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Het is zo ver ... 

De fusie begint zijn uiterlijk te krijgen. 
Na het kennismaken met elkaar, wordt het nu samenwerken. 
Voor u ligt het eerste exemplaar van uw nieuwe afdelingsblad. 
De naam van dit nummer: (ge-)MIXED maakt het al duidelijk: we hebben nu de 
taak om van samenwerken naar een nieuwe eenheid te groeien. 
Uiteraard hebben wij als redactie de nobele taak om informatie vanuit de 
afdeling naar de verenigingen te brengen. Maar ... u kunt als verenigingen ook via 
uw eigen afdelingsblad informatie uitwisselen met elkaar. Wacht niet op een 
oproep copij in te leveren, maar stuur of mail uw bijdrage naar één van de 
redactieleden (zie colofon). Wij zijn er klaar voor, u ook? 

Oproep: 
Door de stuurgroep die de fusie begeleidt is "Mixed" aangedragen als naam voor 
dit afdelingsblad. Als redactie zijn we zo braaf geweest dit te volgen (met een 
kleine aanvulling) . We zijn er echter om diverse redenen niet zo blij mee. 
We willen de lezers dan ook oproepen suggesties door te geven voor een nieuwe 
naam. Zelf hebben we wel wat suggesties, maar willen u eerst de kans geven dé 
naam aan te dragen. 

Het volgend nummer zult u dan kennismaken met hetzelfde blad, maar onder 
nieuwe "vlag" ... Alvast bedankt! 

Mede namens Johan Heurter veel leesplezier gewenst en alvast bedankt voor uw 
toekomstige bijdragen (copij) en suggesties voor de nieuwe naam, 
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"Als twee van je voormalige verenigingen (Arnemuiden en MZ) tezamen met ttv 't Zand de Zeeuwse 

Tafeltenniskampioenschappen in Middelburg organiseren, dan wil ik natuurlijk graag een bijdrage 

leveren in de organisatie. Dat was dan ook de enige reden waarom ik op zaterdag 20 januari j.l. een 

dodenrit van Tilburg naar Middelburg overhad, gehinderd door mist, donker, ijzel en sneeuw." 

Bij aankomst aan de Kruitmolenlaan 
was de harde kern van de organisatie. 
Bram en Remco, al bezig met de 
punten op de i te zetten. Opvallend 
voor mijzelf: nu ik bijna 3 jaar niet 
meer actief ben in het Zeeuwse 
tafeltenniswereldje, ken ik vrijwel 
geen enkele jeugdspeler meer. Maar 
dat doet er niets aan af. dat ik er de 
voorkeur aan geef om in de 
wedstrijdleiding plaats te nemen op 
de dag dat de jeugd speelt. in 
tegenstelling tot vorig jaar toen ik op 
zondag mocht figureren achter het 
glas tussen beide tribunedelen. 

Na een bakkie koffie en een korte 
maar bondige speech van de MZ
voorzitter. ging de dag vrij rustig van 
start. Samen met Bram, Remco en 

supersnel door Ronald en 
ondergetekende verwerkt worden. 
Remco ging flexibel om met het 
tafeltijdschema. zodat we gedurende 
de dag de voorsprong op het 
tafeltijdschema zagen groeien. Een 
groot voordeel voor de spelers 
'beneden'. want die konden lekker 
vlot aan de volgende wedstrijd 
beginnen. Bram verwerkt de 
binnengekomen uitslagen in de 
computer. zodat nieuwe print snel op 
het bord beneden konden worden 
opgehangen. 

Tussen de incidentele drukte door. 
was er voor mij gelukkig nog wat tijd 
om af en toe bij te kletsen met figuren 
uit tafeltennissend Zeeland, die ik al 
tijden niet had gezien. 

... gedurende de dag zagen we de 

voorsprong op het tafeltijdsc:hema 

groeien ... 

Ronald Vale namen we nog wat 
opvallende zaken door als 
afmeldingen. het spelen met de 
nieuwe tt-bal en werden globaal de 
taken verdeeld. 

Pas bij het afronden van de 
dubbelspelen werd het enigszins 
drukker voor wat betreft de 
formulierenstroom. Degene die de 
emmer heeft uitgevonden verdient 
een pluim: niet alleen in de diverse 
kantines wordt regelmatig een 
emmertje gehesen; ook de 
wedstrijdleiding ZTTK 2001 kon 
absoluut niet zonder. 

Door de perfecte voorbereiding van 
de vakcommissarissen beneden 
(gesteund door enige ervaring van 
een jaar eerder) konden de uitslagen 
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En zo werd mij meteen weer gevraagd 
om mijn visie op de ZTTK op papier te 
zetten. In drie jaar kan veel 
veranderen. maar op dat soort vragen 
kan ik nog steeds geen 'nee' zeggen. 

In de loop van de middag bleek dat de 
strijd om de verenigingsbeker bij de 
jeugd, zou gaan tussen een viertal 
verenigingen: SAR, MZ, Zand en 
Arnemuiden. Dat de beker uiteindelijk 
bij TTV Arnemuiden terecht kwam. 
deed mij wel goed. 

Mijn laatste Zeeuwse vereniging is 
momenteel de vereniging die het 
meest stabiel oogt voor wat betreft de 
jeugdopleiding. 
Een bewuste keuze voor ·oogt' . want 
ik vrees dat het minimaal een jaar zal 
duren. alvorens ik weer in de 

gelegenheid zal komen om te 
aanschouwen hoe-het Zeeuwse 
jeugdtafeltennis zich ontwikkeld. 
Nog een opmerking: de Formule
Houterman! Deze formule is de enige 
die perfect werkt om toernooien van 
dit formaat te 
organiseren. Ik wil Bram adviseren 
om copyright aan te vragen voor deze 
formule. Ik vrees dat (zelfs zonder 
Bram) toernooien die op deze manier 
in eikaar gedraaid worden. altijd 
zonder problemen en op tijd zullen 
verlopen. De afgelopen twee ZTTK's 
heeft tafeltennissend Middelburg 
aangetoond, dat h organiseren van 
dit soort toernooien niet alleen veel 
voorbereidingen vergen en heel wat 
wallen onder de ogen teweeg 
brengen. maar ook gewoon leuk is om 
te doen en ook leidt tot complimenten 
bij de doelgroep waarvoor je het 
allemaal organiseert: de spelers. 

Men zegt wel eens: Meedoen is 
belangrijker dan winnen. Hierop kan 
ik nu reageren; "organiseren is vele 
malen leuker dan 
meedoen."" 



i ~ 
1 

Voor meer informatie: 

+ontbijtservice 
+ warme en koude buffetten 
+ warme maaltijdvoorziening 
+ borrelhapjes 
+ bedrijfsrecepties en openingen 
+ bedrijfscatering 
+ feesten partijen 

Baarends & Bak Catering 
Postbus 8084 · 
Transportweg 9, 4387 P J Vlissingen 
Telefoon 0118- 47 56 99 Fax 0118 - 47 59 87 

Autorijles!? 
NEEM EEN 
VERTROUWD ADRES: 

FRANC 
KRUITBOSCH 

RECLAME 

reclame-ontwerpen I beletterings- en 
decoratiewerk (ook fullcolor) op voertuigen, 

gevels of ruiten I autostriping 
reclameborden I spandoeken 

kunststof letters I bewegwJjzering 
rijdende straatreclame I magnèetplaten 
lichtreclame / lichtbakken / lichtkranten 
zelfklevende teksten en logo's I stickers 

vlaggen / reclame op kleding 
exclusief glasstraalwerk 

kantoor/ werkplaats: 
Pr. Irenestraat 2-1, 4481 BA Kloetinge 

postadres: Postbus 2232, 4460 ME Goes 
tel. (0113) 22 75 47 fax (0013) 23 30 75 

autotelefoon 06 - 53 40 40 54 



IKlJ\§§IE 
NoTE°N 

De Roterij 21 • 4328 BB Burgh-Haamstede• Tel. (0111) 658095 e Fax (0111) 658096 

LDMAN 
stomerij & wasserij 

Gortstraat 44a • Middelburg 
Tel. (0118) 639164 Fax (0118) 650385 

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag 08.30 tot 18.00 uur. Zaterdag 09.00 tot 12.30 uur 

Het adres voor al Uw Stucadoorswerk 
en Celllentafwerkvloeren 

(Ons werkterrein: Zuid-, Zuidwest- en Midden-Nederland) 

Postbus 1, 4490 AA Wissenkerke 
Tel.: 0113 - 37 10 71 •Auto: 06 - 53 132 563 •Fax: 0113 - 37 11 97 
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In mijn artikel in de laatst verschenen 'Service' heeft de 
oplettende lezer kunnen zien dat ik mij wat negatief heb 
uitgelaten over 'Mixed'. Grond hiervoor was een gesprek 
dat ik had met iemand uit de Westbrabantse regio, die geen 
goed woord voor het blad over had. Ik moet bekennen dat 
ik het blad nooit heb gezien, en dus mijn vooroordeel 
waarschijnlijk te snel heb uitgesproken. Ik begin dus met 
een schone lei. Toen de kopij-jager van Service mij vroeg 
voor 'Mixed' een artikel te schrijven over de ZK 'Mixed' heb 
ik daarop uiteraard ja gezegd .. . 

52 koppels zorgden voor een bijna 'uitverkocht' toernooi. 
Opnieuw was door toernooileder Bram Houterman een 
indeling gemaakt in vier categorieën. Smaakmakers waren 
op voorhand Marijn Veijgen /Evelien Marteijn, Jan-Henk 
Bomhof / Ankie Kersten en Lennard Rodenburg / Kim 't 
Hooft. Torenhoog favoriet waren Wim Wegman / Kapo Yu, 
maar laatstgenoemde moest door verplichtingen bij haar 
nieuwe club Westa afzeggen. 

A-klasse 
De uiteindelijke overwinning van Veijgen/Marteijn was 
bepaald geen gemakkelijke. Al in de eerste ronde van de 
poule ging het duo onderuit tegen Aart de Landmeter 
/Stefanie Fassaert (Zand/SAR). Ook de wedstrijden tegen 
Meerman/Kusse (Arnemuiden) en Rodenburg/'t Hooft. die 
tweede werden achter Veijgen/Marteijn in deze poule 
(MZ/SAR) waren zeer close. In de andere poule hadden Jan
Henk Bomhof/ Ankie Kersten weinig problemen. Dit gold 
ook voor Dennis Verdurmen/Lindsey Boerdam, die 
verrassend eenvoudig het duo Peter Slagter/Simone Visser 
aan de kant zetten. 

Het verloop van de kruisfinale's kun je hieronder zien. 
Rodenburgj't Hooft wonnen verrassend van 
Bomhof/Kersten, terwijl Veijgen en Marteijn niet in de fout 
gingen tegen Verdurmen/Boerdam. Veijgen en Marteijn 
verloren in de finale nog de eerste game met -19, maar 
trokken daarna met 21-14 en 21-13 aan het langste eind. 

1 Marijn Veijgen/Evelien Marteijn, Zand 
19-21, 21-14, 21-13, 2-1 

2 Lennard Rodenburg/Kimberly 't Hooft. MZ/SAR 
3 Dennis Verdurmen/Lindsey Boerdam, SAR 
4 Jan Henk Bomhof/ Ankie Kersten, Zand/MZ 
5 Lambert van Iersel/Ingrid Heijens, MZ 
6 Peter Slagter /Simone Visser, MZ 
7 Robert Steenbeek/Tamara Meerman, Arn 
8 Alex Krappen/Franca Houterman, MZ 
9 Jan-Rien Meerman/ Anita Kus se, Arn 
10 Michel Schelfhout/Nathalie van Wolffelaar, SAR 
11 Aart de Landmeter /Stefanie Fassaert. Zand/SAR 
12 Johan 't Hooft/Liselotte Fassaert. SAR 
13 Noël Verdurmen/Martine Smolders. SAR 

Kruisfinales: 
1 Lennard Rodenburg/Kimberly 't Hooft. MZ/SAR 

21-17, 21 -19, 2-0 
Jan Henk Bomhof/ Ankie Kersten, Zand/MZ 

2 Marijn Veijgen/Evelien Marteijn, Zand 
21-12. 21-17, 2-0 
Dennis Verdurmen/Lindsey Boerdam SAR 

B-klasse 
In de B-klasse kwamen gedoodverfde favorieten Jan 
Koene/Betsie Stroo niet verder dan een vijfde plaats. Het 
piepjonge duo Jonkman/De Klerk (Zand/SAR, 13 en 11 jaar) 
dwong wel een halve finaleplaats af. Daarin bleek de 
routine van Rinus Hofman/Daniëlle Laing op de valreep 
echter nét te groot. De finale ging uiteindelijk tussen Ronald 
Vale/Mirjam Willeboordse en Sergé van Thienen/Patricia 
Manni. Laatstgenoemden hadden weinig moeite met het 
ontregelende spelletje van Vale/Willeboordse en wonnen 
deze finale met 21-13 21-12. 

1 Sergé van Thienen/Patricia Manni. MZ 
21-13, 21-12, 2-0 

2 Ronald Vale/Mirjam Willeboordse. MZ 
3 Rinus Hofman/Daniëlle Laing, MZ 
4 Arjan Jonkman/Simone de Klerk. Zand/SAR 
5 Jan Koene/Betsie Stroo, BSm 
6 Erik Schuurman/Esther Valckenier. ~n/Zand 
7 Roelof 't Gilde/Wilma van de Basse.Zand 
8 Jan Zwem er /Nicole van Tilborg, Arn 
9 Carl Helmich/Lea Minnaar, MZ 
10 Alwin van der Kop/Lydia Prince, MZ 
11 Etiënne van Acker/Judith Marcus. SAR 
12 Hans Oosterling/Joëlle van Klaveren Arn 

C-klasse 
Voor sommige koppels is er altijd de discussie over de 
indeling. Ook in de C zaten een paar koppels die in de B ook 
geen gek figuur hadden geslagen. De weinig verrassende 
winnaars waren Wijnand Bronswijk/Sonja 
Barentsen(Oudelande/MZ), voor Roy 
Metsenmakenrs/Danielle Bergsma (STV) ~ 

1 Wijnand Bronswijk/Sonja Barentsen. Oud/MZ 
21-19. 13-21. 21-14. 2-1 

2 Roy Metsenmakers/Daniëlle Bergsma. STV 
3 Peter Sloot/Lacey Koole. SAR 
4 Gerrit van de Bosch/Petra de Ruiter. Sca 
5 Henk Janssen/Elske de Clercq, STV 
7 Rinco de Gier/Willemien Gideonse. Arn 
8 Rudy Bruikman/Sharon Willeboordse. MZ 
9 Remco de Waal/Chantal Remorie, SAR 
10 Kees de Blaey/Anja Vaessen. Yer 

lees verder op pagina 6 ,,..,. 
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"'* vervolg van pagina 5 1 Ronald Schouwenaar/Linda Heijnsdijk, Oud 
8-21 , 21-14, 21-1_4, 2-1 

11 Wilbert Poppe/Lianne Meulenberg, Arn 2 Gerrit Jan Bijlsma/Elles van den Bergen, STV 
12 Adwin van de Zande/Barbara van de Zande, Kap 
13 Lukas Jonkman/Marjolein Seij. Zand/SAR 

3 Rainer Jacobs/Janine Bosselaar, Oud 
4 Dennis Pouwer/Francis Schroevers. Arn 

D-klasse 
5 Dennis Eysackers/ Anika Remorie, SAR 
6 Paul Steketee/Leonie van Route, Yer 

In de D veel jeugdige inschrijvingen. De routine won het 
hier echter van de jeugdige (over)moed. Zowel het koppel 
Schouwenaar/Heijnsdijk en Bijlsma/Van den Bergen (STV) 
hadden tot de finale weinig te duchten. Het Sasse koppel 
won in de finale de eerste game nog zeer ruim (8-21) , maar 
kon het niveau niet vasthouden in de 2e en 3e game: 21-14 
21-14. 

7 Arjan Korstanje/Melissa Schroevers. Arn 
8 Izak Heijboer/Griselda Meerman, Arn 
9 Richard Blom/Mellanie van de Gruijter. Arn 
10 Danny Tange/Rebecca Minnaar, Yer/Oud 
11 Hans Steketee/Katinka Nijssen, Yer 
12 Henk Morelissen/Winnie van Thienen, MZ 
13 Manuel Schroevers/Marloes Marteijn, Arn/Zand 

Het beoogde be5tuur 
van de NTTB-afdeling ZuidWe5t 
Adri Dam 
voorzitter 

A. Koenestraat 11 4 731 EW OUDENBOSCH (0165) 31 42 70 adritonnydam@zonnet.nl 

Jan Mijnsbergen Boekweitstraat 13 
secretaris 

Chris van Dijk Kennedylaan 36 
penningmeester 

Peter Boon Breeweg 37 

Nico van Erp Begijnenstraat 169 

Cor Bom Groenstraat 21 

4341 KD ARNEMUIDEN 

5051 XG GOIRLE 

4335 AN MIDDELBURG 

5341 BJ OSS 

4797 BA WILLEMSTAD 

(0118) 60 24 78 jan.mijnsbergen@zeelandnet.nl 
fax (0118) 60 34 54 
mobiel 06 53 78 71 09 

(013) 534 54 46 c.h.m.vandijk@freeler.nl 

(0118) 62 82 61 
mobiel 06 51 35 41 37 

(0412) 63 21 06 

(0168) 47 28 45 

erpnico@wish.net 

c. j.bom@wbmt.tudelft.nl 

Henk Sandkuyl Willibrorduslaan 5 5552 HA VALKENSWAARD (040) 207 05 94 
(nog niet helemaal zeker) sandkl@hsvw.demon.nl fax (040) 207 05 95 

Elk jaar organiseert ttv Best in 

de competitievrije winter

pertode een bestuurstoernooi 

voor de bestuurders van de 

verenigingen in de regio 

Eindhoven. Dit keer was 

gekozen voor het weekend voor 

aanvang van de competitie. 

Een prima opwarmer dus. 

Een twintigtal bestuursleden streden 
dan ook in vier poules fana_tiek voor 
de eerste prijs. al levert dat 
traditioneel geen prijs op. De 
prijswinnaars worden door het lot 
bepaald. 
Het belangrijkste van het toernooi is 
echter het bijpraten. Op deze manier 
kom je makkelijk informeel met elkaar 
in contact en kun je praten over 
positieve en negatieve ontwikkelingen 
binnen jouw vereniging. Helaas 
nemen de laatste tijd steeds minder 
verenigingen deel aan dit 
gezelligheidstoernooi. Vreemd, want 
de datum is ideaal, de organisatie is 
goed en het idee achter het toernooi 
moet iedereen aanspreken. 

Misschien is het een optie om het 
toernooi te organiseren in een grotere 
accommodatie, waardoor ook de 
partners van de ij,estuursleden deel 
kunnen nemen. Vijf ]aar geleden 
organiseerde ttv Een en Twintig uit 
Beek en Donk op deze wijze eenmalig 
dit toernooi en dat leverde een 
behoorlijk grote deelname op. Een en 
Twintig heeft aangegeven het 
toernooi volgend jaar graag op deze 
wijze op te willen zetten, maar 
misschien zijn er nog andere ideeën. 
We horen ze graag. 
Ik wil Ellen Faessen bedanken voor 
de organisatie en ttv Best en alle 
andere deelnemers voor de gezellige 
avond. 



DE LEEUW 
REKLAMEKLEDING BV 

SPORTKLEDING merken Rucanor en Jako 

PROMOTION KLEDING 
T-shirts - sweaters - polo's- sweatpolo's 

BEDRIJFSKLEDING o.a. merk Havep 

VEILIGHEIDSSCHOENEN o.a. merk Emma 

Oost po 
4413 N 

Tel.: (0113)502591 /502040 
Fax: (0113) 50 27 93 

bezoek op afspraak 1---------' 
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VOOR COMPLEET 
SCHA TEL 

: Gratis vervangend verv 
(bij repar ' 

Zanddijk 4a, 4401 NJ Yerseke 
Tel. (0113) 57 21 62 Fax (0113) 57 31 65 

FOCllYA 
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Het hoofdbestuur van de 
Nederlandse Tafeltermisbond zal de 
heer Jos Verdier uit Huizen 
voordragen als haar nieuwe 
voorzitter. Tijdens de 
Bondsraadsvergadering van 19 mei 
2001 is hij de kandidaat van het 
hoofdbestuur als opvolger van de 
huidige voorzitter Raymond Gradus. 

De 59-jarige Verdier is sinds 1995 
burgemeester van Huizen en is lid van 
het CDA. Hij heeft altijd een warme 
belangstelling gehad voor sport in het 
algemeen. Zo was hij voor zijn 
burgemeesterschap waarnemend 

hoofd van de afdeling Lichamelijke 
opvoeding, sport en recreatie van de 
Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). 

De huidige NTTB-voorzitter Raymond 
Gradus (38) bekleedt deze functie 
sinds 1998. en is al meer dan 20 jaar 
actief in bestuurlijke functies op 
verenigings-. afdelings- en landelijk 
niveau in de tafeltennissport. In 1998 
volgde hij Jacques Tempelaars op als 
voorzitter, maar gaf daarbij aan deze 
functie maximaal één zittingsperiode 
te willen en kunnen vervullen. Deze 
periode verstrijkt dus tijdens de 
komende bondsraadsvergadering. 

Disc:ussiebijeenkamst trainers 
Op vrijdag 2 maart organiseert de VVTT in samenwerking met de Technische 
Commissies van de afdelingen Brabant en Zeeland een discussiebijeenkomst 
voor gediplomeerde trainers (jeugd-, A/B- en C-trainers) die werkzaam zijn in de 
afdelingen Brabant en Zeeland met als thema: 
Visie trainers op sporttechnische ontwikkeling jeugd. 
Een specifiek onderdeel zal zijn: Hoe kunnen we de competitie. meerkampen 
(ranglijst)toernooien. etc. voor de jeugd aantrekkelijker maken? 

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is bij ttv Tanaka. van Genkstraat 20 te 
Etten Leur. Tel. 076-5037306. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. 

Rijn Vogelaar: 
tafeltennisser en sc:hrijver 
Rijn Vogelaar is als tafeltennisser al 
vele jaren in het bezit van een A
licentie. Hij behaalde meerdere malen 
de hoofdronde van het Nederlands 
kampioenschap en wist het bij de 
laatste 16 Danny Heister nog wel eens 
moeilijk te maken. Rijn is aan het 
begin van dit seizoen samen met zijn 
broer Ton teruggekeerd bij TCS. de 
club waar hij en zijn broer zijn 
begonnen en opgegroeid. Met TCS is 
hij afgelopen competitiehelft 
gepromoveerd naar de 2e divisie. Hij 
heeft hiervoor enige jaren bij Hotak 
'68 (Hoogerheide) gespeeld. Al bij al 
speelde hij meer dan 10 seizoenen le 
divisie. waarbij hij 4 keer een tweede 

plaats behaalde (één keer werd het 
kampioenschap zelfs op 1 punt 
misgelopen). Waarom dit verhaal over 
Rijn? Rijn heeft een boek geschreven. 
'De euforie van wankel evenwicht' is 
een harmonieuze bundel met warme. 
gepassioneerde en fijnzirmig 
geschreven verzen. De thema's zijn 
liefde. eenzaamheid, verlangen. De 
stijl van Vogelaar is soms luchtig, 
maar vaak ook diepgaand. De bundel 
bestaat uit vier onderdelen Passie, 
Beschouwing, Light verse en 
Engelstalig. 'De Euforie van wankel 
evenwicht' is uitgegeven door 
Gopher Publishers in Groningen. 
Gopher werkt met bestellingen via 

Onder leiding van Raymond Gradus is 
het proces van reorganisatie in gang 
gezet. Eind volgend jaar zullen de 
huidige 17 de voorheen 21 afdelingen 
teruggebracht worden tot 8 meer 
klantgerichte afdelingen. 

Ook op het bondsbureau is een 
reorganisatieproces gestart. Tevens 
was hij nauw betrokken bij de 
totstandkoming van het 
meerjarenbeleidsplan 2001-2004. dat 
onlangs door de bondsraad werd 
vastgesteld. Hierin vindt een 
duidelijke accentverschuiving plaats 
richting externe profilering van de 
tafeltennissport. 

ENDLIÊTE 
In het najaar van 2000 hebben alle 
verenigingen van de NTTB een 
enquête ontvangen over de 
kwaliteit van accommodaties. 
Voor de NTTB is het belangrijk om 
inzicht te krijgên de accommo
datieproblematiek omdat er dan 
beleid gemaakt kan worden. In de 
afdeling ZuidWest hebben 39 van 
de 96 verenigingen gereageerd. Dat 
is natuurlijk veel te weinig. Vandaar 
deze dringende oproep. Stuur zo 
snel mogelijk de enquête over uw 
accommodatie ingevuld naar het 
bondsbureau t.a.v. Jordan Zijlmans. 
Bij voorbaat dank. 

Johan Heurter 

internet en levert rechtstreeks aan de 
eindgebruiker. 

Rijn Vogelaar: "De euforie van wankel 

evenwicht". Aantal pagina's: 48. 

Prijs: f 20 (inclusief verzendkosten) 

ISBN: 90-76249-87-3 

Bestellen via Jitske Kingma. 

jitske.kingma@gopher.nl. U kunt ook 
bellen: 050 3657272 of 06-25045125, faxen 

050 3657273 of schrijven: Gopher 

Publishers. Postbus 70080, 9704 AB 

Groningen. 
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'Het wakkie-5c:enario' 

~o 

Het idee is afkomstig van de directeur 

van de hockeybond. Zijn voorstel komt 

simpelweg hierop neer: sport is 

populair, kinderopvang gaat gebukt 

onder wachtlijsten en 

huiswerkbegeleiding is een 

arbeidsintensieve bezigheid, dus laten 

we die drie als een pakket beschouwen. 

Inderdaad, een originele en gewaagde 

gedachte. Welnu, die hockeymeneer 

heeft ruim gehoor gekregen. Eerst 

gaven collega-bobo's van andere 

sportbonden Johan Wakkie Oa. zo heet 

hij) het groene licht, vervolgens toonden 

NOCNSF en diverse ministeries 
belangstelling, en tenslotte was men 

zelfs in het kabinet enthousiast. Want 

het toverwoord is professionalisering, 

ook in de breedtesport. 

Overal om ons heen is te merken dat de 
samenleving aan de nabije toekomst sleutelt. 
Men probeert zich beter in te stellen op de 
tijdgeest. Er gaat veel veranderen. er is al veel 
aan het veranderen. Zodra de clubs minder 
kwaliteit bieden, dan lopen de leden weg, want 
sport is niet meer voldoende voor degenen die 
druk bezig zijn met consumeerderen. Wil een 
vereniging overleven. dan zal zo'n club 
maatschappelijker moeten denken, werken & 
functioneren. Alleen een dergelijke koers opent 
deuren (en geldbuidels) bij wethouders van 
sport en subsidieverstrekkers. Clubs die zich 
monomaan op (wedstrijd)sport richten. staan in 
die kringen niet hoog in aanzien. 

Het profiel van de toekomstige, gezonde 
tafeltennisclub zou er wel eens zó uit kunnen 
zien: multifunctioneel, geleid door 
verenigingsmanagers, een plek waar ouders en 
hun kroost zeven dagen in de week terecht 

kunnen, om hun sport te beoefenen en om 
tegelijkertijd gebruik te maken van naschoolse 
opvang. Dat alles volgens het Wakkie-scenario, 
dat op het hoogste Haagse niveau indruk heeft 
gemaakt. Belangrijk is dat de directie van 
Sociale Zaken & Werkgelegenheid, en die van 
Volksgezondheid, Welzijn & Sport gecharmeerd 
bleken van Wakkie's manier om twee 
beleidsvliegen in één klap te slaan: extra 
service aan leden en sponsors en een panacee 
voor ledenbehoud c.q. ledenwerving. 

De tijd is voorbij dat men bij de aankondiging 
van dit soort plannen meteen begon te roepen: 
te hoog gegrepen. Schaalvergroting is aan de 
orde van de dag. Volgens recente tellingen 
doen 5 miljoen Nederlanders in georganiseerd 
verband aan sport. aangesloten bij bijna 30.000 
clubs. Er zijn bovendien vijf miljoen mensen 
die ongeorganiseerd sport bedrijven. 
Naarmate het aantal actieven groeit, slinkt het 
aantal clubs. Dat laatste door de behoefte om 
clubs samen te laten gaan en om andere wegen 
in te slaan. Het concept van de omnivereniging, 
in het jasje van de 21e eeuw gestoken, dus. 
De ministeriële commissie Dagindeling, onder 
supervisie van de staatsseçretarissen Margo 
Vliegenthart en Annemarie Verstand. 
onderzoekt thans de mogelijkheden voor de 
clubs die bereid zijn om samen te werken met 
kinderopvangorganisaties en bedrijven die in 
een sportzaal gebruik willen maken van de 
combinatie met fitness & scholing. 
En NOCNSF beweegt hemel en aarde om 
duizenden gymnastiekleraren te betrekken, een 
beroepsgroep die een perfecte schakel vormt 
tussen clubs, gemeenten, onderwijs, 
bedrijfsleven en investeerders. 

In de hockeybond staan deze sport-hulp
leerprojecten op stapel. wa o.m niet straks ook 
bij de tafeltennisbond? Bij de bouw van 
clubhuizen houden sommige architecten al 
rekening met uitbouw voor naschoolse 
activiteiten. De vereniging als bindend element, 
de sportclub als vangnet, dat is het devies. 
Want een beetje meer cohesie, een beetje meer 
cement zou Ruud Lubbers zeggen, kunnen we 
best gebruiken, met z'n allen. 
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•bekers · 
•medailles 
•vaantjes 
•beeldjes 
•schalen 
•rozetten 
• fietsvlaggen 
• sporttenue's 
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KEUKENS & BADKAMERS 



Op zaterdag 16 december en zondag 
17 december werden bij T.T.V 
Unicum, na enkele jaren van afwezig
heid, de regionale kampioenschappen 
gehouden. Bij de jeugd namen 78 
spelers deel aan het toernooi, terwijl 
bij de senioren 38 spelers streden 
voor de overwinning. De organisatie 
was in handen van Peter Boonen en 
Max van Lieshout welke de voortgang 
van het toernooi in de gaten hielden. 
Op de vloer werd alles gestructureerd 
door Eric Sloots en Dennie Ballering. 
De wedstrijden werden perfect 
volgens het tijdsschema afgewerkt. 
Er werd gespeeld in meerkamp vorm. 
zowel in het enkel als in de dubbel, 
waardoor alle deelnemers een groot 
aantal wedstrijden konden spelen. Het 
kan gesteld worden, dat spelers die 
graag een toernooi spelen met een 
groot aantal wedstrijden per dag, een 
fantastisch toernooi hebben gemist. 
Wij nodigen dan ook alle ontbrekende 
verenigingen en spelers uit om 
volgend jaar in te schrijven voor de 
regionale kampioenschappen, zodat 
het een nog groter succes kan 
worden. De organisatie van dit jaar 
heeft al aangegeven zich wederom 
kandidaat te stellen voor de 
organisatie van de regionale 
kampioenschappen van 2001 . 

Volgen hieronder nog de uitslagen 
van de verschillende categorieën: 

Jeugd 1: 
1 Jaime Vincentie, Stiphout 

21 -13, 21-16 
2 Bart Zijderveld, Unicum 

Jeugd 2: 
1 Yi Ming Lau. Best 

20-22, 21-17, 21-19 
2 Roel van de Linden, Flash 

Jeugd3: 
1 Sidney Ooms, Unicum 21-6, 21-8 
2 Paul Hoofs, ATTV'71 

Jeugd4: 
1 Jeroen van Heijster 

Stiphout 21 -12, 21-18 
2 Brandon Pereira, Cosmos 

~2 

Jeugd5: 
1 Jos de Turck, De Meppers 

21-18, 21-13 
2 Leon Suijs, Cosmos 

Jeugd 6: 
1 Julie Nonnekens. De Meppers 

22-20, 21-14 
2 Denise de Visser, Flash 

Dubbel Meisjes Jeugd 2: 
le in poule: Nicole Caris / 
Lindie Soontiens (Stiphout) 

Dubbel Meisjes Jeugd 4: 
1 Denise de Visser (Flash) / Sara 

Vincentie (Stiphout) 21-9, 23-21 
2 Julie Nonnekens (Meppers) / 

Michelle Kuiten (Unicum) 

Dubbel Jeugd 2: 
1 Tim van Hoof / Jaimy Vincentie 

(Stiphout) 15-21. 21-15, 22-20 
2 Bart Zijderveld/ 

Marcel Rooijackers (Unicum) 

Dubbel Jeugd 3: 
1 Robin Heijnis (Flash) / 

Jeroen van Heijster (Stiphout) 
18-21, 21-18, 21-10 

2 Sidney Ooms / Jeffrey Schenkels 
(Unicum) 

Dubbel Jeugd 4: 
1 Leon Suijs /Kevin Paarhuis 

(Cosmos) 21-18, 17-21, 21-15 
2 Jos de Turck / Robbert Kool 

Dubbel Jeugd 5: 
1 Sasja Choulepov (Flash) / Nick 

Michielse (Co smos) 21 -17, 21-8 
2 Nick Kerkhofs / Michiel van de 

Besselaar (Valkenswaard 

Heren D, Dames A: 
1 Stefan Heijnis (Flash) 21-10, 21-19 
2 Peter Grijseels (Valkenswaard) 

Heren E, Dames B: 
1 Peter v.d. Boogaart (De Meppers) 

21-13, 13-21 , 21-13 
2 Paul van Daal (Cosmos) 

HerenF: 
1 Peter van Daal (Waalre) 

21-12, 19-21 , 21-13 
2 Robbert van de Broek (Flash) 
Heren G/H: 
1 Rufat Iskenderov (ATTV'71) 

21-9, 21-9 
2 Michiel Hendrix (Valkenswaard) 

Dubbel Heren D, Damès A: 
1 Ralf van de Moosdijk / 

Peter va!1 de Boogaart (Meppers) 
Poule,;:.'. 

.. •.. 

2 Erwin van Dijk (Unicum) I Stefan 
Heijnis (Flash) 

Dubbel Heren E/P, Dames B: 
1 Marijn van de Waals / 

Peter van Rasse! (Unicum) 
21-10, 21-12 

2 Gerda Nielen (Stiphout) / 
Adriaan van de Velden (Meppers) 

Dubbel Heren G/H: 
1 Rufat Iskenderov (ATTV'71) / 

Chifai Cheung (Son en Breugel) 
25-23, 21-18 

2 Theo Elshof/ Michiel Hendrix 
(Valkenswaard) 

Namens T.T.V Unicum wil ik de 
organisatie en alle deelnemers 
bedanken voor hun bijdrage aan het 
slagen van deze regionale 
kampioenschappen en wij hopen 
jullie samen met andere deelnemers 
volgend jaar weer te kunnen 
verwelkomen in onze zaal. 



Wesdorp 
Adviesgroep 

Wij leveren heldere en concrete 
adviezen op financieel, juridisch 

en fiscaal g,ebied 

Postbus 90 - 4460 AB Goes 
Tel.: (0113) 563772 - Fax: (0113) 563056 

e-mail info@wesdorp.nl 

ROC WESTERSCHELDE 
Regionaal 
Opleidingen Centrum 
voor Zeeuwsch-Vlaanderen 

ROC Westerschelde verzorgt opleidingen en cursussen in de volgende sectoren: 

• basiseducatie en vorming 
•dienstverlening, gezondheidszorg en welzijn 
•vavo 

•economie 
•techniek 
• ROC Contract 

Informatie: 
Vlietstraat 11 a, Terneuzen 
Telefoon: 0115 - 64 16 00 
Email: rocwesterschelde@rocwest.nl 

Nevenvestigingen: 
Houtenkwartier9, 4561 AA Hulst 
Telefoon: 0114-314084 
Telefax: 0114 - 315034 

Postbus 102, 4530 AC Terneuzen 
Fax: 0115 - 61 21 51 
Url: www.rocwest.nl 

Stadhouders/aan 1 a, 4501 KE Oostburg 
Telefoon: 0117-455151 
Telefax: 0117 - 45 33 09 

Het ROC Westerschelde verzorgt VOLWASSENENEDUCATIE en BEROEPSONDERWIJS 
ROC Contract verzorgt CURSUSSEN voor particulieren , bedrijven en instellingen 



Hoe lang heeft de afd. Zeeland 

als zelfstandige NTTB afdeling 

bestaan?. En hoeveel 

af delingskainpioenschappen 

zijn er dan wel niet geweest? 

Met ongetwijfeld enkele 

honderden Zeeuwse 

kainpioenen. Voor mij 

begonnen de Zeeuwse in 1972. 

In 1970 ben ik als pingponger 

begonnen bij de vereniging 

Croon-Westende in Middelburg, 

een bedrijfstafeltennisclubje dat 

met 3 seniorenteains aan de 

competitie meedeed, onder 

leiding van Willem Jacobs, die in 

die tijd de beste in de 2e klas 

was. 

In die jaren speelde je nog je 
afdelingskampioenschap in de 
competitieklas waarin je speelde. 
Ik mocht in de 4e klas beginnen. 
In 1972 werd de club opgeheven en 
zijn alle leden naar MZ overgestapt. 
Daar ben ik al snel begonrien als lid 
van de toernooicommissie en mocht 
meehelpen met organiseren van vele 
interne toernooien. In die jaren was 
MZ een snel groeiende vereniging, 
zelfs nog een tijdje de grootste club 
van Nederland, eind jaren 70. Het 
was. ongeveer 1976-1977, toen ik 
voor het eerst geconfronteerd werd 
met "de Zeeuwse". Hans Scharpentier 
die toen de toernooiman in het 
afdelingsbestuur was moest in zijn 
uppie het toernooi organiseren en 
kreeg geen hulp van welke vereniging 
dan ook. 
Om hem, en de afdeling, niet alleen 
met zo'n klus op te zadelen zijn Sjaak 
den Herder. Cas Hackenberg en ik 
toen een week of 2 iedere avond in 
huize Scharpentier bezig geweest met 

poulebriefjes schrijven en het 
wedstrijdschema in elkaar te zetten. 
Eigenlijk had ik toen de smaak te 
pakken en is het organiseren van 
toernooien een serieuze hobby 
geworden. Drie keer heb ik namens 
MZ mee geholpen om de klus te 
klaren. en was het ook MZ die de 
meerkampvorm tijdens de Zeeuwse 
introduceerde. Voor die tijd speelde je
in een poule van drie en kon je 
toernooi als speler al na 2 potjes 
voorbij zijn. Gelukkig is deze 
speelvorm gemeengoed geworden, en 
worden er al jaren, vooral in de lagere 
seniorenklassen. zelfs achtkampen als 
1 e ronde gespeeld, met daarna 
kruisfinales. 

In deze nieuwe eeuw heeft MZ nu in 
samenwerking met Arnemuiden en 't 
Zand de organisatie op zich genomen. 
naar blijkt nu in 2001 voor de laatste 
keer als afdelingskampioenschap. Het 
toernooi zal nog wel doorgang 
vinden. maar dan als 
regiokampioenschap (die wij dan 
toch lekker "de Zeeuwse" zullen 
noemen) waaruit dan de besten naar 
het afdelingskampiöenschap Zuid
west mogen. 
Gelukkig was de speelzaal voor mij 
naast de deur zodat ik na afwezigheid 
van zes jaar deze laatste "Zeeuwse" 
live kon bekijken. 
Wat een verschil met de laatste 
"Zeeuwse" was dit zeg!! In de tijd dat 
ik mee hielp waren alle speelschema's 
nog met de hand geschreven. Nu 
toverde toernooileider Bram 
Houterman alle schema's in no-time 
uit de printer die in het organisatie -
"hok" stond opgesteld. Hierdoor hoef 
je als organisator o~ <ie 
wandschema's niet met potlood of 
pen bij te houden, want een extra 
kopietje uit de printer hang je gewoon 
op die plek van de wandschema's. 
Natuurlijk was ook deze "Zeeuwse" 
weer heel strak georga..'1iseerd en liep 
men soms zelfs voor op het 
tijdschema. 
Arnemuiden bleek zaterdag bij de 
jeugd de allersterkste papieren (en 
talenten) te bezitten en de 
verenigingsbeker werd ook met 
gepaste trots door een jeugdlid op het 



podium in ontvangst genomen. 
Zondag bleek de sterkste vereniging 
(overall) de ttv SAR '72 uit 
Kloosterzande te zijn. Een 
welgemeende felicitatie aan de 
technische mensen van Arnemuiden 
en SAR '72 is hier dan wel op zijn 
plaats. 
Bij de senioren kon eigenlijk geen 
mooier einde aan "de Zeeuwse" 
bedacht worden dan dat nu het geval 
werd. Zowel bij de Dames als bij de 
Heren in de hoogste klas een 
kampioen van formaat. Toppers (van 
toen?) die in ruim 30 jaar 
tafeltennissen misschien, elk, wel 30 
Zeeuwse titels hebben behaald in 
enkel en dubbelspel. 
Ingrid Heijens-van Osselaar en 
Jan-Henk Bomhof zijn dus de laatste 
afdelingskampioenen van de afdeling 
Zeeland en komen de wisselbekers op 
hun laatste bestemming in bekende 
handen. 

UW PARTNER VOOR: 

CLUBBLADEN - KOPIEERSERVICE "VERZORGEN VAN MAILINGEN. 
PAPIERGROOTHANDEL " COMPUTERSUPPLIES - KANTOORARTIKELEN 

TEL. 0115 - 451770 FAX. 0115 - 453865 E mail: ancoreclame@zeelandnetnl 
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Boornestraat 20, 5215 EX Den Bosch 
Tel. 073 - 6129323 

V' Voor het vegen van schoorstenen 
V' Reinigen van dakgoten 
V' Plaatsen van regenkappen en kraaien-

kappen 
V' Plaatsen van trekkappen 

DIT ZIJN ONZE TARIEVEN! 
1 e kanaal 
2e kanaal 

f 65,0_0 € 29,51 
f 27,50 €12,48 

Mei abonnement: 
1e kanaal f 55,00 €24,97 
2e kanaal f 27,50 €12,48 
Verwijdering van vogelnesten prijsopgave vooraf 
Reiniging goot per strekkende meter /4,50 €2,04 
Bij achterstallig onderhoud prijsopgave vooraf 

V' Eerlijk en goed advies combitop 
V' Meerdere jaren actief in de regio /299,50 ~135,95 

Colttop 
/235,00 ~106,67 

Kraaienkap 
/29,00 ~13,16 

V' Werk op hoog niveau tegen 
betaalbare prijzen 

V' Werken volgens 
brandweervoorschrift 

Voor afspraken kunt u bellen met: 
073 - 612 93 23 
b.g.g. 06. 227 713 83 Regenkap 

v.a. /42,00 ~ 19,06 

Je west 
bij wie 

je koopt 
BIEZELINGESTRAAT 1 KAPELLE 

TELEFOON 0113 - 341562 



Het toernooi werd door T.T.V. The Back Hands 

voor de 34e keer georganiseerd. Het aantal 

inschrijvingen was bij de senioren erg hoog. Het 

toernooi verliep pliina op tijd en was om negen 

uur afgelopen. De ter ere van Toon de Rijk 

ingestelde wisseltrofee werd gewonnen door de 

vereniging Tanaka uit Etten-Leur. · 

Uitslagen senioren enkel 
HerenAB 
Heren C 
Heren D + Dames A 
Heren E + Dames B 
Heren F + Dames C 
Heren G + Dames D 
Heren H + Dames EF 
Heren Sl 
Heren S2 + Dames S 1 
Heren S3 + Dames S2 

Uitslagen senioren dubbel 
Heren ABC 
Heren D + Dames A 

Heren E + Dames B 

Heren F + Dames C 

Heren G + Dames D 
Heren H + Dames EF 

Verenigingsprijs senioren 
1. The Back Hands 
2. Vice Versa '51 
3.0DT 
4. Het Markiezaat 

Uitslagen jeugd enkel 
Jongens junioren B 
Jongens junioren C 
Jongens junioren D 
Jongens kadetten AB 
Jongens kadetten C 
Jongens kadetten D 
Jongens pupillen B 
Jongens pupillen CD 
Jongens welpen D 
Jongens 1 
Jongens 2 
Jongens 3 
Jongens 4 
Meisjes junioren/kadetten B 

R. Verschuren (Tanaka) 
T. Stoeldrayer (TCS) 
R. Clijsen (Tios '51) 
J. Brusse (Back Hands) 
T. v.d. End (Markiezaat) 
W de Heide (ODT) 
G. Leentjens (Taveres) 
T. Smit (Entac) 
N. de Goede (Belcrum) 
W de Heide (ODT) 

M. Wircx/E. Wouts (TCS) 
P. Boonen/M. van Lieshout 
(Unicum) 
R. Giorgie (Back Hands)/ 
J. Gerritsen (Smash '70) 
G. van Gaans/C. Postma 
(Markiezaat) 
S. Vos/A. van Dort (Luveto) 
M. van Hoof/R. van Merode 
(Vice Versa '51) 

35 punten 
26 punten 
19 punten 
19 punten 

P. van Hooydonk (TCS) 
B. van Kesteren (Tanaka) 
J. v.d. Dries (Tios '51) 
J. Wens (Vice Versa '51) 
P. Stolk (Markiezaat) 
Y. Cattel (Scylla) 
M. Roos (SNS Gorkum) 
R. Mars (VTV) 
M. Kenna (Belcrum) 
J. Wens (Vice Versa '51) 
B. van Kesteren (Tanaka) 
M. Roos (SNS Gorkum) 
I. Matthijssen (Vice Versa '51) 
D. van Pelt (Tios '51) 

Meisjes junioren CD 
Meisjes kadetten CD 
Meisjes pupillen AB 
Meisjes pupillen/welpen D 
Meisjes 1 
Meisjes 2 
Meisjes 3/4 

Uitslagen jeugd dubbel 
Jongens junioren 

Jongens kadetten 

Jongens pupillen/welpen 

Meisjes junioren/kadetten 

Meisjes pupillen 

Verenigingsprijs jeugd 
1. Tanaka 
2. Tios '51 
3. Vice Versa '51 

I. Barten (Tanaka) 
M. Wiks (Trias) 
M. van Meel (TCS) 
R. v.d. Weele (Tanaka) 
D. van Pelt (Tios '51) 
I. Barten (Tanaka) 
B. Rits (Tanaka) 

N. Wagtmans/M. Sanne 
(Back Hands) 
W Gijselhart/D. Ekelschot 
(Tios '51) 
M. Roos (SNS Gorkum)/ 
S. Berendsen (Almeerspin) 
S. Stolk (Markiezaat)/ · 
K. Heimans (Tanaka) 
M. Posthuma (Belcrum)/ 
M. van Meel (Tanaka) 

32,5 punten 
26 punten 
22,5 punten 

Toon de Rijk trofee (senioren + jeugd): 
Tanaka 

Brabant5e 
Kampiaen5c:happen 
met 40 mm bal 
In tegenstelling zoals in de convocatie van de Brabantse 
kampioenschappen vermeld staat zal tijdens de Brabantse 
kampioenschappen op 5 en 6 mei 2001 uitsluitend met de 
40 mm bal gespeeld gaan worden. 

De motivatie van deze wijziging is dat: 
Per 1 januari 2001 wordt in de gehele la~elijke competitie 
(Jeugd en Senioren), de A-jeugdranglijsttoernooien, Ben C 
meerkampen senioren, Nationale jeugdmeerkampen en de 
Nederlandse jeugdkampioenschappen A met de 40 mm bal 
gespeeld. Dit naast de spelers die reeds vanaf 1 augustus 
2000 met de 40 mm bal zullen spelen. 
De spelers die uitkomen in de afdelingscompetitie (jeugd 
en senioren) spelen reeds op 21 april de laatste 
competitiewedstrijd met de 38 mm bal. 
Zij hebben dus nog ruim 14 dagen de tijd om te wennen 
aan de 40 mm bal. 
Bovendien is het organisatorisch praktisch onmogelijk om 
op een dergelijk toernooi met twee maten ballen te spelen. 

Nico van Erp (CTW afd. Brabant) 



CARAVAN-IMPORT 
DE JONG VAN HEES 
Dorpsstraat 2, 4 709 AC Nispen 
Telefoon 0165 - 36 52 45 

Importeur van: 

* Bürstner caravans * Esterel (vouw)caravans 
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Dag/datum 

vrij dag 2 maart 

zaterdag 3 maart en zondag 4 maart 

zondag 4 maart 

zondag 11 maart 

zondag 18 maart 

zondag 18 maart 

zondag 18 maart 

zondag 25 maart 

zondag 25 maart 

zondag 25 maart 

zondag 1 april 

zondag 1 april 

zaterdag 7 april 

zondag 8 april 

za 14, zo 15, ma 16 april 

zondag 22 april 

zondag 22 april 

zondag 22 april 

zondag 22 april 

di 24. do 26. vr 27 april 

zaterdag 28 april 

zondag 29 april 

zondag 29 april 

di 1, do 3, mei 

vrijdag 4 mei 

zaterdag 4 mei 

zondag 5 mei 

ma 7. di 8, vr 11 mei 

zaterdag 12 mei en zondag 13 mei 

zondag 13 mei 

vrijdag 18 mei 

vrijdag 18 mei 

zaterdag 19 mei 

zaterdag 19 en zondag 20 mei 

zaterdag 26 mei 

zaterdag 9 juni 

zaterdag 9 juni 

Evenement 

Discussieavond trainers "ZuidWest"in Etten-Leur 

Nederlandse A-kampioenschappen in Utrecht 

Regionale Midden-Brabantse kampioenschappen 

Nationale jeugdmeerkampen 'f4 finales 

Nationale senioren B-meerkampen 1,4 finales 

Maaslandtoernooi bij ttv OTTC in Oss 

Veteranentoernooi bij ttv Het Markiezaat in Roosendaal 

2e jeugd A ranglijsttoernooi in Nederweert 

2e ronde jeugd C-D afdelingsmeerkampen 

le ronde senioren afdelingslicentie meerkampen 

Nationaal bekertoernooi 2e ronde 

Officialtoernooi Brabant 60 jaar 

Jubileumviering afdeling Brabant 

Nationale jeugdmeerkampen. halve finales 

1 e Dongense kampioenschappen 

Nederlands kampioenschap veteranen in Culemborg 

Nationale senioren B-meerkampen. halve finales 

Finales jeugd C-D meerkampen 

Finales afdelingsmeerkampen senioren 

Hackenbergcup, Arnemuiden, jeugd en senioren 

Nederlandse B-jeugdkampioenschappen 

Nederlandse A-jeugdkampioenschappen 

Beslissingswedstrijden le klasse senioren 

Hackenbergcup, Arnemuiden, jeugd en senioren 

Beslissingswedstrijden afdelingscompetitie senioren 

Brabantse jeugdkampioenschappen in Veldhoven 

Brabantse seniorenkampioenschappen in Veldhoven 

Hackenbergcup, Arnemuiden, jeugd en senioren 

Internationaal studententoernooi bij Taveres in Eindhoven 

Finales nationale jeugdmeerkampen 

Buitengewone algemene ledenvergadering i.v.m. fusie 

Hackenbergcup, Arnemuiden. jeugd en senioren 

Nationaal bekertoernooi. halve finales en finales 

Nacht van De Rots in Boxtel 

Zeeuwse Jeugdranglijsttoernooi 

Sporthuis Maartense Top-12, Arnemuiden 

Top 6-kampen afdelingscompetitie jeugd, Kamperland 

1~ 



Ui 

... TTV De Bron Uit Handel 
organiseert elk jaar een 
handicaptoernooi. Er staan dan 4 
tafels met elk hun eigen handicap. 
Tafel 1 was de tafel met de 
doorboorde batjes, tafel 2 was de tafel 
met tussen de twee tafelhelften ruim 
anderhalve meter, tafel 3 was aan de 
backhandzijde door middel van een 
bankje met 30 cm opgehoogd en tafel 
4 had als netje een turnbok. Er werd 
volop gelachen en de datum voor het 
handicaptoernooi 2001 is meteen 
vastgelegd. 

... Soms snap je zelf niet hoe het 
kan. Bij ttc Deurne heeft men sinds de 
zomervakantie een heel stel nieuwe 
jeugdleden mogen begroeten. Hoe het 
komt weten ze niet, maar blij zijn ze er 
wel mee. Probleem is nu om 
voldoende kader te vinden om de 
jeugd te begeleiden. Noodgedwongen 
is zelfs een ledenstop voor de jeugd 
afgekondigd. 

... Bij ttv Waalwijk wordt kleding 
ingezameld. Via via is men in contact 
gekomen met een bedrijf dat voor de 
ingezamelde kleding maar liefst f 0,60 
per kg betaald. De leden worden 
opgeroepen om de kleerkasten op te 
ruimen en alles in plastic zakken naar 
de tafeltennishal te brengen. 

... Red Star '58 Uit Goirle koppelt 
aan de clubkampioenschappen een 
feestavond. Dat het een goede 
combinatie is blijkt wel Uit de 
belangstelling. Vanwege de grote 
opkomst moesten de wedstrijden in 
twee zalen gespeeld worden. 

... TTV Tios '51 Uit Tilburg bestaat 
dit jaar vijftig jaar. De feestcommissie 
is druk bezig met de voorbereidingen 
en reeds nu dienen de leden zich in te 
schrijven voor de feestavond. Die 
avond is op 1 september. 

... TTV Taverbo Uit Boxtel 
organiseert een sponsormiddag. Deze 
middag is voor alle bedrijven die in 
de zaal een reclamebord hebben 
geplaatst. De middag is niet alleen 
voor de sponsor. Zijn hele gezin is 

~o 

uitgenodigd voor een gezellige en 
sportieve middag. 

... TTV OTTC Uit Oss heeft een 
nieuwe commissie, CIBO. Het staat 
voor Commissie Informatie Beheer 
OTTC. Het doel is: 
1. Beheer van informatie binnen OTTC 

die 
- geautomatiseerd is 
- geautomatiseerd is en 
geoptimaliseerd kan worden 

- geautomatiseerd kan worden 
2. Ondersteuning van PR activiteiten 

middels publicatie via internet 
3. Ondersteuning van leden die 

werken met de geautomatiseerde 
systemen binnen OTTC 

4. Centrale registratie en beheer van 
alle bestanden en procedures. 

Speerpunten zijn de 
ledenadministratie, de internetpagina 
en het wedstrijdsecretariaat. 
Ik zou de commissie willen vragen 
om. als ze een tijdje gefunctioneerd 
hebben, eens een artikel te schrijven 
over hun activiteiten. Waarschijnlijk 
willen veel meer verenigingen een 
aantal zaken automatiseren en lopen 
ze daarbij tegen veel dezelfde 
problemen aan. 

... In Toffelproat van Cosmos TTVV 
Uit Veldhoven wordt nog 
teruggekeken naar het jubileum. 
Vooral de jeugdmiddag was een groot 
succes. In willekeurige volgorde 
werden de spelletjes afgehandeld, 
records gebroken en veel plezier 
gemaakt. Twee clowns schminkten de 
kinderen en de suikerspinautomaat 
leverde perfecte suikerspinnen en die 
zorgden weer voor veel plakhanden. 
Kortom. een geweldige middag . 

... Bij veel verenigingen komt in 
december Sinterklaas op bezoek. Niet 
bij TTCV /van Herwaarden in Veghel. 
Daar kwam de kerstman met 
cadeautjes voor alle leden tussen de 
Oen 12 jaar. 

... Veel verenigingen organiseren 
een nieuwjaarsreceptie. Bij ttv Het 
Markiezaat in Bergen op Zoom doen 
ze dat anders. Daar organiseren ze 
een oudejaarsreceptie. Je moet wel 

opletten. Dus niet bij binnenkomst 
elkaar een gelukkig nieuwjaar 
wensen. maar bij vertrek een fijne 
jaarwisseling. 

... Veel verenigingen doen mee aan 
de Grote Club Actie, maar niet altijd 
met veel succes. Veel geleur en 
relatief weinig winst. TTV Flash Uit 
Eindhoven verkoopt ook altijd loten 
en afgelopen jaar ging dat prima. De 
netto opbrengst was 48% meer dan 
vorig jaar. 

... TTV Smash Uit GeertrUidenberg 
had januari Uitgeroepen tot vrienden
en vriendinnenmaand. Alle 
jeugdleden mochten vrienden en 
vriendinnen meebrengen. zodat die 
kennis konden maken met de 
tafeltennissport. 

... TTV Budilia Uit Budel 
organiseerde een generatietoernooi. 
In de eerste ronde speelde de oudere 
generatie tegen elkaar en de jeugd. 
Daarna werd er een met een vaste 
partner (oud - jong) gedubbeld. 

... Bij ttv Tanaka in Etten Leur 
bestaat sinds enige tijd de 
mogelijkheid om deel te nemen/lid te 
worden van de zogenaamde 'Club van 
Honderd'. Voor een donatie van 
minimaal f 100,- per jaar wordt de 
donateur uitgenodigd voor alle 
jaarlijkse Tanaka-festiviteiten. 
ontvangt hij/zij het clubblad en krijgt 
een naamsvermelding in het 
schiiderijtje in de kantine. Nu maar 
hopen dat dat schilderijtje snel te 
klein is. 
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KRISTALIJN BETONSERVICE B.V. 
KRISTALIJN VLOERENTECHNIEK B.V. 
Scholeksterstraat 3 
4302 WP Zierikzee 
Tel. 0111 - 45 03 45 

Betonboren en zagen 
beton renovatie - betoninjectie 

kelderafdichting I vloercoating 

gevelreiniging/ impregneren 

kwaaitaal-v loerrenovatie 

de Kruit molen 
U kunt er bij ons aan eten wat u er af bowlt. .. 
of er af bowlen wat u er aan eet; u zegt 't maar! 

Bar-Bowling de Kruitmolen kan u diverse bowling-arrangementen aanbieden, zoals: 

+Steengrillen +Chinees buffet 
• soep met stokbrood • diverse soorten vlees, sauzen en salades • soep ~ • 
•toetje (dee lna me minimaal 4 personen) • diverse Chinese gerechten • diverse saté's 

+ Indisch buffet 
•soep• kip-, varkens- en rundgerechten • diverse saté's 
• toetje (deelname minimaal 20 personen) 

• toetje (deelname minimaal 20 personen) 

+ Koud buffet 
• laat u verrassen." (deelname minimaal 20 personen) 

•Alles incl. 1 uur bowlen• drank voor eigen rekening• reserveren minimaal 1 week vooraf noodzakelijk 

Bel ons of kom langs om de mogelijkheden door te nemen of een afspraak te maken! Graag tot ziens! 

Bowling/ Partycentrum "de Kruitmolen" 
Kruitmolenlaan 129, 4337 KP Middelburg. Telefoon 0118 - 63 48 62of0118 - 63 49 50 - Telefax 0118 - 64 27 82 



Op zaterdag 20 en zondag 21 januari werden de Zeeuwse Tafeltenniskampioen
schappen voor de tweede maal op rij gespeeld in Middelburgse sporthal 
"De Kruitmolen". De organisatie was in handen van de drie Middelburgse 
tafeltennisverenigingen MZ, 't Zand en Arnemuiden. Een krachtenbundeling die, 
zoals 't Zand voorzitter het in zijn openingswoord mooi verwoordde, in deze tijd 
van schaalvergroting (fusie met Brabant) een goede formule is voor een 
succesvolle organisatie van de Afdelingskampioenschappen. 
Zoals gebruikelijk mocht op de zaterdag de jeugd om de Provinciale titels gaan 
strijden. Ruim 180 spelers gingen in de diverse klassen de strijd met elkaar aan. 

Bij afwezigheid van Kapo Yu 
(competitieverplichtingen bij Westa) 
was Kimberly 't Hooft (Sar '72) de te 
kloppen speelster in de hoogste 
meisjesklasse. 't Hooft maakte deze 
favorietenrol waar door zowel de 
meisjes junioren / kadetten 1 klasse 
als de meisjes 1 klasse op haar naam 
te schrijven. 't Hooft kwam deze dag 
in de meisjes 1-klasse maar één keer 
in de problemen tegen haar jonge 
clubgenote Simone de Klerk. De 
talentvolle De Klerk liet zich niet van 
de wijs brengen door de noppen van 
haar tegenspeelster en bleef de 
aankomende ballen goed beoordelen. 
De winst van De Klerk op 't Hooft was 
echter niet voldoende voor een 
finaleplaats omdat zij weer verloor 
van Tamara Meerman (Arnemuiden). 
De dubbelslag van 't Hooft werd 
hierdoor toch nog een feit omdat zij in 
de finales tegen Nicole van Tilborg 
(Arnemuiden - junioren/kadetten 1) 
en Stefanie Fassaert (Sar '72 - meisjes 
1) haar goede defensieve spel 
koppelde aan een genadeloze 
forehand tik. De gezusters Koole 
(Audrey en Lacey) konden deze dag 
niet voor een stunt zorgen en moesten 
hun meerdere erkennen in de vaak 
meer ervaren tegenstandsters. De 
sterkste kadet in het veld met de 
junioren was. zeer verrassend, een 
andere speelster van Sar '72: Debbie 
de Klerk. De Klerk. spelend met 
noppen op forehand. kwam de poule 
wel door en haalde zelfs de halve 
finale door in de kwartfinale een 
vermoeide Tamara Meerman 
(Arnemuiden) te verslaan. 
In de meisjes junioren 2 klasse vvist 
Daniëlle Bergsma (STV), net als vorig 
jaar, een Zeeuwse titel te pakken. Dit 
kostte wel de nodige moeite maar in 
de beslissende partij tegen Lianne 

Meulenberg (Arnemuiden) kwam 
Bergsma na een achterstand in de 
derde game sterk terug. Door het 
sterke slot in deze partij mag Bergsma 
zich weer een jaar lang Zeeuws 
Kampioen noemen. 
In de meisjes junioren 3-klasse 
gingen de ereplaatsen naar Evita 
Visscher (MZ) en Mieke 
Nieuwenhuijse (Arnemuiden). 
Visscher. weer begonnen met 
tafeltennis, wist haar eerste toernooi 
meteen winnend af te sluiten. In de 
achtkamp bleef zij de eveneens 
debuterende Mieke Nieuwenhuijse 
voor. 
In de kadetten 2-klasse gingen 13 
speelsters de strijd met elkaar aan. De 
krachtsverschillen waren niet echt 
groot maar uiteindelijk wist 
Frederique van Driessche (RDT) haar 
plaatsing waar te maken door in de 
finale overtuigend te winnen van 
Anika Remorie (Sar '72) . 
In de kadetten 3-klasse ging de titel 
ook naar de nummer één geplaatst. 
Linda Heijnsdijk (Oudelande) wist in 
de zeskamp Leonie van Route 
(Yerseke) voor te blijven. De 
onderlinge wedstrijd tussen 
Heijnsdijk en de pupil van Carla 
Nijssen werd in een spannende 
wedstrijd in drieën in het voordeel 
van Heijnsdijk beslist. 
In de meisjes pupillen 1-klasse was 
het niet de vraag wie er ging winnen 
maar met hoeveel Simone de Klerk 
zou winnen. In de beslissende partij 
bood clubgenote Chantal Remorie 
goed tegenstand maar De Klerk echt 
bedreigen kon zij niet. 
Een geheel Sar-podium dus. De 
krachtsverschillen met de andere 
speelsters waren groot. 
In de laagste meisjes klasse twee 
pupillen en slechts drie welpen. In de 

vijfkamp toonden twee meisjes van 
Arnemuiden zich net wat sterker dan 
de rest. Marinka Neve en Dominique 
van de Ketterij mochten op hun eerste 
toernooi meteen al een prijs mee nar 
huis nemen. Neve ging met de 
grootste beker naar huis omdat zij het 
onderlinge duel met twee 16 in haar 
voordeel wist te beslissen. 

Jongens 
Gelijk 't Hooft bij de meisjes was bij 
de jongens Jan-Rien Meerman, na een 
goed seizoen in de derde divisie bij 
Belcrum, de te kloppen man. De finale 
in de junioren 1-klasse was een 
reprise van de finale van. vorig jaar. 
Michael Zwemer had in de halve 
finale afgerekend met clubgenoot De 
Groot en Meerman won in de halve 
van zijn tegenstander in de jongens 1-
finale: Arvid Schöningh. De finale had 
niet de spanning van vorig jaar omdat 
Meerman Zwemer taktisch volledig 
lam legde. Meerman, die wel 
dubbelzijdig spin kan spelen. 
versloeg de fh-speler Zwemer dan 
ook eenvoudig in twee games: 21-11 
en21 -9. 
Ook in de jongens 1-klasse haalde 
Meerman de finale. In de halve finale 
won Meerman van Arjan Jonkman ('t 
Zand). De machtsovername van 
Jonkman. anderhalf jaar terug op het 
Jeugdranglijsttoernooi, lijkt tot op 
heden dan ook niet meer dan een 
incidentele coupe. Ook De Groot kon 
de hoge verwachtingen niet 
waarmaken. In de halve finale kon hij 
niet de beheersing en het geduld 
opbrengen tegen verdediger 
Schöningh. In de finalè kon Meerman 
dat wel waardoor hij , net als vorig 
jaar. 'de dubbel' pakte. 
In de junioren 2-klasse streden 25 
spelers om de Zeeuwse titel. In poule 
één zorgde Jonathan Andeweg (ONA) 
voor een grote verrassing door als 
eerste door te gaan naar de 
kwartfianes. De nummer één geplaatst 
Jacky Tange haalde het in deze poule 
niet omdat ook Van Ieperen (Kapelle) 
hem voor bleef. Andeweg haalde zelfs 

Jees verder op pagina 24 "," 
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de halve finale maar daarin moest hij 
zijn meerdere erkennen in de weer 
begonnen Jeroen van Dalen (MZ). 
Van Dalen kwam in de finale 
tegenover Van de Hoven (Oudelande) 
te staan. Daar waar Van Dalen Van de 
Hoven in de poule nog achter zich liet 
waren de rollen in de finale 
omgedraaid: 21-14 en 21-16 voor Van 
de Hoven. 
In de jongens junioren 3-klasse 
haalden ook twee spelers van ONA de 
halve finale: Quist en Catsman. 
Catsman haalde zelfs de finale door 
Van !waarden (Yerseke) te verslaan. 
Quist haalde het niet tegen een 
andere speler van Yerseke: de 
nummer twee geplaatste Mathijs Mol. 
In de finale zet Mol zijn zegereeks 
voort door Catsman met 21-16 en 22-
20 te verslaan. 
In de kadetten 1-klasse was Jonkman 
('t Zand) zwaar favoriet. De strijd om 
de tweede plaats in deze zeskamp 
was dan ook spannender. Bouwsma 
(MZ), Van Kessel ('t Batje) en Poppe 
(Arnemuiden) konden aanspraak 
maken op de tweede plek. Net als 
vorig jaar toonde Wilbert Poppe zich 
de sterkste van het drietal waarmee 
hij bewees dat hij, net als Van Kessel 
en Bouwsma, ook wel in jongens 1 
ingedeeld had kunnen worden. 
De finale in de jongens 2-klasse was 
een 't Zand aangelegenheid. Joeri 
Duden won in de halve finale van de 
topfavoriet in deze klasse: Roderick 
den Ouden (Reynaert). In de andere 
halve finale won Yoram Rijkse van een 
andere geplaatste speler: Jan van 
Ieperen (Kapelle). De finale tussen de 
Zand-spelers was een spannende 
aangelegenheid maar uiteindelijk kon 
Rijkse na 17-21 21-12 en 21-18 de 
felicitaties in ontvangst nemen. 
In de jongens kadetten 3-klasse 
haalde de ongeplaatste Lindert 
Moerdijk (Arnemuiden) de finale. In 
de finale stond Moerdijk tegenover 
Jos Louisse (Oudelande) die in de 
halve finale had afgerekend met Rick 
van !waarden (Yerseke). 
Net als de kadetten 2-finale werd ook 
deze partij met 18 in de derde beslist 
in het voordeel van Louisse. 
In de jongens pupillen 1 klasse spelen 
de grootste beloften uit het gehele 
jongensveld: Kawun Yu en Wesley 
Wegman (beiden 't Zand). De 
beslissing in de vijfkamp viel dan ook 
in de onderlinge partij waarbij het 
pure talent het nu nog won van de 
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taktiek en de vele trainingsuren van 
Wegman. 
De jongens pupillen 2-klasse was een 
klasse met meer spanning. Mark 
Vleeshouwer ('t Zand) en Wouter van 
der Mark (Westerzicht) haalden de 
finale waarin de laatste zich met 21-14 
en 21-18 de sterkste toonde. 
Net als in de laagste klasse bij de 
meisjes ging ook de prijs in de 
jongens welpen klasse naar een 
speler van Arnemuiden. Max Vleugel 
(Arnemuiden) maakte daarmee een 
goed debuut op zijn eerste toernooi. 
De partij tegen de nummer twee 
Kristian Davidse ('t Zand) in de 
zevenkamp was overigens wel een 
regelrechte thriller: 21-9 18-21 21-19 
voor Vleugel. 

Dubbels 
De meisjes junioren dubbelfinale ging 
tussen 't Hooft/ Fassaert (Sar 72) en 
Marteijn / Van Tilborg ('t Zand / 
Arnemuiden). Na winst in de eerste 
game voor Marteijn / Van Tilborg 
kwamen Fassaert / 't Hooft in de 
tweede en derde game goed terug 
waarmee zij hun vorig jaar behaalde 
titel wisten te prolongeren. 
In de junioren 2-finale toonde het STV 
duo Bergsma / De Clerq zich in drie 
games sterker dan het Arnemuiden 
koppel Van Klaveren / Meulenberg. 
In de kadetten 2-finale liet het RDT 
koppel Van Driessche / Vroonland er 
geen twijfel over bestaan wie de 
sterksten waren. In de finale werd het 
Zand-dubbel Marteijn /Van 
Middelkoop met twee keer 21-12 
teruggewezen. 
De finale in de welpen / pupillen 
klasse tussen Simone de Klerk / 
Chantal Remorie (beiden Sar) en 
Mieke de Coeyer / Marinka Neve (STV 
/ Arnemuiden) was een ongelijke 
strijd. De Klerk en Remorie waren 
klassen beter dan de debutanten De 
Coeyer en Neve. De tweede plaats 
was voor het laatste duo dan ook het 
hoogst haalbare. 
Bij de jongens junioren 1 werd de 
"geplande" finale gespeeld: Meerman/ 
De Groot (Arnemuiden / MZ) tegen 
Jonkman/ Schöningh (beiden't Zand). 
De uitslag in de finale was niet 
volgens plaatsing. Met 22-20 in de 
derde toonden Jonkman / Schöningh 
zich de sterksten waarmee net als 
vorig jaar niet de individuele 
capaciteiten maar de taktiek in de 
dubbel de doorslag gaf. 
In de junioren 2-klasse won het 
Kappelse duo Van Ieperen / Van de 

Wilt. De pupillen van Jo Kleinepier 
versloegen Van Dalen / Koole (MZ) 
mef 21-19 en 21-14. 
Het Yerse-dubbel Cornelisse / Kole 
zorgde in de kadetten 1-klasse voor 
een verrassing door de finale te 
halen. Ook in de finale startten zij 
sterk maar in de tweede en derde 
game zette De Kok en Maas ('t Batje) 
orde op zaken. Winst dus voor het 
duo uit Wolphaartsdijk. 
In de pupillen 1-klasse een leuke 
finale tussen Wegman / Yu en De 
Rijke/ Geuze (allen 't Zand). Zoals 
verwacht ging de winst naar Wegman 
/ Yu maar De Rijke / Geuze gaven 
behoorlijk tegenstand: 21-18 en 21-16 
voor Yu / De Rijke. 
In de welpen finale haalde Max 
Vleugel (Arnemuiden) aan de hand 
van Marcel Tange (Yerseke) zijn 
tweede prijs binnen. Het Westerzicht 
koppel De Ruyter / Stenczel werd met 
21-18 19-21 en 21-15 verslagen. 

De strijd om de verenigingsbeker 
werd, zoals de laatste jaren 
gebruikelijk, een wedloop tussen de 
"grote vier" ('t Zand, Sar '72, MZ en 
Arnemuiden). Daar waar Sar en 
Arnemuiden vorig jaar op de 
Zeeuwse en het Jeugdranglijst
toernooi al de grote Middelburgse 
verenigingen achter zich lieten ging 
de eerste prijs nu naar Arnemuiden 
voor 't Zand en Sar '72. Een mooie 
bekroning voor één ';,an de organise
rende verenigingen die al jarenlang 
een stabiel jeugdbeleid voert. 

In de kantlijn ... 

In de PZC weer een verhaal met 
een bekende invalshoek. 
's Maandags op je werk krijg je dan 
te horen: "geen Zeeuws kampioen 
geworden met al die oudjes?". 
Uitleggen aan de k~p,ensnellende 
leek dat Bomhof nog op een 
respectabel niveau speelt en dat 
't Hooft maar net verloor. heeft dan 
al geen zin meer 

Daarnaast, net als vorig jaar, geen 
aandacht voor het jeugdtoernooi. 
In een ander provinciaal dagblad 
(BN De Stem) daarentegen wél 
aandacht voor de jeugd en de 
lagere klassen. 



Bouwbedrijf 
de Ca uwé en Broekaart B.V. 

Nieuw- en verbouw woningen 
Timmerwerken 
Betonwerken 
Uti 1 iteitsbouw 

Dorpsstraat 2b, 4569 AJ Graauw 
Tel.: 0114 - 63 30 10 Fax: 0114 - 633011 

Hofleverancier sportprii 
van de NTTB 
af deling Brabant / Zeel 
Kiik op onze website: www .spor 

Pedro van Heume 
Sportprijzen 
Snelle levering en zéér voordelig! 

Oss Niimegen 
Tel. 0412 - 642 780 Tel. 024 - 37 82 33 
e-mail: info@sport-priizen.nl 



VIES 
pensioen-, hypotheek- en assurantieadvies 

0 inventariseren van huidige en toekomstige risico's 
0 plannen van toekomstige zekerheden 
0 adviseren van levens-, schade- en risicoverzekeringen 
0 beheren van uw financiële zaken 
0 beleggen in bank/verzekeraarsfondsen op de effectenbeurs 

Laat nu een inventarisatierapport maken en kies voor een zekere toekomst 

Wij werken met de meest toonaangevende bank/verzekeraars in Nederland 

Kantoor Heinkenszand: 
Bert. Bos, Torenvalkstee 12, Postbus 100, 4451 AC 
Telefoon: 0113 - 568068 

Kantoor Dordrecht: 
Marcel Eichhorn, Telefoon: 078 - 6229949 Fax: 078 - 6229947 
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Adrie Dam: "Nieuwe kan5en ... " 

Er lijkt in de periode dat ik weg was van 

het bestuurlijke af delingsniveau weinig 

veranderd: 

- er wordt vriendelijk om een stukje 

voor 'Mixed' gevraagd en graag 

'gisteren' klaar; 

- 'competitiezaken' vormen nog steeds 

het hoofdonderwerp van gesprek bij 

vergaderingen en (vooral) tussendoor. 

Eerst wat gegevens: 
Persoonlijk: wonend in Oudenbosch, 61 jaar, 
gehuwd met Tonny, vader van Rens en Perla, 
schoonvader van Syca en Martijn, opa van 
Timur en Manas, post-actief na een lange 
onderwijsloopbaan. 
Tafeltennis: vanaf 1956, Vice-Versa'51, alle 
denkbare functies behalve barzaken, actief 
speler in de 3e klasse, trainer van twee 
recreatieve groepen. 
Brabant: een aantal jaren afdelingsbestuur. 
technisch werk, opleidingen, later enkele 
jaren voorzitter. 

- Landelijk: docent opleidingen, Butterfly 
Superstar, Hoi! Kennismaking met tafeltennis. 
Zeeland: vakantie in Haamstede, 
promotieovergangsklasse in Graauw en 
Middelburg, begeleider van jeugdteams naar 
Arnemuiden en Middelburg, docent 
organisatie op de A-cursus, carpoolen met 
Jan Mijnsbergen naar de bondsraad. 

Toen de vraag gesteld werd of ik voorzitter van 
de nieuwe afdeling wilde worden. heb ik niet 
zonder nadenken 'ja' gezegd. Ik zag echt wel de 
nodige beren op de weg. Aan de andere kant 
ben ik al bijna 45 jaar op een of andere manier 
actief binnen de tafeltenniswereld, daardoor is 
dat zo 'n stuk van je leven geworden dat het 
toch blijft kriebelen. Daardoor heb ik 
uiteindelijk de vraag toch met 'ja' beantwoord. 

Er begint straks een nieuw hoofdstuk waarvoor 
we nu als het ware de aanloop aan het nemen 
zijn. Twee afdelingen. ieder met een eigen 

geschiedenis en eigen gebruiken komen bij 
elkaar. Er bestaan verschillen. maar gelukkig 
ook veel overeenkomsten. De stuurgroep heeft 
het fusieproces zo opgezet dat bestaande 
activiteiten zoveel mogelijk geprolongeerd 
worden. Dat stelt veel mensen gerust, maar het 
mag naar mijn opvatting niet het einde van het 
proces zijn. 

Het samengaan van twee culturen geeft ook 
nieuwe kansen. Zulke nieuwe mogelijkheden 
wil ik stimuleren, maar zeker niet op de manier 
van 'oude schoenen weggooien voor je nieuwe 
hebt' . Er wordt nu gewerkt aan een beleidsplan 
waarin alle activiteiten, bestaande en nieuwe, 
op een rijtje komen te staan. Als dat plan door 
de algemene ledenvergadering zal zijn 
goedgekeurd. kunnen we Î et frisse moed aan 
de slag om de actiepunten uit. het plan te gaan 
uitvoeren. Daar zal heel wat hulp bij nodig zijn. 
hulp die we naar ik hoop niet vergeefs zullen 
vragen. Tafeltennissen en ook besturen van 
tafeltennissers kun je niet in je eentje, daar heb 
je anderen bij nodig! 

Tot een volgende gelegenheid, schriftelijk of 
persoonlijk. 

Adri Dam, 
beoogd voorzitter 
van de afdeling Zuidwest. 



Fu!!ïie NTTB afdelingen Brabant en Zeeland 
Adre!!i§enlij!!it Stuurgroep + en Werkgroepen 

STUURGROEP + 
Jacques Tempelaars Cameronlaan 1 4631 NW HOOGERHEIDE (0164) 61 46 68 
Jan Mijnsbergen Boekweitstraat 13 4341 KD ARNEMUIDEN (0118) 60 24 78 

fax (0118) 60 34 54 
06 53 78 71 09 

Peter Boon Breeweg 37 4335 AN MIDDELBURG (0118) 62 82 61 
0651354137 

Nico van Erp Begijnenstraat 169 5341 BJ OSS (0412) 63 21 06 
Arno van Esch Monteverdistraat 1 5b49 EV TILBURG (013) 455 62 27 

fax (013) 456 32 34 
06 53 22 64 51 

Bram Houterman Amnestylaan 165 4336 LL MIDDELBURG (0118) 62 4415 
AdriDam A. Koenestraat 11 4731 EW OUDENBOSCH (0165) 31 42 70 
Chris van Dijk Kennedylaan 36 5051 XG GOIRLE (013) 534 54 46 
Cor Bom Groenstraat 21 4797 BA WILLEMSTAD (0168) 47 28 45 

WERKGROEP AUTOMATISERING EN LEDENADMINISTRATIE 
Joost Schoenmakers van Gilselaan 40 
Ria Elshof Plutostraat 17 
Jan Mijnsbergen Boekweitstraat 13 

Henk Sandkuyl Willibrorduslaan 5 

Ronald de Wild Trompstraat 18 

WERKGROEP FINANCIËN 
Chris van Dijk 
Jan-Willem Bultman 
Edo Koole 

Kennedylaan 36 
Proveniersblok 12 
de Ruyterstraat 103 

4702 GL ROOSENDAAL (0165) 56 12 61 
5694 SV SON EN BREUGEL (0499) 47 62 22 
4341 KD ARNEMUIDEN (0118) 60 24 78 

fax (0118) 60 34 54 
06 53 78 71 09 

5552 HA VALKENSWAARD (040) 207 05 94 
(040) 207 05 95 

5102 BT DONGEN (0612)371148 

5051 XG GOIRLE (013) 534 54 46 
4623 VM BERGEN OP ZOOM (0164) 24 09 40 
4335 GK MIDDELBURG (0118) 64 32 50 

WERKGROEP TECHNISCHE ZAKEN EN KADERVORMING 

jacques@tempelaars.net 
jan.mijnsbergen@zeelandnet.nl 

erpnico@wish.net 
a.van.esch@c-hol.nl 

bhouterman@zeelandnet.nl 
adritonnydam@zonnet.nl 
c.h.m. vandijk@freeler.nl 
c.j.bom@wbmt.tudelft.nl 

j.schoenmakers@hccnet.nl 
ria.leon.elshof@hetnet.nl 
nevofoon@zeelandnet.nl 

sandkl@hsvw.demon.nl 

r.de.wild@wxs.nl 

c.h.m. vandijk@freeler.nl 
bultm004@wxs.nl 
ekoole@wishmail.nl 

Hier functioneert eigenlijk geen echte werkgroep, maar de mensen die hiervoor werk hebben verricht zijn in feite de leden van de 
Technische commissies van Brabant en Zeeland 

WERKGROEP TOERNOOIEN EN WEDSTRIJDEN 
Nico van Erp 
Harrie Kuijpers 
Bram Houterman 

Begijnenstraat 169 5341 BJ OSS 
van Lieshoutstraat 16 5708 CE HELMOND 
Amnestylaan 165 4336 LL MIDDELBURG 

WERKGROEP P.R. EN SPONSORING 
Johan Heurter Langeakker 33 
Henk Sandkuyl Willibrorduslaan 5 

Pieter Brooijmans Blauwe Kei 37 
Jaap Meester Zuidvlietstraat 1 
Gerrit-Jan Bijlsma Ravelijn 17 
Erik Hoogenboom Populierenlaan 2 

WERKGROEP COMPETITIE-ZAKEN 
Marian Wagemakers 
Arno van Esch 

Cor Bom 
Johan 't Hooft 
Remco Dijkers 

~8 

Beatrixlaan 20 
Monteverdistraat 1 

Groenstraat 21 
Halsterseweg 53 
Thorbeckelaan 25 

5735 HD AARLE-RIXTEL 
5552 HA VALKENSWAARD . 

4834 AW BREDA 
4491 BP WISSENKERKE 
4551 AN SAS VAN GENT 
4493 CT KAMPERLAND 

4731KK OUDENBOSCH 
5049 EV TILBURG 

4797 BA WILLEMSTAD . 
4661 KM HALSTEREN 
4463 VA GOES 

(0412) 63 21 06 
(0492) 53 69 48 
(0118) 62 44 15 

(0492) 38 20 17 
(040) 207 05 94 
fax (040) 207 05 95 
(076) 587 67 09 
(0113) 37 20 28 
(0115) 45 05 87 
(0113) 37 34 05 

erpnico@wish.net 
harriekuijpers@hetnet.nl 
bhouterman@zeelandnet.nl 

jamlheurter@hetnet.nl 
sandkl@hsvw.demon.nl 

pibro@westbr~ant.net 
meest@zeelandnet.nl 
gjbijlsma@cs.nl 
erniho@wxs.nl 

(0165) 31 35 74 mwagemak@concepts.nl 
(013) 455 62 27 a.van.esch@c-hol.nl 
fax (013) 456 32 34 
06 53 22 64 51 
(0168) 47 28 45 
(0164) 68 52 82 
(0113) 22 29 66 

c.j.bom@wbmt.tudelft.nl 
johjud@xs4all.nl 
rhdykers@zeelandnet.nl 


