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48e jaargang, nummer 5, oktober 1999 

VAN DE REDACTIE 

Waar heeft men nog volop bestuursleden en volop vrijwilligers om de vele taken te vervullen? 
Het kaderprobleem ervaart iedere vereniging. De kaderleden moeten met een lampje gezocht 
worden en ook het afdelingsbestuur heeft de grootste moeite om de vacatures vervuld te 
krijgen. Op dit moment zijn er nog slechts vier bestuursleden en in het voorjaar stopt Ria 
Elshof ook met haar werk voor de afdeling. Het afdelingsbestuur luidt dan ook volkomen 
terecht de noodklok. Er moet iets gebeuren en snel! 
Verder veel feest en veel bondsraad in deze Mixed. TTV De Rots vierde de opening van haar 
nieuwe hal, vierde het zilveren bestaan en vierde de onthulling van een nieuwe naam. TTV 
Budilia staat nog een groots feest te wachten. Op zaterdag 27 november gaat de vlag in top 
voor de viering van het 50-jarig bestaan. Over beide verenigingen teest u in deze Mixed meer. 
Zaterdag 16 oktober werkte heel Nederland in de tuin, maar de leden van het Hoofdbestuur 
en de leden van de Bondsraad trotseerden dit mooie weer en kwamen bijeen in een zaalije in 
Utrecht. Het werd een lange, maar voor de NTTB ook een belangrijke dag, met belangrijke 
besluiten. U vindt verderop een verslag. 
Uiteraard hebben we nog wat nieuwtjes en de rubriek Uit de clubbladen. Blijf ons voorzien van 
copy en blijf clubbladen sturen. 

Veel leesplezier. 

Johan Heurter 

INHOUD 
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DUIVELSKUNSTENAARS 

Bij sporten als volley-, basket- en voetbal 
hebben spelers veel fysiek contact: ze ra
ken elkaar aan, ter verhoging van de team
spirit. Deskundigen zijn overtuigd van de 
functionaliteit van tikjes op de bil, aaien 
over de bol, klappen- op schouders, ge
zoen, geknuffel, high-fives en het bespring
en van scorende teamgenoten. 
De meeste tafeltennissers maken daaren
tegen een verweesde indruk. Bij ons ont
staat opvallend weinig vreugdevuur; zeker 
in vergelijking met dolblije voetballers die je 
in extase ziet dansen, de cornervlag om
helzen, het hekwerk kussen. Het zal niet 
verbazen dat men in die kringen denkt dat 
tafeltennissers lijden aan gevoelsarmoede. 
Ze vragen zich af hoe er een band kan ont
staan tussen drie pingpong-ijskonijnen. Dat 
moet een mysterieus proces zijn, in hun 
ogen. 
Een opsomming van de cliché's: wij zijn er 
afkerig van om elkaar aan te raken, wij 
hebben psychische afwijkingen, wij moeten 
ons zo concentreren dat iedere emotionele 
uitspatting als luxe wordt gevreesd, wij wil
len bescherming tegen de mentale risico's 
van het reactiespel, wij gaan gebukt onder 
het juk van de zelfbeheersing. 
Een tafeltennisser lijkt een jongleur. Zege
vieren wil hij, maar hij moet tegelijkertijd 
zijn innerlijke rust bewaren, op het juiste 
moment gebruik maken van snelheid, effi
ciënte bewegingen en anticipatie op bewe
gingen. 

AFDELINGSONTMOETING 

Dat maakt sommigen van ons tot duivels
kunstenaars die, bij gebrek aan omringen
de medestrijders, niet even intiem zullen 
worden met bat, bal, net of (nog erger) ta
fel. 
We nemen dus onze toevlucht tot compen
satie. Zoals dwangmatige handelingetjes 
voor een opslag en al die andere hele erge 
maniertjes. De natuurlijke behoefte aan 
saamhorigheid is af en toe te bespeuren bij 
het dubbelspel of aan het eind van een 
partij. Besmuikte vreugde en het fluisteren 
van indrukken maken dan duidelijk hoe 
weinig de tafeltennisser gewend is om zich 
tegenover zijn compagnons te uiten. Op 
die schaarse momenten is de tafeltennis
ser een individualist die wel kan leven met 
groepsvorming, maar het moet niet te gek 
worden. 
Ik denk dat het ook te maken heeft met het 
gegeven dat tafeltennis oogt als iets een
voudigs, terwijl spelers juist gekweld wor
den door het permanente gevoel beter te 
kunnen. Maar hoeveel beter? 
Stemming en emotie zijn zaken die de niet
teamsporter wil wegmoffelen omdat uiting
en daarvan als doorkijk in de psyche wor
den ervaren. Ach, misschien stellen wij 
helemaal geen prijs op de impliciete gebor
genheid bij teamsporten. Niks geen tikjes 
op billen: wij tafeltennissers staan er liever 
alleen voor. 

Ton Mantoua 

Ook dit seizoen staat er weer een afdelingsontmoeting voor de jeugd op het programma. Dit 
nu al voor de 9e keer. Er wordt deelgenomen door de sterkste jeugdteams van de afdelingen 
Gelre, Holland West, Randstad-Noord en Brabant. De organisatie is dit jaar in handen van de 
afdeling Brabant. De ontmoeting is op zondag 7 november in de zaal van ttv Irene, Insulinde
straat 3a in Tilburg. De aanvangstijd is 10.30 uur. Geselecteerd zijn: 
meisjes junioren -Marieke Meerbeek (TCS) 

meisjes kadetten 
Nicole Lauwerijssen (Vice Versa '51) 
Doreth v.d. Pelt (Tios '51) 
Annelies Goorts (TTCV/Herwaarden) 

meisjes pupillen/welpen Sandra Leyten (Vice Versa '51) 

jongens junioren 

jongens kadetten 

Inge Fonken (Irene) 
Tommy Gimbrere (Wanzl/Belcrum) 
Enrico Schoën (Wanzl/Belcrum) 
Arnoud Sloos (Wanzl/Belcrum) 
Roy v.d. Berg (Never Despair) 

jongens pupillen/welpen Pim de Goede (Never Despair) 
Max Kuypers (Irene) 

Mixed, oktober 1999 2 

-



AAN DE BESTUREN VAN DE TAFELTENNISVERENIGINGEN 

Breugel, 17 oktober 1999 

Geacht Bestuur, 

Op 9 september jl. zijn de voorzitters van de 22 grootste verenigingen van de NTTB afd. 
Brabant door ons uitgenodigd voor een bespreking op 7 oktober 1999. Deze bespreking ging 
over de problemen met betrekking tot personele bezetting van het afdelingsbestuur. In de 
ontstane vacatures is nl. nog steeds niet voorzien. 

Van de 22 verenigingen waren 5 verenigingen vertegenwoordigd, t.w. Hotak'68, Never Des
pair, OTTC, Stiphout en Tanaka. 
Zes verenigingen hebben telefonisch laten weten niet aanwezig te kunnen zijn, t.w. ATTC'77, 
Budilia, Cosmos/TTW, Luto, S.V. Red Star'58 en De Rots. 
De verenigingen The Back Hands, Wanzl/Belcrum, Flash, Irene, JCV, Het MarkJezaat, TCS, 
Tios'51, TTCV/v.Herwaarden, Unicum en Vice Versa'51 hebben niets van zich laten horen. 

Het afdelingsbestuur is teleurgesteld over deze minimale opkomst. Betekent dit een gebrek 
aan interesse voor het afdelingsgebeuren of zijn de verenigingen vooral intern bezig? 

De wel aanwezige bestuursleden spraken ook hun bezorgdheid uit over de geringe opkomst. 
Zij stelden voor om de vacatures binnen het afdelingsbestuur voorlopig jaarlijks te laten 
vervullen door alle verenigingen en wel per toerbeurt. Bovendien stelden zij voor om nogmaals 
een overleg hierover te houden en wel op 

donderdag 16december1999, aanvang 20.00 uur, 
in het Jan van Besouwhuis, Thomas van Diessenstraat 1, Goirle. 

Tijdens dit overleg willen wij het bovengenoemde voorstel samen met alle verenigingen nader 
uitwerken. In zijn algemeenheid betekent het voorstel dat de vacatures binnen het afdelings
bestuur door de verenigingen verplicht per toerbeurt, volgens een vast te stellen rooster, 
worden vervuld voor de periode van één jaar. 
Voor het komende jaar zijn er drie vacatures te vervullen, nl. ACL, secretaris en K\160 (kader
vorming en sportontwikkeling). 
Het afdelingsbestuur zal een voorstel doen voor het rooster, zodat het elke vereniging bekend 
is wanneer zij vacatures dienen op te vullen. Indien er meerdere vacatures zijn, moeten de 
verenigingen in onderling overleg bepalen welke functie door welke vereniging voor één jaar 
vervuld zal worden. 

Omdat deze regeling voor alle verenigingen van toepassing is, verwachten wij dan ook dat alle 
verenigingen aanw.ezig zullen zijn. 

Pieter Brooijmans, 
Chris van Dijk, 
Nico van Erp, 
Ria Elshof. 
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DUBBEL FEEST BIJ TTV TAVERBO 

TTV Taverbo hoor ik u al denken. Welke 
vereniging is dat eigenlijk? 
TTV Taverbo is de nieuwe naam van ttv 
De Rots uit Boxtel. Waarom een nieuwe 
naam en waarom een dubbel feest? Dit 
artikel geeft antwoord op beide vragen. 

Vijf en Twintig jaar geleden plaatste het 
bestuur van de stichting gemeenschaps
huis De Rots een advertentie in het Bra
bants Centrum met als doel leden te wer
ven voor een dam-, schaak- en tafeltennis
club. Voor de tafeltennissers werd de 
maandagavond gereserveerd en op de eer
ste maandag kwamen 6 liefhebbers. Het 
bestuur van het gemeenschapshuis had 
gezorgd voor vier tafels die elke maandag 
door Theo Spijkers van Maison v.d. Wete
ring in de Stationsstraat werden opgehaald 
en weer teruggebracht. Het tafeltennissen 
in de eerste periode was gratis, alleen de 
balletjes waren voor eigen rekening. 
Iedere week kwamen er nieuwe belangstel
lenden en geleidelijk aan vormde zich een 
vaste kern die het initiatief nam voor een 
echte tafeltennisclub. Het bestuur van het 
gemeenschapshuis gaf alle medewerking, 
onder de voorwaarde dat men zichzelf zou 
bedruipen. Dus werd er een contributie 
ingesteld. Een avond spelen kostte f 1,- en 
voor de jeugd f 0,50. 
Omdat het aantal leden snel toenam en er 
duidelijk behoefte kwam aan meer uitda
ging in de vorm van deelname aan een 
soort competitie werd met lid van de Box
telse Bedrijfs Ontspanningsvereniging. Met 
drie teams nam men deel aan die competi
tie. De Rots bleef groeien en met name het 
aantal jeugdleden nam sterk toe. In 1980 
sluit de vereniging zich aan bij de NTTB en 
neemt met twee teams deel aan de com
petitie. Al snel wordt er een trainer aang
esteld en verschijnt er een clubblad. De 
Rots krijgt een eigen gezicht, waarbij ge
zelligheid een belangrijk element is, maar 
naast het recreatieve spelen krijgt ook het 
prestatiegerichte spel steeds meer aan
dacht. In de loop der jaren zijn er steeds 
meer teams NTTB gaan spelen en onder 
leiding van bekwame trainers worden goe
de prestaties geleverd. Sinds 1994 is de 
vereniging vertegenwoordigd in de landelij
ke jeugdklasse, terwijl het eerste heren
team 2e klasse speelt. In 1998 speelt het 
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1 e damesteam landelijk 4e divisie en ne
men bijna 20 teams deel aan de NTTB
competitie. 

accommodatie 
In 1981 sluit gemeenschapshuis De Rots 
haar deuren. De tafeltennisvereniging vindt 
dan onderdak in de gymnastiekzaal van de 
St.-Michaelsschool, gelegen op het terrein 
van Huize De La Salle. Er kan gespeeld 
worden op maandag-, dinsdag- en vrijdag
avond. Al snel is deze ruimte te klein voor 
een vereniging van 100 leden en eind 1983 
is het bestuur al actief aan het zoeken naar 
een eigen ruimte. Het levert, ondanks vele 
ideeën en pogingen niets op. In september 
1990 verhuist De Rots naar de sporthal 
van Huize De La Salle. De kantine hierbij is 
in eigen beheer. Het ruimteprobleem is 
hiermee opgelost, want in de sporthal kun
nen maar liefst 20 tafels staan. Deson
danks blijft de wens van een eigen home 
bestaan en in 1992 neemt het bestuur de 
draad weer op. De Scouting zou het sport
park De Munsel verlaten en daar lagen dus 
mogelijkheden. Omdat meerdere vereni
gingen zich bij de gemeente met dergelijke 
plannen meldden, stelde deze voor samen 
te gaan werken. 



Er werd jaren gepraat met handbalvereni
ging HCB '92 en kanovereniging ·De Pa
gaai, maar het leverde allemaal niets op. 
Op 26 maart 1996 werden op de ledenver
gadering de plannen gepresenteerd om te 
komen tot een eigen home. De leden ge
ven het bestuur groen licht om de plannen 
verder uit te werken en op 16 april 1997 
blijkt dat de leden achter de plannen staan. 
Er wordt heel hard gewerkt en als op 1 de
cember 1998 het Waarborgfons Sport de 
garantiestelling afgeeft gaat het snel. Een 
dag later gaan B & W van Boxtel akkoord, 
op 17 december de gemeenteraad en een 
paar dagen later wordt de bouwvergunning 
afgegeven. Op 16 maart 1999 start Unidek 
en op 14 april wordt de cascohal van 30 bij 
12 meter opgeleverd. Daarna volgen vier 
maanden van keihard werken. Onder lei
ding van Broer van Houtum werd de zaal 
afgebouwd. Een fraaie hal bezitten de le
den van ttv Taverbo nu, met een kantine 
en in de oude gebouwen van de scouting 
zijn kleedkamers met douches gereali
seerd. 

nieuwe naam 
Omdat De Rots niets meer met het oude 
gemeenschapshuis te maken heeft, werd 
besloten de naam te veranderen. Zaterdag 
9 oktober mochten wethouder Willy v.d. 
Langenberg van Boxtel en voorzitter Evert 
Thomassen de nieuwe naam onthullen. 
Onder toeziend oog van vele leden en ge
nodigden werd een doek weggetrokken 
voor een plaat op de nieuwe hal. Tafelten
nisvereniging Boxtel wordt afgekort tot Ta
verbo. 
Tijdens de drukbezochte receptie ter gele
genheid van het 25-jarig jubileum en de 
opening van de nieuwe accommodatie 
kreeg ttv Taverbo vele complimenten. Vol
gens Nico van Erp, vice-voorzitter van de 
NTTB afdeling Brabant, kan ttv T averbo 
trots zijn op wat er gepresteerd is. Als ca
deau overhandigde hij een kristallen zuil. 
Bas den Breejen kwam namens het hoofd
bestuur van de NTTB met een tinnen 
wandbord en wethouder Willy v.d. Langen
berg van Boxtel overhandigde een vlag. 

De Mixed redactie wens ttv Taverbo nog 
vele jaren en veel spelplezier in hun nieu
we onderkomen. 

Johan Heurter 
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AGENDA 
zo 31-1 O Dag van het talent 
zo 7-11 Liliane toernooi Vlijmen 
zo 7-11 Afdelingsontmoeting jeugd Tilburg 
za 13-11 C jeugdranglijsttoernooi 
zo 14-11 A jeugdranglijsttoernooi 
zo 21-11 Nat A-meerkampen % finales 
zo 21-11 Nat C-meerkampen % finales 
za 27-11 50-jarig bestaan ttv Budilia Budel 
zo 28-11 Nat Jeugdmeerkampen regionale 

ronde 
vr 10-12 beslissingswedstrijden 
za 11-12 Nat A-meerkampen finales 
za 11-12 Nat C-meerkampen fftïates 
za 11-12 B jeugdranglijsttoernooi 
zo 12-12 C jeugdranglijsttoernooi 
kerst Kindertafeltennisfeest 
za 8-1 Back Hands toernooi jeugd 
zo 9-1 Back Hands toernooi senioren 
za 22-1 Brabantse kampioenschappen 

jeugd 
zo 23-1 Brabantse kampioenschappen 

senioren 



TAFELTENNISVERENIGING BUDILIA 50 JAAR 

geschiedenis van de club 
Reeds voor het ontstaan van de club werd 
er al getafeltennist in Budel, nl. in 1939 in 
het schildersatelier van Huub van Winkel in 
het Schutstraatje. In de oorlog stond alles 
op een laag pitje, ook door het ontbreken 
van balletjes. 
In november 1949 kwamen enkele enthou
siastelingen op het idee om in Budel een 
club op te richten. Op de eerste vergade
ring meldden zich meteen al 31 leden aan 
en de contributie was voor de eerste 10 
weken 50 cent. Als naam werd gekozen 
voor "Zonder Naam". In 1950 heette de 
club "Knockwoods" en in 1952 werd uitein
delijk gekozen voor de oude naam van Bu
del "Budilia". 
De club bezat slechts één . en later drie ta
feltennisbladen die op schragen gelegd 
moesten worden. Gemengde trainings
avonden waren voor die tijd al iets heel 
bijzonders. De plaatselijke geestelijkheid 
stoorde zich hier behoorlijk aan. 
De tafeltennisclub kende vele lokaties, o.a. 
zaal Schepens, het Parochiehuis, zaal 
Duisters, · zaal Bellevue, de Wielerbaan, 
zaal De Bonte Os, bovenzaal Sporthal, 
gymzaal kerk De Goede Herder en vanaf 
1987 Gemeenschapshuis De Borgh. Elke 
lokatie had weer zijn eigen voor- en nade
len. Zaal Schepens was klein maar een 
gezellig ontmoetingspunt voor de Budelse 
jeugd. In het Parochiehuis zakte regelmatig 
iemand door de houten vloer. In de Wieler
baan moest men te pas en te onpas het 
veld ruimen voor bruiloften en partijen. En 
wat te denken van de Kerk, waar op de 
trappen van het altaar menig flesje bier 
werd genuttigd en menige discussie werd 
gevoerd. Een keer viel zelfs de politie bin-
nen. Die dacht dat er ingebroken was ........ . 
Of de lokatie in café De Bonte Os, waar 
men zich moest omkleden tussen de ge
rookte hammen! 
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Nog enkele hoogtepunten (en soms diepte
punten) in ons 50-jarig bestaan: 
In 1954 werden de eerste clubkampioen
schappen georganiseerd en ter gelegen
heid van het eerste lustrum werd een tafel
tennistoernooi geregeld waar nog enkele 
andere clubs aan deelnamen. 
Op 20 juli 1955 werden we, na het vragen 
van aansluiting, toegelaten tot de afdeling 
Limburg van de NTTB (dit gezien de on
gunstige ligging van Budel). 
Budilia begint steeds meer prijzen te beha
len op toernooien en wedstrijden. 
Men promoveert naar de 3e klasse en de 
eerste ECHTE tafeltennistafel is een feit 
(bij elkaar gespaard met het verzamelen 
van Persilemmertjes!). 
In 1960 bereikt het 1 e herenteam de 1 e 
klasse. 
In 1962 brak een moeilijke tijd aan. De se
niorenafdeling valt uit elkaar, deels door 
bestuurs-, deels door zaalproblemen. In 
1965 bestaat de club nog maar uit 7 leden! 
Harry van der Steen, Adriaan Schellekens 
en Pierre Looymans nemen vanaf die tijd 
het heft in handen en trekken de vereniging 
uit het dal! In 1966 komt er een nieuw club
lokaal, er wordt een nieuwe trainer aang
etrokken en in 1968 komt het eerste club
blad uit. In 1970 ontstaat een hechte 
vriendschap en er volgen uitwisselingen 
over en weer met de Duitse club uit Mart
bergel. In 1971 doen we zelfs mee aan de 
carnavalsoptocht met een Beierse bierwa
gen. 
Vanaf 1980 worden verschillende lokaties 
bekeken voor een eigen home, maar pas in 
1987 verhuizen we door de inspanningen 
van het toenmalige bestuur naar ons riante 
onderkomen De Borgh. Het ledental groeit 
gestaag van 30 in de beginjaren naar 150 
in 1993. Momenteel telt de club 125 leden. 
Opvallend waren het grote aantal vriend
schappelijke ontmoetingen met Belgische 
en Duitse verenigingen. Het tràiningskamp 
in het Poolse Jastrzebie-Zdroj in 1992 en 
het Tsjechische Vlasim in 1994 waren de 
absolute toppers. 

Budilia trok in 1987 de aandacht door de 
officiële opening van het 1 e Taptoetoer
nooi. 



~restatief deden het eerste de meisjes van 
zich spreken. Vanaf 1984 in de landelijke 
competitie (A-klasse) en later bij de dames 
in de 3e divisie. Eind jaren 80 maakten de 
jongens furore. In diverse leeftijdsgroepen 
waren we in de subtop vertegenwoordigd. 
Momenteel spelen de heren 2e en 3e divi
sie. Het hoge niveau van de jeugd hebben 
we niet kunnen vasthouden. 

Zowel jeugd als senioren, recreatief als 
competitiespelend, beginners als gevorder
den, kunnen bij Budilia hun ei kwijt. Een 
speciale groep hierbij is de 'dinsdagoch
tendgroep' . En ook niet-tafeltennis aktivitei
ten komen ruim aan bod, bv. feestavon
~en , kaartavonden, jeugdzwem-, 
1eugdschaats-, jeugdverrassingsdag. 
Voor het 50-jarig bestaan zijn tal van festi
viteiten gepland, zoals kienavond, toernooi 
voor oud-leden, jeugdaktiviteit, receptie en 
feestavond. 
Al me.t al is Budilia een gezellige club, die 
door mzet, doorzettingsvermogen en na
tuurlijk een sportieve instelling van alle be
trokkenen een begrip is in Budel. En we 
hopen over 10 jaar weer een lustrum te 
kunnen vieren. 

Kitty Arets 

OPROEP 
Alle leden die 50 jaar lid zijn van de 
NTTB ontvangen een attentie. Helaas 
weet het Bondsbureau niet van iedereen 
hoe lang hij of zij al lid is van de bond. 
De verenigingen worden dan ook 
verzocht om leden die 50 jaar of langer 
lid zijn van de NTTB aan te melden bij 
het Bondsbureau. 
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TIE-BREAK 

Het was voor tafeltennisbegrippen 
volkomen nieuw: een derde game 
vervangen door een tie-break. Het 
gebeurde onlangs tijdens de Masters. 
Uiteindelijk werden slechts twee partijen 
beslist via dit tennissysteem, maar daar 
was wel de herenenkelfinale bij. Danny 
Heister en Trinko Keen mochten in een 
loterij bepalen wie winnaar werd. Danny 
kwam. bij 6-5 op matchpoint, maar Trinko 
won uiteindelijk met 6-8. 
Of het experiment geslaagd was~ Ik heb 
geen idee. Het werd er wel spannender 
door en ik heb de indruk dat beide spelers 
op deze manier evenveel kans hebben op 
de overwinning. Dat betekent dat de beste 
niet altijd hoeft te winnen. De wedstrijd zelf 
wordt er wel een stuk korter door en voor 
het publiek wordt het ook leuker. We horen 
hier ongetwijfeld nog meer over. 



BONDSRAAD 

Schitterend weer was het zaterdag 16 
oktober. Dat verhinderde 38 stem
gerechtigde leden, waarvan 7 uit Brabant, 
van de Bondsraad van de NTTB niet om 
naar Utrecht te komen om daar samen met 
het Hoofdbestuur van half elf tot vijf uur te 
vergaderen. Een lange zit, maar er stonden 
dan ook een drietal belangrijke zaken op 
de agenda. De herstructurering, waarbij 
het aantal afdelingen van 18 naar 8 wordt 
teruggebracht, een ander contributie
systeem en de Stichting tafeltennis
promotie Limburg. Een verslag. 

herstructerering 
Het NOC/NSF heeft een onderzoek 
gedaan binnen de NTTB en haar 
bevindingen opgeschreven in het rapport 
"Verbetering effectieviteit landelijke 
organisatie NTTB". Het rapport geeft aan 
dat verbeteringen wenselijk zijn met 
betrekking tot de bezetting van functies, de 
manier van werken en de communicatie 
binnen de diverse gelederen. Naar het 
oordeel van de onderzoekers is het imago 
van de NTTB in het geding. Er moet dus 
iets gebeuren. De Bondsraad deelde die 
mening en stemde uiteindelijk in met de 
uitgangspunten die het Hoofdbestuur hen 
voorlegde. De belangrijkste zaken daaruit: 
- het aantal afdelingen wordt terug

gebracht naar 8 (streefdatum 1-1-2002) 
- de Bondsraad wordt verkleind 

iedere afdeling krijgt een eigen 
verenigingsconsulent 

- de rol van het Bondsbureau gaat 
veranderen (van administratiekantoor 
naar beleidsuitvoerend/controlerend 
orgaan) 
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Uiteraard is nog lang niet alles uitgewerkt. 
Het Hoofdbestuur moet nog een 
fusiedraaiboek gaan opstellen, de nieuwe 
rol van het Bondsbureau moet nog 
uitgewerkt worden en ook moet gekeken 
worden naar hoe de nieuwe Bondsraad er 
uit moet gaan zien. 
In de voorstellen van het Hoofdbestuur 
wordt de afdeling Brabant samengevoegd 
met de afdeling Zeeland (Zebra). Deze 
nieuwe afdeling die Zuid-West gaat heten, 
telt dan 6.486 leden. Brabant heeft er nu 
5447, Zeeland 1039. De gevolgen voor de 
clubs hiervan zijn nog niet duidelijk. 
Waarschijnlijk blijft de competitie regionaal 
van opzet, want anders kunnen de 
reisafstanden wel enorm groot worden. 

contributiesysteem 
Een tijdje geleden heeft een werkgroep de 
opdracht gekregen om een ander 
contributiesysteem uit te denken, waarbij 
de verenigingen eerder de grijze leden 
zullen opgeven. Uiteindelijk kwam er een 
systeem met teamrechten uit de bus, 
waarbij er toch een basiscontributie bleef 
bestaan van f 10,- per lid. Slechts f 0,67 
lager dan nu. De Bondsraad zag niet dat 
de clubs hierdoor nu ineens wel de grijze 
leden zouden op gaan geven en stemde 
het voorstel af. Alles blijft dus bij het oude . . 
stichting tafeltennispromotie Limburg 
Een slimme zet of diefstal? 
Heeft de afdeling Limburg iets slims 
gedaan en zijn de andere afdelingen van 
de NTTB domme slaafse volgers van het 
Hoofdbestuur? 
Feit is dat de afdeling Limburg een 
gedeelte van het afdelingsvermogen heeft 
veilig gesteld, waardoor het Hoofdbestuur 
niet aan deze gelden kan komen. Hoe zit 
een en ander in elkaar? 
Alle - verenigingen betalen via het 
ledenaantal contributie aan de N TB. Een 
gedeelte hiervan (de afdelingsheffirrg) gaat 
terug naar de afdeling. Verder hebben 
sommige afdelingen inkomsten via 
advertenties in hun afdelingsorgaan in 
inkomsten via provinciale subsidies. 
Sommige afdelingen zijn zuinig en hebben 
in het verleden vermogens opgebouwd. 
Vermogens die bijeengebracht zijn door de 
NTTB-leden en dus heeft het Hoofdbestuur 

-· 



van de NTTB hier wel eens een greep in 
gedaan. Vorig jaar heeft de afdeling 
Brabant nog ruim f 30.000,- uit het 
opgebouwde vermogen moeten afdragen. 
Wat is nu het slimme van de afdeling 
Limburg? 
De afdeling Limburg heeft een stichting in 
het leven geroepen, de Stichting 
tafeltennispromotie Limburg. De 
penningmeester van de afdeling Limburg is 
tevens penningmeester van de stichting. 
Nu heeft de penningmeester van de 
afdeling Limburg subsidie gevraagd aan de 
provincie. Dit geld is vanaf 1997 gestort bij 
de stichting. Ook de verenigingsheffing (f 
165,- per vereniging + in 1997 een 
eenmalige bijdrage van f 25,-) gaat sinds 
1996 naar de stichting. Hierdoor is het 
exploitatieresultaat van. de afdeling 
Limburg nadelig beïnvloed met in totaal 
zo'n 12.000 gulden. Toen de Bondsraad in 
november 1998 vaststelde dat de 
afdelingen 180.000 gulden moesten 
ophoesten, waarvan de helft op basis van 
de afdelingsvermogens, was de bijdrage 
van de afdeling Limburg dus lager dan die 
had moeten zijn. 

f~-' 0 ·. 

UIT DE CLUBBLADEN 

In veel clubbladen stonden verslagen van 
de WK tafeltennis in Eindhoven. Maar niet 
iedereen die er geweest is . heeft alles 
begrepen. In Batgeheimpjes van ttv 
Waalwijk wordt verslag gedaan van de 
halve finales: "We hoorden allemaal 
geschreeuw van Japannertjes, die 
begonnen telkens opnieuw als de Japanse 
speelster een punt maakte en dat ging zo 
de hele dag door." 

TTV OTTC in Oss heeft nieuw
bouwplannen. De comm1ss1e herhuis
vesting heeft plannen om zelf een hal te 
bouwen met kantine. Of dit mogelijk is en 
of het financieel haalbaar is moet nog 
onderzocht worden. Alle tips over 
bestaande leegstaande panden zijn 
welkom en het bestuur is ook aan het 
kijken of er samengewerkt kan worden met 
ttv Vice Versa Oss. 
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Kan deze handelswijze van de afdeling 
Limburg? Volgens de Bondsraad niet. Op 
de onthouding na van het Limburgse 
bondsraadslid steunde iedereen de motie 
van Karel Stappers waarin de afdeling 
Limburg wordt gevraagd welwillend mee te 
werken aan de zaken die het Hoofdbestuur 
hen gevraagd heeft. Dat zijn: 

de aan de stichting overgedragen 
verenigingsheffing over 1996, 
alsmede de provinciale subsidies 
over 1997 en 1998 volledig 
terugvorderen van de stichting en de 
jaarrekeningen en balansen over 
1996, 1997 en 1998 opnieuw laten 
vaststellen door de 
afdelingsvergadering; 
de provinciale subsidie voor 1999 in 
de afdelingsexploitatie verwerken; 
de jaarstukken van de stichting over 
1997 en 1998 aan het Hoofdbestuur 
overleggen; 
bewerkstellen dat de bestuurlijke en 
financiële banden van de afdeling 
met de stichting worden beëindigd. 

Het bestuur van de afdeling Limburg dient 
het Hoofdbestuur op 9 november antwoord 
te geven. 

Johan Heurter 

In de Tikketik van ttv Smash uit 
Geertruidenberg staat een reglement voor 
jeugdspelers. Men verwacht het volgende 
van een jeugdlid: 
1. Op tijd bij training en wedstrijd. 
2. Afmelden bij verhindering (alleen met 

gegronde reden). 
3. Goede sportkleding en gymschoenen 

dragen tijdens de training. 
4. De aanwijzingen van de leider en de 

trainer opvolgen. 
5. De zaal en andere delen van het 

gebouw netjes houden. 

Cosmos/TTW in Veldhoven heeft een 
contract afgesloten met de Stichting 
Toptafeltennis Zuid-Nederland. Hierdoor 
krijgt Cosmos/TTW meer financiële 
middelen om toptafeltennis in Veldhoven te 
blijven spelen. In een volgende Mixed 
zullen we nader ingaan op de Stichting 
Toptafeltennis Zuid-Nederland. 



TTV Tios '51 uit Tilburg heeft een nieuw 
beleidsplan. Enkele punten hieruit voor de 
junioren: 
Voor 2005 één jongensteam en één 
meisjesteam op landelijk B-niveau en een 
evenwichtige opbouw van het jeugd
bestand naar leeftijd en prestaties, zodat 
doorstroming naar landelijk niveau 
gegarandeerd is. 

De actie sportkas was voor ttv De Bron uit 
Handel succesvol. Uit de opbrengst 
hiervan is een nieuwe tafel gekocht (die 
wel gebruikt is op het WK). Tevens konden 
twee nieuwe wasknijpernetjes gekocht 
worden. 

TTV Attaque uit Sint-Oedenrode doet de 
Mixedredactie een suggestie aan de hand 
met betrekking tot het verwerven van 
advertentiegelden. Het idee is om de 
verenigingen een advertentie van hun 
sponsor te laten plaatsen voor een relatief 
klein bedrag. De vereniging heeft de 
sponsor dan iets extra's te bieden, nl. 
naamsbekendheid in heel Noord-Brabant. 
We zouden graag een reactie van andere 
verenigingen op dit voorstel willen 
ontvangen. 

TTV A.T.T.C. '77 uit Aarle-Rixtel heeft een 
aantal nieuwe leden. Op zich is dat niets 
bijzonders, maar hieronder zijn acht 
gehandicapten, waarvan twee ver
standelijk. De integratie van deze leden bij 
een valide sportvereniging lijkt goed te 
verlopen. Het bestuur heeft voor de 
begeleiding van de twee verstandelijk 
gehandicapten hulp van de Sociaal 
Pedagogische Dienst in Helmond. 

Van Herwaarden TTCV heeft een manier 
gevonden om altijd op vrijwel nieuwe tafels 
te spelen. De Veghelse vereniging koopt 9 
nieuwe tafels en betaalt die direct. Elke 
twee jaar worden die tafels ingeruild voor 9 
nieuwe tafels. TTCV betaalt hiervoor f 
250,- per tafel, mits de tafels er goed 
uitzien. Zoniet, dan moet TTCV een hoger 
bedrag bijleggen. 

De nieuwbouw bij ttv Tanaka in Etten-Leur 
vordert snel. Waarschijnlijk volgt de 
oplevering begin december. Als alles dan 
naar wens verloopt wordt er vanaf januari 
2000 gespeeld aan de Plantijnlaan. 
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Afdeling Brabant 
Homepage: 
http://www.iae.nl/users/sgb/tt/brabant 

Sluitingsdatum copy: 25november1999 

Copy s.v.p. inleveren op floppy, WP of 
Word, of e-mailen: 
ec@elde.horizon.nl 


