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Bedankt 

Een jaar lang heb ik me niet beziggehouden met het uiter
lijk van ons afdelingsorgaan Ge-Mixed. De copy die ik 
kreeg hoefde ik alleen maar door te sturen. Een redelijk re
laxte manier van werken. Daar komt vanaf nu verandering 
in. Gerrit Jan Bijlsma, die de afgelopen jaren veel energie 
heeft gestoken in "Service" en het laatste jaar in Ge-Mixed, 
stopt met zijn activiteiten en ook de lay-out man Eddy de 
Maaijer stopt. Ik wil vanaf deze plaats beide heren danken 
voor al het werk wat ze gedaan hebben voor de afdeling. 
Jaap Meester heeft opnieuw gezorgd voor vele adverteer
ders uit Zeeland. Een enorme klus waar we hem zeer 
dankbaar voor zijn. Brabant blijft daarbij enorm achter en 
we zoeken dan ook een aantal adverteerders uit deze pro
vincie. Wie helpt ons? 

In deze Ge-Mixed treft u veel uitslagen aan van toernooien. 
We hebben gemeend die wel te plaatsen, zij het in een 
kleiner lettertype. Ge-Mixed is immers geen uitslagenblad, 
maar een communicatiemedium voor verenigingen en af
delingsbestuur. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Johan Heurter 
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In het beleidsplan 

van de afdeling 

ZuidWest staat een 

alinea over het in

voeren en uitprobe

ren van een advies

panel. We gaan 

trachten daar op 

korte termijn mee 

van start te gaan. 

Uw persoonlijke 

medewerking 

wordt hierbij ge

vraagd. 

Doel 
Het afdelingsbestuur wil op 
een snelle manier adviezen, 
suggesties en meningen uit 
hèt veld verkrijgen. 

Werkwijze 
De vraag wordt via e-mail ge
steld aan de deelnemers aan 
het panel . De ontvangers be
antwoorden de vraag binnen 
een week. 

Het panel 
Bij de samenstelling van het 
panel proberen we de onder
staande punten in te vullen: 
Deelnemers wonen goed ge
spreid over de vijf regio's 
waarnit de afdeling bestaat. 
Er wordt getracht voldoende 
spreiding in deskundigheid of 
belangstelling voor de diver
se beleidsterreinen te be
werkstelligen. 
Deelnemers werven uit zowel 
grote als kleine verenigingen. 
Variatie in leeftijd realiseren. 
Ook de inbreng van dames 
waarborgen. 

Werving 
Als eerste stap vindt door 
middel van dit bericht een 
open werving plaats. Aanvul
lend zal worden geselecteerd 
uit het bestuursboek. 
Voor deskundigheid zal een 
beroep op de functionerende 
werkgroepen gedaan wor
den. 

2 

Algemene ledenvergade
ring 
Voor alle duidelijkheid: het 
panel krijgt een adviesfunc
tie. De AL V is en blijft het 
wetgevend en beleidsbepa
lend orgaan. 

Zegt het voort 
De ontvangers van Ge-Mixed 
wordt gevraagd dit bericht 
door te spelen aan personen 
die hier mogelijk voor in aan
merking komen. 

Aanmelden 
Als u in aanmerking wilt ko
men voor het adviespanel 
kunt u een mail sturen naar 
adritonnydam@zonnet.nl 

U dient de volgende gege
vens door te geven: 
naam, e-mail adres, woon
plaats, leeftijd, man Öf vrouw 
en vereniging. 

U kunt aangeven voor welke 
onderwerpen u belangstelling 
heeft (meerdere keuzes mo
gelijk) 
O Competitiezaken 
O Toernooizaken 
0 Trainingen 
0 Geldzaken 
0 Landelijke aangelegenhe-

den 
0 Opleidingen 
0 Topsport 
0 Recreatieve onderwerpen 
0 Jeugdzaken 
0 ............... 

Voor vragen kunt u terecht bij 
Adri Dam, tel. 0165-314270. 



Begin januari reisde het afdelingsbestuur 
door Brabant en Zeeland voor de traditionele 
regiovergaderingen. Hoewel het niet eenvou
dig is om uit vijf vergaderingen één verslag te 
maken, zal ik toch proberen het belangrijkste 
weer te geven. 

Vrijwel alle regio's waren 
min of meer positief over 
het verloop van de compe
titie. Alleen in de regio 
West Brabant waren een 
paar kanttekeningen. In 
deze regio waren volgens 
sommige verenigingen de 
reisafstanden toch wel 
groot geworden en werd 
het vroege aanvangstijd
stip in Zeeland als nadeel 
genoemd. 

Kampioenschappen 
De opzet van de Regiona
le en de afdelingskampi
oenschappen werd be
sproken aan de hand van 
drie mogelijkheden. 
1. Afdelingskampioen
schappen in januari en ie
dereen kan inschrijven tot 
het toernooi vol is. De re
gionale volgen in maart. 
2. Afdelingskampioen
schappen in januari, regio
nale in september en deel
nemers regionale zijn ze
ker van een plaats voor de 
afdelingskampioenschap
pen. 
3. Afdelingskampioen
schappen in maart, regio
nale in december/januari 
en deelnemers regionale 
zijn zeker van een plaats 
voor de afdelingskampi
oenschappen. 
Het gaat te ver om hier de 

uitgebreide discussies te 
beschrijven. Wel een to
taalbeeld van de gehou
den stemming onder de 
verenigingen. 
Mogelijkheid 1: 8 
Mogelijkheid 2: 14 
Mogelijkheid 3: 32 

11 punten 
Het is een internationaal 
besluit en de afdeling 
heeft alleen de keuze uit 
wanneer en voor wie. Een 
voorstel komt op de AL V 
in mei 

Competitiereglement 
Het spelen van een speler 
op twee tafels tegelijk, kan 
dat wel of niet? Het afde
lingsbestuur zoekt het uit. 

Regiobestuur 
Twee regio's hebben een 
actief bestuur, één regio 
een slapend en twee regi
o's hebben geen bestuur. 
Is een regiobestuur wen
selijk? Het AB zal bekijken 
wat zij de regio's kan 
"aanbieden" als werkpak
ket. 

Tuchtzaken 
De tuchtzaken die tijdens 
de vorming van de afde
ling ZuidWest zijn aange
spannen zijn door de 
Tuchtcommissie enge-
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grond verklaard. Tegen de 
uitspraak in de zaak die 
door een deel van de oude 
competitiecommissie Bra
bant is aangespannen is 
beroep aangetekend. 
Wordt vervolgd. 

Brief Paul Kil 
Als oudcommissielid van 
de werkgroep competitie 
heeft Paul Kil een kritische 
e-mail brief verzonden. 
Het AB was niet gelukkig 
met de brief, omdat er 
nooit op een normale wijze 
over de genoemde punten 
met het AB is gecommuni
ceerd en ook de toonzet
ting is volgens het AB be
neden peil. 
Het AB zegt echter toe dat 
een aantal door Paul ge
noemde punten tijdens de 
evaluatie van de competi
tie aan bod zulle'h komen. 

Johan Heurter 



+ ontbijtservice 
+ warme en koude buffetten 
+ warme maaltijdvoorziening 
+ borrelhapjes 
+bedrijfsrecepties en openingen 

Voor meer informatie: 

+ bedrijfscatering 
+ feesten partijen 

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

Accountants-en 
Adviesgroep RiJkse 

Buitenruststraat 6, 4337 EH Middelburg 
vd Spiegelstraat 12, 4461 LL Goes 
Torenstraat 15, 4353 AA Serooskerke 

0118-678900 
0113-242628 
0118-592610 

Website: www.AAR.nl 
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FRANC 
KRUITBOSCH 

RECLAME 

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

gevels of ruiten / autostriping 
reclameborden / spandoeken 

kunststof letters / bewegwijzering 
rijdènde straatreclame I magneetplaten 
lichtreclame / lichtbakken / lichtlà-aµten 
zelfklevende teksten en logo's /stickers 

vlaggen / reclame op kleding 
exclusief glasstraalwerk 

kantoor I werkplaats: 
Pr. lrencstraat 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 



De Zeeuwse Tafelten
niskampioenschappen 
2002 zorgden afgelo
pen weekend voor een 
massale voettocht van 
de veerboot naar het 
gloednieuwe sport
complex Scheldeveste 
onderaan de Bresken
se duinen. 

Maar liefst 369 Zeeuwse ta
feltennissers hadden voor dit 
topevenement ingeschreven: 
168 jeugdspelers en 191 se
nioren. De organisatie, be
staande uit leden van de jubi
lerende vereniging ONA uit 
Oostburg en Effect '71 uit 
Terneuzen tekende voor een 
vrijwel vlekkeloze organisa
tie. Gedurende een tweetal 
dagen werd er op 41 tafels 
gestreden om de hoogste eer 
in een groot aantal enkel- en 
dubbelspelklassen . Zowel za
terdag als zondag slaagde de 
organ isatie erin alle wedstrij
den ruimschoots binnen de 
daarvoor gestelde tijd af te 
werken, zodat iedereen op 
tijd weer huiswaarts kon ke
ren. 
Een compliment voor de toer
nooicommissie bestaande uit 
Jackie en Elly Aers, Franklin 
Gelderland, Jonas Buijze, 
Frans Rijn en Frank Bracke. 
Zij kunnen terugzien op een 
bijzonder succesvol evene
ment. 

Wat de sportieve prestaties 
betreft, vielen er bij de jeugd 
weinig echte verrassingen te 
noteren. In de hoogste klas
sen maakte een viertal spe
lers de dienst uit. Bij de meis
jes waren dat zoals verwacht 
Kapo Yu ('t Zand) en 

Kimberly 't Hooft (SAR '72). 
Bij de jongens betrof het Ar
jan Jonkman ('t Zand) en 
Thomas Groenewoud 
(Middelburg-Zuid). 

Ook bij de kadetten en pupil
len was duidelijk wie de troe
ven in handen hadden. 
Kawun Yu ('t Zand), Audrey 
Koole en Simone de Klerk 
(beiden SAR '72) horen ook 
nationaal tot de absolute top 
in hun leeftijdscategorie en 
hun Zeeuwse titels wekten 
dan ook geen verbazing. 
De strijd bij de jongens ka
detten werd na een redelijk 
spannende finale beslist in 
het voordeel van Wilbert 
Poppe (Arnemuiden). In de 
welpenklasse ontmoetten we 
twee nieuwe kampioenen: 
Koen van Velthoven 
(Scaldina) bij de jongens en 
Lieke Roelans (SAR '72) bij 
de meisjes. 
Bij de senioren vielen er 
meer verrassingen te note
ren. Allereerst was daar het 
Zeeuws kampioenschap in 
de Heren AB-klas voor Den
nis Verdurmen (SAR '72), die 
daarmee direct glans gaf aan 
zijn nieuwe A-status. Het 
ging ten koste van oud 
Zeeuws kampioen Jan Henk 
Bomhof ('t Zand), die nog 
een competitiewedstrijd in 
Wallonië van zaterdag in de 
benen had. 
Jammer was het afhaken van 
favoriet Wim Wegman ('t 
Zand) als gevolg van een 
armblessure. Bij de dames 
ging de wisselbeker naar Ka
po Yu, voor Vivian Blanckaert 
van St. Aloysius. Verrassend 
winnares in de dames1 -klas 
was Naomi Schelfhout (SAR 
'72). 
Ook in een aantal andere 
klassen vielen onverwachte 
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winnaars te noteren. Bij
voorbeeld Jan Steijn van 
Arnemuiden, die in de C
klas de honneurs waarnam 
voor teamgenoot Marc Hac
kenberg, die zich met fysie
ke klachten had afgemeld. 
Ook de dames C-klasse 
kende een verrassende 
winnares: pupil Simone de 
Klerk (SAR '72) die een dui
delijk visitekaartje afgaf aan 
de Zeeuwse damestop. 
Bijzonder verrassend was 
het optreden van Effectspe
ler Nader Shirazeh, die in 
de D-klas gedoodverfd 
kampioen Stefan de Groot 
uitschakelde en pas in laat
ste instantie het hoofd 
moest buigen voor Daan 
Mijnsbergen (Arnemuiden). 
Onverwachte winnaars vie
len ook te noteren in de E
en F-klas bij de heren. In de 
E-klas toonde Gert-Jan 
Twigt (Kapelle) zich

0

in een 
gelijkwaardig veld een ge
dreven kampioen en het
zelfde gold voor clubgenoot 
en oudgediende Jacques 
Scholten die de titel in de 
F-klas voor zich opeiste. 
De dames D-klas was zoals 
verwacht een Oost Zeeuws 
Vlaams onderonsje, met 
Cindy van Driessche dit
maal als kampioene. Ook in 
de E/F-klas gaven de 
Zeeuws-Vlaamse dames de 
toon aan: Elles van e Ber
gen (STV) en Patricia Mol
ders (St. Aloysius) waren 
hier de sterksten . 
Hun voorbeeld werd ge
volgd in de G/H-klas bij de 
heren waar Daan Nijo van 
het organiserende Effect 
'71 en Marco Buys van St. 
Aloysius de winnaarstrofee 
in de wacht sleepten . 



Re naert 

Zand 
esterzicht 

Meis'es Junioren-1 
Meis'es Junioren-2 Lianne Meulenber 
Meisjes Kadetten-1 Lace Koole(Sar) 
Meis'es Kadetten-2 Griselda Meerman Arnemuiden 

Christel v.Waarde Arnemuiden 
Denise Morcus Sar 

Dubbel 

Senioren 20-januari-2002 IZTTK 2002 . 
Enkel 
Heren-1 !Jan-Henk Bomhof (Zand) Dennis Verdurmen (Sar) 
Heren AB Dennis Verdurmen (Sar) !Jan-Henk Bomhof (Zand) 
Heren C !Jan Stevn (Arnemuiden) Erwin Verdurmen (Sar) 
Heren D Daan Miinsberqen (Arnemuiden) Nader Shirazeh (Effect) 
Heren E Gert-Jan Twiqt (Kapelle) Richard Tramper (Zand) 
Heren F !Jacques Scholten (Kapelle) Remco de Waal (Sar) 
Heren G Daan Nijo (Effect) Marco Morcus (Revnaert) 
Heren H Marco Buys (Aloy) Uules Voet (Alov) 
Dames-1 Naomi Schelfhout (Sar) Kimberly 't Hooft (Sar) 
Dames AB Kapo Yu (Zand) Wivian Blanckaert (Alov) 
Dames C Simone de Klerk (Sar) Nicole van Tilborq (Arnemuiden) 
Dames D Cindy van Driessche (Rdt) • Marscha de Booii (Rdt) 
Dames E Elles v.d.Beroen (Stv) Judith Morcus (Sar) . 
Dames F Patricia Molders (Alov) Hilke Brouwer (Den Dijk) " . 
Dubbel 
D.Heren AB Wim Wegman/Jan Henk Bomhof (Zand) Marijn Veijgen/Lennard Rodenburg(Zand) 
D.Heren C Wim 't Hooft/Erwin Verdurmen (Sar) Leo Zuidweg/Arjan Louwerse (Zand) 
D.Heren D Robert Steenbeek/Stefan de Groot (Arn-MZ) Noel Verdurmen/Beniamin de Maat (Sar) 
D.Heren E Erik SchuurmanNincent Bliek (Arn-Zand) Erwin v.Steen/Frits Bakker (Ddiik) 
D.Heren F Paul Marinissen/Frans Rijn (Effect) Matthijs Biilsma/Rov Metsemakers (Stv) 
D.Heren G Gerrit v.d.Bosch/Pang Yuen (Scaldina) Peter Scheele/Martie Proost(Sar) 
D.Heren H Hans Jonker/Bert de Jonq (Scaldina) !Jos Voet/Marco Buys (Aloy) 
D.DamesAB ~/ivian Blanckaert/Sterre Blanckaert (Aloy) Kimberly "t Hooft/Simone de Klerk (Sar) 
D.Dames C Ilse Burgs/Franca Houterman (Arnemuiden) Lindsey Boerdam/Stefanie Fassaert (Sar) 
D.Dames D Marscha de Booy/Cindy v.Driessche (Rdt) Willemien Gideonse/Patricia Manni (MZ) 
D.Dames EF Wil Berkhout/Elles v.d. Bergen (Stv) Patricia Molders/Daniëlla de Smet (Alov) 
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VOOR COMPLEET 
SCHAlfE1' TEL 

Uitdeuken zonder spuiten 
(kleine deukjes zonder lakschad~) 

Gratis vervangend vervoei ó····· 
(bij reparë!!llt 

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

FOCW'Ä 
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•bekers ··• 
•medailles 
•vaantjes 
• ·beeldjes 
•schalen 
•rozetten 

ltijd 

• fietsvlaggen 
• sportten_u_e_'_s---:-:----ii 
• enz. Gratis 

graveren! 

KEUKENS & BADKAMERS 
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rij si 



Vice Versa '51 uit OUDENBOSCH nam de organisatie op zich vanwege het 50 jarig jubi
leum van de vereniging . Het aantal deelnemers bij de senioren (114) en de jeugd (148) 
was minder dan in 2000 (150 senioren en 162 jeugd). Wellicht dat het gekozen weekend 
niet zo gunstig was. 
Vice Versa '51 had er voor gekozen de dames en meisjes zoveel mogelijk apart te laten 
spelen waardoor er wel een aantal kleine klassen waren. 
De zaal was ruim genoeg om de 27 tafels ruim op te kunnen stellen. De 2 centre-courts 
met telblokken en vaste tellers waren een goede service aan het publiek. 
De Westbrabantse titel ging bij de dames naar Sandra Leyten van Vice Versa '51, bij de 
heren naar Jordan Zijlmans van Belcrum, bij de meisjes naar Irene Barten van Tanaka 
en bij de jongens naar Peter van !waarden van Belcrum. 

J.A. Maas b.v. 

JONGENS 
jun AJB 1 P. van !waarden (Belcrum) 2 Jurgen Wens (V.Versa'51) 
jun C 1 Maarten Leyten (V.Versa'51) 2 Remco Vroegop (Smash'76) 
jun D 1 Boy van Zundert (Belcrum) 2 Shaam Sewnandan (Back Hands) 
kad B 1 Stephan Vastenburg (Hotak'68) 2 Ivo Mathijssen (V.Versa'51} 
kad C 1 Mark Meyvis (Belcrum) 2 T. van Vreeswijk (Tanaka) 
kad D 1 Leon Ernst (Hotak'68) 2 E. Mink (T.C.S.) 
pup C 1 R. v.d. Hijde (Belcrum) 2 D. Smalheer (T.C.S.) 
pup D 1 W. van Es (T.C.S.) 2 Bjorn Ouweland (Tanaka) 
welp D 1 M. v.d. Hijde (Belcrum) 2 Lance Bos (Belcrum) 
J 1 1 P. van !waarden (Belcrum) 2 Jurgen Wens (V.Versa'51) 
J 2 1 Maarten Leyten (V.Versa'51) 2 Stephan Vastenburg (Hotak'68) 
J 3 1 Rik Godschalk (Markiezaat) 2 D. v.d. Kloot (Back Hands) 
J 4 1 Darko Milovic (Hotak'68) 2 Leon Ernst (Hotak'68) 
Jun dubbel 1 Jurgen Wens/Jeroen Ploeg (V.Versa'51) 2 S. de Rooy/J. van Zundert (Tanaka) 
kad dubbel 1 Ivo Mathijssen/K. van Beers (V.Versa'51) 2 Stephan Vastenburg/Bram Edelbroek (Hotak'6~ffanaka) 
pup/welp dub. 1 D. Smalheer/W. van Es {T.C.S.) 2 Y van Beysterveldt/R. v.d. Hijde (Belcrum) 

MEISJES 
jun B 
jun C 
jun D 
kad/pup B 
kad CID 
pup C 
pup D 
welpD 
J 1 
J2 
J 3 
J4 

1 D. van Pul (Hotak'68) 2 Irene Barten (Tanaka) 
1 K. Pruissen (Tanaka) 2 Anky Vroegop (Smash'76) 
1 Desiree Nieuwkoop (Witac'89) 2 R. de Koning (Pinpongers) 
1 Bianca Rits (Tanaka) 2 M. v. Meel (T.C.S.) 
1 L. van Meel (Pinpongers) 2 M. v.d. Meij (Tanaka) 
1 L. van Meel (T.C.S.) 2 Ilona Rits (Tanaka) 
1 C. Hibma (Hotak'68) 2 S. van Genegen (Hotak'68) 
1 Inge Dedert (V.Versa'51 ) 2 Nikki Snapper (Tanaka) 
1 Irene Barten (Tanaka) 2 1. van Pul (Hotak'68) 
1 Sharon Boon (Hotak'68) 2 Kim Huygens (TC0'78) 
1 R. v.d. Weele (Tanaka) 2 M. v.d. Meij (Tanaka) 
1 Anne Dilven (Belcrum) 2 Kelsey Krijgh (Witac'89) 
1 Irene Barten/Kim Heimans (Tanaka) 2 Nicole Grimminck/Natalie Vissers (V.Versa'51) Jun dubbel 

kad dubbel 
pup/welp dub. 

1 M. v. Meel/Rianne Quak (T.C.S.N.Versa'51) 2 Bianca Rits/Chantal Simons (TanakaffC0'78) 
1 Ilona Rits/R. v.d. Weele (Tanaka) 2 Nikki Snapper/R. v.d. Wielen (Tanaka) 

GEMENGD DUBBEL 
Jun/kad 1 1. van Pul/Erik Franken (Hotak'68) 2 Jurgen Wens/Nicole Grimminck (V.Versa'51) 
Pup/welp 1 Kelsey Krijgh/Dimitri Simons (Witac'89/TC0'78) 2 R. v.d. Weele/Bjorn Ouweland (Tanaka) 

UITSLAG VERENIGINGSPRIJS JEUGD 
1 T.T.V. Tanaka 55.0 punten 
2 T.T.V. Hotak'68 40.0 punten 
3 T.T.V. Vice Versa'51 37.5 punten 
4 T.T.V. Wanzl-Belcrum 29.5 punten 
5 T.T.V. T.C.S. 20.5 punten 
6 T.T.V. The Back Hands 10.0 punten 
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7 T.T.V. Witac'89 
8 T.T.V. De Pinpongers 
9 T.T.V. TC0'78 

10 T.T.V. Het Markiezaat 
11 T.T.V. Smash'76 
12 T.T.V. Breda 

9.5 punten 
8.0 punten 
6.5 punten 
5.0 punten 
4.5 punten 
1.0 punt 



HEREN NB 1 Jacco Schoone {Belcrum) 2 B. v. Geffen {Hotak'68) 
HEREN C 1 Stephan Wens (V.Versa'51) 2 R. Verstijlen {Back Hands) 
HEREN D 1 E. Remijn {OOT) 2 J. de Heide (V.Versa'51) 
HEREN E 1 B. Schrauwen (Markiezaat) 2 R. den Hollander {Back Hands) 
HEREN F 1 D. Wolbertus {Tanaka) 2 Arjan Schijven {Back Hands) 
HEREN G 1 Gerard Sanne (Back Hands) 2 B. Jacobis (Tanaka) 
HEREN H 1 B.van Empel (ODT) 2 Kees Maliepaard (Witac'89) 
HEREN S1 1 Jordan Zijlmans (Belcrum) 2 R. Verschuren (Tanaka) 
DAMES/HEREN S2 1 E. Opstal {Tanaka) 2 Roald Vos (Hotak'68) 
DAMES/HEREN S3 1 Q. jr. Daas (Markiezaat) 2 B. Jacobis (Tanaka) 
DUBBEL HEREN NB/C1 Roald Vos/B. v. Geffen (Hotak'68) 2 Jordan Zijlmans/Stephan Wens {BelcrumN.Versa'51) 
DUBBEL HEREN DIE 1 John Brusse/E. Remijn (Back Hands/OOT) 2 E. Opstal/E. Verhoeven (Tanaka) 
DUBBEL HEREN F 1 Ronnie Oonincx/D. Heeren {Back Hands) 2 R. Liebau/John Coppens {Smash'70N.Versa'51) 
DUBBEL HEREN G 1 Q. sr. Daas/Q. jr. Daas (Markiezaat) 2 Gerard Sanne/K.j . Heeren (Back Hands) 
DUBBEL HEREN H 1 Phil Quik/Frans Reurling {Pinpongers) 2 R. van Merode/M. van Hoof (V.Versa'51) 
DAMES B 1 Sandra Leyten (V.Versa'51) 2 Joyce Schoone {V.Versa'51) 
DAMES C/D 1 M. Meerbeek {V.Versa'51) 2 C. Franken {Hotak'68) 
DAMES E 1 E. Lauwen {ODT) 2 C. Rens (OOT) 
DAMES F 1 J. Goverde (ODT) 2 Cindy Schijven {Back Hands) 
DUBBEL DAMES BIC 1 Joyce Schoone/Bianca Roovers (V.Versa'51) 2 A. Suykerbuyk/Simone Visser {Hotak'68) 
DUBBEL DAMES D/E 1 M. Pruissen/T. v.d. Staay (Tanaka) 2 J. Hickinson/J. Takx (Tanaka) 
GEMENGD DUBBEL KLASSE 1 
1 Sandra Leyten/Jordan Zijlmans (V.Versa'51/Belcrum) 2 Joyce Schoone/Jacco Schoone {V.Versa'51/Belcrum) 
GEMENGD DUBBEL KLASSE 2 
1 C. Franken/Roald Vos (Hotak'68) 2 A. Gabeler/W. Bloemer (Belcrum/Die Meede) 
GEMENGD DUBBEL KLASSE 3 
1 M. Daas/Q. sr. Daas (Markiezaat) 2 J. Goverde/W. de Heide (ODT) 

UITSLAG VERENIGINGSPRIJS SENIOREN 
1 T.T.V Vice Versa'51 29.5 punten 
2 T.T.V. Tanaka 27.0 punten 

7 T.T.V. Wanzl/Belcrum 
8 T.T.V. De Pinpongers 
9 T.T.V. Witac'89 

15.0 punten 
5.0 punten 
4.5 punten 
4.0 punten 
2.0 punten 
1.0 punt 
0.5 punt 

3 T.T.V. The Back Hands 23.5 punten 
4 T.T.V. OOT 21.0 punten 

10 T.T.V. Die Meede 
11 T.T.V. TCS 

5 T.T.V. Het Markiezaat 17.5 punten 
6 T.T.V. Hotak'68 17.5 punten 

12 T.T.V. Smash'70 
13 T.T.V. Smash'76 

De World United Tableten
nis Organisation (WUTO) 
gaat van 19 tot 25 augus
tus in Nederland een alter
natief WK organiseren. 
Deelname aan het alterna
tieve WK staat open voor 
topspelers die bereid zijn 
te spelen met een batje 
dat door de organisatoren 
beschikbaar wordt gesteld. 
Die batjes zijn voorzien 
van 1,2 millimeter dik rub
ber met noppen die naar 
buiten zijn gekeerd. 

Tijdens verscheidene 
proeftoernooien is geble
ken dat spelers gechar
meerd zijn van het idee 
dat iedereen verplicht 
wordt gesteld met hetzelf
de materiaal te spelen. Als 
positief wordt bovendien 
ervaren dat de winstkan
sen voor verdedigers en 
aanvallend ingestelde spe
lers volstrekt gelijk zijn ge
bleken. 
Gespeeld wordt volgens 
de oude puntentelling, dus 
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games tot 21 punten. De 
organisatoren overwegen 
bovendien te spelen met 
ballen van 37 millimeter. 
De WUTO is (nog) qïet 
erkend door de ITTF" en 
evenmin aan deze orga
nisatie gelieerd. Een 
standpunt over dit alter
natieve WK is door de 
ITTF ook nog niet ge
meld. 



Vijftig jaar, vitaal, dynamisch en met een goe
de toekomst, zo zou ik onze club willen type
ren. Ik ben alweer bijna drie jaar voorzitter 
van deze mooie, gezellige en sportieve vere
niging. Onze club heeft z'n wortels in de Bel
crum, in het parochiehuis het toenmalige pa
tronaat in de Belcrum. Om je ergens thuis te 
kunnen voelen, moet je wel behuizing heb
ben. Na wat omzwervingen in de Belcrum 
heeft onze club uiteindelijk een eigen accom
modatie gekregen. Hiermee is door mijn 
voorgangers een goeie basis gelegd. 

Het jubileum jaar zijn we 
gestart met 205 leden, 
waarvan 60 vrouwen en 
75 jeugdleden. Een mijl
paal is hiermee bereikt. 
D;at wil zeggen dat onze 
club voor het eerst in haar 
geschiedenis de 200 is ge
passeerd. Het gaat in veel 
opzichten goed! 

Op sportief gebied is 2001 
zeer positief geëindigd en 
is de toekomst veelbelo
vend. De betrokkenheid 
van leden bij het 'wel en 
wee' van onze club wordt 
alleen maar steviger. TTV 
Wanzl-Belcrum nog stevi
ger in 'de buurt' Belcrum 
verankeren is een wens. 
Hiermee vervult een club 
als de onze ook een soci
aal- maatschappelijke 
functie. Mensen uitnodi
gen om in een gezellige 
sfeer en in hun eigen buurt 
te sporten. 

De dynamiek van onze 
club laat zich ook zien in 
het ledenbestand. Een wat 
ik zou willen noemen 

'harde kern' van zo'n veer
tig leden, die inmiddels 
langer dan tien jaar lid zijn 
hebben de vereniging een 
basis gegeven om te kun
nen groeien. De gemiddel
de leeftijd is 28 jaar, waar
bij het oudste lid 69 en het 
jongste zes jaar is. Een 
jonge vereniging dus. Een 
vereniging waar mensen 
steeds weer zaken voor 
elkaar krijgen. Van de gro
te clubactie tot het organi
seren van het familietoer
nooi. 

De jeugd telt, zoals ge
zegd, 75 !eden. Wat hierbij 
opvalt is een evenwichtige 
verdeling over de verschil
lende leeftijdscategorieën. 
Naar verhouding kiezen 
een te beperkt aantal 
meisjes voor het tafelten
nis. Hier ligt dan ook een 
grote uitdaging voor de ko
mende periode. 

Rien Weterings 
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Het gebouw van Wanzl
Belcrum staat er inmiddels 
al 15 jaar en een gedeelte 
zelfs al 30 jaar el) de ver
warming, afzuiging en 
douche en de kleedruim
ten vertonen veel manke
menten. Ook het dak lekt 
op diverse plaatsen. Tijd 
dus voor een grondige re
novatie en vernieuwing. 
Een bouwcommissie heeft 
samen met een architec
tenbureau een bouwplan 
opgesteld en heeft drie 
bouwondernemingen of
ferte laten uitbrengen. Na 
veel gesprekken over met 
name de financiering, gaat 
de verbouwing meteen na 
de viering van het jubileum 
beginnen. Dat betekent 
dat sinds 18 februari over
last is ontstaan tijdens de 
trainingen en de competi
tiewedstrijden. In septem
ber zal er echter een ac
commodatie staan die 
aangepast is aan de eisen 
van deze tijd. We wensen 
Wanzl-Belcrum veel suc
ces met de renovatie. 
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Nieuwbouw 

Verbouwingen 

Onderhoud 

Glas- en schilderwerk 

Wandafwerkingen 

Vrijblijvend prijsopgaaf 

Lid NVOB 

Lid Bouwgarant 



Op zaterdag 15 december en zondag 16 december werden in het tafeltenniscentrum van 
TIV Unicum uit Geldrop de regionale kampioenschappen gehouden. Een 80-tal jeugdspe
lers namen op zaterdag deel aan een enkel en een dubbeltoernooi. · 
Evenals vorig jaar, stelde de organisatie zich als doel, om de deelnemers zo veel mogelijk 
te laten spelen. Dit resulteerde in de voorrondes in een groot aantal poules van minimaal 
4 personen. Na het spelen van de voorrondes, werden de kruisfinales gespeeld. Tijdens 
deze kruisfinales, werden tevens de poules van de dubbels afgewerkt. Na een lange 
speeldag, die begon om 9.00 uur, konden de prijzen worden opgehaald. 
Deze regionale kampioenschappen werden wederom georganiseerd door Peter Boonen, 
Max van Lieshout en Eric Sloots en stonden onder toezicht van bondsgedelegeerde Harry 
Kuijpers. 

We kunnen terugkijken op twee zeer geslaagde toernooidagen, echter met de kantteke
ning, dat vooral de deelname van de senioren wat aan de magere kant is. We hopen dat 
volgend jaar toch wat meer animo getoond wordt van een aantal verenigingen in de regio, 
die in zijn geheel verstek hebben laten gaan. Tevens is er een voorstel om de regionale 
kampioenschappen op te waarderen tot een kwalificatietoernooi van de afdelingskampi
oenschappen, dus deelname wordt steeds interessanter. 

Erwin van Dijk 
TTV Unicum 

Jongens J1 
Jongens J2 
Jongens J3 
Jongens J4 
Jongens J5 
Meisjes J2 
Meisjes J3+4 
Dubbel 

1 L. van Groote! (Unicum) 2 J. Vincentie (Unicum) 
1 R. Heijnis (Flash) 2 J. van Heijster (Stiphout) 
1 D. van Happen (Unicum) 2 S. van Happen (Unicum) 
1 0 . Peeters (Flash) 2 R. Teurlinckx (Unicum) 
1 R. Lathouwers (Cosmos) 2 R. Peeters (Flash) 
1 L. van de Elzen (Best) 2 N. Wassink (Unicum) 
1 Q . Lau (Best) 2 L. Cox (Valkenswaard) 

Jongens 1: 1 L. van Grootel/S . Ooms (Unicum) 2 R. de Vries/J. Vincentie (Unicum) 
Jongens 2: 1 D. Peeters/R. Heijnis (Flash) 2 D. van Hunsel/F. van Meijl (Budilia) 
Jongens 3: 1 K. Paarhuis/B. Mikkers (Cosmos) 2 D. van Happen/S. van Happen (Unicum) 
Jong 4+Meisj 2:1 0 . Peeters/A. Peeters (Flash) 2 S. Vincentie/N. Wassink (Stiphout/Unicum) 
Jongens 5: 1 R. Peeters/J . Boenen (Flash/Unicum) 2 D. van de Vijfeiken/R. Grisel (Valkenswaard/Unicum) 
Meisjes 3 en 4: 1 L. Schonhoff/L. Cox (Valkenswaard) 2 Q. Lau/M. Beerten (Best/Budilia) 

Heren C/D: 
Heren E: 
Her F+dam C: 
Heren G/H: 
Dubbel 
Heren C/D: 
Heren E: 
Her F+Dam C: 
Heren G/H: 

1 D. van de Velde (Stiphout) 2 S. Heijnis (Flash) 
1 L. den Hollander (Flash) 2 M. Schikhof (Flash) 
1 E. van Rooij (Unicum) 2 D. Gimbel (Unicum) 
1 H. van Keulen (Meppers) 2 D. Hendrix (Flash) 

1 D. van de Velde/F. van de Burgt (Stiphout) 2 E. van Dijk/S. Heijnis (Unicum/Flash) 
1 M. Schikhof/L. den Hollander (Flash) 2 B. Lemmens/A. van de Velden (Meppers) 
1 S. Joosten/W. den Hollander (Flash) 2 T. van Hoof/D. Hendrix (Stiphout/Flash) 
1 H. van Keulen/M. Cocquyt (Meppers) 2 F. Poot/J. Geraerts (Unicum/Renata) 
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Het 1 e deel van de 
RBWcompetitie 
2001 is jammer ge
noeg voor onze toe
komstige tafeltennis
talenten wederom 
geëindigd. In totaal 
namen in onze regio 
N-0 Brabant 21 
jeugdteams deel, die 
eenmaal per 2 á 3 
weken op zondag
morgen van 10.00 
uur t/m 13.00 uur, 
hun wedstrijden 
speelden, met teams 
van 2 personen en 
ingedeeld werden in 
de welpenklasse t/m 
10 jaar en de aspi
rantenjun iorenklasse 
vanaf 11 t/m 17 jaar. 
Al met al weer 'n ge
slaagd competitie
deel, waarbij de win
naars trots huis
waarts keerden met 
de gewonnen me
dailles en kampi
oensdiploma's. 

WELPENKLASSE: t/m 10 jaar. 
Deze 11 teams werden naar sterkte ingedeeld in 2 poules. 
Zij speelden hun wedstrijden in de zaal van ttv. PJS te 
Vught, onder leiding van Joop v.Hooft. In poule A werd 
TTCV/Herwaarden 1 met 21 punten de winnaar, en in poule 
B NTTV 4 uit Nuland met 18 punten. Verdere uitslagen van 
dit competitiedeel. 
Poule A Poule B 
1. Herwaarden 1 21 p 1. NTTV 4 18p 
2. NTTV 1 16p 2. Hooghei 1 15p 
3. OTTC 1 15p 3. Herwaarden 3 8p 
4. Herwaarden 2 9p 4. NTTV 3 5p 
5. NTTV 2 8p 5. NTTV 5 4p 
6. N.Despair 1 6p 
Tijdens de slotdag op zondag 2 december was er nog een 
dubbelspeltoernooitje, waar dezelfde indeling werd toege
past als bij het competitiedeel. 
Poule A 1. NTTV 2 Poule B 1. NTTV 4 

2. Herwaarden 1 2. Hooghei 1 
3. OTTC 1 3. N-Despair 1 
4. Herwaarden 2 4. NTTV 3 
5. NTTV 1 5. NTTV 5 

Na afloop van dit toernooi mochten de 3 hoogst geklasseer
de teams van elke poule hun medailles in ontvangst nemen 
uit handen van de competitieleider. 

ASPIRANTEN/JUNIORENKLASSE: vanaf 11t/m17 jaar 
Voor deze klasse hadden 10 teams zich ingeschreven, en 
werden alle. wedstrijden gespeeld in 'n 10 kamp. Er waren 
drie teams, die al jaren in deze competitie deelnemen en ei
gelijk te sterk bleken te zijn tegenover de andere team9. Om 
toch de minder ervaren teams in de prijzen te laten vallen, 
bracht de competitieleider een scheiding in deze 1 O kamp. 
De teams, die meer dan 20 punten hadden behaald, werden 
ingedeeld in poule A en teams met minder dan 20 punten in 
poule B. Voor sommige teams was deze verdeling natuurlijk 
niet rechtvaardig, maar het moet tenslotte toch aantrekkelijk 
blijven voor de minder ervaren spelers. 
Deze klasse speelde in diverse eigen accommodaties van 
de deelnemende teams, zodat ook de ouders de gelegen
heid hadden, om hun kroost aan te moedigen. Op zondag 2 
december werden de beslissende wedstrijden gespeeld. De 
drie best geklasseerde teams ontvingen uit handen van Re
giovoorzitter Hans van dên Bruggen hun medailles en kam
pioensdiploma's. In zijn slotwoord bedankte Hans comp~ti
tieleider Henk van Rijn voor de organisatie van deze RWB 
competitie, de besturen van de verenigingen die gratis hun 
accommodaties ter beschikking stelden en vooral de bege
leiders van de jeugdleden. Zonder hun medewerking kunnen 
deze tafeltennissers nergens aan deelnemen. Tenslotte wer
den ook alle deelnemers bedankt voor hun inzet, rnaar voor
al voor hun sportief gedrag tijdens deze competitie. 
Poule A Poule B 
1. OTTC/PJS 1 39 p 1. OTTC 3 17p 
2. Hooghei 1 37 p 2. OTTC 2 15 p 
3. NTTV 1 36 p 3. Herwaarden 1 15 p 
4. vliempt/Ass 1 26 p 4. TTVE 2 11 p 
5. TTVE 1 21 p 5. one 4 a p 
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Het toernooi werd door T.T.V. The Back Hands voor de 34e (of 358??) keer georgani
seerd. Het aantal inschrijvingen was beduidend lager dan vorig jaar. Het toernooi verliep 
goed op tijd en was voor zeven uur afgelopen. 
De ter ere van Toon de Rijk ingestelde wisseltrofee werd wederom gewonnen door de 
vereniging Tanaka uit Etten-Leur met 16,5 punten. Vice Versa '51 werd met 16 punten 
tweede en Belcrum met 14 punten derde. 
J.Maas (b.v.) 

Jjun AJB 1 J. Ploeg (W '51) 2 J. Wens (W '51) 
Jjun-C/Mjun-A/Mjun-B 1 Bram Marcus (Hotak) 2 C. Treffers (Rally) 
Jjun-D I Mjun-C 1 S. Sewnandan (Back Hands) 2 D. Kooremans (Belcrum) 
Jkad B 1 S. Vastenburg (Hotak) 2 W. Gijselhart (Tios) 
Jkad-C/Mkad-B/Jpup-B 1 M. Meijvis (Belcrum) 2 M. Gijselhart (Tios) 
Jkad-D/Mjun-D/Mkad-C 1 R. Mars (VTV) 2 R. Muratbasic (Hotak) 
Jpup-C I Mpup-B 1 R. vd Weele (Tanaka) 2 Louise Lemmens (Quick '72) 
Jpup-D/Mkad-D/Mpup-C1 W. van Es (TCS) 2 B. vd Ouweland (îanaka) 
Jwel-D/Mpup-D/Mwel-D1 M. vd Hijde (Belcrum) 2 D. Overbeke (Hotak) 

Jeugdklasse 1 1 J. Ploeg (W '51) 2 J. Wens (VV '51) 
Jeugdklasse 2 1 C. Treffers (Rally) 2 S. de Rooy (Tanaka) 
Jeugdklasse 3 1 M. Meijvis (Belcrum) 2 B. Rits (Tanaka) 
Jeugdklasse 4 1 R. Mars (VTV) 2 J. Helmons (TCS) 
Jeugdklasse 5 1 W. van Es (TCS) 2 L. van Meel (TCS) 
DUBBEL 
J-jun 1 J. Wens/M. Leyten (W '51) 2 J. Ploeg/E. Franken (VV '51/Hotak) 
J-kad I M-jun 1 M. Meijvis/F. Koldewee (Belcrum) 2 S. Vastenburg/S. Diependaal (Hotak/Tios) 
J-pup I M-kad 1 R. Quak/M. van Meel (VV '51/TCS) 2 R. vd Hijde/E. Huigen (Belcrum) 
J-welp I M-pup J M-welp1 R. vd Wielen/R. vd Weele (Tanaka) 2 M. vd Hijde/P. de Hoon (Belcrum/Back Hands) 

Heren B 1 M. van Werkhoven (VTV) 2 J. Schoone (Belcrum) 
Heren C 1 R. Clijsen (Tios) 2 R. Verstijlen (Back Hands) 
Heren D 1 E. van Opstal (Tanaka) 2 J. de Heide (VV '51) 
Heren E +Dames B 1 P. Lauwerijssen (Back Hands) 2 J. Schoone (VV '51) 
Heren F 1 T. vd End (Markiezaat) 2 D. Wolbertus (Tanaka) 
Heren G + Dames D 1 Q. Daas jr. (Markiezaat) 2 Q. Daas sr. (Markiezaat) 
Heren H + Dames E/F 1 B. van Empel (ODT) 2 Ries Verstijlen (Back Hands) 
Heren S1 1 R. Verschuren (Tanaka) 2 J. Ridder (Taveres) 
Heren S2 + Dames S1 1 E. van Opstal (Tanaka) 2 J. de Heide (W '51) 
Heren S3 +Dames S2 1 B. Jacobis (Tanaka) 2 L. van Gelderen (Back Hands) 
DUBBEL 
Heren B 
Heren C 
Heren D 

1 R. Verstijlen/J. Schoone (Back Hands/Belcrum) 2 R. Verschuren/E. van Opstal (Tanaka) 
1 R. Clijsen/J. Klemans (Tios) 2 E. Verhoeven/M. van Opstal (Tanaka) 

Heren E + Dames B 
Heren F 
Heren G + Dames D 
Heren H + Dames E/F 

1 J. Brusse/P. de Rooy (Back Hands) 2 W. Braspenning/E. Remijn (Back Hands/ODT) 
1 H. vd Velde/J. Lam (Markiezaat) 2 A. Kole/M. Geboers (Taveres) 
1 M. Broeren/W. van Peer (Back Hands) 2 J. Klep/P. van Zundert (Tanaka) 
1 M. de Booy/C. van Driessche (RDT) 2 T. vd Staay/M. Pruissen (Tanaka) 
1 M. van Hoof/R. van Merode (W '51) 2 A. Raaymakers/Ph. Quik (Pinpongers) 

UITSLAG VERENIGINGSPRIJS JEUGD UITSLAG VERENIGINGSPRIJS SENIOREN 
1 Wanzl Belcrum 26.0 punten 1 Tanaka 28.5 punten 
2 Vice Versa '51 17.5 punten 2 TTV The Back Hands 23.5 punt~n . 
3 Hotak '68 16.0 punten 3 TTV Het Markiezaat 15.0 punten 
4 Tanaka 14.5 punten 4 Vice Versa '51 9.0 punten 
5 TCS 14.5 punten 5 ODT 7.0 punten 
6 Tios '51 7.5 punten 6 Tios '51 7.0 punten 
7 TTV The Back Hands 7.0 punten 7 Wanzl Beicrum 5.5 punten 
8 TTV Rally 6.0 punten 8 Taveres 5.0 punten 
9 VTV 6.0 punten 9 Rond de Tafel 3.0 punten 
10 TTVTaverbo 2.0 punten 10 VTV (N) 3.0 punten 
11 Quick '72 2.0 punten 11 Pinpongers 2.0 punten 
12 TTVYerseke 1.0 punt 12 TCS 1.0 punt 

13 TCO '78 1.0 punt 
14 BSM 0.5 punt 

15 



Za 2 mrt Ned. Kampioenschappen Senioren A 

Zo 3 mrt Ned. Kampioenschappen Senioren A 

Zo 10 mrt Nationale B meerkampen 1.4 finales 

Zo 17 mrt Nationale Jeugdmeerkampen 1.4 finales 

Zo 17 mrt 2° ronde CD-meerkampen jeugd 

Zo 17 mrt 1° ronde afdelings licentiemeerkampen 

Zo 24 mrt 32° Maaslandtoernooi Oss 

Zo 7 apr 2° A jeugdranglijsttoernooi 

Zo 14 apr Nat. Jeugdmeerkampen ~finales 

Zo 21 apr Finales afdelings jeugdmeerkampen CD 

Zo 21 apr Finale afdelings licentiemeerkampen 

Zo 21 apr Nationale B-meerkampen ~finales 

Ma 22 apr 20° Hackenbergcup in Arnemuiden 

Do 25 apr 20° Hackenbergcup in Arnemuiden 

Vr 26 apr 20° Hackenbergcup in Arnemuiden 

Vr 26 apr Beslissingswedstrijden afd. comp. 

Za 27 apr Nederlandse 8-jeugdkampioenschappen 

Zo 28 apr Nederlandse A-Jeugdkampioenschappen 

Ma 29 apr 20° Hackenbergcup in Arnemuiden 

Hofleverancier sportprr1 
van de NTTB ·.·•·•·•• :·:·.:. 

af deling Brabant / Zeel· ?•· ····· 

Kijk op onze website: www.s;\, 
.: \t: 

Pedro van Heunii' 
Sportprij 
Snelle levering en zéér voordelig! 

Oss Nijmegen 
Tel. 0412 - 642 780 Tel. 024 - 37 82 
e-mail: info@sport-prijzen.ni 
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Michel Schelf hout, speler 
van SAR'72 uit Klooster
zande, is een soort hand
tekeningenactie gestart 
om inzicht te krijgen in de 
wensen van de competi
tiespelers. Willen we nu 
tot de 21 punten of tot de 
11? Iedereen krijgt de 
kans om te reageren en 
tevens om aan te geven 
of je eventueel voor een 
alternatieve competitie 
bent. Dus een competitie 
tot 11, tot21 of tot 11 en 
een alternatieve competi
tie voor liefhebbers tot 21. 
Reacties kun je sturen 
naar: 
michelsc@zeelandnet.nl. 



Tijdens een ouder/jeugd-bijeenkomst van Zevenaar 
werd een vraag gesteld omtrent de verzekering van 
de jeugd tijdens het rijden naar uitwedstrijden en 
toernooien. 
De vraag luidde: "indien er tijdens het rijden (door ou
ders of vrijwilligers) van de jeugd een ongeval plaats
vindt, is dit jeugdlid dan verzekerd? 
Henk Kemperman deed hieromtrent navraag bij de 
N.T.T.B. en bij de verzekeringsmaatschappij . Het 
antwoord was JA. 

Wie zijn er verzekerd? 
-het bestuur van de NTTB 
endebe~urenvandea~ 
delingen; 
-bij de NTTB aangesloten 
verenigingen en haar be
stuurders; 
-personen, die bij de 
NTTB als lid zijn geregi
streerd en waarvoor pre
mie wordt betaald; 
Dus elk nieuw lid, die zich 
aanmeldt en wordt opge
geven bij de NTTB, is op 
dat moment verzekerd. 
-Vrijwilligers (niet leden) 
gedurende de tijd, dat zij 
werkzaamheden verrich
ten ten behoeve van de 
vereniging. 
Onder vrijwilliger wordt 
verstaan bestuursleden en 
ondergeschikten van de 
vereniging van wier onbe
taalde diensten de vereni
ging. de NTTB of de 
NTTB-afdeling gebruik 
maakt. 
Deze personen zijn uitslui
tend verzekerd, indien en 
voorzover het activiteiten 
betreft, die zij hebben ver
richt onder auspiciën van 
de vereniging, de NTTB of 
de NTTB-afdeling en in
dien schade ontstaan is tij
dens of is voortgekomen 
uit het verrichten van die 

dienst. 
Wanneer is men verze
kerd? 
-Tijdens alle activiteiten 
ten behoeve van de vere
niging resp. de bond. 
Hieronder worden niet al
leen verstaan het deelne
men aan de trainingen, 
wedstrijden of toernooien, 
doch ook de overige activi
teiten voor de vereniging, 
zoals het bijwonen van 
wedstrijden van de eigen 
vereniging als toeschou
wer (zowel bij uit- als 
thuiswedstrijden), bezoek 
aan vergaderingen etc. 
Met andere woorden alle 
activiteiten, die het alge
meen belang van de eigen 
vereniging dienen. 
-Tijdens het reizen naar 
een van de genoemde ac
tiviteiten, in clubverband of 
individueel, via de kortste 
weg zonder onderbrekin
gen en ongeacht de aard 
van het vervoermiddel. 
Mocht men een schade 
willen aangeven, dan kan 
men in principe bij de se
cretaris van de vereniging 
een schademeldingsfor
mulier aanvragen. 
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Verenigingen die in het ko
mende seizoen nog een 
toernooi willen organise
ren waar leden van meer 
dan één vereniging aan 
deelnemen zijn verplicht 
dit aan te melden bij de af
delings CTW. Men loopt 
anders de kans dat het 
toernooi officieel verboden 
gaat worden. Helaas wordt 
aan deze verplichting vaak 
niet voldaan. 
Het aanvragen van een 
toernooi kunt u doen door 
gebruik te maken van het 
aanvraagformulier, wat 
ook op de website van de 
afdeling staat. U kunt uw 
aanvraag ook via de E
mail naar ondergetekende 
insturen. Tevens dient u 
gelijktijdig een concept in
schrijfformulier, zoals u dat 
naar de verenigingen gaat 
sturen, mee te sturen bij 
uw aanvraag. • 
Pas nadat u goedkeuring 
heeft ontvangen van de 
CTW mag u de inschrijffor
mulieren naar de vereni
gingen sturen. 
Tevens is het verplicht dat 
er een Bondsvertegen
woordiger wordt aange
steld door de afdeling. 
Voor de organisatoren zijn 
hieraan geen kosten ver
bonden. (Voor de Zuid
west en Region1,!e kampi
oenschappen worden de 
kosten wel voor een deel 
wel doorbelast naar de or
ganisatoren) 
Bovendien is het niet 
noodzakelijk dat de 
Bondsvertegenwoordiger 
aanwezig is op uw toer
nooi. 

N.v.Erp 



Eind december vierde ttv Vice Versa '51 uit 
Oudenbosch het 50-jarig bestaan. Voor de 
Ge-Mixed redactie een mooie gelegenheid 
om nog eens terug te kijken op de historie 
van deze vereniging. 

Oprichting 
De oprichtingsvergadering 
vond plaats in Hotel Tivoli 
op zaterdag 15 december 
1951. De initiatiefnemers, 
Willy Mol en Fons Braat, 
hadden minimaal acht per
sonen nodig om een club 
op te kunnen richten en 
om klokslag acht uur wa
ren er acht present. Willy 
Mol werd voorzitter, Fons 
Braat secretaris en Jác 
Willemse penningmeester. 
Nog dezelfde avond wer
den de eerste balletjes in 
het zaaltje van Tivoli ge
slagen. 
Omdat de ruimte bij Hotel 
Tivoli nogal klein was en 
achterin het zaaltje ook 
nog een piano in de weg 
stond, werd gezocht naar 
een ander onderkomen. 
Het werd de Julianabouw, 
waar de vereniging alleen 
in mocht als het was voor
zien van een geestelijk ad
viseur. Kapelaan Siteur 
komt in die hoedanigheid 
het bestuur versterken. 
Het gebouw was door een 
smalle gang gescheiden 
van de toenmalige vleugel 
van het meisjespensionaat 
Sint Anna. Het poortje 
waarmee de gang is afge
sloten nodigt uit tot klim
partijen om zo (verbaal) 
contact te kunnen maken 
met de vrouwelijke be
wooonsters van Sint Anna. 
Diverse leden hebben die 

pogingen moeten bekopen 
met een schorsing van het 
strenge bestuur, met daar
in een hoofdrol voor de 
geestelijk adviseur. 
In het gebouw is, met veel 
passen en meten en het 
verplaatsen van een hele
boel tafels en stoelen, 
ruimte voor drie tafelten
nistafels. Midden in de 
ruimte staat een grote pot
kachel. Speelde je aan die 
kant, dan was het uitkijken 
geblazen. De kachel was 
ook vaak het eindpunt van 
kapotgeslagen balletjes. 
Die fikten heel mooi. 
Door vandalisme gaat het 
gebouw snel achteruit en 
in 1962 wordt het onbe
woonbaar verklaard. Vice 
Versa '51 verhuist naar De 
Pilaar, een ruimte onder 
de basiliek. Ook hier is 
ruimte voor drie tafels. De 
vloer is glad en bij belang
rijke wedstrijden werd er 
wel eens waspoeder ge
strooid om dit euvel te be
strijden. 
Door de groei van het aan
tal leden was behoefte 
aan een grotere zaal. Die 
werd gevonden in Het Ge
meenschapshuis aan de 
Julianalaan. De grote zaal 
biedt ruimte aan vijf tafels 
en bij grote drukte werd er 
zelfs nog een tafel op het 
toneel gezet. Nadelen wa
ren er ook. Ook hier was 
de vloer te glad en er 
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moest wel eens uitgewe
ken worden voor andere 
activiteiten, zoals de vo
geltjestentoonstelling. 
Daarom wijkt de vereni
ging in 1969 uit naar Fideï 
et Arti, een filmzaal. Het is 
een prima royale ruimte 
met een uitstekende vloer. 
De trainingsavonden ver
liepen prima, maar de 
competitie op zondag was 
een race tegen de klok, 
want de jeugdfilm van ka
pelaan Kloeg moest op tijd 
kunnen beginnen. Aan het 
verblijf komt een abïUpt 
einde als op een keer een 
wedstrijd te lang uitloopt. 
De laatste partij is uitein
delijk op het toneel achter 
het filmdoek uitgespeeld. 
Pastoor boos, voorzitter 
Vice Versa '51 boos en 
het gevolg is een terug
keer naar Het Gemeen
schapshuis. 
Als bij basisschool De Bu
kehof een gymzaal wordt 
gebouwd verhuist Vice 
Versa '51 opnieuw. Van 
1972 tot 1979 is de tafel
tennisvereniging de hoofd
huurder buiten de schoolu
ren en dat gaf een enorme 
groeiprikkel. De club groeit 
naar een ledental van bo
ven de 250. Het aantal ta
fels werd uitgebreid tot 
acht en in de hoek '@n 
een kleedkamer was een 
opklapbaar barretje. Het 
bestuur van Vice Versa 
'51 wilde aan de gymzaal 
graag een ontmoetings
ruimte bouwen. Het 
schoolbestuur wilde mee
werken en met de plannen 
werd naar de gemeente 
gestapt. Die had echter 
een heel andere sugges-



tie. Een pas verworven 
boerderij, Albano, kon tot ta
feltenniszaal omgebouwd 
worden en als kantine kon 
gebruik gemaakt worden 
van de kantine van de voet
balvereniging Oudenbosch, 
50 meter verderop. Dat was 
uiteraard niet de bedoeling 
en na overleg werd alsnog 
toegestaan om een eigen 
kantine aan te bouwen. 
Voor de vereniging beteken
de dit een forse aderlating, 
want de kosten voor dit ge
deelte moesten voor 100% 
door de club worden opge
bracht. En daar betaalt de 
vereniging nu nog aan. 
Als geheel is het een prima 
huisvesting, met slechts en
kele minpunten. De zaal is 
ongeveer een halve meter 
te laag voor internationale 
wedstrijden en bij bepaalde 
weersomstandigheden komt 
er een vochtfilm over de 
kunststofvloer en verandert 
de zaal in een ijsbaan. Dat 
laatste leidt tot een paar 
vervelende blessures en na 
veel touwtrekkerij komt er 
een houten vloer. 
Vice Versa '51 speelt nu al 
ruim 22 jaar in deze accom
modatie en pas nu verschij
nen er in den lande accom
modaties die mooier en bre
der zijn. 

Grote evenementen 
Vice Versa '51 heeft meer
dere malen de organisatie 
van de West-Brabantse 
kampioenschappen op zich 
genomen. Verder was men 
diverse keren gastheer van 
meerkampen en werd in 
1992 de damesinterland 
Nederland-Hongarije geor
ganiseerd. Dat kon niet in 
de eigen Albanozaal omdat 
het plafond te laag is. 

De locatie werd sporthal De 
Beuk en er deed zich daar 
nog een gedenkwaardig in
cident voor. Bettine Vriese
koop droeg schoenen met 
zwarte zolen en dat vond 
geen genade in de ogen 
van de zaalbeheerder. In al
lerijl werd via een plaatselij
ke sportzaak een ander 
paar geregeld, zodat Bettine 
toch kon spelen. De schoe
nen hebben ze nooit meer 
teruggezien. 
Het laatste grote evenement 
was in december 1996. 
Vanwege de opening van 
het Taptoe Tafeltennistoer
nooi kwamen de beroemde 
Franse tafeltenniskomieken 
Jacques Secretin en Vin
cent Purkart naar Ouden
bosch. Maar liefst 1200 
mensen genieten in squash 
en tenniscentrum Top Shot 
van de spectaculaire show. 

Meer dan tafeltennis 
Vice Versa '51 is meer dan 
tafeltennis. In de vijftig jaar 
van haar bestaan organi
seerde de vereniging vele 
ledenbindende zaken, zoals 
het operabezoek in Antwer
pen, carnavalsbals, kaart
avonden, bingo, sinterklaas, 
thema-avonden zoals het 
countryfeest en een back to 
the sixties, bowling, eetfes
tijnen , uitjes en de mara
thon. Dat laatste is wel een 
tafeltennisactiviteit, waarbij 
de deelnemers een lange 
tijd achter elkaar tafeltennis 
spelen. De hoofdgroep zelfs 
24 uur. 
Al sinds 1955 heeft Vice 
Versa '51 een clubblad: 
Shot. Dat is op zich niet bij
zonder. Wel bijzonder is het 
feit dat Shot elke week ver
schijnt. Dat betekent dat er 
iedere week teksten ingele-
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verd moeten worden, het 
blad gedrukt moet worden 
en verspreid. Een enorme 
klus die veel waardering 
verdient. 

Promotie tafeltennis 
Vice Versa '51 probeert de 
tafeltennissport te promoten 
door een breed scala aan 
activiteiten op tafeltennisge
bied aan te bieden. Ieder
een die wil kan training krij
gen, ook recreanten en ou
deren. Er zijn diverse trai
ningstijden voor de verschil
lende doelgroepen. Ook ne
men veel leden deel aan 
wedstrijden. Een deel wordt 
intern door de club georga
niseerd en uiteraard kan er 
ook competitie gespeeld 
worden. Het meest aan
sprekende succes in die vijf
tig jaar kwam van het da
mesteam dat bestond uit 
Marianne Wagemakers, 
Marlies van Happen en Juli
et van Maarseveen. Ze be
reikten in de toenmalige 
ereklasse zelfs et:!n plaats 
die recht gaf op deelname 
aan Europees tafeltennis. 
Dat avontuur kon om finan
ciële redenen niet door
gaan. 
Op dit moment spelen vier 
teams van Vice Versa '51 in 
de landelijke competitie. Het 
1 e jongensteam speelt lan
delijk A, het 1 e meisjesteam 
landelijk B en twee dames
teams spelen in de 29 en 39 

divisie. Het 1 e henenteam 
speelt in de hoofdklasse 
van de afdeling Zuid West. 

Johan Heurter 



KRISTALIJN BETONSERVICE B.V. 
KRISTALIJN VLOERENTECHNIEK B.V. 
Scholeksterstraat 3 
4302 WP Zierikzee 
Tel. 0111 - 45 03 45 

Betonboren en zagen 
beton renovatie - betoninjectitj 'f;' t 

kelderafdichting / vloercoati 
gevelreiniging/ impregnere .,.""''·"""''".," .. """"" ..... 

kwaaitaal-vloerrenovatie 

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 (deelname minimaal 4 personen) • diverse Chinese gerechten • diverse saté's 
• toetje (deelname min imaal 20 personen) 

+ Indisch buffet + Koud buffet • soep • kip-, varkens- en rundgerechten • diverse saté's 
• toetje (deelname minimaal 20 personen) • 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 62 of0118 - 63 49 50 - Te lefax 0118 - 64 27 82 

20 



Wesdorp 
Adviesgroep 

Wij leveren heldere en concrete 
adviezen op financieel, juridisch 

en fiscaal gebied 

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.n! 

Nevenvestigingen: 
Houtenkwartier9, 4561 AA Hulst 
Telefoon 0114 - 31 40 84 
Telefax: 0114-315034 

Postbus 102, 4530 AC Terneuzen 
Fax: 0115-612151 
Url: www.rocwest.nl 

Stadhouders/aan 1a, 4501 l<E Oostburg 
Telefoon: 0117 - 45 51 51 
Telefax: 0117 - 45 33 09 

Het ROC Westerschelde verzorgt VOLWASSENENEDUCATIE en BEROEPSONDERWIJS 
ROC Contract verzorgt CURSUSSEN voor particulieren, bedrijven en instell ingen 
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Op zaterdag 22 december zijn de finales ge
speeld van de nationale A-meerkampen bij 
TTV Unicum. Voor het tweede achtereenvol
gende jaar hadden zij van de NTTB de organi
satie in handen gekregen, voor zowel de da
mes als de herenpoule. 

Bij de dames traden 10 speelsters aan, echter 
bij de heren, kwamen twee spelers niet opda
gen, zijnde Davy Vanvinckenroye van Cosmos 
en Erik Ververs. Daardoor werd de herenfinale 
slechts als 8 kamp gespeeld. 

tie van de dames van NAK 
Den Helder. De Roemeen
se Ana Gogorita won ai 
haar partijen met slechts 1 
tegengame. Haar Chinese 
clubgenote Juan Wei, ver
loor alleen van Gogorita, 
maar wist al haar overige 
partijen te winnen. Beste 

"Nederlandse" was Cathry 
Hof van De Borg meren, 
welke een mooie derde 
plaats wist te behalen. De 
laatste speelster die zich di
rect plaatste voor het NK, 
was jeugdinternational Car
la Nouwen van Arboned 
Westa. 

De heren speelden zoals 
gezegd een 8 kamp, echter 
door het opgeven van Herm 
Aalders na de eerste ronde, 
bleven er nog slechts 7 spe
lers over voor de eindrang
schikking. De lokale troe
ven, de broers Martijn en 
Paul van de Leur van Cos
mos, konden evenals de ti
telverdediger van vorig jaar 
Smajic niet overtuigen. De 
laatste wedstrijd van de dag 
bracht de winnaar .van de A
meerkampen bij de heren. 
Daan Sliepen (Arboned 
Westa) won in 5 games als 

De eerste vier van elke fina
lepoule, plaatsten zich 
rechtstreeks voor het hoofd
toernooi van het NK vol
gend jaar, terwijl daarnaast 
de nummer 1 van zowel de 
dames als de heren, zich di
rect plaatsen voor het Mas
terstoernooi. Er stond dus 
naast de eer van het winnen 
van de meerkamp nog be
hoorlijk wat op het spel. 

Alle wedstrijden werden ge
leid door officiële scheids
rechters van de NTTB. De 
wedstrijdvorm was best of 
five, met games tot de 11. 
Deze nieuwe puntentelling 
was dit jaar nieuw voor de 
ere-divisie, echter begin vol-

,...,::De Keukenhaven&! 
lto.!táalf t 

feq.ie,l(rltf ijti 
gend jaar zullen alle lande- ~---------------------1 
lijk spelende teams op deze Ook VOOJ" u een gedegen «dries en 
manier hun competitiewed- _gdüffeztemf design vtm valanensen 
strijden afwerken, waarna in mef narf· voo.r uw keulcen. 
augustus 2002 zeer waar- Jagen vtrkliimdi.ge monfffgediensf voor alle 
schijnlijk de regionale com- voorkomende werlaaamllede& 
petities zullen volgen. 
In de damespoule was spra
ke van een heuse suprema-

Prof. v. Ghmekenstr. 27 OUDENBOSCH -
Dl 65"330557 -

inf~keukenhcwen.nl www.keukenhaven.nl 
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enige van de sterk spelende 
Barry Wijers van FVT. 

Dames 
1 Ana Gogorita (NAK 

Den Helder) 
2 Juan Wei (NAK 

Den Helder) 
3 Cathry Hof (Bergmeren) 
4 Carla Nouwen (Westa) 
5 Danielle Peels (Red 

stars) 
6 Marloes de Smet (DOV) 
7 Linda Creemers (Westa) 
8 Jolanda Waterreus 

(Brandersstad) 
9 Sandra di Pietro (DOV) 
10 Marielle Holterman 

(Hoonhorst) 

Heren 
1 Daan Sliepen (Westa) 
2 Barry Wijers (FVT) 
3 Edgar Malchasian 

(Scylla) 
4 Michiel Janssen (Westa) 
5 Nermin Smajic 

(Brandersstad) 
6 Martijn vd Leur (Cosmos) 
7 Paul vd Leur (Cosmos) 
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Je weet 
bij wie 

je koopt 
BIEZELINGESTRAAT 1 KAPELLE 

TELEFOON 0113 - 341562 



IKJLA§§IE 
J:Y 0 T E J:::!-

De Roterij 21 • 4328 BB Burgh-Haamstede• Tel. (0111) 658095 •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 Cementafwerkvloeren 

(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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AFD ZUIDWEST 

~-· 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 

DRINGEND GEZOCHT 

Een enthousiast 

lid van het afdelingsbestuur 

De bedoeling is dat het te benoemen AB-lid zic_h vooral gaat 
bezig houden met de coördinatie en stimulering van de 

activiteiten op het gebied van technisch werk en opleidingen. 

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de 
voorzitter, Adri Dam. Telefoon 0165 314270. 

VVij dru 

y·) kk • • ~ 11 7 7 "~1 .~ .. r i..,.. " _,,. CL .. J 

C)ns vverk Is 

J ,t,,. ,.. "' 

\ t 1ers1Jan 
l... ............................................................................................................................... . 
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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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• Bij sommige verenigingen zijn clubkam
pioenschappen populair, bij andere ver
enigingen wordt er nog maar zelden om 
gespeeld. Er is geen animo voor. Een 
manier om de clubkampioenschappen 
aantrekkelijk te houden hebben ze ge
vonden bij TIC Deurne. Daar wordt 
tussen de middag gezamenlijk gegeten, 
aan een lange tafel. En dat was in ieder 
geval reuze gezellig. 

• In Oss verrijst een nieuwe tafeltennishal 
en in het in aanbouw zijnde karkas 
vond een bijzondere gebeurtenis 
plaats. Drie leden van ttv OTIC speel
den daar de eerste wedstrijd in het 
nieuwe clubgebouw. De omstandighe
den waren barbaars en een deelnemer 
zei dan ook:"Vanaf nu worden de om
standigheden hier alleen maar beter''. 

• Kapotte tafeltennisballetjes vind je bij 
elke vereniging. Ze verdwijnen zonder 
pardon in een afvalbak. Jammer, want 
in Kaatsheuvel kunnen ze er nog wat 
mee doen. Villa Pardoes is een vakan
tiebungalow bij de Efteling waar ernstig 
zieke kinderen een weekje met hun ou
ders kunnen verblijven. De kapotte ta
feltennisballetjes worden daar gebruikt 
voor het maken van bv. poppenhoofd
jes. Vandaar dat ttv Waalwijk de kapot
te balletjes bewaard voor het goede 
doel. 

• Voorzitter Rob Rits van ttv Tanaka be
nadrukt in Service, het clubblad van de 
Etten-Leurse vereniging, dat PR ontzet
tend belangrijk is. Hij haalt een fraai ci
taat aan van Pierre Ferari:Ïk vergelijk 
PR activiteiten met een locomotief die 
een trein voorttrekt. Als je de locomotief 
weghaalt rolt de trein nog wel even 
door, maar uiteindelijk komt deze tot 
stilstand." 
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• TTV Flash uit Eindhoven had nieuwe 
shirts besteld. Er was gekozen voor 
een Three Ball shirt en de vereniging 
was er zeker van dat er in de regio 
geen enkele club in hetzelfde shirt zou 
rondlopen. Toch is het shirt er niet ge
komen. Waar ging het mis? Allereerst 
bij de douane. Bij het inklaren ontstond 
vertraging en bij het uitpakken van de 
dozen bleken de shirts er niet in te zit
ten. Om nog verdere vertraging te 
voorkomen is uiteindelijk gekozen voor 
een ander shirt. 

• In de Tikketik, het clubblad van ttv 
Smash uit Geertruidenberg staat een 
artikel over het begeleiden van een 
jeugdteam. In het stuk staan allerlei 
omgangsregels vermeld en een stelre
gel die ik u niet wil onthouden:"Goede 
verliezers zijn de grootste winnaars". 

• In lntergame, het clubblad van TICV 
Van Herwaarden uit Veghel, doen de 
Bat Boys verslag van hun ins!'ectie 
van een andere tafeltennisvereniging. 
Kantine, zaal, kleedkamers, het ge
bouw en de tegenstanders zelf worden 
beoordeeld. Alleen is het keuringsrap
port van de Bat Boys wel erg geda
teerd. De beoordeelde vereniging 
speelt al een aantal jaren in een spik
splinter nieuwe accommodatie. 

• De meeste verenigingen organiseren 
in het begin van het jaar een nieuw
jaarsreceptie. In Bergen op Zqpm doen 
ze dat anders. Daar organiseerde ttv 
Het Markiezaat een oudejaarsborrel. 
Tijdens deze avond werd nog stilge
staan bij het jaar van de vrijwilliger en 
werden drie vrijwilligers speciaal in het 
zonnetje gezet. 



• Tics '51 uit Tilburg heeft gemeten dat 
de website een succes is. Sinds de lan
cering van de site, een jaar geleden, 
neemt het aantal bezoekers nog steeds 
toe. Elke week wordt er ook ge-updated 
en dat maakt de site interessantvoor de 
bezoekers. 

• Tijdens de training van de overdag
groep van Cosmos/TTW is de zaal al
tijd vol. Er wordt met enthousiasme ge
traind en gespeeld. Dat enthousiasme 
komt met name door de trainer van de 
groep. Hoe hecht de band is bleek uit 
het onlangs gevierde feestje. De trainer, 
Siep, was vijftig jaar getrouwd en dat 
hebben Siep en Nel samen gevierd met 
die overdaggroep. 

• TTV Taverbo uit Boxtel werd door de 
gemeente in het zonnetje gezet. Tijdens 
de huldiging van alle sportkampioenen 
van Boxtel werd het eerste herenteam 
van ttvTaverbo gekozen tot sportteam 
van het jaar. Daarmee was het nog niet 
op. Wies van Haaren werd gekozen tot 
sportjunior van 2001 van de gemeente 
Boxtel. Dit vanwege haar prestaties en 
enorme inzet voor de tafeltennissport. 

• TTV Stiphout in Helmond heeft een 
nieuw verenigingsplan. Diverse commis
sies zijn druk aan het werk om verdere 
invulling te geven aan de beleidsplan
nen. Met enthousiasme wordt er ge
werkt en het is hoopgevend dat ook jon
gere leden hun verantwoordelijkheden 
nemen en initiatief tonen. Het clubblad 
Kluts maakt ook melding van een suc
cesvol kindertafeltennisfeest. Maar liefst 
700 kinderen maakten kennis met de 
robot en het tafeltennissen. 

• De jeugdcommissie van ttv De Meppers 
uit Heeze organiseert elk jaar een aan
tal activiteiten, zoals het kindertafe lten
nisfeest, het jeugd-oudertoernooi, het 
jeugd-vriendentoernooi, het carnavals
toernooi en het herfsttoernooi. In 'Het 
Mepperke' ste lt de zes leden tellende 
jeugdcommissie zich voor. Het valt op 
dat ttv De Meppers erin is geslaagd om 
de oudere jeugd àan zich te binden, 
want de leden van deze jeugdcommis
sie zijn resp. 17, 19, 19, 19, 21 en 26 
jaar oud en de verhouding man/vrouw is 
precie~ gelijk. 

• Redacties van clubbladen fïRj··-rm;:::~-~::;:---;----~;---------a;i 

;~~·;c~·:~c~~t~:"~~d , . _De Keukenhaven.•_,. 
gelezen wordt. Daarom 

:z~d~~~~~t;~:~o~~:n. fe1t IKtFi~u/;&lf 
Dat gaan ze bij ttv Atta- (}()01"·. /e. Il ·'Fi·~··i · · ·~. 
que in Sint-Oedenrode f. '/t 
ook doen. Misschien is dit f}/11( UI( · g/()l{i .· 
ook iets voor dit blad. 
Ook deze redacteur is be- · 
nieuwd naar wat u graag 
leest. Welke dingen wel 
en welke niet en wat 
moet er wel in dit blad en 
wat niet. Overigens mag 
u ook zonder enquête 
een reactie geven. 

~ . 

Oolr voor u een gedegen advies.en 
sclûffennd design van .valanense.n . 

mef luirl VOt>J' uw keuken. 
Bige.n vttldru.ndige montagedienst vo.or de 

vool'ko.medde werkzaamheden, 

Prof. v" Girmekenstr. 27 OUDENBOSCH 
0165-330557 

in!o@keukenhaven..nl www.keukenltaven.nl 
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