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De Olympische Spelen staan voor de deur 
 
In augustus is het weer zover: Olympische Spelen. Tafel-
tennis is een Olympische sport, dus in het tafeltennisgekke 
China kunnen we ongetwijfeld gaan genieten van uitge-
breide reportages over onze sport. Een met een beetje 
goede wil zien we er ook nog iets van terug op de publieke 
omroep of bij Eurosport. Voor Nederland heeft alleen Li 
Jiao zich geplaatst, maar omdat Nederland ook in het lan-
dentoernooi bij de dames uit mag komen, gaan Li Jie en 
Elena Timina ook mee. Li Jiao en Li Jie zullen in het enkel-
spel spelen, Elena Timina mag alleen in de landenwed-
strijd meedoen. De tafeltenniswedstrijden zijn van 13 t/m 
23 augustus. 
In deze ge-Mixed veel aandacht voor de meisjes van Hotak 
‘68 uit Hoogerheide die de Nederlandse tafeltennistitel 
hebben veroverd. Een knappe prestatie en vele felicitaties 
waard. Ook een felicitatie voor Mick van Hoof die zowel 
door de landelijke bond als door de afdeling werd onder-
scheiden. Uiteraard staat er nog veel meer in deze ge-
Mixed. Veel leesplezier en een hele fijne zomervakantie. 
 
Johan Heurter 

Inhoud 

‘ge-Mixed’ 
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Op 10 en 11 mei namen ruim 300 deelnemers uit verschillende Europese landen deel aan 
het ITT in Eindhoven. Aan dit toernooi, georganiseerd door de Eindhovense studenten 
tafeltennisvereniging Taveres, namen spelers uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, 
Tsjechië, Slowakije en Polen het tegen elkaar op in het teamtoernooi op zaterdag en het 
enkeltoernooi op zondag. Het werd een prachtig weekend vol tafeltennis, waaraan diverse 
spelers uit de Nederlandse eredivisie, Duitse 2e Bundesliga en de daaronder gelegen 
Regionalliga deelnamen.  
Op zaterdag stond het teamtoernooi op het programma waarin tweetallen het tegen 
elkaar opnamen met zowel een enkel- als een dubbelspel. Na een lange dag spelen 
stonden uiteindelijk de teams van Leiden en Kassel (D) in de herenfinale. Team Leiden, 
bestaande uit Simon Goessens en Steffen Greup, nam het op tegen Sascha Röhr 
(winnaar enkelspel ITT 2006 & 2007) en David Galina, twee Regionalliga-spelers. Greup 
moest al snel zijn meerdere erkennen in Galina, maar Goessens kwam erg sterk terug. 
Helaas kon hij er in deze spannende wedstrijd geen dubbelspel uitslepen en verloor in de 
beslissende 5e set nipt met 14-12. 
’s Avonds kon er uitgebreid gefeest worden op de geleverde prestaties met een DJ en 
een band die voor de nodige sfeer zorgde. Tot in de vroege uurtjes werd er door het 
merendeel van de studenten van de muziek genoten tot rond 4 uur iedereen nog zijn of 
haar rust kon pakken voor het enkeltoernooi de dag erop.  
In dat enkelspel werd al vrij snel duidelijk dat de Nederlanders niet waren opgewassen 
tegen de Duitse toppers. Kimberly ’t Hooft ging tegen de latere winnares onderuit en kon 
daarom haar titel niet verdedigen, terwijl Simon Goessens al in de 1/16 finales strandde. 
Het werd dan ook bij zowel de heren als de dames een Duitse eindstrijd met bij de heren 
Michael Wieger (winnaar ITT 2007 teamtoernooi) als winnaar.  
Na de spannende finales zat het toernooi er voor dit jaar weer op. Veel spelers hadden 
een lange rit voor de boeg op weg naar huis, nagenietend van alweer de 33e editie van 
deze Officieuze Europese Studenten Kampioenschappen.  

International Tabletennis Tournament 
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Meisjes Hotak ‘68 landskampioen 

Voor het eerst in de Hotak’68- geschiedenis 
heeft het meisjesteam het landskampioen-
schap veroverd. In MFC Kloosterhof, goed 
gevuld met supporters van beide teams, 
werd de tweede finale tegen Torenstad 
gespeeld. Hotak’68 had de eerste wedstrijd 
vorige week in Zutphen met 3-6 gewonnen, 
waardoor 5 punten voldoende zouden zijn 
voor de landstitel. 

Voorzitter Ton Kommers wenste in zijn 
openingswoord, de speelsters, toeschou-
wers van Torenstad en Hotak’68 en de 
scheidsrechters van harte welkom. De 
speelsters betraden de zaal onder de 
klanken van de Radetzkymars. Onder luid 
applaus werden de speelsters en coaches 
van beide teams voorgesteld aan de 
aanwezigen. 
 
De wedstrijd, 
welke gespeeld 
werd in een zeer 
sportieve sfeer, 
begon met de 
o p e n ing spar t i j 
tussen Laura van 
Oevelen (16), die 
d e z e  w e e k 
speelde voor Ingrid Raats (16), en Jolien 
van de Pol. Laura moest de eerste 2 games 
laten aan Jolien, maar de derde game viel 
in haar voordeel uit. In de vierde game 
pakte Jolien met 5-11 de winst. De jongste 
speelsters van het team, Dianne Overbeeke 
(14 jaar) overklaste Romy van Mierle. Met 
een 3-0 overwinning trok ze de stand gelijk 
(1-1). Eigenlijk begon de wedstrijd daarna 
pas met het duel tussen Stefanie van 
Genegen (17) en Linsey Beker. Stefanie 
verloor vorige week nog het onderlinge 
duel, maar zaterdag was ze gebrand op de 
overwinning. In de eerste game maakte ze 
een 3-8 achterstand goed en pakte de 
eerste game met 12-10. De tweede game 
pakte Stefanie een voorsprong, maar 
Linsey trok de gamestand weer gelijk (10-

10). Stefanie raakte niet van slag en won 
ook de 2e game met 12-10. Het verzet van 
Linsey was toen duidelijk gebroken, 
Stefanie won heel snel en duidelijk met 11-
2.  
Als vierde partij werd de dubbelwedstrijd 
gespeeld. Dianne en Stefanie speelden 
tegen Linsey en Jolien. Een belangrijke 
partij voor de Hotakmeiden daar het 
Torenstad dubbel als een van de weinige 

teams dubbels 
wist te winnen 
van het sterke 
Hotakkoppel. 
Het vertrou-
w e n  v a n 
vorige week, 
toen werd ge-
wonnen, was 

duidelijk aanwezig, daar Stefanie en Dianne 
de eerste game wonnen met 13-11. Daarna 
was het vertrouwen duidelijk weg, 1-11 voor 
Toren-stad. De opstelling speelde duidelijk 
een grote rol, daar de derde game weer 
werd gewonnen door Hotak ’68 en de 
vierde game door Torenstad moest de 
beslissing vallen in de vijfde game. De 
vijfde game was bloedstollend spannend. 
Torenstad pakte een 3-6 voorsprong, maar 
Hotak vocht zich terug na een time-out tot 
7-6. Daarna vroeg Torenstad een time-out, 
waarna het 10-10 werd. Inmiddels was de 
burgemeester van de Gemeente Woens-
drecht, de heer Fränzel, gearriveerd. Onder 
zijn toezicht wilden de meiden zich niet 
gewonnen gegeven, ze speelden voor wat 
ze waard waren, echter de spanning 

     Stefanie, Dianne, Laura, 

     Ingrid, Marlies proficiat met 

     de landstitel 2007-2008. 

Door Adrienne Suijkerbuijk 
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Meisjes Hotak ‘68 landskampioen (vervolg) 

speelde parten, waardoor de dubbels om 
en om een fout maakten. Na een fraaie flip 
en een goede service maakte het Hotakduo 
Stefanie en Dianne de thriller met 16-14 uit. 
Weer een zeer belangrijke overwinning op 
weg naar de titel. Na een pauze van 5 
minuutjes moest Dianne weer aan de bak. 
Ze speelde de 5e wedstrijd tegen Jolien van 
de Pol. Met 2 keer 11-7 pakte ze een 2-0 
voorsprong. Jolien won de derde game, 
maar in de 4e game was Dianne duidelijk de 
sterkste met 11-3. Voor de jongste telg uit 
het team was het haar 31e wedstrijd op rij 
welke ze in winst om wist te zetten. Een 
zeer knappe prestatie deze ongeslagen 
status! Stand 4-1.  
Na de pauze volgde de wedstrijd van Laura 
van Oevelen tegen Linsey Beker. Na een 0-
2 achterstand pakte Laura knap de 3e 

game, het zette Linsey onder druk, maar na 
een time-out zette Linsey door en won de 
partij.  
Rond tien voor vier begon Stefanie aan 
haar 2e partij van de dag. Zou het deze 
wedstrijd gebeuren? Ondanks de druk 
pakte Stefanie de eerste game tegen Romy 
van Mierle. De tweede game ging daarna 
naar de Torenstadspeelster, maar in de 
derde game, pakte Stefanie weer de winst 
met 11-6. De spanning werd alleen maar 
groter voor Stefanie, maar Stefanie pakte 
de landstitel met een schitterende harde 
backhandspin: 5-2. 
De meiden en coach Marlies Somers, zelf 
landskampioen bij de dames in 1987, vielen 
elkaar daarna in de armen onder luid 
applaus en vierden de titel. 

Van links naar rechts: Dianne Overbeeke, Ingrid Raats, Marlies Somers (coach), Stefanie 
van Genegen en Laura van Oevelen. 
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Daarna was het tijd voor de supporters om 
de meiden en de coach te feliciteren. De fe-
licitaties waren er natuurlijk ook voor het 
team met coach Jan Wiemer van Toren-
stad, daar het behalen van de finale natuur-
lijk ook een prestatie van formaat is! 
 
Daarna was het tijd voor de officiële huldi-
ging. De korte terugblik op de mooie wed-
strijd en de felicitaties, reikte Hotak’68-
voorzitter de kampioensbloemen uit aan 
Linsey, Romy, Jolien en Jan van Torenstad. 
Daarna waren Stefanie, Dianne, Laura, In-
grid en Marlies aan de beurt om de bloe-
men in ontvangst te nemen. 
Namens de NTTB was het daarna de beurt 
aan Igor Heller. Na de medailles en de be-
ker voor Torenstad volgde de medailles en 
kampioensbeker voor Hotak ’68.  
Daarna werd de meiden en coach gevraagd 
om naar buiten te komen. Onder aanmoedi-
ging van de toeschouwers vertrok het team 
voor een rondrit in een cabriolet door 

Hotak´68 – Torenstad  5 – 2  
   
Laura van Oevelen – Jolien van de Pol                 5-11, 5-11, 11-5, 5-11       
Dianne Overbeeke – Romy van Mierle                  11-6, 11-5, 11-3 
Stefanie van Genegen – Linsey Beker                  12-10, 12-10, 11-3 
Dianne/Stefanie – Linsey/Jolien                            12-10, 1-11, 11-6, 5-11, 16-14 
Dianne Overbeeke – Jolien van de Pol                  11-7, 11-7, 9-11, 11-3 
Laura van Oevelen – Linsey Beker                        9-11, 4-11, 12-10, 7-11 
Stefanie van Genegen – Romy van Mierle            13-11, 9-11, 11-6, 11-9 

Van links naar rechts: Dianne, Marlies, Stefanie, Ingrid, Laura, Burgemeester M. Franzel. 

Hoogerheide. Na terugkomst bij MFC 
Kloosterhof wachtte nog een verrassing. 
Burgemeester Fränzel nodigde het Hotak 
’68-team uit om mee te komen! 
Na mooie woorden van de burgemeester 
van de groene gemeente Woensdrecht 
volgde een huldiging op het balkon van het 
gemeentehuis. Het officiële gedeelte werd 
afgesloten met champagne en kampioen-
staart voor beide teams. 
 
Deze mooie zaterdag 10 mei 2008, in het 
jubileumjaar (40) van Hotak ’68, werd afge-
sloten met een gezellig samenzijn met een 
hapje en een drankje! 
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Zijn diploma ligt thuis ergens naast de 
computer. ,,Een plaats heb ik er nog niet 
voor’’, zegt Van Hoof, sinds zijn 18e actief 
bij de ttv Stiphout. ,,Ik ga hem in elk geval 
niet in de huiskamer hangen. Dat is te veel 
eer. Zonder al die andere vrijwilligers was 
er niets van het NK terecht gekomen’’, vindt 
hij. ,,Ik ben blij met die titel en dat diploma, 

maar ga er niet prat op. Een mens moet 
bescheiden blijven.’’ 
Van Hoof was bij al die NK’s de man achter 
de computer. Hij is applicatiebeheerder bij 
Philips en weet dus van de hoed en de 
rand. Speciaal voor tafeltennistoernooien 
schreef hij een programma, dat hij nog 
steeds gebruikt. Het werkt zo goed, dat 

Mick van Hoof goud waard voor  
tafeltennis 

Mick van Hoof is op 14 april onderscheiden 
door het Hoofdbestuur van de NTTB.  
De 50-jarige inwoner van Helmond hielp 25 
jaar lang het NK voor de jeugd tot een 
succes te maken en werd daar door de 
kersverse bondsvoorzitter Edgar Verkooijen 
voor beloond.  

Door Koen de Vries 
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anderen er begerig naar kijken. ,,Ja, er is al 
vaak gevraagd of ik niet wat kopieën kan 
maken. Maar dat gaat niet. Het programma 
is niet helemaal automatisch. Ik moet 
tijdens het toernooi enkele dingen 
handmatig doen. Helemaal automatisch 
maken kan wel, maar kost ontzettend veel 
tijd. En die heb ik niet.’’ 
Het organiseren van het NK jeugd is maar 
één van de vele activiteiten die Mick van 
Hoof in de loop der jaren ontplooide. Hij 
organiseerde de Open Helmondse, de 
Brabantse kampioenschappen, hij hielp bij 
interlands, was in 1983 betrokken bij het 
eerste ranglijsttoernooi, hielp bij enkele 
senioren NK’s, was er in Eindhoven bij toen 
in 1999 het EK en in 2000 het WK werden 
georganiseerd, enzovoorts enzovoorts.  
Na het 25e jeugd NK vonden ze het in 
Helmond mooi geweest. De NTTB moet op 
zoek naar een andere locatie. Het betekent 
niet dat Van Hoof op zijn lauweren rust. Zo 
is hij bijzonder druk met het maken van de 
nationale ranglijsten. Daar heeft hij 
n a t u u r l i j k  o o k  e e n  s p e c i a a l 
computerprogrammaatje voor. En bij zijn 
club Stiphout – een vereniging met zo’n 170 
leden - doet hij ook nog van alles. Ja, ook 
tafeltennissen. 

De computer-expert slaat ondanks de 50 
levensjaren die hij al achter de rug heeft 
nog steeds verdienstelijk een balletje. Het 
afgelopen seizoen kwam hij uit in de eerste 
klas. Hij vormde een team met zijn zoon en 
met de vriend van zijn dochter. Een echt 
familiebedrijf dus. Dat blijkt des te meer uit 
het feit dat ook Van Hoofs vrouw Wilma 
actief is bij Stiphout. Net als Mick speelt ze 
competitie en helpt ze organiseren. 
Om de zaak nog wat verder uit te diepen: 
Mick van Hoof leerde zijn vrouw kennen bij 
de tafeltennis. Toen hij op zijn achttiende bij 
Stiphout in de vijfde klasse debuteerde, 
bleek Wilma een van zijn teamgenoten. Dat 
moeten gezellige wedstrijden zijn 
geweest…   
Van Hoof hoopt nog tot in lengte van dagen 
bij tafeltennis betrokken te kunnen zijn. Als 
je het hem op de man af vraagt: hij zou er 
eigenlijk nog wel wat intensiever mee bezig 
willen zijn. ,,Als ik zou kunnen stoppen met 
werken zou ik het onmiddellijk doen. Ik heb 
een baan die ook mijn hobby is, maar in 
mijn vrije tijd zou ik het nog meer naar mijn 
zin hebben. Er moet nog een heleboel om 
het huis gebeuren en in het tafeltennis is 
ook nog zo ontzettend veel te doen. Zo zou 
ik graag nog eens dat toernooiprogramma 
helemaal willen automatiseren. Je kunt bij 
een club nog zo veel doen, ze zitten altijd 
om mensen te springen.’’ 

Zaterdag 6 september Open Zeeuwse kampioenschappen voor de jeugd 
Zondag 7 september   Open Zeeuwse kampioenschappen voor senioren 
Zondag 7 september   NTTB beker 1e ronde 
Zondag 21 september Nationale B en D meerkampen senioren, voorronde 
Zondag 21 september 1e ronde landelijke meerkampen jeugd A/B/C-licenties 
Zondag 28 september 1e C/D jeugdranglijsttoernooi  
Zondag 5 oktober        2e ronde landelijke meerkampen jeugd A/B/C-licenties 
Zondag 12 oktober      Nationale B en D meerkampen senioren, ¼ finales 
Zaterdag 18 oktober    2e C/D jeugdranglijsttoernooi  
Zondag 19 oktober      1e B jeugdranglijsttoernooi 
Zondag 26 oktober      Finale landelijke meerkampen jeugd A/B/C-licenties 
Zondag 2 november    Dag van het Talent 
Zondag 2 november    Masters voorronden 
Zondag 9 november    Nationale B en D meerkampen senioren, ½ finales 
Zaterdag 15 november 3e C/D jeugdranglijsttoernooi 
Zondag 16 november  1e A jeugdranglijsttoernooi 
Zondag 23 november  Afdelingsontmoeting jeugd 
Vrijdag 28 november   Beslissingswedstrijden afdelingscompetitie 
Zondag 30 november  NTTB beker 2e ronde 

Agenda 
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Verslag Bondsraad van 7 juni 

VOORAF: 
Bestuurlijk 
De man die zijn vertrek als lid van het 
Hoofdbestuur (HB), (penningmeester en vice-
voorzitter) al had aangekondigd, Bas 
Brouwer, opende de vergadering. Hij zou 
deze voorzitten tot na de behandeling van de 
financiële stukken over 2007, waarna Edgar 
Verkooijen, bij instemming en benoeming 
door de Bondsraad (BR), de vergadering 
verder zou gaan leiden. Natuurlijk werd – bij 
gebrek aan tegenkandidaten- Edgar benoemd 
tot voorzitter van de NTTB.  

Door Hans van der Bruggen 

Gelet op het korte dienstverband van Bas 
Brouwer werd vooraf toch aan Edgar 
gevraagd of hij ook bereid was om de 
statutaire bestuurstermijn van drie jaren vol 
te maken, hetgeen door hem werd 
bevestigd daarbij opmerkend zich zo 
mogelijk nog meerdere jaren aan deze taak 
te willen wijden. Omdat ook nog de 
vacature van secretaris openstaat en nu 
ook de penningmeester vaarwel heeft 
gezegd is nog maar sprake van een HB 
bestaande uit slechts 4 personen. Dit 
minimale bestuur kan statutair geen 
besluiten nemen, maar de BR wilde toch 
wel verder met dit geamputeerde bestuurs-
team dat wel toezegde ervoor te gaan 
zorgen dat het bestuur op korte termijn 
wordt uitgebreid. Volgens Nico van Erp 
werd gesteld dat in het huidige bestuur 
twee personen zitten afkomstig uit de 
afdeling ZuidWest en dat het nu aan de 
overige afdelingen is om te zorgen voor 
vers bestuursbloed. 
 
Onze ZuidWest – delegatie 
Op de zonnige zaterdag werd de verga-
dering  bijgewoond door de BR-leden Adri 
Dam, Nico van Erp, John van Geel en Hans 
van der Bruggen. Op de publieke tribune 
had zich ook nog Ria Elshof genesteld. De 
vergaderstukken, door het Bondsbureau 

(BB) netjes geordend in het toegezonden 
vergaderboek, waren vooraf door onze 
delegatie op 3 juni in Etten-Leur bespro-
ken. We waren dus goed voorbereid.  
De belangrijkste zaken die de revue zouden 
passeren waren, behoudens o.a. de benoe-
ming van een voorzitter en benoemingen 
van leden in de verschillende commissies: 
het jaarverslag 2007 met het financieel 
verslag, de stand van zaken m.b.t. het NAS 
(NTTB Administratie Systeem) en het 
voorstel tot Bestuurlijke Vernieuwing van de 
NTTB. 
 

Jaarverslag 2007 met financieel verslag  
Het officiële gedrukte Jaarverslag was al 
gereed, terwijl de goedkeurring door de BR 
nog moest geschieden. Volgens de voor-
zitter inderdaad een onjuiste zaak. Hij 
excuseerde zich ook voor het feit dat in het 
jaarverslag geen melding was gemaakt van 
het Veteranentoernooi in Rotterdam, dat 
naar later bleek, geen winst of verlies voor 
de NTTB had opgeleverd. Ook aan de 
benoeming van de vrijwilliger van het jaar 
had het HB nog niet gedacht en dit kon dus 
niet in het Jaarverslag worden vermeld: 
komt nu in november 2008.  
Vanuit de BR werd opgemerkt dat er in het 
jaarverslag weinig aandacht wordt besteed 
aan sponsoring. Volgens HB-lid Jan van 
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Dalen wordt daar echt wel aan gewerkt: er 
zijn ca. 20 bedrijven bezocht maar het lukt 
niet. Bedrijven vragen om tegenprestaties, 
bijvoorbeeld TV minuten, hetgeen wij 
nauwelijks kunnen bieden. Landelijke 
sponsoring is naar zijn mening moeilijker te 
krijgen dan plaatselijke financiële onder-
steuning door bedrijven. 

Het verslag van de financiële commissie 
(FC) bij de jaarrekening 2007 gaf veel 
aanleiding tot opmerkingen. Daarin werd 
met nadruk gesteld dat zowel HB als BR 
veel meer aandacht zouden moeten 
besteden aan zgn. KPI ‘s (Kritische 
Prestatie Indicatoren). Uit dergelijke cijfers 
moet blijken of de doelstellingen zijn 
gehaald en of de beschikbare gelden dus 
juist zijn besteed. In 2007 blijkt dat dit op 
veel terreinen niet het geval is. Als 
voorbeelden zijn te noemen zaken die t.o.v. 
de doelstelling tekort zijn geschoten als: 
nieuwsbrieven, bezochte verenigingen, 
opleidingen, cursussen, minder deel-
nemende verenigingen bij het KTTF, 
ondersteuning accommodaties etc. (zie 
pagina 34 jaarverslag 2007). Het HB ziet 
het belang in van KPI ’s en zal daar voor 
2009 meer aandacht aan gaan besteden.  
Helaas blijkt ook weer achteruitgang bij het 
ledental met name bij de competitie-
spelende jeugd. Volgens de FC is het 
noodzakelijk dat het BB aan de afdelingen 
de mogelijkheid gaat bieden om de 
administratie door het BB te laten 
verzorgen. Door ons is gevraagd om daar 
een voorstel van te maken met financiële 
consequenties.  
Voor heel 2007 was een voordelig saldo 
begroot van € 5.066 maar het negatief 
resultaat was € 14.734. Dit resultaat 
verlaagde het eigen vermogen tot een 
bedrag van € 221.380. 
Financieel staat de NTTB er dus niet slecht 
voor, zeker niet als men daarbij in 

aanmerking neemt dat hierin niet zit het 
bedrag van de fondsbeheerscommissie en 
de vermogens van de afdelingen. Aan het 
HB is wel gevraagd in de toekomst in de 
jaarrekening de ecotaks gelden afzonderlijk 
te boeken en een betere toelichting te 
geven op grote afwijkingen in de werkelijke 
cijfers  t.o.v. begrotingscijfers. Genoemd 

werden o.a. de uitgegeven 
bedragen voor reis- en verblijf-
kosten ad  € 564.075 waar een 
bedrag was begroot ad  
€ 347.445.  
De BR verleende decharge aan 
het HB voor het gevoerde beleid 
en aan de penningmeester voor 
het financieel beheer. 
 
 

Het NAS (NTTB Administratie Systeem) 
Sinds midden 2007 zijn er ernstige 
problemen i.v.m. de ontwikkeling en de 
continuïteit van het NAS. Feitelijk ligt sinds 
die tijd de ontwikkeling stil van de 
competitiemodule en het onderhoud aan de 
module ledenadministratie ligt op het 
minimum. Later heeft een onderzoeks-
commissie (waarin o.a. John van Geel en 
Chris van de Wetering zitting hadden) het 
rapport “Eindrapportage NAS audit” 
uitgebracht. Het was een kritisch, wel 
degelijk, rapport waarin o.a. de vraag werd 
gesteld of het wel zinvol was om met de 
huidige producent door te gaan. Dit is in de 
BR van december 2007 besproken. Vanuit 
de BR is toen een soort onderzoeks-
commissie ingesteld die dan in de BR van 
juni 2008 zou rapporteren. Ondanks 
aandringen van deze commissie werd van 
de leverancier Jochem Veldmaat onvol-
doende reacties ontvangen om een 
duidelijk besluit te kunnen nemen over de 
vraag of met hem zou moeten worden 
doorgegaan. Hierbij dient te worden opge-
merkt, zoals blijkt uit de brief van Veldmaat 
ICT, dat Jochem eind februari een groot 
ski-ongeval heeft gehad en werken voor 
hem vrijwel onmogelijk is. Hij stelt wel dat 
zijn personeel bepaalde werkzaamheden 
tot op zekere hoogte heeft opgevangen. 
Veldmaat stelt dat hij graag het project met 
wederzijdse tevredenheid wil afronden.  
De BR vreest dat indertijd geen goede, 
duidelijke en zakelijke afspraken zijn ge-
maakt en dat wij voor weinig geld toch 

Voor 2007 was een  voordelig 

saldo begroot van € 5.066 maar 

het negatief resultaat was  

€ 14.734. 
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wellicht (te) veel hebben geëist. Na veel 
discussie tussen de BR en HB-lid Hans van 
Haaren, die toch bedenkingen heeft, besluit 
de BR toch om verder te gaan met hetgeen 
tot nu toe bereikt is. Gebruikers blijken toch 
tevreden met het programma dat er tot nu 
toe is gemaakt en opnieuw beginnen zou 
heel veel geld en veel tijd kosten. Met  
Veldmaat zouden goede duidelijke 
afspraken gemaakt moeten worden m.b.t. 
kosten en opleveringstijden. Het HB zal 
contacten gaan leggen en gaan proberen, 
met hulp van de ingestelde BR-commissie 
o.l.v. Andree Scheer, de zaak uit de 
impasse te halen om te komen tot een goed 
product dat ook problemen die nu nog 
ontstaan bij koppeling met het oude CAA 
programma te kunnen oplossen.  

 

Bestuurlijke vernieuwing 
Al enige tijd is een werkgroep bezig om de 
aanbevelingen die de commissie Lorbach 
voor NOC*NSF heeft opgesteld om te 
komen tot een goed sportbestuur te 
vertalen naar de NTTB. Met name gaat het 
daarbij om de structuur van de organisatie. 
Men wil naar een slagvaardige, daad-
krachtige, transparante en innovatieve 
NTTB. In het rapport zijn competenties en 
taken van hoofdbestuur, college van 
voorzitters, van bondsraad, van afdelingen 
en van het bondsbureau omschreven.  

De nieuwe BR gaat bestaan uit 24 leden 
(nu 32 t.w. 4 leden van 8 afdelingen) nl. 16 
leden rechtstreeks gekozen uit de 
afdelingen en 8 leden gekozen op basis van 
specifieke deskundigheid, de zogenoemde 
functiezetels. Degenen die de functiezetels 
gaan bezetten worden door de ALV’s van 
de afdelingen gekozen, waarbij maximaal 3 
leden uit dezelfde afdeling mogen komen. 
BR leden worden dan gekozen voor een 
termijn van 3 jaar waarna een lid 1x 
herkiesbaar is. De BR stemde in met de 
plannen, waarbij voorlopig nog afdelings-
bestuurders zitten mogen hebben in de 

nieuwe BR. In principe is de BR straks voor 
afdelingsbestuurders niet toegankelijk.  
Volgens het implementatietraject zal men 
nu alle reglementswijzigingen gaan 
voorbereiden die in een extra BR van 
januari/februari 2009 moeten worden vast-
gesteld. In de ALV van ZuidWest in mei 
2009 zullen de nieuwe BR-leden moeten 
worden gekozen, waarna in juni 2009 de 
nieuwe BR een feit zou moeten zijn.  
 

Overige zaken 
Een gehele dag vergaderen levert natuurlijk 
meer zaken op dan die hier al genoemd 
zijn. U moet van mij ook geen woordelijk 
verslag verwachten want dat zou ca. 12 
pagina’s opleveren en m.i. niet interessant 
genoeg zijn voor publicatie in dit blad. 
Enkele belangrijke zaken wil ik nog wel 
noemen: 
-    De jaarverslagen van de tucht-

commissie, commissie van beroep, 
collega van arbiters, fondsbeheers-
commissie, reglementscommissie en 
scheidsrechterscommissie werden allen 
goedgekeurd. Wij hebben het HB bij de 
bespreking van het verslag van het 
steunfonds nog verzocht om verenigin-
gen beter te informeren over de 
mogelijkheden om goedkoop geld te 
lenen voor bouw, verbouw of op-
knappen van hun accommodatie. Nu 
kan men daar € 7.500 lenen. In 2007 
werd aan slechts één vereniging, TTCV 
Veghel, geld geleend.  

-    Door Adri Dam werd mondeling toe-
lichting gegeven over de stand van 
zaken m.b.t. opleidingen o.a. tafelten-
nisleider 1, tafeltennistrainer 2 en 3 en t.
z.t. mogelijk tafeltennistrainer 4 en 5. Hij 
schetst ook de rol van de afdelingen in 
het hele opleidingstraject.  

-    Aan de BR werd het advies van de TAC 
voor de uitgangspunten voor het top-
sportbeleid voorgelegd. In het nieuwe 
plan komt de sporter centraal te staan, 
wordt de trainer gestuurd en faciliteert 
de bond.  

-    Artikel 37 van het competitiereglement 
is gewijzigd. Daarin is nu bepaald dat de 
competit ieleider aan een niet 
opgekomen team winstpunten in 

Verslag bondsraad vervolg 

De nieuwe BR gaat 

bestaan uit 24 leden. 
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Verslag Bondsraad vervolg 

mindering kan brengen. In het nieuwe artikel staat dat dit niet het geval zal zijn indien 
sprake is van overmacht. De betrokken competitieleider beslist in een voorkomend 
geval of er inderdaad sprake was van overmacht.  

-     Een spelregelwijziging: M.i.v. 1 augustus 2008 geldt spelregel 3.4.2.2. voor alle 
wedstrijden. Dit houdt in dat tijdens een wedstrijd een batje niet mag worden 
verwisseld tenzij het zonder opzet dermate is beschadigd dat het niet meer gebruikt 
kan worden.  

-     Mari de Graaf, de financiële man van het BB is met verlof van 15 mei – 15 augustus 
2008.  

-     Opzet eredivisie. Een rapport over de opzet van de eredivisie is besproken met 
verenigingen uitkomende in ere- en 1e divisie. Het rapport werd redelijk omarmd maar 
de concrete voorstellen werden niet door de verenigingen gedragen. Eredivisie 
verenigingen willen naar een 1-jarige competitie. Het HB gaat de problematiek 
opnieuw bezien.  

-     Door Nico van Erp werd nog gevraagd of het juist is dat mensen die bij twee 
verenigingen lid zijn en bij één vereniging competitie spelen, toch tweemaal 
bondscontributie moeten betalen. Dit werd bevestigd. 

 
Tot slot werd door Nico dank gebracht aan de HB-leden voor het vele werk dat zij weer 
hebben verricht voor de NTTB. 

In het Regio Noord Oost Brabant werd op vrijdag 23 mei voor de 23e keer het Regionale 
bestuurstoernooi georganiseerd. De organisatie was, zoals de vorige 22 versies, in handen 
van OTTC. Ook dit seizoen werden van buiten het Regio Noord Oost Brabant verenigingen 
uit Gelre uitgenodigd.  De vereniging  Herpen uit de afdeling Gelre was een van de 
deelnemende verenigingen. Verheugend was dat alle 26 aangemelde deelnemers 
aanwezig waren . Dus geen afmeldingen op de avond.  
De 26 deelnemers begonnen om 19.30 aan hun wedstrijden. De deelnemers waren 
ingedeeld in meerkampen in twee klassen. In elke meerkamp gingen de nummers 1 t/m 2 
over naar de halve finales. 
In de A klasse was het  Berry vd Burgt die in de finale van zijn Herpense teamgenoot  Henk 
Gijsbers met 11-9 in de 5e game wist te verslaan. In de halve finale had Berry in 3 games 
Kees van Elst (OTTC) verslagen. De andere halve finale versloeg Henk de Never Despair 
bestuurder Rick Oostelbosch in 4 games. 
In de  B klasse was het Johny van Esch (Schijndel) die in 3 games in de finale Henk van 
Rijn (Regio bestuur) versloeg. Henk won in zijn  halve finale in 5 games van Kevin van 
Aalst (Rotac’82). In de 2e halve finale won Johny van Esch in 3 games van Mart 
Berkelmans (Schijndel). 
Na afloop kon wedstrijdleider Nico van Erp aan de nummers 1 en 2 de prijzen uitreiken. 
De verenigingsprijs ging met 23 punten naar Herpen. Met 17 punten werd Schijndel  2e en 
OTTC met 12 punten 3e. 
Een nieuwtje voor het komende jaar is het voorstel van Rotac’82 dat de wisselbokaal wel 
blijft maar de winnende vereniging van dit jaar (dus ttv Herpen) een prijs beschikbaar stelt 
voor het toernooi van 2009. Als winnaar van het vorige seizoen had Rotac’82 al een grote 
beker mee gebracht naar Oss. Deze ging dus nu naar Herpen. 
Geruime tijd na deze prijsuitreiking vertrokken nog diverse deelnemers voldaan huiswaarts 
en wordt al weer uitgezien naar het volgende bestuurstoernooi in 2009. 

Berry v.d. Burgt wint bestuurstoernooi 

Door Nico van Erp 
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De Algemene Ledenvergadering kende dit 
jaar een andere opzet. Voor de pauze 
werden in hoog tempo de gebruikelijke 
agendapunten besproken en daarna kon in 
kleinere groepen over vier verschillende 
onderwerpen gesproken worden. Allereerst 
maar iets over de vergadering. 

ALV 

Door Johan Heurter 

Het vergaderen ging een stuk sneller 
doordat de verenigingen alleen vooraf 
schriftelijk op een aantal zaken hadden 
kunnen reageren. Bij de financiële 
voorstellen kwam nog iets raars aan het 
licht. Voor 2009 zou er niets veranderen en 
de contributie zou hetzelfde blijven. Echter, 
uit de financiële voorstellen bleek dat de 
afdelingscontributie wel geïndexeerd is. 
Chris van Dijk, die vanwege zijn werk niet 
aanwezig kon zijn, zal hier nog opheldering 
over verschaffen. 
Ook kwam er uit de vergadering nog een 
zinvolle vraag die doorgespeeld zal worden 
aan de Bondsraad. Als iemand lid is van 
twee verenigingen moet hij ook twee keer 
de basiscontributie van de NTTB betalen. 
We wachten met spanning op een 
antwoord. 
De samenstelling van 
het afdelingsbestuur is 
of beter wordt een 
groot probleem. Nico 
van Erp wil er mee 
stoppen en houdt de 
zaak draaiende tot er 
een opvolger is 
gevonden, Chris van 
Dijk heeft aangegeven 
dat komend jaar 
absoluut zijn laatste 
jaar is en Adri Dam wil 
ook graag plaatsmaken 
voor een jongere. De 
kandidaten l iggen 
helaas niet voor het 
oprapen en er zal 
f a n a t i e k  g ezoch t 
moeten worden naar 

opvolgers. Zonder afdelingsbestuur kunnen 
wij als verenigingen immers ook niet 
draaien. 
Mick van Hoof (zie elders in dit blad) werd 
door de afdeling ook in het zonnetje gezet. 
Hij werd benoemd in de ereraad in goud. 
Hiermee eert de afdeling hem voor zijn 
activiteiten voor de landelijke bond, met 
name natuurlijk de 25 jaar dat hij, met zijn 
vereniging ttv Stiphout, de NK in Helmond 
heeft georganiseerd. 
 
Thema bijeenkomsten 
Na de pauze waren er een viertal thema 
bijeenkomsten. Adri Dam sprak over 
Tafeltennis en Ouderen. Hij schetste de 
kenmerken van de senior en gaf allerlei tips 
hoe je kunt gaan beginnen met een groep 
ouderen. Uit de praktijk gaf hij tips voor het 
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opzetten van een training en voorbeelden van activiteiten die je kunt doen met de 
doelgroep. Daarbij dient de derde helft niet vergeten te worden. 
Ingrid Koppelman sprak over Werving, Opvang en 
Behoud van leden, een onderwerp wat voor de 
teruglopende belangstelling voor de tafeltennissport 
van enorm veel belang is. Een aantal aanwezigen 
sprak over het onderwerp Geld over! Wat gaan we 
ermee doen? Ik weet niet wat voor goede tips uit 
deze bespreking gekomen zijn, maar we horen daar 
vast binnenkort nog wel meer over. 
Zeven bestuurders namen de moeite om met Henk 
Sandkuyl en mij te praten over de website en ge-
Mixed. Daar kwam uit dat de site wel interactiever 
mag worden en Jacques Derksen zou graag 
commentaar kunnen leveren op berichten, bv. via 
een forum. Een vernieuwde lay-out zou de site 
misschien aantrekkelijker kunnen maken voor de 
jeugd. 
Over ge-Mixed waren de aanwezigen tevreden. Wel 
wordt er nagedacht om berichten voor dit blad 
sneller via de website te publiceren. Nadeel: langere 
artikelen lenen zich niet voor het lezen achter het 
beeldscherm en ge-Mixed is bij uitstek geschikt 
(gezien de opmaak) om uit te printen. 
 
De mensen die ik na afloop gesproken heb over de nieuwe opzet van de vergadering 
waren hier zeer tevreden over. Het was informatief, boeiend, leerzaam en je kreeg de kans 
eens te zeggen wat je graag anders zou zien. Voor herhaling vatbaar dus. 
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Zaterdag 31 mei organiseerde ttv Unicum uit 
Geldrop voor de elfde maal het jaarlijkse 
voetbaltoernooi voor tafeltennisvereniging-
en. De weergoden hadden, tot 14.00 uur, 
rekening gehouden met de deelnemers; het 
was prachtig voetbalweer. Daarna regende 
het twee uur achter elkaar. Dit mocht echter 
de pret niet drukken, men ging vol overgave 
door om de beste prijs te behalen die voor 
hun team mogelijke was. Toen de finale om 
17.15 uur gespeeld moest worden scheen 
de zon weer volop en het is verder de hele 
avond droog gebleven. 

The Shotboys winnen voetbaltoernooi 

Door Johan Franssen 

Wederom waren de reactie van de 
deelnemers positief. Het 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 het maximale aantal van 
24 teams ingeschreven, waaruit blijkt dat 
het voetbaltoernooi een groot succes 
geworden is in Noord Brabant en zelfs ver 
daarbuiten. Er deden namelijk ook weer 4 
teams van buiten de Brabantse grenzen 
mee, Arnemuiden met 2 teams, Nieuw-
Vennep met 1 team en Shot ’65 uit 
Zwijndrecht met 1 team. 
De tafeltennissers van 24 teams uit 20 
verenigingen, waarvan TTV Wanzl 
Belcrum, TTV Arnemuiden, TTV The 
Backhands en TTV unicum met 2 teams, 
hebben laten zien dat ook zij met een 
voetbal aardig uit de weg te kunnen.  
Op de velden van VV Braakhuizen in 
Geldrop werd fanatiek maar uiterst sportief 
gestreden om een plaats in de finales. 
Er werden 96 wedstrijden van 12 minuten 
gespeeld alvorens bekend werd dat “The 
Shotboys” van TTV Shot ’65 uit Zwijndrecht 
dit jaar de winnaar zou zijn. In een 
spannende finale tegen “Valkenswaard” 
werd met 2–0 gewonnen. Over het hele 
toernooi gezien waren dat de terechte 
winnaars.  

De derde plaats was voor het team “Uw 
bedrijfsnaam hier, melden met een rondje 
bier” van TTV Nieuw Vennep dat om de 
plaatsen 3 en 4 won van het team 
“Hotak’68” van de gelijknamige tafeltennis-
vereniging. 
 
Het team “EFC niet alleen op de camping” 
van TTV Taveres uit Eindhoven won de zo 
fel begeerde Fair–play cup. Zij hebben na 
11 jaar deelname, en nooit zo’n hoge 
plaatsing, eindelijk de meest begeerde prijs 
in de wacht kunnen slepen.  
Het was dit jaar sowieso een zeer sportief 
toernooi. Op een gebroken vinger en wat 
dikke enkels en knieën na viel de schade dit 
jaar mee. De dagen erna zal er wel weer 
vreselijk over spierpijn geklaagd zijn, maar 
dat hoort erbij.  
 
Nadat om 19.00 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. De feestavond werd 
evenals vorig jaar op een fantastische wijze 
opgeluisterd door de muzikale klanken van 
de feestmaker bij uitstek Richard. 
 
Namens TTV Unicum willen we alle 
deelnemers en alle vrijwilligers bedanken 
voor wederom een fantastische dag. 



17 

Eindelijk is het dan zover voor ttv The Back 
Hands uit Sint Willebrord. Na vele jaren 
van onderhandelen is nu, in opdracht van 
de gemeente Rucphen, gestart met de 
nieuwbouwaccommodatie voor de tafel-
tennisvereniging. Enkele meters van de 
vroegere speellocatie, naast Hotel/Cafe De 
Kwast en op enkele meters afstand van 
twee basisscholen is nu begonnen met de 
eerste graafwerkzaamheden. 

The Back Hands starten nieuwbouw 

The Back Hands, inmiddels 40 jaar actief, is 
enorm trots dat dit doel is bereikt. Ondanks 
heel veel tegenwind van het vorige college 
en de hierdoor dreigende ondergang, is het 
bestuur en de vaste kern blijven geloven in 
een ommekeer. Met de komst van het 
nieuwe college enkele jaren geleden werd 
al snel een nieuwe koers uitgestippeld. Er 
werd door beide partijen water bij de wijn 
gedaan. De vereniging koos de locatie en 
de gemeente Rucphen kreeg de vrije hand 
in de opzet van het multifunctionele 
gebouw. Dit resulteerde in een prachtig 
plan, een verzamelgebouw waarin Back 
Hands een eigen entree, iets ruimere 
speelzaal, sanitaire voorziening en eigen 
kantine gaat krijgen. Bij de architect stond 

voorop dat de identiteit van de vereniging 
bewaard moest blijven. Dat is met deze 
opzet goed gelukt.  
Daarnaast zal de vereniging de tussen-
ruimte voor de scouting gaan exploiteren. 
De peuterspeelzalen, die ook in dit gebouw 
aan de achterzijde worden gehuisvest, 
zullen indien gewenst in overleg met Back 
Hands, ook bepaalde activiteiten in de zaal 
gaan houden. Het aangewezen bouwbedrijf 
gaat ervoor zorgdragen dat in februari 2009 
het multifunctionele gebouw zal worden 
opgeleverd. De feestelijke opening zal na 
de voorjaarscompetitie van 2009 plaats 
gaan vinden. 
Opnieuw een slag in de goede richting voor 
de tafeltennissport! 
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Elke vereniging heeft een bestuur, maar 
hoe kun je het beste je bestuur inrichten? 
Welke structuur kies je, welke functies 
moeten er zijn? Wat zijn de taken en 
verantwoordelijkheden? Hoe richt je een 
commissie in? Wat moet je vastleggen? 
Joop Matteman heeft een volledige 
handleiding geschreven en dit document  
kan door elke vereniging gebruikt worden.  

Hoe richt je een verenigingsbestuur in? 

De handleiding bestaat uit vijf delen: 
1.      Bestuur en commissies 
2.      De Voorzitter 
3.      De secretaris 
4.      De penningmeester 
5.      De commissies 
 

Het is een gemakkelijk geschreven 
document waar elke vereniging zijn 
voordeel mee kan doen. Het is gratis te 
downloaden via de website van de NTTB. 
Je vindt het onder verenigingen, 
verenigingendesk, inrichting verenigings-
bestuur. 

Harald Hanemaaijer nieuwe PR-man 

De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) 
stelt Harald Hanemaaijer (25) met ingang 
van 1 juli aan als verantwoordelijke voor 
communicatie, media en website. 
Hanemaaijer zal zich bij de NTTB onder 
andere gaan bezighouden met alle interne- 
en externe communicatie. Bovendien is hij 
aanspreekpunt voor de media en in die 
hoedanigheid zal hij zorg dragen voor het 
uitbouwen van de aandacht voor de 
tafeltennissport. Verder behoort het 
bewaken van de kwaliteit en actualiteit van 
de bondswebsite tot zijn takenpakket.  
De afgelopen jaren is de Zoetermeerder 
werkzaam geweest als (sport)journalist bij 
zowel dagbladen als radio/televisie. Hij 
begon zijn carrière bij de Haagsche Courant 
en was daarna werkzaam bij Radio TV 
West, AD Sportwereld en Spits.  
,,Met mijn al opgedane ervaring denk ik 
positief te kunnen bijdragen aan de 
uitstraling van tafeltennis. Er liggen de 
komende jaren veel kansen om zaken 
structureel te verbeteren en die uitdaging 
ga ik graag aan”, motiveert hij zijn keuze 

voor de NTTB. 
Ook de pas aangestelde NTTB-directeur 
Frank Berteling is verheugd met de 
versterking van de staf op het 
bondsbureau. ,,Op het gebied van 
communicatie, media en website liggen 
veel kansen en mogelijkheden. Ook moeten 
we nog een flinke inhaalslag maken. Ik ben 
blij dat Hanemaaijer deze uitdaging met ons 
aangaat en ik kijk vol vertrouwen uit naar 
de wijze waarop hij zijn rol gaat invullen.’’  
In zijn vrije tijd is Hanemaaijer eveneens 
betrokken bij de sport als bestuurslid en 
actief tafeltennisser bij Taverzo in 
Zoetermeer. 
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Uit de clubbladen 

•    Verenigingen met een eigen accommo-
datie hebben vaak meer werk dan vere-
nigingen die huren. Er moet onderhoud 
gepleegd worden en natuurlijk moet er 
schoongemaakt worden. Dat komt heel 
vaak neer op een kleine groep vrijwilli-
gers, al kan uiteraard iedereen meehel-
pen.  

 

•    Bij ttv ODT in Roosendaal wordt op za-
      terdag 16 augustus geklust. De zaal 
      wordt opgeruimd, kleine reparaties wor-
      den verricht en er wordt schoonge-
      maakt. De zaal wordt tip top in orde ge-
      maakt voor het nieuwe tafeltennissei-
      zoen. Uiteraard mogen alle leden ko-
      men helpen en voor broodjes tijdens de 
      lunch wordt gezorgd. 
 

•    Bij ttv A.T.T.C. ’77 in Aarle-Rixtel wordt 
er ook voor het nieuwe seizoen ge-
poetst. Daar zal dat op woensdagavond 
13 augustus gebeuren en iedereen die 
mee komt helpen krijgt iets lekkers bij 
de koffie.  

 

•    Bij ttv Never Despair in Den Bosch staat 
de grote schoonmaak gepland op zater-
dag 23 augustus. Wat er allemaal ge-
poetst moet worden: keuken/bar, kanti-
ne, kleedruimte en douches, materialen-
hok zaal, materialenhok Never Despair 
en de fietsenstalling. 

 

•    TTV Wanzl-Belcrum uit Breda heeft een 
nieuwe vloer. De oude is door vrijwilli-
gers op 7 juni gesloopt en in de zomer-
vakantie wordt er een nieuwe gelegd. 
Vanaf het nieuwe seizoen zal er streng 
gelet worden op de twee regels die ei-
genlijk al lang van toepassing waren: 

      Geen drank en etenswaren nuttigen in 
de zaal (ook geen drank in flesjes); 

      Er mag alleen getafeltennist worden met 
schone zaalsportschoenen. 

 

•    In Rotsvast, het clubblad van ttv Taver-
bo uit Boxtel, staat een top 25 van oud-
ste leden. Leuk voor iedereen om pre-
cies te weten hoe lang hij/zij lid is en 
misschien een leuk idee voor andere 
clubbladredacties. 

•    In het weekeinde van 5-6-7 september 
viert sv Red Star ’58 het 50-jarig jubile-
um. Het programma: 

     Vrijdagavond:          reünie. 
     Zaterdagmiddag:    receptie van 14.00 

tot 16.30 uur. 
     Zaterdagavond:      feestavond vanaf 

19.00 uur, met bij aanvang een groot 
buffet. 

     Zondagochtend:     brunch vanaf 11.00 
uur. 

 

•   TTV Het Markiezaat uit Bergen op Zoom 
bestaat 40 jaar en viert dat op zaterdag 
13 september. ’s Middags is er een toer-
nooi voor oud-leden en leden die lang lid 
zijn, om 18.00 uur begint het buffet en 
aansluitend is de feestavond met mu-
ziek en entertainment. 

 

•    TTV Smash uit Geertruidenberg bestaat 
in december 45 jaar. Welke heuglijke 
activiteiten daarbij georganiseerd gaan 
worden is nog niet bekend. 

 

•    Het rookverbod is op 1 juli van kracht 
geworden en dus mag er in tafeltennis-
kantines ook geen sigaret meer worden 
opgestoken. Dat betekent dat asbakken 
overbodig zijn geworden. Bij ttv Tanaka 
uit Etten-Leur mogen de leden daarom 
als aandenken een asbak mee naar 
huis nemen. 

 

•   In Kluts, het clubblad van ttv Stiphout uit 
Helmond staat een algemene jaaragen-
da aller tijden. De afgedrukte jaarplan-
ning, met weeknummers, geldt voor elk 
jaar. Dus in week 4 in juli wordt de zaal-
vloer grondig gereinigd en in week 1 van 
september is de vrijwilligersdag. Makke-
lijk, kan iedereen voor de komende tien 
jaar vast de clubactiviteiten plannen. 
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•    TTV Westerzicht beschikt over twee T-
tags. Ze zijn aangeschaft voor de jeugd, 
maar ook anderen mogen ze gebruiken, 
mits er wordt afgerekend. U weet niet 
waar we het over hebben? Ik ook niet, 
dus maar even googelen. Een T-tag is 
een handig en compact apparaatje dat 
achter de voorruit geplaatst dient te wor-
den. Hiermee is het mogelijk zonder te 
stoppen iedere tolpoort te passeren als 
u gebruik wilt maken van de Wester-
scheldetunnel. Bij elke passage wordt 
het verschuldigde tolbedrag - minus de 
speciale T-tagkorting - automatisch van 
het bij de Westerscheldetunnel uitstaan-
de passagetegoed afgeboekt. Een en-
kele reis kost op die manier € 3,60 en 
de leden van ttv Westerzicht dienen, als 
ze de T-tag willen gebruiken, vooraf te 
betalen bij de penningmeester. 

Opleiding tafeltennistrainer-2 

Dit najaar start er in Cuijk een cursus tafel-
tennistrainer 2. De opleiding geeft cursisten 
de gelegenheid om zich de kennis en vaardig-
heden eigen te maken of te verbeteren die 
nodig zijn om verantwoord leiding te kunnen 
geven aan beginnende jeugdige spelers. 
 
Een tafeltennistrainer-2 begeleidt in de vereni-
gingspraktijk hoofdzakelijk beginnende jeugd 
in de leeftijd van 8 tot en met 15 jaar. Het 
werk in de trainingszaal staat daarbij centraal 
en een tafeltennistrainer-2 brengt daar dan 
ook de meeste tijd door. Het leiding geven 
van een tafeltennistrainer-2 is gericht op het 
zinvol bezig zijn van de kinderen. 
Het zinvol bezig zijn is meer dan alleen het 
aanleren van een goede techniek, het winnen 
van een wedstrijd of het anderhalf uur heel fa-
natiek trainen. Het betekent dat elk kind met 
veel plezier op zijn eigen wijze de tafeltennis-
sport beoefent. 
Een tafeltennistrainer-2 kan de kinderen hier-
bij helpen door een gelijkwaardige benadering 
van alle jeugdigen, want: 
-    is er een verschil tussen een kind dat dol-

graag spelletjes wil doen en een kind dat 
een uur achtereen bezig is met techniek-

training? 
-    is er verschil tussen een kind dat hogerop 

wil komen en een kind dat zomaar gezellig 
een balletje wil slaan? 

Ja, dat is zo, maar niet in de wijze van bena-
dering naar het kind toe en in het respecteren 
van de keuze of de mogelijkheden van het 
kind. De manier waarop een tafeltennistrainer-
2 met zijn/haar spelers omgaat, bepaalt of de 
kinderen plezier in tafeltennis hebben en hou-
den. 
 
Om op deze wijze leiding te kunnen geven 
dient de tafeltennistrainer-2 te beschikken 
over de nodige kennis, vaardigheden en goed 
leiderschapsgedrag. 
 
De opleiding wordt gegeven bij  
TTV Cevelum 
Havikshorst 24 
5431 LZ  Cuijk 
Tel.: 0485-322783 
De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten op 
maandagavond van 19.30 tot 22.30 uur. De 
kosten bedragen € 175 en opgeven kan via 
het Bondsbureau van de NTTB. 


