrijke 
wijzigingen op een rijtje: 
• Wie alcohol verkoopt is verplicht 

jongeren te vragen aan te tonen dat 
zij 16 jaar (voor zwak-alcoholische 
drank) of 18 jaar (voor sterke 
drank) zijn. Aan wie zich niet kan 
legitimeren mag niets verkocht 
worden. Wie toch zwak
alcoholische drank verkoopt aan 
jongeren beneden de 16 jaar en/of 
sterke drank aan jongeren beneden 
de 18 jaar is strafbaar. Een 
overtreder kan een zware boete 
krijgen en loopt bij herhaaldelijke 
overtreding het risico dat de 
vergunning wordt ingetrokken. 

• Verenigingen die alcohol schenken 
moeten twee leidinggevenden 
hebben met het diploma Sociale 
Hygiëne. Als de bar open is moet er 

.Juraspart 
Jurosport is een bedrijf voor sport
juridisch advies, begeleiding en 
rechtsbijstand. Hoewel we hier geen 

. reclame willen maken voor een be
paald bedrijf, is hun website de 
moeite waard om te bezoeken. 
Op www.jurosport.nl is een hoop in
formatie te vinden die voor bestuur
ders van verenigingen interessant 
kan zijn. Op dit moment zijn de vol
gende onderwerpen beschikbaar op 
hun website: 

Sport en aansprakelijkheid: 
• Sporters onderling 

een leidinggevende of een 
gekwalificeerde vrijwilliger 
aanwezig zijn. Vrijwilligers zijn 
gekwalificeerd als zij over 
verantwoord alcoholgebruik een 
instructie hebben gekregen. Voor 
deze korte cursus wordt een 
landelijk voorbeeld opgesteld: de 
Instructie Verantwoord 
Alcoholgebruik (IVA). 

• Het bestuur van een vereniging 
moet een zogenaamd 
bestuursreglement opstellen over 
het verantwoord schenken van 
alcohol. Een model is onlangs aan 
de verenigingen toegezonden. 
Verenigingen die dit niet ontvangen 
hebben kunnen contact opnemen 
met NOC*NSF Het advies is om voor 
1 juli 2001 een bestuursreglement 
op te stellen. 

• Behalve mensen die zichtbaar te 
veel hebben gedronken. mogen 
voortaan ook mensen onder invloed 
van drugs geen gelegenheid meer 
in waar drank wordt verkocht. 

• Voor de bezoekers van een 
vereniging met een kantine moeten 
de uren waarop alcohol wordt 
geschonken de wettelijke 
leeftijdsgrenzen duidelijk zichtbaar 
worden opgehangen. 

In het Wetboek van Strafrecht is een 
bepaling opgenomen die doortappen 
en schenken aan bezoekers die 
zichtbaar te veel hebben gedronken 
verbiedt. 
De volledige tekst van de Drank- en 
Horecawet is te downloaden van de 

• Aansprakelijkheid binnen de sport-
situatie 

• Bestuurdersaansprakelijkheid 
Sport en arbeid: · 
• Wanneer spreekt men in een sport

situatie van een arbeidsverhouding 
• Recht op arbeid 
• Aansprakelijkheid binnen een ar

beidsverhouding 
• Sponsorovereenkomst blijkt arbeids

overeenkomst te zijn (Flexwet) 
Sport en Fiscus: 
• Wanneer is vereniging een "onder-

neming" 
• BTW op shirtreclame aftrekbaar 
• Vrijwilligersvergoeding 2001 
• Kosten van voedingssuplementen 

website van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 
www.minvws.nl 
Kijk onder volksgezondheid bij het 
thema alcohol, tabak, drugs en 
gokken. 

Klachten over de uitvoering van de 
wet 
Keuringsdienst van Waren 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 
klachtenlijn: 0800-0488 (gratis) 

Belangrijke adressen: 
NOC*NSF 
Postbus 302 
6800 AH Arnhem 
tel. 026-4834739 fax. 026-4822809 
www.sport.nl/sportqids 

Stichting Verantwoord Alcoholgebruik 
(STIVA) 
Postbus 30223 
3001 DE Rotterdam 
tel. 010-4133811 
www.stiva.nl 
www.genietmaardrinkmetmate.nl 
www.leeftijdsgrens.nl 

Nationaal Institu.ut voor 
Gezondheidsbevordering en 
Ziektepreventie (NIGZ) 
Postbus 500 
3440 AM Woerden 
tel. 0348-437600 
www.alcoholvoorlichting.nl 
www.beniiisterkerdandrank.nl 

(nog) niet aftrekbaar 
• (Fiscale) constructie tussen hoc

keytrainer en club is gestrand 
voor het gerechtshof 

Sport en selectie 
• Het afdwingen van een selectie

plaats en deelname 
Sport en Tuchtrecht 
• Beginselen van behoorlijke pro

cesvoering: 
• Topsport en hoestdrank gaan niet 

samen, een gewaarschuwd mens 
telt voor 2 

Jurosport geeft ook een gratis 
nieuwsbrief uit. Die is te bestellen 

.. via jurosport@jurosport.nl. 


