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Verenigingsgegevens:
Adres:
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.

Van de redactietafel

Beste lezers,
Voor jullie beminnelijke neuzen staat (dus “digitaal”) alweer de tweede uitgave van
“Plankgas”, het clubblaadje van ons aller tafeltennisvereniging TTV Best.
Reacties op de eerste editie heb ik vrijwel geen ontvangen, dus blijft bij mij de vraag bestaan
of er binnen onze vereniging (de leden) wel behoefte aan een clubblad bestaat. Vanuit het
bestuur is deze behoefte gelukkig wel duidelijk aanwezig, getuige de hoeveelheid kopie die
men onlangs in mijn digitale postvak heeft gedeponeerd.
En deze is zeker de moeite van het lezen waard.
Zo heft onze voorzitter een waarschuwend vingertje in de richting van enkele bardienst
draaiende sloddervossen, maant hij de thuisspelende teams tot het tijdig in de zaal aanwezig
zijn en worden de kledingeisen nog maar eens een keertje door hem benadrukt. Geen nood,
volgende jaar is hij weer gewoon herkiesbaar !!
In de rubriek “bestuursmededelingen” vinden we weer enkele mededelingen van
huishoudelijke aard nieuwe tafels en netjes, alsmede (in 2011) een nieuwe verflaag.
Voor dit laatste worden nog vrijwilligers gezocht, dus aanmelden in groepen van tien.
Ook wordt de teamsamenstelling voor de voorjaarscompetitie 2011 publiek gemaakt.
Voornaamste wijziging lijkt daarin de “degradatie” van Joop Hermsen van ons vaandelteam
naar team 2. Ja Joop, je kunt op je vingers natellen dat heulen met een andere vereniging
(De Wiekslag) op een gegeven moment tegen je gaat werken en dan minder populaire
maatregelen tot gevolg heeft !!
Van Maarten Pouwelse mocht ik een uitgebreid overzicht van de TLE-competitie ontvangen.
Hieruit blijkt dat de meeste van onze teams het best goed doen, helaas zijn hierop twee
uitzonderingen. Team 4 staat op de laatste plaats in de vierde klasse en ook met mijn eigen
“clubje”, team 1, gaat het BAGGER !! Vooralsnog leggen wij de schuldvraag maar bij Peter
van de Crommert, wiens trap toch meer treden telde dan hij vooraf had aangenomen.
Gelukkig is hij langzaam weer aan de beterende hand en ook de trap is langzaam maar
zeker herstellende. Het gehele redactieteam wenst Peter daarom van harte beterschap en
zijn vrouw Marian sterkte met die knoest de gehele dag over de vloer.
Voor de junioren verzorgden Frank Linssen en Stefan Cavens het nieuwsgedeelte.
Zo wordt door hen o.a. de aandacht gevestigd op enkele binnenkort te spelen toernooien.
Tenslotte vestig ik jullie aandacht op de nieuwjaarsreceptie van onze vereniging, te houden
op 7 januari aanstaande, vanaf 20.00 uur. Voor het eerst sinds jaren vind dit evenement
weer plaats en het schijnt, naar verluidt, een knalfeest te gaan worden.
In de wandelgangen wordt gefluisterd dat alle drank voor rekening van onze sponsoren zal
komen en dat de hapjes worden verzorgd door de overgrootmoeder van Huub de Vet.
Succes verzekerd dus.
Ik wens jullie veel leesplezier,
Wout.

Van onze voorzitter

Hierbij de december 2010 uitgave van het digitale clubblad van Tafeltennisvereniging
Best.
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 ook dat we met zijn allen zorgen dat alles netjes blijft.
Graag wil ik extra discipline voor de teams die verantwoordelijk zijn voor de
bardienst. In het verleden hadden we het geluk van een fantastische barman Freek.
We hebben het barformulier wat aangepast met aandachtspunten die uitgevoerd
dienen te zijn bij afsluiting. Dit om volgende teams niet meteen in de problemen te
brengen van geen bier in de koelkast of niet opgeruimde zaal.
Het is wel zo dat Rob Rodijk de teams helpt bij de bardienst, maar de teams blijven
verantwoordelijk. Rob, ook namens de teams, bedankt voor de reeds uitgevoerde en
toekomstige bardienstwerkzaamheden.
Nu ik het toch over discipline heb zou het heel goed zijn als er bij
competitiewedstrijden het team rond 19.30 uur aanwezig is in de zaal om de
tegenstander te ontvangen, een kopje koffie aan te bieden en vertellen waar er
ingespeeld kan worden. Vinden we zelf ook fijn bij uitwedstrijden.
Het laatste puntje van verbetering is ons clubtenue; ziet er goed uit, zit ook lekker en
is goed vochtregulerend. Maar waarom zie ik steeds meer andere shirts bij
competitiewedstrijden?
Nu met de feestdagen voor de boeg wil ik iedereen een bijzonder prettige en
gezellige feestdagen toewensen. Maar voor de echte fanatieke tafeltennisser blijft de
zaal op dinsdagavond open bij voldoende belangstelling. Voor informatie contacten
met Maarten Pouwelse.
De redactie wil hierbij ook beterschap toewensen aan Freek Mulder, Peter van de
Crommert en Joop Hermsen

Met sportieve groet,
Jos Tilmans

Wat is nooit grappig

Tegen een Lilliputter zeggen: Ik hou je op de hoogte.
Hutu's die geen GSM gebruiken omdat er te veel toetsies opzitten.
Aan de vleugels van een kraanvogel draaien en wachten tot er warm water uitkomt.
Even iets kortsluiten met een elektricien.
Een sluipschutter die tegen zijn vrouw zegt: "Ik heb je vandaag gemist, schat!"
Een blondje in een SMART.
Voor een dichte deur staan van de open dag van een gesloten inrichting.
Een blinde die te diep in het glaasje heeft gekeken.
De cursus lassen voor beginners die is afgelast.
Een restaurant voor het gerecht slepen.
Een verdachte die niet zit en terecht staat.
Aan een schaap dat aan de bar zit vragen of hij lam is.
Een gospelkoor dat voor het zingen de kerk uitgaat.
Een ober die een steakje laat vallen.
Bij een afrekening in het criminele circuit vragen om een bonnetje.
Een schizofreen vragen wie hij wel niet denkt dat 'ie is.
Gehecht zijn aan je litteken.
Een schizofreen die een eenmanszaak wil beginnen.
Een bamihap uit de Chinese muur proberen te halen.
Een brandbrief met een watermerk.
Inwoners van Litouwen Lee Towers noemen.
Kuip-stoeltjes in de Arena.
Een bij-gelovige imker.
Een groep voetbalsupporters in een trein rij-tuig noemen.
In Oss vragen waar die tovenaar woont.
Honing met een bij-smaak.
Een glazenwasser die ladderzat is.

Sponsors van TTV Best

Shirtsponsor
● Groeiend Best

Bordsponsors
●
●
●
●
●
●
●

Installatiebedrijf J. van Zeelst
Foil-Coat Nederland
Chinees-Indisch Restaurant An Fong
Gerechtsdeurwaarders Janssen & Janssen
Vrijetijdskleding Raaijmakers-Pulles
Installatiebedrijf A. van Tuijl BV
Aerofilm Systems BV

“Koop bij onze sponsoren en adverteerders, zij helpen onze vereniging”.

Bestuursmededelingen
Nieuwe tafeltennismaterialen
Afgelopen zomer hebben we 2 tafeltennistafels vervangen. We hebben enkele jong
gebruikte tafels over kunnen nemen van ttv Flash.
Ook hebben we alle tafeltennisnetjes vervangen voor nieuwe exemplaren. De
telborden zullen ook allemaal nog gecontroleerd worden. We zullen het komende
jaar meerdere ‘verouderde’ speelmaterialen gaan vervangen. Onze sponsoren
maken het mogelijk deze investeringen te plaatsen.
Ook de speelzaal en kantine zal in 2011 van een nieuwe verflaag voorzien worden.
Voor deze werkzaamheden zal een beroep worden gedaan op de bereidwilligheid
van de leden. Vele handen maken licht werk! Er wordt nog gezocht naar een gunstig
tijdstip voor uitvoering van deze werkzaamheden, wij houden jullie op de hoogte.
Indien jullie nog verbeterpunten c.q. ideeën hebben voor onze speelzaal en kantine.
Ook indien jullie materialen willen leveren of iets dergelijks. Wij staan open voor alle
initiatieven! Onze kantine en speelzaal hebben behoefte aan een frisse wind.

Teamsamenstelling voorjaarscompetitie 2011 N.T.T.B.
Senioren
Team 1 (2e klasse)
Bart van Hedel, Patrick vd Brand, Hans v Eijck, Ronald vd Bragt, Toine vd Oetelaar (R)

Team 2 (3e klasse)
Joop Hermsen, Joost Bastings, Arjan Versteeden, Yucai Zhu

Team 3 (4de klasse)
Jos Tilmans, Henri v Kollenburg, Pascal Scheepens, Rino Hamelink

Team 4 (4e klasse)
Piet Verhaag , Ivica Ivica, Huub de Vet, Ron Verhoeven

Team 5 (5e klasse)
Cor Delissen, Ellen Faessen, Piet Verheijen, Ad van Groen

Team 6 (5e klasse)
Stephan de Rooij, Jeroen de Groot, Frank Linssen, Hugo van Gorp,
Reserve: Bart Bolwijn, Stefan Cavens

Junioren
Team 1 (junioren 5e klasse)
Jasper Sloetjes, Branco Baltussen, Jelle Bunkers en Marijn v/d Horst

Team 2 (aspiranten 4e klasse)
Job Habraken, Kay Hendriks, Thom Smits en Max Hendriks

TLE seizoen 2010/2011
Het TLE seizoen begonnen in september is nu bijna voor de helft gespeeld.
In het bekertoernooi zijn van de 5 deelnemers 3 teams uitgeschakeld.
Team 1 en 3 mogen in de derde ronde aantreden. Goed gedaan.
Het in de hoofdklasse uitkomend eerste team heeft het niet gemakkelijk.
Ze staan momenteel op de voorlaatste plek. Het zal niet eenvoudig zijn om hun
plaats in de hoofdklasse te behouden, mede ook door het uitvallen van Peter van de
Crommert;

Standenlijst Hoofdklasse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Team
Sp Wi Ge Ve Pn Voo Teg
High Tech Campus 1
6 6 0 0 12 50 10
Flash 2
8 6 0 2 12 54 26
MCS TTV Veldhoven 2 7 5 1 1 11 42 28
Stiphout 2
7 4 1 2 9 41 29
Nuenen 2
8 4 1 3 9 41 39
Nuenen 1
8 3 0 5 6 37 43
Valkenswaard 1
8 2 2 4 6 33 47
Flash 3
7 2 1 4 5 29 41
Best 1
6 0 1 5 1 17 43
ANB Administraties 2
7 0 1 6 1 16 54

In de tweede klasse waar team 2 speelt is het opmerkelijk dat als Mark Hardiek een
wat mindere periode heeft dit wordt rechtgetrokken door Marc Maas. (wint het
dubbele aantal wedstrijden tov vorig seizoen.) Ook Gerard v Summeren wint
minmaal de helft van zijn wedstrijden waardoor het team op een mooie 4e plaats is
terug te vinden.

Standenlijst Tweede klasse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Team
Sp Wi Ge Ve Pn Voo
Flash 7
8 7 0 1 14 55
Kinawo 2
9 6 1 2 13 58
Flash 8
8 4 3 1 11 44
Best 2
7 4 1 2 9 39
Geenhoven 2 8 4 1 3 9 49
ECVA 4
8 3 2 3 8 44
Wetac 3
8 3 2 3 8 33
Nuenen 3
7 2 3 2 7 33
de Hijskraan 2 8 2 1 5 5 41
van Tour 1
9 1 1 7 3 26
Renata 5
8 0 1 7 1 18

Teg
25
32
36
31
31
36
47
37
39
64
62

De derde klasse waar Team 3 in speelt is Ivica weer in goeie doen en ook Rob
Rodijk laat zien dat hij elke dinsdag traint.
Jammer dat Iljah de rand en kant ballen dit keer niet mee had maar dat zal ze zeker
in de 2e helft van dat seizoen rechtzetten.

Standenlijst Derde klasse

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Team
Sp Wi Ge Ve Pn Voo
Het Snelle Batje 2
8 7 1 0 15 60
Stiphout 4
8 6 1 1 13 48
Flash 9
7 4 2 1 10 43
Best 3
7 3 1 3 7 38
Flash 10
7 2 3 2 7 37
High Tech Campus 3 6 2 1 3 5 28
Kinawo 3
8 2 1 5 5 27
de Kuub 2
7 1 2 4 4 25
S&O TNT 3
6 0 2 4 2 22
S&O TNT 4
6 0 2 4 2 22

Teg
20
32
27
32
33
32
53
45
38
38

In de vierde klasse spelen Team 4 en 5 Het vierde team bestaat uit voornamelijk
nieuwe spelers. Zoals te verwachten kijken ze even de kat uit de boom om daarna te
laten zien wat ze in huis hebben. Stefan en Ramsis winnen nu al de helft van hun
wedstrijden. We kijken gespannen naar het vervolg van de competitie.
Team 5 staat na een wat moeizaam begin nu op de 2e plaats die ze zeker zullen
proberen te behouden of verbeteren.

Standenlijst Vierde klasse

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Team
Sp Wi Ge Ve Pn Voo
Kinawo 4
7 4 2 1 10 48
Best 5
6 3 2 1 8 34
High Tech Campus 4 6 4 0 2 8 30
de Wiekslag 4
7 4 0 3 8 39
Geenhoven 3
7 3 2 2 8 35
Flash 11
7 3 1 3 7 34
Valkenswaard 2
7 2 2 3 6 36
Nuenen 4
7 1 1 5 3 22
Best 4
6 1 0 5 2 22

Teg
22
26
30
31
35
36
34
48
38

JEUGDRUBRIEK - Nieuws van de training
Schoolsport is weer afgelopen!
In de maanden september-oktober-november hebben we (sinds lange tijd) met de
schoolsport meegedaan. Het totaal aantal inschrijvingen voor alle sporten bleef ver
achter vergeleken met het voorjaar. Mede hierdoor waren er maar 5 deelnemers voor
de tafeltenniscursus. Ondanks de lage opkomst hebben de deelnemers vol
enthousiasme deelgenomen. 22 november mochten ze hun diploma in ontvangst
nemen. Bij de uitreiking waren helaas de 2 meisjes afwezig. Zij krijgen hun diploma
thuisgestuurd.

Vlnr. Bjorn deelt de schoolsportdiplomas uit aan: Jesper de Croon, Jasper van den Dungen en Stef Sketens

Dinsdagavond vrij spelen en trainen
Op dinsdagavond is er vanaf 19 tot 20u de mogelijkheid om extra te komen spelen
op de club. Deze avond is bedoeld om samen met de training een stuk balvaster te
worden. Door veel te oefenen leer je tafeltennis sneller aan. Op dinsdagavond kan je
verschillende dingen doen. Als er iemand is met de sleutel van de trainerskast mag
je een serviceoefening doen met de ballenbak of je kan een tafeltennisspel doen(met
bijvoorbeeld bekertjes). Ook kan je een aanwezig seniorenlid uitdagen om een
partijtje tegen je te spelen of te trainen.
Maak vooral in de competitiewinterstop gebruik van deze mogelijkheid zodat je
sterker en beter terug komt in de competitie. Ook voor niet competitiespelers is het
de ideale gelegenheid beter en balvaster te worden.
Er zijn al een paar vaste spelers die op dinsdagavond komen. Hier zijn wij heel blij
mee en hopen dat die dat ook dit seizoen weer voortzetten.

Tafeltennis evenementen en toernooien voor de jeugd:
Evenement: Tafeltennis Festival in Geldrop
Op zaterdag 8 januari 2011 organiseert TTV Unicum het Tafeltennis Festival. Voor
de jeugd staat er een IPONG tafeltennistoernooi(met kleine tafels) op het
programma. Dit wordt samen met een andere ex international begeleid door Jonah
Kahn. Verder komen Milan Orlowski(3x Europees Kampioen) en Jindrich
Pansky(Europees kampioen Mixed dubbel) speciaal uit Tsjechië om hier een
spectaculaire show te geven. Met een speciale snelheidsmeter kan na de show de
snelheid van je slag gemeten worden.
Tijd: 08.30u tot 18:00u
Kaartjes: 5 euro voor de jeugd t/m 18 jaar en 7,50 voor volwassenen.
Meer informatie: Website Tafeltennis Festival
Toernooi: Maasland Teamtoernooi
Lijkt het je leuk om met een zelf gekozen teamgenoot wedstrijden te spelen tegen
andere jeugdteams? Doe dan mee aan het maasland teamtoernooi. Je kunt zelf met
een vriend van de club inschrijven en het opnemen tegen andere teams.
Datum:
Tijd:
Inschrijfkosten:
Inschrijven voor:

27 maart 2011
09.00u – 18.00u
8 euro per lid
1 februari 2011

Club:
Locatie:

OTTC
Sporthal de Ruivert, Oss

Toernooi: B/C/D Jeugdranglijsttoernooi
Als je graag wedstrijden speelt en daarmee misschien wel een hogere licentie
(ranking van de NTTB) wilt verdienen doe dan mee aan het jeugdranglijsttoernooi.
Let op: De speeldag hangt van je licentie af. Bij inschrijven volgt meer informatie.
Datum:
Tijd:
Inschrijfkosten:
Inschrijven voor:
Club:
Locatie:

za 19 / zo 20 februari 2011
10:00u-18:30u (zaal open 09:00u)
3 / 6 euro
10 januari 2011
Nederlandse tafeltennis bond
en Tafeltennis Nijmegen
Jan Massinkhal, Nijmegen

Aanmelden kan op de training of door je naam op de inschrijflijst bij de club te schrijven. Het zou leuk
zijn als je mee doet!

EVEN DOORDENKEN
Arafat was zijn sjaal kwijt, hij had zijn Yasser over gehangen.
Amerikaanse buffels hebben iets bisonders.
Als hij niets anders te eten had leefde Godfried van bouillon.
Kwaliteitslingerie is bijzonder goed.
Mag je op zondag weekdieren eten?
Drinken halveert je leven, maar je ziet dubbel zoveel.
Word bokser, dan heb je meer kans op slagen.
Herman Brood kwam van bij de bakker.
Ik wilde hem een trap verkopen, maar hij woonde gelijkvloers.
Roken is en blijft een teer onderwerp.
Doodgaan is stoppen met sterven.
Ik heb een mooi figuur geslagen, helaas sloeg ze terug.
Als twaalfuurtje eten we een half eendje.
Zouden gecloonde kinderen een rode neus hebben?
De man met bochel wist dat hij het ergste achter de rug had.
Alleenstaande dame zoekt zittend beroep.
De ontevreden klant sleurde het restaurant voor het gerecht.
Na die hevige regenval stond de migrantenwijk volledig blank.
We verwachten middagtemperaturen rond 12 uur.
Die losse schroef kon hem geen moer schelen.
Om op schema te blijven moest de tandarts een tandje bijsteken.
Incest moet in de familie blijven.
Reeds 2 maanden na de amputatie van zijn been steekt deze man op eigen houtje
de straat over.
De barman was klein maar tapper.
Door zijn toedoen stond haar bloes open.
Door naar de klok te kijken wordt onze kleine wijzer.
Toen ik de prijs van de sla zag kreeg ik een krop in de keel.
Afslanktips? Daar ben je vet mee!
Hij was dun van haar, zij dik van hem.
Van mensen die nooit iets geven, daar krijg ik wat van.
Je moet op tijd weten hoe laat het is.
Vrouwelijk schoon kun je nooit precies in cijfers achter de komma uitdrukken, het zijn
juist de afrondingen die het zo mooi maken.

Nieuwjaarsborrel 2011
Beste leden, ouders, vrijwilligers en sponsors
Graag heffen wij met jullie het glas op het nieuwe jaar!
Daarom nodigen wij je uit voor een gezellige Nieuwjaarsborrel.
Deze zal plaatsvinden op vrijdag 7 januari 2011 in de kantine van onze speelzaal aan de
Buitenweg 3 in Best.
Vanaf 20:00 uur staan de deuren voor u open.
Wij hopen jullie op 7 januari te ontmoeten en wensen je alvast een sfeervolle kerst en een
goede jaarwisseling.
De activiteitencommissie

Even lachen
Twee jagers
Twee jagers zijn diep in de bossen als één van de twee opeens instort. Hij lijkt niet
meer te ademen en zijn ogen staan glazig. De andere jager pakt zijn mobieltje en
belt de hulpdiensten. Hij schreeuwt: “Mijn vriend is dood! Wat moet ik doen?” De
telefonist: “Kalm aan, ik kan helpen. Maar eerst moeten we zeker weten of hij dood
is.” Er volgt een stilte, dan een geweerschot. De jager zegt: “Oké, en nu?”
Advocaat
“U bent een prijzige advocaat! Als ik u 500 euro geef, wilt u dan twee vragen
beantwoorden?” “Natuurlijk! Wat is de tweede vraag?”
Baby
Een vrouw stapt de bus in met haar baby. De buschauffeur zegt: “Dat is de lelijkste
baby die ik ooit heb gezien. Bah!”
De vrouw gaat achter in de bus zitten, kokend van woede. Tegen de man naast haar
zegt ze: “De chauffeur heeft me net ongelooflijk beledigd!” Zegt de man: “Schandalig!
Ga maar naar voren en vertel hem de waarheid. Ik houd je aap wel even vast.

