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Leesbaarheid geMixed 
 
Na de vorige geMixed kreeg ik het verzoek rekening te 
houden met de mensen die het blad uitsluitend via internet 
lezen en het niet uitprinten. Het lezen van een blad in ver-
schillende kolommen is dan lastig. Het blijft natuurlijk een 
probleem om iets te maken wat er leuk uitziet en ook nog 
eens makkelijk via de computer te lezen is. Ik weet niet on-
middellijk de oplossing. Ik heb in deze geMixed uitsluitend 
gewerkt met twee kolommen (en niet meer drie). Ik hoop 
dat het lezen op de computer dan makkelijker is. Zo niet, 
dan zullen we terug moeten naar het rechttoe rechtaan 
principe en eigenlijk volstaat dan gewoon platte tekst. Min-
der mooi, maar misschien wel functioneler. Wie mij een 
goede oplossing aan de hand kan doen is natuurlijk van 
harte welkom. 
In de zomervakantie is Ed Tromp overleden. Volkomen on-
verwacht, tijdens zijn bridge-avond. Voor ttv Flash is het 
verlies van deze clubicoon groot. 
De studentenvereniging Taveres uit Eindhoven bestaat 40 
jaar. In deze geMixed vindt u informatie over de viering van 
de lustrumdag op 30 september. 
Verder vindt u informatie over de collectieve sportverzeke-
ring, over Buma/Stemra, tips van de accountmanager, info 
over school & sport Plaza en nog wat meer. 
 
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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Geschokt en bedroefd bereikte ons 8 au-
gustus het trieste bericht dat ons gewaar-
deerde clublid Ed Tromp plotseling overle-
den is vlak na aanvang van zijn bridge-
avond. Ed is slechts 49 geworden.  
Hij heeft zich jarenlang voor Flash ingezet, 
o.a. als bestuurslid, als trainer en als jeugd-
teambegeleider. Ook was hij betrokken bij 
de afdeling Zuidwest als competitieleider. 
Zijn onverwachte overlijden is een groot 
verlies voor Flash en haar leden en de af-
deling Zuidwest. We zullen Ed missen. 
 
TTV Flash 

Omroep Brabant verzorgt op Omroep Bra-
bant Teletekst de uitslagen van vele takken 
van sport. Dit beperkt zich voornamelijk tot 
de nationale competities. Het is ook moge-
lijk de uitslagen van 'lagere' competities te 
laten publiceren. Wilt u de uitslagen van 
uw wedstrijden wekelijks op Omroep Bra-
bant teletekst gepubliceerd zien, dan kunt u 
zich daarvoor aanmelden. U krijgt dan op 
hun website een pagina, waarop u uw 
uitslagen kunt invullen. U kunt de uitslagen 
van uw vereniging centraal laten invoeren, 
per afdeling (bijvoorbeeld de jeugd- of 
damesafdeling) of zelfs per team. De Sport-
uitslagendienst zorgt daarna voor publicatie 
op Omroep Brabant teletekst en, voor zover 
van toepassing in BN/De Stem, Brabants 
Dagblad en Eindhovens Dagblad. 
Uiteraard zijn er kosten aan deze service 
verbonden, maar die zijn gering. Wanneer 
u interesse heeft, stuur dan een e-mail met 
het soort competitie, aantal teams van uw 
vereniging, aantal speeldagen en evntuele 
andere belangrijke gegevens aan 
sportuitslagendienst@skynet.be. Kortom, 
wat u graag gepubliceerd zou willen zien. 
Omroep Brabant doet u dan een kosten-
opgave. 

Ed Tromp overleden Uitslagen op teletekst 
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E.S.T.T.V. TAVERES is een tafeltennisvereniging 
voor studenten in Eindhoven. De naam 
TAVERES is een samenvoeging van TAfeltennis 
VEReniging Eindhovense Studenten en de 
vereniging is opgericht op 1 oktober 1966. Op 1 
oktober dit jaar bestaat TAVERES 40 jaar! 

E.S.T.T.V. Taveres bestaat 40 jaar 

Dit wordt gevierd met een lustrumdag en 
wel op 30 september. Deze dag zal begin-
nen met een lustrumtoernooi. Vanaf 12.00 
uur is er op het studentensportcentrum van 
de TU/e ontvangst met koffie/thee en vlaai, 
waarna het lustrumtoernooi van start zal 
gaan. Oude en nieuwe leden zullen dan 
gaan strijden om die felbegeerde eerste 
plaats. Na het toernooi verplaatst het gezel-
schap zich naar Café/zaal Du Bois waar het 
diner zal plaatsvinden. Het lustrumfeest, dat 
eveneens gehouden wordt bij Du Bois, zal 
doorgaan tot in de late uurtjes.  
Uiteraard zijn alle (oud)-leden uitgenodigd 
voor deze feestelijke dag. Het is een mooie 
gelegenheid voor nieuwe en oude leden om 
gezellig bij te praten en een balletje te 
slaan. 
Kent u oud-leden, stel ze dan op de hoogte 
van deze dag. Voor meer informatie kunt u 
een kijkje nemen op www.taveres.nl of mai-
len naar lustrum@taveres.nl  
 
TAVERES heeft op dit moment ongeveer 
50 leden en natuurlijk veel oud-leden. Stu-
denten die studeren aan de Technische 
Universiteit of Fontys Hogescholen zijn altijd 
welkom om eens een potje te spelen. Er 
wordt twee keer per week getraind en daar-
naast wordt er deelgenomen aan de NTTB-
competitie (3 teams) en aan de TLE-
competitie (2 teams). Een jaarlijks hoogte-
punt voor de vereniging is het organiseren 
van het ITT, het International Table Tennis 
Tournament. Het toernooi is door de jaren 
heen uitgegroeid tot het grootste studenten-
tafeltennistoernooi van Europa. Het toer-
nooi kent gemiddeld zo’n 300 deelnemers 
afkomstig uit onder andere Tsjechië, Frank-
rijk, Duitsland, Polen en Nederland. Op 12 
en 13 mei 2007 wordt dit toernooi al voor de 
32e keer georganiseerd!  
 

Terugkomend op de reden van dit stukje: 
TAVERES bestaat inmiddels al weer veertig 
jaar! Wij hopen een groot aantal oud-leden 
te mogen begroeten op 30 september aan-
staande, wanneer het 8e lustrum van TAVE-
RES zal worden gevierd! 
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BUMA/STEMRA en de sportkantines 

Waar hebben de tafeltennisverenigingen mee te 
maken die beeld en geluid in hun kantine vertonen 
dan wel ten gehore brengen, dus die tv (al dan niet 
met video/dvd speler) en radio (al dan niet met CD-
speler) in hun kantine hebben opgesteld? Eerst een 
overzicht van de organisaties en waar die voor staan. 

BUMA 
Deze vertegenwoordigt de belangen van de 
componisten en tekstschrijvers. 
Wanneer werk van een componist open-
baar gemaakt wordt (muziek draaien in een 
sportkantine is openbaar maken, muziek af-
spelen in een huiskamer niet) dient daar-
voor betaald te worden aan de Buma, die 
zorgt dat de componist daarvoor dan weer 
een vergoeding ontvangt. 
 
STEMRA 
De Stemra vertegenwoordigt eveneens de 
belangen van componisten, maar dan voor 
het verveelvoudigen van de muziek, bijv. op 
CD. Productiemaatschappijen als Philips, 
Sony en Polygram betalen aan de Stemra 
per geproduceerde CD een bedrag dat ten 
goede komt van de componisten. 
In de volksmond heten Buma en Stemra 
meestal kortweg Buma/Stemra. 
 
SENA 
De Sena vertegenwoordigt dan weer de be-
langen van  o.a. de productiemaatschappij-
en. Deze hebben geïnvesteerd in de uitga-
ve van een CD (studiohuur, honorarium mu-
sici e.d.) en hebben recht op een vergoe-
ding bij openbaarmaking van de muziek van 
hun CD. 
 
VIDEMA 
Deze organisatie vertegenwoordigt dan 
weer de belangen van de makers van 
beeldmateriaal (video’s, dvd’s en films via 
de tv). Bij openbaarmaking van dat beeld-
materiaal dient daarvoor een vergoeding te 
worden betaald aan de Videma. 
 
Sportkantines hebben te maken met Buma, 
Sena en Videma. 
Met de laatste twee organisaties heeft de 
NTTB een collectief contract, waar de vere-

nigingen zich voor aan kunnen melden. Zij 
ontvangen dan jaarlijks een rekening van 
het Bondsbureau. Met de Buma was tot nu 
toe geen collectief contract mogelijk en 
dienden de verenigingen zich zelf bij deze 
organisatie aan te melden. 
Het niet aanmelden kan tot forse boetes lei-
den wanneer er bij controle wordt geconsta-
teerd dat aansluiting wel degelijk verplicht 
was. 
Tijdens de laatste regio-vergaderingen is 
over aansluiting bij de Buma gediscussieerd 
en afgesproken dat het AB zich zou oriënte-
ren en trachten duidelijkheid te brengen. 
Via de website van Buma/Stemra heb ik in-
formatie verkregen en ook enige telefoon-
gesprekken met deze organisatie leidden 
tot meer duidelijkheid. Er bleek ondertussen 
wel degelijk een mogelijkheid om als sport-
bond een collectief contract met de Buma 
te sluiten. 
Hier hielden de mogelijkheden van een af-
delingsbestuurder echter op, behalve dan 
dat de verkregen informatie is doorgespeeld 
aan Mari de Graaf als directeur van het 
bondsbureau. 
Dit contact heeft geleid tot een gesprek tus-
sen Bondsbureau en Buma met als resul-
taat een collectief contract waarbij de vere-
nigingen zich kunnen aansluiten. 
Van Mari de Graaf heb ik begrepen dat alle 
verenigingspenningmeester hierover een 
brief ontvangen. Ook op de website van 
NTTB en van de afdeling ZuidWest heeft 
hierover een mededeling gestaan. 
 
Hopelijk zullen alle verenigingen met een 
eigen kantine voorzien van beeld- en ge-
luidsapparatuur zich bij deze collectieve re-
geling aansluiten, dit kan veel financiële el-
lende voorkomen. 
Eens te meer is het nut van de regio-
vergaderingen hiermee bewezen! 

Door Jan Mijnsbergen, secretaris  NTTB afd. ZuidWest 
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Zaterdag 3 juni j.l. hadden we weer het 
jaarlijkse voetbaltoernooi voor tafeltennis-
verenigingen, georganiseerd door 
tafeltennisvereniging Unicum. 
Na een aantal koude en natte weken 
hadden we een mooie droge dag en een 
fijne temperatuur om te voetballen. 
Uit de reactie van de vele deelnemers blijkt 
dat veel tafeltennissers het leuk vinden om 
na het seizoen elkaar te ontmoeten zonder 
dat er een batje en een pingpongballetje 
aan te pas komen.  
Er hadden dit jaar 22 teams ingeschreven, 
waaruit blijkt dat het voetbaltoernooi een 
groot succes geworden is. 
De bekendheid van het toernooi begint al 
ver over de Brabantse grenzen heen te 
gaan. Nadat er al 2 jaar teams uit 
Nieuwegein (VTV) en Arnemuiden mee 
doen, hebben dit jaar een team uit 
Zwijndrecht en een team uit Nieuw vennep 
(bij Aalsmeer) meegedaan. 
De tafeltennissers van 22 teams uit 20 
verenigingen, waarvan 2 vereniging met 2 
teams, hebben laten zien dat ook zij met 
een voetbal aardig uit de weg te kunnen.  
Er werd op de velden van VV Braakhuizen 
in Geldrop fanatiek maar uiterst sportief 
gestreden om een plaats in de finales. 
 
Er werden 83 wedstrijden van 12 minuten 
gespeeld alvorens bekend werd dat “The 
Unique cumming men!” van het 
organiserende Unicum de winnaar van dit 
jaar is. 
In een zeer goede finale tegen FC de 
Buffels van TTV the Backhands uit St. 
Willibrord won “the unique cumming men!” 
met 3-2 in de verlenging.  
Over het hele toernooi gezien hadden we 
terechte winnaars.  
De derde plaats was voor het team van 
Belcrum 1 dat om de plaatsen 3 en 4 won 
van het team “FC wanneer begint de 
barbecue” van TTV Flash uit Eindhoven. 
Sparta ’21  van TTV Eenentwintig uit Beek 
en Donk deed voor het eerst mee en won 
de zo fel begeerde Fair–play cup. Dit 
debuterende team was zeer enthousiast, 

maar kwam voetballend nog iets tekort. Zij 
bleken ondanks dat, toch het sportiefste 
team te zijn.  
 
Nadat om 19.30 uur in de zaal van Unicum 
de prijsuitreiking plaatsgevonden had 
volgde er een gigantische feestavond in het 
clubhuis van Unicum dat tot in de late 
uurtjes duurde.  
 
Dit toernooi zal volgend jaar wederom een 
speciaal vervolg krijgen, omdat dit dan de 
10e uitvoering zal worden. 

“The Unique cumming men!” winnaar van 
het 9e Unicum voetbaltoernooi 
Door Johan Franssen, ttv Unicum 



8 

Maar er zijn altijd gevallen waarin het voor 
niet deskundigen onduidelijk is of iemand in 
een bepaald geval als lid kan worden aan-
gemerkt. Tijdens de regiovergaderingen in 
januari en februari van dit jaar zijn daar di-
verse vragen over gesteld: 

a.   zijn de deelnemers aan een kinder-
tafeltennisfeest of scholierentoer-
nooi verzekerd? 

b.   zijn de deelnemers aan zgn. sport-
kennismakingslessen verzekerd? 

c.   zijn deelnemers aan toernooien met 
vrije inschrijving, bedoeld ter promo-
tie van de tafeltennissport en de ei-
gen vereniging verzekerd? 

d.   zijn eventuele toekomstige leden die 
een aantal proeftrainingen volgen 
voordat zij besluiten al dan niet lid te 
worden, verzekerd? 

e.   zijn alle deelnemers aan uitwisselin-
gen met de zgn. grijze (niet bij de 
NTTB aangesloten) bonden 
(bedrijfstafeltenniscompetitie) verze-
kerd? 

 
Contact met het bondsbureau leidde niet tot 
duidelijkheid en van daaruit verwees men 
mij door naar verzekeraar AON. Nadat er 
eindelijk contact tot stand gekomen was 
kreeg ik meer duidelijkheid over wat in de 
polisvoorwaarden valt onder de groep 
“verzekerden”. 
In de polisvoorwaarden staat aangegeven 

wie verzekerd zijn: 
2              Verzekerden 
2.1           Verzekerd zijn: 
2.1.1        de verzekeringnemer (= NTTB); 

2.1.2       bestuursleden van verzekeringne-
mer (= Hoofdbestuur NTTB); 

2.1.3       ondergeschikten van de verzeker-
den genoemd in art. 2.1.1 en 
2.1.2, alsmede andere personen 
(vrijwilligers) van wier onbetaalde 
diensten die verzekerden gebruik 
maken; 

2.1.4       de (aspirant) leden die bij verze-
keringnemer zijn aangesloten; 

2.1.5       de personen genoemd in art. 
2.1.2 t/m 2.1.4 zijn uitsluitend ver-
zekerd indien en voor zover het 
activiteiten betreft die zij hebben 
verricht onder auspiciën van ver-
zekeringnemer of van de sport-
bond waarbij verzekeringnemer is 
aangesloten. 

 
Van belang voor de verenigingen is in dit 
verband art. 2.1.4. 
Wie leden van verzekeringnemer zijn is dui-
delijk: alle leden van de vereniging die inge-
voerd zijn in het NAS. 
Wie aspirant-leden zijn is in de omschrijving 
minder duidelijk. 
Door drs. B. van der Tuyn (beheerder bij 
AON van de verzekeringsportefeuille van de 
NTTB) is mij verzekerd dat hieronder vallen 
de in bovenstaande opsomming onder a, b, 
c en d genoemde deelnemers. 
 
Leden van de zgn. grijze bonden die aan 
toernooien deelnemen die door NTTB vere-
nigingen of regio’s worden georganiseerd, 
vallen niet onder de collectieve NTTB ver-
zekering. 

Collectieve sportverzekering 

Alle bij de NTTB aangesloten leden betalen via 
hun contributie voor de verzekering die de NTTB 
gesloten heeft via verzekeringsmakelaar Aon. Alle 
leden en vrijwilligers vallen dus onder de 
verzekering, daar is weinig misverstand over. Wel 
is het daarbij van belang dat de 
ledenadministrateurs van de verenigingen hun 
ledenbestand in het NTTB Administratie Systeem 
(NAS) up to date houden. 

Door Jan Mijnsbergen, secretaris  NTTB afd. ZuidWest 
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Collectieve sportverzekering (vervolg) 
PROBLEMEN 
In het kader van bovenstaande uitleg zijn er 
twee zaken die de aandacht vragen. 
 
1)   Wanneer iemand in het najaar lid wordt 

van een vereniging en niet gelijk compe-
titie gaat spelen, besluit een ledenadmi-
nistrateur vaak dit nieuwe lid nog niet bij 
de NTTB aan te melden, omdat anders 
nog voor het hele lopende jaar de basis-
contributie betaald moet worden. Wan-
neer het gaat om iemand die bijv. pas 
half december lid is geworden valt nog 
aannemelijk te maken dat het om een 
aspirant-lid gaat. Wanneer iemand al 
enige maanden lid is van de vereniging 
komt dit natuurlijk niet erg geloofwaar-
dig meer over. 
Een wijziging van het contributiesys-
teem van de NTTB op dit punt zou te 
overwegen zijn. Wordt iemand bijv. in 
het eerste kwartaal lid dan betaalt die 
de volledige basiscontributie, wordt men 
in het tweede kwartaal lid betaalt men 
maar ¾ van de basiscontributie, enz.  
Een probleem hierbij is echter de subsi-
dieregeling van NOC*NSF. 
De basiscontributie (exclusief de bijdra-
ge voor de verzekering) moet minimaal 
€ 5,00 zijn om voor subsidie van 
NOC*NSF in aanmerking te komen. 
Wanneer iemand na het eerste kwartaal 
lid wordt en maar ¾ van de basiscontri-
butie zou gaan betalen, komt dit bedrag 
lager uit dan € 5,00. De NTTB zou daar-
door geen subsidie meer krijgen voor al-
le leden die na 31 maart van enig jaar 
lid worden en daarmee vele tienduizen-
den euro’s subsidie mislopen. 
 

2)   Het andere probleem doet zich dus voor 
bij activiteiten georganiseerd door een 
NTTB afdeling, vereniging of regio 
waaraan leden deelnemen die lid zijn 
van een zgn. grijze bond en ook als zo-
danig zijn uitgenodigd.  
Deze leden van de grijze bonden val-
len dus duidelijk niet onder de NTTB 
verzekering.                 

      Wanneer een dergelijk toernooi georga-
niseerd wordt, is het van het grootste 

belang voor de organisator om de be-
treffende grijze bond(en) hiervan vooraf 
op de hoogte te stellen, dit om aanspra-
ken te voorkomen waarvoor dan de or-
ganiserende afdeling, regio of vereni-
ging verantwoordelijk is. Een uitgeno-
digde organisatie mag er nu eenmaal 
van uitgaan dat de organisator verze-
kerd is ten opzichte van de deelnemers! 

 
De organisatie (vereniging of vrijwilligers) 
van een dergelijk toernooi is wel verzekerd 
onder de collectieve polis (2.1.5). Denk 
hierbij aan zaken als een ongeluk met de 
frituurpan, een gevaarlijk opstapje of het 
omstoten van een geleende beamer. De le-
den van grijze bonden kunnen zélf uiteraard 
geen beroep doen op de ongevallenverze-
kering. 
 
N.B.:    
Voor een samenvatting van de Collectieve 
Sportverzekering NTTB gaat u naar: 
www.nttb.nl 
daarna klikt u achtereenvolgens op 
Verenigingendesk 
Bestuur & management 
Collectieve Sportverzekering NTTB 
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Tips van accountmanager Ingrid Koppelman 

Wat maakt dat iets goed loopt, wanneer gaat 
het mis? Als accountmanager kom ik in 
gesprekken vaak dezelfde zaken tegen. 

1. Trainers zijn ontzettend belangrijk 
Een enthousiaste trainer is de sleutel voor 
ledenbehoud. Een gediplomeerde, enthou-
siaste trainer betekent groei en stabiliteit; 
een duidelijk gezicht, spelvreugde, beleid 
op technisch gebied, deelname aan toer-
nooien, kennis van de producten van de 
NTTB en van het belang goede contacten 
met basisscholen aan te gaan. 
 
TIP: Zoek die enthousiastelingen binnen uw 
vereniging en biedt ze een cursus aan. Doe 
dit ieder jaar weer want als een trainer weg-
gaat, valt vaak alles weer stil. Houd het 
draaiende. 
Via de vragenton kunt u leden aanmelden 
voor een trainerscursus. Schrik voor de 
kosten? De afdeling West draagt voor 50% 
bij in het cursusgeld na het behalen van het 
diploma. 
 
2. Wie jeugd heeft, heeft de toekomst 
Voer actief beleid op het binnenhalen en 
behouden van jeugd. Vraag mij om advies 
hoe dit aan te pakken. De afdeling onder-
steunt ook uw initiatief om met jeugd aan 
de slag te gaan. Heeft u geen trainer? 
Vraag of er mogelijkheden zijn om samen 
met een naburige vereniging een trainer 
aan te stellen. 
 
Denk niet negatief, dan lukt uiteraard nooit 
iets. De aanhouder wint, juist als het gaat 
om ledenwerving jeugd. Een paar voorbeel-
den:  
 
a. Leg contact met basisscholen, liefst via 
het gymnastiekonderwijs. Maak gebruik van 
de LESKAARTENMAP. Vraag mij hoe dat 
werkt. 
 
b. Zorg voor goede trainers (zie hierboven), 
liefst ook een goede technische commissie. 
Een actief bestuur beloont kwaliteit, op wel-
ke wijze dan ook. 
 
c. Doe mee aan het kindertafeltennisfeest. 
Dit levert altijd nieuwe leden op, is het niet 

nu dan over een paar jaar. Dit is promotie 
van de sport. 
 
d. Organiseer een cursus tafeltennis voor 
beginners. 10 lessen voor 25 Euro en de 
cursus afsluiten met een toernooi voor alle 
deelnemers. Betrek de eigen jeugdleden bij 
de cursus. Zie ook de lesmaterialen op de 
landelijke website. 
 
e. Organiseer een scholierentoernooi. Le-
vert altijd leden op, is het niet nu dan over 
een paar jaar. Dit is promotie van de sport. 
 
f. Een paar nieuwe jeugdleden is wat je no-
dig hebt om het via-via circuit in werking te 
stellen. Vriendjes en vriendinnetjes, klasge-
noten: biedt ze mogelijkheden om kennis te 
maken met uw club. 
 
3. Investeer, in alles, maar vooral in kwa-
liteit 
Je kunt niet voor een dubbeltje op de eerste 
rang zitten. Tafeltennis is een product dat je 
moet verkopen. Daarom moet het aantrek-
kelijk zijn. Je maakt het aantrekkelijk door 
kwaliteit te leveren. In accommodatie, in ta-
fels, in kleding, in trainerscorps, in contact 
met de mensen.  
Sommige contributies zijn dusdanig laag 
dat het logisch is dat je niet veel meer kunt 
dan ‘pappen en nathouden'. Uit angst om 
leden te verliezen, durft men niet te gaan 
voor de ledenwinst door te investeren in de 
club. Een vicieuze cirkel die maar moeilijk 
doorbroken kan worden. Alleen met durf. 
En met de juiste ondersteuning. De NTTB 
wil u ondersteunen maar kijk ook bij uw ge-
meente of bij de sportraad/sportservice-
punten. Waar een wil is, is een weg.  
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4. Weet wat je wilt 
Verenigingen die duidelijk zijn, scoren goed. 
Mensen weten graag met wie of wat ze van 
doen hebben. Communiceer dus met de le-
den, laat je gezicht zien. Niet alleen als be-
stuur of als trainer, maar ook als speler. 
Overal waar je komt, zien ze jouw clubte-
nue, horen ze jouw mening of geluid. Zorg 
dat het beeld van de club consistent is. Be-
trek ook de media in het profileren van wat 
je wilt. De plaatselijke krant, het regionale 
dagblad, huis-aan-huisbladen, de websites 
etc. Vaak zeggen mensen: maar we komen 
er toch niet in, dat lukt bij ons niet. Even 
vaak hoor ik: als je blijft proberen, eens 
langsgaat, kennismaakt met de redactie, 
lukt het echt wel.  
Wil je ideeën opdoen hoe te communice-
ren? De NTTB heeft goede voorbeelden. 
 
5. Plezier voorop  
Tafeltennis is leuk, of je het nu als spelletje 
speelt of als serieuze sport. Iedereen heeft 
het wel eens gedaan. Het is de meest be-
oefende sport ter wereld. Er zijn landen 
waar tafeltennis de hoogste status van alle 
sporten heeft. Aziatische spelers zijn ster-
ren in hun land.  
Dat plezier te voelen bij deze snelste bal-
sport en over te brengen op anderen is erg 
belangrijk. Een goede trainer kan dat. Een 
enthousiaste voorzitter ook. Of wat dacht je 
van die gemotiveerde, trotse ouder? Vereni-
gingen waar plezier uitgedragen wordt, zijn 
een genot om te bezoeken, om tegen te 
spelen, om lid van te zijn. Prestatie kan ple-
zier verhogend werken; prestatie zonder 
plezier is vaak een kort leven beschoren.  
We spelen een heel veelzijdig, knap en las-

tig spelletje waarin heel veel elementen zit-
ten: mentaal, sportief, tactisch, technisch, 
sociaal. Je hebt honderd soorten rubbers 
en honderd spelstijlen die je allemaal tegen-
over je kunt krijgen. Alle spieren en alle her-
sencellen zijn in beweging. En na afloop 
een lekker glaasje drinken met je clubgeno-
ten en tegenstanders. Niets leuker dan ta-
feltennis. 
En met die gedachte kom ik de zomerva-
kantie wel weer door. Om straks weer lek-
ker een balletje te slaan en met u in ge-
sprek te raken over onze sport en hoe we 
verder kunnen groeien. 
 
Vragen kunt u ook altijd stellen via de 
Vragenton. Zie rechtsboven op deze websi-
te.  
Belangrijke adressen: 
http://www.nttb.nl/ bij verenigingendesk en 
opleidingen 
http://www.sport.nl/ bij bestuur en manage-
ment 
http://www.nisb.nl/ diverse informatie over 
beweegprojecten. Kijk o.a. bij links.  
Ook op de site van de NISB vindt u diverse 
links naar BOS projecten 
http://www.galm.nl/ Kijk of uw gemeente 
ook dit project voor ouderen heeft. 
Iedere provincie heeft een sportraad. Som-
mige gemeentes hebben sportservicepun-
ten. Een overzicht van de sportraden vindt 
u op: http://www.iossport.nl/ 
Nog binnen uw gemeente lopende breedte-
sportprojecten uit de BSI subsidie vindt u op 
http://www.breedtesportimpuls.nl/ bij projec-
ten en dan gemeente. 

Bert Koenen 50 jaar lid van BSM 

Op 1 september was Bert Koenen 50 jaar lid van ttv BSM in Dongen. Bert is altijd zeer ac-
tief geweest binnen BSM, zowel op bestuurlijk als organisatorisch vlak. Bert is natuurlijk 
binnen de afdeling bekend als competitieleider senioren. Het bestuur van onze afdeling 
heeft besloten om Bert op te nemen in de ereraad in zilver. Van de NTTB ontving Bert de 
speciale pen die wordt uitgereikt aan mensen die 50 jaar lid zijn van de bond. 

Tips van Ingrid Koppelman (vervolg) 
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Doe mee met het Kinder Tafeltennisfeest 

Het Kinder Tafeltennisfeest is al jarenlang een groot 
succes. Elk jaar nemen ongeveer 150 verenigingen 
met circa 10.000 kinderen deel aan dit evenement. 
Ook dit jaar gaan we weer van start met de 
organisatie. Kinderen van de basisscholen kunnen bij 
de dichtstbijzijnde vereniging meedoen aan deze 
gezellige tafeltennisdag.  

Oorspronkelijk werd dit evenement in of 
rondom de kerstvakantie georganiseerd, 
maar met ingang van komend seizoen kun-
nen verenigingen dit evenement ook in de 
herfstvakantie of in een (competitie)vrij 
weekend tussen de herfst- en de kerstva-
kantie organiseren. 
 
Ook úw vereniging kan dit Kinder Tafelten-
nisfeest organiseren. Leest u daarom aan-
dachtig de onderstaande informatie en 
meldt u aan! 
 
Wat is het Kinder Tafeltennisfeest? 
Het Kinder Tafeltennisfeest is een kennis-
makingsactiviteit voor kinderen van de ba-
sis-scholen. U bepaalt zelf voor welke groe-
pen van de basisscholen u het Kinder Tafel-
tennis-feest organiseert. Via de scholen no-
digt u deze kinderen uit om deel te nemen. 
De kinderen schrijven zichzelf in voor deel-
name.  
Via spelvormen en/of wedstrijdjes maken 
de kinderen binnen uw vereniging kennis 
met tafeltennis. Het doel van het Kinder Ta-
feltennisfeest is dat kinderen een gezellige 
tafeltennis-dag hebben, waarbij niet de 
prestatie maar de kennismaking met de ta-
feltennissport voorop staat.  
 
Waarom het Kinder Tafeltennisfeest? 
Het organiseren van dit evenement biedt 
voor uw vereniging prima mogelijkheden 
om de tafeltennissport te promoten. Tegen-
woordig maken kinderen al jong een keuze 
voor de sport. Het is daarom goed om kin-
deren vroegtijdig op leuke manier te laten 
kennismaken met onze sport. 
Het Kinder Tafeltennisfeest biedt aanvul-

lend tal van mogelijkheden voor het starten 
van ledenwervingsactiviteiten. Zo kunt u de 
kinderen een strippenkaart meegeven voor 
gratis trainingen of uitnodigen voor een se-
rie kennismakingslessen, u kunt met de 
school afspreken dat u nog eens een aantal 
gymlessen wilt organiseren, u kunt door 
middel van een leuke kleurwedstrijd de kin-
deren voor de prijsuitreiking nog eens naar 
uw accommodatie laten komen en dan bijv. 
een tafeltennisclinic aanbieden of een com-
petitie ‘rondje rond de tafel’ opzetten. 
 
Ondersteuning van de NTTB 
De NTTB ondersteunt u met een team van 
enthousiaste afdelingscoördinatoren en di-
verse materialen. Alle verenigingen met 
jeugdleden ontvangen medio september via 
de afdelings-coördinator informatie over het 
Kinder Tafeltennisfeest met daarbij het in-
schrijfformulier en een overzicht van de af-
delingscoördinatoren. Met eventuele vragen 
over het organiseren van dit evenement 
kunt u bij hen terecht.  
Voor uw vereniging zijn (standaard) materi-
alen ontwikkeld zoals: posters, brieven voor 
de scholen, een handleiding met daarin tips 
voor de organisatie en ideeën voor leden-
werving. De standaard materialen staan 
reeds op de website van de NTTB (www.
nttb.nl, verenigingendesk, kinder tafelten-
nisfeest) zodat u deze kunt gebruiken voor 
promotie en inschrijving. Daarnaast zult U 
binnen enkele weken ook een oorkonde 
aantreffen op de website. 
Ook stelt de afdeling wederom een bijdrage 
van € 1.135,-- beschikbaar die over de 
deelnemende verenigingen wordt verdeeld. 
Dit bedrag is alleen bestemd voor vereni-

Door Jan van Gemert 
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gingen die aan het kinder tafeltennisfeest  
meedoen en derhalve niet voor verenigin-
gen die andere evenementen, trainingen of 
competities voor scholen organiseren. 
 
Wat staat u te doen? 
U bepaalt voor uw Kinder Tafeltennisfeest 
de datum en welke scholen en groepen 
worden uitgenodigd. Vervolgens noteert u 
deze gegevens op het inschrijfformulier. Dit 
formulier stuurt u op naar de afdelingscoör-
dinator. Ruim een maand voor aanvang van 
uw Kinder Tafeltennisfeest verspreidt u de 
brieven, posters en uitnodigingen via de 
scholen onder de kinderen. De aanmeldin-
gen van de kinderen komen daarna bij u 
binnen. Op de dag zelf ligt de organisatie 
van het evenement in handen van uw vere-
niging en heeft u de kans alle kinderen een 
onvergetelijke kennismaking met tafeltennis 
te bieden en dus ook met uw vereniging. 
 
Interesse? 
Stuurt u dan het inschrijfformulier uiterlijk 5 
oktober 2006  (indien U het evenement in 
de herfstvakantie wilt organiseren dan gaar-
ne zo spoedig mogelijk) op naar de afde-
lingscoördinator. 
Deze brief alsmede het inschrijfformulier 
zijn ook gemaild naar het wedstrijdsecretari-
aat jeugd c.q. de contactpersoon van afge-
lopen jaar van Uw vereniging. 
Heeft u nog vragen, neem dan gerust con-
tact op met de coördinator uit uw afdeling, 
te weten: 
 
Jan van Gemert 
Prins Bernhardlaan 40 
5261 VC  Vught 
073-6571779 
jbvgemert@hetnet.nl 

Op de site http://nttb.spinfactory.info kunt u 
u i t leg v inden van de d iverse 
tafeltennisslagen. Met behulp van filmpjes 
en mondelinge uitleg kunt u precies zien 
hoe een bepaalde slag moet worden 
uitgevoerd. Vanuit diverse cameraposities 
kunnen slagen bekeken worden en ook 
wordt er uitleg gegeven wanneer je 
bepaalde slagen moet gebruiken. 

Techniek via internet KTT (vervolg) 

Munten bij MTTV’72 
TTV MTTV ’72 speelt haar thuiswedstrijden 
in ’t Patronaat in Mierlo. Deze accommo-
datie is multifunctioneel en wordt door vele 
verenigingen gebruikt. In het verleden had 
de tafeltennisclub haar eigen bar, maar nu 
dus niet meer. Dat betekent dat de 
vereniging veel inkomsten mist. Met de 
barbeheerder is afgesproken dat de leden 
zoveel mogelijk met munten betalen. Van 
elke munt krijgt de club € 0,15. Als u dus 
moet spelen tegen MTTV ’72 dan doet u de 
vereniging een groot plezier door bij een 
van de bestuursleden munten te kopen en 
daarmee aan de bar te betalen. De prijs 
voor u blijft hetzelfde, maar u helpt de kas 
van MTTV ’72 een beetje. 
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Agenda 
Zaterdag 23 september         OX toernooi Nebas recreatief, jeugd en senioren 
Zaterdag 30 september         Lustrumdag ttv Taveres in Eindhoven 
Zondag 1 oktober                  Voorrondes nationale B en D meerkampen senioren 
Zondag 1 oktober                  Damestafeltennistoernooi bij MTTV ‘72 in Mierlo 
Donderdag 5 oktober             School & Sport Plaza in Roosendaal 
Zondag 8 oktober                  2e ronde landelijke meerkampen jeugd AB-C(sterk) licentie 
Zaterdag 14 oktober              OX toernooi Nebas ranglijst, jeugd en senioren 
Zaterdag 21 oktober              1e C-jeugdranglijsttoernooi 
Zondag 22 oktober                1e B-jeugdranglijsttoernooi 
Zondag 29 oktober                Nat-B meerkampen 1/4 finales 
Zondag 29 oktober                Nat-D meerkampen 1/4 finales 
Zondag 29 oktober                Finale landelijke meerkampen jeugd A/B-C(sterke) licentie 
Zaterdag 4 november            OX toernooi Nebas ranglijst, jeugd en senioren 
Zondag 5 november              OX toernooi Nebas ranglijst, jeugd en senioren 
Zondag 5 november              Dag van het talent 
Zaterdag 11 november          C-jeugdranglijsttoernooi 
Zondag 12 november            A-jeugdranglijsttoernooi 
Zondag 19 november            OX toernooi Nebas ranglijst, jeugd en senioren 
Zondag 19 november            Afdelingsontmoeting jeugd 
Zondag 26 november            Nat-B meerkampen 1/2 finales 
Zondag 26 november            Nat-D meerkampen 1/2 finales 
Vrijdag 1 december               Beslissingswedstrijden afdelingscompetitie 
Zaterdag 2 december            Promotie/degradatiewedstrijden landelijk 
Zaterdag 9 december            Promotie/degradatiewedstrijden landelijk 
Zaterdag 9 december            B-jeugdranglijsttoernooi 
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School & Sport Plaza’s 

In oktober en in november worden er door het 
hele land School & Sport Plaza’s georganiseerd 
(zie onderaan deze e-mail voor data en locaties). 
Graag wil ik u attent maken op 2 onderdelen van 
deze School & Sport Plaza’s, namelijk de 
prijsuitreiking van de Alliantietrofee ter waarde van 
€5000 per regio (6x) en de School & Sport Veiling.  

De Alliantietrofee wordt uitgereikt (door een 
prominent persoon uit de sport) aan het 
beste voorbeeld, van samenwerking tussen 
School & Sport, het voorbeeld dient aange-
meld te worden door de sportvereniging en 
de school samen. In het komende nummer 
van Sport, Bestuur & Management, wat ook 
dit jaar weer bij iedere sportvereniging in de 
bus zal vallen, vindt u alle informatie over 
de Alliantietrofee, maar zie ook de website 
van de Alliantie www.alliantieschoolensport.
nl.  
Ik wil u vragen om de Alliantietrofee be-
kend te maken onder de verenigingen 
die bij uw bond zijn aangesloten en deze 
ook te stimuleren om zich aan te melden! 
  
Een tweede zeer belangrijk onderdeel van 
de School & Sport Plaza’s is de veiling. Tij-
dens de veiling bieden sportverenigingen en 
sportbonden producten en diensten aan 
waarop de school kan bieden. Een prak-
tisch voorbeeld hiervan is een sportvereni-
ging die 6 uur een training aanbiedt op de 
accommodatie van de school of de vereni-
ging. De school in de omgeving van de ver-
eniging kan dit aanbod dan aannemen. Een 
ander voorbeeld is een sportbond die 4 bal-
len aanbiedt aan scholen, dit aanbod wordt 
bekend gemaakt via de website en via de 
regionale congresbrochure, de school kan 
hierop reageren door voor het congres con-
tact op te nemen met de regionale sportver-
eniging en een training te laten verzorgen of 
de sport te promoten onder de leerlingen.  

Ik wil u dan ook vragen om ten eerste de 
sportverenigingen te enthousiasmeren 
om deel te nemen aan de veiling en een 
mooi aanbod aan te melden op de websi-
te van de Alliantie. Ten tweede wil ik u 
als vertegenwoordiger van de bond vra-
gen om namens de sportbond een mooi 
aanbod te doen, waardoor de samenwer-
king op regionaal niveau tussen school 
en sport tot stand kan komen.  
  
Voor eventuele vragen kunt u mij altijd bel-
len of mailen voor meer informatie over de 
School & Sport Plaza’s kunt u terecht op de 
website van de Alliantie en in het komende 
nummer (begin september) van Sport, Be-
stuur & Management.  
 
Astrid Rosenboom 
Alliantie School en Sport OCW, NOC*NSF, 
VWS 
Koninginnegracht 63  
2514 AG Den Haag 
Tel 0703028221    
Fax 0703462409 
E-mail: a.rosenboom@sopo.nl 
www.alliantieschoolensport.nl 
 
School & Sport Plaza voor de Regio Noord-
Brabant en Zeeland is op Donderdag 5 
oktober in Roosendaal. 

Door Astrid Rosenboom 
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Uit de clubbladen 
•    De drukker van ’t Schuivertje, het club-

blad van ttv Geenhoven uit Valkens-
waard, heeft de sterk verouderde appa-
ratuur vervangen door nieuwe machi-
nes. De drukkosten van het Valkens-
waardse clubblad stegen hierdoor ech-
ter met 100%. Ondanks de prijsverdub-
beling is de betreffende drukker nog 
steeds de goedkoopste van Valkens-
waard. TTV Geenhoven is nu op zoek 
naar meer inkomsten en als dat niet lukt 
zullen er minder uitgaven verschijnen. 

 
•    Bij ttv Tios ’51 zullen er dit seizoen ook 

minder clubbladen verschijnen, nl. nog 
maar vijf. Dat is één minder dan tot nu 
toe gebruikelijk was. De reden: te weinig 
kopij van de leden. 

 
•    TTV Tanaka uit Etten-Leur heeft een ge-

slaagde boerendag achter de rug. De 
deelnemers moesten de volgende on-
derdelen succesvol zien af te ronden: 
koe-wateren, riek darten, melkbus hoog-
houden, boerengolfen. Tot slot was er 
nog een wedstrijd raden van de beteke-
nis van een aantal typisch Brabantse 
woorden en uitdrukkingen. Door de 
warmte tijdens de boerendag is verloren 
gegaan wie de winnar van deze spelle-
tjes dag was geworden. 

  
•    De vrijwilligers van ttv A.T.T.C. ’77 uit 

Aarle-Rixtel konden eveneens kennis-
maken met boerengolf. Elk jaar beloont 
de vereniging de vrijwilligers met een 
leuke middag en avond. De weergoden 
hielden het tijdens het boerengolfen ge-
lukkig droog en na deze plezierige drie 
uur durende activiteit (met drinkpauze) 
konden de deelnemers aan de barbe-
cue. 

 
•    Zondag 24 september gaat ttv ODT uit 

Roosendaal de club promoten tijdens 
het zogenaamde Roosendaals Treffen. 
De club staat met een stand en een ta-
feltennistafel met robot in de stad. Tij-
dens deze dag zullen door leden van 
ODT demonstraties verzorgd worden. 

•     De onderhoudscommissie van ttc Veg-
hel heeft een verbouwingsplan gemaakt. 
De kantine, de toilet- en doucheruimtes 
zullen opgeknapt worden. Het wordt een 
hele onderneming die de bouwcommis-
sie van TTCV samen met de leden gaat 
klaren. 

 
•     De redactie van het INFO-bulletin, het 

digitale clubblad van ttv Never Despair 
uit Den Bosch heeft een enquête gehou-
den over het blad. De uitkomst is een 
prima motivatie om door te gaan. 100% 
leest het blad, de frequentie van 1 maal 
per maand vinden de lezers uitstekend, 
ze willen geen apart jeugd/senioren bul-
letin en de meerderheid van de lezers 
leest het op de computer (print het dus 
niet uit). Dat laatste geldt misschien ook 
wel voor ge-Mixed. Ik heb nl. het ver-
zoek gekregen met de lay-out rekening 
te houden met mensen die het blad op 
de computer lezen (dus minder kolom-
men).  

 
•     De evenementencommissie van ttv Het 

Markiezaat uit Bergen op Zoom heeft 
besloten het aantal activiteiten terug te 
brengen tot 6 vaste evenementen: ope-
ningsevenement, herfsttoernooi, sinter-
klaas, kerstborrel, bowlen en sluitings-
evenement. Dit besluit is genomen om-
dat bij het laatste evenement slechts 10 
deelnemers waren.  

 
•     Als u in de competitie een team van ttv 

Taverbo/Sabo uit Boxtel tegenkomt, is 
de kans groot dat u verrast zult zijn over 
hun conditie. Tijdens de zomervakantie 
bleef de zaal open en de leden konden 
op woensdagavond gewoon doortrai-
nen. Ze zijn dus topfit. 

     De jeugd van Taverbo/Sabo is samen 
op kamp geweest met de jeugd van ttv 
Irene uit Tilburg. De locatie was de zaal 
in Tilburg. Het was een prima jeugd-
kamp, met leuke activiteiten en een ge-
weldige sfeer. De samenwerking is de 
beide verenigingen dan ook goed beval-
len. 

 
Lees verder op bladzijde 17. 
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•    TTV Wanzl-Belcrum heeft het rookbe-
leid aangescherpt. Voortaan mag er tij-
dens trainingen en wedstrijden niet 
meer gerookt worden. Pas na afloop 
van competitiewedstrijden mag er een 
sigaret opgestoken worden. Rokers die 
tussendoor toch een trekje nodig heb-
ben, mogen de bestuurskamer gebrui-
ken (als er geen vergadering is) of moe-
ten naar buiten. 

 
•    MTTV ’72 uit Mierlo heeft een speciale 

noppentraining georganiseerd. Lange 
noppenman Mark van Schadewijk en 
Piet Staals van ttv Geenhoven leerden 
de Mierlonaren te spelen tegen dit mate-
riaal. Een uitstekend voorbeeld van sa-
menwerking tussen verenigingen. 

 
•    TTV Westerzicht heeft een klusdag ge-

houden. Op deze dag werden door elf 
vrijwilligers een aantal kozijnen vervan-
gen, werd er geschilderd, een nieuwe 
deurvanger gehangen, een wc-
rolhouder opgehangen, fotolijstjes kwa-
men aan de muur, de zolder werd opge-
ruimd en nog veel meer..  

 
•    TTV Stiphout uit Helmond heeft een 

nieuwe voorzitter. Na acht jaar heeft 
Ton Willems de hamer overgedragen 
aan Henrie Geeven. Het bestuur heeft in 
het clubblad ook het volgende motto af-
gedrukt: Beter een sportieve verliezer 
dan een onsportieve winnaar!  

 
•    Op 7 april 2007 bestaat ttv Waalwijk 60 

jaar. Het bestuur wil geen receptie en 
extern gefeest, maar een leuk feest voor 
de leden. Er wordt dan ook een feest-
commissie gezocht die de organisatie 
op zich wil nemen en er een bijzonder 
feest van wil maken.  

 
•    TTV Attaque uit Sint Oedenrode doet 

weer mee aan het jeugdproject Sport in 
Beweging van de gemeente. Kinderen 
van de basisscholen van de groepen 5 t/
m 8 kunnen zich opgeven om aan ver-
schillende sporten mee te doen. Dit als 
kennismaking met een nieuwe sport. 

Uit de clubbladen vervolg 
•     Het bestuur van ttv Flash uit Eindhoven 

is lang bezig geweest met het zoeken 
naar een nieuwe accommodatie. De 
verwachting was dat er op het Sport-
complex Eindhoven Noord iets gereali-
seerd kon worden, maar dat bleek uit-
eindelijk niet het geval te zijn. Daarom 
heeft het bestuur besloten de zoektocht 
te staken. Op korte termijn zullen nu 
plannen ontwikkeld worden om de ac-
commodatie aan de Bekerakker op te 
knappen.  

 
•     Het 40e clubblad van ttv Smash uit 

Geertruidenberg is verschenen. Daar is 
de redactie best trots op en daarom 
staat er in het blad een soort interview 
met de clubbladredactie. Eigenlijk is het 
meer een voorstellen van de redactiele-
den, maar wel zeer uitgebreid en voor 
de leden zeer zeker informatief.  

 
•     SV Red Star ’58 uit Goirle is bezig met 

het beleidsplan 2007-2012. De diverse 
commissies hebben hun conceptbe-
leidsplan geschreven en als de definitie-
ve versie gereed is kan het bestuur ge-
richt gaan werken aan de toekomstvisie. 
Ze wil er alles aan doen om de organi-
satie van de vereniging te verbeteren. 


