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VAN DE REDACTIE 

Het tafeltennisseizoen zit erop. Deze keer geen WK midden in de zomervakantie, dus een 
echte tafeltennisvrije vakantie. De teams zijn immers ingedeeld, de afdelingsledenvergadering 
is achter de rug en vele zalen worden in de vakantieperiode gesloten. Rest nog het 
campingtafeltennis, wat zich vaak bij kinderen beperkt tot rond de tafel. Toch bespeur ik elk jaar 
bij die kinderen een zeker enthousiasme voor de tafeltennissport. Bij terugkomst in Nederland 
doen ze er echter niets mee. Ligt daar niet een terrein voor ons braak. Zou er niet een 
mogelijkheid zijn om die kinderen voor onze sport te winnen. Is het voor de vakantievierende 
tafeltennisser niet mogelijk om op die camping eens een keertje bezig te zijn met die jeugd en 
ze te vertellen over de mogelijkheden als ze weer thuis zijn. Probeer ze zo enthousiast te 
krijgen dat ze thuis direct bij een vereniging gaan kijken. Want als een sport leuk is op vakantie, 
dan moet dat thuis toch ook leuk zijn! Elk gewonnen lid is er een, en leden hebben we dringend 
nodig. Het aantal tafeltennisbeoefenaren in verenigingsverband loopt immers drastisch terug. 
Doe je best en wees ambassadeur van de tafeltennissport. 
En als je een leuke ervaring daarbij opdoet dan is de Mixedredactie geïnteresseerd in het 
verhaal. 
Een fijne zomervakantie. INHOUD 
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BEGRIJPEN WE WEL WAAR HET OMGAAT? 

Als consulent van de NTTB lees ik altiid met 
veel belangstelling Mixed. Het geeft mij 
achtergrond informatie die ik kan gebruiken 
als ik bij een vereniging in Brabant moet 
zijn. Het laatste nummer heeft mij echter 
aan het denken gezet. Ik zal jullie zeggen 
waarom .. 

Toen de NTTB met de cursus vrijwil
ligersbeleid begon, had ik de eer om bij 
jullie een pilot te mogen doen. Later, tiidens 
de WK in Eindhoven hebben we dat nog 
eens over gedaan voor bestuurders van 
afdelingen. 
Begrijpelijkerwijs was jullie AB daar niet bij. 
Die hadden wel wat anders te doen. Maar 
AB-Brabant was de eerste keer al 
vertegenwoordigd, dus was ook de 
noodzaak niet zo groot. 

Gelukkig dacht ik, toen ik in mixed zag dat 
het AB weer compleet was, hoewel direct 
daarna de teleurstelling volgde. Niemand 
die zich met vrijwilligersbeleid bezig houdt 
en dat met net de bestuursproblemen 
achter de rug en de fusie met Zeeland in het 
vooruitzicht. 

Maar gaat het in veel verenigingen niet net 
zo? We zijn al blij als we de 'brand' weer 
geblust hebben en gaan over tot de orde 
van de dag. We nemen niet de tijd en de 
moeite om te voorkomen dat de brandweer 

WIM VRINGER ONDERSCHEIDEN 

op korte termijn weer uit moet rukken. 
Vandaar de titel van dit stukje: weten we 
wel waar het om gaat? 

Tafeltennisverenigingen ontlenen hun 
bestaansrecht aan de inzet van vrijwilligers 
om al die dingen te doen die nodig zijn om 
samen op een plezierige manier onze 
mooie sport te bedrijven. Zonder vrijwilligers 
kan geen vereniging, geen afdeling, geen 
NTTB bestaan. Waarom geven we dan niet 
met elkaar de hoogste prioriteit aan 
vrijwilligersbeleid. Dat is toch net zo 
belangrijk als een sluitende begroting, de 
klasse waarin het eerste team speelt, de 
...... ? 

Voorkomen is beter dan genezen. Bij de 
NTTB en koepels zoals de NKS en de 
provinciale sportraden zijn deskundigen die 
u kunnen helpen om in jouw vereniging een 
plan te maken om zo met leden en niet
leden om te gaan dat oplossingen voor 
vrijwilligersproblemen in principe al op de 
plank liggen voor er een probleem is. Je 
gelooft het niet? Bel het Bondsbureau sectie 
Breedtesport (079 341 48 11) om 
informatie. Problemen om overdag te 
bellen? Ik ben zowel overdag als 's avonds 
bereikbaar (024 323 20 61). Wij helpen je 
graag verder. • 

Joop Matteman 

,/ 

Het hoofdbestuur van de NTT B heeft Wim Vringer, de directeur van het Indoor Sportcentrum te 
Eindhoven, het onderscheidingsteken van de NTTB uitgereikt vanwege zijn grote inzêt tijdens 
de Top 12, de EK en de WK. Door zijn werkwijze kon tot een unieke samenwerking worden 
gekomen, waardoor deze toernooien mede tot een succes zijn geworden. 
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AFDELINGSLEDENVERGADERING 

De afdelingsledenvergadering was een 
vluggertje. Binnen de twee uur was het 
bekeken. Hete hangijzers waren er dan ook 
niet en vragen over de diverse 
jaarverslagen werden niet gesteld. Een 
compliment dus voor de makers hiervan. 
Zeker als je weet dat het bestuur het 
afgelopen jaar slechts uit 4 personen 
bestond en dat betekent dat ze veel extra 
werk hebben moeten verrichten. Toch nog 
een paar punten uit de vergadering. 

Fusie 
De afdeling Brabant gaat fuseren met de 
afdeling Zeeland en namens die afdeling 
waren Jan van Mijnsbergen en Peter Boon 
aanwezig. Jacques Tempelaars, voorzitter 
van de fusie stuurgroep, vertelde dat het de 
bedoeling is om op 1 januari 2001 
organisatorisch samen te gaan en de 
definitieve fusie op 1-5-2001 te laten 
plaatsvinden. Die datum is gekozen opdat 
de afdelingen nog hun eigen 
afdelingsledenvergadering kunnen houden 
en om de afdeling Brabant de gelegenheid 
te geven het 60 jarig bestaan te vieren. 

Financiën 
Bij de afhandeling van de financiën kwam 
aan het ligt dat vorig jaar vergeten is de 
boetes voor het niet bezoeken van de 
afdelingsledenvergadering op te leggen. De 
kascommissie adviseerde dat alsnog te 
doen, maar een meningspeiling gaf aan dat 
een kleine meerderheid van de aanwezigen 
dat niet meer nodig vond (te lang geleden). 
Penningmeester Chris van Dijk beloofde dit 
jaar de verhoogde boete (van f 50,- naar f 
75,-) aan de afwezige verenigingen wel op 
te leggen. 

Adviescommissie 
Namens de commissie die ingesteld was 
om de bestuurlijke problemen binnen de 
afdeling Brabant op te lossen deed Johan 
Heurter het woord. Hij gaf aan dat in het 
voorstel uit gegaan wordt van een klein 
bestuur. Dit bestuur maakt beleid en de 
commissies voeren dat beleid uit. De 
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vergadering merkte terecht op dat in het 
voorstel vergeten is het takenpakket op te 
nemen van de commissie Ledenwerving en 
ledenbehoud. Bij deze: 
Taken comm1ss1e Ledenwerving en 
ledenbehoud: 
Kindertafeltennisfeest 
Sport overdag 
Gehandicaptensport 
Jeugdbeleid 
Het voorstel van de adviescommissie zal 
door de stuurgroep fusie meegenomen 
worden in de besprekingen (wordt 
vervolgd?). 

Bestuursverkiezing 
Van 4 naar 7! Het afdelingsbestuur is blij dat 
er eindelijk weer een uitbreiding heeft 
plaatsgevonden. De heren van Bavel 
(TTCV/Herwaarden), Bom (Witac'89) en de 
Wild (BSM) zijn gekozen in het AB. 
Proficiat! Ria Elshof en Nico van Erp waren 
aftredend en zijn herkozen. Voor Ria geldt 
dat ze aanblijft tot 1-1-2001, omdat dan het 
nieuwe afdelingsbestuur voor de 
gefuseerde afdeling Brabant-Zeeland wordt 
geïnstalleerd. Hoe het bestuur er dan uit 
gaat zien (en welke bestuursstructuur er 
gekozen wordt) is nu nog onbekend. 

Huldigingen 
Dit jaar werd de Johan Goossens trofee 
weer uitgereikt, maar daarover leest u 
elders in dit blad. Het afdelingsbestuur 
huldigde ook drie personen die 5 jaar lid zijn 
van een commissie. Thorn de Jönge 
(competitiecommissie) en Joost 
Schoenmakers (CTW) waren afwezig. 
Johan Heurter (accommodatiecommissie) 
was er wel en hij ontving een fraaie fuchsia. 
Bedankt. 

Nàmens de verenigingen dankte Jacques 
Tempelaars het afdelingsbestuur voor het 
vele werk wat ze het afgelopen jaar verricht 
heeft. 

Johan Heurter 



GOUDEN JUBILEUM TTV EEN EN TWINTIG UIT BEEK EN DONK 

Het jaar 2000 is voor ttv Een en Twintig uit 
Beek en Donk een jaar met een gouden 
randje. In juni is het precies 50 jaar geleden 
dat de vereniging werd opgericht. De 
jubileumcommissie heeft dit natuurlijk niet 
ongemerkt voorbij laten gaan en voor de 
leden is een compleet programma 
ontwikkeld met activiteiten en festiviteiten. 
Voor de buitenwacht was er op zaterdag 13 
mei een receptie. Tijdens deze receptie 
bood afdelingsvoorzitter Pieter Brooijmans 
de jubilerende vereniging een wandbord 
aan. Het is een bijzonder bord, want het is 
het laatste. Nu de fusie met de afdeling 
Zeeland aanstaande is laat de afdeling 
geen nieuwe borden meer maken en dus 
heeft ttv Een en Twintig het laatste bord in 
ontvangst mogen nemen. Maar de jubilaris 
kreeg nog meer, want namens de leden 
werd een schitterend kunstwerk aange
boden wat zeker een fraaie plaats in de 
kantine zal krijgen. 

Historie 
Het begon 40 jaar geleden in de bakkerij 
van Piet Jaspers. Samen met Wim Vriens 
en Harrie van Vlerken had hij in Gemert 
kennis gemaakt met de tafeltennissport en 
dat leek hem ook wel iets voor Beek en 
Donk. Zijn bakkerij werd als speelruimte 
beschikbaar gesteld en uit twee grote platen 
triplex werden tafelhelften gezaagd. Het 
was echter maar behelpen, vandaar dat het 
drietal besloot onderdak te vragen bij café
zaal v.d. Elsen. De eigenaar ging accoord 
en over zaalhuur werd niet gesproken. Op 
zondag 11 juni 1950 vond de officiële 
oprichtingsvergadering plaats en gaf zich 
een achttal personen op als lid van de 
nieuwe vereniging. Wim Vriens, onlangs 
overleden, werd de eerste voorzitter van ttv 
Een en Twintig. 
In 1951 volgde de aanmelding bij de NTTB 
en kon er met drie teams in de competitie 
gestart worden. Uitwedstrijden werden met 
de fiets bezocht. In de thuiswedstrijden 
werden de meeste punten gepakt. De 
roodgloeiende kachel, beangstigend dicht in 
de rug van de tegenstander, zal niet 
bepaald in het nadeel hebben gewerkt. Al in 
het seizoen 1952-1953 werd het eerste 
team kampioen en promoveerde naar de 
derde klasse. 
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In 1955, bij het eerste lustrum, telde de 
vereniging 18 leden en was de zaal, waar 
slechts twee tafels geplaatst konden 
worden, te klein. Vandaar dat in 1956 
verhuisd werd naar de zaal van de familie 
Heinsbergen. Dhr. Heinsbergen wilde ttv 
Een en Twintig wel opnemen, onder 
voorwaarde dat ze dezelfde huur zouden 
betalen als bij v.d. Elsen. Toen hij er achter 
kwam dat er nog nooit huur betaald was, 
nam hij dat sportief op en tot het vertrek in 
1972 is er nooit een cent betaald. 
Door de groei van het ledental verhuisde ttv 
Een en Twintig in 1972 naar de gymzaal en 
in 1976 naar de nieuwe Rollerhal. Deze 
Rollerhal is nog steeds de thuisbasis van de 
vereniging en wordt gedeeld met de 
Rolschaatsclub die tevens eigenaar van de 
hal is. 
De wens om over een eigen ruimte te 
beschikken bleef. In 1991 wordt gestart met 
de bouw van een kantine en bestuurskamer 
aan de Rollerhal, waardoor ttv Een en 
Twintig beschikt over een eigen ruimte waar 
ze altijd over kan beschikken. Dit is 
natuurlijk prima voor de sfeer en de 
verenigingsbinding. Van de hal kan ze 
slechts twee avonden gebruik maken en op 
woensdagmorgen en zaterdagmiddag. 

Sportieve successen 
TTV Een en Twintig heeft een aantal 
Brabantse kampioenen geteld. In 1959 was 
dat Mieke Graat in de 3e klasse dames, in 
1977 Marco van den Eynde bij de pupillen 
en in 1978 met broer Peter in hetjonj;Jens 
dubbel. In 1983 en 1998 werd Henk v.d. 
Bru_ggen Brabants kampioen en in 1990 en 
1991 Gerdie van den Berg. Dit jaar wist 
Jenny van Zutphen beslag te leggen op de 
dames D titel. Henri Geeven wist in 1989 de 
finale van de Nederlandse B
Jeugdkampioenschappen te ha~n. 

Toekomst 
TTV Een en Twintig is een stabiele 
vereniging. Geen ups en downs, een stabiel 
ledental en weinig bestuursmutaties. Zo is 
de Beek en Donkse jubilaris pas aan de 
tweede voorzitter toe. Wim Vnens was dat 
de eerste 15 jaar en de laatste 35 jaar staat 
Ad v.d. Heuvel aan het roer. 
De toekomst wordt met vertrouwen 
tegemoet gezien. De accommodatie is 



uitstekend, de clubliefde laat niets te 
wensen over, spelmateriaal (lees 
tafeltennistafels) is in ruime mate 
voorhanden, ervaren trainers staan klaar 
om jonge spelers te begeleiden, het bestuur 
is actief en competent. Kortom, ttv Een en 

TIJD VOOR TWEE 

Elke werkdag is tussen 12.00 en 14.00 uur 
op Radio 2 het programma 'Tijd voor twee' 
te beluisteren van Frits Spits. Een 
onderdeel van dit programma is de 
tweespraak. Luisteraars kunnen dan op een 
creatieve en/of geestige manier een zin 
aanvullen. Toen het besluit genomen was 
dat het balletje groter wordt, kregen de 
luisteraars de opdracht om de volgende zin 
af te maken: 
Twee pingpongballetjes worden groter 
gemaakt, zegt het ene balletje tegen het 
andere balletje: ... .. . 
De top 5 van de Radio 2 luisteraars was: 
1. Worden we niet een beetje te zwaar op 
de hand? 
2. Ik vind alles best, zolang ze ons maar 
niet scheiden van tafel en batje! 
3. Ongetwijfeld vallen we straks onder de 
categorie krachtsport. 
4. Doping? 
5. Hier krijg ik het heen en weer van. 

Twintig is klaar voor het nog maar pas 
aangebroken millennium. Wie meer wil 
weten over de jubilaris kan terecht op de 
eigen site op het internet: come.to/ttv21. 

Johan Heurter 

OTTC AAN RAMP ONTSNAPT 

Zondag 19 maart, het Maaslandtoemooi in 
Oss. Organiserende vereniging OTTC is 
daar met man en macht aan het werk om 
het wederom tot een succes te maken, 
maar die ochtend was er nog iets anders 
aan de hand. Pas om 10.30 uur drong het 
tot de leden in sporthal De Ruivert door dat 
de bejaardensoos, gelegen naast het 
clubgebouw van OTTC, in brand stond. De 
brand was om 4.00 uur uitgebroken en het 
gebouw, 15 meter van het OTTC clubhuis, 
brandde tot de grond toe af. Het is aan de 
inzet van de brandweer te danken dat het 
vuur niet is overgeslagen. Toch waren er 
wel degelijk nadelige gevolgen voor OTTC. 
Er was asbest vrij gekomen, de elektriciteit 
en het gas waren afgesloten en er moest 
natuurlijk schoongemaakt worden. Dankzij 
de inzet van velen en de medewerking van 
de diverse instanties heeft OTTC slechts 
een week geen gebruik kunnen maken van 
haar accommodatie. • 

INTERNET IE-MAIL LANDELIJKE BOND 

Eindelijk heeft de NTTB een eigen web-side. Het adres: www.nttb.nl 
De side moet de komende maanden nog uitgebouwd worden en zal dan zoveel mogelijk 
informatie bevatten die voor tafeltennisliefhebbers interessant is. Voor het komende seizoen 
wordt de prioriteit gelegd bij actuele informatie over de landelijke competitie en de 
standenlijsten. 
Inmiddels heeft het bondsbureau ook een eigen e-mail adres: bondsbureau@nttb.nl 
De bedoeling is om in de toekomst meer informatie elektronisch te verzehiqen, zoals 
bijvoorbeeld het competitiebulletin. 

BRABANTSEKAMPIOENSCHAPPEN 2001 

De Brabantse Kampioenschappen worden in 2001 op een ander tijdstip gespeeld. Ni'~t meer in 
januari, maar in mei. De Brabantse zijn op 5 en 6 mei 2001. 
De Brabantse kampioenschappen worden georganiseerd door CosmosfTTW uit Veldhoven. 
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JOHAN GOOSSENS TROFEE VOOR WK-VRIJWILLIGERS 

Johan Goossens was een bevlogen 
tafeltennisbestuurder in de afdeling Brabant. 
Na zijn plotselinge overlijden, zo'n 30 jaar 
geleden, besloot het afdelingsbestuur van 
Brabant een prijs in te stellen ter 
nagedachtenis aan hem. Het werd niet 
zomaar een prijs. De Johan Goossens 
trofee wordt uitgereikt aan een persoon, 
vereniging of instelling die in het 
voorafgaande jaar iets bijzonders heeft 
gepresteerd. De prijs wordt dan ook niet elk 
jaar uitgereikt. Het moet echt bijzonder zijn. 
Dit jaar werd de Johan Goossens trofee wel 
uitgereikt. 
Na de organisatie in 1997 van de top 12 en 
in 1998 van de EK, werd in 1999 op korte 
termijn de organisatie van het WK 
overgenomen. Het werd dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers een grandioos succes. 
De meeste vrijwilligers, 120, kwamen uit 
Brabant. Met de Johan Goossens trofee wil 

het afdelingsbestuur al die Brabantse 
vrijwilligers eren voor hun grandioze inzet 
voor, tijdens en na het WK in Eindhoven. 
Omdat de vrijwilligers vooral werden 
aangestuurd door Pieter Brooijmans en Ria 
Elshof mochten zij tijdens de algemene 
ledenvergadering in Breda uit handen van 
vice-voorzitter Nico van Erp, namens al die 
Brabantse vrijwilligers, de Johan 
Goossenstrofee in ontvangst nemen. 
Uiteraard waren ook de andere vrijwilligers 
van eminent belang voor de organisatie van 
het WK, maar omdat de Johan 
Goossenstrofee een Brabantse prijs is is 
deze trofee alleen voor de Brabantse 
vrijwilligers bedoeld. 
De trofee krijgt een plaatsje in de 
prijzenkast van de afdeling Brabant die 
hangt bij ttv Irene in Tilburg. Alle Brabantse 
vrijwilligers ontvangen een oorkonde. 

. Pieter Brooijmans en Ria Elshof met de Johan Goossenstrofee en de oorkonde 
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MOHAMMED, DE BERG EN DE BUITENDIENST 

Als de voortekenen niet bedriegen, breken 
er mooie tijden aan voor de tafeltennisclubs 
van ons tand. Twintig jaar geleden vond 
men praten over de levensvatbaarheid van 
kleine of slecht functionerende verenigingen 
ongepast, nu is openbare discussie mogelijk 
over de kwaliteit die een tafeltennissen mag 
verwachten als hij zich aanmeldt als lid van 
een club, als hij zich aansluit bij de NTIB. 
Het feit dat er clubs met minder dan vijf 
leden en clubs zonder jeugd bestaan, 
vervult menig bestuurder met géne, maar 
het is statutair mogelijk. In sommige delen 
van het tand zijn er al heel wat 
weggefuseerd. Vooral in de randstad 
schuifelden relicten van grote namen voort 
o~er de putnhopen van een stoffig 
pingpongverleden. Het kwam voor dat de 
~edenlijst van zo'n scharminkel nog 
Jarenlang drie (en zelfs twee) personen 
telde, die een competitieteam in stand 
hielden dat wekelijks een boete voor 
onvolledig verschijnen voor lief nam, het 
voortbestaan continuerend dankzij het feit 
dat er getafeltennist kon worden in de 
kantine van een vanouds onderdak 
verschaffend bedrijf of kantoor. 
Bestuursfuncties werden uit sentimentele 
overwegingen administratief waargenomen, 
als persiflage van de georganiseerde sport. 
Door dit verschijnsel kon de NTTB op een 
opvallend hoog aantal verenigingen wijzen, 
maar de statistische schijn bedroog: meer 
dan 35 procent stelde niets voor. Af en toe 
vroeg iemand of je nog wel van een 
vereniging mocht spreken, of het nog wel 
zin had om het "secretariaat" van zo'n club 
informatie toe te sturen over cursussen, 
propagandamateriaal en trainingskampen. 
Vanaf midden jaren tachtig zijn er ook wel 
eens plannen gelanceerd om een keurmerk 
toe te kennen aan de sieraden van de bond~ 
de verenigingen met trainers, een 
jeugdafdeling, een eigen accommodatie, 
met sportieve ambities en organisatorische 
wapenfeiten. Telkens was er het dilemma 

;it.·· ),, 
'(~~ -; 

~,n=o1~ 

Mixed, juni 2000 7 

tussen centralisatie en decentralisatie: pakt 
een sportbond dit aan door middel van een 
top- down-benadering of worden de 
activiteiten afhankelijk gesteld van de vraag 
uit de achterban. 
NU, anno 2000, gaat het roer om. 
Mohammed komt naar de berg omdat de 
berg niet naar Mohammed kwam. 
Hoofdbestuur en 
bondsbureau hebben het initiatief genomen, 
hoewel dat initiatief eigenlijk van de andere 
partij werd verwacht, en bij de introductie 
werd meteen krijgshaftige taal gebruikt: 
"voor. de implementatie van het beleid bij 
afdelingen en verenigingen brengt het 
bondsbureau de accountmanagers in 
stelling." Tot mijn spijt moet ik het optimisme 
van mijn openingszin aanzienlijk temperen. 
Als bepaalde andere voortekenen niet 
bedriegen, zullen clubs en afdelingen in de 
nabije toekomst gemangeld worden tussen 
professionele regeluitbroeders van 
Volksgezondheid, Welzijn & Sport, centrale 
subsidieverstrekkers en personen die 
getikte implementatie-taal uitstorten. Hoe 
moeten wij ons de accountmanagers 
voorstellen? Nou, het schijnt een 
buitendienst te zijn die de . 
contacten tussen verenigingen en 
afdelingen intensiveert. Het zijn 
uitzendkrachten met een Zoetermeer-missie 
die op de hoogte zijn van actuele 
beleidsontwikketingen en daarom ook als 
vraagbaak fungeren. De accountmanager is 
de boodschapper van de bond naar de 
verenigingen, maar ook in omgekeerde 
richting. Hij is het schaap met vijf poten, de 
EHBO-er annex ANWB-hulpdienst, de 
alleshorende en allesziende functionaris 
waar de breedtesport al zo lang op heeft 
zitten wachten. Wat mij dw rs zit, is dat 
alles al vast lijkt te staan. Ik weet nog niet 
precies welk addertje er onder het gras 
schuilt, maar volgens mij klopt er iets niet. 

Ton Mantoua 'r 



40mmBAL 

Heeft u er al mee gespeeld? Ik wel. De 
eerste vijf minuten vond ik het 
verschrikkelijk. De bal zwabberde werkelijk 
alle kanten uit. Dat ding blijft maar draaien. 
Daarna werd het snel beter. Vooral mijn 
gekapte ballen vallen minder vaak over de 
tafel, het spel is langzamer en ik win opeens 
van een speler waar ik nog nooit van 
gewonnen heb. Laat maar komen die 
nieuwe bal! Of ben ik nu te voorbarig? Eén 
gewonnen partij maakt nog geen zomer. Als 
iedereen er straks mee gaat trainen en 
spelen dan verlies ik waarschijnlijk weer, net 
zoals vroeger. 
Maar goed, die grotere bal komt er en voor 
een aantal spelers al heel snel. Hieronder 
het officiële persbericht over de invoering 
van het hoofdbestuur. 

Eredivisie 
Het hoofdbestuur van de Nederlandse 
Tafeltennisbond heeft, na overleg met de 
Belangenvereniging Eredivisie (BVE), 
besloten dat er in de eredivisies dames en 
heren vanaf de start van het aanstaande 
seizoen 2000/2001 (1 augustus 2000) met 
de 40 mm bal zal worden gespeeld. Dit 
besluit volgt op de beslissing van de ITTF 
om vanaf 1 oktober 2000 met de grotere bal 
tijdens internationale toernooien en 
competities te spelen. 

Aanleiding 
Directe aanleiding voor de introductie van 
de grotere bal is dat deze beter zichtbaar is 
op de televisie. Tevens wordt door de 
grotere bal de snelheid van het spel 
enigszins vertraagd en het effect 
verminderd. Het spel is daardoor voor de 
toeschouwers beter te volgert 

Het hoofdbestuur heeft tijdens het ITTF
congres voor de invoering van de 40 mm 
bal gestemd en kan zich zodoende zeer 
goed vinden in deze maatregel om het 
tafeltennisspel aantrekkelijker te maken. 
De invoeringsdatum van 1 oktober 2000 is 
echter ongelukkig gekozen. Invoering aan 
het begin van het seizoen 2001-2002 was 
beter geweest. De consequentie is dat er 
onnodige problemen ontstaan bij de 
invoering op nationaal niveau. Voor een 
aantal spelers en speelsters zal dit helaas 
betekenen dat zij het komende seizoen te 
maken zullen krijgen met zowel de 38 mm 
bal als de 40 mm bal. Dit is onvermijdelijk. 
Het hoofdbestuur wil deze groep zo klein 
mogelijk houden, maar ook rekening 
houden met het feit dat degenen die 
internationaal spelen (jeugd en senioren) 
komend seizoen in principe alleen met de 
40 mm bal hoeven te spelen. 

Invoering in de afdelingen 
Het hoofdbestuur heeft tevens besloten dat 
in de afdelingscompetities senioren en 
jeugd per 1 augustus 2001 zal worden 
overgegaan tot het gebruik van de 40 mm 
bal. Hiermee wordt ingespeeld op het feit 
dat veel verenigingen voorraden 38 mm 
ballen bezitten en ook nog on9uidelijk is of 
er op korte termijn voldoende 40 mm ballen 
kunnen worden geleverd. 

Overige landelijke klassen 
M.b.t. de overige landelijke competities en 
toernooien (jeugd en senioren) neemt het 
hoofdbestuur nog een beslissing. De 
invoering van de 40 mm bal zal uiteraard 
nooit later dan per 1 augustus 2001 
geschieden. 

REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 2000 

De regionale kampioenschappen zijn voor het seizoen 2000-2001 vastgesteld op zaterdag 16 
en zondag 17 december 2000. Let op: dit is een andere periode dan u tot heden gewend was. 
De CTW hoopt dat er in het komende seizoen in alle vier de regio's weet Regionale 
kampioenschappen kunnen worden gehouden. 
Verenigingen die regionale kampioenschappen willen organiseren kunnen zich hiervoor miv 
heden aanmelden bij Nico van Erp, Tel.:0412-632106. E-mail: erpnico@wish.net 
De uiterste aanmeldingsdatum is 15 oktober. 
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RBW-COMPETITIE 

Al jaren worden er in de regio Den Bosch, 
voor de aankomende tafeltennistalentjes, 
wedstrijden in competitie verband 
georganiseerd. Dit vindt tweemaal per 
maand plaats in diverse zalen op 
zondagmorgen van 10.00 uur t/m 13.00 uur. 
De teams bestaan uit 2 personen, jongen of 
meisje, die per zondag 2 wedstrijden spelen 
volgens een vastgesteld schema en 
ingedeeld, zover mogelijk, naar sterkte en 
leeftijd. 
Het doel van deze competitie is, om 
jongeren van 7 jaar t/m 17 jaar, kennis te 
laten maken met alle facetten van de 
tafeltennissport. Dit ter voorbereiding op 
deelname aan de NTTB competitie. Het 
overgrote deel van deze spelers en 
speelsters gaat in de toekomst ook over 
naar deze competitie, mits zij · op 
zaterdagmorgen geen andere verplichtingen 
hebben, of 'n centje bij willen verdienen. 
Diegene die dit hebben, willen wij de 
mogelijkheid bieden om op zondagmorgen 
te spelen. 
Wanneer er voldoende teams en zalen 
aanwezig zijn, wordt deze competitie 
georganiseerd. 

Welpencompetitie: van 7 t/m 11 jaar. 2e 
deel 1999/2000. 
De tien aangemelde teams werden 
ingedeeld in twee poules van 5, met per 
team, twee spelers(sters), en vond plaats in 

Uitslag competitie: 

PouleA Poule B 

1 . Zwaantjes 1 17 pnt 1.0TTC.1 15pnt 

2. v.Liempt/Ass. 2 14pnt 2 .JCV/PJS 14pnt 

3. v.Liempt/Ass. 1 11 pnt 3. Zwaantjes 2 14pnt 

4. PJS 1 6pnt 4. JCV.2 5pnt 

5. JCV1 2 pnt 5. Zwaantjes 3 2pnt 

Uitslag toernooi: 

PouleA Poule B PouleC poule D 

de zaal van ttv. PJS te Vught, onder leiding 
van Joop v. Hooft. 
Per poule waren 3 prijzen beschikbaar, plus 
voor de kampioensteams diploma's, en voor 
alle deelnemers(sters) een 
herinneringsvaantje. 
In poule A bleven de Zwaantjes 1 uit 
st.Michielsgestel en v.Liempt- Ass. uit 
Schijndel in elkaars nabijheid. Maar tijdens 
hun onderlinge wedstrijd bleek het team van 
de Zwaantjes over sterkere zenuwen te 
beschikken om zodoende met 3 punten 
verschil de hoofdprijs mee naar 
st.Michielsgestel te nemen. 
Bij de B poule was het nog spannender. 
Hier gaven het OTTC/Oss 1 en een 
combinatieteam van JCV/PJS elkaar geen 
duimbreed toe. In de beslissingswedstrijd 
was OTTC heer en meester en werd 
kampioen met in totaal 1 punt verschil. 
Uitslag 3-2. 
Na afloop van deze competitie werd er nog 
'n individueel toernooi samengesteld, 
waarbij de spelers(sters) werden ingedeeld 
in 4 poules van 5 deelnemers. Ook hier 
waren per poule 3 prijzen te verdelen. Al 
met al 'n geslaagde competitie en toernooi, 
waarbij Joop v.Hooft alle aanwezigen 
bedankte voor hun inzet en begeleiding en 
de gewonnen prijzen en vaantjes werden 
uitgedeeld. 

,Q~ 
// 

1. F.Pluut 1. J.Hogentooren 1.N.Wilhe 1. TvdZandt 

2. S.Gevers 2. G.Sapulete 2. R. de Groot 2. M. Meys 

3. Th.Matthijsen 3. R.Eggels 3. J. Kok 3. J. van Doom 

4. J.Waalkens 4. V.vanHoek 4. P. Vos 4. R. Meys 

5. R.Mulders 5. M.Meulman 5. R. Brinkman 5. S. Mulders 

6. J. Keyzers 
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Juniorencompetitie van 12 t/m 17 jaar, 2e 
deel 1999-2000 
Ondanks de terugval van het 1 e 
competitiedeel werden er toch nog 12 
teams aangemeld voor deze tweede helft 
van de RWB competitie, die werden 
ingedeeld in 2 poules van 6 teams. Per 
poule waren 3 prijzen beschikbaar; plu~ een 
kampioensdiploma, en de hennnenngs
vaantjes. Deze competitie werd ~erspeel~ 
over vier zondagen, vanaf februari t/m apnl 
2000, en stond onder leiding van Henk 
v. Rijn. 
We waren te gast bij ttv.OTTC/Oss, de 
MandNlijmen, Taverbo/Boxtel, en de 
Zwaantjes/st.Michielsgestel. Namens de 
deelnemers(sters), begeleiders en 
organisatie wil ik deze besturen dank 
zeggen, voor de genoten gastvrijheid en het 
gratis beschikbaar stellen van hun zalen. 
Dankzij hun medewerking kan deze 
competitie steeds weer plaatsvinden. 
In poule A waren de spelers van 
NTTV/Nuland erop gebrand om dit keer 
kampioen te worden. Vele malen hadden zij 
genoegen moeten nemen met een 2de of 
3de plaats. Vanaf het begin ging men er 
flink tegen aan. Door regelmatig met 4-1 en 
3-2 hun tegenstanders naar huis te zenden, 
konden zij hun plannen waar maken, en 
werden ongeslagen kampioen met 20 
punten. Er waren na NTTV 3 teams die tot 
en met het einde hetzelfde aantal punten 
gescoord hadden, t.w. de Mand 1 en 2 uit 

Uitslagen: 

PouleA Poule B 

1. NTTV 1 20 pnt. 1. PJS 1 

2. de Mand 1 12 pnt. 2. De Zwaantjes 1 

3. OTTC 1 12pnt. 3. Zwaantjes!T averbo 

4. De Mand 2 12 pnt 4. OTTC2 

5. DeMand3 11 pnt. 5. De Mand 4 

6. Smash'73 1 8 pnt. 6. Vice-Versa'64 1 

uitslagen toernooi 

PouleA Poule B PouleC 

Vlijmen en OTTC 1 uit Oss. Hierbij moest 
de organisatie de geldende regels hanteren, 
n. I. het onderlinge resultaat van deze 3 
teams. De Mand 1 was hierbij de 
gelukkigste, gezien de totale uitslagen, en 
werd hierdoor 2e. 
In poule B bleven de teams van de 
Zwaantjes 1 uit st. Michielsgestel en 
PJSNught elkaar met kleine verschillen 
volgen. Totdat zij onderling uit moesten 
maken wie werkelijk het sterkste, maar 
vooral, het slimste team zou zijn. Er werd op 
het scherpst gestreden voor de punten. 
Vele malen waren 3 games nodig om 'n 
beslissing te forceren. Uiteindelijk bleef PJS 
met 3-2 hun tegenstander de baas en 
mocht op de hoogste trede plaats nemen. 
Tussen de nummer 3 en 4 was ook hier het 
verschil een punt, ten voordele van het 
combinatieteam Taverbo/Zwaantjes. 
Na het competitiedeel werd aangevangen 
met een individueel toernooi met 4 poules, 
waarbij de spelers(sters) waren ingedeeld 
naar het aantal gewonnen partijen uit de 
competitie. Ook hier weer 3 prijzen per 
poule. 
Na afloop bedankte de competitieleid~r, 
spelers(sters) voor hun inzet en sportief 
gedrag, maar vooral 'n woord van ~an~ aan 
de ouders/begeleiders voor hun vn1e t1Jd op 
de zondagmorgen, want zonder hun hulp 
kan deze gezellige RBW competitie niet 
doorgaan. 

18 pnt. 

17pnt. 

13pnt. 

12pnt. 

8 pnt 

Spnt 

Poule D 

1. Y. van Pinxteren 1. J. Hodenius 1. E. Esser 1. P. v.d. Heuvel 

2. R. Maas 2. H. van Nistelrooy 2. B. Jongmans 2. S. v.d. Broek 

3. R. Kouwenberg 3. M. van Gemert 3. R. Kuys 3. D. Esser 

4. A.Ahmic 4. H. Oosterbaan 4. K Blank 4. W. Ottema 

5. M. Mekes 5. B. Anderstein 5. T. van Heereveld 5. B. van Breugel 

6. D. Smits 6. B. Loosveld 6. T. van Huffel 6. D. Kouwenberg .•.. " 
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BRABANTSE VERENIGINGEN OP INTERNET 

Steeds meer Brabantse verenigingen hebben een eigen homepage op het internet. Op de 
pagina van de afdeling Brabant staan de links naar deze verenigingen. Mochten er 
verenigingen ontbreken, dan is een e-mail naar Henk Sandkuyl voldoende om toegevoegd te 
worden. Wel de URL mee sturen. 
De volgende verenigingen hebben reeds een eigen pagina: 
A TTC '77, Aarle-Rixtel 
Back Hands, St. Willebrord 
Deurne 
Een en Twintig, Beek en Donk 
Flash, Eindhoven 
Geenhoven, Valkenswaard 
Hotak '68, Hoogerheide 
Irene, Tilburg 
Luto, Tilburg 
Markiezaat, Bergen op Zoom 
Meppers, Heeze 
MTTV '72, Mierlo 
OTTC, Oss 
Rally, Wijk en Aalburg 
Smash '73, Uden 
Roosendaal 
Tanaka, Etten Leur 
Taverbo, Boxtel 
Taveres, Eindhoven 
Unicum, Geldrop 
Valkenswaard 
Van Liempd Ass.!TTVS, Schijndel 
Waalwijk 
Wanzl/Belcrum, Breda 

FUSIENIEUWS PR-WERKGROEP 

De fusie werkgroep PR heeft de intentie 
uitgesproken om te komen tot één 
afdelingsorgaan voor de gefuseerde afdeling 
Brabant-Zeeland en tot één internetpagina. In 
kleinere werkgroepjes zullen voorstellen 
uitgewerkt worden en die daarna we~r 
besproken worden in de PR werkgroep. In 
september zal aan de stuurgroep gerapporteerd 
worden hoe we dit willen realiseren en op welke 
termijn. 

ATTC DAMESTEAM NA 12Ya JAAR UITEEN 

Het 1e damesteam van ttv A.T.T.C. '77 te 
Aarle-Rixtel is uiteen. Na 12%jaar samen in 
de landelijke competitie gespeeld te hebben 
heeft Christel Duijmelinck besloten om bij 
de heren te gaan spelen. Frederieke v.d. 
Putten en Misja Elshof nemen het haar niet 
kwalijk. Ze is de beste van het team en wint 
in de 4e divisie gewoonlijk al haar 
wedstrijden. Al zes keer werd de titel in de 
4e divisie binnen gehaald, maar even zo 
vaak degradeerden de dames het seizoen 
daarop. 
Dat een team 12% jaar in de landelijke 
competitie samenspeelt is uitzonderlijk. 
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Christel en Frederieke speelden bij de jeugd 
in <:Je landelijk C maar door teammutaties 
was er geen derde meisje met voldoende 
niveau beschikbaar. In Son "3n Breugel 
speelde Misja en daar was · ook een 
meisjesteam uit elkaar gevallen. Misja 
kwam naar A.T.T.C. '77 en het klikte 
meteen met Christel en Frederieke. Vanaf 
januari 1988 spelen ze nu samen. Eerst in 
de landelijke meisjesklass~ (hoogste 
landelijk A) en daarna in dé 4e divisie. 
Tijdens een groot feest hebben ze het 12% 
jarig jubileum gevierd. · 



REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN DEN BOSCH 
(verslaggever Hans van der Bruggen, voorzitter regiobestuur) 

Op zondag 26 maartj.I. werden in Boxtel de 
kampioenschappen van de regio 's
Hertogenbosch gespeeld. Gedurende vele 
jaren werden deze wedstrijden door t.t. v. 
JEEP in Vught georganiseerd, doch dit jaar 
hadden zij daartoe ·geen gelegenheid. 
Omdat het regiobestuur het jammer zou 
vinden als dit jaarlijkse toernooi zou komen 
te vervallen, werd besloten deze 
kampioenschappen zelf te organiseren 
i.s.m. enkele verenigingen. Hulp werd 
verkregen van leden van de verenigingen 
Taverbo, Smash '73, De Kruiskamp '81, 
Never Despair en niet te vergeten enkele 
"deskundige JEEP-ers". 
Na de voorafgaande organisatorische 
activiteiten, kon op 26 maart op 30 tafels 
gestart worden. De Sporthal De Braken 
bleek qua accommodatie een.goede keuze, 
zeker gezien de royale zaalruimte. Of de 
datum ook -achteraf gezien- juist is geweest 
is moeilijk te beoordelen: het was wel een 
datum kort na het grote toernooi in Oss. 
Mogelijk daarom bleef het aantal 
deelnemers(sters) beperkt tot ca. 160, 
zijnde ten opzichte van voorgaande jaren 
een absoluut laagte-record. Aan Taverbo uit 
Boxtel met ruim 50 deelnemers heeft het 
zeker niet gelegen. 

Om 9 uur moesten velen hun eerste balletje 
slaan en dat was wel vroeg zeker ook 
omdat die nacht de klok een uur vooruit was 
gezet. De organisatie kon rond 5 uur de 
laatste tafel opruimen en terugzien op een 

De uitslagen: 

Klasse 1e olaats 

toernooi dat geen problemen opleverde. De 
bondsvertegenwoordiger Guus van Woesik 
had dan ook weinig te doen. Voor de 
hoogste herenklasse hadden slechts vier 
deelnemers ingeschreven die zelf maar 
besloten om hun poulewedstrijden in "best 
of five" af te werken. Peter Daas van JCV 
mag de titel Kampioen van de regio Den 
Bosch 2000 voeren en Eveline van Loo van 
Never Despair mag zich kampioene 
noemen; jammer is dat niet meer 
"prominenten" zich voor deze "titelstrijd" 
hadden opgegeven. De overige uitslagen 
treft u hieronder aan. De verenigingsprijs 
werd gewonnen door TTCV van 
Herwaarden met 20 punten, Taverbo werd 
tweede met 16,5 punten en Never Despair 
derde met 14,5 punten. 

De samenwerking tussen de vijf 
verenigingen binnen de organisatie mag 
zeker geslaagd genoemd worden: 
nagedacht moet wel worden over het -
eventueel - volgende regionale toernooi dat 
ook dit jaar nog gespeeld kan gaan worden 
en waarvoor de data 2/3 december 2000 al 
zijn vastgelegd. De vraag is voorts of 
regionale kampioenschappen in de 
toekomst gehouden moeten gaan worden 
als selecties voor deelna"me aan de 
Brabantse Kampioenschappen. Dit zou de 
belangstelling voor deze regionale 
kampioenschappen mogelijk positief kunnen 
beïnvloeden. 

Z' olaats 
Enkel heren AIBIC P. Daas (JC\/) J. Ziilmans (TICV) 

D P. Kuioers <N.Desoair) M. Biidevier (N.Desoair) 
E M. Kraan (JC\/) F. Peters (Taverbo) 
F P. van Orsouw <VVersa, Oss) P. Vullings (JCV) 
G M. van de Bogaard (Taverbo) G. Willemse (V.Versa, Qss) 
H C. Vos (V. Versa, Oss) P. Bervoets (De Kruisl<afi'lp) 

Enkel dames CID E. van de Loo <N.Desoair) H. van de Horst (OTTC) 
E/F P. v.d. Nieuwenhuizen (JEEP) M. van de Wal (N.Despair) 

Dubbel heren DIE M. Bijdevier (N. Despair) P. Kuipers (N.Despair) 
S. Paetzel (N.Despair) B. v. Veldhoven (N.Desoair) 

F W . Gouda (Always Fair) G. Laarhoven (Taverbo) 
A. Kuiis <Alwavs Fair) J. v.d. Schans (Taverbo) 

GIH R. Broeren (V. Versa Oss) J. v. Keulen (JEEP) 
G. Wilmssen CV.Versa Oss) J. v. Houtum (Taverbo) _ .... ~· 

Enkel meisies 1. Jun. AJB, Kad. A A. Kraayenbrink (TICV) C. Delforterie 11 1 CV) 
2.Jun. C, Kad. B, Puo.A A. Goorts (TICV) C. van den Broek (TICV) 
3.Jun. D, Kad. C/D,Puo. B,VVeloA M. Soil<mans (Taverbo) F. Desmense (N. Desoair) 
4. Puo. CID, Welo.en D J. v.d. Thillaard (îaverbo) M. v.d. Thillaard (Taverbo) 

Enkel ionaens 1. Jun. A/B, Kad. A S. Bernhardt <TICVl M. van de Lans <TTCV) 

MiXed, juni 2CXX> 12 



Dubbel meisjes 

Dubbel jongens Junioren I Kadetten 

Pupillen I Welpen 

K. Kraaijenbrink (TTCV) 
C. Delforterie TC 
J. van Doorn (TTCV) 
M. v.d. Lans TTC 
S. Langemeijer (N. Despair) 
B. v.d. Eerenbeemt 
N.Des air 

M. de Koning (Taverbo) 
W. vah Haaren Taverbo 
S. Bernhard (TTCV) 
M. Klaver TTC 
S. v.d. Aa (Taverbo) 
B.v. Giersbergen (Taverbo) 

RESULTATEN REGIONALE MIDDEN BRABANTSE 
KAMPIOENSCHAPPEN 

E2 1. Roel Slaps Luto 21-16/14-21121-18 
2. Alex Schellekens Red Star'58 

E3 1 . Mark Schellekens Red Star'58 21-1211~21/21-16 
2. Max Jonkers Red Star'58 

E4 1. Ger-An Koeleman Red Star '58 21-16117-21121-13 
2. Walter Oerlemans Irene 

E5 1. Kim Kroes Red Star '58 1~21121-17/21-15 
2. Willeke van Belkom Tios '51 

E6 1 . Hein Remie Hita'79 21-16121-14 
2. Hans Willems Hila '79 

M1 1 . Doreth van Pelt Tios '51 21-19121-14 
2. Carine Horssen Waalwijk 

M2 1 . Stephanie Diependaal Tios '51 21-13/21-16 
2. Anke Snoeren BSM 

J1 1 . Job Schreurs Irene 21-18118-21/21-13 
2. Marco van der Weegen Luto 

J2 . 1 . Max Kuypers Irene 17-21122-20/21-16 
2. Ralph Kouwenhoven Smash 

J3 1 . Joost van Mier Irene 21-19121-15 
2. Wesley Diependaal Tios '51 

J4 1 . Werner Gijselhart Tios '51 21-13/21-11 
2. Mark Gijselhart Tios '51 

Sen2 1 . Bart de Krijger/Marcel Leermakers Red Star '58 21-23121-19/21-14 
2. Samir Amrani Smash / Jasper Sauer Red Star '58 

Sen3 1 . Ger-An Koeleman I Kim Kroes Red Star'58 21-14116-21/21-13 
2. Wendy Vriens I Mark van Bergen Irene 

jeugd 1 1 . Dennis van Mier I Misje! Pijpers Irene 24-26/21-12121-15 
2. Jens Broers I Stephan Gouw Irene 

jeugd 2 1. Dirk Ekelschot I Werner Gijselhart Tios '51 21-13121-16 
2. Ronald v.d. Lee Waalwijk I Ralph Kouwenhoven Smash 

jeugd3 1 . Mark Gijselhart Tios '51 / Carine Horssen Waalwijk 21-19/21-14 
2. Isabelle Habes Gijselhart I Sandra Timmermans Irene 

jeugd 4 1. Jochem van Kempen / Mathijs van der Hurk Irene 21-19118-21/21-15 
2. Anke Snoeren I Kelly van Zon BSM 

~ 

JUBILEUM AFDELING BRABANT 

De afdeling Brabant gaat fuseren met de afdeling Zeeland. Op 1 januari 2001 zal dat officieus 
gebeuren en op 1 mei 2001 officieel. Dat betekept dat we in Brabant nog kunnen vieren dat de 
afdeling 60 jaar bestaat. En dat gaan we natuurlijk doen. Het is tevens het einde van een tijdperk 
van 60 jaar. Daarom is het wenselijk dat u nu vast in uw agenda noteert dat het jubileumfeest 
wordt gevierd op 7 april 2001. Hou deze datum dus vrij! 
Uiteraard zal de Mixed dan met een speciaal jubileumnummer verschijnen. Speciaal omdat ons 
afdelingsorgaan waarschijnlijk al per 1 januari zal worden samengevoegd met het afdelings
orgaan van Zeeland Service genaamd. 
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VERSLAG VAN DE BONDSRAADSVERGADERING DD. 27 MEI 2000 
Over balans, bestuur en bondsraad, beleid en ballen én besluit wijziging competitie 

De afgevaardigden van tafeltennissend Nederland waren op 27 mei j.I. in Utrecht weer bijeen 
om o.a. over bovengenoemd zaken te discussiëren en te besluiten. Vanuit de afdeling Brabant 
waren zeven bondsraadsleden aanwezig die zich op woensdagavond 24 mei in Tilburg goed 
hadden voorbereid op deze vergadering. Met 7 van de 38 stemgerechtigde leden had Brabant 
ook wel degelijk iets in te brengen. 

Bàlans 
De staat van bezittingen en schulden van 
de NTTB, de balans per eind 1999 liet zien 
dat het financieel met de NTTB toch weer 
wat beter gaat. Ondanks het jaarlijkse 
verlies aan leden doch dankzij o.a. hogere 
contributies kon de algemene reserve per 
ultimo 1998 groeien naar f 25.036. Het 
resultaat van het boekjaar 1999 liet een 
overschot zien van f 105.435 en dat wilde 
het bestuur graag aan het eigen vermogen 
toevoegen. Een deel van dat resultaat, liefst 
f 50.000, was overgebleven uit het bedrag 
van f 180.000 dat eerder door de 
afdelingen beschikbaar was gesteld voor 
BTW en pensioenverplichtingen. Enkele 
afdelingen waren van mening dat die f 
50.000 terug zouden moeten naar de 
afdelingskassen. De bondsraadscluster 
ABZ en de financiële commissie steunden 
het voorstel van het hoofdbestuur om de f 
50.000 aan het eigen vermogen toe te 
voegen. Ook Brabant kon zich hierin vinden 
gelet op te verwachten financiële risico's die 
de NTTB nog loopt. Dat het vermogen van 
de fondsbeheerscommissie ad f 142.027 
niet in de balans van de NTTB is 
opgenomen is iets waar Brabant wederom 
op gewezen heeft. Ook hebben wij 
gevraagd om voortaan wat meer toelichting 
te geven op grote verschillen tussen 
begrotingsbedragen en rekeningcijfers. De 
jaarstukken, met accountantscontrole, 
werden voorts akkoord verklaard. 

Bestuur en Bondsraad 
Onder de verantwoordelijkheid van het 
hoofdbestuur zijn binnen de NTTB
organisatie werkzaam de tuchtcommissie, 
de commissie van beroep, de financiële 
commissie, de fondsbeheerscommissie en 
de reglementscommissie. De jaarverslagen 
van deze commissies over 1999 gaven 
weinig aanleiding tot discussie. Dit was ook 
niet het geval bij de (her)benoeming van de 
leden van die commissies. De voorzitter van 
de tuchtcommissie de heer mr. dr. H.J.B. 
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Sackers werd aan het begin van de 
vergadering benoemd tot erelid van de 
NTTB. Van het hoofdbestuur werden de 
heren Van Kempen en Van Zijp 
herbenoemd: er waren geen tegen
kandidaten ingediend. Voorzitter blijft 
Raymond Gradus die ook deze vergadering 
weer tot een goed einde bracht. 
Een werkgroep uit de Bondsraad bracht een 
tussenrapportage uit over haar werk
zaamheden. Deze werkgroep onderzoekt 
de mogelijkheid om de bondsraad . te 
verkleinen en te komen tot een efficiëntere 
werkwijze. Daarnaast beziet de werkgroep 
de mogelijkheid en het nut om belangen
groepen binnen de NTTB zoals de BVE 
(Belangen Vereniging Eredivisie), de 
scheidsrechters, de vrijwilligers een plek te 
geven binnen de Bondsraad. De vraag is of 
die belangengroepen dan een stem krijgen 
in de vergadering of slechts adviserend 
kunnen optreden. Nadat de werkgroep de 
meningen had gepeild over een zestal 
stellingen gaat zij verder werken aan een 
voorstel. 

Beleid 
Een beleidsplan 2001-2004 is voor de 
NTTB in de maak. Via sheets werdên de 
bondsraadsleden als eerste in kennis 
gesteld van de uitgangspunten. Allereerst 
werd een terugblik op de periode 1997-2000 
gegeven. Daarin was als missie voor de 
NTTB geformuleerd dat "zij een middelgrote 
zelfstandige organisatie dient te zijn, die 
zich richt op de promotie van de 
tafeltennissport, de kwalit~it . van het 
product, de verenigingen en de organisatie". 
Over de organisatie zijn in 1999 besluiten 
genomen, de promotie van de sport werd 
gerealiseerd met enkele grote sport
evenementen en producten werden 
ontwikkeld op het terrein van,.,verenigings
ondersteuning en jeugdtafeltennis. Helaas 
heeft e.e.a. er niet toe geleid dat de 
negatieve tendens in de ontwikkeling van 



het ledental in positieve zin kon worden 
omgebogen. De samenstellers van het 
beleidsplan realiseren zich dat de 
traditionele verenigingen het moeilijker 
zuilen gaan krijgen: er is meer concurrentie 
wat te beoefenen sporten betreft (zap
gedrag) en men gaat meer individueel 
sporten (skaten) op tijden die men zelf 
bepaalt. Met de 24-uurs economie en 
internet-mogelijkheden zal rekening moeten 
worden gehouden. Enkelé uitgangspunten 
voor het nieuwe beleidsplan werden 
genoemd: 
Aanboren van nieuwe doelgroepen 
(klanten), intensivering van de commu
nicatie met verenigingen, met voort
varendheid gaan werken aan de uitwerking 
van een efficiëntere organisatiestructuur, 
een betere verenigingsondersteuning, 
verdere professionalisering, nadere 
uitwerking van het topsportbeleid, het nut 
van de organisatie van internationale 
topevenementen bezien en uitwerking van 
het profijtbeginsel met het bezien van 
mogelijkheden tot projectsponsoring. 
Deze beleidsvoorstellen zullen nog be
sproken worden met (grote) verenigingen, 
met kaderleden en afdelingsbestuurders 
waarna in oktober een nadere uitwerking 
volgt. In de bondsraadsvergadering van 18 
november a.s. volgt dan de vaststelling van 
het nieuwe beleid voor de komende jaren. 

Ballen 
Over de tafeltennisbal (het kleinste maar 
toch belangrijkste attribuut in onze sport) 
werd ook nog gediscussieerd alhoewel de 
besluiten daarover door het hoofdbestuur al 
waren genomen. Uitgangspunt daarbij was 
het feit dat de ITTF had besloten dat vanaf 
1 oktober 2000 (na de Olympische Spelen) 
internationaal met de 40 mm. bal zal 
worden gespeeld. Voor Nederland zal de 
invoering nu als volgt plaats vinden: 
Per 1-8-2000: competitie eredivisie, de 
Masters en A-toernooien; 

AGENDA 

september 
zo 10 
zo 24 

oktober 
zo 
zo 

1 
8 
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1 • ronde landelijke jeugdmeerkampen 
118 finales nationale A en C 
meerkampen 

2• ronde landelijke jeugdmeerkampen 
finale landelijke jeugdmeerkampen 

15 

·Per 1-1-2001: de gehele landelijke 
competitie inclusief landelijke jeugd-
competitie en een aantal toernooien; 
Per 1-8-2001: alle afdelingscompetities en 
alle overige toernooien en evenementen. 
Enkele bondsraadsleden hadden met deze 
indeling toch wel moeite. Bij diverse 
verenigingen zal nu zowel met 38 als 40 
mm. ballen enige tijd gespeeld en getraind 
moeten gaan worden. Liever had men voor 
alles één datum gezien en wel 1-8-2001. 
Het hoofdbestuur heeft hier dus niet voor 
gekozen en kon dit ook moeilijk gelet op het 
ITTF-besluit en onze topspelers. 

Besluit wijziging landelijke competitie 
Een belangrijk besluit werd genomen t.a.v. 
de landelijke competitie. Het voorstel tot 
wijziging was voorbereid door de 
projectgroep landelijke competitie en 
besproken tijdens een bijeenkomst met o.a. 
de ACL's en AJCL's. Tijdens deze hearing 
bleek een breed draagvlak te bestaan voor 
het voorstel waarmee uiteindelijk ook de 
bondsraad kon instemmen, zij het na een 
kleine correctie/aanvulling: 
a. de 48 divisie van de landelijke competitie 

heren op te heffen; 
b. de B- en C-klassen van de landelijke 

jeugdcompetitie jongens in omvang te 
reduceren; 

c. de verdeling van het aantal . 
promotieplaatsen voor de nieuwe 
afdelingen naar de 3e divisie heren vast 
te stellen op basis van het gemiddeld 
aantal teams in de 48 divisie in de 
periode 1-1-1998 t/m 31-12-2000; 

d. de onder c genoemde verdeling van het 
aantal promotieplaatsen vast te stellen 
voor 3 wedstrijdseizoenen (6 
competities); 

e. deze voorstellen m.i.v. de 
najaarscompetitie 2001 in te voeren .. 

Uw verslaggever, 
Hans van der Bruggen, bondsr a~slid 



PRIORITEITENLIJST VERENIGINGEN 

In januari heeft de adviesgroep die voor het afdelingsbestuur een nieuwe opzet heeft bedacht 
aan de verenigingen gevraagd om een prioriteitenlijstje in te vullen. We hebben daar geen 
verslag van gedaan en natuurlijk had dat wel moeten gebeuren. Bij deze alsnog. 
De verenigingen, 47 van de 72 verenigingen heeft gereageerd en dat is 65,3% en dus hoog te 
noemen, hebben een top 11 samengesteld. Die ziet er als volgt uit: 

1. competitie . ~ - 1\: 
2. rond de tafel -i, ,() "r-J;Y l~ 
3. jeugdbeleid / / ·, t/ \..' _,, IJ' 1 ; 
4. uitslagen r 1 · 
5. brabantse kampioenschappen . ~ 
6. jeugd meerkampen 
7. kadervorming + opleidingen 
8. meerkampen senioren 
9. mixed 
10. accommodatiezaken 
11. bekercompetitie 1 

~ --''--~=-~~--4.IJ.-_._~~~~~~~~~=-~ 
Een aantal verenigingen heeft bij het invullen van de lijst nog suggesties gedaan om de 
bestuurlijke problemen op te lossen. De adviescommissie heeft die suggesties meegenomen en 
van daar uit het advies gemaakt om de structuur te veranderen. Uit de opmerkingen van de 
verenigingen werd ons al snel duidelijk dat een afdelingsbestuur alleen maar beleid moest 
maken en dat niet zelf uit hoeft te voeren. Daar zijn commissies voor. Een bestuurslid mag zelf 
wel dingen uitvoeren, maar dan moet hij dat doen als lid van de commissie. Zie voor de verdere 
uitwerking van de suggesties het advies wat bij de stukken van de afdelingsledenvergadering 
zat en in de vorige Mixed ook gepubliceerd is. 

UIT DE CLUBBLADEN 

In Oss vindt elk jaar een sportontmoeting 
plaats. Gedurende een week nemen teams 
van verschillende verenigingen deel aan 
allerlei sporten die door andere 
verenigingen georganiseerd worden. OTTC 
doet mee aan basketbal, jeu de boules, 
badminton, volleybal, zwemmen, tennis en 
rode draad. Wat dat laatste moet 
voorstellen zou de Mixedredactie graag in 
de volgende Van de Groene Tafel lezen. 

Kampioensteams van TTCV/van 
Herwaarden in Veghel konden een fust bier 
kopen tegen inkoopsprijs. Dat leverde 
problemen op, zeker omdat het fust vaak 
niet leeg ging. Ook werd er meegefeest 
door mensen die er niets mee te maken 
hadden. Vandaar dat er een nieuwe 
regeling is bedacht. Elk kampioensteam bij 
de senioren kan voortaan 10 meter bier 
kopen (ongeveer 110 glazen) voor de helft 
van de prijs. De spelers kunnen die meters 
dan zelf onder de feestvierders verdelen. 
De jeugdteams die kampioen worden 
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mogen op kosten van de verertiging gaan 
lunchen bij MacDonalds. 

Bij TIOS '51 te Tilburg zijn er verschillende 
soorten leden. Afhankelijk van de groep 
waartoe iemand behoort wordt .een 
bepaalde contributie betaald. Er is een 
groep leden die niet tafeltennist, maar TIOS 
'51 toch een warm hart toedraagt, de 
zogenaamde ondersteunende leden. In 
Tiosnieuws vraagt men zich af wat deze 
leden nu mogen. Een ding in ieder geval 
niet: · tafeltennissen. Wat zijn hun 
bevoegdheden dan wel? Missooien lezen 
we dat een volgende keer. 

Bij ttv Tanaka in Etten-Leur wordt in de 
zomervakantie een visdag georganiseerd. 
Maximaal 25 personen kunnen mee om op 
zee te gaan vissen. Als de boot niet vol 
komt met vissers dan kunnen "Óok mensen 
mee die niet van vissen houden, maar wel 
van zee en gezelligheid. En die niet zeeziek 
worden! 



In D'n Opslag van ttv De Bron uit Handel 
treffen we een aantal tips aan om de 
competitie aantrekkelijker te maken. 

1. Alle verenigingen met blauwe tafels 
in één klasse. 

2. Alle verenigingen met oranje ballen 
in één klasse. 

3. Alle spelers met noppen en ander 
spel afbrekend rubber die alleen 
maar verdedigen en geen bal 
aanvallen in één klasse. Deze 
wedstrijden dienen dan wel om 
18.00 uur aan te vangen. 

4. Invoeren van aanvalsplicht. 

Hoe orgineel is de naam van ttv Taverbo uit 
Boxtel? De redactie van Rotsvast ging op 
onderzoek uit en kwam tot de conclusie dat 
deze naam in Nederland niet voorkomt. Wel 
Taverzo, Taverdo, Taveba en Tavernie. En 
natuurlijk Taveres, de studentenvereniging 
uit Eindhoven. Wie Taverbo wel ergens 
tegenkomt kan dit melden bij de 
clubbladredactie van ttv Taverbo, 

CosmosITTVV uit Veldhoven heeft een 
nieuwe voorzitter. Martien de Goey is de 
opvolger van Jan Dijkkamp. Martien is door 
zijn kinderen in aanraking gekomen met de 
tafeltennissport en is met zijn zonen 
meegegroeid in de vereniging. Hij heeft de 
jongens begeleid tijdens 
competitiewedstrijden en toernooien en 
verzorgd sinds augustus 1999 de 
inschrijvingen van de jeugd voor toernooien. 
Sinds januari 2000 maakt hij deel uit van de 
technische commissie en vanaf 20 april is 
hij dus voorzitter van CosmosfTTVV. 

In het clubblad van ttv Smash uit 
Geertruidenberg, de tikketik, treffen we het 
convenant aan wat de verenigingen in 
Midden Brabant gesloten hebben. Het 
betreft een regeling voor het overnemen 
van spelers van elkaars verenigingen. Nu 
staat netjes op papier wat de afspraken zijn 
en kunnen er eigenlijk geen problemen 
meer ontstaan tussen de verenigingen over 
dit punt. Een prima zaak. 

Het bestuur van Red Star '58 heeft besloten 
om voor aanvang van de 
bestuursvergadering met twee 
bestuursleden in de bestuurskamer te gaan 

Mixed, juni 2000 17 

zitten. Leden kunnen in die tijd dan met 
vragen komen die in de daarop volgende 
bestuursvergadering besproken worden. 

In Batgeheimpjes worden de leden van ttv 
Waalwijk opgeroepen om hun copy 
voortaan per e-mail te versturen. Niets 
nieuws, dat doen wel meer verenigingèn, 
maar ttv Waalwijk heeft ook een eigen e
mailadres:ttvwaalwijk@hetnet.nl 

De leden van ttv De Meppers uit Heeze 
eten vlees van Keurslager Cobben. Elke 
dag vlees en liefst veel vlees. De barbecue 
maakt overuren, want deze slager sponsort 
De Meppers op basis van vleesafname door 
de leden. Van elke kassabon die door De 
Meppers wordt ingeleverd stort hij 1 % in de 
clubkas. Mag het een pondje meer zijn? 

Vier leden van ttv Flash uit Eindhoven 
mochten op uitnodiging van het 
stedencontact Eindhoven Minsk naar Minsk 
in Wit-Rusland om daar aan een 
tafeltennistoernooi deel te nemen. Het werd 
een geweldige reis en een bijzonder 
toernooi. We zijn aldus het verslag in Flash
bek in Nederland verwend met goede 
tafeltennistafels. De tafels daar waren in 
slechte staat, geen verf meer, geen 
middellijn aanwezig, slappe netjes. 
Uiteindelijk werd Flash 5e van de 16 teams 
en dat was beter dan de laatste plaats van 
vorig jaar. Van de stad Minsk kreeg_ ieder 
een kristallen vaas als dank voor de komst 
en er werd ook nog shirtje geruild. Een Wit 
Rusland shirt tegen een Flash shirt. 
Uiteraard is ook Minsk nog bezichtigd, 
evenals een melkfabriek, _een 
champagnefabriek, een schilderijenmuseum 
en werd een orgelconcert bijgewoond. 
Gewinkeld werd er ook. Vooral cd's werden 
ingeslagen, want de prijs was slechts 5,-. 
Volgens de deelnemers was het een 
geweldig avontuur geweest. t.. . 

TTV Het Markiezaat uit Bergen op Zoom 
heeft een bindingsavond gehouden. Alle 
werkende leden werden uitgenodigd op een 
zorgvuldig geheim gehouden plaats. De 
lekkerbekken uit het gezelsch9p heeft· dit 
echter zeker aangesproken. 



COLOFON 
Deze Mixed werd gemaakt door: 
Henk Sandkuyl en Johan Heurter. 

Redaktie-adres: 
Johan Heurter, Langeakker 33, 
5735 HD Aarle-Rixtel 
tel: 0492-382017 
fax: 073-5477506 tav J. Heurter 
e-mail:jamlheurter@hetnet.nl 

Voor internetinformatie of aanvullingen voor de 
homepage van de afd. Brabant: 
Henk SandkuyJ, Willibrorduslaan 5, 
5552 HA Valkenswaard 
tel: 040-2070594 
fax: 040-2070595 
e-mail: sandkl@hsvw.demon.nl 

Afdeling BrabantHomepage: 
http://www.iae.nl/users/sgb/tt/brabant 

Sluitingsdatum copy: 15 augustus-2000-

Copy s.v.p. inleveren op floppy of e-mailen~ 
jamlheurter@hetnet.nl 
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