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Vakantie 

De zon schijnt uitbundig als ik dit stukje zit te typen. De 
verleiding is groot om buiten in de zon te gaan zitten, maar 
de plicht roept. De ge-Mixed moet naar de drukker en dus 
moet dit stukje ook geschreven worden. Het vakantiege
voel is echter groot. Deze · ochtend had ik ook kunnen 
gaan tafeltennissen met de overdag-groep van onze vere
niging, maar de puf ontbreekt. Het is immers bijna vakan
tie. 
Voor het voorlopige hoofdbestuur is het nog geen vakan
tie. De problemen bij de landelijke bond zijn groot en het 
bestuur is afgetreden. Voor de tijdelijke vervangers wordt 
het een zoektocht, want de kandidaten zullen niet voor het 
oprapen liggen. Een belangrijke tip van mij: zoek het bin
nen de tafeltenniswereld. We hebben nu gezien hoe on
geschikt een burgemeester is die wel verstand heeft van 
besturen, maar niet van tafeltennis. Ik wens ze veel suc
ces. 

Voor alle andere tafeltennisliefhebbers: 
Geniet van de vakantie en kom uitgerust en gezond weer 
terug. 

Johan Heurter 
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De Afdeling ZuidWest is 
nog steeds op zoek naar 
adverteerders voor het af
delingsorgaan "ge-Mixed", 
het wekelijkse bulletin 
"lnfoZuidWest" en de web
site www.nttb-zuidwest.nl 
Het afdelingsorgaan ver
schijnt 5 maal per jaar in 
een oplage van 390 stuks 
en het bulletin dat 35-40 
keer per jaar bij de men
sen in de bus valt heeft 
een oplage van 250. Het 
afdelingsorgaan komt 
vaak bij verenigingen op 
de leestafel en het totaal 
aantal lezers zal dus een 
veelvoud van 500 zijn. De 
website wordt wekelijks 
door meer dan 1000 be
zoekers geraadpleegd. 
Kortom vele tafeltennis
fans in zowel Zeeland als 
Brabant zullen de adver
tenties onder ogen krijgen. 

De afdeling kan voor or
gaan, bulletin en website 
adverteerders gebruiken. 
De kosten voor deze com
municatiemiddelen zijn be
hoorlijk en elke adverteer
der zorgt ervoor dat de 
verenigingen minder bij te 
hoeven dragen aan de 
kosten. 
Het afdelingsbestuur 
hoopt dan ook dat vereni
gingen ons met potentiële 
adverteerders in contact 
willen brengen of zelf wil
len benaderen. 

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

De tafeltennisverenigingen 
Middelburg Zuid en 't Zand 
onderzoeken de mogelijk
heden om te komen tot een 
fusie. Nadat beide vereni
gingen in eerste instantie 
hebben onderzocht of er 
binnen hun eigen vereni
ging voldoende draagvlak 
bestaat voor een mogelijke 
fusie, is begin van dit jaar 
een serieuze start gemaakt 
met de eerste besprekin
gen. 
In het plan van aanpak is 
ervoor gekozen om te be
ginnen met een inventarisa
tie van mogelijke knelpun
ten. Deze hadden met na
me betrekking op de keuze 
van de speelaccommodatie 
en op de relatie met andere 
gebruikers van de accom
modaties. Inmiddels zijn de 
besturen van beide vereni
gingen het met elkaar eens 
op welke wijze deze knel
punten kunnen worden op
gelost. 
Op dit moment wordt, onder 
leiding van een stuurgroep, 
door drie commissies ge
werkt aan een onderzoeks
rapport. Dit moet, met een 
advies van de beide bestu
ren, in de ledenvergaderin
gen van november 2003 
worden gepresenteerd aan 
de leden. Bij een positief 
besluit van de ledenverga
deringen zal vanaf 1 januari 
2004 op verschillende deel
gebieden intensief worden 
samengewerkt en kan per 1 
juli 2004 de fusie worden 
geëffectueerd. 
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Bij het vaststellen van de 
senioren-najaarscompetitie 
zouden de beslissingswed
strijden op 5 december 
moeten plaatsvinden. Dat is 
een onmogelijke dag, van
daar dat besloten is de 
wedstrijden op vrijdag 12 
december te laten plaats
vinden. 
De teamlijsten voor de 
voorjaarscompetitie 2004 
zullen op 6 december per 
post of uiterlijk op 7 decem
ber per e-mail in het bezit 
van de SCL moeten zijn, dit 
in verband met de opnieuw 
kortere voorbereidingstijd, 
aangezien de voorjaars
competitie 2004 al op 12 ja
nuari begint. 
Omdat het niet mogelijk is 
de beslissingswedstrijden 
op een eerder tijdstip te 
spelen en dit knelt met de 
inleverdatum voor de team
lijsten, stelt de competitie
commissie voor om uitslui
tend aan de verenigingen 
waarvan teams aan de be
slissingswedstrijden deelne
men uitstel te verlenen voor 
het inleveren van de team
lijsten tot zondag 14 de
cember. Bindende voor
waarde hiervoor is dat deze 
teamlijsten per e-mail wor
den ingezonden. 
Voor de jeugdcompetitie is 
de uiterste inzenddatum 6 
december. 

F. Gelderland 
ACL ZuidWest 
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Vrijdag 23 mei kwamen de afgevaardigden uit 
de afdeling ZuidWest bijeen in Oudenbosch 
voor de jaarlijkse afdelingsledenvergadering. 
Voor het eerst in lange tijd zat er een volledig 
afdelingsbestuur achter de tafel en dat schept 
positieve verwachtingen voor de toekomst. 

Helaas waren er weer veel 
negatieve zaken vanuit het 
landelijke bestuur. Het 
hoofdbestuur van de NTTB 
is erin geslaagd het afgelo
pen jaar af te sluiten met 
een negatief saldo van € 
180.000. Het hoofdbestuur 
vindt zichzelf verantwoorde
lijk en is afgetreden. Ge
volg: de rest mag de brok
ken opruimen. Dankjewel 
meneer Verdier! 
Verderop kunt u een ver
slag van de bondsraad le
zen met meer informatie 
over de stand van zaken. 
· De agenda werd verder in 
vrij snel tempo afgewerkt 
en er kwam pas weer leven 
in de vergadering toen tij
dens de rondvraag Arno 
van Esch vroeg hoe de af
deling omgaat met het 
rookverbod. 
Binnen het bestuur was 
daar nog niet over gespro
ken, maar voorzitter Adri 
Dam ging er vanuit dat ie
dereen zich aan de wet 
houdt, dus ook aan het 
rookverbod. Daar is lang 
niet iedereen zeker van. 
Een aantal verenigingen 
gaf aan het wetsbesluit niet 
uit te voeren en roken toe 
te staan. Wat gaat er nu 
gebeuren als een tafelten
nisser weigert te spelen 
omdat er in een kantine 
(met soms zelfs een open 
verbinding naar de zaal) 

gerookt wordt? Verliest hij 
de wedstrijd, of wordt de in 
gebreke gebleven vereni
ging door de NTTB aange
pakt? 
Het is wenselijk dat er snel 
duidelijkheid komt over hoe 
we om gaan met de proble
men die er beslist gaan ko
men. 

Johan Heurter 

In de voormalige afdeling Zeeland kende men geen erera
den in goud, zilver en brons zoals in Brabant en kende 
men een onderscheiding pas toe bij het vertrek van een 
functionaris. Omdat met de fusie besloten is het decoratie
stelsel van Brabant over te nemen, is er een kleine inhaal
slag gemaakt en werden op de AL V van 23 mei vier Zeeu
wen benoemd tot lid van verdienste vanwege hun grote in
zet voor de tafeltennissport. Het zijn Remco Dijkers, Johan 
't Hooft, Wim 't Hooft en Peter Boon. Tevens werd Arno 
van Esch benoemd tot lid van verdienste. 

vlnr Arno van Esch, Wim 't Hooft, Johan 't Hooft en Remco Dijkers. Pe
ter Boon ontbreekt omdat hij aan het werk was op de WK in Parijs. 
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+ ontbijtservice 
+ warme en koude buffetten 
+ warme maaltijdvoorziening 
+ bolTelhapjes 
+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 8 r18 n1n 

d. nstv 
1·1<e ie zake •J . 

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

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

autotelefoon 06 - 53 40 40 54 
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ACHTERGRONDMUZIEK 

Binnenkort krijgt u een brief uit Zoetermeer. Ten
minste, als ze daar de benodigde postzegels nog 
kunnen bekostigen. Volgens de begroting 2003 is 
er geld voor de frankering gereserveerd. Dus het 
moet lukken, zou je denken. Helemaal zeker we
ten, doen ze het niet meer. 

Waarover gaat die brief 
dan, zeker over ons frisse 
ad interim hoofdbestuur? 
Nee, hoewel er meteen 
werd gezegd dat de ver
nieuwingsdrang nu wel erg 
ver is doorgeslagen, 
want het bestuur-Verdier en 
het reserveteam Cees Ko
revaar wisselden eind 
mei erg flukse stuivertjes. Ik 
zal het u zeggen, er is be
sloten om dit jaar geen TT
M' s uit te brengen en hoe
wel een aantal onder u dat 
ding al zes maanden niet 
echt mist, wil men u tóch 
persoonlijk op de hoogte 
stellen. Ja, communicatie! 
Dus TPG Post wacht in 
spanning af. De recessie 
heeft toegeslagen, de reor
ganisatie-poppenkast heeft 
plaatsgemaakt voor maat
regelen. Extern en intern, 
heb ik begrepen. Er zijn 
nog net geen koppen ge
rold. Zagen we de laatste 
tijd dat de bond in de wurg
greep van strenge reken
meesters raakte, nu kent 
men nog maar één procura
tie: de zaligmakende subsi
die. Alles wat extra kost, 
wordt geschrapt. Rigoreus, 
onverbiddelijk en stipt. Dat 
de irritaties toenemen, merk 
je aan het Don Quichotte
achtige hanteren van voor-

schriften, zoals die in de rich
ting van vrijwilligers die kos
ten maken. In het vervolg 
dient men binnen vijf dagen 
te declareren. Zoniet, dan 
geen betaling. De kas is vrij
wel leeg, de Rutac-erfenis 
bestaat uit afgekloven fop
spenen en de romance met 
de badmintonbond is kort
stondig geweest. Al deze le
lijke achtergrondmuziek staat 
natuurlijk niet in de brief 
waarin directie en staf bin
nenkort tekst en uitleg ge
ven. Ze zullen ongetwijfeld 
wijzen op het alternatief van 
nieuwsbrief en website. Zelfs 
op de nieuwsbrief-kosten
post is 2000 euro bezuinigd. 
Nu blijkt dat voor de vormge
vingsklus tegen die prijs een . 

· grafisch ontwerper was ge
engageerd. Nou ja, mij best, 
dan maar wat minder oog
strelend. Dat het over-en-uit 
is met Tafeltennis Magazine, 
is triest en tragisch. In goede 
en slechte tijden was er altijd 
wel kritiek op het blad moge
lijk. Maar het zorgde voor 
continuïteit, samenhang en 
historiciteit. Dat vervalt nu. 
Een website kan onmogelijk 
de kroniekschrijversfunctie 
van een bondsperiodiek ver
vullen. Extra pijnlijk omdat er 
tegenwoordig veel te melden 
is over reglementering, mate-
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rialen, veranderende 
speelstijlen. Journalisten 
zouden er veel van hun 

. gading kunnen vinden, 
maar deze bron droogt nu 
op en dat komt ons zwak
ke imago niet ten goede. 
In Zoetermeer gaat het al
lang niet meer om wan
neer wat hoe wordt ge-" 
daan. Men lijkt zich uitslui
tend op eliminatie te rich
ten: wanneer besluiten we 
om welke dingen niet te 
doen. Verstrikt in het web 
van bureaucrati.sch-proce
durele rituelen, is de be
stuurlijke knulligheid na
bij. Intussen krijgen de 
echelons de accountma
nagement-worst voorge
houden en vraagt men 
zich af hoe het verder 
moet. Is een vijgenblad
motto niks voor ons? Zo
als: tafeltennis, rollator
sport! De continuïteit van 
de bond is in. gevaar, dat 
is duidelijk. En duidelijk . is 
dat het belang van ge
Mixed door het verdwijnen 
van TTM aanzienlijk is 
toegenomen. 

Ton Mantoua 
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Op zondag 6 april j.I. zijn er in Sporthal de Kievit 
voor de 20e keer de Open Geldropse tafelten
niskampioenschappen gespeeld. De organisatie 
van het toernooi lag net als voorgaande jaren in 
handen van TTV Unicum. Het gaat goed met dit 
toernooi, want ook dit jaar hebben er weer, zo'n 
160 mensen, verdeeld over 7 klassen meege
daan. 

De senioren speelden in 4 
klassen; de A, B, C en D 
klasse. 
In de A klasse ging de fina
le zoals verwacht tussen 
Pascal van Gemert van 
TTV Unicum en Kees Sen
gers van TTV Bergeyk. Bei
den hadden in de poule 
nog een wedstrijd verloren 
voordat ze het tegen elkaar 
opnamen in de finale. Pas
cal had van John Mande
makers van TTV Bergeyk 
verloren en Kees Sengers 
had in de poule zijn meer
dere moeten erkennen aan 
Twan Oomen van TTV Uni
cum. 
In de spectaculaire en 
spannende finale wist Pas
cal van Gemert voor het 
eerst de Open Geldropse te 
winnen. John Mandema
kers werd derde voor Twan 
Oom en 
In de 8-klasse trok Kwan 
Tin Lee van Renata uit 
Eindhoven aan het langste 
eind voor Piet Janssen van 
SETA uit Sevenum. 
De C-klasse en de D-klasse 
werden de finales gespeeld 
in een driekamp. 
In de C-klasse won Guus 
Roosen van SET A, Tweede 

werd Henny Thijs van de 
Meppers uit Heeze en derde 
werd Bjorn van Empel van 
OOT. 
In de D klasse was het Peter 
van de Aa van MTTV uit 
Mierlo die er met de eerste 
prijs vandoor ging, tweede 
werd Harry Volman van Stip
hout en derde werd Ralph 
van Asten van TTV Bergeyk. 

Bij de jeugd werd wederom 
weer in 3 klassen (E-, F- en 
G-klasse) gespeeld. 
In de E klasse ging de eerste 
prijs wederom naar een lid 
van Unicum, Davy van Hap
pen. Tweede in deze klasse 
werd Gijs Janssen van SETA 
en derde werd Stefan van 
Happen van Unicum. 
In de F-klasse was het Man
dy de Kloe uit Waalwijk die 
er met de eerste prijs van
door ging voor Timothy Bak
ker eveneens uit Waalwijk, 
derde werd Robin Peeters 
van . TTV Flash uit Eindho
ven. · 
In de G-klasse won Ronnie 
Slaats uit Geldrop de finale 
van Gijs Appeldoorn van 
SETA, de derde plaats was 
voor Jelle Bode!ier van 
SETA. 
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Zowel bij de jeugd als bij de 
senioren is het toernooi 
goed en sportief verlopen. 
Wij hopen de 21 e Open 
Geldropse van volgend jaar 
weer te kunnen organise
ren, waaraan hopelijk even
veel of nóg . meer deelnè
mers zullen deelnemen. 



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

1 

graveren\ 

KEUKENS & BADKAMERS 

8 

r 



" 

Dat deze vergadering een heel bijzondere zou worden bleek uit het persbericht van het 
hoofdbestuur dd. 24 april 2003. Middels dit bericht werd aan de bondsraadsleden en aan 
de pers het volgende gemeld: 

HOOFDBESTUUR NEDERLANDSE TAFEL TENNISBOND STAPT OP 

Het hoofdbestuur van de NTTB maakt bekend dat het per 24 mei aanstaande in zijn ge
heel aftreedt. Het besluit van het hoofdbestuur heeft een financiële en organisatorische 
achtergrond. 
Allereerst is het boekjaar 2002 afgesloten met een tekort van € 180. 000. Daarnaast is ge
bleken dat de omvang van dit tekort pas in een zo laat stadium aan het bestuur bekend is 
geworden, dat ingrijpen niet meer mogelijk was. Analyse van de ontstane situatie heeft uit
gewezen dat er in de organisatie ernstige fouten zijn gemaakt. Het hoofdbestuur aan
vaardt de volledige bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie en heeft dan 
ook besloten om in zijn geheel af te treden. 
Op 24 mei a.s. wordt de halfjaarlijkse bondsraad gehouden. Direct na het afleggen van 
verantwoording over de gang van zaken in 2002 zal het hoofdbestuur aftreden. Tot die tijd 
zullen de bestuursleden de lopende zaken afhandelen. 

Bij brief van 25 april ver
zond het hoofdbestuur de 
stukken voor de bondsraad 
van 24 mei 2003. Daaron
der zat ook de jaarrekening 
2002. Dat door de Rutac
kwestie een negatief resul
taat zou ontstaan was te 
voorzien, maar het hoofd
bestuur was toch geschokt 
door het grote tekort. Het 
bestuur constateerde voorts 
dat er in de organisatie 
(met name hoofdbestuur en 
directie) ernstige fouten zijn 
gemaakt. Het bestuur zou 
in een extra ledenberaad 
ABZ (Algemeen Bestuurlij
ke Zaken) op 7 mei de 
bondsraadsleden informe
ren over de achtergronden 
van de huidige financiële si
tuatie en over de verder te 
nemen stappen. 

Bijeenkomst bonds
raadsleden op 7 mei 2003 
in Nieuwegein 
Door de voorzitter, Jos Ver
dier, wordt aangegeven 

waardoor de problemen 
hebben kunnen ontstaan. 
De financiële administratie 
was kwalitatief en kwantita
tief onvoldoende, mede als 
gevolg van personele muta
ties. Invoering van een 
nieuw rekeningschema 
(ISBV) kostte relatief veel 
inzet; daardoor minder aan
dacht voor andere zaken. 
Er kwam geen tijdige en 
adequate financiële rappor
tage aan directie en be
stuur. De directie had in de 
2e helft van 2002 de han
den vol aan de organisatie 
van de Pro Tour-wedstrij
den, de Rutac-problematiek 
en de intrek in de nieuwe 
huisvesting. Er was onvol
doende sprake van budget
bewaking. Er was geen be
schrijving van financiële 
processen en de verant
woordelijkheid s verdeling 
was niet helder. · 
Uiteraard kwamen vanuit 
het ledenberaad diverse 
vragen. Uit de antwoorden 
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bleek dat grote probleme·n 
zich hebben voorgedaan bij 
de subsidies. Er werd min
der subsidie ontvangen dan 
was geraamd, terwijl de uit
gaven niet in dezelfde ver
houdingen werden aange
past. Ook de Rutac-kwestie 
heeft ca. € 80.000 aan het 
tekort bijgedragen. 
"Gelukkig" bleek nog het te
kort bij de Breedtesport € 
50.000 lager (€ 148.000 
minder uitgaven en€ 98.000 
minder inkomsten in die sec
tor). Topsport ontving € 
118.000 minder aan inkom
sten. Ook Communicatie en 
"administratie, . beheer en 
bestuur" scoorden nadelig. 
Door de bondsraadsleden 
werd nog gevraagd of de 
aansprakelijkheidsverzeke
ring wellicht iets kan afdek
ken, doch dat bleek niet het 
geval te zijn: er was geen 
(bes tu u rs )aansprakelijk
heidsverzekering. 



Volgens de voorzitter waren 
maatregelen voor de rest 
van 2003 al genomen. Een 
plan van aanpak van de fi
nanciën was in gang gezet, 
gesprekken met VWS en 
NOC/NSF over subsidie
stromen waren gepland en 
de administratieve organi
satie was op poten gezet. 
Voor de vergadering van 24 
mei zou het hoofdbestuur 
nog een dekkingsplan pre
senteren. 

Het afdelingsbestuur 
ZuidWest besprak op 21 
mei met de eigen bonds
raadsleden de vergader
stukken voor de bonds
raad. Wij bepaalden. hoe 
we ons zouden opstellen. 
Helaas hadden we toen 
nog niet de beschikking 
over het dekkingsplan 
van het hoofdbestuur. 

Op 22 mei ontvingen we 
van het hoofdbestuur het 
zogenaamde dekkingsplan. 
Het hoofdbestuur dacht 
voor de korte termijn aan 
(een combinatie van) de 
navolgende (incidentele en 
structurele) maatregelen: 

1. eenmalige bijdrage 
vanuit de afdelingen va
riërend van € 1 tot € 2 
per lid 
2. extra contributiever
hoging van 5% 
3. een extra subsidie
verstrekking van VWS 
ad € 30.000 niet beste
den aan extra activitei
ten 
4. een mogelijke extra 
bijdrage van NOC/NSF 
(opbrengst nog onbe
kend) niet besteden aan 
extra activiteiten. 

De bondsraadsvergade
ring op 24 mei 2003 
Zoals hiervoor geschetst 
was er al veel correspon
dentie geweest en veel ver
gaderd over de te behande
len stukken en met name 
over de financiën van de 
NTTB. De jaarrekening 
2002 was op 7 mei al in be
langrijke mate besproken 
maar er lag ook een gewij
zigde begroting 2003 en 
een meerjarenbegroting 
met exploitatietekorten in 
2004, 2005 en 2006 van af
gerond resp. € 70.000, € 
160.000 en€ 170.000. Het 
vermogen van de NTTB 
was na liet debacle in 2002 
teruggelopen naar negatief 
€ 104.759. 
Nadat voorzitter Jos Verdier 
de vergadering had geo
pend en enkele agenda
punten (mededelingen, 
vaststellen notulen van 23 
november en ingekomen 
stukken w.o. het verslag 
van de bijeenkomst van 7 
mei 2003) had afgewerkt 
stelde de bondsraad voor 
om de vergadering verder 
te laten voorzitten door de 
heer Jaap Roeten, een 
oud-NTTB-voorzitter. Ge
zien het demissionaire ka
rakter van het hoofdbestuur 
werd aldus besloten en 
werd Jaap Roeten die dag 
de tweede vergadervoorzit
ter. 
Onder zijn leiding kwam het 
financieel verslag 2002 aan 
de orde. Er kwam nog een 
discussie tot stand met de 
penningmeester die aan de 
cijfers 2002 ook niets meer 
kon veranderen. Voorzitter 
Roeten constateerde dat de 
rekening 2002 werd vastge-
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steld en goedgekeurd, zo
als formeel het · geval is, 
doch met het woord goed
keuring had onze áfdeling 
toch wel de nodige moei
te ... 
Hierna verdween het voltal
lige bestuur uit de verga
derzaal met aan het hoofd 
voorzitter Jos Verdier die 
eerder zijn medebestuursle
den bedankte voor de enor
me inzet en het enthousias
me waarmee zij soms vele 
jaren voor de NTTB hebben 
gewerkt. 

Om 12.15 uur ging de 
bondsraad akkoord met de 
benoeming van een vijftal 
leden die zich bereid ver
klaard hebben om zitting te 
nemen in het nieuwe be
stuur. De heer C. Korevaar, 
voorzitter van de afdeling 
Dordrecht, werd als voorzit
ter benoemd, A. Meijer 
werd secretaris en beheert 
de sector communicatie, K. 
Kamp werd de nieuwe pen
ningmeester, H. van Eeden 
gaat topsport doen en M. 
Piereij is de aanvoerder van 
de breedtesport. 

Bij de behandeling van de 
begroting 2003 en de meer
jarenraming kwam het zo
genaamde dekkingsplan 
van het oude bestuur in be
spreking. De meerderheid 
van de afdelingen voelde 
weinig voor een bijdrage uit 
de afdelingen, noch voor 
extra contributieverhogin
gen, de punten 1 en 2 van 
het dekkingsplan. Met punt 
3 extra geld van VWS ·niet 
inzetten voor activiteiten 
kon de vergadering instem
men: het merendeel wilde 
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wel later bezien hoe om te 
gaan met punt 4 (mogelijke 
extra gelden van NOC/ 
NSF). 

Uitsluitend de afdeling Zuid
west had een voorstel in
gediend met betrekking tot 
het terugbrengen van het 
negatief vermogen tot 0 en 
het terugbrengen van de 
negatieve meerjarenbegro
tingen tot 0, via voorname
lijk onderstaande maatrege
len: 

Inzet vermogen fonds
beheerscommissie ad € 
71.000 ter afdekking 
negatief vermogen 
Inzet VWS gelden 2003 
ad € 30.000 ter afdek
king negatief vermogen 
Verlaging totale perso
nele kosten met 10% (te 
denken aan personeel 
bondsbureau) 
Stoppen met project ac
countmanagement, ver
laging afschrijvingen en 
geen kaderdag 
Taakstelling voor spon
soring 

Het nieuwe bestuur zal e.e. 
a. bezien, voorstellen for-

muleren en die dan bespre
ken in een extra bijeen
komst van bondsraadsle
den op 25 juni a.s. 

Overige zaken die nog op 
de agenda stonden: 

Commissie van beroep. 
Van deze commissie 
was geen (jaar)verslag 
ontvangen. De commis
sieleden zijn geen van 
allen meer in functie, 
terwijl er nog diverse uit
spraken moesten ko
men. Jurist Sackers 
heeft zich over deze 
kwestie gebogen en 
heeft 5 nieuwe mensen 
kunnen vinden voor de 
commissie van beroep 
en 3 voor de tuchtcom
missie. Ook binnen de 
NTTB zal binnenkort 
weer recht worden ge
sproken, ook over enke
le nog lopende Brabant
se zaken. 
Enkele (cosmetische) 
wijzigingen van het 
competitiereglement en 
een enkele wijziging van 
het tuchtreglement, wer
den aanvaard. 
De NTTB-accountant 
werd niet herbenoemd. 

Een interessant vraag 
bij de Rondvraag was of 
en in hoeverre het nieu
we bestuur "ad interim" 
is. Voor een deel heb
ben bestuursleden voor 
een langere termijn in
gestemd: de heren Ko
revaar en Meijer blijven 
vermoedelijk aan tot no
vember/december 
2003. 

Om 15 uur kwam een voor
lopig einde aan een turbu
lente periode binnen de 
NTTB. Het oude bestuur 
vertrok en een nieuw 
(tijdelijk) bestuur trad aan. 
Op 25 juni 2003 zal het 
nieuwe bestuur met een 
"regeringsverklaring" gaan 
komen die toch ook van fi
nanciële aard zal zijn. Laten 
we hopen dat het nieuwë · 
bestuur in staat zal zijn om 
de NTTB -en dus de tafel
tennissport in Nederland
naar een hoger niveau (op 
alle gebieden) te tillen. 

Hans van der Bruggen 
Bondsraadslid afd. Zuid
west. 
1juni2003 
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Onderhoud 

Glas- en schilderwerk 

Wandafwerkingen 

Vrijblijvend prijsopgaaf . 

Lid NVOB 

Lid Bouwgarant 



In het weekeinde van 17 en 18 mei stonden de 
jaarlijkse afdelingskampioenschappen op het 
programma. De organisatie was in handen van 
AAC/Cosmos. Een team onder leiding van 
Arian van Gemert zorgde voor een prima 
organisatie. Voldoende tafelcommissarissen 
zorgden er mede voor dat gedurende beide 
dagen het tijdschema goed gevolgd kon 
worden. Bovendien is het tenniscentrum een 
accommodatie waar de 65 tafels ruim 
opgesteld konden worden. 

In de voorbereidingsfase 
waren het met name Joost 
Schoenmakers met een 
clubgenoot van OOT en 
Jan Maas die er voor 
gezorgd hadden dat de 
inschrijvingen werden ver
werkt en het tafel-tijd 
schema in elkaar werd 
gezet. 
Een negatief punt, waar de 
organisatie mee gecon
fronteerd werd, was het niet 
opkomen van een groot 
aantal deelnemers. Bij de 
jeugd was dit aantal een 
40 stuks. Vooral JCV was 
de grote boosdoener. Van 
de 28 ingeschreven jeugd
leden werden er 13 afge
meld. Waarvan op twee na 
, s morgens juist voor aan
vang van het toernooi. Een 
probleem waar de organi
satie mee opgescheept 
werd en een berg werk 
verzet moest worden voor 
het formeren van nieuwe 
dubbels. Mede hierdoor kon 
het toernooi pas een 
kwartier later dan gepland 
aanvangen. Maar ondanks 
dit was het einde van het 
toernooi op het geplande 
tijdstip. 

Gelukkig waren er de 
volgende dag minder 
afmeldingen. 
Bij de senioren ging de titel 
zoals verwacht naar Dave 
van Vinckenroye. Hij ver
sloeg in de finale Dennis 
Verdurmen van Sar72 met 
de duidelijke cijfers 11-4, 
11-9 en 11-6. 
Bij de dames ging de titel 
naar Dimitrova van AAC/ 
Cosmoss. Zij was in de 
finale te sterk voor het 
aanstormende talent San
dra Leijten van Vice 
Versa'51. 
Bij de jeugd ging de titel 
naar Leo Grootel van 
Unicum. Hij versloeg in de 
finale Jurgen Wens (Vice 
Versa'51) in 4 games. Bij 
de me1s1es waren de 
verschillen erg groot. Twee 
A-junioren maakten de 
dienst uit. Wies van Haaren 
(Taverbo) won in de finale 
van Doreth van Pelt 
(Tios'51). 
Helaaas ontbreken er bij de 
jeugd 2 uitslagen. Deze zijn 
op dit moment spoorloos. 
Er wordt allen in· het werk 
gezet om deze nog op te 
sporen. Het gaat hierom de 
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nr' s 1 t/m 4 bij de meisjes 
junioren C en bij de jongens 
pupillen A/B. De vereni
gingen met deelnemers in 
deze leeftijdsgropen zijn 
door mij benaderd. Maar oi:> 
dit moment is hier nog geen 
duidelijkheid over. 

Nico van Erp 
(Werkgroep TW) 



Jongens Junioren Enkel A/B 
1 L. van Grootel Unicum 2 J. Wens Vice-Versa'51 
3/4 P.v !waarden Wanzl/Belcrum 3/4 J.Vincentie Unicum 

Jongens Junioren Enkel C 
1 A. Korstanje Arnemuiden 2 E. v Berkel Rally 
3/4 G.Wernke Wanzl/Belcrum 3/4 F. v Meyl Budilia 

Jongens Junioren Enkel D 
1 R. v Gie!s TCS 2AThe Tios'51 
3/4 D.v/d Berk S.V Red Star '58 3/4 W.Wiemers Effect'71 

Jongens Kadetten Enkel A/B 
1 R.v/d Eerenbeemt Never Despair 2 R.Heijnis Flash 
3/4 L. Coumans OTTC 3/4 S.Ooms Unicum 

Jongens Kadetten Enkel C 
1. B Zweetrs Wanzl/Belcrum 2 T.Zhang Reynaert 
3/4 S.Honders Wanzl/Belcrum 3/4 T.v Vreeswijk Tanaka 

Jongens Kadetten Enkel D 
1 J. v Assouw . Tios'51 2 T.Aloian Wanzl/Belcrum 
3/4 V.v Hoek JCV 3/4 H.Snel De Meppers 

Jongens pupillen Enkel A/B Onbekend 

Jongens Pupillen Enkel C 
1 M.Vleugel Arnemuiden 2 S. Choulepov Flash 
3/4 R.Melis Never Despair 3/4 D.Smalheer TCS 

Jongens Pupillen Enkel D 
1 T.Verest Meppers de 2 K.Lyn Chang JCV 
3/4 T. Snapper Tanaka 3/4 J.Oude Griep 

Jongens Welpen Enkel AID 
1 B.Hagreis OTTC 2 P. de Hoon Back Hands 
3/4 R. Lijster Wanzl/Belcrum 314 M. Hooyrnan Taverbo 

Jongens Dubbel Jeugd 1 
1 M Leijten/J.Wens Vice-Versa'51 
2 D.Ekelschot/K.Grirnrninck Tios'51 

Jongens Dubbel Jeugd 2 
1 l.Matthijssen/L.Coumans Vice-Versa'51/0TTC 
2A. Korstanje/L. Moerdijk Arnemuiden 

Jongens Dubbel Jeugd 3 
1 S.Honders/B.Zweerts Wanzl/Belcrum 
2 Y.v Beijsterveldt/F.Koldewee Wanzl/Belcrurn 

. Jongens Dubbel 
1 J.sadzak/S.Heijrnans 
2 G.Dijkers/R.Melis 

Jongens Dubbel 

Jeugd 4 
Smash 
Never Despair 

Jeugd 5 
1 H.Leytens/T.Verest 
2 R.v Berlo/M.Hooyman 

Kruiskarnp/Meppers 
Een enîwintig/Taverbo 
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Meisjes Junioren Enkel AJB 
1 W.v Haaren Taverbo 2 D. v Pelt Tios'58 
3/4 S.Diependaal Tios'51 3/4 M.Nieuwenhuijze Arnemuiden 

Meisjes junioren Enkel C Onbekend 

Meisjes Kadetten Enkel A 
1 S.Leijten Vice-Versa'51 2 S. Timmermans 
3/4 M.v Meel Vice-Versa'51 3/4 S. Vincentie 

Meisjes Kadetten Enkel B 
1 H.Pluut Taverbo 2 B.Rits 
3/4 l.Habes Tios'58 3/4 C.Remotie 

Meisjes Kadetten Enkel C/D 
1 A. Lamers Waalwijk 2 C.v Belzen 
3/4 L. Schrover Never Despair 3/4 F.Biemans 

Meisjes Pupillen Enkel AJB 
1 S.de Klerk Sar''72 2 M.Posthuma 
3/4 M.de Kloe Waalwijk 3/4 D.v/d Ketterij 

Meisjes Pupillen Enkel C/D 
1 C. de Graaff Waalwijk 2 R. v/d Wielen 
3/4 S.v/d Broek Vice-Versa'51 3/4 C.v Waarde 

Meisjes Welpen Enkel AJD 
1 M.Staps Taverbo 2 D.Overbeeke 
3/4 L.v Beijsterveldt Wanzl/Belcrum 3/4 N.Snappers 

Meisjes Dubbel Jeugd 1 
1 S.Leijten/M.Nieuwenhuijse Vice-Versa'51/Arnemuiden 
2 W.v Haaren/A.Remorie Taverbo/Sar'72 

Meisjes Dubbel Jeugd 2 
1 M.Posthuma/S de Klerk S.V. Red Star'58/Sar'72 
2 l.Habes/C.Remorie Tios'58/Sar"72 

Meisjes Dubbel 
1 L.v Meel/K.Krijgh 

Jeugd 3 
Vice-Versa'51/Witac'89 
Tios'58/Waalwijk 2 Z.vermeulen/M.de Kloe 

Meisjes Dubbel Jeugd 4 
1 R.v/d Wielen/M v/d Ham Tanaka 
2 l.Dedert/S.v/d Broek Vice-Versa'51 

-Dames Dubbel AJB/C 
1 S.de Klerk/K.'T Hooft Sar'72 
2 l.Dimitrova/W.v Haaren AAC/Cosmos/Taverbo 

Dames Dubbel D/E 
1 J.v/der Heijden/P.Paulus Liempd Ass/Flash 
2 l.barten/K.Heimans Tanaka 

De overige uitslagen vindt u op pagina 16. 

Wanzl/Belcrum 
Stiphout 

Tanaka 
Sar'72 

Arnemuiden 
ATTC '77 

S.V.Red star'58 
Arnemuiden 

Tanaka 
Arnemuiden 

Hotak'68 
Tanaka 

c ' ,_, 
VERSMARKT 

VOORDEELMARKT 

Je weet 
bij wie 

je koopt 
BIEZELINGESTRAAT 1 KAPELLE 

TELEFOON 0113 - 341562 
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Dames Enkel AJB 
1 l.Dimitrova AAC/Cosmos 2 S.Leijten Vice-Versa'51 
3/4 K. 'T Hooft Sar'72 3/4 S.Visser Hotak'68 

Dames Enkel C 
1 C.Delforterie TTCV/Herwaarden 2 A.v/d Broek TTCV/Herwaarden 
3 C.Franken Hotak'68 4 M.Geerlings AAC/Cosmos 

Dames Enkel D 
1 M.v/d Broek TTCV /Herwaarden 2 l.Barten Tanaka 
3/4 N.Michielse AAC/Cosmos 3/4 T.Hofman AAC/Cosmos 

Dames Enkel E/F 
1 P.Paulus Flash 2 K.v Erve Alway Fair 
3 M.Maas Het Markiezaat 4 J.v/d Langenberg Taverbo 

Heren Enkel AJB 
1 D.Vanvinckenroye AAC/Cosmos 2 D.v.Boven Taveres 
3/4 D.Verdurmen Sar'72 3/4 J.Schoone Vice-Versa'51 

Heren Enkel C 
1 J.de Heide Vice-Versa'51 2 V.v Pol AAC/Cosmos 
3/4 E.verdurmen Taveres 3/4 S.Wens Vice-versa'51 

Heren Enkel D 
1 L.v Boven Arnemuiden 2 G.v Beckhoven Breda 
3/4 J.Wens Vice-Versa'51 3/4 K.Kortsmit AAC/Cosmos 

Heren Enkel E 
1 J.Sauer S.V.Red Star'72 2 G.Klop Taverbo 
3/4 M.Dreef Breda 3/4 J.Ploeg Vice-Versa'51 

Heren Enkel F 
1 D.Walthaus Elshout 2 F.Weemers Unicum 
3/4 J. v/d Aa Taverbo 3/4 S.Brom Valkenswaard 

Heren Enkel G 
1 B.Luijkx AAC/Cosmos 2 F.Veldmans Flash 
3/4 1. Duursma OOT 3/4 P.Putmans AAC/Cosmos 

Heren Enkel H 
1 M.Hoogendijk Tanaka 2 A. Raaymakers Pinpongers 
3/4 R.Arnoldussen Meppers de 3/4 J.Geraerts 

Heren Dubbel AJB/C 
1 D.Vanvinckenroye/P.de Goede AAC/Cosmos 
2 J.Ridder/E.Verdurmen Taveres 

Heren Dubbel D 
1 L.v. Boven/M. La ros 
2 T. Vlaminckx/R. v/d Heijden 

Heren Dubbel E 
1 S.Joosten/J.Goes 
2 L.Tuinbeek/J.v/d Heuvel 

Heren Dubbel F 
1 H.Maas/D.Walthaus 
2 B.Lemmes/E.Jansen 

Heren Dubbel G 
1 B.Luijkx/E.Verheijden 
2 F.Crugten/S.Hochmuth 

Arnemuiden/JCV 
Taverbo/OTTC 

AAC/Cosmos 
TVP 
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Renata 

Heren Dubbel H 
1 S.Bierma/J.v/d Heijden 
2 B.v Leeuwen/B.Bennik 

Taveres/Renata 
Tanaka 



Zaterdag 
Zaterdag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 
Zaterdag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 

6 september 
6 september 
21 september 
5 oktober 
5 oktober 
11 oktober 
12 oktober 
26 oktober 
2 november 
9 november 

Op vrijdag 20 december 
2002 vond alweer het der
de mixed-dubbeltoernooi bij 
Het Markiezaat plaats. Oor
spronkelijk zouden we star
ten met 12 dubbels, maar 
door ziekte werden dit er 
11. 
We speelden om 2 gewon
nen games tot de 11 in een 
11-kamp. Hierdoor konden 
we lekker veel spelen en 
waren wij toch nog redelijk 
op tijd klaar. Tijdens de 
avond werd er een paar 
keer rondgegaan met kaas 
en worst. Na afloop kwa
men de bitterballen. 
Voor de eerste 6 dubbels 
waren er prijzen in vloeiba
re en eetbare vorm. 

Hanny Rosenboom 

De eindstand: 

Open Zeeuws Jeugdtoernooi 
Afdelings Kaderdag 
1 e ronde landelijke jeugdmeerkampen 
2e ronde landelijke jeugdmeerkampen 
Nationale B-meerkampen senioren, voorronden 
1 e C-jeugd rang lijsttoernooi 
1 e B-jeugd ranglijsttoernooi 
Nationale B-meerkampen senioren, % finales 
Finale landelijke meerkampen jeugd 
Open Boxtelse kampioenschappen 

1. Marijke Vriens en Jac Rosenboom (Markiezaat) 18 punten 
2. Isabelle Avontuur en Pieter van Zundert (Tanaka) 17 punten 
3. Judith Goverde en Wouter de Heide (OOT) 17 punten 
4. Hanny Rosenboom en Quiryn Daas Jr. (Markiezaat) 14 punten 
5. Tamara v.d. Staay en Jeroen Mutsaers (Tanaka) 14 punten 
6. Yvonne Vleghels en Ben Jacobis (Markiezaat/Tanaka)14 punten 
7. Esther Lauwen en Bjorn van Empel (OOT) 13 punten 
8. Claudia Rens en Rudolf van Gastel (OOT) 12 punten 
9. Marjella Daas en Henk Rens (Markiezaat) 10 punten 
10. Marieke Heystraten en Rinus Kats (Markiezaat) 6 punten 
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KRISTALIJN BETONSERVICE B.V. 
KRISTALIJN VLOERENTECHNIEK B.V. 
Scholeksterstraat 3 
4302 WP Zierikzee 
Tel. 0111 - 45 03 45 

Betonboren en zagen 
beton renovatie - betoninjecti . · 

kelderafdichting / vloercoati . 

gevelreiniging / impregnere 

kwaaitaal-vloerrenovatie 

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

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 minimaal 1 week vooraf noodzakelijk 

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

Bowling/ Partycentrurn "de Kruitmolen" 
Kruitmo lenlaan 129, 4337 KP Middelburg. Telefoon 0118 - 63 48 62 of 0118 - 63 49 50 - Telefax 0118 - 64 27 82 

18 



Zaterdag 26 april vierde ttv Kerkwerve het 25 jarig 
jubileum. Niet met een receptie of ander feestge
druis, maar met een sportieve inbreng: een toer
nooi. Dit was de wens van het bestuur van de . club 
die momenteel 37 leden telt. Voorzitter Henk 't Hart, 
al 20 jaar in functie, secretaris Jaap Huigens, vanaf 
de oprichting al secretaris en penningmeester Jan 
Tieben, eveneens een oudgediende, hadden er de 
handen vol aan, maar slaagden in hun opzet. Het 
werd een uiterst geslaagd gezellig en sportief toer
nooi met een sterke winnaar. 

Zeven verenigingen namen 
deel aan het toernooi, 
waaronder natuurlijk naaste 
buur Scaldina uit Zierikzee. 
Verder kwamen ook nog 
Grün-Weiss uit Keulen, de 
Treffers, Oude Tonge, Ber
nisse en DES uit Goeree- . 
Overflakkee. 
Op zes tafels werden de 
voorronden afgewerkt met 
48 deelnemers, aansluitend 
de finalepoules met de win
naars in de halve finale en 
tenslotte de drie finales. van 
de laagste, midden en 
sterkste groep. 
Voor de laagste groep 
plaatsten Wilbert Huigens 
van Kerkwerve, Koen van 
Velthoven van Scaldina, 
Bastiaan Stougje van de 
Treffers en Pavel Perlarjan 
uit Oude Tonge voor de 
halve finales. De winst was 
voor de Iraniër Pavel Per
larjan, die in de finale Wil
bert Huigens versloeg met 
11-8, 11-7, 5-11 en 11-9. 
De 36 plaats was voor Bas
tiaan Stougje die Koen van 
Velthoven met 11-8 en 11-5 
naar de 46 plaats verwees. 

In de middengroep plaats-

ten zich John Mijs van DES, 
Mirjam de Heus en Ko Hol
laar van de Treffers en Mar
tijn v.d. Helm van Scaldina 
voor de halve finales. De fi
nale was een prooi voor Ko 
Hollaar die John Mijs met 11-
9, 12-10 en 11-7 de baas 
bleef. De bronzen plak was 
verrassend voor de jonge 
Martijn v.d. Helm van Scaldi
na die Mirjam de Heus met 
11-2 en 11-9 klopte. 
De eindstrijd in de sterke A 
finale was ronduit schitte
rend. Marcus Baatz van 
Grün-Weiss uit Keulen had in 
de voorronde al een erg goe
de indruk achter gelaten, 
maar ook Arie de Mik van de 
Treffers, Bart van Wetten 
van DES uit Middelharnis en 
de nieuwe Scaldinaspeler 
Etiënne Driessen bleken in 
zeer goede doen. Adembe
nemend was de strijd tussen 
Baatz en van Wetten om de 
eerste plaats. Brutaal pakte 
van Wetten de 1 e game in de 
best of five met 12-10. De 
sterke Duitser was echter 
niet bij voorbaat geklopt en 
won de 26 game met 11-9. In 
de 36 game leek Baatz het 
gaatje te slaan door met 11-5 
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te winnen, maar in de strijd 
om de beslissende derde 
(winst)game was van Wet
ten weer goed op dreef en 
kwam vanuit een vrij grote 
achterstand met 5 punten 
terug naar 11-11. Marcus 
Baatz gooide er echter 
weer een schepje bovenop 
en met twee fantastische 
ballen, snelle forehands 
met veel topspin, moest 
van Wetten genoegen ne
men met de tweede plaats. 
Een zeer blijde Baatz 
mocht zijn feestje vieren. 
Om de derde plaats streden 
Etiënne Driessen en Arie 
de Mik. De Scaldinaspeler 
greep zijn kans en won met 
7-11, 11-9 en 11-8. 
Voorzitter 't Hart en zijn hel
pers reikten de prijzen uit 
en bedankten de mensen 
die hun medewerking ver
leenden op deze dag. Me
de door de geslaagde ver
loting gingen er al stemmen 
op om het jaren geleden, 
door gebrek een voldoende 
leden, gestopte Lentetoer
nooi weer in ere te herstel
len. Kerkwerve moet er 
weer jaren tegen kunnen, 
zo lijkt het! 

r 



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

Pedro van HeunÎ; 
Sportpr - -IJ z e 
Snelle levering en zéér voordelig! 

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

ROC WESTERSCHELDE 
Regionaal 
Opleidingen Centrum 
voor Zeeuwsch-Vlaanderen 

ROC Westerschelde verzorgt opleidingen en cursussen in de volgende sectoren: 

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

•economie 
•techniek 
• ROC Contract 

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

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

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

Stadhouders/aan 1a, 4501 KE Oostburg 
Telefoon: 0117 - 4551 51 
Telefax: 0117 - 45 33 09 

Het ROC Westerschelde verzorgt VOLWASSENENEDUCATIE en BEROEPSONDERWIJS 
ROC Contract verzorgt CURSUSSEN voor particu lieren, bedrijven en instell ingen 
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Bij 't Zand in Middelburg werd afgelopen zater
dag de tweede wedstrijd gespeeld, van de 
best-of-three serie om het landskampioen
schap bij de jeugd. De eerste wedstrijd was 
door Unicum met 6-2 gewonnen, dus Loran 
van Grootel, Jaimy Vincentie, Sidney Ooms en 
coach Esther van Lieshout hadden aan vijf 
punten genoeg om zich landskampioen te mo
gen noemen. 

Na een moeilijke start, kon 
Loran pas in de derde wed
strijd, na een zenuwslopen
de vijf games durende wed
strijd het eerste punt voor 
Unicum bijschrijven. Jaimy 
en Loran wonnen daarna 
het dubbel, waardoor met 
2-2 de stand weer gelijk 
stond. 

Sidney kon ook zijn wed
strijd tegen de sterke Arjan 
Jonkman niet in winst om
zetten, waardoor de Zeeu
wen weer op voorsprong 
kwamen. Mede door goed 

spel, maar zeker ook door 
het massaal meegereisde 
Geldropse publiek, kon 
Unicum na winst van Lo
ran en Jaimy een 4-3 
voorsprong noteren. De 
eer van het maken van 
het kampioenschapspunt 
kwam toe aan Loran, die 
in de strijd tussen de twee 
kopmannen, koelbloedig 
het initiatief nam en Jonk
man declasseerde, waar
door het feest in Middel
burg kon beginnen. 

.. .. · .. =sl~== ··· 
·· · ·• .. ~~~~dig.~~~ê4leJISfw~•e •· 

. " .. H .~li;~~~~~~(f~f'l.~" ··" ... 
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TTV Unicum is uitermate 
gelukkig met het behaalde 
kampioenschap van Neder
land. Het team van Loran 
van Groote!, Jaimy Vincen
tie en Sidney Ooms is op 
zaterdag 31 mei middels 
een receptie gehuldigd. 

Erwin van Dijk 

r 
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SteedS moest coach Esther van Lieshout haar pupillen 
beloven dat ze het jaar erop echt meer tegenstand 
zouden krijgen. Steeds weer bleek die tegen te vallen. 
En weer een nationale titel volgde voor ·Loran van 
Grootel en Sidney Ooms. Onlangs werden beide jeug
dige tafeltennissers van het Geldropse Unicum samen 
met 'nieuweling' Jaimy Vincentie ook Nederlands kam
pioen bij de landelijke A-jeugd. 

Van Groote! (15) en Ooms 
(14) spelen al sinds ze be
gonnen met tafeltennis bij 
Unicum, allebei nu een jaar 
of vijf, zes. Vincentie (16) 
kwam twee jaar geleden 
over van Stiphout. 'Daar 
was ik als vanzelf terecht
gekomen omdat mijn moe
der daar speelde', vertelt 
hij. 'Maar ik ben overge
stapt omdat ik bij Unicum 
op een hoger niveau zou . 
kunnen spelen. En het be
valt me prima hier. Ik voel 
me echt thuis.' 

Sportief heeft de overstap 
Vincentie geen windeieren 
gelegd. Sterker, de combi
natie met Van Grootel en 
Ooms is een gouden geble
ken. 'Ze vullen elkaar goed 
aan', aldus coach Van Lies
hout. 'Jaimy en Sidney zijn 
echte publieksspelers. Ze 
worden beter als de sup
porters zich flink roeren. Lo
ran houdt van wat meer 
rust maar heeft het meeste 
talent. Het zijn alledrie jon
gens die de Nederlandse 
eredivisie moeten kunnen 
halen. Loran kan wellicht 
nóg verder komen. Die kan 
met tafeltennis wel eens 
zijn geld gaan verdienen.' 
Het behalen van het lands
kampioenschap was voor 

de jongens geen grote ver
rassing, al eindigde Unicum 
in de reguliere competitie 
nog als tweede, achter het 
Middelburgse 't Zand. In de 
finale bleek de Geldropse 
equipe met twee zeges 
echter duidelijk te sterk voor 
de Zeeuwen: 6-2 thuis, 3-5 
uit. 'We hebben in de com
petitie even wat minder ge
draaid, vooral Jaimy', vertelt 
Van Grootel. 'Maar tegen 
de tijd van de halve finale 
begon hij weer beter te spe
len.' Vincentie beaamt de 
woorden van zijn teamge
noot volmondig. 'Ik heb een 
tijdje minder kunnen trainen 
vanwege school en dat had 
natuurlijk invloed . op mijn 
prestaties. Die waren ge
woon ondermaats. Voor de 
halve finale ben ik weer 
meer gaan trainen.' Het had 
het gewenste resultaat; Vin-
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centie won in de finale drie 
van zijn vier partijen. 'Hij 
heeft, vooral in de tweede 
finalewedstrijd, optimaal ge
profiteerd van de meege
reisde supporters', geeft 
Van Lieshout aan. 'Het was 
een gekkenhuis in Middel
burg; toeters, ratels, noem 
maar op.' Vincentie laat er 
geen twijfel over bestaan 
dat het succes ook vooral 
een kwestie is van oef e
ning, van trainingsarbeid. 
'Natuurlijk is er de aanleg, 
maar zonder trainen kom je 
er niet.' De drie steken veel, 
zo niet alle vrije- tijd die ze 
hebben in hun sport. Ooms 
staat gemiddeld vier dagen 
per week achter de tafel, 
Vincentie vijf en Van Groot
e! zelfs zes. School staat al
leen bij Vincentie voorop, 
bij de andere twee staat het 
tafeltennis op één. 



--
Senioren 
Komend seizoen zal het 
team waarschijnlijk uit el
kaar vallen. Van Lieshout 
stopt als coach en Ooms 
blijft nog even junior terwijl 
Vincentie en Van Groote! 
het al mogen gaan probe
ren in de derde divisie bij 
de senioren. En dan zal er 
écht sprake zijn van tegen
stand. 'Ons doel is zo hoog 
mogelijk te komen' , zegt 
Van Groote!. 'Naar de ere
divisie als het aan mij ligt', 
vult Vincentie aan. 'Ja, met 
Unicum. Waarom niet?' 
Maar als ze zich zo blijven 
ontwikkelen is de kans zeer 

Bos realiseert zich dat ter
dege. 'We zijn als vereni
ging aardig bezig. We heb
ben met AEK net een nieu
we hoofdsponsor en zijn se
rieus aan de gang met uit
breidingsplannen. De titel 
van de jongens is natuurlijk 
goed voor de uitstraling van 
de club. We willen ons ver
der ontwikkelen, natuurlijk. 
Maar - met alle respect -
onze ambitie is niet om 
AAC Cosmos achterna te 
gaan. Dan praat je echt 
voortaan over grote bedra
gen en dat is bij ons niet 
aan de orde.' 

reëel dat een of meer van Rob de Bruyn 
hen niet te behouden zullen 
zijn voor de Geldropse club. 
Voorzitter Petro van den 

-
Natuurlijk (mee)roken is niet 
gezond en hoort in feite niet 
thuis bij sporten. Maar ook 
veel alcoholgebruik, of het 
nuttigen van vette happen 
in de sportkantine, is weinig 
bevorderlijk voor de ge
zondheid. Zo doet een 
mens veel - soms bewust, 
soms onbewust - wat niet 
gezond is. Maar het zijn wel 
eigen keuzes! 
Het opleggen van een rook
verbod in niet gesubsidieer
de sportkantines vind ik 
persoonlijk een aantasting 
van het recht van een ver
eniging om in je eigen ge
bouw je eigen verantwoor
delijkheid te nemen. 
Verenigingen kunnen zelf 

bepalen wanneer er wel en 
wanneer er niet gerookt 
mag worden. En laat ik dui
delijk zijn: tijdens competi
tiewedstrijden, tijdens toer
nooien met externe deelne
mers en tijdens trainingen 
van de jeugd dient er een 
róokverbod te gelden. 
Daarnaast bepaalt · de le
denvergadering wanneer er 
wel of niet gerookt mag 
worden in de kantine en 
kan er een rookverbod in
gesteld worden voor jonge
ren beneden de 16 jaar. 
Ook kan er gezorgd worden 
voor een goede afzuiging 
van de rook, daarvoor zijn 
prima apparaten in de han
del (die kosten kunnen er 
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na de investeringen voor o. 
a. de brandweer, legionella, 
sociale hygiëne en verant
woord alcoholgebruik ook 
nog wel bij). 

Jan Mijnsbergen 
secretaris TTV Arnemuiden 
(en al 29 jaar niet-roker) 

" 



IKJLA_§§JE 
~OTEJ:'.i 

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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-Jeugd regio Zeeland/West-Brabant 
junioren 1e klas 
1. Marco Louisse 
2. Hans Steketee 
3. Izak Heijboer 
4. Arjan Korstanje 
5. Frank Bouwsma 
6. Emiel de Rijke 
junioren 2e klas 
1. Marinus Lichtendahl 
2. Elvin Kuijl 
3. Jan van Ieperen 
4. Roderick den Ouden 
5. Paul Steketee 
6. Stefan Korsuize 
junioren 3e klas 
1. Wouter van der Mark 
2. Michiel Keijts 
3. Max Vleugel 
4. Erik Mangnus 
5. R. v.d. Laan 
junioren 4e klas 
1. Niek Dingemanse 
2. Niels van der Mark 
3. Wesley Wiemes 
4. Koen van Velthoven 
5. Kristian Davidse 
junioren 5e klas 
1. Maurice Wisse 
2. Gert Meijer 
3. Emanuel Sandrini 
4. Kevin Sleijpen 
5. Dennis Nijhof 
6. Roy Samijn 
junioren 6e klas 
1. T. Knieriem 
2. Kees de Rooij 
3. Rikki Davidse 
4. Jeroen Sturms 
5. Daniël Maris 
6. C.J. Goud 

aspiranten 1e klas 
1. Raymond Joosen 
2. Mike v.d. Hijde 
3. Björn v.d. Ouweland 
4. Johnny Joosen 
5. Rik Storm 
6. Johan Linders 
aspiranten 2e klas 
1. M. Koole 
2. Michel Mulders 
3. Ilse van der Mark 
4. D. van Oostrom 
5. Dave Verstrate 
aspiranten 3e klas 
1. William Marinissen 
2. Ronald v.d. Bergen 
3. Michael Menheere 
4. Anthony Laco 
5. Jasper van W inkel 

Middelburg-Zuid 
Yerseke 
Arnemuiden 
Arnemuiden 
Middelburg-Zuid 
't Zand 

Kapelle 
Het Markiezaat 
Kapelle 
Reynaert 
Yerseke 
Kapelle 

't Zand 
't Zand 
Arnemuiden 
Reynaert 
OOT 

Westerzicht 
't Zand 
Effect '71 
Scaldina 
't Zand 

Kapelle 
Effect '71 
Effect '71 
Westerzicht 
STV 
STV 

Reynaert 
Yerseke 
't Zand 
Reynaert 
't Zand 
Yerseke 

Tanaka 
Wanzl/Belcrum 
Tanaka 
Wanzl/Belcrum 
Wanzl/Belcrum 
Tanaka 

Yerseke 
Het Markiezaat 
't Zand 
't Zand 
Het Markiezaat 

't Zand 
't Zand 
Oudelande 
't Zand 
't Zand 
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hoofdklasse 
1. R. Verstijlen - The Backhands 
2. E.J.M. van Opstal -Tanaka 
3. J. de Heide - Vice Versa'51 
4. R.A.J.M. Verschuren -Tanaka 
5. S. Wens - Vice Versa'51 
6. J. Hendriks -JCV 

1e klas 
1. L. Kopmels - Wanzl/Belcrum 
2. V. del Priore - Flash 
3. 0. Ahlers - Taverbo 
4. E. Kloppers - Wanzl/Belcrum 
5. A. v. Dueren den Hollander - Smash'70 
6. B. Romboöts - Breda 

2e klas 
1. R. Monsieurs - The Backhands 
2. B. Bruins - Hotak '68 
3. W. Tempelaars - The Backhands 
4. R. Wens - Vice Versa'51 
5. M. Maijers -Waalre 
6. S.W.J. van Kesteren - Tanaka 

3e klas 
1. A. Heil - Taverbo 
2. M. Klaver -Attaque 
3. R. v.d. Klaauw - Wanzl/Belcrum 
4. J. Ploeg - Vice Versa'51 
5. A. Lacet-Pellegrom - Rotac'82 

4e klas 
1. Kwong-Tin Lee - Renata 

. 2. N.C.A. de Kok -TVP 
3. A.J. van Oosterum -ASIO 
4. H.W. Plugers - Stiphout 
5. A. van Maurik -ASIO 
6. R. Kraus - Vice Versa'51 
7. W. den Hollander - Flash 

5e klas 
1. J. Doremalen -BSM 
2. A. v.d. Bosch - Stiphout 
3. M. v. Arkel - Flash 
4. A. Bogaarts - Breda 
5. R. Toll - Stiphout 
6. P. Sloot - SAR'72 

6e klas 
1. R. Bruikman - Middelburg-Zuid 
2. M. van Popering - Scaldina 
3. A. Meeder - Middelburg-Zuid 
4. P.J.T.E. Putmans -AAC Cosmos 
5. J.G. Remmers - Scaldina t 
6. G. van de Bosch - Scaldina 

7e klas 
1. M. v .d. Helm - Scaldina 
2. W. Maas - Never Despair 
3. J. Rooyakkers - Eenentwintig 
4. B. v.d . Wielen - Scaldina 
5. M. Simons · - OOT 
6. E. Voorbraak -TCS 



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 Taveres in Eindhoven is een 
nieuwe commissie opgericht. Het is de 
ges-cie. Doel van deze commissie is te 
onderzoeken op welke wijze Taveres is 
ontstaan en daarbij 'vergeten' wetens
waardigheden naar boven te halen, zo
als bv het clublied. Als je iets weet wat 
nuttig kan zijn voor deze commissie, 
stuur dan een mail naar tave
res+ges+cie@stack.nl 

• Het bestuur van sv Red Star '58 uit Go
irle heeft helaas moeten constateren 
dat er meer agressiviteit optreedt. Het 
bestuur zal er alles aan doen om dit de 
kop in te drukken. Het gaat hierbij zowel 
om verbaal als lichamelijk geweld. Ie
dereen die in aanmerking komt met 
agressiviteit binnen sv Red Star '58 
wordt opgeroepen contact op te nemen 
met het bestuur. 

• Leuk dachten ze in Waalwijk, een me
dewerkersavond met als hoofdmoot Ne
derland-Tsjechië op een groot scherm. 
Doordat het geluid van de tv ontvangst 
niet best was, gebruikte men het geluid 
van de radio. Dat bleek een miskleun. 
Wat was namelijk het geval: het geluid 
van de radio was enkele seconden eer
der dan het beeld van de tv. SBS 6 
maakt gebruik van een satelliet en daar
door loopt het beeld een paar seconden 
vertraging op. Dat betekende dat de ra
dio al melding maakte van een doelpunt 
en pas drie seconden later zagen de 
Waalwijkers de bal pas in het net plof
fen. 

• Frans van Os, oud voorzitter van ttv 
Stiphout uit Helmond, heeft een ko
ninklijke onderscheiding ontvangen. 
Burgemeester Jacobs spelde hem de 
onderscheiding op die hij kreeg voor 
zijn vele maatschappelijke verdiensten. 
Naast het tafeltennissen is dat de Stich
ting Avondvierdaagse en de buurtvere
niging. 
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• De redactie van Het Mepperke van ttv 
De Meppers uit Heeze heeft een mini
onderzoek gedaan naar de bekendheid 
van de bestuursleden. Gevraagd werd 
de bestuursleden te noemen met hun 
functie. Dat bleek tegen te vallen. De 
nieuwe voorzitster Ivonne Valent scoor
de slechts 61 %, de penningmeester 
28% en de secretaris 22%. Er moet dus 
iets gedaan worden aan de bekendheid 
van de bestuursleden. 
Overigens zou ik het onderzoekje ook 
graag willen doen voor ons afdelingsbe
stuur. Aan bestuursleden van de vereni
gingen vragen de bestuursleden van de 
afdeling te noemen met hun functie. Ik 
denk dat we dan ook een bekendheids
campagne moeten starten. 

• TTV Tanaka uit Etten-Leur heeft een 
nieuw koffièzetapparaat. Geen grote 
potten koffie meer, maar een apparaat 
dat per kopje tapt. Dus altijd een vers 
bakkie. De 'Keuringsdienst voor Waren' 
heeft onlangs een bezoek gebracht en 
was zeer tevreden over wat ze aantrof. 
Complimenten dus voor de beheerder. 

• TTV Het Markiezaat uit Bergen op 
Zoom heeft alle competitiespelers van 
een nieuw shirt voorzien. Dankzij de 
sponsor is dat gratis. Ze moeten het wel 
dragen tijdens de competitiewedstrijden 
en krijgen een boete van € 1, - per wed
strijd als ze in gebreke blijven. 

• TTV Tics '51 heeft de jaarlijkse uitwis
seling met ttv Huizen weer achter de 
rug. Met zes teams werd er gestreden 
om de wisselbeker en na een hele dag 
tafeltennissen, slechts onderbroken 
door een gezamenlijke lunch, bleek dat 
de wisselbeker dit jaar in Tilburg te
rechtkwam. 

• TTV Taverbo uit Boxtel heeft een 
rokersruimte en na de zomervakantie 
gaat het rookverbod in de kantine in. be 
rokers mogen de ruimte zelf inrichten, 
bv. met posters e.d. 

" 



• TTV Scaldina uit Zierikzee heeft een 
nieuwe voorzitter. Het is Kees Sonne
veld die in Tam-Tam, het clubblad van 
ttv Scaldina, belooft zijn uiterste best te 
doen. Een belangrijk aandachtspunt 
wordt het zoeken naar een nieuwe 
hoofdsponsor. Kees is de opvolger van 
Ber de Jong, die de functie 8 jaar heeft 
vervuld. 

• Door controles van de brandweer en 
Delta Nutsbedrijven moest ttv Arnemui
den€ 2000,- investeren. Er diende een 
pad met verlichting aangelegd te wor
den, er moest in het plafond noodver
lichtingsarmaturen aangebracht worden 
en de gordijnen moesten of geïmpreg
neerd worden, of verwijderd. Gekozen 
werd voor het laatste. 
In de waterleiding bij de brandhaspel 
moest een keerklep worden aange
bracht om legionella besmetting te voor
komen. 

De advertentietarieven voor 2003 zijn: 

• TTV Attaque uit Sint Oedenrode 
bestaat 40 jaar en de ledenvergadering 
heeft besloten het te gaan vieren in dit 
najaar. Er komt een extra clubblad en 
een feest. Het bestuur vraagt de leden 
om ideeën en suggesties voor de vie
ring van dit jubileum door te geven. 

• Het bestuur van de Stichting Brabants 
Sportoverleg reikt elk jaar de sportva
lentijn uit aan mensen die zich bijzon
der verdienstelijk hebben gemaakt in 
de sportorganisaties. Onlangs ontvin
gen vier Brabanders, verspreid over de 
provincie, een speldje, oorkonde, bloe
men en een taart. Een van de gelukki
gen was Ria Ceelen van ttv OTTC uit 
Oss. 

• TTV Kerkwerve heeft tgv het 25-jarig 
jubileum een speciaal clubblad 
uitgebracht met historische feiten. Erg 
leuk is het overzicht van wie zich 
allemaal wanneer hebben aangemeld 
als lid van de vereniging. Er staat 
helaas niet bij hoe lang ze lid zijn 
gebleven. Dat was voor het overzicht 
ook interessant geweest. 

Euro/per jaar 
1/4 pagina ge-Mixed 70,00 
1/3 pagina ge-Mixed 90,00 
1/2 pagina ge-Mixed 110,00 

.· . ' . . :m···· .... -· . , 

: :/ '., ·•--D• •. •e-• ve .. : .. -· 
1/1 pagina ge-Mixed 160,00 ~·-:-· .· ·· . : .A .. . 

•• · : J' •••• • : 

Advertentie website 160,00 
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