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Toppers in Eindhoven 
 
De Nederlandse Kampioenschappen zijn de komende drie 
jaren in Eindhoven. Op 4 en 5 maart (het weekeinde na 
carnaval) zijn onze nationale toppers te bewonderen in het 
Indoor Sportcentrum, de hal waar eerder ook de EK en de 
WK gespeeld werden. Het is een unieke gelegenheid om 
toptafeltennis te zien en voor de jeugdleden is er een fan-
tastische clinic van o.a. Bettine Vriesekoop. Voor de kos-
ten hoeft u het niet te laten, want de clinic kost (inclusief 
een hoop extra’s) € 10,- per deelnemer. Op bladzijde 9 van 
deze ge-Mixed leest u er meer over. 
In dit blad kunt u verder het relaas lezen van 25 november, 
die dag dat er ineens sneeuw viel en Nederland stil kwam 
te liggen. Ook de tafeltenniscompetitie kwam grotendeels 
stil te liggen en heel veel wedstrijden konden niet gespeeld 
worden. In huize Dijkers rinkelde de telefoon om 17.45 uur 
en vanaf dat moment probeerde de hele afdeling in contact 
te komen met Remco. Op bladzijde 5 leest u meer. 
In deze ge-Mixed ook een aantal uitslagen van grote toer-
nooien. 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
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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NTTB opent meldpunt 
seksuele intimidatie 

Met ingang van 18 januari 2006 beschikt de 
Nederlandse tafeltennisbond (NTTB) over 
een meldpunt seksuele intimidatie. Op dit 
meldpunt kan iedereen terecht die te maken 
heeft (gehad) met seksuele intimidatie, zo-
wel slachtoffers als aangeklaagden. 
 
Het meldpunt is bedoeld als eerste opvang; 
van hieruit worden bellers in contact ge-
bracht met professionele hulpverleners.  
 
De vertrouwenscontactpersoon van de 
NTTB is voormalig topspeelster Inge Schult-
ze. Beroepsmatig is zij als loopbaanbegelei-
der en vertrouwenspersoon werkzaam bij de 
politie Noord- en Oost-Gelderland. Het 
meldpunt is opgezet in nauwe samenwer-
king met NOC*NSF. 

TTV Valkenswaard speelt haar thuis-
wedstrijden op een nieuwe lokatie. De 
nieuwe hal (Hertog Hendrikstraat 3) ligt 
op ongeveer 35 meter afstand van de 
oude locatie (Hertog Hendrikstraat 1). 
Het telefoonnummer is niet gewijzigd 
(040-2042074). De vereniging verwacht 
dan ook weinig problemen met de 
verhuizing. 
De oude locatie (rechts) is echt niet 
meer geschikt om in te tafeltennissen, 
terwijl de nieuwe locatie (links) roept om 
te worden benut. 

Valkenswaard naar 
nieuwe zaal 
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25 November begon de ellende. Om 17.45 uur 
wilden we rustig met ons avondmaal beginnen. In 
Zeeland was er nog niets aan de hand. Een fikse 
wind met wat regen rond de 6 graden. 

25 november: een dag om niet te vergeten ... 

Remco had nog maar koud één hap geno-
men of de telefoon begon te rinkelen. (Dit 
gebeurt trouwens wel vaker tijdens etens-
tijd). Ik moest met mijn teampje naar Kerk-
werve. Een dorpje in de buurt van Zierikzee 
waar je vanuit Goes eerst de Zeelandbrug 
over moet. 
Van eten kwam niets meer terecht. De tele-
foon in huize Dijkers bleef maar gaan met 
steeds met dezelfde vraag: “Mag de wed-
strijd verzet worden, het wordt hier glad en 
er ligt volop sneeuw”. “Sneeuw?, waar?”, 
dacht Remco. 
Na een zware rit  met veel windstoten rich-
ting het dorpje Kerkwerve werd ons rond 
23.00 uur medegedeeld, dat we direct naar 
huis moesten. De A58 was geheel afgeslo-
ten  (de reden wisten we op dat moment 
nog niet en waar was de weg afgesloten?). 
Door de Westerscheldetunnel mocht er niet 
meer gereden worden, achteraf wegens 
een ongeval en gladheid. Thuiskomend 
rond 23.45 uur, zonder enig trammelant,  
was Remco nog aan het telefoneren. Pa-
niek; het enige wat hij kon doen was het 
grootste gedeelte van de beslissingswed-
strijden verzetten naar de andere week, zo-
dat alsnog de resterende wedstrijden tot 9 
december gespeeld konden worden. “Hoe 
zit het dan met de teamlijsten.”  De volgen-
de ochtend werd ik niets vermoedend  rond 
08.30 uur overvallen met een telefoontje, 
dat in het met een dik pak sneeuw liggend 
Oost Zeeuws-Vlaanderen letterlijk het licht 
was uitgevallen. Bijna alle jeugdwedstrijden 
uit deze regio moesten verzet worden naar 
3 december. Ook konden de Zeeuwen niet 
richting Brabant wegens de bewuste 
stroomkabel die over de A58 lag. Voor heel 
wat Brabantse jeugd richting Zeeland stond 
dus een grote verrassing te wachten. Velen 
zijn uiteraard teruggekeerd, behalve een 
jeugdteampje van Tanaka.  Blijkbaar heb-
ben ze uren over hun heen- terugreis ge-
daan. Hun coach Han Linders is er nog niet 
over uitgesproken. 

De hele week is er over en weer gebeld, zo-
wel voor de jeugd als voor de senioren. Or-
ganisatoren van beslissingswedstrijden we-
derom gebeld. Competitieleiders e.a., die 
de boel zouden regelen, nogmaals opge-
trommeld. Sommigen moesten hun club-
toernooischap, Sinterklaasavondje e.d.. ver-
zetten. Teams die niet echt mee wilden 
werken hun verzette wedstrijd te spelen met 
als commentaar “de wedstrijd is toch niet 
meer van belang”. Kortom even een chaos. 
Gek genoeg, met uiteraard enig kritiek van 
sommigen, is alles op z’n pootjes terecht 
gekomen. 
 
Tot 11 december kreeg een aantal vereni-
gingen de tijd de teamlijsten in te leveren. 
Wat je weer achteraf moet constateren is 
dat andere verenigingen daar helaas van 
profiteren. Niet bij nadenkend dat de maand 
december wel héél kort werd voor de SCL 
en JCL.  
Een fijne Kerstvakantie voor ons gezin zou 
er niet van komen.Velen vergeten dat echt 
alles kant en klaar ingeleverd moest worden 
voor 5 januari. Rond die datum moet door 
Marian Wagemakers alles gekopieerd wor-
den en verspreid worden naar de verenigin-
gen, hetzij via mail hetzij via de post. Er 
moet er nog worden vergaderd door de Ad-
viescommissie. De landelijke competitie 
werkt daarentegen niet echt mee.  Als va-
der wil je af en toe lego bouwen met de 
jongste. Tussendoor nog werken. Dan moet 
er nog geletterd worden. Een puzzel op 
zich. Vooral de “fijne” wensen van menig 
vereniging:  
“Wij willen niet in Zeeland en Oost-Brabant 
en het liefst alle teams op vrijdag”. 
 
Kortom alles moet in drie weken gebeuren 
en steeds maar weer lukt het de heren 
SCL/JCL  het voor elkaar te krijgen. In juni 
begint het feest weer opnieuw. Dan is er 
gelukkig wat meer ruimte.      
Mattanja, c.l. jeugd 
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Uitslagen: 
Jeugd 1:      1:Simos Schoones JCV                        2: Thomasvan Gasteren  JCV 
Jeugd 2:      1:Tom Lathouwers Never Despair        2: Marlotte Staps             Taverbo 
Jeugd 3:      1:Mieke vd Berg     Never Despair        2: Stef vd Akker               Never Despair 
Jeugd 4:      1:Petrie Asveldt     JCV                        2: Luuk Muldres               Never Despair 
Jeugd 5:      1:Jordi vd Schoot   JCV                        2:Robin Beset                  JCV 
 
Senioren2:   1: Johan Nieuwenhuizen JCV               2:Jos Heijmans                OTTC 
Senioren 3:  1: Walter Peltenburg        Taverbo        2:Marti de Koning            Taverbo 
Senioren 4:  1:Tomas Mathijssen        Schijndel      2: Wilbert Ruremonde     Taverbo 

Dit verzoek hebben wij als 
OTTC ook gekregen voor 
het Kindertafeltennisfeest 
van 5 januari j.l. Deze beel-
den werden uitgezonden op 
zondag 22 januari.Wanneer 
de beelden van de Regiona-
le kampioenschappen wor-
den uitgezonden is nog niet 
bekend. Hiervan houden wij 
u op de hoogte. 
Bij de senioren was het 
aantal niet overweldigend. 
Maar omdat het de titelstrijd 
het vorige seizoen ivm te 
weinig deelname werd nu 
toch besloten om het toer-
nooi door te laten gaan. En 
zodat een oude traditie ge-
handhaafd kan blijven en 
het volgende seizoen op 
meerdere senioren gere-
kend kan worden. Met 25 
deelnemers in drie klassen 
werd gestreden om de titel.  
 
 

In de hoogste senioren 
klasse ging de Regionale ti-
tel naar Johan Nieuwenhui-
zen van JCV. Dit door een 
krappe winst op Jos Heij-
mans van OTTC. In de 5e 
game werd met een 12-10 
score in het voordeel van de 
JCV´er de strijd beslist. 
In de senioren 3 klasse ging 
de titel naar Walter Pelten-
burg van Taverbo. De e 
plaats was voor zijn clubge-
note Martie de Koning. In de 
senioren 4 klasse ging de 
titel naar Tomas Mathijssen 
van Schijndel.  De 2e plaats 
was voor Wilbert Ruremon-
de. 
Bij de jeugd was er sprake 
van een grote belangstel-
ling. 77 jeugd leden hadden 
zich aangemeld om in 5 
jeugdklassen te strijden om 
de titels. 
Er werd fanatiek en sportief 
gestreden om de finale 

plaatsen. Bij de jeugd 1 was 
het JCV.,uitkomend in de 
landelijke A jeugdcompetitie 
die de finale speelde,. Het 
was uit eindelijk Simon 
Schoones van JCV die zijn 
teamgenoot in 3 games ver-
sloeg. In jeugd 2 was de 
eerste plaats voor Tom Lat-
houwers die in de 5e game 
Marlotte Staps van Taverbo 
versloeg. De jeugd 3 klasse 
was een Never Despair 
aangelegenheid. In 5 ga-
mes versloeg Mieke vd 
Bergh haar clubgenoot Stef 
vd Akker. In jeugd 4 klasse 
won Petrie Asveldt (JCV) in 
5 games van Luuk Mulders 
(Never Despair) 
In jeugd 5 won Jordi vd 
Schoot (JCV) van zijn club-
genoot Robin Beset overtui-
gend in 3 games.  

Regionale kampioenschappen Noord Oost 

In het weekeinde van 21 en 22 januari 
organiseerde OTTC de Regionale kampioen-
schappen van het regio Noord Oost Brabant van 
de NTTB ZuidWest. Bij zowel de jeugd als de 
senioren ging de titel in de hoogste klasse naar 
een JCV´er. Tijdens het toernooi van zaterdag 
voor de jeugd werden er wederom video opname 
gemaakt op verzoek van de Tros voor het 
programma TrosZ@ppsport.  
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Back Hands Toernooi 
Het toernooi werd door T.T.V. The Back Hands voor de 38e keer georganiseerd. Het aantal 
inschrijvingen was iets hoger dan vorig jaar ondanks dat het nu een afdelingsevenement is 
geworden. De kleine zaal werd dit jaar om financiële redenen niet meer gebruikt. Het 
toernooi verliep uitstekend. De hele dag lag men voor op het tijdschema. De deelnemers 
werkten daar erg goed aan mee. Alleen C. Postma van Het Markiezaat was spelbreker. Hij 
bereikte 3 finales en won die ook alle 3 en dat betekende dat hij 15 wedstrijden heeft 
moeten spelen. Vandaar dat het toernooi maar een half uurtje eerder was afgelopen. Dus 
complimenten voor spelers en tafelcommissarissen. Voor de uitslagen verwijs ik naar de 
bijgesloten uitslagenlijst. De ter ere van Toon de Rijk ingestelde wisseltrofee werd dit jaar 
gewonnen door de vereniging Belcrum uit Breda. 
 
J.Maas (b.v.) 

JEUGD 
ENKEL JONGENS JUNIOREN B        6 deelnemers 
1 S. Honders (Belcrum)  2 D. Roks (Back Hands)  
ENKEL JONGENS JUNIOREN C       29 deelnemers 
1 E. Mangnus (Reynaert)  2 M. Hendrikx (Hotak)  
ENKEL JONGENS JUNIOREN D       11 deelnemers 
1 S. Smits (Tios)  2 M. Steur (Pinpongers)  
ENKEL JONGENS KAD A/B + PUP A   5 deelnemers 
1 S. van Dooremaal (Tios)  2 K. van Velthoven (Scaldina)  
ENKEL JONGENS KAD C + PUP B    18 deelnemers 
1 T. Snapper (Tanaka)  2 D. Verstrate (Markiezaat)  
ENKEL JONGENS KADETTEN D       11 deelnemers 
1 J. Nendels (VVersa'51)  2 C. van Osch (Back Hands)  
ENKEL JONGENS PUPILLEN C        9 deelnemers 
1 H. Choi (VVersa'51)  2 E. Kommers (Hotak)  
ENKEL JONGENS PUPILLEN D        8 deelnemers 
1 C. Voogd (Belcrum)  2 T. Meijvis (Belcrum) 
ENKEL JONGENS WELPEN D         14 deelnemers 
1 R. Gommers (Tanaka)  2 M. Fennis (Belcrum)  
JEUGDKLASSE 1                   7 deelnemers 
1 D. Roks (Back Hands)  2 S. Honders (Belcrum)  
JEUGDKLASSE 2                  37 deelnemers 
1 J. Linders (Tanaka)  2 B. Snapper (Tanaka)  
JEUGDKLASSE 3                  35 deelnemers 
1 T. Snapper (Tanaka)  2 D. Overbeeke (Hotak) 
JEUGDKLASSE 4                  37 deelnemers 
1 J. Nendels (VVersa'51)  2 N. Machielsen (Hotak)  
JEUGDKLASSE 5                  36 deelnemers 
1 R. Gommers (Tanaka)  2 M. Fennis (Belcrum)  
DUBBEL JONGENS JUNIOREN        23 dubbels 
1 R. Joosen/B. Edelbroek (Tanaka)  
2 M. Hendrikx/L. Ernst (Hotak) 
DUBBEL J-KAD / M-JUN           20 dubbels 
1 D. Smalheer/K. van Velthoven (Scaldina)     
2 P. de Hoon/D. Ossenblok (Back Hands)  
DUBBEL J-PUP / M-KAD           19 dubbels 
1 S. van Dooremaal/S. vd Broek (Tios/VVersa'51)  
2 S. van Genegen/T. vd Broek (Hotak/Tios)  
DUBBEL J-WEL / M-PUP / M-WEL   13 dubbels 
1 M. Fennis/R. Gommers (Belcrum/Tanaka)  
2 D. Vissenberg/A. Dingemans (Back Hands/Hotak)        
ENKEL MEISJES JUNIOREN B        4 deelnemers 
1 K. Krijgh (Witac)  2 R. vd Weele (Tanaka)  
ENKEL MEISJES JUN C + KAD B     5 deelnemers 
1 N Snapper (Tanaka)  2 S. van Genegen (Hotak) 
ENKEL MEISJES JUN D + KAD C    14 deelnemers 
1 L. van Beijsterveldt (Belcrum)  2 N. van Well (Pinponger) 
ENKEL MEISJES KADETTEN D        6 deelnemers 
1 I. Dedert (VVersa'51)  2 C. Doornbos (Tanaka)  
ENKEL MEISJES PUPILLEN A/B      4 deelnemers 
1 D. Overbeeke (Hotak)  2 J. Prinsen (Hotak)  
ENKEL MEISJES PUPILLEN C/D      6 deelnemers 
1 J. Bros (Rally)  2 L. Koolen (TCO)        
ENKEL MEISJES WELPEN D          4 deelnemers 
1 M. van Kuijk (VVersa'51)  2 C. Vervaart (VVersa'51)  

SENIOREN 
ENKEL HEREN B                   6 deelnemers 
1 J. de Heide (VVersa'51)  2 R. Verschuren (Tanaka)  
ENKEL HEREN C                   6 deelnemers 
1 P. van Iwaarden (Belcrum)  2 R. Verstijlen (Back Hands)  
ENKEL HEREN D                  20 deelnemers 
1 E. Schoen (Belcrum)  2 J. Christianen (Belcrum)  
ENKEL HEREN E + DAMES B        26 deelnemers 
1 M. van Opstal (Tanaka)  2 E. Meerman (Markiezaat)  
ENKEL HEREN F + DAMES C        28 deelnemers 
1 J. Speekenbrink (Belcrum)  2 M. Hendrikx (Hotak)  
ENKEL HEREN G + DAMES D        28 deelnemers 
1 C. Postma (Markiezaat)  2 K. van Gorp (Tios)  
ENKEL HEREN H + DAMES E/F      29 deelnemers 
1 H. van Zundert (Belcrum)  2 A. de Rooy (Back Hands)  
ENKEL HEREN S1                 12 deelnemers 
1 E. van Opstal (Tanaka)  2 J. de Heide (VVersa'51)  
ENKEL HEREN S2 + DAMES S1      73 deelnemers 
1 E. Schoen (Belcrum)  2 S. de Groot (Arnemuiden)  
ENKEL HEREN S3 + DAMES S2      56 deelnemers 
1 C. Postma (Markiezaat)  2 L. Stevels (Breda)     
DUBBEL HEREN B/C                7 dubbels 
1 J. de Heide/J. Schoone (VVersa'51) 
2 T. Gimbrere/P. van Iwaarden (Belcrum)  
DUBBEL HEREN D                  9 dubbels 
1 R. Vos/E. Remijn (Hotak/ODT)  
2 P. Kooremans/J. van Meer (Belcrum)  
DUBBEL HEREN E + DAMES B       13 dubbels 
1 B. van Zundert/J. Speekenbrink (Belcrum)  
2 D. Roks/G. Jaspers (Back Hands)  
DUBBEL HEREN F + DAMES C       15 dubbels 
1 B. de Bruyn/N. Wagtmans (Back Hands)  
2 T. Nipius/M. Schouten (Markiezaat)  
DUBBEL HEREN G + DAMES D       16 dubbels 
1 D. van Meel/C. Postma (Markiezaat)  
2 G. van Gaans/A. Boesveld (Markiezaat)  
DUBBEL HEREN H + DAMES E/F      9 dubbels 
1 A. de Rooy/B. van Rumund (Back Hands)  
2 R. Maas/R. van Meel (Batje/TCS) 
 
Verenigingsprijs jeugd 
1   Tanaka                   36.5 punten 
2   Hotak '68                29.5 punten 
3   Belcrum                  24.5 punten 
 
Verenigingsprijs senioren 
1   Belcrum                  27.5 punten 
2   Het Markiezaat       19.5 punten 
3   The Back Hands     17.0 punten 
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Open Zeeuwse gemengd dubbel 2006 
A-klas: 
1 Jan Henk Bomhof/Kimberly 't Hooft               TTCM 
2 Wim Wegman/Simone de Klerk                    TTCM/SAR '72 
3 Lennard Rodenburg/Anja van de Berghe      TTCM/Stekene 
4 Johan 't Hooft/Naomi Schelfhout                   SAR '72 
5 Erik Schuurman/Anita Kusse                         Arnemuiden 
6 Alex Krappen/Judith Morcus                          TTCM/Reynaert 
7 Wouter van der Mark/Clara de Bree              TTCM 
 
B-Klas: 
1 Hilair Bislip/Anika Remorie                            TTCM/SAR '72 
2 Remco Dijkers/Marscha de Booij                  Hotak '68/RDT 
3 Alwin van de Kop/Lindsey Boerdam              TTCM/SAR '72 
4 Martie Proost/Marieke Munne                        SAR '72 
5 Jan Zwemer/Stefanie Fassaert                      Arnemuiden/SAR '72 
6 Stephan Pieters/Sandra van Alphen              Reynaert/SVNB 
7 Robert Steenbeek/Christel van Waarde        Arnemuiden 
8 Stefan de Groot/Claudia van Belzen             Arnemuiden 
 
C-klas: 
1 Lukas Jonkman/Liselotte Fassaert                TTCM/SAR '72 
2 Sören de Witte/Carmen de Witte                  TTCM 
3 Thijs Vleugel/Chantal Remorie                      Arnemuiden/SAR '72 
4 Rinco de Gier/Willemien Gideonse                Arnemuiden 
5 Max Vleugel/Joëlle van Klaveren                   Arnemuiden 
6 Niels van der Mark/Ilse van der Mark            TTCM 
7 Cor Smalheer/Nicole Verbraak                      Scaldina 
 
D-klas: 
1 Rikki Davidse/Sharina Davidse                      TTCM 
2 Dennis Pouwer/Marjolein Seij                        Arnemuiden/SAR '72 
3 Jean van den Boom/Corrie Bustraan             Kapelle 
4 Kees van Oers/Mattanja Dijkers                    Kapelle 
5 Koen Schuurbiers/Nikki van Well                  Pinpongers 
6 Patrick de Backer/Janine Raaymakers          Pinpongers 
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De Nederlandse Tafeltennisbond en de gemeente Eindhoven hebben afgesproken dat de 
Nederlandse Kampioenschappen tafeltennis vanaf 2006 tot en met 2008 worden 
gehouden in het Indoor-Sportcentrum Eindhoven. Nationale toppers als Trinko Keen, 
Danny Heister en Li Jiao verschijnen aan de start. Naast de nationale titelstrijd zullen er in 
het Indoor-Sportcentrum diverse promotionele evenementen worden georganiseerd. Zo 
zal er op zaterdag een groot recreatief toernooi worden gespeeld en worden er op zondag 
speciale tafeltennisclinics en –trainingen voor jonge tafeltennissers gegeven door Bettine 
Vriesekoop en trainers. U kunt uw jeugdleden opgeven tot 24 februari. Kosten € 10,- per 
kind en op vier kinderen is één begeleider gratis (extra begeleiders € 7,50). Tijdens deze 
dag gaan ze één uur tafeltennissen, kunnen ze wedstrijden bekijken, inclusief de finales, 
krijgen ze frites, een snack en frisdrank en een programmaboekje en tot slot krijgen ze 
ook nog een gratis toegangskaart voor De Tongelreep, het subtropische zwemparadijs of 
het ijssportcentrum. Die gratis toegangskaart kan ook op een andere dag worden benut. 
Bij de organisatie van de NK en de andere activiteiten is ook de tafeltennisvereniging 
Flash uit Eindhoven betrokken.  
Naast de meerjarige afspraak voor de nationale titelstrijd onderzoeken de NTTB en de 
gemeente Eindhoven de mogelijkheid om in de komende jaren een groot internationaal 
tafeltennisevenement in het Indoor-Sportcentrum te organiseren. 
Eerder al was het Indoor-Sportcentrum de locatie waar onder andere de Europese 
kampioenschappen 1998 en de wereldkampioenschappen 1999 zijn gespeeld. 

NK in Eindhoven met jeugdclinics 

Frans Geubbels onderscheiden 

Frans Geubbels heeft in december 2005 de 
Vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond 
ontvangen. Hij kreeg de onderscheiding 
vanwege zijn belangeloze inzet als vrijwilliger 
voor ttv Stiphout. 
Wethouder Bethlehem van Helmond reikte de 
penning uit tijdens de viering van het veertig jarig 
jubileum van ttv Stiphout. Frans Geubbels speelt 
al 35 jaar een belangrijke rol bij de vereniging en 
is ook al zo lang bestuurslid. Hij was o.a. 
voorzitter, secretaris, penningmeester en 
wedstrijdsecretaris. 
Ook voor de afdeling Brabant was Frans 
Geubbels actief en hiervoor is hij lang geleden al 
benoemd tot lid van verdienste. 
Frans, namens de ge-Mixedredactie, heel 
hartelijk gefeliciteerd met deze eervolle 
onderscheiding. 
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Agenda 
Zaterdag 11 februari              4e C jeugdranglijsttoernooi jeugd C lic./wlp D in Nijmegen 
Zondag 12 februari                3e B jeugdranglijsttoernooi jeugd in Nijmegen 
Donderdag 16 februari          Regiovergadering Regio Zeeland in Oudelande 
Zondag 19 februari                Regionale competitie Regio Noord Oost Brabant 
Zondag 19 februari                Nationale jeugdmeerkampen ¼ finales A/B-C(st) lic.  
Zondag 19 februari                1e ronde afdelingsmeerkampen C-D jeugd 
Maandag 20 februari             Regiovergadering Regio Midden Brabant in Tilburg 
Zaterdag 4 maart                    Nederlandse kampioenschappen A senioren in Eindhoven 
Zondag 5 maart                      Nederlandse kampioenschappen A senioren in Eindhoven 
Zondag 5 maart                      Regionale competitie Regio Noord Oost Brabant 
Zondag 12 maart                    Maasland teamtoernooi in Oss 
Zondag 19 maart                    2e A jeugdranglijsttoernooi in Nederweert 
Zondag 26 maart                    Nationale senioren meerkampen C-licenties, ¼ finales 
Zondag 26 maart                    2e ronde afdelings jeugdmeerkampen C-D 

Uit de clubbladen 
Rustig uitbuiken op Tweede Kerstdag, niet 
bij ttv Flash uit Eindhoven. Op die dag werd 
voor het eerst een plankentoernooi 
gehouden en dus moest er flink gezweet 
worden. Gelukkig werd de dag afgesloten 
met een Chinese maaltijd. 
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Uit de clubbladen 
•    TTV Tios ’51 heeft het beleidsplan voor 

een nieuw tafeltenniscentrum in wijk De 
Reeshof in Tilburg aangeboden aan B & 
W van Tilburg. De wethouder, Loet Vis-
schers, heeft bij de in ontvangst name 
toegezegd zich sterk te maken voor een 
oplossing voordat hij stopt (maart) als 
wethouder. 

 
•    Wilma van Beek, de regelneef van de 

jeugd van ttv A.T.T.C. ’77 uit Aarle-
Rixtel, is door de medebestuurders van 
de sportverenigingen uit de gemeente 
Laarbeek, gekozen tot jeugdsportvrijwil-
liger van 2005. 

 
•    TTV Wanzl-Belcrum uit Breda heeft het 

plan opgevat om binnen afzienbare tijd 
de vloer te vervangen. Daar is echter 
geld voor nodig, veel geld en dat is er 
niet. Iedereen die ideeën heeft om aan 
geld voor de vloer te komen door bij-
voorbeeld het organiseren van acties en 
dergelijke is van harte welkom en krijgt 
de volledige steun van het bestuur. 

  
•    Evenals de andere bierproducenten is 

de leverancier van ttv Never Despair uit 
Den Bosch, Heineken, overgestapt op 
het gebruik van andere glazen. Het ver-
trouwde “fluitje” (19 cl.) is niet meer le-
verbaar en de club moest een keuze 
maken uit de nieuwe serie glazen, die 
overigens allemaal groter zijn.  

      Het bestuur van Never Despair heeft be-
sloten te kiezen voor het kleinst leverba-
re glas (22 cl.) en zag zich genoodzaakt 
om de verkoopprijs van een glaasje bier 
hierop aan te passen. De prijs van een 
glaasje bier gaat van € 1,-- voor een  
“fluitje” naar € 1,15 voor een nieuw glas, 
maar dat is wel een prijsverlaging.  

      Wanneer we de glazen en prijzen met 
elkaar vergelijken: 

      een “fluitje”van 19 cl. kostte    € 1,-  of-
wel  € 0,0526 per cl. 
een nieuw glas van 22 cl. kost  € 1,15  
ofwel  € 0,0522 per cl.       

      zien we een prijsverlaging van  € 0,0004 
per cl., ofwel 0,68 %.  

•     Het bestuur van ttv M.T.T.V. ’72 uit 
     Mierlo heeft een aantal gedragscodes 
     opgesteld. Ze staan in een map die ter 
     inzage ligt in het clubgebouw. 
     De gedragscodes die aan bod komen 
     zijn hieronder toegelicht met een aantal 
     voorbeelden. 
o Gedragscodes voor iedereen 
- Behandel anderen met respect, 
- Stel je verdraagzaam op, 
- Kom niet in de niet-gehuurde ruimtes 
- Gebruik in de zaal binnengymschoenen,  
  en ga er niet mee naar buiten, 
- Moedig spelers aan ipv hen af te kraken. 
o Gedragscodes voor leden 
- Betaal tijdig de contributie, 
- Draag sportkleding, 
- Speel tijdens training met iedereen, 
  ongeacht niveauverschil, 
- Bespreek een klacht over de training eerst 
  met de trainer, daarna pas met het 
  bestuur, 
- Ouders melden jeugdleden die niet  
  kunnen komen trainen bij de trainer af. 
o Gedragscodes voor leiders 
- Je hebt als leider een voorbeeldfunctie,  
  dus gedraag je er naar, 
- Toon waardering bij gewenst gedrag,  
  neem maatregelen bij ongewenst gedrag, 
- Voorkom ongewenste intimiteiten: Nooit 1  
  volwassene alleen met de jeugd, 
- Bestuur dient doel van de vereniging na te  
  streven, 
- Bestuur dient minstens eenmaal per jaar  
  verantwoording af te leggen over gevoerd  
  beleid. 
o Gedragscodes voor competitie en  
   toernooien 
- Accepteer beslissingen van de scheids- 
  rechter, 
- Geef de tegenstander een hand aan het  
  begin en eind van een wedstrijd, 
- Tijdens competitie draag je het clubtenue, 
- Aanvoerders zijn verantwoordelijk voor  
   verzetten van een wedstrijd i.o.m. de  
   wedstrijdsecretaris, 
- Scheidsrechters lichten indien nodig een   

beslissing toe, zijn eerlijk en tellen volgens 
de regels. 

       
Lees verder op bladzijde 12. 
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•    In Waalwijk wordt het voor de vrijwilli-
gers een makkie om de boel schoon te 
houden. Het bestuur van ttv Waalwijk 
heeft voor de schoonmaakcommissie 
een schrobmachine aangeschaft. 

 
•    In het clubblad van ttv Arnemuiden 

staan twee recepten voor tosti’s. Een 
appel/kaneel tosti en een kaas/filet/ui 
tosti. Wat de bedoeling is, is niet geheel 
duidelijk. Is het de bedoeling dat je de 
tosti’s zelf thuis maakt en in de kantine 
in het tostiapparaat stopt, of maken ze 
deze tosti’s in de kantine en hoef je ze 
alleen maar op te eten? Wordt ongetwij-
feld vervolgd. 

 
•    Zo blijf je fit staat er boven een artikel in 

De TikkeTik, het clubblad van ttv Smash 
uit Geertruidenberg. In het artikel wor-
den schouder-strekoefeningen bespro-
ken en aan de hand van tekeningen kun 
je precies zien wat je moet doen. Wat er 
niet bij staat is wanneer je de oefenin-
gen moet doen, net voor de wedstrijd of 
bv elke dag na het opstaan. 

 
•    Het bestuur van ttv Taverbo uit Boxtel 

heeft nog steeds mensen nodig voor be-
heerstaken. In Rotsvast legt de vrijwilli-
gerscoördinator nog een keer uit waar 
de vereniging behoefte aan heeft. 

 
•    In Toffelproat, het clubblad van ttv Veld-

hoven, troffen we deze hartenkreet aan 
van vrijwilligers. 

      “Stel niet uit tot morgen wat je vandaag 
kunt doen.” 

      Want als je er vandaag plezier in hebt, 
kun je het morgen weer doen.” 

 
•    TTV Attaque uit Sint Oedenrode heeft 

dit jaar voor het eerst meegedaan aan 
het sportkennismakingsproject ‘Jeugd in 
Beweging’. Dit project is speciaal be-
doeld voor kinderen van de basisschool-
groepen 6, 7 en 8. In drie lessen hebben 
de kinderen op een speelse manier ken-
nis kunnen maken met tafeltennis. En 
nu maar hopen dat ze terugkomen op 
een trainingsavond. 

Uit de clubbladen vervolg 
•     In Kluts, het clubblad van ttv Stiphout uit 

Helmond, wordt ruim aandacht ge-
schonken aan de viering van het 40-
jarig jubileum. Voorzitter Ton Willems 
haalde in zijn openingswoord bij het ju-
bileumfeest een aantal highlights aan uit 
de rijke geschiedenis van de vereniging, 
waarna het feest los kon barsten. Het 
was het afsluitende feest van twee 
weekenden met activiteiten. De jubile-
umcommissie had nogal wat georgani-
seerd: clubkampioenschappen, kamp-
vuur en overnachting, een clinic door 
topspelers, reünie en een speurtocht 
met afsluitend diner. 

  
•     Bardiensten draaien is niet iedereens 

hobby en ook bij ttv Tanaka uit Etten-
Leur laten sommige leden dit aan hun 
neus voorbij gaan. Dat betekent dat de 
bar soms onbemand is. Er is nu iemand 
gevonden die de bardiensten wil rege-
len. Op de algemene ledenvergadering 
zal het bestuur met een voorstel komen 
over hoe het verder moet met de bar-
diensten. 

 
•     Het bestuur van SV Red Star ’58 wil de 

bewoners van Goirle en Riel kennis la-
ten maken met de vereniging. Daarom 
is er een folder gemaakt die op ruim 
9500 adressen is bezorgd. Om kosten 
te drukken hebben vrijwilligers van de 
vereniging ze huis-aan-huis verspreid. 

 
•     Een lid van ttv Het Markiezaat uit Ber-

gen op Zoom is afgestudeerd als com-
mercieel econoom. Op verzoek van de 
vereniging voort ze een tevredenheids-
onderzoek uit. In Smashparade staat 
een vragenlijst waarmee ze het onder-
zoek wil uitvoeren. Met de uitkomsten 
kan het bestuur weer haar voordeel 
doen. 

 
•     TTV ODT uit Roosendaal heeft te 

maken met vandalen die op het 
parkeerterrein van sportpark Red Band 
auto’s beschadigen (nummerplaten 
stelen, e.d.). Bij ongeregeldheden wordt 
nu onmiddellijk de politie gebeld. 


