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49e jaargang, nummer 6, december 2000 

VAN DE REDACTIE 
Nog één Mixed te gaan, schreef ik vorige keer. Niets is minder waar. De Stuurgroep Fusie 
Brabant/Zeeland heeft besloten de naam Mixed te handhaven en dus gaan we in 2001 de 
vijftigste jaargang beleven van ons afdelingsorgaan. Jammer voor de inzenders van een 
nieuwe naam. We willen ze bij deze toch hartelijk danken voor hun adviezen. De namen die 
genoemd werden waren: Zeebra, ZuidWester, Mixed/Service. 
Natuurlijk gaat er wel het een en ander veranderen. De eindredactie gaat naar Gerrit Jan 
Bijlsma en ook de lay-out gaat veranderen. Voor het aanleveren van de copy verandert er 
voorlopig niets. U kunt uw bijdragen nog steeds mailennaarjamlheurter@hetnet.nl. 
Het nieuwe afdelingsorgaan zal ook meer advertenties bevatten dan het huidige. We zijn 
nog op zoek naar Brabantse adverteerders. Tips kunt u doorsturen. De tarieven staan 
verderop in deze Mixed. 
Ik wil u hele fijne feestdagen wensen en een bijzonder goed en sportief 2001. 

Johan Heurter 

INHOUD . 
Snotglad blz. 
Verenigingen stemmen in met fusie blz. 
NTTB jubilarissen onderscheiden blz. 
Jeugd wint afdelingsontmoeting blz. 
Regeling invalverboden niet gewijzigd blz. 
Aanmelding toernooien blz. 
Ereraad in brons: Joost Schoenmakers blz. 
Hoofdbestuur NTTB kijkt (ver) vooruit blz. 
Agenda blz. 
31 e Maaslandteamtoemooi blz. 
Wijziging datum CD meerkampen jeugd blz. 
Bekercompetitie 2000/2001 ... blz. 
Brabantse tafeltenniskampioenschappen· blz. 
Jan-Willem Bultman: ereraad in brons blz. 
Uitslag jubileumloterij Cosmosmvv blz. 
Adverteerders gezocht blz. 
Uit de clubbladen blz. 
Colofon blz. 
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SNOTGLAD 

De eerste griepgolf heeft hier te lande 
alweer wijd en zijd huis gehouden. 
Meestal lukt het mij wel het ongemak van 
onvermijdelijke verkoudheid een tijdje te 
ontlopen, maar dit jaar had het onont
koombare abonnement op hoesten en 
proesten en niezen mij al na tWee 
regenbuien te pakken. Recept: een grote 
voorraad Tempo-zakdoekjes (snuitvast en 
zacht voor de neus) in huis halen en een 
extra uurtje stevig tafeltennissen. Hevig 
transpireren, dus ruimte in de luchtwegen 
krijgen en aanmerkelijk minder last heb
ben van de behoefte om te spugen, een 
fluitje van een cent in onze sport. 
Het viel mij op dat tafeltennissen een hele 
goede remedie is om het gekwat langs 
natuurlijke weg kwijt te raken. Het is een 
bizarre beeldspraak, maar vooruit dan 
maar: het speeksel "smelt als sneeuw 
voor de zon". Daarentegen is het spugen 
wijdverbreid op voetbalvelden, terwijl het 
mij in andere sporten nooit zo is 
opgevallen. Als het te maken heeft 
met het produceren van overtollig slijm, 
dan zouden ook andere sporters geregeld 
moeten spuwen. En stel je voor dat 
tafeltennissers, badmintonspelers, hand
en basketballers voortdurend zouden 
lopen te rochelen. De vloer van hun 
speelzaal zou dan snotglad worden. 
Bij het voetballen krijg je de indruk dat de 
spelers het hele jaar zwaar verkouden 
zijn. Tijdens Studio Sport zie je liters fluim 
de mond- en neushoeken van de spelers 
verlaten. Chagrijnige voetballers doen het, 
en extroverte spelers, maar ook ingetogen 
spelers. Zó veel en zó vaak dat commen
tatoren er geen melding meer van maken 
en de scheidsrechters laten het onbe
straft, tenzij het spugen gericht is op het 
gezicht van een tegenstander. 
Hoe is de situatie bij "ons"? Een enkele 
keer komt spugen door tafeltennissers wel 
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voor. Het meest gênant is uiteraard het 
bespugen van een tegenstander. Niet 
over de lengte van de tafel, want dat zou 
een bijzonder beheerste beweging van de 
tong vereisen, maar meestal bij het 
wisselen van tafelhelft. In de archieven 
van de tuchtcommissie van de bond zijn 
enkele dossiers met pikante strafzaken 
terzake te vinden. Onsmakelijkheden 
blijven lang hangen in het collectieve 
geheugen. Vorige maand bleek dat nog 
bij een expositie over Duits-Nederlandse 
betrekkingen, in Bonn. Als kenmerken van 
die betrekkingen hadden de samen
stellers van de tentoonstelling strand
kuilen, windmolens, Frau Antje, Onkel Lou 
van Burg, Rudi Carrell, Linda de Mol, 
coffeeshops en tulpenvelden geselec
teerd, alsmede het spuugincident tussen 
Frank Rijkaard en Rudi Völler, tijdens het 
wereldkampioenschap voetbal in Italië 
(1990). 
Een tweede variant is het uiten van 
ongenoegen door een prop speeksel op 
de grond te kwakken of voor je uit te 
katapulteren. Dat is geen kwestie van 
overtollig slijm, maar een vorm van 
machogedrag, want ik heb het vrouwen 
nog nooit zien doen. Aan het begin van 
de vorige eeuw hingen er borden met 
"verboden te spuwen" in de trams en ik 
sluit niet uit dat dit verbod binnenkort in 
het openbaar vervoer terugkeert, omdat 
veel reizigers het spugen daar aangrijpen 
als een uiting van frustratie, want thuis 
doen ze het natuurlijk niet. Maar een 
tafeltennisser zit daar niet mee. Die hééft 
weinig te spugen, hij stoomt: veel 
overtollige damp en veel lichamelijke 
vochten raakt hij kwijt door gewoon, eerlijk 
te zweten. 

Ton Mantoua 



VERENIGINGEN STEMMEN IN MET FUSIE 

Tijdens de Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering van de afdeling 
Brabant hebben de verenigingen unaniem 
ingestemd met de fusie met de afdeling 
Zeeland. De stuurgroep heeft tijdens de 
besprekingen van de verschillende 
notities wel het nodige huiswerk 
meegekregen, maar de verenigingen 
gaan er van uit dat tijdens de officiële 
fusievergadering op vrijdag 18 mei 2001 
alles naar tevredenheid geregeld zal zijn. 
De belangrijkste punten die ter sprake 
kwamen: 
* competitiezaken 
De afdeling ZuidWest krijgt slechts twee 
promotieplaatsen naar de landelijke 3e 
divisie. In de stukken was uitgegaan van 
drie promotieplaatsen. Vandaar dat er drie 
hoofdklassen gepland stonden. Uit een 
meningspeiling bleek dat vrijwel alle 
verenigingen de hoofdklasse wilden 
uitbreiden naar vier poules en dan 
beslissingswedstrijden spelen. Die poules 
moeten dan ook regionaal worden 
ingedeeld, zodat de reisafstanden beperkt 
worden. 
OTTC uit Oss heeft moeite met de 
regionale indeling zoals die door de 
werkgroep op papier is gezet. Cor Bom 
zegde echter toe dat de reisafstanden 
beslist niet groter worden dan nu en dat 
de geografische kennis van de 
competitiecommissie goed is. 
OTIC vroeg verder nog of de andere 
verenigingen uit Zuid-Oost Brabant, die 
nu bij de afdeling Gelre zijn ingedeeld, 
niet bij de nieuwe afdeling Zuid-West 
kunnen komen. Het afdelingsbestuur 

heeft toegezegd met Gelre contact op te 
nemen. 
* contributie 
Het voorstel om te komen tot één 
contributiebedrag voor de nieuwe afdeling 
leverde wat kritiek op. De contributie in de 
afdeling Brabant gaat in het voorstel fors 
omhoog, en de afdeling Zeeland fors 
omlaag. Penningmeester Chris van Dijk 
vertelde echter dat de verhoging 
waarschijnlijk beperkt blijft tot de 
indexering. Daar had niemand bezwaar 
tegen. Overigens was de contributie in de 
afdeling Brabant al 10 jaar niet meer 
verhoogd. 
*begroting 
De begroting voor 2001 is heel 
pragmatisch samengesteld. De 
begrotingen van de beide afdelingen zijn 
simpelweg bij elkaar opgeteld. Hierdoor is 
een begroting ontstaan die natuurlijk niet 
helemaal conform de te verwachten 
inkomsten en uitgaven is. Chris van Dijk 
zegde toe dat actuele ontwikkelingen 
(zoals de kosten voor de internetsite) 
gewoon door kunnen gaan en dat daar 
financiële ruimte voor zal zijn. 

Op vrijdag 18 mei zullen de léiefinitieve 
voorstellen ter goedkeuring worden 
aangeboden aan de verenigingen en (bij 
aanvaarding) zullen we vanaf die dag een 
nieuwe afdeling vormen. Voor we de 
afdeling Brabant opheffen zal er nog wel 
een feestje gebouwd worden. Op 
zaterdag 7 april vieren we immers het 60-
jarig bestaan. 

Johan Heurter 

NTTB JUBILARISSEN ONDERSCHEIDEN 

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de afdeling Brabant zijn twee 
jubilarissen onderscheiden. NTTB-voorzitter Raymond Gradus gaf NTIB-pennen aan Hans 
van der Bruggen en Wim van Leur (beiden van ttv Never Despair uit Den Bosch) vanwe~Je 
hun 50 jarig lidmaatschap van de NTIB. 
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JEUGD WINT OP OVERTUIGENDE WIJZE AFDELINGSONTMOETING 

Op zondag 19 november stond voor de 
1 oe keer de afdelingsontmoeting jeugd op 
het programma. 
Dit jaar was de organisatie in handen van 
de afdeling Holland-West. Deze afdeling 
zorgde onder leiding van Jetty Borgers en 
Ton Meyer voor een prima organisatie. De 
prachtige en ruime nieuwe accommodatie 
van Brandersstad (v.h. Korenbeurs) was 
de plaats waar gestreden moest worden 
om de wisselbokaal. Een wisselprijs die 
het vorige seizoen werd gewonnen door 
Holland-West. Bovendien was er voor 
elke deelnemer een herinnering aan deze 
ontmoeting. 
Het niveau van de deelnemers was dit 
jaar weer hoger dan het vorige jaar. Het 
merendeel van de jeugd was dan ook 
afkomstig uit de top van de jeugd
ranglijsten. Door dat de deelnemende 
afdelingen steeds meer de sterkste 
jeugdleden afvaardigen. De deelnemende 
jeugd is dan ook afkomstig zowel uit de 
jeugd als uit de seniorencompetitie. 
Bovendien geeft zo langzamerhand dit 
evenement een aardige indruk over het 
niveau van onze nationale jeugd. Door de 

De totale uitslag ziet er als volgt uit: 

Brabant Gelre 
Jongens junioren 8 pnt. 14 pnt. 

Kadetten 10 pnt. 8 pnt. 
Mini kad. 15 pnt. 3 pnt. 

Meisjes junioren 11 pnt. 4 pnt. 
Kadetten 12 pnt. 6 pnt. 
Mini kad. 14 pnt. 6 pnt. 

Totaal: 70 pnt. 41 pnt. 

reeds gefuseerde afdelingen en de op til 
zijnde fusies bestaat de afvaardiging uit 4 
van de 8 nieuwe afdelingen. 
De deelnemende afdelingen waren: 
Gelre, Holland West, Holland Noord 
(Randstad-Nrd en NHNK) en ZuidWest 
(Brabant-Zeeland). 
Afdeling Brabant had nu reeds ingespeeld 
op de naderende fusie met Zeeland (per 
1-7-2001) door een gecombineerd team 
te selecteren. De fusie afdeling gaf direct 
haar visite kaartje af en wist op 
overtuigende wijze de ontmoeting te 
winnen. Met een totaal van 70 punten 
bleef Brabant ruim voor op de 3 andere 
afdelingen. Gelre werd met 41 punten 2e, 
Randstad Noord met 35 punten 3 en de 
winnaar van het vorige jaar Holland-West 
werd met 34 punten 4e_ 
Een leuke geste kwam voor de 
deelnemers nog dat zij (de spelers van 
Brabant en Zeeland) het afdelingsshirt 
mochten houden. Daar er na de fusie 
nieuwe shirts met de naam "ZuidWesf' 
aangeschaft moeten gaan worden. 

Nico van Erp 

Randstad Nrd. Holland-West 
O pnt. 8 pnt. 
7 pnt. 5 pnt. 

10 pnt. 2 pnt. 
6 pnt. 9 pnt. 
12 pnt. O pnt. 

O pnt. 10 pnt. 

35 pnt. 34 pnt. 

De samenstelling van de teams die voor dit mooie resulta~t hebben gezorgd ziet er als volgt uit: 

Jongens Junioren: Stephan Wens (Vice Versa'51) Bart van Meurs (Wanzl/Belcrum 
Jongens kadetten: Aran Jonkman ('t Zand) Jurgen Wens (Vice Versa '51) 
Jongens mini kad.: Kawun Yu ('t Zand) Luuk Coumans (OTTC) 
Meisjes junioren: Kapo Yu ('t Zand) Evelien Marteijn ('t Zand) 
Meisjes kadetten: Sandra Leijten (Vice Versa'51) Lacey Koele (Sar) 
Meisjes mini kad.: Simone de Klerk (Sar) Monique Posthuma (Wanzl/Belcrum) 
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REGELING INVALVERBODEN 
NIET GEWIJZIGD 

Tijdens de Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering van de afdeling 
Brabant werd een voorstel van ttv OTTC 
behandeld om de regeling omtrent de 
invalverboden te wijzigen. De 
competitiecommissie gaf bij monde van 
Thorn de Jonge aan dat het voor de 
commissie ondoenlijk zou worden een en 
ander bij te houden. Het aantal 
invalverboden zou stijgen van 180 naar 
410. Volgens de competitiecommissie 
voldoet de huidige regeling die in 1998 is 
ingevoerd. Sinds die tijd is er slechts één 
klacht binnen gekomen en de regeling is 
slechts sporadisch overtreden. Het 
voorstel van OTTC werd uiteindelijk 
slechts door één andere vereniging 
ondersteund, zodat de huidige regeling 
gehandhaafd blijft. 

AANMELDING TOERNOOIEN 
SEIZOEN 2000-2001 

Verenigingen die in het huidige seizoen 
nog een toernooi willen organiseren waar 
leden van meer dan één vereniging aan 
deelnemen kunnen dit toernooi nu nog 
aanmelden bij de CTW van de afdeling. 
Een toernooi waar leden van meerdere 
verenigingen aan deelnemen zijn 
verplicht deze aan te melden bij de CTW. 
U dient minimaal twee maanden voor uw 
toernooi een concept inschrijfformulier, 
zoals u dit naar de verenigingen gaat 
sturen, te zenden naar onderstaand 
adres. Pas nadat u goedkeuring heeft 
ontvangen van de CTW mag u de 
inschrijfformulieren naar de door u uit te 
nodigen verenigingen sturen. 
Tevens is het verplicht dat er een 
Bondsvertegenwoordiger wordt aang~
steld door de afdeling. Voor de organi
satoren zijn geen kosten verbonden aan 
deze Bondsvertegenwoordiger. 
(Voor de Brabantse en Regionale 
kampioenschappen worden de kosten van 
een Bondsvertegenwoordiger wel door
belast naar de organisatoren) 
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Bovendien is het niet noodzakelijk dat de 
Bondsvertegenwoordiger aanwezig is op 
uw toernooi. In vele gevallen zal hij alleen 
een adviserende taak hebben. 
Stuur uw toernooiaanvraag zsm in naar 
onderstaand adres om teleurstelling te 
voorkomen. Wij zullen uw toernooi dan 
opnemen in de tweede uitgave van de 
evenementenagenda van het nieuwe 
seizoen. Deze agenda kunt u begin 
september verwachten. 
N.v.Erp 
Begijnenstraat 169, 
5341 BJ, Oss 
Tel.: 0412-632106 
E-Mail: eronico@wish.net 

ERERAAD IN BRONS VOOR 
JOOST SCHOENMAKERS 

Op de CTW vergadering van 14 decem
ber werd Joost Schoenmakers onder
scheiden. De voorzitter van de CTW, Nico 
van Erp, deelde mede dat het Afdelings
bestuur had besloten hem te benoemen 
in de Ereraad in brons. Dit omdat hij 
gedurende een periode van 5 jaar zitting 
heeft gehad in de CTW. afd. Brabant. 
In de CTW was hij belast met de 
organisatie van de bekercompetitie. Een 
bekercompetitie die hij met veel inzet 
weer heeft willen activeren bij de 
verenigingen. Maar de rijke historie van 
de Brabantse bekercompetitie heeft juist 
dit seizoen zijn laatste uitgave gehad. Dit 
omdat de belangstelling bij de vereni
gingen steeds verder terugliep. Ondanks 
de diverse aanpassingen die er de 
laatste jaren in zijn aangebracht. 
Maar ook was Joost actief betrokken bij 
het Mega tafeltennis toernooi in Breda dat 
door de Brabantse CTW werd georga
niseerd in het kader van ~t 60 jarig 
bestaan van de NTTB. Verder is hij actief 
betrokken in de diverse automati
seringsactiviteiten binnen de afdeling. 
In de komende tijd zal Joost zich bezig 
gaan houden met de opzet van de re
gionale en afdelingskampioenschappen. 

Nico van Erp (voorzitter CTW Brab;:mt) 



HOOFDBESTUUR NTTB KIJKT (VER) VOORUIT 

Bondsraad stemt in met plannen voor korte en lange termijn 
In de vergadering van de bondsraad op 18 november j.I. zijn de toekomstplannen van het 
Hoofdbestuur nagenoeg geheel overgenomen. Een belangrijk agendapunt was het 
meerjarenbeleidsplan 2001-2004 met de daaraan gekoppelde stukken werkprogramma 
2001 en begroting en contributie 2001, inclusief bespreking verhuizing bondsbureau naar 
Nieuwegein. Het bestuur werd aangevuld met mevrouw Mariëlle van Gooi (in onze afdeling 
geen onbekende) en kennis werd gemaakt met Karel Determan, die als interim directeur de 
gelederen op het bondsbureau gaat versterken. Andere onderwerpen die aan de orde 
kwamen, ook gelet op de toekomst, waren de verkleining van de bondsraad en natuurlijk 
nog even de omvang van de tafeltennisbal. Enig vuurwerk leverde de discussie op met 
betrekking tot het Handboek Meerkampen tussen Hoofdbestuur en de cluster Competitie, 
Toernooien en Wedstrijden: inhoudelijk en procedureel waren de partijen het duidelijk niet 
met elkaar eens: het Hoofdbestuur handhaafde het HB-besluit dat al vóór de vergadering 
werd uitgereikt. 
Ruim 40 aanwezigen hadden zich met bovenstaande zaken de gehele zaterdag bezig 
gehouden onder leiding van de voorzitter van de NTTB, Raymond Gradus. 

Meerjarenbeleidsplan 2001-2004 
Het hoofdmenu voor deze vergadering vormde de bespreking van de plannen voor de 
komende jaren, zoals door het hoofdbestuur aan het papier waren toevertrouwd. Natuurlijk 
was op 18 november j.I. niet alles nieuw voor de bondsraa_dsleden die in de vorige 
bondsraadsvergadering daar al enigszins over waren geïnformeerd terwijl e.e.a. ook nog 
was besproken in een informeel overleg met bondsraadsleden op 17 oktober j.I. Het gaat te 
ver om in dit verslag uitvoerig het toekomstige beleid te bespreken. In de notitie 
"Uitdagingen voor de tafeltennissport" wordt een samenvatting Meerjarenbeleidsplan NTTB 
2001-2004 gegeven. De notitie is voor belangstellenden op te vragen bij het bondsbureau. 
De notitie beziet waar we als NTTB c.q. tafeltennissport nu staan (1), waar we naar toe 
willen (Il) en hoe we daar komen.(111). De auteurs stellen in hoofdstuk 1 vast dat de NTTB 
een onderdeel vormt van het totale tafeltennis in Nederland, het tafeltennis eelil onderdeel 
is van het totale sportaanbod en sport als verschijnsel een onderdeel vormt van de 
samenleving. Willen we bezien waar we als NTTB nu staan, dan is het van belang zowel 
naar de externe als interne ontwikkelingen te kijken binnen de maatschappij, de sport, het 
tafeltennis en de NTTB. Ook de sterke en zwakke punten van de NTTB en kansen en 
bedreigingen komen aan bod. In hoofdstuk Il is de hoofddoelstelling geformuleerd: "De 
NTTB ondersteunt en promoot op eigentijdse en slagvaardige wijze de beoefening van de 
tafeltennissport". Met ondersteuning wordt bedoeld dat de landelijke organisatie direct 
ondersteuning verleent, maar wordt ook nadrukkelijk bedoeld dat zij deze ondersteuning 
door anderen (verenigingen) laat uitvoeren. Vanuit de hoofddoelstelling zijn o.a. de 
volgende doelstellingen geformuleerd: Intensiveren van de interne en externe 
communicatie, aanboren van nieuwe doelgroepen, inrichten van een efficiënte 
organisatiestructuur, ondersteunen van verenigingèn, scholen en andere organisaties, 
verdere professionalisering met name t.a.v. relatiebeheer en Integraal topsportb.eleid i.s.m. 
het totale beleid. In hoofdstuk 111 wordt gesproken over "activiteiten" en "organisatie". Alle 
activiteiten vallen binnen drie beleidsvelden t.w. Breedtesport, Topsport en Communicatie. 
Daarbij komen nagenoeg alle bestaande en nieuwe zaken aan de orde waar onder 
competitiesystemen, verenigingsondersteuning, kader- en accommodatiebeleid, 
topevenementen, scheidsrechterszaken en TIM e.d. In de Organisatieparagraaf worden de 
rollen van de afdelingen en het bondsbureau aan de orde gesteld. 
Kortom, nagenoeg niets in onze organisatie blijft onbesproken: duidelijk is wel dat de 
belangrijkste rol m.b.t. de uitvoering van het beleidsplan bij de verenigingen c.q. de 
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vrijwilligers komt te liggen, ondersteund door de mensen van het bondsbureau en de 
nieuwe "accountmanagers". 

Werkprogramma 2001 
Het werkprogramma 2001 is een directe uitwerking van het hiervoor besproken beleidsplan 
met daarin opgenomen de in 2001 uit te voeren activiteiten. Een belangrijk punt daarbij is 
de implementatie van de in gang gezette reorganisatie zowel op het bondsbureau, de 
verkleining van het aantal afdelingen en de verkleining van de bondsraad. Taken, bevoe~gd
heden en verantwoordelijkheden tussen hoofdbestuur/bondsbureau en afdelingen zullen 
worden vastgelegd (contractmanagement). In het kader van breedtesport zal de aandacht 
uitgaan naar de benadering van scholen. Andere competitie- en wedstrijdvormen zullen 
worden bezien zeker nu de landelijke competitie wordt verkleind. Ook zal onderzocht gaan 
worden hoe het bedrijventafeltennis binnen de NTTB kan worden gebracht. Ook naar 
wedstrijdvormen voor ouderen zal gekeken gaan worden. Bij Top sport vragen zaken als 
talentherkenning en -ontwikkeling, competitie eredivisie, antidopingbeleid en sportmedisch 
beleid de aandacht. Bij communicatie gaat meer aandacht besteed worden aan zaken als 
Internet en E-mail, ook bij de verenigingen. Het orgaan TTM gaat verdwijnen: er komt een 
gratis ledenblad 2 tot 4 keer per jaar en een nieuw mededelingenblad voor verenigin~1en, 
afdelingen en landelijk kader. 

Begroting 2001 
Volgens de penningmeester van de NTTB gaan de plannen in 2001f4.735.000 kosten. Hij 
kan die echter slechts uitgeven als er zekerheid bestaat over de subsidies van het 
ministerie van VWS ad f 1.202.000 en van NOC/NSF ad f 1.073.000. Verdere dekking van 
de kosten bestaat uit contributies ad f 1.186.000 en vergoedingen, sponsoring en overige 
baten ad in totaal f 1.274.000. Grof gezegd bestaat de dekking uit ca. 50% subsidies, 25% 
contributies en 25% overige inkomsten. 
Een punt dat niet goed uit de verf kwam was de discussie over de toekomstige 
huisvestingslasten van het bondsbureau dat het huidige PWA-centrum in Zoetermeer zal 
moeten gaan verlaten. Met enkele andere sportbonden wil men intrek nemen in een nieuwe 
accommodatie in Nieuwegein. De vraag wat dit in de toekomst gaat kosten was nog nie!t te 
beantwoorden: wel was duidelijk dat dit (aanzienlijk ?) meer aan huisvestingskosten ~iaat 
betekenen. Voor de aanloopkosten van de verhuizing had de penningmeester voorgesteld 
om de contributies nu maar extra te verhogen met 3,5% naast een normale verhoging a.g.v. 
indexering met 3%. Die extra verhoging op deze wijze accepteerde de bondsraad niet. Wel 
werd besloten dat de afdelingen voor de aanloopkosten uit de afdelingsvermogens f 
39.000 aan het hoofdbestuur beschikbaar zouden stellen. 
Voor het overige kon de Bondsraad instemmen met de begroting 2001. 

Samenstelling Bondsraad en ... de tafeltennisbal 
Terwijl de tafeltennisbal ·in de toekomst groter wordt, zal de Bondsraad moeten gaan 
inkrimpen. Beide zaken hebben geen direct verband met elkaar maar kwamen aan het 
einde van de middagzitting nog aan de orde, dus wit ik ze nu nog even met u doornemen. 
Het reorganisatiemodel van de NTTB gaat er van uit dat er binnen enige tijd 8 ~fdelingen 

zijn tegen nu nog ca. 17. Dit zou dan ook een verkleining van de huidige bondsraad kunnen 
betekenen die nu nog uit 49 bondsraadsleden bestaat. Besproken moest nu worden het 
voorstel om de bondsraad terug te brengen naar 16 leden. Daarbij werden 2 opties 
voorgelegd. Of elke nieuwe afdeling krijgt 2 leden waarbij een stem van een grote afdeling 
zwaarder weegt dan die van een afgevaardigde van een kleinere afdeling óf het aantal 
bondsraadsleden wordt verdeeld waarbij een grote afdeling 3 bondsraadsleden krijgt en 
een kleinere 1 bondsraadslid, in totaal ook 16 leden. De afdeling Brabant bracht als variant 
in dat het aantal bondsraadsleden per afdeling toch op 5 gesteld zou moeten worden doch 
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dat de afvaardiging naar de bondsraadsvergadering telkens zou bestaan uit 2 of 3 leden, 
afhankelijk van de te bespreken onderwerpen in de vergadering. (In 2 bondsraadsleden kan 
niet alle kennis op het gebied van financiën, technische- en/of juridische zaken aanwezig 
zijn, zo redeneert de afdeling Brabant). Diverse bondsraadsleden konden zich niet vinden in 
het bestuursvoorstel dat uiteindelijk door het bestuur werd teruggenomen. 
Onze afgevaardigde Nico van Erp bracht in de rondvraag de discussie over de tafeltennis
bal nog ter sprake. Brabant stelde voor om de ingangsdatum voor het gebruik van de 
grotere bal voor alle competities te verschuiven naar 1-8-2001. Technische man Harry van 
Kempen van het hoofdbestuur benadrukte dat de trainers deze datum voor alle competities 
naar voren willen halen t.w. met ingang van 1-1-2001. Ook dat zou, volgens Van Kempen, 
weer problemen opleveren omdat er nog onvoldoende goedgekeurde 40 mm. trainings
ballen te verkrijgen zijn. Kortom, hoe je het ook bekijkt: dit probleem kan alleen door de tijd 
opgelost worden en zal niet langer duren dan tot 1-9-2001. 

Tot slot 
Een hoofdbestuur met bondsraadsleden met veel ambities naar de toekomst. Die ambities 
zullen hoe dan ook voor een belangrijk deel waar gemaakt moeten worden door 
verenigingen (bestuur en leden), afdelingsbestuurders en alle andere vrijwilligers in onze 
NTTB. Veel mooie woorden en plannen staan op papier, maar papier is geduldig. Hoe 
stoppen we de teruggang van het aantal leden, hoe komen we weer aan nieuwe leden, hoe 
motiveren we weer nieuwe vrijwilligers, hoe komen we voor de bond aan een goede 
sponsor .. allemaal zaken die niet op 1-9-2001 opgelost zullen zijn. Ook voor u/jou beste 
lezer, ligt er nog een belangrijke taak .... u zult daar zeker nog over horen! 

Uw verslaggever, 
Hans van der Bruggen, bondsraadslid afdeling Brabant 

AGENDA 

januari 
za 6 Back Hands toernooi jeugd 
zo 6 Back Hands toernooi senioren 
za 13 Zeeuwse kamp. gemengd dubbel 
zo 14 Veteranentoernooi Taverbo 
zo 21 Nationale B-meerkampen 1/8 finales 
zo 28 Nationale jeugdmeerkamp.1/8 finales 

februari 
za 3 nationale B/C kampioenschappen sen. 
zo 4 kwalificatie nat. A kamp. sen. 
za 17 4e C jeugdranglijsttoernooi 
za 17 3e B jeugdranglijsttoernooi 
zo 18 nationaal bekertoernooi 1 e ronde 

maart 
za 3 Nederlandse kamp. senioren A 
zo 4 Nederlandse kamp. senioren A 
zo 4 Regionale Midden Brab. kamp. 
zo 11 Nationale jeugdmeerk. % finales 
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31E MAASLANDTEAMTOERNOOI OP ZONDAG 18 MAART 2001 

De Osse vereniging OTTC organiseert op 
zondag 18 maart 2001, het 31e Maasland 
teamtoernooi. 
Ook dit seizoen wordt weer volgens de 
bekende formule gespeeld. Een formule 
waar de dames en heren tegen elkaar 
kunnen spelen. Dit geldt ook voor de 
meisjes en jongens. Want na de 
successen van de laatste jaren is er ook 
dit jaar weer geen aparte klasse voor 
meisjes en jongens, dames en heren. 
Bovendien wordt het jeugd- en 
seniorentoernooi op dezelfde dag 
gehouden. Dit is voor de deelnemende 
verenigingen gemakkelijker om 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) 
aan het jeugd- en seniorentoernooi 
worden de verenigingen er op 

geattendeerd tijdig in te schrijven. w·ant 
ook dit jaar geldt: VOL IS VOL. 
Voor het 30e Maaslandtoernooi in maart 
j.I. konden de inschrijvingen van diverse 
verenigingen niet geaccepteerd worden. 
Ondanks dat er in de sporthal De Ruivert 
63 tafels opgesteld kunnen worden. 

Begin november zijn aan ca. 150 
verenigingen (o.a. alle deelnemende 
verenigingen van 1999 en 2000 ) en alle 
Brabantse verenigingen 
inschrijfformulieren verzonden. 
Mocht uw vereniging geen 
inschrijfformulier hebben ontvangen en u 
wilt er alsnog een ontvangen dan kunt u 
alsnog een exemplaar opvragen 
Ook kunt u het inschrijfformulier op 
Internet downloaden via de OTTC Home 
Page: 
www.tt-ottc.nl 
Ook kunt u het formulier vinden op: 
www.iae.nl/users/sgb/tt/brabant 
De sluitingsdatum om in te schrijven is: 
Zaterdag 4 februari 2001 of het toernooi 
moet eerder zijn volgeboekt. 

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

WIJZIGING DATUM~ RONDE CID MEERKAMPEN JEUGD EN 
1E RONDE LICENTIEMEERKAMPEN SENIOREN 

Voor bovengenoemde genoemde evenementen is in een eerder uitgegeven agenda en op 
het inschrijfformulier als datum opgenomen zondag 1 april. .., . 
Omdat op deze dag in het kader van afdeling Brabant 60 jaar het "Official toernooi" is 
gepland moest gezocht worden naar een andere datum. 
De 2e ronde CID meerkampen en de 1e ronde licentiemeerkampen wordt nu gehouden op: 

Zondag 25 maart 2001 

N.v.Erp 
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BEKERCOMPETITIE 200012001 

Op zondag 29 oktober 2000 is de finale gespeeld van de Brabantse bekercompetitie van 
het seizoen 2000 / 2001 die werd georganiseerd door de CTW (Commissie Toernooien en 
Wedstrijden). Oorspronkelijk was een 1e ronde gepland op 29 oktober en een finale op 3 
december. Helaas viel het aantal inschrijvingen tegen (in totaal 29 teams tegen 57 vorig 
jaar) en ook het aantal verenigingen dat een zaal ter beschikking had gesteld op 3 
december was vrij beperkt. Daarom is besloten om de wedstrijden op 3 december te laten 
vervallen en direct een finale te spelen op zondag 29 oktober. 

De finale werd gespeeld bij Hotak '68 in Hoogerheide, Best in Best en TIVE in Elshout. Alle 
wedstrijden zijn vlekkeloos verlopen en prima georganiseerd door de verenigingen. Alle 
organisatoren wil ik hiervoor hartelijk danken! 

In het nieuwe seizoen (2001/2002) bestaat de afdeling Brabant niet meer en maken we 
deel uit van de afdeling ZuidWest. In overleg met de afdeling Zeeland, die uiteraard ook 
diverse evenementen organiseert, is besloten om in de nieuwe afdeling geen 
Bekercompetitie meer te organiseren. Uiteraard wordt u volgend seizoen op de hoogte 
gebracht van de evenementen die in de nieuwe afdeling georganiseerd gaan worden. 

Hieronder volgen de winnaars en nummers 2 van alle klassen in de finale: 

Jeugd 1 
1e plaats: 
2e plaats: 

Jeugd 2 
1e plaats: 
2e plaats: 

Jeugd 3/4 
18 plaats: 
2e plaats: 

Jongens junioren B&C en kadetten B 
OTTC 1, Dave van Toor, Jos Heymans 
Stiphout 1, Jaimy Vincentie, Tim van Hoof 

Jongens junioren D, kadetten C. Meisjes junioren B&C 
Cosmos/TIVV 4, Leon Suys, John de Wit 
Hotak '68 2, Maartje Verheezen, Sharon Boon 

Jongens pupillen B/C/D,kadetten D.Meisjes junioren D.kadetten B/C/D 
Hotak '68 5, Debbie van Pul, Ilona van Pul 
Hotak '68 4, Thierry Rombaut, Ralph v.d. Wekke 

Senioren 2/3: Heren D&E, Dames B&C 
1e plaats: Hotak '68 1, Roald Vos, Adriënne Suijkerbuijk 
2e plaats: TIVE 1, Frank van Logten, Gido Jehoel 

Senioren 4/5/6: 
18 plaats: 
28 plaats: 

Heren F /G/H. Dames D/E/F. Recreanten 
Red Star '58 2, Theo van Mullekom, Jan Verhoof 
LUTO 1, Ronald Swaans, Frank Weemers 

Namens de CTW afdeling Brabant, 
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BRABANTSE TAFELTENNISKAMPIOENSCHAPPEN 2001 

De Brabantse kampioenschappen worden op zaterdag 5 en zondag 6 mei georganiseerd 
door Cosmosmw uit Veldhoven. Plaats van handeling is Sportcomplex De Heiberg in 
Veldhoven, waar 65 tafels opgesteld kunnen worden. De eerste ronde wordt gespeeld in 
meerkampvorm (4 of 5 kampen) en de nummers 1 en 2 gaan door. In het dubbelspel wordt 
meteen een afvalsysteem gehanteerd. 
Het inschrijfgeld voor de jeugd is f 13,- en voor senioren f 16,- voor enkel en dubbel 
samen. 
Inschrijven kan tot donderdag 1 maart. 

JAN-WILLEM BULTMAN: ERERAAD IN BRONS 

Tijdens de algemene ledenvergadering van ttv Markiezaat uit Bergen op Zoom is Jan-Willen 
Bultman onderscheiden. Al 25 jaar voert hij het secretariaat van ttv Markiezaat en omdat hij 
ook binnen de afdeling actief is (o.a. als lid van de kascommissie) kwam afdelingsvoorzitter 
Pieter Brooijmans hem persoonlijk de versierselen opspelden. Door zijn vereniging werd 
Jan-Willem Bultman benoemd tot erelid. 

UITSLAG JUBILEUMLOTERIJ COSMOSITTVV 

1ste prijs 
2de prijs 
3de prijs 
4de prijs 
5de prijs 
6de prijs 
7de prijs 
aste prijs 
9de prijs 
10de prijs 
11de prijs 
12de prijs 
13de prijs 
14de prijs 
15de prijs 
16de prijs 
17de prijs 
18de prijs 
19de prijs 
2oste prijs 

lotnummer 1424 
lotnummer 1163 
lotnummer 0535 
lotnummer 1088 
lotnummer 0001 
lotnummer 0688 
lotnummer 0952 
lotnummer 1291 
lotnummer 0906 
lotnummer 1356 
lotnummer 0083 
lotnummer 0898 
lotnummer 1045 
lotnummer 1292 
lotnummer 1999 
lotnummer 0219 
lotnummer 0682 
lotnummer 0220 
lotnummer 1046 
lotnummer 0589 

Type fouten voorbehouden 

Dames of heren fiets 
Midi audio set 
Kleuren printer 
G.S. M telefoon 
Draadloze telefoon 
Mini oor radio 
Mini oor radio 
Veldhoven spel 
Veldhoven spel 
Veldhoven spel 
Veldhoven spel 
Veldhoven spel 
Veldhoven spel 
Veldhoven spel 
Veldhoven spel 
Veldhoven spel 
Telefoon index 
Buro klokje 
Notitie blok in lederen map 
Notitie blok in lederen map 

Voor informatie over het afhalen van de prijs bellen met COSMOSfTTW 
tel.: 040-2538977 op maandag en dinsdag tussen 20.00 en 21.00 uur. 

De jubileumcommissie 
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ADVERTEERDERS GEZOCHT 

Voor het nieuwe afdelingsblad van de afdeling ZuidWest zoeken we adverteerders. Dit 
nieuwe blad zal 5 keer per jaar verschijnen in een oplage van zo'n 600 exemplaren. De 
advertentietarieven per jaar luiden: 
hele pagina f 350,-
halve pagina f 200,-
Y3 pagina f 150,-
% pagina f 125,-
We zouden het enorm op prijs stellen wanneer elke vereniging een adverteerder zou 
kunnen leveren. 
Advertenties, tips en informatie bij 
Johan Heurter 
Langeakker33 
5735 HD Aarle-Rixtel 
0492-382017 
e-mail: jamlheurter@hetnet.ni 

UIT DE CLUBBLADEN 

TTV Taverbo uit Boxtel heeft geluids
overlast in de zaal. Unidek, de bouwer 
van de zaal, heeft geen advies inzake de 
akoestiek, dus wordt iedereen gevraagd 
om goede adviezen. De ideeën tot nog 
toe: gordijnen, eierrekjes tegen het 
plafond of misschien een spreekverbod. 
Het bestuur van ttv Taverbo snakt naar 
nog meer bruikbare suggesties. 

TTV Waalwijk heeft een luxe probleem. 
Na deelname aan het sportkennis
makingsproject van de gemeente 
Waalwijk zijn 13 van de 29 kinderen die 
deelgenomen hebben lid geworden. 
Hierdoor is het aantal jeugdleden dit jaar 
toegenomen met 18. Het bestuur van ttv 
Waalwijk heeft noodgedwongen een 
ledenstop af moeten kondigen. Op dit 
moment staan 3 kinderen op de wachtlijst 
om lid te mogen worden. Het gaat dus 
goed met de Waalwijkse tafeltennis
vereniging. 

SV Red Star '58 uit Goirle heeft een 
ouderavond gehouden. De ouders van de 
jeugdleden kregen informatie over de 
trainingen (hoe gaat dit, wat wordt er van 
de jeugdleden verwacht en wat kunnen zij 
van Red Star verwachten, wat doen we bij 
misdragingen, etc.), competitie (wanneer 
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gaat iemand competitie spelen, wat houdt 
dit in, wat kost het), toernooien (hoe gaat 
het in z'n werk en wat kost het), vervoer 
en de sfeer. 

TTV Markiezaat uit Bergen op Zoom is 
bezig met de voorbereidingen van 
gehandicaptensport binnen de vereniging. 
Samen met Sportservice Noord-Brabant 
wordt een inventarisatie gema"akt van de 
mogelijkheden en de behoeften. Vooral 
voldoende kader is noodzakelijk. 

De afvalverwerkingscommissie van ttv De 
Meppers uit Heeze ruimt na elke 
competitiewedstrijd de rommel op die 
achtergelaten wordt op de tribunes. 
Hoewel de vuilnisbak voor iedereen 
bereikbaar is, is dat voor veel mensen 
toch te veel moeite. Met name jeugd 
bezondigd zich vaak aan het maken van 
rotzooi. De afvalverwerkingscommissie 
zou graag zien dat iedereen ijn ei~1en 

rotzooi opruimt en dat op deze manier 
iedereen dus in de afvalverwerkings
commissie zit. 

Bij ttv A TIC '77 in Aarle-Rixtel is er flink 
geïnvesteerd. Er is een nieuwe sportvloer 
aangelegd en de verlichting is vervangen. 



CosmosITTVV uit Veldhoven heeft een 
nieuwe website. Alle belangrijke en 
minder belangrijke informatie is te vinden 
op www.ttvv.mvweb.nl 
De vereniging heeft ook een mail-adres: 
aac-cosmos@ttw. mvweb. nl 

TTV Tanaka uit Etten Leur heeft van de 
burgemeester een officiële brief ontvan-

ADRI DAM VOORZITTER 
AFDELING ZUIDWEST 

Een nieuwe afdeling heeft ook een nieuwe 
voorzitter nodig. Omdat de voorzitters van 
de huidige afdelingen Brabant en Zeeland 
te kennen hadden gegeven niet mee te 
willen dingen naar deze functie, moest de 
stuurgroep op zoek naar een kandidaat. 
Die werd gevonden in de persoon van Adri 
Dam. Adri was al eerder voorzitter van de 
afdeling Brabant en is tevens voorzitter 
van Vice Versa '51 uit Oudenbosch. 

TTV WAALWIJK ZOEKT 
TRAINER 

Trainer gezocht wegens uitbreiding jeugd 
en doorstromende jeugd naar de senioren. 
Wij zoeken een trainer die de hoogste 
jeugd en beginnende senioren kan 
trainen . 
Voor verdere inlichtingen kun je terecht bij 
Jan Jessen tel 013 - 5717780 of 0416 -
341600 

Alvast hartelijke dank en prettige 
feestdagen en een gezond 2001 

Jan Jessen Technische zaken TTV 
Waalwijk 
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. gen. Hierin dankt hij de vereniging voor de 
uitstekende wijze waarop en de club en 
de gemeente Etten-Leur voor het voetlicht 
zijn gebracht bij de organisatie van de 
interland Nederland-Tsjechië. Hij bedank
te ook de vele medewerkers die dit 
evenement tot een succes hadden w•~ten 
te maken. 

COLOFON 
Deze Mixed werd gemaakt door: 
Johan Heurter. 

Redaktie-adres: 
Johan Heurter, Langeakker 33, 
5735 HD Aarle-Rixtel 
tel: 0492-382017 
fax: 073-5477506 tav J. Heurter 
e-mail:jamlheurter@hetnet.nl 

Voor internetinformatie of aanvullingen VO(>r de 
homepage van de afd. ZuidWest 
Henk Sandkuyl, Willibrorduslaan 5, 
5552 HA Valkenswaard 
tel : 040-2070594 
fax: 040-2070595 
e-mail: sandkl@hsvw.demon.nl 

Afdeling BrabantHomepage: 
http://www.iae.nl/users/sgb/tt/brabant 

Sluitingsdatum copy: 20 januari 2001 

Copy s.v.p. inleveren op floppy of e-mailen: 
jamlheurter@hetnet.nl 



R. W.B.-COMPETITIE 

Al jaren worden in de Regio Den Bosch voor de aankomende tafeltennistalentjes wedstrijden 
in competitieverband georganiseerd. Tweemaal per maand wordt op zondagmorgen in 
diverse zalen gespeeld. De teams bestaan uit twee personen en per zondag worden twee 
wedstrijden gespeeld Bij de indeling wordt gelet op sterkte en ervaring. 
Het doel van deze competitie is om jongeren van 7 t/m 17 jaar kennis te laten maken met 
alle facetten van de tafeltennissport, voordat zij gaan deelnemen aan de NTTB-competitie. 
Het overgrote deel van deze spelers gaat in de toekomst ook naar de NnB-competitie, mits 
zij op zaterdag geen andere verplichtingen hebben. Voor iedereen die op zaterdag niet kan 
spelen willen wij de mogelijkheid blijven bieden om op zondagmorgen te spelen. Voorwaarde 
is natuurlijk wel dat er voldoende teams inschrijven. 

Welpencompetitie (7 t/m 11 jaar) 
Voor de welpencompetitie hadden zich acht teams aangemeld wat voor de organisatie een 
tegenvaller was. Helaas viel er ook nog een team uit, zodat er twee poules kwamen met in 
poule A vier teams en in poule B drie teams. Op drie zondagen werd gespeeld in de zaal van 
PJS te Vught o.l.v. Joop van Hooft. 
Uitslagen 
poule A 
1. Never Despair 1 
2 . Zwaantjes 1 
3. OTTC 1 
4. van Herwaarden 

14 pnt 
7 pnt 
6 pnt 
4 pnt 

poule B 
1. Zwaantjes 2 
2. Van Herwaarden 2 
3. Never Despair 2 

14 pnt 
11 pnt 
5 pnt 

Op de laatste zondag werd ter afsluiting nog een onderling toernooi gehouden, waarbij de 
spelers op sterkte werden ingedeeld en drie poules. 
De uitslag: 
poule A 
1. T. Molmans 
2. N. Schellekens 
3. 1. v.d. Eerenbeemt 
4. J. v.d. Wijst 
5. R. van Os 
6. R. v.d. Klundert 

poule B 
1. M. van Grinsven 
2. M. de Gooyer 
3. L. van Dijk 
4. M. van Doorn 
5. Q. Bouts 
6. P. v.d . Griendt 

Juniorencompetitie (12 t/m 17 jaar) 

poule C 
1. N. Wilke 
2. R. de Groot 
3. J . Franklin 
4. P. Vos 
5 . J. Kooymans 
6. N. v.d. Wijst 

Voor deze competitie hadden elf teams zich aangemeld die verdeeld werden over twee 
poules. In poule A werden twee reservespelers samengevoegd en als team namen zij onder 
de naam Mixed deel. Eenmaal werd gespeeld bij ttv one in Oss en tweemaal bij ttv 
Hooghei te Vlijmen. 
Ter afsluiting van het competitiedeel werd er als extra een dubbeltoernooi gespeeld, waarbij 
de te winnen punten meetelden bij de behaalde competitiepunten. Hierdoor bleef het tot het 
einde toe spannend. Helaas werd Roy Kouwenberg van one 1 op de laatste speeldag ziek 
(hij moest naar huis gebracht worden), waardoor Tim van Huffel werd doorgeschoven naar 
het 1° team. Dat bleek gevolgen te hebben voor het kampioenschap. 
De uitslag: 
pouleA 
1. Mixed (Hooghei/PJS) 
2. OTTC 1 
3. NTTV 1 
4. NTTV2 
5. Hooghei 1 
6. Zwaantjes 1 

H. van Rijn 

25 pnt 
22 pnt 
21 pnt 
19 pnt 

7 pnt 
3 pnt 

poule B 
1. v.Liempd-Ass 1 
2. Zwaantjes 2 
3. Hooghei 2 
4. Hooghei 3 
5. OTTC 2 

14 

26 pnt 
17 pnt 
16 pnt 
13 pnt 

O pnt 

: 


