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Electronische ge-Mixed 
 
Sinds januari 2004 is de ge-Mixed alleen nog in electroni-
sche vorm beschikbaar. De voor– en nadelen zijn al eerder 
in dit blad aan de orde geweest, maar nu wordt het tijd om 
eens een reactie te horen uit het veld. Wat vinden jullie, de 
lezers, van de electronische ge-Mixed? Voldoet het blad 
aan de verwachtingen? Is de opmaak goed genoeg om uit 
te printen? Wordt het blad ook uitgeprint om bijvoorbeeld in 
de kantine te leggen? Zijn er wensen? 
Ik zou het zeer op prijs stellen als u een reactie wilt geven. 
Dat mag uitgebreid, maar ook korte opmerkingen zijn wel-
kom. 
Het lezersbestand is in elk geval fors gestegen. Zo’n 3000 
mensen downloaden het blad en ook krijgen een aantal 
mensen ge-Mixed rechtstreeks via de mail toegestuurd. Als 
u dat ook wilt kunt u dat melden bij de redactie. 
 
Ik wens u veel leesplezier met deze ge-Mixed. 
 
Johan Heurter 

Inhoud 

‘ge-Mixed’ 

Redactieadres 

Johan Heurter, 
Langeakker 33, 
5735 HD Aarle-Rixtel. 
tel. 0492-382017 
e-mail: gemixed@nttb-zuidwest.nl 

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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TTV “De Meppers” 50 jaar 

Begin jaren ‘60 werd beslo-
ten om op eigen benen te 
staan, genaamd TTV KAJ 
de Meppers. De onderlinge 
competitie werd in geruild 
voor de bondscompetitie en 
zo hadden we in 1962 ons 
1ste kampioensteam be-
staande uit Harrie vd Kruijs, 
Gradje Maas, Gerrie Brou-
wers en Jan Berkers.  
 
In 1967 betrekken we het 
legendarische St. Maar-
tenshuis (nu brandweerka-
zerne). Hier is onze vereni-
ging tot grote bloei geko-
men. Het aantal leden ging 
met sprongen omhoog. De 
jeugdopleiding begon zijn 
vruchten af te werpen. Een 
nieuwe trainer, Tjeu van 
Vroenhoven, werd aange-
trokken. Onder zijn leiding 
werd het toenmalige eerste 
team met Marcel Vaessen, 
Hennie Boerenkamp, Henk 
van Kuijk en André van der 
Kruijs kampioen in de 1ste 
klasse en promoveerden zij 
naar de landelijke kompeti-
tie. Ook het eerste meisjes-
team met Marleen van de 
Hurk, Karin van der Kruijs 
en Anne-Marie Bosch ging 
landelijk spelen.  
 
In 1976 moest de Meppers 
vertrekken naar de sporthal 

de Pompemaker in de Nieu-
we Hoeve. We werden on-
dergebracht in een achteraf-
zaaltje (MP ruimte) waar 
maar plaats was voor 2 com-
petitietafels. De leefbaarheid 
van onze vereniging nam af 
en zo ook het aantal leden. 
Gelukkig bestond het be-
stuur van onze vereniging op 
dat moment uit een aantal 
zeer enthousiaste mensen, 
o.a. Piet vd Boogaart (wed-
strijdsecretaris), Ad Peeters 
(Voorzitter), Annemieke 
Scheepens (Secretariaat) en 
Adriaan vd Velden (Activi-
teiten), die er voor gezorgd 
hebben dat onze vereniging 
is uitgegroeid tot de volwas-
sen club die het nu is. Ook 
het werk van Jan vd Sanden 
als trainer heeft tot op heden 
zichtbaar effect. 
 
In 1997 worden we overge-
plaatst naar de huidige, nieu-
we aangebouwde sportzaal in 
de Pompenmaker. In de jaren 
die volgen wordt flink geïn-
vesteerd in de jeugd o.l.v. 
Ralf van de Moosdijk, als 
jeugdtrainer en d.m.v. de ver-
schillende ledenwervingsac-
ties. Het begint allemaal met 
een goed voorbereide trai-
ning tijdens de gymles van de 
basisschool Merlebos. Daar-
na volgen het Kindertafelten-

Tafeltennisvereniging de Meppers is ontstaan 
in 1954 uit de katholieke standsorganisatie     
K(atholieke) A(rbeiders) B(eweging), kortweg 
KAB. En deze had weer een jongerenafdeling 
en die heette KAJ waarbij de J op Jeugd 
sloeg. De vereniging heette dan ook TTV KAJ 
Heeze. Opgebouwd door Cor Bukkems, Harrie 
Berkers en Jan Scheenen werden de eerste 
pingpong ballen over de tafel gemept. 

nisfeest en de oprichting 
van het Herfsttafeltennis-
toernooi. Ook wordt de 
Magro’s geïntroduceerd o.
i.v. Jan Berkers en Pascal 
Cocquyt. Hoogtepunt is de 
beginnerscursus in 2002 
waaraan 87 kinderen deel-
nemen. Naast het aantal 
leden dat enorm is toege-
nomen, neemt ook het ni-
veau toe. Dit leidt in 2000 
tot een jeugdteam, be-
staande uit Bram Lem-
mens, Eric Janssen en 
Tom Marechal, dat het 
schopt tot landelijk B en in 
2003 keert het vaandel-
team bij de senioren, be-
staande uit Thijs Cremers, 
Peter vd Boogaart en Ralf 
vd Moosdijk, na 17 jaar te-
rug in de 1ste klasse. 
 
Op dit moment mag TTV 
de Meppers zich een bloei-
ende vereniging noemen 
met ruim 80 leden en 10 
teams in competitiever-
band, een sportvereniging 
met vele vrijwilligers in zo-
wel bestuur, jeugdcommis-
sie, maar ook daarbuiten. 
Kortom een vereniging om 
trots op te zijn.  
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TTV “De Meppers” 50 jaar 

Receptie 
 
Op zaterdagmiddag 11 sep-
tember hield ttv De Meppers 
een receptie in Sportcafe ’t 
Pumke te Heeze. Tijdens 
deze receptie deden Henk 
Sandkuyl (namens de afde-
ling ZuidWest) en Kees 
Kamp (namens het hoofd-
bestuur) een woordje en bo-
den ze ook de traditionele 
cadeaus aan.  
Kees Kamp overhandigde 
voorzitter Ivonne Valent een 
spiegel in de vorm van een 
tafeltennisbatje en ook 
Henk Sandkuyl was niet 
met lege handen. Het ca-
deau van de afdeling was 
helaas door TPG Post be-
schadigd in Valkenswaard 
afgeleverd en kon daarom 
nog niet overhandigd wor-
den. Als compensatie had 
hij voor voorzitter Ivonne 
Valent een enorme bos 
bloemen en de toezegging 
dat het nieuwe cadeau zo 
spoedig mogelijk naar Hee-
ze zal komen. 

Vanaf de oprichting is Jan Berkers betrokken bij ttv De 
Meppers in Heeze en hij is dan ook 50 jaar lid van de 
vereniging. Een huldiging is wel op zijn plaats, maar 
daar wil Jan Berkers niets van weten. “Al komt de 
koningin persoonlijk, dan nog wil ik geen lintje.” Zijn 
familie dacht daar anders over en heeft een speciale 
onderscheiding in het leven geroepen: De Gouden 
Beer. Die kreeg hij omgehangen, zodat hij toch even 
in de spotlights stond. Zodra het officiële gedeelte 
voorbij was liet Jan nog eens merken niets te moeten 
hebben van al dat gedoe. Hij zei:”Zo, nu kunnen we 
weer gewoon bier gaan drinken.” 

Jan Berkers: gouden Mepper 
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Accountmanagement 

Voortgang Account-
management: 
Binnen mijn afdelingen zijn 
inmiddels een flink aantal 
verenigingen bezocht. Uit 
deze bezoeken/contacten 
zijn in de afdelingen Holland 
Noord, Midden, West en 
Zuid West meer dan  250 
hulpvragen naar voren ge-
komen. De meeste daarvan 
zijn op korte termijn 
opgelost/beantwoord. Een 
aantal vragen verreist ech-
ter een langer traject. 
(bijvoorbeeld accommo-
datieproblemen waarbij 
derden betrokken zijn) 
De meeste verenigings-
mensen komen al weer 
terug van vakantie en ook 
de aanvragen voor een 
bezoek druppelen al weer 
binnen. U zult begrijpen dat 
ik de bezoeken per afdeling 
zoveel mogelijk wil combi-
neren om de reisafstanden 
zoveel mogelijk te beper-
ken. 

Onderwerpen: 
Welke onderwerpen komen 
er zoal ter sprake in een 
accountgesprek? Heel erg 
veel kan ik u meedelen. Om 
eens een overzicht te geven 
welke onderwerpen er ter 
sprake zijn gekomen in alle 
gesprekken binnen het 
accountmanagement zal ik 
een (gedeeltelijk) overzicht 
van de hulpvragen geven: 

•   aansprakelijkheid (bestuurs)leden 
•   accommodatie 
•   ARBO binnen de club 
•   bereikbaarheid van de locatie (klantvriendelijkheid) 
•   betalingen aan trainers/vrijwilligers 
•   breedtesportimpuls 
•   brochures 
•   communicatie met bondsbureau 
•   competitie 
•   competitie 
•   contacten met de gemeente 
•   databank FAQ 
•   financiën/Penningmeester 
•   fusie(s)/samenwerkingsverbanden 
•   gezamenlijke inkoop materialen 
•   het maken van (jeugd)beleid 
•   huishoudelijke reglementen 
•   huurprijzen sportzalen 
•   internet en verenigingen 

De accountmanager van de afdeling West en 
Zuid West, Jack Holten, kon zijn werk-
zaamheden bij de Nederlandse Tafeltennisbond 
niet meer combineren met zijn baan in het 
onderwijs. Dit wil zeggen dat mijn taken zijn 
uitgebreid en ik, naast Holland Noord en Midden, 
de afdelingen West en Zuid West onder mijn 
verantwoordelijkheid vallen.  
Doordat ik begin juni voor een hersteloperatie 
aan mijn kaak onder het mes ben gegaan, zijn er 
in de maanden juni en juli door mij geen 
bezoeken afgelegd. Vanaf 1 augustus ben ik 
echter weer op volle sterkte terug. 

Door Bram de Muijnck, accountmanager afd. ZuidWest 
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Accountmanagement 
•   jeugdprojecten (onder andere 6-9 jarigen 

en Superstar) 
•   Jubileumactiviteiten (org. interland) 
•   kantinebeheer/barbezetting 
•   kinderopvang bij de club 
•   kinderTafeltennisFeest 
•   kwaliteitseisen/functieomschrijvingen 

kader 
•   ledenwerving –en ledenbehoud 
•   lesgeven op (basis)scholen 
•   lid van verdienste/Erelid. Wanneer? 
•   pers en communicatie 
•   planning evenementen 
•   regiobijeenkomsten 
•   roken en alcohol (sociale hygiëne) 
•   royeren/schorsen van leden 
•   scheidsrechters 
•   seksuele intimidatie 
•   seniorenprojecten (oa. 55+) 
•   spelregels 
•   sponsoring stappenplan 
•   sport overdag 
•   statuten wijzigen (voor 1992) 
•   subsidieregelingen gemeente 
•   topsport 
•   trainerscursussen 

•   trainers 
•   trainingen 
•   verzekeringen 
•   vrijwilligersbeleid binnen de club/ouders 
•   wet –en regelgeving, verzekeringen 

binnen de club 
 
 
Accountbezoek: 
Wanneer u een aanleiding heeft om eens 
met mij van gedachten te wisselen, neemt 
u dan contact met mij op. Dat kan via 
muijnck@nttb.nl of via 06-13167207. Een 
accountgesprek neemt ongeveer één uur 
in beslag.  
Mijn ervaring is dat als er meerdere 
personen van het bestuur aanwezig zijn 
een ieder zijn portefeuille kan toelichten. 
Dit is natuurlijk niet altijd mogelijk en ook 
absoluut geen probleem. Ook als het 
gesprek niet plaats kan vinden in de 
speellocatie is daar altijd wel een 
oplossing voor te vinden.  
 
Vervolg op bladzijde 8. 



8 

Regionale Bezigheids Wedstrijden Accountmanagement 

www.nsc.nl : landelijke sportkoepel met 
veel producten en diensten 
www.ncsu.nl Zij hebben op dit moment 
een overzicht over de activiteiten op het 
gebied Sportiviteit & respect. 
 
Updates via émail 
Als u als vereniging op de hoogte 
gehouden wilt worden van de laatste 
nieuwtjes op tafeltennisgebeid dan is de 
www.nttb.nl site natuurlijk een goede optie. 
Als accountmanager heb je echter 
toegang tot vele interessante sites op het 
gebied van sport. Als ik ontwikkelingen 
vind op deze sites, denk daarbij bijv. aan 
de stand van zaken omtrent roken, 
alcohol, beleid enz, dan verstuur ik deze 
via de mail naar de verenigingen die ik heb 
bezocht en die daar prijs op stellen. Er zijn 
ook verenigingen die graag op de hoogte 
willen worden gehouden van deze zaken 
zonder dat er een gesprek heeft 
plaatsgevonden. Ook deze verenigingen 
kunnen een updatemail ontvangen. Een 
mail naar muijnck@nttb.nl is voldoende. 
 
Met sportieve groet, 
 
Bram de Muijnck 
muijnck@nttb.nl; tel 078-6124148 of  
06-13167207 
 
ps: Tip: 
Themabijeenkomsten georganiseerd door 
provinciale sportraden in de regio. Zie de 
scholingskalender op de website van de 
NTTB.  U kunt de activiteiten per sport-
servicebureau ook vinden op http://www.
iossport.nl  waar voor de maand septem-
ber al divers interessante gratis workshops 
gepland zijn. 

Themabijeenkomsten: 
Uit mijn bezoeken binnen de afdeling 
Holland Noord en Midden zijn een flink 
aantal vragen over de Wet –en regelgeving 
naar voren gekomen. Ook de vraag of de 
vereniging zijn verzekeringen in orde heeft 
kon niet altijd direct met ‘Ja’ beantwoord 
worden. Het ligt in de bedoeling om diverse 
themabijeenkomsten verspreid over de 
afdelingen  te plannen met ‘Wet –en 
regelgeving en verzekeringen’ als thema 
en specialisten als gastsprekers.  Als er 
binnen uw vereniging een specialist 
rondloopt die een bijdrage zou kunnen 
leveren in een bepaald onderwerp binnen 
een themabijeenkomst en deze persoon 
heeft zin en tijd om een gedeelte voor zijn 
rekening te nemen dan zijn suggesties van 
harte welkom.  
 
Nuttige internetsites 
www.sport.nl : Alle mogelijke onderwerpen 
komen hier aan bod. ‘Bestuur & 
Management’ geeft antwoord op vragen die 
binnen de verenigingen leven. 
www.sportvraagwijzer.nl : Deze site heeft 
een uitstekende zoekmachine waardoor 
het mogelijk is om snel over informatie te 
beschikken over producten en diensten van 
verschillende sportorganisaties 
www.nks.nl : Zij hebben een uitstekende 
vraagbaak waar veel aanvullende 
informatie te halen valt 
www.kic.nisb.nl : Deze site heeft een 
sportforum waar met andere verenigingen 
van gedachten gewisseld kan worden over 
uiteenlopende onderwerpen 
www.digisport.nl : Een site over een aantal 
aspecten van de breedtesport 
www.iossport.nl : Alle sportraden worden er 
per provincie uitgelicht en geven hun 
activiteiten op een duidelijke manier weer. 
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Internationale tafeltennisshow bij Taverbo/Sabo 

Op maandag 18 oktober zal in de tafeltennis-
hal van Taverbo/Sabo aan de Voetboog 8 in 
Boxtel een internationale tafeltennisshow wor-
den gehouden met Milan Orlowski en Jindrich 
Pansky. Het programma begint om 19.00 uur. 
De zaal is open om 18.00 uur. 

Doel 
Taverbo/Sabo wil de mani-
festatie gebruiken om het 
tafeltennissen ook bij die 
mensen te brengen die er 
minder bekend mee zijn, en 
met name bij de jeugd en 
de vijftigplussers uit Boxtel. 
Tegelijk sluit Taverbo/Sabo 
met deze manifestatie de 
interne festiviteiten van het 
30-jarig bestaan van de ver-
eniging naar buiten toe af. 
 
Toelichting en inhoud 
van de manifestatie 
Voor deze voor Boxtel zeer 
unieke manifestatie heeft 
Taverbo/Sabo een contract 
afgesloten met Milan Or-
lowski en Jindrich Pansky, 
twee oud-Europese kampi-
oenen tafeltennis. Zij trek-
ken met een zeer spectacu-
laire show door Duitsland 
en Nederland en promoten 
daarmee de sport in het al-
gemeen en  het tafeltennis 
in het bijzonder. Zij spelen 
demonstratiewedstrijden en 
hun show kent ook de nodi-
ge ludieke momenten. Zo 
wordt b.v. ook met alterna-
tief materiaal gespeeld. Het 
publiek kan dan ook genie-
ten van unieke staaltjes ta-
feltennis met zeer hoog-

staand spel. Niet voor niets 
behoorden beide ex-
kampioenen tot de wereldtop 
tafeltennis. In Boxtel werd 
nog niet eerder op zo’n ni-
veau getafeltennist. Het be-
stuur is er in geslaagd om di-
verse sponsors te werven 
voor dit unieke evenement. 
Door een aangepaste inde-
ling van de eigen hal en de 
bouw van een tribune kun-
nen ongeveer 350 toeschou-
wers de hoogstaande mani-
festatie bijwonen. 
 
Entreeprijzen 
Mede ook door de grote be-
reidheid van gemeente en 
andere sponsoren kan de 
entreeprijs beperkt blijven tot 
slechts € 3,00 en € 2,00 voor 
basisschoolleerlingen. 
 
Kaarten 
Kaarten zijn, uitsluitend in 
voorverkoop verkrijgbaar in 
de zaal, iedere maandag 
vanaf 20.00 u en te bestellen 
of te verkrijgen op de volgen-
de adressen: 
Cees Hems,  
Nieuwe Nieuwstraat 77,  
Boxtel, tel.: 672213 
Jan Rabou,  
van de Aastraat 24, Boxtel, 
tel. 674131. 
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Redactiestatuut ge-Mixed 

Om problemen achteraf te voorkomen is het 
belangrijk dat iedereen weet waarvoor ge-
Mixed bedoeld is en wat de rechten en plichten 
van de redactie zijn. Vandaar dat er een redac-
tiestatuut is opgesteld. Dit statuut is onlangs 
door het afdelingsbestuur goedgekeurd en de 
tekst treft u hieronder aan. 

Het doel van ge-Mixed is de 
lezers te informeren over ta-
feltenniszaken en hieraan 
verwante gebeurtenissen. 
Ge-Mixed bevat daarom in-
formatie, nieuws en achter-
grondartikelen over tafelten-
nis en eventuele zaken die 
op het tafeltennis of op de 
tafeltennisverenigingen van 
invloed kunnen zijn. Hoofd-
aandachtspunten zijn zaken 
die in de afdeling ZuidWest 
spelen, maar landelijk of in-
ternationaal nieuws is ook 
mogelijk. 
 
Het staat iedereen vrij om 
kopij aan te leveren voor 
ge-Mixed. Voorwaarde is 
wel dat de kopij past binnen 
de doelstelling. 
 
De aangeboden kopij mag 
niet kwetsend of beledigend 
zijn voor anderen, discrimi-
nerend, opruiend of aan-
stootgevend. De redactie 
kan kopij weigeren. Ze zal 
de aanbieder dat dan met 
opgave van de reden(en) la-
ten weten. 
Anoniem aangeboden kopij 
zal worden geweigerd. Wel 
kan op verzoek de naam 
van aanbieder worden weg-
gelaten. Een dergelijk ver-
zoek kan voor de redactie 
ook reden zijn kopij niet 
voor publicatie in aanmer-
king te laten komen. 

 
De redactie is vrij om de 
aangeboden kopij in te kor-
ten en taalkundige verbete-
ringen aan te brengen. Ze 
zal daarbij zorgen dat de in-
houd niet essentieel veran-
derd wordt. 
 
De redactie is niet verant-
woordelijk voor de inhoud 
van de aangeboden kopij en 
is niet aansprakelijk voor 
eventuele gevolgen die 
voortvloeien uit de publicatie 
van aangeboden kopij. 
 
Artikelen uit ge-Mixed mogen 
zonder toestemming overge-
nomen worden onder bron-
vermelding. 
 
De uitvoering en handhaving 
van het redactiestatuut is 
door het afdelingsbestuur 
gedelegeerd aan de redactie 
van ge-Mixed en bij verschil 
van interpretatie van het re-
dactiestatuut tussen redactie 
en auteur zal het afdelings-
bestuur hierover een besluit 
zal nemen. 

Door Johan Heurter 
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Op weg naar 50.000 leden 

Zo luidt de titel van het 
beleidsplan van de NTTB in 
de komende jaren. De 
concrete doelstelling houdt 
in dat de verenigingen 
gemiddeld 3 tot 4 leden per 
jaar erbij moeten krijgen. 
Dat is met inzet van 
iedereen een haalbare 
kaart. Op de afdelings-
ledenvergadering heeft 
NTTB voorzitter Cees 
Korevaar hier het een en 
nader over gezegd. 
Ondergetekende heeft daar 
als afdelingsvoorzitter op 
ingehaakt en de clubs 
opgeroepen om hun beleid 
voor wat betreft het 

daadwerkelijk opgeven van 
hun leden bij de NTTB nog 
eens te bezien. Het lijkt 
erop dat die oproep lang-
zaam effect gaat sorteren. 
Daarom nogmaals: 
Verenigingsbesturen geef 
(zoals dat reglementair ook 
hoort) al je leden op bij de 
NTTB. We hebben alle 
begrip ervoor dat een 
aanlooptijd gehanteerd 
wordt, soms zijn nieuwe-
lingen binnen korte tijd weer 
verdwenen, maar die 
periode mag geen jaren 
duren. Praat er nog eens 
over en doe er iets aan!  
 

Ria Elshof, zij houdt de 
ledenadministratie bij, kon 
enige tijd geleden een 
enthousiast e-mailtje naar 
de bestuursleden sturen. 
Een vereniging ‘ergens in 
de afdeling’ gaf plotseling 
ongeveer 20 extra leden op! 
Daarnaast liggen er nog 
beloftes van wat vereni-
gingen dat ze er wat beter 
op zouden gaan letten.  
Geldt hier: Goed voorbeeld 
doet goed volgen? Ik hoop 
het van ganser harte.  
 
Adri Dam,  
voorzitter ZuidWest 
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Automatisering bij N.T.T.B. 

De ledenadministratie van de NTTB wordt ver-
der geautomatiseerd. Dat betekent een veran-
dering voor de secretarissen van de verenigin-
gen. In de nieuwsbrief die ook op de website 
staat kunt u de details vinden, maar hieronder 
toch een stukje uit die brief. 

De hoofdmoot van de le-
denadministratie wordt ge-
vormd door de registratie 
van de gegevens van N.T.T.
B. leden. In de bestaande 
situatie wordt de volgende 
procedure gevolgd:  

●    Een aspirant-lid meldt 
zich aan bij de vereniging 
en vult een inschrijfformulier 
in. De secretaris van de ver-
eniging werkt aan de hand 
van het inschrijfformulier 
zijn eigen administratie bij 
en vult het formulier “nieuw 
lid” in. Wijzigingen, inclusief 
het beëindigen van het lid-
maatschap, worden meestal 
op een minder formele wijze 
aan de secretaris doorgege-
ven (telefonisch, een briefje 
of een mailtje). Dergelijke 
wijzigingen worden tevens 
vastgelegd op een mutatie-
formulier. Periodiek ver-
zendt de verenigingssecre-
taris alle verzamelde “nieuw 
lid” en mutatieformulieren 
naar de ledenadministrateur 
van de afdeling. 

●    De ledenadministrateur 
van de afdeling verwerkt al-
le ontvangen formulieren in 
de afdelingsadministratie, 
die met behulp van de CAA 
applicatie wordt gevoerd. 
Zo’n acht keer per jaar 
maakt de administrateur 
een diskette aan met daar-
op alle lidmutaties van de 

betreffende periode en stuurt 
deze naar het bondsbureau. 

●    De ledenadministratie 
van het Bondsbureau ver-
werkt alle aangeboden dis-
kettes met lidmutaties in het 
centrale CAA systeem. De 
verenigingen ontvangen een 
mutatieoverzicht/ledenlijst 
van het bondsbureau. 

De nieuwe situatie kent een 
aanzienlijk kortere procedu-
re: 

●    Nadat een aspirant-lid 
zich heeft aangemeld of een 
bestaand lid een mutatie 
heeft doorgegeven werkt de 
secretaris van de vereniging 
het ledenbestand in de nieu-
we applicatie bij. Bij aanmel-
ding van een nieuw lid wordt 
onmiddellijk een (voorlopig) 
bondsnummer toegekend. 
De secretaris kan desge-
wenst een actuele ledenlijst 
aanmaken. 

●    Het systeem meldt alle 
nieuwe leden aan de leden-
administrateur van de afde-
ling. Hij/zij dient van de nieu-
we leden het (voorlopig toe-
gekende) bondsnummer te 
verifiëren. Na bevestiging 
door de administrateur is het 
lid definitief toegetreden tot 
het ledenbestand van de    
N.T.T.B. 

 

Voorlopig blijft, net als in 
de huidige situatie, het le-
denbestand van 1 januari 
en 1 augustus bepalend 
voor de hoogte van de 
bondsbijdrage. Echter, van-
wege de sterk vereenvou-
digde en verkorte procedu-
re is een vereniging in 
staat om op een veel later 
tijdstip nog wijzigingen door 
te voeren en is de kans op 
fouten aanzienlijk ver-
kleind. Hierdoor zal de be-
rekende bondsbijdrage, be-
houdens fouten van de ver-
enigingsecretaris, in over-
eenstemming zijn met het 
werkelijke ledenbestand. 
Dos Engelaar en Harry 
Bosman 
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Kinder Tafeltennisfeest 

Op een aantal punten komt 
de NTTB volledig tegemoet 
aan de kritische opmerkin-
gen. Zo komen er dit jaar 
mooie grote kleurrijke pos-
ters die u per post worden 
toegestuurd en komen de 
materialen op een vroeger 
tijdstip beschikbaar op de 
website van de NTTB. Op 
verzoek kunnen een aantal 
van deze formulieren ook 
per post verstuurd worden. 
Over de attenties voor de 
kinderen wordt op dit mo-
ment nog overleg gevoerd. 
Ook deze aandenkens ko-
men vanaf oktober al voor u 
beschikbaar. 
Deelname 
Jaarlijks nemen tussen de 
150 en 200 verenigingen 
deel aan dit evenement. Ook 
dit jaar gaat het weer van 
start. In en rondom de kerst-
vakantie kunnen kinderen 
van de basisscholen bij de 
dichtstbijzijnde vereniging 
meedoen aan deze gezellige 
tafeltennisdag. 
Wat is het Kinder Tafelten-
nisfeest? 
De kinderen maken via spel-
vormen en wedstrijdjes ken-
nis met tafeltennis. De leef-
tijd van de kinderen kan vari-
eren van 6 t/m 12 jaar. U be-
paalt zelf welke kinderen u 
uitnodigt. Het doel is dat kin-
deren een gezellige tafelten-
nisdag hebben, waarbij niet 

de prestatie maar het ken-
nismaken met de tafeltennis-
sport voorop staat. Het orga-
niseren van dit evenement 
biedt prima mogelijkheden 
voor uw vereniging om de ta-
feltennissport te promoten. 
Aansluitend kunt u de deel-
nemers bijvoorbeeld uitnodi-
gen voor een aantal kennis-
makingslessen. 
Ondersteuning 
- De NTTB ondersteunt u 
met diverse materialen 
(handleiding voor de vereni-
ging, begeleidende brief voor 
scholen, inschrijfformulier en 
bevestigingsbrief voor kinde-
ren). Vanaf begin oktober 
zijn deze beschikbaar via de 
website van de NTTB – 
www.nttb.nl (klik daarna op 
jeugdprojecten en vervol-
gens op kindertafeltennis) 
doch op verzoek kunnen ze 
ook aan u worden toegezon-
den. 
- Er worden 2000 grote 
kleurrijke posters beschik-
baar gesteld voor de vereni-
gingen die op de scholen 
kunnen worden neergehan-
gen. Op het aanmeldingsfor-
mulier gelieve u het aantal 
gewenste posters op te ge-
ven. Deze posters worden u 
rond 15 oktober a.s. per post 
toegestuurd. 
- Er wordt gezorgd voor een 
leuke attentie voor alle deel-
nemers. Hierover wordt mo-

menteel nog overleg ge-
voerd doch vanaf oktober 
komen deze beschikbaar 
voor de verenigingen. 
- Als bijdrage in de organi-
satiekosten stelt de afdeling 
€ 1.135,-- beschikbaar die 
over de deelnemende vere-
nigingen worden verdeeld 
- Er zijn afdelingscoördina-
toren aangesteld waarbij u 
terecht kunt met eventuele 
vragen over dit evenement. 
Wat staat u te doen? 
De wervingsbrief en het 
aanmeldingsformulier staan 
op de website van de NTTB 
of worden aan de bekende 
contactpersonen via e-mail 
toegestuurd.. Indien uw ver-
eniging deze bescheiden 
per post toegestuurd wilt 
krijgen dan kunt u contact 
opnemen met ondergete-
kende. 
U wordt verzocht het aan-
meldingsformulier voor 10 
oktober a.s. te retourneren 
aan ondergetekende. 
Mocht u nog vragen hebben 
dan kunt U ten alle tijden te-
lefonisch of via e-mail con-
tact opnemen met onderge-
tekende.  
 
Afdelingscoördinator  
Jan van Gemert 
Prins Bernhardlaan 40 
5261 VC Vught 
tel. 073-6571779 
JBvGemert@hetnet.nl 

Op woensdag 15 september jl. is er een 
landelijke bijeenkomst geweest waarbij het 
Kinder Tafeltennisfeest (KTTF) 2003/2004 
geëvalueerd werd. Daarbij zijn de kritische 
opmerkingen die op veel formulieren vermeld 
werden, uitgebreid aan de orde geweest. De 
resultaten van deze besprekingen waren zeer 
bemoedigend.  
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Afdelingsontmoeting jeugd 

Dit jaar is de organisatie in 
handen van de afdeling 
West. De definitieve locatie 
is op dit moment nog niet 
bekend maar zal waar-
schijnlijk zijn bij TOGB in 
Berkel en Rodenrijs 
De ontmoeting wordt ge-
houden op zondag 21 no-
vember a.s. De aanvang is 
om 10.30 uur. Einde ca. 
17.00 uur. 
 
Zowel bij de jongens als de 
meisjes wordt gespeeld in 
drie leeftijdsgroepen, nl. ju-
nioren, kadetten en pupil-
len/welpen. De wedstrijden 
worden gespeeld in de vorm 
van een achtkamp. Hierbij 
spelen de spelers van de-
zelfde afdeling niet tegen el-
kaar. Het dubbelspel wordt 
na afloop van de meerkam-
pen nog gespeeld. 
 
Voor meerdere informatie 
betreft deze afdelingsont-
moeting kunt u contact op-
nemen met  
N.v.Erp, tel.: 0412-632106, 
e-mail: nicovanerp@home.
nl 

Teamsamenstelling  
Meisjes junioren              
1         Wies van Haaren             Taverbo 
2         Inge Fonken                     Vice Versa´51         
res.1   Lacey Koole                     Sar´72 
res.2   Audrey Koole                   Sar´72 
res.3   Sandra Timmermans       Wanzl/Belcrum 
 
Meisjes kadetten             
1         Simone de Klerk              Sar´72 
2         Monique Posthuma         Red Star´58 
res.1   Nina Veeken                    Never Despair 
res.2   Mandy de Kloe                 Waalwijk 
res.3   Lisette van Meel              Wanzl/Belcrum 
 
Meisjes pupillen/welpen           
1         Diane Overbeeke            Hotak´68       
2         Marlotte Staps                 Taverbo 
res.1   Nikkie Snapper                Tanaka 
res.2   Loulou van Beijsterveld   Wanzl/Belcrum 
res.3   Sharina Davidse              ´t Zand 
 
Jongens  junioren                     
1         Loran van Grootel            Unicum 
2         Jeroen Christiaansen       Tanaka 
res.1   Vanja vd Pol                     TTCV/Herwaarden 
res.2   Wesley Wegman             ´t Zand 
res.3   Dirk Ekelschot                 Tios´51 
            
Jongens  kadetten          
1         Ray van de Hijde             Wanzl/Belcrum       
2         Thomas van Gasteren     JCV 
res.1   Simon Schoones             JCV 
res.2   Ivo van den Eerenbeemt Never Despair 
res.3   Robin Peeters                  Flash 
 
Jongens  pupillen/welpen 
1         Mike van de Hijde            Wanzl/Belcrum                 
2         Melik Ohanjan                 OTTC 
res.1   Bouke Hagreis                 OTTC 
res.2   Patrick de hoorn              Back Hands 
res.3   Stefan van Doormaal       Tios´51 
 
 

Ook dit seizoen staat er weer een 
afdelingsontmoeting voor de jeugd op het 
programma. Dit nu al weer voor de 13e keer. Er 
wordt deelgenomen door de sterkste jeugdleden 
van de afdelingen Gelre, West, Holland-Noord 
en ZuidWest. Het streven is dat elke afdeling 
met de sterkst mogelijke jeugdleden uitkomt 
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Nieuwe shirtsponsor voor ttv Kapelle 

Regionale Kam-
pioenschappen 

Voor deze kampioenschap-
pen hebben zich van 4 Re-
gio,s nog geen organisato-
ren aangemeld. Deze kam-
pioenschappen worden ge-
organiseerd in de periode 
december – januari.  
Van de volgende Regio´s is 
nog geen aanmelding ont-
vangen: Zuid Oost Brabant, 
Midden Brabant, West Bra-
bant en Zeeland. 
Verenigingen of een sa-
menwerking van verenigin-
gen die deze kampioen-
schappen willen organise-
ren kunnen zich hiervoor 
aanmelden met opgave van 
de data wanneer deze kam-
pioenschappen worden ge-
organiseerd. 
 
N.v.Erp 
Begijnenstraat 169, 
5341 BJ , Oss 
Tel.nr.: 0412-632106 
E mail: nicovanerp@home.
nl 

Tafeltennisvereniging Kapelle heeft met 
ingang van de nieuwe competitie de 
beschikking over gloednieuwe shirts. Deze 
worden gesponsord door Administratie & 
Advieskantoor Vis B.V. te ’s-Heer 
Arendskerke en Pearle Opticiens uit 
Vlissingen. Er gaan 9 seniorenteams en 1 
juniorenteam in de competitie in de nieuwe 
shirts spelen. 

Leonard Stoop (links) van Pearle Opticiens en Gerrit 
Vis (rechts) van Administratie & Advieskantoor Vis B.
V. overhandigen de eerste shirts van Frits Vervaet 
(midden) voorzitter van t.t.v. Kapelle. 

Agenda 

Zondag 10 oktober       Voorrondes nationale B-                
                                      meerkampen senioren 
Zaterdag 16 oktober     1e jeugd C-ranglijsttoernooi 
Zondag 17 oktober       1e jeugd B-ranglijsttoernooi 
Zaterdag 30 oktober     Receptie ttv Best tgv het 40 jarig   
                                      bestaan 
Zondag 31 oktober       Nationale B-meerkampen senioren, 
                                      ¼ finales 
Zondag 7 november     Dag van het talent 
Zaterdag 13 november 2e jeugd C-ranglijsttoernooi 
Zondag 14 november   1e jeugd A-ranglijsttoernooi 
Zondag 21 november   Nationale B-meerkampen senioren, 
                                      ½ finales 
Vrijdag 3 december      Beslissingswedstrijden                   
                                      afdelingscompetitie 
Zaterdag 11 december 2e jeugd B-ranglijsttoernooi 
Zondag 12 december   3e jeugd C-ranglijsttoernooi 
Zondag 12 december   Moekottetoernooi 
Zondag 12 december   Nationale B-meerkampen senioren, 
                                      finale 
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Weg met de A-trainer …….? 

In de hele sportwereld. 
Weer een idee van de 
NTTB? Nee hoor, alle sport-
organisaties krijgen hiermee 
te maken. Er komt een 
nieuw model voor de sport-
technische opleidingen, een 
opzet die zelfs op Europese 
leest geschoeid is. 
 
Competenties. 
De reeks opleidingen die 
opgebouwd gaat worden 
heeft de competenties die 
een trainer nodig heeft als 
uitgangspunt. Onder com-
petentie verstaan we het 
geheel aan kennis, vaardig-
heid en eigenschappen dat 
voor een taak nodig is. Tij-
dens een opleiding wordt 
aan die competenties ge-
sleuteld. Laat je zien dat je 
een en amder onder de knie 
hebt, dan verdien je een 
kwalificatie. 
 
Vijf niveaus. 
De serie opleidingen voor 
tafeltennisleider zal in de 
toekomst uit 5 niveaus be-
staan: 
Tafeltennisleider 1. 
Een eenvoudige, korte cur-
sus die thuis of dicht bij huis 
is te volgen en handreikin-
gen geeft voor het begelei-
den van teams en spelers 
tijdens wedstrijden en activi-
teiten. 
Tafeltennisleider 2 
Tijdens deze opleiding 

wordt gewerkt aan de vaar-
digheden die nodig zijn om 
te kunnen fungeren als as-
sistent trainer. 
Tafeltennisleider 3. 
Heb je dit niveau afgerond, 
dan ben je geschikt als ver-
enigingstrainer. 
Tafeltennisleider 4. 
Met deze opleiding dien je 
geschikt te zijn om tot en 
met de nationale top te wer-
ken. 
Tafeltennisleider 5. 
Een individuele leerweg die 
bagage geeft om internatio-
naal te functioneren. 
 
Oud en nieuw. 
Om een voorzichtige verge-
lijking te maken met de hui-
dige situatie: 
- Jeugdtrainer zit tussen 2 
en 3 in. 
- A- trainer valt ongeveer 
samen met 3. 
- B- en C-trainer zitten in de 
buurt van de niveaus 4 en 
5. 
 
Anders leren. 
De vernieuwing geeft 
meteen de kans om in te 
spelen op nieuwere manie-
ren van leren. Veel informa-
tie zal digitaal ter beschik-
king komen. Bij alle oplei-
dingen zal meer ruimte ko-
men om in de praktijk te le-
ren. 
 

Andere docenten. 
Dat heeft meteen tot ge-
volg dat de rol van de do-
centen in veel gevallen ver-
andert: Van lesgever tot 
begeleider. Er zal een be-
roep worden gedaan op 
praktijktrainers die nieuwe-
lingen de kans willen geven 
om in hun werkomgeving 
ervaring op te doen. 
 
Vrijstellingen. 
De competenties waar al-
les om draait, zeker die 
van meer algemene aard, 
kunnen best al elders ver-
worven zijn. Wanneer dat 
naar genoegen kan worden 
aangetoond, kunnen vrij-
stellingen verleend worden. 
 
Follow up. 
Er wordt binnen de nieuwe 
opzet ook aandacht ge-
schonken aan de periode 
na het afronden van een 
opleiding. Het systeem met 
licenties en verplichte na-
scholing zal overeind blij-
ven. Gezocht wordt nog 
naar een manier om als 
NTTB beter in contact te 
blijven met de trainers en 
begeleiders. Misschien een 
systeem met regionale 
contactpersonen. 
 
Lees verder op pagina 17. 
 

Weg met de Jeugdtrainer, de A-trainer en de B-
trainer? 
Inderdaad deze aanduidingen zullen straks niet 
meer bestaan. De personen naar we hopen nog 
wel, want wat moet er van de tafeltenniswereld 
terecht komen zonder deze vakmensen? 
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Nodig. 
Uit een juist beschikbaar 
gekomen onderzoek van de 
NKS blijkt de noodzaak van 
een betere begeleiding van 
onze jeugd. Op dat onder-
deel wordt in de zogenaam-
de jeugdmonitor te laag ge-
scoord. Tafeltennisleider 1 
kan hier voor verbetering 
zorgen! 
 
Verdere informatie. 
Te beginnen vanaf eind ok-
tober 2004 wordt een reeks 
informatieavonden georga-
niseerd. Die avonden zijn 
bedoeld voor kaderleden, 
zowel van afdeling als vere-
niging, trainers, mensen 
van technische commissies, 
belangstellenden voor een 
opleiding, etc. 
In ZuidWest komt Ouden-
bosch (Vice-Versa’51) het 
eerst aan de beurt en wel 
op 20 oktober a.s. Raad-
pleeg hiervoor ook de web-
site van de NTTB. 
Wie rechtstreeks vragen 
heeft, kan bij mij terecht: 
adritonnydam@zonnet.nl  
 
Adri Dam, lid projectteam 
herstructurering 

Op de landelijke nttb-site 
staat een formulier om zo'n 
adres aan te vragen. 
Verenigingen met een nttb-
adres komen ook op de 
landelijke website te staan. 
Het is een zogenaamd re-
routing script, mooi woord 
voor verwijzing, dat door-
verwijst naar de eigen 
website.  
 
Voor verenigingen aan-
gesloten bij de NTTB zijn 
aan deze service geen 
kosten verbonden. Het is 
wel noodzakelijk dat de 
vereniging reeds een eigen 
homepage of website heeft. 
De pagina bij de huidige 
internet-provider wordt 
namelijk getoond als een 
bezoeker het "www.nttb.nl/" 
adres intypt of aanklikt. De 
vereniging hoeft de pagina's 
dus niet te verhuizen.  
 
Als een vereniging van 
provider verandert, kan de 

"www.nttb.nl/"-verwijzing 
eenvoudig door ons 
w o r d e n  a a n g e p a s t 
Voordeel is dat homepage 
en website altijd onder 
hetzelfde adres bereikbaar 
blijven. Wij checken 
regelmatig of de websites 
nog 'in de lucht zijn'.  
 
Voordeel van dit alles is 
dat duidelijk is dat 
verenigingen allemaal tot 
de NTTB-familie behoren. 
Verouderde links op de 
eigen website hoeven niet 
meer voor te komen als het 
om verenigingen gaat die 
van provider veranderen. 
Ook kunnen de pagina's bij 
een gratis provider gestald 
worden of een webserver 
thuis zonder dure domein-
namen te hoeven aan-
vragen.  
 
Ferry en Sebastiaan 
Veijgen, webmasters NTTB 

Vervolg pagina 16 Het N.T.T.B.-adres 
Alle verenigingen die bij de NTTB zijn 
aangesloten kunnen een NTTB-adres 
aanvragen. Dat ziet er dan als volgt uit: www.
nttb.nl/verenigingsnaam. Voorbeelden www.
nttb.nl/tios, www.nttb.nl/docos, etcetera. 
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Fusie tafeltennis Middelburg een feit 

De nieuwe vereniging, die 
met ruim 180 leden meteen 
de grootste is in de regio 
Zeeland van de afdeling 
ZuidWest van de NTTB, 
gaat komend seizoen voort-
varend van start in speel-
zaal De Zandkuil aan de 
Breeweg: een nieuw elan, 
een nieuw bestuur van 7 le-
den, een technisch kader 
met 12 trainers en een 
groot aantal commissies 
met vele enthousiaste vrij-
willigers. Het is bijna te 
mooi om waar te zijn. 
De geheel nieuwe start is 
ook duidelijk zichtbaar in de 
zaal: een compleet nieuwe 
tafeltennisuitrusting met o.a. 
10 topwedstrijdtafels en een 
nieuw, opvallend geel te-
nue. 
 
Maar liefst 23 teams (12 se-
nioren en 11 jeugd) is aan 
de competitie begonnen. 
Vlaggenschip is het eerste 
seniorenteam bij de heren 
dat met Wim en Wesley 
Wegman, Marijn Veijgen en 
Jan Henk Bomhof uitkomt in 
de landelijke 3e divisie. 
Doel van dit team is promo-
tie naar de 2e divisie, zodat 
een prominente plaats in 
het vaderlandse herentafel-
tennis weer binnen bereik 
komt.  

Ook de toekomst ziet er 
voor de nieuwe vereniging 
gezond uit. Er is een be-
hoorlijk potentieel aan jeug-
dig talent, dat onder des-
kundige leiding van o.a. top-
trainer Peter Boon flink aan 
de weg zal gaan timmeren. 
Daarnaast krijgt ook het re-
creatief tafeltennissen bin-
nen de vereniging een nieu-
we injectie: twee avonden 
per week kan men in de 
zaal terecht. Bovendien zijn 
er komend jaar ook moge-
lijkheden voor bedrijfstafel-
tennis en tafeltennis over-
dag. 
 
Eén doel staat duidelijk 
voorop: door TTC Middel-

burg krijgt de tafeltennis-
sport in de  Zeeuwse 
hoofdstad weer die plaats, 
die het op grond van de rij-
ke historie verdient! 
 
Voor nadere informatie 
kunt u terecht bij de vol-
gende bestuursleden van 
de TTC Middelburg: 
Leo Zuidweg, tel. 0118-
6 2 3 2 4 0 ,  l m z u i d -
w e g @ z e e l a n d n e t . n l  
(voorzitter) 
Jan Willem Adriaanse, 
tel. 0118-642262, jan-
w ad@zonnet.nl  (pr/
communicatie) 

Na een voorbereidende fase van twee jaar is 
sinds 8 juli j.l. de fusie tussen de Middelburgse 
tafeltennisverenigingen Middelburg-Zuid en ´t 
Zand een feit. 
Gisteren werd namelijk een nieuwe 
tafeltennisvereniging ten doop gehouden met 
de naam TAFELTENNISCOMBINATIE 
MIDDELBURG, kortweg TTC Middelburg. 
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Uit de clubbladen 
•    Bijna alle tafeltennisverenigingen sluiten 

in de zomervakantie hun accommoda-
tie. Soms gedwongen (door de gemeen-
te), soms vrijwillig. Toch is er bij diverse 
mensen behoefte om ook in de zomer-
vakantie een balletje te slaan. TTV Ta-
verbo/Sabo in Boxtel was in de vakantie 
op de woensdagavond geopend en dat 
was een succes. Diverse leden en soms 
het hele gezin of een vakantiegenoot 
wist de weg naar het eigen home te vin-
den en er werd vaak fanatiek getraind 
en menig wedstrijd gespeeld. Ook het 
dubbelen was favoriet en ook kwamen 
diverse leden om gewoon wat bij te pra-
ten en een pilsje te drinken. Misschien 
ook iets voor andere verenigingen? 

 
•    De verbouwing van de zaal bij ttv ODT 

in Roosendaal is in volle gang. De aan-
nemer doet gelukkig zijn best om de 
overlast tot een minimum te beperken. 

De kleedkamers zijn helemaal opge-
knapt en de douches zijn zo aangepast 
dat legionella geen kans krijgt. Eind ok-
tober wordt de nieuwe vloer in de gym-
zaal gelegd en wordt er gestart met de 
inrichting van de kantine die in decem-
ber in gebruik wordt genomen. 

 
•    TTV Wanzl-Belcrum uit Breda heeft 

weer het jaarlijkse trainingskamp gehou-
den voor de jeugd. In Jungle Town werd 
er niet alleen getafeltennist, maar ook 
gezwommen, gelachen, gekeet, een 
coopertest gelopen en weinig geslapen. 
De bonte avond leverde weer veel lol 
op. Zowel leiding als jeugd keek terug 
op een geslaagd kamp.  

•      TTV Flash uit Eindhoven vierde haar 30 
jarig bestaan. In dat kader werd op za-
terdag 11 september een tafeltennis-
show verzorgd door Bettine Vriesekoop 
en Bob Potton.  

       De leden van Flash konden gratis ge-
nieten van deze leuke show terwijl alle 
andere toeschouwers slechts één euro 
hoefden te betalen. 

 
•      TTV Stiphout uit Helmond is met spoed 

op zoek naar bestuursleden. In juli be-
stond het bestuur nog maar uit drie per-
sonen. Inmiddels is iemand gevonden 
voor Technische Zaken, maar de pos-
ten van secretaris en wedstrijdzaken 
zijn nog niet bezet . Gelukkig zijn de 
commissies wel bemand met enthousi-
aste vrijwilligers die er voor zorgen dat 
de vele activiteiten op een prima ma-
nier worden uitgevoerd. 

 
•      TTV Het Markiezaat uit Bergen op 

Zoom heeft een nieuwe voorzitter. Het 
is Quirien Daas. Hij is de opvolger van 
Koos Meijers. Op de algemene verga-
dering ontving Koos Meijers een tinnen 
herinneringsbord als dank voor de vele 
door hem aan Markiezaat verleende 
diensten. 

 
•      De jeugdleden van ttv Waalwijk hebben 

Marsen verkocht. Uit de opbrengst van 
deze verkoop krijgen de kinderen die 
deze moeite genomen hebben een trai-
ningspak. De overige leden van ttv 
Waalwijk kunnen dit fraaie trainingspak 
kopen voor € 30,-. 

 
Lees verder op bladzijde 20. 
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•    De verbouwing bij ttv Unicum in Geldrop 
is gereed. De kantine is groter geworden 
en er is nu ook een “lijmruimte” voor de 
toppers die snel even van rubber moe-
ten wisselen. De lijmruimte is tevens in 
gebruik als rookhok. Het is een afge-
scheiden deel van de kantine met een 
afzonderlijke afvoer die direct naar bui-
ten gaat. Zo wordt de overlast van de lij-
mers en de rokers tot een minimum be-
perkt. 

 
•    De vuilnisbak van ttv Arnemuiden was 

verdwenen. Een telefoontje bracht Jan 
Mijnsbergen op het spoor, dacht hij. Na-
dat de bak door Jan uit de sloot was op-
gevist bleek hij van een bewoner uit de 
achterliggende wijk. Het clubblad van ttv 
Arnemuiden, De Breker, toont een foto 
van de naar de vuilnisbak vissende Jan. 

 
•    In Toffelproat legt voorzitter Martien Mi-

chielse uit waarom AAC Cosmos/TTVV 
geen eredivisieteam meer heeft. Door-
dat de Veldhovense vereniging net geen 
algeheel kampioen van Nederland werd, 
besloot de sponsor zich na 10 jaar terug 
te trekken (was vooraf bekend). Daarom 
heet de vereniging nu weer TTVV. On-
danks het wegvallen van Cosmos waren 
er nog wel financiële middelen om de 
spelers een éénjarig contract te bieden, 
maar die kozen voor meer zekerheid bij 
andere verenigingen. 

Uit de clubbladen vervolg 
•     TTV Tanaka uit Etten-Leur heeft het 35-

jarig bestaan gevierd. Tijdens die viering 
werden ook de kampioenen gehuldigd. 
Voor het eerst kregen zij een blijvende 
herinnering in de vorm van een grote 
kampioensfoto met lijst en een opdruk 
met vermelding van wanneer ze kampi-
oen geworden waren. 

 
•     De Bij ttv A.T.T.C. ’77 te Aarle-Rixtel is 

er ook verbouwd. De kleedlokalen en de 
douches zijn vernieuwd en voorzien van 
energiebesparende snufjes. De verlich-
ting werkt op een bewegingsmelder en 
de douches werken alleen als er iemand 
onder staat. Verder is er een betere af-
zuiging in de doucheruimtes en zijn de 
kleedlokalen ook toegankelijk gemaakt 
voor rolstoelgebruikers. 

 
•     SV Red Star ’58 uit Goirle heeft nieuwe 

tenues voor de competitiespelers. Een 
aantal sponsors zijn bereid gevonden 
om de teams in een nieuwe outfit (shirt, 
korte broek en trainingspak) te steken. 
De jeugd krijgt de kleding gratis, senio-
ren betalen een eigen bijdrage van € 
25,-. De eerste vier jaar blijft de kleding 
eigendom van de vereniging, daarna is 
de outfit van de speler zelf.  


