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Vakantie  
 
Het vakantiegevoel is alom aanwezig. Trainingen worden 
nauwelijks meer bezocht en het typen van een voorwoord 
bij 31 graden Celsius werkt mee aan het vakantiegevoel, 
ondanks dat ik nog zes weken moet werken voordat ik Ita-
lië kan gaan bezoeken. 
Standaard neem ik twee tafeltennisbatjes en een doosje 
balletjes (40 mm) mee. Op vrijwel elke tafel staat een tafel 
en ik moet elke vakantie opnieuw aan mijn zoon bewijzen 
dat ik beter ben. Het kost steeds meer moeite, maar het 
lukt nog elk jaar. Hopelijk dit jaar opnieuw, want ik erken 
niet graag mijn meerdere aan een 17-jarige puber. 
Het voordeel van zo’n tafel is ook dat het vaak leidt tot so-
ciale contacten en vaak ook nog tot leuke partijtjes tegen 
andere campinggasten. Met een beetje aanpassing van de 
speelstijl lukt het vaak om iemand het gevoel te geven dat 
hij best goed kan tafeltennissen. Mijn advies is dan altijd: 
ga eens bij een club kijken. Als we dat nu eens met z’n al-
len doen, in de vakantie het tafeltennissen promoten en 
proberen mensen naar een club te krijgen, wie weet berei-
ken we dan een ledenwinst. 
Ik wens u allen een hele fijne vakantie. 
 
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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Meisjesactiviteit 

In februari hebben wij u aangeschreven en u 
gevraagd ons de namen van meisjes in uw 
vereniging op te geven, die belangstelling 
zouden hebben voor een specifieke meis-
jes-ttactiviteit. 
De reacties waren –helaas- minimaal. 
Uw regiobestuur wil toch nog een poging 
wagen en komt met een concreet voorstel 
U ontvangt daarover binnenkort een brief 
van ons. 
Wij willen op zondag 12 juni, van 11 tot 16 
uur, een tt-sportdag voor meisjes organise-
ren. 
Wij denken aan enkele meerkampen, aan 
een demonstratiewedstrijdje en aan wat in-
formatie van een trainer. De accommodatie 
waar we gaan spelen is in onze regio, mo-
gelijk bij Never Despair. Voor de meisjes, 
noch voor de verenigingen zijn hieraan kos-
ten verbonden. 
Aan de verenigingen vragen wij aandacht te 
besteden aan onze brief en deze te behan-
delen in uw bestuur en hierover contact op 
te nemen met uw jeugdcommissie en/of trai-
ner. 
Als deze jeugddag slaagt, dan kan daar wel-
licht iets moois uit groeien. Wij willen im-
mers toch allemaal meer meisjes, die straks 
dames worden, binnen onze (mannen)
wereld, niet ?? 
Als voorwaarde stellen wij dat er ten minste 
18 meisjes aan mee doen, zo niet, dan gaat 
dit evenement niet door. Reageer dus vóór 
woensdag 1 juni 2005. 
Wij zijn benieuwd naar uw reacties. 
 
Met sportgroeten,  
het regiobestuur Noord-Oost Brabant 
Hans van der Bruggen, voorzitter 
Jan van Gemert, secretaris 
Henk van Rijn, penningmeester/RBW toer-
nooien. 

Zondag 8 mei is na een kort ziekbed op 
65 jarige leeftijd Peter van Iersel 
overleden. 
Peter is van 1978 tot 1988 lid geweest 
van het afdelingsbestuur afdeling 
Brabant. Hij heeft in deze periode de 
eerste jaren als penningmeester zitting 
gehad in het afdelingsbestuur en de 
laatste 4 jaren als secretaris. Voor zijn 
verdienste van de toenmalige afdeling 
Brabant werd hij bij zijn afscheid in 1988 
door de Algemene ledenvergadering 
benoemd tot Erelid van de afdeling. 
Namens de afdeling wensen wij zijn 
vrouw Els, zijn kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe in de komende tijd. 
 
Namens het afdelingsbestuur NTTB 
ZuidWest 
 
Nico van Erp 

Aan de besturen van de verenigingen 
in de regio NO-Brabant 

Peter van Iersel 

Harrie Theelen 
Vrijdag 29 april heeft de burgemeester 
van Eindhoven bij Harrie Theelen (TTV 
Flash) een lintje opgespeld: hij is door 
Hare Majesteit benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau. Hij wordt 
daarmee geëerd voor zijn vele 
maatschappelijke activiteiten, niet 
alleen voor Flash,  maar ook voor de 
Personeelsvereniging van de TU, voor 
voetbalvereniging Unitas, voor de KNVB 
(als scheidsrechter) en voor het project 
Ouderenproof Eindhoven Noord. 
Het bestuur van Flash heeft deze 
onderscheiding aangevraagd. Flash is 
daarbij ondersteund door de boven-
genoemde organisaties. 
 
Han van der Zijden, 
voorzitter TTV Flash 
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Afdelingsledenvergadering 

Voorzitter Adri Dam sprak in 
zijn inleiding ook van een 
rustig jaar voor de afdeling 
Zuid West. Er was een le-
denwinst van 21 leden, 
maar landelijk was het aan-
tal gedaald met 2000. De 
NTTB wil graag weten 
waarom iemand stopt en 
daarom wordt aan de vere-
nigingen gevraagd voortaan 
aan te geven waarom ie-
mand stopt met tafeltennis-
sen. 
Hoofdbestuurslid Jan van 
Dalen gaf de verenigingen 
de schuld van de landelijke 
ledendaling. Hij had aanwij-
zingen dat 15 tot 20 procent 
van de leden niet door de 
verenigingen is opgegeven. 
Dat zijn zo’n 8000 leden. Hij 
gaf aan dat de voorberei-
dingen van de NTTB om te 
komen tot 50.000 leden in 
volle gang zijn. 
De kascommissie adviseer-
de het afdelingsbestuur op-
nieuw om over te gaan tot 
automatische incasso. Het 
bespaart de penningmees-
ter een heleboel administra-
tief werk. Het AB zegde toe 
dit te zullen bekijken. 
Chris van de Wetering stopt 
als AB-lid. Dat betekent dat 
er nu een vacature is voor 
de portefeuille Technische 
Zaken. Geïnteresseerden 

kunnen contact opnemen 
met het Afdelingsbestuur. 
In de Bondsraad was ook 
een vacature ontstaan 
doordat Leo Zuidweg er 
mee stopt. Tijdens de ver-
gadering gaf John van Geel 
van Bergeijk aan de post 
Topsport te willen overne-
men. 
Kritiek was er toch een 
beetje op het AB. Het ging 
over de afdelingskampioen-
schappen die nog gehou-
den moesten worden. Er 
werden oorzaken genoemd 
van de geringe interesse 
van de senioren en oplos-
singen aangedragen om er 
iets aan te doen. Geluisterd 
werd er wel, maar de aan-
wezigen kregen niet de in-
druk dat de kritiek ter harte 
wordt genomen. “Bij de 
jeugd is het toernooi volge-
boekt en iedereen kan vol-
doende wedstrijden spe-
len.” aldus Nico van Erp. 
Jammer dat het weekeinde 
daarop de criticasters gelijk 
kregen. Er waren wel pou-
les van drie (en dat kwam 
niet door afmeldingen) en 
er waren wachttijden van 
drie uur.  Een grondige 
evaluatie lijkt me op z‘n 
plaats. 
Tot slot nog aandacht voor 
een brief van Het Markie-

Op dinsdag 17 mei waren vele bestuursleden afgereist 
naar Oudenbosch voor de jaarlijkse ledenvergadering 
van de Afdeling ZuidWest. Het was een rustige 
vergadering, waarbij de aanwezigen regelmatig hun 
waardering voor het afdelingsbestuur lieten merken. 
Richting landelijke bond werd er wel kritiek geuit. 
Met name het tarievenbeleid moest het ontgelden. 

zaat uit Bergen op Zoom. 
De vereniging heeft een 3-
tal leden, waarvan ze zich 
afvragen, of die qua verstan-
delijke ontwikkeling wel in 
staat zijn, om in de normale 
NTTB- competitie mee te 
draaien. 
Enerzijds speelt het pro-
bleem, dat het moeilijk zal 
zijn, deze kinderen geplaatst 
te krijgen in een of meerdere 
teams en ander-zijds willen 
we voorkomen, dat ze in de 
competitie tegen ongewens-
te beschadigingen oplopen.  
Omdat deze kinderen stuk 
voor stuk erg veel plezier be-
leven aan de tafeltennis-
sport, vraagt Het Markiezaat 
zich af, of de mogelijkheid 
en de wenselijkheid bestaat, 
om er een aparte competitie 
voor in te richten. 
Het bestuur wist niet goed 
raad met dit onderwerp. De 
Nebas organiseert 6 toer-
nooien per jaar waar deze 
kinderen aan deel kunnen 
nemen, maar misschien is 
het wel de moeite waard om 
eens wat onderzoek te 
doen. Bij voetbal en basket-
bal kennen ze een zoge-
naamde G-competitie.  
 
Lees verder op blz. 7 

Door Johan Heurter 
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Ook organiseert de KNVB 
elk jaar een landelijke G-dag 
waarbij er teams gevormd 
worden die een bekende 
voetbalcoryfee als coach 
krijgen.Je hoeft dus niet zelf 
alles uit te vinden, winkel 
eens bij andere sport-
bonden. En voor dit soort 
initiatieven is vaak ook nog 
een pot subsidie beschik-
baar. 
 
Namens de verenigingen 
bedankte Marlies Somers 
het afdelingsbestuur voor 
het vele werk wat ze voor de 
verenigingen verricht heeft. 

Van Liempd/Ass uit Schijndel bestaat dit jaar 40 
jaar. Dit jubileum laat de club niet ongemerkt 
voorbijgaan. Ze vieren dit binnen de vereniging 
onder meer met een feestavond, jubileum toernooi, 
een extra editie van het clubblad en participatie in de 
viering van het 40-jarig jubileum van stichting sociaal 
cultureel centrum de Vink, van wiens accommodatie 
van Liempd/Ass (ook al 40 jaar) gebruik maakt. De 
club zal de bond of verenigingen waarmee ze een 
relatie hebben niet betrekken in het feest door 
middel van een receptie of iets dergelijks. Dit 
bewaren ze voor het 50-jarig bestaan. 

ALV (vervolg) vLiempd/Ass 40 jaar 
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Regionale Bezigheids Wedstrijden Regionale Dag van het Talent 
Op zaterdag 11 juni aanstaande zijn wij van plan de regionale Dag van het Talent (DvtT) te 
organiseren. Deze dag van het talent dient een voorselectie te zijn van de Landelijke Finale 
van de Dag van het Talent op zondag 6 november. Alle afdelingen mogen 8 jongens en 8 
meisjes uitzenden naar deze finaledag. 
Om daar een goede selectie voor te kunnen maken zijn we van plan op twee plaatsen in 
ZuidWest een voorselectie te houden tijdens de regionale Dag van het Talent. Eén in 
Westbrabant en één in Oostbrabant.  
Tijdens deze dag wordt er training gegeven, testjes afgenomen en wedstrijden gespeeld. 
Dit alles om ervoor te zorgen dat de deelnemers een leuke en leerzame dag zullen hebben. 
Voor de kosten hoeft men het niet te laten, wij vragen slechts € 8,50 - per deelnemer. 
De deelnemers dienen, net als bij de landelijke Dag van het Talent maximaal 10 jaar te zijn. 
De begeleiding zal in handen zijn van de trainers van de afdeling ZuidWest aangevuld met 
vrijwilligers uit de regio.  
Samengevat de informatie over de regionale dag van het talent: 

Graag opgeven voor 30 mei aanstaande via mail naar vincentvk@home.nl 
Onder vermelding van naam en geboortedatum. 
Tevens gebruiken wij deze dag om kinderen te scouten voor eventuele deelname aan 
afdelingstrainingen en/of de regionale bondstraining. Op beide trainingen zijn plaatsen vrij. 
Zijn er nog vragen stuur dan even een mailtje naar mij. 
 
Vincent van Kuijck 
Hoofdtrainer afdeling ZuidWest van de NTTB 

OTTC 
Met ingang van 1 april 2005 is het definitieve 
huisadres van OTTC geworden: 
Tafeltenniscentrum OTTC 
Macharenseweg 24 
5346 JM Oss 
0412-640413 
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Superlange partij 

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 gehou-
den 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. 

Op maandag 4 april speelden Aart Rombeek van Never Despair 9 uit Den Bosch en Ton Gil 
van Never Down uit Zaltbommel tegen elkaar. Niets bijzonders, ware het niet dat hun partij 
maar liefst 1 uur en 59 minuten duurde. Met 9-11, 11-6, 7-11, 11-6 en 9-11 ging de winst 
naar Ton Gil, maar misschien moeten beide heren volgende keer dat ze elkaar treffen 
afspreken gebruik te maken van de tijdregel. Die regel luidt als volgt: 
2.15.1 Behalve wanneer beide spelers of paren tenminste 9 punten hebben gescoord treedt 
de tijdregel in werking indien een game na 10 minuten speeltijd nog niet is geëindigd, of 
eerder indien beide spelers of paren dit verzoeken. 
2.15.1.1 Indien de bal in het spel is als de tijdslimiet is bereikt, moet het spel door de 
scheidsrechter worden onderbroken en worden hervat met de beginslag van de speler die 
bij de onderbroken rally serveerde. 
2.15.1.2 Indien de bal niet in het spel is als de tijdslimiet is bereikt, moet het spel worden 
hervat met de beginslag van de speler die ontving in de onmiddellijk voorafgaande rally. 
2.15.2 Daarna serveert iedere speler om de beurt om één punt tot het eind van de game en 
als de ontvangende speler of het ontvangende paar 13 goede terugslagen maakt, wint de 
ontvanger één punt. 
2.15.3 Indien de tijdregel eenmaal is ingegaan, dienen alle volgende games in die set 
volgens de tijdregel te worden gespeeld. 

 

16e Open Mierlose kampioenschappen 

Door Toine van der Ven 
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Er hebben in totaal 20 
teams bestaande uit 2 of 3 
personen ingeschreven, die 
in een periode van drie 
maanden, vier zondagen 
vanaf 10.00 t/m 13.00 uur 
spelen in diverse eigen 
regioaccommodaties, die 
door de verenigings-
besturen gratis beschikbaar 
worden gesteld. 
Per zondag spelen de 
teams twee complete 
wedstrijden in het Davis 
Cup systeem wat we 
kennen van het baantennis. 
Dit systeem bestaat uit 2 
enkel en 1 dubbelspelpartij 
tot 11 punten. 
Als afsluiting had de 
organisatie een individueel 
toernooi in elkaar gezet, om 
een te bekijken wie 
persoonlijk als sterkste 
speler uit deze competitie 
zou komen. 
 
Welpenklasse t/m 11 jaar. 
In deze klasse werden de 9 
teams verdeeld over een A 
poule van 5 teams en een B 
poule van 4 teams. De A 
poule speelde eenmaal en 

de B poule tweemaal tegen 
hun tegenstanders. Vanaf 
de aanvang is er flink strijd 
geleverd waarbij de kleintjes 
met weinig tafeltennis 
ervaring zich op een leuke 
manier hebben vermaakt in 
de zaal van ttv. PJS/Vught 
o.l.v. Joop v.Hooft.  
Na het competitiedeel werd 
er afgesloten met een 
individueel toernooi, waarbij 
onderling per poule de 
sterkste kon worden 
bepaald in deze klasse. 
Na afloop overhandigde 
Joop v.Hooft aan de twee 
hoogst geëindigde spelers 
van het competitiedeel de 
bij behorende medailles en 
kampioensdiploma’s. Voor 

de drie beste spelers van 
het toernooi waren er 
eveneens medailles be-
schikbaar. Ook kregen alle 
deelnemers een herinne-
ringsvaantje mee naar huis. 
In zijn dankwoord benadruk-
te Joop dat de inzet van 
verenigingsbegeleiders on-
misbaar is voor deze 
toekomstige talentjes en 
sprak de hoop uit dat zij 
voor het nieuwe seizoen 
weer beschikbaar zullen 
zijn. 
Tevens maakte hij bekend 
dat de nieuwe inschrijf-
formulieren en de speeldata 
tijdig aan de regio-
verenigingen toegezonden 
worden. 

RBW competitie, 2e deel seizoen 2004/05 
Door Henk van Rijn 

Het 2e deel van de RBW competitie 2004/05, dat jaarlijks door de 
regio N-O-Brabant wordt georganiseerd, is weer ten einde. 
 
Waarvoor is deze alternatieve competitie van belang? 
Omdat vele deelnemers, op zaterdag andere verplichtingen hebben 
en dus niet mee willen spelen in de NTTB competitie, hoe graag ze 
dit zouden willen, is deze RBW competitie op zondagmorgen een 
goed alternatief om deze jeugdleden voor de regio te behouden. 
Jammer dat in de overige regio’s deze competitie niet opgestart kan 
worden, anders zo er een soort competitie uitwisseling kunnen 
plaatsvinden. Mochten er regiobestuursleden zijn die over deze 
RBW competitie informatie willen verkrijgen, dan kan men contact 
opnemen met: 
Dhr. Henk v.Rijn. Freesiastr.20, 5151 TS Drunen. Tel. 0416-374526. 

Uitslag competitie: 
Poule A:                                          Poule B: 
1 Attaque 1    16 gewonnen            1 NTTV 2                  25 gewonnen  
2 Hooghei 1   12        “                     2 OTTC 1                  14       “ 
3 Taverbo 1     9        “                     3 Never Despair 2       7       “ 
4 PJS 1           9        “                     4 Never Despair 1       6       “ 
5 NTTV 1         4        “ 
 
Uitslag Individueel toernooi: 
Poule A:                                                     Poule B: 
1 Jesse v.Hamond                                     1 Eddy v.Santvoort 
2 Hassanin Al Sadar                                   2 Dani Stassen 
3 Job v.Galen                                              3 Ricardo Indri 
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Kadetten/junioren klasse 
vanaf 12 t/m 17 jaar. 
 
In deze categorie gaven 11 
teams bestaande uit 2 of 3 
personen per team acte de 
presence, die ongeacht de 
leeftijd, naar sterkte in een 
poule A van 6 teams en een 
poule B van 5 teams 
werden ingedeeld. 
Zij speelden hun wed-
strijden tweemaal in de zaal 
van OTTC/Oss en twee-
maal in de zaal van 
Taverbo/Boxtel, die gratis 
aan ons beschikbaar 
werden gesteld. 
Ook in deze poules werden 
de partijen op het scherpst 
van de snede uitgevochten 
en waarbij de jeugdige 
woorduitbarstingen regel-
matig door de zaal klonken. 
Ondanks deze kreten bleef 
iedereen zich sportief 
gedragen, ten overstaan 
van tegenstanders, zaalbe-
heerders en organisatie. Tot 
slot werd er nog een 
individueel toernooi samen-
gesteld van vier poules van 
6 of 7 spelers, die onderling 
uit gingen maken wie de 
sterkste was van dit 
seizoen. 

Nadat de competitieleider 
alle standen binnen had kon 
hij overgaan tot de 
prijsuitreiking. 
Voor de drie hoogst 
geëindigde teams van elke 
poule waren er medailles en 
kampioensdiploma’s be-
schikbaar en voor de 
individuele toernooiwinnaars 
eveneens 3 medailles per 
poule. 
Daarna bedankte de 
organisator de zaalbe-
heerders voor het be-
schikbaar stellen van hun 
zalen en medewerkers. Ook 
werden de begeleiders 
bedankt voor hun inzet, 
want zonder deze vrij-
willigers kan een competitie 
niet draaien. Verder werden 
in zijn dankwoord de 
deelnemers betrokken 
vanwege hun inzet en 
sportief gedrag en hoopte 
hij hun gezond en wel terug 
te zien in het nieuwe 
seizoen, dat weer in 
september a.s. begint. 
 
Competitieleiders: Joop van 
Hooft en Henk van Rijn. 

Uitslag competitie: 
Poule A:                                                      Poule B: 
1 NTTV 1                    25 punten                  1 Hooghei 1              19 punten 
2 NTTV 2                    18    “                        2 NTTV 5                  18     “ 
3 PJS 1                      16    “                        3 NTTV 4                  17     “ 
4 NTTV 6                      9    “                        4 OTTC 2                  11     “ 
5 v.Liempd/ass 1         6    “                        5 NTTV 3                  10     “ 
6 OTTC 1                     1    “ 
 
Uitslag Individueel toernooi: 
Poule A, 7 pers:             Poule B,  6 pers:              Poule C,  6 pers: 
1 Tom v.d.Ven               1 Luuk d.Laat                   1 Frank Kreuwel 
2 Tom Thijssen              2 Jarno Korsten               2 Stijn Mathijssen 
3 Thom Schretmeyer     3 Dirk d.Groot                  3 Bart v.d.Wijgert 
 
Poule D,  6 pers: 
1 Geert v.d.Biezen 
2 Tom Clement 
3 Yvonne Maas 
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Open Geldropse een succes 

Zondag 17 april was het weer zover. Hét tafeltennistoernooi van Geldrop werd alweer 
voor de 22e keer georganiseerd door TTV Unicum: De Open Geldropse kampioenschap-
pen. Met een maximum aantal inschrijvingen in 7 verschillende klassen werd er in sport-
hal de Kievit gestreden om de prijzen. 
De A-klasse kende een Geldropse winnaar. Martijn van de Leur, die al een tijd voor Uni-
cum speelt, was hier een maatje te groot voor zijn concurrenten. In de kwartfinale ver-
sloeg hij zijn clubgenoot Loran van Grootel. In de halve finale was hij vervolgens te sterk 
voor Kees Sengers van Bergeijk en in de finale versloeg hij Marco Bottram (eveneens van 
Bergeijk) met 3-0: 14-12, 11-7 en 11-5. Op de derde plaats eindigde oud-Unicummer Pas-
cal van Gemert (nu uitkomend voor Bergeijk). In de B-klasse ging de winst naar Werner 
Gijselhart van Red Star ’58 uit Goirle. Hij versloeg in de finale Enrico van Rooij van Uni-
cum. Danny Gimbel van Unicum legde beslag op de derde plaats. In de C-klasse was er 
winst voor Marlotte Staps van Taverbo (Boxtel). Zij won in de finale van Frans Hendrikx 
van Flash uit Eindhoven. James Geraerts (Renata) werd derde. In de D-klasse was Frank 
Michielse de sterkste. Rob Knufman van Helmond ’57 werd tweede en Harry Volman van 
Stiphout eindigde als derde. In de E-klasse (de hoogste jeugd-klasse) was het tafeltennis-
vereniging Flash die alle prijzen mee naar huis nam. David Peeters won de grootste be-
ker, Olaf Peeters werd tweede en Arthur Peeters derde. Ook de F-klasse kende een Eind-
hovense finale. Casper Stollman zorgde voor de overwinnig daar. Robin Peeters werd 
tweede. Elwin van Tuyl van Veldhoven legde beslag op de derde plek. In de G-klasse we-
derom een eerste plaats voor een Flash-lid. Rens Mecking was hier de sterkste. Sven van 
Beek van Valkenswaard werd tweede en Peter Mol van Unicum eindigde als derde. 
Een drukke, maar succesvolle dag en een uitstekende organisatie heeft er weer voor ge-
zorgd dat de Open Geldropse goed verliep. Hopelijk wordt de 23e editie van dit populaire 
toernooi net zo’n succes! 
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Enkelspel meisjes 
Jun. A/B/kad A  1    L.Cox                            Bergeijk            11-8,11-8,11-8 
                            2    K.v. Zon                          Wanzl/Belcrum 
                            3-4 A.Snoeren                       BSM 
                                  M.Spikmans                    Taverbo 
Junioren C           1    C.Simons                        TCO´78              11-8,11-6,11-4 
                            2    N.Verbraak                      Scaldina 
                            3-4 A.Janssen                       Meppers 
                                  A.Lamers                        Waalwijk 
Kadetten B           1    N.Veeken                        Never Despair    16-14,13-11,6-11,11-5   

     2    R.vd.Wielen                    Tanaka 
    3-4 K.Krijgh                        Witac´89  

                     S.v.Genegen                Hotak´68 
Kadetten C       1    C.vd.Waarden              Arnemuiden      11-8,11-8-18-16 
                         2    I.Rits                             Tanaka 
                         3-4 P.v.Asveldt                   JCV 
                               M.v.d.Ham                    Tanaka 
Kadetten D       1    D.Speekenbrink           Breda                16-14,11-8, 11-2 
                         2    C.vd.Graaff                   Waalwijk    
                         3-4 D.Rits                           Arnemuiden 
                                M.v.Doorn                    TTCV/Herwaarden 
Pupillen A/B      1    M.Staps                        Taverbo            10-12,11-9,11-3,12-10 
                         2    N.Snapper                    Tanaka      
                         3-4 F.Fennis                       Wanzl/Belcrum 
                               D.Overbeeke                Hotak´68 
Pupillen C/D     1    J.v.Asveldt                    JCV                   11-4,11-7,11-8 
                         2    J.vd.Broek                    Tanaka 
                         3-4 D.Feijen                       Veldhoven 
                               A.Vermeulen                Back Hands 
Welpen D          1    A.Heijdenrijk                 Flash                 11-8,9-11,11-3,15-13 
                         2    J.Bross                         Rally 
                         3-4 J.v.Tuijl                         Veldhoven 
                               J.Janssen                     Meppers 
Meisjes dubbel: 
Jeugd 1     1    L.Cox-A.v.Boxtel                   Bergeijk            11-4,11-9,3-11,11-9 
                 2    A.Lamers- M.d.KLoe            Waalwijk- 
Jeugd 2     1    M.Staps-D.Overbeeke          Taverbo-Hotak´68     11-8,11-6,11-9 
                 2    S.v.Genegen-C.Hibma          Hotak´68 
Jeugd 3     1    M.vd.Berg-D.Vissenberg      N.Desp-Back Hands 11-8, 11-7,11-13,11-8 
                 2    P en J.v.Asveldt                    JCV   
Jeugd 4     1    A.Rits-J.vd.Broek                  Tanaka             11-8,11-6,11-9 
                 2    M.vd.Sanden-N.den Daggelder TTCV-Rally 
 
Jongens dubbel   
Jeugd 1          1    N.vd.Mark-S.d.Witte            Middelburg          9-11,8-11,11-8,16-14,11-8 
                       2    M.Meijvis-B.Zweerts            Wanzl/Belcrum 
Jeugd 2          1    T.Zhang-S.Pieters               Wanzl/Belcrum   11-6,8-11,11-3,7-11,11-9 
                       2    J.Mertens-R.Joossen          Back Hands-Tanaka 
Jeugd 3          1    P.d.Hoon-W-Vermeulen      Back Hands        11-6,11-9,6-11,5-11,13-11 
                       2    L.Dogterom-M.Zwerts          Wanzl/Belcrum 
Jeugd 4          1    M.Janssen-G.v.Dam           Meppers             11-3,11-2,8-11,11-4 
                       2    J.Hamers-J.v.Zundert          Red Star´58 
Jeugd 5          1    R.Gommers-M.Khatchavov Tanaka-Scaldina 11-5,11-8,11-7 
                       2    M.Vink-R.Bekkers               JCV                                        
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Junioren A/B:       1    J.vd Nieuwenhuizen        JCV                    11-9, 11-9, 11-5 
                            2    R.vd. Eerenbeemd          Never Despair 
                            3-4 H.v.Nistelrooij                  JCV 
                                  R.vd Lee                         Never Desapir 
                   C:     1    B.Mangnus                      Reijnaert             11-8, 11-7, 11-5 
                            2    O.Peeters                        Flash 
                            3-4 T.Zhang                          Reijnaert 
                                  R.v.Doremaele                JCV 
                    D:    1    T.Feliks                           Wanzl/Belcrum   11-4, 11-9, 11-9 
                            2    B.d.Clock                        Sar´72 
                            3-4 J.Heijmans                      Tanaka 
                                  M.v.Dooren                     TCO´78 
Kadetten A/B       1    T.v.Gasteren                   JCV                    12-10, 11-9, 11-7           
                            2    S.Schoones                    JCV 
                            3-4 R.vd Hijde                       Wanzl/Belcrum 
                                  R.Peeters                        Flash 
Kadetten C           1    R.vd Akker                      Veldhoven          11-7, 11-9, 11-8 
                            2    M.Uijens                          Red Star´58 
                            3-4 K.Davidse                       Middelburg 
                                  M.Zweerts                       Wanzl/Belcrum 
Kadetten D           1    J.Buijvoets                      Luto                    11-8, 9-11, 13-11,11-7 
                            2    J.Oude Griep                   Liempd ass.         
                            3-4 M.Riemens                      Arnemuiden 
                                  R.Boonen                        Unicum 
Pupillen A/B         1    S.v.Doormaal                  Tios´51               11-9, 13-11, 11-7 
                            2    P.d.Hoon                         Back Hands 
                            3-4 M.vd.Hijde                       Wanzl/Belcrum 
                                   E.v.Tuijl                          Veldhoven 
Pupillen C            1    M.Dobbelaar                   Tanaka               12-10, 11-5, 11-8 
                            2    J.Beset                            JCV 
                            3-4 J.Hamers                        Red Star´58 
                                  E.Bekkers                       Never Despair 
Pupillen D            1   M.Grootenhuis                 Meppers             11-8, 11-7, 11-8 
                            2    N.d.Klerk                         Irene 
                            3-4 M.vd. Berg                      Irene 
                                  A.Roelofsen                    Never Despair 
Welpen A/D         1    B.v.Schaik                       Flash                   11-8,13-15,6-11,11-4,11-6 

    2    R.Bekkers                       JCV 
    3-4 R.Mekling                        Flash 

    S.vd.Broek                      Vice Versa´51 



15 

Senioren enkel 
Heren Enkel  B/C                                                      11/6 11/4 11/9 
1      P.v Iwaarden            Wanzl/Belcrum                  
2     J.Wens                      V.Versa’51                         
3-4 J.Ridder                      Taveres                             
       L.Rodenburg             Middelburg 
Heren Enkel D                                                                   
1     E.Schoen                   Wanzl/Belcrum                 11/9 7/11 11/3 11/9 
2     R.v/d Eerenbeemt     Never Desp.                      
3-4 A.v/d Kop                   Middelburg     
      G.Klop.                       Taverbo 
Heren Enkel E                                                           11/6 11/6 11/7   
1     M.Adriaans                Flash                        
2     F.Rijn                         Effect              
3-4 M.Laros                      JCV                                          
      T.Tinus                       Flash                                 
Heren Enkel F                                                                   
1     A.v/der Velden           Meppers                           11/4 11/5 11/5 
2    H.Simon                     Son en Breugel   
3-4 M.Box                         Veldhoven     
      R.Metsemakers STV 
Heren Enkel G                                                                   
1     J.Houkes                   Veldhoven                        11/4 9/11 9/11 11/2 11/3 
2     J.Ackermans             Wanzl/Belcrum   
3-4  R.v Hoof                    TTCV                                 
       I.v Hassel                  ODT 
Heren Enkel H                                                                   
1     W.v Ruremonde        Taverbo                            11/6 11/9 9/11 11/8 
2     D.Kooremans            Wanzl/Belcrum                  
3-4  R.Verhoeven             TTCV                                        
       M.Michielse               Veldhoven 
 
Heren Dubbel B/C                                                             
1    J.Ridder/L.Rodenburg      Taveres/Middelburg           11/9 10/12 11/6 8/11 11/9 
2    L.Boven/J ‘T Hooft           Sar’72 
Heren Dubbel  D 
1    H.Bislip/M.Sperling                          Middelburg          11/4 13/11 9/11 11/3 
2    P.Kuipers/R.v.d Eerenbeemt           Never Despair 
Heren Dubbel E 
1    S.Joosten/M.Adriaans                      Flash                    11/7 9/11 9/11 11/4 11/6 
2    T.Vlaminckx/R.v/d Heijden              Taverbo/OTTC 
Heren Dubbel F 
1    H.Simons/G.Dortmans                    Son en Breugel     15/13 11/7 9/11 11/4 
2   C.Choi/R.Metsemakers                    Renata/STV 
Heren Dubbel G 
1    H.Choi/R de Kort                             Irene                     7/11 11/5 11/13 11/7 22/20 
2    B.v/d Klooster/J.v/d Berg                 Flash 
Heren Dubbel H 
1    M.Michielse/R.Verhoeven                Veldhoven/TTCV   11/4 11/4 11/5  
2    R.Kramer/J.Cottaar                         Taveres  
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Dames Enkel B/C                                                              
1   G.Nielen                            Stiphout                       5/11 11/8 9/11 13/11 11/6 
2   S.Timmermans                 Wanzl/Belcum     
3-4 A.v/d Broek                     Son en Breugel             
      M.Geerlings                     Veldhoven 
Dames Enkel D                                                                                   
1    J.Timmermans                Wanz/Belcrum             11/5 11/4 5/11 14/12 
2    M.v/d Berk                       Veldhoven        
3-4 A.Kruijssen                      Irene                               
      A.Snoeren                       BSM 
Dames Enkel E/F                                                              
1    E.Lauwen                        ODT                             5/11 11/4 8/11 11/8 11/8 
2    R.Elshof                          Son en Breugel   
3/4 C.Rens                            ODT                                     
      K.Tegenbosch                 Flash         
 
Dames Dubbel B/C 
1    M.Geerlings/G.Nielen      Veldhoven/Stiphout              11/5 6/11 8/11 11/7 1311  
2    S.Timmermans/J.Timmermans       Wanz/Belcrum 
Dames Dubbel D 
1    A.Snoeren/A Kruijssen    BSM/Irene                            11/7 9/11 11/5 11/4 
2    C.v/d Broek/T.v/d Broek  Son en Breugel 
Dames Dubbel E/F 
1    C.Rens/E.Lauwen           ODT                                     11/8 3/11 11/8 7/11 11/8 
2    K.Huygens/R.Elshof        TCO’78/Son en Breugel       
 
Eindstand verenigingsprijs  
(Tafeltennistafel beschikbaar gesteld door ttv Veldhoven) 
 

1    Scaldina 
2    Son en breugel 

 
TTV Veldhoven had wel het hoogste persentatie maar als organiserende vereniging deed 
zij buiten mededingeing mee.                 

Op zaterdag 4 juni wordt TTV Bergeijk 1 (Marco Bottram, Kees Sengers en Pascal van 
Gemert) gehuldigd met het kampioenschap en de promotie naar de eredivisie. Aan de 
kersverse eredivisionist wordt een receptie en een huldigingswedstrijd aangeboden. 
De huldigingswedstrijd wordt gespeeld tegen een sterke Belgische selectie bestaande uit 
Davy van Vinckenrooij (Westa), Chris Tournelle (Sokah) en Tim Janssen (Hasselt). De 
aanvang van de receptie is om 17.00u en de huldigingswedstrijd start tegen de klok van 
18.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom en de entree is gratis. Een en ander 
vindt plaats in het patronaat aan de Dr. Rauppstraat 11 in Bergeijk. 

Receptie + huldigingswedstrijd Bergeijk 
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Voetbaltoernooi tafeltennisverenigingen   

Het begint inmiddels een begrip te worden in de tafeltenniswereld en daarom wordt alweer 
voor de 8e keer het voetbaltoernooi voor tafeltennisverenigingen gehouden. Dit toernooi 
wordt gehouden op zaterdag 11 juni 2005 en zal wederom worden gevolgd door een 
daverende feestavond met barbecue in het clubgebouw van Unicum. Ook dit jaar zijn de 
wedstrijden op de velden van VV Braakhuizen.  
 
Het afgelopen jaar deden er een maximum van 24 teams, uit heel Brabant mee en zelfs 
een team uit Zeeland en een team uit Utrecht. De meeste teams hebben al weer toegezegd 
er weer bij te zijn. Ook dit jaar is er een maximum van 24 teams. Als het toernooi groter 
wordt, dan zijn er problemen met de velden en de ruimte in het clubgebouw van Unicum, 
wat dan zelfs bij de feestavond te klein wordt bij meer deelnemers. 
 
De opzet van het toernooi is als volgt: 

o  Ten eerste een gezellige dag organiseren voor alle 
tafeltennisvrienden van ttv Unicum. Dit willen ze dan 
doen zonder het tafeltennisbatje maar met een voetbal. 

o  Er wordt gespeeld op kleine (halve) voetbalvelden met 
zes spelers en een keeper. 

o  Het team mag bestaan uit 9 spelers. 
o  De deelnemers moeten lid zijn van een 

tafeltennisvereniging en minimaal 16 jaar op de dag 
van het toernooi. 

o  De duur van de wedstrijden hangt af van het schema, 
maar zal ongeveer 15 minuten zijn. 

o  Ieder team kan, bij een deelname van 14 teams, 8 
wedstrijden spelen. 

o  Het motto van dit toernooi is wederom: Het winnen van 
de Fair-Play Cup is belangrijker dan de toernooiwinst. 

  
De kosten die hieraan verbonden zijn is 140 euro per team van 9 spelers. Dit is inclusief de 
barbecue, maar exclusief de drank. Voor teams die geen gebruik willen maken van de 
barbecue is het inschrijfgeld 60 euro per team. Een extra speler, vrouwen, mannen, 
vrienden, vriendinnen en andere supporters die deze gezellige dag ook willen afsluiten met 
de barbecue kunnen op de dag zelf tegen betaling van 10 euro kaarten kopen. Geef bij de 
inschrijving aan hoeveel extra barbecuebonnen u wilt, op de dag zelf zijn er maar een 
beperkt aantal te koop. 

Zaterdag 4 juni    Open Mierlose kampioenschappen 
Zaterdag 11 juni  Tafeltennisvoetbaltoernooi in Geldrop 

Door Johan Franssen 

Agenda 
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Uit de clubbladen 
•    TTV Veldhoven haalt de sponsoractivi-
      teiten terug naar de vereniging. Dat is in 
      goed overleg met de Stichting Topsport 
      Zuid Nederland besloten. Het bestuur is 
      nu op zoek naar mensen die sponsors 
      werven voor o.a. bordreclame in de 
      speelzaal. 
 
•    Jan van der Hilst van Tios ’51 uit Tilburg 
      gaat fietsen naar het Spaanse Santiago 
      de Compostela. De 61-jarige wil met zijn 
      toch geld ophalen voor de Epilepsie 
      Vereniging Nederland. Jan heeft zelf 
      epilepsie, is geen ervaren fietser en 
      hoopt 2500 euro op te halen. Dat kan 
      als hij genoeg sponsors vindt. U kunt 
      hem ook sponsoren door geld over te 
      maken op rek.nr. 162.48.01.05 tnv J. v.
      d. Hilst, Tilburg, o.v.v. fietstocht. 
 
•    TTV M.T.T.V. ’72 uit Mierlo heeft een 
      missie. Die luidt: Doel van de vereniging 
      is het bevorderen en verbreiden van de 
      tafeltennissport. Bovendien wil de vere-
      niging een vriendschapsgeest onder de 
      leden aankweken. Het bestuur wil, om 
      dit te bereiken, meer aandacht schen-
      ken aan de jeugd, ledenwerving en pro-
      motie, wellicht een andere of eigen ac-
      commodatie, extra financiële middelen, 
      het organiseren van evenementen en 
      tenslotte het tafeltennissen zelf natuur-
      lijk. Hoe gaat M.T.T.V. ’72 dit aanpak-
      ken? Het bestuur heeft besloten voor ie-
      der aandachtspunt iemand van het be-
      stuur aan te wijzen als eigenaar. Die ei-
      genaar gaat vervolgens bekijken wat ze 
      inmiddels al op dat gebied doen en wat 
      ze eventueel extra kunnen gaan doen. 
      Er rollen dus plannetjes uit die ze ver
      volgens gaan aanpakken. Met andere 
      woorden, de plannetjes vormen het be-
      leid van de club. 
 
 

•     Bij elke vereniging zie je steeds dezelf
     de mensen als vrijwilliger. Het bestuur 
     van SV Red Star ’58 vraagt zich af wat
     de reden is dat velen niet actief zijn en/
     of geen interesse hebben deel te nemen 
     aan activiteiten. Om dit te onderzoeken 
     is er een werkgroepje in het leven ge-
     roepen. Nu wordt gevraagd aan de le-
     den om eens te brainstormen over het 
     fenomeen vrijwilliger en de betrokken-
     heid bij de vereniging. We zijn zeer be-
     nieuwd naar de uitkomst, want waar-
     schijnlijk kampen heel veel verenigingen 
     met dit probleem. 
 
•     De gemeente Heeze/Leende kiest elk 
     jaar een sportvereniging van het jaar. 
     TTV De Meppers had geruchten opge-
     vangen dat ze genomineerd was en 
     daarom toog een grote groep Meppers 
     naar Sterksel waar in Dorpshuis Valen-
     tijn de prijzen werden uitgereikt. Wet-
     houder Delissen kon op het einde van 
     de avond eindelijk bekend maken wie 
     de grote beker mee naar huis mocht ne-
     men, en ja hoor, het werd ttv De Mep-
     pers. Terug in Heeze werd er gefeest in 
     de Kwieb en de beker werd enkele ma-
     len volgegooid met bier. Zo kon de hele 
     vereniging meegenieten van het succes. 
 
•     TTV Flash uit Eindhoven heeft iets 

nieuws. Bij het clubblad ontvingen de le-
den een ledenkortingskaart. Daar kan 
dan bij sommige sponsors van geprofi-
teerd worden. Je krijgt dan bv. een kor-
ting van 10% of meer. Zo kun je bij een 
Japans-Thais-Cantonees restaurant in 
Geldrop gaan eten en je krijgt op ver-
toon van die pas dan 15% korting. 

 
 •   Bij ttv A.T.T.C. ’77 in Aarle-Rixtel heb-
     ben ze een nieuwe shirtsponsor gevon-
     den. Het is SPS Systems en het komen-
     de seizoen zullen alle competitiespelers 
     in een nieuw shirt achter de tafel ver-
     schijnen. 
 
 
Lees verder op bladzijde 19. 
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•    TTV Stiphout is bezig met een proef 
voor het gescheiden ophalen van PET-
flesjes. Alle kleine PET-flesjes (0,75 liter 
en kleiner) die bestemd zijn voor dran-
ken kunnen in een grote oranje bak in 
de kantine van de Helmondse vereni-
ging gedeponeerd worden. Elke zak van 
200 flesjes levert ttv Stiphout € 4,- op. 

 
•    Misschien is dit ook een idee voor ttv 

Het Markiezaat uit Bergen op Zoom. De 
vereniging heeft te maken met terugloop 
van het aantal leden en dus de financiën 
en daarbij het teruglopen van het aantal 
sponsors. Vandaar dat besloten is om 
de reiskostenvergoeding voor jeugd-
competitiewedstrijden te halveren. Het 
bestuur zal binnenkort met een voorstel 
komen over het doorbelasten van de 
NTTB-contributie aan de leden en een 
groepje leden komt met een voorstel om 
nieuwe leden te werven. 

 
•    TTV Taverbo wil meer opbrengst uit de 

speelzaal halen en gaat die daarom 
overdag verhuren voor sport en spel ac-
tiviteiten. De tarieven bedragen: € 20,- 
per uur en € 50,- per dagdeel. 

 
•    Van 7 tot 9 oktober vindt op diverse lo-
      caties in Breda de eerste editie van de 
      BredaLympics! plaats. Dit is een evene-
      ment met ca 18 sporten voor spelers 
      met een functiebeperking. Het bestaat 
      uit een topsportdeel en een breedte-
      sportdeel. In de zaal van ttv Wanzl-
      Belcrum zullen het tafeltennistoernooi 
      (vrijdag en zondag) en het showdown-
      toernooi (zaterdag)  gespeeld worden. 
      Meer informatie is te vinden op www.

bredalympics.com. 

Uit de clubbladen vervolg 


