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Hoe jaag je tafeltennissers weg 
 
Ik geloofde mijn ogen niet toen ik het voorstel van het hui-
dige NTTB-bestuur aan de Bondsraad las, een contributie-
verhoging van € 6,70 naar € 17,00. Dat is een typfoutje, 
dacht ik nog in mijn onnozelheid. Het moet natuurlijk € 7,00 
zijn, een 1 teveel getypt. Niets bleek minder waar. Het be-
stuur stelde bloedserieus voor om de contributie met 154% 
te verhogen. Gelukkig schoot de Bondsraad het voorstel 
af, maar toch. Hoever staat het huidige bestuur van de rea-
liteit af? 
Heel veel verenigingen geven slechts een gedeelte van 
hun leden op. Iedereen die NTTB-competitie speelt moe-
ten ze wel aanmelden bij de bond, maar verder zijn er 
enorm veel grijze leden. Als je dit bespreekbaar probeert te 
maken is de meest gehoorde klacht: het basislidmaat-
schap is duur en de leden krijgen er niets voor terug. Dat 
laatste is natuurlijk discutabel, maar het idee leeft wel. Als 
je dan ook nog een verhoging voor gaat stellen van € 6,70 
naar € 17,00 zullen veel verenigingen ertoe overgaan om 
hun grijze ledenbestand fors uit te breiden. Ik verwacht dat 
de contributieopbrengst voor de NTTB per saldo nauwe-
lijks zal toenemen. Heeft iets met elasticiteit te maken. 
Wanneer dat niet duidelijk is wil ik, als docent economie, 
wel een basiscursus komen geven. 
Ik wens het NTTB-bestuur veel wijsheid voor 2009. 
 
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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Nieuwe website voor tafeltennisjeugd 

Tafeltennis.nu besteedt al tijden aandacht aan alle facetten binnen tafeltennisland. 
Toch is er een groep die altijd onderbewust een beetje ondersneeuwt: de 
jeugdspelers, onze tafeltennistoekomst. Speciaal voor de jeugdige tafeltennisfans 
heeft tafeltennis.nu in samenwerking met de NTTB, haar sponsoren en 
vrijwilligers de website www.jeugdtafeltennis.nu in het leven geroepen. 
Op de website verschijnen verhalen voor en over onze jeugdige talenten: 
competitie-uitslagen, complete jeugdranglijsten, tafeltennistips, interviews, games, 
kampioensfoto's en nog veel meer!  
Via jeugdtafeltennis.nu kun je ook spelletjes spelen. Ze werken hierbij samen met 
de website Nickelodeon.nl, bekend van het televisiekanaal. 
Trainer Rolf van Eerenbeemt is als specialist in huis gehaald om op alle vragen 
van lezers over het tafeltennisspelletje antwoord te geven. Daarnaast zal één van 
onze Paralympische helden, Nico Blok, hoogstpersoonlijk de jeugdtoernooien 
bezoeken. Wellicht om de nieuwe Trinko Keen, Danny Heister of Bettine 
Vriesekoop te ontdekken.  
Een minpuntje van de site: het stikt van de reclame. 

Op zondag 14 december is de site www.
jeugdtafeltennis.nu de lucht in gegaan. Het doel 
van de website is jongeren nog meer te 
betrekken in onze fantastische sport. Alles met 
betrekking tot jeugdtafeltennis is op de website 
terug te vinden.  
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Bondsraad werkt agenda maar half af 

De agenda voor de Bondsraadsvergadering 
van zaterdag 22 november bevatte 13 ( !! ) 
agendapunten. Normaal gesproken is dat op 
één dag te doen, maar het Hoofdbestuur (HB) 
had enkele voorstellen voorgelegd, die naar 
verwachting veel discussies zouden gaan 
opleveren… en dat was ook het geval. 
Slechts 7 agendapunten werden deze dag 
afgewerkt en voor de afhandeling van de rest 
werd een extra vergadering vastgesteld op 
zaterdag 20 december. 

Dan gaan de volgende zaken nog 
besproken worden: Stand van zaken NAS 
over de Automatisering binnen de NTTB, 
voorstel  bestuur l i jke vernieuwing 
(samenstelling nieuwe bondsraad), voorstel 
opzet eredivisie, een aantal reglements-
wijzigingen en tot slot de rondvraag en de 
sluiting. Laten we hopen dat die zaken toch 
dit jaar nog fatsoenlijk kunnen worden 
afgewerkt op die ene zaterdag 20 
december. 
 

Bestuur 
De vergadering werd geopend door de 
nieuwe voorzitter Edgar Verkooijen die 
achter de bestuurstafel werd vergezeld door 
Jan van Dalen (PR en communicatie),  Piet 
Luteijn (topsport) en Hans van Haaren 
(breedtesport). Gelukkig konden na het 
agendapunt bestuursverkiezing de nieuwe 
leden Matthieu Wegh, als penningmeester, 
en Ben Pereboom als interim-secretaris 
achter de bestuurstafel aanschuiven.  
Aan de andere kant van de bestuurstafel 
zaten de vertegenwoordigers van de 8 
afdelingen; onze afdeling werd vertegen-
woordigd door John van Geel, Adri Dam, 
Nico van Erp en Hans van der Bruggen. Op 
de publieke tribune zaten o.a. de bij ons 
bekende personen Ria Elshof, Ton Willems, 
Ton Mantua, Kees Kamp en nog vele 
anderen. 
 

Vier Jaarplannen 2009 
Voor het komende jaar had het HB in 4 
p lannen veel beleidsvoornemens 
opgeschreven die het in 2009, bij 
instemming door de BR, zou willen gaan 
uitvoeren.  
Vóór de behandeling van die plannen gaf 
de voorzitter via een PowerPoint 
presentatie aan, waar het HB de komende 
jaren naar toe wil. In 2028 moet Nederland 
tafeltennismedailles zien te halen bij de 
Olympische Spelen. Het bestuur moet naar 
7 personen, dus zoekt men nog een 
secretaris/vice-voorzitter. Hij schat het 
aantal grijze leden op 20.000 en wil ook de 
nevenbonden gaan benaderen om 
daardoor het ledenaantal op te krikken. 
Overal waar getafeltennist wordt moet dat 
gaan geschieden onder de vlag van de 
NTTB. Het HB wil dus de tafeltennissport in 
de toekomst op een veel hoger plan 
brengen en dat kan met meer leden, 
sterkere verenigingen een goed 
tafeltennismagazine, meer sponsoren etc. 
 

1. Jaarplan ABZ 
Hierin wordt aangegeven dat het 
bondsbureau moet uitgroeien tot het 
kloppend hart van de hele NTTB. Via 
bestuurlijke vernieuwing moet ook de 
bondsraad nieuwe stijl in juni 2009 bijeen 
komen, bestaande uit 24 BR-leden t.w. 
twee leden uit elke afdeling = 16 en 8 
zogenaamde functiezetels voor specialisten 

Door Hans van der Bruggen 
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inwerking maar is voorlopig nog beperkt tot 
de ere- en eerste divisie verenigingen. Het 
HB is ook voornemens om een aantal 
nevenbonden actief te gaan benaderen om 
te kijken waar samenwerking plaats kan 
vinden. 
Het HB zegde toe een lijst met namen van 
trainers beschikbaar te stellen. 
 

4. Jaarplan wedstrijdzaken 
In dit plan wordt aandacht gegeven aan 
competities, evenementen/toernooien, 
scheidsrechterszaken & Racket controle. 
De werkgroep alternatieve competities is 
opnieuw opgestart. Eind 2009 zal de 
commissie haar rapport opleveren. Voorts 
wordt gewag gemaakt van extra 
noodzakel i jke capaciteit  op het 
bondsbureau om het werk van vrijwilligers 
te ontlasten. Het HB constateert dat veel 
vrijwilligers in de leeftijdscategorie van 60- 
en 70- jarigen zijn gekomen en die willen 
vaak afbouwen: nieuwe mensen daarvoor 
zijn steeds moeilijker te vinden. Vandaar 
dat men iemand met een 0,7 fte op het 
bondsbureau wil aanstellen. 
 

Financiën 2008 
Een voorlopige financiële rapportage over 
2008 geeft aan dat het tekort mogelijk ca.  
€ 38.000 gaat bedragen, waar een 
overschot van ca. € 11.000 was geraamd. 
Verontrustend achtte de vergadering het 
teruglopende aantal jeugdspelers in de 
competitie: begroot aantal 6.000, geschat 
aantal eind 2008 5.084 !! 
De grootste `boosdoener` van het mogelijke 
tekort in 2008 is Topsport dat de begroting 
met € 30.000 overschrijdt. De BR wacht de 
werkelijke cijfers 2008 nu maar af. 
 

De NTTB-begroting voor 2009 
De totale begroting omvat een bedrag van 
ca. € 2.500.000 aan inkomsten en uitgaven. 
In 2008 was nog sprake van een begroting 
van ca. € 1.700.000. De uitgaven in de 
begroting 2009 waren gesplitst in 
salariskosten en overige kosten. Zowel de 
inkomsten als de uitgaven waren in de 
begroting 2009 gesplitst in vast en variabel. 
Vaste inkomsten en uitgaven waren 
geraamd op basis van bestendig beleid, 
terwijl variabele inkomsten en uitgaven zeer 
twijfelachtig waren. In die variabele 
inkomsten zat o.a. een contributieverhoging 

op de diverse beleidsterreinen. De NTTB 
gaat ook samenwerking onderzoeken met 
de Squash Bond Nederland. Bij 
communicatie en sponsoring werd gewag 
gemaakt van het uitbrengen van een nieuw 
Tafeltennis Magazine dat aan alle NTTB-
leden viermaal per jaar zal worden 
toegezonden.  
Een algemene opmerking uit de BR was dat 
het jaarplan, evenals de volgende plannen 
zoals later bleek, weinig concreet waren 
terwijl er ook geen data van uitwerking bij 
werden vermeld. De BR vroeg ook om meer 
gerichte KPI’s.  
 

2. Jaarplan Topsport 
Het seizoen 2010/2011 is een jubileum-
seizoen (75 jaar) waarin de NTTB de WK 
2011 mag gaan organiseren. Men wil van 
de WK een geweldig evenement maken op 
het gebied van topsport maar vooral ook 
van breedtesport. In dit jaarplan is te lezen 
over uitbreiding van nationale trainings-
stages, deelname aan WK en meer 
internationale toernooien in Europa en 
daarbuiten en lange internationale stages. 
Verder in dit jaarplan veel aandacht voor 
het opleiden van jeugd, betrekken van 
topsportgerichte verenigingen bij het 
opleiden van sporters, talentherkenning bij 
verenigingen etc. etc. 
De BR betoogde dat topsporters meer 
ingezet moeten worden bij breedtesport 
activiteiten.  
Voorts was er toch ook lichte kritiek op en 
twijfels over de deskundigheid van de 
trainersstaf bij de NTTB. Ook werd 
opgemerkt dat de kosten van Topsport 
moeten blijven binnen de afspraak dat ca. 
20% van de contributieopbrengsten aan 
Topsport besteed mag worden.  
 
3. Jaarplan Breedtesport   
Hier kwam het accountmanagement weer 
om de hoek kijken. De BR twijfelt over dit 
instrument omdat met 1 accountmanager 
weinig te bereiken valt. De betreffende 
commissie uit de BR gaat hier nog eens 
aandacht aan besteden. In dit plan staat 
ook dat vanaf 2010 iedere vereniging met 
(competitie spelende) jeugd verplicht is om 
tenminste één niveau 1 gediplomeerde 
trainer in huis te hebben. De BR vroeg zich 
af of dit wel verstandig en uitvoerbaar is. 
Ook het plan keurmerk accommodatie gaat 
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van € 6,70 naar € 17,00. Deze forse 
verhoging was volgens het HB noodzakelijk 
en was opgebouwd uit de volgende 
elementen: 
€ 0,30 indexering: deze werd door de BR 
niet met gejuich geaccordeerd: wel 
akkoord. 
€ 4,00 voor “gratis” tt-magazine voor alle 
leden: door BR in grote meerderheid 
afgewezen 
€ 3,00 voor realisatie Topsportbeleid: door 
BR afgewezen, slechts ca. 40% was vóór 
€ 3,00 realisatie ambities WK 2011: door 
BR afgewezen, slechts ca. 6% was vóór. 
Voor werkzaamheden wedstrijdzaken t.b.v. 
een 0,7 fte op het bondsbureau werden de 
competitietoeslagen per half jaar verhoogd 
met € 0,86 voor senioren en € 0,57 voor 
junioren. Deze verhoging werd door de BR 
geaccepteerd met alleen de stemmen van 
ZuidWest tegen. 
 
Natuurlijk werd uitvoerig over deze 
opslagen gediscussieerd. HB-lid Jan van 
Dalen hield een vurig pleidooi voor 
realisering van zijn tafeltennismagazine: 
volgens Jan heeft de NTTB een 
imagoprobleem, de meerwaarde van de 
NTTB is onbekend, de onzichtbaarheid van 
onze sport in de media en TV. Het blad 
noemde Jan een noodzaak! De BR zag 

toch de meerwaarde van het blad niet in. 
 
Ook over de gelden voor topsportbeleid 
werd uitvoerig gedebatteerd. Volgens veel 
BR-leden waren de plannen ook niet goed 
onderbouwd en blijft er ook teveel geld 
gaan naar Topsport. Ook HB-lid Piet Luteijn 
kon de vergadering niet overtuigen van de 
juistheid van de plannen. Opgemerkt werd 
ook dat een verhoging van de contributie 
met ruim € 10 niet te verkopen was aan de 
achterban waarbij ook nog gevreesd werd 
dat je hiermee geen grijze leden noch 
mensen van de nevenbonden aan de NTTB 
zou kunnen binden. De gewijzigde 
begroting 2009 zal nu in de volgende 
vergadering aan de orde komen.  
 
Tegen 17.30 uur besloot de voorzitter de 
vergadering te beëindigen en werden de 
BR leden verzocht om op 20 december 
terug te komen. De laatste woorden van de 
voorzitter waren: “we beraden ons op onze 
positie na deze ontstane situatie”. 
Het klonk verontrustend maar laten we 
hopen dat we het voltallige 6-manschap ook 
op 20 december weer achter de 
bestuurstafel terugzien. 

Zaterdag 3 januari       Back Hands toernooi jeugd 
Zondag 4 januari          Back Hands toernooi senioren 
Zondag 4 januari         Veteranentoernooi bij ttv Taverbo in Boxtel 
Zondag 18 januari       ZuidWest kampioenschappen jeugd en senioren in Veldhoven 
Zaterdag 24 januari     Nederlandse kampioenschappen senioren C/D licenties 
Zaterdag 31 januari     Top meerkampen jeugd 
Zondag 15 februari      Nationale jeugdmeerkampen ½ finales A/B licenties 
Zaterdag 21 februari    5e jeugd C-ranglijsttoernooi 
Zondag 22 februari      3e jeugd B-ranglijsttoernooi 
Zondag 1 maart           1e ronde jeugd afdelingsmeerkampen C-D licenties 
Zondag 1 maart           voorronde nationale C-meerkampen senioren 
Zaterdag 7 maart         jeugdklassentoernooi in Eindhoven 
Zaterdag 7 maart         Nederlandse kampioenschappen A-licentie 
Zondag 8 maart           Nederlandse kampioenschappen A-licentie 
Zondag 15 maart          Maaslandtoernooi jeugd en senioren in Oss 
Zondag 22 maart          2e A-jeugdranglijsttoernooi 
Zondag 29 maart          Nationale C-meerkampen senioren, ¼ finales 
Zondag 29 maart          2e ronde jeugd afdelingsmeerkampen C-D licenties 

Agenda 
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Op zondag 23 november werd 
voor de 17e keer de 
afdelingsontmoeting jeugd 
georganiseerd. De afdeling 
ZuidWest was dit jaar belast 
met de organisatie en vond 
plaats in de accommodatie van 
OTTC in Oss. 
Aan deze ontmoeting namen 
deel de afdelingen: Holland 
Nrd, West, ZuidWest en 
Midden. Deze laatste afdeling 
heeft op een enthousiaste wijze de plaats 
ingenomen van afdeling Gelre. Deze 
afdeling zag vorig jaar af van verdere 
deelname. Elke afdeling vaardigt bij 
junioren, kadetten en pupillen/welpen 2 
jeugdleden af. Er wordt elk jaar getracht in 
de sterkst mogelijke afvaardiging te laten 
deelnemen. Deze jeugdleden spelen in een 
8 kamp waarin de jeugdleden uit dezelfde 
afdeling niet tegen elkaar spelen. 
Ruimschoots voor het officiële aanvangs-
tijdstip van 10.30 uur waren alle 48 
geselecteerde jeugdleden aanwezig. Dit in 
gezelschap van hun begeleiders en familie 
leden. 
Gedurende de gehele dag werd er op een 
goed en sportief niveau wedstrijden 
gespeeld die vaak pas in de 5e game een 

beslissing moesten brengen. 
Om 17.00 uur kon Nico van Erp (ZuidWest) 
aan alle deelnemers een herinnering 
uitreiken. Hierna mocht hij de wisselbeker 
uitreiken. Gelijk het vorige seizoen werd 
ook dit jaar de afdeling ZuidWest winnaar. 
Het volgende seizoen is de organisatie in 
handen van de afdeling West. 
Tot slot wenste hij iedereen een vlotte en 
goede thuisreis toe. Maar vooral een 
voorzichtige, daar de eerste sneeuw 
vlokken al naar beneden kwamen. 
 
Eindstand: 
1       ZuidWest            48 punten 
2       Holland Noord     38 punten 
3       West                   30punten 
4       Midden                28 punten 

Jeugd ZuidWest wint afdelingsontmoeting 

Door Nico van Erp 
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Vele wedstrijdsecretarissen hadden 
hem gedurende een periode van 
meer dan 40 jaar wekelijks op 
zaterdagavond of zondagmorgen 
aan de telefoon om de uitslagen van 
de gespeelde wedstrijden door te 
geven en tevens zaken over het wel 
en wee in de tafeltenniswereld uit te 
wisselen. Maar het waren vooral de 
sociale contacten die voor hem van groot 
belang waren.  
Op het moment dat de automatisering in de 
uitslagendienst zijn intreden ging doen 
maakte hij zich de nodige zorgen dat hij de 
contacten met de wekelijkse bellers zou 
gaan verliezen. Maar erg prettig was voor 
hem dat nog vele verenigingen hem toch 
met een telefoontje de uitslagen door 
bleven bellen. Die hij dan plichtsgetrouw op 
zondagmorgen weer doorbelde naar het 
centrale adres. 
Ook was Piet vele jaren voorzitter van de 
Regio Den Bosch, waar hij steeds de 
belangen van de verenigingen uit Den 
Bosch en omgeving voorop stelde. Na het 
stoppen als voorzitter van de Regio was hij 
praktisch altijd aanwezig op de 
regiovergaderingen en op de Algemene 
ledenvergadering van de Afdeling. 
Bij de voormalige vereniging Jeep, waar hij 
erelid van was, is hij vele jaren de grote 
stimulator geweest. In 1958 werd hij door 
broeder Rumoldus gestrikt voor het 
jeugdwerk van de stichting Jeep, en dan 
met name voor de afdeling tafeltennis.  Het 
was het voor hem dan ook zeer pijnlijk dat 

deze vereniging in 2003 zichzelf na 
50 jaar moest opheffen. Bij de 
Regionale kampioenschappen die zijn 
vereniging jaarlijks organiseerde was 
hij samen met zijn vrouw een niet weg 
te denken duo. 
Als dank voor al zijn werkzaamheden 
binnen de NTTB werd hij door de 
afdeling ZuidWest benoemd tot Lid 

van Verdienste. 
Maar ook door andere instanties werd hij 
onderscheiden. Zo ontving hij tevens de 
Verzetsmedaille en het Oorlog - 
herinneringskruis en een Kerkelijke 
onderscheiding en was hij Drager van de 
Vrijwilligerspenning van de Gemeente 
Vught. 
Als tafeltennisorganisatie zijn wij Piet veel 
dank verschuldigd voor zijn inzet in de vele 
achter ons liggende jaren. 
 
Piet bedankt en rust in vrede. 

Op donderdag 11 december om 11.30 uur is op 
88 jarige leeftijd Piet Rombouts overleden. 
Mijnheer Rombouts of André zoals hij door vele 
tafeltennisvrienden vanuit de afdeling ZuidWest 
van de NTTB in de wandelgangen werd 
aangesproken. Binnen de NTTB afdeling 
Brabant en later ZuidWest stond hij vooral 
bekend als de man van de uitslagendienst. 

In memoriam Piet Rombouts 

Door Nico van Erp 



10 

RBW competitie regio Noord-Oost Brabant 

Het 1e deel van het nieuwe najaarseizoen 
2008/09 is weer ten einde voor de jeugdleden uit 
de regio N-O-Brabant. Deze alternatieve 
competitie vindt om de 2 of 3 weken plaats in 
diverse zalen binnen de regio en worden 
gespeeld op een zondagmorgen, om de 2 of 3 
weken, vanaf 10.00 uur t/m 13.00 uur. Deze 
zalen worden door ttv PJS te Vught, ttv OTTC te 
Oss en ttv Taverbo/Sabo te Boxtel gratis 
beschikbaar gesteld voor deze competitie. 

Joop van Hooft, die de welpen t/m 11 jaar 
onder zijn beheer heeft, en Henk van Rijn, 
die zich met de aspiranten/junioren klasse 
vanaf 12 t/m 17 jaar bezig houdt, spannen 
zich al meer dan 30 jaar in, om deze 
alternatieve competitie voor de niet 
spelende NTTB jeugd aantrekkelijk te 
maken op deze zondagen, omdat vele 
jeugdleden op zaterdag andere 
sportverplichtingen hebben of eventueel 
een baantje hebben. De organisatoren 
horen regelmatig van deelnemers en 
begeleiders dat dit een leuk alternatief is 
binnen onze regio en zeer wordt 
gewaardeerd. 
De organisatie hoopt er nog steeds op dat 
er in de overige regio’s ook eens zo’n 
competitie van start kan gaan, zodat er in 
de toekomst misschien uitwisselingen 
kunnen plaatsvinden. 
Mocht er interesse bestaan binnen de 
regio’s, neem dan contact op met deze 
organisatoren. 
 
Welpen: 
In de leeftijdcategorie t/m 11 jaar hadden 
zich 12 teams aangemeld, waarvan 1 team 
zich terugtrok nadat de schema’s en 
indelingen de deur uitwaren. Jammer voor 
de organisatie, want alles moest weer 
aangepast worden. De deelnemers waren 
in 2 poules ingedeeld. De 5 meer ervaren 
welpenteams in de A poule en de 6 minder 
ervaren teams in de B poule. 
In poule A bleef het t/m de laatste zondag 

spannend tussen het PJS 1 team en het 1e 
team van Taverbo/Sabo. Ze hadden ieder 
13 punten en onderling moesten zij gaan 
uitmaken wie op het hoogste schavot mocht 
plaatsnemen. Na 4 wedstrijden was de 
tussenstand 2-2 en zou de beslissing vallen 
in de allerlaatste partij. Bij beide spelers 
gierden de zenuwen door de keel, maar de 
PJS speler trok aan het langste eind en wist 
de overwinning naar zich toe te trekken met 
3-2. Ook bij de overige partijen in deze 
poule vielen de beslissingen in de laatste 
wedstrijd. 
In de B poule sprong PJS 2 duidelijk boven 
de andere teams uit, ze hadden maar 3 
verliespunten op een totaal van 25 punten. 
Taverbo/Sabo 2 kwam duidelijk tekort om 
het hun moeilijk te maken. De overige 3 
teams waren gelijkwaardig met elkaar en 
gaven weinig toe in de eindrangschikking. 
 
Uitslag competitiedeel: 
A poule.                          B poule. 
1 PJS 1        16 pnt.         1 PJS 2        22 pnt. 
2 Taverbo 1 15 pnt.         2 Taverbo 2 14 pnt. 
3 Hooghei 1 12 pnt.         3 PJS 3        12 pnt. 
4 NON 1         6 pnt.         4 JCV 1        10 pnt. 
5 N.Despair 1 1 pnt.         5 NON 3         9 pnt. 
                                         6 NON 2         8 pnt. 
 
Na afloop reikte Joop van Hooft de 
medailles uit aan de 3 hoogst geëindigde 
teams per poule en bedankte trainers, 
begeleiders en ouders voor hun 
medewerking aan deze competitie, maar de 

Door Henk van Rijn 
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grootste complimenten gingen uit naar de 
deelnemers voor hun inzet en sportief 
gedrag tijdens deze speeldagen. 
 
Aspiranten/junioren: 
In deze categorie vanaf 12 t/m 17 jaar 
leverden ttv Always Fair en NON uit 
Heeswijk-Dinther het meeste aantal teams 
van 4 per vereniging, waardoor het totaal 
aantal deelnemende teams op 16 uitkwam 
van 8 regioverenigingen. 
Ook hier waren na het spelen van de eerste 
wedstrijden problemen ontstaan over het 
wel of niet doorgaan op de tweede zondag. 
Enkele verenigingen hadden aangegeven 
dat zij moeilijkheden zouden krijgen met het 
vervoer van de deelnemende kinderen bij 
de eerst volgende wedstrijden. De organi-
satie heeft toen de schema’s aangepast, 
door de 6 sterkste teams in poule A te 
plaatsen en de overige 8 teams in poule B 
zodat elke poule kon blijven spelen 
Voor de A poule kon de organisatie op de 
laatste zondag nog een dubbeltoernooi 
eraan toevoegen, omdat de B poule op 
deze zondag nog een complete wedstrijd te 
spelen had en iedereen gelijktijdig met 
spelen klaar was. 
In de A poule bleek het team van NON 1 te 
sterk voor de overige deelnemers, hoewel 
NON 2 hun dicht op de hielen zat met maar 
2 punten minder. Always Fair 2 was 
duidelijk de mindere in deze poule en 
kregen geen grip op het snelle spel van hun 
tegenstanders. 
Tijdens het dubbeltoernooitje van poule A 
werd het best of three systeem gespeeld, 
vanwege de korte tijdsduur, omdat dan alle 
teams zo rond de klok van twaalf hun 
competitie konden afsluiten. In dit toer-
nooitje hadden we een verassende winnaar. 
In poule B bleef het spannend tot en met de 
laatste wedstrijd tussen PJS 1 en Hooghei 
3. 
PJS had 3 punten voorsprong op hun 
concurrent uit Vlijmen en zouden dus 
normaliter kampioen moet worden. Maar 
het tegendeel werd bewezen. Met tactisch 
spel en veel inzet lukte het Hooghei 3 om 
met 4-1 te winnen van PJS 1, waardoor de 
eindstand 31-31 was geworden. Het 
reglement schrijft voor dat wanneer 2 teams 
gelijk eindigen het onderling resultaat 
beslist, dus Hooghei 3 ging met de eer 
strijken. Ook Hooghei 2 zat op het 

vinkentouw maar kwam 7 punten tekort om 
mede te dingen naar de hoofdprijs. 
Always Fair 3 en NON 3 vochten onderling, 
met hetzelfde aantal punten, uit wie 4e of 5e 
zou worden. 
 
Uitslag competitiedeel: 
Poule A                           Poule B 
1 NON 1        19 pnt.        1 Hooghei 3 31 pnt. 
2 NON 2        17 pnt.        2 PJS 1        31 pnt. 
3 Hooghei 1  14 pnt.        3 Hooghei 2 24 pnt. 
4 Rotac ’82 1 12 pnt.       4 Alw-Fair 3 17 pnt. 
5 Alw-Fair 1  11 pnt.        5 NON 3       17 pnt. 
6 Alw-Fair 2    2 pnt.        6 NTTV 1     11 pnt. 
                                         7 Alw-Fair 4   7 pnt. 
                                         8 OTTC 1       2 pnt. 
Dubbel poule A 
1 Rotac ’82 1         10 pnt. 
2 Hooghei 1             7 pnt. 
3 NON 1                   6 pnt. 
4 Always Fair 2        6 pnt. 
5 NON 2                   5 pnt. 
6 Always Fair 1        0 pnt. 
 
Na het tellen van de punten kon Henk van 
Rijn aan de winnaars de medailles 
omhangen en bedankte hij de zaal-
beheerders van OTTC en Taverbo/Sabo 
voor het beschikbaar stellen van hun 
prachtige accommodaties en de bar-
medewerkers voor hun goede verzorging 
tijdens dit competitiedeel. Ook werden 
ouders, begeleiders en trainers betrokken 
in zijn dankwoordje want zonder hun inzet 
kunnen de kinderen niet deelnemen aan dit 
evenement. Tenslotte richtte hij zich tot de 
deelnemers om hun een pluim te geven 
over hun inzet en sportief gedrag en 
respect voor de gastheren. 
Hij wenste alle aanwezigen nog prettige 
feestdagen en een gezond 2009 toe. 
Verder deelde Henk mede dat de nieuwe 
inschrijfformulieren, die betrekking hebben 
op het 2e deel, voor de kerstdagen bij de 
verenigingen in de bus vallen. Hij hoopt dat 
alle deelnemende verenigingen de 
sluitingsdatum handhaven en tijdig insturen 
zodat de organisatie op tijd kan beginnen 
met de voorbereidingen. 
Al met al weer een geslaagd najaarseizoen 
2008. 
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TIOS ‘51 gaat nieuwe zaal openen 
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Zoals gebruikelijk sinds de oprichting van de 
NTTB afd. ZuidWest, worden in januari en 
februari 2009 weer de regiovergaderingen 
gehouden. Het afdelingsbestuur heeft er voor 
gekozen om - evenals in voorgaande jaren - in 
alle vijf de regio’s een bijeenkomst te beleggen. 

Regiovergaderingen 2009 

Door Jan Mijnsbergen 

Het AB (dat steeds in een zo ruim mogelijke bezetting aanwezig zal zijn) wil tijdens deze 
bijeenkomsten in ieder geval de volgende zaken aan de orde stellen: 
 
1.      Inventarisatie en volgorde bespreekpunten 

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

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

3.      Brainstormen omtrent nieuwe beleidsplan 
         Het beleidsplan 2006 – 2009 dient vervangen te worden door een beleidsplan 2009 – 

2012. 
         Het bestuur wil graag met de verenigingen van gedachte wisselen omtrent nieuw 

beleid, dit tegen de achtergrond dat handhaven van het oude plan voor de komende 
periode in feite stilstand betekent. 

         Het oude beleidsplan wordt ter informatie toegezonden. 
4.      Alternatieve wedstrijdvormen 
         Adri Dam zal een inleiding houden en de discussie leiden over dit onderwerp.        
5.      Nieuwe competitiemodule NAS 
6.      Afdelingskampioenschappen 
7.      Technisch werk per regio 
         Een toelichting op de plannen gevolgd door een discussie. 
 
De regio vergaderingen zullen worden gehouden: 
maandag 7 jan. 2009                20.00 u.    regio West-Brabant 
                                                                  Vice Versa ’51 / Albanoweg 3 / Oudenbosch 
 
maandag 19 jan. 2009              20.15 u.    regio Noord-Oost Brabant 
                                                                  ttv PJS / Deken van Oss-straat 1 / Vught 
 
dinsdag 27 jan. 2009                20.00 u.    regio Zuid-Oost Brabant 
                                                                  ATTC ’77 / Jan van Rixtelstraat 30 / Aarle-Rixtel 
 
woensdag 4 febr. 2009             20.00 u.    regio Zeeland 
                                                                  De Stenge / Stengeplein 1 / Heinkenszand 
 
maandag 2 maart 2009            20.00 u.    regio Midden-Brabant 
                                                                  Red Star ’58 / Vendelierhof 1A / Goirle 
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Donderdag 11 december was het de laatste van de zes kennismakingsavonden bij T.T.V. 
Smash '73. Kinderen uit groep 5 t/m 8 van de Udense basisscholen konden zich hiervoor 
aanmelden en dat werd dan ook volop gedaan. Ongeveer 30 kinderen hebben 
deelgenomen aan deze avonden. 
Onder leiding van René Gabriëls, Herman v.d. Broek en Michiel Hagen maakte de 
deelnemers kennis met de tafeltennissport. Nadat zij de basisslagen snel onder de knie 
hadden, werden er toernooien en rond-de-tafel-varianten gespeeld. Dat de deelnemers 
enthousiast over de sport zijn blijkt uit het aantal kinderen dat lid is geworden, namelijk 
acht. T.T.V. Smash’73 is tevreden en de doelstelling van deze kennismakingsavonden is 
zeker bereikt.  

Kennismakingsavonden bij Smash ‘73 
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Uit de clubbladen 

•    Sinds de zomer ligt er een nieuwe vloer 
in de zaal van ttv Wanzl-Belcrum in Bre-
da. De vloer ziet er mooi uit, maar is op 
dit moment niet stroef genoeg om er 
echt goed op te kunnen tafeltennissen. 
Voor bijna alle spelers is de gladde vloer 
een groot probleem. Om tot een oplos-
sing te komen is een vloercommissie 
bezig met het zoeken naar een oplos-
sing. De commissie heeft onlangs ge-
sproken met de consulent accommoda-
tiezaken van de NTTB. Tevens is bij een 
sportvloer leverancier informatie over 
het oliën van vloeren aangevraagd, 
waarbij duidelijk moet zijn welke andere 
tafeltennisverenigingen dezelfde oliën 
gebruiken. 

      De vloercommissie hoopt op korte ter-
mijn aanbevelingen te doen om de vloer 
stroever te krijgen. Wat in ieder geval 
invloed op de stroefheid heeft is het stof 
en zand in de zaal. Er wordt dan ook on-
derzocht hoe het stof in de zaal vermin-
derd kan worden.  

 

•    Het inbraakalarm bij SV Red Star ’58 in 
Goirle gaat regelmatig af doordat het 
niet goed is ingeschakeld. Door een ge-
brek aan geduld (wachten tot twee groe-
ne lampjes branden ipv een) wordt vaak 
alleen het alarm in het oude gedeelte in-
geschakeld. Bij binnenkomst denkt men 
dat er geen alarm op staat, loopt door 
naar de kleine zaal en het alarm gaat af. 
Deze valse alarmen kosten de vereni-
ging geld, want slechts de eerste 10 val-
se alarmen per jaar zijn gratis en gemid-
deld is er 2x per week een vals alarm. 

 

•    Ook bij ttv Tanaka in Etten-Leur ging 
het inbraakalarm af. De laatste die het 
gebouw verlaat sluit de deur en schakelt 
zo het alarm in. Helaas was de laatste 
de voorlaatste, want de voorzitter was 
nog in de kleedkamer. Toen hij die ver-
liet ging het alarm af. Hij schakelde ra-
zendsnel het alarm uit, zodat de 
“inbreker” kon uitbreken, en daarna 
weer in. 

•    Bij ttv Flash in Eindhoven was er een bij-
zonder jubileum. Tien jaar geleden be-
sloten een aantal Flashleden om het re-
gelmatige biljarten in de kantine in club-
verband te gaan doen. Ze richtten de 
biljartclub Weinig Keu’s op en elke 
maandagavond biljarten de leden in de 
kantine van Flash. Uiteraard werd het 
jubileum gevierd met een feestavond. 

 

•    De website van ttv Stiphout is ver-
nieuwd. Hij is frisser, dynamischer en 
kleurrijker geworden en ook actueel. Het 
enige minpunt is het vinden van de site. 
Via de links op de nttb-pagina’s lukt het 
niet en ook via google is de site niet te 
vinden. Misschien kunnen de makers 
dat veranderen. Voor iedereen die de si-
te wil bekijken is hier het adres: http://
www.ttvstiphout.nl/weblog/. 

 

•    Bij ttv Het Markiezaat in Bergen op 
Zoom is het clubblad Smashparade ver-
nieuwd. Na 15 jaar is de lay-out flink on-
der handen genomen en het blad oogt 
ook frisser.  

 

•    Het bestuur van ttv Taverbo-Sabo uit 
Boxtel heeft een inloop spreekuur inge-
steld. Elke maand kunnen de leden met 
vragen, opmerkingen, voorstellen, etc. 
bij het bestuur terecht. Hoewel het in-
loop spreekuur nog niet druk bezocht 
wordt, heeft het al wel het een en ander 
opgeleverd. Vandaar dat het bestuur 
van de Boxtelse vereniging hiermee 
door wil gaan. 


