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Colofon 

Vergrijzing 
 
Voor het jaarverslag van mijn eigen vereniging heb ik een 
onderzoekje gedaan naar de leeftijdsopbouw. De gemid-
delde leeftijd van de leden is 47,8 jaar en een kwart van de 
leden zit in de groep van 60 tot 70 jaar. Het volgende kwart 
in de groep tussen de 50 en de 60 jaar. In totaal is 55% 
van onze leden ouder dan 50 jaar. 
Het bestuur ziet de problemen al van mijlenver aankomen. 
De aanwas onderin is nihil, we hebben slechts 3 leden tus-
sen de 20 en 30 jaar, en bovenin vallen door natuurlijk ver-
loop diverse leden in de toekomst weg. Hoe gaan we dit tij 
keren? 
Mijn vereniging heeft afgelopen jaar diverse pogingen ge-
daan om nieuwe jeugdige leden te krijgen. Het kindertafel-
tennisfeest is mislukt (geen enkele aanmelding) omdat de 
scholen weigerden mee te werken, een open dag (2000 in-
formatieboekjes verspreid) leverde uiteindelijk één nieuw 
jeugdlid op en ook diverse andere pr-acties hebben niets 
opgeleverd. In de vorige ge-Mixed kon u al bij uit de club-
bladen lezen dat andere verenigingen hier ook mee zitten. 
Mijn vraag aan u: Wie heeft er ledenwerf ideeën? 
De redactie kijkt met spanning naar de mailbox. 
 

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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Aan het begin van elk jaar organiseert het 
afdelingsbestuur de regiovergaderingen. 
Een prima initiatief, want op deze manier 
kunnen bepaalde zaken aan de orde ge-
steld worden om te peilen wat de diverse 
verenigingen ervan vinden. De discussie 
wordt dan vaker gevoerd en op de afde-
lingsledenvergadering is het bestuur in 
staat om met voorstellen te komen die, 
dankzij de raadplegingen in de regioverga-
deringen, gedragen worden door de vereni-
gingen. Ik was aanwezig bij de regioverga-
dering van Zuid-Oost Brabant in Aarle-
Rixtel. Een paar punten die daar aan bod 
kwamen. 
Mag de NTTB een oproep plaatsen op de 
website voor een competitiespeler van een 
bepaalde sterkte? Deze vraag kwam aan 
bod in de Regiovergadering en in de regio 
Zuid-Oost was er geen enkel bezwaar te-
gen. Dat lag echter in andere regio’s an-
ders, wat het voor het AB lastig maakt. 
Het accountmanagement is mislukt en het 
AB vraagt zich af hoe ze met de verenigin-

gen moet communiceren. Alle verenigingen 
gaan bezoeken wordt niet als nuttig erva-
ren, maar rondom bepaalde thema’s kun-
nen er misschien wel avonden belegd wor-
den. Een idee uit Zuid-Oost Brabant was 
het starten van een internetforum.  
De ervaringen met NAS zijn wisselend. De 
commissie reageert niet of ontzettend laat 
op mailtjes en het resetten van een wacht-
woord duurt drie maanden. Uiteraard wor-
den die opmerkingen doorgegeven. Nog-
maals: Alle leden die worden afgevoerd in 
NAS moeten ook doorgegeven worden aan 
Ria Elshof. 
Tijdens de rondvraag vertelde John van 
Geel dat het AB steunpuntclubs zoekt. 
Meer informatie hierover komt in maart/
april. 

Kort verslagje Regiovergaderingen 

Door Johan Heurter 
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Alle NTTB-leden die in 1967 of eerder zijn geboren 
kunnen meedoen aan de officiële Europese 
Kampioenschappen Tafeltennis voor Veteranen 
2007 in Rotterdam. Dit toernooi wordt van 25 t/m 30 
juni 2007 gehouden in Sport- en evenementen-
complex Ahoy in Rotterdam. Dit is het grootste 
tafeltennisevenement dat ooit in Nederland is 
georganiseerd. Er worden tussen de 2500 en 2800 
deelnemers verwacht uit 40 Europese landen. 

Europees Kampioenschap veteranen 2007 

Het is een uniek evenement, waarin u: 
·     een week lang tafeltennist 
·     naar tafeltennis kunt kijken;  
·     nieuwe internationale vrienden kunt maken;  
·     toegang hebt tot de spectaculaire openingsceremonie op zondagavond. 
 
Het programma: 
Zondag 24 juni:           openingsceremonie (‘s-avonds) 
Maandag 25 juni:          poulewedstrijden enkelspel (groepen van 4 spelers) 
Dinsdag 26 juni            poulewedstrijden dubbelspel (groepen van 4 dubbels) 
Woensdag 27 juni       Rustdag met excursies 
Donderdag 28 juni       hoofdtoernooi en verliezerstoernooi enkelspel (KO-systeem) 
Vrijdag 29 juni             hoofdtoernooi en verliezerstoernooi dubbelspel (KO-systeem) 
Zaterdag 30 juni          halve finales en finales. 
 
U wordt ingedeeld in uw eigen leeftijdsklasse bij de dames of heren. Oud-internationals en 
afdelingsspelers kunnen elkaar treffen in de groepswedstrijden. Het mooie is dat iedereen 
na de poulewedstrijden (groepen van vier) doorgaat naar het hoofdtoernooi of het verlie-
zerstoernooi. Dit geldt zowel voor het enkelspel als het dubbelspel. 
 
Voldoet u aan beide criteria: NTTB-lid en geboren in 1967 of eerder? 
Dan biedt de NTTB u de mogelijkheid om in te schrijven en gebruik te maken van een aan-
tal extra aanbiedingen, die niet gelden voor de deelnemers uit andere landen. Zo krijgt u: 
·     Een korting van € 15 op het inschrijfgeld; 
·     Een officieel Tibhar oranje EK wedstrijd shirt cadeau. 
Daarnaast maakt u gebruik van de faciliteiten die ook voor de deelnemers uit andere lan-
den gelden, zoals: welkomstgeschenk, aanbiedingen bij tafeltennisleveranciers, oorkonde, 
programmaboek, overnachtings- en parkeeraanbiedingen, etc.  
Kortom een evenement waaraan u in eigen land maar één keer de kans hebt om deel te 
nemen. Voor een bedrag van € 95 bent u hierbij aanwezig en maakt u gebruik van alle ex-
tra’s die de organisatie u biedt. De actie voor de Nederlandse deelnemers met extra korting 
van € 15 en gratis wedstrijdshirt geldt tot 20 maart 2007. 
Wist u dat er zich tot januari 2007 al meer dan 1.300 mensen zich bij de organisatie gemeld 
hebben om aan dit toernooi te mogen deelnemen? 
 
Meer informatie óf inschrijven: kijk op www.evc2007.nl of vraag een inschrijfformulier aan 
bij het organisatiecomité voor de EK Veteranen: Merijn 1, 5663 SP  Geldrop, tel. 040-
2132064. 
 
Ton van Happen 
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Lydia van Oirschot is overleden 

Op dinsdag 23 januari is Lydia van Oirschot 
overleden. Lydia was heel actief binnen haar 
vereniging MTTV ´72 uit Mierlo. Zij was o.a. actief 
als jeugdtrainer, bestuurslid, lid van de clubblad-
redactie en technische commissie. Zij was 
spontaan, sportief en enthousiast en heeft daar-
door veel betekend voor die vereniging.  
Lydia is ook actief geweest voor de Brabantse 
voorganger van dit blad, Mixed. Nadat ik een aantal 
jaren als redacteur dit blad verzorgd had, besloot ik 
in 1993 te stoppen. De redactie werd overgenomen 
door Rob Hendriks en Lydia. In 1997 stopte Rob en 
kwam ik weer terug. Gelukkig bleef Lydia en tot 
februari 2000 heeft ze samen met mij de redactie 
gevormd van Mixed. 
Lydia is overleden aan de Ziekte van Creutzveld 
Jacob. Het heeft echter een hele tijd geduurd 
voordat deze diagnose gesteld werd. Men dacht 
eerst aan een burn-out. 
Lydia is maar 40 jaar geworden. 
 
Vanaf deze plaats wens ik Henk heel veel sterkte 
bij het verwerken van dit verlies. 
 

Overlijden Martin Noordam 

Op 17 februari is Martin Noordam overleden. 
Martin heeft veel verdienste gehad als vrijwilliger in de 
tafeltennisport. Hij zette zich in voor de vereniging Tanaka, 
was actief betrokken bij de B senioren in West Brabant, 
was secretaris van de regio West Brabant en maakte al 
jarenlang deel uit van competitiecommissie. 
Hij zal in onze herinnering blijven als een rustige integere 
man, aan wie we veel dank verschuldigd zijn. Zijn 
nabestaanden wensen we veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit verlies. 
 
Adri Dam 
voorzitter NTTB Afdeling ZuidWest  
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Ook in 2007 worden weer 2 tafeltenniskam-
pen georganiseerd. 
Al vele jaren zijn de tafeltenniskampen voor 
de jeugd een vast item in de zomervakan-
tie.  
Alle jongens en meisjes van 9 tot en met 19 
jaar, die lid zijn van de NTTB, kunnen deel-
nemen aan de supergezellige trainingskam-
pen. 
Vanzelfsprekend maakt tafeltennis een be-
langrijk onderdeel uit van het kamp, maar 
waar het ook om gaat is dat je een gezelli-
ge en sportieve week zult hebben. 
Zo wordt een aantal leuke activiteiten geor-
ganiseerd zoals (dubbel)toernooien, een 
dropping of een bosspel en, niet te verge-
ten, een oergezellige bonte avond om de 
week af te sluiten. 
 
De THREE BALL jeugdsportkampen 2007 
worden gehouden in het kleine Gelderse 
plaatsje Hengelo (dus niet de stad Hengelo 
in Overijssel). Midden in de bossen ligt hier 
de zeer fraaie kampeerboerderij De Haver-
kamp, die tevens beschikt over een speel-
weide en een volleybalveld. 

Wanneer: 
De THREE BALL jeugdsportkampen wor-
den altijd verdeeld over twee weken, te we-
ten: 
 
Week 1: maandag 6 augustus t/m zaterdag 
11 augustus 2007 (kampleider: Remco 
Raghunath) 
 
Week 2: maandag 13 augustus t/m zater-
dag 18 augustus 2007 (kampleider: Hendri-
kus Velzing)  
 
De aankomst is op maandag om 11.00 uur 
en het vertrek is op zaterdag om 12.00 uur. 
Wil jij ook meedoen? Kijk dan gauw op de 
website: www.tafeltenniskamp.nl en meld je 
aan! 

In Oss werden op 13 januari in het 
tafeltennis centrum van OTTC de regionale 
kampioenschappen tafeltennis georgani-
seerd van het regio Noord Oost Brabant.  
Bij de senioren was het aantal in-
schrijvingen te klein om het toernooi door te 
laten gaan. Bij de jeugd waren er 65 
aanmeldingen. Helaas waren er 7 afmel-
dingen (waarvan 4 van een vereniging) te 
noteren. Een aantal wat voor sommige 
deelnemers tot gevolg had dat zij minder 
wedstrijden konden spelen dan gepland. 
Bij de jeugd 1 was het Simon Schoones die 
de regionale titel binnenhaalde. Een 2e 
plaats was er voor Stefan van Dooremaal 
van Never Despair. In een spannende finale 
versloeg Simon zijn Bossche tegenstander 
in 5 games. 
 
De uitslagen zien er als volgt uit: 
Jeugd 1:       1 Simon Schoones (JCV) 
                     2 Stefan v.Dooremaal (N.Despair)  
Jeugd 2.       1 Tim Lathouwers (N.Despair) 
                     2 Theij Visser  (JCV) 
Jeugd 3:       1 Thom Thijssen (JCV)               
                     2 Jordi vd Schoot    
Jeugd 4:       1 Sander Melis  (N.Despair) 
                     2 Joam Bros (N.Despair) 
Jeugd 5:       1 Ruud vd Sangen (Schijndel) 
                     2 Geordi v.Rooij (JCV) 

Tafeltenniskampen Regio Noord-Oost 

Back Hands toernooi 

Het toernooi werd door TTV The Back 
Hands voor de 39e keer georganiseerd. Het 
aantal deelnemers was helaas weer iets 
lager dan vorig jaar. Het toernooi verliep 
uitstekend. De heren speelden in S1-klasse 
een achtkamp voor het kampioenschap. De 
eerste wedstrijd hierin tussen clubgenoten 
Jurgen Wens en Jeroen de Heide van Vice 
Versa ’51 bleek achteraf meteen de 
beslissende partij te zijn. Jurgen werd 
algemeen kampioen. De ter ere van Toon 
de Rijk ingestelde wisseltrofee werd dit jaar 
gewonnen door de vereniging Tanaka uit 
Etten-Leur. 
 
J.Maas 
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Doel van deze bijeenkomst: 
NOC*NSF en de sportbonden willen er in 
2008 een half miljoen nieuwe leden bij heb-
ben. Hierin is een grote rol weggelegd voor 
alle sportverenigingen in Nederland. Samen 
met de bonden en verenigingen zet 
NOC*NSF zich daarom op verschillende 
manieren in om de positie van de Neder-
landse sportverenigingen te versterken. 
Uitgenodigd waren per bond een tiental ver-
enigingen die op dit moment door de bond 
in staat worden geacht een bijdrage te leve-
ren aan die gewenste ledengroei. 
Met drie aanwezige verenigingen kon de 
NTTB zich niet ontevreden noemen. Er wa-
ren weinig andere sporten die meer dan 3 
aanwezige verenigingen hadden. In totaal 
waren er wel maar liefst 22 sporten verte-
genwoordigd. 
 
Congres 
Erica Terpstra opende het congres en 
sprak ‘het neusje van de zalm’ op de voor 
haar gebruikelijke, enthousiasmerende wij-
ze toe. Ze memoreerde aan het zojuist ver-
schenen regeerakkoord en was positief 
over het feit dat sport genoemd wordt bij 
preventiebeleid (m.n. in combinatie met 
schoolsport) en bij sociale samenhang 
(breedte-sport en maatschappelijke sta-
ges). Jammer vond ze dat het gedeelte top-
sport niet goed uit de verf komt in dit ak-
koord. Sport onder deze regering heeft een 
maatschappelijke rol.  
Ze opende ook de campagne “Je bent goed 
bezig, bij een sportvereniging”. Deze cam-
pagne loopt tot aan de Nationale Sportweek 

in april. Er valt een geldbedrag te winnen 
als je als club de winnende slogan bedenkt: 
3 woorden die jouw club kernachtig samen-
vat: winnen, verliezen, kantine, is de kreet 
op de bijbehorende poster. Kijk op de site 
www.jebentgoedbezig.nl voor alle info en 
beeldmateriaal. En uiteraard op www.
nationalesportweek.nl.  
 
Speerpunt voor de komende tijd is het be-
houden van leden van met name de groep 
20-40 jaar. Sport als organisatie heeft in 
Nederland de meeste leden, de meeste vrij-
willigers en is het meest in de media. Er zijn 
4,6 miljoen sporters in verenigingsverband, 
en 2 miljoen mensen die sporten buiten de 
vereniging om. Dat laatste aantal is toege-
nomen maar belangrijker: het eerste aantal 
is niet schrikbarend afgenomen. Hetzelfde 
geldt voor het aantal vrijwilligers: er is een 
daling maar minder erg dan men vaak 
denkt. 
 
Voorwaarden om leden te werven en te be-
houden zijn dus eerder gunstig, dan ongun-
stig, maar er is een aantal dingen nodig om 
tot resultaat te komen: 
-    professionalisering van de sport. Zowel 

in verenigingsverband als ook op bij-
voorbeeld scholen. De komst van de 
vakleerkracht en duale aanstellingen 
(onderwijs-sport) kan uitkomst bieden. 
Eventueel kunnen maatschappelijke sta-
ges iets betekenen voor sport overdag.  

-    Innovatie in plaats van intern gericht: 
verenigingen zijn geneigd naar binnen 
te kijken. Kijk over de schutting. Hetzelf-

Verslag Vereniging in Beeld NOC*NSF 

Op 7 februari was er een NOC*NSF bijeen-
komst waarbij drie tafeltennisverenigingen waren 
uitgenodigd, te weten Summa/Red Stars Venray, 
TTC Middelburg en Almeerspin. Verder waren 
namens de NTTB Wim van Selling (Oost) en 
Ingrid Koppelman (accountmanager) aanwezig. 
Hieronder een verslagje. De gedetailleerde 
inhoud van de lezingen is te vinden op de 
website van NOC*NSF: www.sport.nl/vereniging. 

Door Ingrid Koppelman 
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de geldt ook voor bonden. Zoek samen-
werking en kijk naar nieuwe mogelijkhe-
den voor jouw sport.  

-     Verschillende types verenigingen: de 
vereniging die gaat voor het ouderwetse 
‘samen sterk’ gevoel EN de vereniging 
die het individuele, fitnessprincipe aan-
hangt. Maak als vereniging een keuze in 
wat voor een vereniging je wilt zijn. 
Maar: je kunt ook best beide zijn: als je 
maar duidelijk bent. Wie zijn we? Wat 
bieden we? 

-     Hetgeen de bond bedenkt moet - om te 
kunnen slagen - aan komen bij een ver-
eniging; deze moet dus sterk genoeg 
zijn om de successen te kunnen opvan-
gen en verzilveren. De KNHB 
(hockeybond) kwam met een plan om 
bestaande verenigingen groter te ma-
ken en koos daarbij voor de grootste 
verenigingen. Bij de benadering van die 
clubs dacht de hockeybond niet aan het 
vergroten van ledenaantallen, maar van-
uit de omgeving waarin deze clubs zit-
ten. Ze richtte zich derhalve op het be-
staande accommodatieaanbod en keek 
waar deze te verbeteren en aan te pas-
sen aan deze tijd. Zo, zodat alle leef-
tijdsgroepen zich er thuis voelen: Inter-
netaansluitingen, huiswerkbegeleiding, 
naschoolse opvang, jeugdhoek, waren 
termen die voorbij kwamen. Het familie-
gevoel was de basisgedachte waar van-
uit men vertrok. Deze gedachte leidde 
tot een gestage ledengroei die inmid-
dels grote omvang begint aan te nemen. 

-     De Atletiekunie had tips voor zowel bon-
den als ook voor verenigingen hoe om 
te gaan met ‘losse sporters’ binnen de 
sport. Atletiek kent uiteraard veel lopers 
die op zondag het bos in gaan, maar 
zich nooit bij een vereniging of bond aan 
zullen sluiten. Hoe die toch te betrekken 
bij de sporttak Atletiek? In ons geval kun 
je denken aan de recreanten en be-
drijfssporters. Bovendien is het hele 
segment ‘campingtafeltennis’ ook een 
tak van losse sport bij ons. Hoe die te 
enthousiasmeren om lid te worden van 
een vereniging en dus van een bond 
(die koppeling is zelfs al niet duidelijk 
voor veel clubs met NTTB leden en 
geen NTTB leden, de zgn grijze leden. 
Want: als men geen competitie speelt – 
zo is vaak de misvatting – hoef je geen 

bondscontributie te betalen. Juist is: lid 
van een vereniging DUS basislid van de 
bond) 
o  Gesegmenteerd lidmaatschap: 

maak onderscheid tussen het soort 
leden dat je hebt. En laat ze dus ver-
schillende tarieven betalen (zowel 
voor bond als vereniging van toe-
passing) 

o  Ga relaties aan met bedrijven die in-

teresse hebben in jouw sport. ING 
Running is daaruit voortgekomen. 
ING sponsort de marathon in Rotter-
dam. Medewerkers van die bank 
kunnen trainen bij een atletiekvere-
niging in aanloop naar het evene-
ment.  

o  Gebruik evenementen als databank 

voor potentiële leden. De Atle-
tiekunie heeft de startnummeractie 
tijdens bijvoorbeeld de Marikenloop 
in Nijmegen gehouden. Lever je 
startnummer in en je bent gratis een 
jaar lid van de Atletiekunie. 4000 
mensen hebben gereageerd. Deze 
kregen het Atletiekmagazine, digita-
le nieuwsbrieven, sportpas, deskun-
dig informatie via de website, kort-
om: 4000 mensen leerden de voor-
delen kennen van het lidmaatschap 
van de bond (=professionele sport-
kennis).  

 
Vertaalslag 
Ik maak graag een vertaalslag naar onze 
tak van sport voor een aantal zaken die ik 
gehoord heb. 
-   Professionaliseren: kansen en uitdagin-

gen liggen er voor ons zeker ook op dit 
vlak. Voor veel schoolsporten heb je 
mensen nodig die overdag beschikbaar 
zijn. Veel vrijwilligers zijn dit niet. Daar-
naast is er een groeiende behoefte aan 
gediplomeerde en beschikbare trainers 
en verenigingsmanagers. Samenwerking 
met o.a. sportraden en gemeentelijke 
projecten is hierbij gevraagd. Ook de 
NTTB bekijkt welke vrijwilligersposten 
geprofessionaliseerd dienen te worden. 

-   Innoveren: denk na hoe je vernieuwend 
bezig kunt zijn. De NTTB wil verenigin-
gen stimuleren om binnen hun bestaan-
de (of nieuwe) accommodatie bijvoor-
beeld Dynamic Tennis aan te bieden. 
Maar ook Racketlon is een tak van sport 
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Vereniging in Beeld NOC*NSF (vervolg) 

die groeiende is en die vanuit de NTTB 
gestimuleerd wordt. Innovatieve ideeën, 
varianten op onze sport, zijn altijd wel-
kom op het bondsbureau.  

 
-   Het strategisch marketingplan dat de 

NTTB liet afnemen door NOC*NSF lever-
de ons de informatie op dat heel veel 
mensen ooit getafeltennist hebben maar 
ook de vraag hoe deze bij een vereniging 
te krijgen. Uiteraard zijn gezonde vereni-
gingen de basis. De NTTB ontwikkelt 
plannen om het ledenbestand doel-
groepsgewijs te kunnen benaderen. Met 
name ouderen werven en het behoud 
van jonge jeugd zijn aandachtspunten 
die zich (zullen) vertalen naar projecten.  

-   In het visiedocument is veel te lezen, o.a. 
hoe de NTTB denkt over het benaderen 
van de losse sporters en het gesegmen-
teerd lidmaatschap. Zie www.nttb.nl bij 
organisatie – beleid. 

-   Er zijn bedrijven (uiteraard niet in iedere 
gemeente) die een intern tafeltennistoer-
nooi houden. Ga die contacten aan en 
biedt medewerkers van dit bedrijf een 

(10 weekse) trainingscursus aan, op vas-
te tijden, op de club, tegen betaling. Be-
kijk binnen de gemeente welk bedrijf het 
beste aansluit bij het karakter van uw 
vereniging en organiseer een tafeltennis-
evenement voor dat bedrijf. 

-   Gebruik evenementen om mensen ken-
nis te laten maken met de georganiseer-
de sport. De NTTB doet dit bijvoorbeeld 
op het aankomende NK (3 en 4 maart): 
een toernooi voor nevenbonden. Maar 
ook u kunt op een toernooi niet-leden la-
ten deelnemen aan het evenement. Zelfs 
op een afdelingskampioenschap moet dit 
tot de mogelijkheden behoren. Regel wel 
goed de verzekeringen in dat geval. 

 
Tot slot denk ik dat de frase: denk niet in le-
denaantallen maar in omgevingen, een hele 
goede is. Het gaat namelijk van de gedach-
te uit dat je iets te bieden moet hebben, 
voordat je iets kunt halen. Als verenigingen 
en de NTTB hetgeen ze te bieden hebben 
duidelijk kunnen overbrengen aan mensen, 
komen deze mensen eerder als lid binnen 
en zijn ze geneigd te blijven. Een uitdaging 

Top 6-kampen jeugd een succes 

Op 20 januari jl. hebben 115 jongens en meisjes uit onze 
afdeling in 20 verschillende klassen gestreden om de 
prijzen bij de Top 6-kampen jeugd. Dit evenement vond 
tegelijkertijd plaats in de accommodaties van Markiezaat 
(Zeeland/West-Brabant) en OTTC (Midden-/Oost-Brabant). 
Nadat in mei dit evenement was afgeblazen in verband 
met de te geringe deelname, bleek de datum van 20 
januari tussen beide competitiehelften in, de meeste een 
stuk beter uit te komen. In totaal waren er slechts 5 
afmeldingen waarvoor op het laatste ogenblik geen 
vervanger meer kon worden gevonden. Ook in de aanloop 
naar het evenement toe bleek de belangstelling van de 
zijde van geselecteerde spelers en verenigingen bijzonder 
groot.  
Zo werd om klokslag 10.00 uur in beide speelzalen op 10 
tafels het startsein gegeven voor de eerste wedstrijden. 
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Vanaf dat moment brak de strijd om de ereplaatsen los. Dit ging gepaard met een grote 
dosis aan inzet en sportiviteit. In verschillende klassen moesten sets of zelfs punten de 
doorslag geven omtrent de bovenste plaatsen. 
Even na drie uur werd de balans opgemaakt en konden de prijzen in de vorm van een 
aantal fraaie bekers aan de nummers 1 en 2 van iedere meerkamp worden uitgereikt. 
Bovendien kregen alle deelnemers een herinnering aan dit evenement in de vorm van een 
geeloranje pet, voorzien van de opdruk “Nederlandse Tafeltennisbond afdeling ZuidWest, 
Top Meerkampen jeugd 2006”. Een herinnering die bij de deelnemers bijzonder goed in de 
smaak viel.  
Mede gezien het enthousiasme van de deelnemers en  het feit dat er in  beide zalen geen 
enkele wanklank viel te beluisteren, kunnen deze top 6-kampen als een bijzonder geslaagd 
evenement worden bijgeschreven. 
De organisatoren willen bij deze de betrokken verenigingen nogmaals van harte bedanken 
voor hun  medewerking bij het uitnodigen van de deelnemers. Ook de verenigingen Het 
Markiezaat en OTTC hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen van jullie accom-
modaties en ctw-voorzitter Nico van Erp bedankt voor de prima verzorging van prijzen en 
herinneringen. 
Zoals het er nu naar uitziet zal dit evenement volgend jaar zeker weer op de agenda staan 
en hopen wij wederom op eenzelfde enthousiasme bij verenigingen en deelnemers te 
mogen rekenen. 
 
De organisatoren, 
Jan van Gemert en Bram Houterman 

Top 6-kampen jeugd (vervolg) 

De uitslagen staan op de volgende pagina. 
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MIDDEN-/OOST-BRABANT 

 

JUNIOREN 1e KLAS                                      JUNIOREN 2e KLAS                                       
1.  T. Visser                      - JCV             5pt     1.  M. Coolen                    - Flash                    5pt 
2.  B. v.d. Ouweland        - Tanaka      4pt     2.  M. van Grootel            - Stiphout                3pt 
3.  R. v.d. Weele              - Tanaka      2pt     3.  J. Hamers                   - Red Star’ 58         3pt 
4.  B. Canton                    - Stiphout     2pt     4.  R. Mecking                  - Flash                    3pt 
5.  F. Pluut             - Taverbo/Sabo      1pt     5.  F. Kremers                  - TTV Schijndel      1pt 
6.  L. v.d. Westelaken      - Stiphout     1pt     6. T. van Kasteren            - TTV Best              0pt 
 
JUNIOREN 3e KLAS                                      JUNIOREN 4e KLAS 
1.  W. Chen            - OTTC                    5pt     1.  T. Pennings                 - Hooghei               5pt 
2.  S. Rijkers          - TTCV/Herw.         3pt     2.  T. Theijssen                - JCV                      4pt 
3.  R. de Leeuw      - OTTC                    3pt     3.  B. Schulten                  - TIOS’ 51              2pt 
4.  R. v.d. Waterbeemd    - Stiphout     2pt     4.  B. van den Broek        - TIOS’ 51              2pt 
5.  B. Panis            - BSM                       1pt     5.  D. de Koning               - Taverbo/Sabo      1pt 
6.  Y. Meng            - Stiphout                 1pt     6.  F. van Rooij                 - Return Oss          1pt 
           
JUNIOREN 5e KLAS                                       JUNIOREN 6e KLAS 
1.  H. Garcia Vermeer- De Kruiskamp  4pt     1.  W. Ketelaars               - ATTV’71               4pt 
2.  J. Kivits             - Flash                     4pt     2. B. van Tartwijk             - Valkenswaard      4pt 
3.  G. v.d. Biezen   - NTTV                    3pt     3.  H.H. Ly                        - Return Oss          4pt 
4.  T. v.d. Biezen    - NTTV                    1pt     4.  A. Brouwers                - Rally                      2pt 
5.  M. van de Berg - Irene                      afg     5.  J. de Kock                   - Return Oss          1pt 
6.  R. Jansen          - Irene                      afg     6.  E. Wulmsen                - Valkenswaard      0pt 
 
ASPIRANTEN 2e KLAS                                   ASPIRANTEN 3e KLAS 
1.  J. Welten           - Stiphout                 5pt     1.  P. Mol                          - Unicum                4pt 
2.  F. Looijen          - Luto                       4pt     2.  L. v.d. Valk                  - De Meppers         4pt 
3.  T. Nguyen         - Stiphout                 3pt     3.  J. van de Pol               - Waalwijk              3pt 
4.  A. Heijdenrijk     - Flash                     1pt     4.  P. Noten                      - De Meppers         3pt 
5.  T. Welten          - Stiphout                 1pt     5.  H. Marho                     - Waalwijk              1pt 
6.  D. Hesp             - Flash                     1pt     6.  J. Versteegh                - De Meppers         0pt 
 
ASPIRANTEN 4e KLAS                                   ASPIRANTEN 5e KLAS 
1.  M. van Leur       - OTTC                    4pt     1.  T. Senders                  - Bergeijk                4pt 
2.  L. v.d. Steen      - Taverbo/Sabo      4pt     2.  S. Sengers                  - Bergeijk                3pt 
3.  J. Franke           - De Meppers         4pt     3.  B. Roskam                  - Taverbo/Sabo      2pt 
4.  E. v.d. Wetering- OTTC                    2pt     4.  R. Baltussen                - Stiphout                1pt 
5.  M. v. Krieken     - ATTC’ 77               1pt     5.  E. Montree                  - Hooghei               0pt 
6.  V. Braak            - ATTC’ 77               0pt     6.  J. Snoeren                   - Luto                      afg 
 
 

ZEELAND/WEST-BRABANT 

 

JUNIOREN 2e  KLAS                                      JUNIOREN 3e KLAS 
1. T. Bakker           - Waalwijk               4pt     1. D. Beerens                   - Breda                   4pt 
2. M. Rinck             - BSM                       3pt     2. J. Net                            - Westerzicht          4pt 
3. P.A.J. de Backer- Pinpongers          2pt     3. R. Trimpe                     - Westerzicht          3pt 
4. C. van Waarde   - Arnemuiden         1pt     4. K. Leemans                  - Breda                   2pt 
5. M. Vogel             - Kapelle                  0pt     5. D.E.C. Speekenbrink   - Breda                   1pt 
                                                                         6. D. Verstrate                  - Markiezaat           0pt 
 

Top 6-kampen jeugd uitslagen 
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JUNIOREN 4e KLAS                                       JUNIOREN 5e KLAS   
1. K. van Boekel               - Smash       4pt     1. M. Lammers                 - Wanzl/Belcrum    4pt 
2. R. Boel                         - Luto             4pt     2. P. van de Meij              - Tanaka                 4pt 
3. J. Borburgh                  - Smash       3pt     3. C. Spoor                       - Westerzichr          3pt 
4. A. Steendijk                  - ODT            3pt     4. M.A.J. Haverkamp       - Tanaka                 2pt 
5. Y. Hakakh                    - Tanaka      1pt     5. R. Kedzierski                - Wanzl/Belcrum    1pt 
6. J. Ma-Ajong                  - Tanaka      0pt     6. R. Oudheusden            - Wanzl/Belcrum    1pt 
 
JUNIOREN 6e KLAS                                       ASPIRANTEN 1e KLAS 
1. O. Goossens                - Smash       5pt     1. P. Damnjanovic            - Wanzl/Belcrum    5pt 
2. K. van Dixhoorn           - ’t Batje        3pt     2. G. van Dam                  - De Meppers         4pt 
3. H. van Kessel               - ’t Batje        3pt     3. L. Mulders                    - Never Despair      3pt 
4. H. Koreman                  - BSM            2pt     4. B. van de Valk              - De Meppers         2pt 
5. B. de Wijs           - Smash        1pt      5. E. Kommers                 - Hotak ’68              1pt 
6. J. Craane                     - BSM            1pt     6. S. Melis                        - Never Despair      0pt 
 
ASPIRANTEN 2e KLAS                                   ASPIRANTEN 3e KLAS 
1. K. Bodegom       - Tanaka                  4pt     1. D.W. Geuze                 - Scaldina               5pt 
2. T. Meijvis            - Wanzl/Belcrum    2pt     2. M.J. Stouten                 - Scaldina               4pt 
3. I. van Huffel        - RDT                       2pt     3. E.A.M. Koolen              - TCO ’78               3pt 
4. C. Voogd            - Tanaka                  1pt     4. N. Mijnsbergen             - Arnemuiden         2pt 
5. A.J.W. Vermeulen- Wanzl/Belcrum  1pt     5. J. Heijens                     - Middelburg           1pt 
                                                                         6. G.A. Flikweert              - Scaldina               0pt 
 
ASPIRANTEN 4e KLAS                                   ASPIRANTEN 5e KLAS 
1. M.C. Jansen       - Oudelande            5pt     1. W.A.M. van Eekelen    - ODT                      4pt 
2. J. Melio              - Oudelande            4pt     2. G. Hoek van Dijke        - Kapelle                 4pt 
3. F.J.W. Dijkers    - Yerseke                 2pt     3. M. van de Broek           - Tanaka                 4pt 
4. M. van Dorst      - RDT                       2pt     4. K. Hertogh                    - Tanaka                 2pt 
5. G. Hanssens      - Kapelle                  1pt     5. M.H. van der Lee         - Kapelle                 1pt 
6. T. Willeboordse  - Middelburg            1pt     6. B. van der Hoeven       - RDT                      0pt 

Top 6-kampen (vervolg) 



14 

Agenda 

Zaterdag 24 februari              4e C jeugdranglijsttoernooi 
Zondag 25 februari                3e B jeugdranglijsttoernooi 
Maandag 26 februari             Regiovergadering Midden-Brabant in Tilburg 
Zaterdag 3 maart                             Nederlandse kampioenschappen senioren A 
Zondag 4 maart                     Nederlandse kampioenschappen senioren A 
Zondag 11 maart                    Nationale C meerkampen senioren, ¼ finales 
Zondag 18 maart                    Regionale jeugdcompetitie Noord-Oost Brabant 
Zondag 18 maart                    2e jeugd A ranglijsttoernooi 
Zondag 18 maart                    2e ronde jeugd afdelingsmeerkampen C-D 
Zondag 25 maart                    37e Maaslandtoernooi in Oss 
Zondag 15 april                     Regionale jeugdcompetitie Noord-Oost Brabant 
Zondag 15 april                     Nationale C meerkampen senioren, ½ finales 
Zondag 15 april                     Open Geldropse kampioenschappen 
Zondag 22 april                     Finale jeugd afdelingsmeerkampen C-D 
Zaterdag 28 april                    Nederlandse kampioenschappen jeugd B-licentie 
Zondag 29 april                     Nederlandse kampioenschappen jeugd A-licentie 
Vrijdag 4 mei                         23e bestuurstoernooi regio Noord-Oost Brabant 
Zaterdag 5 mei                      Afdelingskampioenschappen jeugd in Veldhoven 
Zondag 6 mei                        Afdelingskampioenschappen senioren in Veldhoven 
Vrijdag 11 mei                       Beslissingswedstrijden afdelingscompetitie 
Zaterdag 12 mei                    Finale nationale C-meerkampen senioren 
Zaterdag 12 mei                    B/C kwalificatie ranglijsttoernooi jeugd 
Zaterdag 12 mei                    Internationaal studententoernooi Taveres in Eindhoven 
Zondag 13 mei                      Internationaal studententoernooi Taveres in Eindhoven 
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Uit de clubbladen 

•    Merkwaardige toernooien organiseren 
ze in Helmond. Bij ttv Stiphout was in de 
eerste week van januari het oliebollen-
toernooi met een poedersuikerdoop 
voor de winnaar. In maart wordt het 
Blacklighttoernooi georganiseerd. Tafel-
tennissen in het donker, waarbij je al-
leen de bal, de lijnen en het net ziet. Je 
tegenstander kun je herkennen aan het 
gebit. In april wordt voor de 19e keer het 
Paashaastoernooi georganiseerd. Moet 
je dan verkleed als Paashaas komen, of 
wordt er met chocolade eieren ge-
speeld? 

 

•    Bij ttv Attaque in Sint Oedenrode kun-
nen ze er ook wat van. Het sorrybaltoer-
nooi leverde daar verrassende winnaars 
op door de sorrybal. Als je scoort met 
een sorrybal is de partij door jou gewon-
nen. Ook al sta je in de finale met 6-0 
voor, de ene sorrybal zorgde voor de 
winst voor de tegenstander. 

 

•    TTV STV uit Sas van Gent begon het 
jaar met een Blind-date-dubbel toernooi. 
De deelnemers werden verwelkomd met 
een glaasje champagne en daarna was 
het maar afwachten wie je partner zou 
worden.  

 

•    De plannen voor een nieuwe accommo-
datie voor ttv Tios ’51 in Tilburg nemen 
vaste vorm aan. Er is een tot in detail 
uitgewerkt financieel plan geschreven. 
Daarin is aangegeven welk investerings-
bedrag nodig is voor de nieuwbouw in 
De Reeshof en op welke wijze ttv Tios 
dit bedrag denkt te financieren. Daar-
naast is er in het plan een overzicht op-
genomen van de exploitatie en de ba-
lans van de afgelopen drie jaar en staat 
er een raming in van de baten en lasten 
voor de komende tien jaar. 

 

•    TTV Waalwijk gaat weer meedoen aan 
de jaarlijkse sportkennismakingsdagen 
voor kinderen van de basisscholen in 
Waalwijk. Op deze manier kan de vere-
niging de tafeltennissport onder de aan-
dacht van de jeugd brengen. 

•     TTC Middelburg heeft scheidend voor-
zitter Leo Zuidweg benoemd tot erelid. 
Leo heeft het fusieproces tussen ’t Zand 
en Middelburg Zuid in 2005 op onpartij-
dige wijze benaderd en er mede voor 
gezorgd dat er een bloeiende TTC Mid-
delburg is ontstaan. Leo zat vanaf 1986 
in het bestuur van ’t Zand en was vanaf 
1994 voorzitter. Zijn opvolger bij ttc Mid-
delburg is Bram Houterman. 

 

•     Op 14 januari is op 76-jarige leeftijd de 
oud erevoorzitter van ttv Never Despair 
uit Den Bosch Martin Geertzen overle-
den. Vanaf de oprichting op 27 septem-
ber 1947 heeft Martin16 jaar deel uitge-
maakt van het bestuur. De eerste vier 
jaren als secretaris en daarna geduren-
de vijf jaar als voorzitter, waarna Nol 
van Herpen in het seizoen 1956/57 – 
slechts één seizoen- de voorzittersha-
mer hanteerde. Daarna volgde voor 
Martin opnieuw een periode als voorzit-
ter en wel gedurende zeven seizoenen. 
Martin Geertzen bedacht ook de naam 
van de Bossche vereniging. 

 

•     TTV ODT uit Roosendaal heeft voor alle 
competitiespelende leden sporttassen 
besteld van de € 1000 die de club ge-
wonnen heeft met de prijsvraag van Vö-
gele. Iedereen die dat wil kan een sport-
tas krijgen waarop dan het ODT logo 
komt te staan. Voor € 5 kan ook nog de 
naam (of initialen) op de tas gezet wor-
den. Met al die zelfde tassen is het an-
ders lastig zoeken. 

 

•     TTV Wanzl-Belcrum uit Breda is het jaar 
voortvarend gestart met “gesprekken 
met leden”. Het bestuur heeft vier ses-
sies belegd om de leden aan het woord 
te laten. Dit heeft veel interessante in-
formatie opgeleverd. Het bestuur gaat 
dit uitgebreid bekijken en hier ook wat 
mee doen.  

 

•     Nog een keer een bijzonder toernooi. Bij 
ttv Het Markiezaat in Bergen op Zoom  
hebben ze het Wildtoernooi. Een rare 
naam, want voor de winnaars waren er 
geen wildbonnen maar vleesbonnen. 


