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Lening 

Het mailtje van onze secretaris Jan Mijnsbergen kwam met 
alarmbellen binnen. De NTTB zit op zwart zaad en heeft 
dringend behoefte aan geld. Of we zo snel mogelijk een 
fors bedrag (bv € 1000,-) over kunnen maken, zodat de 
bond kan blijven bestaan. (zie blz 13 voor de brief) 
Gelukkig gaat het niet om een schooiactie, maar om een 
lening. Het nieuwe voorlopige bestuur heeft de meest ele
gante weg bewandeld, door niet te gaan voor een contribu
tieverhoging, maar door de afdeling te vragen een bedrag 
te lenen tegen 3% rente. De afdeling vraagt nu hetzelfde 
aan de verenigingen. 
Ik hoop dat het gaat lukken. We moeten de bond overeind 
houden en we kunnen de mensen die gaan proberen de 
boel te redden niet in de kou laten staan. Ik hoop dan ook 
dat veel verenigingen gereageerd hebben en een stukje 
van hun vermogen uitlenen aan de NTTB. · 
Daarbij moet er natuurlijk wel iets gebeuren. Dit mag niet 
nog eens voorkomen! Jos Verdier, wat was die man onge
schikt als voorzitter, is met zijn club vertrokken, maar dat is 
nog niet genoeg. Er moeten maatregelen genomen word~n 
om de uitgaven te beteugelen. In het verslag van Hans van 
der Bruggen van de bondsraadsvergadering kunt u lezen 
over het hoe en waarom. Daarnaast heeft de NTTB meer 
leden nodig, waardoor de inkomsten omhoog gaan. Mis
schien zijn er hier en daar nog een paar die u aan kunt 
melden. De NTTB zal u dankbaar zijn. 

Johan Heurter 
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In vorige berichten en ook 
op de algemene ledenver
gadering werd de verwach
ting uitgesproken dat de 
invoering van account ma
nagement binnen de NTTB 
wellicht om financiële rede
nen niet door zou gaan. 
Het bleek echter dat hier 
een subsidie mee speelde 
die bij niet inzetten onvoor
delig zou uitpakken (lees: 
geld terug!). Dat heeft het 
nieuwe hoofdbestuur doen 
besluiten het project toch 
door te zetten. 

Nu het zover is willen we 
het als afdelingsbestuur 
een faire kans geven. On
ze bezwaren waren ook 
niet zozeer tegen het sys
teem van account mana
gement gericht, maar meer 
tegen de bekostiging er
van. Eind-2004 wordt alles 
goed geëvalueerd en valt 
het besluit of al dan niet 
doorgegaan kan worden. 

In bijgaande teksten uit 
Zoetermeer wordt onze ac
count manager aan u voor
gesteld. Die teksten geven 
verder een indruk van de 
bedoeling. Neem er als 
vereniging nota van, mo
gelijk kunt u er iets mee. 
Schroom niet om van de 
diensten van Jack Holten 
gebruik te maken. Hij is er 
voor aangesteld. 

Namens het afdelingsbe
stuur, 

Adri Dam 

Wat is Accountmanage
ment? 
Accountmanagement is een 
relatiebeheerstructuur dat 
er op gericht is, de vereni
gingen te helpen bij het 
functioneren van hun club, 
en de contacten tussen ver
enigingen, afdelingen en 
bondsbureau te versterken. 

Wat doen accountmana
gers? 
De accountmanagers halen 
de vraag op bij uw vereni
ging. Zij zijn de contactper
sonen van de NTTB. 

Hoe doen zij dat? 
Door middel van een af
spraak voor een vereni
gingsbezoek. U kunt uw 
vragen dan neerleggen bij 
de accountmanager. Ver.., 
volgens gaat het bondsbu
reau voor u aan de slag. 

Welke vragen dan ? 
Alle vragen die uw vereni
ging aangaan. Vragen over 
accommodatie, trainers, 
jeugd, vrijwilligersbeleid, re
gelgeving .... etc.etc. Voor al 
deze vragen biedt de NTTB 
informatie, advies en onder
steuning. 

En wanneer komen de 
antwoorden? 
Zo snel mogelijk, maar in ie
der geval binnen vier weken 
wordt weer contact met u 
vereniging opgenomen. 
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Wat zijn de kosten? 
Geen kosten. De NTTB 
biedt u deze hulp gratis 
aan. 

Hoe kom ik in contact met 
de accountmanager? 
E-mailen kan altijd, en ver
der is de accountmanager 
op een vaste avond telefo
nisch bereikbaar. 

Wie is de accountmana
ger in mijn afdeling ? 
Jack Holten 
holten@nttb.nl 
0181-319215 
tel.bereikbaar op 
woensdagavond 

U kunt voor aanvullende in
formatie natuurlijk ook con
tact opnemen met het 
bondsbureau. 
D.Engelaar 
engelaar@nttb.nl 
079-3438146 ' 

Binnen de afdeling fungeert 
als contactpersoon voor het 
account management: 
Adri Dam 
adritonnydam@zonnet.nl 
0165 314270 

NIEUW SEIZOEN: 

IEDEREEN AAN TAFEL! 

" 



Het is zover. Het accountmanagement is per 1 sep
tember van start gegaan in alle afdelingen van de 
NTTB. De afdelingen West en Midden hebben het 
afgelopen jaar al kennis gemaakt met het Account
management (pilotperiode 2002/2003). 

De reacties vanuit de afde
ling West waren overwe
gend positief, en dat heeft 
mede bijgedragen aan het 
besluit het Accountmanage
ment landelijk in te voeren. 
"Wat is dat Accountmana
gement nu eigenlijk?" zult u 
zich misschien afvragen, 
en" hoe kan het Account
management bijdragen aan 
het beter functioneren van 
de verenigingen?" 
In de sportwereld is de af
gelopen jaren veel veran
derd. Vrijwilligers zijn geen 
vanzelfsprekendheid meer. 
Leden lopen makkelijker 
weg, accommodaties ko
men vaak onder druk te 
staan, de regelgeving gaat 
een steeds belangrijkere rol 
spelen (b.v.Tabakswet, eco
tax, kantinebeheer etc.) en 
sporters stellen hogere ei-: 
sen aan de organisatie en 
uitstraling van sportvereni
gingen. Bovendien onder
vinden onze verenigingen 
meer en meer concurrentie 
van anders georganiseerde 
sporten (bijvoorbeeld fit
nesscentra) of niet georga
niseerde sporten (bijvoor
beeld fietsen). 
Er zijn ook gunstige veran
deringen. Sport is al lang 
niet meer een favoriet tijd
verdrijf van een select 
groepje. Steeds meer bur
gers doen aan sport, en 
daarmee is ook de interes
se van overheid en bedrijfs-

leven toegenomen. 
Van verenigingen en haar 
vrijwilligers wordt flink wat 
gevraagd om op al deze 
ontwikkelingen het juiste 
antwoord te vinden. 
De NTTB nu stelt zich ten 
doel hierbij te helpen. Zij 
beschikt .niet alleen over 
veel kennis en informatie op 
tafeltennisgebied, maar 
biedt ook veel mogelijkhe
den om zogenaamde spor
toverstijgende problemen 
aan te pakken. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan cursussen 
vrijwilligersbeleid, trainers
o ple id in gen, juridische 
steun, en accommodatie
adviezen. 
Om op alle problematiek 
goed in te kunnen spelen 
zal echter allereerst de 
communicatie tussen de 
verenigingen, afdelingen en 
het bondsbureau verbeterd 
moeten worden. Dat is het 
werk van de accountmana
ger. De accountmanager 
haalt de vragen als het wa
re op bij de verenigingen. 
Dat kunnen zowel sporttak
specifieke vragen als sport
takoverstijgende vragen 
zijn. Maar niet alleen vra
gen. Ook zaken die goed lo
pen zijn belangrijk, want die 
kunnen als voorbeeld die
nen voor anderen. 
De accountmanager zorgt 
er voor dat vragen bij de 
juiste persoon · op het 
bondsbureau terechtkomen, 
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en die gaat vervolgens aan 
de slag. Uitgangspunt hier
bij is dat niets blijft liggen, 
dat alle vragen belangrijk 
zijn, en er binnen een paar 
weken weer contact wordt 
opgenomen met de vereni
ging. 

De Accountmanagers 

Hoe nu in contact te ko
men met de accountma
nager? 
De accountmanager zal 
zoveel mogelijk contact 
zoeken met de verenigin
gen. Om de verenigingen 
te bereiken zal hij/zij ook 
vaak aanwezig zijn bij bij
voorbeeld afdelingsverga
deringen en kampioen
schappen. De accountma
nager heeft een vaste 
avond waarop hij telefo
nisch bereikbaar is. Via e
mail is hij natuurlijk altijd 
bereikbaar. Zo kunnen vra
gen voorgelegd worden en 
kan er bijvoorbeeld een af
spraak gemaakt worden 
voor een verenigingsbe
zoek. Dit alles zonder ver
plichtingen of kosten na
tuurlijk. 
De NTTB heeft hoge ver
wachtingen van het Ac
countmanagement. Het is 
een krachtig en efficiënt in
strument om de vereniging, 
het fundament van onze ta
feltennissport, te helpen 
versterken. 



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

Voor meer informatie: 

+ bedrijfscatering 
+ feesten parti jen 

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 p~ stver1en1n 

1
"1<8 dien 

zal<e IJ 

Buitenruststraat 6, 4337 EH Middelburg 0118-ó78900 
vd Spiegelstraat 12, 4461 LL Goes 0113-242628 
Torenstraat 15, 4353 AA Serooskerke 0118-592610 

Website: www.AAR.nl 
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FRANC. 
KRUITBOSCH 

RECLAME 

reclame-ontwerpen l beletterings- en 
decoratiewerk (ook fullcolor) op voertuigen, 

gevels of ruiten / autostriping 
reclameborden / spandoeken 

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

vlaggen / reclame op kleding 
exclusief glasstraalwerk 

kantoor I 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 



EEN MOOIE PARKEERPLAATS 

Denkend aan Oostenrijk, doemt bij mij niet 
meteen het beeld op van tafeltennis. Begeef je 
je van Salzburg naar Villach, dan kun je het 
land in twee uur doorkruist hebben. Zit het 
mee, dan vlieg je tunnel in, tunnel uit. Raak je 
echter verstrikt in een web van files, dan lijkt 
Oostenrijk op een parkeerplaats. Een veel te 
mooie parkeerplaats, als je het mij vraagt. 

En nu herbergt felix Austria 
de nieuwe wereldkampioen 
bij de mannen. Niet dat die 
Werner Schlager (een le
perd van het zuiverste wa
ter, volgens tegenstanders) 
totaal onbekend was. Maar 
het is even wennen, dat 
wel. 
Zeer weinigen weten dat 
Mister Clever zes-en-zestig 
jaar geleden een landge
noot als verre voorganger 
heeft gehad: Richard 
"Ricky" Bergmann. In juni 
verscheen een biografie 
over de gentleman-zwerver 
die deze viervoudige we
reldkampioen (1937, 1939, 
1948, 1950) in feite was. Hij 
leidde een leven om te ver
filmen. Een opeenvolging 
van logementen, gastenver
trekken en hotelkamers, de 
eerste sportglobetrotter, de 
eerste pingpongzigeuner. 
Op de dag dat King Richard 
in een Londens ziekenhuis 
overleed, stond achter zijn 
naam iets extra's vermeld: 
"zonder vaste woon- of ver
blijfplaats". De man die 
overal bewonderaars had, 
bleek van jongsaf aan als 
een dak- en thuisloze van 
de ene naar de andere stad 
te zijn getrokken, zonder 
zich ooit ergens te vestigen. 

Eind jaren zestig was de ster 
van de legende snel aan het 
verbleken. Hij had genoegen 
genomen met een be
staan als karig betaald enter
tainer in dienst van Silly But
lin-achtige zomerkampen of 
vaudeville-gezelschapjes zo
als die in Engeland nog voor
komen. Zijn onderkomen be
stond uit een houten keet 
hier, een stacaravan daar. In 
hetzelfde jaar dat Bergmann 
aan een hersentumor be
zweek (1970), had hij nog 
een engagement bij Pontin's 
vakantieparken, het "minde
re" broertje van Butlin's. Daar 
heerste de naoorlogse sport
en spelletjessfeer, waarin 
Britse arbeiders en hun ge
zinnen vakantie vieren. Ze 
worden er gewekt door luid
sprekers en opgeroepen om 
mee te doen aan bewegen
op-muziek. Dat soort dingen. 
De parallel tussen de WK van 
1937 en de Parijse Palais 
Omnisports van 2003 is ove
rigens flinterdun. Bergmann 
vluchtte later uit Wenen, van
wege de dreiging van Hitler
Duitsland, en naturaliseerde 
uiteindelijk tot Engelsman. In 
de biografie staat een be
schrijving van de · show waar
mee Bergmann en Norikazu 
Fujii in 1958 een maandlang 
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avond aan avond volle za
len trokken in een theater 
in Zagreb. Ricky was een 
meester in het bedenken 
van variété-nummers. Tot 
in alle onderdelen werkte 

. hij ideeën uit, altijd in com
binatie met zijn lievelings
sport. Hij hield van gallery
play en als eerste trachtte 
hij tafeltennis te popularise
ren. Op dit gebied zal Wer
ner Schlager nooit aan The 
Legend of Defense kunnen 
tippen. Ricky stond bekend 
als ijdeltuit, zijn beeltenis 
op een postzegel mocht hij 
echter niet beleven; de 30-
jarige Schlager wél. Het 
blad Deutscher Tischtennis 
Sport bracht het bericht dat 
de österreichische post dit 
najaar uitkomt met een 
speciale postzegel, ter ge
legenheid van het behalen 
van de WK-titel. Dat maakt 
het wereldkampioen wor
den van Werner Schlager 
toch een beetje bijzonder. 
Oostenrijk, Grüss Gott en 
dank u wel! Peperdure vig
netten of niet, de wonder
schone alpenrepubliek is in 
mijn achting gestegen. 

Ton Mantoua 



VOOR COMPLEET 
SCHA"!' \liîliSTEL 

Uitdeuken zonder spuiten 
(kleine deukjes zonder lakschad@) 

Gratis vervangend verve> · . 
(bij repar4 

Ruitengrävêrêni!C 

Ruiten'"f:'pare 
(gratis bij All Risks en WA+f 

Zanddijk 4a, 4401 NJ Yerseke 

··=;:;:;.: .. .. :· 

Tel. {0113) 57 21 62 Fax (0113) 57 31 65 
FOCINÄ 
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In de jaarstukken voor de ALV in mei 2003 
was een enquête aanwezig die betrekking 
had op afdelingstrainingen binnen de afde
ling. De bedoeling van de enquête was om 
uit te vinden hoe de afdelingstraining door 
de verenigingen gezien wordt. Wat de ver
enigingen er over denken en wat er even
tueel moet veranderen. 

Een aantal verenigingen, tot nu toe 5, heb
ben snel gereageerd en de enquête inge
vuld en verstuurd. De overige 90 hebben 
dat helaas niet gedaan .... Vandaar een po
ging om via geMixed te proberen het aantal 
reacties op te krikken. 

Op de website van de afdeling ZuidWest is 
de enquête te downloaden. Het is daarmee 
erg simpel geworden om de enquête in te 
vullen en te versturen. Ook indien Uw vere
niging geen enkele prijs stelt op de afde
lingstraining horen we dat graag. Niet om
dat we daar blij mee zijn, maar omdat we 
dan tenminste iets weten. Het is te allen tij
den mogelijk om een gesprek met een ver
tegenwoordiger van de werkgroep Techni
sche Zaken aan te vragen. Daar waar de 
verenigingen erg ontevreden zijn over de 
afdelingstraining zal het gesprek vanuit de 
werkgroep aangezwengeld worden. 

Locatie van de enquête: 
www.nttb-zuidwest.nl/seizoen0304/ 

enq uette TZ. pdf 
Resultaat sturen naar: 
c. wetering@css.nl 

Chris van de Wetering 
Voorzitter Werkgroep technische Zaken 
Afdeling ZuidWest van de NTTB 
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In het najaar begint weer een nieuwe ronde 
afdelingstrainingen. De hoofdtrainer heeft 
een scouting lijst aangelegd en op basis 
daarvan zijn uitnodigingen de deur uitge
gaan. Zoals in de regio vergaderingen is 
afgesproken zijn de verenigingen waartoe 
de spelers behoren eveneens op de hoog
te gebracht dat een of meerdere van hun 
leden uitgenodigd zijn. 
Het is nog steeds mogelijk om talentvolle 
jeugdleden aan te melden voor de afde
lingstrainingen. Het is echter aan de hoofd
trainer om te bezien of het betreffende 
jeugdlid geselecteerd wordt of niet. Aan
meldingen kunnen tot medio september 
gedaan worden op het onderstaande email 
adres/telefoonnummer. Vermeldt bij de 
aanmelding het volgende: 
- Voornaam, Achternaam en eventuele 

tussenvoegsels 
Adres, Postcode en Woonplaats 
Leeftijd en geslacht 
Vereniging 
Email adres indien beschikbaar 

Bij een te grote inschrijving zal de eerste 
training fungeren als definitieve selectie 
voor de rest van de trainingscyclus. 

Chris van de Wetering 
Voorzitter Werkgroep technische Zaken 
Afdeling ZuidWest van de NTTB 
c.wetering@css.nl 
06-53336991 

TTV Son en Breugel heeft met ingang van 
het komend seizoen een nieuw onderko
men. Het adres is: Bakker Fijnmetaal, 
Ekkersrijt 1310 te Son. 
Ze zijn telefonisch' uitsluitend te bereiken 
via de tel. nrs. van de bestuursleden Ria 
Elshof: 0499-476222 of Toon van Lieshout 
0499-476691 of Herman Simons (competi
tie-leider) 0499-474677 (het nr. in het com
petitie-boek, is het nr. van de oude zaal) 
Er is géén douche-gelegenheid en een 
zéér beperkte kleedruimte. 



•bekers ·· 
•medailles 
•vaantjes 
•beeldjes 
•schalen 
•rozetten 
• fietsvlaggen 
• sportten_u_e_'s_-:-::-_11 
• enz. - Gratis 

graveren! 

KEUKENS & BADKAMERS 
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Op naar de 50.000 leden in 2008 ... ??!! 

Vooraf 
Zoals inmiddels bekend zal zijn sloot de jaarre
kening 2002 van de NTTB met een tekort van € 
180.000. Het daarvoor verantwoordelijke be
stuur trad in de bondsraadvergadering van 24 
mei af. In die vergadering werd, zoals reeds 
gemeld in Ge-mixed (Jaargang 3, nummer 3) 
een voorlopig/tijdelijk nieuw bestuur van de 
NTTB aangesteld. Dit bestuur, onder voorzitter
schap van Cees Koorevaar, wilde in deze bui
tengewone BR-vergadering verslag doen van 
haar werkzaamheden tot nu toe. 

In de officiële najaarsverga- . 
dering van de BR op 22 no
vember a.s. zal het bestuur 
de begroting 2004 en de 
meerjarenbegroting 2004-
2007 presenteren met een 
visie op het te voeren beleid 
van de NTTB. Daarin zal 
met name ook aandacht 
worden besteed aan de 
functie en bezetting van het 
bondsbureau. Over het te 
voeren toekomstige beleid 
werd in de middag van 6 
september in werkgroepjes 
nagedacht. 

De afdeling ZuidWest was 
vertegenwoordigd met de 
BR-leden Adri Dam, Nico 
van Erp, Leo Zuidweg en 
Hans van der Bruggen en 
de plv.BR-leden Jan Mijns
bergen, Ria Elshof en Albert 
Rooijmans. 

De vergadering in de och
tend van 6 september 
In zijn opening gaf de voor
zitter in grote lijnen aan 
waarmee het bestuur zich in 
de afgelopen tijd, sinds 24 
mei, had bezig gehouden. 

De vergadering werd ge
houden in de ruime accom
modatie van TTV Talani in _ 
Nieuwpoort, die nagenoeg 
om niet beschikbaar werd 
gesteld. De BR bezuinigde 
hiermee op de dure verga
derkosten, die de accom
modatiebeheerder van de 
Zorgverzekeraars in Utrecht 

het besturen op afstand 
werd in de ijskast gezet 
een aantal bevoegdhe
den van de directeur 
werd i[lgetrokken en de 
bureaumanager kreeg 
andere taken toebe
deeld. Van de directeur 
zou later afscheid geno-
men worden .. . 

de afgelopen jaren telkens _ 
berekende. Dat bezuinigin
gen dringend nodig zijn, zal 
uit het navolgende blijken. 

Mari de Graaf -een Bra
bander- werd -als admi
nistrateur aangesteld en 
hij zou de financiële ad-
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ministratie gaan door
spitten. 
Er kwam een · uitgaven 
stop en een gesprek tus
sen penningmeester en 
accountant, van wie later 
ook afscheiçl genomen 
werd. 
Met topsportcommissie, 
trainers en topspelers 
werd gesproken over de 
belabberde financiële si
tuatie van de NTTB met 
verzoek daarmee reke
ning te willen houden: zij 
toonden begrip. 

- Als tijdelijk - onbezol
digd- manager op het 
bondsbureau werd Ton 
Meijer, secretaris van h~t 
nieuwe bestuur, aange
steld. De werksfeer op 
het bondsbureau werd 
aanmerkelijk verbeterd. 
Bij bestudering van de fi
nanciële administratie 
kwam aan het licht dat 
de tekorten over 2002 
aanzienlijk hoger uitvie
len dan in de officiële 



jaarrekening was vast
gesteld. Daarover werd 
uitsluitsel gegeven bij de 
herziene begroting 2003 
die hierna zou worden 
behandeld. 
Er ontstond een liquidi
teitstekort waardoor sa
larissen van medewer
kers in augustus niet 
betaald zouden kunnen 
worden. Het hoofdbe
stuur vroeg de afdelin
gen om gelden als le
ning beschikbaar te wil-
len stellen. · 
Het Accountantmanage
ment werd toch doorge
voerd: stoppen daarmee 
zou extra financiële of
fers vergen. Er kwam 
een coördinator AM en 
4 parttime accountant
managers zijn in dienst 
getreden. (Voor de af- · 
delingen ZuidWest en 
West is dat Jack Holten) 
Er is een gesprek ge
weest met de NKS. De 
toestroom van jeugdle
den is beneden peil en 
dat gaat de NKS moge
lijk voor de NTIB onder
zoeken: kosten € 0. 
NOC/NSF wil de financi
ele administratie bezien 
en ook dat gaat de 
NTTB geen geld kosten 

Tot slot merkt de voorzitter 
op dat de NTIB barst van 
de ambities. Naar zijn me
ning ontbreekt er één: de 
NTTB zou in 2008 50.000 
leden moeten hebben. 
Daarop zou de PR, de com
municatie en de Breedte
sport gericht moeten zijn, 
aldus de enthousiaste voor
zitter. 

Het aantal stemmen in de 
BR bedraagt 37 .298 (het le
denaantal); daarvan · zijn 
26.775 stemmen vertegen
woordigd middels 24 van de 
maximale 32 BR-leden, der
halve 72%. 

Op vragen vanuit de verga
dering hoe het nieuwe be
stuur er na de BR van 22 
november uit zal zien, kan 
de voorzitter nog geen dui
delijkheid geven. Hoe de lei
ding van het bondsbureau 
er na het vertrek van Ton 
Meijer na 31 december 
2003 uit gaat zien: ook dat 
is nog onbekend. Wanneer 
de terugbetalingen aan de 
afdelingen gaan plaats vin
den is, aldus de penning
meester, afhankelijk van de 
exploitatieresultaten in ko
mende jaren. De vraag wel
ke taken naar de afdelingen 
kunnen en hoe de ledenbe
raden er in de toekomst uit 
gaan zien zal moeten blij
ken uit de toekomstvisie van 
de NTTB, waarover wordt 
nagedacht. 

De agendapunten betreffen
de wijziging arbitrageregle
ment en benoeming leden 
tuchtcommissie en commis
sie van beroep worden aan
vaard: de commissie zijn nu 
weer op sterkte en verwacht 
mag worden dat voorliggen
de zaken (ook die m.b.t. 
Brabantse zaken) nu snel 
worden afgewerkt. 

Het agendapunt "vaststellen 
gewijzigde begroting 2003" 
levert natuurlijk discussie en 
vragen op. De nieuwe be
groting 2003 geeft een te-
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kort aan van € 67.952. 
Daarin zitten wel opgeno
men "lijken uit de kast" van-
uit 2002 en o.a. de conse
quenties van het vertrek t. 

van de directeur, terug te 
· betalen subsidies etc. Het 
saldo van deze buitengewo
ne lasten en baten bedraagt 
€ 169.500 negatief. Als we 
die uit het tekort 2003 lich
ten, dan zou sprake zijn van 
een begrotingsoverschot 
2003 van € 101 .548. Het 
negatief vermogen van de 
NTIB zou dan eind 2003 
uitkomen op € 172. 711, een 
kapitaal bedrag!! 
De penningmeester geeft, 
mede als reactie op door de 
afdeling ZuidWest vooraf 
gestelde schriftelijke vragen 
de volgende toelichtende in
formatie: 
Er zijn geen verdere tegen
vallers te verwachten; mo
gelijk is op de nu geraamde 
kosten voor topsport en be
heer nog te bezuinigen; 
voor de geraamde subsi
dies 2003 zijn harde toe
zeggingen binnen en de 
kosten Accountantmanage
ment blijven binnen de af
spraken van januari 2003. 
Ook de penningmeester 
verwacht overschotten te 
kunnen realiseren vanaf 
2004. Hij wil bezien of met 
die gelden dan aflossingen 
van leningen aan afdelingen 
kunnen plaats vinden. Het 
dankt met name ook de af
deling · ZuidWest voor de 
geleende gelden: de liquidi
teitspositie van de NTTB is 
duidelijk verbeterd. 
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Bij de rondvraag kwam nog 
het aanvangstijdstip van de 
voorjaarscompetitie aan de 
orde, alsmede de datum 
van het Nederlands Kampi
oenschap in 2004 en er 
werd gevraagd naar een fi
nanciële onderbouwing van 
de situatie m.b.t. het Ac
countmanagement. Ook 
werd aandacht gevraagd 
voor het scheidsrechterste
kort. Het bestuur beziet e.e. 
a. 
Adri Dam besloot de rond
vraag met de opmerking dat 
hij het zittende bestuur 
graag wil complimenteren 
·met hun werk, waaruit blijkt 
dat de NTTB het diepe dal 
heeft verlaten en uitziet 
naar betere tijden, waarvoor 
hij hen van harte wil bedan
ken. Met applaus van alle 
aanwezigen werd dit com
pliment ondersteund waar
mee een einde kwam aan 
deze vergadering die in een 
opperbeste stemming en op 
een ontspannende wijze 
werd afgewerkt. 
Om 13.05 uur sloot de voor
zitter met dank voor ieders 
inbreng, deze buitengewone 
BR-vergadering. 

\/Vij drui 

De middagsessies 
In de middag werd door wis
sellende groepjes, samen
gesteld uit alle aanwezigen, 
op informele wijze over de 
volgende zaken van ge
dachten gewisseld: 
Accountmanagement 
Structuur Opleidingen 
Automatisering 
Communicatie met (kader) 
leden 
Talentontwikkeling 
Inrichting NTTB (landelijk 
overleg) 
Visie langere termijn 
Samenwerking sportbonden 

Vanuit elk werkgroepje werd 
een schriftelijk verslag ge
maakt en na afloop ter hand 
gesteld aan Ton Meijer. Op 
deze wijze wil het hoofdbe
stuur inzicht krijgen in hoe 
de aanwezigen over bepaal
de onderwerpen denken en 
waar de bond in de komen
de tijd prioriteit aan .zal moe
ten geven. 
Een eindverslag zal de bond 
naar de BR-leden toezen
den, die daarop weer kun
nen reageren. "Het hoofd
bestuur en de BR hebben 
dan eind dit jaar een hand-

vat voor de korte termijn en 
een discussienota voor de 
middellange termijn", aldus 
de desbetreffende notitie 
van BR-lid Peter Hanning. 
Uw verslaggever meent dat 
dit toch wel iets te optimis
tisch gedacht is. 

Hans van der Bruggen 

. NIEUW SEIZOEN 

IEDEREEN 

AAN TAFEL! 
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Aan de besturen van de 
Tafeltennisverenigingen in de Afdeling ZUIDWEST Arnemuiden, 24-07-2003 

Beste sportvrienden, 

Wij realiseren ons dat het ook voor u nu vakantie is, doch helaas moeten wij u nu met spoed bena- , 
deren en wij hopen dat u deze brief aandachtig zult willen doornemen. Wat is het geval. ... . 

Zoals u uit het jaarverslag van de NTTB over 2002 bekend zal zijn, heeft de bond over dat jaar een 
verlies geleden van ruim € 180.000,=. De hoofdbestuursleden waren hier uiteindelijk verantwoordelijk 
voor en zij namen het juiste besluit: zij zijn allemaal opgestapt. In de vergadering van de bondsraad 
van 24 mei jl. is een nieuw interim-bestuur gekozen en dit is snel en degelijk aan de slag gegaan. 

Een van de eerste daden was om de positie van de betaalde directeur te bezien; het nieuwe bestuur 
besloot om met hem te breken. Daarna heeft het nieuwe bestuur veel aandacht besteed aan de fi
nanciêle situatie van de bond: deze bleek nog (veel) slechter dan het rapport over 2002 al aangaf. 

Het nieuwe hoofdbestuur heeft al verschillende malen met de afdelingsbesturen overleg gevoerd, 
voor het laatst op 17 juli in Culemborg. Het hoofdbestuur heeft uitleg gegeven over de ontstane situa
tie en over de manier waarop het nieuwe bestuur de zaken weer op de rails tracht te krijgen. Zij me
nen dat dit mogelijk is en hopen en vertrouwen ook op de medewerking van de afdelingsbesturen. De 
meest concrete problematiek betreft thans de liquiditeitspositie van de bond. Aan de hand van finan
ciêle overzichten werd aangetoond dat zonder hulp van buitenaf zelfs de betaling van de salarissen 
van de bureaumedewerkers over augustus niet mogelijk is. 

VOORSTEL HOOFDBESTUUR 
Men heeft niet gekozen voor een belangrijke contributieverhoging, noch voor het vragen van een ex- . 
tra bijdrage per lid, terwijl ook niet gesproken is over afroming van afdelingsvermogens. Concreet 
heeft het HB gevraagd om geld te lenen van de afdelingen tegen een rentevergoeding van 3%. 
Daarbij is men uitgegaan van 35% van het afdelingsvermogen dat voor ZuidWest zou neerkomen op 
€ 12.500,=. Het afdelingsbestuur is van mening dat we aan de wens van het hoofdbestuur zouden 
moeten voldoen, immers de afdelingen zullen -hoe triest ook- mee moeten helpen om de zaak van de 
NTTB weer op orde te krijgen. Echter: onze penningmeester heeft onvoldoende gelden contant be
schikbaar om aan het verzoek, om€ 12.500,= als lening beschikbaar te stellen, te voldoen. We kun
nen dit aan het HB berichten maar dragen dan niets bij aan de oplossing van het probleem. Gelet 
hierop willen wij een beroep doen op de solidariteit van onze verenigingen. 

VERZOEK AAN VERENIGINGEN . 
Concreet wil de afdeling ZuidWest de gevraagde€ 12.500,= tegen 3% lenen aan het HB, doch kun
nen het zelf niet betalen. Vandaar deze brief aan onze verenigingen die mogelijk wel in staat zijn een 
bedrag aan onze afdeling te lenen ook tegen 3%. 
Wij denken hierbij aan een bedrag van€ 1.000,= (of meer) voor enkele grotere verenigingen en een 
bijdrage van€ 500,= voor verenigingen die over minder liquide middelen beschikken. Wij hebben er 
vertrouwen in dat het nieuwe HB de zaken weer goed op de rails krijgt: de terugbetaling van de lening 
zal echter zeker pas in de jaren na 2004 kunnen geschieden. 
Wij vragen u: HELP ons, zodat wij de hardwerkende nieuwe hoofdbestuursleden niet in de kou hoe-
ven te laten staan: zij verdienen onze en dus ook uw steun ten gunste van onze tafeltennisbond. · 

Stort daarom het bedrag dat u aan ons kunt en wilt lenen op postbankrekeningnummer 1131566 ten 
name van Penningmeester NTTB afd. ZuidWest te Goirie!!!! Geef ook even berichtje aan de secre
taris. (Een en ander zal daarna worden vastgelegd in een overeenkomst tot geldlening) 
Via onze website zullen wij u op de hoogte houden van de reacties van onze verenigingen. 

Bij voorbaat dank voor uw aandacht voor deze zaak en in de hoop op veel positieve reacties. 
Namens het bestuur en de bondsraadsleden van de afdeling ZuidWest, 

Jan Mijnsbergen (secretaris) 
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De Roterij 21 • 4328 BB Burgh-Haamstede• Tel. (0111) 658095 •Fax (0111) 658096 

LDMAN 
stomerij & wasserij 

Gortstraat 44a • Middelburg 
Tel. (0118) 639164 Fax (0118) 650385 

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur. Zaterdag 09.00 tot 12.30 uur 

Het adres voor al Uw Stucadoorswerk 
en Cementafwerkvloeren 

(Ons werkterrein: Zuid-, Zuidwest- en Midden-Nederland) 

Postbus 1, 4490 AA .Wissenkerke 
Tel.: 0113 - 37 10 71 •Auto: 06 - 53 132 563 •Fax: 0113 - 37 11 97 
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Verenigingen die in het seizoen 2003-2004 
een toernooi willen organiseren waar le
den van meer dan één vereniging aan 
deelnemen zijn verplicht dit toernooi aan te 
melden bij de Werkgroep CTW van de af
deling. 
Het aanvragen van een toernooi kunt u 
doen door gebruik te maken van het aan
vraagformulier. Tevens dient u minimaal 
twee maanden voor uw toernooi een con
cept inschrijfformulier, zoals u dit naar de 
verenigingen gaat sturen, te zenden naar 
onderstaand adres. 
Pas nadat u goedkeuring heeft ontvangen 
van de CTW mag u de inschrijfformulieren 
naar de door u uit te nodigen verenigingen 
sturen. 
Tevens is het verplicht dat er een Bonds
vertegenwoordiger wordt aangesteld door 
de afdeling. Dit iom ondergetekende. 
Voor de organisatoren zijn hier geen kos
ten aan verbonden. Bovendien is het niet 
noodzakelijk dat de Bondsafgevaardigde 
aanwezig is op uw toernooi. In vele geval
len zal hij alleen een adviserende taak 
hebben. 
Stuur uw toernooiaanvraag zsm naar on
derstaand adres, bij voorkeur per e-mail. 
Wij zullen uw toernooi dan opnemen in de 
evenementenagenda. 

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

In 2005 worden de Europese Kampioen
schappen in het Deense Aarhus gehouden. 
Het Nederlands team moet daarvoor kwali
ficatiewedstrijden spelen. Nederland is in
gedeeld in een poule samen met Enge
land, Duitsland en Rusland. De eerste wed
strijd was op 23 september in Augsburg te
gen Duitsland. De eerste thuiswedstrijd is 
op 21 oktober. Het Nederlandse team is 
dan te gast bij TTV Return Oss en speelt 
dan tegen Engeland. 
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Voor de opslag van het archief van de af
deling ZuidWest en de archieven van de 
voormalige afdelingen Brabant en Zeeland 
is het afdelingsbestuur op zoek naar op
slagruimte. 
De ruimte dient in ieder geval droog te zijn 
en er moet ongeveer 3 m2 beschikbaar 
zijn. De archieven worden aangeleverd in 
verhuisdozen of plastic kratten, welke ge
stapeld kunnen worden. 

Heeft uw vereniging een droge zolder (met 
voldoende draagvermogen) of anderszins 
een geschikte ruimte, neem dan contact 
op met de secretaris van de afd. Zuid
west: 
Jan Mijnsbergen 
tel. (0118) 60 24 78 I fax (0118) 60 34 54 
e-mail : jan.mijnsbergen@zeelandnet.nl 

Jan Mijnsbergen 

Voor deze kampioenschappen zoeken we 
nog in drie regio's naar organisatoren. De 
regionale kampioenschappen worden ge
organiseerd in de periode december - ja
nuari. 
Van de volgende Regio's is nog geen aan
melding ontvangen: Zuid Oost Brabant, 
Midden Brabant en Zeeland. 
Verenigingen of een samenwerking van 
verenigingen die deze kampioenschappe_n 
willen organiseren · kunnen zich hiervoor 
aanmelden met opgave van de data wan
neer deze kampioenschappen willen hou
den. 

N.v.Erp 
Begijnenstraat 169, 
5341 BJ, Oss 
Tel.nr.: 0412-632106 



Evenals voorgaande jaren wordt er in de 
regio N-0-Brabant voor de aankomende 
talenten, een competitie georganiseerd op 
zondagmorgen, met 2 of 3 kinderen per 
team, die tweemaal per maand plaats 
vindt in de eigen accommodaties van onze 
regioverenigingen, welke deze gratis be
schikbaar stellen. 
Het doel van deze RBW competitie is om 
de jongens en meisjes vanaf 6 t/m 17 jaar, 
kennis te laten maken met alle facetten 
van de tafeltennissport, voordat zij eventu
eel doorstromen naar de NTTB competitie. 
Diverse deelnemers(sters) haken ter zijner 
tijd toch af voor deze competitie, doordat 
zij op zaterdagmorgen, andere verplichtin
gen hebben. Mede hierdoor vinden zij het 
leuk om deel te nemen aan deze alterna
tieve RBW competitie op zondagmorgen 
vanaf 10.00 uur t/m 13.00 uur. 
In het 2e deel van het seizoen hadden 30 
teams ingeschreven, waarbij 20 teams in
gedeeld werden in de welpenklasse t/m 10 
jaar en de resterende 10 teams bij de juni
orenklasse vanaf 11 jaar. 

Welpenklasse. 
Deze welpenklasse, verdeeld in 3 poules, 
werden gespeeld op 5 zondagen in de 
zaal van PJSNught, o.l.v. Joop v. Hooft. 
Helaas liet een welpenteam het vanaf de 
eerste speeldag afweten, wegens een te
kort aan begeleiding. De reden hiervan 
zou mogelijk kunnen zijn, doordat de wel
pen en junioren, gelijktijdig op dezelfde da
ta spelen, en er dan te weinig ervaren be
geleiding beschikbaar is. 

Uitslagen 

A poule B poule 

1. NTTV 3 15 gew. 1. N.Despair 2 
2. NTTV2 14 " 2. NTTV 5 
3. NTTV 1 13 Il 3. OTTC 1 
4. NTTV 4 4 " 4. Taverbo 1 
5. PJS 1 4 " 5. Tik Hard 1 
6. N.Despair 1 afwezig 6. NTTV6 

De competitieleiders gaan bekijken of spe
len in de toekomst op aparte data zinvol is, 
zodat er eventueel voldoende ervaren be
geleiding aanwezig kan zijn. 
In alle poules werd onderling flink strijd ge
leverd, waarbij menig traantje over de 
wang sijpelde, als het niet lukken wilde, 
maar na een troostend woordje kwam er 
weer een glimlach te voorschijn. 
Na afloop van dit 2e deel sprak Hans v.d. 
Bruggen, als voorzitter van de regio N-0-
Brabant, een dankwoord uit naar alle bege
leiders, deelnemers(sters), maar vooral tot 
Joop, omdat hij al meer dan 25 jaar zich 
bezighoudt met deze welpencompetitie. 
Tevens reikte de voorzitter aan alle win
naars de medailles uit en de bijbehorende 
kampioensdiploma's. 
Verder ontvingen alle deelnemers(sters) uit 
handen van Joop een herinneringsvaantje 
ter afsluiting van het seizoen 2002/03. 

C poule 

22 gew. 1. OTTC 2 25 gew. 
21 " 2. Hooghei 1 25 
16 " 3. NTTV 7 16 
16 " 4. PJS 2 . 13 
12 " 5. Taverbo 2 13 
11 . " 6. Tik Hard 2 10 

7. v.Liempd/ass 1 7 " 7. N.Despair 3 3 
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Juniorenklasse. 
In deze klasse 10 deelnemende teams, die 
in 2 poules gespitst werden. Om de teams 
zoveel mogelijk te laten spelen op 5 zonda
gen, verkoos de leiding ervoor, om er een 
dubbele competitie van te maken. 
Bij ttv. Hooghei, OTTC en Taverbo, kon 
men gratis gebruik maken van hun zalen. 
Naar mate het einde van het eerste deel 
naderde, begonnen enkele A poule teams 
wat nerveuzer te worden en leden zodoen
de onnodig puntenverlies, wat in het tweede 
deel als nog recht gezet moest worden. Tot 
de laatste zondag bleef het spannend tus
sen de sterkste 3 teams in beide poules. 
Onder grote publieke belangstelling werden 
in het Hooghei tafeltennishome te Vlijmen 
de beslissende partijen onderling op een 
sportieve manier uitgevochten, waarbij het 
1 e Hoog hei team aan het langste eind trok. 
In de B poule ging de strijd tussen Taverbo 
1 uit Boxtel en Hooghei 3 en 4 uit Vlijmen. 
Taverbo 1 bleek de slimste van deze drie fi
nalisten en ging met de hoogste prijs aan 
de haal. 
Voor het eerst namen 4 teams van Tik Hard 
uit Wamel aan deze regionale competitie 
deel. Doordat deze vereniging, voor haar 

A poule B poule 

1. Hooghei 1 25 p. 1. Taverbo 1 
2. TTVE 1 23 p. 2. Hooghei 4 
3. OTTC 1 23 p. 3. Hooghei 3 

jeugdleden, geen mogelijkheden zag om in 
hun gewest Gelre, competitie ervaring op te 
doen, werd onze regio benaderd, of zij hier
aan mochten deelnemen. 
Door het regiobestuur is hieraan gehoor ge
geven, mits deze vereniging de regiocontri
butie overmaakt, wat normaal voor onze re
gioverenigingen ook geldt. 
Begeleiding en teams van Tik Hard waren 
vol lof over deze alternatieve RBW competi
tie en hebben veel ervaring op gedaan, te
samen met de overige teams. 
Na een woord van dank, aan de besturen 
van de verenigingen, die hun zalen beschik
baar hadden gesteld en de begeleiding, 
reikte Henk v.Rijn, als competitieleider van 
deze juniorenklasse, de medailles uit aan 
de 3 hoogst geklasseerde winnaars van el
ke poule, met de daarbij behorende kampi
oensdiploma's. Evenals bij de welpenklasse 
ontvingen ook deze junioren een herinne
ringsvaantje . 
Al met al weer een geslaagd 2e seizoens
deel, waarbij de leiding hoopt op nog meer
dere teams in de juniorenklasse voor het 
volgende seizoen. 

Joop v.Hooft en Henk v. Rijn. 

32 p. 
28 p. 
23 p. 

4. Hooghei 2 17 p. 4. Tik Hard 2 12 p. 
5. Tik Hard 1 12 p. 

Zondag 
Zondag 
Zaterdag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 
Zaterdag 
Zondag 
Zondag 

5 oktober 
5 oktober 
11 oktober 
12 oktober 
26 oktober 
2 november 
2 november 
9 november 
15 november 
16 november 
16 november 

5. v.Liempd/ass 1 5 p. 

2e ronde landelijke jeugdmeerkampen 
Nationale B-meerkampen senioren, voorronden 
1 e C-jeugd rang lijsttoernooi 
1 e B-jeugd rang lijsttoernooi 
Nationale B-meerkampen senioren, 'X finales 
Finale landelijke meerkampen jeugd 
Open Deurnese kampioenschappen 
Open Boxtelse kampioenschappen senioren 
2e C-jeugd ranglijsttoernooi 
Open Boxtelse kampioenschappen jeugd 
1 e A-jeugd rang lijsttoernooi 
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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 · 

kwaaitaal-vloerrenovatie 

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

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

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

• toetje (deelname minimaal 20 personen) 

+ Indisch buffet + Koud buffet • soep • kip-, varkens- en rundgerechten • diverse saté's 
• toetje (deelname minimaal 20 personen) • laat u verrassen". (deelname minimaal 20 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/ Partycentrum "de Kruitmole.n" 
Kruitmolenlaan 129, 4337 KP Middelburg. Telefoon 0118 - 63 48' 62 of0118 - 63 49 50 - Te lefax 0118 - 64 27 82 
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Op 30 augustus vierde ttv Irene uit Tilburg haar zestig jarig 
bestaan in haar sportcentrum aan de lnsulindestraat. We 
willen ttv Irene heel hartelijk feliciteren met deze mijlpaal en 
ze nog vele sportieve jaren toewensen. 

Ook TTV Het Markiezaat in Bergen op Zoom vierde een 
feestje. De vereniging bestaat 35 jaar en dat was reden voor 
een seventiesparty met live muziek in gebouw T. De redac
tie wenst jullie ook nog vele sportieve tafeltennisjaren. 

TTV Het Markiezaat uit Ber
gen op Zoom is van plan 
om gelijktijdig met de Regi
onale West Brabantse 
Kampioenschappen een 
Open Kampioenschap voor 
L-sporters te organiseren, 
voor de hele afdeling Zuid
west. Met de Nebas wordt 
nog overleggevoerd over de 
opzet en organisatie en na
tuurlijk moeten er ook vol
doende deelnemers zijn. 
Daarom wil Het Markiezaat 
graag weten of er animo is 
voor een dergelijk toernooi. 
Bij doorgang wordt er waar-

schijnlijk gespeeld in klas
se 1 (1 t/m 5) en 2 (6 en 
hoger) en het toernooi 
vindt dan plaats op 13 of 
14 december. 
L-sporters, NTTB-leden 
en/of bekenden, die be
langstelling hebben wordt 
gevraagd dat kenbaar te 
maken per e-mail aan Jan 
Willem Bultman. Het e
mail adres is: 
je.we.be@12move.nl 

Ook voor u ~gedegen adflies en 
sclûlfe~nd design van vcrlmlensen 

mei hart vooZ' uw keuken. 
Eigen vtddnmdige monlagediensl voor alle 

voo.rko.me11de werbcramhecfe.n. 

Prol" v. Gûmeltenstr. 27 OUDENBOSCH 
0165"330557 

info@lî;eukenhaven.nl www.keukenhaven.nl 
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De afdeling Oost verzorgt 
al een tijdje een nieuws
brief. Op deze manier kan 
er snel gecommuniceerd 
worden met verenigingen 
en hun leden. 
Bent u ook geïnteresseerd 
in deze gratis nieuwsbrief, 
dan kunt u zich aanmelden 
via http://www.nttb-oost.nl/ 
index. php?menu=nieuws · 
brief &open=nieuwsbrief &ht 
ml=O 

Jochem Veldmaat 
Bestuurslid PR & Commu
nicatie Afdeling Oost 
pr@nttb-oost.nl 



Hofleverancier sportprï 
van de NTTB · .. · 
af deling Brabant / Zeet, 
Kijk op onze website: www.spd 

Pedro van Heu~~ 
Sportprijze 
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 
Email :rocwesterschelde@rocwest.nl 

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

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

Stadhouders/aan ta, 4501 KE Oo$tburg 
Telefoon: 011 7-455151 
Telefax 0117 - 45 33 09 

Het ROC Westerschelde verzorgt VOLWASSENENEDUCATIE en BEROEPSONDERWIJS 
ROC Contract verzorgt CURSUSSEN voor particulieren, bed.rijven en instellingen 
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MEISJES JUNIOREN 1 
1 Debbie de Klerk 
2 Tamara Meerman 
3 Liselotte Fassaert 
MEISJES JUNIOREN 2 
1 Amanda Lamers 
2 Marjon Net 
3 Marjolein van Vooren 
MEISJES KADETTEN 
1 Dominique van de Ketterij 
2 Christel van Waarde 
3 Claudia van Belzen 
MEISJES PUPILLEN 
1 Debbie Vissenberg 
2 Sarita Koevoets 
3 Alieke Vroegop 
MEISJES WELPEN 
1 Sharina Davidse 
2 Margot de Rijk 
3 Veronique Maas 

SAR 
Arnemuiden 
SAR 

Waalwijk 
Westerzicht 
ROT 

Arnemuiden 
Arnemuiden 
Arnemuiden 

Backhands 
Backhands 
Smash 76 

Zand 
ROT 
ROT 

JONGENS JUNIOREN/KADETTEN 1 
1 Arjan Jonkman Zand 
2 Marinus Lichtendahl Kapelle 
3 Remco Vroegop Smash 76 
JONGENS JUNIOREN 2 
1 Stephan Pieters 
2 Arjan Koole 
3 Bruno de Schepper 
JONGENS JUNIOREN 3 
1 Kooffi Patanu 
2 Kees de Rooij 
3 Mark Vleeshouwer 
JONGENS KADETTEN 2 
1 Wouter van der Mark 
2 Niels van der Mark 
3 Stefan Korshuize 
JONGENS KADETTEN 3 
1 Niels van Velthoven 
2 Dennis van Belzen 
3 Marc van der Hart 
JONGENS PUPILLEN 1 
1 Dennis Smalheer 
2 Kristian Davidse 
3 Patrick de Hoon 
JONGENS PUPILLEN 2 
1 Anthony Laco 
2 Erwin de Koning 
3 Henri Hoogstrate 
JONGEN WELPEN 
1 Erik Bruijnzeel 
2 Jasper van Eersel 
3 Merijn Platjouw 

Reynaert 
Yerseke 
Yerseke 

Westerzicht 
Yerseke 
Zand 

Zand 
Zand 
Kapelle 

Scaldina 
Arnemuiden 
Yerseke 

TCS 
Zand 
Backhands 

Zand 
TCS 
Yerseke 

Smash 76 
Waalwijk 
ROT 
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JEUGD 1 
1 Arjan Jonkman 
2 Marinus Lichtendahl 
JEUGD 2 
1 Bruno de Schepper 
2 Stephan Pieters 
JEUGD3 
1 Richard Smalheer 
2 Thijs Vleugel 
JEUGD4 
1 Sören de Witte 
2 Koen van Velthoven 
JEUGD 5 
1 Timo Knieriem 
2 Rikki Davidse 
JEUGD 6 
1 Kooffi Patanu 
2 Mark van de Berge 
JEUGD 7 
1 Debbie Vissenberg 
2 Jaimy Casteleijn 

VERENIGINGSPRIJS 

Zand 
Kapelle 

Reynaert 
Reynaert 

TCS 
Arnemuiden 

MZ 
Scaldina 

Reynaert 
Zand 

Westerzicht 
Yerseke 

Backhands 
Kapelle 

1 1 Zand 4 The Backhands 
2 Reynaert 5 TCS 
3 Arnemuiden 6 Westerzicht 

c -

1 ' ' 

VERSMARKT. 
VOORDEELMARKT 

Je weet 
bij wie 

je koopt 
81.EZELINGESTRAAT 1 KAPELLE 

TELEFOON 0113 - 341562 



VIES 
pensioen-, hypotheek- en assurantieadvies 

D inventariseren van huidige en toekomstige risico's 
D plannen van toekomstige zekerheden 
D adviseren van levens-, schade- en risicoverzekeringen 

. D beheren van uw financiële zaken 
D 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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• TTV Waalwijk houdt van 6 t/m 12 okto
ber een kledinginzameling. Alle nog 
draagbare kleding wordt geëxporteerd 
naar Afrika en/of Oost-Europa. 

• Bij ttv OTIC in Oss zijn het afgelopen 
seizoen zo'n 20 kledingstukken blijven 
liggen. Het gaat om broeken, onder
goed, truien, jacks en handdoeken. 
Daar zouden ze in Waalwijk erg blij 
mee zijn! 

• De redactie van Het Mepperke van ttv 
De Meppers uit Heeze blijft aan het on
derzoeken. Vorige keer werd de be
kendheid van de bestuursleden onder
zocht, nu was er een tevredenheidson
derzoek naar de georganiseerde activi
teiten. De dropping en de clubkampi
oenschappen scoorden het hoogste, 
maar ook het beugelen, de barbecue, 
het zwemmen in De Tongelreep in Eind
hoven, het Dutch Tennis en de fiets/ 
wandel/kanodag scoorden boven de 8. 

• In lntergame, het clubblad van TTCV/ 
Van Herwaarden uit Veghel, staat een 
bedankbrief van de organisatie van het 
NK tafeltennis voor gehandicapten. Met 
name de vele ballenrapers, scheids
rechters en overige sjouwers van TTCV/ 
Van Herwaarden worden bedankt voor 
hun inzet. Dankzij hen, en de hulp van 
de vereniging bij de organisatie, werd 
het een geweldige dag voor de 110 
gehandicapte deelnemers. 

• TTV Stiphout in Helmond is aan het 
verbouwen. Er wordt een ruimte van 
2,30 breed en 21,50 meter lang 
gebouwd met daarin een rook/plak 
ruimte en een drankenberging. 

• In Service, het clubblad van TTV 
Tanaka uit Etten-Leur, is een nieuwe 
rubriek gestart genaamd "Tanaka surf 
es!" 
De leden van Tanaka kunnen via de 
website reageren op een onderwerp of 
een stelling en ik den}< dat ze daar dan 
in het clubblad weer op terug komen. 
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• Tijdens de competitiebespreking bij TTV 
Het Markiezaat kwamen enkele opmer
kelijke feiten naar voren. Bardienst per 
team is niet bevorderlijk voor de 
concentratie en niet leuk voor 
medespelers. Daarom is besloten om de 
bar te laten verzorgen door twee 
personen uit verschillende teams. 

• Ook bij ttv Hooghei in Vlijmen was er na 
de competitie een bespreking. Het be
trof hier een ouderavond met het be
stuur en trainers waar de toekomstige 
plannen omtrent de jeugd werden be
sproken. 

• De leden van ttv A.T.T.C. '77 uit Aarle
Rixtel kregen tijdens de jaarlijkse fiets
tocht een extra opdracht mee. Per 
groep moest een lied bedacht worden 
en later moest dat ook nog eens uitge
voerd worden in de kantine. Dat werd 
dus een dolle boel. • 

• SV Red Star '58 uit Goirle kan in de ad
ministratie nergens terugvinden wie in 
welke jaren welke functie functie heeft 
uitgeoefend binnen de vereniging. Daar 
wil men iets aan doen door een archief 
op te bouwen. Daarom wordt gevraagd 
aari (ex)vrijwilligers om aan te geven 
wanneer ze actief waren binnen de ver
eniging. Als je Red Star kunt helpen kun 
je een mailtje sturen aan: 
voorzitter@redstar58.nl 

• In Toffelproat, het clubblad van AAC 
Cosmos uit Veldhoven, stelt de nieuwe 
voorzitter Martien Michielse zich voor. 
Hij is al 16 jaar lid van de vereniging en 
was al eerder lid van de jubileumcom
missie en voorzitter van de beheercom
missie van de club. 

• Ook bij TIOS '51 is er een nieuwe 
voorzitter: Ton Haselbekke. Hij volgt 
Arno van Esch op. Tijdens de 
ledenvergadering werd Arno van Esch 
benoemd tot lid van verdienste · van 

· TIOS '51. Onlangs werd hij ook al 
benoemd tot lid van verdienste van de 
afdeling ZuidWest. 



• TTV Flash uit Eindhoven werd gecon
fronteerd met de diefstal van een mo
biele telefoon uit de tas van een jeugdlid 
tijdens de competitie. Gelukkig is de te
lefoon weer terecht, maar de dader 
bleef onvindbaar. Het bestuur heeft naar 
aanleiding van dit voorval wel een beleid 
afgesproken. Als de dader bekend is, 
zal er altijd aangifte bij de politie gedaan 
worden. Wanneer de dader lid is van ttv 
Flash zal hij/zij worden geroyeerd als lid 
en is hij/zij ook niet meer welkom bij de 
club (bv. Als toeschouwer bij een wed
strijd). 

• TTV Smash uit Geertruidenberg bestaat 
op 26 december 40 jaar. Het bestuur 
vindt dit niet de ideale dag om een jubi
leum te vieren, ofschoon iedereen dan 
wel vrij is. Het feest wordt gevierd in 
2004 en wel op 10 januari. 

De advertentietarieven voor 2003 zijn: 

Euro/per jaar 
1/4 pagina ge-Mixed 70,00 
1/3 pagina ge-Mixed 90,00 
1/2 pagina ge-Mixed 110,00 
1/1 pagina ge-Mixed 160,00 

Advertentie website 160,00 

Wanneer u een tip hebt 
voor een adverteerder, geef 
die dan door aan Jaap 
Meester, e-mail: 
meest@zeelandnet.nl 

• In de zomervakantie heeft TTV Taverbo 
in Boxtel afscheid moeten nemen van 
Marinus van der Loo. Hij overleed aan 
een ongeneeslijke ziekte. 
Tijdens de bouw van de accommodatie 
van de Boxtelse vereniging heeft 
Marinus van der Loo geheel 
belangeloos vakwerk gemaakt, zoals 
de bar die daarom met trots de 
Marinusbar genoemd word. Ook na de 
bouw hielp Marinus Tavérbo vooruit. 
Onder zijn deskundige leiding werd een 
akoestisch plafond opgehangen en eind 
vorig jaar verplaatste hij met een ander 
lid de hoofdingang van het clubhuis. 

Ook voor u een gedegen adfllm; en 
sclûffenmd design wm ~n 

met ltm'f voor uw lleulfe& 
Dgu vflldamdige monfagediensf VOOZ' alle 

voorllomende wedzacrmlleden. 

Prol" v. Gimtekemtr. 27 OUDENBOSCH 
0165·330557 

info@keukenhaven.nl www*keukenhcwen.nl 
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