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Wat willen we met onze afdelingscompetitie? 
 
In deze geMixed treft u een brief aan van Jacques Derk-
sen, voorzitter van ttv Kapelle. Jacques heeft duidelijk 
moeite met de competitiedata zoals die door de afdeling 
zijn vastgesteld en ik kan hem daarin goed volgen. 
We hebben in Nederland twee nationale feestdagen, Ko-
ninginnedag en bevrijdingsdag. Twee dagen waar je vanaf 
moet blijven. Op Koninginnedag gonst het van de activitei-
ten, vrijmarkten, kinderspelen, etc. En op die dag plant de 
afdeling een competitieronde voor de jeugd! 
Bevrijdingsdag, 5 mei, voor scholen, ambtenaren, etc. een 
vrije dag en de dag valt ook nog eens in de meivakantie. 
Op de dag dat de bevrijdingsfestivals gehouden worden, 
plant onze afdeling de beslissingswedstrijden voor de seni-
orencompetitie. 
Er zijn nogal wat competitievrije weken, we beginnen pas 
laat en we eindigen vroeg. Dan zijn er vier competitieloze 
maanden. Ik denk dat we eens moeten discussiëren over 
de vraag wat we met onze afdelingscompetitie willen. We 
willen graag meer teams, maar wat kunnen we doen om 
die te krijgen? Moeten we niet gaan luisteren naar de wen-
sen van onze achterban? Misschien kunnen we studenten 
interesseren in een onderzoek naar de oorzaak van de da-
ling van het aantal competitieteams. 
En wanneer spelen we de belangrijke toernooien? In 2007 
zijn de ZuidWest kampioenschappen op 5 en 6 mei. 
 
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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Ook dit jaar organiseert ttv Unicum in 
Geldrop weer het jaarlijkse voetbaltoernooi 
voor tafeltennisverenigingen. Het wordt al 
weer de 9e uitvoering van dit sportieve en 
tegelijk gezellige toernooi. 
Het toernooi wordt gehouden op zaterdag 3 
juni 2006  (pinksterzaterdag)  en zal weder-
om worden gevolgd door een daverende 
feestavond met barbecue in het clubge-
bouw van Unicum. 
De wedstrijden worden gespeeld op de vel-
den van VV Braakhuizen, vlakbij het club-
gebouw van ttv Unicum. 
De afgelopen jaren deden er meer dan 20 
teams mee, de meesten uit heel Brabant 
maar ook teams uit Zeeland en Utrecht. De 
meeste teams hebben al weer toegezegd er 
weer bij te zijn. Omdat er veel inschrijvingen 
verwacht worden, heeft ttv Unicum moeten 
besluiten om een maximum van 24 teams 
toe te laten. Dit besluit is genomen om de 
gezelligheid te kunnen blijven garanderen. 
Als het toernooi groter wordt, dan zijn er 
problemen met de velden en de ruimte in 
het clubgebouw, wat dan zelfs bij de feest-
avond te klein wordt. 
 

De opzet van het toernooi is als volgt: 
- Er wordt gespeeld op kleine (halve) voet-
balvelden met zes spelers en een keeper. 
- Het team mag bestaan uit 9 spelers.      
- De deelnemers moeten lid zijn van een ta-
feltennis vereniging en minimaal 16 jaar 
oud op de dag van het toernooi.  
- De duur van de wedstrijden hangt af van 
het schema, maar zal ongeveer 15 minuten 
zijn. 
- Ieder team kan, bij een deelname van 24 
teams, 8 wedstrijden spelen. 
- Het motto van dit toernooi is wederom:  
Het winnen van de FAIR-PLAY cup is be-
langrijker dan de toernooiwinst. 
 
De kosten zijn € 150,-  per team van 9 spe-
lers. Dit is inclusief de barbecue, maar ex-
clusief de drank. Voor teams die geen ge-
bruik willen maken van de barbecue is het 
inschrijfgeld  € 70,-  per team. Partners, 
vrienden, vriendinnen en andere supporters 
die deze gezellige dag ook willen afsluiten 
met de barbecue kunnen op de dag zelf te-
gen betaling van € 10,00  kaarten kopen. 

Voetbaltoernooi voor tafeltennissers 
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Onmiddelli jk voor aanvang van de 
voorjaarscompetitie 2006 heeft TTV 
Valkenswaard haar intrek genomen in een 
nieuwe accommodatie. De nieuwe locatie op 
Hertog Hendrikstraat 3 ligt pal naast nummer 1 
waar de vereniging sinds 1987 onderdak vond. 

TTV Valkenswaard heeft nieuwe zaal 

Tafeltennissen gebeurt in een van de twee 
gymzalen die onderdeel vormen van een 
scholencomplex van voorheen vijf lagere 
scholen die tot twee scholen zijn gefuseerd. 
De beide gymzalen kunnen tot een grote 
hal worden omgetoverd. Daardoor ontstaat 
een zaal van ongeveer 26x26 meter, ge-
noeg om tot 12 tafeltennistafels te kunnen 
opstellen. Alle mogelijkheden dus om een 
evenement van enige omvang in de eigen 
accommodatie te kunnen organiseren. 
De nieuwe zaal is wel eigendom van de ge-
meente Valkenswaard en voor alle zaaluren 
moet huur betaald worden, ook door de ta-
feltennisvereniging. TTV Valkenswaard pro-
beert dan ook het aantal benodigde uren tot 
het noodzakelijke te beperken. Voor de 
competitie betekent dit dat de jeugd niet 
meer op zaterdagmorgen speelt, maar te-
gelijk met de senioren op zaterdagmiddag. 
Bijkomend voordeel is dat er nu ook 
meer contact tussen de senioren, de 
jeugd en de ouders is. Een ander 
voordeel is dat de vereniging geen 
groot- of klein onderhoud hoeft te ple-
gen en dat de jaarlijkse kosten op 
voorhand bekend zijn. 
Natuurlijk mag een kantine niet ontbre-
ken. Met zicht op de zaal is de kantine 
van ongeveer 70m2 heel prettig om in 
te vertoeven. De vloer van de speel-
zaal ligt anderhalve lager dan de rest 
van de accommodatie, de kantine in-

cluis. Toeschouwers kijken dan ook enigs-
zins neer op de wedstrijden, maar het stelt 
ze wel in staat het spel op alle tafels in de 
hal te volgen.  
De “opkamer”, een verhoging in de kantine 
boven de tafelopslag, doet dienst als jeugd-
hoek. De bouwcommissie van de vereni-
ging kwam op het ludieke idee om in dat 
gedeelte de vloer te bedekken met de hou-
ten vloer uit de oude zaal. Zo is er een stuk-
je van de oude hal terug te vinden in de 
nieuwe kantine. Een zeer ruime keuken, op-
slagruimte en voor de bestuurders een rui-
me vergaderruimte completeren het geheel. 
De bouwcommissie bestaat uit drie leden, 
geen van allen bestuursleden, die de afge-
lopen veertien maanden een geweldige 
hoeveelheid werk hebben verricht. Het be-
stuur van TTV Valkenswaard koos bewust 
voor deze aanpak: de nieuwe accommoda-
tie moest er zijn voor en door de leden en 
de bouwcommissie heeft een groot aantal 
leden aan het werk gekregen. 
Voor de leden is er een opening geweest 
op 4 maart 's avonds. Overdag was de 
nieuwe zaal voor het eerst het toneel voor 
de clubkampioenschappen. Op zaterdag 20 
mei staat de officiële opening gepland en 
TTV Valkenswaard hoopt dan veel tafelten-
nisvrienden te mogen begroeten. 
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Notulen regiovergaderingen 

Begin 2006 heeft het afdelingsbestuur weer een 
aantal regiovergaderingen belegd. Hieronder treft u 
de gezamenlijke notulen van die vergaderingen. 

1. Opening 
Adri Dam opent de vergadering en heet ie-
dereen welkom. 
 
2. Stand van zaken nieuwe opleidingen 
 Adri Dam geeft een korte uitleg over het 

proefproject Tafeltennisleider 1, voor de 
begeleiders van jeugd bij competitie en 
toernooien. Deze opleiding bestaat uit 
zelfstudie (2 boekjes), een bijeenkomst 
van 3 uur en enkele eenvoudige opdrach-
ten bij de eigen vereniging. De kosten be-
dragen € 17,50 per persoon. 
 Het boekje voor de Jeugdbegeleider is 

verschenen en kost bij enkele afname € 
7,50 en bij grotere hoeveelheden € 6,50 
tot € 5,00. 
 Tevens wordt er gewerkt aan de oplei-

ding voor Tafeltennistrainer 2 (assistent 
trainer). Hiervoor worden in het najaar 
proefprojecten georganiseerd. 
 Binnenkort komt er een website 

“techniek” beschikbaar. Een van oor-
sprong Duitse website die vertaald is. 

 
3. Opleidingsfunctionarissen 
Adri Dam doet een beroep op de aanwezi-
gen om in de eigen omgeven te kijken of er 
mensen geschikt zijn om als opleidings-
functionaris aan de slag te gaan. Zo zouden 
trainers als praktijkbegeleider aan de slag 
kunnen gaan. Ook zoekt men mensen die 
bijvoorbeeld instructie kunnen geven over 
het organiseren van toernooien. 
Het bericht op de website heeft weinig res-
pons opgeleverd. Persoonlijke benadering 
blijkt beter te werken. 
 
4a. Samenvoegen dames/heren bij afd. 
kampioenschappen 
 Men gaat hierbij als volgt te werk: een 

dame heeft een bepaalde licentie en een 
rating behaald voor het spelen in de com-
petitie, dit wordt vergeleken met een li-
centie en een rating bij de heren. Bijvoor-
beeld: een dame met een D-licentie en 

een rating van 300 punten wordt inge-
deeld bij de heren met een F-licentie. 
 Vanuit de vergaderingen komt de opmer-

king dat een dame dus in een andere 
klasse kan worden ingedeeld dan waarin 
ze ingeschreven heeft. Nico van Erp be-
vestigt dit. 
 Opgemerkt wordt nog dat er ook sterke 

en zwakke heren binnen één licentieklas-
se zijn en daarbinnen wordt geen verschil 
gemaakt. 
 Verder adviseert men in de convocatie 

ook de grens binnen de rating tussen 
sterk en zwak te vermelden. Nico van 
Erp antwoordt dat dit bij de evaluatie 
wordt meegenomen. 
 Ook wordt gevraagd waarom de dames 

niet naast de dameslicentie een herenli-
centie krijgen. Nico van Erp antwoordt 
dat het automatiseringssysteem van de 
NTTB nog niet zo ver is. Vanuit de verga-
dering wordt daartegen ingebracht dat 
het NAS geen beperking mag vormen 
voor wat van belang is voor speelsters en 
spelers. 

 
4b. Organisatie ZuidWest kamp. 
Diverse aanwezigen uiten kritiek op de or-
ganisatie van de ZuidWest kampioenschap-
pen van de laatste 3 jaar. De deelnemers 
werden geconfronteerd met forste vertragin-
gen, mede als gevolg van het niet aanwezig 
zijn van een aanmeldpunt bij de ingang. De 
poules startten veelal met een vertraging 
van een uur. 
Nico van Erp deelt mee dat er een pittig 
evaluatie gesprek met de ttv Veldhoven 
heeft plaatsgevonden en er zijn o.a. de vol-
gende afspraken gemaakt. 
 niemand komt de zaal in zonder te zijn 

aangemeld. 
 poules die (vrijwel) compleet zijn kun-

nen direct beginnen. 
 de samenstelling van de dubbels wor-

den vrijgelaten (sterkte) 
Nico van Erp benadrukt nog eens dat af-

Door Jan Mijnsbergen 
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meldingen op het laatste moment steeds 
weer roet in het eten kunnen gooien. 
De aanwezigen zijn het meestal eens over 
het feit dat alles staat en valt met de kwali-
teit van de baancommissarissen. 
Tijdens één van de regiovergaderingen 
wordt voorgesteld grotere poules (tot 8 spe-
lers) te vormen. Volgens Nico van Erp is dit 
met het beschikbare aantal tafels niet mo-
gelijk, wat door de voorsteller wordt weer-
sproken. 
 
5. Nederlandse kamp. in Eindhoven 
Om zoveel mogelijk toeschouwers te krijgen 
bij deze kampioenschappen worden een 
aantal activiteiten rondom het evenement 
georganiseerd: 
 een ouder kind toernooi 
 een clinic van Bettine Vriesekoop 
 eventueel de Regio kampioenschappen 

jeugd op zaterdag 
 
Vanuit de vergadering kwam de vraag naar 
groepskorting voor de jeugd en men vroeg 
zich af in hoeverre de toppers aanwezig 
zullen zijn. 
Geantwoord werd dat in voorgaande jaren 
toch zeker de top 20 aanwezig was. 
 
De komende jaren (2006, t/m 2008) worden 
de Nederlandse kampioenschappen tafel-
tennis in Eindhoven georganiseerd. 
Er mogen geen competitiewedstrijden naar 
het weekend van 4 en 5 maart worden ver-
plaatst, wel naar vrijdag 3 maart. In de prak-
tijk blijkt dit verplaatsen naar 4 maart wel te 
gebeuren. 
Er worden zorgen uitgesproken over de fi-
nanciële uitkomst van de NK. Zo’n toernooi 
kan in een veel kleinere en goedkopere ac-
commodatie. 
 
6. WOB 
Adri Dam legt uit dat het de bedoeling is dat 
er activiteiten ontwikkeld worden voor Wer-
ving, Opvang en Behoud van leden. De af-
delingen zouden hierin moeten participeren 
met het aanstellen van één of meer WO-
Bers. Deze functionaris zou dan stimule-
rend werkzaam moeten zijn binnen de afde-
ling door verenigingen te bezoeken met 
goede resultaten en die door te spelen naar 
andere verenigingen. 
 
Vanuit de regiovergadering Oudenbosch 

werd voorgesteld om regionale workshops 
te organiseren en een workshop over dit 
onderwerp te koppelen aan de trainersoplei-
dingen. 
Het AB ziet hierin meer dan in het aanstel-
len van één of meer WOBers, zeker nu er 
nog niemand gevonden is. 
 
7. NAS 
De module voor de ledenadministratie is 
een eind op streek en men is nu bezig met 
de module voor de competitie-administratie. 
De competitieleiding (ACL/SCL/JCL) van 
ZuidWest wil eerst de competitieleiders la-
ten wennen aan het systeem voordat men 
de verenigingen er mee aan de slag laat 
gaan. 
 
Opgemerkt wordt dat de ledenadministratie 
redelijk wordt bijgehouden. Het probleem zit 
hem bij de verdeling van de bevoegdheden 
tussen de ledenadministrateur en de secre-
taris. Bij die laatste groep zitten er nogal 
wat die de verenigingsgegevens niet up to 
date houden. 
 
Vanuit meerdere verenigingen wordt zeer 
lovend gesproken over het functioneren van 
het NAS. Wel is men van mening dat de 
huidige bondskaarten een aanfluiting zijn en 
men vraagt zich af waar de sportpas blijft. 
 
Ria Elshof vraagt om de wijzigingen in de 
bestuurssamenstelling ook aan haar door te 
geven, zodat het bestuursboek kan worden 
bijgewerkt. Tevens verzoekt ze zoveel mo-
gelijk  de voornamen te vermelden in de le-
denadministratie. 
 
8. Vacature AB-lid technische zaken 
Wie o wie? 
Adri Dam benadrukt nog eens dat dit geen 
trainer hoeft te zijn, het gaat om iemand die 
leiding kan geven aan de werkgroep Tech-
nische Zaken. 
 
9. Competitiespelen buiten  eigen afd. 
Adri Dam geeft aan dat dit een gedachte 
van een HB-lid is, maar momenteel geen 
optie. Het zou nu al kunnen per hele vereni-
ging (zie Tholen). 
 
Vervolg op pagina 8. 
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Notulen vervolg 

10. Vrijwilligersverzekering 
Er blijken steeds meer gemeenten te zijn 
die voor de verenigingen een vrijwilligers-
verzekering afsluiten die dan gratis aan de 
verenigingen wordt aangeboden. Deze ver-
enigingen betalen echter ook voor de NTTB 
verzekering. 
Bij de meeste aanwezige verenigingen is 
hierover weinig bekend. 
 
Jan Mijnsbergen zal aan alle verenigingen 
bericht sturen over de kwestie van het ver-
zekerd zijn van mensen die enige keren op 
proef komen spelen voordat zij lid worden 
en van kinderen die aan een scholierentoer-
nooi of het Kindertafeltennisfeest deelne-
men. 
 
11. Rondvraag 
 Er blijken nog steeds cultuurverschillen te 

bestaan tussen de Zeeuwse en Brabant-
se competitie voor wat betreft het houden 
van een pauze na het dubbel en het ge-
ven van een drankje aan de tegenstan-
der. Vooral dit laatste blijkt tot wrevel te 
leiden. 

    Er bestaat een voorkeur voor 1 systeem, 
zeker bij de jeugd, maar ook wordt opge-
merkt dat het een illusie is om het overal 
op dezelfde manier ingevuld te krijgen. 
 Er is onduidelijkheid over de muziekrech-

ten die aan de BUMA betaald moeten 
worden. 

    Voor de SENA en VIDEMA kan men bij 
    de NTTB terecht. 
    Jan Mijnsbergen zoekt dit uit. 
 Verder werden er vragen gesteld over de 

promotieregeling, de reisafstanden voor 
de beginnende jeugd en het feit dat niet 
alle jeugdteams gelijktijdig thuis spelen. 
 Op een vraag hoe het nu geregeld is met 

de bijscholing, antwoordt Adri Dam dat 
de afdeling verantwoordelijk is voor de 
bijscholing van de jeugdtrainers en trai-
ners A. 

    De VVTT verzorgt de bijscholing van de 
    trainers B en C. 
 
12. Sluiting 
Adri Dam sluit de vergadering. 
 

Binnen de tafeltennisbond wordt de laatste 
tijd veel geschreven en gepraat over 
klantenbinding en ledenwerving en –
behoud. Waar veel tafeltennissers nog 
steeds voor komen is het slaan van een 
balletje en het spelen van competitie. Wat 
mij de laatste jaren zeer verbaast en ergert 
is dat men op geen enkele wijze rekening 
houdt met de competitiespelers van de 
afdeling. 
Allerlei landelijke zaken moeten altijd 
voorgaan, er wordt geen rekening 
gehouden met verschillen in vakantie-
periodes etc. Een voorbeeld: de laatste 
competitiedag van de jeugd is op 29 april, 
dat is op Koninginnedag!! De beslissings-
wedstrijden van de seniorencompetitie 
worden gespeeld op 5 mei midden in de 
meivakantie. Tussendoor vele competitie-
loze weken, vanwege landelijke verplich-
tingen waar veel van de spelers en 
speelsters al sowieso niet aan meedoen. Je 
kunt als verweer wel geven dat je er niets 
aan kunt doen maar dat is wel erg 
gemakkelijk. 
Kortom als je je competitiespelers wilt 
behouden, zul je daar ook klantvriendelijk 
voor moeten zijn.  
 
Met vriendelijke groet  
 
Jacques Derksen  
Voorzitter t.t.v. Kapelle  
Lid van verdienste afdeling Zuid-West 

Klantenbinding 
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Vijftien maart is de loting verricht voor de Wereldkampioenschappen teams die van 24 
april t/m 1 mei in Bremen gespeeld worden. Nederland komt in Bremen zowel bij de heren 
als bij de dames uit in hoogste categorie. 
De Nederlandse heren treffen o.a. China in hun poule. Andere tegenstanders zijn het 
sterke Zweden en Europees kampioen Denemarken.  
 
Poule heren: China, Zweden, Denemarken, Roemenië, Nederland en Italië. 
 
Wedstrijdprogramma heren (voorlopig): 
24/4  12.45 uur    Nederland - Denemarken 
25/4  16.00 uur    Nederland - China 
26/4  10.00 uur    Nederland - Italië 
27/4  13.00 uur    Nederland - Roemenië 
28/4  10.00 uur    Nederland - Zweden 
 
In de poule van de Nederlandse dames zijn Zuid-Korea en Duitsland de meest geduchte 
tegenstanders. 
 
Poule dames: Zuid-Korea, Duitsland, Italië, Oostenrijk, Australië en Nederland 
 
Wedstrijdprogramma dames (voorlopig): 
24/4   10.00 uur   Nederland - Duitsland 
25/4   10.00 uur   Nederland - Oostenrijk 
25/4   19.00 uur   Nederland - Australië 
26/4   13.00 uur   Nederland - Italië 
28/4   10.00 uur   Nederland - Zuid-Korea 
Vervolg toernooi na de poulefase: De nummer 1 van de poule plaatst zich automatisch 
voor de kwartfinales. De nummers 2 en 3 spelen een tussenronde voor plaatsing in de 
kwartfinales. De nummers 4, 5 en 6 van de eindrangschikking in de poule zijn 
uitgeschakeld voor de wereldtitel en spelen verder om de plaatsen 9 t/m 24. 
 
TV 
Op Europsport zal ca. 15 uur WK-tafeltennis te zien zijn. Op ZDF/ARD zal ook live 
tafeltennis te zien zijn als de Duitse heren en/of dames de kwartfinales weten te bereiken. 
 
Voor meer informatie: 
www.mannschafts-wm2006.tischtennis.de 
www.ittf.com 

WK tafeltennis in Bremen 

Het traject voor de vernieuwing van de trainersopleidingen vordert gestaag, maar het duurt 
echt nog een poos vooraleer de opleiding Tafeltennistrainer 3 (de oude A cursus) van start 
kan gaan.  
Mocht er op dit moment veel belangstelling zijn voor een A opleiding oude stijl, dan kan die 
in de overgangsfase nog gestart worden.  
Daarom: zijn er mensen die overwegen om een A cursus te gaan doen, laat het dan weten. 
Bij voldoende belangstelling kan er actie ondernomen worden.  
Stuur als reactie even een mailtje naar adritonnydam@zonnet.nl 

Interesse voor trainer A cursus? 
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Welpendag 3 mei 

De afdeling ZuidWest organiseert op woensdag 
3 mei 2006 een welpendag voor de allerkleinste 
tafeltennissers/sters onder ons. 
 
Deze welpendag wordt gehouden in de zaal 
waar Hotak ’68 ook speelt. Het adres: 
MFC Kloosterhof 
Huijbergseweg 3 
4631 GC   Hoogerheide 
0164-61 23 58 

Deze welpendag begint om 10.00 uur en 
eindigt om ± 15.30 uur. De zaal is open 
vanaf 9.30 uur. 
De spelers/sters worden met sportkleding 
en natuurlijk een batje verwacht en het dra-
gen van niet afgevende sportschoenzolen is 
verplicht. Ook wordt verwacht dat de deel-
nemers een lunchpakketje mee nemen. 
De kosten voor deze welpendag zijn € 7,50 
en dienen ter plaatse betaald te worden. 
 
Voor deze dag nodigen wij spelers/sters uit 
van de afdeling ZuidWest in de leeftijd t/m 
10 jaar die het leuk en gezellig vinden om 
aan zo’n welpendag deel te nemen. 
Het doel van deze welpendag is in eerste 
instantie natuurlijk voor de deelnemers zelf, 
zij moeten een leerzame maar ook vooral 
leuke dag hebben waarin Warming-Ups, 
methodieken spelletjes, trainingen en na-
tuurlijk een toernooitje aan bod komen. 
 
Verder dient deze dag als een voortraject 
voor de Nationale dag van het Talent die 
meestal op de eerste zondag van november 
gehouden wordt. 
Op deze Nationale dag van het Talent mo-
gen per afdeling 8 jongens en 8 meisjes ko-
men. Uit de welpendag van 3 mei kan dan 
een selectie gemaakt worden om de beste 
jongens en meisjes naar deze dag van het 
Talent in november te sturen. 
De bedoeling van de afdeling ZuidWest is 
om twee welpendagen per jaar op twee 
plaatsen te organiseren, hierdoor zouden 
dus per welpendag de twee beste jongens 
en meisjes kunnen worden geselecteerd. 

Indien deze totale 4 welpendagen niet ge-
haald worden dan zullen die jongens en 
meisjes geselecteerd worden totdat het 
aantal van 8 jongens en 8 meisjes is ge-
haald. 
 
Deelnemers kunnen opgeven worden, liefst 
per e-mail, bij Piet Kleijne o.v.v   Naam  
Adres  postcode  Woonplaats  Geb. 
Datum  Telefoon  Meisje of Jongen 

Vereniging  e-mail (indien aanwezig).  
(s.v.p graag opgeven voor 30 april 2006) 
Adres Piet Kleijne: (Secretaris technische 
commissie ZuidWest). 
Troestrastraat 12 
5344 GL   in Oss 
0412-63 55 44 
E-mail van Piet Kleijne: tc-nttb-zw@home.nl 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Theo v Mullekom  afdelingstrainer Pupillen/
welpen  ZuidWest  013-5344933 
e-mail: theoenmarijvmullekom@home.nl 
En natuurlijk bij Piet kleijne. 
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Maaslandteamtoernooi 

OTTC organiseerde op 12 maart met succes het 
36e Maaslandteamtoernooi. Niet minder dan 75 
jeugd en 95 senioren teams hadden zich 
aangemeld voor dit toernooi. Een toernooi wat 
elk jaar een grote belangstelling heeft van 
verenigingen uit geheel het land. De deelnemers 
waren afkomstig van 34 verenigingen. Vele 
verenigingen komen elk jaar terug naar Oss. 

Vele deelnemende teams zegden nu reeds 
toe dat zij zeker aanwezig zullen zijn op het 
37e Maaslandtoernooi. Het toernooi verliep 
gedurende de gehele dag goed op het ge-
plande tijdschema. Vanaf ´s morgens 9.00 
uur tot s´avonds 19.30 uur, toen de laatste 
finale was afgelopen. 
Organisatorisch was het toernooi wederom 
een groot succes. Dit zeker mede dankzij 
de inzet van vele clubleden die gedurende 
het gehele weekeinde in actie geweest zijn 
om ook dit jaar Nederlands grootste team 
toernooi te kunnen laten slagen. Voor de or-

ganiserende vereniging was het toernooi 
wel succesvol, maar de deelnemende 
OTTC teams konden geen grote potten bre-
ken. 
In de senioren 1-2 werd het 2e divisie team 
van Vice Versa´51 winnaar door in de finale 
met 3-1 te winnen van Slagvaardig  
Bij de jeugd ging de finale tussen de twee 
landelijke A teams van VTV Nieuwengein 
en Slagvaardig uit Rheden.VTV was in de 
finale duidelijk de sterkste en won dan ook 
de 36e editie van het Maaslandtoernooi met 
3-0. 

Uitslagen 36e Maaslandtoernooi 
 
Senioren 1/2   1      Vice Versa´51        J.de Heide – J.Schoone             3-0 
                       2      Slagvaardig           K.Witte – W.Abeleven 
 
Senioren 3      1      Unicum                  J.Dielemans – P.vd. Bos            3-2 
                       2      Docos                    J.Tendeloo – A.Wiersma 
 
Senioren 4      1      Never Desapir       M.d.Regt – R.v. Engelen            3-1 
                       2      Taverbo                 K.Klop – R.Swaans                     
                        
Senioren 5      1      Elsloo´72               M.Roumen – St.Maasssen        3-1 
                       2      Asterix                   J.Jansen – M.Gommans 
 
Jeugd 1          1      VTV                       T.Reckman – J.Brgitha              3-0 
                       2      Slagvaardi             J.Wagensveld – R.v.Domburg 
 
Jeugd 2          1      Taverbo                 Fr.Pluut – D. Smits                     3-0 
                       2      Flash                      A.Peeters – St. vd Hoek 
 
Jeugd 3          1      Vice Versa´51        R.Gommers – St. vd Broek        3-1 
                       2      JCV/Flash              J.vd Schoot - R.Mecking 
 
Jeugd 4          1      JCV                        J en P. Asveldt                           3-2 
                       2      Vice Versa´51        J.Nendels – S. vd. Broek 
 
Jeugd 5          1      VTV                       D.Florie – N.Gasé                      3-2 
                       2      VTV                       Sj.Voogd – D.v.Zelderen 
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Agenda 
Dinsdag 18 april            Dag van de racketsporten 
Zaterdag 22 april           Nederlandse jeugdkampioenschappen B-licentie in Helmond 
Zondag 23 april             Nederlandse jeugdkampioenschappen A-licentie in Helmond 
24 april t/m 1 mei          WK tafeltennis in Bremen 
Vrijdag 28 april              Bestuurstoernooi Regio Noord Oost Brabant in Oss 
Woensdag 3 mei           Welpendag in Hoogerheide 
Vrijdag 5 mei                 Beslissingswedstrijden afdelingscompetitie 
Zondag 7 mei                finale afdelings jeugdmeerkampen.C-D licentie 
Zondag 7 mei                Nationale C meerkampen senioren halve finale 
8 mei t/m 9 juni              Hackenberg Cup in Arnemuiden 
Zaterdag 13 mei            ZuidWest kampioenschappen jeugd in Veldhoven 
Zondag 14 mei              ZuidWest kampioenschappen senioren in Veldhoven 
Vrijdag 19 mei               Algemene ledenvergadering afd. ZuidWest in Oudenbosch 
Zaterdag 20 mei            B/C kwalificatie ranglijsttoernooi jeugd 
Zaterdag 20 mei            Top zes kampen Jeugd Zeeland-West Brabant 
Zaterdag 20 mei            Top zes kampen Jeugd NO-ZO-Midden.Brabant 
Zaterdag 20 mei            Officiële opening zaal ttv Valkenswaard 
Zondag 21 mei              Nationale C meerkampen senioren finale 
Vrijdag 27 mei               Moerdijkse kampioenschappen in Willemstad 
Zaterdag 3 juni              Voetbaltoernooi voor tafeltennissers bij ttv Unicum in Geldrop 
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Uit de clubbladen 
•    Het fietsenprobleem bij ttv Tanaka in Et-

ten-Leur is waarschijnlijk opgelost dank-
zij de oplettendheid van een buurtbewo-
ner en kordaat ingrijpen van de penning-
meester. De fietsendieven konden van-
uit hun raam zien of de kust veilig was 
en of er interessante fietsen bij Tanaka 
te halen waren. Het bestuur van Tanaka 
heeft desondanks besloten om versneld 
het fietsenhok te bouwen wat toch al in 
de planning stond. 

 
•    In de week van de sport wordt op dins-

dag 18 april de dag van de racketspor-
ten gehouden. TTV Het Markiezaat uit 
Bergen op Zoom doet ook mee aan de-
ze actiedag middels een open huis, 
maar heeft in die week nog meer acties 
op het programma staan om mensen te 
interesseren voor de tafeltennissport. 
Vrijdag 21 april is er een sportmanifesta-
tie voor alle Bergse schoolkinderen en 
uiteraard is Het Markiezaat ook van de 
partij. Vanaf 19.00 uur op diezelfde vrij-
dag beginnen een aantal leden aan een 
tafeltennismarathon die duurt tot zater-
dagavond 22.00 uur. Ze willen zo geld 
inzamelen voor de actie Child Rescue, 
een schoolproject in Kenia. Tevens kun-
nen inwoners van Bergen op Zoom dat 
weekeinde kennismaken met de vereni-
ging. 

 
•    Op de bar bij ttv Tios ’51 in Tilburg staat 

een klein rood spaarpotje waarop staat 
Show-Down. Dit is een soort tafeltennis 
voor blinden. Omdat een tafel nogal 
duur is, heeft de 50 + groep een actie. 
Voor elke verloren (onderlinge) wedstrijd 
doen ze 10 eurocent in de spaarpot en 
ze sparen ze mee aan een tafel voor 
een Show-Down vereniging in Vught. 

  
•    TTV ODT uit Roosendaal organiseert tij-

dens de jeugdtraining twee informatie-
avonden voor de ouders van jeugdle-
den. Het zal met name gaan over de 
trainingen en de competitie in het ko-
mende seizoen. 

•     TTV Geenhoven uit Valkenswaard heeft 
voor het eerst meegedaan aan de kas-
sabonactie van De Plusmarkt. Ze waren 
niet de enige, want maar liefst 96 vere-
nigingen spaarden kassabonnen. De 
Plusmarkt keerde € 32.844 uit en daar-
van ging € 111 naar ttv Geenhoven. Het 
bestuur van de Valkenswaardse vereni-
ging gaat volgend jaar zijn stinkende 
best doen om meer uit deze actie te ha-
len. 

 
•     Roken levert altijd discussie op. De 

overheid probeert het roken te vermin-
deren en verbiedt roken in openbare ge-
legenheden. Is een tafeltennisaccom-
modatie een openbare gelegenheid? 
Het bestuur van ttv Westerzicht uit 
West-Souburg denkt dat hun zaal daar 
onder valt omdat de vereniging gesubsi-
dieerd wordt door de gemeente Vlissin-
gen. Daarom moet er een rookbeleid ko-
men. Op de komende jaarvergadering 
zal het bestuur een beleidsvoorstel aan 
de leden voorleggen. 

 
•     Het bestuur van ttv Wanzl-Belcrum uit 

Breda kijkt vooruit en reserveert financi-
en die nodig zijn om in de accommoda-
tie en hulpmiddelen te kunnen investe-
ren. Om dat geld te kunnen reserveren 
moet het eerst binnenkomen. Eén van 
de acties van het bestuur was het wer-
ven van nieuwe bordsponsors. Dat is 
een groot succes geworden en daarom 
gaat men daarmee verder. 

          
•     Voorzitter Koen Smits van ttv M.T.T.V. 

’72 uit Mierlo analyseert in het clubblad 
de oorzaak van het geringe aantal 
jeugdleden. Jij denkt dat het ligt aan het 
imago van onze sport. Pingpong is niet 
stoer, maar stoffig. Dit imago wordt be-
paald door de media en met name door 
de tv. Tennis en darten is populair ge-
worden door spraakmakende en opzien-
barende sporters en dat pikken de me-
dia op. Hoe komen we van ons stoffige 
imago af? 

 
Lees verder op bladzijde 14. 
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•    Op 16 januari jl was het precies 65 jaar 
geleden dat OTTC in Oss werd opge-
richt. Al is dit geen feest wat door vere-
nigingen en instellingen wordt gevierd, 
toch vond het bestuur van OTTC het wel 
een reden om voor de leden een klein 
feestje te vieren. 

      Via de mail en de lichtkrant waren de le-
den geïnformeerd dat op dinsdag 17 ja-
nuari dit feit gevierd zou worden met 
een hapje en enkele drankjes. 

      Een 30 tal leden hebben van deze gele-
genheid gebruik gemaakt en gezamen-
lijk voor een gezellige avond gezorgd. 

 
•    Algemene ledenvergaderingen, elke ver-

eniging kent ze. En bij velen is de op-
komst niet geweldig. Bij ttv Smash in 
Geertruidenberg zal dat ongetwijfeld an-
ders zijn. Aansluitend aan de ALV wordt 
de teamindeling voor het komende sei-
zoen vastgesteld en leden die niet aan-
wezig zijn worden naar goeddunken van 
het bestuur ingedeeld. 

 
•    Al jaren organiseert ttv Stiphout in Hel-

mond samen met een andere vereniging 
een vlooienmarkt. Op zaterdag 27 mei 
worden huis aan huis spullen opgehaald 
en een dag later verkocht. De helft van 
de opbrengst wordt overgemaakt aan 
een goed doel en de andere helft verde-
len de beide verenigingen. 

 
•    Bij ttv Taverbo/Sabo in Boxtel probeert 

men iets te doen aan het vrijwilligerste-
kort. Elk lid wordt geacht een vrijwilli-
gerstaak te verrichten maar kan daar 
van afzien door € 50,- te betalen. In het 
clubblad Rotsvast staat een lijst (5 pagi-
na’s) met taken die verricht moeten wor-
den. Een aantal taken is reeds bemenst, 
maar voor de leden die nog geen vrijwil-
ligerstaak verrichten zijn er nog voldoen-
de mogelijkheden om iets te kiezen. 

 
•    Tussen Kerst en Oud en Nieuw heeft sv 

Red Star ’58 in Goirle en Riel folders be-
zorgd. Dit is niet voor niets geweest, 
want het heeft de vereniging een aantal 
nieuwe leden opgeleverd.  

Uit de clubbladen vervolg 
•     In Aarle-Rixtel zijn huis-aan-huis infor-

matieboekjes bezorgd van ttv A.T.T.C. 
’77. De inwoners werden uitgenodigd 
voor een open dag en er stond informa-
tie in over de vereniging. Het effect was 
hier echter nihil. Er waren nauwelijks 
mensen op de open dag en nieuwe le-
den heeft het nog niet opgeleverd. 

  
•     In Het Mepperke, het clubblad van ttv 

De Meppers uit Heeze wordt een inte-
ressant onderwerp aangesneden. Veel 
juniorenspelers die een aantal jaren 
competitie hebben gespeeld stoppen als 
ze 17/18/19 jaar zijn. School, studie, uit-
gaan en bijbaantjes gaan een steeds 
belangrijkere rol spelen, maar in princi-
pe kan iedereen een paar uurtjes vrijma-
ken voor de competitie. Voor sommige 
spelers is het echter geen leuk vooruit-
zicht om na jarenlang juniorencompetitie 
gespeeld te hebben nu te gaan spelen 
tegen 50-plussers. Vaak kunnen deze 
spelers tijdens het inspelen nauwelijks 
een normale contrabal slaan en tijdens 
de wedstrijd kunnen ze door afwijkende 
rubbers een hoop effect in de bal leggen 
en wachten op de fout. Dat is nogal een 
omslag in vergelijking met het open en 
snelle contra spel dat bij de junioren ge-
speeld wordt. Bovendien is het achteraf 
in de kantine ook gezelliger om met te-
genstanders van ongeveer dezelfde 
leeftijd nog wat na te praten en te drin-
ken, dan met tegenstanders die 30 jaar 
ouder zijn. 
Daarom pleit de schrijver van het artikel 
voor het invoeren van leeftijdscategorie-
en bij tafeltennis. Omdat we een kleine 
sport zijn pleit hij voor een categorie tot 
35 jaar en boven 35 jaar. De stap van 
de junioren naar de senioren zal kleiner 
worden en zo zullen jonge seniorenspe-
lers waarschijnlijk bij hun vereniging blij-
ven. 

     Ik kan me voorstellen dat veel lezers 
een mening zullen hebben over dit on-
derwerp. Schroom niet te reageren op 
de stelling van De Meppers via e-mail: 
gemixed@nttb-zuidwest.nl 

 


