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Even er tussenuit 
 
Normaal ontvangt u vijf uitgaven van ge-Mixed per jaar. 
Dat zal dit jaar niet lukken. Ik ga er even tussenuit. Over 
een paar weken vertrek ik voor drie maanden naar de an-
dere kant van de wereld. Ik ga een weekje naar Sydney en 
bezoek tevens de Blue Mountains, daarna ga ik voor vijf 
weken naar Nieuw Zeeland en ontdek dat land met de 
camper, dan naar Bangkok en een week later sluiten we 
aan bij een groep die door Laos en Cambodja trekt en ten-
slotte gaan we nog een week uitrusten op een eilandje in 
Thailand. Al met al zijn we dan drie maanden verder en is 
het al 2008. Het is nog een beetje vroeg om u nu al fijne 
feestdagen te wensen, maar toch wens ik natuurlijk ieder-
een het beste voor 2008. 
Ik hoop vol energie weer terug te keren om in 2008 weer 
vijf keer ge-Mixed te laten verschijnen. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in mijn belevenissen aan de 
andere kant van de aardbol, stuur dan even een mailtje. U 
krijgt dan het adres van mijn weblog. 
 
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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Uitgerust en met een geweldig goed humeur kwam ik na mijn heerlijk verlopen vakantie 
weer terug in Aarle-Rixtel. Thuis maak ik altijd als eerste de post open die gedurende onze 
afwezigheid was bezorgd. Daar zat weer een brief van de Sena bij. Ik was opeens op mijn 
hoede. Het zal toch niet…… 
Ja hoor, weg goede humeur. De organisatie Sena had opnieuw een brief gestuurd. Ik zal 
nog even uw herinnering ophalen. 
Aan het begin van dit kalenderjaar heeft onze vereniging een rekening gekregen van Sena. 
Dat is een heffing die ten goede komt aan de artiesten waarvan wij in onze kantine muziek 
ten gehore brengen. Die rekening was ten onrechte. ATTC ’77 doet mee aan een 
collectieve regeling die de NTTB met de Sena heeft getroffen en we betalen dus jaarlijks 
via de NTTB onze bijdrage. Na wat e-mail verkeer en een aangetekende brief van zowel de 
NTTB als ATTC ’77 leek het misverstand uit de wereld. Sena stuurde immers een 
excuusbrief aan onze vereniging. 
In de zomervakantie kwam er dus weer een brief van Sena, met hetzelfde dossiernummer. 
We hebben nog steeds niet betaald en incassobureau Intrum Hustitia in Den Haag zal het 
komen innen. Weer maar eens gebeld met Sena. Gesproken met mevrouw Otten. Het 
dossier ATTC ’77 is gesloten, dus ze snapt ook niet hoe die brief bij ons terecht is 
gekomen. Wel gaf ze na enig aandringen toe dat er administratieve problemen zijn. 
De bron van de ellende ligt waarschijnlijk in het gebruik van twee adressen door 
verenigingen. Het postadres (secretaris) en het adres van de speelzaal. Sena gaat daarom 
uit van twee vestigingen en daarom moeten we twee keer betalen. Ik heb mevrouw Otten 
gevraagd in het dossier ATTC ’77 aan te geven dat er slechts één speellocatie is, maar dat 
heeft ze geweigerd. Daarom verwacht ze dat we volgend jaar weer zo’n brief zullen krijgen. 
Ik heb zelden zo’n belachelijke organisatie meegemaakt. Daarom heb ik verdere actie 
ondernomen. Omdat meerdere verenigingen van diverse sportbonden problemen hebben 
met Sena zal NOC*NSF nu stappen ondernemen. We wachten af. 

Sena blijft me achtervolgen 
Door Johan Heurter 
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Belcrum 1 wint voetbaltoernooi Unicum 

De weergoden hadden, zoals alle jaren, 
weer rekening met ons gehouden en het 
was prachtig voetbalweer. 
Uit de reacties van de vele deelnemers 
blijkt dat veel tafeltennissers het leuk vinden 
om na het seizoen elkaar te ontmoeten zon-
der dat er een batje en een pingpongballe-
tje aan te pas komen.  
 
Er hadden dit jaar 23 teams ingeschreven, 
waaruit blijkt dat het voetbaltoernooi een 
groot succes geworden is in Noord Brabant 
en zelfs ook ver daarbuiten. Er deden na-
melijk ook weer 3 teams van buiten de Bra-
bantse grenzen mee, Arnemuiden met 2 
teams en Nieuw-Vennep met 1 team. 
De tafeltennissers van 23 teams uit 17 ver-
enigingen, waarvan ttv Wanzl Belcrum met 
3 teams en ttv Arnemuiden, ttv Flash en 
ttvTV Unicum met 2 teams, hebben laten 
zien dat ook zij met een voetbal aardig uit 
de weg te kunnen.  
Er werd op de velden van vv Braakhuizen in 
Geldrop fanatiek maar uiterst sportief ge-
streden om een plaats in de finales. Er wer-
den 88 wedstrijden van 12 minuten ge-
speeld alvorens bekend was dat “Belcrum 
1” van ttv Wanzl/Belcrum dit jaar de win-
naar zou zijn. 
In de finale tegen “FC de Buffels” van ttv 
The Backhands uit St. Willibrord won 
“Belcrum 1” het toernooi, na vorig jaar der-
de geworden te zijn. Over het hele toernooi 
gezien hadden we terechte winnaars. 
Voor FC de Buffels van ttv the Backhands 
is het voor de derde jaar achtereen dat ze 
in de finale stonden en niet de hoofdprijs 
mee naar huis mochten nemen. We hebben 
begrepen dat ze voor volgend jaar drie we-
ken eerder op trainingskamp gaan en dan 
wel de 1e prijs mee gaan nemen. De derde 
plaats was voor het team “Kater, zo niet 

dan later”van ttv Arnemuiden dat  om de 
plaatsen 3 en 4 won van het team “TTCV” 
van TTCV Veghel. 
 
“Oh, ik denk niet dat dit team komt opda-
gen”van ttv Nieuw Vennep wonnen de zo fel 
begeerde Fair–play cup. Zij hebben ook 
nog eens de 5e plaats behaald en hebben 
de verre reis dus niet voor niets gemaakt.  
 
Nadat om 19.30 uur in de zaal van Unicum 
de prijsuitreiking plaatsgevonden had volg-
de er een gigantische feestavond in het 
clubhuis dat tot in de late uurtjes duurde. 
Omdat dit het 10e toernooi was is er ook 
nog een gigantische loterij geweest met ve-
le mooie prijzen en is de feestavond op een 
fantastische wijze opgeluisterd door de mu-
zikale klanken van het feestduo Richard en 
Cor. 
 
Heeft uw vereniging nog nooit meegedaan 
aan dit supergezellige toernooi en is daar 
wel interesse voor, hou dan onze website of 
de aankondiging op de site van “ZuidWest” 
in de gaten, want begin juni volgend jaar 
gaat het weer gebeuren. 
 
Namens ttv Unicum willen we alle deelne-
mers en alle vrijwilligers nogmaals bedan-
ken voor een fantastische dag. 
 
Foto’s van het voetbaltoernooi zijn te zien 
op de website van de club: 
www.ttvunicum.nl 
 

Zaterdag 2 juni werd weer het jaarlijkse 
voetbaltoernooi voor tafeltennisverenigingen 
georganiseerd door tafeltennisvereniging 
Unicum uit Geldrop. Een speciale uitvoering 
omdat dit toernooi alweer voor het 10e 

achtereenvolgende jaar werd gehouden.  

Door Johan Franssen 
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OTTC is voorbeeldvereniging 

OTTC uit Oss is door de NTTB aangewezen als een van de vijf 
voorbeeldverenigingen in de regio Noord Brabant en Zeeland. Het 
Brabants Dagblad besteedde aandacht hieraan. Het onderstaande 
artikel komt uit de krant van 11 augustus 2007. 
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De vereniging: 
TTV Flash, opgericht in 1974, behoort met 
een ledenaantal van 220 leden tot een van 
de grootste tafeltennisverenigingen van 
Zuid-Nederland. Momenteel spelen er 9 se-
niorenteams en 7 jeugdteams NTTB-
competitie. Alle teams spelen op regionaal 
niveau uitgezonderd twee jeugdteams die 
op landelijk niveau (landelijk A) acteren. De 
vereniging heeft ten doel om met zelf opge-
leide spelers en speelsters een hoger ni-
veau te bereiken en te handhaven zowel bij 
de senioren als bij de jeugd. Om dit te kun-
nen bereiken dient de organisatie uitgebreid 
te worden. 
Daarom is ttv Flash op zoek naar meerdere 
enthousiaste trainers die de technische staf 
willen uitbreiden en trainingen willen verzor-
gen aan een of meerdere groepen.  
 
Profiel: 
Gediplomeerde jeugdtrainers of trainers A, 
die enthousiast zijn, om de hierboven be-
schreven doelen te realiseren. Hij of zij 
werkt onder verantwoording van de hoofd-
trainer die samen met de trainersstaf de 
trainingsdoelen formuleert. De trainer is in 
staat om zelfstandig de gewenste doelen te 
vertalen naar trainingsprogramma’s. Een 
aantoonbare ervaring met het werken met 
jonge kinderen en het op pedagogisch ver-
antwoorde manier van lesgeven is een ver-
eiste. Deelnemen aan trainers- en tech-
nisch overleg is natuurlijk vanzelf sprekend. 

Het begeleiden en coachen van een team 
of spelers zou een zeer gewenste aanvul-
ling zijn. Hebt u interesse in deze uitdaging, 
neem dan contact op met onderstaande 
contactpersoon. 
 
Vergoedingen: 
In overleg. 
 
Informatie: 
  
Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met 
Han van der Zijden 
Tel: (040)2455070 
Email: voorzitter@ttvflash.nl 
Voorzitter ttv Flash 
Bestuurslid technische zaken a.i. 
 
Kijk ook eens op onze website:  
www.ttvflash.nl.  

ParaGames Breda 

TTV Flash zoekt gediplomeerde trainers 

De voorbereidingen voor de ParaGames-
Breda! zijn in volle gang. Dit evenement 
vindt plaats op 12, 13 en 14 oktober op di-
verse sportaccommodaties in Breda en is 
gericht op sporters met een beperking. Er 
worden zowel breedtesport- als topsportac-
tiviteiten georganiseerd. Zie ook www.
paragamesbreda.eu. 
TTV Wanzl-Belcrum verzorgt het tafelten-
nisgedeelte. 

Op vrijdag 12 oktober organiseert de club 
een clinic voor leerlingen van een middelba-
re Mythylschool. 
Op zondag 14 oktober organiseren ze, 
evenals 2 jaar geleden, een tafeltennistoer-
nooi. De inschrijving loopt momenteel. Het 
toernooi heeft een internationaal karakter: 
er hebben zich al een vijftal Belgische deel-
nemers aangemeld. 
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De functie van Chris van Dijk, die primair 
afdelingspenningmeester is, is te verdelen 
in een drietal 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 regiovergade-
ringen bij (3 à 6 x per jaar); 
 

Werkgebied FINANCIËN 

Hieronder vallen de volgende taken:  
1. Financiële Administratie: Het beheer en 
bewaken van de geldstromen, alsmede de 
registratie 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 verant-
woordelijke 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 
verschuldigde 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 organisatie; 
• op kwartaalbasis verslag doen van de 
stand van zaken 'begroot versus werkelijk';  
• op basis van de aangeleverde deel-
begrotingen 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 rekening-
schema en aanverwante zaken ten behoe-
ve 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 ge-Mixed en 
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 spaartegoeden en/of 
deposito's belegd. 
  

Penningmeester gezocht 
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Vervolg penningmeester gezocht 

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. 
 
Meer informatie bij 
Chris van Dijk  
tel. nr. 013 534 54 46  
e-mail: chm.van.dijk@hetnet.nl 

Pedro van Loo stopt bij Never Despair 

Pedro van Loo heeft met onmiddellijke ingang zijn voorzitterschap van ttv Never Despair in 
Den Bosch neergelegd. Dit besluit is helaas het gevolg van een vertrouwensbreuk tussen 
de voorzitter en de overige bestuursleden. Communicatie, betrokkenheid en adequaat 
handelen waren volgens het bestuur onvoldoende. De breuk werd enkele dagen voor het 
kampioensfeest (ttv Never Despair bestaat 60 jaar) een feit. Pedro van Loo is 16 jaar lid 
geweest van ttv Never Despair en zat de laatste 7 jaar in het bestuur.  
De resterende bestuursleden gebruiken de periode tot de Algemene Leden Vergadering 
van 1 november om plannen rond de organisatie van de vereniging opnieuw invulling te 
geven. Ze vragen de overige leden actief mee te denken over de toekomst van de club en 
de eigen inbreng. 

Voorzitter WTW gezocht 

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 
opvolger. Als voorzitter van de werkgroep Toernooien en Wedstrijden coördineer ik de 
taken van deze werkgroep.  

Dit zijn o.a. de afdelings- en regionale kampioenschappen, meerkampen,Kindertafel-
tennisfeest, 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. Verder ben je 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 of e-mail: nicovanerp@home.nl 
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Als vereniging kun je dan twee dingen 
doen: meer werven en beter behouden. 
Overigens, geldt dit ook voor de afdeling 
waarin deze vereniging zich bevindt. 

Ik merk in mijn werk dat nog te weinig 
verenigingen actief werven. Actief, dat wil 
zeggen dat je niet rekent op het via-via 
circuit maar activiteiten organiseert, met de 
gemeente aan tafel gaat, of met de 
Kinderopvang of buitenschoolse opvang 
aan de slag gaat. Er gebeurt genoeg in 
Nederland op subsidiegebied waarbij je aan 
kunt haken. Alle informatie vind je in de 
handleiding ledenwerving en ledenbehoud 
(op onze site) of op http://www.sport.nl/. Het 
is niet altijd zo dat je leden overhoudt aan 
dergelijke wervingsactiviteiten. Het is altijd 
wel promotie van de tafeltennissport. Dat 
moet je blijven doen. Op lange termijn gaan 
we dat effect merken. 

‘Ja ,  maar ' ,  hoor  ik  sommige 
verenigingsmensen zeggen, ‘werven heeft 
toch geen zin als je nieuwe leden niet op 
kunt vangen? We hebben geen trainer.' Dat 
is soms ook helemaal waar, maar hoe nu 
dat laatste te veranderen? Waarom is er 
geen trainer te vinden, waarom kunt u 
niemand vinden die op een cursus wil? De 
trainers die er zijn, zijn ontzettend 
gemotiveerd en vinden het hartstikke leuk 
om voor een club aan de slag te gaan. Wat 
maakt het voor hen zo leuk? De club, het 
plezier van de kinderen, de nuttige 

vrijetijdsbesteding, de successen, het extra 
zakcentje. Maak het aantrekkelijk voor 
jonge mensen om bij de club te blijven als 
trainer door ze iets te bieden. Iets wat 
opweegt tegen andere bijbanen of hobby's.  

Toegegeven, ik spreek ook verenigingen 
die het altijd goed hebben gedaan en 
momenteel in een dip verkeren. Gaat er 
een jeugdspeler of speelster weg, dan 
lopen er vaak meerdere weg. Daar is weinig 
tegen te doen. Behalve weer nieuwe leden 
werven. Altijd maar weer blijven werven, dat 
is het enige wat je kunt doen.  

Om terug te komen bij het begin: gaat het 
niet goed met de tafeltennissport? Het is 
maar hoe je het beziet. Het gaat niet goed 
met de georganiseerde sport in het 
algemeen. Waarom niet? Omdat te weinig 
mensen sporten in hun vrije tijd en omdat te 
weinig sporters in hun vrije tijd kadertaken 
willen doen (al dan niet betaald). Veel 
mensen kiezen voor vrijblijvender en vaak 
duurdere opties in de commerciële tak van 
het sportaanbod (bijv sportschool) of juist in 
de ‘doe-het-zelf hoek' (bijv joggen). In de 
georganiseerde sport kennen de bonden 
die inhaken op een bepaald gevoel 
(familiesport bijvoorbeeld (hockey) of doe-
het-zelf maar dan georganiseerd 
(wandelen)) wel ledenwinst. De grote 
meerderheid is zoekende naar een punt 
waarop het kan aanhaken bij ‘de losse 
sporter'.  

Nieuwe ronde, nieuwe kansen 

Door Ingrid Koppelman, accountmanager NTTB 

Volgens sommigen van ons gaat het niet goed 
met de tafeltennissport. Is dat wel zo? Ja, we 
verliezen leden, een kleine 800 in een jaar tijd. 
Dat is niet goed. Uit de cijfers blijkt dat het verlies 
alleen bij de jeugd zit. Per afdeling verschillen de 
verliezen, maar iedere afdeling heeft gemiddeld 
100 jeugdleden minder dan vorig jaar rond deze 
tijd. Als je je bedenkt dat er ook veel nieuwe 
jeugdleden geworven worden, dan is de uitstroom 
dus wel groot te noemen.  
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Waar liggen onze kansen? Op veel 
plekken, en daar hebben we iedereen die 
onze sport een warm hart toedraagt bij 
nodig. Tafeltennis is nog steeds een 
populaire vrijetijdsbesteding van veel 
mensen. Iedereen kent het. Iedereen vindt 
het leuk. Het imago als wedstrijdsport is 
weliswaar niet erg verbeterd, maar dat is 
ook hardnekkig en moeilijk te veranderen. 
Waar het om gaat zijn zaken die je wel 
beïnvloeden kunt. Hoe maak je een goede 
start door het spel tafeltennis als sport 
verder te laten gaan, bij jong en oud? Als 
NTTB willen we elkaar (we zijn immers 
samen de NTTB) ondersteunen met die 
zaken, onder andere ik ben daarvoor 
werkzaam bij de bond. En er zijn vele 
vrijwilligers in het land die erg hun best 
doen om tafeltennis te promoten. Waarvoor 
hulde en dank.  

De meeste verenigingen die willen zijn 
inmiddels ook doordrongen van het feit dat 
het sportklimaat veranderd is en dat zij dus 
ook mee moeten veranderen. En niet alleen 
de verenigingen hebben dat door, de NTTB 
is ook meegegaan in de veranderingen. We 
hebben slechte tijden gekend, maar de 
goede tijden liggen voor ons. We hebben 
nieuwe Hoofdbestuursleden die willen ver-
anderen; we hebben een nieuwe directeur 
die een aantal zaken flink aantrekt. Er is 
een helder beleidsplan geschreven dat nu 
in de praktijk tot wasdom moet komen. We 
hebben afdelingen die zichtbaarder worden 
en sterker worden, we hebben verenigingen 
die willen en kunnen; we hebben leden uit 
alle lagen van de bevolking die 

gepassioneerd zijn over het spel. En - 
nogmaals - we hebben veel vrijwilligers die 
zich actief inzetten. Langzaamaan draaien 
alle neuzen dezelfde kant op en dan kan 
het hard gaan. Die eenheid, die willen we 
graag: onze sport als motor van het geheel. 
Die passie draag je over op anderen.  

Met die passie hebben we hard gewerkt 
aan nieuwe folders en promotiematerialen 
voor verenigingen. Er is ook hard gewerkt 
aan het moderniseren van de opleidingen. 
Ook hebben we subsidie gekregen om 
diverse pilots op te starten waarin we tafel-
tennis onder de aandacht van jeugd en van 
senioren gaan brengen. We proberen 
nieuwe dingen uit zoals blacklight tafel-
tennis en tafeltennissen achter een ronde 
tafel. We zoeken contact met onze toppers 
en met onze voorzitters: we willen goede 
voorbeelden laten zien. Want die zijn er. 
Soms tegen de stroom in, dus ik ben 
benieuwd wat er kan bij wind mee! Houd de 
NTTB site en de Nieuwsbrief in de gaten! 

Ik verwacht dat we volgend jaar ledenwinst 
op de teller kunnen zetten. We zijn al 
gegroeid qua seniorenaantallen, het moet 
toch ook lukken de jeugd te boeien met 
onze fraaie, veelzijdige sport? Probeer een 
steentje bij te dragen, want de bond dat zijn 
niet die mensen in Zoetermeer, of die van 
de afdeling; de bond dat bent u net zo goed 
als ik.  

Ik wens een ieder een goede start van het 
nieuwe seizoen. Zowel achter de blauwe of 
groene tafel als ook vanachter de 
bestuurstafel. 

Verplicht aanmelden van toernooien 

Een toernooi waar leden van meerdere verenigingen aan deelnemen zijn verplicht dit aan te melden 
bij de werkgroep TW. Het aanvragen kunt u doen door gebruik te maken van een aanvraagformulier. 
Tevens dient u minimaal twee maanden voor uw toernooi een concept inschrijfformulier, zoals u dit 
naar de verenigingen gaat sturen, te zenden naar N.v.Erp, Begijnenstraat 169, 5341 BJ Oss. 
Tel.: 0412-632106, e-mail: nicovanerp@home.nl. Pas nadat u goedkeuring heeft ontvangen van de 
werkgroep TW mag u de inschrijfformulieren naar de door u uit te nodigen verenigingen sturen. 
Tevens is het verplicht dat er een Bondsvertegenwoordiger wordt aangesteld door de afdeling. Dit in 
overleg met Nico van Erp. Voor de organisatoren zijn geen kosten verbonden aan deze 
Bondsafgevaardigde. Het is niet noodzakelijk dat de Bondsafgevaardigde aanwezig is op alle 
toernooien. In vele gevallen zal hij alleen een adviserende taak op afstand hebben.   
Stuur uw toernooi aanvraag zsm in, bij voorkeur per e-mail, om teleurstelling te voorkomen. Wij zullen 
uw toernooi dan opnemen in de volgende uitgave van de evenementenagenda.  
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Tijdens de Wereldkampioenschappen in mei 
2007 heeft de ITTF besloten dat lijmen die 
schadelijke vluchtige bestanddelen bevatten 
met onmiddellijke ingang niet langer 
goedgekeurd zijn. Alle goedkeuringen van lijm 
zijn vanaf mei 2007 ingetrokken. Hieronder 
treft u de officiële tekst aan van de ITTF.  

Nieuwe lijmregels 

Het Hoofdbestuur van de NTTB is gehouden 
aan dit besluit maar staat hier ook volledig ach-
ter en adviseert spelers en verenigingen, con-
form het besluit van de ITTF, met onmiddellijke 
ingang niet langer lijmsoorten te gebruiken die 
schadelijke vluchtige bestanddelen (VCs) bevat-
ten. Hieronder vallen lijmen met organische en 
anorganische bestanddelen met uitzondering 
van water. 
Elke speler, of in het geval van minderjarigen 
zijn/haar ouders, heeft de verantwoordelijkheid 
te stoppen met het gebruik van lijm die schadelij-
ke VCs bevatten. Spelers die toch dergelijke 
lijmsoorten gebruiken, doen dit óp eigen risico. 
De NTTB kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor de eventuele gevolgen of gezondheidspro-
blemen die voortvloeien uit het gebruik van der-
gelijke lijmen. Het Hoofdbestuur adviseert der-
halve alle spelers dringend om andere lijmsoor-
ten te gebruiken. Bijvoorbeeld lijmsoorten op wa-
terbasis, die vrij zijn van schadelijke vluchtige 
bestanddelen. Echter, ook sommige lijmsoorten 
op waterbasis bevatten schadelijke bestandde-
len en moeten bijgevolg vermeden worden. 

 
Het Hoofdbestuur heeft daarom het volgende 
besloten: 
1. Vanaf 15 september 2007 geldt in alle accom-
modaties waar tafeltennis wordt gespeeld een 
verbod om te lijmen in gesloten ruimtes onge-
acht of de ruimte geventileerd is. Dat houdt in 
dat in de gehele accommodatie niet gelijmd mag 
worden. Het verbod geldt voor alle lijmen, met of 
zonder VC's. 
Lijmen kan alleen geheel op eigen risico in de 
buitenlucht. Dat geldt voor iedereen, zowel jeugd 
als senioren. 
2. Vanaf 15 september 2007 zal bij evenemen-
ten onder auspiciën van de NTTB worden ge-
controleerd op het lijmen in gesloten ruimtes. 
Onder evenementen verstaan we competities, 
toernooien, meerkampen en andere wedstrijd-
vormen die in dit kader worden gehouden. Alle 
evenementen waarvan de uitnodigingen reeds 
zijn verzonden, vallen ook onder dit besluit. 

3. Indien direct voor of tijdens een evenement 
(een toernooi of competitiewedstrijd) geconsta-
teerd wordt dat er gelijmd wordt binnen de ac-
commodatie, dan is de betreffende persoon 
strafbaar. 
4. Indien bij een toernooi geconstateerd wordt 
dat een deelnemer (of begeleider van de deelne-
mer) de onder punt 1 beschreven regel over-
treedt, dan volgt direct uitsluiting van het gehele 
(lopende) toernooi waaraan op dat moment 
wordt deelgenomen. 
Bij toernooien krijgt de bondsvertegenwoordiger 
de bevoegdheid om deze maatregel uit te voe-
ren. 
Indien er geen bondsvertegenwoordiger aanwe-
zig is, dan is dat de toernooileider. 
5. Indien bij een competitiewedstrijd geconsta-
teerd wordt dat een deelnemer (of begeleider 
van de deelnemer) de onder punt 1 beschreven 
regel overtreedt, dan volgt direct uitsluiting van 
alle te spelen partijen van de competitiewedstrijd 
waaraan op dat moment wordt deelgenomen. Bij 
competitiewedstrijden heeft de bondsscheids-
rechter de bevoegdheid om deze maatregel uit 
te voeren. Verder zullen door het Hoofdbestuur 
aan te wijzen personen ook de bevoegdheid krij-
gen deze maatregel uit te voeren voor alle com-
petitiewedstrijden zonder bondsscheidsrechter. 
Deze maatregelen zijn voorlopig van kracht on-
geacht de gebruikte lijm(en). Per 1 januari 2008 
is  lijmen met VC-houdende lijm bij jeugdevene-
menten niet meer toegestaan, ook niet in de bui-
tenlucht. Hierop zal bij jeugdevenementen wor-
den gecontroleerd met meetapparatuur waar-
mee het onderscheid tussen lijm(en) met en 
zonder VC’s kan worden vastgesteld. Indien de 
NTTB op 1 januari niet kan beschikken over de-
ze meetapparatuur, zal controle plaatsvinden 
vanaf het moment dat de meetapparatuur be-
schikbaar is. Wanneer iemand die in een jeugd-
competitie of jeugdtoernooi speelt wordt betrapt 
op het gebruik van lijm(en) met VC’s volgt dis-
kwalificatie. 
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Ook dit seizoen staat er weer een 
afdelingsontmoeting voor de jeugd op het 
programma. Dit nu al weer voor de 15e keer. Er 
wordt deelgenomen door de sterkste jeugdleden 
van de afdelingen Gelre, West, Holland-Noord 
en ZuidWest. Het streven is dat elke afdeling 
met de sterkst mogelijke jeugdleden uitkomt. 

Afdelingsontmoeting jeugd op 25 november 

Ook dit seizoen staat er weer een afde-
lingsontmoeting voor de jeugd op het pro-
gramma. Dit nu al weer voor de 15e keer. 
Er wordt deelgenomen door de sterkste 
jeugdleden van de afdelingen Gelre, West, 
Holland-Noord en ZuidWest. Het streven is 
dat elke afdeling met de sterkst mogelijke 
jeugdleden uitkomt. 
Dit jaar is de organisatie in handen van de 
afdeling Gelre. De definitieve locatie is op 
dit moment nog niet bekend. De ontmoeting 
wordt gehouden op zondag 25 november, 
aanvang 10.30 uur. Einde ca. 17.00 uur. 
Zowel bij de jongens als de meisjes wordt 
gespeeld in drie leeftijdsgroepen, junioren, 
kadetten en pupillen/welpen. De wedstrij-
den worden gespeeld in de vorm van een 
achtkamp. Hierbij spelen de spelers van de-
zelfde afdeling niet tegen elkaar. 
Het dubbelspel wordt na afloop van de 
meerkampen nog gespeeld. 
 
Teamsamenstelling  
Meisjes junioren  
1 Marlotte Staps Flash 
2 Stefanie van Genegen Hotak´68 
res.1 Miege vd Bergh Never Despair 
res.2 Fennis Floor Wanzl/Belcrum 
res.3 Kelsey Krijgh Vice Versa´51 
res.4 Nikki Snapper Tanaka 
res.5 Lisette van Meel Wanzl/Belcrum 
res.6 Rachel vd Wielen Tanaka 
Meisjes kadetten  
1 Dianne Overbeeke Hotak´68 
2 Dani Stassen OTTC 
res.1 Sharin Davidse Middelburg 
res.2 Laura Kolen Bergeijk 
res.3 Derby Vissenberg Tanaka 

res.4 Anissa Heijdenrijk Flash 
res.5 Jessica Prinssen Hotak´68 
Meisjes pupillen/welpen  
1 Joyce van Tuijl Veldhoven 
2 Marlouvan Kuijk Vice Versa´51 
res.1 Esmee Schaar Tanaka 
res.2 Maaike molders RDT 
res.3 Renee Vos Breda 
res.4 Joyce van Gompel Veldhoven 
res.5 Valerie van Verkuijl Hotak´68 
Jongens junioren 
1 Simon Schoones JCV 
2 Wouter vd Stee Never Despair 
res.1 Thomas van Gasteren JCV 
res.2 Ramon Joossen Tanaka 
res.3 Anthony Laco Middelburg 
res.4 Vernon Pereira Flash 
res.5 Robin Peeters Flash 
res.6 Patrick de Hoon Tanaka 
res.7 Bouke Hagreis OTTC 
Jongens kadetten  
1 Stefan van Dooremaal Never Despair 
2 Edwin van Tuyl Veldhoven 
res.1 Bjorn van Schaik Veldhoven 
res.2 Rick Bekkers JCV 
res.3 Stefan vd Broek Vice Versa´51 
res.4 S.vd.Vaart Valkenswaard 
res.5 N.Versteeg Rally 
Jongens pupillen/welpen  
1 Joost v.Schoot JCV 
2 Rens Mecking Flash 
res.1 Mark Fennis Wanzl/Belcrum 
res.2 Vincent vd Sttee Never Despair 
res.3 Alexander Damjonovic Wanzl/Belcrum 
res.4 Lennart Slaats Wanzl/Belcrum 
res.5 Bryan Ooninck Back Hnads 
res.6 Jodry de Bruin Back Hands 

 

Door Nico van Erp 
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Zondag 7 oktober             1e ronde landelijke meerkampen jeugd AB/Sterke C 
Zaterdag 13 oktober        2e CD jeugdranglijsttoernooi in Hoorn 
Zondag 14 oktober           Regionale welpencompetitie N-O Brabant bij PJS 
Zondag 14 oktober           RBW competitie junioren/kadetten N-O Brabant bij Taverbo 
Zondag 14 oktober           1e B jeugdranglijsttoernooi in Hoorn 
Zondag 21 oktober           Nationale D-meerkampen 2e ronde, senioren 
Zondag 21 oktober           Nationale B-meerkampen 2e ronde, senioren 
Zondag 21 oktober           2e ronde landelijke meerkampen jeugd AB/Sterke C 
Zondag 4 november         Regionale welpencompetitie N-O Brabant bij PJS 
Zondag 4 november         RBW competitie junioren/kadetten N-O Brabant bij Taverbo 
Zondag 4 november         finale landelijke meerkampen jeugd AB/Sterke C 
Zondag 4 november         Dag van het Talent 
Zaterdag 10 november    3e CD jeugdranglijsttoernooi in Berkel 
Zondag 11 november       1e A jeugdranglijsttoernooi in Berkel 
Zondag 18 november       Regionale welpencompetitie N-O Brabant bij PJS 
Zondag 18 november       RBW competitie junioren/kadetten N-O Brabant bij OTTC 
Zondag 18 november       Nationale B meerkampen, 3e ronde, senioren 
Zondag 18 november       Nationale D meerkampen, 3e ronde, senioren 
Zondag 25 november       Afdelingsontmoeting jeugd 
Vrijdag 30 november        Beslissingswedstrijden afdelingscompetitie 
Zaterdag 8 december      2e B jeugdranglijsttoernooi in Assen 
Zondag 9 december        Nationale B meerkampen, 4e ronde, senioren 
Zondag 9 december        Nationale D meerkampen, 4e ronde, senioren 
Zondag 9 december        4e C jeugdranglijsttoernooi in Assen 
Zaterdag 15 december    1/4 finales landelijke meerkampen jeugd AB/Sterke C 
Zaterdag 15 december    Ranglijsttoernooi S/B in Emmeloord 
Zaterdag 29 december    Nationale Masters finales senioren 
Zondag 30 december      Nationale Masters finales senioren 

Agenda 



15 

Uit de clubbladen 

•    TTV Tanaka uit Etten Leur heeft er een 
nieuwe commissie bij. Het is de 
jeugdraad. Deze commissie denkt mee 
met het bestuur over alledaagse dingen, 
vooral vanuit de invalshoek jeugd. Ook 
gaat de jeugdraad zich bezighouden 
met het organiseren van activiteiten 
waar de jeugd behoefte aan heeft. Het 
is de bedoeling dat ook jeugdleden uit 
alle leeftijdscategorieën zitting nemen in 
de jeugdraad.  

 

•    Regels en afspraken zijn belangrijk. Ze 
staan vaak prima op papier, maar als je 
iets wilt weten, kun je niet vinden waar 
het staat. Bij ttv Stiphout in Helmond 
heeft men er wat op gevonden. In de 
keuken staat een naslagmap met daarin 
de voornaamste procedures, werkvoor-
schriften en besluiten. De map is voor 
ieder lid toegankelijk.   

 

•    Bij ttv A.T.T.C. ’77 te Aarle-Rixtel mag 
niet meer gerookt worden. De gemeente 
heeft daar besloten strenger te gaan 
toezien op de regels die al vijf jaar van 
kracht zijn en overtreders te beboeten. 
Volgens die regels mag er bij verenigin-
gen die subsidie ontvangen van de ge-
meente niet gerookt worden en de ge-
meente heeft de eerste bekeuring (€ 
500,-) al uitgedeeld. Vandaar dat de ro-
kers sinds het nieuwe seizoen naar bui-
ten moeten om hun nicotinegehalte op 
peil te houden.  

 

•    Overal ter wereld kennen ze Het Markie-
zaat uit Bergen op Zoom. Op de dag 
voor het Afrikaanse kind in Kenia liep 
een man met een spandoek. Die man 
droeg het oude clubshirt van ttv Het 
Markiezaat. De shirts zijn geschonken 
door de vereniging aan het kindertehuis 
Child Rescue Centre. Omdat ze voor de 
kinderen te groot waren heeft het tehuis 
ze weer gegeven aan andere mensen. 
In Smashparade staat een foto van de 
Afrikaanse man in het shirt van Het Mar-
kiezaat. 

  

•     Bij Bij ttv Westerzicht in Vlissingen heb-
ben ze een nieuwe vloer. De vereniging 
is nu eindelijk verlost van het vloersyn-
droom. De vloer is niet glad meer en nu 
kan er dus op een normale manier geta-
feltennist worden. 

 

•     Eindelijk gaat het dan gebeuren: ttv 
Flash in Eindhoven gaat na jaren van 
overleg, vergaderen, plannen maken, 
etc nu eindelijk aan het verbouwen. In 
het kort komt het erop neer dat: 

     - de kleedkamers en toiletten worden 
gemoderniseerd en uitgebreid met dou-
ches en een invalidentoilet 

     - de kantine iets groter wordt 
     - er een opslagruimte komt 
     - er een afgesloten fietsenhok komt. 
     Als alles volgens plan verloopt start de 

verbouwing in mei 2008 en op 1 sep-
tember moet alles klaar zijn. 

 

•     In Veldhoven is het zicht op de tafels 
weer geweldig. De lampen zijn vervan-
gen, dus slecht licht is geen excuus 
meer voor een gemiste bal. Het bestuur 
heeft nog meer plannen. Er moet een 
nieuwe vloer komen en de kleedruimten 
en toiletten moeten gemoderniseerd 
worden.  

 

•     TTV Smash uit Geertruidenberg heeft 
de jeugdleden gevraagd om iets over 
hun vakantie te schrijven en dat levert in 
De TikkeTik drie pagina’s met leuke ver-
haaltjes op. Misschien een idee voor an-
dere clubbladredacties die vaak ook 
moeite hebben met het vullen van hun 
blad. 

  

•     Veel verenigingen sluiten het seizoen af 
met een speciale activiteit. Bij ttv Wanzl-
Belcrum openen ze het seizoen met iets 
speciaals: een barbecue voor alle leden. 
Zestig leden waren aanwezig om te eten 
en elkaar vakantieverhalen te vertellen 
en natuurlijk succes te wensen voor het 
nieuwe seizoen. 

 
Vervolg op bladzijde 16 
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Uit de clubbladen vervolg 

•    Rotsvast gaat verdwijnen. Het clubblad 
van Taverbo/Sabo heeft een nieuwe re-
dactie en deze groep mensen is op zoek 
naar een andere naam voor het blad. 
Ideeën zijn in het Boxtelse welkom.  

 

•    Tafeltennissers willen ook nog wel eens 
een andere sport doen en bij ODT in 
Roosendaal vinden ze dat geen pro-
bleem. De club organiseerde zelf name-
lijk een golfclinic. Voor € 17,50 per per-
soon konden de leden een uurtje ken-
nismaken met deze sport. Elf leden de-
den mee en hadden een ontzettend leu-
ke en leerzame middag.   

 

•    TTC Middelburg wil graag terug naar 
het hoogste niveau. Het eerste team 
heeft de laatste twee jaar moeten vech-
ten tegen degradatie uit de eerste divi-
sie, maar het bestuur wil graag terug 
naar de eredivisie. Daarom is Jos Ver-
hulst aangetrokken. Het streven is nu 
om kampioen te worden in de eerste di-
visie.  

 

•    Bij ttv Attaque uit Sint Oedenrode is 
Martien Kerk gestopt als secretaris. Hij 
heeft deze functie 20 jaar bekleed. Mar-
tien blijft nog wel actief bij de vereniging. 
Hij zal blijven helpen bij het maken van 
het clubblad en bij jeugdactiviteiten. 

 

•    SV red Star ’58 uit Goirle organiseert op 
3 november een Hollandse Avond. Op-
tredende artiesten zijn René Schuur-
man, Jack van Raamsdonk, Frank 
Smeekens, Vinzzent, Bart Brokken en 
Patrick Broers. Kaarten voor deze speci-
ale avond van het Nederlandse lied kos-
ten € 12,50 en zijn verkrijgbaar bij SV 
red Star ’58. 

 


