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Opladen 
 
De periode van relatieve rust is aangebroken. De competi-
tie zit erop, hier en daar is nog een clubkampioenschap of 
een leuk intern toernooitje en verschillende verenigingen 
sluiten het jaar af met een feestavond en beginnen op 1 ja-
nuari met een nieuwjaarsreceptie. Leuke dingen allemaal, 
vandaar de term relatieve rust. 
Een rustperiode is ook nodig. Elke batterij moet opgeladen 
worden, dus ook die van de tafeltennissers. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we het niet druk hebben. 
De kerstboom moet gezet worden, het familiediner eist 
veel voorbereiding, wie organiseert een leuke oudjaars-
avond, kopen we wel of geen vuurwerk, de kerstboom 
moet opgeruimd worden en tussendoor moeten we ook 
nog even een Kindertafeltennisfeest organiseren. En wer-
ken? Voor sommigen moet dat even tussendoor. 
 
Geniet ook van de vrije tafeltennisdagen en zorg dat u er in 
2006 weer staat. 
 
Fijne feestdagen en alvast een gezond en sportief 2006. 
 
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 
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Inschrijven ZuidWest 
kampioenschappen 

Op zaterdag 13 mei en zondag 14 mei 2006 
worden in Veldhoven de ZuidWest Tafelten-
niskampioenschappen georganiseerd. Het 
organiserende ttv Veldhoven en het bestuur 
van de afdeling ZuidWest rekenen op een 
grote deelname aan deze afdelingskampi-
oenschappen. Ons verzoek is om deze 
kampioenschappen onder de aandacht van 
uw leden te brengen en zoveel mogelijk 
deelnemers in te schrijven. 
In de uitnodiging tot inschrijving vindt u alle 
benodigde informatie over de ZuidWest Ta-
feltenniskampioenschappen en de wijze van 
inschrijving. Bijgevoegd zijn inschrijfformu-
lieren voor de senioren en de jeugd en ook 
een Excel spreadsheet waarmee de inschrij-
ving kan worden gedaan. Toch nog vragen 
of opmerkingen? Bel of mail met Peter 
Fens: 076 5289700 of pfens@planet.nl 

In oktober 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. Vorige keer was ik vergeten het 
internetadres te vermelden. Dat is: 
http://tt-toernooien.nl 

Toernooiensite 
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R.K.T.T.V. Helmond is na de oorlogsjaren te weten 
op 26 december 1945 opgericht door Jan Beus, 
Ad van Heeswijk en Jac Ottenheim. In die tijd 
werden veel toernooien georganiseerd zoals de 
Helmondse kampioenschappen en verschillende 
tienkampen. 
Op 10 september 1957 is RKTTV Helmond 
gefuseerd met TTV Be Fair tot R.K.T.T.V. Helmond 
'57 en bloeide op tot een volwaardige vereniging. 
In deze jaren draaide RKTTV Helmond '57 mee in 
de bovenste regionen van de overgangsklasse.   

Een beknopte historie van ttv Helmond ‘57 

Een bekendheid is Maria Nielen die sinds 
1955 bij de vereniging speelt en meerdere 
titels op haar naam heeft weten te zetten. 
Ze werd onder andere Helmonds -, Bra-
bants -, en Nederlands kampioen en Neder-
lands kampioen dames dubbel. 
In 1972 waren er verschillende omstandig-
heden waardoor het ledenaantal terugliep, 
in 1975 werden de statuten en het huishou-
delijk reglement aangepast zodat ook niet 
katholieken lid konden worden van de tafel-
tennisvereniging. De vereniging heette 
voortaan TTV Helmond'57. 
 
In 1976 ging het eerste team en andere 
spelers over naar TTV Stiphout. 
Er vonden in de volgende decennia ver-
schillende verhuizingen plaats van de vere-
niging binnen Helmond waardoor het moei-
lijk was het ledenaantal op niveau te hou-
den. 
Nu in de jaren vanaf 2000 is TTV Helmond -
57 nog steeds een gezellige vereniging van 
ongeveer 18 leden tussen de 11 en de 65 
jaar, die op donderdagavond in wijkhuis De 
Terp tafeltennissen en meedoen aan de 
NTTB-competitie en meerdere toernooien.  
Oud leden en andere geïnteresseerden 
worden hierbij van harte uitgenodigd op de 
receptie op 15 december 2005 van 19.00 
tot 23.00 uur in Wijkhuis De Terp, Breitner-
laan 5 te Helmond. 
Meer informatie is te vinden op de website: 
www.ttvhelmond57.nl Maria Nielen Nederlands Kampioenen in 1968 



6 

De agenda bevatte zware 
punten zoals “Evaluatie 
Strategisch manifest” , 
“Jaarplannen 2006 van de 
beleidsterreinen Algemeen 
Bestuurlijke Zaken, Top-
sport, Breedtesport en 
Communicatie” natuurlijk 
“Financiën met o.a. begro-
ting 2006”, “Sportmarke-
tingplan” en nog wat zaken 
als HB-Besluiten 2006, en-
kele reglementswijzigingen 
en zaken m.b.t. organisatie 
van de ledenberaden 
(vooroverleggen van ABZ, 
Topsport, Breedtesport en 
Communicatie). 
 
Strategisch Manifest     
Dit document, genaamd 
“Op naar de 50.000 leden” 
en door de BR vastgesteld 
in 2004, is richting- en lei-
dinggevend voor het beleid 
van de NTTB op middellan-
ge termijn. Elk jaar wordt dit 
beleid geëvalueerd en zo 
nodig bijgesteld. In dit docu-
ment staan heel veel zaken 
beschreven waarvan een 
aantal zijn uitgevoerd, een 
aantal in behandeling zijn, 
maar diverse onderdelen 
nog verder moeten worden 
bezien c.q. afgewerkt. Het 

gaat over de interne organi-
satie, het invoeren van ade-
quate voortgangsrapporta-
ges, de automatisering van 
verschillende administra-
ties, het accountmanage-
ment, sponsoring, topclubs, 
imago tafeltennissport, ne-
venbonden, accommoda-
ties, trainingsopzet etc. etc.  
Helaas blijkt dat de hoofd-
doelstelling, meer leden, 
helaas nog niet tot positieve 
resultaten heeft geleid. 
 
Jaarplannen 2006 
In 2006 wordt voortgegaan 
met de in 2005 ingezette or-
ganisatorische integratie 
met de tafeltennisafdeling 
van de Nebas (Nederlandse 
Bond van Aangepast Spor-
ten). De ontwikkeling van 
een preventiebeleid op het 
gebied van seksuele intimi-
datie zal in 2006 worden ge-
implementeerd. Het HB on-
derzoekt ook of het zinvol is 
om een nieuw beleidsterrein 
wedstrijdsport in het leven 
te roepen. Oud topsporter 
René Hijne ligt de succes-
sen van onze topsporters 
toe. Hij is blij dat Danny 
Heister het herenteam blijft 
coachen, dat hij training 

gaat geven en een jeugd-
team gaat begeleiden tij-
dens de EJK. Of de dames-
competitie in stand moet 
worden gehouden is nog 
een discussiepunt: René is 
daar wel voor. Ook over de 
“ invl iegchineesregel ing” 
moet nog worden gespro-
ken. Het breedtesport jaar-
plan 2006 gaat over kader-
activiteiten, dienstverlening 
aan verenigingen, sportpro-
motie, stimulering en ont-
wikkeling en competitie en 
toernooien. Het communi-
catieplan behelst zaken m.
b.t. marketing, interne en 
externe communicatie, 
voorlichting en sponsoring 
en ledenwerving. Op het bu-
reau is de afdeling commu-
nicatie met een 0,6 partti-
mer uitgebreid.  

 
Financiën 
Uit het financiële verslag 
over de eerste 9 maanden 
van 2005 blijkt dat over 
2005 een positief resultaat 
te verwachten is van moge-
lijk een kleine € 200.000. In-
dien dat het geval zou zijn 
resteert per ultimo 2005 nog 
een negatief vermogen van 
ca. € 60.000.  

Verslag bondsraadsvergadering 

Op zaterdagmorgen 19 november waren Adri 
Dam, John van Geel, Nico van Erp en Hans 
van der Bruggen, namens onze afdeling, 
present bij de najaars bondsraads-
vergadering (BR) in Utrecht.  Deze stond in 
het teken van het 70-jarig bestaan van de 
NTTB, iets waaraan na de vergadering – in 
aanwezigheid van mevr. Erica Terpstra- ook 
nog aandacht zou worden besteed. 

Door Hans van den Bruggen 
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De gepresenteerde begro-
ting over 2006 raamt een 
overschot van ca. € 33.000. 
Dit bedrag wordt door het 
HB als het minimaal te reali-
seren bedrag beschouwd. 
Met wat ledenwinst, financi-
eel niet begroot in de begro-
ting 2006, zou dan per eind 
2006 het negatieve vermo-
gen uit de boeken zijn. Wel 
stelde het HB voor om de 
contributies met 7,5% te 
verhogen, zijnde een hoger 
percentage dan in de vorige 
meerjarenraming was opge-
nomen en zeker meer dan 
een trendmatige verhoging. 
Onze afdeling was niet voor 
een dergelijke verhoging 
omdat dit toch ook niet be-
vorderlijk zou zijn voor het 
behoud en aanwas van 
nieuwe leden. Daar kwam 
nog bij dat de verzekerings-
bijdrage ook aanzienlijk ho-
ger gaat worden in 2006. 
ZuidWest stelde voor om de 
contributies met 5% te ver-
hogen, hetgeen  € 16.000 
minder aan contributie-
inkomsten zou betekenen. 
Slechts één afdeling steun-
de ons voorstel en gelet ook 
op het nadrukkelijke ver-
zoek van voorzitter en pen-
ningmeester om ons voor-
stel niet over te nemen, be-
sloot de BR om het HB te 
volgen. 
De nieuwe contributies: ba-
sislid € 5,48 (was € 5,10), 
verzekeringsbijdrage € 0,65 
(€ 0,47), Competitietoeslag 
per halfjaar voor senioren   
€ 12,37 (€ 11,51) voor junio-
ren € 8,27 (€ 7,69). 
De NTTB streeft nu in een 
periode van 6 jaar naar een 
vermogen van € 200.000. 
Men acht dit vermogen vol-
doende om zichzelf te finan-
cieren, terwijl bovendien 
een redelijke buffer is inge-

bouwd voor incidentele te-
genvallers. Voorts werden 
een aantal tarieven voor 
2006 aangepast: landelijke 
verenigingen hoeven min-
der te betalen voor bonds-
scheidsrechters, enkele 
boetes mbt competitiezaken 
werden verhoogd met 100% 
tot € 5,- per overtreding en 
een groot aantal tarieven 
bleven gelijk. Voor tarieven-
lijst zie www.nttb.nl.   
 
Sportmarketingplan 
Met een vijftal andere sport-
bonden werkt de NTTB met 
NOC*NSF aan een dergelijk 
plan. De NTTB loopt hier 
ook mee voorop. De bedoe-
ling is om goed te onder-
zoeken hoe verenigingen 
beter kunnen functioneren, 
aan welke doelgroepen pri-
oriteit moet worden ver-
leend, waar nog in te vullen 
plekken zijn voor nieuwe 
verenigingen, hoe beter met 
scholen, bedrijfsbonden e.d. 
kan worden samengewerkt. 
Kortom; hoe moeten we be-
reiken dat we naar de be-
oogde 50.000 leden kunnen 
groeien. Dit wordt nu als het 
ware wetenschappelijk be-
zien waarbij ook personele 
invulling wordt gegeven 
door NOC*NSF. De eigen 
begroting 2006 voor com-
municatie raamt ook kosten 
voor in totaal € 100.000 
(tegen € 21.500 in 2005) 
terwijl ook elders in de be-
groting voor ledenwerving- 
en behoud ruim € 50.000 
beschikbaar is. Het ledenof-
fensief is dus ingezet…. 
 
Tot slot 
•     Afdelingen worden ver-

zocht om vóór 2 decem-
ber bewijsstukken m.b.t. 
voor Breedtesportimpuls 
gemaakte kosten aan 

het bondsbureau door te 
geven; 

•     In maart 2006 vinden de 
Nederlandse Kampioen-
schappen in Eindhoven 
plaats. 

•     In 2007 volgen de Euro-
pese Kampioenschap-
pen voor veteranen in 
Rotterdam  

•     Andere opzet topspeel-
sters (wel of niet bij he-
ren) wordt besproken in 
februari 2006 

•     Verenigingen / vereni-
gingsleden kunnen de 
Nieuwsbrief per e-mail 
ontvangen: dan dienen 
verenigingen e-mail-
adressen door te geven 
aan het Bondsbureau 

•     De meerjarenraming 
was ter informatie mee-
gestuurd. 

•     Aandacht voor Dag van 
het tafeltennis op dins-
dag 18 april 2006 

•     Nieuwe website van 
NTTB komt binnenkort 
“in de lucht “ 

•     Het HB zoekt nog een 
secretaris 

•     Ook aanmeldingen voor 
nieuwe scheidsrechters 
zijn welkom 

•     Elke vereniging ontvangt 
een boekje over 70 jaar 
NTTB 1935 – 2005  “70 
jaar in namen en cijfers”. 
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RBW competitie 2005-2006 

Welpenklasse. 
Hieraan hebben 8 teams van vijf regioverenigingen deelgenomen in de leeftijd van 8 t/m 11 
jaar. Deze welpenklasse werd gespeeld o.l.v. Joop v.Hooft in de zaal van ttv PJS te Vught. 
Alle vier de zondagen hebben deze jeugdige talentjes in een sportieve sfeer strijd geleverd 
met hun tegenstanders. Het 1e PJS team wist hun grootste concurrent NTTV 1 van zich af 
te schudden om zo het hoogste schavot te mogen betreden. Nadat de emoties wat onder 
controle waren, kon Joop de medailles en de kampioensdiploma’s aan de prijswinnaars 
overhandigen. 
Hij bedankte de spelers en begeleiders voor hun inzet en tellen bij het dubbelspel en 
hoopte dat er in het nieuwe seizoen meerdere teams zullen inschrijven. Na nog iedereen 
een prettige kerst en een gezond 2006 toe te hebben gewenst, konden allen weer tevreden 
huiswaarts keren. 
          
1 PJS 1                                  30 p 
2 NTTV 1                                23 p            
3 Comb Hooghei/PJS 1         20 p 
4 Taverbo/sabo 3                  19 p 
5 Kruiskamp 1                        19 p 
6 Kruiskamp 2                        13 p 
7 Taverbo/sabo 1                  11 p 
8 Taverbo/sabo 2                    5 p 

van ttv PJS te Vught en de groep van 12 
t/m 17 jaar wordt door Henk van Rijn 
begeleid in de diverse grote regiozalen. 
De organisatie hoopt nog in lengte van 
jaren hiermede door te gaan, maar is wel 
afhankelijk van de financiële onder-
steuning van de regioverenigingen. 
Jammer is wel dat de overige regio’s 
binnen de afdeling ZuidWest dit niet van 
de grond krijgen. Het zou voor de 
jeugdleden een enorme stimulans zijn 
om eens verder dan hun eigen regio te 
kunnen spelen. 
De organisatie van de Regio N-O-
Brabant is gaarne bereid om met de 
overige regiobestuurders het een en 
ander toe te lichten. Enkele verenigingen 
buiten onze regio hebben al 
deelgenomen aan deze competitie. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Dhr. Joop v.Hooft, voorzitter PJS/Vught,      
tel. 073-6563038 
Dhr. Henk v.Rijn, regio bestuurslid N-O-
Brabant tel. 0416-374526 

Het eerste deel van het najaarseizoen 
2005/2006 is weer naar ieders 
tevredenheid verlopen. Deze jeugd-
competitie, die al meer dan een kwart 
eeuw geleden is opgezet door Frans 
Willems van ttv Never-Despair, heeft tot 
doel om jeugdspelers, die op zaterdag 
niet kunnen deelnemen aan de NTTB 
competitie vanwege andere sporten of 
werkzaamheden, de gelegenheid te 
bieden om in een regionale competitie 
hun tafeltennis ervaring te meten met 
andere tegenstanders op vier of vijf 
zondagen per kwartaal in een 
accommodatie van regioverenigingen die 
deze gratis beschikbaar stellen aan de 
organisatie. De deelnemende teams 
bestaan uit 2 of 3 personen, die in een 
Davis Cup systeem hun complete 
wedstrijden van vijf partijen spelen, 
waarbij ze worden ingedeeld in poules 
naar sterkte en ervaring. De 
leeftijdsgroep van 8 t/m 11 jaar wordt 
ingedeeld in de welpenklasse, die Joop 
v.Hooft onder zijn hoede heeft in de zaal 



9 

Kadetten/juniorenklasse. 
Van zes regioverenigingen hadden 12 teams zich voor dit najaarseizoen ingeschreven en 
die werden ingedeeld in twee poules van zes teams naar sterkte en ervaring. Al deze 
wedstrijden zijn op drie zondagen bij ttv OTTC in Oss en ttv Taverbo/sabo in Boxtel 
gespeeld, tussen 10.00.u en 13.00 uur. In beide poules, waarin elk deelnemend team vijf 
complete wedstrijden moest spelen, kwamen de beste teams NTTV 1 uit Nuland en TTVS 
1 uit Schijndel al snel aan de leiding en stonden zij deze niet meer af. 
Om te kijken wie er individueel per klasse de sterkste zou zijn, werd er nog een toernooi 
van vier poules aangekoppeld op de vierde zondag in de accommodatie van ttv Taverbo/
sabo te Boxtel. Op acht tafels werd op deze zondag fanatiek en met veel inzet en zeer 
sportief gestreden om de eer. Moe gestreden konden zij na afloop hun medailles en 
kampioensdiploma’s in ontvangst nemen uit handen van Henk van Rijn, die de 
zaalbeheerders en barmedewerkers van OTTC en Taverbo/sabo bedankte voor het 
beschikbaar stellen van hun prachtige accommodaties. Verder betrok hij de begeleiders in 
zijn dankwoord, want zonder hun medewerking voor deze vrijwillige inzet, kan deze 
activiteit niet doorgaan. 
Tevens bedankte hij de jeugdige deelnemers voor hun sportief gedrag en inzet, en wenste 
de aanwezigen prettige feestdagen en een gezond 2006 toe, en hoopte dat velen weer van 
de partij zullen zijn in het nieuwe voorjaarseizoen, dat begint op zondag 29 januari 2006. 
 
Kadetten/juniorenklasse 
Poule A                                  Poule B 
1. NTTV 1            25 p            1. TTVS 1           21 p 
2. NTTV 2            17 p            2. Always Fair 2  17 p 
3. Always Fair 1   13 p            3. NTTV 3           17 p 
4  PJS 1              10 p            4. NTTV 4           10 p 
5  Hooghei 1          8 p            5. OTTC 2             8 p 
6  OTTC 1             2 p            6. Kruiskamp 1      2 p 
 
Uitslag: individueel toernooi: 
A poule:                                                            B poule: 
1. T.v.d.Ven         NTTV                  5 p             1. J.v.Rooij          Always Fair         6 p 
2. T.Pennings      NTTV                  5 p             2. B.v.d.Wijgert   NTTV                  5 p 
3. Th.v.d.Biezen  NTTV                  4 p             3. R.Hoskamp    Always Fair         4 p 
4. B.v.Uden         PJS                     3 p             4. F.Kreuwel       TTVS                   3 p 
5. G.v.d.Biezen    NTTV                  2 p             5. M.Janssen      NTTV                  2 p 
6. J.v.Doormalen Always Fair         1 p             6. J.Hoskamp     Always Fair         1 p 
7. M.Broeders      TTVS                  0 p             7. J.v.Campen    PJS                     0 p 
 
C poule:                                                   D poule: 
1. S.Mathijssen    Hooghei     6 p             1. R.Pulles          Hooghei     5 p 
2. L.Schuurmans Hooghei     4 p             2. J.Das              PJS           4 p 
3. St.v.Osch        Alw.Fair      4 p             3. D.Delwig          OTTC        3 p 
4. R.v.d.Heijden   NTTV         3 p             4. B.Blom            Kruiskamp 1 p 
5. D.Boeyenga     Alw.Fair      2 p             5. M.Heesakkers Kruiskamp 1 p 
6. B.Delwig           OTTC         2 p             6. E.Smit             OTTC        1 p 
7. T.Rozen           NTTV         0  p                                                          
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Agenda 

Donderdag 16 december       Receptie ttv Helmond ‘57 
Zaterdag 17 december          Nationale jeugdmeerk. 1/8 fin. jeugd A/B-C(st) lic.  
Zondag 18 december            Moekotte toernooi jeugd/senioren 
Kerstvakantie                         Kindertafeltennisfeest 
Zaterdag 7 januari                 Back Hands toernooi jeugd  
Zondag 8 januari                    Back Hands toernooi senioren  
Zondag  15 januari                Open Zeeuwse kampioenschappen gem.dubbel jeugd-sen.  
Zaterdag 21 januari               Regionale Kampoenschappen jeugd N-O. Brabrabant 
Zondag 22 januari                 Regionale Kampioenschappen senioren N-O. Brabant 
Zondag 29 januari                 Regionale asp.jun competitie Noord Oost Brabant 
Zondag 29 januari                 Regionale welpen/pupillen competitie Noord Oost Brabant  
Zondag 29 januari                 Nationale C meerkampen senioren 
Zondag 5 februari                  Ned.kampioenschappen B/C licenties 
Zaterdag 11 februari              4e C jeugdranglijsttoernooi jeugd C lic./wlp D in Nijmegen 
Zondag 12 februari                3e B jeugdranglijsttoernooi jeugd in Nijmegen 
Zondag 19 februari                Regionale asp.jun competitie Noord Oost Brabant  
Zondag 19 februari                Regionale welpen/pupillen competitie Noord Oost Brabant  
Zondag 19 februari                Nationale jeugdmeerkampen ¼ finales A/B-C(st) lic.  
Zondag 19 februari                1e ronde afdelingsmeerkampen C-D jeugd 
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Uit de clubbladen 
•    TTV ODT uit Roosendaal is erin ge-

slaagd een nieuwe shirtsponsor te vin-
den. Optiek Van Wely uit Roosendaal is 
een driejarig contract aangegaan met 
ODT en alle competitiespelende leden 
krijgen een gratis shirt. Extra shirts of 
shirts voor niet-competitiespelende le-
den kosten € 12,50. 

 
•    MTTV ’72 uit Mierlo heeft na de zomer-

vakantie een aantal nieuwe leden mo-
gen begroeten. Daar is de vereniging 
natuurlijk erg blij mee, maar levert wel 
onverwachte problemen op. De trai-
ningsgroepen zitten nu erg vol en uit-
breiding van uren is volgens de beheer-
ders van Het Patronaat niet mogelijk. 
Het bestuur zoekt naar een oplossing. 

 
•    Heeft u wel eens een logische ladder-

competitie meegemaakt? Ja, dan zijn ze 
daar bij STV in Sas van Gent reuze be-
nieuwd naar. Om de tussenstand te be-
rekenen is een wiskundig model ontwik-
keld wat alleen te doorgronden is door 
Pythagoras, Albert Einstein en Isaac 
Newton, maar die zijn allang dood. Voor 
de deelnemers was het dus onmogelijk, 
maar toch kwam er een eindstand en 
een oproep in het clubblad: “Ideeën voor 
een andere berekening voor laddercom-
petitie zijn zeker welkom.” 

 
•    TTV Waalwijk is op zoek naar een nieu-

we voorzitter. Kees van Eersel heeft na 
onderling overleg zijn functie beschik-
baar gesteld en wordt tijdelijk opgevolgd 
door vice-voorzitter Henk Kieboom. Het 
bestuur van ttv Waalwijk dankt Kees 
voor zijn inbreng en inspanningen voor 
de vereniging. 

 
•    TTV Flash uit Eindhoven moet op zoek 

naar een beheerder voor de bar. Margot 
v.d. Heuvel heeft al negen jaar het be-
heer over de bar (inkopen, administratie, 
balans, poetsen, beheer sleutels, was-
sen, etc.) en ze heeft laten weten dat ze 
vanaf 1 maart 2006 stopt. 

•     Bij ttv Tanaka uit Etten-Leur is de coör-
dinatie van het hele bargebeuren ook 
vacant. De leden moeten 3 à 4 keer per 
jaar bardienst draaien, maar dat loopt 
steeds stroever. Het wordt vergeten, er 
wordt op het laatste moment afgebeld of 
het wordt geweigerd. Daarom wordt er 
gezocht naar vrijwilligers die extra bar-
dienst willen draaien en/of naar mensen 
die een vaste avond willen verzorgen.  

 
•     Ook bij TTV Veldhoven wordt er gezocht 

naar vrijwilligers die zich structureel wil-
len inzetten voor de club. Er is nog een 
vacature in het bestuur, sinds een aan-
tal jaren is er geen jeugdcommissie 
meer en nu heeft ook de evenementen-
commissie zichzelf ontbonden. De com-
missie geeft aan dat er binnen de vere-
niging geen personen te vinden zijn om 
deze commissie te vormen.  

 
•     TTV A.T.T.C. ’77 uit Aarle-Rixtel is op 

zoek naar leden die in de activiteiten-
commissie zitting willen nemen. Vooral 
mensen met nieuwe ideeën zijn meer 
dan welkom. 

 
•     TTV Het Markiezaat in Bergen op Zoom 

heeft, behalve een tekort aan bestuurs-
leden, ook nog financiële problemen. 
Om de begroting rond te krijgen is de 
jaarcontributie met € 10,- verhoogd en 
worden de leden opgeroepen om deel te 
nemen aan acties die geld opleveren, 
zoals wekelijks het reservegetal van de 
lotto raden, de supportactie en de grote 
clubactie. 

 
•     SV Red Star ’58 uit Goirle is sinds 1998 

in het bezit van een geweldige accom-
modatie. Maar de buitenkant ziet er te-
genwoordig niet meer zo fraai uit. Een 
aantal onverlaten heeft graffiti op de 
muren gespoten en het verwijderen is 
tijdrovend en kostbaar. Het bestuur 
hoopt dat er eens iemand op heterdaad 
betrapt wordt. 

 
 
Lees verder op bladzijde 12. 
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•    In Het Mepperke van ttv De Meppers uit 
Heeze vinden we een aantal tips voor 
jeugdleden. Ze zijn tijdloos en speltype 
en niveau onafhankelijk. 

      Tip 1: Wees sportief. Onsportief gedrag 
is voor de meeste tegenstanders juist 
een motivatie om er een schepje boven-
op te doen. 

      Tip 2: Speel nooit tegen jezelf. Eén te-
genstander is moeilijk genoeg. 

      Tip 3: Speel je eigen spel en doe dingen 
waar je op traint. Op lange termijn geeft 
dit het beste resultaat. 

      Tip 4: Het komt niet vanzelf. Maak je de 
juiste techniek eigen (ook al sla je veel 
ballen mis) door veel en serieus te oefe-
nen. 

      Tip 5: De eerste klap is een daalder 
waard: de service. Nog steeds erg on-
derschat. Het is enkel een kwestie van 
oefenen. 

 
•    Welke sporten doen de leden van een 

vereniging nog meer. In het clubblad 
van ttv Tios ’51 uit Tilburg een terugke-
rende rubriek. Deze keer een verhaal 
van drie dammende broers die in deze 
sport erg succesvol zijn. Ook de dam-
spelregels worden in Tios-nieuws uitge-
legd. 

Uit de clubbladen vervolg 
•     In Achter het net, het clubblad van ttv 

Attaque uit Sint Oedenrode, wordt terug-
gekeken op 25 jaargangen van het club-
blad. Zesentwintig jaar geleden werd be-
gonnen met een clubblad op A5 for-
maat. In die tijd werd alle tekst nog op 
stencils getypt en als er een fout ge-
maakt werd moest dat verbeterd worden 
door er lak overheen te smeren en dat 
er overheen te typen. Het was dus ei-
genlijk een vereiste om foutloos te kun-
nen typen. Vanaf 1985 verschijnt het 
blad op A4 formaat. De naam, Achter 
het net, dateert van december 1989.  

 
•     De redactie van Het Schuivertje, het 

clubblad van ttv Geenhoven uit Valkens-
waard, heeft op internet tafeltennispoë-
zie gevonden. Het gedicht: Pingpongbal 

     Al meppen ze me in het rond 
     En slaan ze me naar de grond 
     Zit ik vol met butsen en deuken 
     Voel ik hun vingers jeuken 
     Ik geniet bij elke knal 
     Want ik ben een pingpongbal 


