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VAN DE REDACTIE 

De laatste maand van 1999. Een jaar met hoogtepunten en dieptepunten. Als hoogtepunt wil 
ik het WK in Eindhoven noemen en als dieptepunt het kaderprobleem binnen het 
afdelingsbestuur. Het WK is iets waar we met trots -op kunnen terugkijken. Vele vrijwilligers 
maakten er een waar spektakel van. Waarom zijn er dan geen vrijwilligers genoeg voor het 
afdelingsbestuur? Waarom moeten een paar mensen de afdeling Brabant draaiende 
houden? Het is in ons aller belang dat de vacatures snel worden opgelost. Misschien dat de 
bespreking van donderdag 16 december iets heeft opgeleverd. 
Voor deze Mixed hebben we veel leuke en interessante artikelen gekregen. Helaas nog 
weinig op een elektronische manier. Jullie zouden de redactie een enorm plezier doen door 
artikelen via e-mail of op floppy aan te leveren. Het spaart ons veel nutteloze overtyptijd uit. 
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fijne feestdagen. 

Johan Heurter • 



HOLLAND WEST WINT AFDELINGSONTMOETING 

De ge afdelings ontmoeting tussen de 
sterkste jeugdteams van de afdelingen 
Gelre, Holland west, Randstad Nrd. en 
Brabant is op 7 november in Tilburg in de 
zaal van Irene door de afdeling Brabant 
georganiseerd. 
Er werd door jeugdteams in 3 
verschillende klassen door de sterkste 
jongens en meisjes in teams van twee 
gespeeld. 
Wist Brabant het vorig jaar de ontmoeting 
te winnen moest het dit jaar de winst met 
een punt verschil de winst aan Holland 
West laten. 
Holland West, wat vorig jaar nog 
genoegen moest nemen met de laatste 
plaats, kwam dit jaar erg sterk voor de 
dag. De grote winst voor Holland West zat 
dan ook bij de junioren. Bij de jongens 
werd de maximale score van 3 maal een 
5-0 zege bereikt. Bij de meisjes junioren 
was het alleen Brabant dat Holland West 
van de maximale score wist af te houden. 
Marieke Meerbeek en Nicole Lauwerijssen 
hielden het verlies tot 3-2 beperkt. 
De jongens junioren (Tommy Gimbrere en 
Enrico Schoën) wisten alleen van 
Randstad Nrd. te winnen. 
Bij de jongens kadetten deed het 
Brabantse team (Arnoud Sloos en Roy vd 
Berg) het niet al te best.. Ook hier alleen 
winst op het zwakke Gelre met 3-2. Bi{ de 
meisjes kadetten (Doreth vd Pelt en 
Annelies Goorts) wonnen alleen in de 
laatste wedstrijd van Holland West met 3-
2. De andere 2 wedstrijden werden 
verloren. 
De beste resultaten werden behaald bij de 
mini kadetten (welpen en 1 e jaars 
pupillen). De jongens Pim de Goede em 
Roy vd Berg wonnen 2 keer met 5-0. 
Alleen tegen Randstad Nrd. werd het 
dubbel verloren. 
Bij de meisjes eveneens 2 keer een 5-0 
zege. Alleen tegen Gelre verloor Inge 
Fonke de laatste wedstrijd met 21-1 g in de 
3e game. 
Na afloop bedankte Nico van Erp, namens 
de afdeling, de Brabantse coaches 
Raymond Battem, John Ekelschot, Maria 
Fonke, Mari de Graaf en Rob Kraus voor 
hun medewerking. 
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Hierna mocht hij aan de winnende 
afdeling, Holland West de nieuwe wissel 
beker overhandigen. 
Bovendien was er voor elke deelnemer 
nog een herinnering aan deze geslaagde 
ge afdelings ontmoeting. 
Een ontmoeting die zijn vervolg zal krijgen 
in 2000 wanneer de afdeling Holland West 
aan de beurt is om deze ontmoeting te 
organiseren. 

Eindstand: 
1 Holland West 
2 Brabant 
3 Randstad Nrd. 
4 Gelre 

54 pnt. 
53 pnt. 
43 pnt. 
30 pnt. 

Nico van Erp (CTW afd. Brabant) 

REGIONALE 
KAMPIOENSCHAPPEN 

Voor de Regionale kampioenschappen 
die gehouden worden in het weekeinde 
van 25 en 26 maart a.s. hebben zich tot 
heden nog geen kandidaat organisatoren 
aangemeld. 
Verenigingen of andere organisaties die 
deze Regionale kampioenschappen 
willen organiseren moeten zich voor 15 
december hebben aangemeld bij de 
voorzitter van de CTW afd. Brabant. 
Deze aanmelding dient schriftelijk te 
gebeuren. Bovendien de organisator het 
concept inschrijfformulier tijdig op te 
sturen naar mij. Pas na goedkèuring 
mag u het formulier naar de 
verenigingen sturen. 

Nico van Erp (vz. CTW afd. Brabant) 
Begijnenstraat 16g, 5341 BJ, Oss 
Tel.nr.: 0412-632106 
E-mail: erpnico@wish.net 



TANAKA: EEN NIEUWE ACCOMMODATIE, EEN HELE KLUS ..... . 

De brabantse tafeltennisvereniging 
Tanaka uit Etten-Leur is bijna in het bezit 
van een splinternieuw clubgebouw. Het is 
de bedoeling dat dit onderkomen rond de 
eeuwwisseling wordt opgeleverd. Nu het 
bijna zover is, slaakt Tanaka een zucht 
van verlichting, omdat dan alle 
hindernissen overwonnen zijn. 

Rob Rits, voorzitter van TTV Tanaka, 
vertelt wat er allemaal aan vooraf ging: 
"Sinds 1981 heeft Tanaka haar 
clubgebouw aan de Concordialaan 145a in 
Etten-Leur. Dit onderkomen is eigendom 
van onze vereniging. Voor huidige normen 
is het niet vreemd, dat een 
tafeltennisvereniging een eigen gebouw 
heeft. In 1981 was dit nog wel zo. Tanaka 
liep in deze jaren voorop en was één van 
de eersten met een eigen clubgebouw. 
Dat dit allemaal mogelijk was, kwam door 
intensieve inspanningen van ons 
toenmalige bestuurslid: 
Marius van Rijckevorssel. Hij had een 
grote invloed bij de gemeente Etten-Leur 
(Marius is ons, tijdens het beoefenen van 
zijn geliefde tafeltennissport enige jaren 
geleden, helaas ontvallen). In die tijd gaf 
de gemeente Etten-Leur nog subsidie aan 
bouwen met leerling-bouwvakkers. Op 
deze manier was het financieel haalt:>aar 
om deze nieuwbouw te realiseren. 

In de loop der jaren is de gemeente Etten
Leur steeds uitgebreid. Er onstonden op 
veel plaatsen nieuwbouwwijken. Voor 
deze wijken moesten veel verenigingen 
binnen onze gemeente verkassen. Tanaka 
kwam niet in dit gewijzigde 
bestemmingsplan voor. Dit was belangrijk 
voor onze vereniging, omdat het gebouw 
van T anaka op een strategische plaats 
binnen de gemeente huisvest. Vanuit 
iedere hoek kan Tanaka makkelijk bereikt 
worden. 

Op het moment dat Tanaka ingebouwd 
werd tussen de nieuwe woningen, werd 
ons gebouw een doorn in het oog van de 
gemeente, maar vooral ook van de 
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aannemer die de woningen rondom had 
gebouwd. 
Aannemersbedrijf van Agtmaal uit 
Oudenbosch kwam daarom met 
bestuursmensen van Tanaka praten of de 
vereniging eventueel bereid zou zijn om 
naar een andere locatie te verhuizen. De 
deal was als volgt: De aannemer krijgt ons 
huidige gebouw en de grond en hij zet 
voor ons op zijn kosten een compleet 
nieuw gebouw neer. De aannemer zal op 
deze grond dezelfde huizen neerzetten als 
die er al rondom gebouwd zijn. Uiteraard 
is dit een spectaculair aanbod. Ons 
gebouw was immers aan groot onderhoud 
toe en nieuw voor oud inruilen is een goed 
vooruitzicht. Omdat onze vereniging niet 
tot verhuizen verplicht was en we alleen 
weg wilden gaan als we er fors op vooruit 
zouden gaan, · konden we een flink 
eisenpakket op tafel leggen. Hierop 
volgden onderhandelingen tussen Tanaka, 
de aannemer en de gemeente om de zaak 
rond te krijgen. Deze onderhandelingen en 
het krijgen van vergunningen van de 
gemeente heeft meer dan anderhalf jaar 
geduurd. 
Uiteindelijk zijn alle partijen · het eens 
geworden en begin 1999 kon met de 
nieuwbouw begonnen worden. De 
nieuwbouw is vanuit Tanaka begeleid door 
twee leden die een grote kennis hebben 
van de bouwwereld. Verder heeft, een 
door de aannemer in de arm genomen, 
architect het traject eveneens begeleid. Dit 
heeft ertoe geleid dat er nu een 
architectonisch verantwoord gebouw 
(design met kleurschakeringen en 
rondingen) met een totaalconcept 
gere·aliseerd is. 

"' Omdat onze vereniging ook ge1ijk qua 
interieur opnieuw wilde beginnen, was er 
toch een financiële injectie noodzakelijk. 
De gemeente wilde hierin ook weer 
medewerken en volledig garant staan voor 
onze financiële verplichtingen tegenover 
de financiers. Met een dusdanige garantie 
was het niet moeilijk om onze huidige 
lening te verhogen. Ook heeft de afdeling 
Brabant van de NTTB ons een lening met 



~en lage rente verschaft. Op deze manier 
1s het mogelijk geworden om ons interieur 
te vervangen, een professionele bar te 
laten plaatsen en een keuken te zetten 
die menigeen nog niet in zijn eigen woning 
heeft. 

Ons nieuwe gebouw heeft een 
tafeltennisruimte van 30 bij 14 meter. 
Hierin kunnen gemakkelijk 8 tafels worden 
geplaatst. Voor interne activiteiten kunnen 
er zelfs 12 tafels neergezet worden. Onze 
ontmoetingsruimte heeft een oppervlakte 
van 150m2 en biedt ruimte aan 80 
personen. Want tafeltennissen is leuk 
maar ~chteraf moet er in een gezellig~ 
omgeving wat nagepraat kunnen worden. 
Onze slogan is al jaren: "Loop eens 
binnen bij Tanaka". Veel inwoners 
(~verigens lang niet allemaal leden) doen 
dit ook om even gezellig te kletsen met 
leden of om de sportieve prestaties van 
onze leden te bewonderen. Als gastheer 
zal Tanaka moeten zorgen dat deze 
mogelijkheid er ook in het nieuwe gebouw 
weer is. Want sfeer en gezelligheid trekt 
mensen en je houdt er altijd leden aan 
over! 

Voor het bestuur en de 
nieuwbouwcommissie is de nieuwbouw al 
ongeveer 2 jaar het belangrijkste punt om 
aandacht aan te schenken. Als we de 
feestelijke opening achter de rug hebben, 
kan het bestuur eindelijk weer energie 
steken in andere (net zo belangrijke) 
zaken. Wij zullen dan ook opgelucht 
ademhalen, dat we vanaf nu onze leden 
een accommodatie kunnen bieden, die zijn 
weerga in Nederland (nog) niet kent". 
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MAASLAND TEAMTOERNOOI 

De Osse vereniging OTTC organiseert op 
zondag 19 maart 2000 het 30e Maasland 
teamtoernooi. 
Ook dit seizoen wordt weer volgens de 
bekende formule gespeeld. Een formule 
waar dames en heren, jongens en meisjes 
tegen elkaar kunnen spelen. Want na de 
s~~cessen van de laatste jaren zijn er ook 
dit J.aar geen aparte klassen voor meisjes 
en Jongens, dames en heren. Bovendien 
wordt het jeugd- en seniorentoernooi op 
dezelfde dag gehouden. Dit is voor de 
deelnemende verenigingen gemakkelijker 
?m het vervoer en de begeleiding van de 
Jeugd te organiseren. 
Inschrijven kan in vijf jeugd- en vijf 
seniorenklassen met teams van twee 
personen bestaande uit jongens - meisjes, 
dames - heren of met gemengde teams. 
Een opzet die zeer goed aangeslagen is 
de laatste jaren en waardoor met name de 
meisjes en dames ook in de gelegenheid 
worden gesteld een groot aantal 
wedstrijden te kunnen spelen. 
Na het grote aantal teams wat het vorige 
seizoen heeft deelgenomen, (het toernooi 
was ruim voor sluitingsdatum volgeboekt) 
worden de verenigingen er op 
geattendeerd tijdig in te schrijven. Want 
ook dit jaar geldt: VOL IS VOL 
In sporthal De Ruivert kunnen maximaal 
63 tafels opgesteld worden. 

Naar 200 verenigingen (o.a. alle 
deelnemende verenigingen van 1998 en 
1999) en alle Brabantse verenigingen zijn 
inmiddels inschrijfformulieren verzonden. 
Mocht uw vereniging geen inschrijf
formulier hebben ontvangen dan kunt u dit 
alsnog een exemplaar opvragen 
Ook staat het inschrijfformulier op Internet. 
U kunt dit vinden op: 
www.iae.nl/users/sgb/tUbrabant 
De sluitingsdatum om in te schrijven is: 
zaterdag 5 februari 2000 of het toernooi 
moet eerder zijn volgeboekt. 

N.v.Erp 
Begijnenstraat 169 
5341 BJ, Oss 
Tel. : 0412-632106 
E-Mail: erpnico@wish.net 



IN MEMORIAM TOON DE RIJK 

Heden bereikte ons het droevige bericht 
dat op zaterdag 30 oktober 1999 in de 
leeftijd van 50 jaar Toon de Rijk is 
overleden. 

Wij verliezen in Toon een persoon die zijn 
sporen in de tafeltenniswereld uitermate 
heeft verdiend. Hij was sinds november 
1990 lid van de competitiecommissie van 
de afdeling Brabant en in die 
hoedanigheid met name actief als 
competitieleider. 
Daarnaast was hij lid van TTV The Back 
Hands. Binnen deze vereniging was hij 
secretaris en penningmeester, verzorgde 
hij de ledenadministratie en behartigde hij 
jeugdzaken en toernooien. Voor zijn 
verdiensten voor de tafeltennissport in 
Brabant is hij onderscheiden met de 
ereraad in brons. 

Zowel de afdeling Brabant als TTV The 
Back Hands verliezen in hem een zeer 
gewaardeerd lid, die we node zullen 
missen. 

Wij wensen zijn familie, vrienden en 
bekenden veel steun en sterkte toe in 
deze moeilijke tijd. 

Bestuur NTTB Afd. Brabant 
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AFSCHEID TOON DE RIJK 

Op donderdag 04-11-1999 hebben wij, 
T.T.V. The Back Hands, afscheid 
genomen van· onze secretaris Toon de 
Rijk, een functie die hij 32 jaar met meer 
dan 100% inzet vervulde. Toon was meer 
dan secretaris alleen, hij zorgde ook voor 
het vervoer naar toernooien en 
wedstrijden en de kantine bevoorrading. 
Overal kwam je hem tegen, hij was 
bekend van Groningen tot Maastricht. Hij 
was ook de motor achter het 
Backhandstoernooi: dat onder zijn leiding 
een perfecte organisatie kende. Toon 
werd dan ook terecht het boegbeeld van 
onze vereniging genoemd. 

Niët alleen wij hebben een gedreven 
bestuurder verloren maar ook de afdeling 
Brabant zal hem missen. Als 
competitieleider had hij zijn zaakjes altijd 
prima voor elkaar en op de Regio
vergaderingen wachtte men altijd vol 
spanning op de rondvraag. Voor al zijn 
werk is hij dan ook terecht onderscheidden 
met "ERE-RAAD IN BRONS". 

Het was voor onze vereniging en ook voor 
zijn naaste familie een steun dat zoveel 
mensen uit de tafeltenniswereld Toon de 
laatste eer hebben bewezen. Hetzij door 
schriftelijke condoleances of door de 
uitvaart te bezoeken. 

Namens T.T.V. The Backhands bedankt 
voor Uw belangstelling. 



INDELING COMPETITIES 

Het afgelopen seizoen horen we van verschillende kanten vragen en opmerkingen over de 
indeling van de competities. De grote vraag is dan vaak, hoe het kan dat men in de eerste 
helft twee keer tegen dezelfde tegenstander speelt en een andere tegenstander pas in de 
tweede helft tegenkomt. We willen hier proberen een korte uitleg over de indeling te geven in 
de hoop dat het iets duidelijker wordt. We doen dit vanuit ons "leken-standpunf', want we zijn 
geen A.C.L. 

Het competitie-programma is ingedeeld in verschillende ronden, week 1 t/m week 10 en voor 
iedere ronde staat vast welk team tegen welk ander teams speelt. Dit laatste gebeurt met de 
"letters" die aan de teams "hangen". 

Verenigingen die deelnemen in zowel afdelings- als landelijke-competitie, willen teams op 
dezelfde dag thuis en uit willen laten spelen, of juist niet op dezelfde dag. De competitie
leiding kan deze wensen realiseren door de landelijke- en afdelings-teams van een 
vereniging dezelfde "letter" te geven. Geeft men beide namelijk de letter A dan spelen de 
teams altijd tegelijker tijd thuis of uit, want landelijk en afdeling hanteren dezelfde indeling 
van de verschillende competitie-ronden. Bijgaande-lijst met speeldata illustreert dit. Elk team 
A, landelijk of afdeling, speelt op dezelfde dag thuis en een team met letter B speelt nooit op 
dezelfde dag thuis als een team A. 

De oorzaak van de problemen ligt in het feit dat er vrije weekeinden zijn en dat die 
weekeinden voor de landelijke- en afdelingscompetitie niet gelijk zijn. In de afdeling is 
bijvoorbeeld de herfstvakantie een vrij weekeinde en landelijk is op 3 oktober niet gespeeld 
i.v.m. het Top-12 toernooi. Zou men 3 oktober nu normaal week 4 van de afdeling spelen 
dan zou de week erop week 5 gespeeld moeten worden, maar landelijk zou dan nog week 4 
aan de beurt zijn. Dan zouden bijvoorbeeld in die week landelijke teams met letter A niet 
meer tegelijk thuis spelen met afdelings teams met letter A. De oplossing die men in dit geval 
kiest is om op 13 oktober week 6 van de afdeling te spelen. De weken na 3 oktober lopen de 
schema's dan weer gelijk. 

Week 6 wordt naar voren gehaald, omdat de "eigenlijke" datum van week 6, de 24e oktober, 
een vrij weekeinde voor de afdeling is ên niet voor de landelijke competitie. Zodoende lopen 
ook na 24 oktober de week ronden weer gelijk. 

Speeldata competitie najaar 1999 

12.09 9.09 26.09 3.10 10.10 17.10 24.10 31.10 7.11 21.11 28.11 

landelijke competitie senioren 1999 
wk1 wk2 wk3 wk4 wk5 wk6 wk7 wk8 wk9 wk10 
A-B F-A A-C E-A A-D B-A A-F C-A A-E D-A 
C-D B-C E-B B-D F-B D-C C-B B-E D-8 8-F 
E-F D-E D-F C-F C-E F-E E-D F-D F-C E-C 

afdelings competitie senioren 1999 
wk1 wk2 wk3 wk6 wk4 wk5 wk7 wk8 wk9 wk10 
A-B F-A A-C B-A E-A A-D A-F C-A A-E D-A 
C-D B-C E-B D-C B-D F-B C-8 8-E D-8 8-F 
E-F D-E D-F F-E C-F C-E E-D F-D F-C E-C 
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Gevolg is nu wel dat in de afdeling op 12 september A-8 wordt gespeeld en op 3 oktober al 
de return B-A. Bovendien speelt A pas in de zesde wedstrijd voor de eerste keer tegen team 
D. In het voorjaar treden dezelfde situaties nog meer op. 

Deze situaties kunnen alleen worden voorkomen, wanneer de competitieronden landelijk en 
afdeling gelijk worden gehouden. De wensen van verenigingen om landelijke teams tegelijk 
met afdelingsteams te laten spelen, zijn gerechtvaardigd, wanneer men zaken als personele 
bezetting, zaalhuur of het niet alleen willen laten spelen van een landelijk team in 
ogenschouw neemt. Enkel wanneer de vrije weekeinden voor landelijk en afdeling gelijk 
worden gehouden, is het probleem van een "rare" indeling te voorkomen. 

Echter komt er dan een ander probleem naar voren. Veel afdelingsteams zullen niet veel 
begrip op kunnen brengen, wanneer zij op 3 oktober een vrij weekeinde hebben i.v.m. de 
Top-12. Zo zijn er nog meer evenementen, waar met name de spelers van landelijke teams 
een vrij weekeinde voor moeten hebben en andere zoals bijvoorbeeld Regionale 
kampioenschappen, waarvoor de afdelingscompetitie vrij moet zijn of het traditionele 
competitie vrije weekeind voor de Herfstvakantie. 

Met de volle kalender gedurende het seizoen is er niet snel een oplossing te vinden voor het 
probleem van "rare" competitie-indelingen. De twintig weekeinden die nodig zijn om twee 
volledige competities te spelen, samen met de evenementen en vakanties, maken deze 
indelingen noodzakelijk. Of het moet zijn dat men in de toekomst kiest voor minder 
competitiewedstrijden per seizoen, maar dat is een hele andere discussie. 

Henk Sandkuyl 

BESTUURSTOERNOOI 

Op vrijdag 7 januari 2000 wordt bij ttv Best 
het elfde bestuurstoernooi voor de regio 
Eindhoven gehouden. Het toernooi begint 
om 20.00 uur. Het gaat tijdens dit toernooi 
niet om de prestaties, maar om , de 
gezelligheid en bovendien kunnen de 
bestuursleden elkaar weer eens in een 
ontspannen sfeer ontmoeten. 
Inschrijven kan tot 20 december bij Ellen 
Faessen, Salderes 148, 5682 EW Best. 

AFDELINGSTRAIN/NG 

De afdelingstraining voor welpen en 
pupillen bestaat uit twee gedeelten. Tien 
trainingen in het najaar en tien in het 
voorjaar. De trainingen vinden plaats bij ttv 
Tavetbo in Boxtel. Voor de nieuwe ronde 
kunnen weer spelers/sters aangemeld 
worden. Er zijn 7 plaatsen vrij. De selectie 
vindt plaats op 14 januari. Als u met 
welpen of pupillen naar Boxtel wilt komen, 
dient u vooraf even contact op te nemen 
met Hans Gruijters, tel. 0492-364752 
e-mail: gruijth@wishmail.net 
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ORGANISATOR GEZOCHT 

Voor de Brabantse kampioenschappen die 
in 2001 worden gehouden in he weekeind 
van 9 en 1 O januari of in het weekéind van 
16 en 17 januari wordt een organisator 
gezocht. Belangstellende verenigingen 
kunnen zich tot 15 januari 2000 
aanmelden bij 
Nico van Erp, 
Begijnenstraat 169 
5341 BJ Oss 
Tel.: 0412-632106 
E-Mail: erpnico@wish.net 



WAAR GAAN WE MET ONZE SPORT NAAR TOE? 

Na een aantal jaren met succes met een 
damesteam in de 3e en 4e divisie te 
hebben gespoeld, werd dit seizoen voor 
het eerst in de 50-jarige historie van TIOS 
'51 door een herenteam het landelijk 
niveau bereikt. Hoewel reeds op voorhand 
vast stond dat wij in de 4e divisie geen 
potten zouden kunnen breken, zouden we 
ons met een flinke dosis sportieve strijd 
wellicht kunnen handhaven. Voor onze 
jeugd zou dat een prachtige stimulans 
vormen om no'g eens extra fel te trainen 
en te proberen ook dat niveau te bereiken. 
Onze verwachtingen kwamen aanvankelijk 
min of meer uit. Halverwege de competitie 
bleken er drie sterke en drie wat zwakkere 
teams in de poule te zitten. De drie sterke 
zouden gaan spelen om het kampioen
schap, de drie zwakkere om de degra
datie. Wij behoorden tot de zwakkere 
teams en bezetten na vijf competitie
ronden de vierde plaats met 21 punten, 
kort daarop gevolgd door 't Zand met 18 
en HOTAK '68 met 17 punten. De 
onderlinge wedstrijden tussen deze teams 
waren spannend: het werd twee keer 5-5 
en eenmaal 6-4 voor TIOS '51. Dat 
beloofde dus nog een spannende 2e 
seizoenshelft te worden. Daar leek het na 
de zesde competitieronde ook op ujt te 
draaien. De onderste drie teams waren 
nog dichter bij elkaar komen te staan TIOS 
'51 had 22 punten en HOTAK en 't Zand 
ieder 20 punten. Maar wat een leuke, 
spannende en sportieve strijd leek te gaan 
worden, werd plotseling een farce. Wat 
gebeurde er? In de wedstrijden tegen 
HOTAK '68 en TIOS '51 verscheen 't Zand 
niet in zijn gebruikelijke opstelling achter 
de tafel, maar met twee "invallers". 
Normaliter is een team dan verzwakt, 
maar bij 't Zand bleek het omgekeerde het 
geval. Het niveau van de invallers lag 
namelijk minstens twee klassen hoger dan 
het gemiddelde 4e-divisieniveau. De 
betrokken spelers bleken in het recente 
verleden in de 1 e/2e divisie te hebben 
gespeeld. Degenen die werden vervangen 
waren niet ziek of anderszins verhinderd, 
maar zijn gewoon -zo is ons uit 
betrouwbare bron (één van de betrokken 
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spelers!!!) verteld- aan de kant geschoven. 
De uitslagen waren er dan ook naar. 
HOTAK '68 werd met 10-0 verpletterd en 
TIOS '51 werd met 8-2 afgedroogd. In 
twee weken tijd was de hele competitie 
naar zijn mallemoer geholpen. HOTAK en 
TIOS zijn vervallen tot figuranten en 
spelen de laatste twee wedstrijden voor 
spek en bonen mee. 
Wat is nu de moraal van dit verhaal? Een 
bekende Zeeuwse veremgrng met 
landelijke uitstraling kan met sterke 
invallers die in een lager team worden 
geplaatst een hele competitie naar zijn 
hand zetten. Dat is slecht voor het aanzien 
van onze sport en buitengewoon demoti
verend voor verenigingen die met beleids
plannen, trainingsfaciliteiten, begeleiding 
van jeugd en dergelijke proberen hogerop 
te komen. De spelvreugde om de 
landelijke competitie te halen en 
jeugdspelers te motiveren om extra te 
trainen wordt door dit soort praktijken 
ondermijnd. In de afdeling Brabant hebben 
we dit soort competitievervalsingen 
proberen te voorkomen. Aanvankelijk door 
teams op sterkte in te delen, later door 
sterke spelers die in een laag team spelen 
of reserve staan een invalverbod op te 
leggen voor lager genummerde teams. 
Formeel is er tegen het optreden van 't 
Zand waarschijnlijk niets te doen, en is die 
vereniging niet de enige in Nederland die 
er dergelijke praktijken op na houdt. 
Daarom zou het van wijsheid getuigen als 
de bond aan dit soort praktijken paal en 
perk zou stellen door een goede 
regelgeving. Onze sport is al niet populair 
en h.et ledental staat al jaren sterk onder 
druk. Als we niets doen werken we een 
verdere teloorgang zelf in de hahd .. 

Arno van Esch en Ton Haselbakke 
(voorzitter respectievelijk penningmeester 
van TIOS '51) 



GRATIS INTERNET 

Eerst was er maar eentje, maar nu lijken 
ze overal vandaan te komen: de 
aanbieders van gratis Internet. Veel 
mensen zien in dit de mogelijkheid om het 
fenomeen Internet zelf eens een keer aan 
den lijve te ondervinden. 

Allereerst, echt helemaal gratis is het niet. 
Tenminste nog niet. Sommige aanbieders 
vragen een eenmalige bijdrage, b.v. van 
Hfl. 5,00. Bij de meeste betaal je wel zelf 
de telefoonkosten, maar dat is vaak tegen 
lokaaltarief. Een enkele aanbieder betaalt 
via een 0900 nummer de telefoonkosten. 
Hoe goed deze laatste of andere 
aanbieders echter zijn is bij mij niet 
bekend. 
Dan blijven nog de kosten over van de PC 
en het modem wat men nodig heeft. In het 
buitenland zijn er berichten dat bedrijven 
gratis PC's verstrekken, waarmee mensen 
het Internet op kunnen. In Nederland heb 
ik deze acties nog niet gezien. 

Heeft dit direct gevolgen voor ons 
tafeltenniswereldje? Ik denk het niet, 
d.w.z. nog niet. Internet alleen is namelijk 
niet genoeg. Natuurlijk kan men zelf 
informatie gaan zoeken op het Internet en 
dat kan natuurlijk heel waardevol zijn. Die 
informatie moet er echter wel opgezet 
worden en dat gebeurt niet vanzelf. Men 
kan ook m.b.v. e-mail met anderen 
communiceren. Dat gebeurd over het 
algemeen snel en goedkoop en men kan 
gemakkelijk bestanden oversturen. Verder 
zullen meer verenigingen zich op het 
Internet kunnen presenteren, maar het 
effect daarvan wordt vaak overschat en de 
hoeveelheid werk, wat ermee gemoeid is, 
onderschat. HEINZ 
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Het grote voordeel wat er voor 
tafeltennissend Nederland kan komen, ligt 
in de organisatorische sfeer. Tussen 
verenigingen, functionarissen en de NTTB 
is er snel en gemakkelijk te 
communiceren. Echter, enkel wanneer 
een organisatie, lees de NTTB, er zelf 
werk van maakt, kan het Internet gebruikt 
worden als snel, gemakkelijk en goedkoop 
communicatiemiddel. 

De NTTB zou in het kader van "Internet" 
een voortrekkers rol in moeten ·spelen. 
Begin dit jaar was door de NTTB een 
bijeenkomst gepland om o.a. over dit 
onderwerp te discussiëren. De wil is er 
kennelijk wel, maar de bijeenkomst kon 
echter niet doorgaan. 

Zelf is de NTTB niet via e-mail te bereiken. 
Ik weet niet of de NTîB in zijn 
algemeenheid en het bondsbureau in het 
bijzonder bezig zijn zich te oriënteren op 
Internet en wat het kan betekenen. Totdat 
er vanuit Zoetermeer een duidelijke 
strategie, zullen we in Brabant in ieder 
geval doorgaan met informatie voorziening 
via de web-site en hoop ik meer van onze 
Brabantse functionarissen op het Internet 
te mogen begroeten. 

Al deze officials, van zowel de afdeling en 
als de verenigingen, nodigen ik uit hun 
ervaring m.b.t. het Internet en tafeltennis, 
te delen. Vanzelfsprekend zijn suggesties 
over gebruik en nut van Internet van harte 
welkom. 

Henk Sandkuyl 

DOOR RENE WINDIG EN ED.DIE DE JONG 

•. • NAA.-<' PE 
. .tf"ERST$ Hl./J..P. 



REGIO-VERGADERINGEN 

maandag 10 januari (regio Den Bosch), in de zaal van De Zwaantjes, 
Sportpark Zegenwerp, Esscheweg 7, St. Michielsgestel; 

dinsdag 11 januari (regio West Brabant), in de zaal van TTV Vice Versa '51, 
Sportpark "Albano", Albanoweg 3, Oudenbosch; 

woensdag 12 januari (regio Eindhoven}, in de zaal van ATTC '77, 
Jan van Rixtelstraat 30, Aarie-Rixtel. 

Aanvang 20.00 uur. 

Aan de verenigingen uit de regio Midden-Brabant wordt de keus gelaten welke regio
vergadering zij willen bezoeken. Verenigingen, die verhinderd zijn op de voor hun regio 
geplande datum, zijn van harte welkom op een van de andere dagen. 

Agenda 
1 Opening, vaststelling agenda en mogelijkheid om extra bespreekpunten op te geven 
2 Mededelingen 
3 . Ingekomen stukken 
4 Mededelingen vanuit de landelijke bond 
5 Evaluatie bespreking 16december1999 
6 lnvallersregeling (onder voorbehoud) 
7 Beslissingswedstrijden 
8 Uitslagendienst 
9 Toernooien en Wedstrijden (organisator Brabantse Kampioenschappen 2001 
1 O Rondvraag 
11 Sluiting 

Tijdens de regio-vergaderingen zullen de competitieboeken worden uitgedeeld. 
Bestellingen voor wedstrijdboekjes, formulieren enz., die vóór 6 januari aan het secretariaat 
zijn doorgegeven, kunnen na afloop van de vergadering worden meegenomen. BiJ 
tussentijdse bestellingen worden de verzendkosten in rekening gebracht. 

Wij wensen u prettige feestdagen en een sportief 2000. 

Met vriendelijke groet, 
namens het afdelingsbestuur van de NTTB Brabant, 

Ria Eishof, secretaris 
Plutostraat 17, 
5694 SV Breugel 
Tel. 0499-4 76222 
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Wij kunnen je geen auto van de zaak of een vet salaris bieden. 
Toch wil de 

Commissie Administratie en Automatiser~ng 
versterking krijgen. 
Dus zit je in de automatisering of heb je een sterke affiniteit hiermee, 
weet je wat programmeren is (Clipper zou fijn zijn) en heb je tijd vrij, 
kom dan eens met on~ praten. 
Bel. voor een afspraak met één van de leden: 
Karel Mellenberg 023-5 715497 
Joop Anker 0182-515233 
Eet Inklaar 0348-430446 
Rob Banen 010-4262033 
Een afspraak maken via het bondsbureau kan natuurlijk ook: 
telefoon 079-3414811 - vraag naar Dennis Huisman. 
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DE VLAM IN DE PAN 

Pingpongtafels kom je overal tegen. 
Uiteraard in kantines en recreatieparken, 
maar ook als onderdeel van het 
straatmeubilair op pleinen. Dus waarom 
niet in het bekendste huis van Nederland, 
de woning van de familie Brother te 
Almere? Want die Bart, Bianca, Karin, 
Maurice, Mona, Ruud, c.s. praten en eten 
wel veel, maar wat meer sportieve 
lichaamsbeweging zou echt geen kwaad 
kunnen. Amper was deze gedachte bij mij 
opgekomen of er hing een ver familielid 
aan de telefoon. Ton, snel naar Veronica 
zappen, want Bart en Ruud gaan 
tafeltennissen! Mijn oom sprak alsof hij 
zich in de commandotoren van een 
rampencentrum bevond en had gehoord 
dat de Derde Wereldoorlog op uitbreken 
stond. Hij verbrak meteen de verbinding, 
mij met het Overtoom-gevoel opzadelend 
("dát is snel!"). Inderdaad, Bart en Ruud 
hadden kippengaas en een nijptang 
gevonden en ik zag hoe het tweetal heel 
handig een imitatienet monteerde. Even 
later was de keukentafel omgetoverd tot 
surrogaat Joola Duomat Blauw. 
Vervolgens demonstreerden Maurice en 
Ruud hoe tafeltennis NIET moet worden 
gespeeld. Ik schrok van de spastische 
bewegingen, de hoge lepelballen en het 
lage tempo. Een miljoen landgenoJen 
hebben die avond minutenlang naar het 
gestuntel van heide heren gekeken. Maar 
ook slechte sport kan PR-effect hebben. 
Want hoe vaak bereikt een wervings
campagne van een tafeltennisvereniging 
meer mensen dan diegenen die al lid zijn? 
Zelden. De uitzending bevatte een 
publicitaire impuls die om herhaling vraagt. 
Als reality-ty een oerinstinct oproept, 
zouden er setjes bat & bal uit de sprinkler
installatie moeten spuiten, als zuurstof
apparatuur in een crashend vliegtuig. De 
lobbyist van het hoofdbestuur is misschien 
zo bedreven dat hij, na beïnvloeding van 
het BS-productieteam, een kandidaat met 
tafeltenniservaring in Almere kan laten 
infiltreren. Iemand die leuk is om naar te 
kijken en de bewoners de geheimen van 
de tafeltenniskunst bij kan brengen. 
Memorabele sportmomenten, dáár zitten 
we op te wachten. Grenzen verkennen, 
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dat wilde die eigentijdse familie-Doorsnee 
toch? Endemol, laat ze tafeltennissen! Met 
voyeurisme en privacy slaat beslist de 
vlam in de pan. Het einde van survival 
1999: drama-tv, dankzij tafeltennis. Zo stel 
ik mij de ontknoping van Big Brother voor. 

0 /J/ Ton Mantoua ~ ~ o o çJ_" 
~ Cli7 a 

ABONNEMENTEN 

De laatste jaren werd Rond de Tafel 
uitgebreid met een Mixedkatem. Tijdens 
de algemene ledenvergadering van 4 juni 
1999 is besloten dat in 2000 de Mixed 
weer als zelfstandig afdelingsorgaan wordt 
uitgegeven (wat overigens ook in 1999 het 
geval was, maar zonder extra kosten voor 
de verenigingen). 
Voor 2000 zijn de abonnementskosten als 
volgt: 

Rond de Tafel 
Tot 25 leden, 1 exemplaar 
Meer dan 25 leden, 2 exemplaren 
leder exemplaar meer 

Mixed 

f 20,
f 40,
f 30,-

Tot 25 leden, 1 exemplaar f 10,
Meer dan 25 leden, 2 exemplare'1 f 20,
leder exemplaar meer . f 10,-

De verenigingen hebben onlangs een 
overzicht ontvangen naar wie Rond de 
Tafel en Mixed gezonden worden. 
Wijzigingen zijn tot 31 december 1999 
door te geven aan 
Ria Elshof, 
Plutostraat 17, 
5694 SV Breugel, 
tel. 0499-476222. 
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RBW-COMPETITIE 

Al jaren worden er in de regio Den Bosch, 
voor de aankomende tafeltennistalentjes 
wedstrijden georganiseerd, waarvan de 
RBW-competitie een onderdeel is. Deze 
competitie vindt tweemaal per maand 
plaats op zondagmorgen vanaf 10.00 uur 
tot ongeveer 13.30 uur, met alle 
deelnemende teams à 2 personen, 
volgens 'n vastgesteld schema en 
ingedeeld naar sterkte. Het doel van deze 
competitie is, om jongens en meisjes 
vanaf 7 t/m 17 jaar kennis te laten maken 
met alle facetten van de tafeltennissport, 
voor zij deel gaan nemen aan de NTTB 
competitie. Het overgrote deel van deze 
spelers(speelsters) gaan in de toekomst 
ook over naar deze competitie, mits zij op 
zaterdagmorgen geen verplichtingen 
elders hebben, of eventueel 'n centje bij 
gaan verdienen. Diegene met deze 
verplichtingen blijven liever op 
zondagmorgen spelen. Wanneer er 
voldoende teams en zalen aanwezig zijn , 
wordt hun die mogelijkheid geboden. 

Welpencompetitie: van 7 t/m 11 jaar. 1 e 

deel 1999/2000. 

Voor deze competitie waren 15 teams 
aangemeld, die ingedeeld werden ig 3 

uitslagen: 
PouleA Poule B 
1. Zwaantjes 1 1. v. Liempt-Ass. 1 
2. PJS 1 2. Never Despair 1 
3. JCV 1 3. v. Herwaarden 2 
4. v. Herwaarden 1 4. PJS 2 
5. OTTC 1 5. Zwaantjes 2 

poules van 5 teams. Op drie zondagen 
werd gespeeld in de zaal van ttv PJS te 
Vught, onder leiding van Joop v. Hooft. Per 
poule waren 2 paar medailles beschikbaar 
en 'n kampioensdiploma. In poule A ging 
deze strijd vooral tussen het team van de 
Zwaantjes 1 uit St.Michielsgestel en PJS 1 
uit Vught. Bij de beslissende wedstrijd 
ontnam de Zwaantjes 1 alle hoop van hun 
tegenstander en werd met 4-1 kampioen. 
Bij poule B moesten de punten verdeeld 
worden tussen tty v. Liempt- Ass.. 1 uit 
Schijndel en tty Never-Despair uit Den
Bosch. In de onderlinge wedstrijd bleek v. 
Liempt-Ass. de sterkste en won nipt met 3-
2, _waardoor ook zij kampioen werden. In 
poule C lag, met een verschil van één punt 
tussen de nummer 1 v. Liempt-Ass 2 en de 
nummer 2, de Rots 1 na 4 rondes, het 
dicht bij elkaar. Hierdoor bleef de spanning 
er tot en met de laatste ronde in. V.Liempt 
Ass: 2, moest spelen tegen JCV 2 uit 
Vught, en won overtuigend met 5-0. De 
Rots 1 trad aan tegen PJS 3 eveneens uit 
Vught, en versloeg ook deze tegenstander 
met 5-0, waardoor het ene punt verschil 
toch in het voordeel bleef van ttv v. Liempt
Ass. 2. Al met al 'n geslaagde competitie, 
waarbij Joop van Hooft na afloop de 
prijzen uitreikte, en de begeleiders 
bedankte voor hun inzet. 

Poule C 
1. v.Liempt-Ass. 2 
2. de Rots 1 
3. JCV 2 
4. PJS 3 
5. Zwaantjes 3 

Juniorencompetitie van 12 t/m 17 jaar: 1 e deel 1999-2000 

Voor deze competitie was het aantal 
ingeschreven teams wat lager uitgevallen 
dan in het verleden. Deze terugval lag 
vooral in de afzegging van de oudere 
junioren deelnemers. Zij beoefenen vaak 
naast tafeltennis nog een andere tak van 
sport die dan gelijktijdig op zondagmorgen 
plaatsvindt en boven tafeltennis verkozen 
wordt. Toch konden nog twee poules van 
6 teams worden samengesteld, die op drie 
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zondagmorgens hun gehele programma 
afwerkten, inclusief een 
dubbelspelcompetitie waarvan het 
resultaat meetelde in het 
enkelspelgedeelte. 
Tweemaal werd gespeeld bij ttv De Mand 
in Vlijmen en eenmaal in de nieuwe 
accommodatie van ttv De Rots in Boxtel. 
Bij deze wil ik de verenigingen hartelijk 
danken voor het gratis beschikbaar stellen 
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van hun zalen en voor de gastvrijheid. 
De organisatie had gezorgd voor drie paar 
medailles per poule en een 
kampioensdiploma. Er waren felle maar 
sportieve wedstrijden om de medailles te 
bemachtigen. 
In poule A ging het voornamelijk tussen 
OTTC 1 uit Oss en hun buren NTTV 1 uit 
Nuland. Beide teams lagen nog tot en met 
de 4e ronde zeer dicht bij elkaar, waardoor 
ronde 5 plus het dubbelspel de beslissing 
zou brengen. OTTC 1 bleek over de 
sterkste zenuwen te beschikken en werd 
met 3 punten verschil een waardig 
kampioen. 
In poule B moest helaas een ingedeeld 
team afhaken wegens vervoersproblemen, 
waarbij zij dus alle te spelen partijen met 
5-0 verloren. Het team van De Rots 1 uit 
Boxtel was heer en meester, ondanks dat 
er op het laatste moment nog een invaller 
gezocht moest worden. Het tweetal paste 
perfect bij elkaar en verzamelde 
voldoende punten om hun naaste 
concurrent De Mand 3 uit Vlijmen voor te 
blijven. 
Deze competitie is, ondanks het mindere 
aantal teams, toch nog geslaagd. Na 

KINDERTAFELTENNISFEEST 

34 verenigingen uit de afdeling Brabant 
hebben de gelegenheid gegrepen om zich 
aan te melden voor het Kindertafel
tennisfeest, wat gehouden wordt in de a.s. 
Kerstvakantie. Het aantal van 34 
verenigingen is exact gelijk aan het aantal 
van 1998. Drie verenigingen nemen om 
verschillende redenen dit jaar niet deel 
aan de opvolger van het Taptoe toernooi. 
Maar wel zijn er drie verenigingen, 
(Geenhoven, Valkenswaard en Wanzl/ 
Belcrum) die zich als nieuweling hebben 
aangemeld. In geheel Nederland dragen 
meer dan 200 verenigingen zorg voor de 
opvang en begeleiding van deze bijna 
20.000 kinderen. Ca. 4600 basisscholen in 
Nederland zijn via de verenigingen 
uitgenodigd om hun kinderen mee te laten 
doen aan het lokale Kindertafeitennisfeest. 

Nico van Erp (contactpersoon afd. 
Brabant) 
tel. 0412-632106 
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afloop werden door de competitieleider H. 
van Rijn de prijzen en de diploma's aan de 
diverse winnaars overhandigd en 
bedankte hij alle deelnemers(sters) en 
begeleiders voor hun inzet. 
Voor deelname aan het 2e 
competitiegedeelte oanuari/april 2000) van 
deze RBW-competitie worden via het 
Regiobestuur de benodigde 
inschrijfformulieren toegezonden, 
gelijktijdig met een uitnodiging voor de 
regio/afdelingsvergadering op 1 O januari 
bij De Zwaantjes. 

Uitslagen: 

PouleA Poule B 
1. OTTC 1 1. De Rots 1 
2. NTTV 1 2. De Mand 3 
3. De Mand 1 3. Vice Versa '64 1 
4. De Mand 2 4. NTTV 2 
5. OTTC2 5. De Mand 4 
6. TTVE 1 6. v. Herwaarden 1 

WIJZIGING 

Er is een wijziging opgetreden in de 
bondsvertegenwoordiging voor de 
Brabantse kampioenschappen jeugd. In 
de convocatie staat Paul Kil, maar dit zijn: 
Marianne Wagemakers 
Beatrixlaan 20 
4731 KK Oudenbosch 
tel. 0165-313574 



BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE DRANK- EN HORECAWET 
Informatie voor sportverenigingen met een kantine in eigen beheer 

De afgelopen weken is een voorstel tot 
wijziging van de Drank- en Horecawet 
behandeld in de Tweede Kamer. Het 
amendement met daarin verwerkt het 
NOC*NSF voorstel voor Sociale Hygiëne 
in sportkantines is aangenomen. De 
gewijzigde wet treedt vermoedelijk in de 
loop van 2000 in werking, nadat hij ook in 
de Eerste Kamer is behandeld. De 
belangrijkste veranderingen voor 
sportverenigingen zijn: 
1. De termen bedrijfsleider en 

beheerder worden vervangen door 
de term leidinggevende. De 
leidinggevenden dienen tenminste 
21 jaar (is nu 25 jaar) te zijn, moeten 
voldoen aan de eisen van zedelijk 
gedrag en ze moeten beschikken 
over de verklaring Sociale Hygiëne. 

2. Voor het verkrijgen van een 
vergunning moet het bestuur een 
bestuursreglement opstellen dat 
waarborgt dat de verstrekking van 
alcohol op een verantwoorde wijze 
gebeurt. 

3. De aanwezigheidseis van leiding
gevenden met de verklaring Sociale 
Hygiëne is aanzienlijk versoepeld. 
Alleen op tijden dat er daadwerkelijk 
alcohol wordt geschonken hoefr er 
een gekwalificeerd persoon (ofwel 
een leidinggevende, ofwel een 
geïnstrueerde barvrijwilliger) aan
wezig te zijn. 
Per sportvereniging dienen er 
minimaal twee leidinggevenden te 
zijn die in het bezit zijn van de 
verklaring Sociale Hygiëne. Zij 
moeten als zodanig op de 
vergunning vermeld staan. De 
overige barvrijwilligers krijgen een 
korte instructie op het gebied van 
Sociale Hygiëne. De vereniging dient 
een registratie bij te houden van 
deze geïnstrueerde personen. 
In het bestuursreglement legt de 
vereniging vast op welke tijden er 
geen alcohol wordt geschonken. 
Deze dagen en tijdstippen dienen, 
evenals de overige huisregels, 
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duidelijk zichtbaar in de kantine 
opgehangen te worden. 

NOC*NSF adviseert alle 
sportverenigingen om ervoor te zorgen dat 
in elk geval twee personen (de 
zogenaamde leidinggevenden) in het bezit 
zijn of komen van de verklaring Sociale 
Hygiëne. Overigens geldt voor 
sportverenigingen die al voor 1 januari 
1996 over een Drank- · en 
Horecavergunning beschikten en waar 
sindsdien niets is veranderd de 
zogenaamde overgangsregeling. Als de 
personen die op de "oude" vergunning 
staan, ongewijzigd zijn, dan hoeven zij niet 
te beschikken over de verklaring Sociale 
Hygiëne. De dreiging om alcoholhoudende 
dranken te verbieden in bepaalde 
instellingen, geldt zeker niet voor 
sportkantines blijkens de toelichting van 
minister Borst. Volgens haar zijn alleen 
bedoeld de betaald voetbalstadions en de 
zogenaamde 'natte bars' in subtropische 
zwemparadijzen. Uiteindelijk is een door 
de PvdA voorgesteld amendement 
aangenomen, waarmee naal'9 bedoelde 
stadions ook gezondheidszorginstellingen, 
onderwijsgebouwen en zwembaden 
voorwerp kunnen zijn van mogelijke 
nadere regelgeving. Wat betreft een 
mogelijk verbod op alcoholreclame, 
bijvoorbeeld bij sportevenementen, heeft 
de minister toegezegd dat er binnen een 
maand een aanscherping moet liggen van 
de bestaande zelfregulerende alcohol
code. De naleving ervan zal dan na een 
jaar geëvalueerd worden. NOC*NSF zal 
participeren in het overleg tussen de 
minister en de alcoholbranche over de 
aanscherping van de alcoholcodê. Het is 
in elk geval niet de bedoeling om 
naamsverbinding van alcoholfabrikanten 
aan grote sportevenementen te verbieden 

;; =--""-

~ ~ 



WAT DOET NOC*NSF OP HET GEBIED VAN SOCIALE HYGIËNE? 

1. Verklaring Sociale Hygiëne voor 
leidinggevenden 
In december voert NOC*NSF, samen met 
Stichting Vakonderwijs Horeca (SVH 
Onderwijscentrum) een pilot uit, met als 
doel te komen tot een sportspecifieke 
training Sociale Hygiëne van één dag, met 
aansluitend het examen. Aan het einde 
van zo'n trainings- en examendag, waarbij 
men voorafgaand de lesstof zelf 
bestudeert, komt men bij het slagen voor 
het examen in het bezit van de verklaring 
Sociale Hygiëne. Als de pilot succesvol 
verloopt, zal deze opzet, in samenwerking 
met de provinciale sportraden, nader 
uitgewerkt worden. In de loop van volgend 
jaar zal een dergelijke sportspecifieke 
training Sociale Hygiëne dan op 
verschillende plaatsen in het land 
aangeboden worden. Uiteraard kan men 
de cursus Sociale Hygiëne, mondeling of 
schriftelijk, ook bij een van de 
commerciële aanbidders volgen. Men 
volgt dan een algemene 'horeca'-cursus 
en doet vervolgens het algemene examen 
Sociale Hygiëne. 

2. Instructie voor barvrijwilligers 
Wat betreft de instructie voor 
barvrijwilligers zal NOC*NSF, in overleg 
met de sportbonden en provinciale 
sportraden, een plan voor de inhoud en 
uitvoering hiervan ontwikkelen. Dit moet 
eerst voorgelegd worden aan het 
ministerie van VWS en de minister dient 
de Tweede Kamer hierover te informeren. 
Voordat de wet in werking treedt, zal de 
instructie gereed moeten zijn. NOC*NSF 
spreekt met het ministerie af hoeveel tijd 
de sport krijgt om de barvrijwilligers te 
instrueren. 

3. Model Bestuursreglement Sociale 
Hygiëne 
Verder werkt NOC*NSF op dit moment 
aan de ontwikkeling van een model 
bestuursreglement Sociale Hygiëne. 
Hierbij zijn, naast de sportbonden en het 
IOS ook betrokken: het ministerie van 
VWS, de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en het Nederlands 
Instituut voor Gezondheidsbescherming 
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en Ziektepreventie (o.a. verantwoordelijk 
voor de campagne "Drank maakt meer 
kapot dan je lief is" NIGZ). In de komende 
periode zal dit model bestuursreglement 
nader worden ingevuld, analoog aan 
hetgeen hierover in de wet is vastgelegd. 
Via de sportbonden komt het model 
beschikbaar voor sportverenigingen, die 
het zonodig nog kunnen invullen voor hun 
specifieke situatie. 

4. Voorlichting 
Samen met het NIGZ zal worden gedacht 
over het ontwikkelen van voorlichting in 
het kader van alcoholmatiging die de 
invoering van de Drank- en Horecawet kan 
ondersteunen. 

Over de ontwikkelingen met betrekking tot 
deze drie activiteiten wordt u de komende 
tijd regelmatig op de hoogte gehouden. 

Tot slot: 
Voor alle duidelijkheid: 
Er bestaat ook nog een NOC*NSF 
Hygiënecode voor sportkantines. Deze 
code heeft te maken met het volgens 
hygiënische richtlijnen bereiden van 
etenswaren. De code heeft niets te maken 
met Sociale Hygiëne. 

L,11 · 

N~UWEF~L~~~ 
De NTTB heeft een nieuwe wervingsfolder 
uitgebracht. De folder gaat in op de 
gezelligheid, de ontspanning en de 
uitdaging die tafeltennis kan bieden. De 
folder is goed te gebruiken tijdens open 
dagen, demonstraties, braderieën of voor 
huis-aan-huis acties rondom het 
clubgebouw. De folder kost f 10,- per 50 
stuks en is te bestellen bij de NTTB 
(gebruik het promoshop-bestelformulier) 



WKIOL YMPIADE-TOUR 
met Danny Heister, Trinko Keen, Chinese topspelers en regionale sterren 

Doel: 
Promotie van de tafeltennissport d.m.v. 
een aantal regionale evenementen 
volgend op de afgelopen Wereld
kampioenschappen 1999 in Eindhoven en 
in de aanloop naar de Olympische Spelen 
2000 te Sydney. 

Wie: 
De Nederlandse topspelers Danny Heister 
en Trinko Keen, vertegenwoordigers van 
het Chinese tafeltennis en regionale 
sterren. 

Waar. 
Bij geïnteresseerde verenigingen en 
afdelingen in het land. 

Wat: 
Gedurende 1,5 uur laten de spelers zien 
wat ze kunnen, geven uitleg, spelen een 
showwedstrijd en zullen mensen uit het 
publiek mee laten spelen. 

Wanneer. 
Ongeveer 8 evenementen in de komende 
maanden, verspreid in Nederland, waarbij 
afwisselend Danny Heister, Trinko Keen, 
een top-Chinees en regionale spelers 
aanwezig zullen zijn. ' 

EUROCHECKL/ST 

De Rabobank heeft een Eurochecklist 
voor verenigingen opgesteld. Via de NTTB 
hebben alle verenigingssecretariaten een 
exemplaar in de bus gekregen. Hierin is 
op korte en bondige wijze beschreven 
waar u op moet letten bij de invoering van 
de Euro. 
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Organisatie: 
Landelijke organisatie onder leiding van 
Jan Backhuijs (voorzitter afdeling 
Randstad Noord) i.s.m. het bondsbureau 
van de NTTB. De landelijke organisatie 
zoekt samenwerking met de verenigingen 
en afdelingen die één evenement in huis 
willen halen en organiseren. U kunt Jan 
Backhuijs bereiken via het volgende 
telefoonnummer: 023 5296145. 

Kosten: 
Het Hoofdbestuur van de Nederlandse 
Tafeltennisbond heeft een bijdrage 
toegezegd t.b.v. de organisatie van de 
WK/Olympiade-tour. De kosten per 
evenement zijn afhankelijk van welke van 
bovengenoemde spelers tijdens het 
evenement aanwezig zijn. Het bedrag 
varieert van f 1500 voor een evenement 
zonder Danny of Trinko tot ± f 3000, 
waarbij · u kunt rekenen op de 
aanwezigheid van Danny Heister. De 
betrokken vereniging en afdeling zullen 
deze kosten gezamenlijk voor hun 
rekening moeten nemen. Hiervoor kunnen 
(plaatselijke) sponsors • worden 
aangetrokken. Ook kan de gemeente 
gevraagd worden voor een subsidie
bijdrage. Vanzelfsprekend kunnen de 
vereniging en de afdeling d.m.v. diverse 
acties en aanbiedingen publiek 
(toekomstige nieuwe leden) en partners 
interesseren voor het evenement. 

GOEDKOPE TAFELS 

De Joola tafels die gebruikt zijn tijdens het 
Olympisch dubbel kwalificatietoernooi in 
Rotterdam worden door Vroco Sport tegen 
sterk gereduceerde prijzen verkocht. 
Interesse: bel Vroco, 040-2818491. 



UIT DE CLUBBLADEN 

Een nieuwe hal, een nieuwe naam en nu 
ook nog nieuwe clubkleding. ITV Taverbo 
uit Boxtel heeft de leden laten kiezen. Er 
waren drie mogelijkheden. De leden 
konden hun voorkeur doorbellen en daar 
heeft met name de jeugd massaal gebruik 
van gemaakt. Gekozen is voor een zwart 
tenue met grijze opdruk. 

De 50+ groep van ttv Tios '51 uit Tilburg is 
in het zonnetje gezet. De plaatselijke tv
zender V.M & M Tilburg TV maakte 
opnamen en zond die twee avonden op rij 
uit. Uit de vele reacties die diverse 50-
plussers kregen kan geconcludeerd 
worden dat er veel naar gekeken is. Een 
prachtig stukje promotie voor Tios '51. 

In Oss wordt gezocht naar nieuwe 
evenementen. In het clubblad van ttv 
OTTC, Van de groene tafel, worden 
ideeën gevraagd. De uitvoering geschiedt 
op een dag in februari 2000. · 

Bij ttv Tanaka in Etten-Leur is met druk 
bezig met de nieuwbouw en inrichting van 
de tafeltennishal. De activiteitencommissie 
is een nieuwbouwloterij gestart om zo wat 
extra guldens binnen te krijgen. De 10.000 
loten worden verkocht voor f 1, - per stuk. 
Dat is niet duur, dus het moet lukken. En 
met 10.000 extra guldens kan de nieuwe 
hal echt naar ieders wens worden 
ingericht. 

Flash-bek van ttv Flash uit Eindhoven 
staat vooral in het teken van een flash-bek 
naar de jubileumactiviteiten. Alle 
evenementen passeren nog eens de 
revue en dat waren er heel wat. Het 25-
jarig bestaan is op fantastische wijze 
geslaagd, zowel feestelijk en financieel. 
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AGENDA 

Kerstvak. Kindertafeltennisfeest 
Vr 7-1 Bestuurstoernooi regio Eindhoven in Best 
Za 8-1 Back Hands toernooi jeugd 
Zo 9-1 Back Hands toernooi senioren 
Ma 10-1 regiovergadering in St.Michielsgestel 
Di 11-1 regiovergadering in Oudenbosch 
Wo 12-1 regiovergadering in Aarle-Rixtel 
Za 22-1 Brabantse kampioenschappen jeugd 
Zo 23-1 Brabantse kampioenschappen senioren 
Za 12-2 Nederlandse kamp. B/C senioren in 

Helmond 
Zo 19-3 Maaslandteamtoernooi in Oss 

Deze Mixed werd gemaakt door: 
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