
 

     
 

Persbericht AAC Cosmos / TTVV 
 

AAC Cosmos / TTVV moet roer omgooien 
 
Het roer van het tafeltennis front in Veldhoven zal met ingang van het nieuwe seizoen 
omgegooid moeten worden en er staan een aantal wezenlijke wijzigingen te wachten. 
Door het, na 10 jaar sponsorschap, wegvallen van hoofdsponsor AAC Cosmos, zal de 
feitelijke naam van de vereniging, TafelTennisVereniging Veldhoven, (TTVV) weer 
gevoerd gaan worden.  Door het ontbreken van een hoofdsponsor alsmede door 
ontwikkelingen met en rond het topsportmanagement, is TTVV ook genoodzaakt haar 
eerste team uit de landelijke eredivisie terug te trekken. 
 
De voormalige hoofdsponsor, in eerste instantie Cosmos automatiseringen uit Valkenswaard 
en na fusies AAC Cosmos, heeft het toptafeltennis in Veldhoven 10 jaar lang door dik en dun 
gesteund. Terwijl de eigenlijke intentie was om na 3 jaar te stoppen. Met de spelers Jörg de 
Cock, Davy Vanvinckeroye, Muha Mehmedovic en Pim de Goede, coach Bop Potton en 
teammanager Willem Bakx,  is het afgelopen jaar al het mogelijke gedaan om de landstitel in 
de wacht te  slepen. Als de titel daadwerkelijk naar Veldhoven zou komen, was AAC Cosmos  
bereid het contract met nog een jaar te verlengen. Zowel in het najaar van 2003 als ook in 
het voorjaar van 2004 werd de finale bereikt. Echter beide keren werd roet in het eten 
gegooid door de heren van FVT de Keij uit Rotterdam en eindigde de Veldhovenaren als 
tweede beste in de hoogste vaderlandse competitie. Mede door het ongunstige economische 
klimaat en het feit dat tafeltennis niet door een heel breed publiek een warm hart wordt 
toegedragen, was het vinden van een nieuwe hoofdsponsor tot op dit moment een te zware 
missie. Ondanks het afhaken van AAC Cosmos zijn de tafeltennissers uit Veldhoven blij en 
vereerd gedurende 10 jaar prettig te hebben mogen samenwerken met en uit hebben mogen 
komen onder de namen Cosmos / TTVV en AAC Cosmos. 
 
Door voldoende toezeggingen had TTVV  nog steeds de mogelijkheid om topsport te kunnen 
blijven bedrijven. Een nieuwe team werd geformeerd. Zonder Mehmedovich die terug gaat 
naar het Belgische Virton en De Goede, welke om professioneel met tafeltennis bezig te zijn, 
tijdelijk eveneens uitwijkt naar België. Maar wel met de Cock en Vanvinckenroye aangevuld 
met Veldhovenaar en oud TTVV´er Pascal van Gemert.  Het niet kunnen bieden van 
zekerheden op de langere termijn was voor een aantal spelers aanleiding om toch naar 
elders te vertrekken. Als eerste heeft de Cock er voor gekozen TTVV na een jaar weer te 
verlaten en terug te keren naar zijn vorige club in het Belgische Antwerpen. Het vinden van 
een derde speler van niveau stuitte op wezenlijke problemen en er moest tegen een 
naderende deadline aan gewerkt worden. Voor van Gemert was dat aanleiding te besluiten 
om niet naar TTVV te komen maar bij zijn grote voorbeeld en oud TTVV´er Marco Botram in 
Bergeijk te gaan spelen. Met alleen Vanvinckeroye over was het voor het bestuur en 
management van TTVV niet meer mogelijk een eredivisie waardig team op de been te 
brengen. Door bemiddeling vanuit Veldhoven blijft deze Belg behouden voor de Nederlandse 
competitie, waarin hij al sedert jaren uitkomt en zelf ook het liefst speelt. Vanvinckenroye 
gaat komend seizoen uitkomen voor Arboned Westa uit het Limburgse Wessem 
Dit alles heeft tot gevolg dat er komend seizoen noch in Veldhoven, noch in Noord-Brabant 
tafeltennis op eredivisieniveau gespeeld wordt. Door tafeltennissend Veldhoven zal er weer 
hard gewerkt moeten gaan worden aan het opbouwen van een team op het hoogst mogelijke 
nationale niveau. Spijtig voor de regio maar zeer zeker spijtig voor Veldhoven zo stelt het 
bestuur van TTVV.  Dat er, ondanks er anders gesuggereerd en verkondigd is, altijd grote 
voorstander van geweest is om op een verantwoorde manier topsport te bedrijven binnen 
TafelTennisVereniging Veldhoven. Doel van de vereniging is en blijft dan ook om dat 
opnieuw te bereiken. 
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