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Roken 

Helaas heeft de redactie geen ervaringen over het kinder
tafeltennisfeest mogen ontvangen. Jammer, want u had 
anderen misschien bruikbare ideeën kunnen geven over 
bv een follow-up activiteit. 
In deze ge-Mixed vindt u weer iets over het roken. Op 1 ju
li mag er in sportkantines niet meer gerookt worden en de 
voorzitter van een tafeltennisvereniging uit Ede heeft het 
initiatief genomen om iets aan deze maatregel te doen. 
Wat vindt u van zijn initiatief en wat doet u? Wacht uw ver
eniging af of voeren ze het rookverbod in. In deze ge
Mixed kunt u lezen dat ttv Scaldina inmiddels rookvrij is. 
Daar is roken sinds 1 januari verboden. 
Laat ons weten hoe het bij uw vereniging gaat. Moeten de 
rokers naar buiten of wacht u tot u verklikt wordt. De over
heid heeft immers een kliklijn geopend. 
Ook ben ik zeer geïnteresseerd in het standpunt van de 
NTTB en van de andere sportbonden. Gaat de NTTB sti
muleren dat we dit verbod uitvoeren of steunt ze de actie 
van de voorzitter van BIT.NL? Als u weet wat ze doen, laat 
het ons weten. 

Veel leesplezier. 

Johan Heurter 
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De jaarlijkse AFDELINGSLEDENVERGADERING van de NTTB afd. ZuidWest wordt ge
houden op: 

vrijdagavond 23 mei 2003 
Cultureel Centrum Fideï et Arti 
Oudenbosch 
aanvang 20.00 uur 

Noteer de datum in uw agenda want wanneer uw vereniging niet aanwezig is, levert dat 
een boete op van€ 34,00!!! 

Jan Mijnsbergen 

secretaris NTTB afd. ZuidWest 

We hebben een aantal speciale e-mail adressen van funGtionarissen en werkgroépen aan
gemaakt. We hopen dat het gemakkelijker wordt deze personen per e-mail te bereiken. Zo 
is de senioren competitie leider ook te bereikenonder:scl@nttb-zuidwest.nl 
Verder is het ook gemakkelijker om personen via e-mail te bereiken, wanneer iemand an
ders een bepaalde functie overneemt, want dan blijft het speciale e-mail adres hetzelfde. 
Ook bij langdurige vakanties of andere afwezigheid is het mogelijkheid de e-mails naar 
een andere persoon om te leiden. 

Functie 
Afdelings Competitie Leider 
Communicatie Zaken 
Gemixed 
Info ZuidWest 
Jeugd Competitie Leider 
Jeugd Licenties 
Leden Administratie 
Penningmeester 
Senioren Competitie Leider 
Secretaris 
Senioren Licenties 
Technische Zaken 
Uitslagendienst 
Voorzitter 
Werkgr. Toernooien en Wedstr. 

!) 

Naam Functionaris E-mail 
Franklin Gelderland acl@nttb-zuidwest.nl 
Henk Sandkuyl communicatie@nttb-zuidwest.nl 
Johan Heurter gemixed@nttb-zuidwest.nl 
Marianne Wagemakers infozuidwest@nttb-zuidwest.nl 
Johan 't Hooft jcl@nttb-zuidwest.nl 
Daan Mijnsbergen jeugdlicenties@nttb-zuidwest.nl 
Ria Elshof ledenadmie@nttb-zuidwest.nl 
Chris van Dijk penningmeester@nttb-zuidwest.nl 
Remco Dijkers scl@nttb-zuidwest.nl 
Jan Mijnsbergen secretaris@nttb-zuidwest.nl 
Harrie Kuipers seniorlicenties@nttb-zuidwest.nl 
Chris van de Wetering technischezaken@nttb-zuidwest.nl 
Leon van Esch uitslagendienst@nttb-zuidwest.nl 
Adri Dam voorzitter@nttb-zuidwest.nl 
Nico van Erp wtw@nttb-zuidwest.nl 
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Tijdens de regiovergaderingen die in januari en 
februari 2003 werden gehouden, zijn door het Af
delingsbestuur diverse toezeggingen gedaan. 
Om deze niet te laten ondersneeuwen in het re
guliere werk van de AB-leden, is onderstaand 
overzicht gemaakt. U kunt het AB hier dus aan 
houden en op aanspreken. 

1) Bekijken of - naast de 
uitslagen - ook de persoon
lijke resultaten tijdens com
petitie door wedstrijdsecre
tarissen ingevoerd kunnen 
worden op de website. 
Hierdoor zijn de persoonlij
ke resultaten ook up to date 
te raadplegen. 
2) Artikel in geMixed om
trent het hoe en waarom 
van Accountmanagement 
en wat de verenigingen 
daarvan gaan merken. 
3) Vragenlijst omtrent de 
belangstelling voor het 
elektronisch verstrekken 
van diverse uitgaven, waar
bij de verenigingen en 
werkgroepleden dan kun
nen kiezen voor een abon
nement op de elektronische 
en/of papieren uitgaven: 
a) Info ZuidWest 
b) Competitieboek 
c) Bestuursboek 
d) Persoonlijke prestaties 
e) Licentieboek 
4) Opstelling maken van de 
besparingen en de extra 
uitgaven voor de verenigin
gen bij de overgang naar 
het elektronisch verstrek
ken van informatie. 
5) Navraag doen bij de ver
enigingen of zij nog geïnte
resseerd zijn in de jaarlijkse 
Diploma's voor de kampi
oensteams, of bijvoorbeeld 
alleen voor de jeugdteams. 

6) Aan verenigingen door
geven wanneer spelertjes 
worden uitgenodigd voor 
een regio-training en de 
verenigingen tevens betrek
ken bij de voorbereiding 
van de trainingen, waardoor 
de afdelingstrainers ook in
formatie krijgen over de 
spelertjes. 
7) Meer bekendheid geven 
aan de website van de afd. 
ZuidWest door middel van 
een sticker op de wedstrijd
boekjes en via een concept 
voor een artikel in de vere
nigingsbladen. 

8) Op de website de bena
ming bij de standen van de 
jeugd aanpassen (nu staat 
er steeds "jongens" in 
plaats van Junioren en As
piranten). Hiervoor is de af
deling wel afhankelijk van 
de software van de NTTB, 
maar er wordt aan gewerkt. 
9) Criteria voor het verkrij-· 
gen van een bepaalde li
centie openbaar maken via 
Info ZuidWest en plaatsing 
op de website. 

Jan Mijnsbergen 
(secretaris afd. ZÜidWest) 

&!De Keukenltavea,-~ 
ltaflaalf~ 

iu.klfli~ip 
Ook 'Voor u een gedegen aë:IVleS êD 
sddfferend led.ga vcm valm.aemen 

mei laa.rtvoor uw kellkelL 
rr.: . ,- ··-•-•----..r=we monfatnadlensf voor aJJe ~ge". "unn;tu'"".:i· . W/f ..... 

voorkomende weJ"baamlleden. 

Prof. v" Ginnekenstr. 27 OUDENBOSCH 
0165-330557 . 

info@keukènhaven.ni www"keukenhuven..nl 
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+ 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 

rtner in . g 
Uw pa 8 r18 n1n 

d. nstv 
l"l<B IB 

zal<B IJ 

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 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/ 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 
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1 juli nadert, maar ik merk er nog niets van. 
Is er geen paniek? Wacht iedereen maar af? 
Denkt iedereen nu, het zal allemaal wel meeval
len? 
Feit is dat op 1 juli een algeheel rookverbod van 
kracht is in sportkantines. Verenigingen met een 
eigen kantine dienen dit besluit uit te voeren en 
zo niet: de boetes zijn hoog! 

Of we het nu eens zijn met 
de overheid of niet, de ta
bakswet is door de eerste 
en tweede kamer goedge
keurd. Voor ons aller ge
zondheid is het goed dat 
we niet roken en dat we 
ook niet met sigarettenrook 
geconfronteerd worden. 
Vanuit dit standpunt beke
ken is het rookverbod dus 
een juiste beslissing en 
worden de niet-rokers ein
delijk eens gesteund. 
Dat een wet ook negatieve 
gevolgen kan hebben is be
kend, maar die neemt de 
wetgever voor lief. Ze!fs als 
dat het faillissement van di
verse verenigingen bete
kent. 
Om de nieuwe tabakswet te 
kunnen handhaven wordt 

de hulp ingeroepen van de 
actieve niet-roker. Er is een 
echte kliklijn ingesteld. Via de 
internetsite www. 
rokenendewet.nl kunnen 
klachten gemeld worden en 
dan treedt de keuringsdienst 
van waren op. De boete bij 
de eerste overtreding be
draagt e 300,- en kan oplo
pen bij een volgende overtre
ding tot e 2400,-. 
Omdat geen enkele sportor
ganisatie in het geweer is ge
komen heeft de voorzitter 
van ttv BIT.NL uit Ede, Arjen 
Lommen, besloten actie te 
ondernemen tegen de anti
rookwet en tegen de vele an
dere overheidsregels die de 
laatste jaren aan verenigin
gen zijn opgelegd. Hij heeft 
politieke partijen benaderd, 

sch~ft aan de 1e en 2e 
kamer brieven, benaderd 
de media, sportbonden en 
andere verenigingen. Of 
het iets uithaalt is twijfel
achtig. 
Zijn mening over de bu
reaucratie staat in een 
open brief die we hebben 
geplaatst op pagina 13. • 
Reacties hierop zijn na
tuurlijk welkom en in een 
volgende ge-Mixed zou ik 
graag aandacht besteden 
aan de maatregelen die 
de diverse verenigingen 
hebben getroffen. Laat 
dat ons weten! Hieronder 
treft u al een bijdrage aan 
van ttv Scaldina. 

Johan Heurter 

TTV Scaldina uit Zierikzee is sinds 1 januari 2003 eèn rookvrije vereniging. Vooruitlopend 
op de besluitvorming met betrekking tot roken in openbare gebouwen/schoolaccom
modaties en dergelijke heeft het bestuur van ttv Scaldina deze maatregel doorgevoerd. 
Wat houdt dit nu in? 
De speelzaal was al bestempeld als rookvrije ruimte, maar nu zijn ook alle kleedaccommo
daties en andere ruimten van het gebouw verboden gebied om te roken. Als men wil ro
ken, dan moet dit in de buitenlucht gebeuren. 
U zult zich misschien afvragen, mag er gerookt worden in de bar c.q. kantine? Onze vere
niging heeft een verrijdbare bar, welke in de speelzaal wordt neergezet. De consequèntie 
is dus duidelijk: ook hier mag niet gerookt worden. · 
Is het niet zo dat roken slecht voor het hart is, wat je juist nodig hebt bij het sporten. 

Jan Remmers, wedstrijdsecr. ttv Scaldina 
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Uitdeuken zonder spuiten 
(kleine deukjes zonder lakschad~) 

--~::-.-

Gratis vervangend vervo 

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

FOCJVA 
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VAN DE POT GERUKT 

Dat was even slikken, die maandagmorgen. De 
cursieve letters van het sportkatern maakten 
pijnlijk bijtende hyenabewegingen: tafeltennis
bond moet duizenden euro's betalen. ·Pats
boem, geplaatst naast een juichend stuk over 
broertje badminton waar het allemaal fantás
tisch en fenomenáál gaat. Top en flop, zij aan 
zij, zo iets komt hard aan. 

Met vier speelsters uit de 
top twintig van de badmin
tonwereldranglijst was er 
nooit eerder zo'n ijzersterke 
nationale titelstrijd bij onze 
bloedverwanten geweest. 
Op de tribune van de Bos
sche Maaspoort barstten de 
bobo's ondertussen zoda
nig in triomfantelijkheid uit 
dat ze resoluut zaken gin
gen doen. Er werden finan
ciële knopen doorgehakt, 
hoorbaar en zichtbaar voor 
jan-en-alleman, en dat is 
riskant. De correspondent 
van het wakkere ochtend
blad had professioneel op
gelet en wist het heel zeker: 
"de tafeltennisbond krijgt 
deze week een nota van 
ruim 35.000 euro van de 
badmintonbond". 
Ferme taal, de verborgen 
prognose van super inside
information, maar in de Sil
verdome reageerde direc
teur Gert afgemeten. Er 
heeft ons geen missive be
reikt, dat werk. Terwijl som
berheid de achterban infec
teerde, vergaderde de voor
hoede. Even later begon de 
frontdesk de linies in slag
orde te verdedigen en be-

antwoordden de lieftallige 
stagiaires alle vragen met: 
"dat zou ik niet weten". Ter
wijl in het Nieuwegein Busi
ness Center nog naar een 
postzegel gezocht werd, was 
op woensdagmorgen de 
tekst van de telefoonbeant
woorder een paar uur in 
overeenstemming met de 
Zoetermeerse realiteit:"al on
ze medewerkers zijn in ge
sprek". Want op dat tijdstip 
instrueert de ene helft van 
het personeel hoe de andere 
helft zich moet gedragen. 
Dat gaat meestal gepaard 
met veel ja en amen, maar 
nu was het duidelijk anders 
dan anders: hoe zit het met 
ons salaris; dolkstoot in de 
rug; beneden peil, om als 
kleine sport-organisatie zo'n 
waanzinnig hoge rekening 
naar een collega-bondje te 
sturen. 
Wat eerst als akkefietje met 
de stichting bevordering top
badminton werd weggewim
peld, is uitgelopen op schei
ding van tafel en bed en por
temonnee. Die . shuttle
meppers zijn van de pot ge
rukt, sinds ze over Yao en 
Audina beschikken, en wij ta-

7 

feltennissers betalen het 
gelag. Dat komt er van, als 
je denkt gratis mee te kun
nen liften op de bagagedra
ger van een ander. 

Ton Mantoua 
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• fietsvlaggen 
• sportten_u_e_'s--:-:----i 
• enz. Gratis 

graveren! 

KEUKENS & BADKAMERS 

8 

:: 

· ..! . • • 



Op 23 november werd een tumultueuze bonds
raadsvergadering geschorst vanwege een ver
schil over het accountmanagement. Het hoofd
bestuur dreigde af te treden en de vergadering 
werd geschorst tot 18 januari. Een nieuw voor
stel lag op tafel, werd aangenomen en het 
hoofdbestuur blijft zitten. Een verslag van Hans 
van der Bruggen, bondsraadlid van de afdeling 
ZuidWest. 

Besluit inzake Account
management 

vergadering van 23-11-
2002 en zo waar: AM is 
aangenomen en het hoofd
bestuur blijft zitten. 

vinden via het bondsbu
reau. Er is een commu
nicatieve relatie met het 
bondsbureau. 

3. Er worden accountma

In de vorige Ge-mixed hebt 
u kunnen lezen dat de na
jaarsbondsraadvergadering 
van 23 november, na 

Accountmanagers t/m 
december 2004 

de bespreking van het 
voorstel van het Hoofd
bestuur (HB) over Ac
countmanagement 
(AM}, werd geschorst. 

nagers aangesteld 
waarbij is uitge-: 
gaan van 1 fte. 
Het af te sluiten 
contract loopt t/m 

H B en Bondsraadleden 
werden het toen niet eens 
over dat voorstel en het HB 
besloot tot aftreden. De 
bondsraadleden en het HB 
konden het toen toch nog 
eens worden over het ver
zoek van de bondsraad om 
de vergadering te schorsen 

· en te gaan werken aan een 
tegenvoorstel AM Op voor
waarde, dat het HB het be
sluit tot opstappen zou in
trekken, hetgeen werd toe
gezegd. Na 23 november 
2002 werd door enkele 
bondsraadleden met de 
desbetreffende H 8-functio
naris en de directeur van 
het bondsbureau hard ge
werkt aan een tegenvoor
stel AM dat in de smaak 
zou moeten vallen bij 
bondsraad en HB. Op 18 
~nuari2003zoudltbespro

ken worden in een vervolg-

Wat is nu besloten inzake 
Accountmanagement 
1. Op het bondsbureau 

wordt een helpdesk in
gericht; deze wordt be
mand door een functio
naris, mogelijk voor 1 
fulltimer, voor maximaal 
€ 30.000 per jaar. De 
functionaris zal ook wer
ken aan beleidsontwik
keling, rapportage, des
kundigheidsbevordering 
en aansturing van AM
ers in het land. Het con
tract loopt t/m december 
2004. 

2. Op afdelingsniveau 
wordt de afdelingscoör
dinatie geregeld: het 
vraaggericht werken 
wordt duidelijk gepro
moot. Het HB. wil toch 
de aansturing van de 
AM-ers in het land (2 
parttimers) laten plaats 
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december 2004. 
Deze AM-ers hebben 
contacten met afde
lingsbesturen- en inven
tariseren samen met het 
AB de behoefte aan ge
sprekken met verenigin
gen. Zij initiëren samen
werkingsverbanden met 
verenigingen en lokale 
partners, zoals gemeen
ten, scholen, buurtcen
tra e.d. en zijn betrok
ken bij themabijeenkom
sten en ondersteunings
projecten. , 

4. Evaluatie van het pro
ject AM vindt plaats op 
een drietal tijdstippen 
voor het laatst vlak vóór 
de vergadering van de 
bondsraad in november 
2004. Er komt . een 
werkgroep die deze 
evaluatie gaat uitwer
ken. In november 2004, 
bij de presentatie van 

----·- - - - - ---------------------------"' 
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de begroting 2005, zal 
de bondsraad bezien of 
voortzetting van het 
AM-project nuttig en 
ook financieel haalbaar 
is. 

Of al dat geld het AM waard 
is, is voor velen nog twijfel
achtig ..... 

Begroting 2003 
(ZuidWest bedingt lagere 
contributieverhoging) 
De NTTB-begroting 2003 
was, vanwege de schorsing 
van de vergadering, op 23 
november 2002, nog niet 
besproken en was dus nu 
nog aan de orde. Na enkele 
belangrijke correcties, waar
op de afdeling ZuidWest de 
penningmeester attent had 
gemaakt, werd een gewij
zigde begroting gepresen-

tietoeslag (per halfjaar) voor 
senioren, resp. junioren € 
9,56 en€ 6,09 en verzeke
ringstoeslag € 0,47. De 
penningmeester zou wel 
graag willen overgaan tot 
automatische incasso van 
contributiebedragen bij de 
verenigingen om de liquidi
teitspositie bij de bond te 
verbeteren: hij gaat dit on
derzoeken. 
De penningmeester zegde 
voorts toe om in de meiver
gadering een aangepaste 
begroting 2003 te zullen 
presenteren (conform het 
model van ZuidWest), 

5. De kosten in 2003 en 
2004 zijn geraamd op 
totaal € 152.150 welk 
bedrag beschikbaar 
komt via subsidies ad € 
160.000. De 8 afdelin
gen zullen in totaal € 
54.000 in die jaren bij
dragen. Eind 2004 ont
staat dan een reserve 
van € 61.850 welk be
drag dan - indien we 
verder gaan - be
schikbaar is voor 
afdekking van te
korten in de jaren 

Contributieverhoging 
5% 2005 t/m 2010. In 

waarin rekening is 
gehouden met re
cente financiële ont-
wikkelingen o.a. ten 
aanzien van ac
countmanagement, die jaren zal de 

NTTB-begroting jaarlijks 
worden belast met € 
50.000 +trend en zullen 
de 8 afdelingen geza
menlijk minstens € 
32.500 + trend moeten 
gaan betalen. De kos
ten voor de afdelingen 
worden berekend op 
grond van het aantal le-
den per afdeling. · 

De bondsraad en het 
Hoofdbestuur konden zich 
vinden in dit aangepaste 
voorstel met dien verstande 
dat eind 2004 de zaak zal 
worden geëvalueerd en af 
te sluiten contracten eindi
gen op 31 december 2004. 
De vraag is dan of de 
bondsraad het AM daarna 
zal continueren als alles 
zelf door de NTTB en afde
lingen, dus de leden, be
taald zal moeten worden. 

teerd met een totaal aan in
komsten en uitgaven van € 
1.672.369. Daarbij was de 
penningmeester uitgegaan 
van een contributieverho
ging van 7% en verhoging 
van de kilometervergoeding 
van € 0,23. Onze afdeling 
achtte deze verhogingen 
aan de (te) forse kant en 
stelde aan de vergadering 
voor om de contributiever
hoging te beperken tot 
maximaal 5% (voor inflatie 
en dekking hogere kosten) 
en de kilometervergoeding 
vast te stellen op € 0,20. 
Besloten werd om de contri
butie met 5% te verhogen 
maar de kilometervergoe
ding vast te stellen conform 
het voorstel van het HB. 
De landelijke contributies 
voor 2003 bedragen nu: 
Basisleden € 3,89, competi-
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lagere contributies, verwer
king exploitatiesaldo 2002, 
situatie · Rutac etG.. Ook zal 
dan een meerjarenbegro
ting het licht zien. Een op
merking van een lid dat hij 
had gehoord dat de strop 
met Rutac nog wel eens 
veel groter zou kunnen zijn 
dan de vorige keer ge
noemde € 80.000 werd 
door de voorzitter tegenge
sproken. Wel stelde hij dat 
de Badmintonbond een 
claim bij de NTTB heeft in
gediend. Met NOC/NSF is 
overleg om te komen tot te
gemoetkomingen voor bon
den en verenigingen die bij 
het debacle Rutac betrok
ken zijn. Ook is er contact 
met de ITTF om te komen 
tot schuldsanering. 
De vergadering kon met het 
bovenstaande leven en de 
begroting 2003 accorderen. 

: 



Overige besproken zaken 
De hiervoor genoemde za
ken waren verreweg de be
langrijkste krenten uit de 
pap van de resterende 
agenda van 23 november 
2002. Toch stonden, be
leidsmatig gezien, niet on
belangrijk zaken als het 
meerjarenbeleidsplan NTTB 
2003/2004 betiteld als 
"Strategisch Manifest" en 
het werkprogramma 2003 
nog op de agenda. De 
bondsraad kon met de stuk
ken instemmen met dien 
verstande dat de plannen 
wel erg ambitieus werden 
bevonden. "Geen woorden 
maar daden" zou hier een 
toepasselijke spreuk bij zijn. 
Veel zaken zijn daarbij 
slechts realiseerbaar indien 

Beste tafeltennisser, 

daar subsidies tegenover 
komen te staan, hetgeen 
altijd heel ongewis is. De 
eigen inkomsten, die te 
berekenen zijn, vormen 
slechts een zeer gering 
deel van de inkomstenpot 
van de NTTB. 

Na wat juridisch gesteggel 
met de afdeling Gouda en 
een daarop boos reage
rend HB-lid, konden enke
le voorstellen inzake regle
mentering toch worden 
aanvaard. 
De voorzitter kon tot zijn 
genoegen nog mededelen 
dat Danny Heister aan de 
Olympische Spelen mag 
meedoen. Dat de voorzit
ter in deze vergadering vrij 

vlot de voorzittershamer 
hanteerde om besluiten te 
bevestigen viel verkeerd bij 
een boos bondsraadlid. Zo 
was de stemming ook weer 
niet altijd even vrolijk en 
was overleg vanwege een 
haperende geluidsinstallatie 
ook erg moeilijk en hinder
lijk. 
Het snel handelen van de 
voorzitter had wel weer tot 
gevolg dat de zitting reeds 
om 14.30 uur kon worden 
gesloten. 

Uw verslaggever, 
Hans van der Bruggen, 
bondsraadlid 

Wegens het grote succes van de vorige oproep om de e-mail nieuwsbrief van de Afdeling 
Oost te promoten, met als resultaat meer dan 100 nieuwe aanmeldingen, wil het afdelings
bestuur deze actie nog eenmaal herhalen. Nogmaals het verzoek dus om deze mail door 
te sturen naar uw tafeltennis-collega's om deze nieuwsbrief te promoten! 

Aanmelden kan eenvoudig via onderstaande link: 
http://www.nttb-oost.nl/index.php?menu=nieuwsbrief&open=nieuwsbrief&html=O 
(ook te bereiken door naar de website te gaan (www.nttb-oost.nl) en daar in het menu op 
"Nieuwsbrief" te klikken) 
In de nabije toekomst is het de bedoeling om via deze nieuwsbrief de tafeltennissers bin
nen en buiten onze afdeling te informeren over belangrijke zaken, toernooien, bijzondere 
evenementen enz. Dit kan straks ook voor uzelf en voor uw vereniging belangrijk zijn. 

Met vriendelijke groeten, 

Jochem Veldmaat 
Bestuurslid PR & Communicatie NTTB I Afdeling Oost 
pr@nttb-oost.nl 

Website NTTB /Afdeling Oost: www.nttb-oost.nl 
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Nieuwbouw 

Verbouwingen 

Onderhoud 

Glas- en schilderwerk 

Wandafwerkingen 

Vrijblijvend prijsopgaaf . 

Lid NVOB 

Lid Bouwgarant 



In mijn vereniging TTV BIT.NL (bij navraag ook an
dere verenigingen) is er een groeiende onvrede t.a. 
v. overheidsbureaucratie, die zich in de vorm van 
Sociale Hygiëne, Instructie Verantwoord Alcoholge
bruik en Rookverbod in Sportkantines (uitvoering 
tabakswet) de laatste jaren over ons heen regent. 
Inmiddels hebben wij (TTV BIT.NL) begrepen uit 
betrouwbare bron, dat het de bedoeling is dit nog 
verder aan te scherpen met nog een additionele 
wet, waarvoor nog een diploma nodig is. 

Deze miljoenen verslindende 
ongeremde bureaucratie gaat 
gepaard met een afnemende 
bereidheid van vrijwilligers, la
gere omzetten en dus hogere 
contributies en een afhanke
lijkheid van de overheid. De 
overheid lijkt middels een 
wurggreep van regels de vrij
williger voor haar veel te zwa
re wagen te spannen, omdat 
zij het paard verkocht heeft 
om de koetsier te betalen. De 
vraag is waar deze bureaucra
tie naar toe gaat. Feit is dat 
bijna niemand protesteert. En 
dat leidt tot een situatie, waar
bij een paraplu opzetten tegen 
de regen aan regels niet meer 
zal helpen. De regeldruppels 
worden tot honkbalhagelste
nen. En ... als die op zijn ... 
breken ze wellicht onze club
gebouwen steen voor steen af 
om die naar ons te gooien. 
Waar gaan we naar toe? Mag 
je straks op een kaartavond 
met de buren zelfs aan je 
buurman geen biertje schen
ken zonder een diploma? Mag 
de overbuurman je straks in 
jouw eigen huis verbieden om 
een sigaret op te steken? Moet 
je straks een diploma halen 
om thuis hygiënisch te kunnen 
koken? En . . . . komt er straks 
op onverwachte tijdstippen ie
mand van de gemeente langs, 
die b.v. betaald wordt uit de 
subsidiepot voor nieuwe club
gebouwen, om bij jou thuis te 

controleren of de diploma aan 
de muur hangt en je alles vol
gens de regels doet? 
Mijn stelling is, dat we met zijn 
allen voldoende kennis van za
ken hebben om onze eigen bar 
en club te kunnen laten draaien 
op een manier zoals we thuis 
ook verantwoord zouden vinden. 
Wij doen dat met zijn allen - als 
vrijwilliger - zonder daar geld 
voor te vangen. Onze wederzijd
se verbondenheid en overleg is 
de basis van een vereniging. 
Wij kunnen b.v. zelf wel beslis
sen of we wel of niet roken en 
waar. We weten zelf ook best 
dat we een kind onder de 16 
geen alcohol mogen schenken? 
Wij zullen die ene beschonken 
persoon heus geen flesje bier 
meegeven voor onderweg ach
ter het stuur. Op het moment 
dat betaalde mensen (overheid) 
teveel sturing aan ons willen 
gaan geven oni zelf aan het 
werk te blijven houdt alles op. 
En wat erger is, is dat broodno
dige subsidies voor nieuwe 
sportlocaties verdwijnen om uit
breiding van de ambtenarij te 
bekostigen (1 ambtenaar minder 
is een nieuw clubgebouw per 
jaar op 50% financieringsba
sis?!). Mogen er dan geen over
heidsregels zijn? Natuurlijk wel, 
maar waren er al niet genoeg 
voordat Sociale Hygiëne, IVA 
etc. uit de hemel kwamen val
len? En · . . . wil je voor de regen 
gaan betalen en tevens de para-
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plu opzetten? 
Let wel, iedereen heeft de 
plicht zich aan de wet te hou
den. Wij hebben echter beslo
ten om deze gang van zaken 
te proberen aan de kaart te 
stellen. Wij hebben onze pitti
ge mening middels E-mail ge
geven aan wethouders van de 
gemeente Ede, de NTTB, de 
lokale politiek, de landelijke 
politiek, een krant en een aan
tal sportverenigingen. Telkens 
vragen wij wie hier nou voor 
verantwoordelijk - is. Iedereen, 
die het fatsoen heeft te ant
woorden, neemt afstand en 
wijst naar Den Haag 
(ministerie van Volksgezond
heid). Wij hopen, dat middels 
een sneeuwbaleffect van reac
ties naar de politiek duidelijk 
wordt, dat men te ver gaat en 
dat het politieke zelfmoord is 
dit soort regelgeving te steu
nen. Alleen dan kan er uitein
delijk een keerpunt bereikt 
worden. Stem ze indien nodig 
weg!! En laat je stem vooral 
horen!! Wie moet anders on
geremde bureaucratie gaan af
remmen? 

Arjen Lommen 
Nienhof 52, 
Ede 

--,.. 
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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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Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 
Zondag 
Vrijdag 
Vrijdag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Zondag 
Zondag 
Vrijdag 
Zaterdag 
Woensdag 

25 april 
26 april 
27 april 
11 mei 
16 mei 
16 mei 
16 mei. 
17 mei 
18 mei 
18 mei 
23 mei 
24 mei 
28 mei 

beslissingswedstrijden 
Ned.jeugdkampioenschappen B 
Ned.jeugdkampioenschappen A 
nat.jeugdmeerkampen finales A/B-C(st)lic 
20e Hackenbergcup 
20e bestuurstoernooi regio Den Bosch 
Top 6 kampen senioren 
ZuidWestkampioenschappen jeugd in Veldhoven 
ZuidWestkampioenschappen senioren in Veldhoven 
Nat. C meerkampen finale senioren 
Algemene ledenvergadering afd. ZuidWest in Oudenbosch 
8/Ckwal.ranglijsttoernooi jeugd 
Mixed dubbeltoernooi Regio West Brabant 

We ontvangen regelmatig berichten van ongeruste tafeltennisvrienden op de elektronische 
snelweg, dat er een "nieuw" virus rond zwerft en dat je onmiddellijk moet controleren of er 
een bepaald bestand op je PC staat en dat bestand zo snel mogelijk moet verwijderen. 
Vaak zijn deze berichten echter een zogenaamde "hoax". De bedoeling is om a) iemand 
zijn PC te verpesten door belangrijke bestanden te laten weggooien en b) nog meer perso:. 
nen erbij te betrekken door iedereen te vragen het bericht naar iedereen die men kent 
door te sturen. 
Voordat je bestanden weggooit of het bericht doorstuurt aan iedereen in je adresboek, 
controleer of niet om een "hoax" gaat. Dit kan bijvoorbeeld op http://www.virusalert.nl 
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Mij is gevraagd of ik bereid was eens een stukje te 
schrijven over tafeltennis in de media, liever gezegd 
over tafeltennis op de radio. En dan nog specifieker: 
tafeltennis op Radio Schouwen Duiveland (RSD). 
Even voorstellen: mijn naam is Kor v.d. Werve en ik 
woon in Dreischor. Altijd al bezeten van sport geweest 
en zelf ook aan sport gedaan: voetbal, korfbal, volley
bal, biljarten, scheidsrechter KNVB maar ... geen ta
feltennis. Wel dus: teamsporten. 

Teamsport heeft verreweg 
mijn voorkeur boven indivi
duele sportbeoefening, 
hoewel ik uiteraard grote 
bewondering heb voor die 
individuele prestaties. Maar 
toch, teamsport is voor mij 
zo aantrekkelijk omdat je 
met anderen moet preste
ren die op hun beurt voor 
jou aan de bak moeten. Is 
het in het 'normale' leven 
anders? Je leert in een 
team om samen iets op te 
bouwen en dat geeft een 
meerwaarde aan je dage
lijkse leven, want ook in je 
werk of noem maar op heb 
je met anderen rekening te 
houden. 
Bij de start van RSD kwam 
ik in gesprek met Hans Kik, 
het hoofd van radio Schou
wen-Duiveland Sport. Dat is 
nu 5 jaar geleden. Ik was in 
die tijd als secretaris ver
bonden aan de Schouwse 
Ruiters een, de naam zegt 
het al, ruitersportvereniging. 
Er was in de · schrijvende 
pers een oproep gedaan 
om te trachten verslagge
vers te werven voor RSD, 
want zonder die mensen 
begint een omroep niets 
natuurlijk. Ik heb Hans aan
geboden om met enige re-

gelmaat die sport in de 
ether te brengen. Ik volgde 
een cursus en toen was het 
zover: radio maken. Ik mag 
wel zeggen een hele bele
venis want o wat valt het te
gen om bijvoorbeeld een in
terview of rechtstreeks ver
slag te maken. Vragen, im
proviseren (de luisteraar 
heeft geen idee wat een 
hectische omstandigheden 
er soms achter de scher
men plaatsvinden) en, be
langrijk, een objectief ver
slag uitbrengen van de 
(sport) gebeurtenissen op 
hippisch gebied. 
Ik hoor nu de vraag al: hoe 
kom je nu in de tafeltennis
sport terecht? 
Een ingewijde weet dat er 
op Schouwen-Duiveland 
twee verenigingen zijn die 
tafeltennis in competitiever
band spelen. Dat zijn Scal
dina in Zierikzee en Kerk
werve in de gelijknamige 
plaats. En in die laatste ver
eniging speelt Stoffel van 
der Wekken, mijn schoon
zoon! De link was dus vrij 
snel gelegd en Stoffel was 
het die me vroeg of ik soms 
ook niet... juist ja, tafelten- · 
nis op de radio wilde bren
gen. "Baas" Hans Kik vond 
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het ook prima omdat het 
streven was elke sport de 
aandacht te schenken die 
het verdiende. 
Via Stoffel kreeg ik wat ge
gevens aangereikt, . uitsla
gen, namen . van spelers, 
gamestanden etc. · en dan 
op Zaterdag rond 17.00 uur 
de ether in. Prachtig vond 
men het en ik ook! Na een 
paar weken volgde het on
vermijdelijke: ook Scaldina 
trok aan de bel en vroeg 
heel beleefd of ik· ook hun 
verhaal wilde vertellen. 
Waarom ook niet dacht ik, 
dan is het compleet voor 
Schouwen-Duiveland en 
een leuk item voor de radio. 
Bovendien (daar is die 
teamgeest weer) kon ik de 
sport promoten en anderen 
wellicht interesseren. Want 
nieuwe leden kon Kerkwer
ve en ook Scaldina altijd 
gebruiken. 
Vaste afspraken werden 
gemaakt, van Kerkwerve 
kreeg ik eerst alleen de ge
gevens mondeling, nu heb 
ik de beschikking over de 
kopie van de wedstrijdfor
mulieren. Bij Scaldina is het 
altijd mondelinge informatie 
maar ook dat gaat goed. 



Beide clubs, althans dat is 
mijn indruk, waarderen mijn 
praatje op de radio wel. Uit 
onderzoek is gebleken dat 
er elke (sport)uitzending 
zo'n 2000 à 2500 mensen 
luisteren. Hoe we dat me
ten? In een uitzending ma
ken we bewust een paar 
fouten en op de reactie van 
de mensen die dan bellen 
om te vertellen dat het fout 
is kunnen we een formule 
loslaten die vrij nauwkeurig 
is. 
Inmiddels is het vaste tijd
stip van uitzending op de 
Zondag komen te liggen. 
De Zaterdag (we zenden uit 
van 14.00-18.00 uur) staat 
voor het grootste deel in 
het teken van voetbal, te
recht ook, de sport met de 
meeste clubs, deelnemers 
en aanhang. 
Om 14.05 uur ben ik in de 
studio of breng telefonisch 
verslag uit vanuit mijn 
woonplaats Dreischor. Het 
belangrijkste zijn de resulta
ten, maar ook geef ik de 
stand in de diverse klassen. 
Ik beperk me niet alleen tot 
de eerste teams, nee ik laat 
alle teams komen aan bod. 
En wat ik ook kan doen is 
terloops aangeven dat de 
clubs best wel een paar 
spelers kunnen gebruiken: 
aanmelden kan op het tele
foonnummer. Dat mag, an
dere reclame is uit den bo
ze. Dat zegt het commissa
riaat van de media tenmin
ste. 
Er is echter ook een nadeel 
aan de verslaggeving van 
het tafeltennis. Alle wed
strijden worden door de 
week gespeeld en radio is 

gebaat bij snelheid. Iedere 
radioman of vrouw zal je kun
nen vertellen dat het een kick 
geeft om te kunnen berichten 
wat er gebeurd is voordat de 
kranten dit kunnen doen. 
Dus rechtstreekse verslagen 
zijn een 'must' voor de repor
ters en RSD. Of in een uit
zending kunnen vertellen wie 
waar de nieuwe trainer is en 
die persoon vervolgens in de 
uitzending te halen per tele
foon. Ook de luisteraars vin
den dit geweldig! Bij tafelten
nis is dit niet mogelijk, hoe
wel ik wel eens met de recor
der op pad ga om gesprek
ken op te nemen. Maar als 
gast in de studio over de 
sport praten is meerdere ma
len gebeurd. Leuk! 
Leuke ervaringen zijn ook om 
de spelers van een team dat 
op bezoek is bij een van de 
eilandelijke clubs direct na de 
gewonnen dan wel verloren 
partij hijgend en wel voor de 
microfoon te halen. lt's live 
man! En soms fluistert men 
naar elkaar: de radio is er! 
Een speelster van 't Zand 
vertrouwde me toe dat ze in
eens behoorlijk nerveus was. 
Ik heb beloofd dat ik niet 
naar haar spel zou kijken en 
geen verslag naar buiten zou 
brengen als ze slecht speel
de. Stiekem toch gedaan na
tuurlijk! Ze won nog ook! 
En spelers motiveren is ook 
goed te doen. Voorzitter 't 
Hart van Kerkwerve vertelde 
me eens dat hij motivatie 
haalde uit mijn verslagen als 
hij teveel verloren had naar 
zijn zin. Soms verteJ ik op de 
radio dat 't Hart zijn dag niet 
had maar dat hij nu volgende 
week wel zou laten zien wat 
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hij kon. Prompt volgden drie 
overwinningen voor Henk! 
Duidelijk is wel dat ik zon
der mijn vaste tipgevers he
lemaal niets uit kan richten. 
Voor Scaldina deden dit bv 
Michael Holm, Ad de Graaf 
en nu Jan Remmers. Met 
de laatste heb ik elke week 
contact maar het gekke is 
dat we elkaar niet kennen. 
Voor Kerkwerve is Stoffel 
van der Wekken de man 
van de formulieren en bij
zonderheden, evenals Jaap 
Huigens die wel eens kort 
voor de uitzending nog 
gauw iets doorgeeft! 
Wat me ook duidelijk is ge
worden is dat tafeltennis. 
een echte sport is. En niet 
leeftijdsgebonden. En dat 
er waardering is voor de te
genspeler die wint, doet me 
goed. Sportief bezig zijn 
met elkaar in goede harmo
nie is voor mij TOPSPORT. 

Kor van de Werve 

--
( 



KRISTALIJN BETONSERVICE B.V. 
KRISTALIJN VLOERENTECHNIEK B.V. 
Scholeksterstraat 3 
4302 WP Zierikzee 
Tel. 0111 - 45 0345 

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 zêgt '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 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 I 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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Na de 5 succesvol verlopen voetbaltoernooien voor 
tafeltennisverenigingen van de afgelopen jaren komt 
er inderdaad een ae editie van dit toernooi. Het wordt 
gehouden op zaterdag 14 juni en zal wederom wor
den gevolgd door een barbecue met daarop aanslui
tend een daverende feestavond. We hebben al een 
heus voetbalveld besproken compleet met kleedka
mers en douches. Het is een veld van W Braakhui
zen, dat vlak bij ons clubgebouw ligt. 

Het afgelopen jaar hadden we 16 deel
nemende teams, waarvan 2 dames
teams, uit heel Brabant en de meeste 
hebben al weer toegezegd ook dit jaar 
weer mee te zullen doen. 
De opzet van het toernooi is als volgt: 
-Ten eerste willen we een gezellige dag 
organiseren voor al onze tafeltennis
vrienden, die wij het hele jaar tegenko
men in de competities en de toernooi
en. Dit willen we dan doen zonder het 
tafeltennisbatje maar met een voetbal. 
-Er wordt gespeeld op kleine voetbal
velden met vijf spelers en een keeper. 
Het team mag bestaan uit 8 spelers. 
-Van de deelnemers wordt de voor
waarde gesteld dat ze lid moeten zijn 
van de vereniging en minimaal 16 jaar 
oud op de dag van het toernooi. 
ps. Als je van je eigen vereniging niet 
genoeg mensen bij elkaar kunt krijgen, 
probeer dan eens bij een andere tafel
tennisvereniging die ook niet genoeg 
mensen hebben en vorm samen een 
combinatieteam. (Eventueel in overleg 
met ondergetekende). 
-De duur van de wedstrijden hangt af 
van het aantal inschrijvingen, maar zal 
ongeveer 15 minuten zijn. 
-Het motto van dit toernooi is wederom: 
Het winnen van de FAIR-PLAY cup is 
belangrijker dan de toernooiwinst. 

Het inschrijfgeld bedraagt € 120,- per 
team van 8 spelers. Dit is inclusief de 
barbecue, maar exclusief de drank. 
Voor teams die geen gebruik willen ma
ken van de barbecue is het inschrijf
geld € 50,- per team. 

Een extra speler, vrouwen, mannen, vrienden, 
vriendinnen en andere supporters die deze 
gezellige dag ook willen afsluiten met de bar
becue kunnen op de dag zelf tegen betaling 
van€ 9,50 kaarten kopen. 
Geef bij inschrijving aan hoeveel extra barbe
cuebonnen u wilt, op de dag zelf zijn er maar 
een beperkt aantal te koop. 
Inschrijven (uiterlijk 24 mei 2003) bij Johan 
Franssen, Ziggenstraat 4, 5662 RM Geldrop. 
(040 - 2858348) 
e-mail: johan. franssen@wanadoo.nl 

·Je weet 
bij wie 

je koopt 
BIEZELINGESTRAAT 1 KAPELLE 

TELEFOON 0113 - 341562 
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Hofleverancier sportprijt 
van de NTTB ... w .. 

af deling Brabant / Zee \ 
Kijk op onze website: www.spo 

Pedro van Heulll)r 
Sportprijz 
Snelle levering en zéér voordelig! 

Oss Nijmegen 
Tel. 0412 - 642 780 Tel. 024 - 37 82 
e-mail: info@sport-prijzen.nl 

ROC WESTERSCHELDE 
Regionaal 
Opleidingen Centrum 
voor Zeeuwsch-Vlaanderen 

ROC Westerschelde verzorgt opleidingen en cursussen in de volgende sectoren: 

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

•economie 
•techniek 
• ROC Contract 

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

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

Postbus 102, 4530 AC Terneuzen 
Fax: 011 5-61 21 5 1 
Url: www.rocwest.n l 

Stadhouders/aan 1 a, 4501 KE Oostburg 
Telefoon: 0117-455151 
Telefax: Oî 17 - 45 33 09 

Het ROC Westerschelde verzorgt VOLWASSENENEDUCATIE en BEROEPSONDERWIJS 
ROC Contract verzorgt CURSUSSEN voor particulieren, bedrijven en instell ingen 
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De Osse tafeltennisvereniging organiseerde op 
23 maart met succes het 33e Maaslandteamtoer
nooi. Niet minder dan 60 jeugd en 94 senioren 
teams hadden zich aangemeld voor dit toernooi. 
Een toernooi wat elk jaar een grote belangstelling 
heeft van verenigingen uit geheel het land. 

De deelnemers zijn afkom
stig van 43 verenigingen, 
van Heerlen tot Alkmaar en 
van Hengelo tot Sas van 
Gent. 
Vele verenigingen komen 
elk jaar terug naar Oss. Het 
was het eerste toernooi wat 
gehouden werd met de 
nieuwe telling. Maar de or
ganisatoren waren in de 
tijdsplanning maar uitge
gaan van het jaren met 
goed succes gehanteerde 
tijdschema. De halve fina
les konden toch dankzij de 
nieuwe punten telling al 
vroeger starten dan de ge
plande tijd. De meeste hal
ve en finales konden een 
half uur eerder beginnen. 
Niet alleen van het organi
satorische succes van de 
Osse vereniging was er ook 

Uitslagen 33e Maaslandtoernooi 

in de senioren 2 klasse een 
finale plaats voor het OTTC 
team Martijn Vos en Jos 
Heijmans. In deze finale 
was het team van VTV 
Nieuwengein te sterk voor 
het OTTC team. In de S 1-2 
klasse sneuvelde Maurice 
Cuijpers en Eef Vos in de 
kwart finale tegen de latere 
winnaars van het toernooi. 
Het team van Vice Ver
sa '51 versloeg het OTTC 
team met 3-0. VTV(N) was 
met 3 finale plaatsen, 
waarvan er twee werden 
gewonnen, het meest suc
cesvol. 
Vele deelnemende teams 
zegden nu reeds toe dat zij 
zeker aanwezig zullen zijn 
op het 34e Maaslandtoer
nooi wat gepland staat op 
21 maart 2004. 

Senioren 1-2 1 
2 

V Versa 51 1 (J d Heide en J Schoone) 3-2 
Hutaf 2 (D d Jong en A Meijer) 

Senioren 3 1 
2 

Senioren 4 1 
2 

Senioren 5 1 
2 

Jeugd 1 1 
2 

Jeugd 2 1 
2 

Jeugd 3 1 
2 

Jeugd 4-5 1 
2 

VTV (N) 4 (N Blok en R Dullens) 4-1 
OTTC 2 (M Vos en J Heijmans) 
Return Oss1 (B te Kamp en P v Orsouw) 3-0 
Cevelum 4 (VV vd Burgt en R Thijssen) 
TVP 1 (M Koeijvoets en N de Kok) 4-1 
Docos 4 (C Taams en H Kreder) 
VTV (N) 7 (M Alblas en M Langerak) 4-1 
Furst 1 (P Lemmen en J Strik) 
Vitesse '35 3 (M Keur en T Deckurtz) 3-0 
VTV (N)9 (P Klaassens en W Daatzelaar) 
Unicum 7 (S v Happen en Tv Gasteren) 4-1 
Hercules 1 ( A Grigorjan en S Major) 
Vitesse 35 5 (H. Schrik en M. Lansink) 3-0 
Zevenaar 4 (J de Boer en D. Dirks) 
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BAS VIES 
pensioen-, hypotheek- en assurantieadvies 

D inventariseren van huidige en toekomstige risico1 
D plannen van toekomstige zekerheden 
D adviseren van levens-, schade- en risicoverzekeringen 
D beheren van uw financiële zaken 
D 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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• Een vereniging draait op vrijwilligers. 
De ene heeft er meer dan de andere 
en voor de ene vereniging is het moei
lijker om aan vrijwilligers te komen dan 
voor de andere. Maar kan dan nog wel 
in deze tijd? Bij ttv Stiphout in Helmond 
is een discussie begonnen over de pro
fessionalisering van (bepaalde delen) 
van de vereniging. Op de algemene le
denvergadering wordt daar verder over 
gesproken. 

• AAC Cosmos/TTVV uit Veldhoven 
moet weer op zoek naar een nieuwe 
voorzitter. Martien de Goey werd als 
niet-tafeltennisser 3 jaar geleden ge
vraagd om voorzitter te worden. Hij 
heeft dat gedaan, maar nu zijn termijn 
erop zit stelt hij zich niet meer herkies
baar. Hij kijkt wel met plezier terug op 
de afgelopen periode en roept ieder
een op om werk te verrichten voor de 
vereniging, want samen sta je sterk. 

• Een tiental vrijwilligers heeft bij ttv T a
verbo in Boxtel wanden en plafond 
grondig gereinigd. De platen hangen 
nu weer keurig in het gelid en alle brui
ne lekstrepen aan de wanden zijn weg
gepoetst. Ook kwamen er 53 balletjes 
tevoorschijn. 

• Die balletjes zouden ze bij ttv Smash in 
Geertruidenberg wel willen hebben. 
Daar verdwijnen regelmatig balletjes, 
waardoor er elke maand nieuwe ge
kocht moeten worden. Daarom wordt 
opgeroepen de balletjes voortaan in 
het bakje te stoppen en niet in de tas 
of broekzak. 

• Bij ttv Flash te Eindhoven blijven veel 
spullen liggen. De berg kledingstukken 
groeit gestaag en wordt nu per opbod 
verkocht. Het doel van de opbrengst 
wordt nog bekeken. De kleding die 
overblijft gaat naar de organisatie Men
sen voor Mensen die het transporteren 
naar Albanië. Misschien is dit ook een 
goed doel voor de opbrengst. 
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• In het meerjarenplan van ttv Het Markie
zaat uit Bergen op Zoom staat dat er 
zowel bij de jeugd als bij de senioren 
gestreefd wordt om door te groeien 
naar landelijk niveau. Dit kan gevolgen 
hebben voor de teamindeling. Nu spe
len er soms drie teams in dezelfde klas
se en in alle teams zitten spelers die 
goed zijn, zeer goed en ook spelers die 
het niveau eigenlijk niet aankunnen. 
Door de teams anders in te delen, kan 
er misschien op een hoger niveau ge
speeld worden, maar mensen die alleen 
voor de gezelligheid willen spelen hou
den dit tegen. De Technische Commis
sie staat dan voor een dilemma. 
Dit probleem zie je bij meer verenigin
gen. Vaak wordt dan toch gekozen voor 
de gezelligheid met een aantal invalver
boden als resultaat. 
Bij Het Markiezaat is dit probleem op dè 
laatste ledenvergadering besproken en 
we horen graag hoe de leden denken 
over het dilemma: teams op sterkte of 
teams voor de gezelligheid en zoveel 
mogelijk op sterkte. 

• Een lichtschakelaar nodigt uit om daar
mee het licht aan of uit te doen. Bij ttv 
Tanaka in Eteen-Leur is dat niet de be
doeling. De schakelaars zijn zo afge
steld dat het licht aan gaat als er bewe
ging wordt waargenomen. Het licht gaat 
na een tijdje ook weer vanzelf uit. Blijf 
bij Tanaka dus van de lichtschakelaars 
af. 

• Frank Staps van ttv Tics '51 uit Tilburg 
ontdekte een boek van Oek de Jong, 
Hokwerda's kind. Het gaat over een 
meisje, Lin, dat als tafeltennistalent 
haar hele jeugd in een sportzaal heeft 
doorgebracht, onder toezicht van een 
ongenaakbare coach. Het verhaal be
gint wanneer ze net gestopt is met top
sport. Ze heeft op dat moment net een 

. moeilijk relatie achter de rug. · 
Zou Oek de Jong zich hebben laten in
spireren door Bettine Vriesekoop? 



We vertellen iedereen over onze bezoekers aantallen, maar nu is het tijd om de cijfers 
eens te laten zien. Onderstaande tabel geeft een idee over het aantal bezoekers. Zoals de 
eerste kolom Bezoeken laat zien, hebben we in de competitieperiode februari en maart 
2003 gemiddeld meer dan 320 bezoekers per dag (meer dan 10000 per maand). In april 
2002 was dat nog 231 (6930 per maand). 
De website vervuld kennelijk een belangrijke rol als informatie voorziening binnen de afde-
ling. ................... .. . ................ . 

Henk Sandkuyl 
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• Sinds 1997 is Hans de 
Vaan voorzitter van ttv 
Waalwijk, maarna 57 
bestu ursvergaderin
gen en 10 algemene 
ledenvergaderingen 
vindt hij het tijd wor
den voor iemand an
ders. Wie zijn opvolger 
wordt was bij de re
dactie van ge-Mixed 
nog niet bekend. 

• Bij sv Red Star '58 is 
de bar het afgelopen 
jaar voorzien van een 
nieuwe kassa met 
meer mogelijkheden 
en de keuken werd 
voorzien van een nieu
we afzuigkap en bo
venkastjes. Aanvulling 
van de barvrijwilligers 
is nog gewenst. 
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