
NEVER DESPAIR stopt … en is niet meer actief !! 

 

De Bossche Tafeltennisvereniging NEVER DESPAIR stopt met tafeltennissen in het 

regionaal tafeltenniscentrum Never Despair aan de 1
e
 Rompert 9 in ’s-Hertogenbosch en is 

daar dus niet meer actief. Ons tafeltenniscentrum en de nabij gelegen scholen worden zeer 

binnenkort afgebroken en allen verhuizen naar een tijdelijke accommodatie t.w. aan de 

Klokkenlaan 2, 5231 BA ’s-Hertogenbosch. 

 

Met ingang van het seizoen 2016-2017 hoopt Never Despair een mooie splinternieuwe 

accommodatie te kunnen betrekken als onderdeel van de Kinder Campus Noord aan de 1
e
 

Rompert in ’s-Hertogenbosch. Onze nieuwe speelzaal komt op de 1
e
 verdieping met aan de 

lange zijde de nieuwe ontmoetingsruimte met bar en verenigingsruimte. Met de gemeente ’s-

Hertogenbosch, die veel gelegen is aan prima sport mogelijkheden, is goed onderhandeld 

waardoor de club een –nog- betere accommodatie krijgt dan waarin het de afgelopen 32 jaar 

heeft gespeeld. Ook financieel zijn goede afspraken met de gemeente en het onderwijs 

gemaakt. 

 

Vanaf dinsdag 5 augustus 2014 gaat Never Despair met veel enthousiasme beginnen in de 

tijdelijke accommodatie met een speelzaal van 21 meter, een grote ruime foyer ook met 

glazen puien over een lengte van 16 meter, een nieuwe bar met daarachter een ruim ingerichte 

keuken, een grote horecaopslag, een ruime bestuurskamer en een grote opslag voor tafels e.d.. 

Verder ruime kleedkamers met douches en voldoende toiletten. Kortom een ruimte waar we 

tijdelijk, gedurende twee jaren, goed vooruit kunnen. De Klokkenlaan ligt in dezelfde wijk en 

de zaal is nauwelijks 1,5 km verwijderd van de oude locatie. 

 

Never Despair steekt veel tijd, geld en energie in de jeugdopleiding en samenwerking met de 

basisschool kan dit verder versterken. Bij de jeugdafdeling zien we de eerste resultaten al: in 

het komende seizoen starten we met 6 jeugdteams, een vermeerdering van twee t.o.v. het 

afgelopen seizoen. Ook met de senioren –en de 11 teams- gaan we vol vertrouwen de 

competitie is. Op de dinsdagmorgen is er plaats voor een actieve 55+ groep , terwijl de  

mindervalide tafeltennissers bij Never Despair ook van harte welkom zijn.  

Een nieuwe periode vangt aan bij deze 67-jarige , maar nog uitermate vitale, club. 
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