


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

eerste jaargang, nummer 4 
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: iamlheurter@hetnet.nl 

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 
htm:llwww.nttb-zuidwest.nl 

Anco reclame 
Telefoon: 0115-451770 

e-mail: ancoreclame@zeelandnet.nl 

Afscheid ... 

Na samen met anderen een aantal jaren eerst de "Service" en nu een jaar de 
(ge-)Mixed verzorgd te hebben, stop ik met mijn activiteiten om het 
afdelingsorgaan in een zo net mogelijk jasje met een zo goed mogelijke inhoud te 
laten verschijnen. 
Johan Heurter (deed zo goed al de eindredactie van de (ge-)Mixed en verzorger 
van de Brabantse "Mixed" neemt het over. 
Copij, enz. kunt u dus vanaf heden richting Johan sturen. 
Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren tijd en energie gestoken in "ons" 
afdelingsorgaan. 
Speciale dank wil ik op deze plaats nog wel kwijt aan Eddy de Maaijer die de 
lay-out verzorgde (en die nu ook gaat stoppen). Het eindresultaat, zoals we die 
steeds in onze brievenbus kregen. was niet in de laatste plaats zijn prestatie: 
Eddy bedankt. 
Ik wens Johan en teamgenoten veel succes in de toekomst. Dit blad heeft zeker 
bestaansrecht en zal de eerstkomende jaren nog een blijvende factor zijn om de 
verschillende culturen binnen de afdeling op elkaar af te stemmen. Dit opdat we 
over niet al te lange tijd allemaal kunnen zeggen "onze afdeling ZuidWest". 

In dit nummer blijkt dat waar de rust in onze eigen afdeling wellicht nog niet 
helemaal tot stand gekomen is. er ook landelijk nog voldoende onrust is. 

Ik wens u voor nu en nog jaren daarna: veel leesplezier 
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Zondag 11 november heeft 

weer de jaarlijkse 

afdelingsontrnoetingjeugd 

plaats gevonden. De organisatie 

was dit jaar in handen van de 

afdeling Holland Noord. 

Deze afdeling zorgde o.l.v. 

Joke Wijker voor een prima 

organisatie. 

De afdeling Holland Noord had 

met de accommodatie van 

Disny Rats in Hoorn voor een 

goede accommodatie gezorgd. 

Maar de reisafstanden waren 

voor sommige ZuidWestenaren 

toch wel erg groot. 

In tegenstelling tot vorige jaren waren 
er wel de nodige problemen te 
verwerken bij de 
teamsamenstellingen. Meer 
afmeldingen dan in vorige jaren. 
Vooral bij de meisjes junioren was het 
probleem het grootst. Maar ondanks 
deze handicap kon op het einde van 
de dag toch weer de wisselbeker mee 
terug genomen worden naar onze 
afdeling. 

Dat de meisjes junioren (Annemarie 
Bouten (Bergeijk) en Sandra 
Timmermans (Irene) moeilijk zouden 
gaan krijgen stond al bij voorbaat 
vast. Maar voor hen was het toch een 
leerzame dag. Dit ondanks dat het 
team 3x met 4-1 hun wedstrijden 
verloor. 

De meisjes kadetten Lacey en Audrey 
Koele (SAR'72) deden het uitstekend. 
In dele ronde werd met 5-0 Gelre 
verslagen. Holland Noord was iets 
sterker maar leverde toch nog winst 
op met 3-2 voor het ZuidWest team. In 
de laatste wedstrijd won het team met 
4-1 van Holland West. 

De minikadetten werden 
vertegenwoordigd door Monique 
Posthuma (Red Star'58) en Nicole 
Wassink (Unicum). Door met 5-0 te 
winnen van Gelre en Holland Noord 
en winst met 4-1 op Holland West 
zorgden zij voor een belangrijk 
aandeel in het totaal punten wat 
ZuidWest zou gaan behalen .. 

De jongens junioren zorgde het 
geselecteerde team bestaande uit 
Jurgen Wens (Vice Versa'51) en Jef 
van Doom (TTCV/Herwaarden) voor 
goede resultaten in dit sterke 
gezelschap van A junioren. In dele 
wedstrijd was het team van Gelre met 
3-2 net iets te sterk. Hier had zelfs 
winst ingezeten. Dit omdat na een 
ruime voorsprong in de 3e game een 
wedstrijd alsnog verloren werd. De 2e 
wedstrijd werd Holland Noord met 5-
0 verslagen. In de 3e wedstrijd werd 
nipt verloren met 3-2 van Holland 
wèst. 

De jongens kadetten bestaande uit 
Sidney Ooms (Unicum) en 
LuukCoumans (OTTC) die door een 
afzegging op het laatste moment 
alsnog werd opgeroepen speelde met 
wisselende resultaten. In dele ronde 
werd nipt verloren van Gelre maar in 
de 2e ronde was met 5-0 Holland 
Noord duidelijk een maatje te groot. 
Maar fanatiek strijdend werd in de 3e 
ronde knap met 4-1 gewonnen van 
Holland West. 

Dat de jongens mini kadetten team 
bestaande uit Kawun Yu en Wesley 
Wegman ('t Zand) de nodige punten 
zouden scoren was vooraf al 
duidelijk. Zij wisten zels alle drie de 
wedstrijden met de maximale scoren 
van 5-0 te winnen. Af en toe ging er 
een game verloren maar dit werd dan 
ook weer vlotjes in de volgende 
rechtgezet. 

Na afloop werd aan alle 
deelnemers(sters) een herinnering 
aan deze. 1 le afdelingsontmoeting 
uitgereikt. Ondergetekende mocht uit 
handen van Joke w'l.iker de 
wisseltrofee in ontvangst nemen. 

Via deze weg wil ik graag iedereen 
bedanken die onze jeugdteams naar 
en in Hoorn heeft begeleid. 
Uiteraard hopen wij dat er volgend 
seizoen weer een beroep op hen 
mogen doen. De afdeling Gelre is dan 
belast met de organisatie. 

Nico van Erp (CTW ZuidWest) 



+ 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 I beletterings- en 
decoratiewerk (ook fullcolor) op voertuigen, 

gevels of ruiten I autostriping 
reclameborden I spandoeken 

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

vlaggen / reclame op kleding 
exclusief glasstraalwerk 

kantoor I 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 

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 ~ 3711 9.7 



Licentieklasse C/D: 
PouleA: 
John van Spengen 4-4. 
Rachid Ahmed. 
Peter de Jong. 
Peter Milikan. 
Onna Teders 

Halve Finale: 

4-3. 
4-2. 
4-1*. 
4-1*. 

PouleB: 
Sebastiaan Meertens 
SachaYkema 
Vincent Bultena. 
Frank de Knegt. 
Mohamed El-Khattabi 

4-4. 
4-3. 
4-2. 
4-1. 
4-0. 

John van Spengen (Avanti) - Sacha Ykema (de Sprint Honda) 
Sebastiaan Meertens (FVT De Keij) - Rachid Ahmaed (de Sprint Honda) 
Finale: 

21-13; 15-21; 25-27 
21-18; 21-18 

Sacha Ykema (de Sprint Honda) - Sebastiaan Meertens (FVT De Keij) 16-21; 21-15; 21-12 

Licentieklasse E: 
Achtkamp: 
Martin Lankair 
LeoBrands 
Peter Oranje 
Robert van Dijk 
Antwan Wiegerinck 
Aad Martins de Sousa 
HansBasie 
Arvid van Dam. 

Licentieklasse F: 
PouleA: 
André Landman 
Manoj Hieralal 
Ling Qin. 
Peter Koornneef. 

Kwartfinale: 

De Sprint Honda 
Oude Tonge 
Wibats 
TOGB 
Pingwins 
de Sprint Honda. 
de Sprint Honda. 
TOGB. 

3-3. 
3-2. 
3-1. 
3-0. 

PouleB: 

7-7. 
7-5*. 
7-5*. 
7-5*. 
7-3. 
7-2. 
7-1. 
7-0. 

Erik vd Minnen 
Parka Chung 
Vera Quispel 
René Buswijller 
Arno Ynzonides. 

4-4. 
4-3. 
4-2. 
4-1. 
4-0. 

André Landman (de Sprint Honda) - René Buswijller (Alexandria Esp) 
Manoj Hieralal (Alexandria Esp) - Vera Quispel (Alexandria Esp) 

21-16; 21-17 
16-21; 16-21 
21-18; 7-21; 21-10 
21-19; 10-21; 9-21 

Ling Qin (Pingwins)- Parka Chung (Pingwins) 
Peter Koomneef (Bernisse '80) - Erik vd Minnen (Pingwins) 
Halve Finale: 
André Landman (de Sprint Honda) - Ling Qin (Pingwins) 
Vera Quispel (Alexandria Esp) - Erik vd Minnen (Pingwins) 
Finale: 
Ling Qin (Pingwins)- Erik vd Minnen (Pingwins) 

Licentieklasse G: 
Poule A:. 
Johan Heesen 
Klaas Grinwis 
Wim de Rotte 
RonBloks 
PietBoth 5-1. 
Jan Remmers 

Kwartfinale: 
Johan Heesen (HE Luveto) 
Wal Oerlemans (Irene) 

PouleB: 
5-4*. Hans de Brandt 
5-4*. Arie deMik 
5-3*. Jos Verkaart 
5-3*. Gerard de Man 
Peter Heemes 
5-0. Gerrit vd Bosch 

5-2*. 

Arie de Mik (de Treffers M)- Yan Saw Cheng (Pingwins) 
Hans de Brandt (HE Luveto) - Klaas Grinwis (de Treffers M) 
Halve Finale: 
Johan Heesen (HE Luveto) - Arie de Mik (de Treffers M) 
Wal Oeflemans (Irene) - Klaas Grinwis (de Treffers M) 
Finale: 
Klaas Grinwis (de Treffers M) - Arie de Mik (de Treffers M) 

5-4. 
5-3. 
5-2*. 

05-21; 08-21 
18-21; 19-21 

24-22;07-21; 16-21 

PouleC: 
Wal Oerlemans 
Yan Saw Cheng 
Ed Slikboer. 

5-2*. Norbert Govers 
Jan Jaap de Joode 6-2. 
5-2*. Frans Roelse 

bye. 
bye. 

Justin Prinsen 

21-19; 21-14 
19-21; 15-21 

14-21; 18-21 
10-21; 14-21 

21-16; 21-14 

2-0. 
0-2. 

0-2. 
0-2. 

2-0. 

1-2. 
2-0. 

2-1. 

2-0. 
0-2. 
2-1. 
1-2. 

0-2. 
0-2. 

1-2. 

6-6. 
6-4*. 
6-4*. 
6-4*. 

6-1. 
6-0. 

Jees verder op pagina 6 •-+ 

5~ 



Licentieklasse H: 
Poule A:. PouleB: 
Sjriak Djerahian 5-5. Mariëlla Meurs 4-4. 
TheoEgging 5-4. Bert Brinkman 4-3. 
Ruud v/d Helm 5-3. Bastiaan Stougje. 4-1*. 
Hendrik Visbeen 5-2. Jules Roelse. 4-1*. 
Bertus de Groen 5-1. Rob Kamphuis. 4-1*. 
Fred Rutjens 5-0. 

Kwartfinale: 
Sirak Djerahian (Alexandria Esp} - Sjef Janssens (Irene} 
Mariëlla Meurs (Irene} - Lee Ting Yong (Pingwins} 
Carola Kweekel (HE Luveto} - Bert Brinkman (HE Luveto} 
Maryo van Hooft (Irene}- Theo Egging (Irene} 
Halve Finale: 
Sirak Djerahian (Alexandria Esp} - Mariëlla Meurs (Irene} 
Carola Kweekel (HE Luveto} - Maryo van Hooft (Irene) 
Finale: 
Mariëlla Meurs (Irene} - Carola Kweekel (HE Luveto} 

Verenigingsprijs: 
De Sprint Honda 
Pingwins 
De Treffers 
Irene 
HE Luveto 
Oude Tonge 
TOGB 
Wibats 
Avanti 
Alexandria Esp. 

Brielle 
DenHaag 
Melissant 
Tilburg. 
Hellevoetsluis 
Oude Tonge 
Berkel en Rodenrijs 
DenHaag 
Hazerswoude 
Rotterdam. 

PouleC: 
Carola Kweekel 
Lee Ting Yong 
Sebastiaan vd Engel. 
Liesbeth Visbeen 
Toos Janssens 
Johan Derksen 

27-25; 21-19 
21-12; 21-13 
21-14; 20-22; 21-11 
18-21; 21-14; 21-15 

12-21; 12-21 
22-20; 21-19 

21 -1 2; 21 -13 

lOpunten. 
08 punten. 
07punten. 
06punten. 
04punten. 
03punten. 
01 punten. 
01 punten. 
01 punten. 
01 punten. 

5-5. 
5-4. 
5-3. 
5-2. 
5-1. 
5-0. 

2-0. 
2-0. 
2-1. 
2- 1. 

0-2. 
2-0. 

2-0. 

PouleD: 
Maryo van Hooft 
Sjef Janssens 
Gerda Klunder 
Aad Hoekman 
Rini vd Westerlaken 

4-4. 
4-3. 
4-2. 
4-1. 
4-0. 
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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 

Tel.: (0113) 50
1
25 91/50 20 40 

Fax: (0113) 50 27 93 
.....________,..:...___~- .;/-~· bezoek op afspraak ~-------------' 



VOOR COMPLEET . 

SCHA TEL 
Uitdeuken zonder spuiten 
(kleine deukjes zonder lakscha~)-

Gratis vervangend vervoer· 
(bij repar~J!~ 

Zonnedak-inl>oöw~,;r 

Ruiten~gra.v~flill~lf~ 

• d@~ -~ 
Ruiten feparerén 

(gratis bij All Risks en WA+f 

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

FOCW',/l 



Benodigheden: 
1 zeer tarn konijn 
1 krat zwaar bier (8%) 
500 gram ongezouten magere 
speklappen 
peper en zout 
azijn en zonnebloemolie 
krop malse sla 
1 kg. aardappelen 
1 emmer Remia fritesaus 

- 2 uien 
- 2tomaten 

De bereiding: 
Haal het konijn uit zijn hok achter in 
de tuin. zet hem even in een plastic 
krat onde tafel in de keuken. 
Ontkroon een fles bier en schenk een 
glas vol. 
Kijk het konijn indringend aan. neem 
een scherp mes, en drink het glas 
bier leeg. 
Neem nu het mes stevig in de hand en 
schil de aardappelen. Was ze en je 
handen. neem de volgende fles bier. 
ontkroon deze en schenk het glas 
weer vol. 
Neem nu het glas weer in de hand en 
werp het konijn een indringende blik 
toe. drink het glas leeg, neem het mes 
en snijdt de voet uit de krop sla. 
Doe de mooie bladeren in de 

slawaskom en geef het gele hart aan 
het konijn, bij wijze van galgemaal. 
Was de mooie bladeren en je handen. 
neem de volgende fles bier, ontkroon 
deze en schenk het glas weer vol. 
Ondoe de uien van hun buitenkant. 
neem en passant een paar ferme 
teugen uit het glas, kijk het konijn 
weer indringend aan. neem het 
scherpe mes en noge een paar 
slokken (het glas mag leeg) en sneit 
de uien klein. 
Pink menig traantje weg en kijk nog 
eens naar het konijn. 
Was je handen. neem de folgende fles 
bier, ontkroonkurk deze en schenk 
het glaf weer vol. 
Maak deze meteen maar veer leeg en 
doe de aardappelen in een pot vater 
en voldoende sout. 
Kaak de oordoppele. du ondertossen 
de azien in de oly in een glas met wet 
pouper en zaat. kook het kunijn noch 
es an. ontkroonkurk de folgende fffles 
bieren ssschenk je mond veer fol. 
Set de kakkepoen oep het vier en kiet 
wat oly ien de pan, bak het sbek op 
zmaak, ontkroonkurk de folgende 
fffles bier en giet je mond veer fol. 
giet de aardappels in de gootsteen. fis 
het spek eruit, af en stop de oord
appels. knipoog naar ut konijn, in de 

pan. Rustig latenn en de folgende fles 
pier bakken en uutzupen. hut konijn 
nie vergeten en sla geve, dat gas 
uitpisse alles wa je noe nog lust op de 
davel gooie en de res bij uit konijn en 
vles pier naar bibbe kiepe en remia 
oop de rotzooi gooie en dan mee je 
vinges in je mond stoppe. 
Nog een fles bier leegkiepe, as ut mot 
in je mond, de keukendeur op slot 
doen en in je nest kruupe en veur je 
ut licht uutdoet het konijn nog een 
kusje geve. 
De volgende morgen Sheba aan je 
huisdier geven. 

Ludo Jacobs (overgenomen uit 
clubblad ttv Oudelande) 

TafE!lt.E!nni§§E!r§ ArnE!111uidE!n in niE!UWE! 
§hirt§ QE!§t.OkE!n 
Vanaf 19 oktober 2001 spelen alle 
jeugd- en seniorenleden van 
tafeltennisvereniging Arnemuiden hun 
competitiewedstrijden in nieuwe. 
moderne tafeltennisshirts. De 
aanschaf van deze shirts werd mede 
mogelijk gemaakt door nieuwe 
hoofdsponsor Baarends & Bak 
Catering in Vlissingen. Op 18 oktober 
om 20.00 uur kunnen alle leden 
tegelijk hun shirts ophalen in 
Matchpoint, Korenbloemlaan 3 te 
Arnemuiden. 

Sinds het verlies van een waardige 

sponsor begin dit jaar, ging de 
vereniging noodgedwongen opzoek 
naar een nieuwe sponsor. Die werd 
snel gevonden. Nu prijkt de naam van 
Baarends & Bak Catering op de 
ruggen van alle Arnemuidense 
tafeltennissers. 

Vroco-Sport. leverancier van 
tafeltennisartikelen, is subsponsor. 
Deze leverancier werd bereid 
gevonden om de kwalitatief 
uitstekende shirts tegen een zeer lage 
prijs te leveren. De leden dragen deze 
naam op één van de mouwen van het 

· - . --·-----

t-shirt. Op de andere mouw prijkt de 
naam van tafeltennisvereniging 
Arnemuiden. 

Danielle Laing 
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'Opleuking en verneuking' 

~o 

De vemieuw:ingsgoJf die onze gelederen 

overspoelt heeft mij boos en verdrietig 

gemaakt Net als alle andere 

pingpongvrienden was ik uiteraard 

verrast toen zoveel Rutac Dutch Open 

tafeltennisminuten de huiskamer 

bereikten. De weelde aan zendtijd kon 

niet op, hoewel ik mij afvroeg wie de 

muziekexplosies had bedacht (Jennifer 

Lopez hielp bij het masseren van ijzige 

stiles) en wie de speaker had ingehuurd 

die het publiek tijdens de dweilpauzes 

meende te "vermaken". Ik vond zijn Big 

Brother-humor ronduit stupide. 

Nou ja, kwantitatief zat het in Rotterdam wel 
snor, maar was dit nu representatief voor het 
gesleutel aan onze sport? Sinds de ITTF
besluiten van Osaka. kon het grote publiek voor 
het eerst snuffelen aan de re-styling van een 
internationaal spektakel voor 
tafeltennisprofessionals, live from Rotterdam. 
waar sport tot speerpunt van grootstedelijk 
beleid is verheven. 
De NOS stond voor de opgave om de Sahara
aantrekkelijkheid in beeld te brengen. Moeilijk, 
want de vrouwenfinale bijvoorbeeld, gaf mij de 
indruk van algehele vervreemding. Zo poogde 
de cameraman close-up's te maken van de 
gefrustreerde reacties van Tamara Boros' 
trainer Neven Cegnar. Dit bleek de lakmoestest 
voor Sharara's opleuking. Ik proefde de 
gewijzigde service-beurten en vond ze 
brokkelig. Na een lange, tactische eerste game. 
desintegreerde mijn kijkplezier tijdens de 
volgende vijf tijdregel-games. Zappend 
Nederland vroeg zich intussen af waarom een 
Engelsman zonder dirigeerstokje, herhaaldelijk 
"one" vaak "one. two" en soms "one. two. three" 
roepend, een Kroatische en een Koreaanse 
vocaal stond te begeleiden. 
Toevallig weet ik dat Tami Boros (Senta, 19-1 2-
1977) onder alle omstandigheden sip kijkt. 
Toch schokschouderde ze teleurgesteld onder 
haar Big Boss Bouwmarkt-shirtje 487, terwijl 

de insiders eveneens het lachen verging. Met 
grotere bal, andere service-regels en tellen tot 
11 worden wij collectief belazerd. Dit is 
opleuking & verneuking als dicho-tome 
spagaat. Is de doorsnee sportminnaar nu 
tevreden met onze attractiviteit? Er wordt 
krampachtig gestrooid met vernieuwing: bij 
hockey (minimaal drie spelers achter de 23-
meterlijn). bij volleybal (sexy broekjes). bij 
waterpolo (gemengd douchen). bij korfbal 
(dynamisering tegen wil en dank). Zelfs bij 
badminton (5-games-to-7). 
De NTTB leeft in de Calimero-waan dat we 
groter groeien door kortere games te spelen. 
Wegzakken onder de 30.000 ledengrens 
scheelt tonnen subsidie. De mondiale ITTF
maatregel werd hier te lande niet meteen 
ingevoerd; nee, men wilde faseren en nu neemt 
het gemor tegen het systeem van games tot 11 
punten toe. De 21-boemerang is in aantocht en 
die kan hard terugslaan. We zullen op (onze) 
tellen moeten passen. 



•bekers 
•medailles 
•vaantjes 
•beeldjes 
•schalen 
•rozetten 
• fietsvlaggen 
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Boornestraat 20, 5215 EX Den Bosch 
Tel. 073 - 6129323 

t/ Voor het vegen van schoorstenen 
t/ Reinigen van dakgoten 

DIT ZIJN ONZE TARIEVEN! 
1e kanaal 
2e kanaal 

f 65,00 € 29,51 
f 27 ,50 € 12,48 

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

t/ Plaatsen van regenkappen en kraaien- Verwijdering van vogelnesten prijsopgave vooraf 
kappen Reiniging goot per strekkende meter /4,50 C2,04 

t/ Plaatsen van trekkappen Bij achterstallig onderhoud prijsopgave vooraf 

t/ Eerlijk en goed advies combitop 
t/ Meerdere jaren actief in de regio /299,50 €135,95 
t/ Werk op hoog niveau tegen •>! 

betaalbare prijzen 
t/ 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 

Regenkap 

Kraaienkap 
/29,00 €13,16 

v.a. /42,00 € 19,06 

IBDe KeukenhavenlB 
&/( lf(Y.i~ie-1( 

fl'(JO~ rfe 1~ifr 
11-QI( U-1( r«IOl(f/ 

Ook voor u een gedegen advies e.h 
sdlifferend design van vahmensen 

mei .hari voor uw keuken. 
Eigen valdnmdige mon~agediensl voor alle 

voorkomende werkzaa:mlaeden. 

Prol. v. Ginnelcenstr. 27 OUDENBOSCH 
, 0165-330557 

info@keukenhaven.nl .keul<enhaven.nl 



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 
• ROG Contract 

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

Nevenvestigingen: 
Houtenkwartier9, 4561 AA Hulst 
Telefoon: 0114 - 31 40 84 
Telefax: 011 4 - 31 50 34 

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

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

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



De agenda bevatte als hoofdpunten: 
ingekomen stukken o.a. betreffende de 
invoering van de 11 punten games 
vaststelling begroting NTTB 2002 en 
bondscontributies voor 2002 
bespreking notitie effectiviteit bonds
raad 
voorstellen inzake enkele reglements
wijzigingen 

Voor de nieuwe voorzitter. Jos Verdier. viel 
het niet mee om de discussies met een 
aantal van de 33 stemgerechtigde aanwezi
gen in goede banen te leiden. De sfeer was 
helaas ook niet altijd even prettig: enkele 
botsingen tussen het bestuur en Karel 
Stappers waren voor laatstgenoemde aan
leiding de vergadering vroegtijdig te verla
ten. Het gevolg daarvan was weer dat er 
onvoldoende quorum was om tot wijziging 
van statuten over te kunnen gaan. Hier
door en ook door het late tijdstip kwamen 
enkele voorstellen inzake reglementering, 
alsmede het agendapunt "voorstel inge
diend door derden" niet meer in behande
ling. 

Om 16.35 uur sloot de voorzitter de verga
dering, waarna de leden nog kennis kon
den maken met de nieuwe medewerkers 
van het bondsbureau. Van de afdeling 
ZuidWest waren aanwezig: Cor Bom, Hans 
van der Bruggen. Adri Dam. Ria Elshof. Ni
co van Erp, Johan Heurter. Thorn de Jonge 
en Ronald de Wild. Helaas was niemand 
beschikbaar van de "oude" afdeling Zee
land. 

Invoering games tot 11 punten 
Zoals bekend had het Hoofdbestuur beslo
ten om met de 11 punten-games ook te 
gaan spelen in alle landelijke klassen per 1 
januari 2002. Eerder hadden de eredivisie
spelers hiermee al een start gemaakt. 
Voorts was besloten om met deze nieuwe 
telling op afdelingsniveau te gaan experi
menteren en op basis van die experimen
ten en het resultaat daarvan in mei 2002 te 
bezien of deze regeling ook zou gaan gel
den voor alle overige klassen m.i.v. het sei
zoen 2002-2003. 

Van diverse kanten was bezwaar gemaakt 
tegen de invoering van de nieuwe regeling 
per 1 januari 2002. Bezwaren waren o.a. 
dat het aantal dode spelmomenten door 
wisseling van tafelhelft en coaching tussen 
de games toeneemt; dat het korte tijdsbe
slag van een game en het wisselen van 
service om de twee rally's het veel moeilij
ker maakt om het juiste wedstrijdritme te 
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pakken te krijgen en dat van een beoogde 
tijdwinst bij wedstrijden geen sprake zou 
zijn. 
Voorts werd als bezwaar genoemd dat van 
een democratische besluitvorming geen 
sprake zou zijn c.q. dat de spelers zelf niet 
waren gehoord over deze wijziging. Een 
vergelijking met de invoering van de 40 
mm. bal werd gemaakt. 
Het hoofdbestuur reageerde als volgt: 
Ondanks een amendement, ook van de NT
TB tegen het voornemen om de games te 
verkorten. heeft de Internationale Tafel 
Tennis Federatie (ITTF) toch besloten om 
over te gaan tot invoering van 11 punten
games. Onze omringende landen besloten 
eerder om vanaf augustus 2001 in alle 
klassen met de nieuwe spelregel te gaan 
spelen. Het hoofdbestuur is verantwoorde
lijk voor de landelijke competitie. Het be
sloot dat zoveel als mogelijk op nationaal 
niveau de internationale spelregels moes
ten worden doorgevoerd. Dit in verband 
met de herkenbaarheid en uitstraling van 
onze sport. Voorts. aldus het hoofdbestuur. 
leveren de 11 punten-games meer span
nings- en beslissingsmomenten tijdens de 
wedstrijden. Formeel dient het hoofdbe
stuur de nieuwe regels ook te volgen. Spel
regels maken geen deel uit van de regle
menten en hierdoor meende het 
hoofdbestuur zelf te kunnen beslissen over 
invoering per 1 januari 2002 bij de lande
lijke klassen. Het besluit van de ITTF is 
bindend; de invoeringsdatum is variabel. 
Afhankelijk van reacties uit de afdelingen, 
die voorlopig nog even tot de 21 spelen. 
zal in de bondsraadsvergadering van mei 
2002 een besluit worden genomen over de 
invoering in de afdelingsklassen. Reacties 
van leden. verenigingen en afdelingen 
richting hoofdbestuur en bondsraad zijn 
dus welkom van zowel voor- als tegenstem

mers. 
Afgezien hiervan is de verwachting van 
uw verslaggever. dat ook u vanaf augustus 
2002 bij het 1 le gescoorde punt, winnaar 

bent van die game!! 

Vaststelling NTTB-begroting 2002 en 
bondscontributies2002 
Vooraf meldde penningmeester Erwin Or -
mel dat de reorganisatie op het.bondsbu
reau was voltooid met het aantrekken van 
nieuwe medewerkers. In verband met de 
sloop van het huidige Prins Willem Alexan
der-centrum in Zoetermeer moest de bond 
uitzien naar nieuwe huisvesting. Diverse 
opties had men bezien. maar verhuizing 
naar het nieuwe PWA-centrum in Zoeter-

meer bleek het meest acceptabel. Dit zal 
nu in april 2002 geschieden. Men gaat de 
beschikking krijgen over 350 m2. hetgeen 
ruim meer is dan de huidige 240 m2. Uit
breiding van deze "woonruimte" was mede 
een gevolg van de verplichtingen op basis 
van de Arbo-wet. Wat ook aan de orde 
kwam was de zeer noodzakelijke vervan
ging en uitbreiding van computerappara
tuur. De NTTB kan hierdoor haar commu
nicatie en informatieverstrekking naar 
verenigingen en leden (nog) beter organi
seren. 
De penningmeester gaf deze toelichting op 
zijn begroting om aan te geven dat de door 
hem voorgestelde contributieverhoging 
met ruim 9% meer dan noodzakelijk was. 
In verband met de automatiseringsuitbrei
ding werd gesteld dat de kosten hiervan 
zeker ook de komende jaren aanzienlijk 
zullen zijn. 
De trendmatige stijging van de contributie 
zou 4% bedragen en 5% zou nodig zijn 
voor bijkomende kosten voor m.n. de huis
vesting. In hoofdlijnen ziet de voorgelegde 
begroting 2002 er als volgt uit: (in Euro's) 

Onderdeel Lasten Baten 

Breedtesport 494.525 402.888 

Conununicatie 68.975 61.715 

Topsport 671.912 540.906 

Beheer 
en bestuur 685.070 • 915.038 

Totalen 1.920.482 1.920.547 

De Inkomsten bestaan uit: 
Contributies (incl. verzekering) 
Subsidie NOC-NSF 
Subsidie Min. Van VWS 
Vergoedingen 
Sponsoring en advertenties 
Rente 

TOTAAL 

Verschll 

-91.637 

-7.260 

-131.006 

229.968 
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581.963 
326.041 
564.369 
366.264 

70.109 
11.798 

1.920.547 

Uit dit overzicht blijkt dat het kennelijk 
heel moeilijk is om een -structurele- spon
sor te vinden (misschien als we tot de 11 
gaan spelen met grote ballen ??) . dat de 
NTTB voor een groot deel afhankelijk is 
van subsidies en dat slechts een klein deel 
van de uitgaven gedekt wordt door contri

buties. 

De bondsraad kon met deze begroting niet 
instemmen. ondanks een positief advies 
van de financiële commissie. Met name on
ze afdeling ZuidWest achtte een contribu
tieverhoging met 9% - vanwege afrondin
gen op Euro's uitkomend op 9,9% - niet 



acceptabel. 
De penningmeester achtte evenwel de 
voorgestelde contributieverhoging nood
zakelijk: zelf moet hij al een gat van Euro 
17.350 zien te dichten vanwege een dub
bele raming aan verzekeringsbijdrage van 
leden, waarop ZuidWest hem attent maak
te. 
Na enkele schorsingen en overleg stelde 
de penningmeester de verhoging te willen 
beperken tot ca. 7,5% maar verder kon en 
wilde hij niet gaan. Uiteindelijk stemde de 
bondsraad daarmee in met de volgende 
contributiés voor 2002 als resultaat: 

Basisleden Euro 3,70 per jaar (was eerder 
begroot op Euro 3,80), 
Bondsafdracht competitiespelende senio
ren Euro 18,20 per jaar (was eerder be
groot op Euro 18,50) 
Bondsafdracht competitiespelende junio
ren Euro 11,60 per jaar (was eerder be
groot op Euro 11,80) 

Onze afdeli!'\g gaf voorts in overweging om 
het geld v'àn de fondsbeheer$commissie 
ad ca. fl. 150.000 (waarop verenigingen 
een beroep kunnen doen bij de stichting 
van een eigen accommodatie) te gebruiken 
voor de aankoop van automatiserings
apparatuur. 

Bespreking Notitie Effectiviteit Bondsraad 
Al langer werd onderkend dat de Bonds
raad niet effectief functioneert. Hierbij 

wordt niet alleen gedoeld op de wijze 
waarop de vergadering zelf verloopt en 
besluiten tot stand komen, maar vooral op 
de uitwerking van de besluiten van de 
bondsraad op het georganiseerde tafelten
nis in Nederland. Met de voorzitters van de 
afdelingeffheeft een werkgroep zich over 
dit onderwerp gebogen en presenteerde 
op deze vergadering een voorstel inhou
dende de samenstelling van de bondsraad, 
stemrecht van de bondsraadsleden in de 
vergadering, overleg van (en met) bonds
raadsleden. de werkwijze van de bonds
raadsvergadering en enkele overgangs
maatregelen omdat op 1 januari 2002 het 
aantal afdelingen nog niet teruggebracht 
zal zijn tot 8. 
Het hoofdbestuur kon zich in grote lijnen 
vinden in het gepresenteerde voorstel van 
de werkgroep. Iedere afdeling zou daarin 4 
leden afvaardigen. zodat het aantal bonds
raadsleden beperkt zou worden tot 32. Ie
dere afdeling zou haar leden verdelen over 
de 4 beleidsthema's breedtesport, top
sport, pr. en communicatie, algemeen en 
organisatorische zaken. Ieder bondsraads
lid heeft het aantal stemmen van de afde
ling die wordt vertegenwoordigd, gedeeld 
door 4. Het hoofdbestuur wilde t.a.v. het 
stemrecht elk bondsraadslid één stem ge
ven (one man. one vote). Daar kwam het 
echter niet van omdat de vergadering toch 
het voorstel ter zake van de werkgroep wil
de volgen. Een tussenvoorstel van de afde
ling Gelre kreeg geen meerderheid. Nieuw 

RECLAME 
COMPUTER 

& 
OFFICESU PPLIES 

in het aangenomen voorstel is ook dat tus
sen de 2 normaal per jaar te houden 
bondsraadsvergaderingen in principe een 
bijeenkomst plaats vindt tussen de leden 
uit de 8 afdelingen die een bepaald be
leidsthema vertegenwoordigen. 
De voorzitter was blij met deze nieuwe 
werkwijze van de bondsraad: hij verwacht 
nu "hapklare brokken" die in de plenaire 
vergaderingen aan de orde komen en 
waarover -naar verwachting- dus al over
eenstemming is gekomen in de voorbe
sprekingen. De vergaderingen zullen / 
kunnen nu zeker korter gaan duren. Vanuit 
het bondsbureau zullen de stukken wel tij
dig naar bondsraadsleden toegezonden 
dienen te worden. 

Voorstellen inzake enkele reglementswijzi
gingen 
Voorstellen van het hoofdbestuur tot wijzi
ging van statuten, algemeen reglement, 
competitiereglement, reglement toernooien 
en wedstrijden en reglement trainerslicen
ties, kwamen niet meer aan de orde. Alleen 
het voorstel tot een wijziging in het do
pingcontrolereglement kon geen uitstel 
dulden en werd door de vergadering ge
accepteerd. Het betrof wijzigingen zoals 
door NOC'NSF aan alle sportbonden zijn 
geadviseerd. 

Uw vers/agge'.rer, 

Hans van der Bruggen, bondsraadslid 
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Ook voor u een gedegen advies en 
scllifferend desi.gn van vakmensen 

mei .hart voor uw keuken. 
Eigen vakkundige montagedienst voor aBe 

voorkomende wer.kzaa:mheden. 

Je weet 
bij wie 

- je koopt 
BIEZELINGESTRAAT 1 KAPELLE 

TELEFOON 0113 - 341562 



Het Hoofdbestuur van de Nederlandse 

Tafeltennisbond heeft in haar vergadering 

van 9 oktober 2001 besloten dat met ingang 

van 1 januari 2002 bij alle wedstrijden in de 

landelijke competitieklassen en alle nationale 

evenementen games tot 11 punten worden 

gespeeld. Dit in navolging van de reglements

wijziging van de ITTF. 

In alle genoemde evenementen zullen de wedstrijden in 
best-of-five worden gespeeld. met uitzondering van het 
hoofdtoernooi van de Nederlandse Kampioenschappen 
voor A-licenties, waar in best-of-seven zal worden 
gespeeld. 
In de eredivisie, de Nationale A-meerkampen, de Masters 
en de A-jeugdranglijsttoernooien worden alle wedstrijden 
reeds in games tot 11 punten gespeeld. Dit blijft ook na 1 
januari 2002 zo. 

In de afdelingscompetities en -toernooien zullen vooralsnog 
de bestaande regels (games tot 21) worden gehandhaafd. 
In de Bondsraadvergadering van mei 2001 is afgesproken 
dat over het al dan niet invoeren van de regel voor games 
tot 11 punten in de afdelingscompetities pas na het 
afsluiten van de dialoog met de afdelingen, in het voorjaar 
van 2002 besloten zal worden. Het hoofdbestuur beveelt de 
afdeling aan de games tot 11 punten ook in te voeren in de 
Hoofdklasse. de hoogste klasse van de afdeling. hebben de 
afdelingen wel de vrijheid om in afdelingstoernooien en 
competities te experimenteren met het spelen van games 
tot 11 punten. 

Het betreft hier de volgende evenementen: 
alle landelijke klassen in de senioren- en 
jeugdcompetitie 
de Nederlandse Kampioenschappen voor A
licentiehouders (inclusief kwalificatietoernooi) 
de Nederlandse Kampioenschappen voor B- en C
licentiehouders 
de Nationale B-meerkampen 
de Nationale Jeugdmeerkampen 
de Nederlandse Jeugdkampioenschappen voor A- en B
licentiehouders 
de B- en C-jeugdranglijsttoernooien 

Onvolledig opkomen 
Een team bestaat uit drie spelers/ 
speelsters. maar soms komt het wel 
eens voor dat, door wat voor omstan
digheden dan ook, een team niet vol
ledig op komt dagen. Ze zijn slechts 
met z'n tweeën en dat is vervelend, 
zowel voor het team als voor de tegen
stander. In de afdeling Brabant was 
het de gewoonte om de naam van de 
derde persoon niet in te vullen. Er 
volgde geen boete. want het team was 
al gedupeerd door de drie verliespar
tijen. 
Sinds de fusie met Zeeland zijn er en
kele wijzigingen. Deze hebben in 
Rond de Tafel gestaan en de wed
strijdsecretarissen van de verenigin
gen hebben hier kennis van kunnen 
nemen en dienen die wijzigingen door 
te geven aan de spelers/speelsters. 
De wijziging is als volgt: 
een team dat slechts met 2 
spelers/speelsters opkomt moet op de 
achterzijde van het wedstrijdformulier 
een afdoende verklaring hiervoor ge-

ven, anders kan een boete volgen. 
Wie de boetelijst de laatste weken be
keken heeft, heeft gezien dat er een 
waslijst boetes is uitgedeeld voor het 
niet volledig opkomen. Het woordje 
kan in de nieuwe regel is dus niet op 
zijn plaats. 
Is de nieuwe regel niet bekend? Com
municeren de wedstrijdsecretarissen 
niet goed met hun leden? Accepteren 
de leden de nieuwe regel niet? 
Ook ik heb enkele vragen over de 
nieuwe regelgeving. 
a. Wie bepaalt of de gegeven verkla

ring afdoende is? De competitielei
der. het afdelingsbestuur of is iede
re verklaring afdoende? 

b. Kan je op basis van privacy weige
ren om een verklaring te geven? 

c. Werkt de boete fraude in de hand? 
(vul maar een derde naam in en 
verzin uitslagen) 

d. Wordt er verwacht dat er door de 
boetes meer teams volledig opko
men? 

Harry van Kempen 
Hoofdbestuurslid Breedtesport 

e. Dient een wijziging van (de uitvoe
ring) het competitiereglement niet 
door de afdelingsvergadering 
goedgekeurd te worden? 

f. Is de communicatie met de spe
lers/speelsters wel goed verlopen? 
Deze wijziging stond wel in rond de 
tafel, maar er stond ook kan een 
boete volgen en die boete werd in 
Brabant nooit opgelegd. Er is niet 
duidelijk gemaakt dat de boetes nu 
wel worden opgelegd. 

Ik wil het afdelingsbestuur nog eens 
vragen om naar deze problematiek te 
kijken. Het opleggen van deze boetes 
zet kwaad bloed bij de leden en op
nieuw schalt regelmatig de opmer
king "waar zijn ze bij de bond toch 
mee bezig" door de zaal. Communica
tie is hierbij van groot belang. Com
municeer met de leden en leg uit 
waarom een bepaalde maatregel 
wordt genomen. Het weçierzijds re
spect wordt er groter door. 

Johan Heurter 
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. ~~;Ure~ 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 diver.;e 
AANBIEDINGEN ' 

uit onze voorraad leverbaar. 

BOVAG .. ' 
CARAVAN 

SPORTHUIS 
~AARTENSE 

Lange Noordstraat 46 
Naast het postkantoor 

Middelburg 

Telefoon 0118 - 61 61 63 

: Wij nemen graag de zorg 
~-> ep verantwoorde~ijkheid 

~··~-~~,; 

· ·~~. van u over. 
~r·',, Kleine Vriendjes 

" . Oa9 erblijven 
Kleit1~;1riendjes Dagverblijven B.V. 

' 
is een pa:rticuliere organisatie met gekwalificeerd 

persoh~el, hoge kwaliteitsnormen, hygiëne 

eq flexibel in opvangmogelijkheden . 

. Eet:(pedagogisch beleidsplan en service 

, ·· f,· ~?gericht op de jaren 20QO. 
~' _,_-.;: . 

. "'· · · V~or. onze locatie Mathenesserlaan 183 
' . ,I'. ... ~ 
:'·'' ., (telefoon 010-2251220) kunt u zich nog 
·,.\ t "1>!11" • 

;'. aanm~lden voor particuliere- en bedrijfsplaatsen 

voor kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Hoofdkantoor: KVO B.V. Oosstraat 55 

4306 AB Nieuwerkerk 



A 
Dag/datum 

kerstvakantie 

zaterdag 5 januari 

zondag 6 januari 

dinsdag 8 januari 

donderdag 10 januari 

zaterdag 12 januari 

maandag 14 januari 

woensdag 16 januari 

zaterdag 19 januar 

zondag 20 januari 

dinsdag 22 januari 

zondag 27 januari 

zondag 27 januari 

zondag 17 februari 

zaterdag 23 februari 

zondag 24 februari 

zaterdag 2 maart 

zondag 3 maart 

REGIOVERGADERINGEN 

Evenement 

Kindertafeltennisfeest 

Back Hands toernooi jeugd 

Back Hands toernooi senioren 

regiovergadering Noord-Oost Brabant 

regiovergadering Zeeland 

Regionale Zeeuwse kampioenschappen mixed 

regiovergadering Midden-Brabant 

regiovergadering Zuid-Oost Brabant 

Regionale Zeeuwse kampioenschappen jeugd 

Regionale Zeeuwse kampioenschappen senioren 

regiovergadering West Brabant 

Nat.jeugdmeerk. 1/8 finale. jeugd A/B-C(st 

le r.afd.meerkampen C-D jeugd C - D lic. 

Ned.kampioenschappen senioren B/C lic. 

4e C jeugdranglijsttoernooi jeugd C lic./wlp D 

3e B jeugdranglijsttoernooi jeugd B lic. 

Ned.Kampioenschappen senioren A lic. 

Ned.Kampioenschappen senioren A lic. 

Het afdelingsbestuur wil de traditie van de afdeling Brabant voortzetten en in januari regiovergaderin9f n organiseren. 
De afdeling ZuidWest is opgedeeld in vijf regio's. Tijdens de regiovergaderingen kan kennis gemaakt woràen met (een deel 
van) het afdelingsbestuur. Daarnaast zullen een aantal concrete zaken behandeld worden. De locaties worden zo snel 
mogelijk bekend gemaakt, evenals de agenda. De vergaderingen zijn op: 

dinsdag 8 januari regiovergadering Noord-Oost Brabant (vroeger regio Den Bosch) 

donderdag 10 januari regiovergadering Zeeland 

maandag 14 januari regiovergadering Midden-Brabant (vroeger regio Tilburg) 

woensdag 16 januari regiovergadering Zuid-Oost Brabant (vroeger regio Eindhoven) 

dinsdag 22 januari regiovergadering West Brabant 
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.à. Het jaar van de vrijwilliger zorgt 
voor verschillende initiatieven vanuit 
de plaatselijke overheid. Diverse 
gemeenten organiseren feesten voor 
de vrijwilligers. maar er zijn ook 
andere activiteiten. De gemeente Oss 
organiseert een fotowedstrijd met als 
thema "De vrijwilliger in beeld". In 
'Van de groene tafel' worden de leden 
van ttv O.T.T.C. opgeroepen om mee te 
doen aan deze wedstrijd. 

.à. Sommige ambtelijke molens 
draaien langzaam, sommige traag en 
sommige super traag. AAC Cosmos uit 
Veldhoven heeft al jaren contact met 
de Poolse tafeltennisvereniging 
Czworka in Jarocin. In 1997 is een 
inzamelingsactie gehouden voor deze 
vereniging en nu, 4 jaar na dato. is 
een bedankbriefje ontvangen van 
burgemeester Michalak van Jarocin. 

A SV Red Star '58 uit Goirle zit 
alweer vijf en een half jaar in de 
nieuwe zaal. Het is tijd voor een goede 
onderhoudsbeurt en in 't Leuterke 
wordt een oproep gedaan om mee te 
komen helpen. De werkzaamheden 
beginnen op vrijdag 28 december. 

A De verbouwing van het 
tafeltenniscentrum van ttv Waalwijk 
zit erop. De officiële heropening is 
weer achter de rug, maar nog steeds 
komen de complimenten binnen van 
bezoekers die de verbouwde 
accommodatie nog niet hadden 
gezien. De verbouwing is wel zo'n 
15% duurder uitgevallen . maar dat 
leverde gelukkig geen financiële 
problemen op. 

A Ook bij ttv Taverbo in Boxtel is 
men aan het werk geweest. Hier 
moesten akoestische platen worden 
aangebracht en dat was geen 
eenvoudig klusje. Op grote hoogte 
werden acrobatische toeren 
uitgehaald om de staaldraden te 
spannen en om in een latere fase de 
akoestische platen hieraan te 
bevestigen volgens asymmetrische 
patronen. Dankzij de grote groep 
vrijwiJligers kon de klus in één dag 
geklaard worden. 

~o 

A De voorzitter van Het Markiezaat 
uit Bergen op Zoom. Leon de Kok, 
moet door nieuwe uitdagingen in het 
bedrijfsleven zijn functie als voorzitter 
beschikbaar stellen. Ondanks het feit 
dat hij reeds in september 2000 zi8jn 
afscheid aankondigde, was het niet 
gemakkelijk om een opvolger te 
vinden. Het is Koos Meijers geworden, 
de Koks voorganger. Hij wil voor één 
jaar het voorzittersschap weer op zich 
nemen. De vereniging kan dan in alle 
rust verder zoeken . 

A "Afghanistan is de laatste weken 
veelvuldig in het nieuws geweest" 
schreef de redactie van het clubblad 
van M.T.T.V '72 uit Mierlo in het juni 
nummer. Ze kon toen niet bevroeden 
dat het artikel nog veel actueler zou 
worden dan het in juni al was. Een lid 
van de Mierlose vereniging is 
gevlucht uit Afghanistan en heeft een 
artikel geschreven over zijn 
geboorteland, de cultuur en de positie 
van de vrouw. Een boeiend artikel, 
waarin ook wordt ingegaan op de 
veranderingen. 

A De technische commissie van ttv 
Tanaka uit Etten-Leur heeft een grote 
groep leden en ouders een enquête 
voorgelegd omtrent allerlei interne 
aangelegenheden, zoals meehelpen 
met de bardienst, de begeleiding van 
jeugdteams. het clubblad, etc. Het 
blijkt dat diverse leden ook op een 
andere wijze actief willen zijn voor de 
club. De specifieke resultaten van de 
enquête worden met 
nieuwsgierigheid afgewacht. 

A TTV Tios '51 heeft sinds de 
viering van het 50-jarig bestaan een 
nieuw logo. Het logo is ontworpen 
door Marcel Dreef. Het bestuur heeft 
voor dit ontwerp gekozen omdat de 
plaatsnaam Tilburg in het logo 
voorkomt. Zo kan de verwarring met 
Tios uit Arnhem voorkomen worden. 
In het originele logo wordt Tios '51 
groen. De rest is zwart. 

A Bij ttv Flash in Eindhoven 
worden certificaten uitgedeeld. 

De beginnende jeugd wordt op 
zaterdagmorgen de eerste slagen 
geleerd en natuurlijk het plezier in 
tafeltennissen bijgebracht. Op het 
einde van het schooljaar. voor de 
zomervakantie, wordt de test 
afgenomen en dan ontvangen de 
deelnemers het certificaat. 

A De nieuwe puntentelling houdt 
de gemoederen bezig. TTV De 
Meppers in Heeze geeft iedereen de 
kans zijn of haar mening te geven. 
Surf naar de site van De Meppers. Het 
adres: www.demeppers.f2s.com. 
Klik door op forum en laat horen wat 
je van games tot 11 punten vindt. 

A A.T.T.C. '77 uit Aarle-Rixtel 
bestaat komend jaar 25 jaar. Het 
jubileumcomité is druk bezig om 
allerlei activiteiten op te zetten. Het 
belooft een bijzonder jaar te worden 
in Aarle-Rixtel. 
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KRISTALIJN BETONSERVICE B.V. 
KRISTALIJN VLOERENTECHNIEK B.V. 
Scholeksterstraat 3 
4302 WP Zierikzee 
Tel. 0111 - 45 03 45 

Betonboren en zagen 
beton renovatie - betoninjectie 

kelderafdichting / vloercoating 

gevelreiniging/ impregneren 

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 salades 
• toetje (deelname minimaal 4 personen) 

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

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

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

•Alles incl. 1 uur bowlen •drank voor eigen rekening • reseNeren 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 nde Kruitmolenn 
Kruitmolenlaan 129, 4337 KP Middelburg. Telefoon 0118 - 63 48 62 of 0118 - 63 49 50 - Telefax 0118 - 64 27 82 



De vraag is aan mij gesteld of ik eens iets zou willen schrtjven in dit blad, 
en dan wel specifiek iets over de tafeltennisvereniging Kerkwerve uit de 
gelijknamige plaats in het midden van Schouwen-Duiveland. De 
gemiddelde Zeeuwse tafeltennisser zal weten dat er 2 clubs zijn op 
Schouwen-Duiveland; Kerkwerve dus en Scaldina in Zierikzee. Kerkwerve 
is daarvan de kleinste en juist bij zo'n club leven er aparte gedachten over 
b.v. het voortbestaan, de rueuwe indeling, de veranderende spelregels, 
sponsoring etc. En daar gaat dit stukje dan ook over.! 

Terug dus naar het begin toen het op 
Kerkwerve allemaal begon. 
De basis is eigenlijk gelegd door de 
toenmalige onderwijzer aan de basis
school Herman Meerbeek. Zell speelde 
hij in Scaldina. was enthousiast, en wilde 
de schooljeugd een doel geven na 
schooltijd. Logisch dat het tafeltennis
spelletje de voorkeur kreeg. In een hou
ten gebouw. het z.g. verenigingsgebouw, 
kwam de jeugd bij elkaar en genoot. In 
die tijd waren er niet veel jeugdigen op 
Kerkwerve die geen tafel- tennis leerden 
spelen. Het houten gebouw moest echter 
verdwijnen om plaats te maken voor het 
huidige gymlokaal de "Werve". Zo kwam 
er een einde aan de min of meer onge
bonden toestand en werd er nagedacht 
over de oprichting van een serieuze 
club. Op initiatief van meester Meerbeek 
en eveneens Scaldinaspeler Jaap Hui
gens .die ook op Kerkwerve woonde, zag 
op 20 februari 1979 de huidige ttv Kerk
werve het levenslicht. Meerbeek nam de 
taak van voorzitter op zich en Huigens 
werd (en is nu nog steeds} de wed
strijdsecretaris. De club telde zo'n kleine 
80 leden waarvan er niet minder dan 60 
jeugdleden waren. Namen uit die tijd 
waren b.v. Henk 't Hart (de huidige voor
zitter) Jan Tieben (nu nog penningmees
ter). Leen v.d.Wekken. Bud Matthey, Ab 
Kroezenam, Jan Boot, Tanja en Stoffel 
v.d.Wekken. Arjan Bom, Gerard Knol, 
Martin BijdeVaate, Annemarie 't Hart en 
ook Piet Degenaar en Jan van Urk. Men 
speelde veel en bezocht ook trainings
kampen in Goirle waar met name de 
jeugd les kreeg van o.m. Marijke 
v.d.Voorde van 't Zand. Toch liep de ani
mo terug. Andere sporten kwamen op, 
begeleiders (meestal ouders) kregen an
dere interesse en dus daalde het leden
aantal. Zo'n 6 jaar geleden besloot men 
dat de 3 jeugdleden onderling te veel in 
kracht verschilden om in één team te 
kunnen spelen en zo kreeg b.v. Arjan 
Bom de wijze raad te vertrekken naar 
Scaldina. Daar speelt Arjan momenteel 
in het eerste team. Op dit moment heeft 
de ttv 17 leden met een gemiddelde leef
tijd van ongeveer 40 jaar. Veel oudge
dienden zijn nog steeds verslaafd aan 
het spelletje maar zo is er ook een zeer 
getalenteerd spelertje uit Keulen die we-

kelijks bij Kerkwerve traint Marcel Sch
muck. Het eerste team speelt nu in de 3e 
klasse. het hoogste wat men behaalde 
was de 2e klas. De club heeft 4 teams en 
dat lukt dan maar net gezien het spelers
aantal en de soms zeer ongewenste bles
sures! 
Op de vraag aan het bestuur hoe men de 
toekomst ziet was het even stil. Onzeker -
heid over de toekomst is er zeker. Een 
groot punt is ook wat de Gemeente 
Schouwen-Duiveland gaat doen . Op dit 
moment staat de sport in deze gemeente 
ter discussie. Binnensport accommoda
ties zijn veelal gebouwd volgens de re
geltjes die het onderwijs stelden, doch 
zijn niet rendabel voor alleen dat doel. 
Een onafhankelijk bureau heeft advies 
uitgebracht en daar is uitgekomen dat 
de huren omhoog zullen moeten. Van 10 
gulden naar 10 Euro denkt men b.v. Alle 
sportaccommodaties treft dit lot zo goed 
als zeker. Geen kattepis !! 
Dat er geen jeugd is speelt ook mee. Bo
vendien zal er een keer in materialen 
geïnvesteerd moeten worden. Een optie 
was eventueel ook om samen te gaan in 
een omni vereniging. Naast tafeltennis is 
er ook voetbal, volleybal, tennis en de 
ijsvereniging op Kerkwerve. Met name 
de voetbaltak voelde niet veel voor sa
menwerking. Plan van de baan dus. 

Sponsoring dan? Het bestuur is er nooit 
echt mee bezig geweest doch verwacht 
dat het niet mee zal vallen om een spon
sor (of meerdere) te vinden voor een zo 
kleine vereniging. 
Commercieel gezien is de ttv niet zo inte
ressant denk men. Toch zal men die rich
ting gaan onderzoeken als het noodzake
lijk wordt. 
Ook kwam aan de orde de nieuwe inde
ling, de fusie dus tussen de Zeeuwse en 
Brabantse tafeltennisgewesten. Henk 't 
Hart en Jaap Huigens juichen de nieuwe 
situatie toe. Na zo veel jaren kom je 
steeds dezellde spelers en speelsters te
gen en nu treft men "nieuw" bloed. ande
re speelzalen en is de reisafstand naar 
Brabant goed te doen. Veel beter dan 
naar Zeeuws Vlaanderen te moeten licht 
't Hart toe al moeten we niet te ver Bra
bant in gaan. Een groot bezwaar is dat 
de wedstrijden laat zijn afgelopen. Ei-

genlijk is het voor een persoon die de 
volgende morgen om 7.00 uur moet 
gaan werken of naar school moet veel te 
laat. 2 uur 's nachts thuiskomen uit 
Zeeuws Vlaanderen was meer gewoonte 
dan uitzondering. In dit licht gezien is 
spelen op door de weekse avonden ook 
niet ideaal. Jaap Huigens zag graag dat 
ieder team in Brabant wedstrijden krijgt 
te spelen. komt het niveau zeker ten goe
de denkt Jaap want Brabant komt bij 
hem over als sterker dan Zeeland. 
Vanzell kom je dan op de nieuw spelre
gels. hoe denkt men daar over bij Kerk
werve? 
le teamspeler Stoffel v:d.Wekken staat er 
achter. Meer snelheid door de kortere 
partijen van 11 punten en het " best of fi
ve" systeem staat hem wel aan. De nu 
reeds gebruikte grotere en iets zwaarde
re bal vormen voor hem na een korte ge
wenning geen probleem. Jaap Huigens 
kende dat probleem wel en had er moei
te mee. Henk 't Hart denkt dat de 11 pun
tengames zullen zorgen voor meer span
nende partijen en dat er meer 

· prestatiegericht gespeeld zal gaan moe
ten worden. Of er een tijdregel moet ko
men betwijfeld men echter. 

De nabije toekomst baart zorgen, doch 
de moed laat men niet zakken in Kerk
werve. Met kleine advertenties in een 
streekblaadje roept men op te komen ta
feltennissen bij Kerkwerve een manier 
die succes heeft qf en toe. Want speler 
John Hage (vroeger bij 't Zand) woont in 
Burgh-Haamstede, las zo'n berichtje en 
kwam eens kijken. De sfeer bepaalde 
mede dat hij zich aanmeldde als lid. Ook 
raambiljetten kunnen bijdragen aan be
kendheid van de club en ook daar staat 
steevast een belnummer op. Kerkwerve 
ligt centraal op Schouwen-Duiveland en 
met name het westen is een gebied waar 
potentiële leden kunnen wonen. Over de 
publiciteit van hun sport zijn ze tevreden. 
De Provinciale Zeeuwse Courant brengt 
wekelijks verslagen en af en toe tilt men 
een Scaldina of Kerkwerve speler uit te 
anonimiteit door een interview met foto 
te plaatsen. En de lokale radio volgt de 
sport ook, op zondagtniddag 14.15 uur 
kunnen de spelers en speelsters hun ge
leverde prestatie en die van anderen nog 
eens mee beleven. Bovendien geeft de 
radio ook af en toe telefoonnummers 
door van de mensen waar men zich als 
lid kan melden. 
Het tafeltennis op Schouwen-Duiveland 
is geen grote sport. maar leeft zeer onder 
de mensen die het beoefenen. En dat 
willen ze zo houden en er ook wat voor 
doen. 

Kor v.d. Werve 
(een betrokken buitenstaander) 
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Vrijdag 9 november jl. heeft in De Volkskrant 
een artikel op de sportpagina gestaan, waarin 
ik geïnterviewd ben door Martien Schurink 
over de invoering van games tot de 11. Dit 
gebeurde naar aanleiding van mijn spontane 
actie om - na het zien van de televisiebeelden 
van de Dutch Open - een protestbrief op te 
stellen aan het Hoofdbestuur met het verzoek 
aan een flink aantal pingpongers in mijn E-mail
adressenbestand om deze brief, als ze het 
ermee eens waren. te ondertekenen en op te 
sturen aan het Hoofdbestuur. 
Dit artikel is een volledig correcte weergave 
van mijn persoonlijke standpunt over de 
besluitvorming tot invoering van games tot de 
11. De relativerende toonzetting gepaard met 
het 'maar ja, ook tegen op zich niet 
wereldschokkende besluiten die gebrekkig zijn, 
moet je je stem af en toe verheffen' was een 
goede weergave van mijn gevoelens. 
Complimenten voor de journalist dus. 

Wellicht weet u dat ik in onze bond de functie 
vervul van voorzitter van de 
reglementencommissie. Vanuit die functie hecht 
ik eraan te benadrukken dat de 
reglementencommissie een uitvoerende 
commissie is, die geen beleidsinhoudelijke 
standpunten inneemt. De commissie heeft dan 
ook het verzoek van het hoofdbestuur om een 
spelregelwijziging voor te bereiden, zonder 
enig voorbehoud uitgevoerd. Logischerwijs 
vloeit daaruit voort dat mijn protestactie m.i. op 
geen enkele wijze conflicteert met mijn functie 
als voorzitter van de reglementencommissie. 
Voor de zorgvuldigheid heb ik het HB wel 
vooraf geïnformeerd en van die kant ook geen 
bezwaar vernomen. 

Ik ben hier kortom in beeld als pingponger, als 
lid van de NTTB en als landelijk 
competitiespeler. Bijgaand treft u de 
protestbrief aan, die - gebaseerd op contacten 
tijdens competitiewedstrijden en reacties op de 
brief - naar mijn idee brede steun heeft binnen 
de NTTB. Niet iedereen heeft precies dezelfde 
mening. De een vindt vooral het gebrek aan 
inspraak een tekortkoming of laakt het 
democratische gehalte van de besluitvorming 
of vindt het vooral een verdomd slecht 
gemotiveerde besluitvorming (hoe kun je een 
besluit nemen "als je niet eens de mening kent 
van wie met je besluit te maken krijgen?), de 
ander ziet helemaal niets in het besluit zelf 
(meer dooie momenten, minder ritme, minder 

speeltijd) of ziet helemaal geen voordelen. Ik 
ben het met alle bezwaren eens, en vindt het 
voordeel dat sommigen aanvoeren (meer 
spannende momenten, het belang van elk punt 
wordt groter. en dus wordt het aantrekkelijker 
voor toeschouwers) zeer relatief of 
twijfelachtig. Ik erken dat dezelfde spelregels 
overal waar de tafeltennissport wordt beoefend 
duidelijker is dan een stelsel waarbij er op elk 
niveau weer zekere variaties van toepassing 
zijn. Maar dat geldt nu ook al en regels zijn er 
niet voor de regels, ze zijn er voor de mensen 
die de sport beoefenen, nu en in de toekomst. 
Ik begrijp dat je dat verschillend kunt taxeren, 
maar mijn taxatie is dat de Nederlandse 
tafeltennissport alleen maar aantrekkelijkheid 
verliest als er op alle niveau's games tot de 11 
worden gespeeld. 
Hoe dan ook ben ik in bestuurlijke zin zeer 
gefrappeerd dat bij het besluit tot invoering van 
games tot de 11 niet alle zorgvuldigheidseisen 
van informatie. inspraak, democratie en 
motivatie in acht zijn genomen. 

Mijn verzoek aan de Bondsraad, aan u is: stel 
het besluit tot (verdere) invoering van games 
tot de 11 in de landelijke con:petitie uit, en 
verzoek het Hoofdbestuur een nieuw besluit 
voor te bereiden over het al dan niet invoeren 
van games tot de 11, 
- al dan niet in de Eredivisie (vanwege de 
internationale dimensie) anders dan in de 
overige competitieklassen, 
- al dan niet op sommige toernooien anders 
dan op ander toernooien, 
en daarbij tot een zorgvuldige afweging te 
komen op basis van goed onderbouwde 
argumenten en onderzoek naar draagvlak voor 
het te formuleren besluit. 

Reacties stel ik op prijs, al la~ ik vanaf nu het 
speelveld over dit onderwerp graag aan u over. 
Ik stel het ook op prijs als u dit mailbericht 
doorstuurt naar andere geïnteresseerden of 
betrokkenen. 

Met vriendelijke groet. 

Andre Louwen 
(Je divisie tafeltennisser bij de 
HTTV Victoria te Hilversum) 

De ontvangen brief staat afgedrukt 
op pagina 27 (redactie). 
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Onderstaande brief is door de redactie ontvangen van genoemd schrijver. T.a.v. de inhoud is alleen de schrijver 

zelf verantwoordelijk. De redactie laat hier in het midden het al dan niet eens te zijn met de inhoud. 

De redactie 

Aan: 

Het Hoofdbestuur van de NTIB 

Postbus 600 

2700 MD ZOETERMEER 

Betreft: invoering games tot de 11 

Geacht hoofdbestuur, 

Hilversum, 12 december 2001 

Hierbij verzoek ik u om uw besluit tot invoering van games tot de 11 binnen de NTIB te herzien. 

Ik maak ernstig bezwaar tegen de andermaal - net als bij de invoering van de 40 mm-bal - volstrekt 

ondemocratische wijze waarop over tafeltennisspelregels besluiten worden genomen. Ik v~rzoek u bij de 

ITTF te bepleiten dat dergelijke besluiten onderworpen worden aan democratische ledenraadplegingen. Ik 

verzoek u in ieder geval om het overnemen van ITTF-besluiten in het wedstrijdwezen binnen de NTIB te 

onderwerpen aan raadpleging van de leden van de NTTB. 

Mijn bezwaren tegen de invoering van games tot de 11 zijn: 
a. het aantal dode spelmomenten door wisseling van tafelhelft en coaching tussen de games neemt toe 

b. het korte tijdsbeslag van een game en het wisselen van service om de twee rally's maakt het veel 

moeilijker om het juiste wedstrijdritme te pakken te krijgen. 
Ons toch al zenuwachtige spelletje wordt om volstrekt onduidelijke redenen nog zenuwachtiger gemaakt. 

Ik verzoek u derhalve: 
1. het besluit tot invoering van games tot de 11 onmiddellijk op te schorten; 

2. een uitgebreide consultatie van de leden van de NTIB te laten plaatsvinden; 

3. op basis van de uitkomsten van deze consultatie een nieuw besluit te nemen; ... 
4. voor zover de uitkomsten van de consultatie daartoe aanleiding geeft, te besluiten om de invoering van 

games tot de 11 te beperken tot de competitie en evenementen waaraan internationals deelnemen. 

Met vriendelijke, groet, . 

André Louwen 


