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Redactioneel 

Colofon 

Nederlandse dames Europees Kampioen 
 
Het Nederlandse damestafeltennisteam heeft geschiedenis 
geschreven door in Sint-Petersburg de Europese titel te 
veroveren. De dames met de echt Nederlands aandoende 
namen Li Jiao, Li Jie en Elena Timina wonnen de finale te-
gen Hongarije overtuigend met 3-0. Een enorme prestatie 
die bewondering afdwingt. Maar het echt werk komt nu 
pas. Twee Chinese dames en een Russische zijn het uit-
hangbord van de NTTB en dat moet nu vertaald worden 
naar de breedtesport. Dit succes moet uitgebuit worden en 
er moeten initiatieven ontplooid worden om mensen in Ne-
derland warm te krijgen voor onze sport. Succes levert im-
mers heel vaak een aanwas van nieuwe spelers en speel-
sters op, met name bij de jeugd. Li Jiao, Li Jie en Elena Ti-
mina moeten hiervoor ingezet worden. Clinics, propagan-
datours, televisieoptredens, noem maar op, de hele range 
aan publiciteitsmogelijkheden moet benut worden. Ook 
Trinko Keen, winnaar van zilver in het dubbelspel met Wer-
ner Schlager kan ingezet worden. 
Of dat ook gaat gebeuren? Waarschijnlijk niet. We kabbe-
len rustig voort en hopen dat het ledental niet nog verder 
terugloopt. 
 
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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Wilt u de inschrijvingen schriftelijk insturen dan kan dat ook maar heeft niet onze 
voorkeur. Doe dit dan naar: Harrie Kuijpers, Kavelaarstraat 32, 5708 JC, Helmond. Tel.
nr.: 0492-536984. 
Het liefst zien wij dat u de spreadsheet gebruikt "Spreadsheet voor inschrijving Zuidwest 
2009.xls" en deze dan via de mail verstuurt naar zwk@nttb-zuidwest.nl. 
De uitnodigingen worden ook via de e-mail verstuurd naar de wedstrijdsecretarissen jeugd 
en senioren. De betreffende e-mail adressen die hier voor gebruikt gaan worden komen 
uit het NAS programma van de NTTB. Door de deelname van uw vereniging kunt u ook 
een steentje bijdrage om van deze kampioenschappen een succesvol toernooi te maken.  
Daar de kampioenschappen van zowel de jeugd als de senioren op een dag 
georganiseerd worden kan het best voorkomen dat het toernooi vroegtijdig is volgeboekt. 
Wij vragen dan ook uw begrip als uw inschrijving nadat het toernooi is volgeboekt, niet 
meer geaccepteerd kan worden.  

Inschrijving ZuidWest kampioenschappen 

Op zondag 18 januari 2009 worden weer de 
afdelingskampioenschappen van ZuidWest 
georganiseerd. De organisatie is dit jaar weer 
in handen van de werkgroep T en W en de 
vereniging TTV Veldhoven.  
U kunt de inschrijfformulieren downloaden via: 
http:/ /www.nttb-zuidwest.nl/zw2009 of 
aanvragen via: zwk@nttb-zuidwest.nl. 

Door Mick van Hoof 
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Het afdelingsbestuur een beetje verbouwd 

Tijdens de laatste vergadering van het 
afdelingsbestuur is besloten John van Geel met 
ingang van oktober te benoemen tot voorzitter 
ad interim van de afdeling en hem bij de 
volgende ledenvergadering voor te dragen als 
voorzitter. Adri Dam blijft in het 
afdelingsbestuur en wordt de contactpersoon 
voor de technische commissie en blijft de 
belangen voor opleidingen behartigen. 

Wat is de achterliggende reden van deze 
wisseling? 
 
Tijdens de laatste afdelingsvergadering 
heeft Adri Dam te kennen gegeven ruimte 
te willen maken voor een jongere opvolger 
indien een geschikte kandidaat zich zou 
aandienen.  
 
In de afgelopen periode na de 
afdelingsvergadering heeft John van Geel 
(bestuurslid technische zaken) 
geconstateerd dat er in 
toenemende mate een 
belangentegenstelling is 
tussen het technische 
commissie werk en het al 
dan niet selecteren van zijn 
dochter door dezelfde 
technische commissie voor 
bepaalde trainingen en 
wedstrijden. In het belang 
van eenieder heeft John 
van Geel besloten het 
technisch werk neer te 
leggen om daarmee de 
gewenste onafhankelijkheid 
in voldoende mate blijvend 
te kunnen borgen. John van Geel gaf 
meteen aan bereid te zijn in het 
afdelingsbestuur te blijven zitten mits er een 
geschikte functie voor hem is passend bij 

zijn ervaringen.  
Op initiatief van Adri Dam is John van Geel 
vervolgens gevraagd om het voorzitter-
schap van Adri Dam over te nemen. John 
van Geel heeft hier positief op gereageerd. 
Het bestuur heeft op basis van dit alles 
besloten om John van Geel met ingang van 
oktober te benoemen tot voorzitter ad 
interim en hem bij de volgende 
ledenvergadering voor te dragen als 
voorzitter. 

 

 

 

John van Geel is de 

nieuwe voorzitter 

van onze afdeling. 

Door Jan Mijnsbergen 
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Dianne Overbeeke verrast op jeugd EK 

Begin juni wist Dianne ongeslagen de finale 
van de Nationale Jeugdmeerkampen te 
winnen in haar leeftijdscategorie. Na deze 
prestatie werd ze uitgenodigd voor het 
Nationale team. Na een voorbereiding op 
Papendal vertrok Dianne met de 
Nederlandse selectie naar Italië. Het 
meisjesteam bestaande uit Dianne, Britt 
Eerland en Alice Barendregt werden 
gecoacht door international Elena Timina. 

Op vrijdag 11 juli werd gestart met de 
landenwedstrijd.  
De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen 
Servië, helaas zonder Dianne in de basis. 
Deze wedstrijd werd met 2-3 verloren. 
Eerland en dubbelwinst (Eerland/
Barendregt) zorgden voor de punten. De 
tweede wedstrijd van de dag tegen Polen 
werd met dezelfde speelsters gespeeld. 
Deze wedstrijd werd ook verloren, 1-3 door 
winst van Eerland.  
 
Op zaterdag werd de laatste poulewedstrijd 
gespeeld tegen Hongarije. Deze keer wel 
met Dianne achter de tafel. Ze ging 
voortvarend van start door de eerste game 
met 11-9 te winnen van Madarsz. Helaas 
gingen daarna 3 games naar de 
Hongaarse. De dubbel werd daarna ook 
verloren waardoor een 0-3 nederlaag op het 
bord verscheen.  
De kadetten dienden daarna te spelen voor 
behoud in de 1e categorie. 
 
Op zondagochtend werd de 1e vervolgronde 
gespeeld. Servië was de tegenstander. 
Deze wedstrijd starte Dianne niet in de 
basis. Door haar teamgenoten werd een 
goede stap in de richting gezet voor 
behoud. Er werd met 3-1 gewonnen. Op 
zondagmiddag werd er gespeeld tegen 
Frankrijk (1/8e finale).  Eerland zette 
Nederland op een voorsprong door met 3-1 
te winnen. Daarna was het de beurt aan 
Dianne, nu wel in de basis. Tegen Gasier 
moest ze duidelijk warmdraaien gezien de 
gamestanden : 5-11, 3-11, 11-7 en 8-11. 
De dubbel werd daarna nipt verloren in de 
vijfde game door Eerland en Barendrecht. 
Eerland trok daarna de stand gelijk door 
van Gasnier te winnen. Daarna was het 
weer de beurt aan Dianne.  

Dianne Overbeeke schreewt het uit naar haar 
sensationele overwinning tegen Leveque! 
(foto nttb/h. hommes) 

Door Adriënne Suijkerbuijk 

In het zonnige Terni (Italië) nam Dainne 
Overbeeke uit Hoogerheide half juli deel aan 
het Europese Jeugd Kampioenschap 
Tafeltennis. De Hotakspeelster speelt in het 
Nederlandsteam meisjes kadetten.  
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Een ver boven zichzelf uitstijgende Dianne 
pakt sensationeel de winst in 4-games 
tegen Gasnier, iets wat niemand in Terni 
verwacht had. Dianne heeft geen notering 
op Europese ranking, dus een prestatie van 
formaat en een prachtige verrassing. 
Oranje was daarna zeker van behoud in de 
1e categorie. Door deze overwinning moest 
gespeeld te worden tegen Roemenië in de 
kwartfinale. Een zeer sterke tegenstander. 
Eerland kwam tegen Roemenië knap 2x tot 
winst. Dianne verloor haar eerste wedstrijd 
met 0-3 tegen Szocs. In haar tweede partij 
van de dag wist ze 1 game af te snoepen 
van Ciobanu. Door het verlies (3-2) diende 
er daarna gespeeld te worden voor plaats 5 
tot en met 8. 
Maandagavond was Spanje de tegen-
stander. Er werd met duidelijk 3-0 cijfers 
gewonnen. Dianne had met een 3-2 zege 
tegen Bueno haar aandeel. Daarna moest 
er weer gespeeld worden voor plaats 5 of 6. 
Moldavië was de tegenstander. Na winst 
van Eerland en de dubbel was het de beurt 
aan Dianne om de wedstrijd in winst om te 
zetten. Zou ze het zelfde kunnen presteren 
als tegen Frankrijk? Het werd een wedstrijd 
met verschillende gezichten. Draganel nam 
een 2-0 voorsprong maar Dianne vocht zich 
terug in de wedstrijd (2-2). In de 
beslissende vijfde game liet ze er geen gras 

over groeien en ging van 5-5 naar een 10-5 
voorsprong. Echter, ze verspeelde haar 
wedstrijdpunten en verloor de game met 
10-12. Hierdoor ging de overwinning naar 
Moldavië. Ondanks het verlies werd het 
beste EJK-resultaat sinds 1995 behaald. 
Voor het team een prestatie buiten 
verwachting waaraan Dianne een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd. Vooral 
gezien het feit dat Eerland en Barendregt 
eerste keus waren van coach Timina. In de 
wedstrijd tegen Hongarije heeft Dianne 
haar plaats veroverd met goed spel om 
vervolgens die prachtige prestatie te 
leveren tegen Frankrijk, waar haar een 
vaste plaats in het team opleverde voor de 
vervolgwedstrijden.  
 
Vanaf donderdag 17 juli werd het 
enkeltoernooi gespeeld. 
In de eerste ronde bij de meisjes kadetten 
trof ze een speelster uit Slovenië. In de 
wedstrijd tegen Galic kwam Dianne 
Overbeeke traag op gan. Nipt verloor ze de 
eerste 3 games. Daarna kwam ze op stoom 
en won 3 games op rij. Helaas moest ze in 
de beslissende 7e game haar meerdere 
herkennen en verloor de partij.  
 
Dianne Overbeeke - Galic      
8-11 7-11  8-11 11-7 11-8 11-9 2-11     3-4 

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 
Zaterdag 8 november  Receptie BSM in Dongen tgv 60-jarig bestaan 
Zondag 9 november    Nationale B en D meerkampen senioren, ½ finales 
Zondag 9 november    SB Ranglijsttoernooi in Weert 
Zaterdag 15 november 3e C/D jeugdranglijsttoernooi 
Zondag 16 november  1e A jeugdranglijsttoernooi 
Zondag 23 november  Afdelingsontmoeting jeugd in Oss 
Vrijdag 28 november   Beslissingswedstrijden afdelingscompetitie 
Zondag 7 december    Nationale B/D meerkampen senioren finale 
Zaterdag 13 december 2e B-ranglijsttoernooi jeugd in Assen 
Zondag 14 december  4e C-ranglijsttoernooi jeugd in Assen 
Zondag 14 december  2e SB Ranglijsttoernooi in Emmeloord 
Zaterdag 20 december Nationale jeugdmeerkampen 1/4 finales 
Zaterdag 20 december Regionale Kampioenschappen Noord-Oost Brabant jeugd 
Zondag 21 december  Regionale Kampioenschappen Noord-Oost Brabant senioren 

Agenda 
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Oorspronkelijk werd dit evenement in of 
rondom de kerstvakantie georganiseerd. Nu 
heeft U vanaf de herfstvakantie tot en met 
de krokusvakantie de mogelijkheid om dit 
evenement te organiseren. 
Ook úw vereniging kan dit Kinder 
Tafeltennisfeest organiseren. Leest u 
daarom aandachtig de onderstaande 
informatie en meldt u aan! 
 
Wat is het Kinder Tafeltennisfeest? 
Het Kinder Tafeltennisfeest is een kennis-
makingsactiviteit voor kinderen van de 
basisscholen. 
U bepaalt zelf voor welke groepen van de 
basisscholen u het Kinder Tafeltennisfeest 
organiseert. Via de scholen nodigt u deze 
kinderen uit om deel te nemen. De kinderen 
schrijven zichzelf in voor deelname. 
Via spelvormen en/of wedstrijdjes maken 
de kinderen binnen uw vereniging kennis 
met tafeltennis. Het doel van het Kinder 
Tafeltennisfeest is dat kinderen een 
gezellige tafeltennisdag hebben, waarbij 
niet de prestatie maar de kennismaking met 
de tafeltennissport voorop staat. 
 
Waarom het Kinder Tafeltennisfeest? 
Het organiseren van dit evenement biedt 
voor uw vereniging prima mogelijkheden 
om de tafeltennissport te promoten. 
Tegenwoordig maken kinderen al jong een 
keuze voor de sport. 
Het is daarom goed om kinderen vroegtijdig 
op leuke manier te laten kennismaken met 
onze sport. 
Het Kinder Tafeltennisfeest biedt 
aanvullend tal van mogelijkheden voor het 

starten van ledenwervingsactiviteiten. Zo 
kunt u de kinderen een strippenkaart 
meegeven voor gratis trainingen of 
uitnodigen voor een serie kennismakings-
lessen, u kunt met de school afspreken dat 
u nog eens een aantal gymlessen wilt 
organiseren, u kunt door middel van een 
leuke kleurwedstrijd de kinderen voor de 
prijsuitreiking nog eens naar uw 
accommodatie laten komen en dan bijv. 
een tafeltennisclinic aanbieden of een 
competitie ‘rondje rond de tafel’ opzetten. 
 
Ondersteuning van de NTTB 
De NTTB ondersteunt u met een team van 
enthousiaste afdelingscoördinatoren en 
diverse materialen. Alle verenigingen met 
jeugdleden ontvangen begin oktober via de 
afdelingscoördinator informatie over het 
Kinder Tafeltennisfeest met daarbij het 
inschrijfformulier en een overzicht van de 
afdelingscoördinatoren. Met eventuele 
vragen over het organiseren van dit 
evenement kunt u bij hen terecht. 
Voor uw vereniging zijn (standaard) 
materialen ontwikkeld zoals: posters, 
brieven voor de scholen, een handleiding 
met daarin tips voor de organisatie en 
ideeën voor ledenwerving. 
De standaard materialen voor het nieuwe 
seizoen staan inmiddels op de website van 
de NTTB (www.nttb.nl, verenigingsonder-
steuning, ledenwerving, kindertafeltennis-
feest) zodat u deze kunt gebruiken voor 
promotie en inschrijving. 
Ook stelt de afdeling wederom een bijdrage 
beschikbaar die over de deelnemende 
verenigingen wordt verdeeld. 

Doe mee met het Kinder Tafeltennisfeest! 

Het Kinder Tafeltennisfeest is al jarenlang 
een groot succes. Elk jaar nemen ongeveer 
125/150 verenigingen ( waarvan ongeveer 30 
uit onze afdeling) met circa 10.000 kinderen 
deel aan dit evenement. Ook dit jaar gaan we 
weer van start met de organisatie. Kinderen 
van de basisscholen kunnen bij de 
dichtstbijzijnde vereniging meedoen aan 
deze gezellige tafeltennisdag. 
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Bijdrage vanuit de afdeling 
Om voor een bijdrage van de afdeling in 
aanmerking te komen gelden onderstaande 
voorwaarden: 

•   De vereniging dient zich middels een 
inschrijfformulier aan te melden voor het 
Kinder Tafeltennisfeest (KTTF). 

•   Het evenement dient plaats te vinden in 
een periode gelegen tussen de 
herfstvakantie 2008 en de krokus-
vakantie 2009. 

•   Na afloop, doch uiterlijk voor 1 maart 
2009, dient de vereniging een ingevuld 
evaluatieformulier op te sturen naar 
ondergetekende. 

•   Verenigingen mogen zelf bepalen hoe 
men het KTTF organiseert zowel qua 
inhoud (spelvormen volgens handleiding 
of een toernooi) als qua omvang (één of 
meerdere dagen achter elkaar of 
verschillende woensdagmiddagen etc.). 

 
De afdeling heeft haar bijdrage voor het 
seizoen 2008/2009 vastgesteld 
op 1.500,--, te verdelen over de 
deelnemende verenigingen. 
Daarnaast krijgen verenigingen 
die voor het eerst aan het KTTF 
deelnemen, of die gedurende 
tenminste de laatste 3 jaren niet 
hebben deelgenomen aan het 
evenement, een aanmoedigings-
bijdrage van 50,-- per vereni-
ging. Deze aanmoedigingsbij-
drage is vastgesteld op een 
maximumbedrag van 600,--. 
 
Wat staat u te doen? 
U bepaalt voor uw Kinder 
Tafeltennisfeest de datum en 
welke scholen en groepen 
worden uitgenodigd. Vervolgens 
noteert u deze gegevens op het 
inschrijfformulier. Dit formulier 
stuurt u op naar de afdelings-
coördinator. Ruim een maand 
voor aanvang van uw Kinder 
Tafeltennisfeest verspreidt u de 
brieven, posters en uitnodi-
gingen via de scholen onder de 
kinderen. De aanmeldingen van 
de kinderen komen daarna bij u 
binnen. Op de dag zelf ligt de 
organisatie van het evenement 

in handen van uw vereniging en heeft u de 
kans alle kinderen een onvergetelijke 
kennismaking met tafeltennis te bieden en 
dus ook met uw vereniging. 
 
Interesse? 
Stuurt u dan het inschrijfformulier uiterlijk 
28 oktober 2008 (indien U het evenement 
voor half november wilt organiseren dan 
gaarne zo spoedig mogelijk) op naar de 
afdelingscoördinator. 
Heeft u nog vragen, neem dan gerust 
contact op met de coördinator uit uw 
afdeling, te weten: 
Naam : Jan van Gemert 
Adres : Prins Bernhardlaan 40 
Postcode/woonplaats : 5261 VC Vught 
Tel. (privé) : 073-6571779 
E-mail : jbvgemert@hetnet.nl 



10 

Opleiding tafeltennisleider 1 in Den Bosch 

Bij ttv De Kruiskamp ’81 in Den Bosch wordt 
de opleiding tafeltennisleider 1 gehouden. De 
cursus bestaat uit twee bijeenkomsten op 
maandag 17 november en maandag 8 
december, aanvang 19.30 uur. De docent is 
Ralf Kosters. 

Waarom een opleiding tafeltennisleider-
1? 
Tafeltennis kan en wil beter scoren op het 
gebied van jeugdbegeleiding. Dat bleek 
onlangs weer uit een onderzoek. Binnen de 
nieuwe opzet van opleidingen willen we 
daar nadrukkelijk iets aan gaan doen: 
vandaar de opleiding tafeltennisleider-1. 
Begeleiden omvat veel verschillende 
elementen. Bij de ene begeleider zal dit 
goed in orde zijn, maar de andere 
begeleider is mogelijk ergens minder in 
bedreven. Binnen de opleiding komen veel 
aspecten van begeleiden aan de orde. Het 
is aan de deelnemer om er uit te halen wat 
voor hem of haar geschikt is.  
 
Voor wie? 
De opleiding is interessant voor meerdere 
doelgroepen. Ouders die gevraagd worden 
om hun kind te begeleiden bij compe-
titiewedstrijden en/of toernooien vinden hier 
zeker geschikte informatie. Ook (jonge) 
senioren die graag een jeugdteam willen 
begeleiden worden op weg geholpen. Wie 
aspiraties heeft om een team op hoger 
niveau te coachen zal hier waarschijnlijk te 
weinig over het onderwerp vinden. 
 
Waaruit bestaat de opleiding? 
De opleiding bestaat, zoals alle toekomstige 
opleidingen, uit 3 delen: 
 
1)   Het zelfstandig doornemen van 
informatie 
Voor deze opleiding ontvangen de 
deelnemers een boekje dat zeer veel 
achtergrondinformatie bevat over het 
begeleiden van jeugd bij tafeltennis-
wedstrijden. Er worden praktische 
opmerkingen gemaakt over de gang van 
zaken bij competitiewedstrijden en bij het 

deelnemen aan toernooien, maar ook wordt 
ingegaan op de pedagogische kant met 
zelfs een stukje over mentale begeleiding. 
Voor begeleiders die een tafeltennis 
achtergrond hebben worden al tips in de 
richting van coaching gegeven. Voor het 
geval er een ongelukje gebeurt wordt er 
zelfs ingegaan op EHBO zaken. De 
deelnemers ontvangen dan ook een boekje 
over EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport 
Ongevallen). 
 
2)   Het bijwonen van twee bijeenkomsten 
Voor tafeltennisleider-1 gaat het slechts om 
twee bijeenkomsten van circa 3 uur. Tijdens 
de bijeenkomsten wordt de stof uit de 
boekjes niet herkauwd, maar worden wel 
thema’s met betrekking tot begeleiden 
aangesneden onder leiding van een 
ervaren docent. Maar ook het tafeltennis in 
de praktijk komt aan bod! Door hier met 
elkaar over te praten en zelf te doen krijgen 
die onderwerpen een heel andere dimensie. 
Bovendien is het leuk om met andere 
begeleiders kennis te maken. Je kunt dan 
tevens beluisteren hoe het er bij andere 
verenigingen aan toe gaat. 
 
3)   Het uitvoeren van praktijkopdrachten 
De deelnemer dient bij de eigen vereniging 
een aantal opdrachten uit te voeren. Deze 
opdrachten, die ingestuurd dienen te 
worden, zijn zo gekozen dat ze passen bij 
de kerntaken waar een begeleider voor 
komt te staan: 
o  het begeleiden van sporters met oog 

voor veiligheid en hygiëne 
o  het regelen van wedstrijdzaken 

o  het helpen bij het organiseren van 

activiteiten 
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Bij iedere rubriek passen opdrachten die er 
in het algemeen voor bedoeld zijn om er 
iets over op papier te zetten en de 
onderwerpen tevens te bespreken met een 
kaderlid van de vereniging. 
 
Afsluiting 
Een ieder die het afgesproken aantal 
opdrachten instuurt, hier een voldoende 
voor scoort en in het bezit is van het bewijs 
van deelname aan de bijeenkomsten, 
ontvangt het certificaat Tafeltennisleider-1. 
U staat dan geregistreerd als 
Tafeltennisleider en er zal van tijd tot tijd 
vanuit de NTTB contact met u worden 
gezocht om te horen hoe het begeleiden 
verloopt. 
 
Contact onderhouden met geslaagden 
heef t  een drieledige bedoeling: 
- de opleiders horen wat er speelt op het 
gebied van begeleiden en kunnen die 
informatie eventueel verwerken in 
toekomstige opleidingen. 
- de begeleider kan nog eens terugkomen 
op zaken die tijdens de opleiding werden 
genoemd of geschreven en daar vragen 
over stellen. 

- tevens zou het hebben van contact wel 
eens een bindende werking kunnen hebben 
en dat zou in  ieders belang kunnen zijn. 
 
Kosten 
De kosten voor de opleiding bedragen € 
25,00 per persoon. Voor dit bedrag 
ontvangt u de genoemde boekjes, 
informatie over de uit te voeren opdrachten 
en het recht om deel te nemen aan de twee 
bijeenkomsten. Zodra u de opleiding met 
een certificaat heeft afgerond ontvangt u 
het deelnamegeld retour. Voor het 
crediteren van het deelnamegeld dient u op 
het aanmeldingsformulier uw bank- of 
girorekeningnummer in te vullen. 
 
Opgave 
Als u aan de opleiding tafeltennisleider-1 
wilt deelnemen dient u het aanmeldings-
formulier in te vullen (zie website NTTB) en 
voor 1 november toe te zenden aan het 
bondsbureau van de NTTB t.a.v. Magrit van 
Dinter, Postbus 600, 2700 MD  
ZOETERMEER óf doormailen naar 
dinter@nttb.nl. 
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300 Formuliertjes doorspitten alleen op 
invallers, de rest mag de competitieleider 
natuurlijk doen. Maar het blijft toch een 
geinige bezigheid. Het blijft een uitdaging 
om toch iemand te betrappen met vier 
invalbeurten. Dat duurt natuurlijk een tijdje, 
maar eindelijk is het zover. Dit  kan 
natuurlijk een reden hebben. Een team kan 
niet compleet zi jn door privé-
omstandigheden van een teamgenoot. 
Maar de oorzaak van de vierde invalbeurt 
ligt vaak aan de teams zelf, zonder dit door 
te geven aan de wedstrijdsecretaris 
proberen ze zelf een oplossing te vinden. 
Je ziet ook hoe creatief een vereniging kan 
zijn. Veel spelers uit lagere of uit de 
zevende klas gelijke teams worden in alle 
wedstrijden ingezet, omdat men anders 
voortdurend met twee man moet spelen. 
Wetende ook dat degene die invalt ook nog 
vaak dezelfde week zijn eigen competitie-
wedstrijd moet spelen. Voor deze 
creativiteit moet je sommige verenigingen 
zelfs een compliment geven.  
 
Het opstellen van jeugdleden in de 
seniorencompetitie blijft favoriet voor vele 
verenigingen. Men blijkt toch de regeltjes 
niet goed te lezen. Het zal dan ook zeker 
niet de eerste keer zijn dat er een te jonge 
speler wordt opgesteld. Sorry iedereen, 
maar in het voorjaarseizoen was iemand uit 
1992 toch te jong….. Af en toe begrijp je 
het van een vereniging wel: Als je maar één 
seniorenteam hebt, kun je toch niet anders? 
En let ook op de licentie en klasse van de 
heertjes en dametjes. Vaak speelt men toch 
hoger dan je denkt. Zo’n jeugdspeler heeft 
een leuke avond, slaat iedereen van tafel, 
maar achteraf zal hij of zij toch als 

ongerechtigde speler worden aangezien en 
het kost weer veel tijd voor de 
competitieleiding dit weer recht te zetten. 
 
Je hebt ook de sublieme invaller, 
waarschijnlijk net niet goed genoeg 
geweest om van de seniorencompetitie-
leider een invalverbod te krijgen. Deze zijn 
topfavoriet bij de verenigingen. Je kunt ze 
er zo uithalen: Twee spelers van het team 
met één winstpartij, de invaller met drie 
winstpartijen.  
Je hebt ook de vereniging die het, vooral 
als het einde van de competitie nadert en 
de competitie voor hun uiteindelijk toch al is 
afgelopen, alleen maar junioren inzet met 
vaak als argument: “nog een leuk oefen-
partijtje voor jullie”. Het moet toch een leuke 
avond blijven voor de tegenstander zou ik 
zeggen. En is er in dit geval misschien 
sprake van competitievervalsing? 
 
Vandaag 12 september 2008 hoorde ik het 
verhaal dat een team uit de hoofdklasse 
moet spelen met een invaller uit de zesde 
klasse en één speler uit dat team. Is hier 
ook sprake van competitievervalsing als in 
dit geval de tegenstander absoluut niet wil 
meewerken de wedstrijd te verzetten? 
Misschien zit hier geen kwade bedoelingen 
achter, maar leuk is het niet. 
 
Kortom sportvrienden: Blijf vooral 
invallers inschakelen, is toch altijd leuk 
voor de tegenstander dat er drie man 
aanwezig zijn, maar wees wel sportief. En 
werk als het niet anders kan een beetje 
mee een wedstrijd te verzetten. Vaak heeft 
men toch op dat moment een goede reden. 

De invaller 

Door Mattanja 

Remco heeft het soms te druk, en zoals ik 
ooit al eerder vermeldde: Je steekt enorm 
veel tijd in al dat tafeltennisgebeuren. Ik 
stelde vorig jaar voor de invallers van de 
seniorencompetitie voor mijn rekening te 
nemen, Remco blijft natuurlijk de 
eindverantwoordelijke. 
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Flash opent vernieuwde accommodatie 

Op Zaterdag 6 september heeft ttv Flash in Eindhoven haar vernieuwde accommodatie 
geopend. In de zomervakantie is er keihard gewerkt om het sanitair aan te passen aan de 
eisen die tegenwoordig aan een goede sportaccommodatie worden gesteld. 
26 Jaar geleden verhuisde Flash van wijkcentrum Unitas naar de huidige accommodatie 
aan de Bekerakker. De bedrijfshal werd omgetoverd tot een prima tafeltennis-
accommodatie, maar veel geld was er niet. In de kleedlokalen kwamen dan ook geen 
douches. Na 20 jaar kwam bij velen toch de roep om douches en na uitvoerig 
verschillende opties onderzocht te hebben, werd besloten om de kleedgelegenheid en de 
kantine te verbouwen. Flash kreeg financiële steun van de gemeente Eindhoven en sloot 
leningen af bij de NTTB en de afdeling. Vanuit de vereniging werd een club van 100 
opgericht en ruim 60 leden doneerden € 100. Door zelfwerkzaamheid konden de kosten 
gedrukt worden en is er nu een tafeltennisaccommodatie die voldoet aan de huidige 
eisen. 
Het openingslid werd doorgeknipt door Paul van Poppel, manager van Gemeentelijk 
Sportbedrijf De Karpen die Flash voorzien heeft van adviezen en materialen. Hij werd 
daarbij gesteund door het oudste dameslid en het oudste herenlid van de vereniging. Het 
lint bestond voor deze speciale gelegenheid uit een oude doucheslang. 
Na alle plichtplegingen werd een glaasje gedronken en het Open Douche Toernooi 
gespeeld. 
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Ook dit seizoen staat er weer een 
afdelingsontmoeting voor de jeugd op het 
programma. Dit nu al weer voor de 16e keer. 
Er wordt deelgenomen door de sterkste 
jeugdleden van de afdelingen West, 
Holland-Noord, ZuidWest en Midden. Deze 
afdeling neemt de plaats in van de afdeling 
Gelre. Het streven is dat elke afdeling met 
de sterkst mogelijke jeugdleden uitkomt. 

Afdelingsontmoeting jeugd op 23 nov. 

Door Nico van Erp 

Dit jaar is de organisatie in handen van de 
afdeling ZuidWest. De ontmoeting wordt 
gehouden in het Tafeltenniscentrum van 
OTTC in Oss en vindt plaats op zondag 23 
november, aanvang 10.30 uur. 
Zowel bij de jongens als de meisjes wordt 
gespeeld in drie leeftijdsgroepen, junioren, 
kadetten en pupillen/welpen. De wed-
strijden worden gespeeld in de vorm van 
een achtkamp. Hierbij spelen de spelers 
van dezelfde afdeling niet tegen elkaar. Het 
dubbelspel wordt na afloop van de 
meerkampen nog gespeeld, als de tijd het 
toelaat. 
Hierbij treft u aan de geselecteerde  spelers
(sters) van onze afdeling voor deze 
ontmoeting.  De verenigingen worden er 
op geattendeerd dat geen persoonlijke 
uitnodigingen zijn verzonden. U dient de 
geselecteerden zelf te informeren.  
Aan de verenigingen, waarvan jeugdleden 
zijn geselecteerd wil ik vragen om mij 
uiterlijk 2 november te laten horen of de 
jongens of meisjes wel of geen gebruik 
willen/kunnen maken van deze uitnodiging.  
Aan of afmelden geldt ook voor de 
reserves. Dus altijd even een berichtje naar 
Nico van Erp. 
Eveneens wil ik de verenigingen, waarvan 
jeugdleden deelnemen aan deze 
ontmoeting, vragen personen beschikbaar 
te stellen die de jeugdleden willen 
vervoeren en begeleiden naar en tijdens de 
wedstrijden. We streven naar één coach 
per team. De reiskosten worden vergoed 
door de afdeling. Dit betekent voor de 

huidige selectie  één coach per vereniging 
van de  verenigingen waarvan jeugdleden 
zijn geselecteerd. Omstreeks 10 november 
wordt de definitieve selectie bekend. 
Zoals gebruikelijk zal er in afdelingsshirts 
(ZuidWest) worden gespeeld. Deze worden 
op de dag uitgereikt. 
 
Teamsamenstelling 

Meisjes junioren  (geboren van 01-01-

1991 t/m 31-12-1993)            
1       Dianne Overbeeke       Hotak’68     
2       Marlotte Staps              Flash           
res.1  Stefanie van Genegen Hotak’68     
res.2  Mieke van de Bergh     Never Despair 
res.3  Nikki Snapper              Tanaka       
res.4  Fennis Floor        Wanzl/Belcrum    
res.5  Kim Leemans      Breda          
res.6  Lisette van Meel  Wanzl/Belcrum 
 
Meisjes kadetten  (geboren van 01-01-
1994 t/m 31-12-1995)   
1       Dani Stassen               OTTC         
2       Joyce van Tuyl             Veldhoven  
res.1  Anissa Heijdenrijk        Flash  
res.2  Joan Bros                    Never Despair 
res.3  Esmee Schaar             Tanaka       
res.4  Leslie Aarts                  Flash  
res.5  Mariska de Vries          Veldhoven 
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Meisjes pupillen/welpen  (geboren op of 
na 01-01-1996)    
1       Amber van de Velde     Flash  
2       Alice Vos                      Breda          
res.1 Laura van de Velde      Flash  
res.2 Marlou van Kuijk           Vice Versa’51 
res.3 Maaike Molders            RDT   
res.4 Joyce van Gompel        Veldhoven   
res.5 Anne van Geel             Bergeijk       
res.6 Rense Wijs                    Hotak’68 
 
Jongens  junioren     (geboren van 01-
01-1991 t/m 31-12-1993         
1       Elwin van Tuyl              Veldhoven   
2       Stefan van Doormaal    Never Despair 
res.1 Michan Heesing            Veldhoven   
res.2 Patrick de Hoon            Tanaka        
res.3 Thijs Visser                   Veldhoven   
res.4 Kristian Davidse           TTCM          
res.5 Wouter van de Stee     Never Despair 
res.6 Casper Stollman           Flash  
res.7 Bouke Hagreis              OTTC 

Jongens  kadetten  (geboren van 01-01-
1994 t/m 31-12-1995) 
1       Bjorn van Schaik          Veldhoven  
2       Rens Mecking              Flash  
res.1  Timo Welten                Stiphout      
res.2  Jaco Schalij                 Veldhoven  
res.3  Rick Bekkers                JCV   
res.4  Mark Fennis                 Wanzl/
Belcrum      
res.5  Stefan van de Broek    Vice Versa’51 
res.6  Peter Mol                     Unicum 
 
Jongens pupillen/welpen  (geboren op of 
na 1-1-1996)        
1       Jordi van der Schoot    Flash           
2       Lennart Slaats              Wanzl/       
                                             Belcrum      
res.1  Aexander Damjonovic  Wanzl/       
                                             Belcrum      
res.2  Erik Verhage                TCS   
res.3  Ruben Knoops             Unicum       
res.4  C.van Kinderen            Pinpongers  
res.5  Yannick Wezenbeek    Wanzl/       
                                             Belcrum 
res.6  Thijs Overmeer            Kruiskamp’81 
res.7  Tim Koevoets               Back Hands 
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Uit de clubbladen 

•    In het kader van het sportstimulerings-
programma van de gemeente Den 
Bosch voor het onderwijs ging woens-
dagmiddag 1 oktober de eerste jeugd-
cursus tafeltennis van het seizoen 
2008 – 2009 van start bij ttv Never Des-
pair. De cursus bestaat uit acht trainin-
gen van een uur. 

      Zestien enthousiaste jongens (13) en 
meisjes (3) nemen aan deze cursus 
deel en waren – net als de trainer – laai-
end enthousiast. Met op de eerste dag 
veel balvaardigheidsoefeningen, veel 
aandacht voor het op de juiste manier 
vasthouden van het batje (erg belang-
rijk !) en daarna zelfs “echt” tafeltennis-
sen, vloog de tijd voorbij.  

      In de kantine werd dit alles gadegesla-
gen door de ouders die door de vereni-
ging een kopje koffie kregen aangebo-
den. Zij konden allen constateren dat 
hun kinderen bij Never Despair goed on-
derdak zijn. En dat hoort ook zo. Mis-
schien zit er nog nieuw talent bij. De hui-
dige cursus is overboekt. Eind januari 
begin februari wordt met een nieuwe 
cursus gestart waarvoor via de scholen 
kan worden ingeschreven.  

 

•    Dat ttv Het Markiezaat uit hun huidige 
accommodatie moeten vertrekken is al 
een hele tijd bekend.  
Ruim 20 jaar speelt de vereniging uit 
Bergen op Zoom al in Gebouw-T, maar 
dat wordt nu een ‘tempel of pop’. De ge-
meente gaat een nieuwe tafeltennisac-
commodatie bouwen en de bouwver-
gunning daarvoor is afgegeven. Dat be-
tekent dat er schot gaat komen in de 
zaak en dat ttv Het Markiezaat binnen 
afzienbare tijd gaat verhuizen naar De 
Staakberg. 

 

•    Het gaat goed met ttv ODT in Roosen-
daal. Alleen al in de maand september 
zijn er 25 nieuwe leden ingeschreven. 
De trainingsgroepen zitten nu zo goed 
als vol en het past allemaal maar net. 
Het bestuur wil de trainingstijden graag 
uitbreiden, maar heeft daarvoor wel be-
geleiders nodig. 

•    TTV Irene uit Tilburg is op zoek naar 
oud-leden. De vereniging bestaat 65 
jaar en organiseert op 20 december een 
toernooi voor alle leden en oud-leden. 
Aansluitend is er muziek en een koud 
buffet. Inschrijven kan tot 13 december 
bij Selma Straatman Paetzel, Lehar-
straat 33, 5011 KA Tilburg of mail sel-
ma_paetzel@hotmail.com. 

 

•   Op de Tweede Kerstdag bestaat de ver-
eniging TTV Smash 45 jaar. In De Tik-
keTik, het clubblad van de club uit Geer-
truidenberg, wordt opgemerkt dat het 
dus tijd wordt voor een feestje. Ik stel 
voor om dat maar niet op de dag zelf te 
doen. 

 

•    TTV B.S.M. viert dit jaar haar 60-jarig ju-
bileum. De receptie, ter gelegenheid van 
dit jubileum, wordt gehouden op 8 no-
vember 2008 van 17.30 uur tot 19.00 
uur in Café Zaal De Gouden Leeuw, St. 
Josephstraat 107 te Dongen.  

 

•    Het duurt nog even, maar in mei 2009 
viert ttv Taverbo-Sabo haar 35-jarig be-
staan. De Boxtelse vereniging organi-
seert op 24 mei een toernooi voor alle 
leden en oud/leden en ook staat er een 
feest gepland op deze datum. 

 

•   Nieuw is het toverwoord bij ttv Wanzl-
Belcrum. In de zomervakantie is een 
nieuwe vloer gelegd en is het clubge-
bouw vernieuwd. Hier en daar is er wat 
nieuwe verf aangebracht. Er is een 
nieuw parkeerterrein en de gemeente 
legt ook nieuwe verlichting aan. Ook de 
website van de Bredase vereniging is 
vernieuwd en er zijn een aantal nieuwe 
sponsoren. Het nieuwe shirt is onder-
weg en de fietsenstalling is vernieuwd. 
Wat wil een lid van deze club nog meer? 

 

•    TTV Stiphout heeft tien nieuwe tafelten-
nistafels met netposten. De tafels zijn 
geleverd door de sponsor. Het bestuur 
van de Helmondse vereniging vraagt de 
nodige zorg en voorzichtigheid voor dit 
belangrijke en kostbare bezit. 


