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De competitie is al bijna halverwege en we hebben nu alle
maal ervaring met het spelen tot de elf. Persoonlijk was ik 
een voorstander van het invoeren van games tot de elf. Ik 
vind dat je overal dezelfde regels dient te hanteren en als 
de hele wereld tot de elf speelt, dan dienen wij dat ook te 
doen. Verder leek het me voor de oudere spelers gunstig. 
Je speelt per slot van rekening minder, dus conditioneel 
kom je wat minder snel in de problemen. Bovendien is de 
wedstrijd ook wat eerder afgelopen en dat is prettig als je 
daarna nog een uur terug moet rijden. 
Het spelen tot de elf is me echter enorm tegengevallen. De 
games zijn in een vloek en een zucht afgelopen en als je 
even niet geconcentreerd bent, sta je meteen op een ono
verbrugbare achterstand. Ook speelt de factor geluk een 
veel grotere rol. Ik kreeg in een vijfde game drie netballe
tjes tegen en verloor met twee punten verschil. Geluk be
paalde in dit geval de uitslag en dat kan nooit de bedoeling 
van een wedstrijd zijn. 
Graag zou ik in ge-mixed een discussie willen over het 
spelen tot de elf. Dat kan misschien bijdragen bij de evalu- · 
atie aan het einde van het jaar. Ook is het interessant te 
weten wat de "wilde/bedrijfs"bonden doen. Spelen zij nog 
tot de 21? In de Regio Helmond in ieder geval wel. En zijn 
er spelers gestopt door deze maatregel? Laat het ons we
ten. Hoe meer reacties hoe liever. 

Johan Heurter 
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Het afdelingsbestuur heeft 
op 26 augustus besloten 
Franklin Gelderland te be
noemen tot AB-lid ad inte
rim en tot ACL. De functie 
van ACL was sinds het af
treden van Cor Bom in mei 
van dit jaar vacant en werd 
tijdelijk W(largenomen door 
Adri Dàm. 
Het AB is verheugd over 
het feit dat het nu eindelijk, 
na de fusie tussen de afde
lingen Brabant en Zeeland, 
op volle sterkte is. 
Franklin Gelderland was 
tot nu toe competitieleider 
en in het recente verleden 
o.a. nauw betrokken bij de 
organisatie van de Zeeuw
se afdelingskampioen
schappen. 
De adres gegevens: 
Franklin Gelderland, 
Hertog van Bourgondië
straat 15 
4553 CW Philippine 
tel. 0115-491688 
pingpong@zeelandnet.nl 
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De werkgroep T en W is op 
zoek naar een organisator 
voor de afdelingskampioen
schappen voor 2003. 
De ttv Breda heeft te ken
nen gegeven in 2003 af te 
zien van de organisatie van 
deze afdelingskampioen
schappen. 
Bij voorkeur wordt gezocht 
naar een accommodatie die 
centraal ligt in de afdeling 
ZuidWest. Het kan een ver
eniging zijn maar ook in sa
menwerking met een of 
meerdere andere verenigin
gen. 
Voor nadere informatie kan 
men contact opnemen met: 

Nico van Erp (T en W afd. 
ZuidWest) 
Tel.nr.: 0412 632106 
E mail: erpnico@wish.net 

Het Olympisch Steunpunt 
Brabant organiseert in no
vember, december en ja
nuari een cursus "Mentale 
training voor coaches" van 
in totaal vier avonden. De 
eerste avond is op woens
dag 20 november. 
De cursus staat onder lei
ding van sportpsycholoog 
Jan Leeman en heeft als 
doel om de actuele kennis 
op het gebied van mentale 
training te vergroten. 
lnl: Olympisch Steunpunt 
Brabant, Kitty van de Klun
dert, tel. 013-5303561 of 
k.v.d.klundert@ssnb.nl 
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De Osse tafeltennisvereniging OTTC had op 
15 juni een dubbele gelegenheid om feest te 
vieren. De vereniging vierde haar 60 jarig be
staan. Met als oprichtingsdatum 16 januari 
1941 zou het feest reeds 18 maanden eerder 
gevierd moeten worden, maar doordat OTTC 
druk bezig was met nieuwbouwplannen werd 
het jubileumfeest uitgesteld. 

De bouwplannen gingen 
reeds diverse jaren de be
stuurstafel rond, maar se
dert de instelling van een 
comm1ss1e herhuisvesting 
kregen deze plannen steeds 
concretere vormen. Plannen 
die op 6 november 2001 
werkelijkheid werden. Want 
dat was de dag dat de 
schop de grond inging. In
middels staat er een fantas
tische tafeltennisaccommo
datie van 31,5 x 12 meter 
waar 10 tafels staan opge
steld. Tevens is er perma
nent een tafeltennis robot 
beschikbaar. De hal is voor
zien van alles wat bij een 
moderne sportaccommoda
tie hoort. Geschikt voor in
validen, een ruime kantine, 
kleedlokalen met ruime dou
ches etc. 
Al houden de OTTC leden 
wel van een feestje, toch 
vonden zij het beter beide 
festiviteiten samen te vie
ren. Voor dit unieke feit 
werd dan ook een commis
sie in het leven geroepen 
die de naam kreeg Jubileum 
Openings Commissie 
(JOC). 
Op 15 juni werd dan ook op 
grootse wijze het dubbele 
feest gevierd. 

Nico van Erp 
De JOC kijkt met veel vol
doening terug op een ge
slaagde dag. De organisa
tie heeft veel energie ge
kost en voor een lid zorg
de het versieren van de 
zaal zelfs voor een aantal 
pijnlijke prikken in de 
hand, maar als onwetend 
toekomstige ridder s!a je je 
daar hoog op de lader ge
woon doorheen. 
De receptie was, met een 
opkomst van 150 perso
nen, druk bezocht. Tijdens 
de receptie voor de officië
le opening van het nieuwe 
clubgebouw en de uitge
stelde viering van het 60-
jarig bestaan had de loco
burgemeester van Oss, 
Hans Boerboom, nog een 
grote verrassing in petto. 
Enige tijd geleden heeft 
het bestuur van OTTC Ni
co voorgedragen voor een 
koninklijke onderschei
ding. Het bestuur wou op 
deze manier Nico bedan
ken voor zijn grote en 
vooral langdurige inzet 
voor de tafeltennissport in 
het algemeen en de club 
OTTC in het bijzonder. Ni
co reageerde dan ook dui
delijk geëmotioneerd en 
wist daarna met moeite 
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een ieder te bedanken; hij 
was hier zeer trots op. Uit 
zeer betrouwbare bron weet 
de JOC inmiddels dat deze 
onderscheiding voor Nico 
echt als een volslagen ver
rassing kwam. Hij had im
mers al eens een lintje ge
kregen en ook al eens een 
onderscheiding van de ge
meente Oss. Dus op een 
gegeven moment is het op, 
dacht hij. 
En dan het feest. Met zo'n 
100 mensen was het gezel
lig druk. De band Zundapp 
liet vrolijke en harde muziek 
horen, maar het dansen 
kwam niet direct uit de verf . • 
Wij als JOC denken dat dit 
kwam omdat de mensen 
nog moe waren van het vele 
helpen bij de bouw, 3600 
uur vrijwilligerswerk is im
mers niet niks. 
Tijdens de feestavond heeft 
het bestuur ook een groot 
aantal andere vrijwilligers in 
de geplaatst en uiteraard 
bedankt voor hun tomeloze 
inzet. 
Nu vraag je je natuurlijk af 
wie dat allemaal waren? 
Daar heeft de JOC iets 
moois voor gemaakt. Name
lijk een fantastische cd-rom 
waarop vele foto's van de 
bouw en niet te vergeten 
een aantal interviews met 
bijzondere leden van onze 
club. Er staat nog veel meer 
moois op de cd-rom. O.a. 
aan de viering van het 40 
en 50 jarig jubileum en het 
overbekende Maasland 
toernooi wordt uitgebreid 
aandacht aan besteed. 

De JOC van OTTC Oss 
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+ ontbijtservice 
+ warme en koude buffetten 
+ warme maaltijdvoorziening 
+borrelhapjes 
+ bedrijfsrecepties en openingen 

Voor meer informatie: 

+ bedrijfscatering 
+ feesten partijen 

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

Accountants-en 
Adviesgroep Rijkse 

rtner in . g 
Uw pa er1en1n 

d. 11stv 
1·1<e ie ;z:al<B 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 I beletterings- en 
decoratiewerk (ook fullcolor) op voertuigen, 

gevels of ruiten I autostriping 
reclameborden I spandoeken 

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

vlaggen I reclame op kleding 
exclusief glasstraalwerk 

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

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

autotelefoon 06 - 53 40 40 54 



Zaterdag 7 september vierde tafeltennisvere
niging A.T.T.C. '77 te Aarle-Rixtel het 25-jarig 
bestaan mi_ddels een en een gezellige avond 
met muzikale ondersteuning van De Zwarte 
Fanfa~e. ~o'n 200 mensen waren aanwezig, 
waaruit blijkt dat A.T.T.C. '77 haar bestaans
recht in die 25 jaar meer dan bewezen heeft. 

Het begon · allemaal door 
een oproep van Theo Kops 
in het Gemeenschapsblad 
van september 1977. Hij no
digde belangstellenden uit 
voor een oprichtingsverga
dering in gemeenschaps
huis De Aar op 26 septem
ber. Zo'n 20 personen wa
ren aanwezig en er werd 
een voorlopig bestuur geko
zen, waarvan Theo Kops 
zelf voorzitter werd . In die 
vergadering werd ook met
een A.T.T.C. '77 door de 
aanwezigen gekozen als 
naam. Twee tafels werden 
geleend en er kon gespeeld 
worden op dinsdag en don
derdagavond en op zondag
morgen in De Aar. Huur 
hoefde er niet betaald te 
worden. Helaas was de 
ruimte ongeschikt. De zaal 
was met een schuifwand 
opgesplitst en stond vol 
stoelen en tafels die telkens 
moesten worden opgesta
peld, verschoven of verwij
derd naar de gang. De vloer 
bestond hier uit langharige 
vilttegels en dus erg zwaar 
om daarop snel te verplaat
sen. In de totale ruimte kon
den vier tafels krap staan, 
met het risico dat om de ha
verklap de netposten wer
den afgerukt door spelers of 
aanwezigen. Het was er 
vaak bloedheet, de tegels 
bleven niet goed liggen en 
steeds was het zoeken naar 
de balletjes welke om de 

haverklap onder de grote sta
pel stoelen en tafels verdwe
nen. De grote groep jeugdle
den kon niet tegelijk getraind 
worden, zodat een deel per 
toerbeurt eerst buiten hun 
warming-up oefeningen 
moesten uitvoeren. 
In 1980 kwam er speelruimte 
vrij in de gymzaal aan de 
Schoolstraat en kwam er sub
sidiegeld voor de jeugd be
schikbaar. Hierdoor was er 
een redelijke financiële basis 
voor bescheiden huur op 
woensdag- en vrijdagavond. 
De gymzaal was voorlopig 
dus het clubgebouw waar 
echter weinig of geen sfeer 
hing. Dames en heren apart, 
roken verboden, drank niet 
toegestaan, huurtijden niet 
overschrijden, tijdig sleutel in
leveren bij beheerder, alle 
lichten uit, kranen goed slui
ten en geen rommel achterla
ten. Maak daar maar eens 
iets gezelligs van! Daarom is 
A.T.T.C. '77 op zoek gegaan 
naar een eigen ruimte. Elke 
ruimte werd bespied in Aarle
Rixtel en op mogelijke kans
adressen werd aangebeld. 
Uiteindelijk hadden ze beet 
op Torenakkerweg 6, bij Dhr. 
van Dijk. De vereniging kon 
zijn loods huren. Met man en 
macht werd er gewerkt aan 
de verbouwing. Er moesten 
wc's komen, kléedkamers, 
een bar en een opberghok. 
Ook de verwarming was een 
belangrijk punt. Er werd be-
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gonnen met een olieka
chel en pas een aantal ja
ren later was er geld om 
centrale verwarming aan 
te leggen. 
Elf jaar hebben ze gebruik 
gemaakt van de loods. 
Dhr. van Dijk liet ruim voor 
het aflopen van het huur
contract weten dat hij de 
loods weer zelf nodig had 
en daarom werd in overleg 
met de gemeente gezocht 
naar een oplossing. Die 
werd gevonden in de gym
zaal aan de Jan van Rix
telstraat. Er mocht een 
kantine aan vast gebouwd 
worden , inclusief wc's 
keuken, bergruimte en be~ 
stuurskamer. Het gebruik 
van de hal moeten ze de
len met de basisscholen. 
Van maandag tot en met 
donderdag maken de 
scholen gebruik van de hal 
en A.T.T.C. '77 gebruikt 
de hal 's avonds, op vrij
dag en in het weekeinde. 
Voor A.T.T.C. '77 is de 
huidige accommodatie ui
termate geschikt. Er kun
nen zes taf els geplaatst 
worden en dat blijkt vol
doende te zijn. Vanuit de 
kantine kan prima gevolgd 
worden wat er in de hal 
gebeurt en de kantine zelf 
is ruim genoeg. Dat de le
den tevreden zijn over de 
huidige situatie blijkt wel 
uit het uiterst stabiele aan
tal. Wie eenmaal lid is blijft 
lid. De vele vrijwilligers 
zorgen ervoor dat A.T.T.C. 
'77 zo goed blijft draaien 
en dat iedereen zich thuis 
voelt bij de vereniging. 

Johan Heurter 



VOOR COMPLEET 
SCHAit TEL 

Uitdeuken zonder spuiten 
(kleine deukjes zonder lakschade) 
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Gratis vervangend vervöê 
(bij repa 

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

Wij tafeltennissers staan niet bepaald bekend 
om onze gulle lach. Het lachebekje is zeldzaam 
in onze zalen, vrolijkheid is dun gezaaid bij 
wedstrijd~n en toernooien. Tafeltennis leent 
zich niet voor opgewektheid en de moeilijk
heidsgraad is er te hoog voor, vermoed ik. Je 
ziet verwrongen armen, benen en vele andere 
lichaamsdelen in onnatuurlijke houdingen. 

De schuld ligt bij de trainers. 
Zij adviseren hun pupil om 
vooral geen emotie te to
nen, zodat men in het onze
kere blijft over hun ge
moedstoestand. Van serve
rende tafeltennissers zijn 
door verbijsterde fotografen 
de lelijkste opnamen ge
maakt en het zal er niet 
fraaier op worden als de 
spelers kennis nemen van 
de aangepaste serviceregel 
en het gewijzigde regle
mentsartikel, dat zojuist van 
kracht is geworden. Het ge
laat gaat dus gekwelde tij
den tegemoet. 
Menig tafeltennisser kijkt al 
uitgesproken chagrijnig, 
zelfs tijdens en na afloop 
van winstpartijen. Soms 
neemt men licht gegeneerd 
de felicitaties in ontvangst. 
Het heerlijke zoet der over
winning smaakt in ping
pongkringen naar de inhoud 
van een teiltje lauw afwas
water. Maar ik heb prettig 
nieuws voor nurkse collega -
s, want er is een Indiase 
lachtherapie die in Duits
land, Zwitserland, Noorwe
g.en, Denemarken, de V.S. 

en Canada erg aan blijkt te 
slaan. De bedenker van heil
zaam lachen is ene dr. Kata
ria uit Bangalore die mensen 
leert hoe ze in groepsverband 
lachspieren kunnen oefenen. 
Het is niet zo dat iemand een 
grap vertelt en dat anderen 
daarop geamuseerd reage
ren. Moppen ten beste geven 
is streng verboden, want hu
mor is een serieus onder
werp, zoals Groucho Marx 
heeft gezegd. 
Tafeltennis kent weinig glitter 
en glamour en daarom is "de 
lachende Chinees" een 
mooie uitzondering. Topspe
ler Xinhua Chen werd tijdens 
de wereldkampioenschappen 
van 1983 in Tokio de smaak
maker van het evenement. 1 n 
het keurkorps van het Chine
se team onderscheidde deze 
speler zich met een halve 
handoverstand van waaruit 
hij "onmogelijke" ballen wist 
te retourneren. Maar het 
meest bijzondere was dat 
Chen onder alle omstandig
heden vrolijk keek, Zijn say
cheese-gezicht was een ge
not om naar te kijken. Toch is 
er een bezwaar. De Ameri-
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kaan Chubby Oakes heeft 
ontdekt dat lachend taf el
tennissen en tafeltennis
send lachen alleen aan te 
leren is, als je 's morgens 
tussen zes en acht oefent. 
Inderdaad, een tijdstip 
waarop de meesten van ons 
niet op hun best zijn. 

Ton Mantoua 
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''• •bekers 
•medailles 
•vaantjes 
•beeldjes 
•schalen 
•rozetten 
• fietsvlaggen 
• sportten_u_e_'s-:-;---i 
• enz. Gratis 
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KEUKENS & BADKAMERS 
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Zestien maanden van hard werken, omgere
kend hebben de leden er 7000 manuren inzit
ten, hebben geleid tot een geheel nieuw onder
komen voor ttv Return Oss. Deze maand zal de 
officiële opening van het nieuwe clubhuis plaats 
vinden. 

In 1978 kwamen enkele 
mensen op het idee om op 
gepaste tijden een wed
strijdje te tafeltennissen . Het 
waren 7 personen die 
speelden in de vergader
ruimten van zaal Tivoli aan 
de Kromstraat in Oss. De 
belangstelling voor het tafel
tennissen groeide en er 
kwamen meer leden, waar
door de vereniging, Vice 
Versa Oss genaamd, ging 
zoeken naar een andere ac
commodatie. Die werd ge
vonden in de Amsteleind
straat. Het gebouw, van 
oorsprong een onderkomen 
voor varkens, werd voor het 
symbolische bedrag van f 
1,- overgenomen van de ge
meente en door de leden 
werd hard gewerkt om er 
iets acceptabels van te ma
ken. Er waren inmiddels 22 
leden en met 3 teams werd 
gespeeld bij de NTTB. De 
speelruimte bood plaats aan 
vier tafels en beschikte over 
2 douches, één voor dames 
en één voor heren. 
Het ledental bleef langzaam 
stijgen en eind 1998 waren 
er 90 ingeschreven. Dit ge
geven en de slechte toe
stand van het toen in ge
bruik zijnde clubhuis leidde 
tot plannen voor een nieuw 
onderkomen. Gehoopt werd 
op een subsidie van de ge
meente Oss, maar het werd 
uiteindelijk een lening. In 

2000 werd de naam van de 
vereniging, vanwege spon
soring, gewijzigd in Return 
Oss. 
Eind mei 2001 kon gestart 
worden met de sloop van 
het oude clubhuis. Het duur
de zes weken en werd ge
heel door eigen leden uitge
voerd. Daarna kon gestart 
worden met de nieuwbouw. 
Door een vertraging in de 
levering van materialen is 
nu de nieuwbouw pas ge
reed. Een hele opluchting 
voor de inmiddels 120 le
den. De nieuwe ruimte biedt 
plaats voor 8 tafels, er zijn 3 
damesdouches en 6 heren
douches. 
Return Oss neemt nu met 9 
teams deel aan de NTTB 
competitie en met 4 teams 
aan de competitie van de 
bedrijven bond 8. 8. T. F. De 
thuiswedstrijden worden ge
speeld op dinsdag, vrijdag 
en zaterdag en trainingen 
vinden plaats op maandag, 
woensdag en donderdag. 
De 55-plussers spelen op 
woensdagmorgen. 
Samen met OTTC organi
seert Return Oss in januari 
2003 de Regionale Brabant
se kampioenschappen. Bei
de verenigingen hebben nu 
een nieuwe accommodatie 
en kunnen samen. 20 tafels 
kwijt. 
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De Zeeuwse Tafeltennis
kampioenschappen 2003 
worden komend jaar ver
speeld in Midden-Zeeland. 
Op zaterdag 4 januari 
Ueugd) en zondag 5 januari 
(senioren) zal Sporthal Rei
merswaal in Kruiningen het 
strijdtoneel zijn voor dit jaar
lijkse hoogtepunt van het 
Zeeuwse tafeltennis. 
De organisatie is in handen 
van de ZTîW (Zeeuwse Ta
feltenniscommissie Toer
nooien en Wedstrijden) , 
daarbij geassisteerd door 
medewerkers uit verschillen
de verenigingen . 
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Zondag 3 november 2002 wordt een 
bijzondere dag voor de NTTB. We vie
ren dan het eerste lustrum van de JO
N IT Dag van het Talent. 

Wat is de JONIT Dag 
van het Talent? 
De JONIT bag van het Ta
lent is vijf jaar geleden inge
steld om alle talenten van 
de NTTB in staat te stellen 
hun tafeltennisvaardigheden 
te laten zien aan de NTTB
trainers. De JONIT Dag van 
het Talent is geen op zich
zelf staande activiteit, maar 
maakt deel uit van een pak
ket aan activiteiten in het 
kader van talentherkenning 
en -ontwikkeling. 
Op basis van het resultaat 
van de wedstrijden en de 
testen, alsmede de obser
vaties van de trainers op de 
JONIT Dag van het Talent, 
wordt een aantal kinderen 
uitgenodigd voor het 
Kweekvijverproject deel 1. 
Dit project is een eendaag
se trainingsstage in februari 
op de locaties van de regio
nale bondstrainingen, waar
bij bondscoach Achim Siali
no en de betreffende regio
nale bondstrainer aanwezig 
zijn. 
Uit deze Kweekvijver wordt 
een aantal deelnemers voor 
het Kweekvijverproject deel 
11 geselecteerd. Dit tweede 
deel bestaat uit een twee
daagse trainingsstage in 
mei op het Nationaal Sport
centrum Papendal. 
Uit deze A selecte groep 
wordt een aantal deelne
mers uitgenodigd om deel 
te nemen aan een regionale 
bondstraining, bestemd 
voor pupillen en welpen. 

Een groep van 17 spelers 
en speelsters kan dan bo
vendien nog worden uitge
nodigd om deel te nemen 
aan de trainingen van de 
pupillen-welpen talentgroep. 
Als een speler of speelster 
uiteindelijk in de nationale 
jeugdselectie kan worden 
opgenomen, wordt hij/zij 
verwacht op de steunpunt
training op Papendal. Een 
enkeling kan dan zelfs deel
nemen aan het Individueel 
JeugdTopplan, waarbij hij/zij 
3x per week individuele trai
ning van een bondstrainer 
krijgt. 

U ziet het, een enthousiaste 
deelnemer aan de JONIT 
Dag van het Talent zou kun
nen uitgroeien tot een 
jeugdselectielid. 

Wat gebeurt er op de 
JONIT Dag van het Ta
lent? 
De eerste doelstelling van 
de JONIT Dag van het Ta
lent, die wordt gehouden op 
het Nationaal Sportc~ntrum 
te Papendal, is een leuke en 
sportieve dag aan de deel
nemers aan te bieden, zon
der de druk van móeten 
presteren. In de tweede 
plaats kijkt een aantal trai
ners (bondstrainer, afde
lings- en verenigingstrai
ners) naar de motorische 
vaardigheden van ·de deel
nemers op het gebied van 
balvaardigheid, snelheid en 
coördinatie. Uiteraard wor-
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den er, in een meerkamp
vorm, ook wedstrijden ge
speeld. 
De sportmotorische vaardig
heden worden getest door: 
balletje gooien, balgevoel, 
slalom over de brug, erop 
en eronderdoor, bergaf, lo
pen van een parcours en ui
teraard de "sterren loop". 
Door het spelen van een 
flink aantal wedstrijden krij
gen deze trainers een in
druk van de inzet en/of spel
technische kwaliteiten en· 
onderlinge sterkte van de 
deelnemers. 

De testen en wedstrijden 
beginnen op die dag om 
10.00 uur, maar betaling 
van de kosten en het opha
len van de benodigde spul
len is al mogelijk vanaf 
09.00 uur. De kosten voor 
deelname zijn € 10,--. Hier
voor krijgen de deelnemers 
een gezellige en verzorgde 
dag, een speciaal en uniek 
T-shirt, een oorkonde en 
een lunch. Bovendien kun
nen de deelnemers genie
ten van een tafeltennisde
monstratie. 
Verder zal Peter Boon aan 
de belangstellende ouders 
en trainers informatie ver
strekken over het jeugdbe
leid van de NTTB. 

Ook aan jongere broertjes 
en zusjes is gedacht. Er zal 
een speelhoek gecreëerd 
worden waar deze kinderen 
zich kunnen vermaken. 



Wie kunnen meedoen 
aan de JONIT Dag van 
het Talent? 
Alle speelsters en spelers 
die op 3 november a.s. niet 
ouder zijn dan 10 jaar zijn 
van harte welk.om. 

Hoe kan er worden in
geschreven voor de JO
NIT Dag van het Talent? 
Eind september worden 
posters en verzamelin
schrijfformulieren verzonden 
naar alle verenigingen met 
jeugdleden, de afdelingen 
en de leden van de VVTT. 
Met deze verzamelinschrijf
formulieren kan iedere vere
niging haar talenten opge
ven~ 

Uiteraard zijn individuele 
deelnemers ook van harte 
welkom! 

De testen en wedstrijden 
beginnen op die dag om 

10.00 uur, maar inschrijving 
en betaling is al mogelijk 
vanaf 09.00 uur. Deelne
mers mogen op de dag zelf 
niet ouder zijn dan 1 O jaar. 
De kosten voor deelname 
zijn € 10,--. Hiervoor krijgen 
de deelnemers een gezelli
ge en verzorgde dag, een 
speciaal en uniek T-shirt, 
een oorkonde en een lunch. 
Bovendien kunnen de deel
nemers genieten van een 
tafeltennisdemonstratie. 

u kunt u nu al deelnemers 
opgeven. Neemt u dan even 
contact op met Antoinette 
de Jong, per e-mail 
jong@nttb.nl, onder vermel
ding van: de naam van uw 
vereniging, telefoonnum
mer, adres en eventueel e
mailadres van de contact
persoon, de namen van de 
deelnemers, jongen of meis
je, de geboortedatum en de 

Hofleverancier sportprij.è 
van de NTTB < 

afdeling Brabant I lee" 
:,;}j: 

Kijk op onze website: www.spo? 
-:t:r 

Pedro van Heumi 
Sportprijz 
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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maat voor hef T-shirt (S of 
M). 
In verband met een goede 
voorbereiding moet de in
schrijving binnen zijn op 
maandag 21 oktober. 

Mocht u op dit moment al 
vragen hebben of nadere in
formatie willen, dan kunt u 
telefonisch met mij contact 
opnemen via telefoonnum
mer 079 343 8146. 

Graag begroeten wij u en 
uw talenten op zondag 3 
november a.s. vanaf 09.00 
uur op het Nationaal Sport
centrum Papendal om mee 
te doen aan de se JONIT 
Dag van het Tal ent. 

Antoinette de Jong 
Medewerker Topsport/ 
coördinator Dag van het Ta,.. 
lent 
Tel. 079 343 8146 
Jong@nttb.nl 
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A. van Heestraat 19 • 4493 AJ Kamperland 
Telefoon (0113) 37 22 87 Fax (0113) 37 27 11 
E-mail: noordbeveland@intrabouw.nl 
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Verbouwingen 

Onderhoud 

Glas· en schilderwerk 

Wandafwerkingen 

Vrijblijvend prijsopgaaf 

Lid NVOB 

Lid Bouwgarant 



Roken is slecht. Dat weet iedereen en toch 
doen een heleboel mensen het. Ook zijn er 
sporters die roken. De overheid wil het roken 
aan banden leggen en heeft nu ook maatrege
len genomen die de sportverenigingen gaan 
treffen. Ik voorspel het faillissement van vele 
verenigingen, ook tafeltennisverenigingen. 

Onlangs heeft de Eerste 
Kamer de gewijzigde ta
bakswet aangenomen. Het 
doel van deze wet is het ro
ken te ontmoedigen en dat 
gebeurt door het aantal ge
legenheden waar gerookt 
mag worden te beperken, 
evenals de verkoop. Hier
door worden mensen niet 
ongewild blootgesteld aan 
de negatieve bijwerkingen 
en schadelijke gevolgen van 
het roken. De aangepaste 
wet is waarschijnlijk per 1 
juli 2003 van kracht. 
Voor sportverenigingen 
geldt dan dat de lokale kan
tines geheel rookvrij dienen 
te zijn. Er mag daar hele
maal niet gerookt worden, 
dus ook niet in een speciaal 
daarvoor ingericht hoekje. 
Wat wel mag, is een aparte 
ruimte, volledig losstaand 
van de kantine, in het ge
bouw inrichten waar rokers 
een sigaretje kunnen opste
ken. De tabakswet is al 
sinds 1 januari 1990 van 
kracht, maar werd niet als 
zodanig uitgevoerd. Na 
ambtelijk overleg tussen het 
ministerie van VWS en 
NOC*NSF op 2 juli jl. is af
gesproken dat de datum 
voor inwerkingtreding voor 
de sportsector waarschijnlijk 
1 juli 2003 is. De definitieve 
datum is afhankelijk van 
een aantal voorwaarden 

waar nog over onderhan
deld wordt, zoals een sys
teem van bestuurlijke boe
tes, het communicatietraject 
naar verenigingen en alter
natieven om rokende vrijwil
ligers niet te verliezen. 
Ik rook niet, ik heb een he
kel aan sigarettenrook en 
toch vind ik deze wet een 
ramp. Van de spelers van 
de hoogste teams van mijn 
vereniging rookt er slechts 
een, van de andere teams 
rookt meer dan de helft. Ik 
ben er van overtuigd dat we 
deze leden allemaal gaan 
verliezen als er in de kanti
ne niet meer gerookt mag 
worden. Hierdoor verdwijnt 
de gezelligheid in de kantine 
en raken we de meeste ove
rige leden ook kwijt. Wat wij 
in jaren hebben opgebouwd 
verdwijnt door een maatre
gel die genomen wordt door 
mensen die niet weten waar 
ze over praten. Ik hoop dat 
NOC*NSF beseft dat ze niet 
alleen de belangen dient 
van de topsporter, maar ook 
die van de recreatiesporter. 
En die laatste is bij deze 
maatregel niet gebaat. 
Ik wil echter wel een voor
stel doen. Onze vereniging 
beschikt elke dag over de 
zaal en ik stel voor dat we 
een avond nemen waarop 
niet gerookt mag worden. 
Iedereen die niet tegen si-
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garettenrook kan kan op de
ze avond komen spelen. Op 
de andere avonden is ieder
een welkom, maar roken 
moet dan mogen. 
Tot slot: als de overheid 
gaat besluiten om bij over
treding van het rookverbod 
het bestuur te beboeten, 
dan denk ik dat we binnen 
een jaar geen enkele vere-· 
niging meer hebben. Wie wil 
er immers in een bestuur 
zitten als je het risico loopt 
op een forse boete als ie-

. mand anders rookt. 

Johan Heurter 



Voor het eerst heeft tafeltennisvereniging Ta
verbo uit Boxtel in de zeven weken zomerva
kantie op de woensdagavond de zaal open ge
houden om leden en hun vakantiegenoten de 
gelegenheid te geven te komen tafeltennissen. 
Al enkele jaren was het een terugkerende dis
cussie. Er zou geen belangstelling voor zijn, de 
barbezetting zou problemen opleveren en ga zo 
maar door. 

Dit jaar zette het bestuur 
door en gaf daarbij zelf het 
goede voorbeeld door be
schikbaar te zijn voor het 
beheer van de bar en na
tuurlijk werd erop gewezen 
dat het bijhouden van de 
vorm noodzakelijk is om 
straks weer met succes de 
competitie in te gaan. 

alle acht tafels bezet en er 
wordt menig duel uitge
vochten, ook door de hoog
ste teams. En ook de lo
gees komen mee en soms 
wordt een team van een 
andere vereniging uitgeno
digd. En natuurlijk is er ook 
de gezelligheid aan de bar 
en vertellen teruggekeerde 
vakantiegangers er hun 
verhalen en geven raad 
aan hen die op punt van 
vertrekken staan. 

' 

Nu de proef geslaagd lijkt, is 
er voldoende reden om daar 
ook in de komende jaren 
mee door te gaan. Daarbij . 
zou overwogen kunnen wor
den tijdens de zomervakan
tie de avond ook open te 
stellen voor niet-leden. 
Voor wie meer informatie 
wenst over TTV Taverbo, 
kan daarvoor terecht bij de 
secretaris W. Jansen (0411) 
674289 of 674318. E-mail 
adres:wim.helga@hi.nl 

Dat tafeltennissen in de zo
mermaanden niet geliefd 
zou zijn, is natuurlijk een 
verkeerde veronderstelling. 
Wie wel eens op een cam
ping komt ziet bijna altijd 
wel een of meer tafeltennis
tafels en vaak moet men er 
op een beurt wachten. En 
dat tafeltennissers de hitte 
schuwen is evenmin waar. 
In mei jl. werd nog door zes 
leden van Taverbo deelge
nomen aan het jaarlijkse in
ternationale toernooi in Llo
ret de Mar in het warme 
Spanje. 

RfDe KeukenhavenlB 

Nu de vakantie half voorbij 
is, kan al van een succes 
gesproken worden. De op
komst en belangstelling zijn 
buiten verwachting. Zo'n 25 
tot 30 liefhebbers zijn op de 
woensdagavond actief met 
deze sport bezig . Vaak zijn 

lta!iaa1t3 
/aie!frft~IJI( 

Ook voor u een gedegen advies en 
st:ldffenmd design va ·va1anensen 

mei .hart voo.r uw keuken. 
Bigen valdnJnthge monfugediensf voo.r alle 

voorkomende werkzaam.heden.. · 

. Prof"·v. Ginnekemtr. 27 OUDENBOSCH 
< 016511330557 

info@keukenhuven.nl www.keukenhaven.nl 
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Als follow-up van het Kinder Tafeltennisfeest or
ganiseerde .Hita '79 voor het tweede jaar op rij 
de Carnavalstraining. Er mag dus al voorzichtig 
van een traditie gesproken worden. Vooral dit 
jaar was het een succes, omdat de periode tus
sen de kerst en carnaval niet zo lang was. 
Op de donderdag voor carnaval was de hele 
speelzaal getooid in kleurrijke carnavalsversie
ring, van ballonnen tot vlaggetjes. Behalve de 
frivole versierselen zorgden ook de gedimde 
verlichting en de vrolijke muziek voor een sfeer 
waarin het voor de kinderen goed toeven was. 

Van zeven tot negen uur 
konden de kinderen zich uit
leven op vervormde tafels: 
erg schuin, erg laag, ver uit 
elkaar, met een hoog net er 
op, noem maar op. Alle 
deelnemers aan het jeugd
evenement in de kerstva
kantie waren voor deze acti
viteit uitgenodigd. Op de 
vierentwintig verzonden uit
nodigingen reageerden 
maar liefst 39 kinderen, een 
aantal wat de verwachtin
gen van de organisatie ver 
overtrof. Opvallend was het 
dat deze jongelieden carna
val op hun heel eigen ma
nier wisten vorm te geven: 
ballonnen knallen en achter 
elkaar aan rennen werd 
door een grote groep verko
zen boven het tafeltennis
spel. Om acht uur werd uit 
alle aanwezigen de 'Zeld
zaamste Zot van Hita '79 
gekozen. Een jonge mooi 
geklede cowgirl was de ster 
van de avond na het op
spelden van haar button en 
het uitpakken van haar Su
per Mega Carnavals Overle-

vings Pakket, beschikbaar 
gesteld door de plaatselijke 
speelgoedzaak. Rond de 
klok van negenen werd het 
hele feestje afgesloten met 
een bezoek van Prins Jan 
dun derde van het Pezerik
kengat (Hilvarenbeek). Hij 
liet zien dat hij de technie
ken van onze sport ook be
heerst, maar wat mag je 
anders verwachten van 
een campinghouder... Met 
een onderscheiding voor 
de secretaris en het organi
serende bestuurslid uitte hij 
zijn blijk van waardering 
voor dit carnavaleske initia
tief, waar door de organisa
tie met volle tevredenheid 
op teruggekeken mag wor
den. Nu maar hopen dat er 
een paar feestneusjes blij
ven hangen bij Hita '79 ... 

15 



Waarschijnlijk is dit het bekendste begin van een sin
terklaasgedicht. En tevens erg afgezaagd, non
origineel, saai. Zo ook is het met het houden van 
een surpriseavond, vond de jeugdcommissie van de 
Hilvarenbeekse tafeltennisvereniging Hita '79 een 
jaar of vier geleden. Toch worden met name de 
jeugdleden weer erg actief als de laatste donderdag 
voor 5 december is aangebroken. 

Hita '79 organiseert dan een 
Sinterklaastraining. Op acht 
tafels en twee vloerplekken 
in de trainingszaal worden 
een tiental oefeningen op
gesteld, waarmee de veelal 
beginnende tafeltennista
lentjes hun balvaardigheid 
kunnen testen. Een paar 
voorbeelden. 'Op de hoge, 
hoge daken' speelt zich af 
op een tafel waarbij aan de 
ene zijde een bank onder 
de tafelpoten staat. Daar
door staat de tafel over de 
lengteas scheef. Een ver
vaarlijk effect is het resul
taat. Het reactievermogen 
wordt optimaal benut. Even
zogoed wordt er ook bij het 
tafeltennissen met een 
klomp in plaats van het 
batje een beroep gedaan op 
's mens' reactievermogen. 

Voor 'Mijters meppen' doen 
we een beroep op onze ta
feltennisrobot. Op de rand 
van de tafelhelft waar de 
robot gemonteerd is, staat 
een viertal mijtertjes, zo'n 
tien centimeter hoog. Doel 
is om binnen een minuut zo 
vaak mogelijk een mijtertje 
van de tafel af te krijgen. 
Erg populair bij onze jeugd 
is het 'Zie de maan'-spel. 
Op beider tafelhelften ligt 
een viertal bierviltjes, dus
danig beplakt dat ze zijn 
gemetamorfoseerd tot 
maantjes. Telkens als een 
maantje wordt geraakt, dan 
mag die naar je eigen helft. 
Wie de meeste maantjes 
op de eigen helft heeft lig
gen aan het einde van drie 
minuten, is de winnaar. 
Leuke van dit spel is, dat 
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het steeds moeilijker wordt 
als je veel maantjes raakt 
(er liggen er immers steeds 
minder op de helft van de 
tegenstander). Andersom 
wordt het ook gemakkelijker 
als je minder balvaardigheid 
hebt, want dan komen er 
juist meer maantjes op de 
helft van de tegenstander te 
liggen. Jeugdleden die al 
verder gevorderd zijn, krij
gen bij elk spel een handi
cap. Ze spelen bijvoorbeeld 
met het batje in de andere 
hand. Aan het einde van de 
avond wordt de ·inzet be
loond met warme worsten
broodjes en chocolademelk. 
Degene met de meeste 
punten ontvangt -hoe kan 
het anders- een cadeautje. 



1, 

Zaterdag 19 oktober 
Zondag 20 oktober 
Zondag 20 oktober 
Zondag 20 oktober 
Zondag 3 november 
Zondag 3 november 
Zondag 3 november 
Zondag 10 november 
Zaterdag 16 november 
Zondag 17 november 
Zondag 1 december 
Vrijdag 6 december 
Zondag 8 december 
Zondag 8 december 
Zaterdag 14 december 
Zaterdag 14 december 
Zondag 15 december 
Zaterdag 21 december 
Zondag 22 december 
Kerstvakantie 

1. 

" 

1 e c jeugdranglijsttoernooi 
Lilianetoernooi in Vlijmen 
Nat. 8-meerkampen ~finale 
1 e B jeugd rang lijsttoernooi 
JONIT Dag van het talent 

. finale landelijke jeugdmeerkampen 
A meerkampen 1 e ronde 
trainingsstage jeugdselectie 
2° C jeugdranglijsttoernooi 
1 e A jeugdranglijsttoernooi 
nationale B meerkampen % finale 
beslissingswedstrijden afdeling 
afdelingsontmoeting jeugd 
Nationale A meerkampen finales 
2° B jeugdranglijsttoernooi 
Pij lerdamtoernooi 
3° C ranglijsttoernooi 
Nationale jeugdmeerkampen 1 /8 finales 
Nationale B meerkampen finale 
Kindertafeltennisfeest 

f+HZ 

-
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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 / 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! 

j Ç> ,,,.--9 c 
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Bar-Bowling de Kruitmolen kan u diverse bowling -arrangementen aanbieden, zoals: 

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

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

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

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

• Alles incl. 1 uur bowlen • drank voor eigen reken ing • 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" 
Kru itmolenlaan 129, 4337 KP Middelburg. Telefoon 0118 - 63 48 62 of 0118 - 63 49 50 - Telefax 0118 - 64 27 82 
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Om de Nederlandse toppers van dichtbij te aan
schouwen heeft het geen zin om voor de TV te 
gaan zitten'. Je zult erop uit moeten. Het is na
tuurlijk mogelijk om internationale toernooien of 
competitie wedstrijden in Duitsland te gaan be
zoeken, voor velen is dit allemaal teveel moeite 
en is het afwachten op enkele spaarzame mo
menten. Never Despair heeft de organisatie op 
zich genomen van twee interlands van de Ne
derlandse herenselectie. De redenen hiervoor 
zijn onder andere het 55-jarig bestaan van Never 
Despair en eveneens om op deze wijze haar re
gionale functie nieuw leven in te blazen. 

Het mogen organiseren van 
een interland is geen van
zelfsprekendheid. In eerste 
instantie hebben er een 
aantal gesprekken met de 
NTTB plaatsgevonden en 
vervolgens nog een aantal 
met Rutac Sport and 
Events. De definitieve over
eenkomst kon pas getekend 
worden twee weken voor 
aanvang van de eerste in
terland. Als organisatie heb
ben we ons door velen laten 
informeren en hebben we 
een beroep gedaan op een 
zeer grote groep van vrijwil
ligers voor de uitvoering. 
Voor de organisatie wareri 
er de volgende knelpunten: 
informatie krijgen waar aan 
moet worden voldaan, licht
sterkte in de zaal en het 
werven van toeschouwers. 
De eerste interland heeft 
reeds plaatsgevonden op 
24 september tegen Joego
slavië. Qua organisatie een 
succes, ondanks de tijds
druk is alles goed verlopen. 
De prestatie van het Neder
lands team was natuurlijk 
een tegenvaller (verlies 2-3) 

maar het getoonde spel was 
zeker indrukwekkend. De ge
schatte aanwezige 180 toe
schouwers hebben kunnen 
genieten van prachtige rallis 
waarbij het hoge tempo de 
handen van de toeschouwers 
op elkaar heeft gekregen. Sa
men met de zeer enthousias
te toeschouwers is het toch 
een mooie tafeltennisavond 
geworden. De spelers Danny 
Heister, Trinko Keen en Ka
lun Yu hebben op 8 oktober 
in Frankrijk gespeeld en ko
men 12 november weer terug 
naar 's-Hertogenbosch voor 
een thuiswedstrijd tegen Oos
tenrijk. Omdat we voor de or
ganisatie van de volgende in
terland meer tijd hebben den
ken we er serieus over na 
zullen we bijvoorbeeld ook 
een cliniq gaan organiseren 
(nadere informatie volgt). We 
verwachten meer toeschou
wers (max. 400) en hopen op 
een overwinning van het Ne
derlands team. Heeft u zin 
om deze interland ·op hoog ni
veau te komen aanschou
wen? Bestel dan nu uw kaar
ten. De prijzen hiervoor be-
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dragen: 
- Volwassenen€ 5,00 
- Jeugd (t/m 15) € 2,50 
Neem voor het bestellen 
van de kaarten contact op 
met Selma Paetzel van TTV 
Never Despair via e-mail: 
Selmapaetzel@hotmail.com 
of telefoon: 06-47886461. 
De kaarten zullen op de dag 
van de interland voor u 
klaar liggen aan de kassa. 
Een andere mogelijkheid: 
bezoek de website van 
Never Despair 
(www.neverdespair.nl). 
Voor meer informatie over 
de organisatie kun je con
tact opnemen met Ronald 
Sprang, 
ronald@neverdespair.nl of 
073 - 6498269 

." 



Je weet 
bij wie 

je koopt 
BIEZELINGESTRAAT 1 KAPELLE 

TELEFOON 0113 - 341562 
.J 

ROC WESTERSCHELDE 
Regionaal 
Opleidingen Centrum 

voor Zeeuwsch-Vlaanderen 

ROC Westerschelde verzorgt opleidingen en cursussen in de volgende sectoren: 

• basiseducatie en vorming 
•dienstverlening , gezondheidszorg en welzijn 
•vavo 

•economie 
•techniek 
• ROC Contract 

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

Nevenvestigingen: 
Houtenkwartier9, 4561 AA Hulst 
Telefoon: 0114-314084 
Telefax 0114 - 31 50 34 

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

Stadhouders/aan 1a, 4501 KE Oostburg 
Telefoon: 0117-455151 
Telefax: 0117 - 45 33 09 

Het ROC Westerschelde verzorgt VOLWASSENENEDUCATIE en BEROEPSONDERWIJS 
ROC Contract verzorgt CURSUSSEN voor particulieren , bedrijven en instellingen 
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Audrey Koole van SAR '72 uit Kloosterzande 
heeft op het Open Zeeuwse Jeugdtoernooi Ta
feltennis te . Kruiningen de titel in de hoogste ge
mengde Jeugdklas voor zich opgeëist. Daar
mee bevestigde zij de goede vorm waarin zij 
zich vlak voor de start van de najaarscompetitie 
bevindt, want zij liet hierbij alle andere concur'" 
renten, waaronder haar clubgenoten, achter 
zich. 

In een bijzonder spannende 
finale rekende Audrey Koole 
in vijf games af met de als 
eerste geplaatste Thomas 
Groenewoud van Middel
burg-Zuid. 

Een kleine 150 meisjes en 
jongens namen deel aan dit 
onder auspiciën van de af
deling Zuid West georgani
seerde evenement. 
Bij de meisjes junioren ging 

De uitslagen: 
Meisjes Junioren: 1. Stefanie Fassaert (SAR '72) 

2. Tamara Meerman (Arnemuiden) 
Meisjes Kadetten: 1. Audrey Koole (SAR '72) 

2. Simone de Klerk (SAR '72) 
Meisjes Pupillen/: 1. Lieke Roelans (SAR '72) 
Welpèn 2. Dominique van de Ketterij (Arnemuiden) 
Jongens Jun. BC: 1. Thomas Groenewoud (Middelburg-Zuid) 

2. Wilbert Poppe (Arnemuiden) 
Jongens Jun. 0: 1. Michel Labeur (Middelburg-Zuid) 

2. Reindert Hoeksema (Middelburg-Zuid) 
Jongens Kad. BC: 1. Marinus Lichtendahl (Kapelle) 

2. Lindert Moerdijk (Arnemuiden) 
Jongens Kad. D: 1. Erik Mangnus (Reynaert) 

2. Peter Janse (Yerseke) 
Jongens Pup. C: 1. Kristian Davidse ('t Zand) 

2. Koen van Velthoven (Scaldina) 
Jongens Pup. D: 1. Martijn Koole (Yerseke) 

2. Mike Hamelink (SAR '72) 
Jongens Welpen: 1. Patrick de Hoon (Backhands) 

2. Michael Koole (SAR '72) 
Jeugd 1: 1. Audrey Koole (SAR '72) 

2. Thomas Groenewoud (Middelburg-Zuid) 
Jeugd 2: 1. Marinus Lichtendahl (Kapelle) 

2. Marco Louisse (Middelburg-Zuid) 
Jeugd 3: 1. Michiel Keijts ('t Zand) 

2. Stephan Pieters (Reynaert) 
Jeugd 4: 1. Martijn de Clerck (SAR '72) 

2. Bruno de Schepper (Reynaert) 
Jeugd 5: 1. Erik Mangnus (Reynaert) 

2. Marten Postema (Oudelande) 
Jeugd 6: 1. Jules Nefs (Markiezaat) 

2. Erik Bouwense (Middelburg-Zuid) · 
Jeugd 7: 1. Michael Koole (SAR '72) 

2. Patrick de Hoon (Backhands) 
Jeugd 8: 1. Michel Mulders (Markiezaat) 

2. Job Duinkerke (Arnemuiden) 
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de titel zoals verwacht naar 
Stefanie Fassaert van SAR 
'72, terwijl bij de jongens ju
nioren Thomas Groene
woud beslag legde op de 
eerste plaats. 

,, 

il 
il 

.... 



Op zaterdag 22 juni, 's morgens om zes uur, gaan Jan 
Remmers en Gerrit van den Bosch met de auto op 
weg naar Luzern in Zwitserland om een eervol 
plaatsje te veroveren op de Wereldranglijst Veteranen 
tafeltennis. De reis, via Antwerpen, Aken, Koblenz, 
Karlsruhe en Basel verloopt zonder al te veel proble
men. Alleen bij Karlsruhe is er door wegwerkzaamhe
den filevorming, maar toch staan beide Scaldinaleden 
's middags om half vijf voor de deur van de familie 
Oechslin in Kriens, een dorp dat tegen Luzern 

De begroeting met gast
vrouw Diana en haar man 
Peter is allerhartelijkst. In de 
loop van de week zal ook 
blijken dat het Zwitserse 
echtpaar uitstekend de 
kunst verstaat om het lo
gees erg naar de zin te ma
ken. Toch doen zij dit niet 
beroepsmatig. In het souter
rain van hun mooie huis is 
namelijk een professionele 
ingerichte kapsalon waar 
Diana een paar dagen per 
week haar klanten ontvangt 
terwijl Peter, als architect, 
diverse bouwprojecten be
geleidt. Uit de verschillende 
bouwtechnische oplossin
gen in zijn eigen huis blijkt 
wel dat hij prima vakman is. 
Trouwens het vier verdie
pingen tellende pand is ook 
schitterend ingericht. Het is 
helemaal in de zwart-wit
grijs kleurstelling uitge
voerd. Voor Gerrit en Jan 
voelt het of ze in een vijf
sterren hotel zijn aangeland, 
terwijl ook de bijbehorende 
verzorging deze classificatie 
blijkt te bezitten. 

Viermanspoules 
Na het ontbijt de volgende 
morgen gaan de beide vete
ranen tafeltennissers eerst 
naar de speelaccommodatie 
om aan de weet te komen 

hoe laat zij maandag moe
ten aantreden. Het blijkt dat 
Jan, die als veertiger nog bij 
de jonkies hoort, 's morgens 
om negen uur al aan de bak 
moet, terwijl Gerrit, als ze
ventiger, pas 's middags om 
half drie present hoeft te 
zijn. 
Iedere speler is in een vier
manspoule ingedeeld en om 
de groep van 2700 tafelten
nissers, uit vierenzestig ver
schillende landen, allemaal 
op één dag aan de beurt te 
laten komen zijn vier ver
schillende, naast elkaar lig
gende, hallen beschikbaar. 
Ook op die vrije zondagse 
speeldag is er geen tafel on
bezet, zodat Jan en Gerrit 
een flink poosje moeten 
wachten voordat ze de gele
genheid krijgen om een 
kwartiertje in te slaan. Dat is 
lang genoeg want ze zijn 
dan al flink bezweet. De 
temperatuur buiten is 33 °C 
en in de hal mogelijk nog 
warmer. Wel is het hierna 
een tegenvaller dat er bijna 
geen mogelijkheid is om te 
douchen. Beide vrienden 
besluiten dan maar om zich 
in hun pension op t~ frissen, 
zo'n twintig minuten lopen 
van het spelershome. De 
verrassing daar is dat Na
dia, de dochter des huizes, 
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haar 228 verjaardag viert, 
waarop Gerrit spontaan zijn 
zojuist van de World Vete
rans Tabletennisorganisatie 
ontvangen rugtas als kade 
aanbiedt, wat uiteraard in 
dank wordt aanvaard. 

Toeristenstad 
Om nog iets van de omge
ving te zien besteden beide 
tafeltennissers de rest van 
hun vrije zondag aan het 
bezichtigen van Luzern. In 
deze mooie, aan -het Vier
waldstattensee gelegen, 
toeristenstad vindt op deze 
dag ook nog een muziekfes
tival plaats waardoor de vro
lijke klanken van de vele 
deelnemende korpsen een 
sfeerverhogend effect heb
ben. Na een wandeling over 
de uit 1300 stammende 
houten Speierbrug, die met 
tientallen historische be
schilderingen is versierd, 
beëindigen Gerrit en Jan 
hun rondgang bij Willem 
Tell. Natuurlijk leeft de oude 
nationale boogschutter niet 
meer, maar op de naar hem 
genoemde raderboot is op 
het deze tropische zondag 
goed toeven. Ook de barbe
cue 's avonds is uitstekend 
verzorgd en bovendien erg 
gezellig omdat ook de Ne
derlandse tafeltennissters 



Gerda Nielen en Bep Hol
ster, die bij een. zus van de 
gastvrouw logeren, aanwe
zig zijn. 

Die Katze 
Naast de dreunende don
derslagen van 'het naderend 
onweer, dat gelukkig een 
eind aan de hitte gaat ma
ken, worden Jan en Gerrit 's 
nachts ook nog wakker om
dat met een harde klap de 
deur van hun slaapkamer 
wordt opengegooid. Ver
schrikt vliegen ze beiden 
overeind met de vraag op 
de lippen: wie de onbe
schaamdheid heeft om hen 
midden in de nacht zo ruw 
in hun slaap te storen. Ei
genlijk weten ze meteen het 
antwoord al. Het moet "die 
Katze" zijn waarvoor gast
heer Peter heeft gewaar
schuwd met het advies: "om 
de deur op slot te doen om
dat anders bezoek niet uit
gesloten is". Inderdaad pa
radeert, bij het aanknippen 
van de lamp, de "brutale 
zwarte" met in haar kielzog 
"de schuwe grijze" door de 
kamer. Dit laatste dier is, 
als Gerrit uit zijn bed stom
melt, meteen weer verdwe
nen, maar de zwarte vlucht 
door de open buitendeur het 
glazen platform op en is niet 
van plan om daar voorlopig 
vandaan te gaan. Daarom 
gaat die toegang noodge
dwongen op slot en probe
ren de twee tafeltennissers 
weer snel de slaap te vatten 
in de wetenschap dat één 
van de twee straks opnieuw 
uit bed moet om voor poes
lief, wanneer zij dit zelf aan
geeft, de deuren naar de 
vrijheid te openen. 

Wereldkampioen 
Op maandagmorgen, de 
eerste speeldag van het in-

ternationale evenement, re
gent het hard. De verwach
ting dat het daardoor wel 
een stuk koeler in de speel
hal zal zijn, blijkt geen juiste 
conclusie te zijn.Toch heeft 
Jan, die om negen uur ach-

. ter de tafel staat, geen last 
van overtollig zweet. Want 
hij verliest zijn eerste game 
gelijk met 0-11 en moet ver
der met 6-11 en 5-11 zijn 
Duitse tegenstander Ralf 
Helbing met de overwinning 
feliciteren. Zo komt hij snel 
tot de ontdekking dat hij in 
een zeer sterke poule is in
gedeeld. De tweede Duit
sers waar hij het tegen moet 
opnemen, de derde speler 
komt niet opdagen, blijkt Ja
ri Vojtek te zijn, die al eens 
in het dubbelspel als we
reldkampioen is geëindigd, 
zo zit meer dan 1-11, 2-11 
en 3-11 niet voor hem in. 
Wat heeft Jan hier dan nog 
te zoeken? Dit begin tegen 
beide toppers, Helbing wint 
zelfs van Vojtek, is een gro
te desillussie voor hem. 
Bij Gerrit, die 's middags in 
zijn eerste partij tegen de 
Hongaar Jozsef Jobb aan
treedt, gaat het helemaal 
niet zo gek. In eerste instan
tie loopt hij wat achterstand 
op, maar haalt dit weer in en 
tot 10-10 blijft de stand in 
evenwicht. Dan weet Jozsef 
twee punten achter elkaar te 
scoren en pakt de eerste 
game. Gerrit neemt hierna 
met 9-6 een voorsprong en 
heeft de beste kans op 
winst. Maar hij neemt te 
veel risico en zijn tegenstan
der, die over een harde 
backhandslag beschikt , 
komt langzij en weet na 11-
11 de game weer naar zich 
toe te trekken. In de derde 
game komt ons Scaldinalid 
er niet meer aan te pas en 
moet met 6-11 de Hongaar 
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feliciteren. 
De volgende partij tegen de 
Duitser Karl Kauke, die nog 
iets sterker is dan Joszef 
Jobb, geeft ongeveer het
zelfde beeld te zien. Er zijn 
toch wel kansen, maar met 
8-11, 2-11 en 9-11 moet hij 
wel het hoofd buigen. 

Eerste winst 
Bij elkaar staat Gerrit hele
maal niet slecht te spelen 
en tegen Pesi Pestonjee uit 
Sri Lanka weet hij dat goed 
door te zetten. Zo pakt hij 
met 11-4 de begingame en 
blijft hij constant de zwakke 
backhandzijde van zijn te
genstander opzoeken. Om
dat onze senior verder nog 
een stukje sneller beweegt 
incasseert hij ook, met 
tweemaal 11-7, de volle 
winst. Evenals Jan, die eer:t 
partij kado heeft gekregen, 
eindigt hij op de derde 
plaats en mag hij op don
derdag in de verliezersron-

. de verder gaan. 
In deze ronde denkt Gerrit, 
als 70-plusser, nog wel kan
sen te hebben, maar dat 
valt vies tegen. Hij komt nu 
Ferenc Ragoncsa als tegen
stander tegen en deze Hon
gaar blijkt in zijn leeftijdsca
tegorie kampioen van zijn 
land te zijn. Met 3-11 , 2-11 
en 6-11 heeft Gerrit dan ook 
het nakijken. 
Ook Jan heeft bij de Tjechi
sche speler Bocan Mirosb 
niet veel in de melk te brok
kelen. Toch zien zijn rap
portcijfers: vijf, zes en vijf er 
wel iets beter uit dan van 
zijn clubgenoot. 
Beide Scaldinaspelers heb
ben aan de organisatie ge
vraagd om voor het dubbel
spel een partner voor hen te 
zoeken. Hierdoor zijn ze 
van mening dat ze wel aan 
een buitenlander zullen wor-
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dengekoppe~.T~hunve~ 
bazing kunnen ze beiden 
met een landgenoot dubbe
len. Hoewel de naam van 
Jan z'n partner Shahab 
Davoudi niet erg Neder
lands klinkt, blijkt dit een 
Egyptenaar te zijn die al ja
ren in ons land verblijft en 
lid van een Amsterdamse 
club is. Deze derdeklasser 
is verschrikkelijk snel en 
probeert op elke bal te 
smashen waardoor Jan ei
genlijk alleen maar de bal 
op tafel hoeft te houden. Te
gen de Zwitsers Guido 
Ghezzi en Marcel Rieben 
gaat dit met de gamestan
den 11-6, 4-11, 7-11en10-
12 best wel redelijk, maar 
echte winst zit er niet in. Te
gen de Spaanse spelers 
Jose Luis Navarrete Gluer
ro en Joan Pareja verloopt 
het met 3-11, 1-11 en 4-11 
een stuk minder terwijl de 
Duitsers Klaus Hinz en Tho
mas Machelett met 5-11 , 6-
11 en 5-11 ook een maatje 
te groot te zijn . 

Sterke tegenstanders 
Gerrit heeft op zijn weg Cor 
de Waal gevonden die een 
onbekende voor hem is, 
maar zijn vrouw Winnie kent 
hij wel. Deze dame draait al 
vrij lang mee in het landelij
ke vrouwencircuit en Gerrit 
heeft haar vroeger diverse 
malen ontmoet bij de wed
strijden van zijn dochter die 
toen een A-licentie had. 
Bij het inspelen blijkt dat 
Cor een verdedigend spelle
tje heeft en vrij ver achter 
de tafel staat. Omdat hij niet 
zo snel is komt hij regelma
tig een stapje tekort. De 
aanwijzingen van Gerrit om 
hem dichter bij de tafelrand 
te laten staan hebben in de 

eerste game tegen de 
Zweedse spelers Ernst 
Lundmark en P. Hermans
son nog niet het juiste resul
taat. Ook komt Cor door de 
effectvolle service van zijn 
partner in de problemen bij 
de returnbal. Op aanraden 
van Jan en Winnie past 
Gerrit zijn opslag aan en 
gaat het een stuk beter. In 
de derde game weten de 
Hollandse senioren, mede 
door de goede backhand
ballen van Cor, zelfs met 
11-7 te winnen. Maar de 
Zweedse spelers zijn beter 
op elkaar ingespeeld en zij 
trekken uiteindelijk dan ook 
de winst naar zich toe. 
Op dezelfde wijze, met re
gelmatig leuke ralleys, ver
loopt ook het spel tegen de 
Japanners Massahide Ka
wase/Shigeyuki Natsume en 
de Duitsers Georg Mätzler/ 
Adolf Schmidt. De tegen
standers zijn samen, door
dat zij elkaar goed kennen, 
telkens net iets sterker. Ook 
in de verl iezersronde moe
ten Gerrit en zijn partner 
met 7-11 en twee keer 6-11 
de eer aan het Duitse kop
pel Paul Appel/Hörner laten. 

Saamhorigheid 
Wel leuk is dat bij de wed
strijden van de dubbels 
steeds een groot deel van 
de zesentwintig man· tellen
de Hollandse delegatie aan
wezig is. Dit geeft toch een 
prettig solidariteitsgevoel . 
Ook verlopen de wedstrij
den in een goede sportieve 
sfeer. Vele tegenstanders 
gaan met elkaar op de foto 
en wisselen kleine pre
sentjes uit. Goed be
schouwd is het een geweldi
ge ervaring om te zien hoe 
al deze honderden ouderen, 
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grijs overheerst duidelijk, 
met grote inzet met de tafel
tennissport bezig zijn. Daar 
word je toch wel warm van 
en is een hele fijne beleve
nis. 
Daarnaast is er om hen 
heen dan die prachtige 
Zwitserse natuur met vlak 
naast de deur die imposan
te Pilatus met een hoogte 
van 2135 meter. Daar moet 
je gewoon bovenop ge
weest zijn. Op woensdag, 
de vrije speeldag, trekken 
ook Jan en Gerrit naar bo
ven, eerst lopend en daar
na, het laatste steile, rots
achtige stuk, waarvoor je 
een speciale uitrusting no
dig hebt, per skilift. Bij de 
beklimming- komen ze hoe 
langer hoe meer onder de· 
indruk van de schitterende 
omgeving met de veertig tot 
vijftig meter hoge dennen
bomen, het kabbelende 
beekje en het bonte groen 
langs de kanten_. Door de 
immense stilte worden ze 
helemaal op zichzelf terug
geworpen en ontdekken ze 
dat een mens maar een nie
tig wezen is in deze entou
rage. Bij het bereiken van 
de top wordt dit gevoel nog 
eens verstevigd door het 
aanschouwen van andere 
hoge bergtoppen en de 
weidse aanblik van land
streek met in de diepte de 
minuscule bebouwing van 
de bewoners. Wat mooi dat 
je door zo'n klein tafelten
nisballetje zoveel van de 
wereld te zien krijgt. 

GERRIT. 

( 

, ... 



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 

W~j werken met de meest toonaangevende bank/verzekeraars in Nederland 

Marcel Eichhorn, Telefoon: 078 - 6229949 Fax: 078 - 6229947 
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• Tijdens het zomerreces hebben een 
aantal leden van ttv Waalwijk duidelijk 
niet stil gezeten. De laatste klusjes van 
de in 2001 ingezette verbouwing zijn af
gerond, zoals nieuwe plafonds in de 
kleedlokalen en de bestuurskamer en 
nieuwe tegelvloeren in de kleedlokalen 
en de doucheruimtes. De accommodatie 
van ttv Waalwijk is nu weer tip top in or
de. 

• Service, het clubblad van ttv Tanaka uit 
Etten-Leur, verscheen voor de 1 OOste 
maal. Maar liefst 14 jaar is er m~t veel 
menskracht op amateuristische wijze 
een professioneel clubblad uitgebracht. 
In de 1 OOste uitgave is de redactie in de 
archieven gedoken en heeft uit elke 
jaargang een artikel opgenomen. Daar
bij is de originele opmaak gehandhaafd, 
zodat duidelijk te zien is hoe het blad in 
de loop der jaren is veranderd. 

• TTV Attaque uit Sint Oedenrode heeft 
een enquête gehouden over het club
blad. Het gemiddelde rapportcijfer wat 
de lezers voor de tekst van de artikelen 
in "Achter het net" gaven was 7,5. Het 
algehele cijfer was een 7,8. Een fraai 
compliment van de leden voor de redac
tie. 

• De redactie van "dropshotje" van T.C.S. 
uit Steenbergen moet alles alleen doen. 
De leden hebben 0 bladzijden en 0 let
ters aangeleverd. Ter geruststelling voor 
de redactie: dat is bij de meeste vereni
gingen zo, al is het natuurlijk niet de be
doeling van een communicatiemiddel 
tussen de leden. 

• TTV Taverbo uit Boxtel heeft in de hal 
een nieuwe ingang gemaakt. In twee da
gen tijd hebben drie vrijwilligers 500 te
gels gelegd voor de nieuwe ingang en 
fietsenstalling. 

• Voorzitter Arno van Esch van Tios uit 
Tilburg trad tijdens de vergadering af. 
Omdat er niemand hem op wilde volgen 
gaat hij nog één jaar door. 
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• OTTC uit Oss organiseerde een verras
singsnacht. De deelnemers werden 
vanaf half tien welkom geheten met een 
glaasje bloed in een kantine die voor de 
gelegenheid was omgetoverd in een 
mysterieuze ruimte, compleet met spin
nen, kaarsen en muziek. Als iedereen 
binnen is krijgt OTTC bezoek van een 
geest die de deelnemers vraagt een 
moord van 300 jaar geleden te onder 
zoeken. Gewapend met een dosis on
zekerheid gaan de deelnemers naar 
buiten en daar werd hun de stuipen op 
het lijf gejaagd. Ze ontmoette daar ook 
de vreemdste familie die Oss rijk is ge
weest: moeder de heks, de zoon zon
der tong en zijn zus, een rovershoofd 
man, een eenarmige boer en een mis
handelde dienstmeid. Deze familie 
moest helpen bij het oplossen van de 
moord. 
Alle deelnemers hebben de avond zon
der veel schade overleefd. 

• Achter de bar bij ttv Flash uit Eindhoven 
staan een stel ordners. Hierin staan alle 
belangrijke documenten van de vereni
ging, zoals de statuten, het huishoude
lijk reglement, maar ook het handboek 
"hoe draai ik bardiensten". 

• In het clubblad van SV Red Star '58 
staan citaten uit een boekje van 
NOC*NSF. Het heet "De trouwste sup
porters" en gaat over de rol van de ou
ders in de sportieve carrière van kinde
ren. Een paar belangrijke conclusies: 
- toon interesse voor de sport van je 

.kind 
- kom eens kijken bij een training, maar 

vooral bij wedstrijden 
- klop bij problemen snel aan bij de club 
- sport is een hobby, verlies dat niet uit 

het oog 
bijna alle verenigingen draaien op vrij
willigers die hun stinkende best doen 
om het iedereen naar de zin te . ma
ken. Zij steken er veel vrije tijd in. 
Overal gaat wel eens iets mis. Rea
geer dan, maar reageer wel positief. 



• A.T.l.C. '77 heeft in de zomervakantie 
rolluiken geplaatst voor de toestellenber
ging in hun gymzaal. Hierdoor hoeft er 
niet meer gezocht te worden naar balle
tjes tussen de gymnastiektoestellen en 
ook de tocht die uit het hok kwam is nu 
verleden tijd. 

• In Helf11ond vond een zogenaamde 
Wijkcontactdag plaats in de wijk Stip
hout. Het is een ontmoetingsplaats voor 
raadsleden met het Stiphoutse vereni
gingsleven. De vertegenwoordigers van 
de gemeente werden ontvangen in het 
Stiphouse, het clubgebouw van ttv Stip
hout. 

• De beheerscommissie van ttv AAC 
Cosmos uit Veldhoven heeft proble
men. Er zijn niet genoeg barvrijwilligers 
meer en dus is de kantine regelmatig 
gesloten. Het wachten is op een aantal 
mensen die bereid zijn af en toe een 
keertje bardienst te draaien. 
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