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tafeltennisverenigingen 
 
Open Mierlose 
NK jeugd in Helmond 
 
Ladies Day bij  
Vice Versa ‘51 
 
Agenda 
 
Uit de clubbladen 

Redactioneel 

Colofon 

Het tafeltennisseizoen zit er weer op 
 
Eind april zat het seizoen er alweer op. De tafeltennisloze 
maanden breken weer aan. Er zijn hier en daar nog wel 
een paar (club)toernooitjes, maar het echte werk begint 
pas weer in september. Raak eigenlijk dat we zomaar vier 
maanden stilliggen. Daar staat natuurlijk tegenover dat de 
ervaring leert dat als het mooi weer wordt het tafeltennis-
sen vergeten wordt. We gaan dan liever iets anders doen, 
bij voorkeur buiten. En natuurlijk moeten we op vakantie. 
Dit jaar hebben de scholen een extra lange meivakantie 
van ruim twee weken. Dat betekent dat 3½ miljoen landge-
noten er opuit getrokken zijn. Velen van hen zijn al op Vrij-
dag 25 april vertrokken en laat dat nou net de dag geweest 
zijn van onze beslissingswedstrijden. Hierdoor zijn verschil-
lende teams met maar twee spelers achter de tafel ver-
schenen. Achteraf dus toch niet zo’n handige datum, maar 
een andere was eigenlijk niet voorhanden. Later was geen 
optie, want dan is half Nederland op vakantie en eerder 
ging niet, omdat de competitie nog liep. Hopelijk is er vol-
gend jaar wel een goede datum te vinden. 
 
Veel leesplezier met deze geMixed. 
 
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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Jacques Derksen, lid van 
verdienste van NTTB Zuid-West 
en voorzitter van ttv Kapelle is 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Hij kreeg de 
onderscheiding voor zijn inzet 
voor de tafeltennissport, het 
christelijk onderwijs, het ouderen-
welzijn en zijn bestuurslid-
maatschap van het Rode Kruis. 
Jacques, heel hartelijk gefeli-
citeerd met deze blijk van 
waardering voor het vele 
vrijwilligerswerk wat je verricht. 

Jacques Derksen koninklijk onderscheiden 
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Adri Dam koninklijk onderscheiden 

Op vrijdag 25 april heeft onze afdelingsvoorzitter Adrie Dam een 
Koninklijke onderscheiding ontvangen en is nu Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Deze onderscheiding is hem toegekend voor zijn 
jarenlange vrijwilligerswerk voor kerkelijke- en maatschappelijke 
instellingen, maar bovenal voor zijn arbeid binnen de 
tafeltenniswereld.  
  
Adri heeft in een periode van ruim 50 jaar als bestuurder vele zaken, 
taken, tafeltennisprojecten en toernooien geregeld. Zowel plaatselijk, 
regionaal als landelijk. Ook zijn bijdrage aan de landelijke 
Tafeltennisbond (NTTB) dwingt groot respect af. Zo is Adri lid van de 
Bondsraad en de drijvende kracht als initiatiefnemer en auteur bij de opzet en vernieuwing 
van het nationale opleidingsplan voor technische- en kaderopleidingen van de Nederlandse 
Tafeltennisbond.  
  
De versierselen werden uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst op het gemeentehuis 
in Oudenbosch en in aanwezigheid van zijn vrouw Tonny, zijn dierbaren en 
vertegenwoordigers uit de wereld waarin Adri zoveel energie heeft gestoken. Een 
welverdiende onderscheiding. Heel hartelijk gefeliciteerd. 
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Uitnodiging ALV in Oudenbosch 

Geachte dames en heren, 
 
Hierbij nodig ik u, namens het bestuur, uit tot het bijwonen van de 
Afdelingsledenvergadering van de afdeling ZuidWest van de NTTB, welke zal worden 
gehouden op dinsdag 20 mei 2008 in Cultureel Centrum Fidei et Arti, Pastoor 
Hellernonsstraat 1, Oudenbosch.  

De agenda inclusief bijbehorende jaarstukken en voorstellen treft u hierbij aan.  
 
In reactie op het gehoorde tijdens de regiovergaderingen is de agenda aangepast: voor de 
pauze het formele gedeelte, na de pauze een keuzemogelijkheid uit een aantal actuele 
onderwerpen. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.  
 
Wij willen de verenigingen er met nadruk op wijzen dat aanwezigheid op deze vergadering 
tot de verplichtingen behoort, op grond van art. 4.3 van het Afdelingsreglement en het 
besluit van de ALV van 18-05-2001.  
 
Verenigingen welke niet op deze vergadering aanwezig zijn, kunnen worden beboet met 
een bedrag van maximaal € 34,00. 
 
Teneinde de voortgang van de vergadering te bespoedigen wijzen wij u met name op 
de tekst onderaan pagina 2 van de Jaarstukken.  
Voor een flink aantal verslagen is het vanaf dit jaar alleen mogelijk vooraf 
schriftelijke vragen te stellen of opmerkingen te maken. 
 
Wij vertrouwen erop dat u allen op 20 mei aanwezig zult zijn.  

Door Jan Mijnsbergen 

 

ALV na de pauze 

Tijdens de regiovergaderingen is vrij algemeen gepleit voor het aantrekkelijker maken van 
de Afdelingsledenvergadering. Daar is uit voort gekomen dat we gaan proberen hier iets 
aan te doen. We splitsen de bijeenkomst in twee delen. In het eerste deel handelen we de 
gewone ALV stukken af, maar wel met strengere spelregels, zodat dit vlot kan gebeuren. In 
het tweede deel worden een aantal onderwerpen aan de orde gesteld waarvan wij denken 
dat ze voor verenigingen interessant kunnen zijn. Uit die onderwerpen (hieronder volgen 
ze) kan een keuze gemaakt worden. Zijn er meerdere onderwerpen voor uw vereniging van 
belang, kom dan met meer mensen en verdeel de onderwerpen.  
 
ONDER VOORBEHOUD. 
Bij gebrek aan belangstelling kan een onderwerp nog komen te vervallen, daarom wordt 
gevraagd een reserve onderwerp te kiezen. 
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1. TAFELTENNS IS EEN PRIMA SPORT 
VOOR OUDEREN! 
In het kader van ledenwerving is de doel-
groep ouderen zeker een groep waar we 
als verenigingen kansen hebben. Rond dit 
onderwerp wordt een presentatie gegeven 
over zaken die met het sporten door oude-
ren te maken hebben. Wanneer er belang-
stelling voor is, kan deze algemene bijeen-
komst later gevolgd worden door regionale 
meer praktijkgerichte bijeenkomsten. 
Presentatie: Adri Dam. Hij heeft deze pre-
sentatie opgezet met een studie van enkele 
jaren geleden als basis, aangevuld met veel 
eigen ervaring. 
 
2. WERVING OPVANG EN BEHOUD, 
DAAR DRAAIT HET OM! 
Een speerpunt van de NTTB. Hoe loopt dat 
in heel Nederland? Zijn er zaken te melden 
waar we als verenigingen iets mee kunnen? 
Zijn er voorbeelden van ‘good practice’? 
Kunnen we ergens aankloppen voor onder-
steuning?  
Leiding bij dit thema: Ingrid Koppelman. Zij 
speelt als account manager voor half Ne-
derland een actieve rol in deze materie. 
 
3. HOE KUNNEN WIJ ONZE ACCOMMO-
DATIE VERBETEREN OF VERNIEUWEN? 
Ofschoon de afdeling ZuidWest heel wat 
verenigingen kent met een goede accom-
modatie, blijven er heus nog wel dingen te 
wensen over. Bij dit onderwerp worden di-
verse zaken naar voor gehaald die met de 
tafeltennisaccommodatie te maken hebben. 
De inleider bij dit onderwerp is Peter van 
Mil. Hij is binnen de NTTB Consulent Ac-
commodatiezaken. Hij heeft al bij veel clubs 
het proces mee begeleid bij het verwerven 
van een nieuwe accommodatie. Hij zal be-
slist uit de doeken doen wat hij voor vereni-
gingen kan betekenen. 
 
4. DE WEBSITE VAN ZUIDWEST? WAT 
WILLEN JULLIE? WAT KUNNEN WIJ? 
Wanneer je zo het oor te luisteren legt, dan 
vang je ook wel eens iets op over websites. 
Dus ook over die van ZuidWest. Rond dit 
onderwerp willen we graag met jullie van 
gedachten wisselen. Staat er op wat jullie 
zoeken? Is de toegang een beetje vriende-
lijk? Kan alles er zo maar op? Wensen en 
suggesties?  
De leiding van het gesprek is in handen van 

Henk Sandkuijl, de webmaster van onze af-
deling. 
 
5. WAT KUNNEN (WE MET) SPORTERS 
MET EEN BEPERKING. 
Nebas en NTTB zijn samengegaan. Wat 
voor gevolgen heeft dat? Wat moet een 
vereniging doen om ruimte bieden aan 
sporters met een beperking? Hoe zit dat nu 
met die rolstoeler waar je in de competitie 
tegen moet spelen? Zijn daar echt andere 
regels voor? 
Voor dit onderwerp hebben we iemand uit-
genodigd die er uit ervaring veel van weet: 
Kelly van Zon, samen met haar begeleider, 
onze eigen afdelingstrainer Theo van Mulle-
kom. Kelly behoort tot de wereldtop in klas-
se 6 en speelt in de gewone damescompe-
titie 2e divisie en in de afdelingscompetitie 
3e klasse. Ze heeft de A status als topsport-
ster. Ze studeert aan een Johan Cruijff aca-
demie. 
 
6. DE AFDELING HEEFT GELD ‘OVER’! 
WAT DOEN WE ERMEE? 
De mensen die intekenen voor dit onder-
werp worden uitgenodigd mee te praten 
over een zinnige besteding van het geld 
van de afdeling. U heeft de kans eigen 
ideeën aan te dragen en u uit te spreken 
over de gedachten van het afdelingsbe-
stuur.  
Gespreksleider: John van Geel van het af-
delingsbestuur. 
 
MELDEN VAN DE BELANGSTELLING 
Wij vragen u vriendelijk om aan het afde-
lingsbestuur kenbaar te maken welke keus 
u uit onderwerpen wilt maken. 
Bij melding doorgeven: 
o   Naam van de vereniging (of functie 

waaronder aanwezig); 
o   Nummer van het gekozen onderwerp; 
o   Nummer van het gekozen reserveon-

derwerp. 
(Komt een vereniging met meer personen, 
dan ook die keuzes melden.) 
 
Dat melden kan op twee manieren: 
1.  Per e mail (dat heeft de voorkeur) 
      adritonnydam@zonnet.nl  
2.  Telefonisch (eventueel inspreken op de 

voice mail) 0165 314270 
 
Graag melden voor 13 mei. 
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Omdat deze spelers op de zaterdagen 
andere verplichtingen hebben en daardoor 
geen NTTB competitiewedstrijden kunnen 
spelen is dit een mooi alternatief om de 
tafeltennistalenten bezig te houden, anders 
gaan zij verloren voor onze tafeltennissport. 
Op zondag 13 april vonden onder grote 
publieke belangstelling de beslissende 
partijen plaats waarvoor vele medailles 
beschikbaar waren. Al met al weer een 
geslaagd competitiedeel, waarbij vooral de 
sporters veel inzet hebben getoond en zich 
sportief hebben gedragen. 

Welpen: leeftijd t/m 11 jaar. 
Deze 16 teams werden in 3 poules 
ingedeeld. Poule A bestond uit 5 teams met 
ervaring, de B poule uit 5 teams met minder 
ervaring en de C poule uit 6 teams met 
beginnelingen. 
Zij speelden hun wedstrijden in de zaal van 
ttv. PJS te Vught o.l.v. Joop van Hooft. 
Vanaf de eerste zondag is er fel gestreden 
om de prijzen in de wacht te slepen. Dat het 
voor sommige teams wat tegenviel met de 
ervaring van de overige teams mocht de 
pret niet drukken. Al het mogelijke werd 
gedaan om de winstpartijen naar zich toe te 
trekken. 
Voor alle 3 de poules werd er nog een 
individueel toernooitje aan vast geplakt op 
de laatste zondag, waarbij ook medailles te 
verdienen waren. 

Regionale Bezigheid Wedstrijden (RBW)  
2e deel 2007/2008 

Het 2e deel van de RBW competitie 2007/08 is 
weer ten einde. In totaal hebben er 30 teams, 
bestaande uit 2 of 3 jeugdspelers per team van 
9 regioverenigingen, deelgenomen aan deze 
competitie, die eenmaal per drie of vier weken in 
een zaal worden gespeeld op zondagmorgen o.l.
v. Joop van Hooft (welpen) en Henk van Rijn 
(aspiranten/junioren). 

Uitslag competitiedeel: 
Poule A.                               Poule B.                               Poule C. 
1 Never Despair 1    17 p.    1 PJS 2          18 p.               1 Hooghei 2   18 p. 
2 Attaque 1               15 p.    2 NON 1        13 p.               2 PJS 3          17 p. 
3 Hooghei 1              10 p.    3 Taverbo 1   13 p.               3 NON 5        15 p. 
4 PJS 1                       8 p.    4 NON 2          6 p.               4 NTTV 1       15 p. 
5 OTTC 1                    0 p.    5 OTTC 2         0 p.               5 NON 4          9 p. 
                                                                                          6 NON 3          0 p. 
Uitslag individueel toernooi: 
Poule A.                                                                Poule B. 
1 S.v.Liempd            Attaque                                1 Izzy v.Hamont        Taverbo 
2 J.v.Broekhoven      Never-Despair                     2 B.v.Mill                   NON 
3 P.d.Wijs                 Never-Despair                     3 R.Meulenbroek      PJS 
4 L.Latour                 Hooghei                               4 J.Rump                  PJS 
5 R.v.Bladel              PJS                                      5 D.v.d.Laar              Taverbo 
6 S.Mommersteeg    Hooghei                               6 M.Lucius                NON 
7 R.Broekhoven        Never-Despair                     7 G.v.Erp                   NON 
8 Y.Dortmans            Attaque                                8 D.Stassen              OTTC 
9 L.Peters                 PJS                                      9 E.d.Vet                   NON 
                                                                             10 M.d.Vrij                  Taverbo 
De C klasse werd in 3 poules verdeeld, waarbij de winnaars per poule onderling tegen elkaar speelden om de 
eerste 3 plaatsen. 
Uitslag: 1e. L.Dubach van Hooghei, 2e. J.Leyten, 3e. M.Niesten van PJS. 
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Zowel de deelnemers als de begeleiders en 
toeschouwers waren van mening dat de 
competitie als het toernooitje goed waren 
georganiseerd. Dit uiteraard mede dankzij 
de assistentie van de begeleiders bij het 
tellen van de dubbelpartijen en het 
bijhouden van de diverse poules tijdens het 
toernooitje. Daarvoor mijn hartelijke dank. 
Daarnaast dank voor diegene die alle 
wedstrijddagen achter de bar heeft gestaan 
en voor de ouders van PJS deelnemers die 
hebben geholpen met het bargebeuren, 
afwassen en verdere werkzaamheden. 
 
Joop van Hooft. 
 
Aspiranten en junioren. 
 
In deze categorie hadden 14 teams zich 
aangemeld, die werden ingedeeld in twee 
poules. In de A poule kwamen 6 teams uit 
met de meeste ervaring en in de B poule de 
minder ervaren en de aankomende 
tafeltennissers. 
Twee zondagen waren zij te gast bij ttv 
OTTC te Oss en de overige twee zondagen 
bij ttv Taverbo/sabo te Boxtel, die voor deze 
RBW competitie hun prachtige accommo-
daties gratis aan de organisatie beschik-
baar stelden, inclusief barmedewerkers. 

Evenals bij de welpencompetitie is er ook 
voor de A poule een individueel toernooi 
aan vast gekoppeld, om samen zo rond de 
klok van twaalf uur dit seizoen te kunnen 
beëindigen. 
Er is in zowel deze competitiepoules als in 
het individueel toernooi op een sportieve 
manier gevochten om de hoogste plaatsen. 
 
Na afloop van deze wedstrijden kon de 
organisatie de prijzen uit gaan reiken, na 
eerst  een dankwoord aan de 
zaalbeheerders, barmedewerkers en de 
begeleiders van al deze teams 
uitgesproken te hebben. De deelnemers 
werden nog eens extra bedankt voor hun 
geweldige inzet en strijdlust, maar vooral 
voor hun sportief gedrag jegens de 
organisatie en zaalbeheerders tijdens deze 
zondagen. Tevens ontvingen zij allen nog 
een herinneringsvaantje voor deelname van 
dit seizoen. 
De organisatie hoopt dat er in september 
weer voldoende teams aanwezig zullen zijn 
voor het najaarseizoen 2008. De 
inschr i j f formulieren worden t i jdig 
toegezonden aan de verenigingen. 
 
Henk van Rijn 

Uitslag competitiedeel: 
Poule A.                                                 Poule B. 
1 Hooghei    23 p.                                  1 Hooghei 4            32 p. 
2 NON 1       14 p.                                  2 Hooghei 6            25 p. 
3 PJS 1        13 p.                                  3 Hooghei 3            21 p. 
4 NTTV 1     10 p.                                  4 Hooghei 5            17 p. 
5 Hooghei 2   9 p.                                  5 NON 3                 16 p. 
6 NON 2         6 p.                                  6 Always-Fair 1       15 p. 
                                                               7 Hooghei 7              9 p. 
                                                               8 NON 4                   5 p. 
 
Uitslag individueel toernooi: 
Poule A 1.                                              Poule A 2. 
1 B.Blom                Hooghei        5 p.     1 T.v.Gemert          NON            6 p. 
2 R.v.Gemert         NON             3 p.     2 S.Mathijssen        Hooghei       5 p. 
3 R.Pulles              Hooghei        3 p.     3 N.Heesbeen        Hooghei       4 p. 
4 B.v.Bavel             PJS              2 p.     4 V.Duijf                  PJS              3 p. 
5 P.v.Grinsven       NON             1 p.     5 H.Jansen             Hooghei       2 p. 
6 T.Roozen            NTTV            1 p.     6 J.v.d.Wijgert        NTTV           1 p. 
                                                               7 K.Strik                  NON            0 p. 
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38e Maaslandtoernooi met prima verloop 

Zondag 2 maart organiseerde OTTC het 38e Maasland tafeltennis toernooi. De 
belangstelling voor het toernooi is elk jaar groot. Dit jaar was er een record te melden met 
187 teams. Met dit aantal was het toernooi volgeboekt en moesten een 12 tal teams op de 
reserve lijst geplaatst worden. Het toernooi werd afgewerkt op 65 tafels.  
Positief mag zeker genoemd worden het aantal teams wat niet aanwezig was. Maar 3 
teams zijn er 3 teveel, omdat nu de teams die op de reserve lijst stonden niet meer 
opgeroepen konden worden.  
Op zaterdagavond waren een groot aantal OTTC leden aanwezig om de 65 tafels in de 
Mondriaan en Ruivert hal op te stellen. Een klus die ook dit jaar weer vlot werd geklaard. 
Op zondagmorgen waren de ingedeelde OTTC´ers aanwezig die assistentie verleenden bij 
de organisatie. Dit bij de wedstrijdleiding en als tafelcommissaris. 
De laatste wedstrijd was 10 minuten na de geplande tijd van half acht beëindigd. 
Gedurende de gehele dag liep de organisatie goed en keerden de deelnemers met een 
voldaan gevoel huiswaarts. Waarvan velen zeker weer op het 39e Maasland toernooi 
aanwezig zullen zijn wat op zondag 15 maart 2009 wordt georganiseerd.  
Bij de senioren deed het team van Vice Versa’51 wat verwacht werd van het als eerst 
geplaatste team. Ze behaalden voor de tweede op een volgend keer de titel. Jeroen de 
Heide en Peter van Iwaarden versloeg het Never Despair team Tino Rodriques en Gabor 
Martens met 3-1.  

Uitslagen: 
Senioren 
Klasse 1-2 1 Vice Versa’51   3-1    Peter van Iwaarden-Jeroen de Heide       
                  2 Never Despair            Tino Rodrquez-Gabor Martens                
klasse 3:    1 Astrix                3-2    Vlodek Hankiewicz-Peter Baggen   
                  2 HTC                            Danny Franken-Nard Koppen                  
klasse 4:    1 ODT                 3-1    Rob Broumels-Ivo van Hassel         
                  2 Seta                            Paul Willems-Gijs van Enckevort             
klasse 5:    1 Elsoo’72           3-1    Stefan Maassen-Milan Roumen      
                  2 Luto                            Esther de Bruin-Stefan de Bruin              
 
Jeugd: 
klasse 1:    1 Veldhoven        3-2    Bjorn van Schaik-Elwin van Tuyl 
                  2 Veldhoven                  Vernon Peirera-Rhij Visser              
klasse 2:    1 Veldhoven        3-0    Rens Mecking-Jordi vd Schoot        
                  2 Slagvaardig                Manou Boerkamp-Kimberly Jansen                   
klasse 3:    1 Smash              3-2    Bart Kouters-Paul de Raad    
                  2 Unicum                       Peter Mol- Jaco Schalij           
klasse 4:    1 Irene                 3-1    Jorus de Kok-Fongman Willemen   
                  2 Taverbo                      Lindie vd Steen-Susan Dinnissen            
klasse 5:    1 Vice Versa’51   3-0    Esmee Schaar-Tessa Knook           
                  2 Slagvaardig                Michelle Maigret-Betul-Ozpaij 

Door Nico van Erp 
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Unicum heeft opnieuw de voetbalvelden 
van vv Braakhuizen kunnen bespreken die 
ze de voorgaande jaren ook hadden, 
compleet met kleedkamers en douches. 
Een prima locatie voor het toernooi. De 
afgelopen jaren was er steeds een 
deelname van meer dan 20 teams, de 
meeste uit alle hoeken van Noord-Brabant 
en ook teams uit Zeeland en Nieuw 
Vennep. De meeste teams hebben al weer 
toegezegd te komen. 
Omdat Unicum verwacht dat er dit jaar 
wederom veel inschrijvingen zullen zijn, 
hebben ze weer moeten besluiten om 
maximaal 24 teams toe te laten. Dit besluit 
is genomen om de gezelligheid te kunnen 
blijven garanderen. Als het toernooi groter 

wordt, dan hebben ze problemen met de 
velden en de ruimte in het clubgebouw, wat 
dan zelfs bij de feestavond te klein wordt. 
De kosten om deel te nemen zijn is € 165,-  
per team van 9 spelers, inclusief barbecue, 
maar exclusief drank. Voor teams die geen 
gebruik willen maken van de barbecue is 
het inschrijfgeld  € 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 € 11,- kaarten kopen. 
 
Meer informatie kunt u krijgen bij Johan 
Franssen (tel: 040 – 2858348) of via de 
email: voetbaltoernooi@ttvunicum.nl. 

11e voetbaltoernooi voor tafeltennisverenigingen 

Ook dit jaar organiseert ttv Unicum uit Geldrop 
weer het jaarlijkse voetbaltoernooi voor 
tafeltennisverenigingen. Het wordt alweer de 
11e uitvoering van dit sportieve en tegelijk 
gezellige toernooi. Het wordt gehouden op 
zaterdag 31 mei 2008 en zal wederom worden 
gevolgd door een gezellige feestavond met 
barbecue in het clubgebouw. Evenals vorig jaar 
zal deze feestavond muzikaal verzorgd worden 
door het feestduo “Richard en Cor” met vooral 
veel zang en feestmuziek.  

Door Johan Franssen 
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Open Mierlose 

Op zaterdag 24 mei 2008 organi-
seert MTTV ‘72 voor de negen-
tiende maal de Open Mierlose 
Tafeltenniskampioenschappen.  
 
Al enige jaren is het toernooi van internatio-
naal niveau. De club verwacht o.a. tafelten-
nissers uit de Duitse stad Herne en uit het 
Belgische Neerpelt. Naast deze buitenland-
se spelers zijn er natuurlijk nog vele deelne-
men uit Mierlo en omgeving. 
Ook dit jaar kunnen heren zich inschrijven 
tot en met de D-Licentie en dames tot en 
met de B-licentie (Dit staat gelijk aan de 
hoofdklasse NTTB bij de heren). 
Het toernooi wordt gehouden in ’t Patronaat 
(Heer van Scherpenzeelweg 14 te Mierlo) 
en zal starten om 9:30 uur. Omstreeks 
17:00 uur zullen de finales gespeeld wor-
den. Het inschrijfgeld bedraagt € 3,- p.p. 
 
Wil je meer informatie over dit toernooi of je 
inschrijven, stuur dan een mail naar Henk 
van Oirschot, schottie@planet.nl.  
Wees er snel bij want er kunnen maximaal 
80 deelnemers meedoen. Inschrijven kan 
tot 13 mei. 

Op 27 april zijn in Helmond de Nederlandse 
Jeugdkampioenschappen A gespeeld. De 
juniorentitels gingen naar Boris de Vries en 
Monique Posthuma. Ewout Oostwouder 
was de ietwat verrassende winnaar bij de 
jongens kadetten, Britt Eerland de volstrekt 
verwachte winnares bij de meisjes. 
  
De pupillen-klassen werden gewonnen door 
Kim Vermaas en Cosmin Stan, welke 
laatste verrassend in een oogstrelend 
mooie finale favoriet Koen Hageraats ver-
sloeg. Bij de welpen wonnen Laurens van 
Raadshoven en Anthira van Wensveen. 
  
Noad was met 3 enkelspeltitels en 3 
dubbeltitels de meest succesvolle 
vereniging, net voor Westa met 2 enkeltitels 
en 3 dubbeltitels.  
  
De NJK werd voor de 25e en laatste keer 
gespeeld in Helmond. De organiserende 
vereniging Stiphout stopt er mee en deed 
dat met een voorbeeldig en foutloos 
toernooiweekeinde. Toernooileider Mick van 
Hoof ontving van interim bondsvoorzitter 
Edgar Verkooijen voor al zijn activiteiten 
gedurende deze 25 jaar het Bonds-
onderscheidingsteken van de NTTB. Alle 
andere vrijwilligers van Stiphout kregen uit 
handen van de prijswinnaars van het A-
toernooi een medaille.  

NK jeugd in Helmond 
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Wie? 
Voor alle dames die lid zijn van een Westbrabantse 
tafeltennisvereniging, zowel van de NTTB als van De Baronie of 
nog anders. Zowel recreatief als competitiespelend. 
Iedereen die zich op de gekozen datum vrij kan maken en mee 
wil doen, is van harte welkom. 
 
Wat? 
Een speciale tafeltennisdag voor dames. Dubbelen, lunch en 
nog eens dubbelen, steeds met wisselende partners. Winnen is 
leuk, meedoen is het belangrijkste. 

 
Waar? 
In de accommodatie van Vice-Versa’51 in Oudenbosch. Adres: Albanoweg 3. 
De wedstrijden worden gespeeld op 6 tafels. De accommodatie is ook geschikt voor 
rolstoelers. 
 
Wanneer? 
Als datum is gekozen voor donderdag 29 mei 2008. Aankomst tussen 9.30 en 10.00 uur. 
Einde om ongeveer 16.00 uur. 
 
Welke wijze? 
Het hele programma bestaat uit dubbelspel. De eerste ronde wordt je ingedeeld in een 
groepje van vier. Met ieder van de anderen speel je een wedstrijdje tegen de andere twee. 
Na de lunch worden nieuwe groepjes gemaakt op basis van de gescoorde resultaten. 
 
Wat kost het? 
Voor de hele dag vragen we een bijdrage van 5 euro. Daar is een eenvoudig lunchbuffet bij 
inbegrepen en ook koffie of thee bij aankomst. Betaling op de speeldag zelf. 
 
Waar aanmelden? 
Aanmelden kan tot uiterlijk 20 mei. 
Aanmelden mag per e mail of per post. 
Vermelden: naam + voornaam + (e mail)adres. 
E mail: adritonnydam@zonnet.nl 
Post: Adri Dam, A Koenestraat 11, 4731 EW, Oudenbosch. 
 
Vol is vol!  
Vanwege de opzet geldt een maximum 
aantal deelneemsters. 

Ladies Day bij Vice Versa ‘51 
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Dinsdag 13 t/m Maandag 19 mei    Voorrondes Hackenbergcup in Arnemuiden 
Donderdag 15 en Vrijdag 16 mei    Open Sasse kampioenschappen 
Zaterdag 17 en Zondag 18 mei      Nederlandse kampioenschappen A-lic. in Eindhoven 
Zondag 18 mei                                Nationale C-meerkampen senioren, finale 
Vrijdag 20 mei                                 Regionaal bestuurstoernooi Regio Noord-oost Brabant 
Donderdag 22 en Vrijdag 23 mei    Kwartfinales Hackenbergcup in Arnemuiden 
Zaterdag 24 mei                              B/C kwalificatie ranglijsttoernooi jeugd 
Zaterdag 24 mei                              Nacht van De Rots in Boxtel 
Zaterdag 24 mei                              Open Mierlose kampioenschappen 
Donderdag 29 mei                           Ladies day in Oudenbosch 
Vrijdag 30 mei                                 Halve finales Hackenbergcup in Arnemuiden 
Zaterdag 31 mei en Zondag 1 juni Nationale jeugdmeerkamp finales A/B/sterke C lic. 
Zaterdag 7 juni                                Bondsraadsvergadering in Utrecht 

Agenda 
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Uit de clubbladen 

•    Het jeugdkamp van ttv Never Despair uit 
Den Bosch gaat dit jaar niet door. Al 23 
keer organiseerde de vereniging samen 
met Red Stars uit Venray dit kamp, 
maar om twee redenen kan het dit jaar 
niet doorgaan. Ondanks veel lobbywerk 
blijkt de animo onvoldoende en ten 
tweede bleek het ook moeilijk om vol-
doende kader te krijgen. Zonder vol-
doende trainers en begeleiders is een 
kamp natuurlijk onmogelijk. Ondanks 
deze tegenvaller wil Never Despair vol-
gend jaar opnieuw proberen dit kamp te 
organiseren, eventueel met nog een an-
dere vereniging. Ideeën hierover zijn 
welkom.  

 

•    Een aantal jaren organiseerde ttv MTTV 
’71 uit Mierlo een speciaal damestoer-
nooi. Helaas is dat toernooi komen te 
vervallen en vervangen door het Ker-
sentoernooi. Aan dit toernooi mogen 
dan zowel mannen als vrouwen deelne-
men en wordt georganiseerd rond het 
thema ‘Kersen’. Dit natuurlijk omdat 
Mierlo het ‘Kersendorp’ is. Het toernooi 
staat gepland voor zondag 5 oktober. 

 

•    In Bergen op Zoom wordt weer een 
beetje rustiger ademgehaald. TTV Het 
Markiezaat moet hun huidige accommo-
datie, Gebouw T, verlaten omdat de ge-
meente er een poppodium in gaat vesti-
gen. Maar in Sport Centrum De Boule-
vard staat al jaren een ruimte leeg die 
geschikt te maken is voor tafeltennis. 
Helaas was deze ruimte voor de vereni-
ging onbetaalbaar. De verhuurder heeft 
nu een aangepast maar ook financieel 
aantrekkelijker voorstel gedaan en daar-
om gaat Het Markiezaat nu met de ge-
meente om de tafel om te praten over 
de verbouwingskosten en de uiteindelij-
ke huurprijs. 

 

•    TTV Flash uit Eindhoven heeft voor de 
aanstaande verbouwing de prioriteit ge-
legd bij de aanleg van douches. Het be-
stuur gaat er vanuit dat ze bij aanvang 
van het nieuwe seizoen gerealiseerd 
zijn. 

•     Sinds enkele weken wordt er bij ttv 
Wanzl-Belcrum op maandagavond van-
af 20:45 uur (fanatiek) getraind door en-
kele moeders van onze jeugdleden. Dit 
initiatief is ontstaan doordat enkele 
moeders het leuk vonden om te tafelten-
nissen, maar het niveau van de recrean-
tentraining te hoog vonden. Toen er bin-
nen enkele weken een tiental moeders 
hetzelfde idee hadden is besloten om tot 
het einde van het seizoen deze moe-
ders een aparte groep te laten vormen. 
Onder de bezielende leiding van trainer 
Ben Ros wordt deze moeders de basis-
beginselen van het tafeltennis bijge-
bracht. Het is de bedoeling dat na de 
zomerstop een aparte groep gevormd 
wordt met deze Wanzl-Mama’s. Nieuwe 
moeders zijn natuurlijk van harte wel-
kom. 

 

•    Slechts drie bestuursleden heeft ttv At-
taque uit Sint Oedenrode nog. Dat bete-
kent dat de zittende bestuursleden alle-
maal een dubbelfunctie bekleden. Geen 
wenselijke situatie natuurlijk, want het 
kost een vrijwilliger zo wel erg veel tijd. 
Hopelijk staat er binnenkort nog iemand 
op die een bestuurstaak wil overnemen. 

 

•     De gehaktstaaf houdt de gemoederen 
bezig bij ttv Tanaka in Etten-Leur. Deze 
heerlijke snack wordt ingezet als premie 
bij weddenschappen en menig teamlid 
mag vol smaak en met een flinke lik 
mayonaise deze lekkernij verorberen. 
Echter, het thuisfront ruikt onmiddellijk 
dat er een gehaktstaaf verorberd is, 
want de geur van knoflook verspreid 
zich snel door het hele huis. En dat le-
vert natuurlijk weer problemen op. Van-
daar dat er gepleit wordt voor een ande-
re snack: de gehaktbal. 

 

•    In De TikkeTik, het clubblad van ttv 
Smash uit Geertruidenberg wordt geop-
perd om het clubblad voortaan alleen 
nog digitaal te verspreiden. De leden 
krijgen de kans te reageren. Ik ben be-
nieuwd waar ze voor kiezen. 

Vervolg op bladzijde 17 
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Uit de clubbladen vervolg 

•    In Helmond is een compleet nieuwe wijk 
gebouwd, Brandevoort, die grenst aan 
de gemeente Mierlo. TTV Stiphout 
kwam op het idee om huis-aan-huis fol-
ders te gaan verspreiden om de nieuwe 
inwoners van deze wijk te attenderen op 
het bestaan van een tafeltennisvereni-
ging. Toevallig bedacht MTTV ’71 uit 
Mierlo hetzelfde en op precies dezelfde 
zaterdag bezorgden ook de Mierlose 
vereniging huis-aan-huis folders in Bran-
devoort. De inwoners hebben dus iets te 
kiezen. 

 

•    Op 14 juli 1978 werd ttv Breda opgericht 
en dat betekent dus dat de vereniging 
binnenkort 30 jaar bestaat. Dat moet ge-
vierd worden en een feestcomité gaat 
dat allemaal regelen. Wat het wordt is 
nog een verrassing. 

 

•    TTV Geenhoven in Valkenswaard be-
staat 40 jaar. Dit heuglijke feit zal op ge-
paste wijze gevierd worden, maar er 
komt geen officiële gebeurtenis. Waar-
schijnlijk zal er in september een feest-
avond zijn voor de leden en daar wordt 
natuurlijk Piet Staals gehuldigd. Hij is al 
vanaf de oprichting lid van de vereni-
ging. 

•    Bij ttv ODT in Roosendaal waren de ver-
enigingsshirts in de maat XXS op. Ver-
velend voor de jongste jeugdleden, 
maar bij ODT hebben ze een prima op-
lossing bedacht. Er waren shirts in de 
maat XL over en die zijn nu kleiner ge-
maakt, zodat de kinderen van 8 tot 11 
jaar nu ook een passend shirtje kunnen 
kopen. 

 

•     De zolder van de accommodatie van ttv 
Westerzicht uit West-Souburg is ver-
bouwd. In deze ruimte is het toegestaan 
om te roken, dus de rokers hoeven nu 
niet meer naar buiten. De zolder kan 
ook als vergaderruimte gebruikt worden. 

 

•     ”De maatschappij verhard en steeds va-
ker hoor je woorden waarvan je denkt 
dat ze een aantal jaren geleden nog niet 
normaal werden gevonden.”, aldus voor-
zitter Ronald Brekelmans van sv Red 
Star ’58 uit Goirle. Daar wil hij graag iets 
aan doen en hij roept dan ook iedereen 
op om iemand die buiten het boekje 
gaat daarop te wijzen. Dat zal vast niet 
altijd tot positieve reacties leiden, maar 
als we volhouden zal dat uiteindelijk lei-
den tot beter gedrag. 


