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Redactioneel 

Colofon 

Herfstvakantie 
 
Het is nog ver weg, pas in oktober, maar toch wil ik vast uw 
aandacht vragen voor de herfstvakantie. Wanneer u com-
petitie speelt, mag u in de herfstvakantie beslist niet op va-
kantie. U moet namelijk tafeltennissen. De herfstvakantie is 
in het zuiden van Nederland van 24 oktober tot en met 1 
november en precies in die week wordt speelronde 7 afge-
werkt. De jeugd speelt in beide weekeinden van de herfst-
vakantie. Speelronde 6 op zaterdag 24 oktober en speel-
ronde 7 op 31 oktober. 
Het zal allemaal wel met de landelijke competitie te maken 
hebben, want die houdt sowieso geen rekening met vakan-
ties. Desondanks vind ik het niet zo handig. Het levert weer 
veel gemopper op en veel wedstrijden zullen verzet wor-
den. 
Ook het begin van de competitie is natuurlijk een ramp. 
Onze eerste jeugdtraining is op maandag 7 september. 
Kan niet eerder, komt door de vakantie en het jeugdvakan-
tiewerk die gebruik maken van onze accommodatie. De 
eerste competitiewedstrijd staat gepland op zaterdag 12 
september. Ik weet dat het komt door de vakantiespreiding 
en dat we laat vakantie hebben en dat een tafeltennisbond  
daar geen rekening mee kan houden. Toch is het allemaal 
weer niet handig.  
In 2010 hebben we weer laat zomervakantie en laat herfst-
vakantie. Denk daar eens aan bij het samenstellen van een 
schema. 
Het wordt nu tijd voor de zomervakantie. Geniet ervan. 
Johan Heurter 
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Berry v.d. Burgt wint bestuurstoernooi 

De verenigingen Revanche uit Schaik en Herpen uit de afdeling Gelre waren de deel-
nemende verenigingen. De deelnemers  waren ingedeeld in meerkampen in twee klassen, 
waarbij de nummers 1 en 2 overgingen naar de halve finales. 
In de A klasse was het  Berry v.d. Burgt die in de finale van zijn Herpense teamgenoot Henk 
Gijsbers in 4 games wist te verslaan.  
In de  B klasse was de uiteindelijke winnaar Anita Leemans van Rotac’82. Zij versloeg Willy 
van Dijk van Herpen.  
Na afloop kon wedstrijdleider Nico van Erp aan de nummers 1 en 2 de prijzen uitreiken. De 
verenigingsprijs ging ook dit jaar naar Herpen. Als winnaar van deze editie mag Herpen 
volgend jaar weer een beker meebrengen voor de dan winnende vereniging. 
Eindstand verenigingsprijs: 
1 Herpen 
2 OTTC 
3 Never Despair 
4 Rotac’82 
5 Schijndel 
6 Revanche 

In de Regio Noord Oost Brabant werd door 
OTTC in Oss voor de 24e keer het Regionale 
bestuurstoernooi georganiseerd. Ook dit  
seizoen werden van buiten de Regio Noord 
Oost Brabant verenigingen uit Gelre 
uitgenodigd.  

Door Nico van Erp 
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Bondsraad van 13 juni 2009 

Deze BR-vergadering had een aangenaam 
verloop met weinig echte discussiepunten 
waardoor voorzitter Edgar Verkooijen tijdig 
deze vergadering kon beëindigen.  
De twee belangrijkste zaken waren het 
Jaarverslag inclusief Jaarrekening 2008 en 
de reglementswijzigingen naar aanleiding 
van eerdere besluitvorming t.a.v. bestuur-
lijke vernieuwing.  

Ruim vóór deze vergadering waren de 
agenda en de vergaderstukken al op de 
website van de NTTB  gepubliceerd: voor 
de echte geïnteresseerden verwijs ik naar 
www.nntb.nl, u klikt op Organisatie en 
verder op Bondsraad. 
Door een delegatie van de BR-leden uit 
onze afdeling waren de stukken op 8 juni al 
doorgenomen en wisten wij waar we 
aandacht aan zouden moeten besteden en 
commentaar op moesten geven. Namens 
de afdeling ZuidWest waren John van Geel, 
Adri Dam, Nico van Erp en Hans van der 
Bruggen aanwezig.  

 

Opening, mededelingen en verkiezing lid 
van het Hoofdbestuur (HB) 
Een kwartier later dan gepland opende de 
voorzitter deze vergadering. Hij memo-
reerde het overlijden van oud-NTTB-
voorzitter Kees Korevaar en het overlijden 
van Mevrouw M. Kaptein, plaatsvervangend 
BR-lid afd. Noord. Voor deze overledenen 
en voor de overleden tafeltennissers in de 
afdelingen werd een ogenblik stilte in acht 
genomen. 
Helaas moest hij ook melding maken van 
het niet doorgaan in Zwolle op 20 juni van 
de Nederlandse Kampioenschappen voor 
sporters met een beperking mede als 
gevolg van een conflict met de voorzitter 
van die organisatie. 
Gelukkig kon Edgar ook op positieve zaken 
wijzen zoals de prestaties van onze 
Topdames en het succes van  de 21-jarige 
Dongense Kelly van Son die in Genua 
Europees Kampioen was geworden bij de 

sporters met beperking. Ook positief is de 
lichte stijging van het aantal NTTB-leden, 
waarbij de voorzitter de hoop uitsprak dat 
die trend zal worden doorgezet. In het 
voorjaar van 2010 zal het HB met een 
meerjarenbeleidplan komen. 
Door de BR werd voorts ingestemd met de 
benoeming van de heer Ronald Kramer tot 
HB-lid. Ronald heeft al heel veel belangrijke 
functies binnen de sportwereld bekleed en 
het HB verwacht dan ook veel van hem; 
vandaar wellicht dat hij werd benoemd tot 
vice-voorzitter. Helaas waren sinds de 
vorige BR-vergadering in december 2008 
twee bestuursleden afgetreden t.w. Jan van 
Dalen en penningmeester Matthieu Wegh. 
Er zijn nu dus nog twee vacatures bij het 
HB. Aan de afdelingen is gevraagd om om 
te zien naar goede kandidaten. 
 

Notulen van de vergaderingen van de BR 
van 22/11 en 20/12-2008 

Vanuit onze afdeling werd gevraagd enkele 
correcties in genoemde verslagen aan te 
brengen. Ook bij de opmerking van de heer 
Van Dalen bij punt 6c waarin hij stelt dat de 
BR akkoord was gegaan met de eis voor 
professionele trainers bij de jeugd, hebben 
wij vragen gesteld. Daarover meer bij de 
reglementswijziging. Ook hebben wij ge-
vraagd hoe het staat met het samenstellen 
van de denktank sport binnen de NTTB. Het 
opnemen van de Powerpointpresentaties in 
de notulen hoeft voor ons in de toekomst 
niet meer: zet die maar op de website. 
Om vergadertijd te verkorten is afgesproken 

Door Hans van der Bruggen 
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moeten zijn van de BR, doch volgens de 
reglementen kan het HB hier zelf over 
besluiten. De FC adviseerde de BR om in te 
stemmen met het financiële verslag over 
2008. 
De exploitatierekening geeft een tekort aan 
van € 51.558. Omdat de begroting 2008 
een overschot liet zien van € 10.968 is dus 
sprake van een overschrijding van ruim € 
62.000. Hierbij zou nog € 12.000 te tellen 
zijn, omdat dit bedrag als reservering voor 
het 75 jarig jubileum wel op de begroting 
stond, maar niet vermeld is in de 
exploitatierekening.  
Vanuit onze afdeling hebben wij gesteld dat 
wij tot onze teleurstelling constateerden dat 
1. weer sprake was van een begrotings-
overschrijding, 2. weer sprake was van een 
extra tekort op topsport, 3. weer sprake was 
van een overschot op breedtesport en 4. dit 
heeft geleid tot een verslechtering van de 
liquiditeitspositie.  
Volgens het HB is gesproken over te nemen 
maatregelen om kosten beter in de hand te 
houden. Men liet ook een overzicht zien van 
de stand van zaken over het 1e kwartaal 
2009 waaruit bleek dat van een positief 
saldo van € 6.550 sprake was.  
In dat overzicht bleek volgens ons dat in de 
begroting 2009 geschoven was en cijfers 
dus niet te controleren waren. Wij hebben 
gesteld dat alleen een jaarplanning met 
werkelijke cijfers 1e kwartaal en prognose 
cijfers van de resterende kwartalen een 
goed overzicht geeft hoe de stand van 
zaken is in vergelijking met de goed-
gekeurde jaarbegroting. Het HB heeft hier 
wel oren naar, zo bleek in de discussie. 
Ook de door de werkgroep KPI’s onder 
leiding van John van Geel uitgewerkte doel-
stellingen zouden een hulpmiddel moeten 
zijn om tijdig en regelmatig het verloop van 
veel zaken te kunnen inschatten. Ondanks 
het feit dat toch niet iedereen tevreden was 
met de cijfers werd aan het HB toch 
decharge verleend. 
 

Jaarverslagen 2008 van de commissies 

Ook hier hebben wij betoogd dat de 
verslagen van deze commissies t.w. de 
Tuchtcommissie, Commissie van beroep, 
het College van Arbiters en de Fonds-
beheerscommissie, nu opgenomen in 23 
pagina’s zeker korter kunnen en dat de 
bijbehorende bijlagen op de website 

dat op- en aanmerkingen op de verslagen in 
het vervolg met voor te stellen tekst-
wijzigingen aan het Bondsbureau (BB) 
moeten worden toegezonden. Het HB zal 
daar dan op reageren en zal beide reacties 
tijdig aan de leden van de BR doen 
toekomen.  
Nieuw was –en dat werd gewaardeerd- dat 
het HB via een MEMO op 29 mei de BR 
had geïnformeerd over openstaande actie-
punten BR en voortgang. Een 27-tal zaken 
kwamen hierin aan de orde. Een aantal 
zaken bleek afgewerkt te zijn, enkele zijn 
nog in behandeling en een aantal heeft 
vertraging veroorzaakt vanwege het vertrek 
van twee HB-leden.  
Een van de punten ging over het vernieuwd 
voorstel voor een TT-Magazine. Het HB wil 
een gedegen ledenonderzoek naar de 
behoefte van leden aan zo’n magazine. Wij 
betoogden dat onze leden in ZuidWest –in 
grote meerderheid- daar geen behoefte aan 
hebben en wij een ledenonderzoek dus niet 
nodig achten. De competitiemodule in het 
NAS-project loopt via schaduwdraaien en 
de reacties zijn overwegend positief. De 
projectgroep Alternatieve competities is ook 
weer van start gegaan en mogelijk gaan in 
2010-2011 alternatieve competities draaien 
naast de reguliere competities. Welk per-
centage van de contributieopbrengsten mag 
naar Topsport? Deze kwestie loopt ook al 
lang binnen de NTTB, zou dat percentage 
moeten liggen tussen de 20 en 30%. In 
2008 bedroeg het tekort van Topsport liefst 
32% van de contributieopbrengsten. Zuid-
West heeft er voor gepleit nu eens een 
definitief percentage hiervoor vast te stellen.  
 

Jaarverslag 2008 inclusief het Financieel 
verslag 2008  

Het conceptjaarverslag 2008 werd ter 
goedkeuring aan de BR voorgelegd. Een 
tiental vragen en opmerkingen hierop heb-
ben wij vooraf aan het BB toegezonden. Zij 
zullen hiermee hun voordeel doen. In de 
toekomst zal het HB ook met ingekomen 
opmerkingen gaan werken, dus het  inge-
komen commentaar van een reactie 
voorzien en dat dan gezamenlijk doorsturen 
naar de leden van de BR. 
Uit de rapportage van de Financiële 
Commissie bleek dat de huidige NTTB-
accountant vervangen zal worden. Wij 
vroegen ons af of dit geen besluit zou 
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vermeld kunnen worden. De Fondsbeheers-
commissie had in 2008 slechts één 
aanvraag ontvangen en gehonoreerd. O.i. 
dient de commissie, die leningen verstrekt 
tegen 2% voor verbouw en nieuwbouw-
projecten door verenigingen, meer reclame 
te malen.  
De voorgestelde benoemingen en 
herbenoemingen van leden in deze 
commissies werden akkoord bevonden. 
Zowel in de financiële commissie als in de 
fondsbeheerscommissie is er een vacature. 
Mensen met een financiële opleiding en 
bestuurlijke kwaliteiten kunnen dus volop 
terecht bij de NTTB en niet alleen dus als 
penningmeester.  

Reglementswijzigingen 

Overeenkomstig het advies van de zgn 
NOC/NSF commissie Loorbach heeft de 
NTTB eerder al besloten om de bestuurlijke 
organisatie aan te passen. De BR, nu 
bestaande uit 32 leden (telkens 4 uit de 8 
afdelingen) wordt teruggebracht naar 24 
leden t.w. 2 leden uit elke afdeling en 8 
functiezetels. Deze laatste zetels gaan 
bezet worden door specialisten op de 
gebieden Financieel, Wedstrijdzaken, 
Organisatie, Subsidies, Breedtesport, 
Topsport en talentherkenning, Opleidingen, 
Marketing/Externe communicatie. Een 
belangrijke wijziging is ook dat waar vroeger 
een stem van een BR-lid 1/4e deel van het 
aantal leden uit zijn afdeling waard was, nu 
gestemd gaat worden volgens het principe 
“one man, one vote”.   
Voorts zal er een College van voorzitters 
komen waarin de voorzitters van de acht 
afdelingen plaats nemen. In principe mogen 
de bestuurders van de afdelingen geen 
zitting meer hebben in de nieuwe BR, maar 
hiervoor is een overgangsregeling 
ingesteld.  
De belangrijkste doelen van de bestuurlijke 
vernieuwing zijn de slagvaardigheid te 
vergroten middels een 13-tal aanbevelingen 
van de commissie Loorbach, waarin o.a. 
eenheid van beleid een heel belangrijke is. 
In dit verband zullen bijvoorbeeld de 
begrotingen van de afdelingen door de BR 
moeten worden goedgekeurd. Per 1-1-2010 
zal e.e.a. worden geëffectueerd en in 
november 2011 zal worden geëvalueerd.  
 

Al deze zaken vergen wijzigingen van de 
Statuten van de NTTB, het Algemeen 
reglement en het Afdelingsreglement. De 
juridische mensen hebben zich hierover 
gebogen en presenteerden deze stukken, 
via het HB aan de BR, die daarmee ook 
heeft ingestemd, behoudens een enkele 
aanpassing c.q. aanvulling.     
De belangrijkste wijziging was het 
voorgestelde art. 9 lid 3 dat luidde: “Lid-
verenigingen zijn tevens verplicht binnen de 
vereniging of afdeling tafeltennis van die 
vereniging ten minste één lid te hebben die 
beschikt over een trainerslicentie op 
trainersniveau 1.” 
Besloten werd dit artikel aan te passen in 
die zin dat dit artikel alleen geldt voor Lid-
verenigingen MET JEUGDLEDEN en een 
trainerslicentie op MINIMAAL trainersniveau 
1. 
Wij hadden liever gezien dat van 
verplichting geen sprake zou moeten zijn: 
wij dachten meer aan stimuleren dat 
verenigingen hiertoe zouden overgaan.  
Ook het competitiereglement artikel 42 
m.b.t. de eredivisies werd aangepast.   
 

Rondvraag en sluiting 

HB-lid Hans van Haaren kwam met de 
mededeling dat hij de NTTB spelregels in 
overeenstemming wil brengen met de 
officiële spelregels van de ITTF. Dit zou 
betekenen dat de time-out regel ook in alle 
competitieklassen van de NTTB zou 
moeten gaan gelden, hetgeen nu alleen het 
geval is bij wedstrijden met officiële 
scheidsrechters. Dat zal dan weer een 
onderwerp zijn voor de najaarsvergadering 
van de BR in november a.s. evenals een 
vernieuwd voorstel WK 2011 inclusief 
Breedtesport. In die vergadering zal dan 
tevens afscheid worden genomen van een 
groot aantal BR-leden. Ook uw 
verslaggever behoort daar dan toe.  
 
Tot slot dankte Nico van Erp weer de HB-
leden voor hun inzet gedurende 2008 en 
wenste hij hen succes bij alle activiteiten 
voor onze tafeltennissport in 2009. 
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RBW Competitie 2e deel 2008-2009 

Het is jammer dat in de overige regio’s deze competitie niet opgestart kan worden, anders 
zou er een soort competitie uitwisseling kunnen plaatsvinden. Mochten er bestuursleden 
zijn die over deze RBW competitie informatie willen verkrijgen, dan kan men contact 
opnemen met: dhr. H. van Rijn, Freesiastraat 20, 5151 TS Drunen. Tel. 0416-374526. 
 
Voor het 2e deel van de RBW competitie 2008-2009 hadden in totaal 36 teams, bestaande 
uit 2 of 3 personen, ingeschreven. Op vier zondagen in een periode van drie maanden 
speelden ze hun wedstrijden tussen 10.00 uur en 13.00 uur, in diverse eigen 
regioaccommodaties. Deze accommodaties worden gratis beschikbaar gesteld door de 
verenigingen en zij zorgen voor het aantal tafels en barmedewerkers dat door de 
organisatie wordt aangevraagd. 
Per zondag spelen de teams twee complete wedstrijden in het Davis Cupsysteem wat we 
kennen van het baantennis. Dit systeem bestaat uit 4 enkel en 1 dubbelpartij tot 11 punten. 
Als afsluiting had de organisator van de aspiranten-juniorenklasse er nog een individueel 
toernooitje aangeplakt om eens te bekijken wie persoonlijk als sterkste speler per poule uit 
deze competitie zou komen. 
 
Welpenklasse t/m 11 jaar. 
In deze klasse waren de 20 teams verdeeld over vier poules van vijf teams op zes tafels. 
Om alles gladjes te laten verlopen speelden er per zondag drie poules en was de vierde 
poule vrij. Er is flink strijd geleverd waarbij de kleintjes met weinig tafeltenniservaring zich 
op een leuke manier hebben vermaakt in de zaal van ttv PJS te Vught o.l.v. Joop van Hooft. 
Na de laatste partijen op de vierde zondag kon Joop de balans opmaken en mochten de 
drie hoogst geëindigde spelers hun medailles in ontvangst nemen. Voor de 
kampioensteams waren er ook nog een officiële diploma’s. Verder kregen alle deelnemers 
een herinneringsvaantje over het gehele seizoen aangeboden. 
In zijn dankwoord benadrukte Joop dat de inzet van verenigingsbegeleiders en ouders 
onmisbaar zijn voor deze toekomstige talentjes en sprak de hoop uit dat zij voor het nieuwe 
seizoen weer beschikbaar zijn. 
 
Uitslag competitiedeel: 
Poule A   Poule B   Poule C   Poule D 
1 PJS 1 16 p.  1 Taverbo 2 19 p. 1 PJS 3  18 p. 1 Taverbo 5 18p. 
2 Attaque 1 14 p.  2 PJS 2  15 p. 2 Taverbo 4 11 p. 2 PJS 4  15p. 
3 Taverbo 114 p.  3 Rotac 1    9 p. 3 Taverbo 3 10 p. 3 Taverbo 6   9p. 
4 NON 1   6 p.  4 NON 2    7 p. 4 NON 3    4 p. 4 Rotac 2    6p. 
5 TTVS 1   0 p.  5 TTCV 1    1 p. 5 TTCV 2    1 p. 5 NON 4    2p. 

De RBW competitie, die door de Regio 
Noord-Oost Brabant wordt georganiseerd,  is 
bedoeld voor de kinderen in de verschillende 
leeftijdsgroepen, die op zaterdag andere 
sportverplichtingen hebben of een zakcentje 
bij willen verdienen. Zij kunnen op deze 
zaterdag niet aan de NTTB competitie 
deelnemen en om deze jeugdleden te 
behouden voor de tafeltennissport wordt er 
voor deze alternatieve vorm gekozen.  

Door Henk van Rijn 
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Aspiranten-juniorenklasse vanaf 12 jaar t/m 17 jaar. 
In deze categorie gaven 16 teams acte de presence, die ongeacht hun leeftijd naar sterkte 
in drie poules waren ingedeeld. Zij speelden hun wedstrijden tweemaal in de accommodatie 
van ttv OTTC en tweemaal  bij ttv Taverbo/sabo. 
Ook in deze poules werden de partijen op het scherpst van de snede uitgevochten, waarbij 
de nodige jeugdige kreten door de zaal klonken. Ondanks deze uitbarstingen bleef iedereen 
zich sportief gedragen ten overstaan van tegenstanders, zaalbeheerders en organisatie. Tot 
slot werd er voor deze jeugdspelers nog een individueel toernooi samengesteld, waarbij het 
aantal gewonnen wedstrijden doorslaggevend was in welke van de vier poules men werd 
ingedeeld. 
Nadat  Henk van Rijn als competitieleider alle standen binnen had, kon hij overgaan tot de 
prijsuitreiking. Voor de drie hoogst geëindigde teams van elke poule waren er medailles en 
kampioendiploma’s beschikbaar en voor de individueel toernooideelnemers  drie 
standaards per poule.  Alle deelnemers ontvingen ook nog een herinneringsvaantje over het 
afgelopen seizoen 2008-2009. 
Daarna bedankte Henk de zaalbeheerders voor het gratis beschikbaar stellen van hun 
zalen en medewerkers. Ook werden de begeleiders bedankt voor hun inzet, want zonder 
hun hulp kan deze competitie niet draaien. Verder werden in zijn dankwoord de deelnemers 
betrokken vanwege hun inzet en sportief gedrag en hoopte hij hun gezond en wel terug te 
zien in het nieuwe seizoen, dat weer in september begint.  
 
Uitslag competitiedeel: 
Poule A    Poule B    Poule C 
1 NON 1  17 p.  1 NON 3  13 p.  1 NTTV 3  21 p. 
2 Hooghei 1 15 p.  2 Alw.Fair 2 13 p.  2 Alw.Fair 4 14 p. 
3 Rotac 1  11 p.  3 NTTV 2  10 p.  3 Hooghei 2 13 p. 
4 Alw.Fair 1   5 p.  4 NTTV 1    9 p.  4 NON 4  12 p. 
5 NON 2    2 p.  5 Alw.Fair 3   5 p.  5 OTTC 1    9 p. 
          6 Alw.Fair 6   6 p. 
 
Uitslag drie hoogst geëindigde spellers van het individueel toernooi: 
Poule A   Poule B   Poule C   Poule D 
1 R.v.Gemert  6 p. 1 P.v.Grinsven  8 p. 1 S.Peeters  7 p. 1 K.Maas  7 p. 
2 R Struijk  5 p. 2 M.v.Lith  6 p. 2 M.v.Os   6 p. 2 D.v.Dijk  6 p. 
3 T.v.Gemert 5 p. 3 J.d.Cock  5 p. 3 M.Ruijssenaars  6 p. 3 J.Kortooms 5 p. 

TTV Taverbo/Sabo zoekt oud-leden 

Dit jaar bestaat ttv Taverbo/Sabo 35 jaar en hoewel dit geen officiëel jubileum is gaat de 
club er toch informeel iets aan doen. 
Een van de activiteiten is het proberen te 
achterhalen en aanschrijven van oud-
leden. Binnen de vereniging is inmiddels 
een lijst met ruim 400 namen opgesteld 
en naar deze mensen wordt nu gezocht. 
Ze worden dan uitgenodigd voor een reü-
nie.  
Bent u oud-lid van ttv Taverbo/Sabo en 
wilt u graag nog eens terugblikken op die 
tijd met andere oud-leden en de huidige 
leden, reageer dan. Stuur een e-mail 
naar Erwin van Eijndhoven,  
erwin.anita@home.nl.  
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Hoe belangrijk kan het trainer A diploma zijn 

Mijn naam is Phil Quik, ik ben 54 jaar jong(!) 
en ben A-trainer Tafeltennis. Ik heb in 2002 
dit diploma behaald door heel wat zondagen 
op en neer te pendelen van Wouwse Plantage 
naar Den Haag. Ik vertrok dan om half 8, 
jawel op zondag, terwijl iedereen nog op een 
oor lag om op tijd aanwezig te kunnen zijn in 
Den Haag.  

Dat dit diploma zoveel waarde voor mij ging 
betekenen in de toekomst wist op dat 
moment ook niet. Ik heb dit toch vol weten 
te houden en ben dan ook geslaagd voor 
het examen, achteraf gezien is het jammer 
dat zo’n hechte groep trainers uit elkaar valt 
want het is een vreselijk leuke tijd. Als je 
zoiets doet moet natuurlijk ook het 
thuisfront, bestaande uit echtgenote en 2 
dochters, er achter staan, want voor hun 
waren de zondagen niet zo leuk. Dan ga je 
training geven aan diverse verenigingen in 
West Brabant o.a. De Pin-Pongers uit 
Wouwse Plantage, TCO’78 uit Ossendrecht 
en ttv Tornado uit Putte. Dit was leuk te 
combineren met mijn werkzaamheden in de 
autobranche, waar ik vanaf 1974 werkzaam 
in ben geweest.  
Ik ben in 1974 begonnen als automonteur, 
heb me opgewerkt tot magazijnmede-
werker, receptionist, bedrijfsleider en daar-
na tot autoschadecalculator/receptionist in 
een autoschadeherstelbedrijf. Doordat ik bij 
dit laatste bedrijf op 1 maart 2006 ontslag 
kreeg, omdat ik te “duur” was geworden, 
kwam ik in de WW. Voor het eerst in mijn 
leven zat ik thuis zonder werk en dat op 51 
jarige leeftijd in een branche waar het toch 
al niet te best in ging, waardoor je dus heel 
moeilijk werk kunt vinden. Het werd heel 
veel solliciteren, veel contact met CWI en 
UWV en zonder resultaat. Ik begon op van 
alles en nog wat te solliciteren, omdat ik niet 
aan het thuis zitten kon wennen. Tot ik op 
een zondagochtend in oktober 2006 op de 
site zit te kijken van de VVTT (Vereniging 
Van Tafeltennis Trainers) naar de 
advertenties Trainers gevraagd. Er viel mij 
een advertentie op waarbij ik zoiets had van 

bestaat dat, Sportdocent Tafeltennis. Het 
was een advertentie van het Sportcentrum 
van de Universiteit van Tilburg. Na nog 
eens even kijken zo van, hoeveel kilometer 
is dat voor mij, 63 km dus. Er stond niet bij 
voor hoeveel uur het was, maar ik had toch 
tijd genoeg dus kon het geen kwaad om 
even een sollicitatiebrief met mijn CV (die ik 
standaard klaar had staan in mijn computer) 
via de mail te versturen tav Dhr. Eric Ma-
thieu.  
 Nog geen 24 uur later, op maandagoch-
tend, word ik gebeld op mijn gsm door deze 
heer. Hij deelt mij mede dat de vacature 
nog vrij was, dat deze voor 2 uur per week 
is op de maandagavond en dat ik de eerste 
sollicitant ben sinds de advertentie vanaf 
juni op de site staat van de VVTT en of ik 
snel wil komen praten. We hebben onmid-
dellijk voor die week een afspraak gemaakt. 
Tijdens ons gesprek bleek dat er geen reis-
kostenvergoeding mogelijk was helaas. Ik 
vertelde ook dat ik in principe pro deo kwam 
werken, want hetgeen je bijverdient tijdens 
de WW periode moet je invullen op je werk-
briefje en wordt 
in mindering ge-
bracht op je WW-
uitkering. Geen 
reiskosten was 
voor mij dan ook 
nog geen optie, 
omdat ik er dan 
geld op toe zou 
geven, helaas 
jammer dan. 
Voor het eind van 
de week kreeg ik 
een telefoontje 

Door Phil Quik  
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van Dhr. Mathieu dat hij een “potje” gevon-
den had om mijn reiskosten te betalen. Na 
een avond nadenken ben ik akkoord ge-
gaan en anderhalve week later begonnen 
als sportdocent tafeltennis, puur en alleen 
voor de uitdaging, want financieel schoot ik 
er niets mee op. Ik had het er vreselijk naar 
mijn zin daar bij het Sportcentrum van de 
Universiteit van Tilburg. Ik heb daar heel 
veel mensen en dan zeker allemaal zeer 
sportieve leren kennen. Ook ontmoet je an-
dere sportdocenten van andere takken van 
sport. Zo ook tijdens de kerstborrel en ik 
kwam in gesprek met de directrice van het 
sportcentrum Ineke Hoebink. Deze hoort 
mijn verhaal aan over mijn WW en wat voor 
werk ik zoek en op wat voor vacatures ik 
zoal solliciteer. Daarop vraagt zij of ik even-
tueel iets zie in wat invaldagen als conciër-
ge bij het sportcentrum, en waarom of zij 
nog geen open sollicitatiebrief van mij ont-
vangen heeft. Dit was natuurlijk een inkop-
pertje! Ik werd na dit gesprek regelmatig 
opgeroepen om in te vallen tot juni, toen 
werd aan mij gevraagd om de sollicitatiepro-
cedure op te starten en officieel een sollici-
tatiebrief te sturen, omdat er een vacature 
was van conciërge voor 32 uur per week. Ik 
heb hier natuurlijk volmondig ja op geant-

woord. Wie wil er nu niet op een Sportcen-
trum werken met alleen maar studenten, 
een Sportcentrum waar alle takken van 
sport bedreven word, met een verkoop van 
jawel 6500 sportkaarten op jaarbasis.  
Ik werd aangenomen met een éénjarig con-
tract. Een jaar later, juni 2008, kreeg ik mijn 
jaarlijkse beoordelingsgesprek, ben ik in 
vaste dienst getreden en kreeg ik een con-
tract voor onbepaalde tijd bij het Sportcen-
trum van de Universiteit van Tilburg. Ik werk 
hier nog steeds met heel veel plezier. Je 
hebt te maken met alleen maar studenten. 
Ze komen op vrijwillige basis, dat betekent 
dat ze daarom ook altijd gemotiveerd zijn en 
zo heeft ieder hier zijn eigen tak van sport. 
Intussen heb ik mijn BHV groepsleider en 
ehbo diploma mogen halen op kosten van 
het Sportcentrum. Mijn functie is nog steeds 
Sportdocent Tafeltennis op maandagavond 
en conciërge en ik doe ook technisch on-
derhoud aan de spinbikes en beheer ik de 
afdeling inkoop van alle sportmaterialen. 
In deze crisistijd is dus ieder diploma wat je 
ook behaald heel erg belangrijk ook al is het 
een trainersdiploma tafeltennis. 
 
Reacties: senarda@home.nl. 

Duocompetitie een succes 

OTTC heeft het initiatief genomen om na afloop van de voorjaarscompetitie een alternatieve 
competitie op te zetten. Dit voor de verenigingen uit het regio Noord Oost Brabant en enke-
le Brabantse verenigingen uit de afdeling Gelre. Het ging om teams van twee personen in 
een zogenaamde duo competitie. Van 26 mei t/m 23 juni werd er een vijftal dinsdagavon-
den door 12 teams verdeeld over 2 groepen fanatieke strijd geleverd. De competitie vond 
plaats in het tafeltenniscentrum van OTTC en een keer was de accommodatie van Revan-
che uit Schaijk het strijdtoneel. 
In de A klasse moest in de laatste wedstrijd beslist worden wie kampioen zou worden. Het 
team van Revanche, bestaande uit Ramon van Boxtel en Roel Albers, had een punt achter-
stand op het OTTC team bestaande uit Frank Hanegraaf en Nico van Erp. De winnaar van 
deze onderlinge wedstrijd zou de titel op gaan eisen. Het werd in een spannende wedstrijd 
3-2 voor OTTC dat hierdoor de titel behaalde.  
In de B klasse was de titel voor Return Oss. Lambert van Dooren en Peter van Beek won-
nen hun 5 wedstrijden. Het team behaalde 18 punten. Met 17 punten werden twee teams 
van OTTC 2e en 3e. Deze teams waren Martien Kerstholt en Wim Bijen en het andere team 
bestond uit Gerrie Kessels, Gerrit van Rijn en Roger Vendelmans. 
Na afloop werden aan de winnende teams door wedstrijdleider Peet Neelen herinneringen 
uitgereikt en waren er voor alle deelnemers nog een paar consumpties en de bekende ge-
haktballen van OTTC, speciaal voor deze gelegenheid gemaakt door Ans vd Heijden. 
Volgend seizoen zal zeker een vervolg gegeven worden aan deze competitie. De deelne-
mende teams van dit seizoen zullen dan zeker weer aanwezig zijn. Hopelijk aangevuld met 
meerdere teams uit de afdeling ZuidWest en Gelre.  

Nico van Erp 
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Ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan 
van ttv Scaldina had de vereniging uit Zie-
rikzee een 24 uur durende tafeltennismara-
thon georganiseerd. Aan deze marathon 
werd een goed doel verbonden en dat was 
de stichting Vakantiehuis Thuredriht te Re-
nesse. Eén van de organisatoren, Bert de 
Jong, maakte na afloop van de marathon 
het mooie eindbedrag van € 2250 bekend 
aan Jaap Lodders van de stichting. 
Het startsein voor de marathon werd gege-
ven door Denny de Vos, vertegenwoordiger 
van de Gemeente Schouwen-Duiveland, die 
samen met Cor Smalheer, bestuurslid van 
ttv Scaldina, de eerste rally van de mara-
thon speelde. Daarna was het de voorzitter, 
Kees Sonneveld die in een toespraak naar 
het verleden, het heden en naar de toe-
komst keek van ttv Scaldina. Wat betreft de 
toekomst gaat dat vooral over de 
kansen van de vereniging op een 
nieuwe accommodatie in het 
complex van de bredeschool die 
in de wijk van de Noorderpolder 
in Zierikzee geprogrammeerd 
staat. De voorzitter riep vooral de 
Gemeente op zich constructief op 
te stellen. 
Ruim 30 leden van de club waren 
bereid hun steentje bij te dragen 
om de 24 uur te overbruggen. De 
betekende dat er schema ge-
maakt moest worden waardoor er 
steeds drie personen in de zaal 
waren die de marathon voor hun 
rekening namen. Daarnaast wa-
ren er een aantal nevenevene-
menten georganiseerd. Te begin-
nen een nachttoernooi welke een 
aanvang nam om 22.00 op vrij-
dagavond en eindigde op zater-
dagmorgen om 7.00 uur. Daarna 
werd gezamenlijk het ontbijt ge-
nuttigd. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marathon Scaldina levert € 2250 op 

Op de zaterdagmiddag waren het de oud-
leden van Scaldina die oude herinneringen 
ophaalden tijdens een gezellige en onge-
dwongen bijeenkomst. Er hadden maar 
liefst 52 personen positief gereageerd en 
uiteindelijk was ongeveer de helft aanwezig. 
De marathon werd afgesloten door de oud-
ste competitiespelende leden van Scaldina, 
Bram Vrooegop en Gerrit vd Bosch.  
 
Bron: Website Scaldina 
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De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) 
werkt momenteel samen met NOC*NSF aan 
oplossingen om “Tafeltennisfans” beter te 
bereiken en te bedienen waarbij de WK 2011 
in Rotterdam centraal staan. Dit breedte-
sportproject vindt plaats in het kader van het 
Olympisch Plan 2028.  

WK 2011 

Het project “Tafeltennisfans” gaat over iedereen die wil genieten van onze sport via evene-menten of 
media. Daarbij bedoelen we zeker niet alleen maar kijken, maar vooral ook actief deelnemen aan 
bijvoorbeeld de breedtesportevenementen die de NTTB wil organiseren bij de WK 2011. De 
wereldkampioenschappen zijn geen doel op zich, maar de motor om zoveel mogelijk Nederlanders 
kennis te laten maken met tafeltennis en (opnieuw) te binden aan de sport. Daarvoor hebben de 
NTTB en NOC*NSF de laatste jaren al diverse onder-zoeken verricht, waarbij zes gerichte 
doelgroepen de voorkeur hebben als speerpunt binnen het project “Tafeltennisfans”. 
+ huidige NTTB-leden | zij moeten bij uitstek warmlopen voor de WK 2011 35.000 
+ potentiële NTTB-leden | sporters die nu ongeorganiseerd tafeltennissen 41.000 
+ sportwisselaars | sporters die vanwege fysiek/leeftijd wisselen van sport (35+) 1.400.000 
+ (meisjes) jeugd 6-9 jaar | eerste keuze voor een sport (speerpunt rotterdam e.o.) 66.000 
+ (meisjes) jeugd 12-14 jaar | tweede keuze/wissel voor sport met goed imago (r’dam e.o.) 67.000 
+ Aziatische gemeenschap | groep met meer dan gemiddelde interesse voor tafeltennis 96.000 
De doelgroepen vertegenwoordigen in totaal een bereik van 1.705.000 Nederlanders die interesse 
hebben voor sport/tafeltennis, waarvan een groot deel niet meer of nog niet onze sport beoefent. De 
WK 2011 vormen een unieke kans die de landelijke organisatie samen met verenigingen en 
bestuurders wil benutten. De NTTB en de WK 2011: daar hoort immers iedereen die tafeltennist 
bij. Daarvoor hebben we jullie meningen, ervaringen en ideeën nodig om tot de juiste keuzes en 
oplossingen te komen. 
 
1 Evenement WK Tafeltennis 8-15 mei 2011 in Rotterdam 
De eerste vraag heeft betrekking op de WK 2011: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 
doelgroepleden straks in Ahoy (opnieuw) kennismaken met tafeltennis? Welke acties zou jij daartoe 
ondernemen om deze mensen te bereiken? Welke breedtesportevenementen en publieksacties zou 
je voor ze organiseren? 
2 Internetsite 
De tweede vraag heeft betrekking op internet in relatie tot het (opnieuw werven) van de doelgroepen 
met als motor de WK 2011. Hoe ziet zo’n website eruit, wat zijn de belangrijkste onderdelen om de 
sport tafeltennis als aantrekkelijk neer te zetten? Denk hierbij niet alleen aan nieuws of filmpjes over 
tafeltennis, maar ook aan oplossingen om mensen over de streep te trekken om aan WK 2011 
activiteiten mee te doen. 
3 Televisie / radio / internet / mobiel 
De derde en laatste vraag heeft betrekking op televisie / radio / internet / mobiel. Hoe kan de NTTB 
deze mediakanalen effectief inzetten om Tafeltennisfans te bereiken? Wat zou jij graag op televisie / 
radio / internet / mobiel willen zien / horen / lezen over de WK 2011? 
 
Heb je deze vragen beantwoord of andere ideeën? 
Je reactie kun je sturen naar Harald Hanemaaijer, projectleider “Strategisch Plan Tafeltennisfans WK 
2011” via media@nttb.nl. 
 
Wat gebeurt er met de reacties? 
Van de reacties wordt een overzicht gemaakt. Ideeën die voor maandag 6 juli worden ingezonden, 
worden besproken in een brainstormmeeting met ervaren media-, communicatie- en marketing-
experts op woensdag 8 juli 2009. Spoedig daarna hoor je wat met jouw inbreng is gedaan.  
 
Heel veel dank, Harald Hanemaaijer,  
Projectgroep Strategisch Plan Tafeltennisfans WK 2011  
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Agenda 

Maandag 7 september  start afdelingscompetitie senioren 
Zaterdag 12 september start afdelingscompetitie jeugd + start landelijke competitie 
Zondag 13 september  NTTB beker, 1e ronde 
Zondag 20 september  Nationale B en D meerkampen, voorronde, senioren 
Zondag 20 september  1e ronde landelijke jeugdmeerkampen, A/B/C-licenties 
Zondag 27 september  1e C/D jeugdranglijsttoernooi 
Zondag 4 oktober  2e ronde landelijke jeugdmeerkampen, A/B/C-licenties 
Zondag 11 oktober  Nationale B en D meerkampen, ¼ finales, senioren 
Zaterdag 17 oktober  2e C/D jeugdranglijsttoernooi 
Zondag 18 oktober  1e B jeugdranglijsttoernooi 
Zaterdag 24 oktober  Begin van de herfstvakantie in het zuiden 
Zondag 25 oktober  3e ronde landelijke jeugdmeerkampen, A/B/C-licenties 
Zondag 1 november  Dag van het Talent 
Zondag 1 november  Masters voorronden 
Zaterdag 14 november  3e C/D jeugdranglijsttoernooi 
Zondag 15 november  1e A jeugd ranglijsttoernooi 
Zondag 22 november  Nationale B en D meerkampen, ½ finales, senioren 
Zondag 29 november  Afdelingsontmoeting jeugd 
Zondag 29 november  NTTB beker, 2e ronde 
Zondag 6 december  Nationale B en D meerkampen, finales, senioren 
Zaterdag 13 december  ¼ finales landelijke jeugdmeerkampen, A/B/C-licenties 
Zaterdag 19 december  2e B jeugdranglijsttoernooi in Assen 
Zaterdag 19 december  Regionale kampioenschappen jeugd Noord Oost Brabant 
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Onderscheidingen voor Chris en Hans 

Scheidend voorzitter van de afdeling Adri Dam heeft tijdens de ALV van 14 mei in 
Oudenbosch Chris van Dijk en Hans van der Bruggen onderscheiden.  
 
Chris van Dijk werd bij zijn 
afscheid als bestuurlid 
van het afdelingsbestuur 
geëerd voor zeventien jaar 
penningmeesterschap binnen 
de afdeling en zijn jarenlange 
l idmaatschap van de 
bondsraad. De vergadering 
ging met luid applaus 
akkoord met het voorstel van 
het AB om Chris tot erelid 
van  de  a f de l ing  t e 
benoemen. 
 
Collega bondsraadlid Hans 
van der Bruggen werd tot lid 
van verdienste benoemd. 
Hans is jaren bondsraadlid 
voor de afdeling geweest en 
drijvende kracht in de regio 
Noord-Oost Brabant, maar 
vond het tijd om een stapje 
terug te doen. De aan-
komende bestuurlijke ver-
nieuwing binnen de NTTB en 
de daaraan verbonden 
veranderingen binnen de bondsraad waren voor Hans een mooi punt daartoe. We zullen 
zijn nauwkeurige verslagen en financiële analyses wel missen. Hans z'n werkzaamheden 
voor de regio Noord-Oost Brabant blijft hij wel voortzetten. 
 

Naast de onderscheidingen 
werden ook de echtgenotes 
van Chris en Hans met een 
bloemetje bedankt voor het 
vele werk dat beiden met 
hun "toestemming" konden 
verrichten. 
Het onderscheiden van 
beide leden was een van de 
laatste officiele handelingen 
die Adri Dam als voorzitter 
v a n  d e  a f d e l i n g 
ZuidWest verrichtte. Hij werd 
tijdens de ALV opgevolgd 
door John van Geel. Een 
opvolging die binnen het AB 
al enige tijd geëffectueerd 
was, want John bekleedde 
de functie al ad-interim.  
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Maaslandtoernooi succesvol verlopen 

Het toernooi werd afgewerkt op 65 tafels. En kon geheel volgens de geplande tijd worden 
afgewerkt. En konden 10 minuten na de geplande eindtijd de laatste bekers worden 
uitgereikt. 
Positief mag zeker genoemd worden het aantal teams wat niet aanwezig was. Maar 1 
senioren team was ’s morgens niet aanwezig. De gehele dag was er sprake van een 
geweldige sfeer onderling in de beide hallen en zeiden vele deelnemers volgend jaar op 14 
maart weer de weg naar Oss te maken als OTTC het 40e Maasland toernooi gaat 
organiseren.  
Op zaterdag avond waren een groot aantal OTTC leden aanwezig om de 65 tafels in de 
Mondriaan en Ruivert hal op te stellen. Een klus die ook dit jaar weer vlot werd geklaard. 
Op zondag morgen waren de ingedeelde OTTC´ers aanwezig die assistentie verleenden bij 
de organisatie. Dit bij de wedstrijdleiding en als tafelcommissaris. 
De finale in de hoogste klasse, waar de geplaatste nummers 1 en 2 stonden was een 
spannende aangelegenheid. En zorgden het combinatie team van Getavé met de Fries 
Arnoud Meijer voor onverwacht grote tegenstand. Maar uiteindelijk ging de titel voor de 2e 
maal naar het ODT team. Het ODT team won in de halve finale van Never Despair Tino 
Rodriquez en Stephan van Dooremaal (Tanaka) met 3-1. In de andere halve finale  won 
Getavé met 3-2 van Vice Versa’51 (Peter van Iwaarden en Jeroen Christianen. 
Bij de jeugd was er in de 2e klasse een succes voor het OTTC team Dani Stassen en Remy 
de Leeuw. Zij verloren nipt in de finale van het team van ttv Herpen. 
 
Uitslagen: 
Senioren 
Klasse 1-2 1 ODT  Jeroen de Heide – Tim Tinus  3-2  
  2 Getavé  Arnoud Meijer-Dicky de Jong 
klasse 3: 1 Asterix  Peter Baggen-Ferry Koopmans 4-1  
  2 Irene  Rudi en Jordi vd Schoot   
klasse 4: 1 Kruiskamp’81 Bart van Bergen-Inge Kraan  3-2 
  2 Unicum  Danny Gimbel-Arthur Peters  
klasse 5: 1Spinmill  Jan Poelwijk-Sander van Dijk 3-2  
  2 Revanche Roel Albers-Ramon van Boxtel  
 
Jeugd: 
klasse 1: 1 Treffers  Rens Pleijster-Martijn van Dijk 4-1 
  2 Slagvaardig Jonne Velthuis-Joep de Boer  
klasse 2: 1 Herpen  Jochem van Grunsven-Joost Roest 3-2  
  2 OTTC  Dani Stassen-Remy de Leeuw 
klasse 3: 1 Getavé  Rens Peters-Len van Swaaij  3-0  
  2 Bergeijk  Stan Sengers-Joyce van Hoof   
klasse 4: 1Unicum  Elselieke v. Happen-Lieke v. Eck 3-2 
  2 Unicum  Bram Bakker-Colin de Bijl 
klasse 5: 1 VTV  Sharon v. Zelderen-Natalia Bednarczyk 3-2   
  2 Slagvaardig Gillian Faas-Felicia Faas  

Door Nico van Erp 

Zondag 15 maart organiseerde OTTC het 39e 
Maasland tafeltennis toernooi. De belangstel-
ling voor het toernooi is elk jaar groot. Dit 
jaar was er een groot aantal aanmeldingen. 
Met 180 teams was het toernooi volgeboekt.  
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Hieronder staan een aantal foto’s van het Maaslandtoernooi. 
 
Bron: website OTTC 
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Geert Heeren onderscheiden 

Vorige maand werd het nieuwe onderko-
men van ttv The Back Hands in Sint Wille-
brord feestelijk geopend door wethouder 
Jos Schijven. De wethouder en tevens loco-
burgemeester bracht voor bestuurslid Geert 
Heeren een verrassing mee. Hij kreeg een 
Koninklijke onderscheiding. Jos Schijven 
noemde Geert Heeren een super vrijwilliger 
en somde een enorme lijst activiteiten op. 
Het was daarna voor iedereen duidelijk dat 
Geert Heeren dit lintje meer dan verdiend 
heeft.  

Onder grote belangstelling is in Sint Willebrord het nieuwe on-
derkomen van ttv The Back Hands geopend. In de nieuwe 
sporthal kunnen negen tafels opgesteld worden (drie meer 
dan voorheen) en naast de speelzaal beschikt The Back 
Hands over een moderne kantine, twee kleedruimtes met dou-
ches, toiletten en wastafels. 
De gemeente wilde dat de vereniging uit Sint Willebrord ver-
huisde naar Rucphen, maar dat heeft het bestuur tegen weten 
te houden. Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen kwam 
er een collegebestuur dat zoveel mogelijk activiteiten in de 
dorpskernen wilde behouden. Dankzij dit beleid is het Multi-
functioneel Centrum tot stand gekomen, waar naast The Back 
Hands ook ruimte is voor de scouting en de peuterspeelzalen 
Pinkeltje en ’t Melktandje, die voortaan samen verder gaan als 
Dol-fijn.  

Nieuw onderkomen Back Hands 
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Senior Games 2009 

In Zeeland gaan in september van dit jaar maar liefst 4500 sporters van vijftig jaar en ouder 
in Europees verband de sportieve strijd met elkaar aan voor de hoogst haalbare prestatie. 
Er wordt gestreden om het goud tijdens de Senior Games 2009, in 22 takken van sport. De 
provincie Zeeland (Nederland) heeft hiermee de primeur, aangezien een dergelijk 
sportevenement voor 50-plussers niet eerder in Europa heeft plaatsgevonden. 
 
Tafeltennis is één van de sporten uit het hoofdprogramma. De wedstrijd wordt 
georganiseerd door de TTCM in samenwerking met de NTTB. 
De wedstrijd vindt plaats in Middelburg bij Tafeltennisaccommodatie De Zandkuil en 
Sporthal De Voorborch. Beide hallen staan op één terrein. 
Deelname is mogelijk voor 50+ leden van de NTTB en overige internationale bonden, die 
voldoen aan de minimale speelsterkte die op www.seniorgames2009.com worden vermeld.  
 

Programma* 

 

 

* Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. 
 

Leeftijdscategorieën.   
Heren:  50-54 jaar, 55-59 jaar, 60-64 jaar en 65+ 
Dames: 50-54 jaar, 55-59 jaar, 60-64 jaar en 65+ 
 
Informatie en inschrijven 
De organisatie van de Senior Games 2009 nodigt u van harte uit om u via onze website in 
te schrijven voor dit unieke sportevenement. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze 
website www.seniorgames2009.com. 
 
Schrijf u snel in, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen! 
(Mocht u zich inmiddels al ingeschreven hebben, dan hoeft u dit uiteraard niet nogmaals te 
doen) 

 7  sept 10.00-17.00 uur 1e ronde enkelspel 

1e ronde dubbel 

 8  sept 10.00-17.00 uur 1e en 2e ronde mixed dubbel 

2e en 3e ronde dubbel 

2e ronde enkelspel            

 9  sept 10.00-16.00 uur Poules subklassement enkelspel 

1/4 Finales enkelspel 

1/4 finales dubbel 

10 sept 10.00-17.00 uur 1/4 en 1/2 finale subklassement 

1/2 finales mixed dubbel en dubbel 

11 sept 10.00-16.00 uur Finale subklassement 

Finale dubbel en mixed dubbel 

1/2 finale om het brons 

Finales enkelspel 

Door Ton Kienhuis 
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Uit de clubbladen 

• Het gaat goed met de nieuwbouw op de 
Staakberg in Bergen op Zoom. Voor ttv 
Het Markiezaat wordt daar een nieuwe 
tafeltennisaccommodatie neergezet en 
de aannemer is met de afwerking bezig. 
Op 1 september moet de vereniging uit 
haar huidige onderkomen vertrokken 
zijn. Na 23 jaar zal gebouw T wel even 
gemist worden, maar gezien wat ze er-
voor terug krijgen zal de heimwee 
slechts van korte duur zijn.   

 

• In de zomerperiode wordt er door diver-
se verenigingen gewerkt aan de accom-
modatie. Bij SV Red Star ’58 uit Goirle 
krijgt de kantine een facelift. In de kleed-
kamers, douches en toiletten worden de 
lichtschakelaars vervangen door bewe-
gingsmelders. Op die manier kan er be-
spaard worden op de energiekosten.   

 

• In De TikkeTik van ttv Smash uit Geer-
truidenberg dit keer een interview met 
de 78-jarige Harrie Waalwijk. Hij richtte 
in 1963 de vereniging op, was 41 jaar 
voorzitter en zit nog steeds in het be-
stuur. Een echte clubicoon! 

 

• Vijftig jaar uitwisselen met een vereni-
ging, waar vind je dat nog? TTV Wester-
zicht uit Vlissingen wisselt echt al sinds 
1959 uit met Neunkirchen. Dit keer trok-
ken de Zeeuwen naar Duitsland en be-
leefden daar vier fantastische dagen.  

 

• Bij ttv Taverbo-Sabo in Boxtel werd op 
de ledenvergadering het actieplan voor 
het komend jaar gepresenteerd. Alle 
mogelijke activiteiten die er in de vereni-
ging zijn en alle zaken die moeten ge-
beuren staan vermeld en ook met datum 
wanneer het moet gebeuren. Tevens 
staat aangegeven wanneer het klaar 
moet zijn. Een erg nuttig overzicht, 
waardoor alle taken en alles wat moet 
gebeuren eens duidelijk op papier staan. 
Het enige wat ontbreekt is nog wie het 
allemaal moet gaan doen. Ik neem niet 
aan dat het bestuur hier allemaal alleen 

voor op moet draaien. 

   

• TTV De Meppers uit Heeze organiseert 
opnieuw een tafeltenniscursus voor re-
creanten. Het doel van de cursus is om 
de deelnemers kennis te laten maken 
met het tafeltennissen en hen te en-
thousiasmeren (door het oefenen van 
verschillende slagen), voor de tafelten-
nissport. De cursus bestaat uit 5 lessen 
waarin de deelnemers een reeks basis-
slagen wordt geleerd. Ze kunnen op die 
manier snel ervaren wat je zoal kunt 
doen met een bat en een celluloidballe-
tje. Recreanten vinden het meestal leuk 
om nieuwe slagen te leren en uit te kun-
nen voeren. In de oefeningen komen 
o.a. aan bod: 
- Serveren 
- Forehand en backhand contra 
- Plaatsen van de bal 
- Backhand schuiven 
Het spelen met de backhand blijkt voor 
de cursisten het moeilijkst, vooral back-
hand schuiven is een probleem. Smas-
hen wordt als veel leuker ervaren. Om 
kennis te maken met de andere recre-
anten van ttv De Meppers wordt de cur-
sus afgesloten met een toernooitje. 

 

• Tijdens de algemene ledenvergadering 
bij ttv Stiphout in Helmond is het nieuwe 
reglement voor het gebruik van het Stip-
house aangenomen. Hoewel het regle-
ment alle regels bevat die iedereen als 
normaal aanvaard, is het goed die ook 
eens op papier te zetten. Dan kunnen er 
nooit misverstanden ontstaan. Het regle-
ment hangt voor iedereen zichtbaar in 
de kantine, de zaal en in de kleedruim-
tes 

 

• Slechts drie bestuursleden telt ttv Waal-
wijk nog. Op de jaarvergadering trad 
voorzitter Rolf Balkenende af. Druk, veel 
te druk heeft hij het en te weinig tijd voor 
het voorzitterschap. Hierdoor heeft ttv 
Waalwijk nog slechts een penningmees-
ter een secretaris en een bestuurslid le-
denadministratie.  Daarbij komt ook nog 
eens dat twee van de drie bestuursleden 
boven de 65 jaar zijn. Voor de bestuurlij-
ke continuïteit van de vereniging is dit 
geen wenselijke situatie.  


