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In de vorige ge-Mixed stond de oproep om geld te lenen 
aan de NTTB en ook ontvingen alle verenigingen van de 
afdeling ZuidWest een mailtje van Jan Mijnsbergen. Ik per
soonlijk was verbaasd dat maar liefst 31 verenigingen van 
onze afdeling bereid waren om de helpende hand toe te 
steken. Ik had dit grote aantal niet verwacht. Mijn compli
menten aan jullie allemaal. Ik ben blij dat we allemaal de 
NTTB door deze moeilijke tijden willen helpen. In het ver
slag van de bondsraad van Hans v.d. Bruggen kunt u le
zen dat we er nog lang niet zijn. Het bestuur is goed bezig 
met puin ruimen, maar ondanks de forse verhoging van de 
contributie zal er eind 2004 nog een negatief vermogen 
resteren van€ 124.000. 

Erica 
Ruud Vreeman zou voorzitter worden van NOC*NSF, maar 
Erica Terpstra stelde zich ook kandidaat. Voor Vreeman 
leek het een makkie te worden, want de voetbalbond, hoc
keybond en zwembond steunden hem. De arrogantie ver
loor het dit keer van een vrouw die zich met hart en ziel ï"n
zet voor de sport. In de column van Ton leest u er meer 
over. 

Jubilea 
Drie verenigingen vierden of vieren een jubileum. U leest 
er meer over in deze ge-Mixed. 

Rest mij u fijne feestdagen te wensen en een goed en ge
zond 2004. 

Johan Heurter 
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AAC/ Cosmos is ook dit 
jaar bereid gevonden de 
afdelingskampioenschap
pen van de afdeling Zuid
west in het huidige sei
zoen te organiseren. 
De titelstrijd zal worden ge
houden in het sportcom
plex De Heiberg in Veldho
ven. 
De jeugd speelt op zater
dag 8 mei en de senioren 
op zondag 9 mei. 

Een wijziging tov vorige ja
ren is dat voor het dubbel
spel ingeschreven kan 
worden met elke willekeuri
ge partner. Deze is niet 
meer gebonden aan een 
leeftijdscategorie en licen
tie van de jeugd. Bij de se
nioren is eveneens een 
vrije inschrijving. 
Wel zijn er aparte klassen 
voor meisjes en jongens 
en dames en heren. 

Nico van Erp 
(CTW ZuidWest) 

Wij deden als afdeling ZuidWest een beroep 
op onze verenigingen om de NTTB uit een 
noodsituatie te redden. Veel clubs hebben 
hier positief op gereageerd. Wij willen 
iedereen hier heel graag hartelijk voor 
bedanken. Jullie zien ook in dat onze bond 
overeind moet blijven en leverden daaraan 
een prima bijdrage. 

Hierna volgen de yerenigingen die meehielpen. De 
volgorde is willekeurig en de bedragen hebben we niet 
vermeld. In totaal kwam 19.450 euro binnen om de 
liquiditeitspositie te verbeteren . 

ttv Arnemuiden 
ttv Irene 
ttv Scaldina 
ttv Een en Twintig 
NTTC Smash '70 
ttv Tios '51 
ttv Geenhoven 
ttv Stiphout 
WITAC '89 
ttv Tanaka 
ttv Flash 
ttv Taverbo 
ttv Always Fair 
ttv MTTV '72 
ttv Attaque 
ttv Vice Versa '51 

Adri Dam 

' . ' 
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ttv Smash - Geertruidenberg 
ttv ATTV '71 
ttv Het Markiezaat 
ttv TCO '78 
ttv Kruiskamp '81 
ttv Elshout 
ttv Valkenswaard 
ttv OTTC 
ttv ATTC '77 
ttv Rally 
ttv de Meppers 
ttv Budillia 
ttv Taveres 
ttv Van Liempd Ass./TTVS 
ttv Never Despair 
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Op zaterdag 30 augustus vierde ttv Irene in 
Tilburg het 60-jarig bestaan van de vereniging. 
De receptie werd gehouden in de sfeervol ver
sierde hal en werd druk bezocht door oud
leden, sponsoren, andere verenigingen en af
gevaardigden van de gemeente Tilburg 
(wethouder Loet Visschers) en de NITB 
(afdelingsvoorzitter Adri Dam). 's Avonds was 
er een gezellige feestavond voor de leden. 

Historie 
Tafeltennisvereniging Irene 
is in 1943 ontstaan uit voet
balclub Willem ll. Eerst 
werd gespeeld in de voet
balkantine en in een boven
zaaltje van een café aan de 
Ringbaan-oost onder de 
naam Tilburgia. Aan het 
einde van de oorlog werd dit 
veranderd in Irene, wat vre
de betekent. 
Irene wisselde regelmatig 
van accommodatie. Zaal 
Olympia aan de lange 
Nieuwstraat, de gymzaal 
van de Noordhoekse 
school, de zolder boven 
Kessels instrumentenfa
briek, de zusters Ursuline 
gymzaal, st. Denis in de An
toniusstraat, de gymzaal 
van de lts 't Zand en sinds 
1982 in de Pellikaanhal. 

Prestaties 
Vanaf 1949 is men bewust 
gaan trainen op techniek en 
prestaties en werden de le
den gestimuleerd zich op 
toernooien verder te bekwa
men. In de periode 1960-
1963 had Irene maar liefst 7 
teams in de landelijke com
petitie. Later kwamen de 
successen vooral van het 
eerste damesteam met als 
hoogtepunt de 'europacup
wedstrijden. 

Heden 
Irene is tegenwoordig een 
heel sportcentrum. Naast 
twee soorten competitie tafel
tennis wordt de hal gebruikt 
door minder valide tafelten
nissers, dutch-tennis, recrea
tief badminton en aangepaste 
sport badminton. En niet al
leen 's avonds wordt er ge
sport. Overdag wordt de hal 
gebruikt door diverse recre
antengroepen. 
Voorzitter Bert van de Klun
dert, zelf geen actief tafelten
nisser, maar betrokken ge
raakt bij Irene door zijn twee 
tafeltennissende kinderen, 
geeft aan dat hij het vereni
gingsleven erg belangrijk 
vindt. "Een vereniging staat 
of valt bij zijn leden. Zijn ze 
actief, wordt er alleen maar 
gesport en is de betrokken
heid bij de club ver te zoeken 
of wil eenieder zijn of haar 
steentje bijdragen. l'kzelf vind 
het verenigingsleven een 
zeer belangrijk item en in om
gang met andere mensen 
een onlosmakelijk begrip." 

De redactie van ge-Mixed wil 
Wil van den Bragt en de ma
kers van het jubileumboek 
bedanken voor de informatie 
en wenst Irene nog vele ja
ren. 
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+ ontbijtservice 
+ warme en koude buffetten 
+ warme maaltijdvoorziening 
+ borrelhapjes 
+ bedrijfsrecepties en openingen 
+ bedrijfscatering 
+ feesten partijen 

Voor meer informatie: 

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<8 1e 

zal<B •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 / beletterings- en 
decoratiewerk (ook fullcolor) op voertuigen, 

gevels of ruiten / autostriping 
reclameborden / spandoeken 

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

vlaggen / reclame op kleding 
exclusief glasstraalwerk 

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

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

autotelefoon 06 - 53 40 40 54 



DRIEPUNTER 

Als Papendal beslissingen neemt, dan draait 
het om macht en blokvorming. De tafeltennis
bond is er drie stemmen waard. We behoren 
dus niet tot de nederige éénpunters, zoals de 
danssportbond, de handboogbond en het ver
bond van worstelaars. 

Als je enthousiasme stopt in 
het bewerken van al die 
bondjes, dan kunnen die 
hun samengebalde vuist to
nen. Dat leverde politica Eri
ca T erpstra haar verkiezing 
op tot preses van . het 
NOC*NSF. 
Tegenstrever Ruud Vree
man vond het niet de moei
te waard, maar de ex
Olympische zwemkampioe
ne kende het gewicht van 
de NTTB. In haar lobbycar
rousel sloeg ze onze waar
nemende directeur en onze 
waarnemende voorzitter 
niet over. Ton Meijer en 
Cees Korevaar kregen alle 
tijd om bij de WD-coryfee 
hun hart te luchten. Vree
man viste achter het net: de 
Zaanse burgemeester zag 
het als een bijbaantje en 
vertrouwde op de grote bek 
van zijn voetballers, zwem
mers en hockeyers. 
Is er ergens een titelstrijd 
gaande waar je Neerlands 
trots kunt projecteren op 
sport, dan hangt mevrouw 
Terpstra om de nek van de 
nahijgende winnaar. Met 
kreten als mieters!, vetgaaf! 
en hartstikke tof! In de tijd 
dat ze als staatssecretaris 
aan de vrijdag-fitnessclub 
van het kabinet deelnam, 
tafeltenniste ze het liefst 
met Wim Kok. De prima-

donna van het oranjegevoel 
kon tegen hem vreselijk 
"beesten". 
Tijdens de NOC*NSF
verkiezing was Erica Geer
truida de favoriet van de klei
ne bonden. Onze Cees Kore
vaar had mooie herinnerin
gen aan de reservekoningin 
van sportief Nederland. Kore
vaar's vereniging organiseer
de ooit een pingpongmara
thon. Om 24 uur lang publiek 
te trekken, liet hij een serie 
BN-ers · opdraven, van Lee 
Towers tot Bassie & Adriaan, 
van lmca Marina tot Emiel 
Ratelband, van KatJa Schuur
man tot Frans Bauer, die al
len een balletje meesloegen. 
Ook Terpstra wilde gráág. 
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Zelfs toen ze hoorde dat 
haar "optreden" om drie 
uur 's nachts stond ge
pland, verscheen ze zon
der protest op het afge
sproken tijdstip. 
De NTIB-driepunter ging 
dus naar Erica. Het is de 
vraag of onze bond van de
ze electorale steunbetui
ging profijt heeft. De bezui
nigingstornado is zelfs door 
de grande dame waar
schijnlijk niet tegen te hou
den. Anderzijds, als er ié
mand is die de Haagse re
servepotjes kan openbre
ken ... Dus, wie weet. 

Ton Mantoua 

,.. 



VOOR COMPLEET 
SCHA TEL 
Gratis vervangend verv · 

Zanddijk 4a, 4401 NJ Yerseke FOCllYA 

Tel. (0113) 57 21 62 Fax (0113) 57 31 65 
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Als op 10 januari 2004 de Geertruidenbergse ta
feltennisvereniging Smash van 15.30 uur tot 
17.30 uur recipieert aan de Vismarktstraat 4 in 
Geertruidenberg, dan heeft deze receptie een 
feestelijk tintje. Smash oprichter Harrie Waalwijk 
is dan tevens 40 jaar voorzitter van de jubileren
de vereniging Smash. 

Oprichting 
Op 26 december 1963, op 
tweede kerstdag dus, be
gon in de huiskamer van de 
voorzitter de geschiedenis 
van de tafeltennisvereniging 
Smash. Harrie Waalwijk, Ri
nus Vissers, Jan Boogers 
en Pieter van Prooyen 
speelden regelmatig ping
pong op een oude keuken
deur en zij zouden de vere
niging het licht doen zien. 
Dat Harrie graag mee be
stuurt, blijkt ook het feit dat 
hij, naast 40 jaar voorzitter 
van Smash, al ruim 13 jaar 
penningmeester is, in de 
Regio Midden Brabant. 

NTTB 
In 1970 werd Smash lid van 
de NTTB. Een lidmaatschap 
met ups en downs zoals ie
dere vereniging ze mee
maakt. Een van de topjaren 
was in het seizoen 74/75. 
Het trio Gerard Molenaar 
(Gerard speelt nog in het 
tweede team), Nico Kanters 
en Henk Voogt (dertien jaar 
secretaris en nog onder
steunend lid) haalde met 
trainer Ad Damen het eer
ste kampioenschap binnen. 
Daar wordt nu nog over ge
sproken, al was het alleen 
maar over het feest dat dit 
teweeg bracht. Smash was 
tweede-klasser. 

Toch kwam er tafeltennis van 
niveau in de sporthal De Ves
te, omdat Smash mede de 
Brabantcup en de Limburg 
coupe organiseerde. Een 
evenement dat niet licht 
wordt vergeten, ook al om<;lat 
vanwege de gladheid de laat
ste spelers in Geertruiden
berg moesten overnachten. 
Topjaar wat ledenaantal -be
treft was 1978. Toen betaal
den negentig leden uit Geer
truidenberg, Raamsdonks
veer en Made trouw hun con
tributie. 
In de middenjaren 90 speel
den ons meisjes- en eerste 
jongensteam zelfs in de lan
delijke competitie. 

Accommodatie 
Tafeltennis is een beweeglij
ke sport. Dat blijkt niet alleen 
uit de spelers, maar ook uit 
de vereniging. Smash is 
(noodgedwongen) niet honk
vast geweest. Gespeeld werd 
in de oude LTS . en de lagere 
school in de Koestraat. Hier 
moest men spelen in de 
schoollokalen waarin een ta
fel 'schuin' kon staan. De 
spelers moesten proberen de 
bal terug te slaan tussen de 
deurstijlen, waarvoor veel 
techniek werd geëist. Na 
eerst nog in het Párochiehuis 
(thans EDAH) gespeeld te 
hebben, · verhuisden ze naar 
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... Bel, 
•bekers 
•medailles 
•vaantjes 
•beeldjes 
•schalen 
•rozetten 

11tljcl 

• fietsvlaggen 
• sportten_u_e_'s--:.-:-~ 
• enz. Gratis 

, graveren! 

KEUKENS & BADKAMERS 
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het OMC De Zalmsteek. 
Het 25 jarig jubileum vierde 
de vereniging in het O.M.C. 
De Schattelijn, dat net was 
geopend. 
De vereniging groeide ge
staag en werd in 197 4 Ko
ninklijk erkend. 

Organisatie toernooien 
Regelmatig werden scholie
rentoernooien georgani
seerd om de jongeren be
kend te maken met deze 
sport. Als klap op de vuurpijl 
heeft Smash in 1976 de re
gionale kampioenschappen 
voor het eerst mede geor
ganiseerd in de sporthal De 
Veste in Geertruidenberg, 
daarna meerdere keren. 
Ook speelt men al sinds ja
ren vriendschappelijke wed-

zaterdag 20 december en 
zondag 21 december 
zondag 21 december 
kerstvakantie 
zaterdag 3 januari 
zondag 4 januari 
zaterdag 10 januari 
zondag 11 januari 
zondag 11 januari 
zondag 11 januari 
donderdag 15 januari 
zondag 1 februari 
maandag 2 februari 
zondag 8 februari 
zondag 8 februari 
dinsdag 10 februari 
zaterdag 14 februari 
zondag 15 februari 

strijden tegen verenigingen 
in de regio, ter voorberei
ding op de competitie. 
Behalve .het spel, staat ook 
de gezelligheid hoog in het 
vaandel. Zo is er na de 
speelavond gelegenheid om 
wat te drinken en na te bab
belen. 
Momenteel spelen 7 teams 
in de NTTB competitie; Se
nioren Smash 1- 2° klasse, 
Smash 2-2eklasse, Smash 
3-4° klasse, Smash 4-5° 
klasse. 
Dan onze jeugd; Smash 1-
20klasse Junioren, Smash 
2-2° klasse Junioren, en 
Smash 3-1 e klasse Aspiran~ 
ten, allen met redelijke pun
ten. 
Het bestuur bestaat uit; 
Harrie Waalwij ([voorzitter), 

Henk Sweep (secretaris), 
Anton van Gelderen 
(penningmeester), en Ge
rard Molenaar, Henk v.d. 
Houdt, Jonh d.Wijs, Anne
mien Nabbe als bestuursle
den en niet te vergeten on
ze trainer Ben Jacobis. 
Het clubblad "De Tikketik" 
wordt samengesteld door 
en voor clubleden van ta
feltennisvereniging Smash 
en verschijnt vier maal per 
jaar. Het wordt verstrekt 
aan alle leden, donateurs 
en adverteerders en heeft 
een oplage van 65 exem
plaren. 
De speelzaal is in het Cul
tureel Centrum De Schatte
lijn, Vismarktstraat 4 te . 
Geertruidenberg. 

Henk v.d.Houdt 

Evenement voor senioren A licenties 
nat. Jeugdmeerkampen 1/8 finales 
kindertafeltennisfeest 
Back Hands toernooi jeugd 
Back Hands toernooi senioren 
Regionale kampioenschappen N-0 Brabant, jeugd 
Regionale kampioenschàppen N-0 Brabant, senioren 
Zeeuws gemengd dubbeltoernooi, senioren 
Veteranentoernooi Taverbo Boxtel 
Regiovergadering West Brabant in Oudenbosch 
Nat. Senioren C-licenties meerkampen 
Regiovergadering Midden Brabant 
1° ronde afd. meerkampen jeugd C-D licentie 
Ned. Kampioenschap B/C licenties senioren 
Regiovergadering Zuid Oost Brabant in Aarle-Rixtel 
4° jeugdranglijsttoernóoi C lic/welp D 
3e jeugdranglijsttoernooi B lic. 
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1 n de najaarsvergadering 2003 van de bonds
raad waren, zoals gebruikelijk de laatste ver
gaderingen, weer veel financiële zaken te be
spreken zoals de begroting 2004, de meerja
renraming 2003-2007 en de vaststelling van 
de contributies voor 2004. 

Tegenvallers 
Helaas moest het Hoofdbe
stuur ook nu weer melding 
maken van extra nieuwe te
genvallers tot een bedrag 
van € 60.000 uit de erfenis 
van het oude hoofdbestuur. 
Ook het ministerie van 
VWS bracht weinig leuk 
nieuws: de instellingssubsi
die ad€ 187.000 zal in 2006 
geheel komen te vervallen 
en in de jaren 2004 en 2005 
al aanzienlijk worden ver
minderd. Geen wonder dat 
het Hoofdbestuur moest 
voorstellen om de contribu
ties met gemiddeld 12,4% 
te verhogen: de bondsraad 
kon niet anders dan dit 
maar accepteren. Gelukkig 
was er ook nog wat goed 
nieuws. Het interim-bestuur 
dat aangesteld was om puin 
te ruimen, was bereid om in 
het zadel te blijven. 

Beleid 
Bespreking van het jaarplan 
2004 en het meerjarenbe
leidsplan NTTB, genaamd 
strategisch Manifest 
2003/2004, stond eveneens 
op de agenda. Het HB er
kende dat deze stukken 
voornamelijk zijn gemaakt 
voor het verkrijgen van de 
nodige subsidies en verdere 
beleidsbepaling nog dient te 
geschieden. Het HB be
raadt zich over de toekomst 

van de NTTB in alle facet
ten. Dit kost veel tijd. Het 
HB verwacht een afgerond 
verhaal, nog niet tot in de
tail, half februari 2004 ge
reed te hebben. In dit stuk -
beleidsplan 2005-2008- zul
len zaken aan de orde ko
men zoals de verhoudingen 
met de afdelingen, de taak
verdeling tussen bondsbu
reau en afdelingen, de be
zetting van het bondsbu
reau en zaken als, hoe 
gaan we verder met top
sport, breedtesport etc. Dit 
alles te bezien tegen de 
achtergrond van de financi
ele mogelijkheden. Daarna 
zal de HB-notitie besproken 
gaan worden binnen alle 
gremia van de NTTB. In de 
Bondsraadsvergadering van 
mei 2004 zal dan het nieu
we beleid zijn beslag kun
nen krijgen. De resultaten 
van een enquête onder 
1200 NTTB-leden, verzorgd 
door NOC/NSF, waarin ge
vraagd wordt wat de leden 
van hun sportbond willen en 
verwachten, zullen in de be
leidsdiscu~sie zeker ook 
een plaats krijgen. 

Naar aanleiding van deze 
discussie kwamen de vol
gende zaken nog aan de or
de: 
- Een werkgroep Account
management met daarin 
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o.a. Adri Dam, kan aan de 
slag; 
- Er komt een commissie die 
zich gaat buigen over de op
leidingen binnen de NTTB; 
- Over het functioneren en 
de taken van de ledenbera
den zal ernstig moeten wor
den nagedacht; 
- Topsporters moeten meer 
ingezet worden voor promo
tie van onze sport; 
- Beoordeling van onze trai
ners dient de nodige aan
dacht te krijgen; 
- Vergoedingen voor de 
scheidsrechters blijven ge
lijk: de km. vergoeding gaat 
van € 0,23 naar€ 0,-18; 

Financiën 
De contributies gaan als 
volgt omhoog: 
Competitie senioren +9,4% 
van € 9,56 naar € 10,46 per 
%jaar 
Competitie jeugd +14,7% 
van € 6,09 naar € 6,99 per 
%jaar 
Basislidmaatschap + 18% 
van € 3,89 naar € 4,59 per 
jaar 
De verzekeringsbijdrage 
blijft gelijk: gemiddeld be
draagt de verhoging 12,4%. 
Deze verhoging hangt ge
heel samen met de vermin
dering en uiteindelijke af
schaffing van de instellings
subsidie van VWS, aldus het 
Hoofdbestuur. 



De begroting 2004 sluit met 
een overschqt van € 81.425 
waar nog een taakstelling 
aan de T opspert van € 
28.000 kan worden bijge
teld. Deze begroting, inclu
sief contributieverhoging, 
krijgt uiteindelijk toch de in
stemming van de bonds
raad. 
Het negatief vermogen was 
per eind 2003 geraamd op 
€ 173.000. Rekening hou
dend met de eerder ge
noemde extra verliespost 
van€ 60.000 en een moge
lijk overschot van € 109.000 
in 2004, resteert per eind 
2004 een negatief vermo
gen van € 124.000. Of
schoon de meerjarenraming 
over 2005 een tekort aan
geeft, verwacht de penning
meester .in 2005 toch een 
fors overschot te kunnen 
behalen. 
De penningmeester zegde 
toe een nieuwe meerjaren
raming in de Voorjaarsver
gadering van de bondsraad 
te zullen presenteren. Hij wil 
spoedig af van het negatief 
vermogen, waarna de le
ning aan o.a. onze afdeling 
kan worden terugbetaald. 
Van het Hoofdbestuur kreeg 
de afdeling ZuidWest nog 
een compliment voor de 
verstrekte lening, welke 
door de verenigingen moge
lijk was gemaakt. De verga
dering zag niets in het voor
stel van ZuidWest om het 
vermogen van de fondsbe
heerscommissie in te zetten 
om daarmee de vermo
genspositie en liquiditeit van 
de bond te verbeteren. 

Overige zaken 
Het hoofdbestuur ad interim 
was bereid om gezamenlijk 
verder te gaan, hetgeen 
door de bondsraadsleden 
zeer op prijs werd gesteld. 
Aftredend in 2004 zijn nu C. 
Korevaar, in 2005 T.Meijer 
en M. Piereij en in 2006 H.v. 
Eeden en penningmeester 
K. Kamp. Men zoekt nog 
een bestuurslid communica
tie, sponsoring en PR 
Als coördinator van het 
bondsbureau werd per 1-1-
2004 Mari de Graaf be
noemd. 
De Financiële commissie 
kreeg een nieuwe voorzitter 
in Jan Backhuijs: de in onze 
afdeling ook bekende J.W. 
Bultman kwam ook in de 
commissie terecht. 
Enkele voorstellen tot wijzi
ging van de statuten o.a. in
zake afschaffing functie di
recteur NTTB en afschaffing 
TTM als het officieel orgaan 
van de NTTB, werden door 
het Hoofdbestuur terugge
nomen. De bedoeling is om 
in 2004 aan elk lid nog één 
TTM toe te zenden. 
Over automatisering werd 
nog een presentatie ver
zorgd door Harry Bosman. 
Het project SPIN (Structure
ring, Processen, Informatie
voorziening, NTTB) heeft de 
volle aandacht en daar is 
een projectorganisatie mee 
aan de slag met o.a. Henk 
Sandkuyl. Het betreft pri
mair de ledenadministratie, 
de competitie -, de licentie-, 
en de financiële administra
tie. In de bondsraad van 
mei 2004 zal daar mogelijk 

. een besluit over genomen 
worden. 
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De nieuwe accountant van 
de NTTB komt o.ok uit 
Noord-Brabant t.w. het kan
toor Van Soest en partners 
uit Heeswijk-Dinther. Er 
moest nog een stemming 
aan te pas komen omdat de 
financiële . commissie toch 
niet kon instemmen met het 
voorstel van het HB om dit 
kantoor te benoemen. 

Tot slot 
Wij, Adri Dam, Jan Mijns
bergen, Leo Zuidweg en on
dergetekende kregen de in
druk dat het nieuwe bestuur 
goed bezig is met "puin rui
men". Wij realiseren ons 
ook dat de NTTB een moei
lijke financiële periode tege- . 
moet gaat wat zeker ook tot 
gevolg zal hebben dat de 
contributies verder omhoog 
zullen gaan en taken van 
het bondsbureau ofwel af
gestoten danwel overgehe
veld gaan worden naar de 
afdelingen c.q. vrijwilligers. 
Spijtig is het dat het ministe
rie van VWS zo'n zware 
claim legt op onze organisa
tie, die financieel toch al zo 
zwak staat. 
In de Voorjaarsvergadering 
2004 zullen we zeker meer 
te weten komen welke kant 
we met de NTTB op gaan. 
Het vertrouwen in een goe
de afloop is zeker aanwe
zig. 
Aan de lezer nog een 
vraag: Weet u iemand die 
bereid is de (aanzienlijke) 
kosten van de automatise
ring van de NTTB voor zijn 
rekening te nemen?? 

Uw verslaggever, 
Hans van der Bruggen, 
BR-lid afdeling ZuidWest 
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Nieuwbouw 

Verbouwingen 

Onderhoud 

Glas- en schilderwerk 

Wandafwerkingen 

Vrijblijvend prijsopgaaf . 

Lid NVOB 

Lid Bouwgarant 



Op 29 november en op 13 december vier
de ttv Attaque uit Sint Oedenrode het veer
tig jarig bestaan van de vereniging. In deze 
ge-Mixed kijken we even in de historie van 
de club. 

Historie 
Het tafeltennissen in Sint 
Oedenrode begon al in 
1962 in het kerkdorp Nijn
sel. Piet en Willy Verhagen 
kregen met Sinterklaas 
een tafeltennisset en die 
werd gemonteerd op de 
keukentafel. Na een tijdje 
wilde men wel meer en 
met toestemming van de 
pastoor kon gespeeld wor
den in het Antoniushuis in 
Nijnsel. In mei 1963 werd 
de inmiddels opgerichte 
vereniging aangemeld bij 
de NTTB en kon men van
af september competitie 
gaan spelen. De naam van 
de vereniging: ttv Nijnsel. 
In 1968 werd de naam ge
wijzigd in ttv Attaque. 

Accommodaties 
De vereniging speelde 
noodgedwongen in ver
schillende accommodaties 
in Nijnsel en Sint Oedenro
de. In het begin van de ja
ren tachtig stokte de toe
voer van Nijnselse jeugd. 
Verder wilde een aantal le
den graag competitie gaan 
spelen op de vrijdagavond, 
maar daarvoor moest wor
den uitgeweken naar de 
bovenzaal van tennisvere
niging De Bremhorst in 
Sint Oedenrode. De ande
re activiteiten bleven in 
Nijnsel. Dat was geen ide
ale situatie en een jaar la-

ter kon er definitief verhuisd 
worden naar de gymzaal bij 
basisschool Armenhoef in 
Sint Oedenrode. De gym
zaal was echter niet ge
schikt en een jaar later volg
de opnieuw een verhuizing, 
nu naar sporthal Kienehoef, 

· waar de vereniging nog al
tijd speelt. 

Open Rooise kampioen
schappen 
In 1967 startte ttv Attaque 
met de organisatie van de 
Open Rooise Kampioen
schappen. Er waren maar 
liefst 250 deelnemers die op 
zes tafels streden om de ti
tel. Het toernooi was een 
jaarlijks hoogtepunt binnen 
de vereniging met als top
jaar 1971. Er waren 535 
deelnemers en de winnaars 
werden Jan Suiskens en 
Riet Smits. Het was wellicht 
het beste toernooi ooit door 
Attaque georganiseerd met 
een fraai programmaboek
je, mooie wandschema's, 
goed kloppende wedstrijd
kaarten en uitstekende prij
zen. Attaque maakte indruk 
met de organisatie van gro
te toernooien bij de NTTB 
en mocht op 20 november 
1971 de jeugdinterland Ne
derland-West-Duitsland or
ganiseren. Ook hiervan was 
de organisatie uitstekend. 
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Heden 
TTV Attaque heeft nu zeven 
teams in de NTTB
competitie, twee jeugd
teams en vijf senioren
teams. Het eerste team, be
staande uit Burt van Geffen, 
Nico Stamps, Maico van 
Boxmeer en Frank v.d. Zan-

. den, is dit jaar kampioen 
geworden in de tweede 
klasse en promoveert dus· 
naar de eerste klasse van 
de afdeling ZuidWest. 
Het aantal jeugdleden is 
van begin 2002 tot nu terug
gelopen van 39 naar 20. 
Dat baart het bestuur zor
gen en daarom zal de 
jeugdcommissie actie on
dernemen. Er worden pos
ters opgehangen met infor
matie over de club en er 
wordt een stukje geplaatst 
in het huis-aan-huis blad 
Midden Brabant. Ook wor
den er flyers neergelegd in 
de bibliotheek en in snack
bars. 

De ge-Mixed redactie felici
teert ttv Attaque van harte 
met het jubileum en wenst 
ze veel succes bij het vin
den van nieuwe (jeugd) 
leden. 

(, 
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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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Verenigingsbesturen opgelet! 
De jaarlijkse regio-vergaderingen komen 
er weer aan. 
Het afdelingsbes_tuur wil hiermee voeling 
houden met de verenigingen en op de 
hoogte blijven van wat er voor wensen 

K ÀCL J] 
. leven binnen de aangesloten verengin
gen, welke problemen of klachten er zijn, 
enzovoort. 
Vooralsnog zijn gepland: 
Regio West-Brabant donderdag 15 ja
nuari 2004 te Oudenbosch 
Regio Midden-Brabant maandag 2 fe
bruari 2004 (plaats wordt nog vastge
steld) 
Regio Zuid-Oost Brabant dinsdag 10 
februari 2004 te Aarle-Rixtel 
Data en plaats voor de regio's Noord
oost Brabant en Zeeland worden nog 
vastgesteld. 
Houdt de voor u van toepassing zijnde 
datum vrij! 

Jan Mijnsbergen 
secretaris NTTB afd. ZuidWest 

-

l!De Keukenhavenllf 
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Oolr voor u een gedegen adtlfes e.n 
sohillenmd design wm valanerD'en 

mef IJOl'f voor uw lfeuke& 
Dgen valdnmdige monlagedîensl ·voor olie 

wo.rkomemle mw.bcrcmdlede.rt. 

Prof" v. Ginnekenstr. 27 OUDENBOSCH 
0165·330557 

info@lteukenhaven.nl www.keukenhaven.nl 
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Op zondag 7 september j.I. heeft OTTC een 
trainingsdag georganiseerd. De bedoeling 
was om de trainingsdag een regionaal karak
ter te geven en zo verschillende spelers 
(landelijk niveau), van meerdere verenigingen, 
de mogelijkheid te bieden om ook eens met 
elkaar te trainen in plaats van tegen elkaar te 
strijden. De intentie van de trainingsdag was: 
"het voorbereiden op het nieuwe seizoen". 

De organisatie verliep 
nogal stroef omdat we 
midden in de vakantie peri
ode zaten. Mede hierdoor 
kwamen er, helaas, enkele 
afmeldingen van verenigin
gen. Mijn eerste bedoeling 
was om de trainingsdag te 
organiseren voor vereni
gingen uit de Regio Oss, 
uitnodigingen gingen naar 
Revanche (Schaijk), de 
Wildt/ONI (Wijchen), Tiel
se TC (Tiel), Never Des
pair (Den Bosch), JCV 
(Vught), ATC (Nijmegen). 
Op deze uitnodiging kre
gen we alleen een positie
ve reactie uit Vught, JCV 
meldde zich aan met 8 
spelers. Na een kleine 
zoektocht kwamen er aan
meldingen van Flash en 
Rally, beide met 2 perso
nen. Voor mij een uitgele
zen mogelijkheid om de 
training in samenwerking 
met Leon Theelen (Flash) 
te doen. Aan de dag na
men de spelers van JCV, 
Boudewijn op 't Hoog, 
Rens de Weert, Rob van 
Doremaele, Simon 
Schoones, Hendri van Nis
telrooy en Jim Hogentoren 
deel. Van Rally namen 
Alexander op 't Hoog en 

Erik van Berkel, van Flash 
David Peeters en Robin He
ijnis deel. Van de organise
rende vereniging OTTC na
men Mark en Luuk Cou
mans, Remco van de Berg, 
Dave van Toer deel. De ta
feltennistraining werd ge
complementeerd met een 
seniorenlid van OTTC, zo
dat we een even aantal 
hadden. 

Het programma van de dag 
zag er als volgt uit: 
08.30 - 09.00 uur ontvangst 
in de zaal van OTTC 
09.00 - 09.15 uur omkleden 
en lijmen 
09.15 - 11 .30 uur tafelten
nistraining 
11.30 - 11.45 uur pauze 
11.45 - 12.45 uur conditie
training (Shuttle-Run) 
12.45 - 13.45 uur patJze 
(lunch) 
13.45 - 15.30 uur meer
kampen 
15.30 - 16.30 uur afsluitend 
spel 
16.30- 17.00 uur omkleden 
en douchen 

Het trainingsgedeelte. van 
tafeltennis had als grootste 
bedoeling, zoals hierboven 
al eerder vermeld, de spe-
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Iers een goede voorberei
ding op het nieuwe seizoen 
te geven. De oefeningen 
waren met name het eerste 
deel van de training geba
seerd op vastheid en voe
tenwerk. Het tweede deel 
van de training werden de 
oefeningen steeds wedstrijd 
gerichter en vrijer van vorm. 
Na de zware training was er 
natuurlijk tijd voor een pau
ze, zodat de spelers zich 
konden gaan richten· op het 
tweede onderdeel van de 
dag, de shuttle-run test. 
Een mooie graadmeter voor 
de spelers om te zien hoe 
ze er conditioneel aan toe 
waren en waar ze eventueel 
nog aan konden werken 
voor aanvang van de com
petitie. Deze korte maar 
toch relatief zware test was 
voor iedereen een ultieme 
uitdaging om zichzelf te 
overtreffen, maar toch ook 
zeker om niet als eerste af 
te vallen of beter nog om 
als laatste over te blijven. 
Leuk was dan ook te zien 
de strijd die met elkaar ge
streden werd. 
Na de shuttle-run test was 
er tijd voor een heerlijke 
lunch, welke door OTTC be
schikbaar werd gesteld. 



Men had gezorgd voor 
soep, vleeswaren, zoetig
heid en natuurlijk ook 
broodjes. 
Na de lunch was men toe 
aan het middagprogramma, 
opniel:lw werden de batjes 
uit de tas gehaald, maar dit
maal om elkaar figuurlijk er
mee te lijf te gaan in de 
vorm van meerkampen. Er 
werd gespeeld in 2 vierkam
pen en 1 vijfkamp. Na deze 
meerkampen werden de 
nummers 1 van de vier
kamp en de nummer 2 uit 
de vijfkamp bij elkaar gezet 
in de finale meerkamp, de 
nummers 2 van de vier
kamp en de nummer 3 van 
de vijfkamp werden weer bij 
elkaar gevoegd om een 
nieuwe meerkamp te spe-

\Nij dru1 

len, enz, enz. Om plusmi
nus 15.30 uur waren de 
wedstrijden ten einde en 
was het tijd om nog een 
potje te voetballen. Nadat 
de laatste bal was getrapt 
gingen de meeste spelers 
moe maar voldaan douchen 
en omkleden en werd er la
ter in de kantine nog een 
tijdje nagepraat over het 
succes van de dag. De 
meeste geluiden waren dan 
ook zeer positief. 

Mijns inziens was het een 
zeer geslaagde dag, er 
werd hard getraind. Ik denk 
dat deelname van spelers 
van verschillende verenigin
gen ervoor zorgde dat er tot 
op het laatste moment 
scherp getraind werd. Ik wil 

dan ook graag deze dag 
een vervolg geven. Ik denk 
dan aan een trainingsdag in 
januari om ons wederom 
voor te kunnen bereiden op 
het nieuwe seizoen. Ik hoop 
dan natuurlijk op een nog 
grotere deelname, het blijft 
echter wel de bedoeling om 
landelijke spelers te invite
ren. 

Alexander Heil 
Hoofdtrainer OTTC 

Mocht u spelers hebben 
waarvan u denkt dat zij 
graag deelnemen aan een 
eventuele volgende trai
ningsdag laat mij dit dan 
weten, ik nodig ze graag uit. . 
Hoe meer ziel, hoe meer 
vreugd. 

l 

Ons \Nerk is 

·H.-L 073-5037167 \ 
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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~i 

kelderafdichting I 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/ Partycentrum "de Kruitmolen" 
Kruitmolen laan 129, 4337 KP Middelburg. Telefoon 0118 - 63 48 62 of0118 - 63 49 50 - Telefax 0118 - 64 27 82 
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U hebt nummer 5 van jaargang 3 van ge-Mixed in 
handen. Een magazine, gedrukt op papier is mak
kelijk te lezen en u kunt er makkelijk uit pikken 
wat u interessant vindt. Het nadeel van een blad · 
als ge-Mixed zijn de kosten van het drukken en 
het verzenden. In een tijd van e-mail en internet 
wordt er ook binnen de NTTB gekeken naar mo
gelijke bezuinigingen en is het interessant om te 
bekijken of bepaalde zaken niet digitaal kunnen. 

De computer verandert de 
samenleving. Als je heden 
ten dage snel wilt communi
ceren met iemand gebruik 
je e-mail en als je informatie 
over iets zoekt je gebruik je 
internet. De afdeling Zuid
west heeft ook een home
page en daar staan vele za
ken op die ook in ge-Mixed 
zijn terug te vinden. Tevens 
is het info blad ZuidWest 
ook via de website te down
loaden waardoor het sneller 
beschikbaar is. 
Waarom dit geleuter? 
Ik vraag me af of ge-Mixed 
in de huidige vorm nog le
vensvatbaar is. Een paar 
redenen: 
1 Het blad verschijnt 

slechts vijf keer per jaar 
waardoor actuele infor
matie niet meegenomen 
kan worden. 

2 Diverse artikelen staan 
ook op de website en pu
bliceren in ge-Mixed 
heeft dus eigenlijk weinig 
zin. . 

3 De kosten van het druk
ken van ge-Mixed en het 
verzenden zijn erg hoog. 

4 Het is steeds moeilijker 
om adverteerders te vin
den. 

5 De oplage van het blad is 
beperkt. 

Alternatieven zijn er ook. 
We zouden kunnen probe
ren een digitale versie van 
het blad te maken die door 
iedereen gedownload kan 
worden. Een andere mo
gelijkheid is om te commu
niceren middels een e
mail nieuwsbrief zoals dat 
op dit moment gebeurt in 
de afdeling Oost. 
Graag zou ik jullie mening 

horen. Moet het blad blijven 
zoals het nu is, moeten we 
naar een digitale vorm via 
internet of is een nieuws
brief voldoende die dan per 
e-mail gezonden wordt aan 
iedereen die belangstelling 
heeft. 
Je kunt een reactie sturen 
naar gemixed@nttb-zuidwest.ni. 

Johan Heurter 

Je weet 
bij wie 

je koopt 
BIEZELINGESTRAAT 1 KAPELLE 

TELEFOON 0113 - 341562 
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Hofleverancier sportprij 
van de NTTB .. ··.·.· 

af deling Brabant / Zee ····· 
Kijk op onze website: www.sP~ i 

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

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

Postbus 102, 4530 AC Terneuzen 
Fax:0115-612151 
Url: www.rocwest.nl 

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

Het ROC Westerschelde verzorgt VOLWASSENENEDUCATIE en BEROEPSONDERWIJS 
ROC Contract verzorgt CURSUSSEN voor particulieren , bedrijven en instellingen 
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Zondag 30 november stond de 13e editie 
van de afdelingsontmoeting jeugd op het 
programma. De afdeling ZuidWest 
moest dit jaar deze ontmoeting organise
ren. De plaats van handeling was de ac
commodatie van OTTC in Oss. 
Een ontmoeting waaraan door de sterk
ste jeugdspelers uit de vier deelnemende 
afdelingen wordt deelgenomen. Er wordt 
dan gespeeld in de leeftijdsgroepen juni
oren, kadetten en pupillen/welpen. Zowel 
bij de meisjes als bij de jongens vaardigt 
men 2 jeugd leden af. 
Dit jaar werd voor het eerst in een nieu
we opzet gespeeld. 'waren de vorige 12 
edities het teamwedstrijden. (Davis Cup) 
nu werd gespeeld in de vorm van meer
kampen. In deze achtkampen speelden 
de jeugdleden uit dezelfde afdeling dan 
niet tegen elkaar. Na deze meerkampen 
enkelspel werden nog het dubbelspel af
gewerkt. 
Een opzet waar de deelnemende jeugd 
uitstekend over te spreken was. Door 
deze nieuwe opzet voorkom je in ieder 
geval als jeugdleden niet aanwezig zijn 
het team in zijn geheel niet mee kan 
doen. Bovendien is het organisatorisch 
beter te doen. Met name kan nu volstaan 

worden met een accommodatie van 9 ta
fels en kan men dan gebruik maken van 
een verenigingsaccommodatie en hoeft 
niet uitgeweken te worden naar een te hu
ren sporthal. 

Teleurstellend was het dat er van Holland 
Nrd. 4 jeugdleden niet aanwezig waren. 
Bovendien kon nog een jeugdlid van deze 
afdeling na de 3e ronde niet verder spe
len. 

Maar verder had het toernooi een soepel 
verloop en kon ondergetekende om 17.00 
uur de prijzen uitreiken. De wisselbeker 
bleef ook dit jaar weer in onze afdeling. 
Met 70 punten hadden we een voor
sprong van 17 punten op nummer2, 
afdeling West. 
Deze afdeling draagt volgend jaar zorg 
voor de organisatie. 

Nico van Erp (Werkgroep T en W Zuid
west) 

". 18De Keukenhaven&J 
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Prol" v. Ginnek:enstr. 27 OUDENBOSCH · 
-- 0165-330557 . -

info@Jteukenhuven.nl www.kèukenhaven~nl 
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VIES 
pensioen-, hypotheek- en assurantieadvies 

CJ inventariseren van huidige en toekomstige risico's 
CJ plannen van toekomstige zekerheden 
CJ adviseren van levens-, schade- en risicoverzekeringen 
CJ beheren van uw financiële zaken 
CJ 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 Flash uit Eindhoven heeft een be
leidsplan gemaakt voor de jaren 2003 -
2006. Voor vijf gebieden zijn doelstellin
gen geformuleerd. 

1. Randvoorwaarden: het beschikbaar stel
len aan alle leden van een passende ta
feltennisaccommodatie met goede voor
zieningen op diverse terreinen: goede 
tafels, goede vloer, goede verlichting, 
maar ook goed sanitair, waaronder een 
douchevoorziening. Het aspect veilig
heid hoort hier ook nadrukkelijk bij 
(fietsenstalling). 

2. Sportief: het aanbieden van (competitie) 
wedstrijden, toernooien en trainingen op 
alle niveaus. 

3. Financieel: inkomsten en uitgaven moe
ten minimaal met elkaar in balans zijn. 
Gestreefd wordt echter naar een positief 
resultaat. Daarmee kunnen investerin
gen en activiteiten bekostigd worden. 

4. Ambitie: wij willen onze prestatiespelers 
en vaandelteams naar een zo hoog mo
gelijk niveau brengen. Dat willen wij 
doen met eigen jeugd en een goed 
doorstromingsbeleid. 

5. Functie van het bestuur: ervoor zorgen 
dat Flash op alle terreinen goed functio
neert. Daarvoor is het nodig dat de com
missies ondersteund worden en goed 
bemand zijn. Wij willen op een goede 
manier omgaan met onze vrijwilligers. 

Het beleidsplan is voor het bestuur de 
rode draad voor de komende jaren. Om 
een objectief beeld te krijgen van hoe 
Flash het als vereniging doet, is contact 
gezocht met de Eindhovense Sportraad. 
Binnenkort zal er een Sportscan plaats
vinden. Met de bevindingen hiervan 
kunnen dan mogelijke verbeterpunten 
worden aangebracht. 

• TTV Waalwijk heeft nog een financieel 
geschil met de verzekering. Aan de 
wand is schade toegebracht en de ver
zekering van de tegenpartij wil niet beta
len. Via de rechtsbijstandsverzekering 
wordt getracht toch nog geld te krijgen. 
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• In het Schuivertje, het clubblad van ttv 
Geenhoven uit Valkenswaard, zijn de 
belevenissen te volgen van hun lid 
Ralph op Curaçao. Ralph is ook jeugd 
trainer van de Valkenswaardse vereni 
ging en loopt stage op het tropische ei
land. Hij zoekt zich wezenloos naar ta
feltennissende eilandbewoners, maar 
vindt alleen maar relaxte mensen die 
hoogstens wat doen aan zwemmen en 
duiken. Als je topsporter in de ping-pong 
wereld wilt worden, kun je volgens 
Ralph Curaçao zeker overslaan bij je 
grand tour. 

• In de gemeente Steenbergen geldt van
af heden een rookverbod voor alle kanti
nes. De gemeente heeft laten weten dat 
er streng gecontroleerd gaat worden. 
Voor de rokers van ttv T.C.S. betekent 
het dat ze voortaan buiten hun sigaret 
zullen moeten roken. 

• TTV Taverbo uit Boxtel heeft de rook
maatregel weer teruggedraaid. Daar 
was een kleedlokaal omgebouwd tot ro
kersruimte, maar door de overeenkomst 
tussen VWS en NOC*NSF kan er nu 
weer tijdelijk gerookt worden in de kanti
ne. De afspraak in Boxtel is nu dat er 
voor 20.00 uur niet gerookt mag worden 
in de kantine en daarna wel. 

• De leden van SV Red Star '58 uit Goirle 
kunnen gratis meedoen aan de kerstbin
go. Er zijn geen auto's te winnen of 
nieuwe fietsen, maar wel andere leuke 
prijzen. 

• Soms kost het veel moeite om een on
derscheiding uit te reiken. Bij ttv Het 
Markiezaat in Bergen op Zoom ging de 
Broeder Hilarus Penning 2002 naar 
Henry van de Velde. De uitreiking stond 
gepland in december 2002. Helaas, 
Henry was niet bij de oudejaarsbijeen
komst. Hij was ook niet op de jaaryerga
dering, maar wel op de jaarlijkse bin
dingsavond. Daar kon voorzitter Koos 
Meijers dan eindelijk de penning aan 
hem overhandigen. 



• Vaak worden er foto's gemaakt en die 
liggen dan in een mapje ter inzage en 
na verloop van tijd verdwijnt alles in een 
kast. Bij ttv TIOS '51 in Tilburg is dit niet 
het geval. De foto's staan op de website 
www.tios51 .nl. Het digitale fotoalbum 
bevat inmiddels meer dan 450 foto's. 

• TTV T anaka uit Etten-Leur moet op
nieuw op zoek naar een voorzitter. 
Edwin Mannens was als vice-voorzitter 
vorig jaar Rob Rits opgevolgd, maar het 
de druk van het in de picture staan was 
hem niet op het lijf geschreven. Daarom 
heeft hij besloten de hamer neer te leg
gen. Tot de volgende ledenvergadering 
neemt de huidige vice-voorzitter, Bruno 
Bennik, de voorzittersfunctie waar. 

• De Tikketik, het clubblad van Smash uit 
Geertruidenberg, begint met een vrijwel 
lege bladzijde. Hierop kunnen de lezers 
op · of aanmerkingen over het clubblad 
plaatsen en die inleveren bij de redactie. 
Ik ben benieuwd of dit nieuwe ideeën of 
copy oplevert. 

• De vrijwilligers van ttv Stiphout uit Hel
mond zijn dit jaar door het bestuur eens 
flink in het zonnetje gezet. Normaal 
wordt er iets georganiseerd in Helmond, 
maar nu kwam er een luxe touringcar 
voorrijden die de vrijwilligers naar Den 
Bosch bracht. Daar was een heel pro
gramma met als afsluiting een barbecue 
in een Mexicaans restaurant in Vlijmen. 

• Het afgelopen jaar verscheen in de kan
tine van TTCV van Herwaarden uit Veg
hel een ingerichte peuter/kleuterhoek 
waar een gemiddelde dagopvang ja
loers op zou zijn. Vroeger was er ook 
een zithoek voor de oudere jeugd, maar 
het bankstel wat er stond was helemaal 
versleten en is inmiddels verwijderd. De 
jeugd mist dit plekje vreselijk en daarom 
wordt gezocht naar een nog in redelijke 
staat verkerend bankstel. 
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• AAC Cosmos uit Veldhoven heeft een 
hele waslijst aan vacatures. In Toffel
proat, het clubblad van TTVV, wordt ge
vraagd om een penningmeester, een 
vrijwilligerscoördinator, vaste barmede
werkers, coaches en begeleiders voor 
jeugdteams, trainers, schoonmakers/ 
sters, klussers, leden voor de jeugd
commissie, PR-medewerkers en om 
een lid voor de Beheercommissie. Be
halve leden, wordt ook aan ouders van 
jeugdleden gevraagd zich aan te mel
den voor een van de genoemde vacatu
res. 

• In De Breker, het clubblad van ttv Arne
muiden, is reporter Melle op onderzoek 
gegaan naar wat er nu echt onder de 
leden leeft. Hij heeft drie mensen ge
vraagd te reageren op stellingen als: 
Nieuwe leden moeten voor aanmelding 
eerst een selectieprocedure ondergaan 
en het boek met barschulden moet wor
den afgeschaft. Het zal duidelijk zijn dat 
het drietal geheel verschillend reageert. 
Of hij zo te weten komt wat er onder de 
leden leeft? 

• De redactie van Het Mepperke van ttv 
De Meppers uit Heeze blijft mini
onderzoekjes doen. Dit keer werd er 
gevraagd naar de zaal en de kantine. 
Over de zaal waren de leden over het 
geheel genomen tevreden, al werd er 
wel geklaagd over de muffe lucht die er 
hangt. Als rapportcijfer kreeg de zaal 
een 7 ,2. Over de kantine is men minder 
te spreken. De Meppers heeft geen ei
gen kantine en dat merkt men vooral in 
het prijsverschil met verenigingen die 
wel een bar in eigen beheer hebben. 
De hoge prijzen zorgden ervoor dat de 
kantine als rapportcijfer een 4,8 kreeg. 

• A.T.T.C. '77 uit Aarle-Rixtel gaat de 
fietsenstalling overkappen. De 
tekeningen zijn inmiddels gemaakt en 

. de bouwaanvraag ingediend en 
goedgekeurd. Begin 2004 zullen de 
werkzaamheden van start gaan. 
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