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Help me 
 
Het was een hele opgave om een ge-Mixed te maken. Dat 
kwam niet door tijdgebrek of door enorme drukte mijner-
zijds, maar dat kwam door een gebrek aan input. Simpeler 
gezegd, ik heb nauwelijks copy binnengekregen. Dat bete-
kent dat ik zelf moet gaan schrapen om tot een aanvaard-
bare ge-Mixed te komen. Nou heb ik daar geen problemen 
mee, ware het niet dat ik ook geen ideeën heb gekregen 
over onderwerpen waar ik aandacht aan kan besteden. 
Ik vraag dus bij deze om tips. U heeft geen kant en klare 
artikelen te schrijven. Ik heb aan tips ruim voldoende en 
neem dan zelf wel contact op of schrijf op basis van de 
aangereikte informatie zelf een artikel. Help me dus. 
E-mail is daarbij een zeer interessant medium. Een be-
richtje is snel getypt en ik kan mijn best gaan doen om er 
iets van te maken. 
Ook zou ik graag nog meer clubbladen ontvangen. Met na-
me uit Zeeland bereikt me zelden iets. Stuur uw blad eens 
op of stuur het digitaal. Uit de clubbladen haal ik vaak idee-
en die uitgewerkt kunnen worden voor een verhaal in ge-
Mixed. 
Alvast bedankt voor uw hulp. 
 
Johan Heurter 

Inhoud 

‘ge-Mixed’ 

Redactieadres 

Johan Heurter, 
Langeakker 33, 
5735 HD Aarle-Rixtel. 
tel. 0492-382017 
e-mail: gemixed@nttb-zuidwest.nl 

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   8  3 
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Gezocht  
scheidsrechters 

De Scheidsrechterscommissie van de NTTB 
wil graag haar corps uitbreiden. Naast een 
gedegen opleiding gaat u dan met een colle-
ga wedstrijden leiden in de eredivisie en 1e 
divisie. 
Voormalige verenigingsscheidsrechters en 
degenen die bij het EJK in 1995 actief zijn 
geweest kunnen zich opgeven voor een ver-
korte opfriscursus. 
Voor alle informatie over scheidsrechters 
(opleiding, aantal te leiden wedstrijden, ver-
goedingen, etc.) kunt u terecht op de vol-
gende website: 
www.nttb.nl/scheidsrechters 
Maar u kunt ook bellen met de volgende 
personen 
Angelo Eikmans, tel. 010 - 420 44 07 
Bertus Schotmeijer, tel. 053 - 430 69 29 
of mail naar: nttb.src@planet.nl 
 
De Scheidsrechterscommissie is ook op 
zoek naar beoordelaars. Behalve dat de 
scheidsrechters zich jaarlijks moeten bij-
scholen en dat ze regelmatig getest worden 
op hun spelregelkennis, is het tevens nood-
zakelijk om ze één of twee keer per jaar te 
beoordelen. 
Beoordelaars moeten minimaal beschikken 
over dezelfde kwaliteiten als de scheids-
rechter zelf. Een ieder kan deze functie uit-
oefenen. Tijdens het kijken naar een leuke 
"pot" tafeltennis kan men dan naar de 
scheidsrechter kijken om te zien of hij/zij 
aan alle verwachtingen voldoet. 
Voordat een beoordelaar gaat optreden is 
het noodzakelijk een korte cursus te volgen, 
waarin wordt uitgelegd aan welke criteria 
moet worden voldaan. 
Voor informatie over beoordelaars kunt u 
ook bij één van bovengenoemde personen 
terecht. 
 
Namens de Scheidsrechterscommissie 
Angelo Eikmans, secretaris 

Volgend jaar zal er in de Nationale 
Sportweek een speciale dag van de 
racketsporten gehouden worden. Die 
dag staat tafeltennis in het middelpunt 
van de belangstelling. De betreffende 
datum is dinsdag 13 april 2006, de dag 
na Pasen. 
 
Het is de bedoeling dat die dag de 
tafeltennisverenigingen openstaan voor 
iedereen die kennis wil maken met de 
tafeltennissport. Middels onder andere 
de lokale pers zal er veel aandacht 
worden besteed aan de tafeltennissport. 
Verenigingen kunnen zich daarbij 
aansluiten door het houden van open 
dagen, demonstraties die voor iedereen 
toegankelijk zijn, open toernooien of wat 
je ook maar kunt verzinnen. Een 
prachtige gelegenheid voor de 
verenigingen om zich te laten zien. Op 
TV zal er die dag ook aandacht worden 
besteed aan onze sport. De NTTB gaat 
tevens bekijken wat er regionaal 
allemaal georganiseerd kan worden om 
deze dag maximaal te benutten. Dinsdag 
13 april 2006 kan dus nu al aangestreept 
worden in alle agenda's!  

Sportweek 

Trainer gezocht 
Tafeltennisvereniging Budilia is op zoek 
naar een enthousiast persoon, met of 
zonder diploma , die een uurtje per 
week onze jeugd zou willen trainen. 
Er is een beginnersgroep en er zijn 
competitiespelers. 
Zij spelen op dinsdagavond van kwart 
over 6 tot half 8. 
Voor meer info kun je bellen of faxen 
naar Kitty Arets, 0495 495019 of mailen 
budilia49@hotmail.com 
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Kinderen van de basisscholen kunnen bij de 
dichtstbijzijnde vereniging deelnemen aan het 
Kinder Tafeltennisfeest. Jaarlijks doen ongeveer 
200 verenigingen en 10.000 kinderen uit heel 
Nederland mee. De kinderen maken via allerlei 
spelvormen en wedstrijdjes kennis met 
tafeltennis. Het doel is dat ze naar huis gaan met 
fijne herinneringen aan een gezellige dag. Het 
organiseren van het Kinder Tafeltennisfeest is 
een prima gelegenheid om kinderen enthousiast 
te maken voor de tafeltennissport. U kunt 
bijvoorbeeld de deelnemers aansluitend 
uitnodigen voor een aantal kennismakings-
lessen. 

Kinder Tafeltennisfeest: een succesformule 

Wat doet de NTTB voor u? 
De NTTB ondersteunt u met enthousiaste 
afdelingscoördinatoren en diverse 
(standaard) materialen. Zo kunt u: 
-      leuke posters ontvangen die op de 

scholen opgehangen kunnen worden; 
-      gebruik maken van standaard brieven 

en aanmeldingsformulieren voor scho-
len en kinderen; 

-      gebruik maken van een praktische 
handleiding met daarin o.a. organisatie-
tips, spelvormen en vervolgactiviteiten. 

-      Ook stelt de afdeling wederom een bij-
drage van  E. 1.135,-- beschikbaar die 
over de deelnemende verenigingen 
wordt verdeeld. 

Vanaf medio oktober staan de standaard 
materialen op de website van de NTTB 
(www.nttb.nl , jeugdprojecten, kinder tafel-
tennisfeest). 
 
Wat wordt van u verwacht? 
U bepaalt zelf de datum van uw Kinder Ta-
feltennisfeest (bij voorkeur in of rondom de 
Kerstvakantie), welke groepen u uitnodigt 
en wat eventueel de deelnamebijdrage is. 
Door middel van het inschrijfformulier 
maakt u aan uw afdelingscoördinator be-
kend dat u binnen uw vereniging graag het 
Kinder Tafeltennisfeest wilt organiseren. 
Vervolgens ontvangt u nadere informatie 
van uw coördinator zodat u de diverse brie-

ven, posters en uitnodiging via de scholen 
kunt verspreiden. 
De aanmeldingen van de kinderen laten 
dan niet lang meer op zich wachten. On-
danks dat is het verstandig om via de scho-
len bevestigingsbriefjes aan de kinderen 
mee te geven. 
Op de dag zelf biedt u de kinderen een on-
vergetelijke dag aan. Het is dan ook belang-
rijk om over voldoende begeleiding, een 
goede planning en de benodigde materialen 
te beschikken. 
 
Hoe doet u mee? 
Wilt u met uw vereniging ook deelnemen 
aan het Kinder Tafeltennisfeest? Stuur of 
mail dan het inschrijfformulier uiterlijk 28 
oktober a.s. naar uw afdelingscoördinator: 
Jan van Gemert, Prins Bernhardlaan 40, 
5261 VC  Vught  -  tel.nr.  073-6571779 
E-mail:  JBvGemert@hetnet.nl 
Ook voor vragen kunt u altijd bij mij terecht.
De afdelingcoördinator helpt u graag op 
weg! 
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Waarom BOB ? 
Onze kantine is het trefpunt 
van de vereniging. Waar 
vieren we onze overwin-
ning? Waar praten we over 
alle prachtige acties en die 
paar gemiste kansen ? En 
waar vinden we troost na 
die bittere nederlaag ? Tus-
sen je sportvrienden in de 
kantine ! 
Maar het is ook zaak het er 
gezellig te houden. Dat be-
tekent onder meer: verstan-
dig omgaan met alcohol. 
Onze vereniging staat ach-
ter BOB en vindt dat je daar 
beter geen alcohol kunt 
drinken als je nog moet rij-
den. Een duidelijke en hel-
dere gedragsregel. Toch 
komt het helaas nog veel 
voor. Rijden onder invloed 
is nog steeds een belangrij-
ke oorzaak van veel verdriet 
en ellende. Jaarlijks vallen 
er door alcohol in het ver-
keer ruim 200 doden en 
2.500 a 3.00 ernstig gewon-

den. De maatschappelijke 
kosten worden geschat op 
een bedrag rond de 1 mil-
jard euro, of te wel 60 euro 
per Nederlander per jaar. 
 
Wat doet de vereniging? 
In de sportkantine zal de 
aandacht worden gevestigd 
op de Bobcampagne door 
middel van BOB-artikelen. 
Wat kun je zelf doen ? Heel 
simpel, verwelkom BOB als 
een vast lid van onze vere-
niging en maak samen met 
je sportgenoten afspraken 
over BOB. We willen ieder-
een er zo aan herinneren 
dat geen alcohol drinken de 
beste optie is als nog aan 
het verkeer moet worden 
deelgenomen. Doe mee zo-
dat we met z’n allen kunnen 
zeggen:   
 
BOB scoort ! 
 
 
 

Nadere informatie: BOB-
project Noord-Brabant 
Tel.073-6236206/E-mail: 
BOB_3VO@hotmail.com 
A. de Klein en Renate 
Schröder 

BOB-project Noord-Brabant 

Wie is BOB? 
BOB  is degene met wie de afspraak gemaakt is 
dat hij of zij tijdens bijvoorbeeld het stappen, een 
feestje een etentje of de “derde helft” na het 
sporten geen alcohol drinkt. Hij of zij bestuurt na 
afloop de auto en zorgt ervoor dat de anderen 
veilig thuis komen. BOB is niet altijd dezelfde 
persoon. Vandaag jij, morgen een ander. Zo is 
eigenlijk iedere autobestuurder binnen onze 
vereniging wel eens de BOB, man of vrouw. 
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Golvende tafeltennistafel 

Tijdens de Dutch Design Week in Eindho-
ven was een wonderbaarlijke tafeltennista-
fel te bewonderen. Geïnspireerd op het digi-
tale spelletje “Pong” bedacht ontwerpers-
groep Yksi een tafeltennistafel met een gol-
vend blad. De tafel ziet er fraai uit, is knal 
oranje, maar erop spelen zal lastig zijn. De 
uitslag van een wedstrijd wordt in elk geval 
onvoorspelbaar. 
De tentoonstelling “Van gouden plak tot 
gouden handel” van Galerie en Ontwerpers-
groep Yksi is nog te zien tot en met 13 ja-
nuari bij Galerie Yksi, Havenstraat 1 te 
Eindhoven. De tentoonstelling laat de weg 
zien van innovaties ten behoeve van de top-

sport naar vercommercialisering van sport-
producten aan de hand van concrete - waar 
mogelijk Nederlandse - voorbeelden. Met 
design in een hoofdrol op het snijvlak tus-
sen cultuur (lifestyles) en economie. Te zien 
is o.a. het zwempak waarmee Inge de 
Bruijn vier medailles won tijdens de Olympi-
sche Spelen in Athene, een wielrenfiets van 
de Rabo-ploeg, de klapschaats waar vele 
toppers op rijden en een skateboard van de 
Eindhovense wereldtopper Wieger van Wa-
geningen. Aangevuld met daaruit voortko-
mende, prachtig vormgegeven producten 
voor de amateursporter of consument.  

BredaLympics! 

In het weekend van 7, 8 en 9 oktober is in 
Breda voor de eerste keer de BredaLym-
pics! georganiseerd. Aan dit evenement 
hebben 1500 gehandicapte sporters deel-
genomen in 16 takken van sport op 14 ac-
commodaties. TTV Wanzl-Belcrum verzorg-
de het tafeltennisgedeelte. 
De BredaLympics! Werden vrijdag 7 okto-
ber geopend in het NAC-stadion. Op zater-
dagmiddag 8 oktober was ttv Wanzl-
Belcrum open voor mensen die wilden ken-
nismaken met tafeltennis. Hier kwamen 

“slechts” 2 mensen op af. Toch was het een 
succes, want deze 2 mensen hebben een 
erg leuke middag gehad. 
Op zondag was er een toernooi met 30 
deelnemers: 2 Duitsers, 10 Belgen en 18 
Nederlanders, waaronder 6 leden van 
Wanzl-Belcrum zelf. De hele dag is er fana-
tiek en sportief gestreden om de prijzen, 
geholpen door 2 NTTB scheidsrechters en 
diverse leden van de Bredase vereniging. 
De winnaar van het toernooi werd Henk van 
Zundert van de organiserende vereniging. 

Jubilea in Helmond 

Op 15 december 2005 bestaat TTV Helmond '57 zestig jaar. Uiteraard gaat de vereniging 
dit vieren. Hoe, dat is nog niet precies bekend. 
 
In december bestaat ttv Stiphout veertig jaar. De vereniging viert dit met een aantal 
activiteiten voor de leden. Die worden gehouden van vrijdag 9 december tot en met 
zaterdag 17 december. De afsluiting is een spetterende feestavond. 
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Tafeltennispropaganda 
Het Eindhovens Dagblad heeft een nieuwe internetsite met veel sportnieuws, uitslagen, 
sportlinks en voor verenigingen de mogelijkheid om reclame te maken voor hun club. Om 
die site onder de aandacht van de lezers te brengen is een reclamecampagne gestart. 
Vanaf begin september staat er elke week een advertentie van een halve pagina in de krant 
waar de voorzitter van ttv A.T.T.C. ’77 uit Aarle-Rixtel propaganda maakt voor zowel deze 
pagina als voor de tafeltennissport en de vereniging A.T.T.C. ’77. Hieronder staat een 
gedeelte van de advertentie. 

Website voor toernooien 
Deze maand is er een nieuwe tafeltennis-site van start gegaan, te weten Tafeltennis 
toernooien. Op deze website komen alle tafeltennistoernooien die in Nederland te spelen 
zijn. Zo is het mogelijk dat toernooien bekender worden en dat alle informatie zich op één 
plaats bevindt. Er is plaats voor alle 'open' toernooien, daarmee wordt bedoeld toernooien 
waaraan iedereen mee kan doen. Het is wel mogelijk dat er toernooien zijn waar alleen 
bepaalde afdelingen aan mee kunnen doen. Ook deze toernooien kunnen er gevonden 
worden. 
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Agenda 

Zaterdag    22 oktober           1e C ranglijsttoernooi jeugd 
Zondag      23 oktober           1e B ranglijsttoernooi jeugd 
Zondag      30 oktober           finale landelijke meerkampen jeugd A/B-sterke C licentie 
Zondag      30 oktober           Nationale B meerkampen senioren, ¼ finales 
Zondag      30 oktober           Regionale welpen/pupillen competitie, Noord-Oost Brabant 
Zondag      6 november         Dag van het talent 
Zondag      6 november         Open Bestse kampioenschappen 
Zaterdag    12 november       2e C ranglijsttoernooi jeugd 
Zondag      13 november       Regionale welpen/pupillen competitie, Noord-Oost Brabant 
Zondag      13 november       1e A ranglijsttoernooi jeugd 
Zondag      20 november       Nationale B meerkampen senioren, ½ finales 
Zondag      27 november       Regionale welpen/pupillen competitie, Noord-Oost Brabant 
Zondag      27 november       Afdelingsontmoeting jeugd 
Zondag      27 november       OX toernooi Nebas top 12 
Zondag      27 november       Old Timers Toernooi in Roosendaal 
Vrijdag       2 december         Beslissingswedstrijden afdelingscompetitie 
Zaterdag    10 december       2e B ranglijsttoernooi jeugd 
Zondag      11 december       3e C ranglijsttoernooi jeugd 
Zondag      11 december       Nationale B meerkampen senioren, finales 
Zondag      11 december       Open Bergse kampioenschappen in Geertruidenberg 
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Website bekeken: ttv Yerseke 
De redactie heeft de website van ttv Yerseke bekeken en was 
zeer onder de indruk. Aan de linkse kant staat een navigatiebalk 
met maar liefst 22 knoppen. Onder deze knoppen gaan pagina’s 
schuil met veel actuele informatie over de vereniging en over 
tafeltennis in het algemeen. Erg leuk is de knop leden. U krijgt dan 
de ledenlijst te zien met van elk lid ook een foto. 
Wat vooral opviel was de actualiteit. Er zijn meer sites die er prima 
uitzien, maar het updaten is vaak een groot probleem. De site van 
ttv Yerseke is wel actueel. Wilt u eens een kijkje nemen, het adres 
is: www.ttvyerseke.nl 

Tafeltennisvereniging YERSEKE 
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Uit de clubbladen 
Hoe kom je aan voldoende geld? Voor veel 
tafeltennisverenigingen is het elke keer 
weer een hele opgave om de begroting 
rond te krijgen. Ze hebben te maken met 
stijgende kosten en vooral de energielasten 
zijn het laatste jaar behoorlijk gestegen. Di-
verse verenigingen zoeken daarom nog in-
tensiever naar sponsoren dan voorheen. 
 
•    TTV ODT uit Roosendaal heeft een 
      nieuw sponsorplan opgesteld. Vanaf € 
      30,- per jaar kan een bedrijf ODT spon-
      soren via een advertentie in de Nieuws-
      flits die per e-mail wordt rondgestuurd. 
      Een advertentie op de website kost € 
      50,- per jaar en een reclamebord in de 
      zaal € 100,- per jaar (eerst jaar € 150 
      ivm het maken van het bord).  
 
•    Ook bij ttv Wanzl-Belcrum in Breda 
      zoekt men naar geld en elk lid dat een 
      sponsor binnenhaalt zal beloond wo-r
      den. Er zal door het bestuur actief ge-
      zocht worden naar bedrijven die een re-
      clamebord willen huren en ook zal er 
      gekeken worden naar allerlei andere 
      vormen van sponsoring. Het bestuur 
      staat open voor alle mogelijke realiseer-
      bare ideeën, want iedere euro telt. 
 
•    TTV A.T.T.C. ’77 uit Aarle-Rixtel is erin 
      geslaagd een nieuwe shirtsponsor te 
      vinden. De vorige shirtsponsor haakte 
      na 11 jaar af en het bestuur slaagde er 
      in eerste instantie niet in om een nieuwe 
      te vinden. Op de jaarvergadering werd 
      uitgelegd wat het bestuur gedaan had 
      en toen liet een lid weten dat zijn bedrijf 
      het misschien wel wilde doen. Dat lever
      de uiteindelijk een driejarige overeen-
      komst op. 
 
•    Bij ttv Veldhoven hebben twee 
      sponsoren het contract verlengd en is 
      een nieuwe sponsor binnengehaald. Bij 
      de Sponsorloterij werd de vereniging 
      Club van de Week en dat betekende € 
      4000,-. De Grote Clubactie moet, 
      evenals bij veel andere tafeltennis-
      verenigingen, ook het nodige geld 
      opleveren. 

•     De vijftig plus groep van ttv Tios ’51 uit 
     Tilburg bestaat tien jaar. In november 
     1995 werd begonnen met een groep ou-
     deren op de dinsdagmiddag. Het idee 
     sloeg aan en er kwam een behoorlijk 
     aantal sportieve ouderen om een balle-
     tje te slaan. Na enige tijd begonnen de 
     vijftig plussers hun vleugels uit te slaan. 
     Het eerst kwam er contact met Luto, la-
     ter met Huizen. Nog steeds spelen de 
     vijftig plussers elk jaar tegen de vijftig 
     plussers van die verenigingen. 
     Op 1 november vieren de vijftig plussers 
     het tienjarig bestaan met een handicap-
     toernooi. 
 
•     Aan de EK tafeltennis voor veteranen 
     deed Stiphoutspeelster Gerdie Nielen 
     mee. Ze speelde in de klasse 65+ en 
     werd in haar poule eerste. Door over-
     winningen daarna op een Duitse en een 
     Oostenrijkse dame bereikte ze zelfs de 
     kwartfinales. Hierin verloor ze van de 
     Duitse Hannelore Jinkens. 
     In het dubbelspel was Gerda gekoppeld 
     aan de Zwitserse Ilse Garbade. Het 
     bleek een zilveren koppel te zijn. Alle 
     poulewedstrijden winnen, daarna de re-
     gerende kampioenen verslaan en pas in 
     de finale gestuit worden. Een felicitatie 
     meer dan waard. 
 
 •   In het Stedelijk Museum in ’s-Hertogen-
     bosch was een expositie van Chinese 
     fotografie en video. In het auditorium 
     naast de expositie was een tafeltennis
     tafel geplaatst en leden van ttv Never 
     Despair lieten daar zien hoe er in Ne-
     derland en hoe er in China getafelten-
     nist wordt.  
 
•     In ’t Leuterke, het clubblad van SV Red 

Star ’58 uit Goirle, kunnen de leden gra-
tis een Leuterke plaatsen. Als je iets te 
koop hebt kun je dat zo bekend maken 
aan de leden van de vereniging. Er 
wordt van alles aangeboden, van een 
scanner tot vaste tuinplanten. 

 
Lees verder op bladzijde 12. 
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•    TTV Budilia heeft de gemeente Budel 
      subsidie gevraagd voor twee projecten. 
      Allereerst voor een jeugdproject in de 
      vorm van een competitie tussen de ba-
      sisscholen uit Budel. Het tweede pro-
      ject betreft de organisatie van inloop-
      ochtenden voor ouderen. Samen met 
      de Stichting Regionale Instelling Wel zijn 
      Ouderen wil men die organiseren. 
      Ook gaat Budilia meedoen aan een door 

het Nederlands Instituut voor Sport en 
Beweging (NISB) uitgeschreven pilot 
“Vrouwen in sportbesturen”. De NISB 
gaat Budilia helpen het kader en voor-
namelijk het bestuur aan te vullen met 
vrouwelijke leden. Via enquêtes zal ge-
toetst worden wat er leeft en waar de 
mogelijke kandidaten te vinden zijn. 

Uit de clubbladen vervolg 
•     De besturen van de Eindhovense tafel-

tennisverenigingen Flash en Renata 
hebben samen met NTTB-functionaris 
Peter van Mil met elkaar gesproken over 
de accommodatieproblemen van Rena-
ta. Het eerste team speelt 2e divisie 
maar hun accommodatie heeft geen sa-
nitaire voorzieningen, een slechte vloer 
en ze hebben een aflopend huurcon-
tract. Uit het gesprek zijn nog geen con-
crete afspraken voortgekomen, maar 
wel is de intentie uitgesproken om op 
een of andere manier samen te werken. 


