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1 oktober 2002 

Soms 

Soms ben je blij. Soms ben je verdrietig. Soms ben je te
leurgesteld. Soms ben je boos. 
Soms wil je iemand laten delen in je blijheid, in je verdriet, 
in je boosheid. 
Soms ben je het ergens niet mee eens. Je wilt je mening 
laten horen, je wilt zeggen wat jij er van vindt en hoe het 
volgens jou moet. 
Soms zoek je een uitlaatklep. 
Na een verloren tafeltenniswedstrijd zoek je soms naar je 
coach, soms naar een teamgenoot, soms naar geeft niet 
welk luisterend oor. Soms wil je ook alleen maar wegkrui
pen in een stil hoekje. Soms is je tegenstander zoveel be
ter, dat je al blij bent dat je 1 O punten hebt gehaald. 
Soms wil je reageren op onrecht wat in jouw ogen is aan
gedaan. Als dat onrecht in de tafeltenniswereld plaats
vindt, kun je reageren via het bondsblad. Soms doe je dat. 
Je kunt dan rekenen op een aandachtig lezerspubliek, 
maar ook op een reactie van de 'tegenpartij'. 

In ge-Mixed mag je je mening geven en mag je reageren. 
Zolang je de voorwaarden maar in acht neemt die nog 
eens vermeld staan op pagina 5. Soms is de redactie het 
met de inhoud eens. Soms ook niet. De auteur is echter 
altijd verantwoordelijk voor zijn eigen tekst. 

Johan Heurter 
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De eerste afdelingsleden
vergadering van ZuidWest 
vond plaats in Ouden
bosch. Plaats van hande
ling: Hotel Tivoli (van de re
clame op het bulletin Info 
ZuidWest). Het was een
voudig te vinden, het ligt re
delijk centraal in de nieuwe 
afdeling, er was parkeer
ruimte voldoende, maar 
toch was het niet de ideale 
locatie. Wat was er dan 
mis? Het zijn maar een 
paar kleine dingen. Het licht 
in het zaaltje bv. Je kunt 
met een dimmer dat sterker 
laten branden en het brand
de beslist niet sterk. Ik had 
moeite met lezen en heb 
tweemaal gevraagd of het 
licht opgedraaid kon wor
den. Toegezegd werd het 
wel , maar het gebeurde 
niet. Het drankje in de pau
ze. Vooraf was duidelijk af
gesproken dat het om 
21.15 uur pauze zou zijn. 
Voorzitter Adri Dam hield 
zich keurig aan de afge
sproken tijd, maar het per
soneel was nodig in de 
naastgelegen zaal waar 
een bruiloft bezig was. Uit
eindelijk werd er iemand 
gevonden die wat drank wil
de verstrekken, maar toen 
waren we al weer tien minu
ten verder. Het zaaltje wat 
in Hotel Tivoli voor de afde
ling gereserveerd was zat 
vrijwel vol. Dat wil zeggen: 
er stonden niet meer stoe
len klaar. Die werden ach
ter een scherm wel gevon
den, maar het was slorig. 
Kortom, het had allemaal 
wat beter gekund. 
De vergadering zelf was 
een normale afdelingsver-

gadering. Vooraf was com
motie ver.Nacht over de in
voering van de puntentel
ling tot 11, maar die was er 
juist niet. Verderop leest u 
er meer over. 
Er werden ook nog een 
aantal mensen in de bloe
metjes gezet. Ria Elshof 
werd lid van verdienste, 
Pieter Brooijmans werd op
genomen in de ereraad in 
zilver, Cor Bom stopt we
gens persoonlijke omstan
digheden als ACL en ont
ving een pen met inscriptie 
en Chris van Dijk kreeg 
bloemen vanwege zijn 10-
jarig lidmaatschap van de 
afdeling. 
Als nieuw bestuurslid werd 
Chris van de Wetering be
noemd. Hij gaat de post 
technisch werk verzorgen. 
Gezocht wordt er nog naar 
een ACL. 
Nico van Erp kwam nog te
rug op de peilingen die ge
houden zijn op de regiover
gaderingen omtrent de af
delingskampioenschappen. 
Gedacht werd dat mei geen 
geschikte maand zou zijn, 
maar de deelname aan de 
eerste afdelingskampioen
schappen van ZuidWest 
bewijst het tegendeel. Voor 
het eerst moest er op maar 
liefst 70 tafels gespeeld 
wo~en.Vandaardatde 

CTW gekozen heeft voor 
de komende jaren voor mei. 
De regionale kampioen
schappen kunnen dan in 
december/januari gespeeld 
worden en de voorjaars
competitie hoeft niet onder
broken te worden. 

Johan Heurter 
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De ALV heeft met grote 
meerderheid gekozen voor 
invoering tot het spelen van 
games tot 11 punten. Het 
voorstel van het afdelings
bestuur om te starten met 
games tot 11 en in 2003 te 
zien of alternatieve competi
ties in het leven moeten 
worden geroepen, werd op 
verzoek van de vergadering 
aangepast in het onvoor
waardelijk overgaan tot het 
spelen van games tot 11 
punten. Slechts 1 van de 
aanwezige verenigingen 
was tegen het voorstel van 
het afdelingsbestuur. 
Vanaf het komende seizoen 
zullen alle wedstrijden, ge
organiseerd onder auspici
en van de afdeling Zuid
west, gespeeld worden met 
de nieuwe regel. Hieronder 
vallen dus de jeugd en seni
oren competities (alle klas
sen) alsmede de toernooien 
en meerkampen. 
De vergadering drong er 
met klem op aan dat het af
delingsbestuur bij de bonds
raadvergadering van 25 mei 
het ongenoegen van de 
ZuidWest verenigingen uit 
over de invoering van de 
nieuwe regel: een snellere 
en eenduidige invoering van 
zijde van het hoofdbestuur 
en bondsraad zou veel el
lende hebben bespaard. De 
vergadering hoopt dat het 
hoofdbestuur en de bonds
raad op haar vergadering 
besluit de nieuwe regel voor 
alle afdelingen in te voeren. 

Over de invoering van de ti
me-out regeling is nog geen 
besluit genomen. 

Henk Sandkuyl 
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Vorig jaar stopten Ria Elshof en Pieter Brooij
mans met hun bestuurswerk voor de afdeling 
Brabant. Ze kwamen niet terug in het nieuwe 
bestuur van de afdeling ZuidWest en wat toen 
niet kon, gebeurde nu. Beiden werden onder
scheiden voor het vele werk wat ze voor de af
deling Brabant hebben gedaan. 

Ria Elshof heeft 11 Y:i jaar 
de functie van secretaris 
bekleed in het afdelingsbe
stuur. Behalve een uitste
kende secretaris, waar je 
als vereniging altijd een be
roep op kon doen (zelfs op 
onmogelijke tijdstippen), is 
Ria bekend van de leden
administratie. Ze was ei
genlijk het bondsbureau 
van de afdeling Brabant en 
in de nieuwe afdeling Zuid
west blijft ze deze taak ver
vullen. Ze gaat dus eigenlijk 
niet echt weg. Daarnaast 
was ze een gerespecteerd 
bondsraadslid en is ze be
kend van de EK en de WK 
organisatie in Eindhoven. 
Samen met Pieter stuurde 
ze daar de vrijwilligers aan. 
Ria werd door de afdeling 
benoemd tot lid van ver
dienste. 

Pieter Brooijmans was in 
het laatste afdelingsbe
stuur van Brabant voorzit
ter. Hij bekleedde deze 
functie vier jaar. Hij was 
het boegbeeld van de vrij
willigers bij de grote toer
nooien in Eindhoven. Pie
ter heeft vorig jaar op het 
laatste m.oment besloten 
geen voorzitter te worden 
van de nieuwe afdeling. 
Hij heeftzijn prioriteiten bij 
andere verenigingen ge
legd in het Bredase. 
Voor al het werk wat Pie
ter voor de afdeling ge
daan heeft werd hij onder
scheiden met de ereraad 
in zilver. 
De redactie van Ge-Mixed 
feliciteert Ria en Pieter 
heel hartelijk met de on
derscheiding. 
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-· De kadetten Pim de Goede 
en Wies van Haaren en pu
pil Simone de Klerk gaan 
als gevolg van hun goede 
prestaties dit seizoen naar 
de Europese jeugdkampi
oenschappen in Moskou. 
De Goede haalde uitste
kende resultaten. Hij won 
dit jaar beide A-ranglijst
toernooien en de Nationale 
jeugdmeerkampen. Daar
naast werd hij derde op de 
Nederlandse jeugdkampi
oenschappen. Bij de Neder
lands kampioen voor teams 
Cosmos had hij een be
langrijk aandeel in het kam-
pioenschap. . 
Van Haaren haalde nage
noeg dezelfde uitstekende 
resultaten. Zij won dit jaar 
ook beide A-ranglijst
toernooien en de Nationale 
jeugdmeerkampen. Op de 
Nederlandse jeugdkamp~ 
oenschappen werd zij twee
de. 
De Klerk werd op beide A
ranglijsttoernooien derde, 
op de Nederlandse jeugd
kampioenschappen haalde 
zij een tweede plaats en op 
de NJK haalde zij goud. 
Naast deze resultaten heb
ben deze spelers een zeer 
goede progressie laten 
zien. 
Bij de jongens kadetten zal 
naast Pim de Goede ook 
uitkomen Jelle Bosman en 
Wai Lung Chung. Bij de 
meisjes kadetten komt 
naast Wies van Haaren en 
Simone de Klerk ook uit 
Nicky Zetsen. 

Wij wensen alle spelers en 
speelsters veel succes. 



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

Voor meer informatie: 

+ bedri jfscatering 
+ feesten partijen 

Baarends & Bak Catering 
Postbus 8084 
Transportweg 9, 1387 P J Vlissingen 
Telefoon 0118 - 47 56 99 Fax 0118 - 47 59 87 

Accountants-en 
Adviesgroep Rijkse 

Buitenruststraat 6, 4337 EH Middelburg 0118-678900 
vd Spiegelstraat 12, 4461 LL Goes 0113-242628 
Torenstraat 15, 4353 AA Serooskerke 0118-59261 0 

Website: www.AAR . nl 

4 

FRANC. 
KRUITBOSCH 

RECLAME 

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

gevels of ruiten I autostriping 
reclameborden I spandoeken 

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

vlaggen / reclame op kleding 
exclusief glasstraalwerk 

kantoor I 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 



Een ingezonden stuk in de ge-Mixed nummer 
2 van dit jaar is aanleiding om het standpunt 
van zowel Afdelingsbestuur als redactie van 
ge-Mixed ten aanzien van ingezonden stukken 
toe te lichten. 
Uitgangspunt voor het onderstaande is dat ge
Mixed een blad voor en van de leden is. Het 
recht van alle tafeltennisliefhebbers in de afde
ling ZuidWest om hun mening te uiten staat 
dan ook hoog in het vaandel van de redactie. 

De redactie hanteert dan 
ook de volgende regels m. 
b.t. ingezonden stukken: 
• ze mogen niet beledi

gend zijn 
• schelden wordt niet toe

gestaan 
• anonieme stukken wor

den niet geplaatst, d.w. 
z. dat de naam van de 
inzender bij de redactie 
bekend dient te zijn 

• bedreigen is 
(vanzelfsprekend) uit 
den boze 

VVanneereeningezonden 
stuk op een van de criteria 
door de mand valt, zal de 
redactie het niet aanpas
sen, maar in zijn -geheel 
weigeren. Plaatsing bete
kent echter niet automa
tisch dat de redactie het 
eens is met de inzender. 

Feitelijke onjuistheden kun
nen niet altijd door de re
dactie worden gecontro
leerd en zijn daarom geen 
reden om niet tot plaatsing 
over te gaan. Nog moeilij
ker wordt het wanneer er 

meningen geventileerd wor
den: welke mening zou een 
redactie wel moeten accep
teren en welke niet. 

VVanneer een stuk duidelijk 
is gericht tegen b.v. een 
persoon, commissie of ver
eniging, dan zullen deze in 
de gelegenheid worden ge
steld een reactie te geven, 
mogelijk in nog dezelfde uit
gave door het op voorhand 
toezenden van het artikel. 
Dit zal echter niet resulte
ren in het niet plaatsen van 
het artikel. 

De inzender mag dus alles 
schrijven wat hij of zij wil? 
Ja, volgens bovenstaande 
regels wel. Hoeft hij of zij 
dan nergens rekening mee 
te houden? Ja zeker wel, 
maar dat is niet in regels 
vast te leggen. Bovendien 
zou dat vanzelfsprekend 
moeten zijn. 

Vele uren van voorberei
ding van b.v. een evene
ment worden vaak al niet 
beloond met veel waarde-
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ring. Commentaar op de 
uitvoering kan dan ook op 
een constructieve of op 
zijn minst zakelijke manier · 
worden geuit. VVanneer 
een organisatie beslissin
gen treft, in het belang 
van de deelnemers, kan 
daar op gereageerd wor
den zonder de nodige in
sinuaties. Kortom, we kun
nen toch wel als taf elten
nis-liefhebbers op een 
vriendschappelijke manier 
met elkaar omgaan en 
toch kritiek kunnen uiten, 
wanneer we het niet eens 
zijn? 

De redactie behoudt zich 
overigens het recht voor 
stukken in te korten, wan
neer de ruimte het niet 
toelaat. 

Henk Sandkuyl 
Afdelingbestuur ZuidVVest 
Communicatiezaken 



VOOR COMPL'EET 
SCHA"E' TEL 

Uitdeuken zonder spuiten 
(kleine deukjes zonder lakschad~J 

Gratis vervangend vervöê . 
(bij repar24J 

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

FOCW'A 
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NIEUWE RONDES, NIEUWE KANSEN 

Ik ken een tafeltennisser waarvan ik weet dat hij een uit
slagenboek bijhoudt. Dat doet hij al meer dan 45 jaar, 
met veel precisie, vanaf zijn allereerste match als jeugd
speler. Stel je voor, honderden namen van tegenstan
ders, wedstrijddata, games, plussen & min-
nen, competities, chronologische zweet en inspanning, 
gecomprimeerd in duizenden leestekens, en dat alles op
geslagen in een simpel Aspa-schrijfblokje van de Hema. 

Persoonlijke resultaten
boekhoudingen komen bij 
tafeltennissers weinig voor. 
En zeker niet over de tijd
spanne van iemands de
buut tot en met de meest 
recente wedstrijd, zodat je 
een compleet overzicht van 
je loopbaan hebt. Bij de 
meeste van ons strekt de 
herinnering aan eigen ver
richtingen niet verder dan 
enkele weken. Door schade 
en schande wijs geworden, 
nietwaar? Of komt het echt 
omdat we zo nuchter zijn? 
Of willen we vooral niet de 
indruk wekken dat we door 
het boekstaven van wapen
feiten ons spel en onszelf 
serieus nemen? In andere 
takken van sport springen 
ze veel nauwkeuriger met 
cijfers om, vooral in denk
sporten. Zo weet dammer 
Harm Wiersma dat hij in 
zijn lange carrière meer 
partijen gewonnen dan ver
loren heeft, terwijl oud
roeier Niels van der Zwan 
met stelligheid beweert dat 
hij meer wedstrijden heeft 
verloren dan gewonnen. 
Ik vraag me af, heeft dat 
zin, in het voetspoor van 

koele accountants treden en 
je sportieve winst- en verlies
rekening zwart op wit vast
leggen? Ik vraag me af, is 
het verstandig om je in een 
pingpongzaal te vertonen 
met een (grote) plus, een 
(kleine) min of een+/- twijfe
laar op je rug? 
Inderdaad, voorzichtigheid is 
hier geboden. Maar ja, plus
sen en minnen, het houdt 
ons tóch bezig. Alles draait 
om de dichotomie van win
nen en verl!ezen, hoewel er 
ook sporten zijn die het on
beslist kennen. Het is maar 
goed dat de meeste sportlie
den zich niet voortdurend be
wust zijn van hun winst- en 
verliesbalans, terwijl velen de 
fout maken zich in hun ge
drag door nederlagen te la
ten leiden. Anderzijds, er ko
men altijd weer nieuwe ron
des en nieuwe kansen, want 
verliezen is een motivatie om 
te winnen. Tweede motiva
tie: heel soms blijft een uniek 
tafeltennismoment op je net
vlies branden. Met graagte 
herinner je je zo'n ~eldzaam 
mooie spelsituatie. Er naar 
terugverlangen kan een drijf
veer zijn om jarenlang door 
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te gaan. Maar het geheu
gen is selectief. Daarom 
drukt de sportman zijn ne
derlagen liever weg en is 
het moeilijk om uit een ver- . 
liespartij iets te leren. Nog 
moeilijker is het trouwens 
om uit triomfen lering te 
trekken. 
Ter afsluiting vijf Machiavel
li-achtige one-liners: 1) die 
ene keer dat je in de stijl 
van een campionissimo de 
lauwerkrans grijpt, dáár doe 
je het voor; 2) een zege 
geeft voldoening door de 
manier waarop hij tot stand 
komt; 3) je speelt zoals de 
tegenstander dat toelaat en 
daarom is winnen met over
macht half-winnen; 4) win
nen als gevolg van tactiek 
en sluwheid, dat is mooi; 
5) een winnaar heeft alles 
te danken aan de verliezer, 
want plussen en minnen 
kunnen nu eenmaal niet 
zonder elkaar. 
Overigens, ik heb pas ont
dekt dat die Aspa-schrijf
blokken nog steeds bij .v&D 
en Hema verkrijgbaar zijn. 

Ton Mantoua 



•bekers \. 
•medailles 
•vaantjes 
•beeldjes 
•schalen 
•rozetten 
• fietsvlaggen 
• sporttenue's 

-----::-=----~ • enz. Gratis 
graveren! 

KEUKENS & BADKAMERS 
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OTTC organiseerde op 31 mei in haar nieuwe 
accommodatie het jaarlijkse bestuurstoernooi 
voor het regio Noord Oost Brabant. 
Oorspronkelijk hadden zich 31 deelnemers aan
gemeld van 9 verenigingen. Maar op het laatste 
moment moesten de bestuurders van Never Des
pair en Rotac'82 afmelden . . 
Het is wel jammer dat niet meer verenigingsbe
stuurders aan dit gezellige toernooi deelnemen, 
wat tevens gezien kan worden als een afsluiting 
van het tafeltennis seizoen. 

Maar ondanks dat was het 
weer een gezellig gebeu
ren, te meer daar er, door
dat in de nieuwe zaal ge
speeld werd, meer ruimte 
voor de deelnemers was. 
Het volgende jaar zullen 
dan ook commissie leden 
van verenigingen mogen 
gaan deelnemen en zal 
men niet als officieel be
stuurder geboekt moeten 
staan. 
Er werd in de voorronde ge
speeld in vier zevenkam
pen. Hiervan gingen de 
nummers een t/m vier over 
naar het winnaarstoernooi. 
De overige bestuurders gin
gen naar het verliezers 
toernooi. Het toernooi werd 
weer gespeeld met voorgift 
voor de zwakkere spelers. 
Dit wel zo dat de sterke 
speler met een negatief 
aantal punten moest begin
nen. Wat op kon lopen tot -
25 punten. Wel werd er nog 
tot 21 punten gespeeld. 
In het kader van de tijd 
werd er vanaf de kwartfina
le één game gespeeld, 
daar het klokje reeds de 
twaalf slagen was gepas
seerd. 

In het winnaars toernooi 
stonden in de halve finale 
Henk van Rijn (Regio be
stuur) en Maarten Kooien 
(LiempdITTVS) tegenover 
elkaar. De andere halve fi
nale was een aangelegen
heid tussen Cor Vos 
(Return) en Mark Bleijen
berg (Smash 73) Uiteinde
lijk plaatste zich Maarten 
Kooien en Mark Bleijenberg 
zich voor de finale. Maarten 
Kooien werd uiteindelijk de 
winnaar. 
In het verliezers toernooi 
stonden Leo van Brakel 
(Return) en Frank Hane
graaf (OTTC). De andere 
halve finale ging tussen 
Hanneke vd Horst (OTTC) 
en Mart Berkelmans 
(Liempd/TTVS). De finale 
was een OTTC aangele
genheid waar Frank zich de 
sterkste toonde. 
De verenigings prijs ging 
ook dit jaar weer naar het 
organiserende OTîC. Met 
op de 2e plaats nieuwkomer 
Smash73. 
Na afloop kon Nico van Erp 
de prijzen aan de.finalisten 
en de verenigings prijs 
overhandigen. 
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Voorzitter van het Regio, 
Hans vd Bruggen, dankte 
het organiserende OTTC 
voor de gezellige avond in 
deze mooie accommodatie 
en sprak tevens de wens ujt 
dat het volgende jaar meer 
verenigingen aan de uitno
diging gehoor zullen geven. 

Nico van Erp (OTTC) 

In januari van dit jaar is in 
Bakel een nieuwe tafelten
nisclub opgericht, ttc MetEf
fect. Ze hebben onderdak 
gevonden in sportzaal De 
Beek. De trainingen zijn op 
maandagavond. Voorde 
jeugd van 18.30 tot 20.00 
uur en voor de senioren 
van 20.00 tot 22.00 uur. Er 
zijn nog bestuursleden no
dig en leden zijn ook van 
harte welkom. 



-·-
In de vorige ge-Mixed riepen we verenigingen op 
om ons op de hoogte te brengen van activiteiten 
die in de competitieloze zomermaanden georgani
seerd kunnen worden. De Hilvarenbeekse vereni
ging Hita '79 reageerde. 

Activiteiten Hita '79 

In de bourgondische Kempische omge
ving, heeft zich sinds 1979 de Hilvaren
beekse tafeltennisvereniging Hita '79 ge
vestigd. Hita is een vereniging van 44 le
den. Ongeveer de helft daarvan is jeugd
lid. Binnen onze vereniging hebben we en
kele erg fanatieke leden, die regelmatig 
een activiteit organiseren. Het versterken 
van het groepsgevoel en het krijgen van 
meer naamsbekendheid, liggen hier aan 
ten grondslag. Een aantal activiteiten die 
door andere verenigingen worden georga
niseerd bezoeken we collectief, zoals het 
Vincent Chin toernooi in Loon op Zand, de 
Regionale Middenbrabantse Kampioen
schappen en 'De nacht van de Rots' van 
Taverbo. Het zou te ver gaan om al onze 
eigen activiteiten, van bloembollenactie tot 
'Op glad ijs' en van zeilkamp tot driekamp
training , uitgebreid te beschrijven. Toch wil 
ik graag een paar activiteiten toelichten die 
in mijn ogen vrij uniek zijn. Mochten ande
re verenigingen vragen of suggesties heb
ben, dan zijn zij van harte uitgenodigd om 
contact met mij op te nemen via ericabra
hams@hotmail.com. Het heeft per slot van 
rekening geen enkele zin als elke vereni
ging zijn eigen wielen uit gaat vinden. 

Eric Abrahams 
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Ballen knallen 

Met de handen in het haar nam Hita '79 
drie jaar geleden deel aan de plaatselijke 
jaarmarkt: de Hilvermert. Naamsbekend
heid bij het Hilvarenbeekse publiek was 
de filosofie achter deze actie. Maar dan 
moest er wel actie zijn, want een stand 
met enkel een paar folders, dat is niet di
rect wat Hita '79 is. Uiteindelijk werd er ge
kozen tot het 'Sla je slag'-spel, wat elke 
vereniging ongetwijfeld kent: de tafelten
nisrobot geeft balletjes aan, waarop een 
deelnemer zo snel mogelijk, doch uiterlijk 
binnen een minuut, drie bekertjes van de 
tafel moet zien te spelen. Inzet was een 
gulden en bij succes werd het dubbele te
rugverdiend. Niet erg winstgevend, maar 
dat was ook niet onze opzet. Hoewel we 
zelf wel enorm schik hadden met deze ac
tiviteit, die meestal op het terras ejndigde, 
zaten er ook nadelen aan: de bekertjes 
waaiden weg, regen is niet goed voor de 
tafel en voor de robot, je moet stroom 
hebben, je moet overal tussen de bezoe
kende menigte naar balletjes gaan zoe
ken, enzovoort. Dit jaar heeft de Hita een 
nieuwe activiteit, je kunt namelijk niet ie
der jaar met dezelfde actie komen. Dit jaar 
gaan we 'Ballen Knallen'. Menig jaar
marktbezoeker kent het oudhollands 
worsthakken. Welnu, vervang de worst 
door een pingpongballetje en het bijltje 
door een batje, en een nieuwe activiteit is 
ontstaan. Komen we ook op een nuttige 
manier van onze oude 38-millimeter
balletjes af. Voor volgend jaar verwachten 
we echter wel een probleem: we hebben 
geen 38-millimeterballetjes meer en bezit
ten een robot die geen 40-millimeterballet
jes 'lust' . Welke vereniging heeft een leu
ke jaarmarktactiviteit? 

( 



Thuisblijverstoernooi Hita '79 

Na de laatste training bergen de leden van 
Hita '79 uit Hilvarenbeek hun batjes nog 
niet al te goed op. Midden tussen het oude 
en het nieuwe seizoen in, wordt namelijk 
het thuisblijverstoernooi georganiseerd. 
Zoals de naam het zegt, mag iedereen die 
midden in de zomervakantie in Hilvaren
beek zijn vakantie viert, daar aan mee 
doen. Middels een aangepast reglement, 
worden de wedstrijden gespeeld op een 
vijftal tafels. Het is de tweede keer dat dit 
evenement georganiseerd wordt, dus er 
mag al voorzichtig van een traditie gespro
ken worden. 
De opzet van het toernooi is zo, dat ieder
een evenveel wedstrijden speelt en dat 
vooraf absoluut niet te voorspellen valt wie 
de winnaar is van het 'Mega-Hita-Thuis
blijvers-Survival-Pakket'. Deze hoofdprijs 
bevat allerlei zaken die onontbeerlijk zijn 
voor een onbezorgde vakantie in Hilvaren
beek: van vliegenmepper tot paprikachips, 
van echte Beekse ansichtkaarten tot mug
genkaarsen. De wedstrijdleiding: "Het 
unieke van dit toernooi is, dat iedereen 
kans maakt om te winnen. Per wedstrijd 
worden er twee sets gespeeld. Elk ge
scoord punt telt mee. Iemand die 21-20, 
15-21 speelt, heeft dus toch 36 punten. Na 
elke ronde wordt een tussenstand opge
maakt en kiezen wij voor elke deelnemer 
een nieuwe tegenstander uit. Oké, de 
sterkste speler zal de meeste punten halen 
en bovenaan eindigen. Daarom hebben 
we voor aanvang van het toernooi een 
nummer in een envelop gedaan. Degene 
die op die positie staat in de eindschikking, 
ontvangt het Thuisblijverspakket. Vorig 
jaar was dat de nummer negen." 
Het Thuisblijverstoernooi wordt gehouden 
op 27 juli in de gymzaal van OBS De Drie
hoek in Hilvarenbeek en begint om 17.00 
uur. Tot die tijd kan men inschrijven. Rond 
de klok van zes uur wordt er een geza
menlijke broodmaaltijd genoten, waarna 
het toernooi tot een uur of half tien wordt 
voortgezet. Totin de kleine uurtjes kan er 
worden nageborreld, leert de ervaring. 
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Toernooigekklassement 

Het begon als een grappige opmerking tij
dens de Paaskampioenschappen in Don
gen op eerste Paasdag verleden jaar. We 
zouden het volgende seizoen bij gaan 
houden wie er aan toernooien mee deed 
en daar punten aan koppelen. Er werd om 
gelachen, maar nu is hij er echt: het toer
nooigekklassement. Voor degene die geen 
flauw idee hebben wat dat inhoudt, volgt 
een korte uitleg. 
Het toernooigekklassement is alleen voor 
leden van Hita '79 uit Hilvarenbeek. Ieder
een die mee doet aan een toernooi krijgt 
een punt voor deelname, ook als wegens 
een blessure wordt afgemeld. Degene die 
een erkende derde eindplaats haalt, krijgt 
een punt extra. Voor de tweede plaats zijn 
er twee punten extra en voor de eerste 
plaats krijg je drie punten erbij. Zo kan het 
zijn dat iemand die kampioen wordt in het 
dubbel en in het enkel in een keer zeven 
punten erbij krijgt. 
Degene die aan het einde van het seizoen 
(dus na het thuisblijverstoernooi) de mees
te punten heeft, die mag zich T oernooigek 
van het seizoen noemen. Eeuwige roem is 
de hoogst krijgbare prijs, dus zullen we erg 
kwistig met de prijzen omgaan. 

Andere activiteiten 

TTV Hita '79 heeft nog een aantal andere 
voorbeelden aan de redactie gestuurd van 
activiteiten die ze door het jaar heen orga
niseren. In een volgende ge-Mixed zullen 
we daar aandacht aan besteden. 
Uiteraard houden we ons aanbevolen voor 
ideeën van andere verenigingen. Ge
Mixed kan dan als een doorgeefluik dienen 
zodat niet iedereen het wiel hoeft uit te vin
den: 

( 
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Zaterdag 8 juni organiseerde tafeltennisvereni
ging Unicum weer het jaarlijkse voetbaltoernooi 
voor tafeltennisverenigingen. Na een dag met 
mooi weer en zonder buien, we zijn anders ge
wend, was het voetbaltoernooi weer een groot 
succes. 

De tafeltennissers van 16 
teams uit 12 verenigingen, 
waarvan 1 vereniging met 3 
teams èn 2 verenigingen 
met 2 teams lieten zien ook 
zij met een voetbal aardig 
uit de weg te kunnen. Er 
werd op het veld aan de 
Heggestraat in Geldrop fa
natiek maar uiterst sportief 
gestreden om een plaats in 
de finales. 
Er werden 48 wedstrijden 
gespeeld alvorens bekend 
werd dat het team van De 
Johnny's van T.T.V. Her
waarden dit jaar de winnaar 
zou zijn, na vorig jaar in de 
finale geklopt te zijn. 
In een leuke finale tegen de 
verrassende Goudgele rak
kers uit Valkenswaard won
nen de Johnny's met 3 - 1. 
De goudgele rakkers zaten 

De uiteindelijke uitslag was: 

er helemaal door, mede 
doordat Jan Cox mee 
moest doen en omdat die al 
aardig op leeftijd is. 
Over het hele toernooi ge
zien hadden we terechte 
winnaars, die al 4 jaar mee
doen en voor de tweede 
keer dit toernooi naar hun 
hand wisten te zetten. 
De Anita's van TTV her
waarden wonnen de zo fel 
begeerde Fair-play cup. Dit 
volledig uit dames bestaan
de team stond terdege haar 
mannetje en werd niet eens 
laatste. 
Dit was voorbestemd voor 
het tegenvallende team FC 
Kansloos van T.T.V. Best. 
Zij hadden er zelf al niet te 
veel vertrouwen in gelet op 
de gekozen naam. 
Het 2° van Unicum Uong 

1. De Johnny's (T.T.V. Herwaarden) 
2. Goudgele rakkers (Valkenswaard) 
3. Waalre 
4. Jong Unicum 
5. Deurne 
6. De Meppers 
7. Mix van Nix (Geenhoven) 
8. Oud unicum 
9. Stiphout 1 
10. Breda 
11. FC Verse pils (Never Despair heren) 
12. De Ruperts (T.T.V. Herwaarden) 
13. De huppeltrutjes (Never Despair dames) 
14. Smash '73 
15. De Anita's (T.T.V. Herwaarden dames) 

+ Fair play cup 2002 
16. FC Kansloos (T.T.V. Best) 
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Unicum) werd 4° door in de 
kleine finale met shoot outs 
te verliezen van Waalre. 
Toen om 20.00 uur in de 
zaal van Unicum de prijsuit
reiking plaatsgevonden had 
volgde er een gigantische 
feestavond in het clubhuis 
van Unicum dat tot in de la
te uurtjes duurde. Mede 
dank zij de voortreffelijke 
muziek van Bas van de 
Putten. 
Dit toernooi zal volgend jaar 
wederom een vervolg krij
gen en voor al diegene die 
niet mee gevoetbald heb
ben en daar nu toch spijt 
van hebben, hou je volgend 
jaar niet in . 

Johan Franssen 



111 
De voorjaarsvergadering 2002 van de 
bondsraad was, ook voor diverse perso
nen, een heel bijzondere, zoals uit het vol
gende blijkt. 

Het was de eerste vergadering van de 
bondsraad in nieuwe samenstelling. In 
november 2001 was besloten het aan
tal bondsraadleden te beperken tot 4 
per afdeling, hetgeen bij 8 afdelingen, 
32 bondsraadsleden oplevert. De ver
kleining van het aantal leden en een 
betere voorbereiding van stukken voor
af in commissies, zou tot een efficiënte
re werkwijze moeten leiden. 
De hiervoor genoemde besluitvorming 
m.b.t. de samenstelling van de bonds
raad kon in november 2001 niet de 
goedkeuring verkrijgen van de afdeling 
Gelre. Uit protest waren daarom de af
gevaardigden van die afdeling niet op 
deze vergadering aanwezig. Een bij
zonder kritisch lid van die afdeling, de 
heer Stappers, die eerder liefst 4 zaken 
tegen het hoofdbestuur aan de tucht
commissie voorlegde en vervolgens 4 
beroepschriften instelde tegen die uit
spraken, was nu dus ook voor het eerst 
sinds jaren niet present. 
De afdeling ZuidWest was vertegen
woordigd door de op 24 mei j .I. be
noemde nieuwe bondsraadsleden t.w. 
Adri Dam (communicatie), Nico van Erp 
(breedtesport) , Hans van der Bruggen 
(algemene bestuurlijke zaken/financiën) 
en Leo Zuidweg (topsport). Voor Leo 
was het zijn eerste bondsraadvergade
ring, de overige afgevaardigden waren 
al eerder bondsraadlid. 
Voor Mirjan de Graaf was het ook de 
eerste vergadering als hoofdbestuurs
lid: zij krijgt de verantwoordelijkheid 
voor de portefeuille Communicatie, 
waaronder ook TTM valt: zij zegde 
meer TTM 's toe en info via e-mail. Ook 
zal zij zich gaan buigen over een nieu
we huisstijl van de NTTB. Het hoofdbe
stuurslid Erwin Ormel, de penningmees-
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ter van de bond, nam in deze vergade
ring afscheid en werd voor zijn vele 
verdiensten voor de bond, benoemd 
tot Erelid. De in onze afdeling beken
de Cees Hobbelen nam na vele jaren 
uitstekend vrijwilligerswerk, afscheid 
als voorzitter van de Commissie van 
beroep. Voor de heer P. de Ruijter uit 
Vught, manager van het bondsbureau, 
was het ook de eerste bondsraadver
gadering. 
Dat de vergadering vóór 15.30 uur 
was afgelopen was ook heel bijzonder 
... of dit het gevolg was van de hier
vóór vermelde verkleining van de raad 
óf de afwezigheid van de afdeling Gel
re zal eeuwig onbekend blijven. 

De agenda 
De agenda bevatte de gebruikelijke stuk
ken als, vaststelling notulen, ingekomen 
stukken, bespreking van de diverse jaar
verslagen van hoofdbestuur en commis
sies, verkiezing van hoofdbestuursleden 
en benoeming leden bondsraadscommis
sies, enkele voorstellen inzake reglemen
tering en uiteraard de rondvraag. Bij de 
opening zei voorzitter Jos Verdier dat hij 
hoopte dat de nieuwe verkleinde raad ef
fectiever zal functioneren, dat er meer 
sprake zal zijn van informatie uitwisseling 
en dat hij hoopt op een betere communi
catie tussen raad en bestuur. Hij memo
reerde ook de bronzen medaille behaald 
door het duo Heister/Keen op het EK en 
het winnen van de Europacup door het 
damesteam met o.a. Bettine Vriesekoop. 
De actie van de afdeling Gelre, uit protest 
afwezig op deze vergadering , noemde hij 
contraproductief. 
De belangrijkste bespreekpunten waren 
uiteindelijk: 

De 11 punten regel 
Het besluit van het Hoofdbestuur luidde 
als volgt: Besloten is, op basis van alle 
onderzoek, consultatie en informatie, de 



regel Games tot 11 niet integraal in te voe
ren op afdelingsniveau. Dit betekent dat 
afdelingen zelf kunnen beslissen of, en zo 
ja op welke wijze en op welk moment, de
ze regel ingevoerd wordt in de afdelings
competities. Wel beveelt het hoofdbestuur 
de afdelingen nadrukkelijk aan de regel 
wel in te voeren bij de jeugdcompetities. 

Adri Dam, voorzitter van onze afdeling, 
deed verslag over hetgeen hierover is be
sproken en besloten tijdens de op 24 mei 
gehouden algemene leden vergadering. 
Toen is besloten om in de afdeling Zuid
west onmiddellijk te starten met de games 
tot 11, zowel bij de jeugd als de senioren. 
Hij adviseerde voorts het hoofdbestuur, zo
als ook was bepleit door de ALV, voortaan 
onmiddellijk zaken in te voeren die interna
tionaal worden besloten. Dus niet meer te 
handelen zoals met deze invoering, eerst 
Eredivisie, dan landelijk en wat de afdelin
gen betreft verder maar te bezien. Ook 
met de omvang van de bal zijn dergelijke 
zaken aan de orde geweest en ook dit le
verde toen veel onduidelijkheden en pro
blemen op. Adri drong er bij de andere af
delingen ook op aan om niet te schromen 
met directe invoering van de spelregel tot 
11 op alle fronten. 
Na verdere discussies bleek dat er enkele 
afdelingen zijn die direct met de 11 pun
tenregel van start gaan, er zijn afdelingen 
die hierover nog een beslissing moeten 
nemen en er zijn afdelingen die voorlopig 
nog geheel of gedeeltelijk met de 21-
punten verder gaan. Met deze afdelingen 
zal het hoofdbestuur in overleg gaan, een 
overleg dat niet nodig werd geacht door de 
afdeling Midden, waar gedurende de eer
ste drie jaar nog tot de 21 gespeeld zal 
gaan worden. 

De jaarrekening 2001 
De NTTB realiseerde een "winst" van € 
4.002 in het jaar 2001. De baten/inkom
sten leverden een bedrag op van € 
1.580.724 en de uitgavenkant sloot met 
een bedrag van€ 1.576.722. 
Vergeleken met de begroting 2001 
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(tellingen€ 2.148.648) lagen beide bedra
gen ca.€ 570.000 lager, hetgeen betekent 
dat bijna %e deel van de begroting niet ge
realiseerd werd. Dit komt omdat Subsidies 
van VWS en NOC totaal ca. € 250.000, 
geraamde sponsoring ca.€ 150.000 en 
geraamde vergoedingen ca.€ 165.000 
achter bleven bij de begroting 2001. Ge
lukkig werden de uitgaven hierop aange
past en helaas ging dit dus ten koste van 
geplande activiteiten. 
Vanwege de personele onderbezetting op 
het bondsbureau, de reorganisatie aldaar 
en de verhuizing naar het nieuwe PWA
centrum in Zoetermeer, konden helaas ve
le activiteiten onvoldoende doorgang vin
den. Ook toegezegde TTM's en kaderin
fo's kwamen niet of onvoldoende bij de le
den thuis. Inmiddels heeft verhuizing 
plaats gevonden en is de bureaubezetting 
compleet en kunnen we dit jaar meer van 
de bond verwachten. 
Het eigen vermogen van de NTTB 
(exclusief de afdelingsvermogens en het 
bedrag van de fondsbeheerscommissie) 
steeg uiteindelijk naar€ 75.367. 
Onze afdeling had voor9f aan de penning
meester over het toegezonden financieel 
verslag diverse opmerkingen gemaakt: bij
lagen ontbraken, zowel van financiële 
commissie als van de accountant, er zaten 
slordige fouten in het verslag en toelichtin
gen waren vaak te summier en onvoldoen
de. Tijdens de vergadering werden aanvul
lende stukken uitgereikt en werden verde
re toelichtingen door de penningmeester 
verstrekt. Uiteindelijk stemde de bonds
raad in met de jaarrekening 2001. 

Tot slot 
De vergadering kon tijdig worden beëin
digd en was in een prettige sfeer verlopen. 
In TTM zal nog nader informatie worden 
gegeven over de nieuwe spelregels. Het 
hoofdbestuur is nu nog zoekende naar 
een penningmeester: wie belangstelling 
heeft - en kennis van zaken - kan zich op 
het bondsbureau aanmelden. 

Uw verslaggever, Hans van der Bruggen. 
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Op zaterdag 11 mei, het einde van de voorjaarsva
kantie, is het erg druk met het vliegverkeer op Schip
hol en daardoor vertrekt de de Boeing 737 800, met 
Jan Remmers en Gerrit van den Bosch aan boord, 
veertig minuten te laat richting Spanje, waar de twee 
leden van tafeltennisvereniging Scaldina uit Zierikzee 
voor de vierde keer gaan deelnemen aan het toer
nooi in Lloret de Mar. 

Zonder problemen bereikt 
het Transaviatoestel de 
eindbestemming waar de 
ruim honderdtachtig passa
giers een teleurstelling 
staat te wachten. In plaats 
van mooi helder weer met 
een lekker warm schijnende 
zon is de lucht pikzwart en 
komt de temperatuur niet 
boven de twaalf graden uit. 
Voordeel is nog dat de re
gen uitblijft tot iedereen in 
de bus zit, maar dan gaat 
de sluis ook echt open. De 
hele verdere middag, avond 
en nacht blijft het eindeloos 
stromen. 
Wat is het dan fijn als je de 
volgende morgen bij het op
staan een blauwe hemel 
met zonneschijn ziet. Net of 
je in een andere wereld 
bent. Dat zijn ze ook wel 
een beetje en daarom gaan 
ze op zondagmiddag een 
stukje van de omgeving 
verkennen, zoals dat ook in 
eerdere jaren is gebeurd. 

Klauteren 
Eerst gaat het richting de 
verhoging, aan het eind van 
de boulevard, waar je een 
goed uitzicht hebt op een 
klein stukje van de Costa 
Brava, wat in het Spaans 
"Woeste kust" betekent, om 
daarna via "Castel! de Sant 
Joan", een kasteel dat nog 

uit de elfde eeuw stamt en 
waarvan, door de vele oor
logen, alleen nog een ron
de toren is overgebleven, 
het pad naar natuurtuin 
Santa Clotilde te kiezen. 
Eigenlijk moet je paadje 
zeggen, want je kunt niet 
met zijn tweeën naast el
kaar lopen, of liever ge
zegd klauteren. De voorste 
man moet goed de rood
witte markering in de gaten 
houden anders gaat het 
snel fout. 
Het vordert goed totdat in
eens een tientallen meters 
lange en hoge gaasomhei
ning de weg verspert. Het 
schermt de tuin af van een 
huis dat dicht aan zee, op 
de rotskust is gebouwd. 
Gerrit en Jan besluiten om 
zich langs de afscheiding 
naar beneden te laten zak
ken en verder de water
kant te volgen. Jan ziet in 
het hobbelige rotspad, met 
flink niveauverschil, nog 
een normale doorgang. 
Zich steeds vasthoudend 
aan struiken of omgewaai
de bomen schuifelen de 
twee verder. Besluiteloos 
blijven ze even later staan 
als alleen nog kale rotsen 
zijn te zien. Einde oefening 
denken ze, als er ineens 
een jongeman uit de diepte 
opduikt en de richting in-
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slaat waar de twee net van
daan komen. Het is dus 
toch mogelijk om verder te 
gaan. Voorzichtig glijden ze 
naar beneden waar het 
zeewater tegen de harde 
kust beukt. Verderop is 
weer een stukje bos te zien 
en springend van kei op kei 
proberen ze dit stukje groen 
te bereiken. 

Schurende uitsteeksels 
Steunzoekend aan rotspun
ten klimmen ze omhoog en 
als ze bijna boven zijn 
staan ze weer oog·in oog 
met een man in een zwem
broek die iets in zijn handen 
houdt. Dit blijkt een meeu
wenjong te zijn dat waar
schijnlijk uit het nest is ge
vallen, wat het geschreeuw 
van enige laag over hun 
hoofden scherende volwas
sen vogels onderstreept. 
Uit de, half in gebarentaal, 
gevoerde conversatie met 
de vogelvriend maken de 
twee tafeltennissers op dat 
er om de hoek van de vol
gende rotsformatie een 
"beach" moet zijn. 
Schurend langs de harde 
uitsteeksels lukt het ze om 
rond de bocht te komen en 
zien ze in een inham inder
daad een klein stukje 
strand met daarvoor, op de 
rotsblokken liggend, een in 



adamskostuum zonnende Bloed aan de rots fouten waardoor hij de eer-
man. Jan zit nu in gehurkte hou- ste game makkelijk wint. In 
Het is dan nog een hele ding onder hem en durft zich de tweede game heeft onze 
toer om zonder kleerscheu- niet goed op te richten, bang Scaldinaspeler ineens een 
ren, de nodige schrammen dat hij valt. Grote zweetdrup- antwoord op de moeilijk be-
en builen hebben ze al op- pels parelen op zijn voor- speelbare Sjefke en is als 
gelopen, de naaktloper te hoofd en heel timide zegt hij: eerste bij de elf punten. 
passeren. Half lopend en "Ik denk dat ik maar terug Verder dan winst van deze 
kruipend bereiken ze dan ga". Gerrit probeert hem een ene game komt Gerrit niet. 
toch de volgende bocht om hand te geven om hem op te Zijn tegenstander gooit een 
daar weer blote lichamen te trekken, maar de afstand is moeilijke service in de strijd 
ontdekken van een aantal veel te groot. en gaat met een 4-1 over-
mannen en vrouwen. Dan ineens komt hij toch in winning aan de haal. 
Bij het zien van dit clubje beweging, springt naar voren Jan trekt de stand weer ge-
mensen krijgen de twee om, een stuk lager waar Ger- lijk door tegen tweede man 
klauteraars het idee dat het rit is terecht gekomen, zich Gilbert Oir met 3-1 te win-
grote strand net ver weg aan de steenmassa vast te nen. Niet direct een moeilij- .... meer kan zijn. Inderdaad grijpen en met grote krachts- ke pot voor ons Scaldinalid, 
als ze na grote moeite bij inspanning een plek voor zijn omdat hij steeds een paar 
het laatste hoekpunt komen voeten te veroveren. Dat er punten voor kan blijven. Be-
ligt daar heel verlokkend bloed uit zijn knie sijpelt en halve dan in één game, 
een flink stuk blinkend zijn elleboog flink is bescha- waarbij hij gelijk tegen een 
zand. digd deert hem op dat mo- 0-6 achterstand aankijkt, 
Alleen lijkt het onmogelijk ment niet. De uitweg is nu in maar verder zijn er leuke 
om de laatste hindernis, zicht. Via een laatste zee- rally's bij. Het dubbel is een 
een stuk kale rots om- inham, waar zich op het drama voor het Zeeuwse 
spoeld door de branding, te hoogste gedeelte een paar duo. Het klikt helemaal niet 
nemen. "echte gluurders" hebben tussen de twee clubgeno-
In hun rug voelde ze de verzameld, bereiken de twee ten en ze worden gewoon 
ogen van de naturisten avonturiers het strand en met 11-5, 11-6en11-8 
priemen. Het is zo goed als slaan de weg naar boven in weggetikt. 
zeker dat die de twee in- om daar aan het einde, de Dqn zijn er nog twee kan-
dringers als gluurders be- toegang tot de natuurtuin te sen. Gerrit benut die gelijk 
schouwen. Daarom kunnen ontdekken. Nu weten ze dat tegen Gilbert door met 3-1 
ze daar niet blijven staan ze langs de totaal verkeerde te winnen na een 2-0 voor-
dralen en moet er snel een en bijna onmogelijke kant sprong. Jan heeft het ook 
beslissing komen. "Santa Clotilde" hebben be- moeilijk tegen Sjefke. 
Gerrit zoekt met zijn ogen reikt om dan tot de conclusie Prompt verliest hij de eerste 
de rots af en meet de af- te komen dat al die inspan- game. Door hierna het initi-
stand. Voor hem is, door al ning en moeite niet opweegt atief te behouden komt hij 
die voorgaande lastige hin- tegen hetgeen ze in deze tra- met 2-1 voor. Maar Sjefke 
dernissen, terugkeren ta- ditionele en ouderwetse aan- laat zich niet wegpoetsen. 
boe. Als hij een klein uit- gelegde tuin te zien krijgen. Hij komt terug tot 2-2 door-
steeksel ontdekt waagt hij, dat hij verschillende harde 
zonder nadenken, de Eerste wedstrijd smashes van Jan kan re-
sprong, met het risico om De openingswedstrijd op tourneren . 
enkele meters naar bene- maandagmorgen tegen In de strijd om de laatste elf 
den in de kolkende bran- "Smitje" begint vrij moei- punten weet Jan steeds 
ding te vallen. Gelukkig kan zaam. Tenminste voor Gerrit, een paar puntje voor te blij-
hij zich meteen vastgrijpen want hij weet niet hoe hij te- ven en de druk op de ketel 
en door één van zijn benen genstander Sjefke, een licha- te houden. Hierdoor wint hij 
hoog op te tillen lukt het melijk gehandicapte knaap, met 11-8 en is het eerste 
hem om een inhammetje te moet aanpakken. De vrolijke winstpunt binnen. Al met al 
bereiken en is hij veilig . Limburger brengt alle ballen wel een moeilijk begin. 

terug en maakt bijna geen 
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Winst en verlies 
Op dinsdagmorgen moeten 
de twee Scaldinaspelers al 
om negen uur aantreden 
tegen de twee Belgische en 
Franssprekende knapen 
André en Thomas Houb
rechts, die beiden niet ou
der dan 18 en 16 j13ar zijn. 
Gerrit begint tegen de lan
ge André en ondanks dat 
hij en paar keer achterstaat 
kan hij toch nog vrij gemak
kelijk in drie games de winst 
pakken. Voor Jan is het 
dan nog te vroeg om opti
maal te draaien en moet de 
jongste, die veel makkelij
ker slaat dan zijn oudere 
broer, voor laten gaan. 
Maar in het dubbel is het 
Schouwse team gewoon de 
baas en scoort drie punten 
op rij. 

1 

1 

1 
1 

Jan, nu helemaal wakker, 
laat de zwak spelende 
André alle hoeken van de 
tafel zien, waardoor de to
tale overwinning met 3-1 
een feit is. Broertje Thomas 
heeft nu alle inspiratie ver-

1 
1 

leren en is zodoende een 
gemakkelijke prooi voor 
Gerrit. Eindstand dus 4-1. 
Het Scaldinateam moet 
hierna nog een wedstrijd 
spelen tegen Peter Preuter 
en Ronald Bergman, die 
onder de naam Wijk 16 
opereren. Bij kennismaking 
blijkt dat ze beiden vierde 
klas spelen en hun twee 
eerder gespeelde partijen 
met 5-0 hebben gewonnen. 
Gerrit en Jan kiezen er voor 
om er lekker tegenaan te 
gaan. Hierdoor zijn er con
stant leuke rally's te zien en 
eindigen vele games 
slechts met twee of drie 
punten verschil, wel steeds 
in het voordeel van Wijk 16-
spelers. Alleen Jan smaakt 
het genoegen om Peter 
Preuter in vier games te 
verslaan . Echt klasse en 
daardoor wint Wijk 16 nu 
met 4-1 in plaats van 5-0. 

Eitje 
De wedstrijd van woensdag 
tegen Kwiek is echt een ei-

tje. De twee Jannen, 75 en 
67 jaar, hebben al hun 
voorgaande wedstrijden 
reeds met 5-0 verloren en 
ook het Scaldinaduo kan 
niet anders dan hen met 
dezelfde cijfers om de oren 
slaan. Toch wel jammer, 
want het zijn echt leuke ke
rels. 
Door deze overwinning ein- -
digen Jan en Gerrit als 
tweede in de poule en gaan 
door naar de kwartfinale 
waar zij het op donderdag 
mogen opnemen tegen 
nummer één van de vol
gende poule. Maar wat 
vreemd, bij het verlaten van 
de sporthal kijken zij nog 
even op de scorelijst en 
daar staat niet Scaldina als 
tweede genoteerd maar het 
Belgisch/Franse team. Dat 
moet een vergissing zijn, 
want deze knapen hebben 
ook hun laatste wedstrijd 
tegen Wijk 16 verloren. Het 
Scaldinatweetal heeft dus 
drie punten en zij twee. De 
volgende morgen moeten 
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ze dus eerst met de leiding 
babbelen, want dit klopt 
niet. 

Zware klus 
Inderdaad is op donderdag
morgen de man achter de 
organisatietafel het met de 
zienswijze van Jan en Ger
rit eens dat zij een ronde 
verder zijn en tegen Huub 
Diederen en Chris Venrooy 
van Sport en Spel moeten 
aantreden. Een zware klus 
blijkt meteen, Gerrit verliest 
namelijk kansloos met 3-0 
van Chris. 
Jan doet het een stuk be
ter, maar Huib, een pure 
verdediger die ballen bijna 
vanaf de grond terugspeelt, 
sluit de eerste elfpunten
reeks met twee geluksbal
len af. Laat de tweede ga
me bij 9-9 nu op precies de
zelfde manier verlopen. Jan 
balen natuurlijk, maar hij 
neemt meteen revanche en 
trekt de derde ronde met 
11-8 naar zich toe. On
danks hele leuke rally's is 
de grijzende Limburger in 
de vierde game de sterkste 
en staat het Scaldinaduo 
met 2-0 achter. 
Omdat Gerrit in de eerste 
game van het dubbelspel 
niet goed raad weet met de 
service van Huub gaat dit 
gamepunt snel naar de te
genstanders. Dan in het 
vervolg is er ineens een 
heel ander spel. Jan slaat 
er lekker op los en Gerrit 
maakt weinig fouten, zodat 
zij met 11-7 terugkomen. 
De derde en vierde game 
zijn dan kopieën van de 
voorgaande en staat er 
toch een 2-2-stand op het 
wedstrijdformulier. 
Gerrit kan nu de service 
van Huub wel retourneren, 
alleen stuit de bal te hoog 
op zodat Chris makkelijk 

kan intikken en de Scaldinat
wee op achterstand zet. Bij 
5-2 is door het wisselen van 
tafelhelft het servicenadeel 
wel verdwenen maar blijkt 
het niet mogelijk te zijn om 
de sterke tegenstanders on
der druk te zetten, zodat zij 
de partij winnen en het team
toernooi voor Jan en Gerrit 
over is. 

Individueel 
Wat rest is het individueel 
toernooi op vrijdagmorgen 
waarbij iedere deelnemer in 
een poule van drie spelers is 
ingedeeld en alleen de win
naar doorgaat. Jan treft het 
niet want hij krijgt te maken 
met zeer sterke tegenstan
ders, zoals Johan Heller van 
Tornado 65 uit het Limburg
se Valthe, waarbij hij gewoon 
geen winstkansen heeft. 
Door lekker mee te ballen 
maakt hij er het beste van. 
Mede doordat Johan hem 
een zelfgebakken tegeltje in 
de vorm van een batje over
handigt houdt hij een prettig 
gevoel over aan deze laatste 
toernooidag. 
Dat geldt ook voor Gerrit, die 
na een 3-0 winst op Bert v.d. 
Kamer van Luveto Hellevoet
sluis een vijfgamer tegen de 
Belg Geert Schoups speelt. 
Na een prachtige 2-2-strijd is 
aan het begin van de laatste 
ronde niet te zeggen wie de 
beste papieren heeft. Con
centratieverlies bezorgt de 
Scaldinasenior een flinke 
achterstand. Door een moei
lijke service te gebruiken 
komt hij toch weer op gelijke 
hoogte om uiteindelijk met 8-
11 zijn tegenstander voor te 
moeten laten gaan en is ook 
voor hem dit prettige en voor
al sportieve toernoói over. 

Gerrit 
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Opnieuw kunnen we in Ne
derland genieten van tafel
tennis op wereldniveau. 
Van dinsdag 2 tot en met 
zondag 7 juli 2002 wordt in 
Roermond in de Jo Gerris
hal de World Table Tennis 
Team Cup voor gehandi
capten gehouden. Tafelten
nis is tevens een paralympi
sche sport. 

Aan dit evenement nemen 
32 teams in vier categorie
en deel. Zo zijn er de cate
gorieën dames staand, da
mes zittend, heren staand 
en heren zittend. 

WTTC 2002 wordt georga- · 
niseerd door de Stichting 
Promotie Gehandicapten
sport Nederland (SPGN), 
de Nederlandse Bond voor 
Aangepast Sporten 
(NEBAS) en de f\lederland
se Tafeltennisbond. De 
deelnemende teams komen 
onder meer uit de Verenig
de Staten, Jordanië, Argen
tinië, Taipei, Zuid-Afrika, 
Korea en Duitsland. 
Voor meer informatie en/of 
reserveringen kunt u kijken 
op: www.spgn.nl of contact 
opnemen met Gerda Koek 
tel. 0495-532 539 of Harry 
Franssen, 045-52 33 516. 



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

Betonboren en zagen 
beton renovatie - betoninjecti .·· ··· 

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 
• toetje (deelname minimaal 4 personen) 

•soep 
• diverse Chinese gerechten • diverse saté's 
• toetje (deelname minimaal 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 of 0118 - 63 49 50 - Telefax 0118 - 64 27 82 
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Het 2e deel van de Regio
nale Bezigheids Wedstrij
den (RBW-competitie) in de 
regio N-0-Brabant zit er 
weer op voor de deelne
mende tafeltennistalenten. 
In totaal hadden er 33 
teams van 2 personen inge
schreven, waarbij 15 teams 
ingedeeld werden bij de 
welpencompetitie (leeftijd 6 
t/m 1 O jaar) en 18 teams bij 
de aspiranten/junioren com-

petitie(vanaf 11 t/m 17 jaar). 
Deze teams speelden om de 
2 à 3 weken op een zondag
morgen tussen 10.00 en 
13.00 uur hun wedstrijden. 
Voor de welpencompetitie, 
onder leiding van dhr.J.v. 
Hooft uit Vught, stelde ttv 
PJSteVughthaarzaalbe
schikbaar. De aspiranten/ 
juniorencompetitie kon te
recht in de prachtige accom
modatie van ttv Taverbo uit 

Uitslagen: Welpencompetitiedeel 
A-POULE 8-POULE 
1 NTTV1 15 p 1 NTTV3 18 p 
2 NTTV2 13 p 2 NTTV4 14 p 
3 v.Herwaarden 1 13 p 3 Hooghei 213 p 
4 Hooghei 1 6p 4NTTV5 Sp 
5OTTC1 3p 5 Taverbo 1 Op 

Uitslagen: Welpen Individueel toernooi 
A-POULE 8-POULE 
1 Tycho Mulders 1 Mich Gloudemans 
2 Nikki v.d.Wijst 2 Julius Faber 
3 Thomas v.d.Biezen 3 Davey Alessie 
4 Marcha v. Doorn 4 Stefan Fransen 

C-POULE. 
1 v.Herwaarden 2 
2 NTTV7 
3 NTTV6 
4.PJS 1 
5 Taverbo 2 

C-POULE 
1 NickW!lke 
2 Luuk Groen 
3 Stefv.Gulik 
4Weng Chen 

18 p 
13 p 
10 p 
9p 
Op 

5 Dorus Dortmans 5 Hugo d.Hartog 5 Paul Vos./Jesse Joon 
6 Ruud Tielemans 6 Wesley v.d.Weyenberg 6 Mike v.Lokven/P.Chevalier 

D-POULE E-POULE F-POULE 
1 Jarno v.d. Leest 
2 Martijn Janssen 
3 Tommie Gieling 
4 Tim Dries 

1 Pepijn Peppen 
2 Luuk d.Laat 

1 Jesse v.Hamont 
2 Tim v.d.Steen 

3 Frank v.d. Ven 3 Max Beerens 

5 Rowan v.d.Zanden 
6 Jeffrey Bosch 

4 Tom Clement 
5 Bart Tielemans 
6 Bram Wesselink 

4 Lindie v.d. Steen 
5 Jauke Versteeg 
6 Rob.v.Oirschot 

Uitslagen: Aspiranten/junioren competitiedeel. 
A-POULE 8-POULE C-POULE 
1 Hooghei 2 22 p. 1 v.LiempUass.2 17 p. 1OTTC3 
2 v.UempUass.1 22 p. 2TTVE1 16 p. 2 v.UempUass.3 
3 Hooghei 1 12 p. 3 UVC0'71 1 15 p. 3 Zwaantjes 2 
4 Hooghei 3 10 p. 4 Taverbo 2 12 p. 4 Taverbo 3 
5 Taverbo 1 9 p. 5 OTTC 2 8 p. 5 UVC0'71 2 
6 Zwaantjes 1 0 p. 6OTTC1 7 p. 6 Zwaantjes 3 

Uitslagen: Aspiranten/junioren Individueel toernooi. 
A-POULE 8-POULE C-POULE 
1 Dirk v.d.Berg 1 Joris Kappen 1 Stefan Balta. 
2 Tim v.d.Thillart 2 Remco Henkel 2 Thomas Sterks 
3 Boy Stok 3 Nick Eberts 3 Juki Franklin 
4 Daan d.Koning 4Thijs Schaffers 4 Wendy Alessie 
5 Jeroen Ugthart 5 Jan d.Groen 5 Jesse Oude Griep 
6 Paul v.d. Berg 6 Willem Jan Bunk 6 Tim v.d. Bosch. 
7 Ramon Kuys 7 David Luteyn 7 Jesper Pennings 
8 Stefan Sluizen 

Uitslagen: Aspiranten/junioren Dubbelspel toernooi. 
D-POULE E~POULE A-POULE 
1 Robbie Mulders 1 Patrick Peijnenburg 1 v.UempUass.1 
2 Rick Kappen 2 Rick v. Gogh 2 Hooghei 2 
3 Ruben Brinkman 3 Jeroen v.d. Elzen 3 Taverbo 1 
4 Tim v.Huffel 4 Dave Kouwenberg 4 OTTC 3 
5 Nickey Pennings 5 Marieke Kappen 5 Hooghei 1 
6 Noel Kleyzen 6 Ferry Kuypers 
7 Teun v.Tongeren 7 Roel v.d.Aa 
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23 p. 
14 p. 
13 p. 
13 p. 
9 p. 
3 p. 

8-POULE 
1 Taverbo 2 
2 Zwaantjes 1 
30TTC2 
4 TTVE 1 
5 v.LiempUass.2 

-

Boxtel, onder leiding van 
dhr. H.v.Rijn. 
De competitieleiders mer
ken wel, dat steeds meer 
jeugdteams zich aangetrok
ken voelen tot deze RBW 
competitie op zondag, om
dat vele van deze deelne
mers op zaterdag andere 
verplichtingen hebben, o.a. 
voetballen of bijverdiensten. 
Al met al konden de compe
titieleiders terugzien op een 
geweldig geslaagd 2de deel, 
waarbij veel interesse van 
ouders.trainers en tafelten
nisliefhebbers bestond. 
Op de laatste zondag, wer
den de nog resterende toer
nooipartijen afgewerkt, 
waarna dhr. Hans v.d. 
Bruggen, regio voorzitter 
van N-0-Brabant, de zaal-· 
beheerders van ttv.PJS en 
Taverbo bedankte voor het 
beschikbaar stellen van hun 
zalen. Verder sprak hij zijn 
dankwoord uit tot de bege
leiders van de jeugdleden, 
maar vooral tot de organi
satie, die vele vrije uren be
zig is voor het slagen van 
deze jeugdcompetitie. 
Daarna volgde de prijsuitrei
king, waarbij de winnaars 
hun medailles en kampi
oensdiploma's in ontvangst 
mochten nemen. Verder 
was er voor iedere deelne
mer nog een herinnerings
vaantje beschikbaar. 

Dhr. H. van Rijn. 

C-POULE 
1 Zwaantjes 2 
2 UVC0'71 2 
3 Taverbo 3 
4 v.Liempt/ass.3 
5 Zwaantjes 3 
6 OTTC 1 



_ , 
Waarschijnlijk denkt u als trouwe lezer van de 
ge-mixed, dat er een drukfout staat in de titel 
van dit artikel, maar nee, ik moet u helaas me
dedelen, dat de kampioenschappen welke in 
december vorig jaar gehouden zijn nog steeds 
een nasleep hebben. 

poule van 3 en een poule 
van 4 over. Het kon dus ge
beuren, dat een speler die 
altijd zijn eerste partij ver
liest hiervan de dupe wordt 
en slechts 2 enkelwedstrij
den speelt op zo'n dag. Om 
deze reden is er gekozen 
voor een andere voorronde, 
want de kruisfinales ston
den nog vast, namelijk een 
meerkampvorm. Dit is op 
de toernooidag zelf geïm
proviseerd (naar aanleiding 
van de afmelding) en be
sproken met de bondsge
delegeerde de heer Harrie 
Kuijpers. Het feit, dat de 
wijziging van de voorrondes 
niet geheel duidelijk is over
gekomen bij de spelers, dat 
is mogelijk, maar op zich 
stond de toernooivorm vast. 
Voorronde met kruisfinales. 
Wanneer mensen die zich 
inzetten voor het slagen 

Na ontvangst van de vorige 
ge-mixed jaargang 2, num
mer 2, begon ik vol goede 
moed aan de informatie 
welke mij door de brieven
bus was toegestuurd. Na 
het twee keer lezen van het 
artikel, van schrijver Peter 
van Daal, op bladzijde 14 
en 15 betreffende de eer
der genoemde regionale 
kampioenschappen, be
kroop mij een gevoel van 
zowel misselijkheid als 
woede. Hoe is het mogelijk 
dat dit soort pulp geplaatst 
wordt in een blad dat een 
officieel bondsorgaan be
hoort te zijn. 
Nu zult u zich misschien af
vragen waarom ik dit artikel 
niet zo kon waarderen . 
Wel, dat wil ik u in het vol
gende artikel duidelijk ma
ken. Ongeacht of hier nog 
een reactie op komt of niet, 
ik deel u vast mee, dat hier
na voor mij (en de vereni
ging Unicum) de kous af is. 
Na een lange tijd van afwe
zigheid hebben een klein 
aantal vrijwilligers van TTV 
Unicum, mede op verzoek 
van het afdelingsbestuur, 
de organisatie op zich ge
nomen van de regionale 
Eindhovense kampioen
schappen. Omdat er toch al 
zo'n enorme terugval te 
zien is in toernooispelende 
tafeltennissers is gekozen 
voor een opzet, waarbij zo-

wel in de enkel als in de 
dubbelcategorie zoveel mo
gelijk gespeeld kan worden. 
Dat dit gewaardeerd werd, 
bleek wel uit de reacties 
welke de organisatie van de 
deelnemers van het toer
nooi van het jaar 2000 
mocht ontvangen. Ook Pe
ter van Daal, dat jaar nog 
finalist in de F, sprak vol lof 
over de organisatie en de 
opzet van het toernooi. 
Het verhaal van Peter inza
ke de kampioenschappen 
van 2001 klopt tot op zeke
re hoogte. Inderdaad was 
de E-klasse eerst ingedeeld 
in twee poules van 4, maar 
door het afmelden van een 
speler, bleef er slechts een 

· De Keukenhaven-· 
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van een toernooi, met als 
doelstelling het een hele 
dag lekker bezig zijn met je 
sport, op dusdanige wijze 
gepiepeld worden door een 
deelnemer, dan kan ik hier
voor geen waardering op
brengen. Een paar bladzij
des verder in de ge-mixed 
staat vanuit de clubbladen, 
dat het zo moeilijk is om 
vrijwilligers te krijgen en te 
behouden. Nou, ik kan u 
wel vertellen, dat dit soort 
externe invloeden, zijnde 
artikelen met een eigen in
terpretatie, het behoud van 
onze vrijwilligers niet bevor
dert. Zonder een persoonlij
ke aanval te willen openen 
op de brievenschrijver Pe
ter van Daal (Ik wil dit arti
kel juist waardig houden) 
wil ik toch nog de volgende 
zaken aanhalen. 
Direct na het verschijnen 
van het artikel belde Piet 
van de Bogaard op naar 
Max van Lieshout, met de 
opmerking, dat hij zich in 
zijn geheel distantieerde 
van het stuk van Peter van 
Daal. Het is natuurlijk ook 
niet prettig om te lezen, dat 
je een partij zou hebben la
ten lopen tegen Maarten 
Schikhof van Flash, terwijl 
je al jaren vol goede moed 
voor ieder punt bijna je arm 
uit de kom verdedigt. Nee, 
wanneer we spreken over 
het weggeven van partijen, 
dan heb ik eerder de dub
belwedstrijd van Piet met 
Peter van Daal voor ogen, 
waarbij Peter op een onge
paste wijze ook de dubbel
kansen van Piet wegwerk
te. 
Vervolgens vind ik het on
gepast om een bondsgede
legeerde (zelf 50+) te liëren 
met leeftijdsdiscriminatie. 

Hij heeft namelijk zijn taak 
goed uitgevoerd en zijn ac
coord gegeven voor de 
toernooivorm en plaatsin
gen van spelers. Voor te
rechte kritieken is hij altijd 
beschikbaar geweest. 
Tevens betrekt Peter de 
vereniging Flash in zijn arti
kel. Hij heeft aan willen ge
ven dat de verhouding 
NTTB I TLE bij deze vereni
ging anders ligt dan bij de 
meeste NTTB aangesloten 
verenigingen, echter nauw
keurigheid is gewenst bij 
het aanhalen van feiten. 
Zoals een ieder in zijn do
cumenten kan zien, heeft 
Flash weliswaar veel TLE 
teams, maar spelen er wel 
zeker twee keer zo veel 
teams mee met de NTTB 
competitie dan het aantal 
van 2 wat Peter vermeldde. 

Afgezien dat ik de reactie in 
de ge-mixed overtrokken 
vind, vind ik het enorm jam
mer, dat een deelnemer 
aan het betreffende toer
nooi, geen fijne dag heeft 
gehad en tevens nooit 
meer mee zal doen aan de
ze of andere bondsactivitei
ten. Echter deze beslissing 
kunnen wij alleen maar res
pecteren. 

Ik hoop aan de andere 
kant, dat onze vrijwilligers 
de organisatie weer op zich 
willen nemen van de· regio
nale Eindhovense kampi
oenschappen 2002, want 
zo'n toernooi mag niet ver
dwijnen van de toernooika
lender. 

Erwin van Dijk 
Secretaris TTV Unicum 

23 

KLAAGZANG 
VANEEN 
GEFRUSTREERDE 
PINGPONGER 

Een balletje, 40 mm groot 
een plankje, 85 gram zwaar 
rubbers, zwart en rood 
sorry, als excuus-gebaar 

Netje, altijd te hoog 
tafel, altijd te klein 
boos, met een boog 
batje in het gordijn 

Celluloid, in het net 
of juist niet op de rand 
telkens weer de let 
geluk, niet aan jouw kant 

Dode plekjes 
lange noppen 
vreemde nekjes 
bezwete koppen 

Anti-spin 
noppen kort 
logisch dat ik niet win 
als er zo geknoeid wordt. 



Je weet 
bij wie 

je koopt 
BIEZELINGESTRAAT 1 KAPELLE 

TELEFOON 0113 - 341562 

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 
Emai l: rocwesterschelde@rocwest.nl 

Nevenvestigingen: 
Houtenkwartier9, 4561 AA Hulst 
Telefoon: 0114- 31 40 84 
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 particul ieren, bedrijven en instellingen 
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Van Vinckenroye kampioen Zuidwest 

Op de Zuidwest kampioenschappen tafeltennis te Breda behaalde Davy van Vinckenroye, 
uitkomend voor tafeltennisvereniging Cosmos uit Veldhoven, de titel in de hoogste klasse. 
In de halve finale was de Belg te sterk voor de verrassend sterk spelende Johan 't Hoofd. 
In de finale werd Twan Jansen, spelend voor Hotak'68 uit Hoogerheide, gedecideerd ge
klopt in twee games, gamestanden 21-16 en 21-14. In de andere halve finale versloeg 
Jansen eredivisiespeler Martijn van der Leur. De dubbeltitel was ook voor van Vinckenroye 
en van der Leur. Bij de vrouwen ging de winst, in een spannende driegamer wederom 
naar Ellen Ras die Joyce Schoone de baas was: 21-19, 22-24 en 21-15. Marieke Meer
beek en Kimberley 't Hooft stranden in de halve finale. Het dubbelspel werd gewonnen 
door Esther van Lieshout en Kimberley 't Hooft die in twee games het Hotak'68 duo Simo
ne Visser en Adrienne Suijkerbuijk versloegen. 
Bij de jeugd ging de titel zoals verwacht naar Erik van Opstasl die eenvoudig Jurgen Wens 
van Vice Versa '51 klopte. De meisjes junioren titel werd een prooi voor Doreth van Pelt 
spelend voor Tios '51 uit Tilburg, die Annelies Goorts aan de zegekar bond in drie games: 
21-23, 21-10 en 21-19. 

JONGENS JUNIOREN ENKEL AJB, 26 deelnemers MEISJES KADETTEN ENKEL A, 8 deelnemers 
1 Erik van Opstal Tanaka 1 Audrey Koole SAR '72 
2 Jurgen Wens Vice Versa '51 2 Sandra Leyten Vice Versa '51 
JONGENS JUNIOREN ENKEL C, 56 deelnemers MEISJES KADETTEN ENKEL B, 15 deelnemers • 
1 Corné Treffers Rally 1 Marjolein van Meel TCS 
2 Martijn van Huykelom Luto 2 Helen Pluut Taverbo 
JONGENS JUNIOREN ENKEL D, 61 deelnemers MEISJES KADETTEN ENKEL CID, 13 deelnemers 
1 Gert-Jan Wernken Wanzl Belcrum 1 Astrid Jacobs Oudelande 
2 Bruno de Schepper Reynaert 2 Karlijn Bink Waalwijk 
JONGENS KADETTEN ENKEL AJB, 17 deelnemers MEISJES PUPILLEN ENKEL AJB, 5 deelnemers 
1 Boudewijn op 't Hoog JCV 1 Simone de Klerk SAR '72 
2 Stephan Vastenburg Hotak '68 2 Monique Posthuma Red Star '58 
JONGENS KADETTEN ENKEL C, 56 deelnemers MEISJES PUPILLEN ENKEL CID, 13 deelnemers 
1 Davy van Happen Unicum 1 Qiqi Lau Best 
2 Frank Bouwsma MZ 2 Cathelijne Hibma Hotak '68 
JONGENS KADETTEN ENKEL D, 58 deelnemers MEISJES WELPEN ENKEL AID, 6 deelnemers 
1 Bart Zweerts Wanzl Belcrum 1 Dianne Overbeeke Hotak '68 
2 Joeri Verhoeven Red Star '58 2 Cathelijne v.d. Bruggen Stiphout 
JONGENS PUPILLEN ENKEL A, 5 deelnemers HEREN ENKEL AJB, 13 deelnemers 
1 K. Yu 't Zand 1 0 . van Vinckenroye AAC Cosmos 
2 V. Pereira Cosmos 2 T. Jansen Hotak '68 
JONGENS PUPILLEN ENKEL B, 5 deelnemers HEREN ENKEL C, 14 deelnemers 
1 T. van Gasteren Unicum 1 R. Verschuren Tanaka 
2 M. Coumans OTTC 20 2 L. v. Groote! Unicum 
JONGENS PUPILLEN ENKEL C, 33 deelnemers HEREN ENKEL D, 38 deelnemers 
1 Ray van der Hijde Wanzl Belcrum 1 S. Heijnis Flash 
2 Jeffrey Streppel Arnemuiden 2 J. de Heide Vice Versa '51 
JONGENS PUPILLEN ENKEL D, 47 deelnemers HEREN ENKEL E, 33 deelnemers 
1 Santini Heijmans Smash 1 F. Straatman Rally 
2 Jordie Nabbe Smash 2 G. Martens Never Despair 
JONGENS WELPEN ENKEL D, 12 deelnemers HEREN ENKEL F, 42 deelnemers 
1 Robin Peeters Flash 1 W. Gouda Always Fair 
2 Bouke Hagreis OTTC 2 R. van Gogh Tanaka 

HEREN ENKEL G, 24 deelnemers 
MEISJES JUNIOREN ENKEL AJB, 18 deelnemers 1 M. Saire TTCV Herwaarden 
1 Doreth van Pelt TIOS '51 2 Q. Daas Markiezaat 
2 Annelies Goorts TTCV Herwaarden HEREN ENKEL H, 23 deelnemers 
MEISJES JUNIOREN ENKEL CID, 16 deelnemers 1 K. Maliepaard Witac '89 
1 Mieke Nieuwenhuysse Arnemuiden 2 R. Raven Tanaka 
2 Elske de Clercq STV 
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DAMES ENKEL AJB, 3 deelnemers 
1 E. Ras AAC Cosmos 
2 J. Schoone Vice Versa '51 
DAMES ENKEL C, 9 deelnemers 
1 1. Fonken Vice Versa '51 
2 P. Suer JCV 

JONGENS DUBBEL JEUGD 1, 14 dubbels 
1 Jeroen Ploeg/Jurgen Wens 
2 Jeroen Christianen/Erik van Opstal 
JONGENS DUBBEL JEUGD 2, 38 dubbels 
1 Rolf van de Eerenbeemt/ Luuk Coumans 
2 John de Wit/Branden Pereira 
JONGENS DUBBEL JEUGD 3,61 dubbels 
1 Paul Steketee/ Frank Bouwsma 
2 Marinus Lichtendahl/Jan van Ieperen 
JONGENS DUBBEL JEUGD 4,45 dubbels 
1 Jeffrey Streppel/Manuel Schroevers 
2 Maarten Uijens/Joeri Verhoeven 
JONGENS DUBBEL JEUGD 5,29 dubbels 
1 Patrick de Hoon/ Bouke Hagreis 
2 Robin Peeters/ Jeroen Boonen 
MEISJES DUBBEL JEUGD 1, 13 dubbels 
1 Audrey Koole/Lacey Koole 
2 Nicole Grimminck/ Daniëlle Bergsma 
MEISJES DUBBEL JEUGD 2, 15 dubbels 
1 Monique Posthuma/Simone de Klerk 
2 Sara Vincentie/ Isabelle Habes 
MEISJES DUBBEL JEUGD 3, 9 dubbels 
1 Astrid Jacobs/ Griselda Meerman 
2 Kim de Groot/Mariette Staps 
MEISJES DUBBEL JEUGD 4, 9 dubbels 
1 Mandy de Kloef Dominique van de Ketterij 
2 Ilona Rits/ Lisette van Meel 
HEREN DUBBEL AJB, 8 dubbels 

DAMES ENKEL D, 7 deelnemers 
1 J. van Sorge TIOS '51 
2 M. Moelker JCV 
DAMES ENKEL E/F, 19 deelnemers 
1 1. Brust Wanzl Belcrum 
2 K. v. Erve Never Despair 

Vice Versa '51 
Tanaka 

Never Despair/OTTC 
Cosmos 

Yerseke/Middelburg Zuid 
Kapelle 

Arnemuiden 
Red Star '58 

Back Hands/OTTC 
Flash/Unicum 

SAR '72 
Vice Versa '51/STV 

Red Star '58 
Stiphout/TIOS '51 

Oudelande/Arnemuiden 
Taverbo 

Waalwijk/Arnemuiden 
Tanaka/TCS 

1 D. van /M. v.d. Leur 
2 P. van Gemert/T. Santic 

AAC Cosmos 
AAC Cosmos 

HEREN DUBBEL C, 7 dubbels 
1 J. de Heide/S. Wens 
2 R. Clijsen/J. Klemans 
HEREN DUBBEL D, 21 dubbels 
1 A. van Esch/M. van Noye 
2 C. v.d. Hout/ P. Scholtes 
HEREN DUBBEL E, 14 dubbels 
1 R. Giorgi/ G. Klop 
2 B. Haselbekke/M. Dreef 
HEREN DUBBEL F, 21 dubbels 
1 R. Metsemakers/M. Bijlsma 
2 H. Stoker/P. v. Meer 
HEREN DUBBEL G, 13 dubbels 
1 Q. Oaas/L. Kalle 
2 T. v.d. Kerkhof/T. Vreven 
HEREN DUBBEL H, 9 dubbels 
1 E. Roelen/J. Bosters 
2 R. Roven/J. Mutsears 
DAMES DUBBEL AJB, 7 dubbels 
1 E. v. Lieshout/ K. 't Hooft 
2 A. Suijkerbuijk/S. Visser 
DAMES DUBBEL CID, 9 dubbels 
1 P. Suer/M. Moeleker 
2 A. v. Riel/ 1. Fonken 
DAMES DUBBEL E/F, B dubbels 
1 D. Verdeijen/I. Brust 
2 E. v.d. Bergen/E. De Clercq 

Vice Versa '51 
TIOS '51 

TIOS '51 
Red Star '58 

Back Hands/Taverbo 
TIOS '51 

STV 
Taverbo 

Markiezaat 
AAC Cosmos 

TCS 
Tanaka 

SAR '72 
Hotak '68 

JCV 
TIOS '51Vice Versa 51 

Wanzl Belcrum 
STV 
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Op Zaterdag 8 juni werden in Sportcentum Slag
vaert te Middelburg de top 6-kampen voor de 
jeugd gespeeld. Hieronder staan de uitslagen. 

2e Klas Junioren: 
1. Pieter Korteweg 
2. Frank Bouwsma 
3. Thijs Willemstein 
4. Joost Corbijn 
5. Arjan Korstanje 
6. Lukas Jonkman 

4e Klas Junioren: 
1. Bruno de Schepper 
2. Jos Louisse 
3. Reindert Hoeksema 
4. Kevin Corrick 
5. Kim Huygens 
6. Ton van Dijke 

Se Klas Junioren: 
1. Ramses van de Kop 
2. Rikki Davidse 
3. Robin Bommeljé 
4. Melvin Kievit 

1e Klas Aspiranten: 
1. Jeffrey Streppel 
2. Sören de Witte 
3. Ray van der Hijde 
4. Yannick van Beijsterveldt 
5. Dennis Smalheer 
6. Gijs van Oosterhout 

Je Klas Aspiranten: 
1. Ronald van de Bergen 
2. Niels van Velthoven 
3. Marcel Tange 
4. Koen van Velthoven 
5. Jason Wasker 
6. Martijn van Stee 

Zaterdag 31 augustus 
Zaterdag 7 september 
Zaterdag 7 september 
Maandag 9 september 
Zondag 22 september 
Zondag 13 oktober 
Zaterdag 19 oktober 
Zondag 20 oktober 
Zondag 20 oktober 

Witac '85 
Middelburg-Zuid 
t Zand 
t Zand 
Arnemuiden 
t Zand 

Reynaert 
Oudelande 
Middelburg-Zuid 
OOT 
TCO '78 
Yerseke 

Middelburg-Zuid 
t Zand 
Middelburg-Zuid 
t Zand 

Arnemuiden 
Middelburg-Zuid 
Wanzl/Belcrum 
Wanzl/Belcrum 
TCS 
Wanzl/Belcrum 

t Zand 
Scaldina 
Yerseke 
Scaldina 
Arnemuiden 
Yerseke 

Je Klas Junioren: 
1 . Hans Steketee 
2. Arjan Koole 
3. Jan Cornelisse 
4. Roderick den Ouden 
5. Danny Tange 
6. Stephan Kuijcks 

Se Klas Junioren: 
1. Linda Heijnsdijk 
2. Martijn van der Helm 
3. Koen Seghers 
4. Antoine Sinke 
5. Nancy Bisschop 
6. Bert van de Wielen 

2e Klas Aspiranten: 
1. Ferdi Brand 
2. Kristian Davidse 
3. Dominique van de Ketterij 
4. Elmar Rijkse 
5. Christel van Waarde 
6. Joost Schot 

4e Klas Aspiranten: 
1. Niels Sinke 
2. Lieke Roelans 
3. Michael Koole 
4. Henry Hoogstrate 
5. Jeffrey van Beek 
6. Denise Marcus 

Zeeuws jeugdtoernooi 
Start jeugdcompetitie 

Yerseke 
Yerseke 
Yerseke 
Reynaert 
Yerseke 
Reynaert 

Oudelande 
Scaldina 
SAR '72 
Yerseke 
SAR '72 
Scaldina 

t Zand 
t Z.and 
Arnemuiden 
t Zand 
Arnemuiden 
Witac '85 

Yerseke 
SAR '72 
SAR '72 
Yerseke 
Westerzicht 
SAR '72 

Receptie ttv A.T.T.C. '77 te Aarle-Rixtel ivm 25-jarig bestaan 
Start seniorencompetitie 
1 e ronde landelijke meerkampen jeugd A/B/C 
2e ronde landelijke meerkampen jeugd A/B/C 
1 e C jeugdranglijsttoemooi in Hoorn 
1 e B jeugdranglljsttoernooi in Hoorn 
Nationale B-meerkampen Y4 finale 
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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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Het eerste jongensteam 
van AAC Cosmos, bestaan
de uit de spelers Joost Wij
nen; Vanja van Pol en Pim 
de Goede hebben een 
meer dan een prima presta
tie geleverd. 

Na de halve finales in de 
play offs gewonnen te heb
ben tegen 't Zand uit Mid
delburg moesten onze jon
gens in de finale wedstrij
den de strijd aanbinden met 
De Vriendenschaar uit 
Gouda. Na de eerste wed
strijd gelijkgespeeld te heb
ben, lagen alle kansen bij 
AAC Cosmos om de felbe
geerde titel voor de tweede 
keer in de clubhistorie te 
bemachtigen. 

In de eerste partij van de 
avond werd door Wijnen 

onmiddellijk de toon gezet 
en wist gedecideerd zijn te
genstander in 3 games te 
verslaan. Ook De Goede 
wist in zijn partij gemakke
lijk aan de goede kant van 
de score te blijven. Daarna 
was het de beurt aan Van 
Pol. Deze moest tegen de 
sterke Vincent Blom. On
danks zijn goede spel wist 
hij net niet te winnen. Het 
dubbel De GoedeNan Pol 
wist ook deze keer hun 
wedstrijd gemakkelijk te 
winnen in drie games. 
De tweede wedstrijd van 
De Goede wist hij ook ge
makkelijk om te zetten in 
winst. Na de pauze moest 
Wijnen de strijd aanbinden 
met Vincent Blom. Ondanks 
de felle tegenstand en ge
durfd spel, moest hij de te-

Hofleverancier sportpri· ) ··· 
van de NTTB · 
af deling Brabant / Zee 
Kijk op onze website: www.s;I, 

"•\:i::: 

Pedro van Heunlè 
Sportprijz 
Snelle levering en zéér voordelig! 

Oss 
Tel. 0412 - 642 780 

Nijmegen . 
Tel. 024 - 37 82 

e-mail: info@sport-prijzen.nl 
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genstander feliciteren. 
Nu kwam Van Pol weer 
achter de tafel en deze 
keer wist hij met een zeer 
sterke service en topspin 
Renee Blom het nakijken te 
geven. 
De spannendste en 
mooiste wedstrijd was de 
strijd tussen de kopmannen 
van de teams. Na twee re
latief gemakkelijk gewon
nen games, wist Vincent 
Blom er nog een vijfde ga
me uit te sleuren. De span
ning was te snijden bij het 
talrijk opgekomen publiek 
en De Goede trok ook deze 
keer met 15-13 de wedstrijd 
en het kampioenschap naar 
zich toe. 

Het feest bij AAC Cosmos 
kon beginnen. 



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 

Marcel Eichhorn, Telefoon: 078 - 6229949 Fax: 078 - 6229947 
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• Elke vereniging heeft wel een interne 
activiteit. De ene vereniging organiseert 
tafeltennisactiviteiten, zoals een ladder
competitie e.d.; de andere vereniging 
zoekt het in activiteiten buiten het tafel
tennis. 
Bij ttv Pe Meppers uit Heeze hebben ze 
een Magro competitie. Wat het is? Ik 
denk een soort competitie tussen jeugd
leden die eerst voetballen en daarna ta
feltennissen. Met beide activiteiten zijn 
punten te halen en dan komt er na 15 
weken een winnaar uit. Uit het verslag 
in Het Mepperke blijkt in elk geval dat 
het een leuke activiteit is. 

• Sommige verenigingen zijn altijd op tijd. 
Red Star '58 bestaat in 2008 vijftig jaar. 
Daarvoor is nu al een werkgroep in het 
leven geroepen die gaat proberen om 
er een onvergetelijk feest van te maken. 
Ze gaan de komende jaren activiteiten 
organiseren die geld opleveren, zodat 
er over vijf jaar een volle spaarpot is. 

• De gemeente Tilburg heeft een sportno
ta uitgebracht. De belangrijkste punten: 
1. In de periode 2001-2006 moeten er 
10% meer sporters komen. 
2. Aandacht voor diverse doelgroepen. 
3. Meer aandacht voor topsport. 
4. Sport terugbrengen in de wijken. 
5. Meer aandacht voor de ongebonden 
sporter. 
De nota sprak iedereen aan, maar wat 
moeten de verenigingen nu doen? Tios 
'51 heeft kritisch naar de inhoud geke
ken en vraagt zich af wat de gevolgen 
zijn voor de vereniging. Tios '51 wordt 
ook met name genoemd als zijnde een 
knelpunt. Bij sloop van de stationszone, 
waar de accommodatie van Tios '51 
ook ligt, moet er een nieuwe ruimte ko
men voor de tafeltennisvereniging. 
Zorgt de gemeente Tilburg daarvoor? 

• Voorzitter Rob Rits van ttv Tanaka uit 
Etten-Leur is afgetreden. Hij vindt dat 
zijn ideeën niet overeenkomen met de 
ideeën van anderen binnen Tanaka en 
heeft daarom besloten te stoppen als 
voorzitter. Wie zijn opvolger wordt is 
nog niet bekend. 

• Stiphout, Unicum en Flash werken sa
men. De drie verenigingen organiseren 
samen een driedaags jeugdkamp in de 
hal van ttv Stiphout in Helmond. Tafel
tennissen is hier geen optie en de deel
nemers kunnen zo hun tegenstanders 
eens op een andere manier leren ken
nen. 
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• TIV Smash uit Geertruidenberg streeft 
al jaren naar een eigen onderkomen. 
Ondanks het overleg met de gemeente, 
werd er maar geen beslissing genomen. 
Na lange tijd kwam er een zeer korte 
brief waarin de gemeente meedeelde 
dat ze in de directe toekomst geen mo
gelijkheden zag een eigen home voor 
ttv Smash te realiseren. 

• Bij ttv Taverbo in Boxtel gaan ze na de 
zomervakantie starten met een dames 
groep. Alle moeders van jeugdleden en 
alle echtgenotes van getrouwde leden 
zullen daarvoor een uitnodiging ontvan
gen. Uiteraard wordt er voor deskundi
ge begeleiding gezorgd. 

• AAC Cosmos uit Veldhoven is voor het 
internationale tafeltennistoernooi in 
Hasselt, waar de vereniging aan mee
doet, op zoek naar een bungalowtent 
waar de jeugd droog in kan slapen. 
Voor de leiding wordt gezocht naar een 
partytent. Verschil moet er zijn! 

• TTV Arnemuiden haalt regelmatig de 
pers. In 'De Breker' , het clubblad van 
deze vereniging zijn twee A4-pagina's · 
ingeruimd met een collage van alle 
stukjes in de pers. Het betreft voorna
melijk verslagen van gespeelde wed 
strijden. 



• Daar was ie dan, de 200ste uitgave van 
Smash parade, het clubblad van ttv Het 
Markiezaat uit Bergen op Zoom. We fe
liciteren de redactie van harte met deze 
mijlpaal. Het is een jubileumnummer, 
extra dik dus, maar verder niets dat re
fereert aan het jubileum. De dikte werd 
veroorzaakt door de berichtgeving om
trent de huisvesting van Het Markiezaat. 
In de vorige uitgave van ge-Mixed heeft 
u daar al meer over kunnen lezen. 

• Bij ttv Waalwijk draaien ze van 15 mei 
tlm 5 juli een tropenrooster. En nu maar 
wachten op het weer dat daarbij hoort. 

• Bij ttv A.T.T.C. '77 te Aarle-Rixtel is 
men druk bezig met het voorbereiden 
van het jubileum. Een aantal jubileum 
activiteiten zijn reeds achter de rug, 
zoals een toernooi voor bevriende 
verenigingen en het jeugdkamp. Op 
zaterdag 7 september is van 18.30 tot 
20.00 uur de receptie en aansluitend 
is er een gezellige avond met muziek 
van De Zwarte Fanfare. U bent van 
harte welkom. 

---.-~ 
Zoals eerder gemeld, heeft de ITTF on
langs een aanpassing op de serviceregel 
aangenomen. Onlangs kwam de wereldta
feltennisfederatie met een precieze verta
ling van de wijziging. Deze wijziging is nu 
door de scheidsrechterscommissie van de 
NTTB naar het Nederlands vertaald. 
Gewenst resultaat van de wijziging van 
de serviceregel: 
1.Service regel die duidelijk is en makkelijk 
in te voeren 
2. Minimale beoordelingsin
spanning nodig van de 
Scheidsrechterscommissie 
3. Verminderen van het 
voordeel van de serveerder 
4. Verbeteren van het ima
go van onze sport 
Bedoeling van de regel: 

de ontvanger volledig zicht heeft op de bal 
tijdens de service 

Op de website van de Scheidsrechterscom
missie is een volledige presentatie te vin
den van de gewijzigde serviceregel. Deze 
is te vinden onder: http://www.nttb.nl/ 
scheidsrechters Vervolgens kunt u onder 
punt 9 de presentatie bekijken. -

1. Bal duidelijk zichtbaar 
voor ontvanger vanaf het 
moment dat de service be
gint totdat de bal wordt ge
slagen 

Ook voor u een gedegen "'vi• en 
sddllet-md deslgtl va wtlanenrea 

2. Het moet op geen enkel 
moment mogelijk zijn de bal 
te verbergen of te camou
fleren 
3. Het zichtveld van de ont
vanger moet vrij zijn, zodat 

mef llarf voo;r uw m,uken. 
Eigen valrkwacfige monfagedieml voor alle 

WOl'DJJJtmde WBJ'~ê& 

Prof. v. Gmnekenstr" 27 OUDENBOSCH 
0165"330557 

info@keukenhaven.nl WW'w.keukenhaven.nl 
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