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Colofon 

Clublied  
 
In de vorige ge-Mixed heb ik gevraagd om reacties op de 
elektronische versie zoals die sinds januari 2004 verschijnt. 
Helaas heeft niemand de moeite genomen om mij een re-
actie te sturen, dus ga ik er voor het gemak maar van uit 
dat jullie tevreden zijn met de huidige ge-Mixed. 
In deze ge-Mixed vraag ik jullie opnieuw te reageren. Op 
bladzijde 15 treffen jullie twee clubliederen aan, een van 
een niet meer bestaande tafeltennisvereniging en een van 
mijn vereniging. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer vere-
nigingen met een eigen clublied en het lijkt me leuk daar 
een verzameling van aan te leggen. Als jouw vereniging 
een eigen lied heeft, reageer dan. Stuur de tekst per mail 
naar gemixed@nttb-zuidwest.nl 
 
Rest mij iedereen hele fijne Kerstdagen toe te wensen en 
een gezond en sportief 2005. Tot volgend jaar. 
 
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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Flash vierde 30 jarig bestaan 

Vrijdagavond was er het 50-
punten-toernooi, waarbij 
jong en oud (uitgangspunt 
was ‘groot’ speelt met 
‘klein’) konden deelnemen. 
Het was een sportieve en 
gezellige avond waarbij ve-
len hadden aangegeven dat 
ze het leuk vonden om een 
dergelijke variant van toer-
nooivormen eens te spelen. 
 
Zaterdagmorgen stond de 
opbouwploeg gereed om de 
zaal (+entree) in orde te 
maken voor de veel bespro-
ken tafeltennisshow met 
Bettine Vriesekoop en Bob 
Potton. De voormalig Euro-
pees kampioene speelde tij-
dens een spectaculaire 
show samen met Bob Pot-
ton wie meerdere malen in 
het Nederlandse tafeltennis-
team heeft gespeeld.  
Ongeveer 275 mensen 
(leden, publiek geïnfor-
meerd via de media, adver-
teerders, sponsors en ande-
re relaties) hadden bij aan-
vang (15.30 uur) een plekje 
ingenomen op de uitgestal-
de stoelen, op de tribunes, 
in de VIP-tent of voor som-
migen werd het toch staan, 

dit vanwege de goede op-
komst. Bettine en Bob infor-
meerden over technieken 
en lichtten deze nader toe 
en speelden partijen die een 
geheel verrassende wen-
ding hadden gekregen, van-
wege de o zo komische 
‘scheidsrechter’ Jan Ber-
kers. Wat een ‘entertainer’ 
is die man! Er was tevens 
een blacklight-show inge-
pland, maar helaas kon de-
ze vanwege de toch nog 
overmatige aanwezigheid 
van licht, niet doorgaan. 
Naast de demonstratie wer-
den de vaandelteams ge-
presenteerd, het competitie-
shirt aan de hoofdsponsor 
overhandigd en werd er een 
kleine modeshow gelopen 
voor tafeltenniskleding. Als 
laatste genoemd, maar ze-
ker indrukwekkend, was de 
prachtige dansshow in het 
begin van de middag, uitge-
voerd door een grote groep 
meiden. Om circa 18.00 uur 
werd de middag afgesloten 
onder flink applaus van het 
publiek; velen gaven aan 
echt genoten te hebben van 
deze bijzondere middag.  
Leon Theelen, de grote drijf-

In het weekend van 11 september jl. 
werd het 30-jarig bestaan van Flash ge-
vierd. Al maanden daarvòòr was er een 
lustrumcommissie opgezet om een en 
ander op te starten. Vele uren zijn gesto-
ken in de organisatie, maar we kunnen 
met volle tevredenheid terugkijken op de 
viering van dit 6e lustrum. 

veer achter dit evenement, 
had ook gezorgd voor een 
afbreekploeg, zodat ’s 
avonds alles gereed was 
voor het feest voor de le-
den van Flash. 
En ook daarover gaan nog 
steeds gezellige verhalen 
rond. 
 
Wie bovenstaand verhaal-
tje visueel wil meemaken, 
kan onze site www.ttvflash.
dse.nl bezoeken, klik op 
‘foto’s’ en dan op 
‘lustrumfeest’. 

Door Nancy Verschuren 
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Top zeskampen 

Door de geringe belangstel-
ling van de Top zeskampen 
in het afgelopen seizoen is 
door de werkgroep T en W 
van de afdeling besloten 
deze het komende seizoen 
niet door te laten gaan. 
 
De Top Zes kampen jeugd 
deze gaan wel door. Deze 
wordt nu uitgebreid naar de 
gehele afdeling. Dit mede 
op een verzoek op de laats-
te Algemene Ledenverga-
dering. 
Er komen Top Zeskampen 
voor de Regio´s West Bra-
bant – Zeeland. 
Deze worden nu uitgebreid 
met Top zeskampen voor 
de Regio´s Noord Oost- 

Verenigingsbestuurders opgelet!  De data voor de regiovergaderingen zijn in overleg 
met de regiobesturen vastgesteld:  
 
Donderdag 13 januari 2005 regio West-Brabant bij ttv Vice Versa in Oudenbosch 
Maandag 24 januari 2005 regio Noord-Oost Brabant accommodatie nog niet bekend 
Dinsdag 1 februari 2005 regio Zuid-Oost Brabant bij ATTC in Aarle-Rixtel 
Maandag 7 februari 2005 regio Midden-Brabant accommodatie nog niet bekend 
Dinsdag 15 februari 2005 regio Zeeland Vergadercentrum De Stenge in Heinkenszand 
 
Datum a.u.b. noteren en doorgeven aan medebestuursleden!  
T.z.t. komt er een uitnodiging per e-mail dan wel schriftelijk met de agenda en 
aanvangstijdstip.  

Regiovergaderingen 

Zuid Oost en Midden Bra-
bant. 
De Top Zeskampen jeugd 
worden dus op twee cen-
traal gelegen accommoda-
ties door de Werkgroep ge-
organiseerd. 
Voor nadere informatie over 
deze meerkampen kunt u 
contact opnemen met: 
Regio West Brabant en 
Zeeland: Bram Houterman 
tel.: 0118-624415 
Regio Noord Oost-Zuid 
Oost en Midden Brabant:
Jan van Gemert 
tel.: 073-6571779 
 

Door Nico van Erp 

Door Jan Mijnsbergen 
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Verslag Bondsraadsvergadering 

Vanaf 10.30 tot 16.30 uur 
vergaderden daar de 32 
afgevaardigden van de 8 
afdelingen binnen de NTTB. 
Onze afdeling ZuidWest 
werd vertegenwoordigd 
door Adri Dam, Nico van 
Erp, Leo Zuidweg en Hans 
van der Bruggen. Om 
kosten te besparen werd de 
lunch verzorgd door 
medewerksters van het 
bondsbureau: er moet 
immers nog steeds zwaar 
bezuinigd worden binnen de 
bond…. 
De agenda bevatte ook nu 
weer een groot aantal 
financiële zaken, waarbij 
ook de eventuele voort-
zetting van het Account-
management (AM) als een 
rode draad door de 
vergadering en de financiën 
liep. Overigens kwamen 
ook beleidsmatige stukken 
aan de orde zoals de 
jaarplannen 2005 van ABZ 
(algemeen bestuurlijke 
zaken), breedtesport en 
topsport. Ook het strate-
gisch manifest “Op weg 
naar de 50.000 leden” 
alsmede het communicatie-

plan werd besproken. Het 
zojuist benoemde nieuwe 
bestuurslid Jan van Dalen 
gaf een uiteenzetting over 
hoe de communicatie en 
met wie, in de komende 
jaren zal gaan lopen.  
Bij de start van de 
vergadering gaf voorzitter 
Cees Korevaar in zijn 
openingswoord aan dat de 
bond door te veel affaires 
vaak negatief in het nieuws 
verschijnt: zijn oproep was 
dat we allemaal moeten 
proberen de tafeltennisbond 
positief in het nieuws te 
brengen. Met ons allen 
moeten we er voor gaan en 
dan is 50.000 leden in 2008 
haalbaar volgens de 
voorzitter. De tafeltennis-
sport hoef t niet de 
goedkoopste sport te zijn, 
maar we moeten proberen 
om wel de beste te worden! 
We moeten concurreren en 
investeren in kwaliteit en dat 
moet beginnen bij de 
verenigingen, aldus Cees 
Korevaar.  
 
 
 

De najaarsvergadering van de Bonds-
raad –het hoogste orgaan binnen de 
NTTB- vond plaats in het Prins Willem 
Alexander Silverdome Zoetermeer, een 
prachtige grote sportaccommodatie 
waarin ook het bondsbureau van de 
NTTB gevestigd is. 

Door Hans van der Bruggen 

Het communicatieplan  
inclusief Accountmanage-
ment 
Over de voortzetting van 
AM na 2004 zou in deze 
vergadering een besluit 
worden genomen. Het 
bestuur was van mening dat 
het AM –oude stijl- verlaten 
moest worden. In plaats van 
de rol als postbode zou de 
AM-er meer adviseur en 
probleemoplosser moeten 
gaan worden. In totaal gaan 
daarvoor 2,4 fte’s aan het 
werk. Hiermede komt de 
tota le bezet t ing van 
bondsbureau en AM op 8 
fte’s. De AM-ers zullen ook 
een sleutelrol gaan vervul-
len, als aanjagers, bij het 
onderwerp ledenwerving en 
erg nauw bij de communi-
catie worden betrokken. 
De werkgroep evaluatie AM, 
met daarin Adri Dam, 
adviseerde de BR om in te 
stemmen met het voor-
nemen van het bestuur om 
enige vorm van AM te be-
trekken in de plannen rond 
communicatie. De werk-
groep stelde tevens voor 
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dat de financiering van het 
AM zou moeten plaats-
vinden uit de algemene 
middelen van de bond en 
dus niet voor een deel 
vanuit de afdelingen. De BR 
stemde, overeenkomstig 
het advies van de werk-
groep in, met de gepresen-
teerde plannen van het 
hoofdbestuur met betrek-
king tot AM. Dat de afde-
lingen in 2005 € 30.000 
hieraan zouden moeten bij-
dragen, werd niet geaccep-
teerd door de BR. Dit 
bedrag zal in 2005 en 2006 
moeten komen uit de door 
de afdelingen beschikbaar 
gestelde gelden voor AM in 
2004 en 2003.        
Uit het communicatieplan 
kwam verder naar voren dat 
TTM definitief van de baan 
is en dat daarvoor een 
tweemaandelijkse nieuws-
brief komt. Alle leden gaan 

die via e-mail of via de post 
voortaan ontvangen. 
Verdere zaken die in het 
communicatieplan aan de 
orde komen zijn: marketing 
activiteiten, in- en externe 
communicatie, voorlichting 
en sponsoring. Volgens het 
plan moet de tafeltennis-
sport professioneel gepre-
senteerd worden met een 
éénduidige positieve toe-
voeging als pay off, die 
precies weergeeft waar de 
sport voor staat. 
Voorbeelden: 
“Tafeltennis; snel, slim en 
sportief” of  “Tafeltennis: 
een dynamische sport voor 
snelle beslissers” . 
 
De financiën 
De jaarrekening 2003 moest 
officieel door de BR nog 
worden vastgesteld. Die 
rekening was eerder al 
gepresenteerd, met een 
accountantsverklaring, in de 
BR-vergadering van mei 

2004. De rekening 2003 
sloot met een exploitatie-
tekort van € 473.591 en een 
negatief vermogen per ulti-
mo december 2003 ad        
€ 578.350. De oorzaak van 
het grote verlies in 2003 lag 
voornamelijk in het terug-
boeken van vooruit ont-
vangen subsidiegelden 
breedtesport impuls ad        
€ 300.000. Omdat de 
penningmeester met het 
ministerie heeft kunnen 
regelen dat de BSI-gelden 
ook in 2005 en 2006 nog 
mogen worden ingezet, kan 
het zijn dat de terugbetaling 
van de € 300.000 aanzien-
lijk lager kan zijn tot 
mogelijk nihil. Als dat het 
geval is komt het negatief 
vermogen uit op een bedrag 
dat aanzienlijk lager komt te 
liggen.  
 
lees verder op blz. 8 
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Regionale Bezigheids Wedstrijden Verslag bondsraads (vervolg) 
Het hoofdbestuur heeft een 
commissie nog laten 
onderzoeken of en in  
hoeverre het mogelijk zou 
zijn om de voormalige direc-
teur, accountant of hoofd-
bestuur, aansprakelijk te 
stellen voor de negatieve 
cijfers over de jaren 2002 
en 2003. De commissie 
acht die kans heel erg klein 
en de NTTB zal het dus 
moeten doen met de 
gepresenteerde cijfers, 
waarmee de BR dan ook 
instemde. 
 
De eerder vastgestelde 
begroting over 2004 sloot 
met een overschot van       
€ 140.555. Op uitdrukkelijk 
verzoek van de BR gaf de 
penningmeester een over-
zicht over de stand van 
zaken over de eerste negen 
maanden van 2004. De 
conclusie die de penning-
meester daaruit trok was 
dat het vermoedelijke over-
schot over het gehele jaar 
2004 ca. € 160.000 zou 
kunnen bedragen. De BR 
stemde in met de voorlopi-
ge cijfers waaruit bleek dat 
het hoofdbestuur goed in de 
kosten heeft gesnoeid en 
de financiële administratie 
ook weer goed op orde 
heeft.  
 
De begroting 2005 liet een 
overscho t  z ien  van              
€ 110.648. Dit bedrag is 
lager dan het overschot in 
2004. De oorzaak hiervan is 
een lager VWS-subsidie 
van in totaal ca. € 170.000 
dat voor een belangrijk deel 
wordt opgevangen door 
hogere contributies en 
minder kosten. De contri-
buties stegen in 2005 ten 

opzichte van 2004 met 
10%, waarmee de BR al 
reeds eerder had inge-
stemd. Bij de bespreking 
van de begroting heeft onze 
afdeling ingebracht dat we 
voortaan inzicht willen 
hebben in de omvang van 
de verhogingen die de 
NTTB aan personen en 
verenigingen in rekening 
brengt. Daarbij gaat het om 
kosten van scheidsrechters, 
bijdragen voor toernooien 
en meerkampen bijdragen 
voor trainingen etc. Op 
verzoek van onze afdeling 
en met instemming van de 
BR draaide het bestuur de 
bijdrage voor nationale 
jeugdmeerkampen terug 
van € 10 naar € 6. De BR 
stemde in met de begroting 
2005. 
 
De meerjarenraming 2004-
2008 geeft over al die jaren 
positieve exploitatiesaldi te 
zien, hetgeen ook nodig is 
om van het negatieve 
vermogen af te komen. 
Daarbij werd een prognose 
gepresenteerd uitgaande 
van enerzijds ledenwinst en 
anderzijds zonder leden-
winst. Dit scheelt maar liefst 
in totaal ca. € 500.000 dat 
“we” dan rijker zijn als de 
50.000 leden in 2008 
gehaald zijn. In zo’n geval 
heeft de NTTB weer meer 
geld voor promotie en leuke 
dingen… 
 
Wat verder nog ter tafel 
kwam 
● Het Hoofdbestuur ontving 
een beleidsplan “Organisa-
tie Topsport NTTB nieuwe 
stijl” van de initiatiefnemers 
Ton van Happen, Ted van 
der Meer en John van 

Schuilenburg. Zij willen een 
topsportstichting in het 
leven roepen die alle 
topsport activiteiten en 
evenementen gaat organi-
seren. “We gaan geen 
oppositie voeren binnen de 
bond. We hebben het plan 
opgezet om de NTTB te 
helpen, niet om problemen 
te veroorzaken”, aldus de 
initiatiefnemers. Het hoofd-
bestuur zal het plan 
bestuderen en dit bezien 
met andere topsportplannen 
die in de maak zijn, aldus 
de voorzitter. Later horen 
we meer. 
● Wijzigingen competi-
tiereglement en reglement 
toernooien en wedstrijden. 
Dit als gevolg van het 
afschaffen van de jaarkaart 
voor alle leden. Er komt nu 
een geldig lidmaatschaps-
bewijs. 
● Er komt een nieuw 
automatiseringssysteem, 
bestaande uit de volgende 
onderdelen: leden-, compe-
titie-, licentie- en ranglijst-
administratie. De ledenad-
ministratie gaat waarschijn-
lijk in januari 2005 in 
productie. De competitie-
administratie dient voor eind 
november opgeleverd te 
zijn.  
 
Het bestuur en medewer-
kers van het bondsbureau 
kunnen nu verder met de 
uitwerking van de vele 
goede plannen. Adri Dam 
bracht aan het slot van de 
vergadering dank aan het 
bestuur voor de vele 
inspanningen. 
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Afdeling West winnaar afdelingsontmoeting 

Nadat de drie vorige ontmoetingen door de af-
deling ZuidWest werden gewonnen heeft de af-
deling West op overtuigende wijze revanche 
genomen. Met een voorsprong van 21 punten 
op onze afdeling werd de afdeling West met 
voorsprong eerste. 

Er moet wel bij gezegd  
worden dat onze afdeling 
door nog al wat afmeldin-
gen van de geselecteerde 
spelers(sters) zeker niet in 
de sterkste opstelling kon-
den deelnemen aan deze 
14e afdelingsontmoeting. 
Zeker was dit het geval bij 
de meisjes en jongens juni-
oren en in wat mindere ma-
te bij de meisjes kadetten 
waar nog een beroep ge-
daan kon worden op de 
twee reserves. Bij de meis-
jes en jongens junioren 
moesten nog andere jeugd-
leden geselecteerd worden. 
Maar ondanks het verlies 
(voor een jaar ?) was er 
sprake van een zeer ge-
slaagd evenement. Een 
evenement waarop door de 
aanwezige spelers(sters), 
begeleiders en aanwezige 

ouders met een goed gevoel 
de terugreis werd aangevan-
gen. 
De afdeling West olv Jetty 
Borgers zorgde met haar 
medewerkers voor een goe-
de organisatie in de accom-
modatie van Docos in Lei-
den. 
Na afloop reikte zij aan de 
vertegenwoordiger van de 
afdeling West de wisselbe-
ker uit en was er voor elke 
deelnemers een leuke herin-
nering aan deze ontmoeting.
Volgend jaar is de afdeling 
Holland Noord belast met de 
15e afdelingsontmoeting 
waarin we als afdeling op 
sportieve wijze revanche zul-
len proberen te nemen op 
deze toch geslaagde 14e edi-
tie en de wisselbeker weer 
mee naar onze afdeling zul-
len gaan nemen. 

Door Nico van Erp 

Hotak ‘68 naar eredivisie 

De heren van Hotak ’68 1 zullen vanaf januari 2005 in de 
Eredivisie spelen. De promotiewedstrijd tegen de andere 1e divisie 
kampioen, VDN/Salamanders, werd met 6-1 gewonnen. Door 
deze overwinning is Hotak ’68 voor het eerst met een herenteam 
in de eredivisie vertegenwoordigd. Het team bestaat uit Twan 
Jansen, Reinier Paetzel, Bob van Geffen en Ton Vogelaar. 

Peter van Genegen (secretaris Hotak '68) 
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Afdelingstrainingen in ZuidWest 

Als verantwoordelijke Tech-
nische Zaken binnen de 
afdeling betreur ik dit en 
doe dan ook mijn uiterste 
best om hierin verandering 
te brengen. Dit artikel geeft 
een beschrijving van de 
opzet van de afdelings-
trainingen binnen onze 
afdeling. De bedoeling 
hiervan is het wegnemen 
van onduidelijkheden, wan-
trouwen en oud zeer. Ik wil 
bereiken dat meer vereni-
gingen het nut van de 
afdelingstraining onder-
schrijven en een warm hart 
toedragen. 
 
Voor de afdelingstrainingen 
zijn een aantal uitgangs-
punten geformuleerd die als 
een leidraad dienen voor de 
opzet van de trainingen 
voor ieder seizoen. Ten 
eerste proberen we trai-
ningen te organiseren op 
plaatsen die binnen rede-
lijke tijd door de deelnemers 
te bereiken zijn. Ten tweede 
moeten de trainingen 
aanvullend zijn op de 
verenigingstrainingen. De 
trainingen mogen dus nooit 
ten koste van de vereni-
gingstrainingen gaan. Ten 
derde moeten de trainingen 
een meerwaarde bieden 
voor de deelnemers. Deze 
kunnen trainen onder 

leiding van gediplomeerde 
trainers en tegen leef-
tijdsgenoten van gelijke 
sterkte. 
 
In het kader van het 
topsport beleid van de 
NTTB zijn er voor de 
afdeling een aantal taken 
geformuleerd. Eén daarvan 
is de talent herkenning in 
een zo vroeg mogelijk 
stadium. De afdeling zet 
daarom zijn schaarse 
middelen in voor Welpen/
Pupillen. Bij trainings-
groepen die niet “vol” zitten 
worden eerstejaars kadet-
ten gevraagd om de groep 
te komen versterken. 
 
Een steen des aanstoots is 
in het recente verleden het 
uitnodigingen beleid ge-
weest. Reden hiervoor is 
het feit dat deelnemers en 
verenigingen tegelijkertijd 
door de afdeling benaderd 
werden. Momenteel wordt 
daarom op de volgende 
manier gewerkt: 
•     Voorselectie van deel-

nemers door de hoofd-
trainer 

•     Raadpleging van het 
trainersplatform ten aan-
zien van de voorselectie 

•     Vaststelling van de 
definitieve uitnodigings-
lijst i.o.m. het trainers-

Binnen de afdeling ZuidWest worden al sinds 
jaar en dag afdelingstrainingen verzorgd. 
Diezelfde trainingen zijn ook al sinds jaar en 
dag onderwerp van menige discussie. 
Discussie waarbij menigmaal een negatieve 
toon de overhand heeft.  

Door Chris van de Wetering 

platform 
•     Uitnodiging van de 

deelnemers 
•     Select iet raining op 

locatie 
•     Def ini t ieve selectie 

samenstelling 
 
De hoofdtrainer zorgt voor 
de samenstelling van een 
lijst met mogelijke kandi-
daten voor de trainingen. 
Gezien de doelgroep kan dit 
tot gevolg hebben dat er 
kandidaten voorgeselec-
teerd worden die achteraf 
niet geschikt blijken te zijn 
(te jong, te weinig talent, net 
begonnen, niet gemoti-
veerd, etc). Dit is de reden 
dat deze lijst wordt 
voorgelegd aan het trainers-
platform. 
Het trainersplatform is een 
groep van verenigings-
trainers die door de 
Werkgroep Technische 
Zaken van de afdeling in 
het leven is geroepen. 
Binnen dit platform wordt de 
lijst doorgenomen. Deel-
nemers die niet geschikt 
worden geacht worden van 
de lijst afgevoerd, deel-
nemers die er op zouden 
moeten staan worden 
toegevoegd. Daarmee ont-
staat de definitieve uitno-
digingslijst en zijn de 
verenigingen tevens vooraf 
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geïnformeerd over de 
verenigingsleden die een 
uitnodiging gaan ontvangen. 
 
Na versturen van de 
uitnodigingen kunnen de 
beoogde deelnemers zich 
bij de werkgroep secretaris 
aanmelden. Indien er voor 
een locatie meer gegadig-
den zijn dan plaatsen, wordt 
de eerste training een 
selectietraining. De defini-
tieve selectie samenstelling 
wordt bekend gemaakt aan 
alle deelnemers.  
 
Op een vijftal locaties waren 
voor het najaar van 2004 
trainingen voorzien; Arne-
muiden, Etten-Leur, Hulst, 
Veldhoven en Waalwijk. 
Door de geringe deelname 
zijn de trainingen in Arne-
muiden en Hulst afgelast. 
Een veel gehoord bezwaar 
was dat de trainingsdagen 
ook competitiewedstrijden 
verspeeld werden. We 
steken hier dan ook hand in 
eigen boezem en zullen er 
voor zorgen dat deze fout in 
het voorjaar niet weer 
gemaakt wordt. De locatie 
Waalwijk is gewijzigd in Oss 
omdat de bereikbaarheid 
van de zaal een probleem 
was. De nieuwe afdelings-

trainer is gebonden aan een 
rolstoel waardoor de 
wenteltrap in Waalwijk een 
onoverkomelijk bezwaar 
werd. In Etten-Leur en 
Veldhoven zijn de trainingen 
zoals gepland van start 
gegaan. 
De trainingen kunnen 
gegeven worden doordat de 
afdeling bereid is om 
daarvoor haar middelen aan 
te wenden. Om een en 
ander qua kosten dragelijk 
te maken wordt er voor de 
trainingen wel een “eigen 
bijdrage” gerekend. Er is 
voor gekozen om de 
doorbelasting voor de 
afdelingspenningmeester 
niet te complex te maken. 
Daarom worden de vereni-
gingen met deelnemers 
gefactureerd. De vereni-
gingen kunnen daarna de 
kosten doorbelasten aan 
hun leden die deelnemen. 
Per avond training wordt 
een bedrag van € 3,00 in 
rekening gebracht, voor een 
dag training € 8,00. Deze 
bedragen worden ieder jaar 
op de Algemene Leden-
vergadering van de afdeling 
Zuid West vastgesteld. 
 
Ik hoop met de boven-
staande uitleg een aantal 

vragen beantwoord te 
hebben, maar ik kan me 
voorstellen dat er nog 
vragen bij u leven. Reacties 
zijn dan ook welkom bij mij, 
de hoofdtrainer van de 
afdeling of de secretaris van 
de werkgroep. Contact 
details van ons drieën zijn 
opgenomen aan het einde 
van dit artikel. Gegadigden 
voor het trainersplatform 
kunnen zich melden bij de 
hoofdtrainer. 
 
Chris van de Wetering 
Voorzitter Werkgroep 
Technische Zaken 
Zinker 20 
5345 RC Oss 
06-53336991 
c.wetering@css.nl 
 
Vincent van Kuijck 
Hoofdtrainer Afdeling 
ZuidWest 
Lievenkenshoek 6 
5171 CS Kaatsheuvel 
06-25396309 
vincentvk@home.nl 
 
Piet Kleijne 
Secretaris Werkgroep 
Techische Zaken 
Troelstrastraat 12 
5344 GL Oss 
0412-635544 
tc-nttb-zw@home.nl 

Sportvalentijnspeld 
Het Brabants Sport Overleg is voornemens ook in 2005 de traditionele jaarlijkse Sport-
valentijnspeld uit te reiken aan enkele mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt in 
sportverenigingen.  Voor de nominatie komen in aanmerking mensen die zich belangeloos 
en in hoge mate hebben ingezet voor andere sporters.  
Zij dienen woonachtig te zijn in de provincie Noord Brabant. Het gaat vooral om “gewone” 
mensen die op de achtergrond van onmisbare waarde zijn voor het sportgebeuren en bij 
voorkeur geen bestuurslid zijn. 
Verenigingen die een kandidaat willen voordragen kunnen contact opnemen met  
Jan Mijnsbergen  
secretaris@nttb-zuidwest.nl  
tel. 0118 60 24 78, fax 0118 60 34 54 
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Buurt, onderwijs en sport 

Gemeenten die samen met buurt-, onderwijs- en sportorganisaties sportieve activiteiten 
organiseren voor (kwetsbare) jongeren, kunnen vanaf 2005 hiervoor een financiële bijdra-
ge krijgen. Dit is de BOS-impuls, waarbij BOS staat voor buurt, onderwijs en sport. 
De BOS-impuls wil jongeren met achterstanden op het gebied van bijvoorbeeld gezond-
heid, welzijn of onderwijs een steuntje in de rug geven. Laagdrempelige sport- of bewe-
gingsactiviteiten kunnen deze jongeren stimuleren tot een gezondere levensstijl en pro-
bleemgedrag terugdringen. 
Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor de BOS-subsidie. Aanvragen voor pro-
jecten die in 2005 van start gaan, moeten voor 15 december 2004 zijn ingediend. Projec-
ten voor 2006 voor 1 april 2005. Het ondersteuningsnetwerk BOS is opgericht om vragen 
over de regeling te beantwoorden. 
 
Wellicht dat uw vereniging iets ziet in deze doelgroep en subsidiemogelijkheid.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande internetpagina‘s: 
www.minvws.nl/images/BOS-stimulans_tcm10-55474.pdf 
www.minvws.nl/folders/ds/stimulans-voor-samenwerking-buurt-onderwijs-en-sport-bos.
asp 
U kunt een informatiepakket aanvragen op de volgende website: www.bosimpuls.nl 
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RBW competitie, 1e deel seizoen 2004-2005 

Welpenklasse t/m 11 jaar. 
 
Deze 10 ingeschreven teams, waarbij een 
team is toegelaten uit de regio Eindhoven, 
in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar, waren inge-
deeld in twee poules van vijf, die tweemaal 
tegen elkaar de strijd aangingen in hun ei-
gen poule. Deze welpenklasse had als 
thuisbasis de PJS accommodatie te Vught, 
o.l.v. Joop v.Hooft. 
Alle teams streden voor wat ze waard wa-
ren, waarbij sportiviteit hoog in het vaandel 
stond. Af en toe hoorden men wat com-
mentaar wanneer een deelnemer het net 
niet haalde, maar in het algemeen accep-
teerden men de gebruikelijke minpuntjes. 
Na het competitiedeel werd er een dubbel-
toernooitje aan vast geplakt, waarbij de uit-
slagpunten te samen werden opgeteld voor 
de eindrangschikking. 
 
UITSLAG: 
Poule A. 
1. v.Liempd/Ass. 1        57 p. 
2. PJS 1                        52 p. 
3. Taverbo/sabo 1        36 p. 
4. Hooghei 1                  34 p. 
5. NTTV 1                      30 p. 
 

Poule B. 
1. Attaque 1                 65 p. 
2. NTTV 2                    56 p. 
3. NTTV 3                    45 p. 
4. Hooghei 2                29 p. 
5. Never Despair 1       17 p. 
 
Na afloop overhandigde Joop v.Hooft aan 
de twee hoogst geëindigde teams van beide 
poules de medailles, met de daarbij beho-
rende kampioensdiploma’s. 
In zijn dankwoord benadrukte Joop dat de 
inzet van verenigingsbegeleiders onmisbaar 
is voor deze zeer jonge deelnemers, en 
sprak de hoop uit dat zij voor het nieuwe sei-
zoen wederom een beroep op deze mensen 
kunnen doen. Tevens maakte hij de voorlo-
pige data bekend voor het 2e deel 2004/05, 
dat in februari 2005 zal aanvangen. 
Deze data zijn: zondag 20 februari, zondag 
6 maart, zondag 13 maart en zondag 10 
april 2005. 
Dit 2e deel wordt eveneens gespeeld in de 
zaal van PJS te Vught. 
Begin januari 2005 zijn de nieuwe inschrijf-
formulieren voor het 2e seizoensdeel 04/05  
aan alle regioverenigingen toegezonden, die 
deze formulieren dan voor 1 februari 2005 
moet hebben ingeleverd. 
lees verder op blz. 14 

Het 1e deel van de RBW competitie 2004/05, dat 
jaarlijks door de regio N-O-Brabant wordt 
georganiseerd, is weer ten einde. 
Er hebben in totaal 24 jeugdteams, samengesteld 
uit 2 of 3 personen, aan deelgenomen, die om de 
twee of drie weken hun wedstrijden speelden op 
zondagmorgen vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur in 
diverse regioaccommodaties, die door de vere-
nigingsbesturen gratis beschikbaar werden gesteld. 
Als afsluiting had de organisatie een dubbel-
speltoernooitje in elkaar gezet waarbij de 
uitslagpunten werden samengevoegd met de 
behaalde competitiepunten. 
Al met al weer een geslaagd seizoensdeel, waarbij 
de deelnemers zich zeer sportief hebben 
opgesteld. 
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RBW competitie, vervolg 

Pupillen/Kadetten/Juniorenklasse vanaf 
12 t/m 17 jaar. 
 
In deze categorie gaven 14 teams, be-
staande uit 2 of 3 personen acte de pre-
sence, die ongeacht de leeftijd, naar sterk-
te, in twee poules van zeven werden inge-
deeld.  
Vele oud bekenden, waarbij NTTV/Nuland 
hofleverancier is, hadden weer ingeschre-
ven voor de alternatieve jeugdcompetitie. 
De reden om aan deze competitie mee te 
willen doen op zondagmorgen i.p.v. de 
NTTB competitie op zaterdag heeft hoofd-
zakelijk te maken met verplichtingen op de-
ze dag, waardoor voetballen, scouting of 
een bijbaantje erbij, de grootste concurren-
ten zijn van het tafeltennisspelletje. Om de-
ze jeugd toch voor het tafeltennissen te be-
houden is dat de reden om deze RBW 
competitie te organiseren, o.l.v. Henk v.
Rijn. 
Ook vele nieuwe teams hadden zich aan-
gemeld, en stonden daardoor wat onwen-
nig tegenover deze competitie. Na wat in-
formatie vanuit de organisatie naar begelei-
ding en teams hadden zij zich snel aange-
past aan het Daviscup systeem. 
Deze klassen speelden hun zeven ronden 
in de zalen van ttv. OTTC/Oss en ttv. Ta-
verbo/sabo te Boxtel op vier zondagen, 
met als afsluiting een dubbeltoernooitje, 
waarbij de behaalde punten werden opge-
teld bij het competitiedeel. 
Tot en met de laatste zondag is er fel ge-
streden voor de punten, vooral ook omdat 
er in beide poules enkele verenigingen ge-
lijkwaardig opstoomden naar de eindover-
winning. De beslissing viel uiteraard in de 
twee laatste dubbelpartijen. 
 
UITSLAG: 
Poule A. 
1. PJS 1                        32 p. 
2. NTTV 1                      30 p. 
3. NTTV 2                      22 p. 
4. v.Liempd/ass. 1        20 p. 
5. NTTV 3                      20 p. 
6. NTTV 4                      19 p. 
7. OTTC 1                       2 p. 

Poule B. 
1. NTTV 5                    31 p. 
2. NTTV 6                    30 p. 
3. v.Liempd/ass. 2       25 p. 
4. Taverbo/sabo 1       24 p. 
5. NTTV 7                    18 p. 
6. OTTC 2                   10 p. 
7. OTTC 3                     1 p. 
 
De 3 hoogst geeindigde teams ontvingen na 
afloop, uit handen van de competitieleider 
hun medailles en de kampioensdiploma’s. 
Daarna bedankte hij de deelnemende teams 
met hun begeleiders voor hun medewerking, 
inzet en sportief gedrag tijdens dit competi-
tiedeeel. 
Ook de verenigingsbesturen van ttv. OTTC 
en ttv. Taverbo/sabo werden betrokken in 
zijn dankwoord voor het gratis beschikbaar 
stellen van hun prachtige accommodaties 
en materialen. Tevens werden de data en 
zalen bekend gemaakt voor het 2e competi-
tieseizoen 2004/05. 
Deze zijn: zondag 20 februari en zondag 6 
maart 2005 in de zaal van ttv. OTTC/Oss, 
zondag 20 maart en zondag 10 april 2005 in 
de zaal van ttv. Taverbo/sabo Boxtel. 
Inschrijfformulieren zijn reeds begin januari 
2005 aan de regioverenigingen toegezon-
den, zodat we tijdig van start kunnen gaan. 
 
Namens de RBW organisatie wensen wij ie-
dereen: PRETTIGE FEESTDAGEN en een 
GEZOND EN SPORTIEF NIEUWJAAR toe. 
 
Joop v.Hooft/Henk v.Rijn. 
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Clublied 

Gezocht: 
Jeugdtrainer 

TTV A.T.T.C. ’77 uit Aarle-
Rixtel is op zoek naar een 
jeugdtrainer. De vereniging 
heeft twee jeugdgroepen 
die op maandagavond en 
op woensdagavond trainen 
van 18.00 tot 20.00 uur. Als 
u interesse heeft om op 
maandag en/of woensdag 
de Aarle-Rixtelse jeugd te 
trainen, neemt u dan con-
tact op met Dhr. Karel van 
der Putten, tel. 0492-
382574. 

In het clubblad van ttv Breda stond in de rubriek 
“Uit het archief” het clublied vermeld van ttv 
Victoria (1945-1995). Bij feestelijke 
gelegenheden werd het volgende lied op de 
melodie van “Anchors Away”uit volle borst 
meegezongen: 

Wij zijn Victoria 
De Bredase tafeltennisclub 
Ons speelveld is het groene bord 
Waar elke concurrent verslagen wordt 
 
Victoria blijft trainen nu 
Wij zijn niet te verslaan 
En als we daar ons best voor doen 
Dan klinkt er op het eind van het seizoen 
 
Victoria is kampioen 
We hebben ons doel bereikt 
En als we zo door blijven gaan 
Dan staat Victoria steeds bovenaan. 
 
Uiteraard zijn er veel meer verenigingen met 
een eigen clublied. TTV A.T.T.C. ’77 uit Aarle-
Rixtel heeft ook een eigen clublied wat 
regelmatig te horen is in de kantine. De tekst: 
 
't allerskontste clubje op de wirreld is vur mai 
ATTC 
Jan en Alleman die toffeltennist is erbai ATTC 
Wa dur ok gebeure zal, ik blief ut altijd trouw 
ATTC 
  
Toffeltennis is mun ideaal 
De allemoiste sport 
Mi die pingpongbal 
Ja de is ut skonst van allemol, Bai ATTC. 
  
Karel van der Putten is de trekker van de 
kar     Bai ATTC 
Marietje Antje Dinie zin de dames van de bar 
         Bai ATTC 
Johan, Kurt en Hans en al die ander doen ok 
mee  Bai ATTC 
 
Het is leuk om eens een verzameling aan te 
leggen van tafeltennisclubliederen. Ik nodig 
iedereen dan ook van harte uit om het clublied 
op te sturen naar de redactie van geMixed. 
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Agenda 

zaterdag    18      december   Nat.jeugdmeerkampen 1/8 finales A/B-C(st) lic. 
zaterdag    18      december   Nebas NSG Top 12 
zaterdag    18      december   veteranentoernooi in Veldhoven 
zaterdag      8      januari        Back Hands toernooi   jeugd 
zondag        9      januari        Back Hands toernooi   senioren 
donderdag  13      januari        regiovergadering West-Brabant bij ttv Vice Versa in           

                              Oudenbosch 
zaterdag    15      januari        Reg.Kampioenschappen  jeugd regio N-O Brabant 
zondag      16      januari        Reg.Kampioenschappen senioren reg. N-O Brabant 
maandag   17      januari        start afdelingscompetitie senioren 
maandag   24      januari        regiovergadering Noord-Oost Brabant  
zondag      30      januari        Nederlandse kampioenschappen B/C licenties 
dinsdag       1      februari      regiovergadering Zuid-Oost Brabant bij ATTC ’77 in  
                                               Aarle-Rixtel 
                  5 t/m 13 februari  Voorjaarsvakantie Regio Zuid         
maandag     7      februari      regiovergadering Midden-Brabant 
zaterdag    12      februari      4e C jeugdranglijsttoernooi C lic./welp D 
zondag      13      februari      1e r.afd.meerkampen C-D    jeugd C - D licenties 
zondag      13      februari      3e B jeugdranglijsttoernooi B licenties 
dinsdag     15      februari       regiovergadering Zeeland Vergadercentrum De Stenge in 
                                               Heinkenszand 
zondag      20      februari      Nationale meerkampen C lic.1/4 finales senioren C-lic. 
zondag      27      februari      Nat.jeugdmeerkampen 1/4 finales A/B-C(st) licenties 
zaterdag      5      maart         Nederlandse Kampioenschappen A senioren 
zondag        6      maart         Nederlandse Kampioenschappen A senioren 
zondag        6      maart         2e ronde afd.jeugdmeerkampen C-D 
zondag      13      maart         Maaslandtoernooi Oss, jeugd en senioren 
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Uit de clubbladen 
•    ODT uit Roosendaal heeft een hoofd-
      sponsor gevonden. Het is Verlascon, 
      een bedrijf dat staal verwerkt “in de 
      breedste zin van het woord”. De Verlas-
      congroep zal drie jaar als hoofdsponsor 
      optreden van ODT. 
 
•    In “Het Mepperke”, het clubblad van ttv 
      De Meppers uit Heeze wordt uitgebreid 
      teruggeblikt op het vijftigjarig jubileum. 
      Alle activiteiten blijken ontzettend goed 
      geslaagd te zijn en alle aanwezigen 
      hebben volop genoten van het jubileum
      toernooi, de feestavond en de optre-
      dens. Nagenieten kan ook nog, want ge-
      lukkig zijn er nog foto’s. 
 
•    De barvrijwilligers van ttv Waalwijk moe-
      ten goed kunnen hoofdrekenen. De kas-
      sa is namelijk kapot en daarom moeten 
      de barvrijwilligers de rekeningen op een 
      ouderwetse manier opstellen. Ter ge-
      ruststelling: als de kassa niet gemaakt 
      kan worden, komt er een nieuwe. 
 
•    Het was een gewaagde onderneming 

van ttv Taverbo/Sabo uit Boxtel om de 
tafeltennisshow van Orlowski en Pansky 
te contracteren. De begroting van het 
evenement was maar liefst € 350.000 
en de vereniging wilde tenminste uit de 
kosten komen. Dankzij de hulp van vele 
vrijwilligers is dat gelukt en de avond 
zelf was fantastisch. Hiermee heeft Ta-
verbo/Sabo de viering van het dertig ja-
rig bestaan afgesloten. 

 
•    Tijdens de jaarvergadering van ttv Flash 
      te Eindhoven werd penningmeester Ka-
      rel Vermeir vanwege zijn grote verdien-
      ste voor de vereniging benoemd tot ere-
      lid. Karel was zeer vereerd, maar deelde 
      de overige bestuursleden mee dat hij 
      geen erelid wilde zijn. Hij motiveerde zijn 
      besluit en was niet op andere gedachten 
      te brengen. Het bestuur respecteerde 
      zijn besluit, maar uiteraard vindt ze nog 
      steeds dat hij het erelidmaatschap ver-
      diend heeft. 

•      TTV Unicum uit Geldrop heeft onlangs 
de geheel vernieuwde accommodatie 
officieel geopend. Wethouder Bas van 
den Tillaar deed dat door zelf achter de 
tafeltennistafel te gaan staan en te spe-
len tegen jeugdlid Loran van Grootel. 
Het bestuur en de leden zijn hartstikke 
trots op hun nieuw clubgebouw, wat 
weer vele jaren geschikt is om menig 
sporter onderdak te bieden. 

 
•      TTV MTTV ’72 uit Mierlo is begin dit 

seizoen verhuisd van Het Karrewiel 
naar het nieuwe Patronaat en na drie 
maanden begint de vereniging nu z’n 
draai te vinden. In het begin waren er 
wat problemen met de temperatuur in 
de zaal en met een te gladde vloer, 
maar die lijken nu verholpen te zijn. Het 
betalen aan de bar dient te geschieden 
met muntjes die de vereniging ver-
koopt. Voor bezoekers is dat af en toe 
lastig, maar ze moeten er wel aan den-
ken die muntjes bij de vereniging te ko-
pen. Dat is namelijk interessant voor de 
clubkas van MTTV ’72.  

 
•      Vorige keer maakten we al melding van 

de nieuwe tenues bij SV Red Star ’58 
uit Goirle, maar er is nog veel meer ge-
investeerd. Twaalf nieuwe tafels wer-
den aangeschaft en ook nog eens nieu-
we telblokken. Uiteraard spreekt de 
voorzitter in “’t Leuterke” de wens uit 
dat de leden zuinig met deze spullen 
omgaan.  

 
•      Elke vereniging merkt dat er gedurende 

het jaar regelmatig balletjes verdwijnen. 
Behalve dat er vele sneuvelen, worden 
er ook balletjes meegenomen om thuis 
te gebruiken, of op de camping. Bij ttv 
Wanzl-Belcrum hebben ze hier ook 
mee te maken, maar de leden daar ne-
men ook regelmatig balpennen mee. In 
de nieuwsbrief wordt de leden opgeroe-
pen eens een keertje overbodige pen-
nen van thuis mee te nemen en die in 
het pennenbakje te deponeren. 

 
Lees verder op bladzijde 18. 
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•      TTV Breda is op zoek 
       naar een nieuwe    pen-
       ningmeester. In het 
       elektronische         club-
       blad stond een prima 
       functie omschrijving. 
       Omdat die zo duidelijk 
       is en misschien wel gemakkelijk voor 
       andere verenigingen staat deze functie-
       beschrijving hieronder. 
       Penningmeester 
       Taak 
       Het beheren van de financiën van de 
       vereniging in de ruimste zin van het 
       woord. Hierbij moet men onder andere 
       denken aan: 
       Innen van contributies 
       Verzorgen van kwartaalreportages 
       (verlies- en winstrekening) 
       Afdragen van bondscontributies 
       Beheren van de ontmoetingsruimte 
       (barbonnen ed..) 
       Verzorgen van financiële rapportages 
       Bijhouden van de ledenadministratie 
       Verantwoordelijkheden 
       De penningmeester maakt naast de 
       voorzitter en de secretaris deelt uit van 
       het dagelijkse bestuur wat inhoud dat 
       hij/ zij hoofdelijk aansprakelijk gesteld 
       kan worden. Binnen onze vereniging is 
       hiervoor een verzekering afgesloten ten 
       einde mogelijke complicaties zo veel 
       mogelijk te voorkomen. 
       Van de persoon wordt een actieve in-
       breng verwacht en zal naast de overige 
       bestuursleden een voorwaardenschep-
       pende rol hebben ten einde de doelstel-
       ling te halen. 
       Hij/ zij heeft een positieve instelling en 
       is bij machte door middel van zijn/haar 
       enthousiasme anderen te motiveren. 
       Persoonlijke kwaliteiten 
       Kennis met boekhouding 
       Ervaring met spreadsheetprogramma 
       Pragmatisch/ analytisch ingestelde  
 
 

Uit de clubbladen vervolg 
•     TTV Attaque uit Sint Oedenrode heeft 

eindelijk een nieuw logo. Het is een logo 
waarin je de vereniging duidelijk kunt 
herkennen en dat ook laat zien dat de 
vereniging uit Sint Oedenrode komt. Het 
bestuur gaat kijken hoe ze het logo zo 
breed mogelijk kan gaan gebruiken en 
als de Mixedredactie het heeft zullen we 
het zeker een keer afdrukken.  

 
•     Clubkampioenschappen zijn een jaar-

lijks terugkomend gebeuren in diverse 
tafeltennisclubs, soms met veel deelne-
mers, soms moeten ze overtuigd wor-
den dat ze echt mee moeten doen. Bij 
Tios ’51 in Tilburg zullen de deelnemers 
ongetwijfeld in de rij staan om zich te 
mogen inschrijven voor dit toernooi. De 
clubkampioenschappen worden name-
lijk afgesloten met een heerlijk buffet, 
waarbij iedereen nog eens kon uitleggen 
waar het fout ging of waar juist goed.  

 
•     Op zondag 9 januari 2005 organiseert 

ttv A.T.T.C. ’77 te Aarle-Rixtel een zoge-
naamde Luikse Markt. Op deze markt 
bieden leden tweedehands spullen aan 
die nog goed en bruikbaar zijn. U bent 
welkom in de tafeltennishal in Aarle-
Rixtel van 11.00 tot 16.00 uur. De toe-
gangsprijs bedraagt € 1,- per persoon 
(kinderen t/m 12 jaar gratis).   

 
•     Plannen is een belangrijk onderdeel van 

het leven en daarom is een agenda on-
misbaar. Natuurlijk is het dan fijn om te 
weten welke belangrijke activiteiten er 
binnenkort zijn, zodat je daar rekening 
mee kan houden. Smashparade, het 
clubblad van ttv Het Markiezaat uit Ber-
gen op Zoom heeft een agenda en daar 
staan de toernooien en evenementen in 
tot en met december 2005. Dat is pas 
vooruitkijken!  

 


