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Het seizoen zit erop 
 
De voorjaarscompetitie is voor de meeste tafeltennissers 
weer achter de rug. Een enkeling moet nog spelen voor 
promotie of tegen degradatie, maar dan breekt de lange 
zomerperiode aan. Tafeltennissers liggen namelijk zo’n 
vier maanden stil. Er zijn nog een paar toernooien, waaron-
der de afdelingskampioenschappen, maar daarna is het 
rust. Je merkt ook aan de trainingsopkomst dat de compe-
titie ten einde is. Bij mijn vereniging stoppen we zelfs met 
de training op de woensdagavond omdat de gemiddelde 
opkomst erg laag is. Persoonlijk vind ik dit erg jammer.  Ik 
mis het intensief sporten in de lange zomerperiode en 
merk dat ik te weinig zoek naar alternatieven. 
In het verleden is er wel eens sprake geweest van een zo-
mercompetitie, maar die is nooit van de grond gekomen. 
Er zal ongetwijfeld veel te weinig belangstelling voor zijn. 
Maar wat kunnen we dan wel doen? Goede, liefst uitge-
werkte ideeën zijn welkom. 
 
Ik wens u allen een fijne zomerperiode en als er voldoende 
kopij is komt er net voor de vakantie nog een ge-Mixed. 
 
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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Afdelingsledenvergadering 
 

Dinsdag 8 mei 2007 
20.00 uur 

 
Cultureel Centrum Fidei et Arti 

Oudenbosch 

ALV 
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10e voetbaltoernooi voor tafeltennissers 

Op zaterdag 2 juni 2007 vindt weer het traditionele voetbaltoernooi voor 
tafeltennisverenigingen plaats in Geldrop. Na afloop is er weer de 

barbecue met hierop volgend de feestavond die deze keer een speciaal tintje krijgt i.v.m. de 
10e uitvoering van het toernooi. De organisatie is weer in handen van ttv Unicum. Op de 
site www.ttvunicum.nl staan in het fotoalbum de foto's van de laatste twee toernooien. 
 
Aan het toernooi, dat gehouden wordt op de velden van vv Braakhuizen kunnen maximaal 
24 team meedoen. De opzet van het toernooi is als volgt: 
-Er wordt gespeeld op kleine (halve) voetbalvelden met zes spelers en een keeper. 
-Het team mag bestaan uit 9 spelers.                                  
-De deelnemers moeten lid zijn van een tafeltennis vereniging en minimaal 
16 jaar oud op de dag van het toernooi  
-De duur van de wedstrijden hangt af van het schema, maar zal ongeveer 
15 minuten zijn. 
-Ieder team kan, bij een deelname van 24 teams, 8 wedstrijden spelen 
-Het motto is wederom: Het winnen van de FAIR-PLAY cup is belangrijker  
dan de toernooiwinst.                                   
 
De kosten die hieraan verbonden zijn is € 165,-  per team van 9 spelers. Dit is inclusief de 
barbecue, maar exclusief de drank. Voor teams die geen gebruik willen maken van de 
barbecue is het inschrijfgeld  Euro 80,-  per team. 
Partners, vrienden, vriendinnen en andere supporters die deze gezellige dag ook willen 
afsluiten met de barbecue kunnen op de dag zelf tegen betaling van Euro 11,00  kaarten 
kopen. Geef bij inschrijving aan hoeveel extra barbecuebonnen u wilt, op de dag zelf zijn er 
maar een beperkt aantal te koop. 
 
Inschrijven kan tot 11 mei bij Johan Franssen: j.franssen9@chello.nl 
Voor die datum moet ook het inschrijfgeld betaald zijn op 
Postbank-rekening 4355781 t.n.v. Johan Franssen  Ziggenstraat 4, 5662 RM te Geldrop  
onder vermelding van “voetbaltoernooi” en vereniging of teamnaam. 
 
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u die stellen aan Johan Franssen (tel: 040 – 2858348) 
of j.franssen9@chello.nl 

Door Johan Franssen 
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Als je als vereniging de beschikking hebt 
over een eigen kantine en daar een geluids-
installatie hebt staan waar zo nu en dan ook 
nog eens muziek uit komt, dan moet er be-
taald worden. Dat geldt overigens ook voor 
het hebben van een tv. 
Er zijn diverse stichtingen die geld willen 
zien van armlastige verenigingen. Allereerst 
Buma-Stemra. Ze vormen in feite een geza-
menlijk bedrijf. Buma gaat over het open-
baar maken van muziek (uitvoerings-
rechten) via liveoptredens, radio– en tv-
uizendingen, verspreiding via internet en 
achtergrondmuziek bij o.a. kantines. Stem-
ra richt zich op het vastleggen en verveel-
voudigen van muziek zoals de productie 
van cd’s. 
Sena int gelden voor de rechten van de ar-
tiesten en cd-producenten. 
Videma int de rechten voor videoproducties. 
De stichting is door de rechthebbenden van 
tv-programma’s en films gemachtigd om 
namens hen toestemming te geven voor 
groepsvertoning in sportkantines. Daarvoor 
moet uiteraard betaald worden. 
De NTTB heeft collectieve afspraken met 
de diverse stichtingen, waardoor we als ver-
enigingen korting hebben op het normale 
bedrag. 
Nu naar de Sena. 
Mijn vereniging maakt gebruik van de col-
lectieve regeling van de NTTB en daarom 
heb ik contact opgenomen met Sena. Ik 
kreeg geen excuses, maar wel een mail 
met de bevestiging dat mijn vereniging be-
taalt en dat de factuur gecrediteerd zou 
worden. Niets aan de hand zult u zeggen. 

Dus wel. Begin april opnieuw een brief van 
de Sena. We hebben niet betaald en moe-
ten daarom ook nog eens boete betalen. 
De rekening is nu € 404,80. Opnieuw neem 
ik contact op met Sena, maar nu volgt er 
geen enkele reactie meer. Daarom een offi-
ciële brief. Weer geen reactie. 
Ik neem contact op met de NTTB en op het 
bondsbureau geeft men aan dat er meer 
verenigingen problemen hebben met Sena. 
Ook op e-mails en brieven van de NTTB re-
ageert Sena niet. In overleg wordt besloten 
om nu aangetekende brieven aan deze or-
ganisatie te sturen. De NTTB in algemene 
vorm, ik namens mijn vereniging. U voelt 
het al aankomen, Sena reageert niet. 
Dat er betaalt moet worden voor allerlei au-
teursrechten snap ik, dat daar bureaucrati-
sche instellingen voor nodig zijn is in dit 
land vervelend, maar realiteit, dat de orga-
nisaties hun administratie niet op orde heb-
ben is echter kwalijk. Ik heb dan ook beslo-
ten actie te ondernemen tegen in dit geval 
Sena. Als je zo onbeschoft bent om niet te 
reageren, maar wel brieven weet te sturen 
met rekeningen en aanmaningen, dan 
wordt het hoog tijd dat het werken van dit 
soort organisaties publiekelijk aan de kaak 
wordt gesteld. Ik ga dat doen. Ik zoek de 
publiciteit en heb de hoop dat de NTTB 
hierin mee zal gaan. 
Graag zou ik weten of er meer verenigingen 
problemen hebben met Sena. Wanneer dit 
het geval is, stuur dan zo snel mogelijk een 
berichtje naar gemixed@nttb-zuidwest.nl. 
Alvast bedankt. 

Sena 

Het is de eerste week van januari 2007. Ik 
geniet nog van een vakantie en denk aan alle 
moois wat 2007 mij gaat bieden. Ah, daar is 
de post. Een brief van de Sena. Of mijn 
vereniging onmiddellijk € 368 wil overmaken. 
Het blijkt de voorbode van een vervelend 
begin van 2007. 

Door Johan Heurter 
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Het toernooi werd afgewerkt op 63 tafels. 
Positief was dat op de toernooidag slechts 
twee jeugdteams niet kwamen opdagen. Bij 
de senioren waren alle teams aanwezig. 
Bovendien had het ingaan van de zomertijd 
geen invloed op het niet tijdig aanwezig zijn 
´s morgens. 
Gedurende de gehele dag liep de 
organisatie goed en de deelnemers 
keerden met een voldaan gevoel 
huiswaarts. Velen zullen zeker weer op het 
38e Maasland toernooi aanwezig zijn wat op 
zondag 2 maart 2008 wordt georganiseerd.  
Ook was er voor het organiserende OTTC 

een succes weggelegd. In de hoogste 
jeugdklassen werd het team Marc Coumans 
en Bouke Hagreis knap eerste. In de finale 
keek het team tegen een 2-0 achterstand 
aan. Maar wist deze fanatiek strijdend om 
te zetten in een 3-2 zege. In de hoogste 
senioren klasse werd het als eerste 
geplaatste team van Unicum met Martijn 
van Leur en Patrick van Mol eerste. Een 2e 
plaats was er voor het team van Hutaf dat 
in de halve finale verrassen het team van 
Vice Versa´51 met Jurgen Wens en Jeroen 
de Heide uitschakelde. 

Maaslandtoernooi prima verlopen 

Door Nico van Erp 

Uitslagen: 
Senioren 
Klasse 1-2 1       3-0    Unicum                Martijn van Leur- Patrick van Moll 
                  2                Hutaf                    Dicky de Jong-Arnoud Meijer (FTTC) 
klasse 3:    1       3-2    Seta                     René Kerstjens-Ron v. Enckevort 
                  2                HTC                     Danny Franken-Nard Koppen 
klasse 4:    1       3-0    Asterix                 Peter Baggen-Wlodek Hankiewicz 
                  2                Unicum                Martijn van Waals- Danny Gombel 
klasse 5:    1       3-2    Elsloo´72             Stefan Maassen-Milan Roumen 
                  2                Docos                  Peter Plandsoen-Rob Devilee 
 
Jeugd: 
klasse 1:    1       3-2    OTTC                  Marc Coumans-Bouke Hagreis 
                  2                Slagvaardig         Tijmen van Baalen-Roy Braam 
klasse 2:    1       3-2    Vice Versa´51     Raijko Gommers-Stefan vd Broek 
                  2                 JCV                     Teun Snapper-Thy Visser 
klasse 3:    1       3-0    JCV                      Rens Mecking-Jordi vd Schoot 
                  2                JCV                      Bart Bekkers-Rick Bekkers 
klasse 4:    1       3-2    Flash                    Leslie Aarts-Anisa Heijdenrijk 
                  2                Return                 Niels Kukken-Hok Hengly      
klasse 5:    1       3-2    TCB                      Thomas Hofstee-Jeroen Willems 
                  2                Hercules              Daphne Gerritsen-Minou te Booij 

Zondag 25 maart organiseerde OTTC het 37e 
Maasland tafeltennis toernooi. De belangstelling 
voor het toernooi is elk jaar groot. Maar dit jaar 
was er een record te melden met 181 teams. 
Met dit aantal was het toernooi volgeboekt en 
moesten een 15 tal teams op de reserve lijst 
geplaatst worden.  



8 

Regionale bezigheidswedstrijden 

Joop van Hooft (welpen) en Henk van Rijn 
(asp/junioren) spannen zich al jaren in om 
deze alternatieve competitie steeds 
aantrekkelijk te houden voor de jeugdleden, 
die op zaterdag andere sportverplichtingen 
of werkzaamheden hebben. Bij navraag 
binnen onze regio blijkt dat deze competitie 
op zondag als vervanger voor de NTTB 
competitie op zaterdag zeer wordt 
gewaardeerd. De deelnemers kunnen zich 
qua sterkte eens meten met hun regionale 
tegenstanders. De organisatie hoopt er nog 
steeds op dat in de overige regio’s ook hier 
zo’n competitievorm van start zal gaan, 
zodat er voor de toekomst misschien 
uitwisselingen kunnen plaatsvinden, of dat 
er een zondagcompetitie opgestart kan 
worden. 
Mocht er interesse bestaan over deze 
competitievorm, neem dan contact met ons 
op. 
 

Welpen: 
In de leeftijdscategorie van 8 t/m 11 jaar 
hadden zich 15 teams aangemeld, die naar 
sterkte en ervaring in 3 poules werden 
ingedeeld om op 4 zondagen hun krachten 
te meten, welk team bestaande uit 2 of 3 
personen, zich voorjaarskampioen 2007 
mocht noemen. 
In deze 3 poules deed men voor elkaar niet 
onder en moest er tot en met de laatste 
zondag strijd geleverd worden, wie op het 
hoogste schavot mocht plaatsnemen. Dat 
er in deze groep regelmatig, maar normaal, 
een troostend woordje moest worden 
gesproken aan de verliezers, is niet 
vreemd. 
Na afloop van het competitiedeel, werd er 
als aanvulling nog een individueel 
toernooitje aan vast geplakt, waarbij voor 
de 3 sterkste spelers per poule leuke 
prijsjes beschikbaar waren. 

Uitslag:  competitiedeel. 
A poule                       B poule                                 C poule 
1 Attaque 1      15 p     1 Attaque 2           15 p          1 Hooghei 3        18 p 
2 Hooghei 1     15 p     2 Hooghei 2          13 p          2 PJS 2               17 p 
3 NTTV 1         11 p     3 Taverbo/sabo 1    9 p         3 NTTV 2            10 p 
4 Always Fair 1  7 p     4 Always Fair 2        7 p         4 NON 2               5 p 
5 NON 1            3 p     5 PJS 1                    6 p        5 Always Fair 3     3 p 
 
Uitslag: individueel toernooi. 

A poule                                  B poule                                  C poule 
1 Pim Coppens            8 p     1 Bram Schuurmans    8 p    1 Chesther v.d.Heuvel   8 p 
2 Sjors v.Liempd          7 p     2 Clif v.Driel                 7 p    2 René Meulenbroek    7 p    
3 Willem v.Liempd       6 p     3 Luuk Latour               6 p    3 Delano v.d.Heuvel      6 p 
 
Na afloop reikte Joop van Hooft de medailles en herinneringsvaantjes uit en bedankte 
trainers en begeleiders voor hun medewerking, maar ook alle deelnemers voor hun inzet en 
sportief gedrag tijdens dit seizoen. 

Het 2e deel van het nieuwe tafeltennis seizoen 
2006/07 is weer ten einde voor de jeugdleden uit 
de regio N-O-Brabant. Deze competitie vindt om 
de 2 of 3 weken plaats op een zondagmorgen 
vanaf 10.00 uur t/m 13.00 uur, in de gratis 
beschikbaar gestelde accommodaties van ttv. 
PJS, Taverbo/sabo en OTTC. 
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Aspiranten/junioren: 
Deze categorie in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar bestond jammer genoeg maar uit 11 teams 
van vijf regioverenigingen, wat een lager aantal is dan voorgaande jaren. De organisatie  
vraagt zich af waar het aanschort: 

-     is men als vereniging niet actief genoeg om dit bij de jeugdleden te promoten 
-     zijn er weinig vrijwilligers, die op zondag hun kroost willen begeleiden 
-     willen de jeugdleden liever uitslapen na een avondje stappen 

Wij weten het niet, wel is uit de praktijk gebleken dat er regioverenigingen zijn die steeds 
op het allerlaatste moment, wanneer de schema’s de deur uit zijn, zich nog aanmelden voor 
deelname. Zij kunnen dan helaas niet meer ingedeeld worden. De sluitingsdatum wordt op 
het inschrijfformulier duidelijk vermeld. 
Ondanks deze tegenvaller zijn we toch met deze 11 teams in 2 poules van start gegaan.  
Wel waren we zeer content met de aanmelding van 3 NON teams uit Heeswijk Dinther, die 
zich als NTTB vereniging hebben in laten schrijven. 
Tijdens het verloop van deze competitie werd er fel maar sportief gestreden om de beste 
plaatsen, waarbij duidelijk bleek dat de meer ervaren teams in de diverse poules de 
meerdere bleken te zijn tegenover de nieuwkomers. 
Aan het einde van dit competitiedeel werd evenals bij de welpen een individueel toernooitje  
erbij aangekoppeld, waarvoor 3 prijsjes beschikbaar waren. 
 
Uitslag competitiedeel:                  

A poule                                  B poule 
1 Hooghei 1        17 p            1 Hooghei 2        21 p  
2 PJS 1               12 p            2 NON 2              15 p 
3 NON 1               9 p            3 PJS 2               14 p  
4 NTTV 1              8 p            4 NTTV 3            14 p 
5 NTTV 2              4 p            5 NON 3                8 p 
                                              6 Taverbo/sabo 1  3 p 
 
Uitslag individueel toernooi. 
A poule                                           B poule                       C poule 
1 Martijn Timmermans  5 p              1 Bart v.d.Wijger 6 p    1 Carmen Hanegraaf   7 p 
2 Bas v.Uden                4 p              2 Bram v.Bavel    5 p    2 Teun Roozen            6 p 
3 Stijn Mathijssen         3 p              3 Bart Haerkens  3 p    3 Patrick v.Grinsven     5 p 
 
Henk v.Rijn mocht na afloop de medailles aan de winnaars overhandigen en hoopt op meer 
competitiedeelnemers uit onze regio. Alle deelnemers ontvingen nog een vaantje  ter herin-
nering aan deze competitie. 
Verder bedankte Henk de zaalbeheerders van Taverbo/sabo en OTTC voor het gratis 
beschikbaar stellen van hun zalen en de barmedewerkers voor het verzorgen van de 
inwendige mens, de begeleiders voor hun medewerking om de deelnemers te vervoeren, 
maar vooral een woord van dank aan de deelnemers voor hun inzet en sportief gedrag 
richting organisatoren en gastheren. 
Al met al toch weer een geslaagd voorjaarseizoen 2007, waarbij moet worden aangetekend 
dat de nieuwe inschrijfformulieren na 15 augustus a.s. bij de regioverenigingen binnen 
zullen zijn, zodat deze tijdig kunnen worden geretourneerd. 
 
RBW competitieleiders 
Joop van Hooft / Henk van Rijn 

RBW (vervolg) 
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Kent u, als tafeltennisliefhebber, het bestaan van deze Stichting? Hieronder volgt uitleg. 
 

HISTORIE 
De Nederlandse Tafeltennisbond is opgericht in 1935 door een samenbundeling van enkele plaatselij-
ke bonden. Sindsdien heeft de NTTB een steeds groter en rijker verleden gekregen. Een sportbond 
richt vanzelfsprekend haar blik op de toekomst, maar respecteert daarbij ook haar geschiedenis, die 
alsmaar omvangrijker wordt. Om die historie te bewaren, in een overzichtelijke en goede vorm te pre-
senteren, is de “Stichting Vrienden van het Tafeltennis Museum” opgericht. 
 

ONTSTAAN VAN DE STICHTING 
Sinds haar oprichting in juni 1991 heeft de “Stichting Vrienden van het Tafeltennis Museum” heel veel 
historisch materiaal weten te achterhalen. Door de tafeltennispioniers in ons land, oud-internationals, 
(vroegere) bestuurders en overige tafeltennisvrienden werd veel ter beschikking gesteld. Bovendien 
konden in zowel binnen- als buitenland uiterst waardevolle tafeltennisattributen worden aangekocht. 
 

DOEL 
De “Stichting Vrienden van het Tafeltennis” heeft zich als belangrijkste taak gesteld een basis te leg-
gen voor een museum. Wij beschikken momenteel al over een grote collectie, waarin o.a. de eerste 
modellen tafeltennisbats, oude balletjes, historisch documentatiemateriaal, affiches, foto’s, trofeeën 
etc. 
Daarom verzamelt zij alle voorwerpen die direct of indirect een relatie hebben met tafeltennis. Daar-
naast wil zij graag contact leggen tussen begunstigers. 
 

MIDDELEN 
De stichting ontvangt jaarlijks bijdragen van haar begunstigers. 
De stichting streeft naar het verkrijgen van subsidies, donaties, bijdragen enz. 
 

WAT KAN DE STICHTING BETEKENEN VOOR U 
De stichting is bereid (tegen een vergoeding) te exposeren bij speciale evenementen zoals bijv. jubi-
lea, toernooien etc. 
De stichting is er in geslaagd een bibliotheek op te zetten. U kunt hiervan gebruik maken onder nader 
af te spreken voorwaarden. 
De stichting voorziet haar begunstigers op verzoek van specifieke informatie. 
Zij houdt haar begunstigers op de hoogte van nieuwe aankopen, de financiële situatie (onder andere 
door middel van het jaarverslag) en ander nieuws. 
Zij verzorgt lezingen. 
Zij adviseert bij aanschaf en verkoop van “oude” tafeltennisartikelen. 
 

WORDT BEGUNSTIGER VAN DE STICHTING 

Begunstiger worden van de stichting houdt in dat u jaarlijks een bijdrage stort van Є 13,60 of meer. 

Dat kunt u persoonlijk doen, maar ook bedrijven, afdelingen of verenigingen worden hiertoe uitgeno-

digd. Deze bijdragen vormen de belangrijkste bron van inkomsten van de stichting. 
 

HUIDIGE BESTUURSSAMENSTELLING 
Bas den Breejen              voorzitter 
Freek Bosschers              secretaris 
Jan Willem de Gast         penningmeester 
Hans Kreischer                bestuurslid 
René van Dijk                  bestuurslid 
 

De Stichting “Vrienden van het Tafeltennis” hoopt – in het belang van de tafeltennissport – op ieders 

steun te mogen rekenen, dus ook op die van u. U kunt zich aanmelden bij Secretariaat Stichting 

Vrienden van het Tafeltennis Museum, Lindenlaan 95, 1815 HE Alkmaar 

 
Onze toekomst ligt in het verleden ! 

Stichting vrienden vh tafeltennismuseum 
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Nederlandse Kampioenschappen Tafeltennis 

voor 

Sporters met een Beperking 

(NK SB) op zaterdag 9 juni in Breda 

 
Sporters met een beperking die lid zijn van de NTTB kunnen tot 5 mei inschrijven voor de 
Nederlandse Kampioenschappen op 9 juni in Breda. De klasse-indeling wordt bepaald door 
de lijst van de Technische Commissie voor sporters met een beperking. Voor spelers die 
niet op deze lijst voorkomen beslist de bondsvertegenwoordiger. Men kan inschrijven voor 
enkel- en dubbelspel. 
Enkelspel:      Rolstoelers 1e tot en met 6e klasse en Lopers 1e tot en met 6e klasse. 

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen klassen worden 
samengevoegd, waarbij bij minder dan 4 inschrijvingen per klasse ook 
rolstoelers en lopers kunnen worden samengevoegd. 

Dubbelspel:    1e tot en met 6e klasse. Rolstoelers en Lopers worden samengevoegd. 
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kunnen klassen worden 
samengevoegd. 
Bij inschrijving met een partner uit een hogere klasse wordt het dubbel in de 
hogere klasse ingedeeld. 

 
Het inschrijfformulier kan gedownload worden via www.nttb.nl of via www.wanzl-belcrum.nl 

NK Sporters met een beperking 

 

Ook in 2007 worden weer twee tafeltenniskampen georganiseerd in de zomervakantie voor alle 
jongens en meisjes van 9 tot en met 19 jaar, die lid zijn van de NTTB. Vanzelfsprekend maakt 
tafeltennis een belangrijk onderdeel uit van het kamp, maar waar het ook om gaat is dat je een 
gezellige en sportieve week zult hebben. 
Zo wordt een aantal leuke activiteiten georganiseerd zoals (dubbel)toernooien, een dropping of een 
bosspel en een oergezellige bonte avond om de week af te sluiten. 
 
De THREE BALL jeugdsportkampen 2007 worden gehouden in het kleine Gelderse plaatsje 
Hengelo (dus niet de stad Hengelo in Overijssel). Midden in de bossen ligt hier de zeer fraaie 
kampeerboerderij De Haverkamp, die tevens beschikt over een speelweide en een volleybalveld. 

Wanneer: 
Week 1: maandag 6 augustus t/m zaterdag 11 augustus 2007 (kampleider: Remco Raghunath) 
 
Week 2: maandag 13 augustus t/m zaterdag 18 augustus 2007 (kampleider: Hendrikus Velzing)  
 
De aankomst is op maandag om 11.00 uur en het vertrek is op zaterdag om 12.00 uur. 
Wil jij ook meedoen? Kijk dan gauw op de website: www.tafeltenniskamp.nl en meld je aan! 

Tafeltenniskampen 
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Agenda 

Vrijdag 4 mei                         23e bestuurstoernooi regio Noord-Oost Brabant 
Zaterdag 5 mei                      Afdelingskampioenschappen jeugd in Veldhoven 
Zondag 6 mei                        Afdelingskampioenschappen senioren in Veldhoven 
Dinsdag 8 mei                       Algemene Leden Vergadering in Oudenbosch 
Dinsdag 8 mei                       Open Sasse kampioenschappen senioren 5e t/m 7e klasse 
Donderdag 10 mei                 Open Sasse kampioenschappen senioren 4e klasse en hoger 
Vrijdag 11 mei                       Beslissingswedstrijden afdelingscompetitie 
Zaterdag 12 mei                    Finale nationale C-meerkampen senioren 
Zaterdag 12 mei                    B/C kwalificatie ranglijsttoernooi jeugd 
Zaterdag 12 mei                    Internationaal studententoernooi Taveres in Eindhoven 
Zondag 13 mei                      Internationaal studententoernooi Taveres in Eindhoven 
Maandag 14 mei                    Voorronde Hackenbergcup 
Dinsdag 15 mei                     Voorronde Hackenbergcup 
Maandag 21 mei                    ¼ finale Hackenbergcup 
Dinsdag 22 mei                     ¼ finale Hackenbergcup 
Donderdag 31 mei                 ¼ finale Hackenbergcup 
Vrijdag 1 juni                         ¼ finale Hackenbergcup 
Zaterdag 2 juni                      Open Mierlose Tafeltenniskampioenschappen 
Zaterdag 2 juni                      Nationale jeugdmeerkampen finales 
Zondag 3 juni                        Nationale jeugdmeerkampen finales 
Vrijdag 8 juni                         ½ finale Hackenbergcup 
Zaterdag 9 juni                      Nederlandse kampioenschappen Sporters met een beperking 
Vrijdag 15 juni                       finale Hackenbergcup 
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Uit de clubbladen 

•    Een primeur in het clubbladgebeuren. 
Voor het eerst kreeg ik een gedrukt 
clubblad met kleurenfoto’s. TTV Smash 
uit Geertruidenberg heeft in De TikkeTik 
de kampioensfoto’s in kleur afgedrukt 
en dat ziet er toch heel chique uit. 

 

•    Ook een primeur in Boxtel. Bij ttv Taver-
bo organiseren jeugdcommissie en acti-
viteitencommissie een gezamenlijke ac-
tiviteit en volgens Rotsvast is dat de eer-
ste keer dat zoiets gebeurt. Wat ze ge-
zamenlijk gaan doen? Een fietstocht, 
kanovaren en een barbecue. 

 

•    In het clubblad van Tios ’51 uit Tilburg 
staat een hele bijzondere puzzel. De re-
dactie van Tios Nieuws is tijdens de NK 
op handtekeningenjacht geweest en 
heeft van tien deelnemers een handte-
kening veroverd. Die staan genummerd 
in het clubblad en aan de lezers de eer 
om de juiste naam bij de handtekenin-
gen te plaatsen. 

 

•    De familie Tromp heeft na het overlijden 
van Ed veel steun gehad van ttv Flash. 
Vandaar dat de familie graag wat terug 
wilde doen voor de Eindhovense vereni-
ging. Met behuklp van een bijdrage van 
de familie is een nieuwe geluidsinstalla-
tie aangeschaft voor in de kantine. 
Voortaan klinkt er dus een nieuw geluid 
bij ttv Flash 

 

•    Bij ttv Red Star ’58 in Goirle zijn er nieu-
we plafonds in de kleed- en douche-
ruimten gemaakt. Er werden helpers ge-
vraagd, maar niemand had zich spon-
taan opgegeven. Een belrondje hielp en 
met een groep vrijwilligers kon de klus 
in twee dagen geklaard worden. 

 

•    TTV Tanaka uit Etten-Leur wil nog meer 
gezelligheid. Een werkgroep gaat posi-
tieve en voor Tanaka interessante pun-
ten halen uit het NTTB boek Ledenwer-
ving en ledenbehoud. Aan de hand van 
hun aanbevelingen zullen er acties ko-
men, zodat het nóg gezelliger en leuker 
wordt bij Tanaka.  

•     TTV Westerzicht uit West-Souburg 
heeft problemen met een te gladde 
vloer. Daarom zal er deze zomer een 
nieuwe vloer gelegd worden en het be-
stuur is zich aan het oriënteren op een 
goede keuze. Ze zijn zelfs helemaal 
naar Oss gereden om daar te kijken. 
Ook een vloerenspecialist van de NTTB 
is een kijkje komen nemen en kwam tot 
de conclusie dat er maar twee vloeren 
geschikt zijn. Een daarvan is een beu-
ken houten vloer met clicksysteem en 
binnenkort zal hij langskomen met een 
monster. 

 

•     Ook in Helmond zijn er vloerproblemen. 
TTV Stiphout heeft nieuwe matten ge-
legd om het vuil uit de zaal te houden en 
roept iedereen op om beslist niet met 
schoenen de zaal in te gaan die buiten 
gedragen zijn. Er wordt nog gezocht 
naar een goede oplossing. 

 

•     TTV Wanzl-Belcrum uit Breda heeft 
geld nodig voor……. een nieuwe vloer. 
Er is dringend een nieuwe vloer nodig, 
maar het geld ontbreekt. Dat wordt dus 
zoeken naar een sponsor, of een be-
roep doen op het accommodatiefonds 
van de afdeling. 

 

•     TTV Het Markiezaat uit Bergen op 
Zoom bestaat 40 jaar. Alle leden is ge-
vraagd ideeën te spuien, zodat er onder 
het motto “voor elk wat wils” een scala 
aan activiteiten zal plaatsvinden. Als er 
meer bekend is zullen we het melden. 

 

•     TTV Never Despair uit Den Bosch zoekt 
sponsors en de leden worden gevraagd 
daarbij te helpen. Om ze te stimuleren 
daadwerkelijk een sponsor binnen te 
brengen, krijgen ze bij een succesvolle 
bijdrage een korting van 50% op hun 
jaarcontributie. 

 

•     Ook ttv ODT in Roosendaal zoekt spon-
sors en heeft ook de leden ingescha-
keld. Ze hebben een brief gekregen en 
ze krijgen uiteraard ook een nuttig ge-
schenkje: voor € 10,- aan consumptie-
bonnen te besteden in de kantine. 


