


~ 

is het officiële afdelingsblad 
van de afdeling ZuidWest 
van de Nederlandse 
Tafeltennis Bond 

Tweede jaargang, nummer 2 

Alle redactionele artikelen mogen 
gepubliceerd worden ter ondersteu
ning/berichtgeving aan alle leden 
van de aangesloten verenigingen 

Johan Heurter, 
Langeakker 33, 
5735 HD Aarle-Rixtel. 
tel. 0492-382017 
e-mail:j.heurter@chello.nl 

Copyhunter Zeeland: 
Jan Remmers, 
Burg. Bollelaan 25, 
4328 L T Burgh-Haamstede. 
tel. 0111-653236 

Jaap Meester, 
Zuidvlietstraat 1, 
4491 GP Wissenkerke. 
tel. 0113-372028 
e-mail: meest@zeelandnet.nl 

Henk Sandkuyl, 
Willibrorduslaan 5, 
5552 HA Valkenswaard~ 
tel. 040-2070594 
e-mail: sandkl@hsvw.demon.nl 

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

8juni2002 

Vakantiegevoel 

Gisteren heb ik mijn laatste competitiewedstrijd van de 
voorjaarscompetitie gespeeld en de tegenstanders hadden 
reden voor een feestje. Ze werden kampioen. Voor mijn 
team komt er nog een toetje in de vorm van een beslis
singswedstrijd (die inmiddels natuurlijk al achter de rug is). 
En dan? 
Zomerstop! 
In september gaan we pas weer verder en dat betekent 
een pauze van vier maanden. Gelukkig kunnen we nog 
meedoen aan de afdelingskampioenschappen, maar ver
der? 
Het vakantiegevoel slaat toe. 
Na de laatste competitiewedstrijd heb ik altijd het gevoel 
dat het bijna vakantie is. Ik begin plannen te maken, maar 
besef wel dat ik nog ruim twee maanden moet werken voor 
het echt zover is. Toch vind ik het een fijne periode. Je kijkt 
ergens verlangend naar uit en een periode zonder tafelten
nis is toch ook leuk. Toch liggen we wel lang stil. Gelukkig 
springen veel verenigingen daarop in en organiseren in de ... 
ze periode allerlei activiteiten. Misschien kunt u de redactie 
daar eens van op de hoogte brengen. Dan kunnen we in 
een volgende Ge-Mixed daar aandacht aan besteden en 
elkaar op ideeën brengen. 
Alvast een fijne vakantie. 

Johan Heurter 
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De Afdeling ZuidWest is op zoek naar adver

teerders voor het afdelingsorgaan "Ge

Mixed", het wekelijkse bulletin "lnfoZuidWest" 

en de website www.nttb-zuidwest.nl 

Het afdelingsorgaan ver
schijnt 5 maal per jaar in 
een oplage van 400 stuks 
en het bulletin dat 35-40 
keer per jaar bij de men
sen in de bus valt heeft 
een oplage van 250. Het 
afdelingsorgaan komt 
vaak bij verenigingen op 
de leestafel en het totaal 
aantal lezers zal dus een 
veelvoud van 400 zijn. De 
website wordt wekelijks 
door meer dan 1000 be
zoekers geraadpleegd. 
Kortom vele tafeltennis
fans in zowel Zeeland als 
Brabant zullen de adver
tenties onder ogen krijgen. 

De afdeling kan voor or-

gaan, bulletin en website 
adverteerders gebruiken. 
De kosten voor deze com
municatiemiddelen zijn be
hoorlijk en elke adverteer
der zorgt ervoor dat de 
verenigingen minder bij te 
hoeven dragen aan de 
kosten. Het afdelingsbe
stuur hoopt dan ook dat 
verenigingen ons met po
tentiële adverteerders in 
contact wil brengen of zelf 
willen benaderen. 

Voor meer informatie: 
Jaap Meester 
0113-372028 
mailto:meest@zeelandnet. 
nl 

Soms moet je eens geluk 

hebben. De vereniging 

OTTC uit Oss hing de 

oproep voor een nieuw 

AB-lid op het prikbord en 

daar reageerde iemand 

op. Chris van de Wetering 

heeft zich kandidaat 

gesteld voor de functie 

Technisch Werk. Op de al

gemene ledenvergadering 

zal Chris worden 

voorgedragen. 

We wensen Chris veel 

succes met zijn nieuwe 

taak. 

De jaarlijkse ledenvergadering van de afdeling Zuid-

West wordt gehouden op 

Vrijdagavond 24 mei 2002 

om 20.00 uur in 

Hotel TIVOLI te 

Oudenbosch 
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nv Valkenswaard is een van de verenigin
gen met een eigen accommodatie. Ze heb
ben een gymzaal in eigendom en aan die 
gymzaal hebben ze een kantine gebouwd. Al 
15 jaar functioneert alles tot volle tevreden
heid, maar er zijn interessante ontwikkelin
gen gaande in Valkenswaard. 

In het gebied waar de ta
feltennisclub haar behui
zing heeft zitten ook een 
aantal basisscholen. De 
gemeente Valkenswaard 
wil vijf scholen laten fuse
ren en op de locatie waar 
nu TTV Valkenswaard zit 
een nieuwe school bou
wen, inclusief een grote 
gymzaal die bestaat uit 
twee aparte zalen. Het ge
bouw moet ook voor meer
dere doeleinden te gebrui
ken zijn en misschien ook 
nog een buurtfunctie krij
gen. Dat zou betekenen 
dat de huidige accommo
datie van TTV Valkens
waard gesloopt dient te 
worden en dat te zijner tijd 

de vereniging haar intrek 
neemt in de nieuwe zaal. 
Voor het zover is moet er 
nog driftig onderhandeld 
worden met de gemeente 
en dat terwijl de tijd dringt. 
De gemeente wil het com
plex in 2004 klaar hebben. 
Dit jaar bestaat TTV Val
kenswaard 40 jaar. Het is 
voor de vereniging een 
mooi vooruitzicht dat ze 
over twee jaar misschien 
wel in een spiksplinter 
nieuwe zaal spelen die 
aangepast is aan de eisen 
van de huidige tijd. 

Johan Heurter 
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We blijven zoeken naar 
een nieuwe naam voor 
Ge-Mixed. De redactie 
heeft geen goede sugges
ties en de oproepen heb
ben tot nu toe nog niet 
veel rendement gehad. 
We zijn niet veel verder 
dan "De ZuidWester". 
Daarom doen we nog
maals een oproep. Laat 
uw creatieve brein eens 
nadenken over een fraaie 
naam voor dit blad. 
In het clubblad van ttv At
taque, Achter het net 
genaamd, kwamen we 
een artikel tegen uit de 
oude doos. Hierin staan 
alle namen die de leden in 
1989 bedachten voor het 
clubblad. Dat waren: 
Smash, Batjes nieuws, 
Frot 'm d'r over, D1n tref
fer, Sla 'm d'r tegen, Goed 
gesmash, De aanvaller, 
Aktua TTV, Netspanning, 
Attaque-Aktua, 't Balleke, 
Langs de tafel, De sup
porter, 't Sorryblad, Let, 't 
Netje, 't Bladje, 't Laatste 
punt en de gekozen naam 
Achter het net. 
Als de leden van Attaque 
19 namen weten te verzin
nen, dan moet de hele af
deling ZuidWest toch een 
veelvoud aan suggesties 
kunnen doen. De redactie 
wacht met smart op uw e
mail. 

Johan Heurter 



+ 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 V1issingen 
Telefoon 0118 - 47 56 99 Fax 0118 - 47 59 87 

Accountants-en 
Adviesgr00,p Rijkse 

rtner in . g 
Uw pa er1en1n 

d. nstv 
1··1ee 1e 

zaKe IJ 

Buitenruststraat 6, 4337 EH Middelburg 
vd Spiegelstraat 12, 4461 LL Goes 
Torenstraat 15, 4353 AA Serooskerke 

0118-678900 
0113-242628 
0118-592610 

Website: www.AAR .nl 
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FRANC 
KRUITBOSCH 

RECLAME 

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

gevels of ruiten / autostriping 
reclameborden / spandoeken 

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

vlaggen / reclame op kleding 
exclusief glasstraalwerk 

kantoor/ werkplaats: 
Pr. Irenestraat 2-1, 4481 BA Kloetinge 

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

autotelefoon 06 - 53 40 40 54 



Vanaf het seizoen 2002 - 2003 zullen in de 

voorrondes voor de landelijke jeugdmeerkam

pen voor A, B en sterke C spelers( sters) enke

le wijzigingen gaan optreden. 

Tot heden konden alleen A, 
B en sterke C spelers (C*) 
inschrijven voor deze lande
lijke jeugdmeerkampen. 
Vanaf het nieuwe seizoen 
kunnen alle C spelers 
(sters) hiervoor inschrijven. 
De A, B en sterke C spelers 
(C*) worden altijd geaccep
teerd. De overige C spelers 
(sters) zullen geaccepteerd 
worden indien het niveau 
van de C spelers voldoende 
is. Bovendien zullen er zo
veel C spelers(sters) geac
cepteerd worden als organi
satorisch mogelijk is. 
Vanaf het seizoen 2002-
2003 zal de regionale ronde 
komen te vervallen. 
De planning ziet er nu als 
volgt uit: 
1 september tot ca. 10 no
vember: afdelingsronden 
10 november 2002: sluiting 
opgaven voor 1/8 finales 
december 2002 of januari -
2003: 1/8 finale (voorlopige 
datum 21 december) 
februari 2003: X finale 
(voorlopige datum: 23 fe
bruari) 
maart 2003: % finale 
(voorlopige datum: 6 april) 
mei 2003: finale 
(voorlopige datum: 11 mei) 

Ook zullen vanaf het sei
zoen 2002 - 2003 de voor
rondes normaal t/m een fi
nale uitgespeeld moeten 
blijven worden. Dit in tegen-

stelling met vragen die het 
afgelopen seizoen diverse 
malen gesteld zijn om niet 
verder te spelen als nodig 
is. Reiskostenbesparing en 
in een korte periode 3 keer 
een ronde te moeten spe
len waren o.a. de oorzaak 
van deze vraag. 
Doordat de Regionale ron
de komt te vervallen zullen 
er zich aanmerkelijk minder 
jeugdleden zich plaatsen 
voor de finales. Maar er is 
met deze opzet wel meer 
tijd om de voorrondes in de 
afdeling af te werken. 
Door de CTW zal getracht 
worden dat de B spelers 
pas in de 2e ronde in de af
deling ingedeeld gaan wor
den. Indien organisatorisch 
mogelijk zullen zij dus niet 
in de eerste ronde van de 
afdeling hoeven te spelen. 
Maar of dit gaat lukken 
heeft wel te maken met het 
aantal B spelers wat de af
deling voor het seizoen 
2002-2003 krijgt toegewe
zen. Zijn er dit veel dan zul
len zij wel in de 1 e ronàe 
moeten spelen. 

Nico van Erp 
(CTW ZuidWest) 
tel.nr.: 0412-632106 
e-mail: erpnico@wish.net 
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Het kwalificatie toer-

nooi in Hoofddorp voor 

jeugdspelers met een 

8 of C licentie is niet 

voor jeugdleden uit de 

afdeling ZuidWest. 
Daar dit toernooi gelijktijdig 

is met de afdelingskampi

oenschappen op 25 mei a.s. 

is er voor de jeugd van onze 

afdeling een andere regeling 

getroffen. Dit in overleg met 

de landelijke jeugd licentie · 

functionaris. 

De spelers uit ZuidWest die 

op de afdelingskampioen

schappen hoog eindigen zul

len apart bekeken gaan wor

den of zij een voldoende 

prestatie hebben geleverd 

om in aanmerking te komen 

voor een B licentie. 

Nico van Erp 

(werkgr. T en W ZuidWest) 



VOOR COMPLEET 
SCHAit '1' TEL 

Uitdeuken zonder spuiten 
(kleine deukjes zonder lakscha ) 

Gratis vervangend vervö 

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

FOCllYA 
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HET IS VOORBIJ 

De dagen van het Een-en-Twintig-Imperium 
zijn geteld. Dat dringt nu zelfs door tot de 
slechtst geïnformeerden. Als laatsten gaan dit 
seizoen de afdelingsspelers van Finland en 
Nederland overstag, ondanks Lou de Paling
boeren en andere sekten in Leimuiden, Kloos
terzande en 't Gooi. Wil je niettemin trouw blij
ven, laat je dan inhuldigen door ene Schelf
hout, lijstaanvoerder van alle separatisten die 
zich vastklampen aan de 21-symboliek. 

Op dit gebied gebeuren er binnenkort staat hij voor de 

rare dingen. Als hij zijn keus zijn numerologisch ta-

woning verliet om competi- bernakel bij het restafval te 

tie te spelen, had een deponeren of De Elf te om-

pingpongfanaat uit het helzen. 

westen des lands, de ge- De afdelingen betonen nog 

woonte om een mirre-geur de finale eer aan black-jack, 

verspreidende waakvlam met welks opbrengst alle 

te ontsteken. Hij deed dat casino's ter wereld hun te-

bij een schrijn vol tafelten- korten aanvullen. Het spel 

nis-fetisjen, met de bedoe- waarbij men 21 punten van 

ling om de goden te beha- de bank koopt, verschilt 

gen en om zich te verze- overigens weinig van de 

keren van de steun van celluloid-liefde, want elke 

Vrouwe Fortuna. Echt ge- va-banque rommelaar tafel-

beurd, ik zweer het (ja, ik tennist als een pokerspeler 

heb Marokkaanse jonge- die de jackpot wil. Of niet 

ren in mijn praktijk). Is een soms? Het grote pelot~n 

beter voorbeeld van idola- der laconieke trendvolgers 

trie mogelijk dan het ritu- zal er het komend najaar 

eel offeren van zeldzame, aan moeten geloven. Mijn 

welriekende, Pakistaanse bron bij de jeugdcommissie 

gomhars voor zo'n vertelde me dat de korte tel-

doel? Bedoelde malloot ling goed bevalt bij welpen 

moge niet representatief en pupillen. Misschien ligt 

zijn voor de NTTB-meute, het anders voor de oudere 
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garde, want spelen tot 11 

vereist concentratie, slow-

starters zullen langer hun 

trainingsjack aan moeten 

houden en je tegenstander 

"onder de tien" houden is 

geen bewijs meer van supe-

rioriteit: met negen. tegen-

punten ben je straks een 

pechvogel. Dan probeer je 

het opnieuw, met opgehe-

ven hoofd. Twenty-one, nog 

even en het is voorbij. Zelfs 

een sportcultus heeft niet 

het eeuwige leven. Ik 

heb het echter altijd een 

mooi getal gevonden. 

Ton Mantoua 



: :e1, .''; ··· ··· , ,~IJd 
•bekers · 
•medailles 
•vaantjes 
•beeldjes 
•schalen 
•rozetten 
• fietsvlaggen 
• sporttenue's 

----::-:--i1 . 
• enz. Gratis 

graveren! 

KEUKENS & BADKAMERS 
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Na twintig jaar in het Prins Willem Alexander centrum te 
hebben gezeten gaat het bondsbureau verhuizen naar een 
ander onderkomen in Zoetermeer. Het nieuwe adres: 
Bondsbureau NTTB 
Van der Hagenstraat 20 
2722 NT Zoetermeer 
De telefoonnummers zijn ook gewijzigd. De nieuwe num
mers: 
Receptie 079~3438140 
Frontoffice 079-3438141 
Financiën 079-3438142 
Directiesecretariaat 079-3438143 
Breedtesport 079-3438144 
Communicatie 079-3438145 
Topsport 079-3438146 
Het nieuwe faxnummer is: 079-3438150 

Het blijft lastig. Een groot aantal tafeltennissers(sters) rookt 
en een groot aantal rookt niet. Die niet-rokers hebben 
soms last van de rokers en daarom zijn er afspraken ge
maakt in ons land. In openbare ruimtes mag niet gerookt 
worden. Een tafeltenniszaal is geen openbare ruimte, dus 
daar bepaalt de vereniging zelf het rookbeleid . Bij een aan-

Er bestaat nog enige ondui
delijkheid over het bepalen 
van de persoonlijke presta
ties bij het spelen tegen een 
onvolledig team. In zo'n ge
val krijgt de tegenstander 
voor het resultaat van de 
wedstrijd drie punten, be
haald tegen de afwezige 
speler. Voor de persoonlijke 
prestaties geldt echter dat 
een niet gespeelde partij 
niet gewonnen kan worden. 
Hiervoor tellen dus alleen 
de resultaten behaald in de 
wel gespeelde partijen. De 
persoonlijke resultaten voor 
het wel volledige team zijn 
dus 2-0, 1-1 of 0-2. 

Remco Dijkers 

tal verenigingen mag bv. 
niet gerookt worden tij
dens de jeugdtraining, 
maar er zijn ook verenigin
gen waar altijd volop ge
rookt mag worden. De 
NTTB heeft in het compe
titiereglement iets over het 
roken opgenomen en wel 
in deel Il, art. 6, lid ?:"In de 
speelzaal mag niet ge
rookt worden. In de open 
in verbinding met de 
speelzaal staande ruimte 
mag bij voorkeur niet ge
rookt worden." 

&!De KeukenhavenlB 

Roken van de scheids
rechter tijdens het tellen 
van een wedstrijd is dus 
verboden! 

lto.fiaallC 
~l(rltiifK · 

Ook voor u eeb gedegen advies en 
sdûfferead daign van· wdmlensen 

m ei ltm!f· voor uw heullen. 
Bigen valdamdig:e monfagedien.sf voor alle 

voorkomende we.rlaaam.hedèn.. 
Prol~ v. Ginnekenslr. 27 OUDENBOSCH 

0165-330557 
info@keukenhaven.nl www.Jceukenhaven~nl 
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De Bondsraad, het hoogste 
orgaan binnen de NTIB, 
heeft in haar vorige verga
dering besloten het aantal 
leden terug te brengen. Per 
afdeling mogen nu nog 4 le
den worden afgevaardigd. 
Het afdelingsbestuur zal op 
de ledenvergadering voor
stellen om Adri Dam, Nico 
van Erp, Hans van de Brug
gen en Leo Zuidweg voor te 
dragen. Als plaatsvervan
gend bondsraadslid worden 
voorgedragen: 
Chris van Dijk, Ria Elshof, 
Albert Rooijmans en Jan 
Mijnsbergen. 

Al een aantal jaren is het 
mogelijk voor sportvereni
gingen die zelf opdraaien 
voor de energiekosten van 
hun accommodatie om de 
betaalde ecotaks terug te 
vragen. Het invullen van het 
formulier is erg eenvoudig 
en kost slechts een paar mi
nuten. Het kan de vereni
ging wel honderden euro's 
opleveren. 
Op 20 april hebben de se
cretarissen van de vereni
gingen hierover informatie 
ontvangen van de NTTB en 
voor 24 mei dient u de aan
vraagformulieren terug te 
sturen. Niet vergeten! 

De NTIB is van plan om weer een cursus toernooileider te 
organiseren. Waar en wanneer is nog niet bekend, want ze 
willen eerst de belangstelling peilen. Heeft u belangstelling? 
Neem dan contact op met Corine de Haij , tel. 079-3438140 
of e-mail: haij@rittb.nl. 

Zaterdag 23 februari werd 
bij ttv Waalwijk het begin
nerstoernooi gehouden voor 
de regio Midden-Brabant. Er 
deden 30 kinderen mee en 
er werd gespeeld in drie 
klassen. In klasse A werd 
Santine Heijmans van 
Smash Geertruidenberg 
winnaar en Jordi Nabbe, 
eveneens van Smash, 
tweede. In de B-klasse werd 
Jasenko Sadzak van 
Smash kampioen en John 
van Baak van Tios '51 uit 
Tilburg tweede. De C-klasse 
werd gewonnen door Max 
Hokke van Tios '51 en werd 
Roland van de Boer van Ire
ne tweede. 

Ons vverk is 

I)r11kkerij 

?t Vie 
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Landelijk probeert de NTTB via een 'Dag van 

het talent' en het aansluitende 'Kweekvijver' 

project heel snel op het spoor te komen van 

jonge talenten. De afdeling ZuidWest pro

beert die doelstelling te ondersteunen. Ook 

ons is er veel aan gelegen dat jonge talent 

vroeg in kaart te brengen en waar mogelijk 

de ontwikkeling ervan te ondersteunen. 

Met dat oogmerk is er op 
zaterdag 15 juni in de 
zaal van de vereniging Ho
tak'68 in Hoogerheide een 
tafeltennisdag voor jeugd 
van 6 tot en met 9 jaar 
van verenigingen uit Zee
land en de regio West Bra
bant.. 

Qua opzet is gekozen voor 
een clinic-achtig idee. Klei
ne groepjes kinderen die 
een programma afwerken 
dat uit diverse onderdelen 
bestaat. De exacte vorm is 
verder afhankelijk van het 
aan tal deelnemers. 

Voor wat betreft de tijds
duur mikken we op een 
start in de buurt van 10.00 
uur en een eindtijd rond 
16.00 uur. Dat komt na
tuurlijk precies te staan in 
de bevestiging die voor de 
dag wordt toegezonden. 

Opgeven van deelnemers 
kan bij het onderstaande 
adres. Wij geven de voor
keur aan opgave per e
mail. Ter bestrijding van 
de onkosten wordt een bij-

drage gevraagd van 5 eu
ro per deelnemer. De in
schrijvingen moeten 25 
mei a.s. binnen zijn. 
Marjan Quak, 
Gravesandestraat 12, 
4631 HB Hoogerheide. 
e-mail: familiequak@ 
wanadoo.nl 

Bij opgave vermelden: 
Naam van de vereniging 
Naam plus roepnaam 
Meisje of jongen 
Geboortedatum 
Adres (liefst e-mail adres) 
van de contactpersoon. 

Informatie vooraf kan wor
den ingewonnen bij: 
Vincent van Kuijck 
e-mail: vincentenhannvan 
kuijck@hccnet.nl 

We hopen veel jonge spe
lers en speelsters te mo
gen begroeten in Hooger
heide. 
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"Vroeger" was het heel 
normaal. Er waren geen 
telborden en dus moest er 
wel hardop geteld worden 
om de stand aan te geven. 
Tegenwoordig is alles an
ders. Elke vereniging be
schikt wel over een telbord 
en de meeste scheids
rechters volstaan met het 
omslaan van een nummer. 
Als speler vind ik het ech
ter bijzonder prettig als de 
scheidsrechter toch hard
op telt. Je hoort dan de 
stand, weet dat de 
scheidsrechter het goed 
doet (of niet en je kunt cor
rigeren) en je weet wie er 
moet serveren. Zonder dat 
hardop tellen moet je 
steeds naar het bord kij
ken en tot je door laten 
dringen dat de stand goed 
is die daar staat. 
Helaas telt dus niet ieder
een meer hardop. Toch 
moet het volgens het com
petitiereglement. Daar 
staat in artikel 3.4.1.1A: 
"De scheidsrechter dient 
de stand af te roepen da
delijk nadat de bal uit het 
spel is na beëindiging van 
een rally, of zo snel moge
lijk daarna". 
Hieruit blijkt dus dat hard
op tellen een verplichting 
is voor zowel de jeugd- als 
de seniorenwedstrijden. 
Misschien kunt u uw leden 
(via het clubblad bv) infor
meren over deze regel en 
ze stimuleren om hardop 
te tellen. 

Johan Heurter 
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Nieuwbouw 

Verbouwingen 

Onderhoud 

Glas- en schilderwerk 

Wandafwerkingen 

Vrijblijvend prijsopgaaf 

Lid NVOB 

Lid Bouwgarant 



Bij deze alsnog de uitslagen van de Regionale Midden Brabantse Kampioen
schappen van december 2001. Een beetje laat, maar beter laat dan nooit. 

E2 1. Maarten Noye (Tios '51) 21-14/21-7 
2. Jasper Sauer (Red Star '58) 

E3 1. Ronald Brekelmans (red Star '58) 21-19/11-21/21-11 
2. Wouter Spoelder (Hyperion) 

E4 1. Ben Jacobis (smash) 21-14/21-13 
2. Christie Willems (HiTa '79) 

E5/6 1. Bianca Verras (Luto) 21-18/21-14 
2. Jasper Diemel (Luto) 

M1 1. Sandra Timmermans (Irene) 21-16/21-17 
2. Monique Posthuma (Red Star '58) 

M2 1. Emlie van Dun (Luto) 21-12/21-19 
2. Marieke Remie (Hita '79) 

M3 1. Mandy de Kloe (Waalwijk) 21-6/21-1 o 
2. Sylvia RamSteijn (Waalwijk) 

J1 1. Dennis van Mier (Irene) 21-19/20-22/21-18 
2. Max Kuypers (Irene) 

J2 1. Joost van Mier (Irene) 21-17/21-19 
2. Kai Wong (Irene) 

J3 1. Jonathan Tiggelman (HiTa '79) 21-12/21-19 
2. Tjalle Hoogsteen (HiTa '79) 

J4 1. Santini Heijmans (Smash) 21-19/16-21/21-17 
2. Maarten Uijens (Red Star '58) 

SEN2 1. Bart de Krijger Red Star '58 
Red Star '58 
Smash 
Smash 
Smash 
Smash 

2. 

SEN3 1. 

2. 

JEUGD1 1. 

2. 

JEUGD2 1. 

2. 

JEUGD3 1. 

2. 

JEUGD4 1. 

2. 

Alex Schellekens 
John de Wijs 
Rowald van Gils 
Maarten van Vliet 
Ben Jacobis 
Stefan de Bruin 
Jasper Diemel 
Max Kuypers 
Dennis van Mier 
Martijn van Huykelom 
Marco van der Weegen 
Kris Peeters 
KaiWong 
Monique Posthuma 
Sandra Timmermans 
David Fontijn 
Jochem Buyvoets 
Joeri Verhoeven 
Thijs Verberne 
Mandy de Kloe 
Timothy Bakker 
Jordie Nabbe 
Santini Heijmans 

Luto 
Luto 
Irene 
Irene 
Luto 
Luto 
Irene 
Irene 
Red Star '58 
Irene 
Luto 
Luto 
Red Star '58 
Red Star '58 
Waalwijk 
Waalwijk 
Smash 
Smash 
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21-12/21-18 

21-16/21-17 

21-14/21-16 

21-15/21-15 

21-19/21-14 

21:..19121-9 



Een misschien wat late reactie, maar het ver
zoek van onze wedstrijdsecretaris of ik weer 
aan de licentiemeerkampen deelnam, deed 
me alsnog in de pen kruipen. 
Elk jaar, onvoorziene omstandigheden daarge
laten, doe ik mee met de Brabantse, de Regio
nale en de Licentiemeerkampen. Dus ook de
ze aflevering van de Regionale Eindhovense 
Kampioenschappen, voor het tweede achter
eenvolgende jaar georganiseerd door TTV 
Unicum uit Geldrop. 
Vorig jaar kwam ik nog uit bij de F-licenties, dit 
jaar bij de E-licenties, het zou dus een zware 
zondagkluif worden. 

Bij aankomst bleken er 
slechts 8 deelnemers te zijn 
die onderverdeeld waren in 
twee poules van vier. Dat 
waren dus 3 wedstrijden en 
nog kruisfinales, dus maxi
maal 5 wedstrijden. 
Dat viel nog mee. Er was 
echter een afmelding en 
aangezien er dan een poule 
van slechts drie was, werd 
besloten om er een poule 
van zeven van te maken, ie
der dus 6 wedstrijden en 
bovendien was een dubbel
toernooi toegevoegd wat in
hield dat er tenminste 3 
poulewedstrijden bijkwa
men. Met negen wedstrijden 
werd de kluif dus nog 

zwaarder. 
Als vierdeklasser moest ik 
optreden tegen eerste-, 
tweede- en derdeklassers 
en een landelijk jeugdspe
ler. Kans op een of twee 
overwinningen dichtte ik 
me toch wel toe. 
Mijn eerste wedstrijd was 
tegen de eersteklasser. 
Nu verlies ik vaak op zo'n 
toernooi mijn eerste wed
strijd, dus dat kwam goed 
uit. Ik verloor dus ook, de 
eerste game ging, de 
tweede geen kans. Won
der boven wonder won ik 
al mijn overige wedstrij
den, de meeste zelfs in 
twee games. 

De werkelijke uitslag van de Regionale.Eindhovense Kam
pioenschappen was: 
1. Bart Zijderveld 
2. Peter van Daal 
3. Louis den Hollander 
4. Maarten Schikhof 
5. Bram Lemmens 
6. Piet van den Bogaard 
7. Roel van de Linden 

Unicum 
Waalre 
Flash 
Flash 
Meppers 
Meppets 
Flash 

5p. 
5p. 
4p. 
3p. 
2p. 
2p. 
Op. 
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Felicitaties over en weer en 
iedereen bedankt voor de 
sportieve wedstrijden. Ik 
was zeer tevreden over mijn 
eigen prestatie. 

Wat schertst echter mijn 
verbazing? 
Ik krijg een briefje onder 
mijn neus dat ik nu weer te
gen Louis den Hollander 
moet spelen. Hoe zit dat? 
Een van de organisatoren, 
zelf ooit een bekwaam tafel
tennisser, vond dat we nog 
play-off wedstrijden moes
ten spelen. Reden?! 
De oorspronkelijk geplande 
finales zouden om 15.50 
uur zijn, en wij waren reeds 
om 14.10 uur klaar met on
ze 7-kamp, te vlug gespeeld 
dus, en/of te weinig partijen 
in 3 games? Bovendien 
stond het bijgescflreven op 
het formulier, zei de organi
satie. 
Mooi niet, geen van de 7 
deelnemers was op de 
hoogte dat er nog vervolg
wedstrijden zouden zijn, de 
felicitaties bewijzen een en 
ander. 
Piet liet zelfs zijn laatste 
wedstrijd tegen Maarten iet 
of wat lopen, omdat hij toch 
geen kans meer had! Zie 
uitslag! 
Geprotesteerd bij de aan
wezige bondsgedelegeerde. 
Antwoord: ' 
"Zij zijn de organisatoren en 
bepalen hoe er gespeeld 
wordt, en bovendien willen 
de "jóngelui" zoveel moge
lijk spelen." Hoezo? Discri
minatie op leeftijd? 
Piet en ik, beide 50-plus
sers, vonden 9 wedstrijden 
meer dan genoeg. en we 



waren blij dat we ze redelijk 
volbracht hadden. Geachte 
Bond: we spelen hier toch 
de officiële Regionale Eind
hovense Kampioenschap
pen en niet een of ander 
carnavalstoernooi van het 
Unicumduo Maxi en maxi. 
Waarom moeten zulke toer
nooien aangemeld worden 
bij de Bond als de vereni
ging zelf uitmaakt hoe er 
gespeeld wordt? 
En waarom een Bondsge
delegeerde als die toch al
leen maar.aanwezig is en 
niets te vertellen heeft? 
Zonde van de tijd en de on
kosten. 
Een waarschuwing voor de 
deelnemers van een even
tueel vervolg : volgend jaar 
slechts 4 deelnemers, deze 
spelen 3 of 4 keer tegen el
kaar, afhankelijk of er veel 
3-games zijn, om de volgor
de te bepalen voor de play
offs. De uiteindelijke win
naar hoeft dus alleen maar 
de laatste twee wedstrijden 
te winnen! 
Geachte Bond, ik heb me 
jaren (13) ingezet als wed
strijdsecretaris, het gekibbel 
en de belabberde regels 
binnen de Bond zorgden er
voor dat ik daar geen zin 
meer in had. 
Ik heb jaren (x) meegedaan 
met allerlei toernooien en 
altijd even fanatiek, maar dit 
soort zaken, als bij de Regi
onale Eindhovense, zorgen 

' 

ervoor dat U mij niet meer 
ziet als deelnemer aan de
ze toernooien. 
Woorden van een onspor
tief verliezer? 
Ik dacht het niet. Ik kwam 
juist voor mezelf als over
winnaar uit de strijd, maar 
ik ben wel iemand die zijn 
ongenoegen over een en 
ander openbaar wil maken 
en niet, zoals zo velen, kri
tiek heeft op alles en nog 
wat en dan tijdens verga
deringen zijn of haar mond 
dicht houdt en even later, 
achter de ruggen om, 
weer vrolijk opnieuw be
gint te mauwen. 
Een waarschuwing: er zijn 
nog meer clubs die over 
een tijdje veel meer teams 
in de "wilde" bond hebben 
spelen dan bij de NTTB. 
Flash uit Eindhoven is al 
zo'n voorbeeld: twee seni
orenteams in de NTTB, 
TWAALF teams die met 
veel plezier in de Tafelten
nisliga Eindhoven spelen. 
Succes verder met Uw 
NTTB-organisatie en 
sorry Jan, maar bedankt 
voor het jaren zeer goed 
organiseren van de licen
tie-meerkampen. Ik DEED 
er met veel plezier aan 
mee. 

Peter van Daal 
TTVWaalre 
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Eind september bestaat ttv 
A.T.T.C. '77 25 jaar en dat 
is natuurlijk reden voor een 
feestje. Het bestuur van on
ze vereniging hecht erg veel 
waarde aan een ongestoord 
competitieverloop en daar
om hebben we besloten om 
de receptie al te houden op 
zaterdag 7 september, de 
week voordat de competitie 
begint. We zijn ons bewust 
van de nadelen van deze 
datum zo net na de zomer
vakantie, maar we vinden 
het niet nodig om de com
petitie stil te leggen voor 
ons feestje. · 
Wie schetst onze verbazing 
als we de nieuwe evene- • 
mentenagenda van de 
NTTB zien. Op zaterdag 7 
september staat ineens een 
jeugdprogramma gepland, 
competitieronde 8. Dat kan 
toch niet! De competitie zou 
toch pas een week later be
ginnen! De reden: op zater
dag 16 november is er een 
jeugdranglijsttoernooi. 
Helaas kunnen we de re
ceptie niet meer verzetten. 
Je moet al lang van te voren 
een orkest vastleggen en 
dat hebben we dus ook ge
daan. Dat betekent dat de 
wedstrijden van onze drie 
jeugdteams verzet dienen te 
worden. 
A.T.T.C. '77 heeft gepro
beerd om rekening te hou
den met de agenda, maar 
we zijn opnieuw verrast 
door de NTTB. We vragen 
ons dan ook af: leren ze het 
nu nooit bij de bond? 

Johan Heurter 
Secretaris A.T.T.C. '77 



Wo 8 mei mixed dubbeltoernooi bij Smash '70 

Zo 12 mei nationale jeugdmeerkampen A, B, C finales 

Vr 18 mei 2oe Hackenbergcup in Arnemuiden 

Vr 24 mei Algemene ledenvergadering in Oudenbosch 

Vr 24 mei 2oe Hackenbergcup in Arnemuiden 

Za 25 mei BC kwalificatie ranglijsttoernooi 

Za 25 mei Kampioenschappen ZuidWest, jeugd 

Zo 25 mei Kampioenschappen ZuidWest, senioren 

Za 1 juni Midden-Zeeuwse kampioenschappen 

Za 8 juni Regionale Zeeuwse top 12 

Za 8 juni Regionale Zeeuwse top 6 kampen 

Za 31 aug Zeeuws jeugdtoernooi 

Za 7 sept Receptie ttv A.T.T.C. '77 te Aarle-Rixtel i.v.m. 

25-jarig bestaan 

Za 7 sept Start jeugdcompetitie 

Hofleverancier sportprij 
van de NTTB •.•···· ·· 
afdeling Brabant / Zeef 
Kijk op onze website: www.spo.t 

De Gemeente Bergen op 

Zoom kiest elk jaar de 

sportman, sportvrouw, 

sportteam en vrijwilliger van 

het jaar. Tijdens de verkie

zing van sportvrijwilliger van 

het jaar 2001 viel de keuze 

van de commissie op voor

zitter Koos Meijers en se

cretaris Jan Willem Bultman 

van TTV Het Markiezaat. 

Hun uitverkiezing is geba

seerd op het feit dat zij zich 

allebei al gedurende vele ja

ren inzetten voor Het Mar

kiezaat. 

. Van harte gefeliciteerd met 

deze uitverkiezing. 

P d H 
.... ", ........... ,.,., .. . 

e ro van eume 
Sportprij 
Snelle levering en zéér voordelig! 

Oss Nijmegen 
Tel. 0412 - 642 780 Tel. 024 - 37 82 3 · 
e-mail: info@sport-prijzen.nl 
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Beste sportliefhebbers, 

Na de zeer succesvol verlopen voetbaltoer
nooien voor tafeltennisverenigingen van de 
afgelopen 4 jaren, en door de vele vragen die 
we krijgen of we dit jaar weer gaan voetbal
len komt er inderdaad een se editie van dit 

' 
toernooi. 
Dit toernooi willen wij houden op zaterdag 8 
juni 2002 en zal wederom worden gevolgd 
door een barbecue met daarop aansluitend 
een feestavond. Het afgelopen jaar hadden 
we 15 deelnemende teams uit heel Brabant 
en de meeste hebben al weer toegezegd ook 
dit jaar mee te zullen doen. 

De opzet van het toernooi 
is als volgt: 
-Ten eerste willen we een 
gezellige dag organiseren 
voor al onze tafeltennis
vrienden, die wij het hele 
jaar tegenkomen in de 
competities en de toer
nooien. Dit willen we dan 
doen zonder het tafelten
nisbatje maar met een 
voetbal. 
-Er wordt gespeeld op klei
ne voetbalvelden met vijf 
spelers en een keeper. 
Het team mag bestaan uit 

8 of 9 spelers. 
-Van de deelnemers wordt 
de voorwaarde gesteld dat 
ze lid moeten zijn van de 
vereniging en minimaal 16 
jaar oud op de dag van het 
toernooi. 
ps. Als je van je eigen ver
eniging niet genoeg men
sen bij elkaar kunt krijgen, 
probeer dan eens bij een 
andere tafeltennisvereni
ging die ook niet genoeg 

mensen hebben en vorm 
samen een combinatie
team. (Eventueel in over
leg met ondergetekende). 
-De duur van de wedstrij
den hangt af van het aan
tal inschrijvingen, maar zal 
ongeveer 15 minuten zijn. 
-Het motto van dit toernooi 
is wederom: 
Het winnen van de FAIR
PLA Y cup is belangrijker 
dan de toernooiwinst. 

De kosten die hieraan ver
bonden zijn is€ 100,- per 
team van 8 spelers: Dit is 
inclusief de barbecue, 
maar exclusief de drank. 
Voor teams die geen ge
bruik willen maken van de 
barbecue is het inschrijf
geld€ 35,- per team 
Een extra speler, vrouwen, 
mannen, vrienden, vrien
dinnen en andere suppor
ters die deze gezellige dag 
ook willen afsluiten met de 
barbecue kunnen op de 
dag zelf tegen betaling 
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van€ 9,-- kaarten kopen. 

Wij willen u verzoeken om 
bij inschrijving (uiterlijk 17 
mei 2002) het bedrag over 
te maken op: Postbank
rekening 4355781 t.n.v. 
Johan Franssen, Ziggen
straat 4, 5662 RM te 
Geldrop, onder vermelding 
van "voetbaltoernooi". 
(mocht het toernooi niet 
doorgaan, dan wordt uw in
schrijfgeld uiteraard terug
gestort). 

Alle ingeschreven teams 
krijgen op tijd een wed
strijdboekje toegestuurd 
waarin de dagindeling, de 
locatie en de reglementen 
van het toernooi omschre
ven staat. 
Mochten er nog vragen zijn 
dan kun je die stellen aan 
Johan Franssen-(tel : 040 -
2858348) 
Ik hoop namens de gehele 
commissie, een of meerde
re voetbalteams van jullie 
vereniging te mogen be
groeten op zaterdag 8 juni 
2002. Vergeet niet tijdig de 
supporters in te lichten. 

Namens de voetbalcom
missie, 
Johan Franssen, Ziggen
straat 4, 5662 RM Geldrop. 
E-mail: johan.franssen@ 
wanadoo.nl 

PS 
inschrijfformulieren zijn ver
krijgbaar op bovenge
noemd adres. · 



Î 

Je weet 
bij wie 

je koopt 
BIEZELINGESTRAAT 1 KAPELLE 

TELEFOON 0113 - 341562 

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 
Emai 1: rocwesterschelde@rocwest.nl 

Nevenvestigingen: 
Houtenkwartier9, 4561 AA Hulst 
Telefoon 0114 - 31 40 84 
Telefax: 0114-315034 

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

Stadhouders/aan 1 a, 4501 KE Oostburg 
Telefoon: 0117 - 455 1 51 
Telefax: 01 17 - 45 33 09 

Het ROC Westersche lde verzorgt VOLWASSENENEDUCATIE en BEROEPSONDERWIJS 
ROC Contract verzorgt CURSUSSEN voor particulieren , bedrijven en instellingen 
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Het door OTTC voor de 32e keer georgani
seerde tafeltennistoernooi is wederom een 
groot succes geworden. Dit was eigenlijk al 
voordat het toernooi op zondagmorgen om 
9.00 uur was begonnen. Doordat het toernooi 
in het gehele land een uitstekende naam heeft 
opgebouwd in de afgelopen jaren weet een 
groot aantal deelnemers de weg naar Oss te 
vinden. 

Om 9.00 uur werd gestart 
op 64 tafels die opgesteld 
stonden in de sporthallen de 
Ruivert en Mondriaan. Om 
18. 00 uur werden de fina
les gespeeld. Maar voor het 
zover was is er door de 172 
teams van elk 2 spelers fa
natiek maar sportief gestre
den om de finale plaatsen. 
De deelnemers kwamen uit 
8 verschillende afdelingen. 
ZuidWest nam met 15 vere-

nigingen deel. 
De verenigingen uit Zuid
west deden het niet slecht 
met 6 finale plaatsen. Waar
van er 3 winnend werden af
gesloten. 
Bij de senioren was dit in de 
83 klasse waar Never Des
pair de eerste plaats opeis
te. 
Bij de jeugd was er succes 
voor de organiserende vere
niging OTIC. Bij de jeugd in 

de hoogste klasse was er 
een eerste plaats voor Luuk 
Coumans. Hij vormde sa
men een team met Rplf van 
Eerenbeemt (Never Des
pair) In de finale versloe
gen zij met de duidelijke cij
fers van 3-0 het jeugdteam 
van VTV Nieuwengein. In 
de jeugd 3 was het Zwaan
tjes wat verrassend de eer
ste plaats opeiste. 
De prijzen uitgereikt worden 
aan de nummers 1 en 2. 
Opvallend is dat van de 18 
finaleplaatsen er 13 vereni
gingen betrokken waren. 
VTV Nieuwengein was het 
meest succesvol met 3 fina
le plaatsen. Zwaantjes, 
Vitesse '35 en Never Des
pair kwamen tot 2 finale 
plaatsen. 

Nico van Erp 

Senioren 1-2 1: VTV Nieuwengein (M .. v.Werkhoven-W.J.Woe) 
2: Never Despair (Driessen-N. v. Liempd) 3-2 

Senioren 3 1 : Never Despair (T. Hoek-M.Assman) 
2: HTC Hoofddorp P.Dekker-G.Posthumus) 3-2 

Senioren 4 1: DHC Delft F. Boisseleau-B. Riollet) 
2: TIC Tegelen B. Nelissen-R.Spruijtenburg 3-1 

Senioren 5 1 : Asterix Blerick P. Baggen-E. v. Heugten 
2: ONI ljselstein D.Lindenaar-J.Smits 3-0 

Jeugd 1 1:0TIC M.Coumans-R.vd Eerenbeemt 
2: VTV Nieuwengein M. Langerak-R. Mars 3-0 

Jeugd 2 1. VTV Nieuwengein D. Kootkar-M.Henderik 
2: Taverbo M.v.d.Meijden-Long Pham 3-1 

Jeugd 3 1 : Zwaantjes E.Schriemer-Shen Shen Lain 
2: Vitesse,35 Hengelo D.Oude Alink-J .Jacobs 3-1 

Jeugd 4 1: Vitesse,35 Hengelo T:Deckwitz-M.Keur 
2: Zwaantjes D.Smits-F.Pluut 3-0 

Jeugd 5 1 : Relax Didam D. Dieker-S. Dieker 
2: Zevenaar J.d.Boer-D.Diks 3-0 
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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 - betoninjecti 

kelderafdichting I vloercoati 

gevelreiniging / impregnere 

kwaaitaal-vloerrenovatie 

de Kruit molen 
U kunt er bij ons aan eten wat u er af bowlt. .. 
of er af bowlen wat u er aan eet; u zegt 't maar! 

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

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

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

• toetje (deelname minimaal 20 personen) • laat u verrassen ... (deelname minimaal 20 persone~) 

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

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

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

" •• 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 

GEZOCHT 

Lid van het afdelingsbestuur 

De bedoeling is dat het te benoemen AB-lid de taak van 
afdelingscompetitieleider (ACL) op zich gaat nemen. 

De ACL geeft leiding aan de competitiewerkgroep. Deze 
werkgroep is momenteel goed bezet en functioneert naar wens. 

De huidige functionaris (Cor Bom) heeft om persoonlijke 
redenen moeten besluiten zijn taak neer te leggen. 

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met 
de huidige ACL, Cor Bom. Telefoon 0168 472845 
of de voorzitter, Adri Dam. Telefoon 016t? 314270. 

De competitie is de kurk waarop de afdeling drijft, laat ons 
daarom geen jaar wachten op een nieuwe ACL. 
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Bij TTV Het Markiezaat in Bergen op Zoom is enige paniek 
uitgebroken. De gemeente heeft een nieuwe cultuurnota 
uitgebracht en daarin staan allerlei plannen met de accom
modaties in Bergen op Zoom. Gebouw T van TTV Het Mar
kiezaat wordt ook genoemd. Echter niet als tafeltennisac
commodatie, maar als Poppodium. En volgens de laatste 
geruchten wordt het omgebouwd tot Vestzaktheater. En de 
tafeltennisclub dan? Tja, dat is lastig voor de gemeente. 
Misschien kunnen ze onder gebracht worden in de sporthal 
of anders, tja, dat weten ze ook niet. 

Sinds deze competitie is het 
voor verenigingen mogelijk 
om uitslagen in te voeren 
via de website. Van de ver
enigingen die van deze mo
gelijkheid gebruik maken 
zouden we graag vernemen 
hoe ze dat is bevallen. U 
kunt uw ervaringen door
mailen aan Henk Sandkuyl. 
Zijn e-mail adres: 
sandkl@hsvw.demon.nl 

TTV Het Markiezaat wil niet naar de sporthal en ze wil het 
liefste blijven zitten in gebouw T. Dat laatste lijkt onhaal
baar. De vereniging bepaalt nu de wensen omtrent een ac
commodatie en zal daarmee de onderhandelingen met de 
gemeente starten. 
We wensen TTV Het Markiezaat veel succes en hopen dat 
ze erin zullen slagen om gebouw T voor tafeltennis te be
houden. 

(waar speler staat wordt ook speelster be
doeld) 

Een speler die door omstandigheden ge
noodzaakt is in de senioren afdelingcompeti
tie in een hoger genummerd team uit te ko
men dan dat waarvoor hij feitelijk wegens 
zijn speelsterkte in aanmerking komt, is de 
verantwoordelijkheid van de lidvereniging. 
Het op sterkte indelen van spelers wordt 
door de SCL als volgt beoordeeld: 
a. tussen klassen onderling wordt een 

maximaal percentage gehanteerd van 
40%; 

b. bij vergelijking van spelers, welke in de
zelfde klassen uitkomen, wordt een 
maximaal percentage getolereerd van 
25%; 

c. is het verschil meer dan de in sub a en b 
genoemde percentages dan volgt auto
matisch een invalverbod voor de sterkere 
speler; 

d. dit verbod kan uitsluitend door de SCL 
worden uitgevaardigd voor die teams 
waarvoor betrokken speler geacht 
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wordt bij invallen het team te versterken; 
e. percentages gelden als een speler 5 

wedstrijden (dus 15 sets) in de voor 
gaande competitie heeft gespeeld; 

f. mochten de 3 spelers van een team te
zamen sterker blijken dan de 3 spelers 
van een lager genummerd team, dan kan 
de ACL besluiten de teams in nummering 
om te draaien ofwel om het sterke team 
uit de stand te verwijderen als men op 
een promotieplaats eindigt. 

g. Als te grote competitievervalsing te 
verwachten is kan door de ACL beslo
ten worden geen invalverbod op te 
leggen, maar de betreffende speler in 
te delen in een lager genummerd 
team van de vereniging. 

/~~ 
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Sport staat hoog op de politieke agenda! Het ministerie 

van VWS heeft in 1999 besloten om extra middelen vrij 

te maken om zodoende de sport een krachtige impuls 

te geven. Zij wil op lokaal niveau de sportvereniging 

versterken, sport gebruiken als middel om maatschap

pelijke doeleinden te bereiken, en samenwerkingsver

banden creëren tussen de sport en andere sectoren. 

Gemeenten en sportbonden 
zijn in de gelegenheid ge
steld om vanuit de 
'Breedtesportimpuls' subsi
die aan te vragen bij het mi
nisterie van VWS en te wer
ken aan de drie bovenge
noemde aspecten van de 
sport. 
Ook de NTTB heeft een 
subsidietoekenning ontvan
gen voor de periode 2001-
2004. Zij wil vanuit deze 
subsidieregeling verenigin
gen de mogelijkheid bieden 
om - binnen de kaders van 
de breedtesportimpuls - een 
projectaanvraag in te die
nen. 

Een goed voorbeeld ..... . 
Sport en sportbeoefening 
hebben een belangrijke 
maatschappelijke betekenis. 
Dit is de reden waarom ta
feltennisvereniging Bijmaat 
uit Huizen het initiatief heeft 
genomen om de mogelijk
heden te bezien om een 
(structurele) samenwer
kingsrelatie aan te gaan met 
de Stichting Kinderopvang 
Huizen. Op deze wijze wil
len zij de sportbeoefening 
onder de jeugd stimuleren. 
Tafeltennisvereniging Bij-

maat heeft het voornemen 
om faciliteiten beschikbaar 
te stellen zodat tafeltennis 
in het reguliere pakket van 
de naschoolse opvang kan 
worden opgenomen. 

Met het project worden de 
volgende doelen beoogd: 
1 De versterking van de 
lokale sportinfrastructuur 
(uitbreiding van het 
sportaanbod). 
2 Sport wordt ingezet als 
middel van maatschappelijk 
nut (verantwoorde opvang 
van kinderen in de leeftijd 
van 9-12 jaar). 
3 Er ontstaat een dwars-
verband op lokaal niveau 
tussen aanbieders van sport 
enerzijds (TTV Bijmaat) en 
andere sectoren 
(Naschoolse opvang en Ge
meente). 

In eerste instantie maakt ta
feltennis gedurende een pe
riode van 40 weken voor 
één middag in de week deel 
uit van het activiteitenpakket 
van de naschoolse opvang. 
De naschoolse opv?ng 
komt met een groep kinde
ren naar TTV Bijmaat waar 
zij een tafeltennistraining 
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krijgen aangeboden. Na af
loop van de training vertrek
ken de kinderen - onder be
geleiding van de naschool
se opvang - naar de eigen 
locatie. De training staat on
der leiding van een trainer 
van TTV Bijmaat en daar
naast is een begeleider van 
de naschoolse opvang aan
wezig. 

Aanvragen 
Ook uw vereniging komt in 
aanmerking voor financiële 
ondersteuning vanuit de 
Breedtesportimpuls! Vraag 
daarom snel de criteria en 
het aanvraagformulier aan 
bij de NTTB of kijk op onze 
website www.nttb.nl. 
In combinatie met de finan
ciële ondersteuning kunt u 
ook gebruik maken van de 
zogeheten verenigingson
dersteuning'. De NTTB of 
een provinciale sportraad 
kunnen u adviseren of on
dersteunen bij de voorberei
dingen en de uitvoering van 
het project. 
Voor vragen of advies over 
de subsidieaanvraag of ver
enigingsondersteuning kunt 
u contact opnemen met Co
rine de Haij. Zij is te berei
ken op telefoonnummer· 
079-3438140 enlof per e
mailhaij@nttb.nl. 
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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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Om het rumoer tijdens competitiewedstrijden in te dammen zijn enkele 

gebaren ontwikkeld waarmee je medespelers en tegenstanders iets 

duidelijk kunt maken. Het enige wat nodig is zijn twee vlaggen. 

gewonnen verloren 

bedankt voor netservice 
de wedstrijd " 

aoed aesoeeld - - ' 
ik moet 

nu-a- _._ ···•. u~ wc.. 

hinder proficiat 

servicewissel fout geteld ~cheids 

de bar is die kant op tot ziens 
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BAS VIES 
pensioen-, hypotheek- en assurantieadvies 

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

Laat nu een inventarisatierapport maken en kies voor een zekere toekomst 

Wij werken met de meest toonaangevende bank/verzekeraars in Nederland 

Marcel Eichhorn, Telefoon: 078 - 6229949 Fax: 078 - 6229947 
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• Het nieuwe clubgebouw van ttv OTTC 
uit Oss nadert met rasse schreden zijn 
voltooiing. De schatting is dat het rond 
d~ze tijd gereed is. De feestelijke ope
ning staat gepland op zaterdag 1'5 juni. 

• TTV Flash uit Eindhoven heeft een ei
gen accommodatie, maar het ontbreekt 
aan douches. Op elke jaarvergadering 
komt dit item aan bod. Voorstanders van 
douches noemen de hygiëne als belang
rijkste argument. Tegenstanders beroe
p~~ zich op de nodige bouwkundige wij
zigingen, de kosten en de verwachting 
dat het onmogelijk is om vrijwilligers te 
vinden die de douches willen schoon
houden. Om de impasse te doorbreken 
is op de laatste jaarvergadering besloten 
om een commissie in te stellen. De dou
checommissie moet onderzoeken of een 
doucheruimte nuttig en haalbaar is en 
let op de volgende aspecten: 
a. nut en noodzaak 
b. wettelijke verplichtingen 
c. hygiëne (legionella), onderhoud en 
schoonmaak 
d. bouwkundige aanpassingen 
e. financiën 
Het bestuur verwacht voor de zomer va 
kantie een advies. 

• TTCV I Van Herwaarden zit zonder 
voorzitter. Jan van der Lans is op de 
laatste ledenvergadering gestopt en er 
is nog geen opvolger gevonden. De ta
ken van de voorzitter zullen daarom ge
zamenlijk door de overige drie bestuurs
leden worden uitgevoerd. 

• Ook ttv Smash uit Geertruidenberg is op 
zoek naar een voorzitter. In het clubblad 
De Tikketik staat een paginagrote adver
tentie en tevens wordt gezocht naar le
den voor de commissies sponsoring, 
toernooien, activiteiten, accommodatie, 
werving en clubblad. 
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• Het vrijwilligersprobleem speelt ook bij 
AAC Cosmos/TTW uit Veldhoven. Hier 
is men vooral op zoek naar een pen
ningmeester. Voorzitter Martien de Goey 
schrijft in Toffelproat:"AI met al moet ik 
toch concluderen dat een aantal men
sen, ook met veel plezier, zich inzetten 
voor AAC Cosmos. Maar een behoefte 
aan meer vrijwilligers blijft altijd be
staan." 

• Bij ttv Taverbo in Boxtel hebben ze een 
jeugdbijeenkomst gehouden. Tijdens de
ze avond kwamen allerlei onderwerpen 
aan bod, zoals trainingstijden, het ver
voer van jeugdteams, het deelnemen 
aan toernooien; wie heeft welke licentie 
en hoe kom je eraan, de RWB
competitie, het invullen van het wed
strijdformulier, douchen na een wedstrijd 
of training en het organiseren van meer 
nevenactiviteiten voor de jeugd. 

• Ondanks het feit dat Nederland zich niet 
heeft gekwalificeerd voor het WKvoet
bal in Japan en Zuid Korea wordt er bij 
ttv Tics '51 in Tilburg toch een voetbal
poule georganiseerd. Voor€ 4,50 kan er 
een gokje gewaagd worden en familie 
vrienden en kennissen kunnen ook de~l
nemen. Van de opbrengst gaat 60% in 
de prijzenpot en de rest gaat naar de 
vereniging. 

• Bij·S.V. Red Star '58 uit Goirle hebben 
ze een activiteitencommissie die allerlei 
interessante activiteiten organiseert. Zo 
is daar het eiergooien, de grasmaairace 
en de Dag van de Arbeid. Dat laatste 
wordt in andere landen ook gevierd, 
maar bij Red Star '58 is het toch iets bij
zonders. Daar wordt de Dag van de Ar
peid gevierd op 1 juni en in de ons Om
ringende landen op 1 mei. De overeen
komst: het is een feestdag! 



• In Service, het clubblad van ttv Tanaka 
uit Etten-Leur, staat een prima analyse 
van de voor- en nadelen van games tot 
de elf. De schrijver bekijkt alle kanten 
van de verandering en rekent zelfs de 
procentuele voordelen van sorryballen in 
het oude en het nieuwe systeem uit. Uit
eindelijk komt hij tot de conclusie dat we 
het beste games tot de 15 kunnen gaan 
spelen. De winnaar heeft dan 45 punten 
nodig, het gaat niet ten koste van de 
wedstrijdduur en spelvreugde en geluk 
wordt veel minder een factor van be
lang. De ITTF zal echter niet naar deze 
goede argumenten luisteren en dus spe
len wij volgend seizoen ook games tot 
de 11. 

• Vandalisme. Een verschijnsel van deze 
tijd waar iedereen zich aan ergert en 
waar nauwelijks iets aan te doen valt. 
Tafeltennisverenigingen worden ook met 
de ellende geconfronteerd en zien zich 
geplaatst voor extra kosten die uiteinde
lijk door de leden moeten worden opge
hoest. TTV Het Markiezaat uit Bergen 
op Zoom kreeg ook met vandalisme te 
maken. Het jaar 2002 begon met het 
vernielen van een ruit van de voordeur 

• TTV Stiphout uit Helmond heeft een ver
enigingsplan. Behalve tafeltenniszaken 
staat daar ook het volgende in: "de orga
nisatie van nevenactiviteiten met als 
doel de leden te vermaken en de ver
bondenheid tussen de leden te stimule
ren." Voor de activiteitencommissie ligt 
daar dus een belangrijke taak. Ze heb
ben dan ook een jaarplanning opgesteld 
met een zestal evenementen. Eén van 
de activiteiten is het spellenspektakel op 
vrijdagavond. Je kunt altijd aanschuiven 
bij een leuk spel, van Kolonisten van Ka
tan en andere strategische hersenkra
kers tot traditionele spellen als monopo
lie en risk. Maar ook een potje kaarten 
of wat dobbelen is mogelijk. 

door daar een donderbus 
tegen te plakken en die 
vervolgens te laten ont
ploffen. Een week later 
werd een paneel uit de 
vluchtdeur aan de voor
kant getrapt. Een paar 
weken daarna werd een 

llfDe Keukenhav 

rij stenen uit de oploop 
onder de luifel bij de in
gang weggehaald. De ge- i----------...;;;;;;.;;,;;;.;,;;,,;.....,_ __ ~~------t 
meente kwam dit de vol- Ook voor u een gedegen qdvis en 
gende dag herstellen, st:lüfftwenddesign vanvOlattemen 
maar een dag later was met Jtcaj voor uw keidlM. 
het weer raak. Opnieuw Eigen valrkundige monlagediensl voor alJe 
verdwenen een tiental voorkometJtlewerbao:.mfteclen• 
stenen. Hoe moet je je als 
vereniging daar nog tegen 
wapenen? 

Prol. v. Gmneltenstr. 27-OUDENBOSCH -
0165"330557 

info@keukenllaven.nl www.keukenhaven.nl 
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