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Voor de laatste keer 11 of 21. 

De eerste ge-Mixed van 2003 ligt weer voor u. In dit num
mer staan weer twee reacties op mijn oproep van enkele 
maanden geleden om na de ervaring in de competitie nog 
eens te praten over het spelen tot de 11 of tot de 21. Hoe
wel het de gemoederen blijft bezighouden en ik bij mijn 
teamgenoten en mijn tegenspelers een stevige afkeer 
merk van het spelen tot de 11, denk ik dat we er nu maar 
eens over op moeten houden. Internationaal spelen we tot 
de 11 en in de NTTB competities dus ook. Wil je dit niet, 
dan moet je overstappen naar een zogenaamde "wilde" 
bond. Daar spelen ze vaak nog tot de 21. Het is alleen 
voor de NTTB te hopen dat we dit niet gac;1n doen en dat 
we de charmes van het spelen tot de 11 leren waarderen. 
De vorige ge-Mixed heb ik gevraagd om follow-up activitei
ten n.a.v. het kindertafeltennisfeest. De enige die hierop 
gereageerd heeft is onze columnist Ton Mantoua. Ik weet 
dat er echter veel verenigingen zijn met positieve follow-up 
ervaringen. Die ervaringen zijn goed om te delen en daar
om blijven reacties welkom. 
Veel leesplezier met deze ge-Mixed. 

Johan Heurter 

Colofon / Redactioneel 1 Regionale MiddenBra- 13 
Inhoud bantse kampioenschap-
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Het gaat niet zo goed met 
PTT Post, denk ik. Het be
drijf is zelfstandig en een 
van de doelstellingen is 
winst en hoe meer winst 
hoe beter. Helaas gaat dat 
wel eens ten koste van de 
zorgvuldigheid. 
De verzending van ons af
delingsblad ge-Mixed wordt 
verzorgd voor PTT Post. 
Als we de envelloppe met 
postzegels zouden beplak
ken gaat dat € 1,56 per ge
Mixed kosten. Een prijzige 
aangelegenheid. Daarom 
hebben we met PTT Post 
een contract gesloten, 
waardoor de verzending 
veel goedkoper is. We be
talen aan het loket een be
aald bedrag en postzegels 
plakken is dan overbodig. 
Wel dient dan op de enve-

loppe te staan: "port be
taald". De enveloppen die 
we van de sponsor CZ heb
ben gekregen bevatten bij
na allemaal deze tekst. He
laas heb ik twee dozen ge
kregen zonder deze tekst 
en dan heb ik niet gezien 
en dat hebben ze aan het 
loket waar betaald is ook 
niet opgemerkt. 
PTT Post heeft echter op
lettende ex-ambtenaren in 
dienst. Een aantal was zo 
ijverig om de enveloppen 
die niet van de tekst "post 
betaald" waren voorzien te 
beboeten. De ontvanger 
diende € 1,56 strafport te 
betalen. 
Sorry dat dit is gebeurd, zo
wel namens mij als namens 
PTT Post. 

Johan Heurter 

--~ 
Er zijn inderdaad verschillende geluiden te 
horen over de nieuwe telling tot elf. Enkele 
van de door Johan Heurter genoemde na
delen zijn herkenbaar, maar het is mij niet 
"enorm tegengevallen". · 
Wat is de bedoeling van deze inleiding op 
Mixed? Gaan we als de meeste stemmen 
tellen toch weer terug naar het oude als 
enige op de wereld? Of gaan we twee
dracht zaaien en zwalken we mee met de 
eerdere welles- en nietesadviezen? Dat 
lijkt mij geen goede zaak. Ik vind dat er in 
het voortraject al meer dan genoeg over 
gezeurd is. 
Is de korte periode waarin we ervaring op
deden al lang genoeg om van gewenning 
te spreken? 
En zijn de genoemde voordelen niet mooi 
meegenomen? Zeker ook de tijdwinst. Er 
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blijft nu nog wat tijd over om na te praten 
aan de bar en dat is zeker niet verkeerd. 
Concentratie bij je sport is een goede zaak 
en daar wordt je nu wel toe gedwongen, of 
je geeft de eerste game prijs en ga er dan 
vol tegen aan! 
Bij de oude telling had je ook geluk. Een 
sorrybal op het eind van een tweede of 
derde'game was minstens zo fataal als nu. 
Je hebt nu meer kansen op herstel. 
Ik vertrouw erop dat over een wat langere 
periode wel degelijk gewenning optreedt 
en we het gewoon gaan vinden. 
Terug naar het oude is denk ik geen goe
de zaak. 
Namens het bestuur van TTV Taverbo, 

Herik IJsseldijk, voorzitter 



De redacteur van geMixed heeft een prima bron 
gevonden om aan kopij te geraken! 
Ik wil daar voor een keertje aan mee doen omdat 
ik de vorige keer (aangenaam) verrast werd door 
een bijdrage van Loek Laarhoven, de voorzitter 
van tafeltennisbond De Baronie. 

Tot 11? 
Vanzelfsprekend want er 
liggen officiële spelregels 
waar de NTTB zich aan te 
houden heeft. Dat betekent 
voor mij dat alle officiële 
NTTB kompetities en wed
strijden volgens deze nieu
we telling verspeeld dienen 
te worden. De Algemene 
Ledenvergadering van de 
afdeling ZuidWest was daar 
heel duidelijk over. 

Tot 21? 
Kan best nog, maar dan in 
kompetities en wedstrijden 
die naast de 'echte' NTTB 
versie verspeeld worden. 
Dat zodoende De Baronie, 
de TLE, de TTL en soortge
lijke organisaties tot 21 blij
ven spelen is hun goed 
recht, ik heb daar ook geen 
enkele moeite mee. 

Allebei? 
Zelfs dat kan! Tijdens de 
verschillende regiovergade
ringen komen er steeds 
meer geluiden van clubs 
die op twee fronten actief 
zijn. Zij hebben teams in de 
NTTB-kompetities, maar 
ook in kompetities van an
dere organisaties. Binnen 
die teams zijn er spelers die 
aan beide kompetities deel
nemen. Voorbeelden daar
van hoorden we uit Tilburg, 
Eindhoven en Den Bosch. 

Die spelers spelen dus met 
twee verschillende tellin
gen. Moeilijk? Ik citeer ie
mand uit het Eindhovense: 
'Het maakt geen bal uit!' 

Kan het allebei? 
Het blijkt van wel. Volgens 
mij klopt dat ook wel, want 
het spelletje blijft nog 
steeds hetzelfde. 

Mag het allebei? 
Vanuit de NTTB gezien zijn 
er geen belemmeringen. Je 
mag best ook elders actief 
zijn. Dat past helemaal bij 
mijn persoonlijke opvatting: 
Hoe meer er getafeltennist 
wordt hoe beter. 

Nu kom ik even terug op 
mijn collega Loek Laarho
ven. We hebben elkaar al 
enige keren gesproken en 
allebei zij we voor integratie 
tussen NTTB en nevenor
ganisaties. Helaas bestaat 
er in de regels van De Ba
ronie nog een belemme
ring. Baronie-spelers mo
gen niet uitkomen in de 
NTTB-kom-petitie. Om echt . 
te kunnen integreren moet 
dit volgens mij wel mogelijk 
gemaakt worden. 'Gaan jul
lie dat nog eens heroverwe
gen, Loek?' 

Adri Dam, voorzitter NTTB 
afdeling ZuidWest 

. , '
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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 
A:Mesgroep Rjjkse 

rtner in . g 
Uw pa 8 r18 n1n 

d. nstv 
1·1<e ie 

: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 / beletterings- en 
decoratiewerk (ook fullcolor) op voertuigen, 

gevels of ruiten / autostriping 
reclameborden / spandoeken 

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

vlaggen / reclame op kleding 
exclusief glasstraalwerk 

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

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

autotelefoon 06 - 53 40 40 54 



In de maand januari zijn de regiovergaderingen. 
Het bestuur gaat de afdeling in en op een vaak 
informele manier wordt gesproken over het be
leid en de wensen van de verenigingen. Dat het 
afdelingsbestuur dit belangrijk vindt blijkt wel uit 
de bijna voltallige aanwezigheid van het bestuur 
bij deze vergaderingen, ongeacht de vaak lange 
reistijd. 

Op de regiovergadering in 
Zuid-Oost Brabant waren 
slechts 20 bestuurders van 
de verenigingen uit die Re
gio aanwezig. Zij vertegen
woordigden elf verenigin
gen en dat is een wel erg 
magere opkomst. De verga
dering was echter een ver
ademing. Er werd goed ver
gaderd, er werden gedach
ten en ideeën uitgewisseld 
en het was dan ook een 
constructieve bijeenkomst. 
Ik hoop dan ook dat het af
delingsbestuur deze verga
deringen blijft organiseren, 
ondanks de matige op
komst. 

De agenda 
De notitie 'Beter een goede 
buur dan een verre afde
ling' werd positief ontvan
gen. Het is een degelijk 
stuk, goed doordacht en 
het oogt erg professioneel. 
Duidelijk is dat de initiatie
ven uit de verenigingen zelf 
dienen te komen en n.a.v. 
deze notitie zijn er weer ac
tiviteiten gepland door vaak 
ingeslapen regio's. Zo komt 
er in West-Brabant weer 
een welpendag. 
Cursussen 
Voor de A-trainerscursus is 
behoorlijk wat belangstel
ling. Waarschijnlijk wordt 

die in de buurt van Tilburg 
georganiseerd. Als de be
langstelling nog groter wordt 
kan gedacht worden aan een 
splitsing met als positief ge
volg voor verschillende deel
nemers een kleinere reisaf
stand. 
De toernooileiderscursus 
wordt vernieuwd met eerst 
een korte cursus met als doel 
de toepasbaarheid in de ei
gen vereniging. De uitgebrei
de cursus komt daarna. 
Website 
De website is informatief, 
maar er kan nog wel wat aan 
de vormgeving gedaan wor
den. Ook de bekendheid kan 
beter. Gedacht wordt aan 
een sticker die op de wed
strijdboekjes wordt geplakt. 
Elektronisch 
De diverse uitgaven van de 
afdeling kunnen ook elektro
nisch worden doorgegeven. 
Komend seizoen wordt een 
start hiermee gemaakt. Het 
wordt dan en elektronisch en 
op papier verspreid. 
Accountmanagement 
Voor het hoofdbestuur van 
de NTTB is dit een belangrijk 
punt. De vergadering vroeg 
zich samen met de afdeling 
af wie dit wil. De kosten zijn 
enorm en wat zijn de voorde
len? 
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Afdelingstrainingen 
De afdelingstrainingen lie
pen niet zo goed en ze 
zullen opnieuw worden 
opgezet. 
Afdelingskampioen
schappen 
AAC Cosmos uit Veldho-

. ven organiseert deze 
kampioenschappen in 
2003, 2005 en 2007. In 
2006 wil Effect in Terneu
zen de organisatie op zich 
nemen. Er wordt alleen 
noggezochtnaareenve~ 

eniging die 2004 voor zijn 
rekening wil nemen. 
Adviescommissie 
De adviescommissie com
petitie werkt goed. De 
commissie bestaat uit drie 
personen, maar wil graag 
uitbreiden. Gestreefd 
wordt naar een vertegen
woordiger uit elke regio. 
Kampioensdiploma's 
Er komt een vragenlijst 
waarop elke vereniging 
kan invullen of ze die wel 
of niet willen ontvangen. 

Rondvraag 
Van de rondvraag werd 
goed gebruik gemaakt, 
maar het gaat te ver om 
alles wat daar gen-0emd 
werd hier te vermelden. 

Johan Heurter 



VOOR COMPLEET 
SCHA"E' TEL 

Uitdeuken zonder spuiten 
(kleine deukjes zonder lakschad•) 

Gratis vervangend vervöê'i +'.iH t 
(bij repar~ 

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

,r,Plaatwerk 

FOCJVA 
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WIE WIL ER NOG TRIOMFEREN? 

Ik kijk even naar het spel van een paar pingpongende 
basisscholieren en ik denk aan Johan uit Aarle-Rixtel. 
Ik denk aan Johan omdat die kinderen als Don Qui
chotte-klonen in het luchtledige staan te molenwieken. 
Je aanschouwt mini-pubers die moeite hebben met 
hun concentratie, die in no-time de attractie van het 
celluloid consumeren en zich daarna op iets anders 
storten. Enigszins acceptabel tafeltennissen is moeilijk, 
als je in de groei bent. Tijdens gemeentelijke woens
dagmiddag-sportinstuiven zie je veel onstuimig hip
hop-shopgedrag. Is het een wonder dat dit land ver
soapt is tot een amalgaam van Efteling, Madurodam, 
Bambi-land en meubelboulevard? 

Accoord, het draait om di
versiteit. De meeste top
sporters hebben in hun jon
ge jaren heel verschillende 
sporten beoefend. Pas na 
verloop van tijd gingen ze 
zich specialiseren. Belang
rijk is dat mensen ontdek
ken waar hun talenten ver
borgen liggen en daarvoor 
heb je een gevarieerd aan
bod en een brede interesse 
nodig. Tafeltennis is voor 
kinderen hooguit een tus
senstop op een grillige ont
dekkingstocht. Dat is niet 
erg, zolang organisatoren 
maar niet van hun éénmali
ge follow-up de zaligma
kende ledenwinst verwach
ten. Alsof met een kinder
spektakel en een navraag 
de kous af is en de nieuwe
lingen automatisch neerda
len bij de administratie. Dat 
is een denkfout, een ver
keerde vooronderstelling. 
Bloeiend verenigingsleven 
herken je aan een aange
sloten serie van follow-ups. 
Desnoods kaart je, knikker 

je of ga je tafelvoetballen. Ik 
denk dat een pingpongfeest 
in de kerstvakantie (wat 
Heurter's vereniging in al die 
jaren slechts twee jeugdle
den opleverde) oké is, maar 
je kunt weinig regisseren en 
niets dirigeren. Met school
kinderen in je zaal, geef je 
een kijkje in je keuken en 
daar zit hem de kneep. Kin
deren voelen de sfeer feil
loos aan en bij de meest 
clubs is de sfeer competitief. 
Terwijl de experts zeggen: 
wedstrijdsport bestaat nog 
wel, maar er komen nu ande
re vormen van de grond. Het 
verbeteren van eigen presta
ties en het verslaan ·van te
gen is als motivatie allang op 
z'n retour. De sportconsu
ment zoekt gezelligheid en 
gezondheid; wie wil er nog 
triomferen? 
Ligt het gebrek aan succes 
aan Johan's club? Nee, ik 
denk dat alle tafeltennisclubs 
de rekening gepresenteerd 
krijgen van extreme gericht
heid op competitiedeelname. 
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De meesten hebben huri 
teams verder weinig te bie
den. Wat doet het meren
deel, naast het plichtmatig 
afhandelen van voorjaars
en najaarscompetitie? Een 
clubkampioenschap hou
den en zeggen -dat je een 
lang en druk seizoen hebt 
gehad? Een feest organise
ren, dat gaat wel. Een her
haling van zo'n festijn, dat 
lukt ook wel. Andere koek is 

' het vinden van de juiste 
voortzetting. Ooit was de 
slogan dat de competitie de 
kurk is waar de bond op 
drijft. Welnu, dat denkbeeld 
is passé. Bij sommige vere
nigingen werkt' de competi
tie camouflerend, als een 
waas die echte ontwikkeling 
in de weg staat. Dat komt 
pijnlijk aan het licht als 
niemand begrijpt waar
om de club geen leden
winst boekt. Ondanks alle 
kortebaan-geploeter. 

Ton Mantoua 

..., --
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•bekers · 
•medailles 
•vaantjes 
•beeldjes 
•schalen 
•rozetten 
• fietsvlaggen 
• sportten_u_e_'s-:-:--i 
• enz. Gratis 

graveren! 

KEUKENS & BADKAMERS 
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Zondag 8 december stond alweer voor de elfde 
keer de afdelingsontmoeting jeugd op het pro
gramma. Een toernooi wat jaarlijks wordt ge
houden tussen de volgende vier afdelingen: 
Gelre, Holland Noord, Holland West en Zuid
west. 

Hieraan wordt deelgeno
men door de sterkste 
jeugdspelers in 3 leeftijds
groepen in teams van twee. 
De organisatie was dit jaar 
in handen van de afdeling 
Gelre. Plaats van handeling 
was de zaal van de Nij
meegse vereniging A TC. 
De geselecteerde jeugd
spelers van de afdeling 
ZuidVVest lieten duidelijk 
zien dat zij in de breedte tot 
de Nederlands top beho
ren. Voor de 3e keer in suc
cessie won de jeugd de 
wisselbeker. Dit met ruime 
voorsprong op de 3 andere 
afdelingen. 
Een negatief punt is dat 
van de afdeling Holland 
Noord één meisjes team 
geheel niet aanwezig was 
en een ander meisjes team 
slecht met een speelster 
aanwezig was. Verder wa
ren er alleen maar positieve 
berichten over deze ont
moeting. Na afloop reikte 
de voorzitter van de afde
ling Gelre de wisselbeker 
en een herinnering voor de 

deelnemers en begeleiders 
uit. 

Gedurende de ontmoeting 
vond een bespreking plaats 
tussen de vier vertegen
woordigers van de deelne
mende afdelingen. Hier 
kwam o.a. uit dat gezocht 
wordt naar een aangepast 
systeem waarmee het ont
breken van een team min
der van invloed is op het 
verloop van het evenement. 
Bovendien blijkt het in en
kele afdelingen moeilijk een 
(betaalbare) accommodatie 
te vinden waar 12 tafels in 
opgesteld kunnen worden. 
In 2003 is ZuidWest de 
gastheer voor deze ont
moeting. 

De uitslag ziet er als volgt 
uit: 
1 
2 
3 
4 

ZuidWest 
Holland West 
Gelre 
Holland Noord 

Nico van Erp 
(CTW ZuidWest) 

66 p 
51 p 
37 p 
26 p 

Bovengenoemd resultaat werd behaald door de volgende jeugdleden: 
Meisjes junioren: Irene Barten (Tanaka), Liselotte Fassaert (Sar'72) 
Meisjes kadetten: Sandra Leijten (Vice Versa'51), Simone de Klerk (Sar'72) 
Meisjes pupillen/welpen: Monique Posthuma (Red Star'58), Nina Veeken (Never Despair) 
Jongens junioren: Jurgen Wens (Vice Versa'51)·, Loran van Groote! (Unicum) 
Jongens kadetten: Sidney Ooms (Unicum), Max Kuipers (Luto) 
Jongens pupillen/welpen:Thomas van Gasteren (Unicum), Simon Schoones (JCV) 
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DAMES DUBBEL 
BC 1. Naomi Schelfhout/Kimberly 't Hooft (SAR '72) 

2. Stefanie Fassaert/Lindsey Boerdam (SAR '72) 
D 1. Martine Smolders/Judith Marcus (RDT/SAR '72) 

2. Willemien Gideonse/Angela Meeder (Arnemuiden/SAR 72) 
E 1. Patricia Molders/Daniëlla de Smet (St. Aloysius) 

2. Corrie Bustraan/Mattanja Dijkers (Kapelle) 
F 1. Karola van Driessche/Wendy de Bruin (RDT) 

2. Hilke Brouwer/M. Gans (Den Dijk) 
HEREN DUBBEL 
BC 1. Lennard Roodenburg/Marijn Veijgen ('t Zand) 

2. Dennis Verdurmen/Johan 't Hooft (SAR '72) 
D 1. Leon van Boven/Coen Mijnsbergen (Arnemuiden) 

2. Octaaf Eggermont/Remco Dijkers (St. Aloysius/Slagvast) 
E 1. Benjamin de Maat/Ralph van Wolffelaar (SAR 72/Reynaert) 

2. Jacques Scholten/Benito Traas (Kapelle) 
F 1. Roy Metsemakers/Matthijs Bijlsma (STV) 

2. Gerrit Vis/Rinus Eversdijk (Kapelle) 
G 1. Gerrit van de Bosch/Pang Yuen (Scaldina) 

2. Jan Willem Matthijsse/Rudy Bruikman (Middelburg-Zuid) 
H 1. Geert de Bakker/William van Heese (St. Aloysius) 

2. William Poth/Tonny van Pamelen (STV) 

DAMES ENKEL 
B 1. Naomi Schelfhout (SAR '72) 
C 1 . Lindsey Boerdam (SAR '72) 
D 1. Lydia Prince (Middelburg-Zuid) 
E 1. Corrie Bustraan (Kapelle) 
F 1. Karola van Driessche (RDT) 
S1 1. Naomi Schelfhout (SAR '72) 

HEREN ENKEL 
B 1. Marijn Veijgen ('t Zand) 
C 1. Wim 't Hooft (SAR '72) 
D 1. Leon van Boven (Arnemuiden) 
E 1. Sebastiaan Kemerink ('t Zand) 
F 1. Roy Metsemakers (STV) 
G 1. Johnny Buijsse (St. Aloysius) 
H 1. Tonny van Pamelen (STV} 
S1 1. Erwin Verdurmen (SAR '72) 

VERENIGINGSBEKER 
1. SAR 72 
2. 't Zand 
3. Arnemuiden 

GEMENGD DUBBEL 

2. Kimberly 't Hooft (SAR '72) 
2. Wilma van de Basse (Middelburg-Zuid) 
2.Ma~neSmo~eIB(RDT) 

2. Elske de Clercq (STV) 
2. Carine Kisling (St. Aloysius) 
2. Kimberly 't Hooft (SAR '72) 

2. Anton Steijn (Middelburg-Zuid) 
2. Erwin Verdurmen (SAR '72) 
2. Stefan de Groot (Middelburg-Zuid) 
2. Jan-Willem Adriaanse ('t Zand) 
2. Han Dekker (Effect 71) 
2. Paul Gooisen (Reynaert) 
2. Willem Poth (STV) 
2. Dennis Verdurmen (SAR '72) 

A-klasse 1. Lennard Rodenburg/Kimberly 't Hooft ('t Zand/SAR 72) 
2. Johan 't Hooft/Naomi Schelfhout (SAR 72) 

B-klasse 1. Joan Francke/Lacey Koole ('t Zand/SAR 72) 
2. Michael Zwemer/Franca Houterman (Middelburg-Zuid) 

C-klasse 1. Rinco de Gier/Willemien Gideonse (Arnemuiden) 
2. Hans Steketee/Katinka Nijssen (Yerseke) 

D-klasse 1. Peter Sloot/Lieke Roelans (SAR '72) 
2. Jean van den Boom/Corry Bustraan (Kapelle) 
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In het weekeinde van 18 en 19 januari was het 
tafeltenniscentrum van OTTC het centrum van 
het Regionale tafeltennis. OTTC dat deel uit
maakt van het Regio Noord Oost Brabant van 
de afdeling ZuidWest van de NTTB wilde dat 
dit evenement na twee jaar weer op de agenda 
geplaatst werd. De vereniging heeft dan ook de 
organisatie op zich genomen. 

Dit omdat de laatste 2 jaren 
dit toernooi geen doorgang 
kon vinden omdat er geen 
organisator was te vinden 
in het Regio. OTTC niet 
bang om iets te organiseren 
(o.a. organisator van het 
landelijk bekend Maasland
toernooi) wilde deze organi
satie wel op zich nemen. 
Oorspronkelijk zou ook de 
2e vereniging in Oss, 
(Return) betrokken worden 
bij de organisatie in het 
clubgebouw van deze ver
enging. Maar het aantal in
schrijvingen was niet zo 
groot dat ook hier wedstrij
den gespeeld zouden moe
ten worden. Aan de 10 ta
fels in het tafeltenniscen
trum op sportpark Rusheu
vel kon OTTC al de wed
strijden afwerken. Maar ho
pelijk kan dat volgend jaar 
wel als de deelnemers weer 
bekend zijn gemaakt met 
deze regionale de organisa
tie samen met Return ge-

daan worden. Nu streden 
op zaterdag een 50 tal 
jeugd en op zondag een 45 
senioren om de titels in 
resp. 5 en 4 klassen. 
Uiteindelijk werden de Regi
onale titel bij de senioren 
gewonnen door Gerald van 
Berkel van TTCV/Her
waarden. In de 9 kamp ver
loor hij een partij en wel in 
5e ronde verloor hij in 3 ga
mes van Gijs Klop van Ta
verbo. Maar achteraf bleek 
dit de enigste misstap te 
zijn die Gerlad had. Verras
send 2e werd Jos Heijmans 
van OTTC met 21 nederla
gen. Evenveel als Tean 
Vlamicxk van Taverbo. 
Maar de onderlig gespeeld 
wedstrijd was in het voor 
deel van Jos Heijmans. 
De regionale titel bij de 
jeugd ging naar Johan 
Nieuwenhuizen van JCV. In 
de finale versloeg hij zijn 
teamgenoot van JCV, Bou
dewijn op 't Hoog in 4 ga
mes. 

Jeugd 1 1 Johan Nieuwenhuizen(JCV) 2 Boudewijn op 't Hoog (JCV) 
2 Roel Mesters (Kruiskamp'81) 
2 Helen Pluut (Taverbo) 

Jeugd 2 1 Erik van Berkel (Rally) 
Jeugd 3 1 Simon Schoones(JCV) 
Jeugd 4 1 Frederik Pluut (Taverbo) 
Jeugd 5 1 Bouke Hagreis (OTTC ) 
Senioren 12 1 Gerald van Berkel (TTCV) 
Senioren 3 1 Pham Cong (Taverbo) 
Senioren 4 1 Cor Vos (Return) 

2 Vincent Pols (Return) 
2 Marloote Staps (Taverbo) 
2 Jos Heijmans (OTTC) 
2 Stijn Kuijpers (OTTC) 
2 Corne Kuijpers (Taverbo) 
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Nieuwbouw 

Verbouwingen 

Onderhoud 

Glas- en schilderwerk 

Wandafwerkingen 

Vrijblijvend prijsopgaaf 

Lid NVOB 

Lid Bouwgarant 



Op zondag 19 januari 2003 werd in de sporthal van 
de gemeente Waspik het jaarlijkse toernooi gehouden 
van Midden Brabant. Ofschoon deze regio "slechts" 
uit een klein aantal verenigingen bestaat slaagt men 
er elke keer weer in een gezellig en druk bezocht 
toernooi te houden voor senioren en jeugd. 

Na vele jaren in Geertrui
denberg en Dongen gebi
vakkeerd te hebben was nu 
gekozen voor Waspik. Dit 
gezellig dorp hoort bij 
Waalwijk en daardoor was 
de tafeltennisvereniging 
Waalwijk de gastheer. Alle 
beslommeringen rond de 
zaalhuur, tafels opzetten en 
afbreken, afspraken met de 
ambtenaren van de ge
meente stond onder de be
zielende leiding van Jan 
Jessen. Samen met een 
groepje van een tiental 
waalwijkse vrijwilligers/ 
tafeltennissers werden zon
dagmorgen om 07.30 uur 
de tafels binnen gereden 
en klaar gezet voor weder
om een sportieve dag. Bin
nen de regio Midden-Bra
bant werken nagenoeg alle 
verenigingen mee aan het 
tot stand komen van een 
dergelijk evenement. Levert 
één vereniging de mensen 
om tafels op te zetten, dan 
zorgt de andere club voor 
tafelcommissarissen of een 
toernooileider. De laatste 
jaren worden alle indelin
gen, wedstrijdformulieren 
en uitnodigingen naar de 
verenigingen, in samen
spraak met de bondsgede
legeerde Ad Jonkers, door 

Mark Martens van LUTO tot 
volle tevredenheid gedaan. 
In Waspik spelen zowel de 
jeugd en als de senioren op 
zondag. Er wordt getracht 
om zoveel mogelijk 6 kam
pen te organiseren, zodat 
eenieder voldoende wed
strijdjes kan spelen. Daar
naast wordt voor elke spe
ler de mogelijkheid gebo
den om in de dubbels hun 
kunnen te laten zien. Dit 
jaar waren er 136 inschrij
vingen en het viel ons op 
dat er, vergeleken met an
dere jaren, weinig afschrij
vingen waren. Wij houden 
het erop dat de keuze van 
speeldag (begin Januari) 
voor velen een fijne gele
genheid is om zich voor te 
bereiden op de competitie. 
De aanvangswedstrijden 
stonden gepland om 09.45 
uur en de eerste wedstrijd
bal werd dan ook op dit tijd
stip geslagen. Na vele stug
ge tegenstanders, lange 
partijtjes, vervelende mate
riaalspelers en natuurlijk de 
kant- en netballetjes werd 
de laatste wedstrijd van de 
dag exact om 16.45 uur ge
start hetgeen de toernooilei
ders ook zo in de planning 
hadden staan. Al bij al een 
sportieve en gezellige dag 
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en toen bij de nabespreking 
nog even de plussen en 
minnen van de dag werden 
besproken om het toernooi 
volgend jaar nog beter te 
maken gingen · de vrijwilli
gers huiswaarts. 

De uitslagen van de Regio: 
nale Midden-Brabantse 
kampioenschappen staan 
op de volgende pagina. 
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De Roterij 21 e 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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·-ENKEL: 
E2 1. Arno van Esch (Tios '51) 
E3 1 . Rogier van Bladel (Red Star'58) 
E4 1. Jeroen van Merode (BSM) 
ES/6 1. Gijs Oprins (BSM) 
J1 1. Dirk Ekelschot (Tios'51) 
J2 1. Doreth van Pelt (Tios'51) 
J3 1 . Monique Posthuma (Red Star'58) 
J4 1. Jordie Nabbe (Smash) 
JS 1. Amanda Lamers (Waalwijk) 
DUBBEL 

2. Ramon Clijsen (Tios'51) 
2. Jan Verhoof (Red Star'58) 
2. Joop Haast (BSM) 
2. Jasper Diemel (Luto) 
2. Max Kuijpers (Luto) 
2. Mark Gijselhart (Red Star'58) 
2. Ricardo Henskens (Smash) 
2. Mandy de Kloe (Waalwijk) 
2. Jasenko Sadzak (Smash) 

S2 1. Arno van Esch/Jeroen Klemans (Tios'51) 2. Ramon Ciijsen/Frans Bertens (Tios'51) 
S3 1 . Twan Slum/Martijn de Koninck (BSM) 2. Jeroen van Merode/Lars Okkerman (BSM) 
J1 1. Dirk Ekelschot/Koen Grimminck (Tios'51) 2. Max Kuijpers (luto)/Joost van Mier (Irene) 
J2 1. Doreth van Pelt/Isabelle Habes (Tios'51) 2. Martijn Wirken/Ricardo Henskens (Smash) 
J3 1. Karlijn Bink/Amanda Lamers (Waalwijk) 2. Maarten Uijens/Mick de Visser (Red Star'58) 
J4 1. Jasenko Sadzak/Roel Koevoets (Smash) 2. Max Hokke/Zinzi Vermeulen (Tios'51) 

c:.1 

Hofleverancier sportprij~ 
van de NTTB •t 

af deling Brabant / Zee'F 
Kijk op onze website: www.spd 3 

Pedro van Heumè 
Sportprij 
Snelle levering en zéér voordelig! 

Oss Nijmegen 
Tel. 0412 - 642 780 Tel. 024 - 37 82 3 
e-mail: info@sport-prijzen.nl 
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Zaterdag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 
Zondag 
Vrijdag 
Vrijdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 
Zondag 
Vrijdag 
Zaterdag 

1 maart 
2 maart 
9 maart 
9 maart 

16 maart 
23 maart 
30 maart 
30 maart 

6 apri l 
6 april 

13 april 
25 april 
26 april 
27 apri l 
11 mei 
16 mei 
16 mei 
16 mei 
17 mei 
18 mei 
18 mei 
23 mei 
24mei 

Ned. Kampioenschappen senioren A 
Ned. Kampioenschappen senioren A 
2e ronde afd.jeugdmeerkampen C-0 
1 e r.afd .licentiemeerkampen senioren 
2e A jeugdranglijsttoemooi 
33e Maaslandtoernooi 
finale afd.jeugdmeerkampen C-0 
finale afd.licentiemeerken senioren 
Open Geldropse kampioenschappen 
nat.jeugdmeerk. 1/2 finales A/B-C(st)lic 
Nat.C.meerkampen 1/2 finale senioren 
beslissingswedstrijden 
Ned.jeugdkampioenschappen B 
Ned.jeugdkampioenschappen A 
nat.jeugdmeerkampen finales A/8-C(st)lic 
20e Hackenbergcup 
20e bestuurstoernooi regio Den Bosch 
Top 6 kampen senioren 
ZuidWestkampioenschappen jeugd in Veldhoven 
ZuidWestkampioenschappen senioren in Veldhoven 
Nat. C meerkampen finale senioren 
Algemene ledenvergadering afd. ZuidWest 
8/Ckwal.ranglijsttoernooi jeugd 

V\/ij drui 
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Op zaterdag 11 januari Oeugd) en op zondag 12 ja
nuari (senioren) werden de Regionale kampioen
schappen georganiseerd voor de regio Eindhoven, 
door tafeltennisvereniging Unicum uit Geldrop. 

Evenals voorgaande jaren werd het toer
nooi georganiseerd door Peter Boenen, 
Max en Esther van Lieshout en Eric 
Sloots. Ondanks een twijfelachtige start 
van de inschrijvingen, was het aantal deel
nemers ruim voldoende om het toernooi 
doorgang te laten vinden. Er waren zelfs 
meer senioren deelnemers dan vorige ja
ren, waarbij ook aangetekend kan worden, 
dat er zelfs B-spelers deelnamen, hetgeen 
de laatste jaren niet voorgevallen was. 
Iedere deelnemer kwam uit in zijn eigen, 
gecombineerde, enkelklasse en werd te
vens ingedeeld in een dubbelspel. Beide 
kampioenschappen werden in een poule
vorm gespeeld, waarna kruisfinales volg
den. Om onduidelijkheid te voorkomen, 
werden de toernooivormen en de speeltij
den op het publicatiebord opgehangen. De 
wedstrijden verliepen prima volgens sche
ma. Tijdens het jeugdtoernooi was er zelfs 
sprake van een voorsprong op het tijd
schema, waardoor elke speler na het toer
nooi zeker kon stellen, dat hij de hele dag 
gesport had. Wedstrijden voldoende om je 
hart aan op te halen. Tevens zijn deze 
kampioenschappen zeker een goede voor
bereiding op het competitieseizoen. 
Alle samenvoegingen van klassen en 
plaatsingen werden verricht door bondsge
delegeerde Harrie Kuijpers, die wederom 
enorm te spreken was over het toernooi. 
De organisatie bedankt hem voor het ge
ven van de richtlijnen, waardoor ook door 
de organisatie teruggekeken kan worden 
op een geslaagd toernooi. Een compliment 
mag overigens aan alle deelnemers gege
ven worden, gezien de vertoonde inzet en 
sportiviteit op beide toernooidagen. 
De jeugd ging met mooie trofeeën naar 
huis en de senioren speelden voor het 
eerst voor geldprijzen (naast de sportieve 
<?er uiteraard). Dit werd zeer positief ont
vangen door de winnaars. 
TTV Unicum hoopt alle deelnemers van dit 
jaar, volgend jaar weer te mogen beg roe-

ten bij de organisatie van de regionale 
kampioenschappen, vergezeld van nog 
meer spelers, zodat dit toernooi de status 
krijgt die het verdiend. 

Erwin van Dijk, TTV Unicum 

Senioren Dubbel 1: 
1. E. van Veenendaal/B. van Meurs (Bergeijk) 
2. E. van LieshouUS. Ooms (Unicum) 
Senioren Dubbel 2: 
1. A. van de Velden (De Meppers)/F. Weemers 

(Unicum) 
2. M. van de Waals/D. Ketelaars (Unicum) 
Senioren Enkel 1: 
1. E. van Veenendaal (Bergeijk) 
2. J. Ridder (Taveres) 
Senioren Enkel 2: 
1. E. Goes (Flash) 
2. R. van de Linden (Flash) 
Senioren Enkel 3: 
1. F. Weemers (Unicum) 
2. M. van de Waals (Unicum) 
Senioren Enkel 4: 
1. T. Schendzielorz (Geenhoven) -
2. H. Thijs (De Meppers) 
Jeugd Enkel 1: 
1. S. Ooms (Unicum) 
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2. D. Peeters (Flash) 
Jeugd Enkel 2: 
1. M. Box (Cosmos) 
2. L Voorene (Flash) 
Jeugd Enkel 3: 
1. B. Mikkers (Cosmos) 
2. T. van Gasteren (Unicum) 
Jeugd Enkel 4: 
1. L. Cox (Valkenswaard) 
2. M. van Hoek (Flash) 
Jeugd Enkel 5: 
1. B. Biemans (A TTC '77) 
2. C. Stallman (Flash) 
Jeugd Dubbel 1: 
1. S. Ooms/D. van Happen (Unicum) 
2. D. Peeters/R. Heijnis (Flash) 
Jeugd Dubbel 2: 
1. M. Box/B. Mikkers (Cosmos) 
2. S. van Happen/T. van Gasteren (Unicüm) 
Jeugd Dubbel 3: 
1. M. van Hoek/S. van Hoek (Flash) 
2. H. Snelrr. Verest (De Meppers) 



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! 

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

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

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

+Indisch buffet + Koud buffet • soep • kip-, varkens- en rundgerechten • diverse saté's 
• toege (deelname minimaal 20 personen) • laat u verrassen ... (deelname minimaal 20 personen) 

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

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 6.2 of 0118 - 63 49 50 - Telefax 0118 - 64 27 82 
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Een week na afloop van de RBW competities, or
ganiseerde het Regiobestuur N-0-Brabant in sa
menwerking met Technische Zaken van de afd 
Zuid-west, een welpendag op zondag 1 decem
ber 2002, in de prachtige accommodatie van ttv 
Taverbo te Boxtel. 

Alle 22 regioverenigingen 
ontvingen een uitnodiging 
om de kinderen vanaf 6 t/m 
12 jaar, die niet deelnemen 
aan de NTTB competitie, 
op te geven voor deze dag. 
In eerste instantie zouden 
er volgens mondelinge toe
zeggingen 35 kinderen 
deelnemen, maar hoe dich
ter men zondag 1 decem
ber naderden, vielen er 
steeds meer deelnemers af 
i.v.m. sint Nicolaasviering 
bij opa en/of oma. Na diver
se telefoontjes te hebben 
gepleegd met de direct be
trokkene van de verenigin
gen, schreven toch nog 21 
kinderen in, waarvoor dan 
ook een gevarieerd pro
gramma werd samenge
steld, onder leiding van 
Theo van Mullekom, Evert 
Thomassen afd. Techni
sche Zaken en Henk v.Rijn 
namens het regiobestuur. 
Op zondagmorgen, zo rond 
de klok van 10.00 uur, 
opende de regio-voorzitter 
Hans v.d.Bruggen met een 
gepast welkomstwoordje dit 
evenement en hoopte dat 
de deelnemers aan deze 
dag wat op zouden steken 
van de technische slagen, 
service, etc, etc, en dit voor 
de toekomst als iets bruik
baars kunnen meenemen. 
Twee regiotrainers, Frans v. 
Vessem en Rudi v.d.Schoot 

hadden spontaan hun me
dewerking aan de organisa
tie toegezegd. 
De kinderen werden inge
deeld in 3 groepjes van 5 
en 1 groep van 6 personen. 
Per groep nam men deel 
aan 8 technische onderde
len en 4 sport en spel de
len. 
De technische onderdelen 
bestonden uit: 

Service 
Forehand-backhand 
schuiven 
Forehand-opening, 
forehand topspin 
Service met combi
natieslagen 
Service ontvangen 
en bal terug spelen 
Backhand blok op 
forehand topspin 
vanaf trainer 
Forehand topspin 
door speler op blok 
van de trainer 
Voetenwerk met 
combinatieslagen. 

Sport en spel deel: 
Rond de tafel 
Ballen loop 
Ballen in paraplu 
slaan 
Ballen via PIPO ga
ten slaan. 

Ter afsluiting, wanneer er 
nog wat tijd over is zal er 
een kleine meerkamp wor
den gespeeld per leeftijds-
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categorie. 
Tijdens deze dag is geble
ken dat dit voor herhaling 
vatbaar is, gezien de vele 
reacties die wij mochten 
ontvangen van de deelne
mers maar vooral van de 
begeleiders. Wel zullen we 
dan rekening moeten hou
den met een gunstige da
tum. 
Om ongeveer 15.00 uur wa
ren de kinderen moe van 
deze dag en konden zij na 
het in ontvangst nemen van 
een chocoladeletter huis
waarts keren. 
Henk van Rijn sloot deze 
geslaagde dag af onder 
dankzegging van de bijdra
ge van onze 2 regio
trainers, medewerkers van 
de afdeling Technische Za
ken, maar vooral aan de 
barbezetting van ttv Taver
bo te Boxtel, die ons bijzon
der van dienst zijn gewee~t. 

Henk v.Rijn 



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 
•dienstverlen ing, gezondheidszorg en welzi jn 
•vavo 

•economie 
•techniek 
• ROC Contract 

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

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

Postbus 102, 4530 AC Terneuzen 
Fax0115-612151 
Url: www.rocwest.nl 

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

Het ROC Westerschelde verzorgt VOLWASSENENEDlj CATIE en BEROEPSONDERWIJS 
ROC Contract verzorgt CURSUSSEN voor particulieren , bedrijven en instellingen 
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Aan het 1 e deel van deze regionale competitie 
werd deelgenomen door 32 teams van 2 perso
nen, die eens in de 2 of 3 weken tezamen twee 
wedstrijden speelden op een zondagmorgen, 
vanaf 10.00 uur t/m 13.00 uur in diverse accom
modaties, die gratis beschikbaar werden gesteld 
door de regioverenigingen. Van deze 32 teams 
werden er 18 ondergebracht in de welpencompe
titie vanaf 6 t/m 1 o jaar en 14 teams in de junio
rencompetitie, vanaf 11 t/m 17 jaar. 

In totaal hebben de compe
titieleiders, Joop v.Hooft 
(welpen) en Henk van Rijn 
Uunioren) deze jeugdige ta
lenten vier zondagen de 
mogelijkheid gegeven hun 
tenniservaring te meten met 
de diverse regio medestan
ders. Dat ging niet altijd vol
gens de toegestane regel
tjes, maar via de gulden 
middenweg werden alle 
problemen voor beide par
tijen meestal opgelost. 
In de juniorencompetitie 
was er nog ruimte over en 
in de resterende tijd werd 

Welpencompetitie: 
A Poule B Poule 
1OTTC1 19 p. 1 NTTV5 

nog een individue~I toer
nooitje gespeeld. 
Er werd gespeeld op 1 O ta
fels met 3 poules van 6 en 
1 poule van 7 deelnemers. 
Drie deelnemers moesten 
helaas vroegtijdig naar huis 
i.v.m. verplichtingen elders. 
Om alles binnen de gestel
de tijd te laten verlopen be
stonden de partijen maar uit 
2 setjes van 11 punten. 
Al met al weer een· ge
slaagd competitiedeel, 
waarbij de winnaars trots 
huiswaarts keerden met 
hun gewonnen medailles en 

C Poule 
21 p. 1 NTTV7 

2NTTV1 18 p. 2 Never Despair 1 19 p. 2 NTTV8 

kampioensdiploma's. 
Verder bedankten de bei
den competitieleiders de 
deelnemende kinderen voor 
hun inzet en sportief ge
drag, maar vooral ook de 
begeleiders voor het rijden, 
want zonder hun medewer
king kan deze competitie 
niet plaatsvinden. Tevens 
werden de diverse zaalbe
heerders van ttv T averbo/ 
Boxtel, ttv de Zwaantjes/St. 
M.gestel, ttv OTTC/Oss en 
ttv PJSNught bedankt voor 
de geboden gastvrijheid. 

Henk v.Rijn 

18 p. 
17 p. 

3 NTTV2 16 p. 30TTC2 14 p. 3 Never Despair 2 17 p. 
4NTTV4 15 p. 4Taverbo1 10 p. 4 v.Liempt/ass 1 13 p. 
5 NTTV3 5 p. 5NTTV6 7 p. 5PJS1 9p. 
6Hooghei1 2 p. 6JCV 1 4p. 6JCV2 1 p. 

Juniorencompetitie: 
A Poule B Poule 
1Hooghei1 28 p. 1 v.Liempt/ass 2 23 p. 
2JCV 1 20 p. 2JCV2 23 p. 
3 TTVE 1 19 p. 3 v.Liempt/ass 1 19 p. 
40TTC 1 14 p. 4 Zwaantjes 1 19 p. 
5 Hooghei 2 13 p. 5 Hooghei 5 10 p. 
6 Hooghei 3 11 p. 6 Zwaantjes 2 9 p. 
7 Mixed 1 0 p. 7 Hooghei 4 2p. 

Prijswinnaars individueel toernooi. 
A Poule B Poule C Poule D poule 
1 Jill v.d.Schoot 1 Wendy Alessie 1 Wim d.Ouden 1 Jesse Oude Griep 
2 Willem Jan Bunk 2 Kolin Chang 2 Thomas Sterks 2 Vincent Westendorp 
3 Ramon Kuijs 3 Dave Kouwenberg 3 Rick v. Gogh 3 Ronnie Silooy 
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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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• In "Kluts", het clubblad van ttv Stiphout 
uit Helmond, zijn ze een nieuwe rubriek 
gestart. Onder de titel "Waar zijn ze 
gebleven" worden een aantal oudge
dienden van de vereniging geïnter
viewd. De eerste in de serie is al in 
1985 gestopt bij ttv Stiphout vanwege 
een verhuizing. Hij was 15 jaar lid ge
weest van de Helmondse vereniging. 

• Bij diverse verenigingen komt in de
cember Sinterklaas op bezoek. De 
Goedheiligman had ook een bezoek 
gepland bij SV Red Star '58 in Goirle. 
Helaas stonden er maar vier kinderen 
op de aanmeldingslijst en dat vond het 
activiteitencomité te weinig om de Sint 
voor te laten komen. Uiteraard is Sin
terklaas bereid om volgend jaar wel 
weer een bezoek te brengen aan SV 
Red Star '58. 

• Bij ttv Hooghei uit Vlijmen kwam de 
Sint wel op bezoek. Diverse leden 
moesten zich bij hem verantwoorden 
voor hun daden of iets laten zien van 
hun speciale talenten. Pas om 00.15 
uur verlieten Sint en Piet de vereniging. 

• Sinterklaas was ook verantwoordelijk 
voor een forse toename van het aantal 
bezoekers aan de internetsite van ttv 
Tios '51 uit Tilburg. Een zoekmachine 
bracht de surfers bij het intoetsen van 
Sinterklaas+surprise naar het digitale 
fotoalbum van ttv Tios '51 . Ik ben be
nieuwd of ze ook nog iets van de rest 
van de site bekeken hebben. 

• In Middelburg kwam de Sint niet op be
zoek bij ttv 't Zand, maar er was wel 
een sinterklaasactiviteit, nl. het peper
notentoernooi. Het toernooi werd niet 
gespeeld op normale tafels, maar op 
een lange tafel, een superkorte tafel en 
schots en scheef opgestelde tafels. Ui
teraard bestonden de prijzen uit traditi
onele sinterklaastraktaties zoals choco
ladeletters. 

• Diver$e leden van ttv Taverbo uit Boxtel 
hebben hun debuut gemaakt als Sint of 
Piet. Door personeelstekort moest de 
Sint eigenlijk diverse bezoekjes afzeg
gen, maar een actie van een lid van ttv 
Taverbo zorgde ervoor dat diverse kin
deren toch bezoek kregen van de 
Goedheiligman. Met dank aan de diver
se leden van ttv Taverbo die dat moge
lijk hebben gemaakt. 

• Ook ttv Flash uit Eindhoven moet op 
zoek naar een nieuwe voorzitter. Ray
mond Maessen treedt af en stelt zich 
niet meer beschikbaar. Daarnaast komt 
ook de post van secretaris vacant, want 
Roger Kabo stopt er ook mee. 

• Jubilea werpen hun schaduw vaak ver 
vooruit. Diverse verenigingen hebben al 
een comité in het leven geroepen om 
festiviteiten te organiseren. TTV Smash· 
uit Geertruidenberg bestaat op 26 de
cember precies 40 jaar en dat gaat ge
vierd worden. Het activiteitencomité kan 
nog hulp gebruiken en suggesties. 

• TTV Attaque uit Sint Oede_nrode be
staat eveneens 40 jaar. Deze vereni
ging zoekt nog naar een datum in het 
najaar om dit koperen jubileum te vie
ren. 

• Bij ttv A.T.T.C. '77 uit Aarle-Rixtel is het 
jubileum net achter de rug. In 'De Clul::>
galm' wordt uitgebreid teruggeblikt op 
de festiviteiten die georganiseerd wer
den ter gelegenheid van het 25-jarig ju
bileum. 

• Na de drukke feestmaand december 
vallen veel mensen in een zwart gat. 
Reden genoeg voor ttv Tanaka uit Et
ten-Leur om daar iets aan te doen. Ze 
hebben de maand januari daarom uit
geroepen tot maand van het tafelten
nis. Misschien een suggestie die over-
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- genomen kan worden door de afdeling 
bf de landelijke bond om het tafeltennis
sen weer eens onder de aandacht te 
brengen van de Nederlandse bevolking. 



--
• Bij ttv AAC Cosmos uit Veldhoven is 

een nieuwe verkiezing voor de jeugd. 
Het is de Dirk verkiezing. Een Dirk is ie
mand die in datgene het meest fanatiek 
is. Er zijn prijzen verdeeld in de volgen
de categorieën: tafeltennis Dirk, lijm 
Dirk, coach Dirk en drink Dirk. 

• Bij ttv Het Markiezaat in Bergen op 
Zoom is er nog steeds onzekerheid 
over de huisvesting. Het Markiezaat wil 
blijven spelen in de huidige accommo
datie en de gemeente Bergen op Zoom 
wil dat de club verhuist. Om te laten 
zien aan de gemeenteraadsleden hoe 
fraai Gebouw T is, zijn alle raadsfracties 
uitgenodigd voor een bezoek. Inmiddels 
zijn twee van de zeven fracties op be
zoek geweest. 

• In samenwerking met LGSV (Lichame
lijk Gehandicapten Sportvereniging 
Veghel) organiseert TTCV/Van Her
waarden de Nederlandse tafeltennis
kampioenschappen voor lichamelijk ge
handicapten. Deze vinden plaats op 7 
juni in Veghel. Het zal waarschijnlijk een 
drukke dag worden en daarom zoekt de 
organiserende commissie nog een tien
tal vrijwilligers. 

. . 

• Een fysiotherapeut heeft ttv O.T.T.C. 
uit Oss een massagetafel · geschon
ken. Deze staat permanent opgesteld 
in de invalidentoiletruimte en is opera
tioneel. Voor een sportmassage of 
blessurebehandeling kunnen de leden 
op dinsdagavond vanaf 22.00 uur te
recht bij een masseur. De behandeling 
is gratis, alleen het gebruikte materiaal 
moet betaald worden. 

• Jan Berkers, lid van verdienste, erelid 
en Mepper voor het leven is afgetre
den als voorzitter van ttv De Meppers 
uit Heeze. Hij was een van de oprich
ters van de vereniging en enige tijd 
voorzitter in de jaren zeventig. Na een 
verhuizing in 1977 naar Dommelen 
trad hij af. Nadat hij in 1993 met ver
vroegd pensioen ging werd hij ge
vraagd om weer in het bestuur te ko
men en een jaar later was hij weer 
voorzitter. De laatste tijd kostte het 
Jan steeds meer moeite om zijn func
tie naar eigen voldoening uit te voeren 
en daarom vond hij het tijd worden om 
de hamer over te dragen. De nieuwe 
voorzitter is Ivonne Valent. We_ wen
sen haar veel succes bij haar nieuwe 
functie. 

• TTV Flash in Eindho 
en heeft in de Kerstva
kantie het plafond van 
de zaal en het fietsen 
hok gerenoveerd. In 
de zaal is een rij extra 
lichtbakken aange
bracht. In het fietsen 
hok zijn de oude glas
wol plafondplaten ver
vangen door mooiere 
stevigere platen. De 
lichtbakken, zijn net 
als in de zaal, inge
bouwd. 
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