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VAN DE REDACTIE 

De vakantie is voor vrijwel iedereen voorbij. Ik hoop dat u voldoende nieuwe energie heeft 
opgedaan voor een nieuw seizoen. 
Op de camping kwam ik er achter dat veel jeugd het erg leuk vindt om te tafeltennissen. Maar is 
het alleen een campingsport? Op onze camping stonden vijf tafels en die waren vrijwel de hele 
dag in gebruik. Waarom worden die kinderen geen lid van een vereniging? Is het alleen maar 
leuk in die paar weken? 
Verder viel me op dat er nog veel werk te doen is voor de NTTB. Iedereen denkt alles te weten 
en dus ook de regels, maar daar klopt dus helemaal niets van. Die ouderwetse regel dat als je 
een balletje achter de tafel bij een mislukte smash van je tegenstander alsnog tegen je batje 
krijgt en je dat dan ook nog een punt kost, wordt nog steeds toegepast. En durf er maar eens 
iets van te zeggen. Je wordt uitgelachen, want ze weten het allemaal beter. Het idiootste was 
het volgende. Als een kantbal omhoog komt is het een punt, als hij wel de rand raakt, maar 
omlaag gaat is het geen punt. Wie verzint zoiets? Volgend jaar maar een simpel boekje met 
tafeltennisregels meenemen en tevens wat propagandamateriaal. Misschien gaan ze bij 
thuiskomst wel een keertje kijken bij een vereniging. 

Johan Heurter 
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ALOYSIUS EN HET DUEL 
De dag waarop het mis ging met dit land 
kan exact bepaald worden. Op donderdag 8 
juni jongstleden hing er een helikopter 
bóven · het gazon · van het hotel in 
Hoenderloo··waar Or~nje~ zîçh voorbereidde 
op Euro 2000. Vanuit zijn speciaal gehuurde 
wentelwiek kiekte Marcel Molle voet
volleyballende internationals en de 
volgende dag had ochtendkrant De 
Volkskrant de primeur. Op de voorpagina 
stond een vijfkoloms-foto van deze 
trainingsvorm van het Nederlands elftal. 

..... 

Bij de heer Aloysius Paulus Maria van Gaal 
riep het tafereel professionele vraagtekens 
op. De insider haalde zijn aantekeningen 
tevoorschijn en pende: "Om de verveling te 
verdrijven spelen voetballers graag ·potjes 
voetvolley tijdens trainingskampen. Als je 
daar niet moeilijk over doet, dan ben je in de 
ogen van die jongens een popiejopie. Maar 
zodra ik bondscoach word; schrap ik 
voetvolleybal. In plaats daarvan op het 
programma? Tafeltennis. (090600)." 
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Van Gaal sloot zijn boekje. Hij was opeens 
somber gestemd, want op die juni-ochtend 
wist hij dat het Nederlands elftal het niet zou 
halen. Vol afschuw wendde de voetbal
koning zijn .hoofd af van de grasgroene foto. 
Barcelona-persconferentiekreten schoten 
door zijn hoofd: "Als de selectie op de 
eerste de beste dag al aan het voetvolleyen 
slaat, en als Frankie dat toestaat, dan zet je 
het team op het verkeerde spoor! Wat een 
amateur, die Rijkaard! Wat een afschu
welijke beginnersfout! Jullie noemen jezelf 
journalist? Zal ik het nog een keer 
uitleggen? Voetvolley scherpt spelers niet in 
hun vaardigheid voor het tweegevecht. Het 
is ongeschikt als voorbereiding op sudden 
death". 
Dubbelspel buiten beschouwing latend, 
komt het ook bij tafeltennis neer op het 
houden van een tweegevecht. Bij duelleren 
denk je aan het beslechten van een 
erezaak, terwijl de uitdrukking "een duel 
tussen Ajax en Feyenoord" ook aannemelijk 
klinkt. Duelleren kan zowel in team-verband 
als tussen twee individuen plaatsvinden. Bij 
het nemen van een strafschop komen die 
elementen samen: een voetballer is gewend 
aan spelpatronen, maar een elfmeter 
confronteert hem individueel met een 
keeper. Vluchten kan niet meer, een van 
beiden zal sneuvelen, zodra het schot 
gelost is. Balletje breedleggen is uitge
sloten. De bal wordt op de stip gelegd en er 
volgt een executie. 
Aloysius van Gaal weet dat de penalty het 
meest op tafeltennis lijkt. In de komende 
zes jaar waait een andere wind. Alleen 
penaltytrappers worden geselecteerd. 
Aloysius en het duel, dat komt centraal te 
staan. Daarbij heeft de KNVEt !:iet killers
instinct van tafeltennissers nodig. Oranje's 
weg naar Japan en Zuid-Korea zal 
geplaveid zijn met executies. 

Ton Mantoua 



AFDELING ZUIDWEST 

De Stuurgroep die de fusie voorbereidt 
tussen de afdelingen Brabant en Zeeland 
hebben de nieuwe naam van de afdeling 
vastgelegd. Het wordt Afdeling ZuidWest 
(zuidwest aan elkaar en met 2 hoofdletters). 
Het is geen spectaculaire naam, geen 
creatieve, geen leuke (zoals het voorstel 
ZeBra), maar wel een naam die de regio 
goed aangeeft. 
Nog een aantal fusie nieuwtjes. 
Er komt zo snel mogelijk een website voor 
de nieuwe afdeling waarop al het fusie 
nieuws te vinden zal zijn. Wanneer de site 
operationeel wordt, is op de huidige site van 
de afdeling Brabant een link te vinden. 
Het afdelingsblad van ZuidWest zal in 2001 
vijf maal verschijnen. De bedoeling is dat in 

februari, april, juni, oktober en december 
een exemplaar bij de abonnees op de mat 
valt. In mei zal nog een speciale editie 
verschijnen met de jaarstukken. 
Nieuw daarbij is dat er meer advertenties 
geplaatst zullen worden. De redactie zoekt 
nog naar adverteerders en tips zijn meer 
dan welkom. 
Verder zoeken we nog naar 
regioverslaggevers. Het is de bedoeling dat 
we in elk van de vijf regio's een persoon 
hebben die regelmatig nieuwtjes doorgeeft 
aan de redactie of zelf de pen ter hand 
neem. Interesse, stuur dan een mailtje of 
briefje naar Johan Heurter. 

TTV DE MAND HEET NU TTV HOOGHEI 

Sinds 1 augustus heeft ttv De Mand uit 
Vlijmen een nieuwe naam: ttv Hooghei. 
Voor de naamswijziging was een gegronde 
reden, nl. verwarring. Vroeger speelde de 
Vlijmense vereniging in buurthuis De Mand. 
Sinds de verhuizing naar Sportpark De 
Hoge Heide is er verwarring. Steeds 
kwamen er tegenstanders in buurthuis De 
Mand terecht en moest er gezocht worden 
naar de nieuwe accommodatie. Met de 
naamswijziging is dit probleem voorbij. 
Hooghei verwijst naar De Hoge Heide, dus 
opnieuw is er een relatie met de plaats waar 
de vereniging gehuisvest is. 
Ook het clubtenue wordt aangepast, zodat 
er sprake is van een totale vernieuwing. 
Daarnaast heeft ttv Hooghei ook een groot 
aantal leden van JEEP uit Vught mogen 

JEEP LEIDT SLAPEND BESTAAN 

Veel is er niet meer over van de Vughtse 
vereniging. JEEP bestaat nog op papier en 
daar is alles mee gezegd. De oorzaak is 
bekend. JEEP is uit haar accommodatie 
gezet en is er niet in geslaagd een andere 
ruimte te vinden. 
Veel leden hebben onderdak gevonden bij 
ttv De Mand, sinds 1 augustus ttv Hooghei 
geheten. Hierdoor heeft de Vlijmense 
vereniging vijf nieuwe competitieteams. 
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verwelkomen. Vijf seniorenteams maakten 
de overstap, waardoor er nu 7 teams zijn. 
Hierdoor is de accommodatie eigenlijk te 
klein en daarom zijn er uitbreidingsplannen. 
Het bestuur hoopt de plannen daarvoor nog 
dit najaar te kunnen presenteren. 
Het zorgenkindje bij ttv Hooghei is de jeugd. 
Er zijn slechts 12 jeugdleden en ze spelen 
geen competitie. Het bestuur js echter druk 
bezig met de voorbereiding van acties op de 
basisscholen en hoopt op die manier 
nieuwe jeugdleden te krijgen. 
We wensen ttv Hooghei veel succes bij de 
verwezenlijking van hun plannen. 

Johan Heurter CJ!?. 

Slechts één JEEP-team is overgestapt naar 
een andere Vughtse vereniging, nl. naar 
PJS. 
JEEP heeft de moed nog niet opgegeven. 
De vereniging leidt een slapend bestaan, 
met alleen papieren leden, maar houdt 
daarmee de mogelijkheid open om een 
doorstart te maken. Want als er een ruimte 
gevonden wordt, dan is JEEP weer 
springlevend. 



NEDERLAND - TSJECHIË 

TTV Tanaka organiseert op dinsdagavond 24 oktober aanstaande de heren interland (super liga 
tafeltenniswedstrijd) Nederland - Tsjechië. 
De heren Keen en Heister zullen hier aantreden. De Tsjechische bond zal haar topspelers naar 
Etten-Leur laten komen. Tanaka heeft inmiddels een mailing aan de secretaris van de 
tafeltennisverenigingen verzonden. 
De NOS/ Studio Sport zal opnamen komen maken van deze wedstrijd. U (uw vereniging) kunt 
dit spektakel bijwonen. 
De voorverkoop is begonnen. Kaarten kosten in de voorverkoop f 10,- (en op de avond zelf aan 
de zaal f 12,50). Er is slechts een beperkt aantal tribuneplaatsen, dus vol is vol. U kunt kaarten 
bestellen (zoveel mogelijk per vereniging tegelijk) door overmaking van het verschuldigde 
bedrag (aantal kaarten x f 10,-) op Postbankrekening 33 24 609 ten name van "penningmeester 
Tanaka". U vermeldt hierbij "interland 24 oktober". Na ontvangst van het bedrag zullen de 
kaarten naar uw vereniging verzonden worden. 

De locatie is: Tanakahal, 
Van Genkstraat 20, 
4871 XA Etten-Leur 
telefoon (076) 503 73 06 

0-~ 

Op 24 oktober is de zaal en bar open vanaf 17.00 uur. 
Het officiële gedeelte begint om 18.15 uur. 
De eerste wedstrijd start om 18.30 uur. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisator van deze interland, Ton 
Huysman. Hij is overdag bereikbaar op telefoonnummer (076) 527 30 32 en 's avonds op 
nummer (076) 501 84 52. 

We ontmoeten jullie graag op 24 oktober in de Tanakahal. 

De organisatie-interland-commissie van ttv Tanaka 

WEER REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN IN EINDHOVEN 

Gedurende enkele jaren was er geen 
organisator in het Regio Eindhoven te 
vinden die deze kampioenschappen wenste 
of kon organiseren. 
De vereniging Unicum heeft zich nu bereid 
verklaart de Regionale Kampioenschappen 
in het Regio Eindhoven op zaterdag 16 
december üeugd) en zondag 17 december 
2000 (senioren) te wille·n organiseren .. 

De vereniging Unicum en de CTW van de 
afdeling Brabant hoopt dat de Eindhovense 
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verenigingen zich positief scharen achter 
het·initiatief van deze vereniging. 
Het toernooi zal plaatsvinden ~n de eigen 
accommodatie van Unicum. Dit heeft wel tot 
gevolg dat er grenzen zijn aan het aantal 
inschrijvingen. Er kunnen ca. 12 tafels 
opgesteld worden in de zaal van Unicum. 
Het contact adres voor de Eindhovense 
Regionale Kampioenschappen Is: 
Max van Lieshout, 
Sam Gewissies 24, 
5663 SR, Geldrop 
Tel: 040-2857490 



AFDELINGSONTMOETING JEUGD OP ZONDAG 19 NOVEMBER 

Ook dit seizoen staat er weer een 
afdelingsontmoeting voor de jeugd op het 
programma. Dit nu al weer voor de 10° keer. 
Er wordt deelgenomen door de sterkste 
jeugdteams van de afdelingen Gelre, 
Holland West, Randstad-Noord en Brabant. 
Dit jaar zal de Brabantse selectie bestaan 
uit jeugdleden van de afdeling Brabant en 
Zeeland. Dit ivm de naderende fusie tussen 
deze twee afdelingen. 
Dit jaar is de organisatie in handen van de 
afdeling Holland West. De definitieve locatie 
is op dit moment nog niet bekend. Maar 
hoogstwaarschijnlijk zal deze weer plaats
vinden in de zaal van Docos Leiden. De 
ontmoeting is vastgesteld op zondag 19 
november a.s. De aanvang is om 10.30 uur. 
Einde ca. 17.00 uur. 

Zowel bij de jongens als de meisjes wordt 
gespeeld in drie leeftijdsgroepen, nl. 
junioren, kadetten en pupillen/welpen. 
Hierbij treft u aan de geselecteerde 
spelers(sters) voor deze ontmoeting. De 
verenigingen worden er op geattendeerd 
dat er geen persoonlijke uitnodigingen zijn 
verzonden. Dus u dient de geselecteerden 
te informeren. 
Aan de Brabantse en Zeelandse vereni
gingen, waarvan jeugdleden zijn geselec
teerd wil ik vragen om mij uiterlijk 15 
oktober te laten horen of de jongens of 
meisjes wel of geen gebruik willen/kunnen 
maken van deze uitnodiging. Dit geldt ook 
voor de reserves. Dus altijd even een 
berichtje naar ondergetekende. 

Eveneens wil ik de verenigingen, waarvan 
jeugdleden deelnemen aan deze ontmoe-

TEAMSAMENSTELLING: 
Meisjes junioren (01-07-83 t/m 30-06-86) 
1 Kapo Yu 't Zand 
2 Kimberly 't Hooft Sar 
res.1 Marieke Meerbeek TCS 
res.2 Suzanne vd Velden Stiphout 

Meisjes kadetten 
1 Sandra Leijten 
2 Lacey Koole 
res.1 Wies van Haaren 
res.2 Audrey Koole 

(01-07-86 t/m 30-06-88) 
Vice Versa'51 
Sar 
Stiphout 
Sar 

Meisjes minikadetten (pupillen/welpen na 30-06-88) 
1 Simone de Klerk Sar 
2 Monique Posthuma Wanzl/Belcrum 
res.1 Chantal Remorie Sar 
res.2 Sandra Timmermans Irene 
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ting, vragen personen beschikbaar te stellen 
die de jeugdleden willen begeleiden tijdens 
de wedstrijden. We streven naar één coach 
per team. 

Dit betekent voor de huidige selectie één 
coach per vereniging van de 
verenigingen waarvan jeugdleden zijn 
geselecteerd. 

Eind oktober ontvangt u van mij de 
definitieve selectie en een overzicht hoe het 
vervoer is geregeld. De reiskosten worden 
vergoed door de afdeling. (f 0,35 per km.) 

Wilt u mij, gelijktijdig met het bericht of de 
geselecteerden mee spelen aan deze 
afdelingsontmoeting van de sterkste 
jeugdspelers uit de deelnemende 
afdelingen, de namen en adressen van de 
begeleiders doorgeven. 
De verenigingen worden verzocht de 
geselecteerden op de hoogte te stellen. Er 
zijn n.l. geen persoonlijke uitnodigingen 
verzonden. 
Zoals gebruikelijk zal er in afdelingsshirts 
(Brabant) worden gespeeld. Deze worden 
op de dag uitgereikt. 
Voor meerdere informatie betreft deze 
afdelingsontmoeting kunt u met mij contact 
opnemen. 

N.v.Erp 
Begijnenstraat 169, 
5341 BJ, Oss 
Tel.: 0412-632106 
E-mail : erpnico@wish.net 

Jongéns junioren 
1 Stephan Wens 
2 Bart van Meurs 
res.1 Enrico Schoen 
res.2 Joost Wijnen 

(01-07-83 t/m 30-06-86) 
Vice Versa'51 
Wanzl/Belcru · 
Wanzl/Belcrum • 
Cosmos/TTVV 

Jongens kadetten (01-07-86 t/m 30-06-88) 
1 Arjan Jonkman 't Zand 
2 Jurgen Wens Vice Versa'51 
res.1 Erik Franken Hotak'68 
res.2 Jeroen Christianen Tanaka 

Jongens minikadetten 
1 Kawun Yu 
2 Joost v.Mier 
res. 1 Wesley Wegman 
res.2 Emiel Rijke 

(pupillen/welpen na 30-06-88) 
'tZand 
Irene 
'tZand 
'tZand 



BRABANTSE VERENIGINGEN MET EEN EIGEN HOMEPAGE 

De lijst van verenigingen die een eigen · 
homepage hebben op het internet wordt 
steeds langer. In de Mixed van april stond 
deze gepubliceerd en we kunnen daar weer 
drie verenigingen aan toevoegen. Dat zijn 
ttv Breda, ttv TCO '78 uit Ossendrecht en ttv 
Attaque uit Sint-Oedenrode. De adressen: 
www.ttvbreda.nl 

INTERNET SITE 

Op de internet site van de afdeling Brabant 
staan zaken gepubliceerd in de vorm van 
PDF bestanden. Waarom PDF bestanden? 
Sommige informatie wordt ons aangeleverd 
in de vorm van Microsoft Excel of Word. Het 
beschikbaar maken van de Excel en Word 
bestanden helpt alleen diegenen die Excel 
of Word tot hun beschikking hebben. 
Alhoewel zowel Excel als Word bij velen 
ingeburgerd is, heeft niet iedereen deze 
commerciële pakketten. Ook zijn er lezers 
van onze internet site die niet met Microsoft 
Windows werken en Excel en Word niet 
kunnen gebruiken. Vandaar de publicatie in 

AGENDA 

oktober 
zo 1 2° ronde landelijke jeugdmeerkampen 
zo 1 veteranentoernooi ttv Irene Tilburg 
zo 8 finale landelijke jeugdmeerkampen 
zo 15 nationale A en C meerkampen sen. Y. 

finales 
za 21 1° ronde C jeugdranglijsttoernooi 
zo 22 1° ronde B jeugdranglijsttoernooi 
zo 29 1° ronde bekercompetitie 

november 
zo 5 dag van het talent 
zo 5 nationale A en C meerkampen sen. Y2 

finales 
za 11 2° ronde C jeugdranglijsttoernooi 
zo 12 1° ronde A jeugdranglijsttoernooi 
zo 12 !VS-toernooi 
zo 19 jeugd afdelingsontmoeting 
zo 26 nationale jeugdmeerkampen regionale 

ronde 
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quickplace.lotus.co.uk/quickplace/tco78/mai 
n.nsf 
www.ttvattaque.nl. 
Bij ttv Attaque is alleen de beginpagina 
beschikbaar (dwz alleen de domeinnaam is 
geregistreerd}, maar daar zal hopelijk 
spoedig verandering in komen. 

PDF bestanden. Om die te bekijken heeft u 
Acrobat Reader nodig. Acrobat Reader is 
software waarmee u Adobe Portable 
Document Format bestanden (PDF 
bestanden} kunt bekijken en printen op alle 
belangrijke computer-platforms. U kunt er 
ook PDF-formulieren mee invullen en 
insturen. Wanneer u nog geen Acrobat 
Reader heeft, dan kunt u die downloaden 
op de pagina van de afdeling Brabant. Ga 
naar Site Nieuws 10 en klik daar het plaatje 
aan. 

Henk Sandkuyl 



AANMELDING TOERNOOIEN IN HET .SEIZOEN 2000-2001 

Verenigingen die in het huidige seizoen nog 
een toernooi willen organiseren waar leden 
van meer dan één vereniging aan 
deelnemen kunnen dit toernooi nu nog 
aanmelden bij de CTW van de afdeling. 
Een toernooi waar leden van meerdere 
verenigingen aan deelnemen zijn verplicht 
deze aan te melden bij de CTW 
Het aanvragen van een toernooi kunt u 
doen door gebruik te maken van het door u 
in mei ontvangen aanvraagformulier. 
Tevens dient u minimaal twee maanden 
voor uw toernooi een concept 
inschrijfformulier, zoals u dit naar de 
verenigingen gaat sturen, te zenden naar 
onderstaand adres. 
Pas nadat u goedkeuring heeft ontvangen 
van de CTW mag u de inschrijfformulieren 
naar de door u uit te nodigen verenigingen 
sturen. 
Tevens is het verplicht dat er een 
Bondsvertegenwoordiger wordt aangesteld 
door de afdeling. irn;=::~3~;:=:::::::=:::-, 

111 .~~\00 
'li?\t;>\~G 

REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 

Voor de Regionale Kampioenschappen op 
16 en 17 december 2000 hebben zich van 
de Regio's Midden Brabant, West Brabant 
en Den Bosch nog geen kandidaten 
aangemeld. 
De CTW doet hierbij het verzoek aan deze 
3 regio's om zo snel mogelijk (uiterlijk 1 
oktober) de organisatoren van deze 
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Voor de organisatoren zijn geen kosten 
verbonden aan deze 
Bondsvertegenwoordiger. 
(Voor de Brabantse en Regionale 
kampioenschappen worden de kosten van 
een Bondsvertegenwoordiger wel 
doorbelast naar de organisatoren) 
Bovendien is het niet noodzakelijk dat de 
Bondsvertegenwoordiger aanwezig is op uw 
toernooi. 
In vele gevallen zal hij alleen een 
adviserende taak hebben. 
Stuur uw toernooiaanvraag zsm in naar 
onderstaand adres om teleurstelling te 
voorkomen. Wij zullen uw toernooi dan 
opnemen in de tweede uitgave van de 
evenementenagenda van het nieuwe 
seizoen. Deze agenda kunt u begin 
september verwachten 

N.v.Erp 
Begijnenstraat 169, 
5341 BJ, Oss 
Tel.: 0412-632106 
E.mail: erpnico@wish.net 

DA'S" NIO 
LWK 
M~fR ... 

Regionale Kampioenschappen door te 
geven aan: 

Nico van Erp 
Begijnenstraat 169, 
5341 BJ, Oss 
Tel: 0412-632106 
E-mail: erpnico@wish.net 



UIT DE CLUBBLADEN 

De jeugd van ttv Attaque uit Sint Oedenrode 
is op de internationale toer gegaan. Ze 
hebben net voor de zomervakantie een 
vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen 
Lapalet, de tafeltennisvereniging van Sint
Huibregts-Lille. Waar dat ligt? In België, net 
achter Achel, dus over de grens. En ze 
hadden er frietten! 

In 2002 bestaat Wanzl-Belcrum 50 jaar. De 
voorbereidingen zijn nu al in gang gezet. 
Iets wat niet direct verband houdt met het 
jubileum is de renovatie vari het 
clubgebouw, maar men wil het wel in het 
jubileumjaar gerealiseerd hebben. Daar is 
geld voor nodig en middels een superloterij 
wil men dat binnen halen. De prijzen zijn 
fraai: Renault Scénic, Renault Twingo, 
droomreis naar Griekenland voor 10 dagen 
(4 personen), Weekendtrip van Peter 
Langhout Reizen, Philips dvd-recorders. Nu 
zorgen dat de loten verkocht worden. 

TTV Waalwijk heeft de 
clubkampioenschappen in een nieuw jasje 
gegoten. De wedstrijden worden 
uitgesmeerd over vier avonden en vooraf 
kan iedereen aangeven op welke avond 
hij/zij verhinderd is. Om iedereen zoveel 
mogelijk te laten spelen wordt gespeeld in 
poules, met aansluitend een verliezers- en 
winnaarsronde. De finales zijn op 
vrijdagavond. 

Het bestuur van ttv Tanaka uit Etten-Leur 
deed in . clubblad Service een oproep aan 
iedereen die in het bezit is van een EHBO
diploma. Zij werden verzocht dit te melden, 
zodat er een lijst van aangelegd kon worden 
voor de arbeidsinspectie. De reactie was 
overweldigend, want ttv Tanaka blijkt vele 
gediplomeerde EHBO-ers te hebben. Is dat 
bij andere verenigingen ook zo? 

Elk jaar zijn ze er weer, de verslagen van 
het toernooi in Llorett de Mar. Deze keer 
troffen we een uitgebreid verslag aan in 
lnterNed, het clubblad van ttv Never 
Despair uit 's-Hertogenbosch. Zoals steeds 
was het weer erg gezellig, of zoals in het 
verslag vermeld wordt, het was net een 
reünie. 
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Soms gaat er wel eens iets mis bij de PTT. 
Op 8 september ontving de redactie een 
leeg bandje van SV Red Star '58 uit Goirle. 
Hier had het clubblad in moeten zitten, maar 
ergens is bij de PTT het blad eruit gevallen. 
Jammer, want de PTT bleek niet in staat dit 
blad nog op te sporen. De tip: Plak het 
bandje met een plakbandje vast aan het 
blad. 

De primeur ligt bij ttv Deurne. Van deze 
vereniging kregen we het clubblad per e
mail. Een snelle manier van versturen en 
goedkoper kan het niet. Om de kosten voor 
de ontvanger ook te beperken is het blad 
verstuurd zonder de advertenties en zonder 
foto's. Onze hartelijke dank. De redactie laat 
iedereen natuurlijk vrij, maar mochten er 
meer ·verenigingen zijn die op een 
elektronische manier hun blad willen 
versturen, dan ook graag zonder 
advertenties en foto's. 

Het bestuur van ttv Taveres uit Eindhoven 
wisselt snel. Deze studentenvereniging 
heeft elk jaar een groot aantal nieuwe 
bestuursleden en in een Intro nummer van 
WVTTK worden de vijf nieuwkomers van 
het seizoen 2000-2001 geïntroduceerd. Een 
verhaaltje met foto geeft een °beeld van de 
nieuwe bestuurders. 

Wat doe je als je als redacteur niet genoeg 
copy hebt? Wachten met het clubblad, 
mensen achterna lopen, of zelf de pen maar 
weer ter hand nemen? Kitty van ttv Budilia 
had een creatieve oplossing. Ze maakte 
een interview met zichzelf. In dit 
zelfinterview legde ze zichzelf een aantal 
dilemma's voor waar ze eerlijk antwoord op 
gaf. 

Bij ttv OTTC in Oss is een heu darttoernooi 
gehouden. In het clubhuis waren zes 
dartborden opgehangen, de banen lagen er 
professioneel bij, de wedstrijdleiding had 
een eigen tafel met pc en de animo was 
voldoende. Er werd fanatiek en goed 
gegooid. In de finale stonden de twee 
organisatoren tegenover elkaar en die 
bleken pas echt van hoog niveau. Als je een 
finish van 125 gooit, of zomaar een 140, 
dan heb je heel wat in huis. 



Tios nieuws, het clubblad van ttv Tios '51 uit 
Tilburg, heeft een nieuwe redactie . De 
vorige redactie kon zich niet verenigen met 
het standpunt van het bestuur om een 
bestuurslid te plaatsen binnen de redactie . 
De nieuwe redactie bestaat uit zes 
personen , waarvan één bestuurslid. 

TTV T averbo uit Boxtel heeft een heuse 
hoofdsponsor weten aan te trekken . Met 
ingang van 1 januari is Saba Boxtel die 
hoofdsponsor en thans worden de 
voorwaarden en de definitieve regeling 
voorbereid. 

In De Tikketik, het clubblad van ttv Smash 
uit Geertruidenberg de oproep om eens 
anders naar je tegenstander te kijken . 
Zonder tegenstander kun je eigenlijk niets, 
dus zie je tegenstander als een medespeler. 
Heb respect voor je tegenstander en zorg 
dat je na een wedstrijd steeds als 
medespelers uit elkaar gaat. 
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Tijdens de ALV van ttv Van Herwaarden 
TTCV uit Veghel is het altijd weer een sport 
om de leukste, scherpste en/of best 
getimede opmerking te plaatsen. 
Traditioneel roepen na het voorlezen van de 
uitgelote obligatienummers een paar 
leukerds bingo , maar zij winnen daarvoor 
geen prijs . De eerste prijs was dit jaar voor 
een lid dat afgesproken had voor tienen 
thuis te zijn . Midden tijdens de presentatie 
van de plannen van de projectgroep 2000 
door oud-voorzitter Hein Timmermans stond 
dit lid op, liep naar de kapstok, pakte zijn jas 
en zei: "Hein , 't ligt niet aan jou." 

TTV Flash organiseerde voor de 4e keer het 
jeugd bitterballen toernooi. Een toernooi 
waaraan een aantal prominente spelers 
deelnam. Ik heb me alleen afgevraagd waar 
die naam vandaan komt. Speel je om de 
bitterballen of met de bitterballen? 
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