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Interessante websites 
 
Buurt, Onderwijs, Sport 
 
Verslag Bondsraad 
 
Opleiding tafeltennis-
trainer-A 
 
Open Zeeuwse  
kampioenschappen 
 
Geslaagde afdelings- 
kampioenschappen 
 

Geslaagd bestuurstoer-
nooi NO-Brabant 
 
Uit de clubbladen 

Redactioneel 

Colofon 

Nogmaals Sena 
 
In de vorige ge-Mixed schreef ik een stukje over de Sena. 
Deze organisatie int gelden voor de rechten van de arties-
ten en cd-producenten. Ik schreef over de pogingen van 
Sena om mijn vereniging twee keer te laten betalen. Naar 
aanleiding van dit artikel heb ik van diverse verenigingen 
een reactie ontvangen. Ze waren ongeveer allen van gelij-
ke strekking. Sena stuurt een rekening terwijl de vereni-
ging netjes via de NTTB betaalt. 
Na twee aangetekende brieven, van mij en van de NTTB, 
heeft Sena eindelijk gereageerd. Ze boden excuses aan 
voor de aanmaning, maar niet voor de ten onrechte opge-
legde extra aanslag. Dat was immers mijn fout! Volgens 
Sena is het adres van de kantine van mijn vereniging niet 
gelijk aan het postadres, het adres van de secretaris. 
Daardoor is Sena in verwarring gebracht en zijn ze ervan 
uitgegaan dat ATTC ’77 twee vestigingen heeft en dus 
dubbel moet betalen. Eigen schuld. Moet je maar zorgen 
dat de adressen hetzelfde zijn. De gemaakte kosten wil 
Sena uiteraard niet vergoeden. 
 
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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Ik wil u attenderen op een aantal websites waar u mogelijk kennis van wilt nemen. De 
eerste zou u bekend kunnen zijn, de tweede is onlangs in de lucht gegaan. De laatste is 
onderdeel van www.sport.nl de site van NOC*NSF, waar u als het goed is, geregeld een 
kijkje neemt. 
 
Verzekeringen 
http://www.sportverzekeringen.nl/. De NTTB heeft overeenkomsten gesloten met de AON, 
zie ook de banner op de NTTB website. Vul NTTB in bij ‘sportbonden met voordeel’ en u 
ziet welke verzekeringen u kunt afsluiten als lid van de NTTB. De NTTB heeft voor u al 
twee verzekeringen afgesloten: een aansprakelijkheids - en ongevallenverzekering. Let op: 
u verzekert het aantal leden aangemeld bij de NTTB. Zorg er dus voor dat uw ledenbestand 
overeenkomt met dat van de NTTB. In NAS kunt u eenvoudig leden aan- en afmelden.  
Voor informatie over de verzekeringen, neemt u contact op met AON. 
 
Kader 
www.werkenindesportvereniging.nl. Hier treft u veel informatie over vrijwilligers en betaalde 
krachten binnen uw vereniging. Bij documentatie kunt u artikelen uit het magazine SPORT, 
bestuur en management downloaden. Dit blad is een aanrader voor sportbestuurders. 
Nuttige en praktische informatie, zoals dit webadres, haalt u uit dit lezenswaardige 
magazine. U kunt een proefexemplaar aanvragen op www.sport.nl/benm, klik op ARKO 
publicaties.  
 
Ledenwerving 
http://www.sport.nl/vereniging/bestuur/ledenwerving/ Op de site van NOC*NSF is een 
sectie opgenomen over ledenwerving. Leest u het artikel van Karin Horsting “Welkom bij de 
club”. 

Interessante websites 
Door Ingrid Koppelman 
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Buurt, Onderwijs, Sport 

Door Dos Engelaar 

Een aantal gemeentes heeft onlangs een BOS 
subsidie toegekend gekregen. Ik zal u kort iets 
meer vertellen over de BOS.  
BOS staat voor Buurt, Onderwijs en Sport. Het is 
een subsidie (gestart in 2005) van de overheid 
die erop gericht is dat de genoemde driehoek 

Men hoopt zo dat achterstanden bij jonge-
ren (dit is een breed begrip) - zoals bewe-
gingsachterstand - verkleind kan worden. 
Met name 'kwetsbare jongeren' worden ge-
stimuleerd te gaan bewegen en sporten.  
Bij de S van sport komt uiteraard de vereni-
ging om de hoek kijken.  
De subsidie wordt door de gemeente aan-
gevraagd en al dan niet gegeven. Dit is de 
derde keer dat gemeentes een aanvraag 
hebben mogen doen. Steeds meer ge-
meentes hebben, vanwege de goede erva-
ring van de andere gemeentes, een aan-
vraag gedaan. Na de toekenning gaat de 
gemeente aan de slag om het project BOS 
uitgevoerd te krijgen. Daarbij hebben ze 
dus uw hulp nodig.  
Het kan dus zijn dat u al van uw gemeente 
gehoord heeft dat deze subsidie loopt. In 
sommige gemeentes loopt de BOS al bijna 
2 jaar. Mogelijk bent u al benaderd wat uw 
rol kan zijn in het BOS project van uw ge-
meente. Echter, dit is niet altijd het geval. 
Vandaar dat ik u hiermee op de hoogte 
breng wat er mogelijk in uw gemeente loopt 
zodat u aan kunt kloppen bij de gemeente: 
"wij zouden ook wel mee willen doen in dit 
project". OF: "wij hebben interesse meer te 
vernemen over het BOS project in onze ge-
meente en wat het voor onze tafeltennis-
club zou betekenen om hierin te participe-
ren." U kunt ook informatie inwinnen bij de 
provinciale sportraad die soms ook betrok-
ken zijn bij de uitvoering. 
Er zijn ook gemeentes bij waar geen NTTB 
vereniging actief is. Mogelijk denkt u als 
vereniging: 'Daar willen we wel wat aan 
doen. Laten we binnen de BOS aldaar aan 

tafeltennis doen opdat we ook uit die ge-
meente leden krijgen.' Of u kunt denken 
aan het oprichten van een (jeugd)
dependance van uw vereniging in die 
plaats.  
Kortom: ik hoop dat ik u met deze mail in-
formeer en waar mogelijk inspireer om ta-
feltennis als sport binnen de BOS aan te 
bieden. Ik weet dat vaak verenigingen op-
zien tegen het gedeelte 'kwetsbare jonge-
ren'. Dit betekent niet dat alle doelgroepen 
per definitie moeilijk of lastig zijn. Wel is het 
zo dat je als tafeltennisclub (liefst gekwalifi-
ceerd) kader moet hebben om een dergelijk 
project goed ten uitvoer te kunnen brengen. 
Mogelijk biedt de subsidie gelegenheid om 
kader te krijgen hiervoor (bijvoorbeeld via 
ROC's sport en bewegen) of te investeren 
in het opleiden van nieuw kader.  
De NTTB heeft boekjes kennismakingsles-
sen voor diverse doelgroepen jeugd be-
schikbaar. Deze zijn geschreven met het 
oog op het geven van tafeltennisles op 
(basis)scholen en dus in veel gevallen goed 
bruikbaar binnen de BOS opzet. En zoals 
gezegd is ook de sportraad een partner in 
het bieden van ondersteuning.  
  
Voor vragen kunt u mij bellen, 
  
Wilt u dit onderwerp bespreken binnen uw 
bestuur? 
  
Dos Engelaar 
 
079-343 81 46 
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Aandacht voor personen, bedankjes en 
huldigingen en (her)benoemingen 
In zijn openingswoord vroeg voorzitter Ko-
revaar enkele ogenblikken om stilte om on-
ze overleden vrienden te herdenken waarbij 
o.a. werden genoemd Cees Hobbelen (oud-
voorzitter afdeling Brabant) en Cor van Zijp 
(oud secretaris NTTB). 
Tijdens de vergadering werd met bloemen 
en een dankwoord afscheid genomen van 
de in december afgetreden bestuursleden 
Cees Kamp (penningmeester) en Martin 
Piereij (HB-lid breedtesport). 
Gehuldigd werd onze kampioene van de 
Top 12, Li Jiao, die werd benoemd tot lid 
van verdienste van de NTTB. Ook werd de 
vrijwilliger van het jaar in het zonnetje ge-
zet: de heer Frans van ’t Hul van Swift ’64: 
hij ging o.a. met veel jeugdleden met de 
bus naar de NK om de jongeren in contact 
te brengen met de toppers.  
Ook de koninklijke onderscheiding die Ton 
Willems ontving voor zijn vele tafeltennisac-
tiviteiten bleef niet onvermeld; de benoe-
ming van Albert Rooijmans tot voorzitter 
van de scheidsrechterscommissie van de 
ITTF was eveneens een uitgesproken ge-
lukwens waard. 
Bij agendapunt 12 werd ingestemd met de 
voorgestelde (her)benoemingen van leden 
van de BR-commissies: Financiële commis-
sie, commissie van beroep, fondsbeheers-
commissie en reglementscommissie. 
Personen die willen meewerken aan de 
werkgroep 75 jaar NTTB (agendapunt 14) 
kunnen zich nog aanmelden. 

Verantwoordingen over 2006 

Ter bespreking lagen de jaarverslagen voor 
van de tuchtcommissie, de commissie van 

beroep, de commissie van arbiters, de 
fondsbeheerscommissie, de reglements-
commissie, het algemeen jaarverslag, het 
rapport van de financiële commissie, het fi-
nancieel jaarverslag en het statusverslag 
NAS automatisering. 
Gelukkig werden deze verslagen in een rap 
tempo goedgekeurd. Enkele opmerkingen 
bij een enkel verslag: 
 
De Financiële Commissie spreekt haar 
waardering uit over de financiële stand van 
zaken bij de NTTB. Het overschot bedroeg 
in 2006 € 196.645 waardoor het vermogen 
per ultimo 2006 steeg naar € 236.114. Voor 
een belangrijk deel is het overschot 2006 te 
danken aan het niet hoeven terug te beta-
len aan het rijk van ontvangen subsidies 
voor de BSI (Breedte Sport Impuls) waar-
voor alsnog bestedingen konden worden 
verantwoord. De FC constateert dat er voor 
HB-leden een nieuw declaratiebesluit is 
vastgesteld, zodat daar geen problemen 
meer over kunnen komen. In 2007 zal ze-
ker van een (groot) overschot geen sprake 
meer kunnen zijn. Helaas blijven de leden-
aantallen zich in negatieve zin ontwikkelen. 
De EK veteranen in Rotterdam zal geen fi-
nanciële gevolgen hebben voor de NTTB, 
positief noch negatief. Over de sportpas 
merkt de voorzitter nog op dat pas 20% van 
de leden hun pas hebben geactiveerd en hij 
roept iedereen op dit alsnog te doen, zodat 
ook baten naar de speler zelf maar ook 
naar de NTTB toevloeien. 
 
Bij het verslag van de fondsbeheerscom-
missie werd door ons voorgesteld om uit te 
lenen bedragen voor bouw van eigen ac-
commodaties te verhogen van € 5.000 (een 

Verslag bondsraad van 2 juni 2007 

Achter de bestuurstafel hadden plaats genomen: 
Cees Korevaar (voorzitter) en Jan van Dalen (HB-lid communicatie): zij werden tijdens de 
vergadering herbenoemd en Piet Luteijn (HB-lid topsport) 
Bastiaan Brouwer (penningmeester) en Hans van Haaren (HB-lid wedstrijdzaken) zij werden tijdens 
de vergadering benoemd tot HB-lid waarbij Bastiaan Brouwer tevens werd benoemd tot vice-
voorzitter. 
Namens het Bondsbureau: mevr. Silvia de Jong, directeur en Mari de Graaf (hoofd financiën) 
Namens onze afdeling ZuidWest waren aanwezig: 
Adri Dam, Nico van Erp, Albert Rooijmans, Hans van der Bruggen 

Door Hans van der Bruggen 
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bedrag dat al bestaat sinds 2002) naar € 
10.000, temeer omdat de stimuleringsrege-
ling is komen te vervallen en de NTTB 
thans over voldoende liquide middelen be-
schikt en de NTTB bouw van eigen accom-
modaties graag wil stimuleren. De commis-
sie bekijkt het. 
 
De NAS automatisering blijkt nog een zor-
genkindje te zijn. De competitiemodule 
staat hoog op de lijst en met de hulp van 
“onze” John van Geel hoopt de commissie 
de zaken spoedig te kunnen regelen.  
 

Bespreking toekomstig beleid bij Visie-

document 2008-2012 
In de maanden voorafgaand aan deze ver-
gadering werd een concept van bovenge-
noemd stuk (de zgn. bouwplannen) al in 
twee informele bondsraadsvergaderingen 
besproken. In die vergaderingen werd toen 
gevraagd om een evaluatie van de notitie 
“Op weg naar de 50.000”. Die evaluatie lag 
nu ook voor. Daarin werd verslag gedaan 
over de vier algemene doelstellingen t.w. le-
dengroei 50.000 leden in 2008, effectief en 
efficiënt opererende organisatie, financieel 
gezonde organisatie en aansluiting bij de 
top. 
Het HB concludeert daarin dat drie van de 
vier doelstellingen zijn gehaald of op sche-
ma liggen van realisatie. Het HB betreurt 
dat dit niet geldt voor de ledengroei. Het-
geen aan de orde kwam in de twee infor-
mele BR-vergaderingen is nu ook opgeno-
men in het nieuwe beleidsplan 2008-2012. 
De bedoeling is dat er jaarlijks per jaar een 
beleidsprogramma aan de BR ter bespre-
king wordt voorgelegd. 
 
In dit nieuwe beleidsplan wil het Hoofdbe-
stuur besturen op afstand ervan uitgaande 
dat het Bondsbureau (de professionals) 
goed bemand is en goed functioneert. De 
hoofdlijnen in de notitie waaraan gewerkt 
gaat worden zijn: zorgen voor een transpa-
rante, efficiënte en effectieve organisatie, 
werken aan de breedte en resultaten aan 
de top. Daarbij zijn per onderdeel door het 
HB prioriteiten aangegeven waaraan ge-
werkt moet worden en is aangegeven wat 
dat eventueel aan extra middelen gaat kos-
ten. Op papier ziet het er allemaal goed en 
betrouwbaar uit, maar realisering zal afhan-
gen van voldoende medewerkers en mede-
werking van afdelingen en verenigingen. 

Advies aan het bestuur van Adri Dam: Ga 
aan het werk…. 
 

Werkdocument Commissie bestuurlijke 

vernieuwing  
Agendapunt 9 werd aangekondigd als: 
Goed sportbestuur. De bijlage bij dit agen-
dapunt was bovenvermelde notitie. Dat le-
verde, zo bleek later, de nodige discussies 
op met als resultaat dat het voorliggende 
voorstel niet de goedkeuring kreeg van de 
Bondsraad. Het stuk was mede gebaseerd 
op het indertijd uitgebrachte NOC/NSF rap-
port door de commissie Lorbach waarin 13 
aanbevelingen werden gedaan voor Goed 
Sportbestuur bij de bonden. Hans van 
Haaren presenteerde de zaak met sheets 
en de NTTB had als titel meegegeven: De 
NTTB serveert: Initiatief, Creatief en Trans-
parant. Later werd gesteld door een van de 
aanwezigen dat deze service zou worden 
afgekeurd…. 
De commissie presenteerde een plan waar-
in de kern van de organisatie onaangetast 
blijft (de afdelingen blijven bestaan) maar 
dat wel een heel andere vorm van (samen)
werken wordt voorgesteld. Volgens de com-
missie voldoet de huidige structuur niet aan 
de eisen die de omgeving aan ons stelt, 
maar ook niet aan de eisen die wij aan ons-
zelf stellen. In de plannen werd voorgesteld 
om de bondsraad te verkleinen van 32 naar 
16 leden waarbij 8 leden (generalisten) door 
de eigen afdelingen worden gekozen en 8 
leden een “functiezetel” gaan bezetten. 
Nieuw hierbij is dat ’n bondsraadslid nooit 
lid van het afdelingsbestuur of het hoofdbe-
stuur mag zijn. Taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van hoofdbestuur, 
bondsbureau en afdelingen moeten duide-
lijk worden vastgelegd en allen moeten aan 
nog vast te stellen basis competenties vol-
doen. Ook werd voorgesteld om te komen 
tot een adviescommissie van afdelingsvoor-
zitters. De BR noemde de positie van de af-
delingen hierin halfslachtig en men meende 
dat 8 accountmanagers een betere optie 
zou zijn. 
Gelet op de kritische opmerkingen stelt de 
voorzitter dat het stuk alsnog binnen de 
commissie goed tegen het licht zal worden 
gehouden en tijdig voor de volgende bonds-
raad een definitief stuk in de ledenberaden 
besproken zal worden. Geadviseerd werd 
aan de commissie om dit soort organisatie-
plaatjes ook met andere sportbonden te be-
spreken. Conclusie: In de BR van novem-
ber komt een zo uitgebreid mogelijk voor-
stel. 
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Verslag Bondsraad vervolg 

Voorstellen tot wijziging competitiere-
glement   
- Het voorstel van de afd. ZuidWest om de 
mogelijkheid te openen om ook in alle lan-
delijke klassen een 4e speler in te zetten bij 
het dubbelspel werd aangenomen.  
- Het voorstel van de afd. Limburg om bij al-
le wedstrijden een time-out in te voeren, 
werd afgewezen. 
- Het voorstel van het ledenberaad Top-
sport om het voor alle dames mogelijk te 
maken om ook in de herencompetitie op di-
visieniveau uit te mogen komen met als 
voorwaarde dat men volledig aan de da-
mescompetitie deelneemt, vond om voorna-
melijk praktische redenen, geen genade bij 
de BR-leden. 
- Het voorstel van de werkgroep aanpas-
sing competitie eredivisie/1e divisie, werd 
door HB-lid Piet Luteijn, naar later zou blij-
ken, niet met succes verdedigd. Door Lute-
ijn werd ingebracht dat nagenoeg alle be-
trokken verenigingen met het voorstel kon-
den instemmen, waarbij hij gemakshalve er 
van uitging dat de aangeschreven vereni-
gingen die niet gereageerd hadden, maar 
tot de voorstanders gerekend moesten wor-
den. 
Peter Hanning, als voorzitter van eredivisie-
club Argus was het oneens met het voorstel 
dat eredivisie clubs in het najaar maar een 
halve competitie zouden spelen: niet goed 
voor sponsoren en publiek, meende hij. 
Ook vanuit de scheidsrechterscommissie, 
via Albert Rooijmans, kwamen kritische ge-
luiden op het voorstel.  
 
Het HB ging in beraad… en na enige minu-
ten werd het voorstel teruggenomen. 
Dat was niet naar de zin van enkele voor-
standers in de BR die om stemming vroe-
gen. 
De voorzitter ging daarmee akkoord en de 

stemming leverde op dat met 73,4% tegen 
de wijzigingen werd gestemd. Wel werd be-
sloten de volgorde van te spelen enkelwed-
strijden te herzien: A-X, B-Y, C-Z etc.    
 

Resteert 

- Statusverslag Commissie Nieuwe/

Alternatieve Competitievormen: 
Dit verslag was nog niet beschikbaar maar 
zal worden toegestuurd. In de vergadering 
van november komt dit aan de orde. De 
commissie staat nu onder leiding van John 
van Geel en Hans van Haaren. 
- Adri Dam kreeg nog de gelegenheid om te 
informeren over het opleidingsplan. Er zijn 
mogelijkheden voor de volgende opleidin-
gen/cursussen: Tafeltennisleider 1, tafelten-
nistrainer 2 en 3 en opleiden van opleiders. 
Op de website is hierover alles te vinden en 
informatie is te verkrijgen bij: adritonny-
dam@zonnet.nl 
 
- Bij de rondvraag kwamen de volgende za-
ken aan de orde: - topsportplan: komt in 
jaarplan 2008, - privacy reglement: concept 
is er, - ledenberaad topsport is teleurge-
steld over afwijzing voorstel, - voorjaars-
competitie: zitten grote gaten in, -  plaats 
meer over de competitie op de website, - 
overleg met tafeltennis.nu is gaande om te 
komen tot een overeenkomst. 
- Tot slot werd geconcludeerd dat men blij 
is met beweging in het geheel en dat er 
hard wordt gewerkt. 
- Rond 16.30 uur kwam een einde aan deze 
lange vergadering: de voorzitter dankt allen 
voor de inbreng.  
 
PS: De officiële vergaderstukken zijn in te 
zien op de website van de NTTB onder 
“organisatie” en “bondsraad”. 

Opleiding tafeltennistrainer-A 

Afdeling ZuidWest organiseert een opleiding tafeltennistrainer-A, die bij voldoende 
deelname op maandag 17 september 2007 in Oss van start gaat. De docenten van de 
opleiding zijn: Peter Boonen (tafeltennis), Ralf Kosters (trainingsleer) en Wim van der Burgt 
(organisatie). 
Meer informatie is verkrijgen bij de cursusleider van afdeling ZuidWest, de heer Adri Dam. 
Hij is telefonisch te bereiken via 0165-314270 of per email via adritonnydam@zonnet.nl 
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Op zaterdag en zondag resp. 5 en 6 mei werden de afdelings kampioenschappen georga-
niseerd. Ook dit jaar was de organisatie weer in handen van Veldhoven in samenwerking 
met de werkgroep T en W van de afdeling. Er werd deze keer olv van Mick van Hoof voor 
het eerst gebruik gemaakt van een volledig geautomatiseerd computer programma. Een 
programma wat er mede voor zorgde dat het toernooi gedurende beide dagen vlekkeloos 
verliep. Verder waren er door de vereniging Veldhoven voor voldoende tafelcommissaris-
sen gezorgd. 
Het aantal deelnemende jeugdleden was 273 en bij de senioren 87. Vooral dit laatste is 
bedroevend weinig. Het aantal afmeldingen was bij de jeugd 12 en bij de senioren 4. 
De titel in de hoogste klasse bij de meisjes ging naar R.v. Weele van Tanaka. Zij versloeg 
in de finale K.Leemans van Breda. Bij de jongens was de titel voor T.v.Gasteren van JCV. 
In de finale versloeg hij K.Paarhuis van Veldhoven. 
 
Bij de senioren werd ivm 2 afmeldingen in de hoogste klasse een 8 kamp gespeeld. De titel 
ging uiteindelijk naar: J.d.Heide van Vice Versa´51 
 
De deelnemende verenigingen waren als volgt vertegenwoordigt: 
 
Regio Noord Oost Brabant    6        waarvan 2 verenigingen met jeugd en senioren 
Regio Zuid Oost Brabant       10      waarvan 5 verenigingen met jeugd en senioren 
Regio Midden Brabant           5        waarvan 1 vereniging met jeugd en senioren 
Regio West Brabant              12      waarvan 5 verenigingen met jeugd en senioren 
Regio Zeeland                       5        waarvan 2 verenigingen met jeugd en senioren 

Geslaagde afdelingskampioenschappen 

Uitslagen Jeugd 
 
Jongens Junioren A/B hoofdronde        
1: T. van Gasteren (JCV)  
2: K. Paarhuis (Veldhoven) 
 
Jongens Junioren C hoofdronde           
1: H. Mangnus (Reynaert)           
2: P. Nguyen (Stiphout)     
 
Jongens Junioren D hoofdronde           
1: L. Crielaard (Waalwijk)  
2: S. Kant (Rally)     
 
Jongens Kadetten A/B Pupillen A hoofdronde 
1: S. Dooremaal (Never Despair)                     
2. P. de Hoon (Tanaka) 
 
Jongens Kadetten C hoofdronde 
1: W. Chen (OTTC) 
2: G. van Dam (Meppers) 
 
Jongens Kadetten D hoofdronde           
1: M. Grotenhuis (Meppers)         
2: S. Foederer (Meppers)  
 
Jongens Pupillen B hoofdronde   
1: R. Bekkers (JCV)          
2: R. Mecking (Flash) 

Jongens Pupillen C hoofdronde  
1: P. Mol (Unicum) 
2: F. Looijen (LUTO) 
 
Jongens Pupillen D hoofdronde  
1: D. Geuze (Scaldina)     
2: G. Flikweert (Scaldina) 
 
Jongens Welpen A hoofdronde 
1: J. van de Schoot (JCV) 
2: L. Slaats (Belcrum) 
 
Jongens Dubbel J1 hoofdronde  
1: S. van Dooremaal / W. van de Stee  
    (Never Despair)  
2: L. Suijs / K. Paarhuis (Veldhoven) 
 
Jongens Dubbel J2 hoofdronde             
1: J. Linders / T. Benschop (Tanaka)                
2: J. Mertens / W. Vermeulen (The Back Hands) 
 
Jongens Dubbel J3 hoofdronde 
1: W. Chen(OTTC) / S. Maas (SAR '72) 
2: J. Beset / R. Beset (JCV) 
 
Jongens Dubbel J4 hoofdronde 
1: S. Sengers / T. Senders (Bergeijk) 
2: M. Vink / T. van de Brandt (JCV) 
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Uitslagen vervolg 

Jongens Dubbel J5 hoofdronde 
1: D. Geuze / M. Stouten( Scaldina) 
2: L. te Brake / T. Reijnhoudt (JCV) 
 
Meisjes Junioren A/B hoofdronde 
1: R. v. Weele (Tanaka) 
2: K. Leemans (Breda) 
 
Meisjes Junioren C/D hoofdronde 
1: I. Dute (Breda) 
2: N. Verbraak (Scaldina) 
 
Meisjes Kadetten A/B hoofdronde 
1: M. van de Bergh (Never Despair) 
2: F. Fennis (Belcrum) 
 
Meisjes Kadetten C/D hoofdronde 
1: C. van de Meulen (Hotak) 
2: A. Rits (Tanaka) 
 
Meisjes Pupillen A/B hoofdronde 
1. D. Stassen (OTTC) 
2: J. Bros (Never Despair) 
 
Meisjes Pupillen C hoofdronde 
1: J. Janssen (Meppers) 
2: A. Dingemans (Hotak) 
 
Meisjes Pupillen D hoofdronde 
1: J. Larmit(Bergeijk) 
2: E. van Oudheusden(Belcrum) 
 
Meisjes Welpen A/D hoofdronde 
1: M. Molders (Rond de tafel) 
2: M. van Kuyk (Vice Versa '51) 
 
Meisjes Dubbel J1 hoofdronde 
1: K. Leemans / D. Speekenbrink (Breda) 
2: N. Snapper / I. Rits (Tanaka) 
 
Meisjes Dubbel J2 hoofdronde 
1: A. Rits / J. van de Broek (Tanaka) 
2: L. Kolen (Bergeijk) / D. Vissenberg (Tanaka) 
 
Meisjes Dubbel J3 hoofdronde 
1: E. Schaar (Vice Versa'51) / M. Jonkers 
    (Veldhoven) 
2: L. van Beysterveldt / E. Slaats (Belcrum) 
 
Meisjes Dubbel J4 hoofdronde 
1: S. Schellekens (Meppers) / T. Knook (Vice  
    Versa '51) 
2: A. van de Velde / L. van de Velde (Stiphout) 

Uitslagen senioren 
 
Enkel S1 hoofdronde 
1: J. de Heide (Vice Versa'51) 
2: T. Grimbèere (Belcrum) 
 
Enkel S3 hoofdronde 
1: T. Tinus (Flash) 
2: J. van de Nieuwenhuizen (JCV) 
 
Enkel S4 hoofdronde 
1: P. van Daal (Veldhoven) 
2: J. Wijnen (Veldhoven) 
 
Enkel S5 hoofdronde 
1: H. Smulders (Meppers) 
2: R. van de Heuvel (Hotak) 
 
Enkel S6 hoofdronde 
1: H. Heesakkers (Schijndel) 
2: N. Mooij (Bergeijk) 
 
Enkel S7 hoofdronde 
1: L. Voncken (Bergeijk) 
2: R. Haneveer (Veldhoven) 
 
Dubbel S1/S2 hoofdronde 
1: J. de Heide / J. Schoone (Vice Versa '51) 
2: M. Meijvis / P. van Iwaarden (Belcrum) 
 
Dubbel S3 hoofdronde 
1: O. Peeters / T. Tinus (Flash) 
2: P. Kooremans / J. Christianen (Belcrum) 
 
Dubbel S4 hoofdronde 
1: J. Wijnen / W. van Breukelen (Veldhoven) 
2: P. van Daal (Veldhoven) / R. van Doremaele 
    (JCV) 
 
Dubbel S5 hoofdronde 
1: J. Geraerts / K. Lee (Renata) 
2: H. Hoofs / R. van de Heuvel (Hotak) 
 
Dubbel S6 hoofdronde 
1: E. van Meel / M. van Meel (Witac'89) 
2: M. Cocquijt / P. van Bommel (Meppers) 
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Op vrijdag 4 mei organiseerde OTTC voor de 22e maal het bestuurstoernooi voor het regio 
Noord Oost Brabant van de NTTB. 
Kon het toernooi het vorige jaar ivm een te geringe belangstelling niet doorgaan. Voor dit 
toernooi hadden zich 22 bestuurders en commissie leden aangemeld. Voldoende om er 
een geslaagd evenement van te maken. 
De deelnemers werden verdeeld in 2 zes en 2 vijf kampen. De winnaars van elke 
meerkamp gingen naar de A groep en de overige naar de B groep. 
In de A groep werd Pierre Schreuder van Return eerste. De 2e plaats was voor zijn 
clubgenoot Peter van Orsouw. Christian vd Wetring van OTTC kwam niet verder dan een 
3e plaats. 
In de b groep hadden zich zowel 2 spelers van Rotac´82 (Rossum) als 2 van Revanche 
(Schaijk) geplaats voor de halve finale. Uiteindelijk werd het een finale tussen Rotac´82 en 
Revanche. Van de laatste vereniging won Gert Willemse in 3 games de finale van Gert Jan 
Vervoort van Rotac´82. 
Voor de verenigingsprijs konden zich voor aanvang van de laatste ronde nog 3 
verenigingen als winnaar laten huldigen. 
Uiteindelijk werd Rotac´82 met 16 punten de verrassende winnaar. Met op een gedeelde 2e 
plaats met 15 punten Revanche en de organiserende vereniging OTTC. 
Na afloop werden door Chris vd Wetering en de organisator Nico van Erp de prijzen 
uitgereikt.  

Geslaagd bestuurstoernooi in NO-Brabant 

Door Nico van Erp 
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Uit de clubbladen 

•    Het Markiezaat uit Bergen op Zoom 
heeft een nieuwe commissie: communi-
catie en PR. De bedoeling is dat de in-
terne en externe communicatie ge-
stroomlijnd wordt en dat er specifiek 
aandacht gegeven wordt aan het be-
houd en werven van sponsors. Het in-
ternet zal hierbij een belangrijke plaats 
in nemen en er zullen marketing cam-
pagnes afgevuurd gaan worden. De 
commissie zal eerst een beleidsplan en 
actieplan gaan opstellen. 

 

•    Rien Weterings is gestopt als voorzitter 
van Wanzl-Belcrum in Breda. Hij heeft 8 
jaar een belangrijke rol gespeeld binnen 
de vereniging. Het gaat hier dan onder 
meer om de algemene organisatie, de 
renovatie van de accommodatie, leden-
groei, uitbreiding van de trainersstaf, PR 
en sponsoring. Al met al is Wanzl-
Belcrum in die 8 jaar gegroeid op vele 
fronten. Een opvolger is er nog niet. 
Voorlopig zal John Joosen als intrim-
voorzitter sommige taken op zich ne-
men. 

 

•    Op 7 april vierde ttv Waalwijk het 60-
jarig bestaan met een toernooi en een 
feestavond. De feestavond werd door 
zo’n 60 leden bezocht. De avond werd 
door een diskjockey van muziek voor-
zien wat menigeen uitdaagde de voetjes 
op de vloer te krijgen. Uiteraard was er 
ook een buffet. De keuze van de cate-
raar bleek niet verkeerd te zijn. Prak-
tisch iedereen plaatste complimenten 
over de kwaliteit van het koude en war-
me buffet. 

 

•    Never Despair in Den Bosch heeft een 
nieuw tenue. De leden kregen de keus 
uit twee verschillende shirts en hebben 
hun stem uit kunnen brengen. Of het 
groene of het grijze shirt gewonnen 
heeft kunt u komende competitie zien 
als u toevallig tegen Never Despair mag 
spelen. 

•     Bij ttv ODT in Roosendaal is het aan-
vangstijdstip van de jeugdcompetitie-
wedstrijden op zaterdagmiddag veran-
derd. Vanaf komende competitie begin-
nen de jeugdwedstrijden om 14.00 uur. 

 

•     Leden van sv Red Star ‘58 uit Goirle 
hadden het bestuur gevraagd een 
hartdefibrillator aan te schaffen. 
Navraag bij de hartbewaking van een 
ziekenhuis leverde echter een negatief 
advies op voor de aanschaf van dit dure 
apparaat. Voor hulp bij een hartstilstand 
is het belangrijk daqt er personen 
aanwezig zijn die kunnen reanimeren. 
Met het aansluiten van een 
hartdefibrillator gaat kostbare tijd 
verloren die fataal kan zijn voor het 
slachtoffer. Daarom vraagt het bestuur 
van Red Star ‘58 of een instructeur van 
een EHBO-vereniging reanimatielessen 
kan komen geven voor de leden. 

 

•     Bij de Tanaka in Etten-Leur is een 
jeugdcommissie opgericht, bestaande 
uit jeugdleden en een mentor vanuit het 
bestuur. De eerste daad van deze nieu-
we commissie was de aanschaf van een 
tafelvoetbalspel voor in de kantine. De 
aanschaf werd mede mogelijk gemaakt 
door een anonieme sponsor.  

 

•     Tijdens de NK Jeugd in Helmond is Ton 
Willems door burgemeester Gilissen 
van Laarbeek koninklijk onderscheiden. 
Dit vanwege de vele verdiensten die 
Ton voor de tafeltennissport heeft 
gehad. Hij was o.a. voorzitter van NKS 
tafeltennis en van de vereniging 
Stiphout. 

 

•     Bij ttv Flash in Eindhoven is een heel 
belangrijke cd zoek geraakt. De cd “Oet 
Limburg kumt de muziek” bevat 
bekande Flash-party-krakers als “Hula 
Hula Hee” en “Sierra Madre”. Elke 
Flasher weet nu precies om welke cd  
het gaat. 

 


