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Digitaal 
De vooruitgang is niet tegen te houden en wij gaan met de 
tijd mee. Deze ge-Mixed is digitaal verspreid en u hebt 
hem helemaal zelf uit moeten printen. 
In de vorige uitgave hebben we het probleem aangekaard 
en de reacties die ik ontvangen heb waren allemaal voor 
een digitale versie. Dat mocht voor de schrijvers een te 
downloaden versie zijn, maar ook een nieuwsbrief via de e-
mail. 
We hebben gekozen voor een te downloaden versie. Ge-
zien de omvang van het bestand is het niet voor iedereen 
acceptabel om de ge-mixed via de mail te ontvangen. Dat 
kan echter wel. U kunt een gratis abonnement nemen. 
Geef uw mail-adres door via gemixed@nttb-zuidwest.nl 
door aan de redactie. Uiteraard kan iedereen een abonne-
ment nemen, dus voor iedere geadresseerde geldt: mail-
adres doorgeven. 
U mist in deze uitgave (of niet natuurlijk) de advertenties. 
We gaan proberen de adverteerders te interesseren voor 
een advertentie op onze website. 
Ik hoor graag reacties op deze nieuwe ge-mixed. 
 
Johan Heurter 
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5735 HD Aarle-Rixtel. 
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Burg. Bollelaan 25, 
4328 LT Burgh-Haamstede. 
tel. 0111-653236 

Internet webmaster 

Henk Sandkuyl, 
Willibrorduslaan 5, 
5552 HA Valkenswaard. 
tel. 040-2070594 
e-mail:  
communicatie@nttb-zuidwest.nl 

website 

Afdeling ZuidWest 
http://www.nttb-zuidwest.nl 
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Gehandicapten. Bijvoorbeeld voor een lift 
om iemand uit het zwembad of op een 
paard te tillen. Of een speciaal douchezitje 
en aangepast toilet bij de sportvereniging. 
Speciaal aangepaste sportmaterialen. 
zoals sportrolstoelen of speciale tafel-
tennistafels. Daarnaast vraagt sport-
beoefening door gehandicapten vaak extra 
begeleiding van vrijwilligers en coaches. 
De contributie aan de club en de 
sportkleding betaalt iedereen zelf, net als 
sporters zonder handicap. Het NFSG 
draagt alleen bij in de extra kosten! 
Om alle aanvragen te kunnen blijven 
honoreren wordt de opbrengst van de 
landelijke NFSG collecte steeds 
belangrijker. De eerstvolgende collecte 
vindt plaats van 4 tot en met 10 april. Uw 
gift is altijd echter altijd welkom op giro 
5855. 
 

Subsidie 

Het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten 
heeft aan TTV “Het Markiezaat” te Bergen 
op Zoom een garantiebijdrage van € 53,00 
toegezegd ten behoeve van De Open 
West-brabantse Tafeltenniskampioen-
schappen voor mensen met een beperking 
2003. 
Het aantal gehandicapte mensen dat is 
gaan sporten neemt flink toe. Vele 
sportorganisaties constateren dat er steeds 
meer mensen met een handicap besluiten 
te gaan sporten. Ook het Nationaal Fonds 
Sport Gehandicapten merkt de toename in 
het aantal sporters. Elk jaar neemt namelijk 
het aantal verzoeken voor een financiële 
bijdrage weer fors toe. Want sporters met 
een handicap hebben vaak nog een extra 
handicap ... hun sport kost meer geld. 
Voor die extra kosten kan worden 
aangeklopt bij het Nationaal Fonds Sport 

Uitslagen van het Toernooi om de Open Westbrabantse Tafeltenniskampioenschappen 
voor mensen met een beperking 2003. 

Enkel  A                      Enkel B                       Enkel C 
 
1.      M. Verdeijen                 C. Bruinis                     W. Barzilay 
2.      J. Stoop                         H. Slaats                      R. Huggers 
3.      A. Brans                        G. Croymans               I. Korthout 
4.      Sj. Claessens               Fr. Lambrechts            M. van Haaren 
5.      E. Brans                        A.v.d. Voort                  K. de  Bruyn 
6.      K. van Zon (afgemeld)  W. Geeven                   R. Broos 
 

Enkel D                      Dubbel 
 
1.      Fr. Gevers                     M. Verdeijen       J. Stoop 
2.      G. Schilders                 Sj. Claessens      W. Barzilay 
3.      W. Leermakers            R. Huggers          A. v.d. Voort 
4.      W. Versteegen             R. Broos              Fr. Lambrechts 
5.      M. Sommers                 Fr. Gevers           G. Croymans 
6.      R. Pittens                      R. Pittens            W. Verstegen 

Open Westbrabantse met beperking 



4 

Gevraagd: lening Eurowisselactie 

NOC*NSF pakte de actie 
groots aan. We kregen fol-
ders en een heel actiepak-
ket en je was als vereniging 
wel gek als je niet mee zou 
doen. Vele verenigingen 
schooiden bij hun leden en 
daar de familie, vrienden, 
bekenden, buren etc. Het 
was immers voor een goed 
doel, de kas van de club. 
De Eurowisselactie van 
NOC*NSF was een onder-
deel van de Nationale Euro-
collecte/Coins for Care: de 
grootste inzameling ooit! De 
opbrengst zou naar meer 
dan honderd goede doelen 
gaan. Zo is onder andere 
van 14 tot en met 26 januari 
2002 de grootste huis-aan-
huis collecte ooit gehouden. 
Doel hiervan was het reste-
rende buitenlandse én Ne-
derlandse kleingeld in te za-
melen. 
 
De actie werd een groot 
succes. Er kwam voor dui-
zenden euro’s aan buiten-
lands geld binnen. Daarna 
werd het stil, doodstil. Je las 
wel eens iets over proble-
men in Engeland, maar 
daarna was het weer stil. 
Probleem was dat Stichting 
de Nationale Eurocollecte 
niet in staat was de landelij-
ke actie af te ronden (de 
Nationale Eurocollecte/
Coins for Care). Zij onder-

vonden grote problemen met 
de gehele inwisseling en om-
wisseling van de valuta.  
Sommige verenigingen be-
gonnen te morren. NOC*NSF 
betaalde uit eigen zak een 
voorschot, maar wanneer krij-
gen we nu het geld waar we 
recht op hebben? 
We zijn nu twee jaar verder 
en nog steeds wachten we 
als verenigingen op die leuke 
zakcent. Tijd dus om bij 
NOC*NSF om opheldering te 
vragen. 
 
Reactie NOC*NSF 
Namens de verenigingen heb 
ik NOC*NSF aansprakelijk 
gesteld voor de gelede scha-
de. Wij hebben per slot van 
rekening ons geld afgedragen 
aan NOC*NSF en deze in-
stantie zou de verenigingen 
uitbetalen. Namens NOC* 
NSF reageerde Arno van Ge-
mert:“U kunt ons in ieder ge-
val niet aansprakelijk stellen. 
Wij zijn niet verantwoordelijk 
voor het traject waar de 
Stichting problemen mee 
heeft. Om de sportvertenigin-
gen financieel tegemoet te 
komen hebben wij hebben 
dus al tweemaal zelf een 
voorschot gefinancierd. Meer 
konden wij helaas niet doen.” 
Dat is dus lekker gemakkelijk. 
Je organiseert een actie maar 
bent niet verantwoordelijk. Ik 
ben benieuwd of de rechter 

Op 1 januari 2002 werd de euro ingevoerd. Binnen 
een maand konden we niets meer doen met onze 
guldens en ook al de Franse francs, de Italiaanse 
lires en de Duitse marken waren waardeloos. Ge-
lukkig was daar nog iets moois: de eurowisselactie 
van NOC*NSF. Je kon als vereniging buitenlandse 
munten inleveren en dat zou veel verenigingen een 
leuke zakcent opleveren. 

daar ook zo over denkt. 
 
Lichtpuntje 
Gelukkig is er ook positief 
nieuws. Arno van Gemert 
gaf aan dat deze maand 
(januari) het geld naar de 
verenigingen zou worden 
overgemaakt. Dat is echter 
niet gebeurd. NOC*NSF 
zegt de koers niet te ken-
nen. Hieronder de tekst 
van hun bericht. Trekt u 
zelf maar een conclusie. 
“NOC*NSF heeft inmiddels 
een bedrag van ruim 
€49.000 ontvangen van 
Stichting de Nationale Eu-
rocollecte. Wij willen dat 
geld graag zo spoedig mo-
gelijk overmaken naar alle 
deelnemende verenigin-
gen. Echter, wij moeten 
hiervoor eerst een over-
zicht hebben van de koer-
sen waartegen de bankbil-
jetten zijn omgewisseld. 
Dat is nodig om te kunnen 
bepalen welk bedrag aan 
een vereniging moet wor-
den uitgekeerd. Stichting 
de Nationale Eurocollecte 
heeft ons toegezegd dit 
binnen een aantal dagen 
aan te leveren. Zodra deze 
koersen in ons bezit zijn, 
kunnen we een berekening 
laten maken. Uitbetaling 
vindt dan binnen een aan-
tal dagen plaats.”  
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De column van Ton 

Ik ken experts die hopen 
dat de huidige afbraak veel 
verder zal gaan. Anderen 
vinden het een tijdelijke laag 
as waaruit we hechter & 
sterker zullen herrijzen. 
Maar hoe dan ook, het gaat 
slecht met de NTTB als or-
ganisatie. De breedtespor-
ters voelen geleidelijk de 
gevolgen. Voeg daarbij de 
stopzetting van overheids-
subsidie en het is zonne-
klaar dat ons zware tijden te 
wachten staan. Wat heb ik 
daar mee te maken? Dat is 
de vraag die competitiespe-
lers stellen. Nou, méér dan 
ze denken. Als de basis van 
een bond wankelt, heeft het 
geheel der delen er last 
van, en als het geheel der 
delen grieperig is, niest men 
in de kelder. Inderdaad, het 
cynisme wint terrein. De be-
stuurlijke toplaag in de 
NTTB slaat zich door de 
ene na de andere tegen-
slag. Het hoofdbestuur ver-
hoogde de contributie met 
12,5% en ik hoorde al fluis-
teren dat de achterban dit 
jaar andermaal diep in de 
portemonnee moet tasten. 
Ik gok op 10%. 
In Zoetermeer kreeg Mari 
de Graaf inmiddels alle 

troefkaarten in handen. Het 
enige wat daar nog telt is het 
Euro-teken, met tafeltennis 
heeft het niets meer van 
doen. Is de NTTB er eigenlijk 
nog wel? Muscle-man De 
Graaf heeft tot taak om uit 
het vrijwilligersmoeras NTTB 
een gezond bedrijf te fabrice-
ren. Er zijn weinig uitwijkmo-
gelijkheden. Heel mis-
schien is er heil & zegen on-
derweg via het speciale tele-
foonnummer, waar de moder-
ne weldoener geld kan stor-
ten (nalaten-schappen zijn 
ook welkom; anonimiteit is 
geen bezwaar). Andere filan-
tropie komt van het Shell Vrij-
willigersfonds, waar een tradi-
tie van donaties tot leven 
is gewekt. Via www.shell.nl 
biedt het concern aan om 
handjes te helpen. 
Als we niet oppassen, moe-
ten we op zekere dag een on-
heilspellende conclusie trek-
ken. Ik acht het mogelijk dat 
we in 2004 voor het eerst 
meemaken dat grote groepen 
pure pingpongers naar hun 
garage, achtertuin of zolder 
terugkeren. Terug naar het 
land van herkomst. 
  
Ton Mantoua  

IS DE NTTB ER NOG WEL? 
  
Begerig storten we ons op iedere sprank hoop. Nieuws 
met een hoog vertederingsgehalte gaat er in als koek en 
iedere mogelijkheid tot opleuken wordt aangegrepen. Als 
Trinko Keen afstudeert in de commerciële economie, 
dan aarzelt uitzendbureau Randstad niet om 
dat intellectuele wapenfeit uit te vergroten; desnoods in 
de vorm van radioboodschappen. De bezuinigingengolf 
leidt tot sarcastische vragen en tot twijfel aan de stelling 
dat mensen geneigd zijn tot het goede. In plaats van "zijn 
wij er nog?", ga je je de vraag stellen: "bestaat de tafel-
tennisbond nog wel?". 
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1e deel seizoen 2003/2004. 
Ook voor dit seizoen waren de beide com-
petitieleiders, Joop v.Hooft voor de welpen 
vanaf 6 t/m 11 jaar en Henk v.Rijn voor de 
aspiranten/junioren vanaf 12 t/m 17 jaar, 
bereidt om deze RBW competitie te orga-
niseren, mits er voldoende teams zouden 
inschrijven. Van de 22 aangesloten regi-
overenigingen, schreven er 9 verenigingen 
in met 26 teams. 
De opzet van deze alternatieve competitie 
is, om de jonge tafeltennissers kennis te 
laten maken met de NTTB competitiesys-
temen, waarin zij door willen stromen, en 
voor de niet doorstromers die op de zater-
dagen andere sporten of werkzaamheden 
te vervullen hebben, toch de mogelijkheid 
te bieden om op meerdere zondagen per 
seizoen met diverse regioteams, bestaan-
de uit 2 of 3 personen, wedstrijden te kun-
nen spelen. Deze wedstrijden vangen aan 
om 10.00 uur en eindigen om ongeveer 
om 13.00 uur en vinden plaats in de eigen 
accommodaties van deelnemende vereni-
gingen. Hierbij moet worden aangetekend, 
dat zij hun accommodaties geheel gratis 
ter beschikking stellen. 

Regionale Bezigheids Wedstrijden (RBW) 
Welpenklasse 
Deze welpenklasse, verdeeld in twee pou-
les van 6 teams werden gespeeld op drie 
zondagen in de zaal van PJS/Vught o.l.v. 
Joop v.Hooft. 
Doordat de competitieleiders besloten 
hadden om deze klasse op een andere da-
ta te plannen, was er toch betere begelei-
ding aanwezig dan in de voorgaande sei-
zoenen, zodat er weinig problemen ont-
stonden bij het tellen tot 11 punten en dub-
belspelsysteem. 
Jammer genoeg kwam een team na de 
eerste speeldag niet meer opdagen, zon-
der enige opgaaf van redenen, waardoor 
de leiding genoodzaakt was deze poule in 
zijn geheel aan te passen, zodat de tegen-
standers niet naar huis gestuurd hoefden 
te worden. 
In alle poule werd onderling flink strijd ge-
leverd en waarbij af en toe een traantje 
moest worden weggeveegd vanwege een 
opgelopen verliespartij. 
Op de slotzondag sprak Hans v.d.Brugge, 
als voorzitter van de regio N-O-Brabant 
een dankwoord uit naar alle begeleiders, 
deelnemers maar vooral aan Joop, we-
gens zijn inzet en beschikbaar stellen van 
hun accommodatie. Tevens reikte hij aan 
de twee hoogst geklasseerden van elke 
poule de medailles uit met de daarbij be-
horende kampioensdiploma’s. 

Uitslag: 
A poule                                                     B poule 
 
1 NTTV 1                       22 punten            1 v.Liempd/ass            19 punten 
2 v.Liempd/ass              15      “                2 Never-Despair 2       16     “ 
3 NTTV 2                       13      “                3 NTTV 4                     12     “ 
4 PJS 1                           9      “                4 NTTV 3                     11     “ 
5 Never-Despair 1          7      “                5 Taverbo 1                   9     “ 
6 Tik Hard           niet opgekomen           6 PJS 2                          8     “ 
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Regionale Bezigheids Wedstrijden West Brabants/Zeeuws kampioenschap 

Op zaterdag 13 en zondag 14 december 2003, 
heeft de tafeltennisvereniging “ Het Markiezaat” 
in één weekend in feite voor een 2-tal unieke 
gebeurtenissen gezorgd. 
Allereerst was er bij de jeugd en de senioren 
sprake van een samenvoeging van de regio’s  
West Brabant en Zeeland tot het toernooi om de 
West Brabants / Zeeuwse Tafeltenniskampioen-
schappen. Op de tweede plaats werd er op zon-
dag grotendeels in dezelfde zaal ook nog een 
toernooi gehouden, dat openstond voor deelna-
me door mensen met een beperking. 

Dat laatste toernooi werd 
gehouden vanwege het feit, 
dat het jaar 2003 speciaal 
in het licht stond van de 
sporters met een beper-
king. Daarbij gevoegd nog 
het feit, dat we in onze ei-
gen vereniging vanaf het 
begin het standpunt gehul-
digd hebben, dat de afde-
ling sporters met een be-
perking binnen onze vereni-
ging zoveel mogelijk moe-
ten integreren met het nor-
male verenigingsgebeuren, 
dan is ook de combinatie 
van beide toernooien ons 
inziens een feit. 
 
Als we afgaan op de reac-
ties, die we mochten ont-
vangen dan mogen we ge-
rust stellen, dat beide toer-
nooien succesvol zijn verlo-
pen. De deelnemers aan 
het toernooi voor mensen 
met een beperking vonden 
het toernooi zeker voor her-
haling vatbaar. 
 
Het succesvol zijn geldt 
voor: 
het aantal inschrijvingen  bij 
de jeugd (> 190);    

het aantal inschrijvingen bij 
de senioren ( > 160); 
het aantal inschrijvingen bij 
het toernooi voor mensen 
met een beperking ( 29); 
de wijze waarop de toernooi-
en op beide dagen verlopen 
zijn; 
de schitterende ambiance 
waarin de toernooien op bei-
de dagen gehouden zijn, 
want hoewel wellicht niet 
specifiek ingericht voor tafel-
tennis is het nieuwe Sport-
centrum De Boulevard in 
Bergen op Zoom een sport-
hal van uitzonderlijke klasse; 
de goede sfeer, waarin de 
toernooien op de twee 
speeldagen zijn afgewerkt. 
 
Aan het eind van dit bericht 
willen we niet nalaten een 
aantal instellingen en men-
sen te bedanken: 
 
De Gemeente Bergen op 
Zoom bedanken we in het 
bijzonder voor haar royale 
bijdrage aan het toernooi 
voor mensen met een be-
perking. 
Dat geldt ook voor het Natio-
naal Fonds Sport gehandi-

capten, die voor een deel 
van het verlies van dit toer-
nooi garant stond. 
 
Een bijzonder woord van 
dank gaat ook uit naar Jan 
Maas. Zijn hulp bij de ver-
werking van alle voor deze 
toernooien benodigde gege-
vens stond mede borg voor 
een goed verlopen toernooi.  
 
Tevens willen we de bonds-
gedelegeerden de heren R. 
Lauwerijssen en J. Maas be-
danken voor hun inbreng. 
 
Echter zonder de steun van 
een groot aantal leden van 
onze vereniging zou het 
toernooi nooit verlopen zijn, 
zoals dat op 13 en 14 de-
cember gebeurd is. 
In het bijzonder noemen we 
hier Hanny Rosenboom, 
John Sluyter, Quirien Daas 
en Jan Willem Bultman voor 
hun bijdrage aan  het nor-
male NTTB –toernooi. 
Voor het toernooi voor men-
sen met een beperking wil-
len we Toon Klijn, Henk van 
Rijn en Peter de Wit van het 
RRT en de Nebas/Nsg en 
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Natascha Bultman die na-
mens onze vereniging bij de 
organisatie van dit toernooi 
betrokken waren, hartelijk  
bedanken. 
 
Namens het bestuur van de 
TTV “Het Markiezaat” 
 
Jan Willem Bultman,  
secretaries 

ENKEL JONGENS JUN-B / KAD-A 
1 B. Edelbroek (Tanaka)  2 A. Korstanje (Arnemuiden) 
ENKEL JONGENS JUNIOREN C 
1 W. Poppe (Arnemuiden)  2 K. van Beers (VVersa'51) 
3/4 N. Dingemanse (Westerz.) 3/4 T. Vleugel (Arnemuiden) 
ENKEL JONGENS JUNIOREN D 
1 K. Patanu (Westerz.)  2 K. Seghers (SAR) 
3/4 R. Davidse ('t Zand) 3/4 M. Vleeshouwer ('t Zand) 
ENKEL JONGENS KADETTEN C 
1 S. Tang (Belcrum)  2 S. Korshuize (Kapelle) 
3/4 R. Joosen (Tanaka) 3/4 N.v.d. Mark ('t Zand) 
ENKEL JONGENS KADETTEN D 
1 N. van Velthoven (Scaldina)  2 E. van Vught (Breda) 
3/4 J. v.d. Dorpel (Kapelle) 3/4 K. Rowlands (Breda) 
ENKEL JONGENS PUPILLEN B 
1 Y. van Beijsterveldt (Belcrum)  2 P. de Hoon (Back Hands 
ENKEL JONGENS PUPILLEN C 
1 K. van Velthoven (Scaldina)  2 K. Davidse ('t Zand) 
3/4 P. Vroomen ('t Zand) 3/4 E. de Koning (TCS) 
ENKEL JONGENS PUPILLEN D 
1 T. Snapper (Tanaka)  2 M. Vogel (Kapelle) 
3/4 N. Abdullah (Markiezaat) 3/4 B. v.d. Lem (Tornado) 
ENKEL JONGENS WELPEN D 
1 A. Eikenboom (TCS)  2 R. Mulders (Markiezaat) 
3/4 I. Gielen (Markiezaat) 3/4 S. v.d. Broek (VVersa'51) 
JEUGDKLASSE 1 
1 A. Korstanje (Arnemuiden)  2 W. den Boer (Breda) 
JEUGDKLASSE 2 
1 W. Poppe (Arnemuiden)  2 N. Dingemanse (Westerz.) 
3/4 T. van Vreeswijk (Tanaka) 3/4 L. Fassaert (SAR) 
JEUGDKLASSE 3 
1 S. Korshuize (Kapelle)  2 Y. van Beijsterveldt (Belcrum) 
3/4 M. Vleugel (Arnemuiden) 3/4 E. Sandrini (Effect) 
JEUGDKLASSE 4 
1 K. Davidse ('t Zand)  2 K. van Velthoven (Scaldina) 
3/4 N. van Velthoven (Scaldina) 3/4 M. Dobbelaar (Tanaka) 
JEUGDKLASSE 5 
1 T. Snapper (Tanaka)  2 M. Verbogt (Markiezaat) 
3/4 S. Davidse ('t Zand) 3/4 R. Mulders (Markiezaat) 
DUBBEL JONGENS JUNIOREN 
1 I. Matthijssen/K. van Beers (VVersa'51) 
2 K. Patanu/N. Dingemanse (Westerz.) 
DUBBEL J-KAD / M-JUN 
1 D. de Klerk/A. v.d. Dries (SAR) 
2 B. Edelbroek/E. Sandrini (Tanaka/Effect) 
DUBBEL J-PUP / M-KAD 
1 K. Davidse/D. van Oostrom ('t Zand) 
2 A. Laco/P. Vroomen ('t Zand) 
DUBBEL J-WEL / M-PUP / M-WEL 
1 N. Snapper/S. Janssen (Tanaka) 
2 D. Vissenberg/S. Davidse (Back Hands/'t Zand) 
ENKEL MEISJES JUNIOREN A/B 
1 D. de Klerk (SAR)  2 L. Fassaert (SAR)  
ENKEL MEISJES JUNIOREN C/D 
1 S. van Belle (SAR)  2 A. v.d. Dries (SAR)  
ENKEL MEISJES KADETTEN B/C 
1 D. v.d. Ketterij (Arnemuiden)  2 I. Rits (Tanaka) 3 M. v.d. Ham (Tanaka) 
ENKEL MEISJES KADETTEN D 
1 M. Verbogt (Markiezaat)  2 N. Verbraak (Scaldina) 
3 N. van Well (Pinpongers) 
ENKEL MEISJES PUPILLEN B/C 
1 N. Snapper (Tanaka)  2 L. van Beijsterveldt (Belcrum) 
ENKEL MEISJES PUPILLEN D 
1 S. Janssen (Tanaka)  2 L. v.d. Berg (Tanaka) 3 A. Rits (Tanaka) 
ENKEL MEISJES WELPEN D 
1 S. Davidse ('t Zand)  2 D. Vissenberg (Back Hands) 

1   Tanaka                  28.0 punten 
2   't Zand                   19.0 punten 
3   Arnemuiden          17.0 punten 
4   SAR '72                 17.0 punten 
5   Wanzl Belcrum     13.5 punten 
6   Scaldina                11.0 punten 
7   Het Markiezaat     11.0 punten 
8   Kapelle                    8.0 punten 
9   Westerzicht            8.0 punten 
10 Vice Versa '51        6.0 punten 
11 The Back Hands     5.5 punten 
12   TTV Breda            5.0 punten 
13   TCS                       4.0 punten 
14   Effect '71               3.0 punten 
15   Tornado                 1.0 punten 
16   De Pinpongers     1.0 punten 

Verenigingsprijs jeugd 
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Uitslagen WestBrabantse/Zeeuwse senioren 
ENKEL HEREN B 
1 D. Verdurmen (SAR)  2 J. Schoone (VVersa'51) 3 G. Gosselink (Hotak)  
ENKEL HEREN C 
1 E. van Opstal (Tanaka)  2 J. de Heide (VVersa'51) 3 T. Gimbrere (Belcrum) 
ENKEL HEREN D 
1 P. van Iwaarden (Belcrum)  2 E. Schoen (Belcrum) 3/4 E. Franken (Hotak) 3/4 J. Wens (VVersa'51)  
ENKEL HEREN E 
1 W. de Heide (ODT)  2 B. van Kesteren (Tanaka)  3/4 D. Wolbertus (Tanaka) 3/4 J. Lam (Markiezaat)  
ENKEL HEREN F 
1 R. Oonincx (Back Hands)  2 N. Wagtmans (Back Hands)  3/4 R. van Gastel (ODT) 3/4 B. van Zundert 
(Belcrum)  
ENKEL HEREN G 
1 I. Duursma (ODT)  2 T. Nipius (Markiezaat) 3/4 T. Sybertsma (VVersa'51) 3/4 L. Kalle (Markiezaat)  
ENKEL HEREN H 
1 K. Everduim (Belcrum)  2 J. Ackermans (Belcrum)  3/4 I. den Hollander (Witac) 3/4 M. Hoogendijk (Tanaka)  
ENKEL HEREN S1 
1 T. Vogelaar (Hotak)  2 B. van Geffen (Hotak)  3/4 D. Verdurmen (SAR) 3/4 L. Rodenburg ('t Zand)  
ENKEL HEREN S2 + DAMES S1 
1 E. Schoen (Belcrum)  2 P. van Iwaarden (Belcrum)  3/4 J. Christianen (Tanaka) 3/4 J. Wens (VVersa'51)  
ENKEL HEREN S3 + DAMES S2 
1 P. Yuen (Scaldina)  2 R. Broumels (ODT)  3/4 A. Raaymakers (Pinpongers) 3/4 L. van Gelderen (Back H) 
DUBBEL HEREN B/C 
1 J. 't Hooft/D. Verdurmen (SAR) 2 E. van Opstal/R. Verschuren (Tanaka) 
DUBBEL HEREN D + DAMES A 
1 P. van Iwaarden/J. van Meer (Belcrum) 2 R. Vos/A. Suijkerbuijk (Hotak) 
DUBBEL HEREN E + DAMES B 
1 T. v.d. End/T. Nieuwburg (Markiezaat) 2 J. Lam/R. Fructuoso (Markiezaat/Smash '76) 
DUBBEL HEREN F + DAMES C 
1 P. Koevoets/W. Oomen (Back Hands) 2 C. v.d. Driessche/M. de Booij (RDT) 
DUBBEL HEREN G + DAMES D 
1 P. Yuen/F. Reurling (Scaldina/Pinpongers) 2 R. Broumels/J. Goverde (ODT) 
DUBBEL HEREN H + DAMES E/F 
1 W. Koning/H. Rovers (Pinpongers/Die Meede) 2 E. Metsemakers/E. de Clercq (STV) 
DAMES ENKEL A/B 
1 K. 't Hooft (SAR)  2 N. Schelfhout (SAR) 3 J. Schoone (VVersa'51) 
DAMES ENKEL C 
1 M. Horst (Markiezaat)  2 C. Franken (Hotak) 
DAMES ENKEL D 
1 A. de Bakker (RDT)  2 M. van Meel (TCS) 
DAMES ENKEL E 
1 J. Goverde (ODT)  2 E. de Clercq (STV) 3 M. Daas (Markiezaat) 
DAMES ENKEL F 
1 R. van Meel (TCS)  2 E. Kostense (Scaldina)  

1   Wanzl Belcrum               21.0 punten 
2   ODT                                14.0 punten 
3   TTV Het Markiezaat        14.0 punten 
4   Hotak '68                        13.0 punten 
5   SAR '72                          12.0 punten 
6   Tanaka                           12.0 punten 
7   TTV The Back Hands       9.0 punten 
8   Vice Versa '51                  9.0 punten 
9   TCS                                  7.5 punten 
10   Scaldina                         7.0 punten 
11   STV                                4.0 punten 
12   Pinpongers                     4.0 punten 
13   't Zand                            3.5 punten 
14   Rond de Tafel                 3.0 punten 
15   Smash '76                      1.5 punten 
16   T.T.V. Die Meede           1.5 punten 
17   Witac '89                         1.0 punten 

Verenigingsprijs senioren Deelnemers 

Op zaterdag waren er bij de jeugd 
194 deelnemers, waarvan 110 van 
12 Westbrabantse verenigingen en 
84 van Zeeuwse verenigingen. Op 
zondag 14 bij de senioren waren er 
159 deelnemers, waarvan 120 van 
11 Westbrabantse verenigingen en 
39 van 9 Zeeuwse verenigingen.  
De Zeeuwen wisten pas heel laat dat 
ze mee mochten doen aan dit 
toernooi. Dat in ogenschouw 
nemende kun je zeggen dat hun 
deelname zeer goed was. 
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9 Michiel Keijts/Ilse van der Mark Zand

7 Simon de Leeuw/Sara van Belle Zand/SAR
8 Erwin van der Maas/Mattanja Dijkers SVNB/Kap

5 Lukas Jonkman/Liselotte Fassaert Zand/SAR
6 Joan Francke/Linda van Middelkoop Zand

3 Jan-Willem Koutstaal/Evelien Marteijn Yerseke/Arn
4 Rafael Fructuoso/Anky Vroegop Smash´76

1 Martie Proost/Marieke Munne SAR
2 Matthijs Bijlsma/Elske de Clercq STV

8 pnt.
6 pnt.
5 pnt.
5 pnt.

0 pnt.

5 pnt.
3 pnt.
2 pnt.
2 pnt.

Zeeuws Kampioenschap gemengd dubbel 

Back Handstoernooi 2004 
Het aantal inschrijvingen voor het 36e back hands toernooi was een stuk lager dan vorig 
jaar. Dat was ook te verwachten omdat er drie weken eerder de regionale 
kampioenschappen waren en dat was vorig jaar niet het geval. Toen was het aantal 
deelnemers juist veel hoger dan normaal. 
Nu waren er 134 senioren (206 in 2003) en 169 jeugdspelers (191 in 2003). 
Net als vorig jaar waren de dames ingedeeld bij de heren. 
De meisjes speelden in hun eigen klassen apart en bij de jeugdklassen en de 
dubbelspelklassen waren ze samengevoegd met de jongens. 
Op beide dagen kon het wedstrijdschema goed aangehouden worden. Op beide dagen 
waren de laatste wedstrijden voor 7 uur afgelopen. Op zaterdag was er opmerkelijk veel 
belangstelling van ouders, het was echt gezellig druk. Op zondag verliep het toernooi erg 
rustig. De wedstrijden in de hoogste klassen liepen wat uit, zodat bij deze laatste finales 
nog behoorlijk wat publiek zat te kijken. 
De titel ging bij de meisjes naar A. Snoeren van Taverbo en bij de jongens naar C. ter Luun 
van Tios’51. 
Bij de heren ging de titel naar B. van Geffen van Hotak’68. 
Bij de dames wist K. Clijsen van Tios’51 2 titels in de wacht te slepen en wel bij de 
combinatieklasse  HEREN G + DAMES D en bij de extra klasse HEREN S3 + DAMES S2. 
De verenigingsprijs ging bij de jeugd naar Tanaka en bij de senioren naar The Back Hands. 
De Toon de Rijkbokaal (jeugd + senioren) tenslotte was voor de vereniging Belcrum.  
 
J.A. Maas   b.v. 

Verenigingsprijs jeugd 
  1   Tanaka                26.0 punten 
  2   Wanzl/Belcrum   23.5 punten 
  3   Tios '51               23.0 punten 
  4   VTV                     18.0 punten 
  5   The Back Hands 16.0 punten 
  6   Taverbo               12.0 punten 
  7   Hotak '68            11.5 punten 
  8   Dordrecht             9.0 punten 
  9   't Zand                   9.0 punten 
10   Waalwijk                9.0 punten 
11   Vice Versa '51      6.0 punten 
12   TCS                       5.0 punten 
13   Het Markiezaat     5.0 punten 
14   Smash '76            3.0 punten 
15   De Pinpongers     3.0 punten 
16   Witac '89               2.0 punten 

Verenigingsprijs senioren 
  1   The Back Hands            18.5 punten 
  2   Wanzl/Belcrum              14.0 punten 
  3   Tios '51                         14.0 punten 
  4   Tanaka                          13.0 punten 
  5   Vice Versa '51               11.5 punten 
  6   ODT                              10.0 punten 
  7   Het Markiezaat                9.5 punten 
  8   Hotak '68                         5.5 punten 
  9   TCS                                2.0 punten 
10   Witac '89                         2.0 punten 
11   Taverbo                           2.0 punten 
12   Pinpongers                      1.0 punt 
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Uitslagen Back Hands toernooi jeugd 
ENKEL JONGENS JUNIOREN A/B 
    1 D. Ekelschot (Tios)  2 R. Vroegop (Smash'76)  3 K. Grimminck (Tios) 
ENKEL JONGENS JUNIOREN C 
    1 W. Daatzelaar (VTV)  2 M. Schoen (Belcrum)  3/4 S. Jutte (Tios) 3/4 L. Ernst (Hotak) 
ENKEL JONGENS JUNIOREN D 
    1 M. Takx (VVersa'51)  2 M. Joosen (Belcrum)  
    3/4 A. van Mourik (VVersa'51) 3/4 M. Steur (Pinpongers) 
ENKEL JONGENS KADETTEN A/B 
    1 D. Kootkar (VTV)  2 C. ter Luun (Tios)  3 B. Edelbroek (Tanaka) 
ENKEL JONGENS KADETTEN C 
    1 R. Joosen (Tanaka)  2 J. Mertens (Back Hands)   
    3/4 V. Jessen (Waalwijk) 3/4 B. vd Ouweland (Tanaka) 
ENKEL JONGENS KADETTEN D 
    1 W. Vermeulen (Back Hands)  2 N. Oomen (Back Hands)   
    3/4 S. Smits (Tios) 3/4 R. Bastiaansen (Belcrum) 
ENKEL JONGENS PUPILLEN A/B + WELPEN A  
    1 J. de Hoop (Dordrecht)  2 R. vd Heyde (Belcrum) 
    3/4 P. de Hoon (Back Hands) 3/4 M. vd Heyde (Belcrum) 
ENKEL JONGENS PUPILLEN C 
    1 K. Davidse ('t Zand)  2 E. de Koning (TCS)   3 T. Benschop (Witac) 
ENKEL JONGENS PUPILLEN D 
    1 T. Snapper (Tanaka)  2 D. Ossenblok (Back Hands) 
    3/4 P. Smans (Tios) 3/4 R. Linders (Tanaka)        
ENKEL JONGENS WELPEN D 
    1 S. van Dooremaal (Tios)  2 I. Gielen (Markiezaat) 
    3/4 J. van Eersel (Waalwijk) 3/4 E. Bruynzeel (Smash'76) 
JEUGDKLASSE 1 
    1 C. ter Luun (Tios)  2 D. Ekelschot (Tios)  3/4 K. Grimminck (Tios) 3/4 D. Kootkar (VTV) 
JEUGDKLASSE 2 
    1 R. vd Heyde (Belcrum)  2 R. Mars (VTV)  3/4 J. de Hoop (Dordrecht) 3/4 L. Ernst (Hotak) 
JEUGDKLASSE 3 
    1 Y. van Beysterveldt (Belcrum) 2 N. Storm (Belcrum)  3/4 J. Linders (Tanaka) 3/4 I. Doeser (VTV) 
JEUGDKLASSE 4 
    1 K. Davidse ('t Zand)  2 D. Smalheer (TCS)  3/4 D. Overbeeke (Hotak) 3/4 M. vd Heyde (Belcrum) 
JEUGDKLASSE 5 
    1 T. Snapper (Tanaka)  2 I. Gielen (Markiezaat) 
    3/4 S. van Dooremaal (Tios) 3/4 M. van Esch (Belcrum) 
DUBBEL JONGENS JUNIOREN 
    1 K. Grimminck/D. Ekelschot (Tios) 2 B. Zweerts/T. van As (Belcrum) 
DUBBEL J-KADETTEN / M-JUNIOREN 
    1 R. vd Hoven/P. Klaassens (VTV)  2 D. Kootkar/S. v. Griethuizen (VTV/VVersa'51) 
DUBBEL J-PUPILLEN / M-KADETTEN 
    1 P. de Hoon/J. de Hoop (Back Hands/Dordrecht)  2 R. vd Heyde/K. Krijgh (Belcrum/Witac) 
DUBBEL J-WEL / M-PUPILLEN / M-WELPEN 
    1 S. van Genegen/J. de Hoop (Hotak/Dordrecht)  2 M. Staps/D. Overbeeke (Taverbo/Hotak) 
ENKEL MEISJES JUNIOREN B 
    1 A. Snoeren (Taverbo)  2 M. Spikmans (Taverbo) 3/4 B. Rits (Tanaka) 3/4 H. Pluut (Taverbo) 
ENKEL MEISJES JUNIOREN C + KADETTEN B 
    1 M. de Kloe (Waalwijk)  2 K. de Groot (Taverbo)   3 I. Doeser (VTV) 
ENKEL MEISJES KADETTEN C 
    1 C. vd Graaff (Waalwijk)  2 R. vd Wielen (Tanaka)  3 C. Hibma (Hotak) 
ENKEL MEISJES KADETTEN D 
    1 L. Daatzelaar (VTV)  2 N. van Well (Pinpongers) 
    3/4 A. Bastiaanse (Markiezaat) 3/4 L. Daane (Tanaka) 
ENKEL MEISJES PUPILLEN A/B + WELPEN A  
    1 M. Staps (Taverbo)  2 D. Overbeeke (Hotak) 
    3/4 S. van Genegen (Hotak) 3/4 C. Drenth (VVersa'51) 
ENKEL MEISJES PUPILLEN C 
    1 N. Snapper (Tanaka)  2 S. Koevoets (Back Hands)  3 I. Raats (Hotak)  
ENKEL MEISJES PUPILLEN D 
    1 L. vd Berg (Tanaka)  2 A. Rits (Tanaka)   3 A. Vermeulen (Back Hands)  
ENKEL MEISJES WELPEN D 
    1 S. Davidse ('t Zand)  2 J. de Hoop (Dordrecht)  3 D. Vissenberg (Back Hands) 
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Uitslagen Back Hands toernooi senioren 
ENKEL HEREN B/C                 8 deelnemers 
    1 E. van Opstal (Tanaka)  2 B. van Geffen (Hotak) 
    3 J. de Heide (VVersa'51)  
ENKEL HEREN D                  20 deelnemers 
    1 J. Wens (VVersa'51)  2 R. Clijsen (Tios)  
    3/4 E. Remijn (ODT) 3/4 P. van Iwaarden (Belcrum) 
ENKEL HEREN E + DAMES B        21 deelnemers 
    1 W. Tempelaars (Back Hands)  2 G. Jaspers (Back Hands)  
    3/4 J. Lam (Markiezaat) 3/4 M. van Noye (Tios)  
ENKEL HEREN F + DAMES C        26 deelnemers 
    1 T. van Bergen (ODT)  2 W. Oomen (Back Hands) 
    3/4 M. Beckers (VVersa'51) 3/4 R. Oonincx (Back Hands)  
ENKEL HEREN G + DAMES D        27 deelnemers 
    1 K. Clijsen (Tios)  2 M. Schouten (Markiezaat) 
    3/4 C. Vermeulen (Tios) 3/4 S. Sewnandan (Back Hands)  
ENKEL HEREN H + DAMES E/F      32 deelnemers 
    1 K. Everduim (Belcrum)  2 E. Roelen (TCS) 
    3/4 C. Maliepaard (Witac) 3/4 H. van Zundert (Belcrum)  
ENKEL HEREN S1                  8 deelnemers 
    1 B. van Geffen (Hotak)  2 J. Schoone (VVersa'51)  
    3 R. Verschuren (Tanaka) 
ENKEL HEREN S2 + DAMES S1      65 deelnemers 
    1 R. Clijsen (Tios)  2 E. Schoen (Belcrum)  
    3/4 F. Nouwens (ODT) 3/4 P. Kooremans (Belcrum)  
ENKEL HEREN S3 + DAMES S2      59 deelnemers 
    1 K. Clijsen (Tios)  2 R. Broumels (ODT) 
    3/4 S. Sewnandan (Back Hands) 3/4 M. van Hoof (VVersa'51) 
DUBBEL HEREN B/C                5 dubbels 
    1 J. Schoone/S. Wens (VVersa'51) 
    2 E. van Opstal/R. Verschuren (Tanaka) 
DUBBEL HEREN D                 11 dubbels 
    1 P. Kooremans/J. van Meer (Belcrum) 
    2 P. van Iwaarden/E. Remijn (Belcrum/ODT) 
DUBBEL HEREN E + DAMES B       10 dubbels 
    1 J. Lam/J. van Nispen (Markiezaat/Back Hands) 
    2 R. den Hollander/G. Damen (Back Hands)  
DUBBEL HEREN F + DAMES C       13 dubbels 
    1 A. Schijven/T. van Bergen (Back Hands/ODT)  
    2 M. Noordam/J. Klep (Tanaka)  
DUBBEL HEREN G + DAMES D       13 dubbels 
    1 G. van Gaans/N. Nieuwlaat (Markiezaat)11  
    2 C. Kuypers/W. Peltenburg (Taverbo)  
DUBBEL HEREN H + DAMES E/F     13 dubbels 
    1 B. Bennik/B. van Leeuwen (Tanaka)     
    2 H. van Zundert/K. Everduim (Belcrum) 

1       Wanzl/Belcrum             17,5 punten 
2       Tanaka                          17   punten 
3       Tios ’51                         16,5 punten 
4       The Back Hands           16   punten 

Toon de Rijk Trofee 
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Uit de clubbladen 
•    In Toffelproat, het clubblad van ttv 
      Cosmos TTVV uit Veldhoven staan ge-
      gevens uit de ledenadministratie. Het 
      oudste lid van de vereniging is 77 jaar 
      en 69% van de leden woont maar in 
      Veldhoven. In Eindhoven woont 15% 
      van de leden en 2% komt uit vanuit Bel-
      gië tafeltennissen in Veldhoven. 
 
•    TTV Waalwijk heeft een nieuwe voorzit-
      ter. Tijdens de laatste bestuursvergade-
      ring van 2003 heeft Kees van Eersel de 
      functie op zich genomen. Kees is de op-
      volger van Hans de Vaan. 
 
•    Als je kampioen wordt volgt er meestal 
      een huldiging. Je krijgt een bos bloemen 
      of een cadeautje van de vereniging. Bij 
      A.T.T.C. ’77 te Aarle-Rixtel heeft een 
      kampioensteam besloten af te zien van 
      een huldiging. Het bedrag dat de vereni-
      ging normaal kwijt is hebben ze over la-
      ten maken naar een goed doel. Het epi-
      lepsiefonds was de gelukkige. 
 
•    Is de club een bedrijf? Het begint er 

steeds meer op te lijken. In ’t Leuterke 
van SV Red Star ’58 uit Goirle be-
spreekt het bestuur een aantal zaken 
die haar zijn opgelegd. Bijvoorbeeld de 
Arbowet. Als vereniging moet je een 
RI&E hebben. RI&E staat voor risico-
inventarisatie en evaluatie, met daaraan 
gekoppeld een plan van aanpak. Als dit 
alles ontbreekt kan de vereniging bij 
constatering hiervan beboet worden. SV 
Red Star heeft een RI&E en een plan 
van aanpak en ze hebben een bestuurs-
lid aangesteld als Arbo-coördinator. 
Hebben jullie ook allemaal een RI&E? 

 
•    TTV Tanaka uit Etten-Leur heeft een 

vertrouwenspersoon. In Service, het 
clubblad van Tanaka, stelt ze zich voor 
en vertelt ze wat de bedoeling is. Ze kan 
leden, vrijwilligers en andere betrokke-
nen, zoals ouders, ondersteunen bij 
moeilijkheden en/of problemen. Je kan 
daarbij denken aan vragen, irritaties, 
pesterijen, maar ook agressiviteit, ge-
weld en ongewenste intimidatie. 

•      Het roken blijft de gemoederen bezig-
houden. Na maanden van discussie 
tussen minister en NOC*NSF is beslo-
ten dat sportverenigingen met een ei-
gen kantine via zelfregulering het roken 
moeten terugdringen. Per 1 januari 
2004 moet een zo goed mogelijke be-
scherming aan de jeugd geboden wor-
den en voor 1 januari 2006 moeten alle 
sportverenigingen afspraken over het 
rookbeleid hebben vastgelegd in het 
huishoudelijk reglement. Bij ttv Stiphout 
te Helmond zijn er afspraken gemaakt 
en heeft het bestuur een rookruimte 
meegenomen in de verbouwingsplan-
nen. De bouw van een nieuwe dranken-
berging en een nieuwe rookruimte start 
zo snel mogelijk. 

 
•      TTV Smash uit Geertruidenberg heeft 

ter gelegenheid van het 40-jarig jubile-
um een speciale TikkeTik uitgebracht. 
Om de geschiedenis van de vereniging 
een beetje naar boven te halen zijn een 
aantal oudere leden geïnterviewd. Ui-
teraard levert dit de nodige anekdotes 
op. 

 
•      Het bestuur van ttv Taverbo uit Boxtel 

heeft een aantal concrete toekomst-
doelen geformuleerd. Op technisch ge-
bied wil Taverbo zowel met de dames 
als de heren in de 3e divisie spelen, 
met de jongens in landelijk B en met de 
meisjes deelnemen aan de Nederland-
se kampioenschappen. 

       Op financieel gebied wil Taverbo een 
gezonde verhouding eigen vermogen – 
vreemd vermogen realiseren en nieuwe 
sponsormogelijkheden onderzoeken. 

       Op beheersmatig gebied wil de vereni-
ging de kleed- en doucheaccommoda-
tie overnemen van de gemeente en wil 
men het inzetten van betaalde krachten 
voorkomen. 

 
Lees verder op bladzijde ?? 
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•    In Tiosnieuws, het clubblad van TTV Ti-
os ’51 uit Tilburg, staat een artikel over 
emoties en gedrag. De wil om te winnen 
brengt nogal eens ongewenst gedrag 
voort. Ontspannen is echter het doel 
van tafeltennissen. Emotie tonen mag, 
maar hou je gedrag netjes. En als de te-
genstander gedrag vertoont waaraan je 
je stoort, trek je daar dan niets van aan. 
Je mag hem natuurlijk wel op zijn ge-
drag wijzen, maar doe dat op een rusti-
ge neutrale toon. 

 
 
•    Ook Toffelproat van AAC Cosmos uit 

Veldhoven besteedt aandacht aan het 
gedrag achter de tafel. De schrijver 
stoort zich aan het gevloek en getier en 
accepteert niet dat er geschopt en ge-
gooid wordt. Het hoort niet bij tafelten-
nis. Probeer sociaal te zijn en hou de 
sportiviteit hoog in het vaandel. Dan 
houden we het tafeltennissen het langst 
vol.  

 
•    In Smashparade, het clubblad van ttv 

Het Markiezaat uit Bergen op Zoom, 
staan de eerste ervaringen van een be-
ginnend coach. Na een onwennig begin 
wordt het coachen steeds leuker gevon-
den. Hij laat zich zelfs verleiden om re-
gelmatig tips te geven op het technische 
vlak. Daarbij heeft hij steun aan de erva-
ren coaches die met andere teams be-
zig zijn. De conclusie: hij heeft genoten 
van de wedstrijden. 

 
•    Bij ttv Hogghei in Vlijmen was het feest. 

In oktober werd het honderdste lid ver-
welkomt met een fles wijn en een boe-
ket bloemen. 

 
•    Er is een primeur. Het clubblad van ttv 

Unicum uit Geldrop, Unicum Inside, ver-
schijnt alleen nog digitaal. De voorloper 
van deze digitale ge-mixed dus. In dit 
blad o.a. de strijd om het gouden batje. 
Wie wordt de speler van het jaar. Er zijn 
drie genomineerden en in de volgende 
ge-mixed digitaal kunt u vast de uitslag 
lezen. 

Uit de clubbladen vervolg 
•     Dat is nog niet al het digitale nieuws. 

TTV Wanzl-Belcrum uit Breda heeft 
een digitale nieuwsbrief voor de leden. 
Dat scheelt de vereniging veel geld aan 
postzegels en papier. Daarom wordt 
opgeroepen om het e-mailadres door te 
geven zodat ieder lid de nieuwsbrief per 
e-mail kan ontvangen. 


