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Redactioneel 

Colofon 

Aanvangstijdstip 
 
Naast actief tafeltennisser ben ik ook nog actief in de voet-
balsport. Als scheidsrechter probeer ik jeugdwedstrijden in 
goede banen te leiden en op zondagmiddag maak ik voor 
de Limburgse kranten “Limburgs Dagblad” en “De Limbur-
ger” voetbalverslagen. Daarnaast bezoek ik regelmatig een 
wedstrijd in het betaalde voetbal. 
Wanneer ik op zaterdagmiddag een jeugdwedstrijd mag 
fluiten, ben ik om kwart voor twee bij de vereniging, drink 
een kopje koffie, kleed me om en doe een warming up. Om 
vijf voor half drie loop ik met beide elftallen het veld op en 
na het handjes schudden en de toss begint de wedstrijd 
om half drie. 
Op zondagmiddag ben ik altijd om twee uur bij de vereni-
ging waar ik een wedstrijdverslag moet maken en na de 
koffie en een kort praatje met de trainers wacht ik op het 
beginsignaal wat om precies half drie klinkt. 
Hoe anders is het in de tafeltenniswereld. Om 20.00 uur 
begint de wedstrijd, maar de werkelijkheid is heel anders. 
Tussen kwart voor acht en acht uur komt de tegenstander 
binnen, we drinken samen koffie, dan wordt er omgekleed 
en ingespeeld en met een beetje geluk beginnen we al 
voor half negen. Kunnen we met z’n allen niet eens afspre-
ken om ruim op tijd aanwezig te zijn en ook op de vastge-
stelde tijd te beginnen? Dan zijn we misschien een keertje 
voor middernacht thuis van een uitwedstrijd. 
 
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 

Copy inleveren vóór 

1 april 2009 



4 

Jeugdtoernooi tijdens NK op 7 maart 

Tijdens het toernooi op zaterdag vindt er ook een jeugdtoernooi plaats voor de acht 
afdelingen van de NTTB. Ook onze afdeling zal daar aan deelnemen. De deelnemers 
werden geselecteerd door de resultaten die behaald zijn op de Top meerkampen van 31 
januari. De geselecteerde spelers hebben gratis toegang tot deze kampioenschappen. Het 
inschrijfgeld wordt door de afdeling betaald.  
 
De teams van de geselecteerde spelers krijgen uitstel van de competitie wedstrijd die op 
zaterdag 7 maart gepland staat. De vereniging moet hierover tijdig contact opnemen met de 
AJCL: Johan ’t Hooft. Telefoon nummer: 0164-685282 of per mail: jcl@nttb-zuidwest.  
 
De volgende spelers hebben zich geplaatst: 
 
Klasse A:     Klasse C 
G.v.Dam  Meppers  N.Schreuders Return Oss 
L.Crielaard  Waalwijk  S.vd Vaart  Valkenswaard 
J.van Zundert Red Star’58  D.W. Geuze  Scaldina 
H.Keijman  Yrseke  E.Kommers  Hotak’68 
 
Klasse D     Klasse E 
T.Senders  Bergeijk  G.v.Rooij  JCV 
S.Sengers  Bergeijk  T.Reijnhoudt JCV 
D.Meerman  Westerzicht  S.vd. Broek  Tios’51 
J.Audenaerde Middelburg  B.de Bruine  Kerkwerve  

Zoals bekend vinden op 7 en 8 maart in het 
Indoor sportcentrum in Eindhoven de Neder-
landse kampioenschappen senioren plaats. Dit 
met de gehele Nederlandse top. 
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Bondsraad van 20 december 2008 

De agenda van de najaarsvergadering van de 
BR (Bondsraad) van 22 november j.l. kon 
slechts voor een deel afgewerkt worden. 
Daarom moesten de BR-leden zich opnieuw 
melden op 20 december 2008, nu in het KNVB-
sportcentrum in Zeist. Vanuit onze afdeling 
waren aanwezig: John van Geel, Ria Elshof, 
Albert Rooijmans en Hans van der Bruggen. 

Na afloop van de eerdere vergadering sprak 
de NTTB-voorzitter de woorden: “we zullen 
ons beraden op de ontstane situatie”, nadat 
toen enkele belangrijke voorstellen van het 
HB (Hoofdbestuur) waren afgewezen. 
Daarom was het toch het prettig om achter 
de bestuurstafel weer dezelfde mensen te 
zien zitten als tijdens de vergadering op 22 
november. De nieuwe secretaris deed een 
hartstochtelijke oproep om als HB en BR als 
één geheel op te trekken zodat we samen 
als één bond kunnen functioneren.  
 

Vervolgvergadering:  

leden gaan € 1,50 méér betalen 
Deze nieuwe vergadering was noodzakelijk 
omdat de jaarplannen 2009 van de bond op 
22 november erg veel discussietijd vergden 
onder meer door de voorstellen van  het HB 
om de basiscontributie ad € 6,70 met liefst € 
10,30 naar € 17,00 te verhogen, hetgeen 
voor de BR toch beslist onacceptabel bleek. 
Wel kon de BR toen instemmen met een 
indexering van 5% op de basiscontributie 
die daardoor op € 7,00 kwam, naast een 
geringe extra verhoging van de competitie-
toeslag. 
Van de toen voorgestelde verhogingen van 
€ 6,00 voor voornamelijk topsport, kon het 
HB in deze vergadering nog € 1,50 “binnen” 
halen op basis van een aangepast voorstel 
talentontwikkeling en talentherkenning. Uit 
dit voorstel bleek ook dat vanuit de 
afdelingen op dit terrein meer zal moeten 
gaan gebeuren.  
De € 4,00 per lid  die nodig waren voor een 
tafeltennismagazine en waarvoor HB-lid Jan 
van Dalen zich hard maakte, kregen op 22 
november niet de steun van de vergadering. 

Jan betoogde in deze vergadering om in de 
komende BR-vergadering opnieuw met een 
(verbeterd ??) voorstel te komen om toch 
zijn geesteskindje, een nieuw Tafeltennis-
magazine, te kunnen gaan starten: dat gaat 
dus in februari/maart 2009 opnieuw span-
nend worden. Immers de vraag blijft of er 
veel leden zitten te wachten op een TTM 
voor een bedrag van € 4,00 per persoon. 
 
Begroting NTTB 2009 
Vanwege bovenstaande afwijzingen van 
HB-voorstellen, werd nu een aangepaste 
begroting 2009 aan de vergadering voor-
gelegd. Werd in de eerste begroting 2009 
nog gewag gemaakt van vaste en variabele 
inkomsten van in totaal € 2.493.800, de 
aangepaste/herziene begroting 2009 gaf 
een totaal aan vaste en variabele inkomsten 
te zien van € 2.079.782. De uitgaven waren 
in beide begrotingen € 5.100 lager, derhalve 
een geraamd exploitatieoverschot voor 
2009.  
De totale inkomsten werden derhalve 
verlaagd met € 414.000, zijnde de mindere 
contributie ontvangsten ad ca. € 335.000 en 
minder overige inkomsten (subsidies, fond-
sen e.d.) ad ca. € 129.000, waar tegenover 
weer € 50.000 extra inkomsten werden 
geraamd, gelet op de contributieverhoging 
met € 1,50 van 33.500 leden. 
De uitgaven werden voor € 134.000 ver-
laagd ivm het wegvallen van het beoogde 
magazine en € 280.000 werd in mindering 
gebracht op Topsport.   
Tijdens de vergadering bleek dat in de 
begroting nog een fout zat van € 21.775 
teveel geboekte contributies. In feite sluit de 
begroting 2009 nu met een tekort ad € 
16.675. 

Door Hans van der Bruggen 
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Voorstel opzet Eredivisie 
Een projectgroep heeft een voorstel 
geformuleerd voor de opzet van de 
eredivisies, dames en heren. Ook 
verenigingen uit de ere- en eerste divisie 
hebben daarin inspraak gehad. De top-4 
zouden de halve finales moeten spelen 
middels één beslissende wedstrijd op 
neutraal terrein. Dus nummer 1 tegen 
nummer 4 en nummer 2 tegen nummer 3. 
Deze winnaars zouden dan middels 1 
finalewedstrijd op neutraal terrein moeten 
spelen om het najaars- en voorjaars-
kampioenschap. De beide kampioenen 
spelen dan tot slot één beslissende 
wedstrijd om het kampioenschap van 
Nederland. Dames en Heren spelen dan 
hun wedstrijden bij elkaar in dezelfde locatie 
met mogelijk aanwezigheid van TV. Omdat 
bezwaar werd aangetekend tegen het 
spelen van de halve finales op neutraal 
terrein is besloten om de halve finales te 
beslissen in twee wedstrijden, dus een uit- 
en thuiswedstrijd.   
 
Reglementen 
Een voorstel van afdeling West om het 
competitiereglement voor de eredivisies te 
wijzigen, zodanig dat spelers die niet vol-
doende in de voorronden hebben gespeeld 
toch mogen uitkomen in de play-offs, werd 
niet de door BR aangenomen. Men kan in 
nood gevallen altijd nog toestemming 
vragen aan de competitieleider. 
 
Om roken in onze accommodaties te 
voorkomen stelde het HB voor om in de 
reglementen op te nemen: “In de gehele 
accommodatie waarin de speelzaal zich 
bevindt mag niet worden gerookt”.  Op 
verzoek van “onze” Nico van Erp en met 
instemming van de BR werd daaraan 
toegevoegd: “Deze verplichting geldt niet in 
afsluitbare, uitsluitend voor het roken van 
tabaksproducten aangewezen en als 
zodanig aangeduide ruimten”.  
 
Slot 
Gebruikelijk is dat Nico van Erp het bestuur 
dankt voor hun werkzaamheden. Omdat 
Nico afwezig was nam Hans van der 
Bruggen deze honneurs waar. Hij dankte de 
HB-leden voor hun vele vrijwilligerswerk-
zaamheden voor de NTTB en zei het op 
prijs te stellen dat alle HB-leden toch weer 
bij deze vergadering aanwezig waren 

Een tegenvoorstel van de afdeling Holland-
Noord om de contributie met € 1,50 EXTRA 
te verhogen ten behoeve van Breedtesport, 
kreeg niet de meerderheid van de 
vergadering. Wel werd vanuit de ver-
gadering betoogd dat de verhouding tussen 
de kosten van Topsport en Breedtesport 
nadrukkelijk door het HB in het oog moet 
worden gehouden ten gunste van de 
Breedtesport. Het HB zal nagaan wel 
percentage van de contributieopbrengsten 
besteed mag worden aan Topsport en zal 
bezien of het gewenst is een dergelijk 
percentage aan te houden. 
Een aparte commissie werd in het leven 
geroepen om te bezien welke KPI ‘s 
(Kritische Prestaties Indicatoren) in de 
NTTB organisatie van nut kunnen zijn. Voor 
deze commissie stelde o.a. John van Geel 
zich beschikbaar. 
 
Het NAS Systeem  
Hier wordt hard aan gewerkt en HB-lid Hans 
van Haaren heeft er vertrouwen in dat het 
goed gaat komen met een prima 
projectleider. Men werkt nu aan de 
competitiemodule. De bedoeling is dat in 
2009 in twee competities proef gedraaid 
gaat worden en dat het systeem in 2010 
gebruiksklaar is. De ranglijst- en licentie-
module is mogelijk in 2010 gebruiksklaar. 
Op verzoek van Ria Elshof  zal aandacht 
besteed worden aan het overbrengen van 
zaken vanuit het oude systeem (CAA) in het 
nieuwe NAS. 
 
Bestuurlijke vernieuwing Bondsraad 
Elke afdeling mag voor de vernieuwde BR 
twee leden leveren. Duidelijk werd dat 
bestuursleden van de afdelingen, op een 
overgangstermijn na, geen lid meer mogen 
zijn van de nieuwe BR. Naast deze 16 
leden (8 afdelingen maal 2 leden) komen er 
8 functiezetels t.w. voor Financiën, Breedte-
sport, Wedstrijdzaken, Topsport en talent-
herkenning, Organisatie, Opleidingen, 
Marketing en externe communicatie en 
Subsidies. Ieder lid van de NTTB kan zich 
kandidaat stellen voor één van deze 8 
functiezetels. Ook afdelingen kunnen 
kandidaten voordragen. De nieuwe BR, die 
wellicht in het najaar 2009 van start gaat, 
kent dus straks 24 leden en deze stemmen 
volgens het principe “one man, one vote”. 
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ondanks het feit dat zij wellicht erg 
teleurgesteld de vergadering in november 
verlieten.  
 
Het laatste woord was aan voorzitter Edgar 
Verkooijen die de hoop uitsprak dat 2009 
voor ons allen en zeker ook voor de NTTB 
een fantastisch jaar gaat worden.  
 
De Voorjaarsvergadering van de NTTB zal 
op 13 juni 2009 plaats vinden, eerder komt 
er nog een BR-vergadering in verband met 
o.a. wijzigingen reglementen als gevolg van 
de bestuurlijke vernieuwing van de BR.  

Het toernooi werd door ttv The Back Hands 
voor de 41e keer georganiseerd. Het aantal 
deelnemers was bij de senioren wat hoger 
dan vorig jaar. Helaas was het aantal jeugd-
deelnemers laag. Het toernooi verliep prima 
en kon volgens het geplande tijdschema 
worden afgewerkt. Er hoefde via de geluids-
installatie nooit iemand te worden opgeroe-
pen, dus complimenten voor spelers en de 
ervaren tafelcommissarissen, die af en toe 
wel iemand wakker gingen schudden. De 
heren speelden in S1-klasse met z’n elven 
voor het algemeen kampioenschap. Jeroen 
de Heide (Vice Versa ’51) was Jacco 
Schoone (Vice Versa ’51) de baas en in de 
B-klasse was de uitslag hetzelfde. Rob Ver-
schuren (Belcrum), de kampioen van vorig 
jaar, kwam nu wat tekort. Het was overi-
gens zijn laatste toernooi. De ter ere van 
Toon de Rijk ingestelde wisseltrofee werd 
dit jaar gewonnen door de vereniging 
Wanzl/Belcrum. Ze wisten de winnaar van 
vorig jaar, Tanaka, net voor te blijven. De 
verenigingsprijs bij de jeugd was wel voor 
Tanaka, bij de senioren ging die naar 
Wanzl/Belcrum. 
 
J. Maas  

Zondag 1 maart  1e ronde jeugd afdelingsmeerkampen C-D licenties 
Zondag 1 maart  voorronde nationale C-meerkampen senioren 
Zaterdag 7 maart  jeugdklassentoernooi in Eindhoven 
Zaterdag 7 maart  Nederlandse kampioenschappen A-licentie 
Zondag 8 maart  Nederlandse kampioenschappen A-licentie 
Zondag 15 maart  Maaslandtoernooi jeugd en senioren in Oss 
Zondag 22 maart  2e A-jeugdranglijsttoernooi 
Zondag 29 maart  Nationale C-meerkampen senioren, ¼ finales 
Zondag 29 maart  2e ronde jeugd afdelingsmeerkampen C-D licenties 
Zondag 19 april  Nationale C-meerkampen senioren ½ finales 
Zondag 19 april  Finales jeugd afdelingsmeerkampen C-D licenties 
Vrijdag 1 mei  Bestuurstoernooi regio Noord-Oost Brabant  
Zaterdag 2 mei  Nederlandse kampioenschappen jeugd B-licenties 
Zondag 3 mei  Nederlandse kampioenschappen jeugd A-licenties 
Donderdag 7 mei  Open Sasse kampioenschappen, senioren, 6e en 7e klasse +  
    recreanten 
Vrijdag 8 mei  Open Sasse kampioenschappen, senioren, 5e klasse en hoger 
Maandag 11 mei  Start wedstrijden Hackenbergcup 
Vrijdag 15 mei  Beslissingswedstrijden afdelingscompetitie 

Agenda 

Back Hands toernooi 
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Op sportpark De Staakberg in Bergen op 
Zoom is woensdagmiddag 11 februari de 
bouw van een hal voor tafeltennisvereniging 
Het Markiezaat begonnen. Onder toeziend 
oog van wethouder Maarten van Eekelen 
(sport) bediende Jan Willem Bultman, 
secretaris van Het Markiezaat, de 
laadschop. 
Tafeltennisvereniging Het Markiezaat moet 
na meer dan 20 jaar vertrekken uit gebouw 
T aan het Wilhelminaveld, omdat daar het 
toekomstige Poppodium is gepland. De 
vereniging zal de nieuwe hal in augustus 
van dit jaar betrekken. De hal is een door 
de sportorganisatie NOC*NSF bedacht 
concept. Onlangs is eenzelfde hal bij ttv 
Tios ’51 in Tilburg geopend, net als in 
Bergen op Zoom in samenwerking met de 
Nederlandse Tafeltennisbond. "Het complex 
is low budget, maar voldoet aan alle eisen", 
aldus René Jongmans van de gemeente 
Bergen op Zoom. Wethouder Maarten van 
Eekelen roemde de vereniging om de 
medewerking en de zelfwerkzaamheid van 
de leden. Voorzitter Erwin Meerman van 

Het Markiezaat, zei bijzonder blij te zijn met 
het nieuwe onderkomen op De Staakberg. 
De hal, die 560.000 euro kost, voegt een 
nieuw tak van sport toe aan De Staakberg. 
Ook soft- en honkbalvereniging Wizards of 
BoZ en korfbalvereniging De Scheldevogels 
zijn daar gehuisvest. 

Bouw hal voor Het Markiezaat gestart 



9 

Onlangs is onze secretaris Jan Mijnsbergen 
in het ziekenhuis opgenomen met een 
hartinfarct. Hij heeft een dotterbehandeling 
ondergaan en er is een stent geplaatst. Jan 
is inmiddels weer thuis en het gaat goed 
met hem. Hij moet echter wel voldoende 
rust nemen en daarom zal Ria Elshof 
tijdelijk het secretariaat van hem 
overnemen. Door haar ervaring in het 
afdelingsbestuur en haar directe 
betrokkenheid als onder andere (reserve) 
bondsraadslid kan ze direct instappen 
Verenigingen worden verzocht om per 
direct alle e-mails, brieven en andere zaken 
te richten aan Ria Elshof, Plutostraat 17, 
5694 SV Son en Breugel. Tel: 0499-476222  
E-mail: ledenadmie@nttb-zuidwest.nl 
Mail geadresseerd aan secretaris@nttb-
zuidwest.nl  komt ook bij Ria. 
We wensen Jan en Liesbeth veel 
beterschap en sterkte toe.  

Voor het 39e Maasland toernooi wat  OTTC 
in Oss op zondag 15 maart  organiseert is 
wederom een massale belangstelling ge-
toond van uit het gehele land. !80 teams 
van 2 personen hebben zich aangemeld. 
Deze teams spelen hun wedstrijden op 65 
tafels in de Ruivert en Mondriaan hal. 
De aanvang van het toernooi is om 09.00 
uur en de finales jeugd van klasse 1-3-4-5 
om 17.00 uur. De senioren en jeugd 2 spe-
len hun finales om 18.00 uur. 
 
Namens de organisatie, 
Nico van Erp  

Ria vervangt Jan Maaslandtoernooi vol 

NK in Eindhoven 

De Nederlandse Kampioenschappen Tafeltennis 
zijn dit jaar opnieuw in het Indoor Sportcentrum 
in Eindhoven. Deze topsportlocatie zal op zater-
dag 7 en zondag 8 maart het decor zijn van een 
sportieve strijd om de belangrijkste nationale ti-
tels. 

De komende jaren moeten de NK verder 
uitgroeien tot een top toernooi waarop alle 
tafeltennisliefhebbers en de Nederlandse 
Tafeltennisbond (NTTB) trots kunnen zijn. 
Belangrijk daarbij is een verfrissende uit-
straling van het evenement. 
Dankzij een studentenproject van de Eind-
hovense School zijn zowel de NK-website 
als het toernooilogo eigentijds vernieuwd. 
De NTTB biedt alle actieve spelers en toe-
schouwers meer dan alleen een weekend 
toptafeltennis. Op het programma staan en-
tertainment en huldigingen. Jeugdspelers 
nemen deel aan het klassetoernooi en elke 
toeschouwer heeft de mogelijkheid om zelf 
aan diverse activiteiten mee te doen.  
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Afdelingskampioenschappen vlot verlopen 

Zondag 18 januari stonden de afdelings-
kampioenschappen weer op het programma. 
Voor het eerst in de geschiedenis werd het jeugd 
en het senioren toernooi  op een dag afgewerkt. 
Een mogelijkheid die er is gezien de ruime 
accommodatie die ttv Veldhoven ter beschikking 
heeft.  Een opzet die zeker een vervolg verdient, 
gezien de vele positieve reacties hierop. 

De wedstrijdleiding olv  Mick van Hoof had 
het, in samenwerking met de medewerkers 
van de vereniging Veldhoven, prima voor 
elkaar. Gedurende de dag kon dan ook het 
geplande tijdschema gevolgd worden. 
Handen vol werk hadden deze mensen wel 
bij de start van het toernooi. Dit gezien het 
grote aantal afmeldingen bij de jeugd. Niet 
minder dan 33 (ca. 14%) van de 243 
aangemelde jeugdspelers hadden zich op 
de dag en in sommige gevallen op vrijdag 
en zaterdag afgemeld.  Bij de senioren was 
het aantal beperkt tot 7. Hierdoor moesten 
diverse aanpassingen in de schema’s 
plaats vinden en nieuwe dubbels gefor-
meerd worden. In totaal hadden van 35 (38) 
verenigingen uit de afdeling 243 (273) jeugd 
en 136 (87) senioren leden ingeschreven. 
Tussen haakjes de aantallen van mei 2007. 
Teleurstellend was de zo goed als volledige 
afwezigheid van de ZuidWest Top bij de 
heren. Gedurende de dag gingen er signa-
len rond dat er door de nu aanwezige B 
spelers gelobbyd zal gaan worden om 
anderen volgend jaar weer te interesseren 
om naar Veldhoven te komen, de plaats 
waar ook in januari 2010 gestreden zal 
gaan worden om de afdelingstitels. 
In de hoogste klasse bij de senioren ging de 
titel nu naar Jeroen vd Heide. In de finale 
versloeg hij Tim Tinus van Flash. Bij de 
jeugd was de titel, zoals verwacht, voor 
Dianne  van Overbeeke van Hotak’68. Haar 
tegenstandster in de finale was haar team-
genote Stefanie van Genegen. Bij de 
jongens was de titel voor Patrick Vroomen 
van Middelburg. Jeremy  Middeldorp van 
Never Despair werd hier 2e.  

Senioren 2009 
 
Enkel S2 hoofdronde 
1: J. de Heide (ODT) 
2: T. Tinus (Flash) 
3: E. Schoën (Belcrum) 
3: T. Grimbrere (Belcrum 
 
Enkel S3 hoofdronde 
1: J. van de Nieuwenhuizen (JCV) 
2: R. Vos (Hotak 68) 
3: J. Schoenmakers (ODT) 
3: O. Eggermont (SAR 72) 
 
Enkel S4 hoofdronde 
1: T. Visser (Veldhoven) 
2: B. Mangnus (SAR 72) 
3: B. Schrauwen (Breda) 
3: O. Peeters (Flash) 
 
Enkel S5 hoofdronde 
1: E. Mangnus (SAR 72) 
2: H. Hoofs (Hotak 68) 
3: D. Beerens (Breda) 
3: P. van Hooijdonk (ECVA) 
 
Enkel S6 hoofdronde 
1: A. Steendijk (ODT) 
2: S. van den Brand (ODT) 
3: L. Kip (Veldhoven) 
3: C. Cheung (Son en Breugel) 
 
Enkel S7 hoofdronde 
1: P. Roelofs (Scaldina) 
2: M. van Lankveld (Een en Twintig) 
3: S. van den Brand(ODT) 
3: K. Broekhuizen (Scaldina) 

Door Nico van Erp 
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Dubbel S2 
1: P. van Iwaarden (Vice Versa 51) / J. de Heide
(ODT) 
2: J. Mandemakers (Bergeijk) / T. Tinus (Flash) 
 
Dubbel S3 
1: R. van de Schoot / F. Straatman (Irene) 
2: O. Eggermont / M. Maas (SAR 72) 
 
Dubbel S4 
1: H. Mangnus / B. Mangnus (SAR 72) 
2: P. Korse / A. Lensvelt (Die Meede) 
 
Dubbel S5 
1: E. Mangnus / J. Malcontent (SAR 72) 
2: L. Fassaert (SAR 72) / F. Broos (ODT) 
 
Dubbel S6 
1: S. van den Brand / A. Steendijk (ODT) 
2: K. Huijgens / J. van Loon (TCO 78) 
 
Dubbel S7 
1: P. Roelofs / K. Broekhuizen (Scaldina) 
2: L. Boogaard / B. de Jong (Scaldina)  

 
Jeugd 2009 
Jongens Junioren B hoofdronde 
1: P. Vroomen (Middelburg) 
2: J. Middeldorp (Never Despair) 
3: K. van Velthoven (Scaldina) 
3: R. Peeters (Flash) 
 
Jongens Junioren C hoofdronde 
1: D. Pluijm (Stiphout) 
2: P. Damnjanovic (Belcrum) 
3: B. van de Valk (De Meppers) 
3: S. van de Vaart (Valkenswaard) 
 
Jongens Junioren D hoofdronde 
1: R. van der Meulen (Tanaka) 
2: D. Eekels (Een en Twintig) 
3: J. Versteegh (De Meppers) 
3: M. Ghielen (Een en Twintig) 
 
Jongens Kadetten A/B hoofdronde 
1: R. Mecking (Flash) 
2: M. Fennis (Belcrum) 
3: T. Welten (Veghel) 
3: E. Kommers (Hotak 68) 
 
Jongens Kadetten C hoofdronde 
1: T. Senders (Bergeijk) 
2: J. Mulder (Stiphout) 
3: L. van de Valk (De Meppers) 
3: H. Choi (Vice Versa 51) 
 
Jongens Kadetten D hoofdronde 
1: S. Bogers (Budilia) 
2: R. van Geel (Irene) 
3: T. Verhees (JCV) 
3: J. van der Meij (OTTC) 

Jongens Pupillen A/B hoofdronde 
1: J. van de Schoot (Flash) 
2: L. Slaats (Belcrum) 
3: A. Damnjanovic Belcrum) 
3: R. Damnjanovic Belcrum) 
 
Jongens Pupillen C hoofdronde 
1: B. Pluijm (Stiphout) 
2: D. Matenahoru (Middelburg) 
3: G. Sengers (Bergeijk) 
3: S. Buijk (ODT) 
 
Jongens Pupillen D hoofdronde 
1: S. Broos (ODT) 
2: J. Leijten (Taverbo) 
3: T. Brouwers (Belcrum) 
3: Sve. Hermans (Taverbo) 
 
Jongens Welpen D hoofdronde 
1: A. van der Wal (Flash) 
2: S. Vermeulen (Tanaka) 
3: D. Wennekes (ODT) 
3: Y. Wezenbeek (Belcrum) 
 
Jongens Dubbel J1 
1: J. Welten / M. van Grinsven (Veghel) 
2: R. Mecking / J. van de Schoot (Flash) 
 
Jongens Dubbel J2 
1: P. Mol (Unicum) / T. Welten (Veghel) 
2: B. van de Valk / L. van de Valk (De Meppers) 
 
Jongens Dubbel J3 
1: T. Meijvis / L. Slaats (Belcrum) 
2: H. Choi (Vice Versa 51) / F. Willemen (Irene) 
 
Jongens Dubbel J4 
1: S. Buijk (ODT) / B. Pluijm (Stiphout) 
2: S. Broos / N. Broos (ODT) 
 
Jongens Dubbel J5 
1: L. Vermeer / Y. Wezenbeek (Belcrum) 
2: S. Vermeulen (Tanaka) / T. Koevoets (Back 
Hands) 
 
Meisjes Junioren A/B hoofdronde 
1: D. Overbeeke (Hotak 68) 
2: S. van Genegen (Hotak 68) 
3: N. Snapper (Tanaka) 
3: L. Kolen (Bergeijk) 
 
Meisjes Junioren C/D hoofdronde 
1: E. van Happen (Unicum) 
2: T. de Jong (TCO 78) 
3: M. Prinsen (Hotak 68) 
3: E. Slaats (Belcrum) 
 
Meisjes Kadetten A/B hoofdronde 
1: A. Heijdenrijk (Flash) 
2: E. Schaar (Tanaka) 
3: C. van Nijnatten (Belcrum) 
3: M. de Vries (Veldhoven) 
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Meisjes Kadetten C/D hoofdronde 
1: C. van de Kerkhof (Stiphout) 
2: L. Haasnoot (Tanaka) 
3: E. van Wetering (OTTC) 
3: M. Beset (Never Despair) 
 
Meisjes Pupillen A/B hoofdronde 
1: L. van de Velde (Flash) 
2: M. Molders (Vice Versa 51) 
3: M van Kuyk (Vice Versa 51) 
3: A. van de Velde (Flash) 
 
Meisjes Pupillen C/D hoofdronde 
1: R. Vos (Breda) 
2: K. Bruggeman (Belcrum) 
3: E. Verschuren (Vice Versa 51) 
3: M. Tromp (Taverbo) 
 
Meisjes Welpen A/D hoofdronde 
1: A. van Geel (Bergeijk) 
2: A. Vos (Breda) 
3: T. van Kessel (Vice Versa 51) 
3: J. van Immerseel (Belcrum) 

Uitslagen afd. kampioenschappen (vervolg) 

 
Meisjes Dubbel J1 
1: S. van Genegen / D. Overbeeke (Hotak 68) 
2: L. Koolen (Bergeijk) / N. Snapper (Tanaka) 
 
Meisjes Dubbel J2 
1: J. Janssen (De Meppers) / M. Jonkers 
(Veldhoven) 
2: L. van Eck / E. van Happen (Unicum) 
 
Meisjes Dubbel J3 
1: M. van Kuyk / M. Molders (Vice Versa 51) 
2: J. v. Gompel (Veldhoven) / C. v.d. Kerkhof
(Stiphout) 
 
Meisjes Dubbel J4 
1: E. Verschuren (Vice Versa 51) / R. Konings
(Breda) 
2: J. Moonen (Valkenswaard) / T. Kessel (Vice 
Versa 51)  

Kids Sport actief in Boxtel 

Tijdens de kerstvakantie hebben de Boxtelse sportverenigingen in het 
kader van KIDS Sport activiteiten gehouden voor de basisscholieren. 
27 december deden vierenvijftig kinderen meer aan een competitie bij 
tafeltennisvereniging Taverbo/SABO. Onderwijl kregen ze aanwijzin-
gen over de technieken van het tafeltennis.  
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Zoals gebruikelijk sinds de oprichting van de 
NTTB afd. ZuidWest, werden in januari en 
februari 2009 weer de regiovergaderingen 
gehouden. Hieronder een verslagje van de 
vergadering in Aarle-Rixtel. 

Regiovergadering in Aarle-Rixtel 

Door Johan Heurter 

Het afdelingsbestuur wil dat er tijdens de vergaderingen meer inbreng is van de vereni-
gingen en daarom werd er gekozen voor een andere opstelling van de tafels. Niet meer een 
klassieke vergaderopstelling, maar een carré vorm. Dat kon ook makkelijk in Aarle-Rixtel 
met de aanwezige bestuurders. Slechts 18 waren er aanwezig en daarbij nog vijf leden van 
het afdelingsbestuur. Niet echt een grote opkomst. 
Voorzitter John van Geel gaf als eerste de verenigingen de mogelijkheid om punten in te 
brengen. Zijn vader Gerard van Bergeijk stelde de invallersregeling aan de orde. Hoe zit het 
nu precies met het spelen op twee tafels tegelijk. Dat mag als beide aanvoerders ermee 
akkoord gaan, maar schijnbaar gelden die regels niet voor iedereen. Het AB zal informeren 
naar eenduidige regelgeving. 
Een verslag van de Bondsraadsvergadering kunt u lezen op pagina 5 van dit blad. Naar 
aanleiding hiervan vroeg het afdelingsbestuur wie er € 4,- per lid wil gaan betalen voor een 
nieuw landelijk tafeltennismagazine. De meeste aanwezigen waren hier niet voor. 
Volgens de aanwezigen in Aarle-Rixtel kunnen de data 2006-2009 van het beleidsplan 
veranderd worden in 2009-2012. Het AB is op zoek naar ideeën die ledenwinst opleveren. 
Hebt u voorbeelden van activiteiten die leden opgeleverd hebben, stuur die dan door naar 
het AB. 
In de afdeling West is een alternatieve competitie gestart met twee personen per team, een 
zogenaamde duocompetitie. In de regio Noord-Oost Brabant kennen we de RBW 
competitie op zondagmorgen, bij Vice Versa ‘51 de ladys day en bij Arnemuiden de 
Hackenberg Cup. Het AB zoekt mensen voor de werkgroep Alternatieve Competitie, liefst 
uit elke regio één. In de regio’s West-Brabant en Noor-Oost Brabant lukte dat en ook in 
Zuid-Oost Brabant kwam iemand. Er waren zelfs voldoende liefhebbers om in de maanden 
mei en juni iets op te zetten voor deze regio waarbij ook spelers van de nevenbond TLE 
zullen worden uitgenodigd. 
Tot sl;ot kwam nog de ergernis naar voren omtrent de jaarplanning van de NTTB. Daar 
passen verenigingen en afdelingen hun planning op aan, maar regelmatig verschuift de 
landelijke bond met data. John van Geel zegde toe dat hij er met NTTB-voorzitter Edgar 
Verkooijen over zal praten. 
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Op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in Utrecht kwam ik deze tafeltennistafel tegen. 
Rond de tafel wordt zo wel een stukje gemakkelijker. 

Een Rond de Tafel tafel 
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Uit de clubbladen 

• TTV ODT uit Roosendaal heeft voor ou-
 ders van kinderen die competitie spelen 
een informatiedocument beschikbaar. 
Het gaat in dit document over het ver-
loop van een wedstrijd, wat je mee moet 
nemen als je als ouder moet rijden naar 
een uitwedstrijd, hoe je het wedstrijdfor-
mulier moet invullen, etc. Het document 
is te vinden in het folderrek in de kantine 
van ODT en het staat ook op hun websi-
te.  

 
• Leden van ttv Taverbo-Sabo uit Boxtel 

hebben zich tijdens het carnaval zeer 
verdienstelijk gemaakt voor hun vereni-
ging. Ze vervulden garderobedienst in 
een café en de inkomsten kwamen vol-
ledig ten goede van de club.  

 

• Bij ttv Flash in Eindhoven wil het bestuur 
komen tot een vrijwilligerspool. Hierin 
zitten mensen die een keer per jaar een 
dag, halve dag of naar eigen inzicht zich 
beschikbaar stellen voor Flash. Het gaat 
met name om eenmalige klussen, waar-
voor het bestuur een jaarplanning zal 
opzetten.  

 
• TTV Stiphout gaat de accommodatie 

voorzien van enkele onderhoudsbeur-
ten. Ondanks het feit dat deze uitste-
kend wordt onderhouden door vele vrij-
willigers zijn er hier en daar toch enkele 
dingen aan vervanging toe. Dat gaat dit 
jaar gebeuren.  

 
• Een jubileum in Geertruidenberg: De 

Tikketik, het clubblad van ttv Smash ver-
scheen voor de vijftigste keer. De redac-
tie heeft er zelf verder geen aandacht 
aan besteed, dus doe ik het maar. Gefe-
liciteerd! 

 

• SV Red Star ’58 uit Goirle vierde afgelo-
pen jaar het gouden jubileum, maar de 
receptie, het feest, de brunch en de reü-
nie waren voor iedereen, behalve voor 
de jeugd. Die hebben nog iets tegoed. 
Zij vieren het 50-jarig bestaan op 5, 6 en 
7 juni in de Kempervennen, een bunga-
lowpark in Westerhoven.  

• Een contributieverhoging is nooit fijn, 
maar vaak onvermijdelijk. Alles wordt 
immers steeds duurder. Wanneer de 
contributie verhoogd wordt voor een 
speciaal doel is het toch iets anders. 
TTV Westerzicht zal binnen een aantal 
jaren het dak van de zaal moeten ver-
vangen, wat naar verwachting € 40.000 
gaat kosten. Om de hypotheek straks zo 
laag mogelijk te houden, wordt nu reeds 
gespaard, vandaar de contributieverho-
ging. TTV Westerzicht kan tegen die tijd 
natuurlijk ook een beroep doen op de 
accommodatiefondsen van de NTTB en 
de afdeling ZuidWest.  

 

• De website van ttv Het Markiezaat uit 
Bergen op Zoom heeft een nieuw fris ui-
terlijk gekregen. Ook de opzet is veran-
derd om zo het navigeren makkelijker te 
maken. Als u een kijkje wilt nemen: 
www.ttvhetmarkiezaat.nl.  


