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Redactioneel 

Colofon 

Weer begonnen 
 
Langzaam komen we weer op gang. De basisscholen zijn 
weer begonnen en de rest volgt komende week. Ook wij 
tafeltennissers komen weer op gang. De competitie begint 
immers over een paar weken weer en we moeten wel een 
paar ballen geslagen hebben voordat we om de punten 
gaan spelen. 
Dat er in de zomermaanden niet zoveel op tafeltennisge-
bied gebeurt is te zien aan de omvang van deze ge-Mixed. 
Geen superdik nummer, maar toch wel een paar interes-
sante dingen. TTV Schijndel bestaat 40 jaar en daar heb-
ben we in de vorige ge-Mixed al kort even bij stilgestaan. In 
dit nummer doen we dat nog eens over. Ook treft u een 
verslag aan van de bondsraadsvergadering in Nieuwegein 
en een verslag van het bestuurstoernooi in Oss, waar Ge-
rald van Grunsven de verrassende winnaar was. Op het 
einde treft u weer twee bladzijden met clubbladnieuwtjes 
aan. Nogmaals het verzoek: stuur uw clubbladen naar de 
redactie of stuur ze per mail. Het is altijd leuk iets van je 
vereniging terug te lezen en aan sommige dingen hebben 
andere verenigingen ook nog iets. 
Ik wens u een fijn tafeltennisseizoen. 
 
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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Gezocht bestuurslid 
Technische Zaken 

De afdeling ZuidWest van de NTTB zoekt 
met spoed een nieuw bestuurslid Techni-
sche Zaken. Er wordt gezocht naar een en-
thousiaste tafeltennisbestuurder die in staat 
is om het technische werk binnen de afde-
ling verder op- en uit te bouwen. 
Kennis en/of ervaring in het trainersvak is 
daarbij een pre, maar geen voorwaarde. 
Het afdelingsbestuurslid (AB-lid) Technische 
Zaken heeft de volgende taken: 
- medebesturen van de afdeling door zitting 
te nemen in het afdelingsbestuur 
- voorzitten van de Werkgroep Technische 
Zaken (WTZ) 
Organisatie en financiën van de WTZ wordt 
door het AB-lid Technische Zaken verzorgd. 
Vakinhoudelijk worden de zaken geregeld 
door de afdelingshoofdtrainer, met wie het 
AB-lid Technische Zaken nauw samenwerkt. 
Het AB-lid Technische Zaken is echter de 
eindverantwoordelijke. 
De activiteiten die door de WTZ georgani-
seerd worden zijn onder meer: 
afdelingstraining, regionale dagen van het 
talent, selectie voor NTTB jeugdcup, advise-
ring selectie bondstraining, regionale activi-
teiten. 
Geïnteresseerden voor de functie wordt ver-
zocht zich te melden bij Jan Mijnsbergen, de 
secretaris van de afdeling. Voor meer infor-
matie kan contact opgenomen worden met 
Chris van de Wetering, het voorgaande AB-
lid Technische Zaken. 
 
Contact gegevens 
Jan Mijnsbergen  
Tel: 0118-602478  
E-mail: secretaris@nttb-zuidwest.nl         
 
Chris van de Wetering 
Tel: 06-53336991 
E-mail: c.wetering@css.nl 

In ge-Mixed van juni 2005 op pagina 5 
doet de redacteur verslag over de 
gehouden ALV op 17 mei in Ouden-
bosch. 
Een artikel waar met name de werkgroep 
T en W zich aan ergert vwb het onder-
deel afdelingskampioenschappen. Hierin 
wordt duidelijk een verkeerd beeld 
neergezet. De redacteur schrijft in zijn 
artikel dat er wel poules van drie waren 
en dat dit niet kwam door de afmelding-
en. Dit is geheel niet juist.  
In zowel het jeugd als het senioren 
toernooi stond in de schema´s niet 
één poule van drie opgenomen.   
Dat er uiteindelijk op de toernooidag nog 
poules van drie gespeeld moeten 
worden had alleen te maken met 
afmeldingen die pas vaak op de ochtend 
van het toernooi of geheel niet gedaan 
zijn.  
Voor een evaluatie over de afdelings-
kampioenschappen heeft de werkgroep 
reeds de eerste stap gezet. 
 
Nico van Erp  

Rectificatie 

De Bron verhuisd 
Met slechts zeven leden is het heel erg 
moeilijk om een tafeltennisvereniging in 
leven te houden. Voor ttv De Bron uit 
Handel is het onmogelijk geworden de 
huur nog op te brengen van het 
gemeenschapshuis en daarom is de 
club gaan zoeken naar een nieuwe 
locatie. Die hebben ze gevonden in 
Boekel. Het is een boerenschuur van 8 
bij 11 meter met een aparte barruimte. 
Het adres: Zijp 1a, Boekel. 
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De Flisters – Alico –  
ttv vanLiempd Ass/TTVS – ttv Schijndel 

De vereniging startte op 1 
tafel en men moest op de 
bank wachten tot er plaats 
was. Al snel kwamen er 
meer tafels en kwamen er 
meer leden. 
De nieuwe vereniging ging 
onmiddellijk NTTB-competi-
tie spelen en in maart 1967 
werd het 1e team, bestaan-
de uit J. Koolen, A. Smits, 
H. Deelen en R. Kivits, 
kampioen in de 4e klasse. 
 
Toernooien 
TTV De Flitsers organiseer-
de in 1968 het eerste Meie-
rijtoernooi in Schijndel en 
een jaar later werd gestart 
met de Open Schijndelse 
kampioenschappen met 
150 deelnemers op 11 ta-
fels. Een jaar later waren er 
180 deelnemers en in de ja-
ren die volgden liep het 
deelnemersaantal op naar 
het record van 700 in 1975. 
De Schijndels vereniging, 
inmiddels omgedoopt in ttv 
Alico, organiseerde nog 
veel meer NTTB-evene-
menten. In 1972 de acht-
kampen, in 1973, 1978 en 
1979 de Brabantse bekerfi-
nales en in 1980 de inter-
land Nederland-Polen. 

Sponsors 
Al in 1975 vond de vereni-
ging een sponsor en in 
1979 werd een langdurige 
relatie aangegaan met As-
s u r a n t i e k a n t o o r  va n 
Liempd. De naam van de 
vereniging werd in 1987 ge-
wijzigd in van Liempd Ass/
TTVS en tot dit jaar heeft 
Gijs van Liempd de vereni-
ging financieel onder-
steund. Vanaf dit najaar 
heet de club ttv Schijndel. 
 
Clubblad 
Al ruim 20 jaar heeft ttv 
Schijndel een clubblad, 
Spetters genaamd. Eerst 
heette het blad Alico Spet-
ters, maar na de naamsver-
andering in 1987 gewoon 

Een aantal fanatieke tafeltennissers van de 
tienerclub vond dat het in 1965 tijd werd voor 
een Schijndelse tafeltennisvereniging. Op 18 
juni van dat jaar vond in ‘het Braakske’ de 
oprichtingsvergadering plaats. Het eerste 
bestuur werd gevormd door Gerard Deelen, Jo 
Vermeulen, Hans Deelen, Marianne Heesels 
en oprichter Theo van de Zanden.  

Spetters. Het blad komt vier 
keer per jaar uit en wordt 
gretig gelezen door de le-
den. Vanaf het begin is de 
redactie fanatiek op zoek 
gegaan naar adverteerders 
en met succes. Het blad 
kan zichzelf financieel be-
druipen. 
 
Eigen home 
Al langere tijd is ttv Schijn-
del bezig om een eigen ho-
me te verwezenlijken. Het 
leek erop dat dit eindelijk 
ging lukken, maar de plan-
nen zijn helaas weer uitge-
steld. 
Allereerst werd getracht een 
geheel nieuw eigen home te 
bouwen, maar de gemeente 
Schijndel wilde niet mee-

40 jaar tafeltennis in Schijndel 
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werken aan deze plannen. 
Een tweede optie was een 
bestaande locatie te betrek-
ken en aan te passen voor 
tafeltennis. Een mogelijke 
kandidaat was de gymzaal 
aan de Wilhelminalaan. 
Ook hier bleek de gemeen-
te niet voor te porren te zijn. 
Vervolgens werd getracht 
om samen met de budoclub 
iets te verwezenlijken. Ook 
dit plan werd door de ge-
meente afgeschoten. Uitein-

delijk leek alles toch nog 
goed te komen. Samen met 
boogschietvereniging Amici-
tia zou een nieuwe zaal in 
de nieuwe sporthal aan de 
Bunderstraat betrokken 
kunnen worden, maar Ami-
citia bleek niet bereid de 
kantine te delen. Het gevolg 
was dat Amicitia nu een ei-
gen ruimte heeft met kanti-
ne en ttv Schijndel nog 
steeds speelt in buurthuis 
De Vink. 

Over tien jaar 
TTV Schijndel heeft er be-
wust voor gekozen om het 
40-jarig jubileum alleen in-
tern te vieren. Een receptie 
met alles erop en eraan 
waar de hele tafeltennisge-
meenschap voor wordt uit-
genodigd kunnen we ver-
wachten bij het vijftig jarig 
bestaan. Op dus naar dat 
gouden jubileum. 

40 jaar ttv Schijndel (vervolg) 
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Door Jan Mijnsbergen 

Verslag Bondsraad 28 mei 2005 

Mededelingen 
 Alle leningen van de afdelingen worden vóór 1 juni 2005 afgelost. 
 Het 70-jarig bestaan van de NTTB wordt gevierd tijdens de Kaderdag op 10/09/2005 

en het officiële deel tijdens de november Bondsraad. 
 
Notulen BR 20/11/2004 

 Op een vraag van Adri Dam waar de actiepunten gebleven zijn en hoe het er mee 
staat antwoordt de voorzitter dat deze op korte termijn – inclusief stand van zaken – 
zullen worden toegezonden. 

 N.a.v. een opmerking van Adri Dam dat beantwoording van vragen van 
verenigingen aan het HB niet alleen via een telefoontje van het Bondsbureau zou 
moeten gebeuren antwoordt de voorzitter dat het HB dat geen probleem vindt, maar 
men zal er rekening mee houden. 

 
Ingekomen stukken 

 De brief van Peter Hanning betreffende het functioneren van de Ledenberaden en 
BR heeft tot gevolg dat Peter Hanning een werkgroepje zal formeren. 

 De brief van Remerij DTK betreffende dispensatie voor Sigrid van Ulsen om in de 1e 
divisie Heren te mogen spelen wordt eerst door het HB afgedaan onder het motto: 
verenigingen kunnen geen voorstellen aan de BR doen. Wanneer John van Geel 
hier later in de rondvraag op terugkomt blijkt een en ander in de loop van de 
vergadering tot een oplossing te hebben geleid. 

 
Jaarverslag 2004 

 Adri Dam merkt op dat de terugloop van de verkoop van artikelen ongetwijfeld het 
gevolg is van het feit dat de opleidingen deze vroeger automatisch in het pakket 
hadden zitten en dat dit nu losgekoppeld is. 

 Ook merkt Adri Dam op dat in het Jaarverslag wederom de vermelding van de BR-
leden achterwege is gebleven. De vergadering is van mening dat òf alle commissies 
e.d. in het Jaarverslag moeten voorkomen, òf allemaal op de website. 

 Chris van Dijk merkt op dat in het financiële verslag de toelichting bij de post 
Scheidsrechters ontbreekt. Volgens het HB hoort dat onder Topsport te staan, maar 
ook daar worden de Scheidsrechters niet genoemd. 

 Op de vraag van Chris van Dijk of de inkomsten van de trainerscursus Tilburg al in 
2003 geboekt staan en (een deel van) de uitgaven in 2004 antwoordt het HB 
bevestigend. 

 
Jaarverslag Landelijk Steunfonds 
Op de een of andere manier heeft het (wel verzonden) mailtje van Jan Mijnsbergen aan 
Antoinette de Jong betreffende het Landelijk Steunfonds haar niet bereikt. 
De Stimuleringsregeling Accommodaties is ingesteld door de subsidiegever. De overige 
vragen zullen schriftelijk worden beantwoord. 
 
Automatisering 
Adri Dam merkt op dat er nu voor de afdelingen eindelijk wat meer duidelijkheid is omtrent 
de modules Ledenadministratie en Licentieadministratie. Adri vraagt tevens naar een plan 
van aanpak. 
Het HB antwoordt dat door personele problemen bij Veldmaat ICT de totale opzet van het 
NAS langer duurt dan gepland. Waarschijnlijk zal tijdens de voorjaarscompetitie 2006 de 
module competitie administratie proef draaien en ingevoerd worden bij de najaarscomp.  
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Verslag Bondsraad (vervolg) 
Bestuursverkiezing 
Martin Piereij wordt herkozen en René Hijne wordt gekozen tot HB-lid Topsport. 
 
Verkiezing bestuur Landelijk Steunfonds 
Afd. Gelre heeft bezwaar tegen het kiezen van HB-leden van het vorige HB in commissies 
en werkgroepen. De rest van de vergadering heeft geen problemen met de herbenoeming 
van Cor van Zijp. 
 
Goed sportbestuur 
Het HB zal nader terugkomen op de 13 aanbevelingen van het NOC*NSF. 
 
Voorstel afdeling ZuidWest betreffende 2e en 3e jaars Junioren 
Volgens Igor Heller is het voorgestelde al mogelijk sinds 1986, maar zal expliciet in 
Handboek Toernooien worden opgenomen. 
 
Voorstel afdeling ZuidWest betreffende tariefsverhogingen 
Ook dit stuk is niet op het Bondsbureau aangekomen. 
Het HB heeft geen problemen met een evaluatie van alle tariefsverhogingen vanaf haar 
aantreden, maar wel bezwaren tegen het door de BR vaststellen van alle tarieven. 
Ook de maximale verhoging van tarieven met inflatiecorrectie + maximaal 5% stuit op 
bezwaren bij het HB. 
 
Het HB zegt toe met een notitie “Tarievenbeleid”  in de volgende BR te zullen  komen 
waarbij ook de reglementaire gevolgen van het door de BR vaststellen van alle tarieven 
zullen worden meegenomen. 
Ook op de wijze van contributieheffing zal het HB terugkomen. 
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Over één tot twee weken 
zullen de meesten wel weer 
de draad oppakken. Voor 
ons, de projectorganisatie, 
is dit vooral merkbaar aan 
het geringere aantal aan-
vragen voor een inlog-
account en het aantal 
meldingen van "vergeten" 
wachtwoorden dat ons 
bereikt. 
Met de afronding van de 
ledenmodule loopt het iets 
minder voorspoedig dan 
verwacht. Door een ver-
huizing die zich plotseling 
heeft aangediend, heeft de 
leverancier op dit moment 
minder tijd beschikbaar voor 
de ontwikkeling van de 
laatste functies. Afronding 
van de module wordt nu 
voorzien in september.  

Dit wil niet zeggen dat de 
ontwikkeling van NAS voor 
de rest stilstaat. Dit is zeker 
niet het geval. In de eerste 
helft van juli is in 
samenwerking met twee 
competitieleiders uit de 
afdeling Oost een eerste 
opzet gemaakt voor het 

ontwerp van de compe-
titieadministratie. Dit ont-
werp is vervolgens voor-
gelegd aan de landelijke 
competitieleiders. Naar aan-
leiding van de bespreking 
met deze competitieleiders 
behoefde het ontwerp 
slechts op enkele kleine 
punten bijgesteld te worden. 
De belangrijkste conclusie: 
met dit ontwerp is een 
belangrijke basis gelegd 
voor de ontwikkeling van de 
competitiemodule. 

Het is wel de bedoeling dat 
het ontwerp in augustus 
wordt doorgesproken met 
de leverancier, zodat in 
september daadwerkelijk 
kan worden gestart met de 
bouw van de competitie-
module. Kortom, we hebben 
niet stilgezeten.  

Deze vakantie-editie van de 
Nieuwsbrief is wat aan de 
korte kant. Echter, er was 
ook niet zoveel te melden, 
maar u bent nu wel weer op 
de hoogte van alle 
ontwikkelingen rond het 
NTTB Administratie Sy-

steem (NAS). Mocht u met 
vragen zitten, dan kunt u 
deze sturen naar ons 
algemene e-mail adres 
(automatisering@nttb.nl). 
Uw vragen zullen wij zo 
spoedig mogelijk beant-
woorden. 

Dos Engelaar en Harry 
Bosman 
Projectorganisatie 
Automatisering NTTB 

Nieuwsbrief automatisering 

Zoals op de wegen in Nederland goed merkbaar 
is (weinig files), is een groot deel van de 
Nederlanders met vakantie. Dit is onder andere 
ook te merken in het gebruik van het NTTB 
Administratie Systeem. Een groot deel van de 
clubs heeft zijn ledenbestand al voor de 
vakantieperiode op orde gebracht en de 
ledenadministrateurs konden/mochten de 
afgelopen maand genieten van een 
welverdiende rust.  
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Het waren juist deze 
verenigingen die er voor 
zorgden dat dit jaar het 
toernooi een groot aantal 
deelnemers kende. Uit 
Gelre hadden zich aange-
meld: OTTV (Overasselt), 
DNW (Grave), Revanche 
(Schaijk, Herpen) en Tik 
Hard uit Wamel. Uit de 
Regio Noord Oost Brabant 
waren alleen afvaardigen 
aanwezig van: Hooghei, 
Return Oss, OTTC en het 
Regio bestuur. Ondanks 
een extra belronde in de 
laatste week heeft dit uit de 
Regio niet meer deel-
nemers opgeleverd. De 38 
deelnemers begonnen om 
19.30 uur ingedeeld in 5 of 
6 kampen in twee klassen 
aan hun wedstrijden. In elke 
meerkamp gingen de 
nummers 1 en 2 over naar 
de halve finales. 
In de A klasse was het 
Gerald van Grunsven 
(Herpen) die verrassend 
doorgedrongen was tot de 

halve finale. Hierin versloeg 
hij Pierre Schreuders van 
Return in 5 games. De 
ander finalist was Peter van 
Orsouw  (Return) die met 
12-10 in de 5e game Joost 
de Visser van OTTV 
versloeg. Wat niemand had 
verwacht was dat ook in de 
finale Gerald van Grunsven 
als sterkste uit de bus zou 
komen. Hierin versloeg hij 
Peter in 4 games. 
In de B klasse was het Eric 
Niessen van OTTC die in de 
halve finale zijn teamgenoot 
Peet Neelen versloeg. De 
tweede finalist kwam uit de 
partij  tussen Fred Smit  
(Revanche) en Antoon 
Janssen (Herpen). Door 
winst in de 5e game plaatste 
Antoon zich voor de finale. 
In de finale was Eric 
Niessen in 4 games de 
sterkste. 
De verenigingsprijs was 
voor OTTC die met 23 
punten de wissel trofee in 
Oss wist te houden. Return 

Oss werd met 14 punten 2e. 
Voor het nachtelijke uur 
aanbrak kon Nico van Erp 
aan de nummers 1 en 2 de 
prijzen aan de winnaars en 
de verenigingsprijs aan de 
nieuwe OTTC voorzitter 
Chris vd Wetering uitreiken. 
Geruime tijd na deze 
prijsuitreiking vertrokken 
nog diverse deelnemers 
voldaan huiswaarts en 
wordt al weer uitgezien naar 
het volgende bestuurs-
toernooi in 2006. Waar 
hopelijk meer verenigingen 
uit de Regio Noord Oost 
Brabant vertegenwoordigd 
zullen zijn. 

Gerald van Grunsven wint bestuurstoernooi 

In het Regio Noord Oost Brabant werd op vrijdag 
27 mei voor de 21e keer het Regionale 
bestuurstoernooi georganiseerd. De organisatie 
was, zoals de vorige 20 versies, in handen van 
OTTC. Ook dit seizoen werden van buiten de 
Regio Noord Oost Brabant verenigingen uit 
Gelre uitgenodigd. Dit omdat vanuit de eigen 
Regio de belangstelling niet erg groot was de 
laatste twee seizoenen. Het gaat om 
verenigingen die wel gehuisvest zijn in de 
provincie Brabant, maar zijn ingedeeld in de 
afdeling Gelre. 

Door Nico van Erp (OTTC) 
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Agenda 

Zaterdag    10 september      Kaderdag 
Zaterdag    10 september      Open Zeeuwse kampioenschappen jeugd 
Zondag      11 september      Open Zeeuwse kampioenschappen senioren 
Zondag      18 september      1e ronde landelijke meerkampen jeugd A/B-sterke C licentie 
Zondag      2 oktober             Nationale B meerkampen senioren, voorrondes 
Zondag      9 oktober             2e ronde landelijke meerkampen jeugd A/B-sterke C licentie 
Zaterdag    22 oktober           1e C ranglijsttoernooi jeugd 
Zondag      23 oktober           1e B ranglijsttoernooi jeugd 
Zondag      30 oktober           finale landelijke meerkampen jeugd A/B-sterke C licentie 
Zondag      30 oktober           Nationale B meerkampen senioren, ¼ finales 
Zondag      6 november         Dag van het talent 
Zaterdag    12 november       2e C ranglijsttoernooi jeugd 
Zondag      13 november       1e A ranglijsttoernooi jeugd 
Zondag      20 november       Nationale B meerkampen senioren, ½ finales 
Zondag      27 november       Afdelingsontmoeting jeugd 
Zondag      27 november       OX Toernooi Nebas top 12 
Vrijdag       2 december         Beslissingswedstrijden afdelingscompetitie 
Zaterdag    3 december         Promotie/degradatiewedstrijden landelijke competitie 
Zaterdag    10 december       2e B ranglijsttoernooi jeugd 
Zondag      11 december       3e C ranglijsttoernooi jeugd 
Zondag      11 december       Nationale B meerkampen senioren, finales 
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Uit de clubbladen 
Vrijwilligers, elke vereniging draait om vrij-
willigers, maar ook ervaren de verenigingen 
dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilli-
gers te vinden. Diverse verenigingen geven 
in hun clubblad aan dat er te weinig vrijwilli-
gers zijn en vragen hun leden vriendelijk 
doch dringend iets voor de vereniging te 
doen. Een paar voorbeelden: 
 
•    Bij ttv Attaque in Sint Oedenrode zoe-
      ken ze senioren die af en toe iets willen 
      doen voor de jeugd, al is het maar één 
      keer per jaar.  
 
•    TTV Tios ’51 uit Tilburg zoekt vrijwill-i
      gers voor de schoonmaakploeg. Op de 
      ALV is geprobeerd het aantal vrijwilli-
      gers uit te breiden, maar niemand van 
      de aanwezige leden voelde zich geroe-
      pen. Vrijwel alle aanwezige leden op die 
      vergadering doen al iets voor Tios ’51, 
      dus moet er geworven worden onder de 
      andere leden. Uiteindelijk zijn er twee 
      vrijwilligers gevonden die geen lid zijn 
      van Tios ’51. 
 
•    Bij ttv Taverbo in Boxtel is het vrijwilli-
      gerswerk in het nieuwe beleidsplan an-
      ders gestructureerd. Ieder seniorlid is 
      voortaan verplicht een taak op zich te 
      nemen. Voor 1 september kunnen de le-
      den zich aanmelden voor een taak, an-
      ders moeten ze de afkoopsom van € 
      50,- betalen. 
 
•    TTV Veldhoven kan voor alle commis-
      sies nog vrijwilligers gebruiken. Belang-
      stellenden kunnen zich opgeven en hoe-
      ven zich daarvoor niet te schamen, al-
      dus het clubblad. 
 
•    TTV Smash uit Geertruidenberg heeft 
      een vrijwilliger gevonden. Het is Henk 
      van den Houdt en hij volgt Harrie Waal-
      wijk op als voorzitter. Henk heeft wel 
      een proeftijd van een jaar gevraagd. 

•     Twee bestuursleden van SV Red Star 
     ’58 uit Goirle zijn naar twee cursusavon-
     den over vrijwilligersbeleid geweest in 
     Dordrecht (georganiseerd door de afde-
     ling West van de NTTB). Het grote ge-
     vaar bij Red Star is dat veel vrijwilligers 
     meerdere taken heeft. Als zo’n vrijwilli-
     ger stopt ontstaat er meteen een groot 
     probleem. Het is dus beter de taken te 
     spreiden, zodat elke vrijwilliger maar 
     één functie heeft. SV Red Star heeft 
     een werkgroep in het leven geroepen 
     die het vrijwilligersbeleid eens onder de 
     loep neemt en eind dit jaar met voorstel-
     len zal komen. 
 
•     De Technische Commissie van ttv Arne-
     muiden heeft een aantal adviezen opge-
     steld voor de leden. Deze adviezen zijn 
     nuttig voor elke tafeltennisser, vandaar 
     dat we ze overnemen: 
     - Stel jezelf een doel, ga na wat je wilt 
     bereiken, ga ergens voor; 
     - De tafeltennissport wordt leuker als je 
     traint voor je doel en progressie boekt; 
     - Het volgen van trainingen levert alleen 
     resultaat op als je echt traint en je pro-
     beert je spel te ontwikkelen; 
     - Luister naar trainers, coaches, je me-
     despelers en doe hier je voordeel mee; 
     - Stel je actief op, doe eens iets extra’s; 
     - Tafeltennis is voor een groot deel een 
     mentale sport. Zorg dat je niet verliest 
     op de basisvoorwaarden: concentratie 
     en inzet; 
     - Haal het maximale uit jezelf. Zorg dat 
     je tevreden mag zijn over je eigen pres-
     tatie, ongeacht de uitslag; 
     - Stel je altijd positief, sportief en profes-

sioneel op. 
 
 •   De gemeente Sint Oedenrode heeft be-
     sloten dat in elke sportzaal in die ge-
     meente een reanimatieapparaat moet 
     komen. Er komt een cursus over het ge-
     bruik van dit apparaat en aan de leden 
     van ttv Attaque wordt gevraagd wie de 
     cursus wil volgen.  
 
Lees verder op bladzijde 13. 
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•    TTV Tios ’51 is in Tilburg nog steeds op 
zoek naar een nieuwe locatie. Er zal 
een concreet plan worden ingediend bij 
de gemeente en de vereniging kiest 
voor een locatie in de nieuwe wijk De 
Reeshof. 

 
•    Bij ttv MTTV ’72 werd een bijzonder 

toernooi georganiseerd, waarvan de op-
brengst bestemd was voor de Stichting 
Vrienden van Cuddalore. Deze stichting 
zet zich in voor slachtoffers van de 
tsunami van tweede kerstdag vorig jaar 
in de Zuid-Indiase stad Cuddalore. Initi-
atiefnemer van deze actie was Robbert 
den Hollander, jeugdlid van de Mierlose 
tafeltennisvereniging. Hij wilde zijn klas, 
groep 8 van de Luciaschool in Mierlo, 
kennis laten maken met zijn favoriete 
sport en tevens een inzamelingsactie 
houden voor de Stichting Vrienden van 
Cuddalore. Behalve Robbert zelf en nog 
veertien andere kinderen, deden ook de 
voorzitter en secretaris van de stichting 
mee aan de wedstrijden. Iedere deelne-
mer en bezoeker van het toernooi heeft 
minimaal 1 euro bijgedragen. Daarnaast 
heeft MTTV ’72 een bedrag geschonken 
en is er onder de leden een inzame-
lingsactie geweest. Ook de Stichting 
MFA, waar het Patronaat, de accommo-
datie waar MTTV ’72 speelt, onder valt, 
heeft een bijdrage geleverd. Aan het 
eind van het toernooi kon dan ook een 
bedrag geschonken worden van € 
190,42 aan de stichting ‘Vrienden van 
Cuddalore’. Met het geld zal de stichting 
in India een flinke melkkoe kopen. Van 
de opbrengst van de melk wordt een 
project voor alleenstaande ouderen mo-
gelijk gemaakt. 

 
•    De verkiezing van clublid van het jaar 

2004 was bij Flash in Eindhoven niet 
zo’n succes. Slechts 12 mensen lever-
den een stembiljet in en dat was te wei-
nig om van een echte verkiezing te kun-
nen spreken. Volgend jaar wordt een 
nieuwe poging ondernomen.  

 

Uit de clubbladen vervolg 
•     Uit “Service”, het clubblad van ttv Tana-
     ka uit Etten-Leur, een stukje van trainer 
     Rob Verschuren over de stelling: Een 
     punt is een punt. 
     “Ik heb spelers na het slaan van een se-

rie van een serie ongelooflijk mooie bal-
len nog wel eens zien nagenieten van 
het gescoorde punt. Niet een keer, maar 
wel een aantal keren in een wedstrijd. 
De tegenstander sprokkelt tussendoor 
zijn punten bij elkaar met eenvoudige 
tactisch goed geplaatste ballen en door 
onnodige slordige fouten van de andere 
speler. Op het eind wijst het scorebord 
een verlies aan van 2-3 voor de speler 
met de ongelooflijk mooie punten. De 
verliezende speler baalt en vindt dat hij 
onverdiend heeft verloren: hij speelde 
toch beter! Althans voor zijn gevoel, 
maar het scorebord is onverbiddelijk: 
verlies! De waarheid is dat elk punt de-
zelfde waardering krijgt en dat we dat zo 
ook moeten ervaren. Het is geen turnen 
of schoonspringen waar een sporter een 
hogere score kan halen bij een mooi uit-
gevoerde moeilijke oefening. Nee, in het 
tafeltennis is een punt een punt. Ik 
tracht spelers bij te brengen dat met het 
genieten van de mooie rally of van de 
goede actie niets mis is. Wanneer spe-
lers echter te veel en te lang uit hun bol 
gaan, is de kans aanwezig dat concen-
tratieverlies optreedt en we weten alle-
maal dat de volgende rally door een klei-
ne fout of slordigheid ook een punt ople-
vert.”. 

 
•     TTV Het Markiezaat in Bergen op Zoom 
     heeft een Buitengewone Algemene Ver-
     gadering op 27 september. Agendapun-
     ten zijn o.a.: 
     - administratieve organisatie van de bar 
     - stand van zaken van de verenigingsfi-
     nanciën 
     - opbouw contributie 
     - werven sponsors 
     - stoppen ledenterugval 
     Het bestuur zal daar oplossingen aan
     dragen en uiteraard kan de vergadering 
     suggesties aandragen ter verbetering 
     van de voorstellen. 


