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Tafeltennisvereniging
Tafeltennisvereniging
BEST

Verenigingsgegevens T.T.V. Best
Adres:

Lid N.T.T.B.

Speelzaal T.T.V.Best
Buitenweg 3
5683 PM Best
Tel. 0499-372799
Bankreknr. 1375.46.122 (Rabobank)
WebSite: www.ttvbest.nl

Speeltijden en trainingen:
Maandag: 19:00-20:00 Jeugdtraining
Maandag: 20:00-21:00 Jeugd/seniorentraining
Dinsdag: 19:00-20:00 Vrij trainen voor de jeugd
Dinsdag: 20:00-23:30 Vrij trainen voor senioren
Donderdag: 20:00-24:00 Seniorencompetitie TLE en NTTB
Vrijdag: 20:00-24:00 Seniorencompetitie NTTB
Zaterdag: 10:00-14:00 Jeugdcompetitie NTTB
Zaterdag: 10:00-11:30 Vrij trainen jeugd (Buiten seizoen)

Contributiekosten per persoon, per kwartaal:
Senioren (vanaf 17 jaar) € 28,75
Echtparen € 24,25
Jeugdleden (tot 17 jaar) € 23,00
2e jeugdlid uit gezin € 16,50
Fifty Fit 50+ groep € 20,00
Inschrijfkosten € 5,00 éénmalig

Opzegging Lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap (vooraf en per kwartaal) dient schriftelijk bij de
secretaris te worden ingediend

Bijkomende extra kosten indien u zich inschrijft voor de NTTB competitie:
Competitie senioren per half jaar € 18,26
Competitie jeugd per half jaar € 12,14
Alle bovengenoemde kosten worden bij voorkeur via automatische overschrijving aan de vereniging
voldaan.

Bestuur TTV Best
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Ledenadministratie
Wedstrijdsecretaris NTTB
Wedstrijdsecretaris TLE
Jeugdzaken

Jos Tilmans
Piet Verhaag
Joost Bastings
Joost Bastings
Joop Hermsen
Maarten Pouwelse
Frank Linssen

0499-399166
0499-374338
0499-395301
0499-395301
06-21596139
0499-391036
0499-395013

Fifty-Fitgroep

Peter v.d. Crommert

0499-396069

Clubblad & Publiciteit
Wout Smulders (hoofd- en tevens enige redacteur),
Plataan 53
5682 GL te Best
Telefoon: 0499 – 399337
e-mail: wouter5@xs4all.nl

Van de redactietafel
Beste leden,
Na een afwezigheid van enkele jaren heb ik toch weer een poging gestart om het “clubblad” nieuw
leven in te blazen. Ditmaal in een “electronisch jasje”, dus via jullie e-mail. Voordelen daarvan zijn een
aanmerkelijke besparing op papier-, inktcartridges- en bezorgkosten. Ook is het op deze wijze
mogelijk het clubblad eerder bij jullie te krijgen en daardoor de actualiteit te verhogen.
Wel is de levensvatbaarheid volledig afhankelijk van jullie persoonlijke bijdragen. Ik denk hierbij aan
o.a. wedstrijdverslagen, foto’s, verslagen van gespeelde toernooien, bestuurs- en andere
mededelingen (o.a. uit de diverse commissies) en andere wetenswaardigheden. Ook een leuke
“roddel” wordt door dit redactieteam op zijn waarde geschat. Graag mailen naar wouter@xs4all.nl,
o.v.v.” kopy clubblad”
Van mijn kant zal ik dan trachten alle kopy te verzamelen, op te maken en het geheel, in de vorm van
een electronisch clubblad, aan jullie te verzenden.
Vooralsnog is het de bedoeling het clubblad 3 maal per jaar uit te brengen en wel in de maanden
september (aanvang nieuwe competitie) januari (aanvang voorjaarscompetitie NTTB, eindstanden
najaarscompetitie NTTB) en april (einde alle competities, standen en uitslagen, aankondiging
toernooien, etc.). Mogelijk kan – indien daartoe behoefte en noodzaak bestaat – door het jaar heen
nog een vierde uitgave worden uitgebracht. We zien het wel.
Ik wens eenieder veel leesplezier met deze eerste uitgave en vergeet niet te mailen !!
Wout.
P.S. Inleverdatum kopy volgend clubblad uiterlijk 1 december 2010.

Even lachen
Een aantal mannen kleedt zich om in de kleedkamer van de golfclub.Een mobiele telefoon gaat af en
één van hen begint een gesprek.Iedereen in de kleedkamer luistert natuurlijk mee.
MAN: "Hallo."
VROUW: "Schat, ik ben het. Ben je op de club?"
MAN: "Ja, ik ben op de club."
VROUW: "Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi leren jasje gezien. Het kost maar 1000
euro. Mag ik het kopen?"
MAN: "Natuurlijk, als je dat jasje mooi vindt moet je het kopen voor die 1000 euro."
VROUW: "Ik ben ook nog even langs de Mercedes garage gegaan. Ik heb de nieuwe 2005 modellen
gezien. Er was er eentje zo mooi."
MAN: "Hoeveel kost ie?"
VROUW: "80.000 euro."
MAN: "OK, maar voor die 80.000 euro wil ik wel alle accessoires erbij krijgen."
VROUW: "Geweldig! Oh ja, nog één ding. Het huis dat we vorig jaar zo graag wilden kopen, staat
weer te koop. Ze vragen 950.000 euro."
MAN : "Nou, breng maar een bod uit. Bied maar 900.000 euro."
VROUW: "OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!"
MAN: "Doei, ik hou ook van jou."
De man hangt op. De andere mannen in de kleedkamer kijken vol verbazing naar hem.
Dan vraagt hij:

"Weet iemand van wie deze gsm is?"

Voorwoord van de Voorzitter,
Hierbij de eerste uitgave van het digitale clubblad van Tafeltennisvereniging Best.
Het is een prima initiatief van Wout Smulders, die in het verleden ook de papieren versie van het
clubblad verzorgde en coördineerde.
Van belang is wel dat alle leden zorgen dat het secretariaat de actuele e-mailadressen heeft, dus
wijzigingen wel doorgeven.
De doelstelling van het clubblad is om op regelmatige tijden informatie te geven over het reilen en
zeilen van ONZE vereniging.
Met ONZE vereniging bedoel ik dat we met zijn allen zorgen dat we een prettige en vriendschappelijke
vereniging blijven.
Op 1 juni zijn de clubkampioenschappen gespeeld met een geweldige opkomst. Voor het volgend jaar
denken we om de clubkampioenschappen, i.v.m. de hoge opkomst, te gaan spelen op 2 avonden.
En wel begin juni op donderdag de C en D poule (TLE-telling tot de 21) en op vrijdag de A en B poule
(NTTB-telling). Zijn toch weer 2 extra avonden met baromzet voor de vereniging. Misschien dat we op
deze speelavonden een nog hogere opkomst hebben! Wordt vervolgd.
Met sportieve groet,
Jos Tilmans

Clubkampioenschappen: Bart en Joop in de finale in actie …..!!

Uitslag Clubkampioenschappen TTV Best 2010
Poule A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bart van Hedel
Ronald van de Bragt
Henri van Kollenburg
Joop Hermsen (met blessure)
Joost Bastings
Yucia Zhu
Arjan Versteeden

Poule B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jos Tilmans
Pascal Schepers
Peter van de Crommert
Cor Delissen
Hugo van Gorp
Frank Linsen
Ivica Ivica

Poule C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Christ Mollemans
Rob Pouwelse
Jan Walthuis
Maarten Pouwelse
Stefan Cavens
Ramsis Everts
Jan van de Moosdijk

Poule D
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bob de Haast
Jan Schut
Bart Bolwijn
Reinout Brocken
Marina Schut
Lenneke Henst

Lourdes
Een echtpaar had een tweeling van twee jaar. Maar de één kon praten en de ander totaal niet. Alles
hadden ze al geprobeerd. Uiteindelijk besloot de vader met het kind naar Lourdes te gaan.
Daar aangekomen dompelde hij het kind onder in gewijd water.
Het kind kwam proestend boven en gilde opeens:
"Sukkel!" De vader duwde het kind nog eens onder, en het kind schreeuwde weer: "Sukkel!"
De vader was in de 7e hemel, belde moeder thuis op en vertelde dat het kind "sukkel" had geroepen.
"Dat ben je ook!" zei de moeder, "je hebt de verkeerde meegenomen!"

Steun TTV Best door internetaankopen via Steunmijnclub.nl
Zoals je weet, leven we in een tijd waarin steeds meer mensen allerlei boodschappen via
internet doen. Dit is natuurlijk een goede ontwikkeling. Wist je dat je met je internetaankopen
ook je eigen vereniging Tafeltennisvereniging Best kunt steunen?
Steunmijnclub.nl is een systeem waarmee clubs gratis kunnen profiteren van internetaankopen
door leden, vrijwilligers en door iedereen die TTV Best een warm hart toedraagt.
Het systeem werkt zeer eenvoudig. Op de site www.steunmijnclub.nl selecteer je eerst je
favoriete club. Dat is tafeltennisvereniging Best. Vervolgens kun je een webshop bezoeken
van jouw keuze.
Na je aankoop wordt automatisch een percentage van je aankoopbedrag overgemaakt naar de
rekening van TTV Best. Dat je aankoop via Steunmijnclub.nl wordt gedaan, heeft geen enkele
invloed op de prijs of voorwaarden waaronder je koopt. Alle kortingsacties ten gunste van de
koper, blijven dus onverminderd van kracht. Je ziet het: je aankoop kost je niks meer je steunt
er wel je lievelingsclub TTV Best mee.
Wij hopen dat je voortaan voordatje internetaankopen via een andere site doet, eerst gaat
kijken of er ook via Steunmijnclub.nl e.e.a. te koop is. Probeer het een keer uit

Nieuwtjes en wederwaardigheden vanuit bestuur en commissies
AEROFILM SYSTEMS nieuwe bordsponsor

Met gepaste trots kunnen wij melden dat er onlangs weer een nieuw reclamebord is geplaatst
in onze speelzaal. Met dank aan Aerofilm Systems. Aerofilm Systems ontwikkelt en
produceert luchtkussens die van extreem zwaar werk opvallend licht werk maken. Loodzware
industriële objecten worden op een luchtfilm getransporteerd en op de millimeter nauwkeurig
gepositioneerd.
Het bedrijf is gevestigd op Bedrijventerrein “Eindhoven Airport" aan de Adriaan Mulderweg
16.
Ken je misschien ook een bedrijf dat interesse heeft in bordreclame bij TTV Best? Laat het
ons weten en wij nemen contact op met de geïnteresseerden.
Namens de sponsorcommissie
Joost Bastings

Onze kampioenen
Hierbij alsnog de kampioensfoto’s van TTV Best 2 en TTV Best 3, welke ten tijde van hun
kampioenschap nog niet voorradig waren.
In dit clubblad maken wij dit ruimschoots goed.
Kijk en huiver, pardon geniet …..!!
Allereerst Best 2

Van links naar rechts: Yucai Zhu, Arjan Versteeden, Joost Bastings (op de foto ontbreekt Hans van Eyck)

……en dan nog de mannen van Best 3 !! Mooi hè…………….!!

Van Links naar rechts: Rino Hamelink, Henrie van Kollenburg, Jos Tilmans, Gehurkt: Pascal Schepens

Najaarscompetitie 2010 NTTB
Teamindelingen van Best
Senioren
Best 1 2e klasse/2e klasse VR 20:00 Buitenweg 3 Best
1707087 P. van de Brand (Patrick) 17-11-1970 (S)
2567008 A.P.M. van de Oetelaar (Toine) 02-07-1962 (S)
2580543 J. Hermsen (Joop) 21-12-1961 (S)
3748233 B.L.L. van Hedel (Bart) 18-12-1981 (S)
3883627 P.E.W. van den Bragt (Ronald) 06-06-1970 (S)
Best 2 2e klasse/2e klasse VR 20:00 Buitenweg 3 Best
2547715 J.F. Versteeden (Arjan) 25-03-1974 (S)
3444928 J.J.A. Bastings (Joost) 23-09-1968 (S)
3581568 H. van Eyck (Hans) 25-06-1969 (S)
3717931 Y. Zhu (Yucai) 17-04-1960 (S)
Best 3 3e klasse/3e klasse VR 20:00 Buitenweg 3 Best
0034847 H.G. Kollenburg (Henrie) 09-09-1953 (S)
2765606 A.S. Hamelink (Rino) 09-09-1969 (S)
2965769 J.L. Tilmans (Jos) 28-06-1956 (S)
3784255 P.P.A.F. Schepens (Pascal) 31-01-1983 (S)
Best 4 4e klasse/4e klasse VR 20:00 Buitenweg 3 Best
1966178 F. Linssen (Frank) 05-02-1972 (S)
3461768 H. van Gorp (Hugo) 05-07-1991 (S1)
3926035 S.W.M. de Rooij (Stephan) 22-03-1966 (S)
3936268 J.A.T. de Groot (Jeroen) 08-08-1965 (S)
Best 5 5e klasse/5e klasse DO 20:00 Buitenweg 3 Best
0034855 H. de Vet (Huub) 06-02-1938 (S)
2925997 P. Verhaag (Piet) 04-10-1953 (S)
2926024 R. Verhoeven (Ron) 05-05-1960 (S)
3495864 I. Ivica (Ivica) 27-04-1982 (S)
Best 6 5e klasse/5e klasse DO 20:00 Buitenweg 3 Best
1497658 P.A.H. Faessen-Maas (Ellen) 15-08-1963 (S)
2185717 C.P.T.M. Delissen (Cor) 20-01-1949 (S)
2185725 A.L. van Groen (Ad) 30-12-1953 (S)
2807385 P.J.M. Verheyen (Piet) 14-07-1953 (S)
3227164 P. van de Crommert (Peter) 13-08-1944 (S)
3826366 S. Cavens (Stefan) 13-06-1991 (S1)

Jeugd
Best 1 Junioren J5/Junioren J5 ZA 10:00 Buitenweg 3 Best
3784263 J. Sloetjes (Jasper) 22-05-1995 (K2)
3873795 B. Baltussen (Branco) 12-05-1997 (P2)
3879775 J.O. van den Berg (Justus) 08-05-1998 (P1)
3920990 S.T. van Eck (Sander) 04-11-1997 (P2)
Best 2 Aspirant A4/Aspirant A4 ZA 10:00 Buitenweg 3 Best
3873800 M. van der Horst (Marijn) 05-04-1998 (P1)
3879783 T.A.H. Smits (Thom) 18-08-1996 (K1)
3928655 K.G.J.H. Hendriks (Kay) 11-01-1998 (P1)
3939088 J.T. Habraken (Job) 17-04-1997 (P2)
3949180 J. Bunkers (Jelle) 22-07-1996 (K1)

Jeugdrubriek
Uitslagen Clubkampioenschappen Jeugd 12 juni 2010
Poule A
1. Jasper Sloetjes
2. Justus vd Berg
3. Jelle Bunkers
4. Sander v Eck
5. Branco Baltussen
Poule B
1. Marijn vd Horst
2. Kay Hendriks
3. Job Habraken
4. Sander Bons
5. Thom Smits
6. Colin Klijmij

De winnaar
winnaar stelt zich voor
Hallo,
Ik ben Jasper Sloetjes, ik ben 15 jaar.
Ik ga naar het Kempenhorst college in Oirschot. Komend school jaar zit ik in 3 Kader
hout en bouw.
Ik zit ongeveer 4 jaar op tafeltennis en speel ongeveer 3 jaar competitie. Ik ben het
enige jeugdlid die maandagavond van 8 tot 9 uur traint. Gelukkig komen er nu
enkele senioren mee trainen.
Maandag 12 juli hadden we clubkampioenschap van de jeugdleden. We begonnen
om 19 uur. Er waren 2 poules: A en B. Ik speelde in poule A. Er zaten 5 mensen in
poule A we moesten ieder 4 wedstrijden spelen. Ik had er 3 gewonnen, Justus ook.
In de wedstrijd tegen Justus had ik gewonnen daarom ben ik clubkampioen van
poule A geworden. Als je clubkampioen bent krijg je de wisselbeker.Het was een
leuke, warme en vermoeiende avond.

Even lachen
De Rabobank aan de Raadhuisstraat heeft als eerste bank in Nederland vanaf 1 augustus 2010 een
"Drive Thru" pin-automaat in gebruik. Pinnen zonder je auto te verlaten!!
Om alle voordelen van dit nieuwe pinnen uit de pinautomaat te kunnen halen volgen hieronder een
aantal instructies, we zouden u willen vragen deze eerst zorgvuldig te lezen alvorens naar de nieuwe
automaat te gaan:
Heren
Rij zo dicht mogelijk naast de pinautomaat.
Open het linker bestuurdersraampje.
Stop uw pinpas in de daarvoor bestemde gleuf en toets uw pincode in.
Toets het gewenste bedrag in.
Neem uw pinpas terug en zo gewenst de afrekening.
Neem uw geld uit de lade.
Sluit uw linker bestuurdersraampje.
Rijd rustig weg.
Dames
Rij zo dicht mogelijk naast de pinautomaat.
Start de afgeslagen motor weer.
Rij achteruit terug tot u op de hoogte van de pinautomaat bent.
Open het linker bestuurdersraampje.
Neem uw handtas en leeg deze op de passagiersstoel naast u en zoek uw pinpas.
Neem uw make-up en check deze even in de achteruitkijk-spiegel
Probeer de pinpas in de daarvoor bestemde gleuf te krijgen.
Open het linkerportier om dichterbij de automaat te komen, de afstand tussen de automaat en u is te
groot.
Probeer nogmaals uw pinpas in de daarvoor bestemde gleuf te krijgen.
Haal uw kaart er weer uit en draai hem om.
Zoek in uw handtas naar uw agende waar u op de eerste pagina uw pincode heeft geschreven.
Toets uw pincode in.
Druk op afbreken en toets nu de goede pincode in.
Toets het gewenste bedrag in.
Check nog even uw make-up in de achteruitkijkspiegel.
Neem uw geld uit de lade en zo gewenst de afrekening.
Leeg nogmaal uw handtas op de passagiersstoel en zoek uw portemonee en stop het geld er in.
Stop de afrekening in het mapje.
Check nog even uw make-up.
Rij twee meter naar voren.
Rij weer achteruit naar de pinautomaat.
Neem uw pinpas uit de automaat.
Leeg nogmaal uw handtas op de passagiersstoel en stop uw pinpas erin.
Make-up check!.
Start uw auto weer nadat de motor is afgeslagen.
Rijd nu naar de volgende bestemming.
Los na 4 kilometer de handrem.....
Als u zich aan bovenstaande voorschriften houdt zal het geen enkel probleem zijn om het door u
gewenste geld te pinnen.
Wij wensen u veel succes!!!

