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Luister naar je lichaam 
 
Ik speel graag fanatiek tafeltennis. Dat wil zeggen dat ik 
me achter de tafel flink uitsloof. Mijn techniek is belabberd, 
maar met veel strijd en inzet weet ik in de vierde klasse 
toch nog redelijk wat partijtjes te winnen. Het viel me op 
dat het me wel steeds meer kruim kostte. Ik werd tijdens 
een wedstrijd moe en kreeg als ik echt hard moest werken 
voor de punten druk op mijn borst. Ik wuifde het weg, want 
na tien minuutjes rustig zitten was ik weer de oude. Verder 
voelde ik me ook goed, dus niets aan de hand.  
Uiteindelijk ben ik in januari toch maar eens naar de huis-
arts gegaan. Hij stuurde me door voor een inspanningstest 
en de uitslag was zeer verontrustend: angina pectoris, een 
tekort aan zuurstof in de hartspier. 
Hierna volgde een hartkatheterisatie en daaruit bleek dat 
twee kransslagaders voor 80 procent dicht zaten. 
Op 21 maart werd ik geopereerd. Ik heb in het Catherina-
ziekenhuis in Eindhoven uiteindelijk vier omleidingen ge-
kregen. 
Op dit moment gaat vrijwel alles weer naar wens en dit is 
alweer de tweede ge-Mixed sinds ik uit het ziekenhuis ben. 
Ik heb wel geleerd dat ik moet luisteren naar mijn lichaam. 
Beter een keer te veel naar de huisarts dan één keer te 
laat. 
 
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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Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 
Oudenbosch heeft het afdelingsbestuur drie 
functionarissen benoemd tot Lid van Ver-
dienste. Licentieman Harrie Kuijpers is al 
vanaf 1980 actief en werd bevorderd van 

ereraad in goud naar lid van verdienste. 
Verder werden secretaris Jan Mijnsbergen 
en penningmeester Chris van Dijk benoemd 
tot lid van verdienste van de afdeling Zuid-
West. 

Afdelingsbestuur huldigt drie functionarissen 

Van links naar rechts: Chris van Dijk, Harrie Kuijpers en Jan Mijnsbergen. 
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Het was een rustige ALV op vrijdag 19 mei in 
Oudenbosch. Het afdelingsbestuur heeft haar 
zaakjes goed voor elkaar en ook financieel gaat 
het in ZuidWest goed. Een compliment dus aan 
het bestuur, dat vanaf nu ook weer voltallig is. 
John van Geel van ttv Bergeijk werd gekozen. 
Hij zal het technisch werk ter hand gaan nemen. 

Afdelingsledenvergadering in Oudenbosch 

In zijn voorwoord gaf voorzitter Adri Dam 
aan dat het misschien wel een te rustig jaar 
is geweest. Het afdelingsbestuur nam een 
wat afwachtende houding aan, omdat men 
dacht dat het hoofdbestuur met initiatieven 
zou komen om de ledengroei te stimuleren. 
Het komend jaar voorspelde Dam een ac-
tievere rol van het AB. 
 
Tijdens de vergadering werden allerlei jaar-
verslagen aan de orde gesteld, de begro-
ting en de evaluatie van het jaarplan en het 
beleidsplan 2006-2009. Vragen waren er 
nauwelijks en onder dankzegging aan de 
vele opstellers werd alles goedgekeurd. 
Het voorstel van het Regiobestuur Noord-
Oost Brabant om de begroting zo te wijzi-
gen dat er € 2000 beschikbaar komt voor 
PR-activiteiten en bijzondere projecten 
haalde het niet. Het AB gaf aan dat het geld 
er toch wel is. De begroting vertoont een 
overschot en desnoods is penningmeester 
Chris van Dijk bereid om geld uit de alge-
mene reserve te halen. 
De competitie levert altijd opmerkingen op. 

Marlies Somers kaartte het probleem aan 
van de dispensatie van de jeugd voor de 
landelijke seniorencompetitie. Er wordt dis-
pensatie gegeven aan kinderen van 12 en 
14 jaar, waardoor de jeugdcompetitie be-
roofd wordt van de sterkste spelers. Voor 
deze kinderen is het ook niet goed dat ze 
met de senioren meespelen. Ze stelde voor 
dat het hoofdbestuur besluit dispensatie al-
leen nog in uitzonderlijke gevallen te ver-
strekken. 
Penningmeester Kees Kamp was namens 
het HB aanwezig. Hij gaf aan dat er een 
open discussie zal komen over de competi-
tie. “We willen een zo aantrekkelijk mogelij-
ke competitie, ook om de daling van de 
competitiespelers tegen te gaan.” aldus 
Kamp. De bedoeling is dat er een brede 
commissie komt die met een frisse blik gaat 
kijken naar een geschikte competitievorm. 
Het punt van de dispensaties zal hij meene-
men. 
Tijdens de vergadering gaf vertrouwensper-
soon Inge Schultze informatie over seksue-
le intimidatie. Verderop in deze ge-Mixed 

Door Johan Heurter 

John van Geel 
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STV bestaat officieel 25 jaar 

Op 22 mei 1981 werd in Sas van Gent ttv STV 
opgericht. Hoewel er al in de jaren 70 werd 
getafeltennist in Sint Albert passeerde pas op 
genoemde datum de oprichtingsakte de notaris en 
werd de vereniging geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel. Het oprichtingsbestuur bestond uit 
Frits Vervaet (voorzitter) , Carolus Roelandt 
(secretaris) , Hennie Janse (penningmeester),  
Willy Hamerlinck (lid) en Eric Heyde (lid). 

Er werd begonnen met twee senioren 
teams en twee jeugd teams in de NTTB 
competitie afdeling Zeeland, spelend in de 
kleine gymzaal van sporthal De Vlaanderen. 
STV kwam uit in de vijfde klasse. Er werden 
recreanten toernooien georganiseerden bij 
toerbeurt de Zeews-Vlaamse tafeltennis-
kampioenschappen in sporthal De Vlaande-
ren.  
De animo was groot in de eerste twee ja-
ren. Helaas was dit maar van korte duur. 
Het ledental daalde in de daarop volgende 
jaren naar dramatisch dieptepunt van 10 le-
den in 1987. 
Het was Henk Janssen, hij volgde in1986 
Frits Vervaet op als voorzitter van STV, die 
samen met de andere bestuursleden be-
sloot om uit te kijken naar een ander onder-
komen. Ook wilde hij beginnen met het op-
leiden van jeugd. In Sint-Albert werd toen 
een onderkomen gevonden dat precies 
aansloot bij de wensen. En STV had geluk, 
het sloeg aan. Het ledental groeide explo-
sief van 10 naar 35 in nog geen vijf jaar, 
waarvan een derde deel uit jeugdleden be-
stond. De gemiddelde leeftijd van STV daal-
de daarmee gelijk weer tot onder de 25. 
Met zijn aanpak bracht Henk het tafeltennis 
bij STV naar een veel hoger niveau. De vele 
trainingsarbeid van de jeugd betaalde zich 
uit in vele successen.  
Ook de senioren hebben onder Henk Jans-
sen een flinke niveau stijging ondergaan. 
Ze werden steeds vaker kampioen en het 
hoogtepunt van dit alles was het spelen in 
de eerste klasse in wat toen nog afdeling 
Zeeland heette. Noem je Henk Janssen dan 
noem je ook het “Open Sasse tafeltennis-

kampioenschap”, dat hij destijds in het le-
ven heeft geroepen om meer onderlinge 
contacten en wedstrijden buiten het afde-
lingscompetitie seizoen te kunnen spelen. 
Henk Janssen wist de Zeeuwse en Belgi-
sche tafeltennis kopstukken naar Sas van 
Gent te halen en zelfs de Nederlandse top 
kwam in 1992, met de gebroeders van 
Henk en Ron van Spanje tijdens een clinic 
georganiseerd als afsluiter van het open 
Sasse toernooi ter ere van het tien jarig be-
staan van STV. Henk werd gesteund in de-
ze activiteiten door zijn vrouw Tini Janssen, 
die vooral achter de schermen bezig was, 
maar zeker ook vaak op de voorgrond trad 
als er wat geregeld moest worden. Je kon 
het zo gek niet opnoemen, Feestcommis-
sie, Gebouwenbeheerder, barcommissie, 
zorgen voor begeleiders voor de jeugd, ze 
kreeg het altijd voor elkaar. Ze zorgde er 
ook voor dat we ons in Sint -Albert thuis 
voelden. Zij heeft heel veel voor STV bete-
kend. 
Op een gegeven moment waren de activi-
teiten die Henk als trainer investeerde in het 
tafeltennis - hij was toen ook trainer van 
ASOC en als technische commissielid be-

Door Hans Kennis 
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trokken bij de centrale trainingen van de af-
deling Zeeland - niet meer te combineren 
met het voorzitterschap. In 1995 gaf hij het 
stokje dan ook over aan Gerrit Jan Bijlsma. 
Gerrit Jan voegde met zijn organisatietalent 
en zijn bekendheid binnen Sas van Gent 
weer een heel nieuwe dimensie toe. De Pu-
blic Relations en Sponsoring kwamen van 
de grond. Gerrit Jan wist ook een aantal be-
langrijke sponsoren binnen te halen en 
daarmee kwam STV uit de financiële geva-
renzone en kon het haar ambities waar ma-
ken om met de jeugd naar landelijke toer-
nooien te gaan. STV ging grote toernooien 
organiseren, zoals het open Sasse kampi-
oenschap in 1996 en de Zeeuwse afde-
lingskampioenschappen in 1999. STV tim-
merde aan de weg, met als hoogtepunt de 
Boot en Buteyn prijs in 1998. STV werd ver-
kozen tot club van het jaar. Ook was het 
jaar 1998, met maar liefst 25 jeugdleden en 
een totaal van vijftig leden, een hoogtepunt. 
Het clubhuis barstte af en toe letterlijk uit 
zijn voegen. Gerrit Jan deed mee in de or-
ganisatie van bijna alle activiteiten, van bar-
commissie tot feestcommissie, van voorzit-
ter tot jeugdbegeleider, van redactie club-
blad tot …….. Juist ja dat was een beetje 
teveel van het goede. Dat kon bruintje op 
den duur niet trekken. Wat geweldig knap 
was, was dat Gerrit Jan STV in korte tijd 
een professionele uitstraling wist te geven. 
De keerzijde van dit alles was dat daarmee 

veel van zijn vrije tijd, misschien wel teveel, 
was geïnvesteerd in de vereniging. Hij be-
sloot om terug te treden als voorzitter en 
het een tijdje rustiger aan te gaan doen. 
In 1999 werd de huidige voorzitter Hans 
Kennis de opvolger van Gerrit Jan Bijlsma. 
STV had het toen moeilijk. Het werk om de 
vereniging te laten functioneren als een 
goed geoliede machine was neergelegd bij 
een te klein aantal leden. Het eerste team 
kwam uit in de eerste klasse van de afde-
ling Zeeland en de energie om op zo’n hoog 
niveau te presteren als vereniging was ge-
woon even op. Na al de successen zat STV 
toen even in een dip. De leden wilden nog 
steeds dezelfde standaard als dat ze ge-
wend waren, nu alweer een aantal jaren, 
maar dat ging toen niet. De geschiedenis 
heeft ons geleerd dat successen helaas van 
korte duur zijn. Je moet er intens van genie-
ten en voorkomen dat je niet met een kater 
blijft zitten. De balans tussen gezelligheid 
en de prestatiedrang werd helaas wreed 
verstoord. STV zag het vertrek van vele le-
den. Ze zochten hun geluk bij andere vere-
niging en er brak een woelige tijd aan voor 
STV. 
STV probeert het tij te keren. Het ontstaan 
van een PR&S commissie, een nieuwe 
website, plannen voor ledenwerving, de 
“ladder competitie”, uitwisseling met andere 
verenigingen, kortom het komt weer goed 
met de vereniging uit Sas van Gent. 
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Zaal Valkenswaard  
officieel geopend 

Zaterdag 20 mei opende ttv Valkenswaard 
officieel de nieuwe accommodatie. Dat ge-
beurde met een receptie in informele sfeer. 
Geen openingshandelingen en geen be-
stuur dat op een rijtje stond om de felicita-
ties in ontvangst te nemen. Iedereen kon 
binnen lopen en de accommodatie bekijken 
en uiteraard een glaasje drinken. 
Wethouder Mart Wijnen van Valkenswaard 
deed een woordje en had graag een ca-
deau willen aanbieden, maar hij was het 
vergeten mee te nemen. Voorzitter Henk 
Sandkuyl zei ook nog wat officieels en be-
dankte iedereen die ook maar iets heeft ge-
daan om de accommodatie te verwezenlij-
ken. Hierna mochten de twee aanwezige 
wethouders van de gemeente Valkens-
waard, de heren Wijnen en Buiter, een bal-
letje slaan en dronken de overige aanwezi-
gen nog een glaasje op de nieuwe accom-
modatie en de vereniging Valkenswaard. 

De NTTB heeft weer een positief vermogen. 
Dit was te danken aan een exploitatie-
overschot in 2005 van € 306.000, waardoor 
per eind vorig jaar een positief vermogen 
resulteerde van bijna € 40.000. Het over-
schot in 2005 was bijna even groot als het 
recordoverschot dat in 2004 werd gereali-
seerd (€ 311.000). Eind 2003 had de NTTB 
nog een negatief vermogen van € 580.000. 
Het positieve exploitatiesaldo kwam aan-
zienlijk hoger uit dan het begrote overschot 
van € 110.000. Dit was te danken aan 
voortgaande kostenbesparingen en een 
grotere efficiency. Daarnaast werden niet 
alle geplande activiteiten uitgevoerd als 
gevolg van een tijdelijke onderbezetting op 
het Bondsbureau. Meevallende subsidies 
en rentebaten speelden eveneens een rol. 
Verder is in het exploitatiesaldo een vrijval 
opgenomen van € 50.000 uit de reservering 
voor terug te betalen subsidies uit de 
Breedtesportimpuls. 
De komende jaren staan bij de NTTB 
financieel in het teken van een geleidelijke 
opbouw van voldoende weerstandsvermo-
gen. De begroting van 2006 voorziet in een 
overschot van € 30.000, en ook voor 2007 
wordt gestreefd naar een overschot in deze 
orde van grootte. 

NTTB heeft weer een 
positief vermogen 

NTTB ernstig verontrust door vertrek Hijne 

In reactie op het vertrek van Renë Hijne als lid van het hoofdbestuur van de Nederlandse 
Tafeltennisbond, heeft het hoofdbestuur van de NTTB een communiqué uitgegeven, waarin 
zij het vertrek van René Hijne zeer betreurt.  
Aanleiding voor het plotselinge vertrek is de bedreiging aan het persoonlijk adres van René 
Hijne en zijn gezin.  De bedreiging wordt zeer serieus genomen en is in onderzoek bij de 
politie, zoals ook eerder is mede gedeeld. 

René Hijne, die nog maar kort geleden aantrad als lid van het hoofdbestuur, was als ex-
topsporter, de juiste man op de juiste plaats. Daar is nu abrupt een eind gekomen. De 
NTTB verliest in René Hijne een goed en enthousiast bestuurder en is daarover behoorlijk 
verontrust, juist omdat dreiging met geweld daar de aanleiding toe is. 

"Het is ten ene male onbegrijpelijk dat deze ellende zich nu ook al voordoet in sportkringen 
en  vrijwilligerswerk. De NTTB neemt met afschuw kennis van de gebeurtenissen, maar 
respecteert de noodgedwongen beslissing van René Hijne in deze". Aldus Cees Koorevaar, 
voorzitter van de Nederlandse  Tafeltennisbond. 
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Tijdens de ALV in Oudenbosch vertelde Inge 
Schultze, in dienst van de NTTB als 
vertrouwenspersoon, een verhaal over seksuele 
intimidatie. Aan de orde kwamen: wat is het, hoe 
gebeurt het, hoe herkent u het en ze gaf tips ter 
voorkoming. 

Seksuele intimidatie 

Onder seksuele intimidatie wordt elke sek-
suele handeling verstaan die door de ander 
niet gewenst wordt. Dat kunnen dus ook 
seksueel getinte opmerkingen zijn.  
Hoe gebeurt het? Seksuele intimidatie be-
gint vaak langzaam aan. Met seksueel ge-
tinte grappen over vrouwen, homo’s, etc; 
aanrakingen en ontstaat vaak als de macht 
bij één persoon komt te liggen. Vaak is er 
dan ook geen open sfeer bij de vereniging. 
Als bestuurder is het zaak seksuele intimi-
datie te herkennen. Het is zaak extra op-
merkzaam te zijn als er veel één op één 
contact is tussen trainer en pupil, als de 
trainer/begeleider de pupil regelmatig niet 
functioneel aanraakt en als de pupil ineens 
ander gedrag gaat vertonen of plotseling wil 
stoppen. 
Inge Schultze gaf de verenigingsbestuur-
ders tien tips mee: 
1.    Geef voorlichting 
2.    Deel de gratis bij NOC*NSF verkrijgba-
       re folders uit 
3.    Bespreek omgangsvormen 
4.    Stel een vertrouwenscontactpersoon 
       aan 
5.    Screen trainers / vrijwilligers (vraag bv 
       een verklaring van goed gedrag, kost ± 
       € 30,-) 
6.    Zorg dan de macht niet bij één persoon 
       ligt 
7.    Betrek ouders bij de sport (regel bv dat 
       bij elke training één ouder aanwezig is) 
8.    Zorg voor niet te veel één op één con-
       tact 
9.    Stel meer vrouwen aan als begeleider, 
       vrijwilliger, trainer, etc. 
10.  Maak de omgeving veiliger 
 
Meer informatie over dit onderwerp is te vin-
den op de website van de NTTB en op de 
site van NOC*NSF. 

Door Johan Heurter 
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Project ‘Rond de tafel’ krijgt innovatieprijs 

In Duitsland is enkele jaren geleden het "Rond de 
tafel" (4 tegen 4) project een groot succes 
geworden. Simpel van opzet gestart als plaatselijk 
initiatief, regionaal uitgebreid en uitgegroeid tot een 
landelijk basisscholen toernooi om de grote MILK 
cup, de sponsor van dit evenement. Een samen-
werkingsverband van bond, gemeente, scholen en 
clubs. 

"Rond de tafel" kan overal gespeeld worden 
op school, in de kantine, in het buurt-
huis  op de camping,  zelfs op straat. Over-
al waar een tafeltennistafel staat. 
Toptafeltennisser Trinko Keen heeft zich de 
afgelopen tijd ingezet om het ‘rond de tafel' 
in Nederland onder de aandacht te bren-
gen. Dat heeft geresulteerd in een eerste 
project in Middelburg. En met succes. De 
organisatoren van het ‘Rond de tafel' pro-
ject hebben van de gemeente Middelburg 
de eerste prijs (€ 2500)  gekregen voor in-
novatieve projecten op sportgebied. Meteen 
een succes dus. Er zijn nu plannen om het 
project uit te breiden naar de gehele provin-
cie Zeeland. 
 
‘Rond de tafel'  
Een ‘Rond de tafel' wedstrijd voor teams 
gaat als volgt: 
Twee teams spelen tegen elkaar.  
Een team bestaat uit 4 personen.  
De twee teams kunnen op twee manieren 
rond de tafel spelen:  
 
Spel 1 
Spel 1 telt geen afvallers. Het aantal fouten 
per individuele speler wordt genoteerd. Aan 
het eind van elke wedstrijd (tijdsduur circa 
10 minuten) wordt de score opgemaakt.  
 
Spel 2 
In het tweede spel worden dezelfde spelers 
in sterktevolgorde opgesteld. Elke speler 
heeft 3 "levens". Degene, die het eerste af-
valt (komt aan de kant te staat) krijgt 1 punt, 
de volgende 2 punten enz. De twee overge-
bleven spelers spelen de finale. De verlie-
zer van de finale krijgt 7 punten. De winnaar 

krijgt dus 8 punten. 
De punten van de spelers van de twee 
teams worden bij elkaar opgeteld. Het team 
met de meeste punten is winnaar.  
 
Service 
‘Rond de tafel' is het leukst als er niet te 
moeilijk geserveerd wordt. Je kan van tevo-
ren afspreken om bijv. zonder effect te ser-
veren of om alleen een schuifservice toe te 
staan. 
Je moet echt achter de tafel staan als je 
serveert. Dus niet ernaast. 
Degene die na de speler komt die een fout 
gemaakt heeft moet het spel weer beginnen 
met een service. 
 
Lopen 
Als een speler geslagen heeft (ongeacht 
wie de fout maakt) moet hij/zij altijd naar de 
andere helft van de tafel lopen/rennen en 
daar weer aansluiten in de rij. 
 
Scheidsrechters 
Om het spel goed te laten verlopen is het 
raadzaam om een scheidsrechter bij iedere 
wedstrijd te hebben, die de telling in de ga-
ten houdt en oplet. 
 
Benodigdheden 
-        goede beginnersbatjes  
-        tafels  
-        prijzen 
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Het ‘Rond de tafel' project in Middelburg 
 
Doelstelling 
De doelstelling van ‘Rond de tafel' is de 
jeugd te enthousiasmeren voor de 
(tafeltennis)sport, zowel recreatief als com-
petitief. Vandaar ook dat ‘Rond de tafel' 
heel geschikt is voor een samenwerkings-
verband tussen de vereniging, de ge-
meente en de basisscholen.  
Bij tafeltennis wordt veel gevraagd van de 
coördinatie en zoals bekend is het ontwik-
kelen van een goede coördinatie belangrijk 
voor kinderen. Het sluit aan op de bele-
vingswereld van het kind en is een welkome 
tegemoetkoming aan de bewegingsarmoe-
de. Tot slot is tafeltennis een zinvolle vrije-
tijdsbesteding. 
 
Doelgroep 
De gekozen doelgroep in Middelburg zijn de 
leerlingen van de basisscholen van de groe-
pen 4 tot en met 8. Hiervoor is gekozen om-
dat het belangrijk is dat kinderen op jonge 
leeftijd met sport in aanraking komen. Ver-
der is het vooral in deze leeftijdscategorie 
van belang om via sport en spel hun coördi-
natieve vaardigheden te ontwikkelen, omdat 
het een zogenaamde gevoelige leeftijdspe-
riode is. 

 
Globale opzet 
Een schoolteam uit de groepen 5 tot en met 
8 voor zowel jongens als meisjes bestaat uit 
4 personen. Elke school mag meerdere 
teams inschrijven. De contacten met de 
scholen worden via de vakleerkrachten li-
chamelijke opvoeding of eventueel gymnas-
tiekleraren gelegd. Het spel kan zowel bui-
ten (afhankelijk van het weer) als binnen 
worden gespeeld. Wel moet er voldoende 
ruimte zijn om rond de tafel te kunnen lo-
pen. 
De spelers kregen in Middelburg enkele 
maanden de gelegenheid om te oefenen 
voor het spel. De schoolteams speelden in 
het najaar (oktober/november) van 2005 via 
een poulesysteem in de zaal van tafelten-
nisvereniging TTCM, op school of in een 
gymnastieklokaal één of meer voorrondes. 
De beste teams uit de voorrondes speelden 
vervolgens op een woensdagmiddag in de-
cember 2005 een grote finale in de speel-
zaal van TTCM. Er werden prijzen beschik-
baar gesteld voor zowel winnaars als deel-
nemende schoolteams. Tevens werd er die 
middag een clinic verzorgd door een goede 
tafeltennisser (m/v). 
Meer weten ? Neem contact op met Dos 
Engelaar, 079-3438146, engelaar@nttb.nl 

Nationale sportpas 
Vorige week viel hij in de bus: de Nationale 
Sportpas. Deze pas geldt als lidmaat-
schapskaart van de NTTB en de oude 
NTTB-stamkaart komt hiermee te vervallen. 
Maar de Nationale Sportpas is meer. Het is 
ook een kortingskaart. Een aantal sponsors 
zoals Perry Sport, Total, NS, Oxxio, Expert, 
Oad en Orange bieden op vertoon van de 
Sportpas kortingen aan op hun producten. 
Die kortingen kunnen flink oplopen. Het be-
drag van de korting wordt op een persoonlij-
ke internetrekening gestort. In een begelei-
dende brief bij de Sportpas wordt uitgelegd 
hoe het allemaal werkt. Kijk voor alle moge-
lijkheden op www.nationalesportpas.nl. 
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Verslag Bondsraad van 20 mei 

De najaarsvergadering van de Bondsraad (BR) in 
Utrecht werd bijgewoond door de vier 
vertegenwoordigers van de acht afdelingen binnen 
de NTTB en voorgezeten door dhr. Kees Korevaar. 
Onderstaand zal ik in grote lijnen weergeven wat de 
belangrijkste zaken waren waarover gesproken en 
besloten is. Ik zal dit doen in de blokken “Bestuur, 
personen en Organisatie” , “Sporttechnische Zaken/
Ledenwerving” en “Financiële aangelegenheden”. 

Bestuur, personen en Organisatie 
-   Naast de reeds bestaande organisatori-

sche eenheden “Breedtesport”, ”Top-
sport”, “Communicatie” en “Algemeen Be-
stuurlijke Zaken” komt er een aparte af-
deling “Wedstrijdsport” waarvoor een 
nieuw hoofdbestuurslid wordt aange-
zocht.  

-   Door het wegvallen door omstandigheden 
van het hoofdbestuurslid Topsport, René 
Hijne is het Hoofdbestuur (HB) op zoek 
naar een vervanger. 

-   Eindelijk kon een nieuwe secretaris in het 
HB worden benoemd: de heer Jacob Jan 
van Wieringen. 

-   Er komt een nieuwe zware commissie 
Goed sportbestuur die de aanbevelingen 
van de NOC/commissie Goed Sportbe-
stuur gaat bezien m.b.t. de organisatie 
van de NTTB en haar afdelingen. 

-   Er komt een nieuwe Commissie Competi-
tiezaken die problemen rond dames en 
heren competities gaat bezien, de gehele 
competitieopzet gaat bestuderen en mo-
gelijk met voorstellen gaat komen om het 
competitiegebeuren aantrekkelijker te 
maken. (Nico van Erp heeft daarbij bij-
zondere aandacht gevraagd voor het spe-
len in jeugdcompetities door jongens en 
meisjes)  

-   De overleden bondsridders A. Scharroo 
en Th. Mortier werden herdacht. 

-   Twee zeer actieve mensen in de NTTB 
werden tot Lid van Verdienste benoemd: 

Atie de Jong en Ygor Heller. 
-   Mevrouw Silvia de Jong wordt de nieuwe 

directeur van de NTTB vanaf najaar 
2006, Mari de Graaf blijft werkzaam op 
het bondsbureau (BR). 

-   Penningmeester Cees Kamp werd op-
nieuw benoemd tot lid van het HB.  

-   Ook in de Tuchtcommissie, Commissie 
van beroep, Fondsbeheerscommissie en 
Reglementscommissie werden nieuwe le-
den benoemd dan wel herbenoemd. 

-   Voor de verschillende beleidsterreinen 
bestaan ledenberaden, bestaande uit BR-
leden. Het ledenberaad is een actief mee-
denkende instantie m.b.t. lopende of in 
de nabije toekomst spelende zaken. Be-
sloten is deze ledenberaden op een effici-
entere wijze te laten gaan werken. Zo zou 
het ledenberaad Topsport samen kunnen 
gaan met het overleg met de technisch 
verantwoordelijken binnen de afdelingen. 

-   Het gedrukte jaarverslag 2005 van de 
NTTB was beschikbaar en kreeg evenals 
de verslagen van de overige vijf bonds-
raadscommissies de instemming van de 
BR. 

 
Sporttechnische Zaken/ Ledenwerving  
-   Het HB besluit “Regeling voor selectie-

spelers voor vrijstelling van deelname 
aan nationale evenementen” kreeg de 
goedkeuring van de BR. 

Door Hans van den Bruggen 
 
Aanwezig namens de afdeling ZuidWest: 
Nico van Erp, Chris van Dijk, John van Geel en Hans van der Bruggen 
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-    Artikel 18 van het competitiereglement 
wordt uitgebreid met lid 3: “De aanvoer-
der van elk team is verantwoordelijk voor 
de juiste opgave van de spelers op het 
wedstrijdformulier. Tevens controleren 
de aanvoerders de correcte invulling van 
de set/gamesscores en de einduitslag. 
Door de ondertekening van het wedstrijd-
formulier autoriseren de aanvoerders de-
ze gegevens”. Op de formulieren zal 
straks aangegeven moeten worden wie 
de captains zijn.  

-    Artikel 41 van het competitiereglement 
“Promotie bij keuze” zal mogelijk aange-
past worden met een nieuw lid 2 “Door 
nieuwe teams, die op basis van inge-
schatte of vastgestelde speelsterkte naar 
het oordeel van de HCL voldoende sterk 
zijn voor de klasse waarin een plaats va-
cant is”. Lid 3 begint dan met: “Ver-
volgens door sterke teams….enz.”.  

-    Een meerderheid van de afdelingen wil-
len de regionale bondstrainingen op af-
delingsniveau houden: in het ledenbe-
raad Topsport stemden 6 van de 8 afde-
lingen hier mee in. 

-    De voorzitter van de VVTT, Vereniging 
Van Tafeltennis Trainers, Luc Jansen gaf 
een presentatie van de activiteiten van 
deze club bestaande uit 230 leden. Ook 
zij werken mee aan de doelstelling van 
de NTTB om te komen tot 50.000 leden 
en betere sportprestaties. 

-    Tijdens een Dag op de hei heeft het 
hoofdbestuur gebrainstormd over zaken 
rond de NOC-commissie Goed Sportbe-
stuur, competities, topsport, personeels-
management, bondsbureauorganisatie  
e.d. 

-    De dag van de racketsport had naar de 
mening van de BR meer ondersteuning 
moeten krijgen vanuit het Bondsbureau. 

-    Door de BR is er op aangedrongen om 
voortaan geen wedstrijden meer vast te 
stellen op de dagen 29 en 30 april en 4 
en 5 mei. 

-    Het WOB-beleid kreeg ook de aandacht 
in de BR. Werving, Opvang en Behoud 
was het thema van de kaderdag eerder 
in 2005. Het HB wil ik elke afdeling een 
WOB-functionaris. Slechts in 4 afdelin-
gen functioneert zo’n persoon. Afdeling 
West heeft een WOB-functionaris maar 
meetbare resultaten zijn er nog niet. Om 
naar 50.000 leden te groeien moeten HB 
en afdelingsbesturen goed en hard sa-

menwerken. Het HB noemde de mede-
werking van enkele afdelingen ver onder 
de maat… 

-    Voor de organisatie van de Europese 
Kampioenschappen Veteranen in 2007 
komt een aparte stichting: de NTTB loopt 
geen financieel risico. 

-    De Nationale Sportpas is een feit. Elk 
NTTB lid krijgt zo’n pas thuis gestuurd of 
heeft die al ontvangen. 70 bonden doen 
hieraan mee en bereiken zo een 4,5 mil-
joen sporters. De sportpas levert straks 
de NTTB ook geld op, waarbij men ook 
verwacht dat de sportpas een stimulans 
is voor verenigingen om grijze leden op 
te geven. 

 
Financiële aangelegenheden   
-    De jaarrekening van de NTTB over 2005 

sluit met een overschot van € 306.258. 
-    De begroting 2005 was uitgegaan van 

een overschot van € 110.472. Dat ca.              
€ 200.000 meer werd overgehouden 
kwam door een gebrek aan activiteiten 
bij Breedtesport  € 100.000, extra effici-
enties bij algemeen bestuurlijke zaken    
€ 50.000 en een bate uit hoofde van vrij-
val voorziening Breedte Sport Impuls ad 
€ 50.000. 

-    De financiële commissie stelde de BR 
voor om de jaarrekening 2005 goed te 
keuren, hetgeen ook geschiedde. Wel 
werden door de BR vragen gesteld over 
de onderbestedingen bij Breedtesport, 
een ziektekostenverzekering voor het 
personeel, over Kritische Prestatie-
Indicatoren (KPI’s) en medewerking van 
enkele afdelingen m.b.t. uitgaven BSI-
project. 

-    Was eind 2003 het eigen vermogen van 
de bond nog € 578.350 negatief, door 
overschotten in 2004 van € 311.562 en 
in 2005 van € 306.258 is eind 2005 een 
positief vermogen ontstaan van € 39.469. 
Een compliment voor het hoofdbestuur is 
hier op zijn plaats.  

-    In dit vermogen zijn niet opgenomen de 
vermogens van de afdelingen en het ver-
mogen van het landelijk steunfonds. 

 
Lees verder op pagina 14. 
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Agenda 
Zaterdag 9 september           Nationale beker 1e ronde, senioren 
Zaterdag 9 september           Open Zeeuwse kampioenschappen jeugd 
Zondag 10 september           Open Zeeuwse kampioenschappen senioren 
Maandag 11 september        Start afdelingscompetitie 
Zondag 17 september           1e ronde landelijke meerkampen jeugd AB-C(sterk) licentie 
Zaterdag 23 september         OX toernooi Nebas recreatief, jeugd en senioren 
Zondag 1 oktober                  Voorrondes nationale B en D meerkampen senioren 
Zondag 8 oktober                  2e ronde landelijke meerkampen jeugd AB-C(sterk) licentie 
Zaterdag 14 oktober              OX toernooi Nebas ranglijst, jeugd en senioren 

Bondsraad vervolg 
-    Omdat het HB streeft naar een weer-

standsvermogen van ca. € 200.000 zal 
ook in de komende jaren toch wat geld 
overgehouden moeten worden. Tijdens 
de behandeling van de begroting 2007 in 
de najaarsvergadering van de BR zal 
dan weer een keuze gemaakt moeten 
worden tussen hogere inkomsten (meer 
leden en/of hogere contributies) dan wel 
minder uitgaven.  

Tot zover de belangrijkste zaken die tijden 
de BR-vergadering in Utrecht gedurende 
nagenoeg de gehele dag werden bespro-
ken, afgewisseld met een koffie- en thee-
pauze en een goed verzorgde lunch. De 
stemming tijdens de dag was goed en het 
HB werd dan ook bedankt voor hun vele 
werk in het afgelopen jaar. 
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Horeca Nederland in actie 
Horeca Nederland wil sportverenigingen die 
tijdens het WK Voetbal in hun kantine illegale 
feestjes organiseren, hard aanpakken. Zodra de 
organisatie lucht krijgt van zo'n feest, wordt 
onmiddellijk de Belastingdienst ingeschakeld.  

Dat kan de club een btw-naheffing van ruim 
13.000 euro kosten, en de drank- en hore-
cavergunning kan worden ingetrokken. 
Voetbalclubhuizen mogen voor vertoning 
van de WK-wedstrijden uitsluitend eigen le-
den toelaten. In andere sportkantines mag 
helemaal niet naar wedstrijden worden ge-
keken. Een vereniging die zich niet aan de 
regels houdt, moet voor duizenden euro's 
worden beboet.  
De horeca bestrijdt illegale ‘WK-kroegen' al 
jarenlang als oneerlijke concurrentie, omdat 
gesubsidieerde clubhuizen veel goedkoper 
alcohol kunnen verkopen dan gewone ca-
fés. "Bij voetbalclubs knijpen we een oogje 
dicht, maar het gaat te ver om ook korfbal-
clubs toestemming te geven voor georgani-
seerde WK-feestjes," vindt Arjan Hoger-
vorst van Bureau Eerlijke Mededinging, dat 
door Horeca Nederland is ingesteld om on-
eerlijke concurrentie tegen te gaan. "In dat 
geval zouden verenigingen bij ieder sport-
evenement een reden vinden om te feesten 
en dus flink kunnen verdienen. Dit gaat ten 
koste van gewone cafés." 
Eén melding is volgens het bureau al vol-
doende om de Belastingdienst te kunnen in-
schakelen. Hockey- of tennisclubs die in 
hun kantine het WK bekijken, of voetbal-
clubs die bij een georganiseerd feestje ook 
niet-leden toelaten, zullen dan worden be-
roofd van hun kantinevrijstelling. Dit bete-
kent dat illegaal feestende sportclubs, die 
voorheen over maximaal 68.000 euro van 
hun horecaomzet geen BTW hoefden te be-
talen, dat ineens wél moeten gaan doen.  
"Omdat sportverenigingen vaak amper zo'n 
hoge omzet draaien, zal die straf hard aan-
komen," zegt Hogervorst. "Toch moeten ze 
bij de eerste overtreding meteen flink wor-
den aangepakt. Ruim voor het WK zijn ze 
namelijk al door ons gewaarschuwd." 
 
Het Parool, zaterdag 29 april 2006 

WK-voetbal in kantines,  
mag het wel of mag het niet? 
Horeca Nederland blaast hoog van de toren 
door aan te kondigen dat kijken naar WK-
voetbal in bv een tafeltenniskantine niet 
mag en dat ze onmiddellijk de 
belastingdienst in zullen schakelen. Klopt 
het echter wat Horeca Nederland beweert? 
Het wel of niet mogen tonen van de 
wedstrijdbeelden in de sportkantines is aan 
regelgeving onderhevig. Verenigingen 
mogen niet zondermeer TV- of video/dvd-
beelden tonen aan de bezoekers van hun 
accommodaties. De organisatie die zich 
gespecialiseerd heeft in het bewaken van 
de zgn. openbaarmakingsrechten van TV- 
en video/dvd-beelden is de Videma. (http://
www.videma.nl/) Sportverenigingen die 
zich niet bij de Videma hebben aangemeld 
mogen geen TV-beelden in hun accommo-
daties vertonen. 
Hoe zit het nu met verenigingen die wel 
braaf voor auteursrechten betalen aan de 
Videma? 
Volgens de eigen website geeft Videma 
toestemming voor vertoning van alle 
programma's die worden uitgezonden op de 
kanalen: NL1, NL2, NL3, RTL4, RTL5, 
RTL7, SBS6, NET5, Veronica, Talpa, 
Versatel Eredivisie Voetbal, Jetix (voorheen 
FoxKids), Nickelodeon, TMF, MTV en The 
Box. Aangezien het WK-voetbal door de 
NOS op Nederland 2 wordt uitgezonden 
zou dit betekenen dat in de tafeltennis-
kantine gerust het voetbal opgezet mag 
worden. 
Horeca Nederland beweert echter dat 
alleen in voetbalkantines het WK vertoont 
mag worden.  
 
Wie heeft er nu gelijk? 
 
Lees verder op pagina 16. 
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Horeca Nederland in actie, vervolg 
Ik denk dat Horeca Nederland een hoop bombarie maakt om mensen naar het café te 
lokken. Datzelfde Horeca Nederland heeft begin dit jaar haar leden opgeroepen om de 
auteursrechten aan Videma niet te betalen. Jeu Claes van Horeca Nederland. "De horeca 
wordt steeds maar als melkkoe gebruikt. Dergelijke stichtingen (Videma red.) drijven de 
lasten maar op." Ik vraag me af wie er tijdens het WK in overtreding is. Misschien kan de 
Videma eens optreden tegen Horeca Nederland. 
 
Duidelijkheid 
Er moet snel, nog voor het WK, duidelijkheid komen. Daarom is NOC*NSF aan het 
uitzoeken hoe het juridisch nu precies in elkaar zit. Als blijkt dat uitzendingen van het WK-
voetbal definitief wel vertoond mogen worden in tafeltennisaccommodaties dan mogen 
deze alleen worden vertoond aan leden van de verenigingen. 
Zodra er meer duidelijk is worden de verenigingen via de NTTB-website op de hoogte 
gebracht van de stand van zaken. 
 
Johan Heurter 

Het 2e deel van de RBW competitie 2005-
2006 is weer ten einde. In totaal hebben er 
27 jeugdteams, bestaande uit 2 of 3 perso-
nen per team, deelgenomen aan deze re-
creanten competitie, die eenmaal per drie 
of vier weken in een zaal worden gespeeld, 
o.l.v. Joop van Hooft (welpen) en Henk van 
Rijn (asp/jun). 
Vele bekende regioteams hadden zich weer 
ingeschreven voor deze zondagen, omdat 
zij op zaterdag andere verplichtingen heb-
ben en dus ook niet aan de NTTB competi-
tie kunnen deelnemen. Dit is dus een mooi 
alternatief om de jeugdleden bezig te hou-
den, anders gaan deze talenten verloren 
voor onze tafeltennissport. 
Op zondag 9 april vonden onder grote pu-
blieke belangstelling, de beslissende partij-
en plaats waarvoor vele medailles beschik-
baar waren. 

Al met al weer een geslaagd competitie-
deel, waarbij vooral de sporters veel inzet 
hebben getoond en zich sportief hebben 
gedragen. 
 
Welpen: leeftijd 7 t/m 11 jaar. 
Deze 13 teams werden in twee poules inge-
deeld. De A poule met 6 en de B poule met 
7 teams, die al hun wedstrijden speelden in 
de zaal van ttv PJS te Vught. Vanaf de eer-
ste zondag is er fel gestreden wie er recht 
had op de hoogste trede. Dat het voor som-
mige teams wat tegenviel met de ervaring 
van andere teams mocht de pret niet druk-
ken, al het mogelijke werd gedaan om de 
winstpartijen naar zich toe te trekken. 
Voor de A poule werd er nog een individu-
eel toernooitje aan vastgeplakt op de laats-
te zondag, omdat zij eerder uitgespeeld wa-
ren dan de B poule. 

Regionale Bezigheid Wedstrijden 2e deel 

Uitslag: competitiedeel                                                     Uitslag: toernooideel 
A poule                                       B poule                             A poule 
1 Taverbo/sabo 1   23 p   1 Always-Fair 1                 25 p   1 Eddy v.Santvoort            NTTV 
2 NTTV 1                13 p   2 Taverbo/sabo 2             24 p   2 Lois Gosma                   PJS 
3 PJS 1                  12 p   3 Always-Fair 2                 19 p   3 Bart Roskamp               Taverbo/sabo 
4 Hooghei 1            12 p   4 Taverbo/sabo 4             14 p   4 Tom Berens                   PJS 
5 PJS 2                  11 p   5 NON 2                           11 p 
6 NON 1                 11 p   6 Taverbo/sabo 3               6 p 
                                         7 Kruiskamp ’81 1              6 p  



17 

RBW-competitie vervolg 
Aspiranten/junioren 
In deze categorie hadden 14 teams vanuit 8 
regioverenigingen zich aangemeld, die wer-
den ingedeeld in twee poules. In de A poule 
kwamen 6 teams uit met de meeste erva-
ring en in de B poule de nieuwe en minder 
ervaren teams. 
Twee zondagen waren zij te gast bij ttv 
OTTC te Oss en de overige twee bij ttv Ta-
verbo/sabo te Boxtel, die voor deze RBW 
competitie hun prachtige accommodaties 
gratis aan de organisatie beschikbaar stel-
den, inclusief barmedewerkers. 
Evenals bij de welpen is er ook op de laats-
te zondag voor de A poule een individueel 
toernooi aan vast gekoppeld, om samen zo 
rond de klok van twaalf dit seizoen te kun-
nen beëindigen. 
Er is in zowel deze competitiepoules als in 
het individueel toernooi op een sportieve 
manier gevochten om de hoogste plaatsen. 

Na afloop van deze wedstrijden konden de 
organisatoren de prijzen uit gaan reiken, na 
eerst een dankwoord aan de zaal-
beheerders, barmedewerkers en de 
begeleiders van al deze teams uitge-
sproken te hebben. De deelnemers werden 
nog eens extra bedankt voor hun geweldige 
strijdlust, maar ook voor hun sportieve 
opstelling jegens de organisatie en zaal-
beheerders tijdens de wedstrijdzondagen. 
Tevens ontvingen zij allen nog een 
herinneringsvaantje voor deelname aan 
deze competitie. 
De organisatie hoopt dat erin september 
weer voldoende teams aanwezig zullen zijn 
voor de najaarscompetitie 2006/2007.  
Inschrijfformulieren worden weer tijdig door 
de regiosecretaris aan de verenigingen 
toegezonden. 
 
Henk v.Rijn, regiobestuur. 

Uitslag: competitiedeel. 
A poule                                            B poule 
1 NTTV 1                       22 p            1 NTTV 3                     27 p 
2 NTTV 2                       17 p            2 Hooghei 3                 27 p 
3 Hooghei 1                   14 p            3 NON 1                      27 p 
4 Always-Fair 1              11 p            4 Always-Fair 2            19 p 
5 TTVS 1                         8 p           5 NTTV 4                     17 p 
6 Hooghei 2                     3 p           6 OTTC 1                     14 p 
                                                        7 TTCV/Herwaarden 1   9 p 
                                                        8 TTVS 2                       0 p 
 
Uitslag: toernooideel. 
A 1 poule                                        A 2 poule 
1 Tobi Pennings            NTTV         1 Frank Kreuwel           TTVS 
2 Geert v.d.Biezen       NTTV         2 Menno Broeders       TTVS 
3 Thomas v.d.Biezen   NTTV         3 Joost v.Doormalen    Always Fair 
4 Stijn Mathijssen         Hooghei     4 René Pullens            Hooghei 
5 Luuk Schuurmans     Hooghei     5 Rick Hoskam            Always Fair 
6 Tom v.d.Ven               NTTV         6 Laura Vermeulen      Hooghei 

Demonstratie Ma Lin en Wang Liqin 
Op het internet trof de redactie een uniek filmpje aan van de Chinezen Ma Lin en Wang 
Liqin. Ze laten zien dat je niet altijd achter je eigen tafeltennishelft hoeft te staan om een 
geldig punt te scoren. Nieuwsgierig, kijk op onderstaande site naar het filmpje. 
http://tennis2table.free.fr/video/crazy-ping-pong.html 
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Samenwerking NTTB en NebasNsg  
De NTTB heeft een samenwerkings-
overeenkomst gesloten met de NebasNsg en is 
daarmee buitengewoon lid geworden van deze 
organisatie.  

Dit betekent dat alle bij de NTTB aangeslo-
ten verenigingen met een aanbod voor 
mensen met een beperking profiteren van 
de specifieke diensten en producten van 
NebasNsg, zonder zelf direct lid te zijn van 
deze organisatie. Dit houdt onder andere in: 
 
-      Informatievoorziening  

De verenigingen ontvangen via de con-
tactpersoon aangepast tafeltennis ‘Do 
it!’, het nieuwsbulletin van NebasNsg, 
NFSG (Nationaal Fonds Sport Gehandi-
capten) en Special Olympics Nederland.  
De NTTB en dus ook de verenigingen 
met een tafeltennisaanbod voor mensen 
met een beperking, hebben de mogelijk-
heid stukken aan te leveren voor plaat-
sing in ‘Do it!’ Aanleveren kopij kan via 
contactpersoon NTTB, Dos Engelaar. 
 

-      Verzekeringen 
De verenigingen met een sportaanbod 
voor mensen met een beperking kunnen 
gebruik maken van de dekking van Ne-
basNsg-verzekeringen  (Aansprakelijk-
heidsverzekering en Ongevallenverze-
kering) indien de verzekering van de 
vereniging niet dezelfde dekking kan ga-
randeren zoals bij NebasNsg.  
In overleg met assuradeuren kunnen te-
gen kostprijs aanvullend, waar nodig of 
gevraagd, bij NebasNsg incidentele of 
aanvullende verzekeringen afgesloten 
worden voor evenementen.  
 

De samenwerking tussen de NTTB en Ne-
basNsg gaat verder dan bovengenoemde 
diensten en producten. Ook op het gebied 
van kaderondersteuning, publiciteit, vereni-
gingsondersteuning e.d. komt onze samen-
werking het aangepast tafeltennis ten goe-
de.  
Verenigingen die voorheen lid waren van 
NebasNsg, hebben we onlangs aangeraden 
hun lidmaatschap van NebasNsg op te zeg-

Op de website www.nttb.nl staat onder het 
kopje ‘Aangepast TT’ een update met de 
laatste ontwikkelingen op het gebied van 
organisatorische integratie.  
 
U kunt leuke, aantrekkelijke, informatieve 
informatie/verslagen e.d. doormailen voor 
op de site. Zo informeren de verenigingen 
elkaar over tafeltennis voor sporters met 
een beperking!  

Spelen met een 
verstandelijke handicap 

In ge-Mixed wil ik een keer aandacht gaan 
besteden aan tafeltennissers met een 
verstandelijke handicap. Waarschijnlijk zijn 
er diverse verenigingen met een of mis-
schien wel meerdere (jeugd)leden met een 
verstandelijke handicap. Die verenigingen 
vraag ik te reageren. Hoeveel hebt u er, op 
welke manier trainen zij mee, organiseert u 
speciale activiteiten voor deze mensen, wilt 
u dat er vanuit de NTTB iets voor ze 
georganiseerd wordt (speciale toernooien of 
een competitie)? 
Ik zou het fijn vinden wanneer een aantal 
verenigingen reageren, zodat we in een 
volgende ge-Mixed elkaar met tips kunnen 
helpen. Uiteraard zou het ook erg leuk zijn 
als er een paar ervaringsverhaaltjes ge-
schreven worden, liefst met foto’s. 
Ten slotte de vraag: 
Is er behoefte aan een speciale avond over 
dit onderwerp? En zo ja, wat moet dan de 
inhoud van zo’n avond zijn? 
 
Johan Heurter 
gemixed@nttb-zuidwest.nl 
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Uit de clubbladen 
•    Wokken en de club sponsoren. Dat kan 

bij ttv Wanzl-Belcrum. Als je bij Mr.Wok 
(op de Markt in Breda) gaat eten, kun je 
de tafeltennisclub sponsoren. Als je te-
gen een van de medewerkers zegt dat 
je bij ttv Wanzl-Belcrum hoort, zoeken 
zij in hun bestand de clubcode op. Ver-
volgens krijg je een Mr.Wok sponsor-
stempel op je rekening. Neem deze re-
kening mee en lever die in bij de voorzit-
ter van ttv Wanzl-Belcrum (of stuur hem 
op). Dus als je eens in Breda bent en 
zin hebt in te wokken, denk dan aan ttv 
Wanz-Belcrum. 

 
•    In Eindhoven zijn nog steeds geen kno-

pen doorgehakt omtrent de accommo-
datie van ttv Flash. De ambtenaren van 
de gemeente zijn het voorstel van de 
vereniging aan het doorrekenen om te 
kijken of het financieel haalbaar is. Het 
huurcontract van de huidige accommo-
datie loopt dit jaar af en het bestuur is 
erin geslaagd een heel flexibele oplos-
sing te bereiken met de huidige verhuur-
der. De huurovereenkomst is voor onbe-
paalde tijd verlengd met een opzegter-
mijn van 12 maanden.  

 
•    De gemeente Waalwijk heeft voor alle 

binnen een vereniging actieve vrijwilli-
gers een collectieve verzekering afge-
sloten. De polis bestaat uit een viertal 
verzekeringen: aansprakelijkheid, onge-
vallen, ongevallen-inzittenden en per-
soonlijke eigendommen. TTV Waalwijk 
heeft zich natuurlijk ook aangemeld voor 
deze gratis verzekering. Indien een vrij-
williger een beroep wil doen om een van 
deze verzekeringen, dan dient hij / zij 
zich te melden bij Loket Welzijn in Eind-
hoven. 

  
•    Op 10 september organiseert ttv Tios 

’51 in Tilburg een reünietoernooi voor al-
le oud-jeugdleden. Wanneer er veel 
aanmeldingen zijn zal het een dubbel-
toernooi worden, anders een enkel. 
Winnen is niet het belangrijkste van dit 
toernooi, een leuk weerzien met oude 
bekenden en dus een gezellige dag wel. 

•     Tijdens de NK in Eindhoven was er een 
clinic met Bettine Vriesekoop. Drie 
jeugdleden van ttv Attaque uit Sint Oe-
denrode hadden zich ook ingeschreven. 
Het werd echter niet wat ze gehoopt 
hadden. Bij aankomst werd uitgelegd 
wat de bedoeling was. Om de 20 minu-
ten moesten de drie groepen doorschui-
ven. Toen het voor de Attaquespelertjes 
zover was gingen ze rustig naar de ta-
fels en begonnen wat in te spelen. Het 
wachten was op Bettine. Ze bleef eerst 
een kwartier praten met iemand en 
kwam daarna naar een willekeurige ta-
fel. Ze legde uit hoe forehand contra ge-
speeld moest worden en sparde even 
met een speler van die tafel. Maarten, 
Stefan en Martin wachtten op het mo-
ment dat Bettine bij hun tafel kwam, 
maar… die sloeg ze over. De drie jon-
gens hebben alleen wat tegen elkaar 
geslagen en hebben noch van Bettine 
noch van een andere trainer iets te ho-
ren gekregen. De clinic was een grote 
teleurstelling voor deze jongens en daar 
kon de friet, de snack en het drankje na 
afloop niets aan veranderen. 

 
•     Op vrijdag 9 juni organiseert ttv ODT uit 

Roosendaal het eerste ODT teamtoer-
nooi. Er kunnen maximaal 16 teams van 
2 personen meedoen en zowel leden als 
niet-leden zijn welkom. Dat wil zeggen 
dat leden van ODT leden van andere 
verenigingen kunnen uitnodigen om 
eventueel samen met hen een team te 
vormen. Of gewoon een team van een 
andere vereniging vragen om mee te 
doen is ook prima. 

 
•     De teltafels van ttv Never Despair uit 

Den Bosch zagen er beschadigd, vies 
en slordig uit. Een vrijwilliger heeft ze al-
lemaal voorzien van een nieuwe hard-
board plaat en de onderstellen zo nodig 
ook in orde gebracht. Nu is het van be-
lang die tafeltjes netjes te houden. Daar-
om: niet op schrijven, niet in boren en ze 
dus niet vernielen. 

 
Lees verder op bladzijde 20. 
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•    Veel verenigingen willen het roken in 
hun accommodatie niet verbieden, maar 
willen wel de overlast aanpakken. In de 
kantine van ttv A.T.T.C. ’77 in Aarle-
Rixtel mag tijdens jeugdactiviteiten niet 
gerookt worden, maar verder wel. Om 
de overlast te minimaliseren is een 
luchtverversingsinstallatie gehangen. 
Deze zuigt de lucht aan, zuivert die en 
blaast die dan weer terug in de kantine. 
Hierdoor wordt 95% van de tabaksdeel-
tjes uit de lucht gehaald. Door deze toch 
wel kostbare investering hoopt de vere-
niging dat het rookprobleem is opgelost. 

 
•    De vloer van de zaal van ttv Westerzicht 

in West-Souburg is glad. Dat is verve-
lend voor iedereen, maar het lijkt wel of 
de leden het bestuur er persoonlijk op 
aankijkt. Onlangs is de vloer voor de 
derde keer voorzien van een andere 
waslaag en nu maar hopen dat het pro-
bleem is opgelost. 

Uit de clubbladen vervolg 
•     Normen vervagen, alles moet maar kun-

nen, etc. Het zal de trend van deze tijd 
wel zijn, maar gelukkig hoef je er niet 
mee te zijn. SV red Star ’58 uit Goirle 
heeft ook met vervagende normen te 
maken. Jeugd komt achter de bar (is 
niet toegestaan), pakt drinken en er 
wordt soms niet voor betaald. Als je er 
iets van zegt krijg je een grote mond. 
Aan het begin van de training wordt er 
vaak een kan koffie gepakt en op tafel 
gezet. Geen probleem, maar er moet 
wel betaald worden. Zeg je er iets van, 
dan krijg je soms ook een grote mond. 
Goed bedoelde opmerkingen worden 
vaak niet op hun waarde geschat en 
daardoor wordt er soms niet normaal 
gereageerd. Daarbij komt dat het niet 
betalen van consumpties echt niet kan.  

 
•     De jeugd van ttv Taverbo uit Boxtel is 

naar de bowlingbaan in Best geweest 
om hun kunsten te vertonen. Dat lukte 
sommigen vrij aardig, want 144 punten 
in 10 beurten betekent toch een aantal 
strikes. De dag werd afgesloten bij…… 
MacDonalds. Een echte feestdag dus. 


