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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) € 32,50
Jeugdleden (tot 17 jaar) € 25,00
Fifty Fit 50+ groep € 25,00
Inschrijfkosten € 5,00 éénmalig
Bondskosten NTTB € 3,36 per kwartaal
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

Kopie volgend clubblad inleveren vóór 1 september 2011
(via wouter5@xs4all.nl)

contactgegevens bestuur & commissies

ERELEDEN VAN TTV BEST

SPORT TECHNISCHE COMMISSIE (STC)

Thieu Kelleners
Jan van de Moosdijk
Wil van de Bragt
Huub de Vet

WEDSTRIJDSECRETARIS NTTB
Joop Hermsen
wedstrijdsecretaris-nttb@ttvbest.nl
WEDSTRIJDSECRETARIS TLE
Maarten Pouwelse
wedstrijdsecretaris-tle@ttvbest.nl

BESTUUR
VOORZITTER
Jos Tilmans
Lijsterbes 38, 5682 GB Best
tel. 0499-399166
voorzitter@ttvbest.nl
SECRETARIS
Piet Verhaag
Krijgertje 36, 5683 LE Best
tel. 0499-374338
secretaris@ttvbest.nl
PENNINGMEESTER
Joost Bastings
Zevensprong 32, 5683 KR Best
tel. 0499-395301
penningmeester@ttvbest.nl
ALGEMEEN
Maarten Pouwels
Burg. Notermansstraat 53, 5683 MA Best
tel. 0499-391036
wedstrijdsecretaris-tle@ttvbest.nl
ALGEMEEN
Frank Linssen
Kon. Julianaweg 46, 5684 VG Best
tel. 0499-395013
jeugdzaken@ttvbest.nl

JEUGDZAKEN
Frank Linssen
jeugdzaken@ttvbest.nl
Stefan Cavens
Stephan de Rooij
Bart van Hedel
Jos Tilmans
BAR & HUISHOUDELIJKE DIENST
COMMISSIE (BHDC)
Rob Rodijk
Jan Schut
Lenneke Henst
Maarten Pouwelse
ACCOMMODATIECOMMISSIE (AC)
Jan Schut
Peter van Hooijdonk
Piet Verhaag
COMMUNICATIE / EVENEMENTEN
COMMISSIE (CEC)
Joop Hermsen (beheerder website)
webmaster@ttvbest.nl
Wout Smulders (redacteur clubblad)
redactie@ttvbest.nl

ALGEMEEN
WEBSITE
www.ttvbest.nl
ADRESGEGEVENS
Buitenweg 3, 5683 PM Best
Tel. 0499-372799
REKENINGNUMMER BANK
Rabobank 1375.46.122

Bjorn van 't Hooft
Jos Tilmans
Joost Bastings

Van de redactietafel
Op het moment dat ik tracht dit stukje uit mijn pen te laten rollen geeft de buitenthermometer een
temperatuur van 27 graden aan. Te warm om te tafeltennissen, te warm om je überhaupt in te
spannen en zeker te warm om aan een clubblad te werken.
Nou ja, clubblad ! Vooralsnog is dit slechts een (kleine) verzameling van losse stukjes, waarvan
ik slechts kan gissen of deze de volledige aandacht van ons gemiddelde lid kunnen opwekken.
Soms heb ik het idee te werken voor de kat zijn …….!! Toch even door de zure appel
heenbijten.
Onlangs maakte ik in persoon de jaarlijkse algemene ledenvergadering van ons clubje mee.
Alhoewel het woord “algemeen” al jaren door de matige opkomst wordt gelogenstraft. Overigens
krijg ik niet de indruk dat ons geachte bestuur daarmee erg zit, want op deze wijze kunnen
allerlei impopulaire maatregelen er in recordtijd doorheen worden gejast.
Zo had men dit jaar het voorstel om de contributie stevig verhogen, met als argument dat onze
zaalverhuurder de huursom, op advies van zijn belastingadviseur, maar eens ruimschoots wilde
verdubbelen. Per slot van rekening moet zo’n adviseur ook leven!!
Bedragen van € 13.000 (en meer) rolden dan ook als als onweersbuien op de onaangenaam
verraste aanwezige leden af. Wij betaalden al jaren veel te weinig en de verhuurprijs moest nu
maar eens “marktconform” worden vastgesteld, aldus de achterliggende redenatie. In de huidige
crisistijd roept het woord “marktconform” bij mij echter tegengestelde reacties op. Behalve dat
woningen thans vrijwel onverkoopbaar zijn, geldt dit eveneens voor verkoop of verhuur van
bedrijfsruimtes. De verhuurder ontvangt nu een gegarandeerde huursom en heeft een vereniging
binnen zijn gelederen die zorgt dat het verhuurde goed in een keurige staat blijft. Iets wat hij nog
maar moet afwachten als onze vereniging noodgedwongen moet opkrassen. Wellicht had ons
geachte bestuur op grond van dit argument zelfs een huursverlaging kunnen bepleiten !!
Helaas niets van dit alles. De contributie gaat omhoog, de barprijzen binnen onze vereniging
worden ook meer “marktconform” (dus hoger) vastgesteld en al jaren bestaande kortingen in ons
e
contributiesysteem (echtparenregeling en 2 jeugdlid) komen te vervallen. Wat zo’n
belastingadviseur al niet voor schade binnen onze gelederen kan aanrichten !!
Gelukkig neemt het ledenaantal de laatste maanden weer wat toe (zie het overzicht bij de
bestuursmededelingen). Sommige gezichten zijn nieuw, anderen zijn (tijdelijk????) teruggekeerd
op het oude nest. Hun bijdragen in het competitie- en (vooral) het contributiegebeuren zijn echter
meer dan welkom. “De zaalverhuurder Loves You”.
In competitieverband beleeft onze vereniging pieken en dalen. Hoogtepunt van het afgelopen seizoen
was ongetwijfeld het kampioenschap van onze beide jeugdteams. Hulde aan hen en aan de
trainersstaf en begeleiders die dit succes mogelijk hebben gemaakt. Ook het tweede seniorenteam
behaalde met overmacht het kampioenschap in de derde klasse NTTB en loste daarmee het
vaandelteam af, dat verrassend uit de tweede klasse degradeerde.
Daarnaast degradeerden ook team drie, vier en mijn eigen mannschaft, TLE 1. Trainingsachterstand
en barverbruik lijken hier de grootste boosdoeners. Volgend seizoen beter !!
De redactie wenst eenieder veel leesplezier en een fantastische zomer 2011.

WOUT

Hallo allemaal
Er bestaat een nieuwe website met de naam Steunmijnclub.nl.
Steunmijnclub.nl is een prachtig landelijk initiatief met als doelstelling clubs en verenigingen zoals de
onze, helemaal gratis te laten meeprofiteren van de vele aankopen die tegenwoordig worden gedaan
via internet.
Als je wilt, kun je wanneer je iets koopt bij een webwinkel, onze club daar kosteloos mee sponsoren.
Het werkt als volgt:
Ga naar de website “ttvbest.nl” en klik op de banner “steunmijnclub.nl” bovenaan de pagina.
Selecteer daarna de webwinkel waar je iets wilt kopen. Automatisch zal een klein deel van jouw
aanschafprijs worden bijgeschreven op de rekening van onze club.
Op Steunmijnclub.nl vindt je niet alleen webwinkels die sportartikelen verkopen. Ook voor andere
artikelen zoals CD’s, DVD’s, mobiele telefoons en mode, tot zelfs het boeken van een skivakantie kun
je terecht. Je vindt deze overige shops door op de button Categorieën te klikken.
Wanneer jij hiervan gebruik maakt, verandert het voor jou niet. Je krijgt nog steeds dezelfde
aanbiedingen en kortingen. Je bent alleen ineens gratis sponsor van je eigen club geworden.
Deelname is voor iedereen helemaal gratis!
Het geld dat we hiermee verdienen, kunnen we heel goed gebruiken en zullen we dan ook zeer goed
besteden.
Naast de mogelijkheid om iets te kopen, is er nog een andere rede waarom de website van
Steunmijnclub.nl leuk is om regelmatig te bezoeken. Op deze site staan namelijk dagelijks heel veel
interessante nieuwtjes. Algemeen maar ook specifiek toegespitst op onze tak van sport.
Wij roepen iedereen op mee te doen aan Steunmijnclub.nl. Vraag ook je ouders en broers en zusters
dit initiatief te steunen.
Enkele bekende winkels:
Wehkamp, Bol.com, Overtoom, V&D, 123inkt, BCC, Neckermann, Happy Home, Sunweb vakanties
etc. etc.
Doe je best…..

Jullie penningmeester

Van de voorzitter
Hierbij een woord van de voorzitter voor de zomer 2011-uitgave van het digitale clubblad van
Tafeltennisvereniging Best ‘Plankgas’.
De doelstelling van het clubblad is om op regelmatige tijden informatie te geven over het reilen en
zeilen van ONZE vereniging.
Uiteraard mag iedereen een bijdrage doen in het aanleveren van kopie voor het clubblad maar ook
reacties op het clubblad.
In mijn vorige woord van de voorzitter heb ik het gehad over een verbeterpunt betreffende is ons
clubtenue; ziet er goed uit, zit ook lekker en is goed vochtregulerend. Maar waarom zie ik steeds meer
andere shirts bij competitiewedstrijden?
Het is nu wel zo dat we niet alle maten meer op voorraad hebben en dat het model uit de collectie is
gehaald.
Maar ik wil toch wel een beroep doen om tijdens de wedstrijden in clubtenue te verschijnen. Dit is niet
alleen een NTTB vereiste, maar voor TTV Best ook van groot belang. Dit i.v.m. uitstraling en het
shirtsponsorcontract met Groeiend Best.
Inmiddels zijn ook de 4 nieuwe commissies, na informatie in de Jaarvergadering, enthousiast aan de
slag gegaan. Informatie commissies, commissieleden en taken elders in dit clubblad en website.
Op maandag 6 juni worden de jeugdkampioenschappen georganiseerd. De jeugdleden worden
hierover nog geïnformeerd door Frank Linssen.
Op dinsdag 7 juni worden de clubkampioenschappen voor senioren georganiseerd. Bij een hoge
opkomst zoals vorig jaar kan het zijn dat er op andere avonden gespeeld gaat worden.
Informatie en inschrijving bij ondergetekende en website.
Nu met de vakantieperiode voor de boeg wil ik iedereen alvast een fijne vakantiedagen toewensen.
Maar voor de echte fanatieke tafeltennisser blijft de zaal op dinsdagavond open bij voldoende
belangstelling. Voor informatie neem dan contact op met Maarten Pouwelse.

Met sportieve en vakantiegroet,
Jos Tilmans

Bestuursmededelingen
Ledenmutaties
Nieuwe leden
Peter van Hooijdonk
Patrick Versteden
Raymond Heesbeen
Koen Meeuwesen
Paul de Greef
Rudy Beekers
Bram van Boxtel
Rick de Rooij
Alex de Boer
John de Jong

Opzeggingen
senior
jeugd
senior
senior
senior
senior
jeugd
jeugd
senior
senior

Ykwinno Hensen
Patrick van de Brand
Yucai Zhu

jeugd
senior
senior

Nieuwe contributiebedragen per 1 januari 2012.
Met ingang van 1 januari 2012 zullen wij de contributiebedragen aanpassen, in verband met de
verwachtte stijging in zaalhuur, zoals in de Algemene Ledenvergadering in maart door de leden is
aangenomen.
De contributie wordt als volgt:
• Senioren (vanaf 17 jaar)
• Jeugd (tot 17 jaar)
• Fifty Fit
• Bondskosten NTTB

€ 32,50
€ 25,00
€ 25,00
€ 3,36

per persoon / per kwartaal
per persoon / per kwartaal
per persoon / per kwartaal
per persoon / per kwartaal

De huidige regelingen zoals;
e
Echtparenregeling en 2 jeugdlid uit gezin komen te vervallen.
Tevens zijn de kantineprijzen aangepast per 1 april 2011. Ook hier is de toekomstige huuraanpassing
de belangrijkste reden. De reden dat deze prijzen eerder zijn aangepast zit ‘m in het feit dat we op
korte termijn nog willen investeren in enkele verbeterpunten voor onze speelruimte en kantine.

Vriendenloterij
Speel mee voor Tafeltennisvereniging Best en maak wekelijks kans op € 100.000
De VriendenLoterij is de loterij met het clubhart van Nederland. Veel mensen spelen mee voor hun
vereniging en maken zelf elke week kans op grote geldprijzen. Het mooie van de VriendenLoterij is dat
de deelnemer zelf kan kiezen naar welk goed doel de opbrengst van het lot gaat.
Zo is het dus ook mogelijk om mee te spelen voor Tafeltennisvereniging Best!
Meespelen voor TTV Best is heel eenvoudig. Klik op de banner bovenaan onze eigen website
www.ttvbest.nl of ga naar www.vriendenloterij.nl of bel naar 0900 – 300 1400 en bestel uw loten!
Hierdoor speelt u mee met de VriendenLoterij en steunt u direct TTV Best. En het mooie is, u maakt
wekelijks kans op duizenden prijzen oplopend tot € 100.000! Voor slechts € 2,20 per week speelt u
mee. En het mooie is, wint u een prijs dan mag u dezelfde prijs ook aan vijf vrienden geven! Wint u
een auto? Dan winnen uw 5 deelnemende vrienden ook. Wint u de wekelijkse € 100.000, dan mag u
nog eens € 100.000 verdelen onder uw vijf vrienden.
Tafeltennisvereniging Best wint in ieder geval, want elke maand gaat 50% van de opbrengst direct
naar onze clubkas. Een makkelijker manier om TTV Best te steunen is bijna niet mogelijk. Bestel du
snel uw loten en speel mee!

Lachen, gieren, brullen ………..!!
Gestoken in...
Er komt een rijke kakmadam bij de dokter nadat ze is gestoken door een wesp.
Vraagt de dokter: "Waar bent u gestoken mevrouw?"
"Oh dokter, dat kan ik u niet zeggen, want dan schaam ik me zo."
"Maar ik moet het toch echt weten hoor, anders kan ik u niet helpen."
"Nee dokter, als andere mensen dit weten dan word ik uitgelachen en schaam ik me dood."
"Luister," zegt de dokter, "ik heb een geheimhoudingsplicht, dus ik zal echt tegen niemand zeggen
waar u gestoken bent."
"Oke dan," zegt de vrouw: ... "... in de Aldi."

Nieuwe papa
"Ik heb een nieuwe papa", vertelt Luna van vier trots aan haar vriendjes in de kleuterklas, doelend op
de nieuwe vriend van haar moeder. "En hij komt me straks ophalen na school!"
Als het eenmaal zover is, spoeden Luna en haar klasgenootjes zich naar buiten om de 'nieuwe papa'
te gaan bewonderen.
"Kijk! daar is ie, m'n nieuwe papa", zegt Luna.
Waarop de vierjarige Tim enthousiast roept: "Oh die is keigaaf! Die hebben wij ook gehad!"

Vleermuizen
Op een middag zitten twee vleermuizen in een park. Zegt de ene tegen de andere: "Ik heb honger, ik
ga wat bloed zuigen."
Even later komt hij terug met allemaal bloed om zijn mond. Vraagt de ander: "Hoe heb je dat zo snel
voor elkaar gekregen?"
"Nou, zie jij die lantaarnpaal?"
"Ja."
"Nou, ik zag hem dus niet!"

Lelijk
Een elfje, een kabouter en een trol zitten in het bos te eten. Zegt het elfje opeens: "Ik ben de liefste
van het heeeeeeeele land." Zegt het kaboutertje: "Ik ben de kleinste van het heeeeeeeele land." Zegt
de trol: "Ik ben de lelijkste van het heeeeeeele land." Maar ze geloven elkaar niet, dus ze gaan naar
de wijze uil om het te vragen. Eerst gaat het elfje naar binnen. Ze komt na een kwartier weer naar
buiten en zegt: "Zie je wel, ik ben de liefste van het heeeeeeele land." Daarna gaat de kabouter naar
binnen. Hij komt na een half uur weer naar buiten en zegt: "Zie je wel, ik ben de kleinste van het
heeeeeeeeele land." Als laatste gaat de trol naar binnen, en die komt pas na een uur weer naar buiten
en vraagt: "WIE IS FRITS BAREND?"

Sponsors

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

Overzicht TLE-teams seizoen 2010-2011
Het TLE seizoen 2010-2011 is weer afgelopen.
Er zijn geen teams gepromoveerd dit jaar.
Het bekertoernooi was dit jaar zeer succesvol voor Team 3
Zij bereikten dit jaar de kwartfinale.
e
e
Dit door Flash 1 (ereklasse) Oude Toren (1 klasse) Het Snelle Batje 1 (1 klasse)
e
Geenhoven 2 (2 klasse) gedesillusioneerd naar huis te sturen maar werden vervolgens in een
thuiswedstrijd verslagen met 6-3 door de latere winnaar van het toernooi Stiphout 1 (ereklasse)
Iljah won 2 x en Ivica wist daar ook nog een wedstrijd aan toe te voegen.
e

e

Het 1 team spelend in de Hoofdklasse is geëindigd op de 9 plaats en zal dus volgend seizoen
uitkomen in de Overgangsklasse.
Wout Smulders won de meeste partijen van zijn team dit jaar, echter 18 gewonnen op 51 geeft al aan
dat de hoofdklasse dit jaar te sterk was.
Dit mede ook door het uitvallen van Peter v d Crommert
e

e

Team 2 spelend in de 2 klasse is uitgekomen op de 6 plaats een goeie middenmoter
Alleen Geenhoven 2 wist beide partijen van hun te winnen.
Mark Hardiek was dit jaar de beste speler door 41 van de 51 partijen te winnen.
e

e

Het 3 team spelend in de 3 klasse is na een aarzelend begin, gevolgd door een sterke eindsprint,
geëindigd op de derde plaats.
Ivica was dit jaar de sterspeler met 35 gewonnen partijen van de 48 gespeeld.
e

In de 4 klasse speelden 2 teams dit jaar een team (4) met beloften en een team (5) ietwat
gevorderden.
Dit jaar waren de gevorderden nog sterker maar lang zal dit niet meer duren.
e
Team 4 is nu geëindigd op een teleurstellende 8 plaats
Stefan Cavens en Ramsis Everts wisten beiden meer dan de helft van hun 39 partijen te winnen. Ook
Reinout Brocken wist meer dan de helft van zijn 15 partijen te winnen
e
e
e
Het 5 team is geëindigd op plaats 6 na driekwart van het seizoen op de 3 of 4 plek gestaan te
hebben.
Dit ondanks het sterke spel van invaller Paul de Greef die 7 van zijn 9 partijen te winnen.
Aan het einde van een seizoen worden er nog de Achtkampen gespeeld in iedere klasse
Halverwege mei vinden die plaats hiervoor zijn van onze vereniging geplaatst,
e
e
Mark Hardiek is het seizoen geëindigd op de 3 plaats in de 8-kamplijst 2 klasse
e
e
Ivica Ivica is geëindigd op de 3 plaats in de 8-kamplijst 3 klasse
e
e
En tot slot Maarten Pouwelse is geëindigd op de 7 plaats in de 8-kamplijst van de 4 klasse.
De uitslag van deze 8-kampen is in juni te vinden op de www.ttle.nl

Jeugdrubriek

Jeugd 1 en Jeugd 2 allebei kampioen!!
Zaterdag zijn tot grote vreugde van het in grote getale aanwezige publiek allebei onze
jeugdteams kampioen geworden! Team 1 speelde thuis een directe kampioenswedstrijd tegen
Wilvo-TTV Bergeijk en werd alleen kampioen als een overwinning werd behaald. Nadat de
eerste twee partijen naar de Bestse zijde
toegingen werd zowel de derde wedstrijd als
de dubbel in vijf sets verloren. Het stond 2-2
waarna de volgende twee partijen weer prooi
waren voor het thuisteam (4-2). Na deze
voorsprong begonnen de zenuwen flink op te
lopen bij beide kanten. Jasper, Branco en Jelle
hielden echter het hoofd koel en wonnen
allemaal nog een partij. Vooral na de partij
waarna het 6-3 was er grote vreugde. Er werd
met 7-3 gewonnen en het kampioenschap was binnen in
de junioren 5e klasse D! Zowel Jasper als Jelle won 3 partijen,
Branco voegde daar een heel belangrijk punt aan toe. Het team
bestaat uit Jasper, Jelle, Marijn, Branco en coach Joop.
Team 2 had genoeg aan 4 punten om het kampioenschap binnen
te halen. Na een snelle 1-3 achterstand tegen Smash'73 4 werd er
knap met 6-4 gewonnen. Job versloeg 3 van zijn tegenstanders,
Max 2. Ook Thom pakte nog een belangrijk punt mee. Met deze
overwinning was het kampioenschap definitief binnen in de
aspiranten 4e klasse D. Het team bestaat uit Job, Kay, Max,
Thom en coach Frank.
Nadat de wedstrijden gespeeld waren volgde een prijsuitreiking waarin beide jeugdteams uit
de hand van de voorzitter een beker en bioscoopbon als aandenken kregen. Het
kampioenschap werd daarna nog uitgebreid gevierd met een uitstapje naar de Mac Donalds.

Eindpercentages Jeugd Competitie
Junioren J5D
Best 1
Wilvo-TTV Bergeijk 3
MCS-TTV Veldhoven 3
Budilia 3
Een en Twintig 2
TTCV Herwaarden 3
Speler
Jasper Sloetjes
Jelle Bunkers
Marijn van der
Horst
Branco Baltussen

Gespeeld
10
10
10
10
10
10

Punten
77
73
63
34
33
20

Gewonnen
19
23
15

Gespeeld
21
26
20

Percentage
90%
88%
75%

11

20

55%

Aspiranten A4D
Best 2
TTCV Herwaarden 4
JCV 6
TIOS ’51 6
BSM 4
Smash ’73 4
Speler
Job Habraken
Kay Hendriks
Max Hendriks
Thom Smits

10
10
10
10
10
10
Gewonnen
20
16
13
11

69
63
57
49
33
29
Gespeeld
24
21
21
24

Percentage
83%
76%
62%
46%

Vriendschappelijke wedstrijden tegen TTV Attaque
Op vrijdagavond 27 mei van +/-19u tot 20u30 vind er wederom een uitwisseling
met TTV Attaque plaats, dit maal bij Attaque (in Sint-Oedenrode). De bedoeling is dat
zoveel mogelijk jeugdleden van TTV Best meegaan naar TTV Attaque om daar wedstrijden te
spelen tegen de jeugdspelers van Attaque. Attaque heeft net als
ons jeugdspelers op verschillende niveaus, van beginner tot
gevorderd competitiespeler.

Voor de niet-competitiespelers een leuke kans om eens wedstrijden te spelen en ervaring op
te doen. Voor de competitiespelers is het leuk om na de twee behaalde kampioenschappen de
krachten (opnieuw) te meten met de competitiespelers van Attaque.
Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? Meld je dan voor 20 mei aan op de training en meld
er even bij of je ouders voor vervoer kunnen zorgen!

Extern Toernooi: Open Mierlose Kampioenschappen
Op zaterdag 28 mei is er weer een leuk toernooi voor de jeugd
om aan deel te nemen. Het vind plaats bij MTTV Mierlo en
kost 3 euro per persoon. Voor niet competitiespelers een mooie
mogelijkheid wedstrijdervaring op te doen, voor de
competitiespelers een leuke gelegenheid hun sterkte te testen.
Vind je het leuk om hieraan deel te nemen? Opgeven kan op de
jeugdtraining, wel op zijn laatst voor dinsdag 24 mei.
Clubkampioenschappen voor de jeugd
Op maandagavond 6 juni zullen de clubkampioenschappen voor de jeugd
weer plaatsvinden bij TTV Best. Er zal dan in verschillende poules om
de titel clubkampioen van de jeugd gespeeld worden. Meer informatie
over tijd en inschrijving zal binnenkort op de training verstrekt worden.
WK tafeltennis: Jeugd en TV
Misschien ben je inmiddels al op het WK tafeltennis geweest of ben je van plan er naar toe te
gaan. Op een aantal momenten is het WK ook live te volgen op Eurosport 1:
Dag
Alle dagen
Zondag 8 mei
10,11,12 en 13
mei
Zondag 15 mei
Vrijdag 13 mei
Zaterdag 14 mei

Zondag 15 mei

Tijdstip
Alle wedstrijden tafel 1 t/m 4 live
Vooruitblik op het WK
Live uitzendingen vanaf het WK

Zender
NOS.nl/sport
NOS Nederland 3
NOS Nederland 3

Live mannenfinale
10u – 11u30
08u30-09u
10u-11u30
17u30-18.45 (Finale dubbelspel mannen)
09u30-10u30 (Mannen kwartfinales)
10u30-11u15 (Mannen halve finales)
20u15-21u15 (Mannen finale)

NOS Nederland 3
Eurosport
Eurosport
Eurosport
Eurosport
Eurosport
Eurosport
Eurosport

Ook zijn er op zaterdag 14 en zondag 15 mei diverse activiteiten voor de jeugd. Meer
informatie hierover is te vinden op www.wktafeltennis.nl. Inschrijven kan via:
https://www.formdesk.nl/nttb/jointhetable.

Verslag kampioenswedstrijd 16 april J1 team
Zaterdag 16 april stond voor ons de belangrijke kampioenswedstrijd tegen medekoploper Bergeijk 3
op het programma. Dat dit tevens de laatste competitiewedstrijd was maakte het dus extra spannend
en alleen bij winst zou het kampioensschap gevierd kunnen worden.
Beide teams stonden bol van de spanning en Jelle moest de spits afbijten en dat deed hij goed met
een overwinning in vier sets. Ook de tweede wedstrijd werd (gemakkelijk) gewonnen door Jasper
waarna ik tegen Jessica de koploopster in het persoonlijk klassement moest aantreden. Langzaamaan
begon ook het publiek binnen te stromen en die zagen dat ik in een slopende wedstrijd in de vijfde set
met 9-11 verloor. Hierna volgde het dubbelspel en ook die werd in vijf sets verloren. Jammer voor ons
maar hierdoor was de spanning weer hellemaal terug in de wedstrijd. Hierna volgde drie winst en een
verlies partij en bij een stand van 5-3 was het aan mij de beurt om het verlossende punt binnen te
halen. Voor Jasper zat het er toen al op en Jelle liep wat zenuwachtig door de kantine heen en weer
want als ik de wedstrijd zou verliezen moest hij dat broodnodige punt zien te veroveren. Ook bij Kelly,
mijn tegenstandster begonnen de knieën behoorlijk te knikken en was de spanning te snijden. Onder
het toeziend oog van bijna het voltallige bestuur, ouders en andere belangstellende speelde ik
misschien wel de leukste, fijnste, spannendste, enz. partij van de competitie en kon ik onder luid
applaus van het publiek het kampioenspunt binnenhalen. Ook Jelle won zijn laatste partij nog zodat
we deze wedstrijd afsloten met een 7-3 overwinning.
In de kantine werden we door het bestuur nogmaals gefeliciteerd en ontvingen allemaal een beker en
een bioscoopbon. Hierna vertrokken we samen met het J2 team (ook al kampioen) naar de Mac
Donalds om het succesvolle seizoen in stijl af te sluiten.

Branco

Oproep aan onze leden …….

Beste collega tafeltennisser
Graag aandacht voor het volgende.
Het zou mooi zijn als iemand binnen uw club dit bericht door kan spelen naar de leden.
Er loopt nu een Aktie om de slachtoffers op Java, vanwege de uitbarsting van de Merapi, te helpen
aan boeken voor de kinderen.
Inmiddels hebben we een Aktie gehad in Breda met als opbrengst, het bouwen van een school.
Dit is op 25 april gerealiseerd en geopend.
Heel mooi, maar de kinderen moeten ook kunnen leren, vandaar de boeken.
Ikzelf (Ton van Ginkel) heb ter plekke de mensen kunnen helpen tijdens de uitbarstingen.
Hierbij vraag ik ook alle tafeltennissers iets te storten op de rekening voor de Merapi.
Alles is welkom.
Hierdoor kan ik direct zorgen dat het ter plekke komt, zonder tussenkomst van anderen.
De NTTB en tafeltennis.nu besteden hier ook aandacht aan.
Ook is alle informatie en de berichten over deze actie te zien op tafeltennisportugal.nl
LAAT NOG EEN KEER UW HART SPREKEN.
Wie al gestort heeft, nog hartelijk bedankt.
De tussenstand van de actie valt ook te zien op tafeltennisportugal.nl

A.F. van Ginkel
IJsselstein
P717761
Vrijwilliger van het jaar 2008
Voorzitter OTC Nederland

Managementlessen
Managementles 1
Katrien en Peter zijn in de badkamer.
Terwijl Peter onder de douche staat en Katrien zich aan het afdrogen is, gaat de deurbel. Katrien slaat
een handdoek om, rent de trap af en doet de deur open. Het is Jan, de buurman. Voordat ze een
woord kan uitbrengen, zegt Jan: "Ik geef je 500 euro als je je handdoek laat vallen." Dit brengt haar in
verwarring, maar even later denkt ze "Wat een buitenkansje". En Katrien laat de handdoek op de
grond vallen. Jan staart even naar haar en geeft haar een biljet van 500 euro.
Katrien drapeert de handdoek weer om zich heen en gaat terug naar de badkamer. "Wie was dat?"
vraagt Peter. "Jan, de buurman," antwoordt Katrien.
"Aha," zegt Peter, "zei hij nog iets over de 500 euro die hij me
schuldig is?"
(Moraal: als je kritische informatie op tijd met je collega's deelt, kun je pijnlijke situaties tegenover
anderen voorkomen.)

Managementles 2
Een secretaresse, een verkoper en hun manager vinden tijdens de lunchwandeling een oude
olielamp.
De manager wrijft de lamp op en er verschijnt een geest die zegt: "Jullie mogen alledrie een wens
doen".
De secretaresse gilt meteen: "Ik wil naar de Malediven, heerlijk in de zon op het strand liggen." Floep,
weg is ze.
De verkoper roept: "En ik wil naar New York, met een portefeuille vol geld om te winkelen." En hup,
ook hij is ervandoor.
"Jij bent aan de beurt," zegt de geest tegen de manager. Die zegt: "Ik wil die twee terug op kantoor na
de lunch!"
(Moraal: geef altijd voorrang aan je baas.)

Managementles 3
Een kraai zit op een tak boven in een boom en koestert zich in de zon. Een konijn op de grond kijkt
naar hem en zegt: "Ha kraai, wat zit je lekker te niksen. Denk je dat ik ook zo kan luieren?"
De kraai antwoordt: "Natuurlijk kun je dat, ga je gang."
En het konijn strekt zich uit in het zand en dut in.
Even later komt er een vos langs, ziet het konijn en vreet het op.
(Onthouden: Om ongestraft niets te kunnen doen, moet je heel hoog in de boom zitten.)

Managementles 4
Een priester rijdt in zijn auto langs een nonnetje dat op de stoep loopt. Hij geeft haar een lift.
Terwijl zij instapt valt haar habijt open en laat zij een prachtig lang been zien. De priester kan zich niet
beheersen en legt zijn hand op haar dij. De non kijkt hem aan en zegt vriendelijk: "Denk aan psalm
129, vader."
De priester trekt verschrikt zijn hand weg en verontschuldigt zich.
Maar na een tijdje wordt de verleiding toch te groot en hij legt weer zijn hand op haar dij. "Denk aan
psalm 129," zegt het nonnetje opnieuw.
"Sorry, zuster, het vlees is zwak", zegt de priester.
Bij het klooster aangekomen, stapt de non uit en glimlacht
veelbetekenend naar de priester.
Die rent naar de kerk en slaat de bijbel open op psalm 129.
Daar leest hij: "Gaat voort en zoek, omhoog en verder omhoog, want daar is de glorie."
(Moraal: Houd altijd goed je kennis op peil, anders mis je fantastische kansen.)

