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Kindertafeltennisfeest 

Vorige keer heb ik gevraagd te reageren op de nieuwe 
puntentelling. Een aantal lezers hebben dat gedaan en in 
deze ge-Mixed treft u de reacties aan. Allemaal heel harte
lijk dank voor uw bijdrage. 

In de Kerstvakantie wordt door veel verenigingen weer het 
kindertafeltennisfeest georganiseerd. Het is een betrekke
lijk eenvoudige manier om kinderen van de basisschool 
kennis te laten maken met de tafeltennissport. Een van de 
doelstellingen is ledenwinst en daarom is een goede fol
low up erg belangrijk. Mijn vereniging organiseert al jaren 
deze activiteit in de Kerstvakantie, maar we hebben er 
zegge en schrijven in al die jaren twee nieuwe jeugdleden 
aan overgehouden. En dat terwijl wij ook een follow up or
ganiseren. Wat doen we nu verkeerd? 
Graag zou ik van deelnemende verenigingen willen horen 
wat ze doen als follow up en hoeveel nieuwe jeugdleden 
het oplevert (heeft opgeleverd in het verleden). 

Verder wens ik u allen heel fijne feestdagen en een heel 
erg goed begin van 2003. 

Johan Heurter 
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Onder die titel treft u een 
bijlage aan bij GeMixed. 

_ Het afdelingsbestuur zou 
graag zien dat er in regio
naal verband activiteiten 
worden ontplooid. Door 
middel van het discussie
stuk 'Beter een goede 
buur dan een verre afde
ling' willen we daar tijdens 
de volgende regiobijeen
komsten met de verenigin
gen over praten. 

We hopen dan ook dat de 
bijlage in het bezit komt van 
de vertegenwoordigers van 
de clubs bij die regionale 
besprekingen. En dat niet 
alleen, we hopen ook dat er 
vooraf al eens over-wordt 
gepraat. We kunnen dan 
goed vernemen hoe over 
deze materie gedacht wordt 
en hoe we als afdelingsbe
stuur hiermee verder kun
nen. 

Namens het afdelingsbe
stuur, 

Adri Dam, voorzitter 

Door de Werkgroep TW worden de huidi
ge Licentiemeerkampen in het nieuwe sei
zoen niet meer gehouden. Dit ivm de ge
ringe belangstelling in de laatste jaren. 

Hoe: 
De 10 hoogst geklasseerde spelers uit ie
der klasse krijgen een uitnodiging. -
Binnen een week moeten de uitgenodigde 
spelers antwoorden of zij wel of geen ge
hoor willen geven aan deze uitnodiging. 
Hierna ontvangt men een definitieve uitno
diging. 

Wel zullen er voor de senioren meerkam
pen in een andere vorm gaan verschijnen. 
De nieuwe naam voor deze meerkampen 
is: 

TOP 6-KAMPEN SENIOREN 

OPZET: 
Deze 6-kampen worden aan het einde van 
de voorjaarscompetitie gespeeld. De resul
taten van de voorjaarscompetitie is bepa
lend. De spelers met de hoogste percenta
ges worden hiervoor uitgenodigd. 

Welke klassen: 
Hoofdklasse t/m r klasse 

Welk percentage: 
Minimaal 70% , en minimaal 70% van de 
wedstrijden gespeeld. 
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Wanneer: 
Op een vrijdagavond. Voor het huidige sei
zoen is dit vermoedelijk 16 mei 2003. 

Plaats: 
In een of twee verenigingsaccommodatie 
met minimaal 8 tafels, centraal gelegen. 

Kosten Deelnemers: 
Geen 

Nico van Erp (Werkgroep TW) 
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Zaterdag 7 december werd in Aarle-Rixtel de 
cursus jeugdtrainer afgesloten met een prak
tijkexamen. Al eerder was de theoretische ken
nis getoetst en nu was het aan de 8 kandida
ten om te laten zien dat ze in staat zijn om de 
jeugd training te geven. Vooraf hadden ze op
dracht gekregen om drie verschillende trainin
gen te schrijven. 

De eerste was gericht op 
beginners in de leeftijd van 
6 t/m 9 jaar, de tweede op 
kinderen van 9 t/m 12 jaar 
die ongeveer één jaar tafel
tennissen en de derde op 
kinderen van 12 t/m 14 jaar 
die al drie jaar spelen. De 
examinatoren, de heren 
Dam en Twardy, kiezen 
dan een opdracht uit en de 
kandidaat moet dan een 
gedeelte van die training 
geven. De trainingen zijn 
geschreven voor anderhalf 
uur en het examen duurt 
maar een half uur. Elke 
kandidaat heeft ook vier 
jeugdleden meegebracht 
naar het examen en de trai
ningen worden dan ook ge
geven aan gewillige slacht
offers. 
Michiel, Jim en Rob van 
JCV kregen o.a. training 
van Mark Laros. Volgens 
het drietal deed Mark het 
bijzonder goed. "Hij lette 
goed op wat je goed en 
fout deed en hij ziet dingen 
waar je zelf niet op let. Ook 
hij sprak hij je persoonlijk 
aan", aldus Rob. Mark gaat 
vanaf januari 2003 ook trai
ning geven bij JCV en Mi
chiel, Jim en Rob hebben 
daar alle vertrouwen in. 
Karin v.d. Heuvel is pas 18 

jaar. Ze zit in 6 gymnasium 
en heeft naast haar studie 
tijd gevonden om de cursus 
te doen. Ze vond het erg 
leerzaam. Verder roemde 
ze de goede sfeer en de 
gezelligheid van de vaak 
lange avonden. "Ik begon 
met een 6 voor de eerste 
opdracht, maar daarna ging 
het steeds beter en werden 
de cijfers ook hoger. Het 
examen ging vandaag wel 
niet zo geweldig, maar ik 
ben zeker geslaagd. Ik ga 
straks bij JCV training aan 
beginners geven." 
Peter van den Boogaart en 
Adriaan van de Velden van 
De Meppers uit Heeze wa
ren ook blij met de cursus. 
Peter vond het in het begin 
nog wat vaag, maar het 
werd steeds leuker. "Vooral 
toen we bezig waren met 
de gezamenlijke opdrach
ten en dus meer met tafel
tennis en met techniek. Ik 
speel wel 1 e klas, maar dat 
wil niet zoveel zeggen. Je 
moet de slagen nu goed 
voordoen en aanleren en je 
denkt daar normaal niet bij 
na." Adriaan was blij dat hij 
de cursus gedaan heeft. 
"We willen bij De Meppers 
over 1 % jaar landelijke com
petitie spelen. Ik wil ze wat 
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bijbrengen, op mijn manier. 
En dat is fanatiek." 
Peter Putmans van ttv Cos
mos uit Veldhoven was de 
hele week al zenuwachtig. 
"Gespannen is misschien 
nog een beter woord. Ik 
vond de cursus ook moeilij
ker dan ik vooraf gedacht 
had en ik heb er dan ook 
veel tijd in moeten steken", 
aldus Peter Putmans. 
De acht kandidaten in Aar
le-Rixtel deden het allemaal 
goed, want de examencom
missie kon na afloop mede
delen dat ze allemaal ge
slaagd waren. Voor het ta
feltennissen is dit erg posi
tief, want de geslaagden 
gaan allemaal training ge
ven (of geven al training) bij 
hun vereniging en voor de 
kinderen is het wenselijk 
dat ze de basisbeginselen 
goed aanleren. 
In Etten-Leur' is ook een 
cursus en hier gaan nog 14 
kandidaten proberen om 
het diploma jeugdtafelten
nistrainer te behalen. Bij het 
afsluiten van de redactie 
was de uitslag hiervan nog 
niet bekend. 

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

Voor meer informatie: 

+ bedrijfscatering 
+ feesten partijen 

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

Accountants-en 
Adviesgroep RiJkse 

rtner in . g 
Uw pa er1en1n 

d. 11stv 
1·1ce 18 

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

gevels of ruiten I autostriping 
reclameborden I spandoeken 

kunststof 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 I werkplaats: 
Pr. Irenestraat 2-1, 4481 BA Kloetinge 

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

autotelefoon 06 - 53 40 40 54 
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Sportief succes van de Nederlandse heren en 
organisatorisch succes voor Never Despair. 

Iedereen van de ca. 300 toeschouwers in het 
Bossche Tafeltenniscentrum op 12 november 
was het er over eens: een grandioze avond, 
goed verzorgd maar vooral prima tafeltennis. 

Trinko Keen, in september 
tegen Joegoslavië met twee 
nederlagen nog de schle
miel van het Nederlandse 
team, was dit keer de held 
van Oranje. Al in de ope
ningspartij zorgde Keen 
voor een daverende sensa
tie door topper Werner 
Schlager (nr. 4 op de we
reldranglijst) verrassend, 
maar verdiend opzij te zet
ten in vier games, 11-8, 11-
8, 8-11, 11-7. In de tweede 
partij verloor Daan Sliepen 
van Chen Wiexing, een 30-
jarige Chinese verdediger 
die voor het Oostenrijkse 
team uitkomt. Daan speel
de een goede partij maar 
verloor, zoals verwacht, 
toch kansloos met 8-11, 6-
11 en 5-11. Danny Heister 
zette in een spannende en 
enerverende partij in 5 ga
mes aanvaller Robert Gar
des, een Hongaar in Oos
tenrijkse dienst, opzij. Het 
beste werd bewaard voor 
het laatst. Trinko Keen en 
Chen Wiexing speelde een 
partij van zeer hoog niveau. 
Met lange rally's, wisselend 
scoreverloop, snel en uitge
kookt spel was het smullen 
voor de toeschouwers. 
Keen bleek het koelbloe
digst in deze zinderende 
slotpartij en won met 10-12, 
11-8' 5-11 ' 11-6' 11-8. 
Daarmee scoorde Neder-

land het winnende punt en 
werd het 3-1: een geweldige 
prestatie. Keen had zich al
dus geweldig gerevancheerd 
voor zijn mindere prestatie op 
24 september tegen Joego
slavië, ook gespeeld in het 
t9feltenniscentrum van Never 
Despair in 's-Hertogenbosch. 

Met de organisatie van beide 
interlands vierde Never Des
pair het 55-jarig bestaan. Op 
maandagavond 11 novem
ber, vóór de interland tegen 
Oostenrijk, werd nog een ta
feltennis-clinic gehouden met 
medewerking van de spelers 
van het Nederlandse team. 
Een 40-tal jongeren van Ne
ver Despair en regio-vere
nigingen mochten "trainen" 
tegen de nationale toppers 
tot groot genoegen van de 
jeugd maar kennelijk ook van 
de top-spelers. Ook de coach 
van het Nederlandse team, 
Pieke Franssen liet zich 
daarbij niet onbetuigd. 

Organisatorisch had de Bos
sche tlub, met veel vrijwilli
gers onder leiding van orga
nisator Ronald Sprang, het 
uitstekend voor elkaar. De in
terland werd geopend met de 
opkomst op marsmuziek van 
spelers en scheidsrechters, 
waarna de beide volksliede
ren ten gehore werden ge
bracht. De spelers en 
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scheidsrechters mochten 
vervolgens een geschenk
je in ontvangst nemen. 
Het publiek, met liefst drie 
hoofdbestuursfeden van 
de NTTB, genoot en ook 
de jeugdopleiding van Ne
ver Despair had met de 
verkoop van loten, financi
eel een goede avond. Het 
mooiste compliment kwam 
van een zeer tevreden 
Pieke Franssen, de Ne
derlandse coach, die voor 
een interland graag een 
volgende keer weer bij 
Never Despair te gast wil 
zijn. 

Hans van der Bruggen 
PR-functionaris 
Never Despair 



Uitdeuken zonder spuiten 
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KEFFEN EN PLASJES DOEN 

In diverse toonzetting te horen, bij toernooi, wedstrijd 
of bijeenkomst: "Weet jij hoeveel personen er eigen
lijk de baas zijn in de bond? Twee man, een Haagse 
paraafzetter en een advies-yuppie uit Papendal". De 
gebruikelijke conversatie van Urinoir, Koffiekamer & 
Wandelgang. Onnauwkeurig, maar met een kern van 
waarheid. Aan de leiband lopen, dat is hier de toe
passelijke uitdrukking, want sportbonden gedragen 
zich als schoothondjes. Nu en dan mogen ze keffen 
en plasjes doen. Daarna neemt de straffe hand van 
de baas het over. 

Ergens op Welzijn & Sport 
heeft een pennenlikker (in 
opleiding, waarnemend, 
flexiwet, plaatsvervangend, 
tijdelijke arbeidsplaats, de
tacheringsbasis: aankruisen 
wat van toepassing is) twee 
millimeter ruimte voor ons 
in zijn portefeuille. Die amb
tenaar is ingehuurd als pa
raaf-tijger. Hij moet de krab
bel zetten, voor gezien en 
akkoord bevonden. Elders, 
in een bunker van NOC* 
NSF, zwerft een young
consultant die op grauwe 
maandagochtenden "tt: 
8.30 - 9.05" in zijn agenda 
heeft staan. En nadert er 
een evenement, dan ' wap
pert een Rutac-boy in een 
pak van moderne snit met 
een contractwijziging: kijk, 
ik zet jullie achterop de ba
gagedrager bij de familie 
badminton, dan zijn de sub
sidieboeren en de mate
riaalbonzen tevreden. · 
De tafeltennisbond heeft 
drie troefkaarten verspeeld: 
ervaring, kennis en macht. 
In ruil voor, tja, in ruil voor 
wat? De opgeklopte room 

van een strategisch mani
fest? Af en toe merk je hoe 
de leiband wringt en dwingt: 
tja, eh, het zit zo, de subsi
dieverstrekkers eisen dat we 
voldoen aan toetsingscriteria. 
Of deze: het meerjarenplan 
moet volgende week op pa
pier staan, vanwege de sub
sidiegever, want anders ..... 
Dus alle hens aan dek, 
machte- en hulpeloosheid 
troef. We zijn overgeleverd 
aan case-managers. Die 
hebben de ballen verstand 
van pingpong en noemen het 
de overstap van aanbodge
richt naar vraaggericht. Eén 
manager kan meer vragen 
beantwoorden dan honderd 
cliënten kunnen bedenken, 
zo iets. En knelpunten die je 
voorheen oploste, plaats je 
nu op· de snelweg en je 
m9akt er rapporten en noti
ties over, begrijp je wel. Deze 
slimheid brengt public relati
ons & communicatie in een 
lastig parket. De uitgaven 
voor PR/communicatie zijn 
op amper 6% begroot. Met 
zo'n fooi schaam je je voor 
informerend werk. Het ma-
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ken van TafeltennisMagazi
ne betekent keffen en plas
jes doen. Eind september 
kregen we allemaal een 
kosteloze TTM in de schoot 
geworpen. Een gratis blad? 
Jazeker, tafeltennis-NL bv 
ontving een levensteken 
van de bond, in de vorm 
van een heus magazine. 
Want er lag een berg tekst 
klaar en ziedaar, het bonds
orgaan herrees uit haar bij
na-graf, dit keer in record
oplage. Ik wed dat die spe
cial tussen uw dagelijkse 
junk-mail is zoekgeraakt en 
roemloos in de afvalbak is 
geëindigd. 
Nog meer Urinoir, Koffieka
mer & Wandelgang, tot 
slot? Elke ad-interim is er 
op uit dat niemand in een 
organisatie kan worden af
gerekend op doelstellingen, 
en helemaal niet op daden. 
En dat noem je consultan
cy-management, of iets 
dergelijks. 

Ton Mantoua 
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Momenteel is de werkgroep technische zaken 
van de Afdeling ZuidWest druk bezig om de af
delingstraining voor dit najaar op te starten. 
Doel van de trainingen is om talentvolle jeugd
spelers extra trainingen te geven om zodoende 
talentontwikkeling te simuleren. 

Doorgaans worden de trai
ningen verzorgd op een 
aantal locaties binnen de 
afdeling en wordt er in se
ries van 10 avonden ge
traind. Doelstelling van de 
werkgroep is om iedereen 
zo dicht mogelijk bij huis te 
laten trainen. Er wordt ge
streefd naar reistijden van 
om en nabij het half uur. 

Dit jaar staan er trainingen 
gepland in Veghel, Tilburg 
en Etten-Leur, en daar zit 
hem nu juist het probleem. 
Voor de regio Zeeland is 
Etten-Leur dus de meest 
westelijk gelegen locatie. 
Dit is voor de spelers uit 
Zeeland waarschijnlijk geen 
haalbare kaart. Waarom 
geen trainingslocatie meer 
westelijk gelegen dan Et
ten-Leur? Bergen op Zoom 
of Middelburg misschien? 

Reden voor het boven
staande was dat we in die 
plaatsten geen zaal konden 
krijgen om op 1 O avonden 
een training te verzorgen. 
Hoe kan dat dan, geen zaal 
kunnen krfjgen? Heel een
voudig: we waren te laat 
om onze zaken te regelen! 

De werkgroep is bezig om 
een alternatief voor een ge
combineerde najaars/voor
jaars afdelingstraining op te 

zetten. Het is de bedoeling 
om in de Zeeuwse regio 
trainingsdagen te organise
ren in de vakanties (zoals 
dit vroeger ook het geval 
was). Zo kunnen talentvolle 
jeugdspelers uit. de Zeeuw
se regio toch extra trainin
gen ontvangen. 

Voor volgend jaar gaat de 
vlieger die "Te laat" heet 
natuurlijk niet meer op. Te
gen die tijd zijn er een aan
tal zaken veranderd. Een 
beleidsplan Technisch werk 
staat in de steigers, een 
jaarplanning is gedefini
eerd. 

We kunnen ons voorstellen 
dat een en ander teleurstel
lend is voor sommige men
sen. Reacties op dit stuk 
zijn daarom van harte wel-_ 
kom op onderstaand mail
adres. Goede ideeën en 
suggesties zijn natuurlijk 
even welkom. 

Chris van de Wetering 
Technische Zaken Afdeling 
ZuidWest 
c.wetering@css.nl 
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Noodgedwongen, en met veel pijn in het hart, 
gaat ttv JE.E.P. zich na de viering van het 50-
jarig bestaan opheffen. Na het noodgedwongen 
vertrek uit de accommodatie in 1997 werd er 
geen nieuw onderkomen gevonden. 

Als onderdeel van de Stich
ting JE.E.P (Jeugd Essche
weg Parochie) was t.t.v. JE. 
E. P na Animo en JCV de 
derde Vughtse tafeltennis
vereniging die het levens
licht zag. In 1952 werd de 
vereniging opgericht door 
de broeders die lesgaven 
op de in de parochie aan
wezige school. 
Het clubgebouw was een 
opgeknapte oude betonfa
briek aan de Jan van 
Speykstraat in Vught die 
voor de ene helft door de 
handenarbeidgroep en voor 
de andere helft door de ta
feltennisclub werd gebruikt. 
Het gebouw werd boven
dien nog gebruikt voor het 
lezen van Heilige Missen 
daar de noodkerk op de Es-

. scheweg vrij klein was. Er 
werd gespeeld op door de 
handenarbeid zelfgemaakte 
tafels. 
In het begin was het een 
echte jeugdvereniging. Be
reikte men de seniorenleef
tijd dan moest men of ver
trekken of leider worden. 
De eerste wedstrijden wer
den gespeeld in een inter
parochiële competitie. In 
1958 werd ook gestart met 
een meisjesafdeling. 
Voornamelijk door het initia
tief van dhr. Rombouts be
schikt de tafeltennisafdeling 
sinds 1959 over de hele 
zaal en deed JE.E.P. met 9 
teams mee in competitie-

verband. 
In de zestiger jaren was het 
enthousiasme zeer groot. 
Met autobussen vol ging 
men naar toernooien in o.a. 
Rotterdam, Breda en Nijme
gen. Ook prestatief ging het 
de vereniging voor de wind. 
1 n 1967 promoveerde het 1 e 

herenteam naar de hoofd
klasse. 
Tot en met 1971 werd er 
door de heren maar ook 
door de dames op landelijk 
niveau geacteerd. 
Daarnaast was de club ook 
buiten de competitie actief. 
Gedurende tientallen jaren 
was de vereniging de orga
nisator van de Regionale 
Tafeltenniskampioenschap
pen van het Regio Den 
Bosch, organiseerde het de 
officiële recreantencompeti
tie in deze N.T.T.B. regio en 
werd het vanaf 1990 thuis
basis voor de show
downsport (tafeltennis voor 
slechtzienden). In 1992 
werd zelfs het Nederlandse 
Kampioenschap Showdown 
georganiseerd in de ver
schillende JE.E.P. zalen 
aan de Jan van 
Speykstraat. 
Ook buiten de landsgren
zen werd er menigmaal ge
tafeltennist. Ontm.oetingen 
waren er met het Duitse 
Hähnlein, de Belgische 
clubs Pepinster en Smash 
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Mollem en in de tachtiger 
en negentiger jaren een 
reeks uitwisselingen met 
het Engelse Hollington. 
Daarentegen kende de ver
eniging ook een dieptepunt. 
Op 24 september 1982 
brandde de zaal volledig af. 
Door de zeer gewaardeer
de hulp van de Vughtse 
zusterverenigingen JCV en. 
PJS, jeugdcentrum Rozen
oord en de Willibrordus
school kon JE.E.P. gewoon 
doorgaan met tafeltennis
sen. Vele leden staken de 
handen uit de mouwen zo
dat de vereniging -na de we
deropbouw weer kon be
schikken over een prima 
accommodatie. 
In die nieuwe zaal werd in 
1987 een groots afscheids
feest georganiseerd voor 
Mr. JE.E.P. (dhr. Rom
bouts) die voor zijn vele 
verdiensten een Koninklijke 
Onderscheiding uitgereikt 
kreeg. 
In 1995 verliet de Stichting 
de gebouwen aan de Jan 
van Speykstraat voor de 
nieuwe locatie op Bergens
huizen. Het verkocht alle lo
kaaltjes m.u.v. de tafelten
niszaal aan derden. De ta
feltennisvereniging kreeg in 
1996 de mogelijkheid zelf
standig verder te gaan en 
kon de speelzaal van de 
Stichting kopen voor een, 

.: 



volgens velen, schappelijke 
prijs. 
Er ontstond echter interne 
verdeeldheid binnen het 
bestuur en in 1997 maakte 
de Stichting aan de beslui
teloosheid een einde door 
haar dreigement de zaal 
aan derden te verkopen ten 
uitvoer te brengen. Dit leid
de tot een gerechtelijke pro
cedure die de tafeltennis
vereniging uiteindelijk ver
loor. 
Berooid en zonder speel- · 
zaal staken de twee nog 
actieve bestuursleden en 
enkele oud-bestuursleden 
de koppen bij elkaar om te 
bezien welke mogelijkhe
den er nog zouden zijn. 
T.t.v. Hooghei uit Vlijmen 
bood de Jeepers de gele
genheid in hun zaal de trai
ningen en de wedstrijden af 
te werken. De zaalcommis-

\Nij dru 
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sie bekeek vele locaties 
doch slaagde er, om organi
satorische of financiële re
denen, niet in een geschik
te locatie te vinden. 
Eind 2001 werd op een 
drukke ledenvergadering 
dan ook het onoverkomelij
ke besluit genomen. Na de 
viering van het 50-jarig jubi
leum op 7 december zal 
t.t.v. JE.E.P., die op ver
schillende momenten in 
haar bestaan meer dan 100 
leden had, zich opheffen en 
zal het tafeltennisbolwerk 
Vught wederom een 
N.T.T.B.-vereniging minder ; 
tellen. 

Namens de jubileumcom
missie, 
Jan van Gemert 
Antoon Timmermans 

Ons \tverk Is 
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Verbouwingen 

Onderhoud 

Glas- en schilderwerk 

Wandafwerkingen 

Vrijblijvend prijsopgaaf 

Lid NVOB 

Lid Bouwgarant 



Het waren Willy Smeets en Harry van Hulsel die 
in het najaar 1961 tot de conclusie kwamen dat 
Valkenswaard best een tafeltennisvereniging kon 
gebruiken. Met behulp van de Katholieke Arbei
ders Beweging, zij betaalde de eerste tafeltennis
tafel, kon op , 8 februari 1962 de vereniging offici
eel worqen, opgericht. 

Bij de oprichting in Zaal 
Manders werd het eerste 
bestuur gekozen: Willy 
Smeets (voorzitter), Suzan
ne Otter (secretaresse), en 
Harry van Hulsel (penning
meester) . Vrij snel na de 
oprichting verhuisde de ver
eniging naar Zaal Lugano 
en ging als TTV Laguna 
verder. Op 7 juli 1962 sloot 
men zich aan bij de NTTB. 
In de beginfase werd er 
veel verhuisd. In 1963 naar 
Bar Centra! en na de fusie 
met TTV Bergeyk in 1966 
naar speeltuin De Dennen
berg. De nieuwe omgeving 
was beduidend beter voor 
een vereniging op zoek 
naar nieuwe jeugdleden. 
De vereniging floreerde en 
de eerste stappen op het 
gebied van sponsoring wer
den gezet. De vereniging 
moest echter bij De Den
nenberg vertrekken, toen 
de tafeltennissectie en het 
stichtingsbestuur onoverko
melijke verschillen ' van me
ning kregen. De vereniging 
verhuisde naar de Amund
senhal en verloor een groot 
deel van haar leden. 
De naam werd kort daarna 
veranderd in TTV Nikon. De 
eerste grote sponsor had 
zich aangediend, er werd 
geïnvesteerd in spelers en 
de vereniging begon te 
groeien. In razend tempo 

werd de op een na hoogste 
klasse van Nederland be
reikt en ook werd het 200e 
lid begroet. Het beperkte 
aantal uren in de Amund
senhal was echter reden 
voor het bestuur om naar 
een eigen accommodatie 
uit te kijken. Uiteindelijk 
werd die gevonden in de 
Hutakker. 
Na veel werk werd een 
"fabriekshal" omgetoverd 
tot tafeltennishal. In deze 
hal werd ook de sprong 
naar de hoogste klasse van 
Nederland gehaald en ken
de de vereniging een onge
kend aantal senioren- en 
jeugdteams. Na vijf jaar Hu
takker diende Tenniscen
trum Valkencourt zich aan 
als hoofdsponsor. De finan
ciële ondersteuning was 
een gedeelte van de over
eenkomst, de verhuizing 
naar het tenniscentrum aan 
de Pastoor Heerkensdreef 
de tweede en de naamswij
ziging in TTV Valkencourt 
de derde. 
De hal in het tafeltenniscen
trum was uniek in Neder
land, geen enkele andere 
vereniging kon beschikken 
over een dergelijke schitte
rende accommodatie. Op 
Valkencourt kende de vere
niging haar sportieve hoog
tepunt het kampioenschap 
van Nederland 1986. 
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De samenwerking met Val
kencourt liep echter stuk en 
ze gingen in 1987 dan ook 
uit elkaar. Met behulp van 
de gèmeente Valkenswaard 
kon de gymzaal aan de 
Hertog Hendrikstraat wor
den gekocht. Met behulp 
van de afkoopsom van Val
kencourt werd er een kanti
ne aangebouwd en de Je
den maakten ook deze hal 
geschikt om in te tafelten
nissen. De opening van het 
nieuwe onderkomen, kon 
gevierd worden met het 25-
jarige bestaan van de vere
niging, die inmiddels TTV 
Valkenswaard heette. 
De vereniging is in de 16 
jaar in de Hertog Hendrik
straat weer tot een hele 
hechte groe_p gegroeid. Er 
staan echter weer verande
ringen aan te komen. De 
gemeente gaat vijf basis
scholen huisvesten op één 
complex met een grote 
gymzaal die in tweeën ge
deeld kan worde.n. De be
doeling is dat de hal over
dag door de basisscholen 
gebruikt wordt en 's avonds 
door de tafeltennisvereni
ging. Waarschijnlijk begint 
de bouw in 2004: 
We feliciteren ttv Valkens
waard van harte met het ju
bileum en wensen ze veel · 
succes bij de komende ac
commodatieveranderingen. 



Een historische, geschorste, onafgemaakte en 
dramatische vergadering met een grote financi
ele strop en een aftredend hoofdbestuur!! 

Er gebeurde heel veel en 
toch ook weer niet. Omdat 
de bondsraad niet kon in
stemmen met het voorstel 
van het Hoofdbestuur m.b.t. 
accountmanagement stel
de, na intern beraad, voor
zitter Jos Verdier dat het 
hoofdbestuur had besloten 
om in zijn geheel af te tre
den. Na intern beraad van 
de bondsraadsleden werd 
aan het bestuur voorge
steld om nog eens geza
menlijk in kleiner verband 
over het voorliggende voor
stel na te ·denken met het 
verzoek aan het hoofdbe
stuur om het besluit om af 
te treden, in beraad te hou
den. Op voorwaarden stem
de de voorzitter hiermee in. 
De vergadering werd ge
schorst tot januari 2003. 
Eerder in de vergadering 
moest het hoofdbestuur ge-
wag maken van het feit dat 
Rutac failliet was verklaard 
hetgeen de NTTB wellicht 
een strop van € 80.000 
gaat opleveren. 
De begroting 2003 én de 
voorgestelde contributiever
hoging van 7% werd niet 
meer behandeld waardoor 
nog een mogelijke afwij
zing van een bestuursvoor
stel voorkomen werd. 

Rutac 
Bij het agendapunt "mede
delingen" bevestigde de 

voorzitter dat enkele dagen 
eerder het faillissement 
van Rutac was uitgespro
ken. Omdat de NTTB di
verse vorderingen op dit 
organisatiebureau heeft en 
naar verwachting daar wei
nig op te innen zal zijn, be
staat de kans op een strop 
van mogelijk zelfs € 
80.000. Rutac had voor de 
NTTB en ook voor andere 
bonden en clubs veel toer
nooien en wedstrijden ge
organiseerd o.a. de on
langs gehouden Dutch 
Open in Eindhoven. In fe
bruari 2001 had de NTTB 
met deze firma een over
eenkomst afgesloten en 
dacht daarmee een goede 
(financiële) stap te zetten 
en daarbij gevrijwaard te 
blijven van mogelijke strop
pen. Helaas, aldus de 
voorzitter, bleek het con
tract voor de NTTB niet 
waterdicht en konden late
re voorstellen van de 
NTTB om het contract aan 
te passen niet gerealiseerd 
worden omdat Rutac een 
vertragingstactiek toepas
te. 
De directeur van de NTTB, 
Gert Tij hof, gaf een over
zicht van alle besprekingen 
en onderhandelingen die 
tijdens zijn directeurschap, 
halverwege 2001, met Ru
tac zijn gevoerd. De NTTB 
had er toch vertrouwen in, 
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dat alles goed zou komen, 
getuige ook een bankga
rantie van € 650.000 die de 
Rabobank had afgegeven. 

Natuurlijk had de bonds
raad vele vragen hierover. 
Had de NTTB niet eerder 
met Rutac moeten breken, 
had de NTTB niet de 
Dutch-open moeten schrap
pen van de agenda, had de. 
NTTB het contract niet eer
der moeten openbreken, 
aan wie was de bankgaran
tie afgegeven etc. etc. Vol
gens het hoofdbestuur was 
de garantie afgegeven aan 
Rutac, heeft de ·NTTB ge
probeerd het contract open 
te breken, terwijl de bond 
op het laatst ook geen wed
strijden meer kon afgelas
ten (dit zou nog meer geld 
gekost hebben). 

Volgens de voorzitter, die 
zijn spijt nadrukkelijk over 
deze zaak uitte, zal met be
hulp van een jurist en met 
andere gedupeerde organi
saties bezien worden wat 
nog te (ver)halen is: we 
hebben er in ieder geval 
van geleerd, zo sprak hij. 

Voor de bondsraad zat er 
niets anders op, da11 de 
voorlopige strop maar te 
accepteren: het wegzenden 
van het bestuur wegens 
wanprestatie (hetgeen ove-



rigens ook niet te bewijzen 
zou zijn), zou ook geen op
lossing bieden ten aanzien 
van de strop, die het gehele 
eigen vermogen van de 
bond in een slag tenietdoet. 

Accountmanagement 
"Accountmanagement (AM) 
is gericht op het doelgericht 
en duurzaam aangaan van 
een relatie vanuit de bond 
als dienstverlenende orga
nisatie met de aangesloten 
verenigingen. Resultaat is 
gericht op het structureel 
versterken van de vereni
gingen, teneinde de conti
nuïteit van de tafeltennis
sport in Nederland te waar
borgen". 
Accountmanagement vormt 
een onderdeel van het ver
eniging sonde rste uni n g s
beleid en wordt gezien als 
onderdeel van de reorgani
satie binnen de NTTB, ten
einde afdelingen en vereni
gingen van dienst te zijn bij 
hun beleidsvoering en be
leidsbepaling en het bonds
beleid beter af te stemmen 
op de ontwikkelingen bij de 
verenigingen. In maart 
2001 is in twee afdelingen 
met een pilot-project AM 
gestart en deze lopen tot 
ultimo 2002. 

Het hoofdbestuur stelde nu 
voor om vanaf 2003 in alle 
afdelingen met AM te star
ten. Men wil vier parttime 
functionarissen aanstellen, 
die in het land gaan werken 
en een parttime functionaris 
die vanuit het bondsbureau 
e.e.a. · coördineert. Totale 
kosten € 125.000 per jaar 
als volgt te financieren € 
80.000 door het ministerie 
van VWS,€ 40.000 ten las
te van de NTTB-afdelingen 

(8 x € 5.000) en € 5.000 uit 
eigen middelen van de 
NTTB. Na 2004 is er moge
lijk geen bijdrage meer van 
het ministerie, die thans de 
gelden verstrekt vanuit de 
Breedte-sport-impuls. Hoe 
dan deze kosten op te 
brengen was nog een open 
vraag. 

Een eerste ronde vanuit de 
Bondsraad bracht aan het 
licht dat er toch veel vragen 
leefden bij de afgevaardig
den. Waren de pilots nu 
echt succesvol, kunnen de 
afdelingen wel de gevraag
de gelden beschikbaar stel
len. hoe ziet de financiering 
er uit na het jaar 2004, zijn 
er geen goedkopere moge
lijkheden om de verenigin
gen te ondersteunen, de 
accountmanagers zullen 
slechts een beperkt aantal 
verenigingen , geschat 
wordt 30%, ieder jaar één 
keer kunnen bezoeken. 

Na deze eerste ronde over 
dit voorstel volgt de pauze 
voor de lunch die ook voor 
de afgevaardigden van de 
afdeling ZuidWest (Adri 
Dam, Leo Zuidweg, Jan 
Mijnsbergen, Hans van der 
Bruggen en reservelid Ria 
Elshof) een aangename on
derbreking is van deze 
emotionele vergadering. 

Na de pauze neemt de 
voorzitter het woord. Hij 
stelt eat het Hoofdbestuur 
zeer hecht aan aanvaarding 
van het voorliggende voor
stel inzake AM. Hij acht het 
van essentieel belang om 
de communicatie tussen 
verenigingen , afdelingen en 
bondsbureau tè bevorde
ren. De voorzitter vraagt de 
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afgevaardigden zich princi
pieel uit te spreken over in
voering van AM, afgezien 
van de financiële kant van 
de zaak. leder stemgerech
tigd lid brengt zijn/haar 
stem uit. Voor het voorstel 
stemmen 11 afgevaardig
den (die 15.991 leden ver
tegenwoordigen) en tegen 
stemmen 18 bondsraadle
den (die 19.676 leden ver
tegenwoordigen) waarmee 
het voorstel niet aanvaard 
is. De afdeling ZuidWest 
heeft ook tegen gestemd. 

Het hoofdbestuur trekt zich 
terug voor beraad en komt 
na enige tijd terug in de ver
.gaderzaal. 

De heer Verdier, voorzittèr, 
stelt dat het Hoofdbestuur 
AM een centraal thema 
acht in het nieuwe NTTB
beleid. Nu het voorstel niet 
wordt geaccepteerd door 
de bondsraad heeft het be
stuur besloten om af te tre
den. Het HB zal de kwestie 
Rutac afwerken en stelt de 
vergadering voor om 80% 
van de begroting 2003 als 
werkbudget te mogen ge
bruiken. 

Hierna vragen de bonds
raadleden om even intern 
van gedachten te mogen 
wisselen over de nu ontsta
ne situatie. Na dit overleg 
wordt aan het hoofdbestuur 
het volgende voorgesteld: 
Een afvaardiging van de 
bondsraadleden wil in de
cember in kleiner verband 
overleggen over AM. Men 
wil dan trachten · om te ko
men tot een voorstel inzake 
AM dat door de meerder
heid van de afdelingen 
wordt gedragen en dat mo-



gelijk tegemoet komt aan 
de wensen van het HB. In 
januari 2003 zou de bonds
raad dan weer bijeen moe
ten komen en dan verder 
praten over AM. Het hoofd
bestuur zou dan wel bereid 
moeten zijn om het besluit 
tot aftreden in heroverwe
ging te nemen. 
De voorzitter stelt daarbij 
de voorwaarden dat bij dat 
nader gesprek aanwezig 
moeten zijn het HB-lid Fonk 
en NTTB-directeur Tij hof. 
Ook dienen de minimale 
voorwaarden op schrift te 
worden gesteld. Indien 
daarmee kan worden inge
stemd is het hoofdbestuur 
bereid het besluit tot aftre
den in heroverweging te ne
men. De vergadering stemt 

daarmee in en de voorzitter 
schorst de vergadering tot 
januari 2003. 

Op weg naar opening 
bondsbureau in Zoeter
meer 
Om 15.05 uur begeven het 
Hoofdbestuur, bondsraadle
den en overige belangstel
lenden bij de vergadering 
zich naar het sportcentrum 
PWA SilverDome in Zoeter
meer, waar de NTTB nieu
we huisvesting heeft gekre
gen. Daar zal ook het nieu
we NTTB-logo worden ge
presenteerd. 
Men kan daar nu tijdig aan
wezig zijn, nu de vergade
ring voortijdig werd onder
broken. 
Bespreking van het meerja-

Hofleverancier sportprij1 
van de NTTB ·.· .. 
af deling Brabant / Zee 
·Kijk op onze website: www.sp 

Pedro van Heu~i 
Sportprij · 
Snelle levering en zéér voordelig! 

Oss 
Tel. 0412 - 642 780 

Nijmegen \ 
Tel. 024 - 37 82 33 

e-mail: info@sport-prijzen.nl 
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renbeleidsplan NTTB 
2003/2004, het strategisch 
manifest, het werkprogram
ma 2003 en de begroting 
met contributie 2003 zal 
naar januari worden door
geschoven, alsmede enkele 
voorstellen inzake .wijzigin
gen van statuten en enkele 
reglementen. 
Het is te hopen dat bij die 
bespreking dan het hoofd
bestuur met de bondsraad
leden op een lijn zitten, an
ders zal de NTTB mogelijk 
naar meer hoofdbestuursle
den moeten gaan zoeken: 
nu resteert alleen nog maar 
de vacature van penning
meester in het HB .... 

Uw verslaggever, 
Hans van der Bruggen, 
BR-lid 



Vrijdag 20 december 
Zaterdag 21 december 
Zondag 22 december 
Kerstvakantie 
Zaterdag 4 januari 
Zaterdag 4 januari 
Zondag 5 januari 
Zondag 5 januari 
Vrijdag 1 O januari 
Zondag 11 januari 
Zaterdag 18 januari 
Zaterdag 18 januari 
Zondag 19 januari 
Zondag 19 januari 
Zondag 2 februari 
Zondag 2 februari 
Zondag 9 februari 
Zaterdag 15 februari 
Zondag 16 februari 
Zondag 23 februari 
Zaterdag 1 maart 
Zondag 2 maart 

• 

Mixed dubbeltoernooi regio West Brabant-Zeeland 
Nationale jeugdmeerkampen 1/8 finales 
Nationale B meerkampen finale 
Kindertafeltennisfeest 
Regionale Zeeuwse kampioenschappen in Kruiningen Ueugd) 
BackHands toernooi in St. Willebrord Ueugd) 
Regionale Zeeuwse kampioenschappen (senioren) 
BackHands toernooi in St. Willebrord (senioren) 
Bestuurstoernooi regio zuidoost Brabant in Beek en Donk 
Regionale kampioenschappen zuidoost 
Regionale kampioenschappen noordoost Brabant Ueugd) 
Zeeuwse kampioenschappen mixed 
Regionale kampioenschappen noordoost Brabant (senioren) 
Regionale kampioenschappen midden Brabant 
Nationale C-meerkampen 1/8 finale (senioren) 
1e ronde afd. C-D meerkampen Ueugd) 
Nederlandse kampioenschappen BG-licenties (senioren) 
4e C-jeugdranglijsttoernooi 
3e B-jeugdranglijsttoernooi 
Nat. Jeugdmeerkampen Y4 finales 
Nederlandse kampioenschappen senioren A 
Nederlandse kampioenschappen senioren A 

NTT'B 
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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 I 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! 

" .... --~:-.. 
i'~>t )} C 

ll.\i· 
J . 

\ 

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

+Steengrillen + Chinees buffet 
• soep met stokbrood • diverse soorten vlees, sauzen en salades 
• 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 rekening • reserveren minimaa l 1 week vooraf noodzakelijk 

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

Bowling/ Partycentrum "de Kruitmolen" 
Kruitmolenlaan 129, 4337 KP Middelburg. Telefoon 0118 - 63 48 62 of 0118 - 63 49 50 - Telefax 0118 - 64 27 82 
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Verenigingen die in het seizoen 2002-2003 nog 
een toernooi willen organiseren waar leden van 
meer dan één vereniging aan kunnen deelne
men, kunnen dit toernooi alsnog aanmelden bij 
de CTW van de afdeling. Volgens de reglemen
ten zijn de verenigingen verplicht dit te doen. 

Het aanvragen van een 
toernooi kunt u doen door 
gebruik te maken van het 
aanvraagformulier wat te 
downloaden is van de site 
van de afdeling ZuidWest 
van de NTTB. Tevens dient 
u minimaal twee maanden 
voor uw toernooi een con
cept inschrijfformulier, zoals 
u dit naar de verenigingen 
gaat sturen, te zenden naar 
onderstaand adres. 
Pas nadat u goedkeuring 
heeft ontvangen van de 
CTW mag u de inschrijffor
mulieren naar de door u uit 
te nodigen verenigingen 
sturen. 
Tevens is het verplicht dat 
er een Bondsvertegenwoor
diger wordt aangesteld door 
de afdeling. 
Voor de organisatoren zijn 
geen kosten verbonden 
aan deze Bondsvertegen
woordiger. (Voor de Zuid
west- en de Regionale 
kampioenschappen worden 
de kosten van een Bonds
v e rte ge nwo ordi ge r wel 
doorbelast naar de organi
satoren) 
Bovendien is het niet nood
zakelijk dat de Bondsverte
genwoordiger aanwezig is 
op uw toernooi. !n vele ge
vallen zal hij alleen een ad
viserende taak hebben. 

Stuur uw toernooiaanvraag 
zsm in naar onderstaand 
adres om teleurstelling te 
voorkomen. Wij zullen uw 
toernooi dan opnemen in de 
derde uitgave van de evene
mentenagenda van het nieu
we seizoen. Deze agenda 
kunt u begin maart verwach
ten. 

N.v.Erp 
Begijnenstraat 169, 
5341 BJ, Oss 
Tel.: 0412-632106 
Email: erpnico@wish.net 

Van 9 _t/m 18 mei wordt in Lloret de Mar in 
Spanje voor de 16e maal het internationale ta
feltennistoernooi gehouden. Alle categoriën, 
van recreant tot top, waarderen dit toernooi 
vanwege de sportieve uitdaging, het gastvrije 
onthaal, de gezelligheid, de vakantiesfeer en 
de goede accommodatie en dit alles tegen 
uiterst aantrekkelijke prijzen. Vorig jaar waren 
er bijna 400 inschrijvingen. U kunt . tot 1 
februari 2003 weer inschrijven voor dit toernooi 
en ook is het mogelijk om reis en verblijf te 
boeken. Meer informatie is te vinden op www. 
vrocosport. nl 
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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 
Email: rocwesterschelde@rocwest.nl 

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

Postbus 102, 4530 AC Terneuzen 
Fax01 15 - 612151 
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, bedri jven en instellingen 
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Met belangstelling neem ik altijd kennis van de 
inhoud van Ge-mixed. Nummer 4 van de 2e 
jaargang geeft mij aanleiding om te reageren 
op de volgende twee artikelen van redacteur 
Johan Heurter. Ik doe dit op persoonlijke titel in 
de vorm van een open brief aan hem. 

Beste Johan, 

Tot de 11 
Gelukkig ben je het er mee 
eens dat, als de hele we
reld tot de elf speelt, wij dat 
dan ook dienen te doen. 
Helaas is het spelen tot de 
elf jou persoonlijk tegenge
vallen en dat is jammer. Je 
constateert dat het wellicht 
voor oudere spelers gunstig 
is om kortere wedstrijden te 
spelen omdat ze dan condi
tioneel wat minder snel in 
de problemen komen. 
Spreek jij uit eigen erva
ring? (Wellicht dat spelers 
die niet roken -maar daar 
kom ik verderop op terug
minder moeite hebben met 
hun conditie). 
Volgens jou speelt de factor 
geluk een grotere rol: je 
kreeg in de 5e game drie 
netballen tegen en verloor 
daardoor. In het verleden 
kon je in de 3e game op het 
laatst twee sorry-ballen te
gen krijgen, waardoor de 
winst ook aan je neus voor
bij ging. Nu heb je 5 games 
de kans om te winnen: de 
factor geluk speelt m.i. nu 
een kleinere rol. 
Je wil een discussie die zou 
kunnen bijdragen bij de 
evaluatie aan het einde van 
het jaar. 
Wat evaluatie: er valt niets 

te evalueren en dat is dui
delijk afgesproken in de 
laatste ledenvergadering 
van de afdeling in Ouden
bosch. Ik was degene die 
ervoor pleitte om de 11-
regel gefaseerd in te voe
ren maar kreeg een grote 
oppositie tegenover me. In 
de afdeling ZuidWest 
moesten we gaan beginnen 
met de 11 punten-regel en 
daar zouden we dan niet 
meer op terug komen, aldus 
werd besloten. 
Wat nevenbonden ook 
doen en of er hierdoor ook 
leden verdwijnen, het doet 
er niet toe .. 
Laten we de 11-punten re
gel gezamenlijk uitdragen 
en daar positief tegenover 
gaan staan: het is zo en het 
blijft zo en ook wij doen 
mondiaal mee. Ook de re
dacteur van Ge-mixed! 

Roken in sportkantines 
Gelukkig ben je het er ook 
mee eens dat roken slecht, 
zelfs dodelijk is, zoals op de 
verpakking van de zak ta
bak staat vermeld. Jij rookt 
niet, evenals ik, en jij hebt 
ook, evenals ik, een hekel 
aan sigarettenrook. Tot zo
ver zijn wij _het roerend 
eens. Maar dan stel je dat, 
als in sportkantines niet 
meer gerookt mag worden 
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vanaf waarschijnlijk 1 juli 
2003, erveelrokendeleden 
zullen verdwijnen en dat dit 
zelfs zal leiden tot het faillis
sement van vele verenigin
gen, ook tafeltennisvereni
gingen. Een bijzonder som
ber beeld wat je schetst, 
waarmee ik het ontzettend 
oneens ben. Ik zai uitleggen 
waarom jouw beeld volgens 
mij niet kan kloppen. 
Zoals je wellicht weet rookt 
één op de drie Nederlan
ders boven de 16 jaar. Ik 
verwacht dat dit percentage 
bij tafeltenn~sverenigingen 

hoger ligt: stel dat dit ca. 
40-45% is. Dat betekent dat 
toch ruim meer dan de helft 
van de mensen niet roken. 
Die mensen moeten in onze 
sportkantines met die ro
kers "meeroken" en dat is 
ook duidelijk ongezond. 
Rokende leden die het dan 
bij de club niet meer zien 
zitten zullen heus niet de 
club de rug toe.keren, im
mers als zij een andere club 
of hobby of studie prefere
ren dan zullen zij ook daar 
dezelfde barricades tegen 
het roken ervaren. Wie zegt 
dat het aantal leden niet zal 
toenemen als zij weten dat 
in de sportzaal en .:...kantine 
sprake is van frisse en zui
vere en niet stinkende 
lucht? 



-
Natuurlijk moet iedereen 
weten wat hij doet en als 
men wil roken moèt men 
dat doen, op eigen risico. 
Let wel de roker moet wel 
beseffen dat hij overlast be
zorgt aan de mensen in zijn 
omgeving, want ook meero
ken is funest. 
Ik vraag de redacteur ook 
hier: ga positief staan te
genover dit eventuele be
sluit van ons Sportministe
rie en van de NOC*NSF. 
Zie in dat deze maatregel 
wordt genomen ter be
scherming van de gezond
heid van rokers en vooral 
ook van niet-rokers. Spor
ters komen voor de gezel
ligheid maar zeker ook voor 
hun gezondheid naar de 
sportzaal: ook over enkele 
jaren weten we niet beter 
en gaat het net als met de 
grotere bal en de 11 pun
tenregel. 
"Be cool, don't smoke" is de 
oproep van topvoetballers 
en popsterren in Europa. 
Wellicht dat dit onderwerp 

i.p.v. de 11-puntenregel in
teressanter is voor discus
sie in Ge-mixed.. met dien 
verstande dat ook hier be
sluitvorming, voor een be
langrijk deel, heeft plaats
gevonden. 

Een laatste opmerking 
Ik hoop niet dat dit artikel te 
lang is geworden en dat je 
hiervoor toch plaats wilt in
ruimen in je volgende uitga
ve. Want (te) lange stuk
ken, zoals het verhaal van 
de Scaidinaleden bij WK 
veteranen in Luzern, zullen 
naar mijn idee, zeer weinige 
lezers kunnen boeien. 
(Sorry Gerrit). Ik hoop dat 
die ruimte (3 pagina's) een 
volgende keer gevuld zal 
zijn met discussiestukken 
over, bijvoorbeeld, roken / 
niet roken in sportkantines 
en het gevolg daarvan voor 
(tafeltennis )verenigingen. 

Hans van der Bruggen 
(op persoonlijke titel) 

..... · De Keukenhaven_; 
ltaltáalfc 

ie,krlitifl( 
Ook voor u een gedegen oávies en 
sdllfennd design van· v~en 

mei ftm-1 voor uw helllle& 
Bigen vttkkrmdige montagedienst voor alle 

voorkomende we.rbcramheden. .. 
. Prof. v. Gh:Înekenslr5 27 OUDENBOSCH . 
" . '0165-330557 . " . . .. 
ilifo@keuke~av~n.nl www.keuk~~aven.nl : 
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K~• 
Van Jan van Gemert ont
vingen we de volgende re
actie over de 11-punten re
gel: 

Zelf ben ik in het voordeel 
van deze regeling, maar ik 
heb ontzettend veel moeite 
met het motiveren van mijn 
teamgenoten. Uit gesprek
ken na de wedstrijden kun
nen we afleiden dat er zeer 
veel ongenoegen bestaat 
tegen deze regeling. Wat 
de duur van de wedstrijd 
betreft, deze is wel korter 
maar we zijn wel later thuis, 
dus het helpt niet. 
Jan van Gemert wil bij zijn 
vereniging, ttv Always Fair 
uit Ammerzoden, nogmaals 
een enquêtê houden over 
dit onderwerp en zal de uit
slag aan de redactie mede
delen. 



--·-
Het verkorten van de games tot elf punten is een 
maatregel van de ITTF om het spel aantrekkelij
ker te maken voor het publiek en dan met name 
voor het TV- publiek. Aangezien deze overwe
ging niet geldt voor het overgrote deel van de ta
feltenniswereld en dan met name voor de recrea
tieve tafeltennissers, is het onzin om de nieuwe 
telling over de hele linie door te voeren. 

Het argument "als de hele 
wereld tot elf speelt, dan 
dienen wij dat ook te doen" 
vind ik een non-argument. 
Als een maatregel als on
nodig of onzinnig wordt er
varen zie ik geen noodzaak 
om daar gevolg aan te ge
ven. Trouwens, waarom 
zouden voor wat betreft de 
telling geen verschillende 
regels mogelijk zijn? In de 
biljartsport worden in de 
spelsoort driebanden bij 
grote toernooien games tot 
15 punten gespeeld, in de 
driebandencompetitie daar
entegen wordt gespeeld tot 
40 of 50 punten. De Inter
nationale Badmintonfedera
tie (IBF) heeft net als de 
ITTF vorig jaar de telling 
gewijzigd en wel van best 
of 3 games van 15 (heren) 
en 11 (dames) in best of 5 
games tot 7 (dames en he
ren). Dit was o.m. voor de 
huidige wereldkampioen 
Hendrawan aanleiding om 
te overwegen eind dit jaar 
te stoppen. Gelukkig voor 
hem is de IBF in mei van dit 
jaar op de dwalingen zijns 
weegs teruggekeerd en 
heeft de maatregel voor het 
grootste deel terugge
draaid. Nu geldt het volgen
de: mannen enkel- en dub
belspel 3x15, vrouwen en-

kei- en dubbelspel 
mixeddubbel 3x11 . 

3x11, 
Omdat 

voorheen voor alle dubbel
spelen 3x15 gold is nu nog 
een discussie gaande om ook 
die regel weer in te voeren. 
Hieruit blijkt dat het absoluut 
geen probleem is voor ver- . 
schillende spelsoorten, com
petities en toernooien ver
schillende tellingen te hante
ren. Het in de tafeltenniswe
reld vaak gehoorde argL!ment 
"als voor de top een bepaalde 
telling geldt dan moet die over 
de hele linie worden gevolgd 
anders ontstaat verwarring" 
gaat dus beslist niet op. In on
ze bond hanteren wij nog 
steeds de telling tot 21. Vol
gend jaar vindt weer een en
quête plaats naar de mening 
van onze leden waarbij het 
bondsbestuur zijn uitdrukkelij
ke voorkeur zal uitspreken 
voor het handhaven van de 
huidige telling. 
Voor de tafeltenniswereld is 
het te hopen dat de ITTF en 
de NTTB net zo verstandig 
zijn als de IBF en terugkomen 
op hun eerder genomen be
sluit. Beter ten halve gekeerd 
dan ten hele gedwaald! 

Loek Laarhoven . 
vz Tafeltennisbond 
de Baronie 
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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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Zoals gevraagd in de laatste Mixed hierbij 
een korte beschrijving van mijn ervaringen 
met het spelen tot de 11. Na 25 jaar com
petitie gespeeld te hebben met de oude 
puntentelling had ik twijfels of het spelen 
tot de 11 me zou bevallen. Ik moet zeggen 
dat het spelen tot de 11 me zeer goed be
valt om de volgende redenen: 

• leder punt is echt belangrijk. Je 
moet er direct vol tegenaan. Het 
zijn nooit meer saaie lange games. 

• Wedstrijden zijn over het algemeen 
korter en hoewel ik vind dat een 
competitiewedstrijd nog steeds veel 
te lang duurt is dat een verbetering. 
Alleen als tegenstanders veel coa
chen tussen de games, maar dat 
valt tot nu toe mee, kunnen wed
strijden toch wel vrij lang gaan du
ren. Er zijn immers veel pauzes. 

Bij TTV De Meppers in Heeze is een mini
onderzoek geweest onder de competitie
spelers. Van de 28 spelers gaven er 22 
hun mening. De resultaten van dit onder
zoek: 
1 Het spelen van meer sets wordt 

vooral als een voordeel gezien: er is 
meer gelegenheid tot coaching tus
sen de sets en men kan even op 
adem komen en/of iets drinken. 

2 Een groot nadeel is dat een kleine 
achterstand bijna niet meer is in te 
halen. Er is slechts een enkeling die 
hier zijn voordeel uit denkt te slaan. 
Het overgrote deel ziet dit als een 
nadeel of is het niet eens met de 
stelling . 

3 Dat er om de twee punten geser
veerd wordt vindt slechts een kleine 
meerderheid bij het enkelspel een 
nadeel. Bij het dubbelspel wordt het 
als een grote ramp ervaren. 
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• De factor geluk speelt inderdaad 
een iets grotere rol maar het verlie
zen van 1 game is minder cruciaal 
in een best-of-five dan in een best
of-three. 

• Na 25 jaar vind ik het wel eens leuk 
om volgens een andere telling te 
spelen. 

In de recreanten competitie in West
Brabant wordt overigens nog steeds ge
woon tot de 21 gespeeld. 

met vriendelijke groeten, 

Joost Schoenmakers 
TTV OOT, Roosendaal (1e klasse) 
Lid CTW Afdeling ZuidWest 

4 De sets duren korter en de verschil
len in setstanden worden kleiner. De 
druk wordt groter. Dit wordt door 
niemand als negatief ervaren. Ster
ker nog: ongeveer de helft zegt er 
beter door te gaan spelen. 

5 Twee deelnemers vinden dat de 
wedstrijden langer duren, de rest is 
verdeeld. Tien zeggen dat het niets 
uit maakt en tien zeggen dat het kor
ter duurt. 

De hoofdvraag: elf of eenentwintig? 

Een kleine meerderheid kiest toch voor 21 
(12-10). Hierbij valt op dat de jeugdleden 
sterker vasthouden aan de 21 dan de 
jeugdleden. 



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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• Bij ttv De Meppers in Heeze hebben ze 
voor het derde jaar op rij een beginners
cursus georganiseerd. Het eerste jaar 
deden 8 kinderen mee, het tweede 12 
en dit jaar 82! Uiteindelijk deden 76 kin
deren het eindexamen. 

• S.V. Red Star '58 uit Goirle heeft last 
van vernielingen in de accommodatie. 
Zo is dé deur tussen de kleedkamer en 
de gymzaal er uitgestampt, staan er 
veel zwarte strepen op de vloer, worden 
de deurkrukken gesloopt, zitten er re
gelmatig knopen in de nieuwe touwen, 
etc. 

• TTV Taverbo uit Boxtel heeft het activi
teitenprogramma voor 1003 in het club
blad gepubliceerd. Elke maand zijn er 
wel leuke activiteiten waar de leden aan 
deel kunnen nemen, zoals een speldag, 
jeu de boulestoernooi, rik/jokermiddag, 
jeugdkamp, fietstocht, veteranentoer
nooi, ouder/kindtoernooi, vrijwilligers
feest, etc. 

• Vorige keer maakten we al melding van 
een uitgave van NOC*NSF over de rol 
van ouders bij de sportcarrière. In het 
"Vakblad voor ouders" staat een artikel 
over "Het vreselijke gedrag van sportou
ders". Het heeft betrekking op tennisou
ders, maar in "Toffelproat" van AAC 
Cosmos uit Veldhoven is het bewerkt 
voor tafeltennis. 

• TTV 't Zand uit Middelburg heeft een 
plan van aanpak gemaakt naar aanlei
ding van een rapport van de brandweer. 
Er is een start gemaakt om aan de res
terende eisen te voldoen, maar helaas 
brengt het nogal wat kosten met zich 
mee. 

• Voorzitter Hans de Vaan van ttv Waal
wijk heeft te kennen gegeven er mee te 
willen stoppen. In maart 2003 wil hij de 
voorzittershamer overdragen. Op 1 ok
tober j.I. is het Waalwijkse bestuur ver
sterkt met een secretaris en een vice
voorzitter. · 
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• TTV Stiphout uit Helmond heeft verbou
wingsplannen. Ze willen de erfafschei
ding, de drankenberging, de bestuurs
en archiefruimte en de fietsenberging 
vernieuwen. Voor de eerste twee zaken 
zal spoedig een vergunning .worden ge
vraagd aan de gemeente. 

• Heel veel verenigingen hebben een ei
gen website. Sommige zijn actueel en 
sommige zijn origineel of soms ook bei
de. Vaak is er veel historie en soms is 
er iets aparts te vinden. Op de site van 
ttv Tios '51 uit Tilburg kunt u ook het 
clublied downloaden in MP3. 

• Het clubblad van ttv Smash uit Geertrui
denberg bevatte veel vakantieverhalen. 
De jeugdleden moesten allemaal kort 
iets schrijven over hun vakantie en dat 
leverde 13 verhaaltjes op. 

• TTV Tanaka uit Etten-Leur heeft weer 
een voorzitter. Edwin Mannens volgt 
Rob Rits op. Edwin Mannens is al jaren 
lang lid van Tanaka en een echt club
dier. We wensen hem veel ~ucces in 
zijn nieuwe functie. 

• Bij ttv Flash in Eindhoven is het plafond 
van de zaal gerenoveerd. De oude 
glaswolplafondplaten zijn vervangen 
door stevige zachtboardplaten. Tevens 
zijn alle niet-reflecterende lichtbakken 
vervangen door inbouwbakken met re
flector en anti-verblindingsrooster. Je 
wordt nu bij het terugspelen van een 
hoge bal niet meer verblind. 

• 'De Breker', het clubblad van ttv Arne
muiden bevat weer de enige echte bab
belbox quiz. Alleen de echte doorgewin
terde Arnemuidenkenner zal kans heb
ben op een prijs, want je moet alle rod
dels binnen de vereniging kennen om 
succes te hebben. 

• De nieuwe shirts bij ttv Het Markiezaat 
gaan gedragen worden. Het bestuur 
heeft nl. besloten het niet dragen te 
gaan beboeten met€ 2,- per keer. 



• Een reünie is vaak gezellig, maar het 
kan ook nog wat opleveren. Nieuwe ou
de leden bijvoorbeeld. Bij ttv A.T.T.C. 
'77 te Aarle-Rixtel werd de reünie druk 
bezocht en een aantal bezoekers is op 
nieuw lid geworden. Hierdoor is er zelfs . 
een extra seniorenteam in de komende 
competitie. 

• Elk jaar doen een aantal dames van 
TTCV Veghel mee aan het voetbaltoer
nooi van ttv Unicum uit Geldrop. De Ani
ta's hadden echter een probleem: er 
was geen keepster. Uiteindelijk werd 
een man, René van Bavel, bereid ge
vonden dit probleem op te lossen. Er 
deden 16 teams mee en de Anita's ein
digden op een eervolle 16e plaats. Wat 
echter veel belangrijker was: De Anita's 
wonnen de Fair Play cup. 

• Bij ttv Attaque in Sint Oedenrode gaan 
ze weer beginnen met een tafeltennis
cursus op de vrijdagavond. Nu maar 
hopen dat er veel belangstelling voor 
is. 
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