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Colofon 

Kopij  
 
Het is al eind maart en de zomertijd gaat in. Nu pas een 
ge-Mixed. Dat is redelijk laat, maar er is een oorzaak: er 
was nauwelijks kopij. Mijn verzoek om clubliederen is door 
niemand opgepikt en ook andere interessante zaken zijn 
helaas niet aangedragen. Dat betekent wachten tot ik wel 
voldoende heb om een redelijk blad mee te vullen. Dat is 
nu gelukt, maar ik houd me nog steeds aanbevolen voor 
kopij of goede tips die kunnen leiden tot een mooi verhaal. 
Het streven blijft immers om 5 x ge-Mixed per jaar uit te 
brengen. 
Niet allen geschreven kopij is welkom, ook foto’s van be-
paalde gebeurtenissen kunnen een leuke pagina opleve-
ren. Probeer me te voeden en stuur regelmatig mail en 
clubbladen. Je hoeft de clubbladen niet per post te sturen, 
digitaal is ook prima. 
Ik wacht met spanning op jullie reacties en kijk elke dag vol 
verwachting in mijn mailbox. 
 
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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De Arbo-wet na 1 januari 2005 

Ook vrijwilligers die binnen 
de sportvereniging aan het 
werk zijn hebben recht op 
goede arbeidsomstandighe-
den. Een vrijwilligersorgani-
satie zoals de sportvereni-
ging heeft de plicht te zor-
gen voor goede en veilige 
arbeidsomstandigheden. 
Hoewel er geen sprake is 
van betaalde arbeid, is er 
doorgaans wel sprake van 
ondergeschiktheid 
(gezagsverhouding) tussen 
de sportvereniging en de 
vrijwilliger.  
Sinds een half jaar beschikt 
de georganiseerde sport 
over een digitale Risico In-
ventarisatie & Evaluatie 
(RI&E). Dit product is tot 
stand gekomen in samen-
werking met TNO-arbeid. 
Het instrument is bedoeld 
voor de leden van de Werk-
geversorganisatie in de 
Sport (WOS), overwegend 
landelijke sportbonden en 
regionale sportorganisaties. 
De RI&E is modulair opge-
bouwd en genereert auto-
matisch een plan van aan-
pak, waarmee het de ge-
bruiker in staat stelt om op 
een eenvoudige manier hun 
RI&E uit te voeren. Hoewel 

het ziekteverzuim in de 
sport in het algemeen laag 
is hechten werkgevers in de 
sport aan het werken in ge-
zonde werkomstandighe-
den. Dat past ook goed in 
het imago van de sport. Bo-
vendien profiteert ook de 
vrijwilliger en sporter hier 
vaak van. 
De branche RI&E is goed-
gekeurd door sociale part-
ners en aangemeld en er-
kend door het Arbo-
platform.  
De WOS heeft kortgeleden, 
opnieuw in samenwerking 
met TNO-arbeid, een RI&E 
voor sportverenigingen ont-
wikkeld. Dit als logisch ver-
volg op de RI&E voor de 
landelijke en regionale 
sportorganisaties en pas-
send in de ondersteunende 
rol die de WOS op het ge-
bied van werkgeverschap bij 
verenigingen wil spelen. De 
RI&E voor verenigingen is 
ook een modulair opge-
bouwd instrument waarmee 
verenigingen op een een-
voudige manier hun RI&E 
kunnen uitvoeren en hieruit 
direct een plan van aanpak 
krijgen. 
De RI&E voor sportvereni-

De Arbo-wet legt werkgevers een aantal ver-
plichtingen op waarvoor ze zich door een Arbo-
dienst moeten laten ondersteunen. Tot 1 januari 
2005 is het zo dat organisaties waar minder dan 
40 uur betaalde arbeid wordt verricht zich kun-
nen beperken tot het uitvoeren van een Risico 
Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) die niet door 
een Arbo-dienst getoetst hoefde te worden.  
De Arbo-wet wil de arbeidssituatie van werkne-
mers verbeteren. 

gingen is te downloaden 
via de site www.
werkenindesportvereni-
ging.nl. Inmiddels heeft de 
KNGU een sporttakspeci-
fieke aanvulling gemaakt 
die eveneens via deze site 
en vanuit de site van de 
KNGU is te downloaden. 
Naast de RI&E voor sport-
verenigingen, bevat de 
nieuwe site van de WOS 
onder meer een contrac-
tenwijzer en een belo-
ningswijzer. NOC*NSF on-
dersteunt de instrumenten 
op de website.  
Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met 
het WOS bureau. Tele-
foonnummer: 026-4834450 
o f  m a i l  w w w .
werkenindesportvereni-
ging.nl staat. De rest ri-
sico's die dan nog overblij-
ven, vormen de basis voor 
de organisatie van de be-
drijfshulpverlening binnen 
de sportvereniging. Meer 
informatie over bedrijfs-
hulpverlening vind je op 
het onderdeel Werk en 
sport op Bestuur & Mana-
gement. 

Bron: website NOC*NSF 
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Zaal en kantine ODT geopend 

Joost Schoenmakers mocht 
omstreeks 16 uur als eerste 
het woord nemen met een 
terugblik (25 jaar geleden 
was men in Roosendaal al 
bezig met een tafeltennis-
zaal op sportpark Vierhoe-
ven). 
Uiteraard kwam hierbij ook 
het verenigingsverzamelge-
bouw nog even aan bod. Na 
een korte kritische kantteke-
ning over de grote 
hoeveelheid instanties en 
ambtenaren die bij een tra-
ject zoals ODT dat de afge-
lopen 3 jaar heeft doorlopen 
komt kijken, besloot hij 
positief met een dankwoord 
uit te spreken aan alle be-
trokkenen bij de verbou-
wing. Naast alle leden, 
NTTB en sponsors werd 
ook de gemeente uiteraard 

In de Bondsraadsvergadering van 20 november 2004 is besloten tot het afschaffen van de 
jaarkaart. De voornaamste functie van de jaarkaart is het kunnen aantonen van het 
lidmaatschap en van enkele gegevens als de competitiegerechtigdheid en de 
toernooilicentie. Het Hoofdbestuur van de NTTB  is van mening dat met het nieuwe 
automatiseringssysteem de toegang tot deze gegevens aanzienlijk zal verbeteren. De 
bestaande stamkaart is voldoende bewijs van lidmaatschap. 
Het is wel van belang dat de leden in het bezit zijn van een stamkaart. Bij toernooien of 
beslissingswedstrijden kan hier naar gevraagd worden. 
Indien de leden door een of andere reden hun stamkaart zijn kwijt geraakt, kunnen ze via de 
ledenadministrateur van hun vereniging een nieuwe aanvragen. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden.  

Jaarkaarten afgeschaft 

niet vergeten. Tenslotte 
hebben zij aan ODT de 
gymzaal verkocht voor € 1,- 
en een bijdrage in de ver-
bouwing geschonken van € 
115.000. 
Vervolgens was het woord 
aan Wethouder Pelle die 
sprak over de Odyssee van 
ODT die eindelijk ten einde 
was. De wethouder was 
zeer te spreken over het re-
sultaat en was blij dat ODT 
eindelijk over een fraaie ac-
commodatie kan beschik-
ken. Boven de deur van de 
kantine naar de gymzaal 
was een papier geplakt dat 
de wethouder, voorzichtig 
balancerend op een huis-
houdtrapje, mocht verwijde-
ren. Er werd een plaat ont-
huld met het logo van de 
club en de tekst “Officiële 

Door Ria Elshof 

Op zondag 20 februari was het dan zover: de 
officiële opening van de gymzaal en kantine 
van ODT. Ruim 100 personen waren aanwezig 
om de openingshandeling van wethouder 
Pelle bij te wonen.  

opening 20 februari 2005”. 
De wethouder mocht ten-
slotte zijn handtekening 
hierop plaatsen. 
De officiële opening was 
hierbij een feit. Vervolgens 
was het tijd voor een loterij 
die voor wat extra inkom-
sten voor ODT heeft ge-
zorgd. De ODT leden had-
den gezorgd voor een 
prachtige prijzentafel. 
Op 20 februari was ’s och-
tends ook nog een open 
dag georganiseerd waarbij 
ongeveer 50 belangstellen-
den de nieuwe accommo-
datie hebben bekeken. Een 
groot succes was ook de 
presentatie die Walter van 
Gils had gemaakt met beel-
den van de verbouwing en 
vele oude foto’s van SIOS 
en Roosendaal. 
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Samenvattingen notulen Regiovergaderingen 

OPENING 
•     Chris van Dijk (resp. Adri 

Dam, bij afwezigheid Chris 
van Dijk) deelt mee dat er 
bij het in rekening brengen 
van geMixed en Info Zuid-
West aan de verenigingen 
uitgegaan is van de kosten 
voor de papieren versie. 
Ook bij het in rekening 
brengen van de boetes 
over 1004 is een vergis-
sing gemaakt. Alles zal 
schriftelijk aan de vereni-
gingen worden meege-
deeld. Het verschil zal 
worden verrekend bij het in 
rekening brengen van de 
volgende kosten aan de 
verenigingen. Wanneer het 
om een aanmerkelijk be-
drag gaat bij enkele vere-
nigingen, zal dit bedrag 
worden teruggestort. 

•     Verder geeft Adri Dam aan 
dat het bij de NTTB lande-
lijk de goede kant op gaat 
voor wat betreft het 
financiële herstel. 

•     De afdeling ZuidWest 
heeft wel aan de bel 
getrokken bij enkele te 
forse prijsverhogingen 
voor deelname aan activi-
teiten. Op korte termijn 
had dit enig succes. 

•     Adri Dam deelt mee dat er 
wedstrijdboekjes voor de 
verenigingen aanwezig 
zijn, ook voor de vereni-
gingen die er geen hebben 
aangevraagd. 

•     Tevens deelt Adri Dam 
mee dat de afdeling per 

01/01/2005 precies 30 
leden meer had dan een 
jaar eerder. 

•     Adri Dam geeft nog aan 
dat de bondsraad toch 
heeft besloten door te 
gaan met een afgeslankte 
vorm van accountmana-
gement. 

•     Tevens geeft Adri Dam 
aan dat het eerste exem-
plaar van de Nieuwsbrief 
aan alle verenigings-
secretarissen is verzonden 
ten behoeve van alle 
leden. 

 
2.a.    PRESENTATIE 
NIEUWE OPLEIDINGEN 
Adri Dam geeft een presen-
tatie met gebruikmaking van 
de nieuwste elektronische 
middelen en verwijst aan het 
slot naar de website: www.
freewebs.com/nttbopleidingen.
nl 
 
2.b.    VRAGEN NAAR AAN-
LEIDING VAN PRESENTATIE 
NIEUWE OPLEIDINGEN 
Oudenbosch 
vr.       Moet men alle niveaus 

van de nieuwe oplei-
dingen na elkaar door-
lopen of kan men ook 
bv direct op niveau 3 
instappen?  

antw.   Men kan direct op een 
hoger niveau instappen 
wanneer men daarvoor 
gekwalificeerd is. 
Verder kan men vrij-
stellingen krijgen voor 
bepaalde onderdelen, 

In het begin van dit jaar zijn er weer diverse 
Regiovergaderingen geweest. Hieronder treft u 
een samenvatting aan van de diverse 
vergaderingen. Jan Mijnsbergen heeft 
geprobeerd de notulen van de diverse 
vergaderingen samen te voegen. 

Door Jan Mijnsbergen 

zo kan men met bv een 
ehbo-diploma vrijstel-
ling voor het betreffen-
de onderdeel van de 
opleiding krijgen. 

 
Noord-Oost Brabant 
vr.        Worden verenigingen 

verplicht gebruik te 
maken van gediplo-
meerde trainers? 

antw.   Dit zal moeilijk te reali-
seren zijn, wel zullen 
verenigingen een beleid 
moeten ontwikkelen 
omtrent de inzet van 
trainers. 

vr.        Wat houden workshops 
in? 

antw.   Een workshop is een 
lesprogramma waarin 
zaken die in ieder ge-
val aan bod moeten 
komen, besproken 
worden en ook in 
praktijk uitgevoerd. 

 
Zeeland 
vr.        Past bij een laagdrem-

pelig niveau 1 een 
stage bij een andere 
vereniging? 

antw.   Waarschijnlijk zal dat 
ook niet vereist worden 
voor dit niveau. 

vr.        Hoe worden bestaande 
            trainers ingepast? 
antw.   Huidige A- en B- 

trainersdiploma’s zijn 
ongeveer gelijk-waardig 
aan de niveau 3 en 4 
van de nieuwe oplei-
dingen. Wel ontbreken 
enkele competenties. 
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Midden-Brabant 
vr.       Hoe blijven we op de 

hoogte van het 
beschikbare materiaal? 

antw.  O.a. via de website. 
 
3 / 4. SAMENVOEGEN 

DAMES/HEREN EN 
MEISJES/JONGENS BIJ 
AFD. KAMP.  

•     Er worden veel opmerking-
en gemaakt, maar zeker 
niet allemaal eenduidig: 

•     Nooit meer dan 2 licentie-
klassen samenvoegen.  

•     Indien mogelijk wel aparte 
klassen voor dames. 

•     Samenvoegen, gebeurt bij 
competitie en allerlei 
toernooien ook al. 

•     Het laten afhangen van 
samenvoegen is geen 
optie, want dames willen 
graag vooraf weten waar 
ze aan toe zijn. Velen 
schrijven niet in wanneer 
ze alleen tegen dames 
kunnen spelen. 

•     Er zou toch een dames-
kampioen van de afd. 
ZuidWest moeten komen 
eventueel per licentie-
klasse.  

•     Bekijk de mogelijkheid van 
een eigen (evt. samenge-
voegde) klasse voor de 
dames en een open klasse 
gemengd naast de dubbel-
klasse. Inschrijving zou 
dan de verplichting moeten 
inhouden om in alle 
klassen mee te doen.  

•     Meisjes niet samenvoegen 
met jongens. 

•     Vooral voor jongere meis-
jes is het belangrijk om ook 
in een klasse alleen met 
meisjes van dezelfde 
leeftijd te spelen. 

•     Voor oudere talentvolle 
meisjes is het juist goed 
om tegen jongens te spe-
len. Jongens zijn veel ster-
ker dan meisjes en slaan 
veel harder. Je krijgt dan 
de situatie dat een tech-
nisch goed spelend meisje 
van de tafel wordt gemept 
door een jongen die tech-
nisch veel minder in zijn 
mars heeft. 

•     Nico van Erp zegt toe dat 
de werkgroep Toernooien 
en Wedstrijden alle ge-
noemde opties nader zal 
bekijken. 

5.  SENIOREN OP ZATER-
DAG EN JEUGD OP ZON-
DAG TIJDENS AFD.KAMP. 

Vrijwel alle aanwezigen waren 
het er over eens dat dit tot een 
nog verdere terugloop van het 
aantal deelnemende senioren 
zou gaan leiden, vooral omdat 
veel senioren niet op zaterdag 
willen spelen. Wel zal worden 
bekeken of het mogelijk is 2e 
en 3e jaars junioren op zondag 
bij de senioren mee te laten 
spelen, naast het spelen op 
zaterdag bij de jeugd. 
 
Aansluitend aan bovenstaande 
discussie deelt Nico van Erp 
mee dat er voor de vereniging 
met procentueel het grootste 
aantal deelnemers aan de afd. 
kampioenschappen in Veld-
hoven een tafeltennistafel 
beschikbaar wordt gesteld. De 
berekening zal gaan op basis 
van het bij de NTTB inge-
schreven aantal leden. 
Via diverse sponsors is het 
gelukt een affiche op A3 
formaat te laten drukken. Elke 
vereniging krijgt er twee. 



8 

Regionale Bezigheids Wedstrijden Notulen regiovergaderingen (vervolg) 
6.   APARTE MEISJESCOMP. 
Gezien het feit dat het vrijwel 
onmogelijk is een aparte 
meisjes competitie te organi-
seren wordt meer gedacht aan 
een aparte (zon)dag waarop 
de jongste meisjes (welpen/
kadetten) alleen tegen elkaar 
spelen. Gedacht wordt aan 
een organisatie op regio 
niveau bij toerbeurt door een 
vereniging . 
 
7.   VIERDE SPELER IN EEN 
      TEAM 
Men staat over het algemeen 
positief tegenover het idee om 
een 4e speler tijdens een wed-
strijd mee te laten doen die 
dan alleen bij het dubbel mag 
worden ingezet.. 
 
8.   MAXIMUM AAN AANTAL 
      SPELERS PER TEAM 
De overgrote meerderheid ziet 
de gesignaleerde problemen 
niet zozeer en wordt niets 
gevoeld voor een maximum. 
In feite is er al competitie-
beïnvloeding mogelijk wanneer 
er meer dan 3 spelers in een 
team zitten. Opgemerkt werd 
dat vooral teams met oudere 
spelers er een noodzaak is tot 
teams van 5 tot 7 spelers. 
Wel wordt geopperd om voor 
de hogere klassen een maxi-
mum van 5 spelers per team in 
te stellen. Wel moeten de 
invallers bepalingen misschien 
eens tegen het licht worden 
gehouden. 
Aangegeven wordt dat tijdens 
de najaarscompetitie er 2309 
wedstrijden zijn gespeeld, 
waarvan er 109  met 2 spelers 
en 484 met een invaller. Dit 
geeft aan dat grotere teams 
toch wel noodzakelijk zijn. 
Er zijn tijdens de 
voorjaarscompetitie: 
  90 teams met 3 spelers 
257 teams met 4 spelers 
102 teams met 5 spelers 
  30 teams met 6 spelers 
    9 teams met 7 spelers 
    2 teams met 8 spelers 
    1 team met 9 spelers 
    1 team met 11 spelers 

9.   KAMPIOEN MOET ALTIJD 
      PROMOVEREN 
Iedereen staat achter het prin-
cipe dat een kampioen altijd 
moet promoveren, maar ziet 
ook de problemen voor wat 
betreft de reisafstanden en de 
flexibiliteit bij de samenstelling 
van de hoofdklasse. Het pro-
bleem is dat de afd. maar twee 
promotieplaatsen heeft naar de 
landelijke competitie. 
Aangegeven wordt dat er nu al 
van 7 van de 24 teams in de 4 
hoofdklassen bezwaren zijn 
gekomen over te lange reis-
afstanden. Dit wordt mede 
veroorzaakt door het niet in 1 
poule plaatsen van 2 teams 
van 1 vereniging. Bij overgang 
naar 2 hoofdklassen zal het 
probleem van de reisafstanden 
op doordeweekse avonden 
alleen maar groter worden. 
Ook zitten we nu met 5 poules 
Eerste klas. Hoe moeten die 
promoveren naar 2 poules 
Hoofdklasse? 
De Werkgroep Com.zaken zal 
zich nogmaals over de 
problematiek buigen. 
De criteria voor het aantal 
promotieplaatsen naar de 
landelijke competitie zijn: 
•  aantal landelijk spelende 

teams 
•  aantal leden binnen de 

afdeling 
De huidige 2 plaatsen voor de 
afdeling ZuidWest liggen nog 
voor 1 jaar vast. 
Ook al degraderen er bv 3 of 4 
teams van de afdeling uit de 
landelijke competitie, dan nog 
mogen er maar 2 promoveren. 
 
10. PROMOTIE/DEGRADATIE 
WEDSTRIJDEN VOOR ALLE 
AFDELINGSKLASSEN 
Bij de huidige competitie wijkt 
het aantal poules per klasse 
teveel af om dit te realiseren 
Men zou dan eigenlijk voor 
elke klasse een gelijk aantal 
poules moeten hebben. 
In de huidige situatie voor wat 
betreft het aantal poules per 
klasse zou de nr 4 van de 2e 

klas promotie/degradatie-
wedstrijden moeten spelen 
tegen de nr. 2 van de 3e klas. 
 
11.   ALV DOORDEWEEK 
Men heeft hier geen proble-
men mee. Elke andere door de 
weekse avond is beter dan de 
vrijdag, wordt nog opgemerkt. 
 
12/13. AFD.TRAININGEN / 
TRAINERSPLATFORM 
Chris van de Wetering (resp. 
Adri Dam bij afwezigheid van 
Chris) geeft een korte 
toelichting aan de hand van 
een Powerpoint presentatie. 
 
14.  RONDVRAAG 
West-Brabant 
•      Jan Maas signaleert dat bij 

het Back Hands toernooi 
een 3e jaars junior mee 
mag doen bij de senioren, 
maar dan niet meer mag 
deelnemen aan het 
jeugdtoernooi. De 
vergadering is het met 
hem eens dat dit wel 
mogelijk zou moeten zijn. 
Aangezien het Back 
Hands toernooi een 
landelijk toernooi is,  is 
men hierbij afhankelijk van 
de landelijke reglementen. 
Voor een regionaal 
toernooi zouden de afd.
reglementen aangepast 
moeten worden. 

•      Nico van Erp zegt toe dat 
e.e.a. binnen de Werk-
groep Toernooien en wed-
strijden bekeken zal 
worden. 

•      Joost Schoenmakers deelt 
mee dat de verbouwing bij 
ODT vrijwel afgerond is.  

•      Jan-Willem Bultman vindt 
het erg vervelend dat de 
aanvraag om alle jeugd-
teams op 1 dag te laten 
spelen niet gehonoreerd 
is. Eén of twee jeugdteams 
in een grote zaal werkt niet 
inspirerend en kost leden. 

•      Adriënne Suijkerbuijk stipt 
de problemen met de 
bereikbaarheid van de 
website aan. 
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•     Henk Sandkuyl geeft aan 
dat de machine van de 
provider zijn werk kennelijk 
niet aan kan, maar dat 
overgaan naar een andere 
provider tijdens een 
lopende competitie geen 
optie is. 

 
Noord-Oost Brabant 
•     (Ouders van) jeugdspelers 

van Nuland ervaren de 
aanpak van de regio-
trainingen als te streng. 

•     Vanuit de vergadering 
vraagt men zich af of het 
niveau van de betreffende 
spelertjes niet te laag was. 

•     Er is nog geen antwoord 
gekomen van het AB om-
trent een bijdrage vanuit 
de afd. voor de RBW 
competitie. Chris van Dijk 
geeft toe dat hij daarmee 
in gebreke is gebleven, 
maar dat men kan rekenen 
op een éénmalige bijdrage 

•     Er is op een bezwaar om-
trent de hoogte van de 
scheidsrechtersvergoeding 
vanuit het Bondsbureau 
telefonisch gereageerd. 
Een schriftelijk antwoord 
van het HB is niet 
ontvangen. 

 
Zuid-Oost Brabant 
•     ATTC ’77 is op zoek naar 

een jeugdtrainer, wie kan 
er helpen? 
V. van Kuijck geeft de tip 
om te kijken op de site van 
de VVTT. 

•     Johan Heurter vraagt 
waarom de competitie-
rondes voor de jeugd en 
de senioren niet gelijk 
lopen. 
Nico van Erp geeft aan dat 
dit komt door een 
combinatie van: 
- jeugdranglijst toernooien 
die gaten veroorzaken bij 
de jeugd; 
- senioren die klagen over 
de grote gaten in hun 
schema als ze gelijk lopen 
met jeugd. 

 
 

•      Ralf van de Moosdijk (De 
Meppers) vraagt waarom 
de C/D meerkampen alleen 
voor competitiespelers zijn. 
Nico van Erp geeft aan zich 
niet te kunnen voorstellen 
dat dit zo is. 

•      Leon Theelen (Flash) 
vraagt of de voorjaars-
competitie een week later 
kan aanvangen. 
Nico van Erp geeft aan dat 
dit niet kan in verband met 
de landelijk competitie 

 
Zeeland 
•      Willy de Klerk deelt mee dat 

de Top 6-kampen Jeugd op 
28 mei gespeeld worden bij 
Het Markiezaat.  

•      Kees de Blaey merkt op dat 
de Jaarkaart is afgeschaft 
en dat de bondskaart maar 
een iel papiertje is, waarop 
vrijwel niemand een pasfoto 
heeft geplakt. 

•      Ria Elshof zegt dat bij 
beslissingswedstrijden toch 
wel naar een geldige 
bondskaart (met pasfoto) 
gevraagd kan worden. 

 
Midden-Brabant 
•      Vanuit de vergadering wordt 

opgemerkt dat de 2e klas 
junioren steeds slapper 
wordt met veel te grote 
krachtsverschillen tussen 
de teams. 

       Alexander merkt op dat een 
       zo sterk mogelijke competi-
       tie de intentie is, maar 
       anderzijds “eisen” veel
       verenigingen een korte 
       reisafstand. 
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Son en Breugel 1 sportteam van het jaar 

Op zaterdag 4 juni 2005 
organiseert MTTV ’72 voor 
de zestiende maal de Open 
Mierlose Tafeltenniskam-
pioenschappen. De ‘Open 
Mierlose’ is het gezelligste 
tafeltennistoernooi van 
Mierlo waar iedereen aan 
kan deelnemen. Het maakt 
niet uit hoe oud je bent of 
hoe goed je kunt tafel-
tennissen, er is altijd wel 
iemand van hetzelfde 
niveau. 
 
Al enige jaren is het een 
toernooi met internationale 
gasten. De tafeltennis-
vereniging uit het Duitse 
plaatsje Herne zal net als 
voorgaande jaren ook dit 
jaar weer met diverse 

tafeltennissers deelnemen 
aan dit toernooi. Ook het 
Belgische Neerpelt zal dit 
jaar weer vertegenwoordigd 
zijn. Naast al deze buiten-
landse spelers zijn er na-
tuurlijk nog vele deelnemers 
uit Mierlo en omgeving. 
 
Het toernooi wordt 
gehouden in ’t Patronaat 
(Heer van Scherpenzeelweg 
14) en zal starten om 9.30u. 
Omstreeks 17.00u zullen de 
finales gespeeld gaan 
worden. Wil je meer 
informatie over dit toernooi 
of je inschrijven dan kun je 
terecht bij Toine van der 
Ven (667515). Inschrijven 
kan tot 31 mei. 

Het eerste team van ttv Son en Breugel is gekozen tot sportteam van het jaar 2004 van 
deze gemeente. Op zaterdag 15 januari werden in een speciaal showprogramma de 
winnaars bekend gemaakt in de diverse categorieën. In de categorie teams 18 jaar en 
ouder werd zowel bij de dames als bij de heren een prijs uitgereikt. Bij de dames wonnen 
Marij van Bussel en Annemieke van den Broek een sonse Vlam. Bij de mannen waren dat 
Herman Simons en Geert Dortmans. 
Twee aparte tafeltennisteams die met 
z'n vieren ook een team vormen en dit 
zorgde voor nogal wat onduidelijkheid 
tijdens de avond zelf. 
Met z'n vieren werden ze kampioen in 
de vierde klasse van de afdeling 
ZuidWest. Dat deze prestatie goed 
genoeg zou zijn voor een sonse Vlam, 
hadden ze niet verwacht. "We zijn 
totaal verrast", aldus de enthousiaste 
Herman Simons. "Het beeldje krijgt 
zeker een mooi plekje op de bar". Het 
viertal kreeg ook nog een cheque ter 
waarde van 300 euro. 

 

16e Open Mierlose kampioenschappen 

Door Toine van der Ven 
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Het 35e Maasland 
tafeltennis toernooi wat 
OTTC afgelopen zondag op 
64 tafels in de sporthallen 
Ruivert en Mondriaan 
organiseerde is succesvol 
verlopen. Gedurende de 
gehele dag kon voor de 162 
deelnemende teams uit 
geheel Nederland het 
tijdschema uitstekend 
gevolg worden. OTTC kan 
dan ook terugzien op een 
geslaagd evenement dat 
onder goede belangstelling 
werd afgewerkt. OTTC 
heeft weer laten zien dat 

het Maasland toernooi in 
Nederland een begrip is 
geworden. Een toernooi 
waar de deelnemers graag 
naar toekomen. Dit is op 
zich zelf al een waardering 
voor de organisatoren. 
Zeker omdat het toernooi 
bezoek de laatste jaren 
sterk is teruggelopen. De 
vele deelnemers keerden 
met een goed gevoel 
huiswaarts. Waarbij vele al 
hebben toegezegd om 
volgend jaar met de 36e 
uitgave ook weer aanwezig 
te zijn. 

Buiten de organisatie wist 
het organiserende OTTC 
ook nog goed te presteren 
in het toernooi. Chris vd 
Wetering behaalde met zijn 
zus (Spelend voor DNW 
Grave) een eerste plaats te 
behalen. Een 2e plaats was 
er in de senioren 3 klasse 
voor Dave van Toor en Rob 
vd Heijden. In de halve 
finale versloegen zij een 
ander team van OTTC 
bestaande uit Frank 
Hanegraaf en Jeroen 
Peters. 

Maaslandtoernooi prima geslaagd 

Uitslagen: 
 
Senioren 2: 1        Slagvaardig Zevenaar  (H.Jeroen-K.Witte)                          3-0        
                  2        Hutaf Huissen              (D.d.Jong-A.Meijer)      
 
Senioren 3: 1        Red Stars Venraij         (S en R.Larmene)                           3-0 
                  2        OTTC Oss                    (D.v.Toor- R.vd.Heijden) 
 
Senioren 4: 1        OTTC/DNW Oss-Grave        (E en Chr.vd Wetering)          3-0 

2        Elsloo                                    (R.Hendriks-Bj. Slothouwer)    

 
Senioren 5: 1        Docos Leiden               (C.Taams-H.Kreder)                       3-2     
                  2        Asterix Tegelen            (W.Niaz-M.Gommans) 
 
Jeugd 1:    1           JCV Vught                    (Th.v.Gasteren-S.Schoones           3-0 
                  2        VTV Nieuwengein        (W.Daatzelaar-R.Reckman 
 
Jeugd 2:    1        Reijnaert Hulst             (S.Pieters-T.Zhang)                        3-1 
                  2           Flash Eindhoven          (L en R van Voorene) 
 
Jeugd 3:    1        Red  Stars Venray        (R.Helmes-M.Thijssen)                    3-0 
                  2        Liempd Ass. Schijndel  (Fr.Kremers-P.vd.Berg) 
 
Jeugd 4:    1        JCV Vught                    (J.vd.Schoot-J.Beset)                     3-0 
                  2        Hercules Zutphen         (B.Chiara-K.Micheline) 
 
Jeugd 5:    1        Slagvaardig Zevenaar  (D.Lodder-M.Vermeulen)                3-2 
                  2        JCV Vught                    (J en P.v. Asveldt) 

Door Nico van Erp 
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Agenda 

Zondag 3 april     ¼ finales C meerkampen senioren 
Zondag 3 april     finales afdelings CD jeugdmeerkampen 
Zondag 17 april   Open Geldropse kampioenschappen 
Zondag 17 april   Meisjestoernooi Wanzl/Belcrum in Breda 
Zaterdag 23 april Vroco top 12 in Arnemuiden 
Zaterdag 23 april Nederlandse jeugdkampioenschappen B-licenties in Helmond 
Zondag 24 april   Nederlandse jeugdkampioenschappen A-licenties in Helmond 
Vrijdag 29 april    beslissingswedstrijden afdeling ZuidWest 
Zondag 1 mei      promotie-degradatiewedstrijden landelijke competitie 
Zaterdag 7 mei    Internationaal Studententoernooi in Eindhoven 
Zondag 8 mei      Internationaal Studententoernooi in Eindhoven 
Dinsdag 17 mei   Afdelingsledenvergadering in Oudenbosch 
Zaterdag 21 mei  Afdelingskampioenschappen jeugd in Veldhoven 
Zondag 22 mei    Afdelingskampioenschappen senioren in Veldhoven 
Zondag 22 mei    Finales nationale C-meerkampen senioren 
Vrijdag 27 mei     Bestuurstoernooi Regio Noord-oost Brabant in Oss 
Vrijdag 27 mei     Finale Hackenbergcup in Arnemuiden 
Zaterdag 28 mei  Top 6 kampen 
Zaterdag 28 mei  Open Mierlose kampioenschappen 
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Regionale kamp. jeugd N-O Brabant  

Bij de jeugd hadden zich 78 jeugdleden 
van 9 verenigingen aangemeld. Uiteindelijk 
moesten zich 4 deelnemers op het laatst 
afmelden om verschillende redenen. 
Er werd in 5 jeugdklassen op 10 tafels ge-
speeld. Er werd gestart in alle klassen met 
poules van minimaal 6 deelnemers. Waar-
van de nr´s een en twee naar de vervol-
gronde gingen. In de hoogste jeugdklasse 
was het met 5 van de 6 deelnemers van 
JCV zo goed dat hier een JCV´er uiteinde-
lijk de Regionale titel zou binnenhalen. Het 
was dan ook Boudewijn op ´t Hoog die Re-
gionaal kampioen werd. In de finale ver-
sloeg hij in 5 games zijn teamgenoot Si-
mon Schoones. 
In de jeugdklasse 2 was het Mark Cou-
mans van OTTC die Jim Hogendoorn 
(JCV) in 3 games versloeg. Overigens was 
het Jim die in de voorronde Mark nipt in 5 
games versloeg. 

De jeugd 3 klasse won Melvin van Zand-
voort (Return de finale van Marlotte Staps 
(Taverbo) Jesse oude Griep (Liempd Ass) 
won de finale in de jeugd 4 klasse van Thij 
Visser (JCV). In de jeugdklasse 5 was Petri 
Asveldt (JCV) die in 3 games Stef vd Akker 
van Never Despair versloeg. 
Na afloop dankte wedstrijdleider Nico van 
Erp de deelnemers voor hun sportieve inzet. 
Tevens een woord van dank aan de mede-
werkers van OTTC die mede door hun in-
breng deze Regionale kampioenschappen 
succesvol hebben laten verlopen. En hij 
sprak de hoop uit dat het volgende seizoen 
de senioren een voorbeeld mogen nemen 
aan de jeugd om ook in te schrijven voor dit 
toernooi. 
Hierna reikte hij aan de prijswinnaars de be-
kers uit en keerde om 16.00 uur iedereen te-
vreden huiswaarts. 

OTTC organiseerde dit jaar weer de Regionale 
kampioenschappen van het Regio Noord Oost 
Brabant. 
Het seniorenevenement ging op zondag niet 
door daar er te weinig belangstelling voor was. 
Maar voor het jeugd gedeelte op zaterdag 15 
januari was de belangstelling goed. Veel hoger 
dan in de afgelopen 2 seizoenen.  

De uitslag: 
 
Jeugd1:     1 Boudewijn  op ´t Hoog        (JCV)                   13-15,11-6, 11-4, 9-11, 11-6 
                  2 Simon Schoones                (JCV) 
 
Jeugd 2:    1 Mark Coumans                   (OTTC)               11-5, 11-9, 8-11,11-9 
                  2 Jim Hogendoorn                 (JCV) 
 
Jeugd 3:    1 Melvin van Zandvoort         (Return)              11-8, 7-11, 11-9, 11-6 
                  2 Marlotte Staps                    (Taverbo) 
 
eugd 4:      1 Jesse Oude Griep              (Liempd Ass.)     12-10, 11-8, 6-11, 13-15, 11-4 
                  2 Thy Visser                          (JCV) 
 
Jeugd 5     1 Petri Asveldt                       (JCV)                   11-6, 11-7, 11-8 
                  2 Stef vd Akker                      (Never Despair) 
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Europese kampioenschappen op tv 

Het Uitzendschema 
De uitzendtijden zijn onder voorbehoud. Check voor 
alle zekerheid op de dag zelf nog even de website 
van Eurosport. 

dinsdag 29 maart 2005 
13:00 - 15:30 Mannen teams: halve finales - LIVE  
16:00 - 18:30 Mannen teams: halve finales - LIVE  
 
woensdag 30 maart 2005 
16:00 - 17:00 Vrouwen teams: finale  
19:00 - 21:30 Mannen teams: finale - LIVE  
 
vrijdag 01 april 2005 
16:00 - 19:00 Individueel toernooi  
 
zaterdag 02 april 2005 
11:00 - 13:00 Individueel toernooi  
14:30 - 16:45 Individueel toernooi  
 
zondag 03 april 2005 
11:00 - 12:15 Individueel toernooi  
16:30 - 17:45 Individueel toernooi 

Van 27 maart tot en met 3 april 2005 worden 
in de Aarhus, Denemarken, de Europese 
kampioenschappen gespeeld. De televisie-
zender Eurosport besteedt ruime aandacht 
aan dit evenement. Ted van der Meer 
verzorgt het commentaar bij de wedstrijden. 
De wedstrijden zijn ook live te volgen via 
internet via de volgende live-ticker. 
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Uit de clubbladen 
•    ODT in Roosendaal organiseert de ko-
      mende maanden vele activiteiten om le-
      den te werven, bekendheid te geven 
      aan de nieuwe accommodatie en om 
      het de leden naar de zin te maken. De 
      nieuwe accommodatie is klaar en werd 
      op zondag 20 februari officieel geopend 
      door wethouder Pelle. Op zondag 20 
      maart was er een groot oud-leden toer-
      nooi. 
 
•    Bij SV Red Star ’58 uit Goirle is er in de 
      kerstvakantie weer hard gewerkt. Zo 
      moesten de douches gerenoveerd wor-
      den (nieuwe douchekoppen, nieuwe te-
      gelvloer, gedeeltelijk nieuwe wandte-
      gels, plafond schilderen), had de staal
      constructie een onderhoudsbeurt nodig, 
      werden de balletjes achter de reclame
      borden weggehaald en werden door de 
      vrijwilligers nog diverse andere kleine 
      onderhoudswerken uitgevoerd. Helaas 
      was het groepje vrijwilligers dat de werk-
      zaamheden uitvoerde wel erg klein. 
      Voor het bestuur van de accommoda-
      tiestichting SARS een reden om zich te 
      beraden over hoe nu verder. Als de le-
      den niets willen doen, moet de huur van 
      de accommodatie fors omhoog zodat de 
      werkzaamheden uitbesteed kunnen 
      worden. Het woord is nu aan de leden 
      van SV Red Star ’58. 
 
•    TTV Stiphout viert in 2005 haar 40 jarig 

bestaan. De spelers van het negende 
team hebben aangeboden om te gaan 
brainstormen over de inhoud van het ju-
bileumfeest en samen met het bestuur 
hebben ze een globale opzet gemaakt 
van de mogelijke activiteiten. Nadere in-
formatie hierover volgt. 

 
•    TTV Waalwijk heeft met BPR Retail 

Groep BV overeenstemming bereikt 
over shirtsponsoring. Vanaf het nieuwe 
seizoen zullen de spelers van ttv Waal-
wijk in de nieuwe blauw-gele shirts te 
bewonderen zijn. Het bedrijf schenkt be-
halve de shirts ook bijpassende sport-
broeken. 

 

•     TTV Tios ’51 uit Tilburg is nog steeds op 
     zoek naar een andere accommodatie. 
     Er is gekeken naar een locatie in de 
     Reeshof. De bedoeling was om daar sa-
     men met een andere vereniging een hal 
     neer te zetten, maar uiteindelijk is die 
     andere vereniging afgehaakt. Daarop 
     heeft het bestuur van Tios ’51 contact 
     gezocht met personen die op commerci-
     ele basis een sporthal neer willen zetten 
     in de Reeshof. Die contacten hebben 
     geleid tot een aantal plezierige gesprek-
     ken en tot ideeën over een gezamenlijke 
     accommodatie. Er ligt echter nog een 
     knelpunt: de grondprijs. Hierover moet 
     nog onderhandeld worden met de ge-
     meente Tilburg. 
     Het bestuur probeert ook nog langs   an-
     dere wegen aan een nieuwe/andere ac-
     commodatie te komen. Tips zijn van 
     harte welkom. 
 
•     TTV Tanaka verkeerde onlangs in Oos-

terse sferen. De Tanakahal in Etten 
Leur werd omgetoverd in een heus Azi-
atisch specialiteiten restaurant en speel-
zaal. Na een fantastische maaltijd voor 
95 personen, volgde een demonstratie 
oosterse vechtsporten in de zaal. Tij-
dens die demonstratie werd de kantine 
omgetoverd in een speelhol met diverse 
oosterse bord-, behendigheids- en ge-
zelschapsspelletjes. De aanwezige le-
den konden daar actief meedoen, maar 
ze mochten ook in de zaal sumo-
worstelen in echte sumo-pakken.  

 
•     Unicum inside, het wekelijkse digitale 

blad van ttv Unicum uit Geldrop is erg 
populair. De redacteur, Doron Ketelaars, 
zorgt voor drie geprinte exemplaren die 
in de kantine van Unicum ter inzage lig-
gen. Die uitgeprinte exemplaren zijn 
echter zeer gewild en worden met grote 
regelmaat gestolen. De dader slaat 
meestal op donderdagavond toe. On-
danks verscherpt toezicht op deze 
avond is men er nog niet in geslaagd de 
dader te achterhalen.  

 
Lees verder op bladzijde 16. 
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•    TTV Flash uit Eindhoven heeft een en-
quête gehouden. De resultaten besprak 
voorzitter Han van der Zijden in het 
clubblad Flash-bek. Een greep hieruit: 
Mensen zijn lid van Flash omdat er goe-
de jeugdactiviteiten zijn, het dichtbij is, 
er goede trainingsmogelijkheden zijn. 
Men denkt ook met plezier terug aan di-
verse zaken zoals de feestavond, carna-
val, toernooien, bezoek Engelsen, kano-
tocht, fietstocht, kampioenschap. De le-
den storen zich aan vloeken/schelden, 
geen douches, diefstal, veiligheid en de 
rook en vinden dat Flash best zou mo-
gen investeren in ventilatie, kleedka-
mers, fietsenhok en goede banken in de 
zaal en zijn bereid om daar een hogere 
contributie voor te betalen. 

 
•    Vrijdag 3 december waren de promotie-

degradatiewedstrijden. Het vijfde team 
van TTV De Meppers uit Heeze speelde 
voor promotie naar de vijfde klasse in 
Aarle-Rixtel tegen Eenentwintig 5. Het 
ging in die wedstrijd niet super bij de 
Heezenaren, totdat rond een uur of tien 
Sint Nicolaas met twee Pieten de kanti-
ne van A.T.T.C. ’77 binnenkwam. De 
Sint inspireerde de Meppers en zijn Pie-
ten intimideerden de Beek en Donkena-
ren, met als gevolg dat de wedstrijd kan-
telde. Het werd uiteindelijk 5-5. Onder 
toeziend oog van de Sint, die ook ver-
stand van tafeltennis bleek te hebben, 
telde de wedstrijdleiding daarna de ga-
mes: 18-19 in het voordeel van De Mep-
pers. En de Sint genoot met zijn Pieten 
nog lang na van dit ongekende succes. 

 
•    Bij ttv MTTV ’72 uit Mierlo bestaat de 

mogelijkheid je te laten filmen tijdens 
competitiewedstrijden. Hierdoor krijgen 
de Mierlose spelers en speelsters in-
zicht in hun speelstijl en zien ze zelf wat 
er moet veranderen in hun spel. Van el-
ke speler worden maximaal twee sets 
opgenomen en de dinsdag daarop wor-
den de beelden op de training vertoond, 
met deskundig commentaar en advies 
van de trainer.  

Uit de clubbladen vervolg 
•     Van 7 tot en met 9 oktober worden in 

Breda de BredaLympics georganiseerd. 
Dit is een nieuw meerdaags sportevene-
ment voor mensen met een functiebe-
perking. TTV Wanzl-Belcrum zal waar-
schijnlijk de organisatie van het tafelten-
nistoernooi voor haar rekening nemen.  

 
•     TTV Veldhoven wil een nieuw en eigen 

tenue hebben. Met Vroco Sport zijn af-
spraken gemaakt en op korte termijn 
hoopt het bestuur het nieuwe tenue te 
kunnen presenteren. Met ingang van de 
nieuwe competitie in september kunnen 
de Veldhovense teams dan in de nieu-
we outfit hun wedstrijden spelen.  

 
•     Bij ttv Het Markiezaat in Bergen op 

Zoom zijn er ouders van jeugdleden die 
stemrecht hebben gevraagd in de Alge-
mene Ledenvergadering. Dat is echter 
strijdig met de statuten, maar om aan de 
wens van deze ouders tegemoet te ko-
men, wordt een week voor de algemene 
ledenvergadering een hearing georgani-
seerd. Alle jeugdleden en hun ouders 
worden uitgenodigd en de agenda is 
hetzelfde als van de ALV. 

   
•     TTV Taverbo/Sabo uit Boxtel heeft een 

beleidsplan geschreven voor de periode 
2005-2010. Hierin staat onder andere 
een sterkte-zwakte analyse en de toe-
komstige koers van de vereniging. De 
doelen zijn duidelijk beschreven en ook 
de activiteiten die ondernomen moeten 
worden om die doelen te realiseren. 

 
•     Bij ttv A.T.T.C. ’77 heeft het bestuur 

eveneens een beleidsplan geschreven. 
Ook hier een duidelijke omschrijving van 
de doelen en de actie die er moet ko-
men. Voor de Aarle-Rixtelse vereniging 
staat er een doel heel hoog op de priori-
teitenlijst: een jeugdtrainer. Ondanks op-
roepen en ondanks het actief benaderen 
van diverse kandidaten, is het bestuur 
er nog niet in geslaagd een jeugdtrainer 
te vinden. Tips kunt u doorgeven aan 
het bestuur. 


