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Op de valreep 
 
Vijf keer per jaar verschijnt ge-Mixed. Er waren er in 2006 
pas vier verschenen, dus er moest er hoe dan ook nog 
eentje komen. Dat is gelukt, want het is nog december. 
Helaas kwam deze maand onze sport weer eens negatief 
in het nieuws door het opstappen van twee hoofdbestuurs-
leden. In deze ge-Mixed vindt u een artikel wat is overge-
nomen uit Dagblad De Limburger. Dit om te laten zien hoe 
er geschreven wordt over dit vertrek. Vooral de kop wekt 
de suggestie dat het weer hommeles is bij de NTTB. 
U vindt ook het verslag van de Bondsraadsvergadering. 
Hans van der Bruggen heeft weer nauwkeurig de belang-
rijkste zaken voor u op een rijtje gezet. 
De redactie heeft voorts gezocht naar interessante nieuw-
tjes. We zijn de tipgevers erkentelijk en ook iedereen die 
zijn of haar bijdrage geleverd heeft. Bedankt daarvoor. 
Ook volgend jaar mag u gerust bijdragen sturen voor dit 
blad. 
 
Ik wil u alle goeds toewensen voor 2007.  
Hopelijk wordt het een gezond jaar voor u allemaal. 
 
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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TTV ODT uit Roosendaal heeft via een 
prijsvraag van Charles Vögele (een kleding-
zaak in de Dr. Brabersstraat) de hoofdprijs 
gewonnen: € 1000 aan sportartikelen van 
Perry Sport. De winkels van Charles Vögele 
bestaan 5 jaar en hadden een prijsvraag 
uitgeschreven onder de titel "Vier de 5 en 
schrijf!". Er moest een verhaal geschreven 
worden van maximaal 1000 woorden over 
de betekenis van het getal 5 voor de betref-
fende sportclub waarover het verhaal ge-
schreven werd. En omdat ODT in 2006 5 
jaar bestond en er in de afgelopen 5 jaar 
natuurlijk erg veel gebeurd is met de nieu-
we accommodatie, groei van de club, etc. 
was het niet 
zo moeilijk 
om hier een 
verhaal over 
te schrijven.  

Met ingang van 1 december is Mick van 
Hoof toegetreden tot de werkgroep T en W 
van de afdeling ZuidWest. Hij gaat zich 
belasten met de afdelingskampioenschap-
pen. Hij volgt hiermee Peter Fens op. Peter 
zal tot de afdelingskampioenschappen in 
mei nog op de achtergrond actief zijn 
binnen T en W. En waar nodig Mick 
ondersteunen.  
De eerste stap om te komen tot een goede 
organisatie voor de afdelingskampioen-
schappen is al gezet. Het computer pro-
gramma wat al jaren gebruikt wordt bij de 
Ned. Jeugd kampioenschappen is aange-
past voor de afdelingskampioenschappen. 
Via deze weg wensen wij Mick veel succes 
toe in de komende tijd. 
En tegen Peter zeggen wij nu alvast: 
Bedankt voor het werk wat je voor de 
afdeling in de afgelopen periode hebt 
gedaan. 
Het adres van Mick is: 
Mick van Hoof, Gerwenseweg 2 
5708 EK, Helmond, tel.nr.: 0492 541657 
e mail: mickvanhoof@ttvstiphout.nl 
 
Namens het afd.bestuur 
Nico van Erp (voorzitter T en W) 

TTV ODT wint € 1000 Wijziging T en W 
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MTTV ‘72 is sportvereniging van het jaar 2006 
geworden van de gemeente Geldrop-Mierlo! De 
overkoepelende stichting GeMS (Geldropse en 
Mierlose Sportverenigingen) heeft de vereniging 
uit 5 kandidaten geselecteerd. En de andere 
genomineerden waren niet mis. Zo waren dat 
ondermeer de midgetgolf vereniging uit Geldrop 
die de Europese Kampioenschappen 
georganiseerd hadden en ttv Unicum dat een 
team in de eredivisie heeft gehad. 

MTTV ’72 sportvereniging van het jaar 

MTTV ‘72 is sportvereniging van het jaar 2006 geworden van de gemeente Geldrop-Mierlo! 
De overkoepelende stichting GeMS (Geldropse en Mierlose Sportverenigingen) heeft de 
vereniging uit 5 kandidaten geselecteerd. En de andere genomineerden waren niet mis. Zo 
waren dat ondermeer de midgetgolf vereniging uit Geldrop die de Europese Kampioen-
schappen georganiseerd hadden en ttv Unicum dat een team in de eredivisie heeft gehad. 
 
Waarom is MTTV ‘72 eigenlijk verkozen?  
Er is geselecteerd op een vijftal onderwerpen: 
         Ledenaantal 
         Vrijwilligersbeleid 
         Accommodatie 
         Public Relations 
         Prestaties en Resultaten 
 
De club heeft geen Europese kampioenen in huis, dus bij de laatste categorie viel weinig 
eer te behalen. Des te meer bij de andere vier. De grootste reden is dat er met zo veel vrij-
willigers zo veel goede dingen gedaan zijn. Ze hebben met z’n allen bijgedragen aan de 
jeugdaanwas, al die leuke evenementen door de commissies, trainingen, toernooien en uit-
wisselingen, clubblad en web site, maandagochtend initiatief enz. En dat is een puike pres-
tatie voor zo’n 
relatief kleine 
vereniging. 
 
Door deze er-
kenning krijgt 
MTTV ’72 veel 
positieve publi-
citeit bij en in de 
gemeente. Maar 
belangrijker is 
de waardering 
voor de vrijwilli-
gers!  
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Verslag Bondsraad van 18 november 2006 

De Bondsraad (BR) van de Nederlandse Tafel Tennis 
Bond (NTTB) is het hoogste orgaan binnen de bond. 
De BR komt tweemaal per jaar bijeen in een 
Voorjaars- en Najaarsvergadering. De BR bestaat uit 
32 afgevaardigden uit de 8 afdelingen, telkens 4 per 
afdeling. De vergadering op 18 november j.l. werd 
vanuit onze afdeling ZuidWest – door 
omstandigheden - helaas slechts bezocht door drie 
leden t.w. Nico van Erp, Ria Elshof en Hans van der 
Bruggen.  

Eerder werden op 14 november in Ouden-
bosch de BR-stukken besproken met het 
afdelingsbestuur ZuidWest en daar werd 
besloten welke zaken door onze afvaardi-
ging in de BR aan de orde gesteld dienden 
te worden. De vergadering van de BR werd 
voorgezeten door de voorzitter van het 
Hoofdbestuur (HB), de heer Cees Korevaar. 
De vergadering startte om 10.30 uur en 
duurde tot 16.15 uur en toen was de agen-
da met 14 punten afgewerkt. In die tijd wer-
den ook nog presentaties verzorgd door de 
heer Jansen, voorzitter van de Vereniging 
van Tafeltennis Trainers en door de hoofd-
coach van de tafeltennissers(sters) van de 
Nederlandse Bond van Aangepast Sporten 
(Nebas), de heer Lieftinck. Natuurlijk werd 
de vergadering onderbroken voor een kof-
fiepauze en een goed verzorgde lunch.  
Het ging bij de genoemde 14 agendapunten 
voornamelijk over mensen, plannen en fi-
nanciën. 
 
Mensen en (belangrijke) nieuwe  
commissies 
Met de benoeming van de heer Piet Luteijn 
als hoofdbestuurslid Topsport en de eerder 
benoemde heer J. van Wieringen als secre-
taris is het HB weer op volle sterkte. Het 
mannelijke HB wordt terzijde gestaan door 
mevr. Sylvia de Jong, de nieuwe directeur. 
De bij ons goed bekende Mari de Graaf blijft 
aan als financiële man. Voorts werden 
(nieuwe) leden benoemd of herbenoemd in 
de financiële commissie, de tuchtcommissie 
en de reglementscommissie.  
Belangrijk is voorts te melden dat er een 

commissie/werkgroep ingesteld is die aan 
het HB advies gaat uitbrengen inzake com-
petitievormen voor de tafeltennissport in de 
meest brede zin van het woord, waaronder 
ook alternatieven. In die commissie hebben 
o.a. zitting John van Geel en Henk van Rijn, 
beiden uit onze afdeling. 
Een andere nieuwe werkgroep/commissie 
gaat over bestuurlijke vernieuwing/nieuwe 
stijl binnen de NTTB. Zij gaat proberen ant-
woorden te geven op vragen m.b.t. de een-
heid binnen de NTTB, de efficiency, uitstra-
ling NTTB, verbetering bedrijfsvoering en 
de kerntaken van de afdelingen.  
De telkens vóór de BR-vergadering te hou-
den ledenberaden, waren dit keer niet door-
gegaan, omdat nog onduidelijkheid bestaat 
over die ledenberaden. Het HB zal voortaan 
weer het initiatief nemen om de ledenbera-
den op te roepen en te bezien wie van elk 
ledenberaad voorzitter wordt.  
Het accountmanagement bestaat sinds 1 
augustus 2006 uit één accountmanager, 
mevr. Ingrid Koppelman. Zij ondersteunt 
voortaan alle WOB-ers, mensen die zorgen 
voor Werving, Opvang en Behoud van le-
den. 
 
Plannen 
De verschillende hoofdbestuursleden pre-
senteerden de jaarplannen voor 2007.  
Het jaarplan Algemeen Bestuurlijke Zaken 
2007 (ABZ) was vrij summier. De automati-
sering moet  in 2007 voor een groot deel 
worden afgerond, op het Bondsbureau (BB) 
wordt een nieuw project gestart in het kader 
van klantvriendelijkheid, de personeelssitu-

Door Hans van der Bruggen 
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atie op het BB wordt bezien en de admini-
stratieve organisatie wordt tegen het licht 
gehouden en waar nodig worden aanpas-
singen gerealiseerd. 
Het jaarplan Topsport 2007 bevatte twee A-
viertjes. Men is van plan een Topsportad-
viescommissie (TAC) in te stellen met als 
taak advies uit te brengen over het top-
sportbeleidsplan voor de jaren 2008-2012. 
Bij de heren en de dames wil men streven 
naar kwalificatie voor de 1e categorie bij het 
teamtoernooi van de Europese Kampioen-
schappen (EK). T.a.v. Talentontwikkeling 
wil men via een verbeterde trainingsstruc-
tuur aansluiten op internationaal niveau. 
Wat de eredivisie betreft streeft men naar 
een nieuwe formule. De talentherkenning 
loopt via de afdelingen, waar ook een afde-
lingsdag van het talent bij hoort.  
Het jaarplan breedtesport 2007 is het meest 
uitgebreid en koppelt met de activiteiten ook 
door naar de begroting 2007. Het gaat hier 
over kaderactiviteiten, dienstverlening aan 
verenigingen, ledenwerving en behoud, 
competitie en toernooien. Men wil op naar 
de 50.000 leden waarbij men wil uitgaan 
van de volgende doelgroepen 5-12 jaar, 15-
22 jaar en 45 plussers. De planning van de 
activiteiten zijn voornamelijk aangegeven 
voor de periode jan-dec, hetgeen naar de 
mening van de BR toch nauwkeuriger dient 
te geschieden. Onze afdeling vroeg nog 
aandacht voor de vele spelers in de be-
drijfsbonden: tracht die onder te brengen in 
NTTB-verband. 
Het jaarplan communicatie 2007 bespreekt 
de zaken rond marketing, interne en exter-
ne communicatie, pers en voorlichting en 
sponsoring. Wat dit laatste betreft meldde 
de voorzitter dat tot zijn groot genoegen 
met  Butterfly een sponsorcontract was af-
gesloten en dat ook met Posno goede, voor 
de bond voordelige afspraken, zijn ge-
maakt. Het enthousiasme van de BR over 
de nieuwsbrieven was minimaal: volgens 
het HB-lid Jan van Dalen moeten de 
nieuwsbrieven ook gezien worden als een 
noodverband: hij wil het Tafeltennismagazi-
ne (TTM) weer terug. In elke afdeling moet 
er ook een WOB-er komen en die zal vanuit 
het BB en de accountmanager ondersteund 
worden met specifiek materiaal.  
De BR beoordeelde de jaarplannen als one-
venwichtig en eiste dat de jaarplannen in 
het vervolg volgens eenzelfde model wor-
den gepresenteerd met duidelijke verwijzin-

gen naar de begroting en juiste tijdsplan-
ning van uitvoering.  
 
Financiën   
Penningmeester Cees Kamp presenteerde 
een rapportage over de periode januari t/m 
september 2006 en de begroting 2007 met 
contributievaststelling. 
Tot zijn (en ons) genoegen kon hij vaststel-
len dat de exploitatie over 2006 mogelijk zal 
uitkomen op een overschot van ca. € 
110.000 mogelijk zelfs ca. € 130.000.  Gelet 
op het vermogen van de NTTB per ultimo 
2005 ad ca. € 40.000 positief zou dat eind 
2006 kunnen oplopen tot ca. € 150.000 po-
sitief. Dat zou een prachtige prestatie zijn 
omdat het eigen vermogen per eind 2003 
nog ca. € 600.000 negatief was. 
Volgens de penningmeester was dit bereikt 
dankzij een rigoureus bezuinigingsbeleid en 
een strakke begrotingsdiscipline. Door onze 
afdeling werd daarbij opgemerkt dat dit toch 
ook is gekomen dankzij de meer dan trend-
matig verhoogde contributies in de laatste 
jaren en door vele onderbestedingen op het 
terrein van de breedtesport en gecorrigeer-
de breedtesportimpuls-subsidies (BSI).  
Naast het eigen vermogen van de bond, zo-
als hiervoor geschetst, beschikten de afde-
lingen eind 2005 nog over een gezamenlijk 
vermogen van € 308.000 en bezit het fonds 
beheerscommissie nog € 83.000 (uitgezette 
leningen tafeltennisaccommodaties).  
De begroting 2007 laat een overschot zien 
van ca. € 5.000. T.o.v. de begroting 2006 
stijgen de uitgaven en inkomsten met ca. € 
75.000. De financiële commissie adviseer-
de de BR om de begroting 2007 goed te 
keuren, hetgeen geschiedde. In die begro-
ting is ook rekening gehouden met een con-
tributieverhoging met 5%; de overige tarie-
ven zijn in vergelijking met het vorige sei-
zoen niet verhoogd.  
De contributies voor 2007: basislid € 5,76 
(was € 5,48), verzekeringsbijdrage € 0,65 
(was € 0,65) competitietoeslag per halfjaar 
voor senioren € 12,99 (€ 12,37) en voor ju-
nioren € 8,68 (€ 8,27). 
Onze afdeling stemde in met de contributie-
verhoging met 5% omdat dit eerder bij een 
meerjarenraming was bepaald. Nu ook de 
financiën van de NTTB op orde zijn en er 
geen sprake meer is van een negatief ver-
mogen hebben wij gesteld dat de contribu-
ties een volgende keer hooguit met de in-
dexering omhoog mogen gaan. 
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Vele jaren stond de Nederlandse tafelten-
nisbond (NTTB) bekend als organisatie 
waarin trainers en spelers met elkaar rol-
lend over straat gingen. De bestuurders lij-
ken dat  voorbeeld te volgen.  
Vorige week stapten twee van de zes leden 
van het hoofdbestuur op. De overgebleven 
vier bestuursleden peinzen er niet over om 
de handdoek te gooien. „Ik hoop een dezer 
dagen twee nieuwe bestuursleden te kun-
nen presenteren”, zegt voorzitter Cees Ko-
revaar strijdlustig. „Ik ben niet zo’n weglo-
per.”  
Korevaar was de gebeten hond bij de twee 
vertrokken hoofdbestuursleden, Martien 
Piereij uit Schimmert van breedtesport en 
penningmeester Kees Kamp. De voorzitter 
zit er niet zo mee. Hij vindt de kritiek onge-
loofwaardig: „De een beschuldigt mij van 
besluitloosheid, de ander noemt me een 
dictator. Dat is een wel heel merkwaardige 
tegenstelling.” Het vertrek van Kamp be-
treurt hij, dat van Piereij duidelijk niet. „Er is 
de laatste twee jaar zo’n 80.000 euro blijven 
liggen, die bestemd was voor breedtesport. 
Dat heeft alles te maken met niet uitge-
voerd beleid. Vind je het gek dat de voorzit-

ter dan eens vraagt of er nog eens wat ge-
beurt?” 
Korevaar en zijn medebestuursleden zitten 
nog vol ideeën. Begin volgend jaar komen 
ze met plannen om de NTTB toekomstge-
richter te maken. Verder moeten de activi-
teiten voor breedtesport een herstart krijgen 
en moet een andere financiering gevonden 
worden voor topsport. Hij erkent ook dat de 
NTTB een modderfiguur slaat naar de bui-
tenwereld. Het goede imago van de bond 
moet worden hersteld, vindt hij. Tijd voor 
een charmeoffensief is het nog niet. „Eerst 
die twee nieuwe bestuursleden maar eens 
presenteren.” 
 
 

Verslag Bondsraadsvergadering (vervolg) 
Tot slot 
Binnen de NTTB is thans veel in beweging, er zijn veel plannen, er is een compleet 
bestuur, de financiën zijn op orde, nieuwe commissies gaan adviseren over toekomstig 
beleid, echter de realisering van de doelstelling om te komen tot 50.000 leden is nog ver 
weg. Evenwel, daaraan zullen met name de afdelingen, via een WOB-er én de vereni-
gingen moeten werken. Op de voorjaarsvergadering van de BR in mei horen we wat alle 
plannen en adviezen gaan opleveren.  
 
PS 
Dit verslag is opgemaakt kort na de gehouden BR-vergadering. Nadien zijn helaas twee 
hoofdbestuursleden uit het NTTB-bestuur vertrokken t.w. de heren Piereij en Kamp. Tijdens 
de BR-vergadering was niet te voorzien dat dit feit zich zou voordoen.  
Hans van der Bruggen 

Tafeltennisbond slaat modderfiguur 
Bovenstaande kop stond boven een artikel in Dagblad de Limburger. Het artikel staat 
hieronder en geeft duidelijk aan hoe er in het land tegen de NTTB wordt aangekeken. De 
redactie van ge-Mixed plaatst dit artikel alleen om te laten zien wat in de media het 
resultaat is van het opstappen van de twee hoofdbestuursleden. Voor de inhoud is de 
betreffende journalist van De Limburger verantwoordelijk. 
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Top 6 meerkampen jeugd 
Op zaterdag 20 januari worden bij ttv OTTC, Macharenseweg 24 te Oss de top 6 meerkam-
pen voor de jeugd gespeeld. Voor deze Top 6-kampen zijn van alle afdelingsklassen in de 
afdeling ZuidWest de negen spelers (7, 8 en 9 zijn reserve) met het hoogste percentage in 
de najaarscompetitie uitgenodigd. Voor wat betreft de selectie is uitgegaan van een ge-
speeld aantal wedstrijden van minimaal de helft. Bij gelijke percentages is geselecteerd op 
het hoogste aantal gespeelde partijen. Was dat ook gelijk, dan is er geloot. 
De selectie: 

JUNIOREN 1E KLAS                                           
1          GOMMERS R.               TANAKA 2                     86% 
2          VISSER T.                     JCV 1                             83% 
3          CANTON B.                   STIPHOUT 1                 77% 
4          PLUUT F.                       TAVERBO/SABO 1       76% 
5          OUWELAND B. VD       TANAKA 3                     73% 
6          WESTELAKEN L. VD    STIPHOUT 1                 73% 
7          WEELE R.J. VAN DE    TANAKA 2                     73% 
8          MEESTERS B.              TTC MIDDELBURG 4   66% 
9          SNAPPER B.                 TANAKA 3                     66% 
 
JUNIOREN 2E KLAS                                           
1          LEMCKERT N.              FLASH 3                        93% 
2          COOLEN M.                  FLASH 3                        89% 
3          HAMERS J.                   RED STAR'58 2            89% 
4          KASTEREN T. VAN       TTV BEST 1                  79% 
5          MECKING R.                 FLASH 3                        75% 
6          GROOTEL M. VAN        STIPHOUT 2                 75% 
7          MIDDELKOOP N. VAN  TTV BEST 1                  75% 
8          KREMERS F.                 TTV SCHIJNDEL 1       68% 
9          VEREST T.                    DE MEPPERS 1            71% 
 
JUNIOREN 3E KLAS                                           
1          MAESSEN R.                FLASH 5                     100% 
2          CHEN W.                       OTTC 2                         96% 
3          RIJKERS S.               TTCV/HERWAARDEN 2  85% 
4          PANIS B.                       BSM 2                            80% 
5          DEUTEKOM J. VAN      TTV VELDHOVEN 3     79% 
6          LEEUW R. DE               OTTC 2                         76% 
7          WATERBEEMD R. VD  STIPHOUT 3                 76% 
8          LEIJTENS K.                 KRUISKAMP'81 1          74% 
9          MENG  Y.                       STIPHOUT 3                 73% 
 
JUNIOREN 4E KLAS                                           
1          BROEK B. VAN DEN     TIOS'51 2                   100% 
2          PENNINGS T.                HOOGHEI 1                  95% 
3          SCHULTEN B.               TIOS'51 2                      91% 
4          KONING D. DE              TAVERBO/SABO 2       91% 
5          THEIJSSEN T.               JCV 3                             81% 
6          ROOIJ F. VAN               RETURN OSS 3            80% 
7          KUKKEN N.                   RETURN OSS 3            79% 
8          PELGRIM L.                  VELDHOVEN 4              79% 
9          SCHRETZMEIJER T.    PJS 1                             70% 
 
JUNIOREN 5E KLAS                              
1          DOOREN S. VAN          RED STAR'58 3            95% 
2          KIVITS J.                       FLASH 6                        91% 
3          GARCIA VERMEER H. KRUISKAMP'81 2          85% 
4          BIEZEN G. VAN DE      NTTV 1                           85% 
5          BIEZEN T. VAN DE       NTTV 1                           83% 
6          LOON D. VAN               RALLY 3                        81% 
7          BERG M. VAN DE         IRENE 3                        80% 
8          HUTTING T.                  FLASH 6                        78% 
9          JANSEN R.                    IRENE 3                        73% 

JUNIOREN 6E KLAS                                            
1           KETELAARS W.           ATTV'71 1                   100% 
2           TARTWIJK B. VAN       VALKENSWAARD 2      95% 
3           LY H.H. RETURN          OSS 5                            91% 
4           SEEL M.                         BUDILIA 1                      90% 
5           WULMSEN E.                VALKENSWAARD 2      87% 
6           KOCK J. DE                   RETURN OSS 5            82% 
7           NOORLOOS J.              RALLY 4                        80% 
8           TIJSEN M.M.T.              BUDILIA 1                      80% 
9           BROUWERS A.            RALLY 4                        78% 
 
ASPIRANTEN 2E KLAS                                                    
1           HEUVEN T. VAN          FLASH 4                        95% 
2           WELTEN J.                    STIPHOUT 4                 93% 
3           WELTEN T.                    STIPHOUT 4                 93% 
4           LOOIJEN F.                   LUTO 2                           83% 
5           NGUYEN T.                   STIPHOUT 4                 70% 
6           HESP D.                         FLASH 4                        66% 
7           HEIJDENRIJK A.          FLASH 4                        62% 
8           AARTS L.                       FLASH 4                        61% 
9           VERSCHOOR NIEK     NEVER DESPAIR 5       60% 
 
ASPIRANTEN 3E KLAS                                                    
1           VALK L. VAN DE          DE MEPPERS 4         100% 
2           NOTEN P.                      DE MEPPERS 4            83% 
3           VERSTEEGH J.            DE MEPPERS 4            80% 
4           HAPPEN E.L. VAN       UNICUM 3                     78% 
5           POL J. VAN DE              WAALWIJK 3                 71% 
6           HANEVEER S.               VELDHOVEN 5              68% 
7           MARHO H.                     WAALWIJK 3                 66% 
8           GOMPEL N.VAN           VELDHOVEN 5              65% 
9           MOL P.                           UNICUM 3                     61% 
 
ASPIRANTEN 4E KLAS                                                    
1           STEEN L. VAN DER     TAVERBO/SABO 3        96% 
2           FRANKE J.                     DE MEPPERS 5            89% 
3           BROEK S. VAN DE       TIOS'51 3                       88% 
4           LEUR M. VAN                OTTC 4                          86% 
5           BEL D.                            VELDHOVEN 6              85% 
6           VERSCHUREN R.        TIOS'51 3                       80% 
7           KRIEKEN M. VAN         ATTC'77 2                      71% 
8           WETERING E. VD        OTTC 4                          70% 
9           HONCOOP H.                RALLY 5                        70% 
 
ASPIRANTEN 5E KLAS                                   
1           SENGERS S.                 BERGEYK 4               100% 
2           SENDERS T.                 BERGEYK 4                  96% 
3           VERHEES T.                  JCV 7                             95% 
4           SNOEREN J.                 LUTO 3                           93% 
5           VERMEULEN L.            HOOGHEI 3                   90% 
6           BALTUSSEN R.            STIPHOUT 6                 85% 
7           ROSKAM B.                   TAVERBO/SABO 4        83% 
8           MONTREE E.    H          OOGHEI 3                     83% 
9           HAMONT J. VAN          TAVERBO/SABO 4        79% 
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NebasNsg Top 12  

Op zaterdag 16 december is bij TTV Wanzl-Belcrum 
in Breda voor de 5e achtereenvolgende keer de 
NebasNsg Top 12 gespeeld. Dit is een toernooi voor 
sporters met een beperking. Voor dit toernooi worden 
de beste 12 lopende tafeltennissers en de beste 12 
rolstoelers uitgenodigd. 

In verband met de overgang van de spor-
ters van de NebasNsg naar de NTTB was 
het de laatste keer dat dit toernooi onder de 
NebasNsg viel. Maar ook onder de NTTB-
vlag zal het toernooi georganiseerd worden. 
NTTB-voorzitter Cees Koorevaar liet weten 
dat de sporters welkom zijn. Er  was voor 2 
nieuwe wisselbekers gezorgd: de NTTB 
Top 12 Gerda Kock Wisselbeker voor de 
beste rolstoeler en de NTTB Top 12 Harrie 
Franssen Wisselbeker voor de beste loper. 
Gerda en Harrie, die jarenlang een belang-
rijke rol hebben gespeeld binnen de Ne-
basNsg tafeltenniswereld, waren met een 
smoesje naar de zaal gelokt om zelf de wis-
selbekers uit te reiken. 
Bij de lopers waren er 12 deelnemers. Van 
de 12 beste spelers van Nederland was er 
slechts 1 afzegging. Bij de rolstoelers waren 
er 8 deelnemers, waarbij de top 4 erg aan 
elkaar gewaagd is. 
Beide titelverdedigers slaagden er in om 

hun titel te prolongeren. Net als vorig jaar 
won Tonnie Heijnen door in de finale Ro-
nald Vijverberg met 3-1 te verslaan. Magan 
Tahir verloor in de laatste wedstrijd van Je-
roen Kuipers, maar werd door een beter ga-
megemiddelde toch kampioen. Rudie van 
der Kooy eindigde met 1 nederlaag op de 3e 
plaats. 
Dit toernooi wordt inmiddels ook al jaren ge-
bruikt voor besprekingen tussen de NTTB 
en de NebasNsg. Dit jaar was er ook ie-
mand aanwezig van de NFSG (Nationaal 
Fonds Sport Gehandicapten). De NTTB en 
de NFSG hebben een overeenkomst gete-
kend. De NTTB zal haar verenigingen gaan 
stimuleren om voortaan deel te nemen aan 
de NFSG collectie. Zowel de NTTB als de 
verenigingen mogen dan een gedeelte van 
de opbrengst houden. Dit is dus een duide-
lijk win-win situatie voor het Nederlandse ta-
feltennis, en dan met name voor onze spor-
ters met een beperking. 

Door Ineke de Graaf, TTV Wanzl-Belcrum 

Lopers 
1e       Tonnie Heijnen, ITN, Assen 
2e       Ronald Vijverberg, Avanti, Hazerswoude 
3e       Nico Blok, Otio, Bunnik 
4e       Hans Speek, Flits, Zwolle 
5e       Kelly van Zon, Wanzl-Belcrum, Breda 
6e           Mathieu Verdeyen, Wanzl-Belcrum, Breda 
7e           Tom Pelzer, HIT, Sittard 
8e           Jan Stoop, I&O, Waalwijk 
9e           Jan Kootstra, DOV, Leeuwarden 
10e     Danielle de Jong, Bit.nl, Ede 
11e     Henk van Zundert, Wanzl-Belcrum, Breda 
12e     Erwin Westra, ISR, Ridderkerk 

Rolstoelers 
1e       Magan Tahir, Flits, Zwolle 
2e       Jeroen Kuipers, ATC, Nijmegen 
3e       Rudie van der Kooy, FTTC, Franeker 
4e       Jolanda Paardekam, TOGB, Berkel & 
          Rodenrijs 
5e       Cor Tiesters, BGS, Brunssum 
6e       Kees Kuperus, DOV, Leeuwarden 
7e       Janneke Pouw, ISVA, Arnhem 
8e       Cor Kock, GSW, Weert 
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Zoals gebruikelijk sinds de oprichting van de NTTB afd. ZuidWest, worden in januari en 
februari 2007 weer de regiovergaderingen gehouden. Het afdelingsbestuur heeft er voor 
gekozen om - evenals in voorgaande jaren - in alle vijf de regio’s een bijeenkomst te 
beleggen.  
Het AB (dat steeds in een zo ruim mogelijke bezetting aanwezig wil zijn) wil tijdens deze 
bijeenkomsten in ieder geval de volgende zaken aan de orde stellen: 
 
1.      Inventarisatie en volgorde bespreekpunten 

Het AB zou graag zien dat vooral de verenigingen met agenda-voorstellen komen. 
Leven er vragen of zijn er problemen: laat het ons weten! 

2.      Vacatures binnen afdelingsbestuur 
De penningmeester, Chris van Dijk, en het bestuurslid Toernooien en Wedstrijden, 
Nico van Erp, hebben aangegeven hun functie ter beschikking te stellen tijdens de 
komende ALV. Opvolgers gezocht!!! 
Zie functiebeschrijvingen op volgende pagina’s 

3.      Competitiespelers werven via website / info ZuidWest 
         Vorig jaar bereikte het AB het verzoek om- kort voor de aanvang van de competitie -  

een oproep op de website te mogen plaatsen voor een competitiespeler van bepaalde 
sterkte. Het AB heeft toen besloten deze kwestie eerst aan de regiovergaderingen 
voor te leggen. 

4.      Contact verenigingen – afdeling 
         Het accountmanagement kan – zeker voor onze afdeling – als mislukt worden 

beschouwd. Het AB wil graag van gedachte wisselen over de vraag hoe we het 
rechtstreekse contact tussen de individuele verenigingen en de afdeling resp. het 
afdelingsbestuur kunnen verbeteren. 

5.      Stand van zaken nieuwe opleidingen binnen NTTB 
Wat is er gebeurd sinds de presentatie van vorig jaar? 

6.      NAS = NTTB Automatisering Systeem 
         Hoe zijn de ervaringen er mee? 
 
Uiteraard kunnen regiobesturen en verenigingen - naast het inventarisatierondje van 
bespreekpunten - ook nog zaken op de agenda plaatsen, bij voorkeur schriftelijk of per e-
mail bij ondergetekende. Graag nieuwe zaken voor aanvang van de serie 
regiobesprekingen insturen, dan kunnen we de reacties van alle regio’s op deze zaken 
inventariseren. 
Onderwerpen die zich hiervoor lenen, kunnen leiden tot een voorstel op de ALV. 
 
De regio vergaderingen zullen worden gehouden: 
Donderdag 11 jan. 2007        20.00 uur      regio West-Brabant 
                                                                   Vice Versa ’51 / Albanoweg 3 / Oudenbosch 
Maandag 22 jan. 2007           19.30 uur      regio Noord-Oost Brabant 
                                                                   ttv PJS / Deken van Oss-straat 1 / Vught 
                                                                   (het afdelingsbestuur schuift aan om 20.15 uur) 
Dinsdag 30 jan. 2007            20.00 uur      regio Zuid-Oost Brabant 
                                                                   ATTC ’77 / Jan van Rixtelstraat 30 / Aarle-Rixtel 
Dinsdag 13 febr.  2007          20.00 uur      regio Zeeland 
                                                                   Dorpshuis “D’n Ostpit” / Vanderbijlparkstraat 1  
                                                                   Oudelande 
Maandag 26 febr. 2007         20.00 uur      regio Midden-Brabant 
                                                                   ttv Irene / Insulindestraat 3a / Tilburg 

Regiovergaderingen 
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Verenigingen die nog wedstrijdboekjes of formulieren voor de ledenadministratie nodig 
hebben, kunnen dit tijdig aan Ria Elshof doorgeven, dan zal er voor gezorgd worden dat 
deze op de regiovergaderingen aanwezig zijn. 
Ria Elshof / Plutostraat 17 / 5694 SV Son en Breugel 
tel. 0499 47 62 22 / e-mail: ria.leon.elshof@hetnet.nl 
 
Namens het Afdelingsbestuur 
Jan Mijnsbergen (secretaris) 

Na 33 jaar lidmaatschap van het afdelingsbestuur en voorzitter van de werkgroep T en W 
(afd. Brabant en vanaf 2001 afd. ZuidWest) vind ik het zo langzamerhand tijd voor een op-
volger. 
Als voorzitter van de werkgroep Toernooien en Wedstrijden coördineer ik de taken van de-
ze werkgroep. Dit zijn o.a. de afdelings- en regionale kampioenschappen, meerkampen, 
Kindertafeltennisfeest, licenties jeugd en senioren, topmeerkampen jeugd, planning diverse 
toernooien. 
Verder behoort tot mijn taak de uitgifte van een evenementen agenda en  de coördinatie 
met de andere NTTB afdelingen van de afdelingsontmoeting. 
Je bent als voorzitter van de werkgroep lid van het Afdelingsbestuur en Bondsraadslid. 
 
Heeft u interesse in deze uitdagende taak binnen de tafeltenniswereld neem dan contact op 
met mij: 
 
Nico van Erp 
tel.nr.: 0412-632106, e-mail: nicovanerp@home.nl 

Regiovergaderingen (vervolg) 

Opvolger gezocht voor Nico van Erp 

Opvolger gezocht voor Chris van Dijk 
De functie van Chris, die primair afdelingspenningmeester is, is te verdelen in een 3-tal 
werkgebieden, te weten 'Algemeen', 'Financiën' en 'Automatisering'. Binnen deze werkgebieden 
vallen een aantal taken met daaronder een aantal activiteiten cq sub-activiteiten. Conform deze 
opzet treft u hieronder de uitwerking aan: 
 
Werkgebied ALGEMEEN 
Hieronder vallen de volgende taken: 
1. Besturen:                Behartigen van de belangen van de leden en de belangen van de 

tafeltennissport in 't algemeen. 
Deze taak omvat de volgende activiteiten: 
·     is lid van het AB en woont dientengevolge de AB-vergaderingen bij (circa 10 x per jaar); 
·     is lid van het dagelijks bestuur, wat 1 à 2 x per jaar bijeenkomt. 
 
2. Representatie:        Vertegenwoordigen van de afdeling naar binnen en naar buiten. 
Deze taak omvat de volgende activiteiten: 
·     is bondsraadslid en woont als zodanig de bondsraadvergadering bij (2x per jaar); 
·     woont de Algemene Ledenvergadering bij (1x per jaar); 
·     woont zoveel mogelijk de regiovergaderingen bij (3 à 6 x per jaar); 
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Werkgebied FINANCIEN 
Hieronder vallen de volgende taken: 
1. Financiële Administratie:   Het beheer en bewaken van de geldstromen, alsmede de regis-

tratie t.b.v. de verantwoording 
Deze taak omvat de volgende activiteiten: 
·     het vastleggen van alle inkomsten en uitgaven van de afdeling en de wijzigingen in het 

vermogen en de aanwezige fondsen; 
·     eens per jaar het opstellen van de financiële verantwoording ten behoeve van de ALV. Dit 

omvat een balans en een exploitatierekening met daarbij een toelichting; 
Als sub-activiteit kan hierbij genoemd worden: Bijeenroepen van de kascommissie voor controle 
van de financiële bescheiden; 
·     het betalen van alle rekeningen en declaraties van de AB-leden en hun commissies e.d. 

Hierbij geldt dat declaraties van commissieleden geaccordeerd dienen te zijn door het 
desbetreffende verantwoordelijke AB-lid. De overige rekeningen dienen te worden getoetst 
aan het beleid of er dient een AB-besluit aan ten grondslag te liggen; 

·     het periodiek aan de verenigingen in rekening brengen van alle aan de afdeling verschul-
digde bedragen; 

·     het bewaken van de debiteuren en toezien op tijdige betaling. Bij niet-nakoming van de 
verplichtingen en/of bij wanbetaling het versturen van aanmaningen cq het doen  treffen van 
maatregelen door het AB of het verantwoordelijk AB-lid; 

·     het registreren en bewaken van de rekening-courant verhouding met de landelijke organisa-
tie; 

·     op kwartaalbasis verslag doen van de stand van zaken 'begroot versus werkelijk'; 
·     op basis van de aangeleverde deelbegrotingen per aandachtsgebied van de AB-leden en 

de werkelijke cijfers opstellen van een concept begroting ter bespreking in het DB en later in 
het AB; 

·     opstellen van de definitieve begroting met daarbij een toelichting ten behoeve van de ALV; 
·     op basis van wensen en/of eisen van het AB of derden aanpassen van het rekeningschema 

en aanverwante zaken ten behoeve van het inzichtelijk maken van de administratie en het 
voorzien in de informatiebehoefte; 

·     fungeren als contactpersoon voor de financiële zaken met de scholen in Oudenbosch, die 
zorgen voor Info ZuidWest. 

 
2. Beheer van de Gelden:      Verantwoord omgaan met de aanwezige middelen. 
Deze taak omvat de volgende activiteiten: 
·     het zorgen voor een verantwoorde liquiditeitspositie. Hierbij dient geanticipeerd te worden 

op AB-besluiten over het verstrekken van leningen e.d.; 
·     het op een verantwoorde wijze beheren (beleggen) van de geldmiddelen die niet direct 

liquide behoeven te worden aangehouden. Deze middelen worden niet anders dan in spaar-
tegoeden en/of deposito's belegd. 

 
Werkgebied AUTOMATISERING 
Hieronder valt de volgende taak: 
Behartigen automatiseringszaken:            Beoordelen beleidsmatige zaken op het gebied van  

de automatisering. 
Deze taak omvat de volgende activiteit: 
·     is namens de afdeling ZuidWest lid van de landelijke Commissie Automatisering, welke 

commissie vooralsnog 1x per jaar bijeenkomt. 
 
Chris van Dijk 
tel. nr. 013 534 54 46 
e-mail: chm.van.dijk@hetnet.nl 

Opvolger gezocht (vervolg) 
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Agenda 
Zaterdag 6 januari                 Back Hands toernooi jeugd 
Zondag 7 januari                    Back Hands toernooi senioren 
Donderdag 11 januari            Regiovergadering West-Brabant in Oudenbosch 
Zaterdag 13 januari               Regionale kamp. Midden Brabant en NO Brabant, jeugd 
Zondag 14 januari                 Regionale kamp. Midden Brabant en NO Brabant, senioren 
Zaterdag 20 januari               Receptie 50-jarig jubileum TCS in Steenbergen 
Zaterdag 20 januari               Top 6 meerkampen jeugd in Oss 
Zondag 21 januari                 Regionale jeugdcompetitie Noord-Oost Brabant 
Maandag 22 januari               Regiovergadering Noord-Oost Brabant in Vught 
Zondag 28 januari                 Nederlands Kampioenschap B/C licenties 
Dinsdag 30 januari                Regiovergadering Zuid-Oost Brabant in Aarle-Rixtel 
Zondag 4 februari                  Nationale C meerkampen senioren voorrondes 
Zondag 11 februari                Nationale jeugdmeerkampen ½ finales, A, B en sterke C 
Zondag 11 februari                1e ronde afdelings meerkampen jeugd C-D 
Zondag 11 februari                Regionale jeugdcompetitie Noord-Oost Brabant 
Dinsdag 13 februari               Regiovergadering Zeeland in Oudelande 
Zaterdag 24 februari              4e C jeugdranglijsttoernooi 
Zondag 25 februari                3e B jeugdranglijsttoernooi 
Maandag 26 februari             Regiovergadering Midden-Brabant in Tilburg 
Zaterdag 3 maart                    Nederlandse kampioenschappen senioren A 
Zondag 4 maart                      Nederlandse kampioenschappen senioren A 
Zondag 11 maart                    Nationale C meerkampen senioren, ¼ finales 
Zondag 18 maart                    Regionale jeugdcompetitie Noord-Oost Brabant 
Zondag 18 maart                    2e jeugd A ranglijsttoernooi 
Zondag 18 maart                    2e ronde jeugd afdelingsmeerkampen C-D 
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TCS bestaat 50 jaar 
Tafeltennisvereniging TCS uit Steenbergen bestond op 22 september precies 50 jaar en 
Paul Kil is tevens 50 jaar voorzitter. Het bestuur gaat dat vieren op zaterdag 20 januari. Van 
14.00 tot 15.30 uur is er een receptie in ’t Cromwiel, Krommeweg 1 te Steenbergen. Ook is 
er deze dag een reünie. Oud-leden worden verzocht contact op te nemen met Paul Kil, p.
kil@home.nl. 

De Nationale Sportweek is van vrijdag 13 tot en met zaterdag 21 april. Inmiddels is de dag-
indeling bekend: 
 
Vrijdag 13 april     : Opening 
 
Zaterdag 14 april  : Dag van de Balsport 
                               KNVB, KNHB, NeVoBo, KNKV en KNBSB 
 
Zondag 15 april    : Dag van de Fietssport 
                               KNWU, NTFU, Fit!Vak 
 
Maandag 16 april  : Dag van de Wintersport 
                               NSkiV, KNSB, SBN, NIJB, NCB 
 
Dinsdag 17 april   : Dag van de Racketsport 
                               KNLTB,  NBB, NTTB, SBN 
 
Woensdag 18 april       : Dag van de Watersport 
                               NKB, KNWV, KNRB, KNZB, NOB, 
                               Sportfondsen NL en NPZ/NRZ 
 
Donderdag 19 april       : Dag van School en Sport 
                               Alliantie School en Sport, CIOS Nederland 
 
Vrijdag 20 april     : Dag van de Dans en Gymnastische Sport 
                               (werktitel) KNGU en NADB 
 
Zaterdag 21 april  : Dag van de Loop en Wandelsport 
                               KNAU,  KNBLO-NL 

Nationale sportweek 
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ZuidWest 2e bij afdelingsontmoeting 
In de afdelingsontmoeting jeugd die op 19 november door de afd. Holland Noord prima 
werd georganiseerd heeft onze afdeling een 2e plaats behaald achter West.  
Gezien de sterkte van onze afdeling op dit moment het maximaal haalbare. Het aantal 
afmeldingen vanuit de geselecteerde jeugdleden was vooral bij de junioren erg groot. Dit 
vooral bij de jongens junioren heeft het heel veel telefoneren gekost om een team op de 
been te brengen. Bij de meisjes konden we nog een redelijk team op de been brengen. In 
de overige jeugdklassen, vooral bij de kadetten deed de ZuidWest afvaardiging het prima. 
De wisselbeker bleef weer in het bezit van West. En voor elke deelnemer was er na afloop 
een herinnering aan deze ontmoeting. Een ontmoeting die het volgende seizoen wordt 
georganiseerd door afdeling Gelre. 
 
De definitieve samenstelling van het ZuidWest team was als volgt: 
Meisjes junioren:                Nina Veeken (Never Despair)           Linda Cox (Bergeijk) 
Meisjes kadetten:               Marlotte Staps (Taverbo)                  Mieke vd Bergh (N.Despair) 
Meisjes pupillen/welpen      Joyce van Tuijl (Veldhoven)             Esme Schaar               
                                                                                                    (ViceVersa´51) 
Jongens junioren:               Marc Coumans (OTTC)                    Luke Zhang (Veldhoven) 
Jongens kadetten:              Stefan van Dooremaal (N.Despair)  Edwin van Tuijl (Veldhoven) 
Jongens Pupillen/welpen:   Bjorn v.Schaik (Veldhoven)              Jordi vd.Schoot (JCV)   
 
Nico van Erp (CTW)      
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Uit de clubbladen 
•    Het bestuur van SV red Star ’58 uit Goir-

le heeft het ledenbestand eens goed be-
studeerd. Dat geeft reden tot bezorgd-
heid. De grootste groep leden zijn de le-
den tussen de 50 en 60 jaar, met in hun 
kielzog de groep 40 tot 50 jarigen. Het is 
natuurlijk erg mooi dat deze mensen 
nog actief zijn, maar er moet ook ge-
zorgd worden voor aanwas, zodat Red 
Star ook in de toekomst bestaansrecht 
heeft. 

      Red Star is niet de enige vereniging met 
dit probleem. Veel tafeltennisverenigin-
gen zijn aan het vergrijzen en hebben 
moeite om de jeugd te interesseren voor 
de tafeltennissport. Het bestuur van Red 
Star vraagt de leden aan mond-op-
mond reclame te doen en zo mensen 
tussen de 6 en 30 jaar te interesseren 
voor onze sport en de vereniging Red 
Star. 

 
•    In De TikkeTik, het clubblad van ttv 

Smash uit Geertruidenberg, staat een 
artikel over het verschil tussen het 11 
punten en het 21 punten systeem. Het is 
een wiskundige benadering om te kijken 
hoe het zit met de winstverwachting van 
een betere speler. Met andere woorden, 
hoe groot is de kans op verstoring. Bij 
twee even sterke spelers is de kans op 
verstoring even groot en maakt het geen 
enkel verschil of er om 11 of 21 punten 
gespeeld wordt. Bij twee niet even ster-
ke spelers is er bij een game tot de 21 
een hele kleine kans op verstoring. Bij 
een best of 3 is dat 1%. Die kans is bij 
games tot de elf iets groter. Bij een best 
of 5 is dat 3%. Echt veel verschil maakt 
het dus niet uit. 

 
•    Via de website van ttv Waalwijk is het 

mogelijk deel te nemen aan een forum. 
Op dit forum kan iedereen een stelling 
plaatsen, een discussie oproepen, rea-
geren op een ingebrachte stelling, etc. 
Je kunt erop komen via  

      www.ttvwaalwijk.nl. 
 

•     In Flash-bek, het clubblad van ttv Flash 
uit Eindhoven, is een artikel overgeno-
men uit de krant van 3 november. Daar-
in staat dat minister Hoogervorst van 
volksgezondheid barkeepers en ander 
horecapersoneel gaat verbieden om tij-
dens hun werk te drinken. Om drank-
misbruik tegen te gaan, wil Hoogervorst 
verder bij wet gaan regelen dat in sport-
kantines alleen mag worden getapt voor 
leden van de betreffende club. Alleen 
vlak voor en vlak na de wedstrijden kun-
nen de gasten dan nog een pilsje be-
stellen. Ook wil de minister verhinderen 
dat sportclubs hun kantine verhuren 
voor feesten en partijen die niets met 
sport te maken hebben. Bovendien wil 
Hoogervorst de minimumleeftijd voor 
licht-alcoholische dranken verhogen van 
16 naar 18 jaar. 

 
•     Het bestuur van ttv Tanaka uit Etten-

Leur is druk bezig geweest met het 
nieuwe vijfjarenplan. Achter de scher-
men wordt er heel hard gewerkt aan za-
ken die voor Tanaka gedaan moeten 
worden en er wordt wel eens vergeten 
dat deze mensen zich met goede be-
doelingen en pro deo voor de club inzet-
ten. Binnenkort zal het bestuur het nieu-
we vijfjarenplan presenteren aan de le-
den. 

 
•     TTV Veldhoven heeft een geheel nieuw 

bestuur. Voor de zomervakantie trad het 
hele bestuur af en werden er drie nieu-
we bestuursleden benoemd. Volgens de 
statuten was dat onvoldoende, dus de 
eerste opdracht van de nieuwe BoBo’s 
was het zoeken van meer bestuursle-
den. Die zijn gevonden en op dit mo-
ment is er alleen nog een vacature voor 
iemand vanuit de technische commis-
sie. De nieuwe voorzitter van ttv Veldho-
ven is Harold van Erve. Hij is 42 jaar en 
speelt in het eerste team in de eerste 
klasse van de afdeling. Hij is al 17 jaar 
lid van de vereniging en speelde daar-
voor bij ttv Irene in Tilburg. 

 
Lees verder op bladzijde 18. 
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•    TTV Het Markiezaat in Bergen op Zoom 
heeft een L-sportgroep. Dat is een 
groep sporters met een lichamelijke be-
perking. Het aantal deelnemers aan de-
ze groep is op dit moment erg mager, 
slechts 7, en daarom wordt er gezocht 
naar meer deelnemers. Een oproep in 
de Bergse Bode heeft geen resultaat 
opgeleverd. Daarom de vraag aan de le-
den: zijn er in jullie kennisenkring mis-
schien mensen die in aanmerking zou-
den komen voor deze groep en die zin 
hebben om te tafeltennissen. 

 
•    TTC Middelburg heeft een professionali-

seringsslag gemaakt. Sinds een half 
jaar is Peter Boon voor één dag per 
week in dienst van de vereniging. Dat is 
al goed te merken, want in organisato-
risch opzicht lopen de TC-zaken erg 
goed. 

 
•    In het programma “Steffie waar ben je 

nou?” zoekt de presentatrice Steffie van 
de Bossche omroep Boschtion sporten 
en verenigingen op die niet erg bekend 
zijn. De bedoeling is ook om onbekende 
sporten wat beter te leren kennen en om 
die sporten ook een beetje te promoten. 
Op maandagavond 27 november zijn er 
opnames gemaakt bij de jeugd training 
bij ttv Never Despair in Den Bosch en 
op dinsdagmorgen bij de 55+ groep. De 
omroep zond de reportage in de week 
van 11 december t/m 15 december uit. 
De aflevering is nu nog te zien op de 
website van Boschtion, via de link naar 
VideoArchief, www.boschtion.nl. 

 
•    De lokale omroep van Roosendaal, Ra-

dio Stad FM, had enkele jeugdleden van 
ttv ODT uitgenodigd. Op dinsdagavond 
29 november waren ze, samen met 
jeugdcoördinator Wouter de Heide, live 
op de radio te horen. Een mooie gele-
genheid om reclame te maken voor de 
club, te vertellen over andere hobby’s, 
tafeltennismuziek te laten horen, etc. De 
deelnemers vonden het erg leuk om 
mee te maken.  

 

Uit de clubbladen (vervolg) 
•     TTV Westerzicht uit West-Souburg 

moet op zoek naar een nieuwe voorzit-
ter. Johnny de Rijke heeft aangegeven 
dat hij komende zomer gaat stoppen. 
Dit voornamelijk door tijdgebrek. Daar-
naast had ttv Westerzicht al een vacatu-
re in het bestuur. Helaas zijn er nog 
geen nieuwe kandidaten opgestaan om 
de opengevallen plaatsen te bezetten. 

•     In Sas van Gent was men op zoek naar 
een nieuwe voorzitter. Hans Kennis 
heeft in oktober aangekondigd dat hij, 
na 15 jaar in het bestuur te hebben ge-
zeten waarvan bijna acht als voorzitter, 
op 24 februari 2007 stopt als voorzitter 
van STV. Gelukkig is men er daar al wel 
in geslaagd een opvolger te vinden. Ar-
no Vermast neemt de hamer van hem 
over. 

 
·    Eind december staat er weer een grote 

schoonmaak gepland bij ttv Taverbo/
Sabo in Boxtel. Dan worden zaken on-
der handen genomen die bij de gewone 
schoonmaak blijven liggen, zoals het 
plafond, het dak van het gebouw, het 
buitenterrein, etc. Uiteraard mag elk lid 
komen helpen. 

 
·    Het bestuur van ttv Stiphout heeft geko-

zen voor De Andere Aanpak. Deze nieu-
we aanpak doet wat stof opwaaien, 
maar dat was voorzien. Inmiddels zijn 
de leden gewend aan de nieuwe con-
sumptiepenningen en de nieuwe manier 
van contributie-inning. 

 
•     Bij A.T.T.C. ‘77 in Aarle-Rixtel hebben 

ze een probleem. Er zijn nog maar 10 
jeugdleden en de vraag is: gaan we 
verder met jeugd? 


