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Redactioneel 

Colofon 

De tweede digitale ge-Mixed is een feit. Het heeft wat lan-
ger geduurd dan gepland. Dat lag met name aan een te-
kort aan bruikbare copy. De redactie is er echter in ge-
slaagd om een aardig leesbaar blad te maken en het is 
goed om nog voor de Afdelings Leden Vergadering met 
deze ge-Mixed te komen omdat er een verslag van de Re-
giovergaderingen in staat en een verhaal over het account-
management. Dat is denk ik goed als achtergrond voor de 
ALV. 
Verder in deze ge-Mixed ook een drietal advertenties. We 
zijn blij dat deze drie bedrijven bereid zijn om te adverteren 
in de digitale ge-Mixed en wanneer u het blad uitprint voor 
bijvoorbeeld de leestafel in de kantine zien ook de andere 
leden de advertenties en daar zijn die bedrijven weer blij 
mee. En wij zijn blij met de financiële bijdrage. En als u 
nog een bedrijf weet wat ook op deze manier reclame wil 
maken, dan horen wij dat graag van u. 
Ik wens u veel leesplezier met deze ge-Mixed. 
 
Johan Heurter 

Inhoud 

‘ge-Mixed’ 

redactieadressen 

Johan Heurter, 
Langeakker 33, 
5735 HD Aarle-Rixtel. 
tel. 0492-382017 
e-mail: gemixed@nttb-zuidwest.nl 
 
Copyhunter Zeeland: 
Jan Remmers, 
Burg. Bollelaan 25, 
4328 LT Burgh-Haamstede. 
tel. 0111-653236 

Internet webmaster 

Henk Sandkuyl, 
Willibrorduslaan 5, 
5552 HA Valkenswaard. 
tel. 040-2070594 
e-mail:  
communicatie@nttb-zuidwest.nl 

website 

Afdeling ZuidWest 
http://www.nttb-zuidwest.nl 
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Het is de bedoeling van de “wet” (lees : 
artikel) geweest om het ongewenste 
voordeel bij de service weg te halen, m.
a.w. de bal moet steeds 100% zichtbaar 
voor de ontvanger blijven. Voor de ene 
scheids-rechter kan het zijn dat hij/zij 
toestaat dat de hand gelijk na het opgooien 
op de dij wordt gelegd, voor een andere 
scheids-rechter gaat dat niet ver genoeg 
en zal de arm daadwerkelijk uit het vlak 
moeten verdwijnen. In een internationaal 
overleg tijdens de WK voor landen in Qatar 
zullen we proberen om ook voor die kleine 
verschillen duidelijkheid te krijgen. 
Aan onze scheidsrechters is nogmaals met 
klem verzocht om de regel (tekening) voor 
de wedstrijd aan spelers/speelster/coaches 
te laten zien en tevens te vragen of deze 
tekening duidelijk is. Tot op heden is daar 
geen enkel ontkennend antwoord op 
gekomen. 
 
Bertus Schotmeijer 
Voorzitter Werkgroep Scheidsrechter 

Serviceregel 

De ITTF probeert al jaren om de service 
zodanig te veranderen dat er geen onge-
wenst voordeel mee gehaald kan worden. 
Vanaf december 2002 kwam er een verbod 
op de zogenaamde ‘verborgen service ‘ 
maar dat was in de ogen van de ITTF nog 
niet voldoende omdat er zich nog steeds 
excessen bleven voordoen. Vanaf 1 sep-
tember 2003 kennen we de regel waaraan 
nu nog steeds voldaan moet worden. Via 
het ITTF bulletin hebben we een precieze 
tekening van de service te zien gekregen, 
een service die niets aan duidelijkheid te 
wensen overlaat. Onmiddellijk nadat de bal 
de hand heeft verlaten (is opgegooid) moet 
de vrije arm dusdanig worden wegge-
trokken, zodat deze buiten het 
denkbeeldige vlak (zie tekening) komt. 
Deze tekening is gemaakt door de voor-
zitter van de “ITTF Rules Committee” de 
heer Rudy Spörrer. Navraag bij hem over 
een precieze interpretatie heeft ons 
geleerd dat er geen andere uitleg kan zijn 
en, wat zeker zo belangrijk is, ook niet zal 
komen als het aan die commissie ligt. De 
president van de ITTF, Adham Sharara, is 
de grote promotor achter deze verande-
ring. 
In verschillende overleggen tussen 
scheidsrechters is deze problematiek uit en 
te na besproken. Wij hebben die regel toe 
te passen. Net als in alle andere sporten 
kunnen we niet verlangen dat onze 
scheidsrechters zich als robotten 
gedragen. De interpretatie van wat nog net 
een acceptabele service is kan per 
scheidsrechter enigszins verschillen. Wat 
de één ziet als twijfelachtig (met een 
waarschuwing) kan dan door een andere 
als fout worden beoordeeld. Er zal altijd 
een stukje “grijs gebied” blijven.  
 

De Werkgroep Scheidsrechter van de NTTB 
maakt het volgende bekend. 
De laatste weken is er door het toepassen van 
de nieuwe internationaal opgelegde serviceregel 
die vanaf 1 september 2003 van kracht is, nogal 
wat commotie ont-staan. Via dit bericht probeert 
de SRC dit te verduidelijken. 
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Regiovergaderingen 

Opening 
Na het voorstellen van de 
AB-leden werd door de 
voorzitter het volgende 
meegedeeld: het AB heeft 
vertrouwen in de nieuwe 
aanpak door het huidige 
HB, mede door de drasti-
sche maatregelen die zijn 
genomen. Na het puinrui-
men is het nu tijd voor het 
maken van plannen voor de 
toekomst. 
Helaas komen er bovenop 
de financiële puinhoop van 
het vorige bestuur en de di-
recteur nu ook nog eens de 
drastische bezuinigingen 
van de overheid en verna-
men we geschokt het over-
lijden van de secretaris van 
het HB Ton Meijer. 
Tijdens de Bondsraad van 
mei zal het HB met een be-
leidsprogramma voor de ko-
mende jaren komen. 
Op vragen vanuit de verga-
deringen naar de extra con-
tributieverhoging voor 2004 
in relatie tot de toezegging 
dat het tekort niet op de le-
den verhaald zou worden, 
wordt door de voorzitter toe-
gelicht dat het hier gaat om 
een extra verhoging ten ge-
volge van het volledig weg-
vallen van de overheidssub-
sidie over enkele jaren. 
Voor een deel is er een 

voorschot genomen op deze 
situatie om gigantische ver-
hogingen in de toekomst te 
voorkomen. Er wordt boven-
dien niet alleen aan contribu-
tieverhoging gedacht, er zal 
ook flink bezuinigd gaan wor-
den. 
 
Ge-Mixed  
Henk Sandkuyl deelt mee dat 
vorig jaar besloten is om ge-
Mixed voorlopig niet in elek-
tronische vorm uit te brengen. 
Hij verwijst echter naar het 
artikel van Johan Heurter in 
de laatste uitgave.  
Johan geeft daarin aan dat 
de informatie in ge-Mixed 
vaak “oud” is en dat de kos-
ten erg hoog zijn, terwijl het 
aantal advertenties terug-
loopt, zeker nu Jaap Meester 
gestopt is met de acquisitie. 
 
Elektronisch aanleveren 
Henk ligt toe dat het de be-
doeling is dat het competitie-
boek vanaf de komende na-
jaarscompetitie grotendeels 
elektronisch verspreid gaat 
worden. De verenigingen 
kunnen dan een bestand 
downloaden met daarin in 
PDF formaat alle gegevens 
voor de competitie van hun 
teams. 
Ook Info ZuidWest zal in de 
toekomst alleen in elektroni-

Hieronder volgt een samenvatting van de notulen van de 
diverse regiovergaderingen. Ze werden gehouden op: 
Regio West-Brabant op 15 januari 2004 te Oudenbosch (1) 
Regio Noord-Oost Brabant op 26 januari 2004 te Oss (2) 
Regio Midden-Brabant op 2 februari 2004 te Tilburg (3) 
Regio Zuid-Oost Brabant op 10 februari 2004 te Aarle-
Rixtel (4) 
Regio Zeeland met het AB op 17 februari 2004 te Kruinin-
gen (5) 

sche vorm worden uitge-
bracht. 
 
De volgende vragen wor-
den nog gesteld: 
Moet je een inlognaam 
hebben om zelf uitslagen 
te kunnen invoeren? Ja, 
per vereniging wordt dit 
geregeld. 
Waarom staan de wed-
strijdnummers niet op volg-
orde. Het betreft dan wed-
strijden die verzet zijn t.o.v. 
de originele volgorde van-
uit het letterschema. Geko-
zen is voor het op volgorde 
zetten van de data. 
Waarom moet op de uitsla-
genformulieren bij de jeugd 
ook “asp.” respectievelijk 
“jun.” worden vermeld. Bij 
niet vermelden moet de 
competitieleider dit steeds 
zelf gaan uitzoeken. 
 
Regionale kampioen-
schappen 
Nico van Erp geeft aan dat 
de regionale kampioen-
schappen een rijke ge-
schiedenis hebben, maar 
de laatste jaren in een 
neerwaartse spiraal zitten, 
met als hoofdoorzaken: te 
weinig deelnemers en de 
hoge kosten voor zaal- en 
tafelhuur. 
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Regiovergaderingen (vervolg) 
De laatste keer waren er bij 
de regionale kampioen-
schappen Noord-Oost Bra-
bant 30 jeugdspelers en is 
bij de senioren het kampi-
oenschap niet doorgegaan 
(7 opgaven). 
In de regio Zuid-Oost is er 
dit jaar geen enkele vereni-
ging die de organisatie op 
zich wil nemen. 
In Midden-Brabant worden 
de kampioenschappen nu 
op 2 dagen gespeeld bij Ire-
ne, waardoor er geen zaal 
en tafels gehuurd hoeven te 
worden. 
De Zeeuwse kampioen-
schappen zijn niet doorge-
gaan omdat er geen datum 
beschikbaar was en ook 
geen tafels meer waren te 
huren. 
De gecombineerde West-
Brabantse Zeeuwse kampi-
oenschappen in december 
waren een succes, met in 
totaal 380 deelnemers. 
 
Wat de financiële kant van 
de organisatie betreft blijkt 
uit de reacties dat het voor 
een vereniging bijna on-
doenlijk is om alleen een 
groot toernooi te organise-
ren. Een sponsor of samen-
werking tussen meerdere 
verenigingen zou uitkomst 
kunnen brengen. 
Nico geeft aan dat de lan-
delijke jeugdcompetitielei-
ding niet wil meewerken 
aan een vrij weekend in 
maart, dat wil zeggen dat 
de landelijk spelende jeugd 
dan uitgesloten zou zijn van 
deelname aan de regionale 
kampioenschappen. 
Vanuit de verschillende ver-
gaderingen worden de vol-
gende suggesties aange-
dragen: 

o  Dames klassen van een 
bepaalde licentie die te 
klein worden bij de heren 
onderbrengen. 

o  Wanneer regionale kampi-
oenschappen in huidige 
vorm niet meer haalbaar 
zijn dan voorrondes in ver-
enigingaccommodaties, 
wat wel ten koste gaat van 
de gezelligheid en het so-
ciale ontmoetingsaspect 
van de huidige vorm. 

o  Deelname van vooral de 
senioren moet meer gesti-
muleerd worden vanuit de 
verenigingen. 

o  Richt een stichting op 
waarin alle verenigingen 
participeren om op die 
manier de afdelings-
kampioenschappen te or-
ganiseren zonder financi-
eel risico. 

o  Vraag naast de deelne-
mersbijdrage een bijdrage 
per vereniging. 

o  Stuur als vereniging de 
kinderen rechtstreeks een 
e-mail of briefje om de 
toernooien aan te kondi-
gen. 

o  Zorg dat men een mini-
maal aantal wedstrijden 
speelt en niet te vlug met 
het knock-out systeem be-
gint tijdens een toernooi. 

o  Werk niet met voorin-
schrijving maar met in-
schrijving aan het begin 
van het toernooi (Belgisch 
systeem). 

 
Jack Holten 
Er heeft een introductie van 
het account management 
plaatsgevonden o.a. via de 
websites van de NTTB en 
die van de afdeling Zuid-
West. 
Het doel is om de afstand 
tussen de verenigingen en 

het Bondsbureau te verklei-
nen en te bekijken wat er 
leeft binnen de verenigin-
gen waarop de NTTB haar 
beleid kan baseren. 
Er zijn een aantal verzoe-
ken vanuit de afdeling 
ZuidWest binnengekomen 
en ook zijn er een aantal 
vragen ontvangen. De be-
doeling is dat de vragen via 
de coördinator Dos Enge-
laar binnen een maand 
worden beantwoord. Ver-
der worden vragen en ant-
woorden opgeslagen in 
een database. 
Voor het project account-
management is er voorlo-
pig toestemming en geld 
beschikbaar gesteld tot 
eind 2004. Een evaluatie in 
de loop van dit jaar zal ver-
der moeten uitwijzen of er 
op deze weg voortgegaan 
moet worden. 
Jack geeft aan naar vereni-
gingen te gaan die daar om 
verzoeken, maar ook wil 
spreken met goeddraaien-
de verenigingen om van 
hun ervaringen te leren. 
 
Sport overdag / Alterna-
tieve toernooivormen & 
competities 
De volgende vormen van 
sport overdag activiteiten 
en alternatieve toernooivor-
men worden tijdens de res-
pectievelijke vergaderingen 
genoemd: 
o    Moeder/vader avond 
o    Uitwisseling met omlig-

gende verenigingen 
voor startende jeugdle-
den 

o    Recreanten groepen 
met leden  

o    Recreanten groepen 
met deelnemers die per 
keer betalen 
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Regiovergaderingen (vervolg) 
o    Recreanten groepen die 

afwisselend verschillen-
de sporten bedrijven 

o    Damesgroepen 
o    Inloop ochtend op zon-

dag voor recreanten 
o    Regionale recreanten 

competitie met 2-tallen, 
3-tallen en 4-tallen 
(individuele handicap) 

o    Overdagcompetitie voor 
tweetallen 

o    Regionale Bezigheids 
Wedstrijden 

o    Welpen competitie 
o    Scholierentoernooi 
o    Spelmiddag voor de 

jeugd 
o    Tafeltennisles voor ho-

gere klassen basison-
derwijs 

o    Woensdagmiddag 
jeugd-opvanggroep 

o    Uitwisseling met buiten-
landse vereniging 

o    Ouder / kind toernooi 
o    Familietoernooi 
o    Veteranen toernooi 
o    Beginners toernooi 
o    Kersttoernooi 
o    Mixed dubbel toernooi 
o    Toernooi voor diabetes 

Voor verschillende vereni-
gingen zonder eigen accom-
modatie is het apart huren 
van een zaal voor bijv. een 
55+ groep niet haalbaar. 
Ook het ontbreken van ka-
der wordt vaak genoemd als 
reden waarom bepaalde ac-
tiviteiten niet worden geor-
ganiseerd. Wel worden door 
die verenigingen interne 
toernooien georganiseerd. 
 
Rondvraag 
Een aantal verenigingen in 
Zeeuws Vlaanderen heeft er 
problemen mee dat ook de 
lagere teams nu plotseling 
grotere afstanden moeten 
gaan reizen voor het spelen 
van hun competitiewedstrij-
den. Ook in andere regio’s 
worden de reisafstanden 
voor jeugdteams en de lager 
spelende seniorenteams als 
een probleem ervaren. De 
Werkgroep Competitiezaken 
zal deze bezwaren mee ne-
men bij het opstellen van de 
schema’s voor de najaars-
competitie. 
 

Vele vragen worden er ge-
steld over de (veel te vroe-
ge) startdatum van de 
voorjaars- en najaarscom-
petitie. Jack Holten zal dit 
op het Bondsbureau aan-
kaarten 
 
Ook de vroege opgave da-
tum voor de najaarscompe-
titie wordt als een pro-
bleem gezien. Het AB zal 
dit met de competitieleiding 
opnemen. 
 
Gevraagd wordt om voort-
aan ook de verenigingen 
tijdig te informeren, wan-
neer een jeugdlid voor een 
afdelingstraining wordt uit-
genodigd. Het AB zegt dit 
toe. 
 
Op de vraag of de afdeling 
zelf geen tafels kan kopen 
om het huurprobleem zo 
op te lossen antwoordt het 
AB dat dit financieel niet 
haalbaar is, nog afgezien 
van de opslag en het trans-
port. 
 
Jan Mijnsbergen 
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Regionale Bezigheids Wedstrijden Voetbaltoernooi voor tafeltennisverenigingen 

Op zaterdag 5 juni organiseert ttv Unicum in 
Geldrop voor de 7e keer het voetbaltoernooi voor 
tafeltennisverenigingen. Het toernooi wordt ge-
speeld op de velden van vv Braakhuizen, vlakbij 
het clubgebouw van ttv Unicum. Er zijn voldoen-
de kleedruimtes en douches beschikbaar. 
Het afgelopen jaar deden er 22 teams mee, 
waaronder twee damesteams. Omdat de belang-
stelling elk jaar toeneemt, heeft ttv Unicum be-
sloten dat er maximaal 24 teams deel kunnen 
nemen.  
Het toernooi wordt zoals gewoonlijk afgesloten 
met een barbecue en een daverende feestavond 
in het clubgebouw van ttv Unicum. 

De opzet van het toernooi 
is als volgt: 
-    Er wordt gespeeld op 

kleine (halve) voetbal-
velden met zes spelers 
en een keeper. (1 spe-
ler meer als voorgaande 
jaren. Het team mag be-
staan uit 9 spelers.    

-    Van de deelnemers 
wordt de voorwaarde 
gesteld dat ze lid moe-
ten zijn van de vereni-
ging en minimaal 16 
jaar oud op de dag van 
het toernooi. 

-    De duur van de wedstrij-
den hangt af van het 
schema, maar zal onge-
veer 15 minuten zijn. 

-    Het motto van dit toer-
nooi is wederom:  

Het winnen van de FAIR-
PLAY cup is belangrijker  
dan de toernooiwinst.                                   
 
De kosten die hieraan ver-
bonden zijn is € 140,- per 
team van 9 spelers. Dit is 
inclusief de barbecue, 
maar exclusief de drank. 
Voor teams die geen ge-

bruik willen maken van de 
barbecue is het inschrijfgeld 
€ 60,- per team. 
Een extra speler, vrouwen, 
mannen, vrienden, vriendin-
nen  en andere supporters 
die deze gezellige dag ook 
willen afsluiten met de bar-
becue kunnen op de dag 
zelf tegen betaling van € 
10,00 kaarten kopen. 
Geef bij inschrijving aan 
hoeveel extra barbecuebon-
nen u wilt, op de dag zelf 
zijn er maar een beperkt 
aantal te koop. 
 
U kunt inschrijven tot 15 
mei door het bedrag over te 
maken op Postbank-
rekening 4355781 t.n.v. 
Johan Franssen  Ziggen-
straat 4 5662 RM te 
Geldrop onder vermelding 
van “voetbaltoernooi” 
 
Alle ingeschreven teams 
krijgen op tijd een wedstrijd-
boekje toegestuurd waarin 
de dagindeling, de locatie 
en de reglementen van het 
toernooi omschreven staat. 

Meer informatie en een in-
schrijfformulier is te krijgen 
bij Johan Franssen (tel: 
040 – 2858348), johan.
franssen@wanadoo.nl  
 
Namens de voetbalcommis-
sie, 
Johan Franssen   
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Regionale Bezigheids Wedstrijden Accountmanagement 

Kennismaking met de afdeling ZuidWest 

De afgelopen weken ben ik in de gelegenheid 
geweest vier van de vijf regiobijeenkomsten in 
uw afdeling ZuidWest te bezoeken. De bijeen-
komst in Aarle Rixtel moest ik helaas door 
griepverschijnselen aan mij voorbij laten gaan. 
De reis door Noord-Brabant en Zeeland is mij 
een waar genoegen geweest. Ik ben deelge-
noot geworden van het feit dat de afdeling 
ZuidWest beschikt over veel enthousiaste ta-
feltennisbestuurders. 

De opkomst tijdens de re-
giobijeenkomsten was 
goed. Een hoog percenta-
ge verenigingen werd ver-
tegenwoordigd. Ook is mij 
opgevallen dat de afdeling 
beschikt over een enthou-
siast afdelingsbestuur dat 
tijdens de regiobijeenkom-
sten in grote getale verte-
genwoordigd was. Een 
compliment voor deze 
mensen is ook hier op zijn 
plaats. 
 
Steeds meer vragen 
Na mijn schriftelijke intro-
ductie, ben ik thans in de 
gelegenheid geweest per-
soonlijker kennis te maken 
met de verenigingen uit uw 
afdeling. Mijn bijdrage aan 
de avond heb ik kort ge-
houden. Er werd al vol-
doende medegedeeld, ge-
discussieerd en geïnventa-
riseerd. De persoonlijke 
kennismaking heeft wel 
drempelverlagend gewerkt. 
Het aantal vragen dat bin-
nenkomt op mijn e-
mailadres holten@nttb.nl is 
enorm toegenomen. Des-
ondanks slaag ik er in ade-
quaat op vragen van vere-

nigingsbestuurders of ande-
re leden te reageren. Al gaat 
dat ver boven de uren die ik 
contractueel aan de NTTB 
verbonden ben. Maar dat is 
niet uw, maar mijn pro-
bleem. 
Na een aanloopperiode is 
het accountmanagement 
momenteel een groot suc-
ces. Ook de andere ac-
countmanagers kri jgen 
steeds meer vragen. De af-
handeling van vragen ver-
loopt voorspoedig. De proef-
periode van het accountma-
nagement loopt tot het einde 
van dit kalenderjaar. In no-
vember 2004 bekijkt de 
bondsraad of het account-
management voortgezet 
moet worden.  
 
Door accountmanagement 
verbeterde communicatie 
en afstemming vraag en 
aanbod 
Accountmanagement is ge-
start om de communicatie 
met verenigingen te verbete-
ren. Tevens om de afstand 
tussen het bondsbureau en 
de verenigingen te verklei-
nen en vraag en aanbod op 
elkaar af te stemmen. We 

zijn voortvarend op weg. 
De accountmanager is niet 
de controleur van de NTTB, 
maar de belangenbeharti-
ger, relatiebeheerder en 
verenigingsondersteuner. 
De accountmanager heeft 
de taak uw belangen te be-
hartigen en de kwaliteit van 
uw vereniging te bewaken 
of te bevorderen. Het initia-
tief gaat in eerste instantie 
uit van de vereniging. Ech-
ter ook de accountmanager 
kan contact opnemen met 
uw vereniging om een af-
spraak te maken.  
Via het accountmanage-
ment krijgt de NTTB inzicht 
in het reilen en zeilen van 
de vereniging, kan de NTTB 
behulpzaam zijn als er een 
hulpvraag is en kan de 
NTTB een spil in het web 
zijn om verenigingen met el-
kaar in contact te brengen.  
Het accountmanagement 
kost u niets. De NTTB biedt 
deze dienst gratis aan. 
Niets mag u tegenhouden 
om gebruik te maken van 
het accountmanagement. 
Op vragen proberen wij in 
ieder geval binnen vier we-
ken een antwoord te geven.  
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Accountmanagement (vervolg) 
Welke vragen worden er 
gesteld? 
Ik heb de afgelopen maan-
den diverse verenigingen in 
de afdeling ZuidWest be-
zocht. Veel vragen en suc-
cesverhalen opgehaald. De 
verenigingen die ik bezocht 
heb, hebben het contact als 
positief ervaren. Bijna alle 
verenigingen hebben het 
contact met de accountma-
nager als meerwaarde ge-
zien. 
Een veelgestelde vraag is: 
wat voor vragen worden er 
gesteld? Een greep uit de 
vragen die het accountma-
nagement kreeg: 
·    Ik weet niet of deze 

vraag bestemd is voor 
het accountmanagement, 
maar mag ik u vra-
gen…….. 

·    Ik wil op school een 
spreekbeurt houden over 
tafeltennis. Kan ik van u 
informatie en documen-
tatie ontvangen? 

·    Hoe verhoudt de contri-
butie van onze vereni-
ging zich met die van an-
dere verenigingen in ta-
feltennisland? 

·    Wat is een normale ver-
goeding voor een trainer 
c.q. hoofdtrainer? Zijn 
daar richtlijnen voor? 

·    Kan de tafeltennisbond 
eens kritisch kijken naar 
het trainersbestand? 

·    Komen er nog bijscho-
lingscursussen voor B-
trainers? 

·    Hoe gaan de verenigin-
gen om met de belasting-
vrije voet van € 730,00 
voor vrijwilligers, zoals 
trainers? 

·    Wij willen een eigen club-
gebouw, kan de NTTB 
daarbij helpen? 

·  Welke verlichting en wat 
voor vloer kan er het best 
in onze nieuwe, eigen ac-
commodatie aangebracht 
worden?  

·  Zijn er verenigingen die er-
varing hebben met zonne-
collectoren op hun dak? 
Waar kan onze vereniging 
terecht voor subsidie? 

·  Wij moeten gedwongen 
door de gemeente uit onze 
accommodatie, kan de 
NTTB helpen? 

·  Kunt u bemiddelen tussen 
de gemeente en onze ver-
eniging omtrent de af te 
dragen belastingen? De 
gemeente wil dit in één 
termijn ontvangen, wij wil-
len in termijnen betalen. 

·  Hoe gaan de verenigingen 
om met het rookbeleid van 
de regering? 

·  Hoe gaan andere vereni-
gingen met eigen accom-
modatie om met de huidi-
ge wet- en regelgeving? 

·  Welke sport-overdag acti-
viteiten organiseren vere-
nigingen met een eigen 
accommodatie? 

·  Kan de NTTB ons helpen 
bij het organiseren van 
sport-overdag activiteiten? 

·  Hoe bereik ik de groep 
dertigers in mijn vereniging 
om ze te motiveren voor 
een kaderfunctie? 

·  Hoe betrek je ouders van 
jeugdleden bij de vereni-
ging? 

·  Wij vieren een jubileum en 
hebben plannen waarbij 
we ondersteuning zouden 
willen. Kunnen we hierover 
praten? 

·  We zetten een groot toer-
nooi op. Is hier hulp bij 
mogelijk? 

·  Kunnen wij in aanmerking 
komen voor het organise-

ren van een interland van 
het Nederlandse Heren-
team? 

·   Hoe maak ik iemand tot 
lid van verdienste of 
misschien wel erelid? 
Zijn daar regels voor? 

·   Wat kost een scheids-
rechter en hoeveel moe-
ten er aanwezig zijn? 

·   Veel dames kiezen er-
voor bij de heren te spe-
len. Leuk voor de heren 
maar is dit een wenselij-
ke tendens en wat doen 
we ermee? 

·   Wij willen gaan fuseren 
met een andere vereni-
ging. Heeft de NTTB 
een voorbeeld van een 
fusiedocument? Wij 
zouden daar graag ge-
bruik van maken, zodat 
wij niets over het hoofd 
zien. 

·   Kan de NTTB een de-
monstratie verzorgen tij-
dens de sportverkiezin-
gen van onze stad? 

·   Ik vertegenwoordig twee 
“zwarte” basisscholen, 
die graag de kinderen 
van groep 5 en groep 6 
tien tafeltennistrainingen 
willen aanbieden onder 
begeleiding van ervaren 
trainers. Kan de NTTB 
ons daarbij helpen?  

·   Kan de NTTB helpen bij 
het opzetten van vereni-
gingsplannen? 

·   Hoe gaan andere vere-
nigingen om met spon-
soring? 

·   Kan de periode tussen 
de najaars- en voor-
jaarscompetitie niet ver-
lengd worden, zodat de 
competitieleiders ook 
een kerstvakantie heb-
ben? 
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Accountmanagement (vervolg) 
·  Kan de toernooikalender 

beter afgestemd worden 
op de landelijke én afde-
lingscompetitie? 

·  Kan tijdens de planning 
van landelijke activiteiten 
ook ruimte gecreëerd 
worden, zodat afdelingen 
ook regionale en/of afde-
lingskampioenschappen 
kunnen organiseren? 

·  Hoe kom ik er achter voor 
welke subsidie onze vere-
niging in aanmerking 
komt? 

·  Hoe staat het er voor met 
de financiële positie van 
de NTTB en de reorgani-
satie van het bondsbu-
reau? 

·  Hoever is de automatise-
ring van het bondsbureau 
gevorderd? Met name op 
het terrein van koppeling 
van bestanden? 

U leest het, vragen op aller-
lei gebied. 
 
Welke aandachtspunten 
brengt het accountmana-
gement de eerste maan-
den met zich mee? 
Ik heb een willekeurig aan-
tal aandachtspunten gefor-
muleerd. 
 
Aandachtspunt voor de 

NTTB:  
·  zorg voor een goede, ge-

automatiseerde admini-
stratie. 

·  leg een database (gege-
vensbank) aan.  

·  breng je producten duide-
lijk onder de aandacht. 

·  stem de landelijke compe-
titie en evenementen af 
met de afdelingen. 

 

Aandachtspunt voor de afde-
ling:  
·  kijk bij de competitie-

indeling naar de wensen 
van de clubs.  

·  communiceer goed over 
de competitie met de vere-
nigingen.  

·  houd de competitie toe-
gankelijk.  

·  teveel beperkende regels 
kan betekenen dat men-
sen afhaken. 

 
Aandachtspunt voor de vere-
niging:  
·  zorg er voor dat de infor-

matie, die op te halen is, 
ook onder de vereniging 
wordt verspreid. 

·  communiceer goed met al-
le geledingen (eigen leden, 
buurtverenigingen, afde-
lingsvertegenwoordigers 
en vertegenwoordigers 
van de landelijke bond). 

 
Aandachtspunt voor de ac-
countmanager:  
·  maak verenigingen erop 

attent dat ze met alle vra-
gen naar het accountma-
nagement kunnen. 

·  draag zorg voor een vlotte 
afhandeling van vragen. 

 
Aandachtspunt voor ons alle-
maal:  
·  stel je open op, laat van je 

horen en laat je zien.  
 
Willen we een goede toe-
komst van de tafeltennis-
sport dan moeten we ons:  
·  open durven op te stellen,  
·  leren van elkaar en  
·  durven te veranderen.  
 

Tot slot. 
Is uw vereniging al eens 
bezocht en staat er nog 
een hulpvraag open? Heeft 
u al eens aangeklopt bij de 
NTTB en was het antwoord 
(nog) onvoldoende? Wilt u 
bepaalde zaken verbeteren 
binnen uw vereniging? 
Draait alles op rolletjes en 
wilt u dat kenbaar maken 
zodat andere verenigingen 
er baat bij kunnen hebben? 
Neemt u dan met mij con-
tact op. 
 
Ik wil iedereen danken voor 
de hartelijke ontvangst. De 
verenigingen die ik tot op 
heden bezocht heb, spre-
ken hun waardering uit dat 
de NTTB naar hen toe 
komt.  
Ook na het bezoek zal con-
tact onderhouden worden. 
Ik spreek de hoop uit dat 
de positieve geluiden blij-
ven en dat we na het ken-
nismaken en verkennen in 
2005 met het accountma-
nagement verder kunnen 
gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jack Holten. 
Accountmanager NTTB 
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Fusie Eurowisselactie 

In de vorige uitgave van ge-
Mixed maakte ik me zorgen 
over de Eurowisselactie. 
NOC*NSF was m.i.verant-
woordelijk voor de afwikke-
ling van deze actie en na 
twee jaar wachten mocht er 
onderhand wel eens uitbe-
taald worden. Arno van Ge-
mert zegde toe dat de uitbe-
taling spoedig zou volgen 
en inderdaad, we hebben 
als verenigingen onze cen-
ten gekregen. Het resultaat  
viel mij tegen en heb ik het 
idee dat er ergens door ie-
mand veel geld verdiend is 
aan deze omwisselactie.  
Als NOC*NSF echter nog 
eens een actie begint, zal 
onze vereniging erg goed 
nadenken of ze weer mee 
gaat doen.  
 
Johan Heurter 

De tafeltennisverenigingen 
Middelburg-Zuid en 't Zand 
gaan per 1 juli dit jaar 
fuseren. 
Bij MZ gaat men in grootse 
stijl afscheid nemen na een 
bestaan van bijna 37 jaar. 
Lange tijd is MZ, vanaf de 
begin jaren 70 t /m 
halverwege de jaren 80, de 
grootste vereniging in ons 
land geweest met in de 
hoogtijdagen 450 leden. In 
de loop van al die jaren zijn 
misschien wel 1000 mensen 
of meer lid van de 
vereniging geweest. 
Op het slotfeest, dat op 12 
juni wordt gehouden in het 
eigen tafeltenniscentrum 
"Slaghvaert", wil het huidige 

bestuur liefst zo veel 
mogelijk leden en oud-
leden weer eens de hand 
schudden. 
Wij willen tafeltennissers 
die ooit lid van onze 
vereniging zijn geweest 
oproepen hun adres (en 
natuurlijk ook hun naam) 
bij de vereniging kenbaar 
te maken. Ook zal er een 
"afscheidsboek"  met 
daarin de geschiedenis van 
de club worden gemaakt. 
Dit boek zal op die 12e juni 
gepresenteerd worden. 
  
Jan Corver, 
voorzitter  
ttv Middelburg-Zuid 



13 

Regionale Bezigheids Wedstrijden Afdelings Leden Vergadering 

De afdelingsledenvergadering wordt dit jaar gehouden op Dinsdag 11 mei om 20.00 
uur in Oudenbosch. Plaats van handeling is opnieuw Cultureel Centrum Fidei et Arti. 
Ook de agenda wijkt niet af van andere jaren. 
Het afdelingsbestuur vertrouwt erop dat alle verenigingen in Oudenbosch vertegen-
woordigd zijn.  

Agenda 

Zaterdag 8 mei    ZuidWestkampioenschappen jeugd in Veldhoven 
Zondag 9 mei      ZuidWestkampioenschappen senioren in Veldhoven 
Zondag 9 mei      Nationale C-meerkampen finale senioren 
Dinsdag 11 mei   Afdelingsledenvergadering in Oudenbosch 
Vrijdag 14 mei     21e Regionale bestuurstoernooi Noord-Oost Brabant in Oss 
Vrijdag 14 mei     Top zeskampen senioren in Etten-Leur en Breda 
Zaterdag 15 mei  Top zeskampen jeugd in Middelburg 
Zaterdag 15 mei  Vroco sport top 12 
Zondag 16 mei    nationale jeugdmeerkampen finales 
Zondag 22 mei    B/C kwalificatieranglijsttoernooi jeugd in Hoofddorp 
Zondag 22 mei    Midden Zeeuwse kampioenschappen 
Vrijdag 11 juni     Finale 22e Hackenberg cup in Arnemuiden 

Gouden Palet Toernooi 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert TTC SPORT LINE in het Belgische Torhout zijn Gouden 
Palettoernooi. De 20e editie is op 13, 14 en 15 augustus 2004. U wordt hierbij van harte 
uitgenodigd om deel te nemen. 
  
Alle informatie is terug te vinden in onze uitnodigingsfolder: 
http://users.skynet.be/ttcsportlinetorhout/20e_GP_2004/20e_Gouden_Palet_2004.doc 
http://users.skynet.be/ttcsportlinetorhout/20e_GP_2004/20e_Gouden_Palet_2004_Flyer.doc 
 
Voor extra informatie en inschrijvingen kunt u terecht bij 
Klaus Lozie 
Warandestraat 16 
8820 Torhout, België 
e-mail: klaus.lozie@skynet.be 
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Open Geldropse kamp. Info ZuidWest 

Het afdelingsbestuur wil de 
kosten mbt het wekelijkse 
competitiebulletin “InfoZuid-
West” drastisch terugbren-
gen. Het bulletin moet in de 
toekomst in hoofdzaak via 
de website van de afdeling 
worden gelezen en naar be-
hoefte door de lezers zelf 
worden afgedrukt. De kopi-
eer- en verzendkosten van 
de “papieren” uitgave moe-
ten omlaag. 
Het afdelingsbestuur zal tij-
dens de ALV van 11 mei 
voorstellen om verenigingen 
tot 25 leden 1 papieren 
exemplaar op aanvraag te 
verstrekken en grotere vere-
nigingen 2. Verenigingen 
moeten zelf bepalen of zij 
een papieren versie wensen 
te ontvangen en deze zelf 
aanvragen. 
In plaats van af te wachten 
heeft het afdelingsbestuur 
besloten de omgekeerde 
weg te bewandelen: 
alle papieren abonnemen-
ten op InfoZuidWest ver-
vallen per 1 juli 2004. 
Papieren abonnementen 
moeten worden aange-
vraagd bij: Ria Elshof, 
Plutostraat 17, 5694 SV, 
Son en Breugel,  
0499-476222, ledenad-
mie@nttb-zuidwest.nl 
De verwachting is dat we op 
deze manier de kosten voor 
de afdeling aanzienlijk kun-
nen drukken. Het AB is zich 
terdege bewust van het feit 
dat dit voor diegene die een 
papieren abonnement nodig 
hebben, extra werk met zich 
meebrengt, maar denkt dat 
dit de beste manier is om dit 
jaar nog de kosten van het 
bulletin te verlagen. 
Namens het AB, 
Henk Sandkuyl 

Zondag 18 april werden er 
in Sporthal de Kievit in 
Geldrop de 21e Open Gel-
dropse Kampioenschappen 
tafeltennis gespeeld. Een 
toernooi waar dan ook 
iedereen aan mee mocht 
doen. De spelers waren van 
alle niveaus en alle leef-
tijden. De in totaal 197 
spelers streden om de titel 
in zeven verschillende klas-
sen. Het toernooi werd 
zoals elk jaar georganiseerd 
door tafeltennisvereniging 
Unicum uit Geldrop in sa-
menwerking met Celed bv. 
In de A-klasse werd er, net 
als het voorgaande jaar, 
gespeeld om geldprijzen. 
De echte toppers uit de 
regio waren aanwezig. Een 
lange dag zorgde uitein-
delijk voor een Bergeijkse 
finale. Daarin was Marco 
Bottram (uitkomend in de 
eerste divisie) een maatje te 
groot voor zijn teamgenoot 
in de competitie, Cees 
Sengers. Bottram won met 
3-1. De derde plaats was 
weggelegd voor Unicumlid 
Pascal van Gemert. Pascal 
was de titelverdediger 
afgelopen zondag in 
Geldrop. In de halve finale 
moest hij echter de 
overwinning laten aan de 
latere kampioen, Marco 
Bottram. In een zeer 
spannende en hoogstaande 
partij trok Bottram uit-
eindelijk aan het langste 
einde. Gelukkig voor Pascal 
wist hij nog wel beslag te 
leggen op de derde plek. Hij 
was net iets te sterk voor 
Robert Kreemers van 
Valkenswaard: 3-2. Een ex-
Unicumlid bleek aan het 
eind van de dag de sterkste 
in de B-klasse. Mike 
Adriaans won de finale met 
3-1 van Inge Fonken van 

Bergeijk. De eerste plek in 
de C-klasse was een prooi 
voor Frans Hendrikx, 
spelend voor Kinawo. 
Marjan Geerlings van AAC 
Cosmos uit Veldhoven 
werd in deze klasse 
tweede. Astrid Mersmans 
werd de winnaar van de D-
klasse. In de finale was zij 
net iets te sterk voor Rob 
Knufman van Helmond ’57. 
In de E-, F-, en G-klasse 
werd er om de titel 
gestreden door jeugd-
spelers. De jeugdspelers 
waren ingedeeld op leeftijd. 
In de E-klasse stonden in 
plaats van twee, drie 
spelers in de finale. Zij 
speelden alledrie tegen 
elkaar om zo uit te maken 
wie zich de sterkste mocht 
noemen. De sterkste was 
uiteindelijk Davy van 
Happen van Unicum. Hij 
rekende in de finale heel 
eenvoudig af met Timothy 
Bakker van Waalwijk en 
Laurens van Voorene van 
Flash uit Eindhoven. Een 
uitstekende prestatie van 
Davy. In de finale van de F-
k lasse t rok  Casper 
Stollman aan het langste 
eind. De speler van Flash 
was te sterk voor zijn 
clubgenoot Stefan van 
Hoek. De eerste prijs in de 
G-klasse ging uiteindelijk 
naar Bjorn van Schaik van 
Bergeijk. Tweede werd 
Sjoerd van de Vaart van 
Valkenswaard. De Open  
Geldropse waren net als 
alle 20 voorgaande edities 
weer een groot succes, 
gezien het aantal deel-
nemers. En het is nu al 
weer aftellen tot de 22e 
editie van dit mooie en 
populaire toernooi onder de 
tafeltennissers. 
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Website bekeken ODT League 

Bij ttv ODT in Roosendaal 
hebben ze de zogenaamde 
ODT-league geïntrodu-
ceerd. Het spel is afgeke-
ken van de Voetbal Interna-
tional waar je uit verschillen-
de eredivisieteams spelers 
moet kiezen die punten 
kunnen halen. Bij ODT is de 
opzet hetzelfde. Alle leden 
stellen een team samen 
met 1 speler uit 1 team. In 
totaal kiezen ze tien spe-
lers, waarvan vier reserves. 
Als een basisspeler niet 
mee kan doen, valt de eer-
ste reserve in. Ook moet er 
elke week een aanvoerder 
gekozen worden. Deze 
haalt die week dubbele pun-
ten binnen. Afhankelijk van 
de resultaten van de spe-
lers zijn er punten te verdie-
nen. Wekelijks wordt een 
stand opgemaakt. Bij ODT 
spelen 13 leden mee met 
dit leuke spel. Wil je er 
meer over weten, kijk dan 
op de website van ODT: 
www.ttv-odt.nl Onder het 
kopje fun vind je dan meer 
informatie over de league, 
zoals de puntentelling.  

TTV Kapelle 
 
De intro pagina is leuk. Er 
komt informatie voorbij en 
aan de zijkant is er  het 
volgende keuzemenu. 

Als de links gevolgd 
worden, krijg je voldoende 
informatie. De sponsors 
hebben een banner, het 
bestuur staat met foto’s 
afgebeeld en de andere 
links geven voldoende 
informatie en zijn actueel.  
De site zou nog wat 
vollediger gemaakt kunnen 
worden door bv. foto’s te 
plaatsen van de teams en 
door bv. foto’s op te nemen 
van act iv i te i ten die 
georganiseerd worden. 
Over die andere activiteiten 
is ook niets te vinden op de 
site (of zijn die er niet?) 
Voor iemand die wil weten 
of ttv Kapelle een 
vereniging voor hem of 
haar is, geeft ze ruim 
voldoende informatie en de 
site is ook visueel 
aantrekkel i jk  om te 
bekijken. 

Van Jacques Derksen kregen we de suggestie om in ge-
Mixed elke keer een of meerdere websites van vereni-
gingen te bespreken. Dat leek de redactie een goed idee en 
in deze uitgave een eerste probeersel. Uiteraard keken we 
naar de website van Kapelle, de vereniging van Jacques.  

 

   

 

Sponsors 
 
Bestuur 
 
Evenementen 
Kalender 
 
Wat kost het 
 
Clubkampioenschappen 
2003 
 
Percentages 
Najaar 2003 
 
Percentages 
Voorjaar 2004 
 
Competitie 
Voorjaar 2004 
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Uit de clubbladen 
•    Op het sportgala van de gemeente Hee-
      ze-Leende worden elk jaar alle sporters 
      uit die gemeente gehuldigd die een 
      kampioenschap behaald hebben. Elk 
      jaar wordt er ook een vereniging uitge-
      nodigd om een demonstratie te houden 
      en dit jaar was ttv De Meppers aan de 
      beurt. Het publiek was voor het begin 
      van de demonstratie aardig rumoerig, 
      maar toen de housebeats werden inge-
      zet en holemens Pong op het podium 
      verscheen, gevolgd door de Chinees 
      Ping, was de zaal er meteen bij! Het 
      werd het hoogtepunt van de avond. 
 
•    TTV Smash uit Geertruidenberg zoekt 
      vrijwilligers voor onder andere het voor-
      zitterschap. Dat is opmerkelijk, want 
      Harrie Waalwijk is pas zo’n 40 jaar in 
      functie en nu al een opvolger zoeken is 
      rijkelijk snel. Van het 40-jarig jubileum, 
      wat onlangs gevierd is, is een dvd ge-
      maakt die bij het bestuur besteld kan 
      worden. 
 
•    Kasten opgeruimd? Bij Wanzl-Belcrum 
      in Breda verzamelen ze: Oude kleding, 
      schoenen, dekens, lakens en slopen. 
      De verzamelde kleding wordt of herge-
      bruikt of milieuvriendelijk verwerkt. 
      Bij het clubgebouw, Kadijkje 7  (zijstraat 
      Minckelerstraat) staat een container, 
      waar iedereen spullen in  kan depone-
      ren. Als u ook wat weg     wilt doen: Bel 
      Rien weterings 076-587 61 00. 
      Voor Wanzl-Belcrum betekent het extra 
      inkomsten die ze willen besteden aan 
      verbetering van hun accommodatie. 
 
•    TTV Tanaka uit Etten-Leur heeft een 

nieuwe commissie: de beginnerscom-
missie. Deze commissie zal zich vooral 
gaan bezighouden met activiteiten die 
gericht zijn op de allerkleinsten. De eer-
ste activiteit die georganiseerd werd  
was een toernooi en het was een suc-
ces. Vele jeugdige Tanakiaantjes en ook 
leden van andere verenigingen deden 
mee. 

•      Een enquête levert soms belangrijke in-
formatie op voor het bestuur over wat 
de leden willen en hoe ze bepaalde za-
ken beleven. TTV Taverbo in Boxtel 
heeft ook een enquête gehouden en 
dat leverde een aantal suggesties op 
die op korte termijn verwezenlijkt kun-
nen worden: 

       - een prikbord 
       - een opbergrek voor tassen 
       - meer gezellige dingen boven de bar 
       - pasfoto bestuursleden in het clubblad 
       - voor de jongste jeugd regelmatig leu-

ke dingen organiseren 
       Voor dit laatste punt kunnen ze mis-

schien eens te rade gaan bij de begin-
nerscommissie van ttv Tanaka. 

 
•      BOB houdt de gemoederen bezig en 

daarom heeft ttv OTTC uit Oss in het 
clubblad ‘Van de groene tafel’ een bar-
reglement opgenomen waarin staat dat 
het bestuur wil voorkomen dat perso-
nen met meer dan het toegestane pro-
milage alcohol aan het verkeer deelne-
men. Op basis daarvan kan de ver-
strekking van alcoholhoudende drank 
worden geweigerd. Het gebruik van al-
coholvrije drank zal ook gepromoot 
worden door die goedkoper aan te bie-
den dan alcoholhoudende drank. 

 
•      Het plafond van het bargedeelte van ttv 
       Waalwijk is volgens de Horecawet 18 
       cm te laag. Daar moet dus iets aan ge-
       beuren. Het bestuur is bezig om de ver-
       bouwingsconsequenties in kaart te 
       brengen en probeert tevens uit te zoe-
       ken wat het gaat kosten. Fijn he, die re-
       geltjes die allemaal aan de verenigin-
       gen worden opgelegd. 
 
•      Het is voor de leden van ttv Attaque uit 

Sint Oedenrode bijna zover: de nieuwe 
shirts komen eraan. De clubkleuren 
blijven groen en zwart. Wel is het 
bestuur nog op zoek naar een nieuw 
logo. Hulp is welkom. 

 
 
Lees verder op bladzijde 16. 
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•    TTV Flash in Eindhoven zit voor een di-
lemma. De vereniging heeft een prima 
eigen ruimte, maar er zijn geen douches 
en er is geen bestuurskamer. Wat moet 
de vereniging nu doen, verkassen naar 
een betere accommodatie of blijven hu-
ren?  

      Er is informatie ingewonnen bij andere 
verenigingen met een eigen accommo-
datie met het oog op een eventuele 
nieuwbouw en er wordt opnieuw geke-
ken naar de aanleg van douches in de 
huidige hal. Het moet wel allemaal snel 
besloten worden. Het huurcontract moet 
nl. voor juni 2005 opgezegd worden, of 
het wordt met 10 jaar verlengd. 

 
•    Onlangs hebben 40 basisschoolleerlin-

gen een kijkje genomen bij ttv Tios ’51 
in Tilburg. Ze kregen vijf weken lang el-
ke maandag een uur training. De kinde-
ren werden opgesplitst in twee groepen. 
De eerste groep bevatte de kinderen 
van 8 t/m 10 jaar en de tweede groep de 
kinderen van 11 t/m 13 jaar. Ze zijn in 
die vijf weken enorm vooruitgegaan en 
nu maar hopen dat er ook enkele lid 
worden van ttv Tios ‘51. 

 
•    Bij sv Red Star ‘58 uit Goirle wordt het 

gast-aan-tafeltoernooi georganiseerd. 
Bij dit dubbeltoernooi moet je voor je ei-
gen dubbelpartner zorgen, die als gast 
met jou mee mag spelen.  

 
•    Tafeltennis en badminton zijn sporten 

die goed met elkaar samen gaan en 
daarom heeft de toernooicommissie van 
AAC Cosmos uit Veldhoven besloten 
een badmintontoernooi te organiseren. 
In de volgende ‘Toffelproat’ lezen we 
vast hoe het geweest is. 

 
•    In het clubblad van ttv Arnemuiden staat 

de beruchte Babbelboxquiz, met vragen 
vol met roddels over natuurlijk Arnemui-
den leden. Ik weet er natuurlijk niet zo-
veel van, maar volgend mij bestaat de 
clubbladredactie uit dikke, bolle, vette, 
brede mensen. 

Uit de clubbladen vervolg 
•     In ‘Smashparade’, het clubblad van Het 

Markiezaat uit Bergen op Zoom troffen 
we een boodschap aan om over na te 
denken. 

     Wat is vrijwilligerswerk: 
     Vrijwilliger zijn…. 
     is vrijwillig, maar niet vrijblijvend 
     is verbonden, maar niet gebonden 
     is onbetaalbaar, maar niet te koop 
     is positief denken, is positief doen 
     met als enig doel, voor jezelf en de 

ander en de vereniging een goed 
gevoel 

 
•     In het ‘Schuivertje’, het clubblad van ttv 

Geenhoven uit Valkenswaard wordt 
gewach gemaakt van spektaculaire 
tafeltennisveranderingen die ons te 
wachten staan. Bij het serveren zal in 
de toekomst de bal boven het hoofd 
moeten worden opgegooid en wel 
minimaal 50 cm boven het hoofd. 

     Ik weet er ook nog een paar: het netje 
wordt 20 cm hoog, het balletje drie keer 
zo zwaar en we spelen straks 11  
games tot de drie.  

 
•     De afdeling ZuidWest is niet de enige 

afdeling met een afdelingsblad. Ook de 
afdeling Gelre heeft een blad dat wat 
inhoud betreft veel lijkt op ge-Mixed. In 
het laatste nummer o.a. een verslag 
van de regiovergaderingen, van het 
kindertafeltennisfeest, van de afdelings-
kampioenschappen en aandacht voor 
het gouden jubileum van GSV uit 
Giesbeek. En de column in Gelre 
nieuws is van Ton. 

 
 


