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REDACTIONEEL
Zoals iedereen inmiddels wel weet bestaan we in juni 40 jaar en dat is uiteraard een
reden om de bloemetjes eens flink buiten te zetten. Alle leden hebben inmiddels de
uitnodiging voor de feestavond al ontvangen en wij verwachten eigenlijk dat iedereen
zich al heeft aangemeld voor deze (als we de affiches mogen geloven) spetterende
avond. In deze editie van Spetters zal er veel aandacht geschonken worden aan het 40jarig bestaan van onze vereniging.
Naast al deze aandacht voor ons jubileum is er in deze editie uiteraard ook nog ruim
aandacht voor de reguliere rubrieken die elke keer weer terugkomen. Het is dus een
extra dik nummer die ongetwijfeld weer veel leesplezier zal opleveren.
Tenslotte: als iemand zich geroepen voelt om een bijdrage te schrijven over de
festiviteiten in het kader van ons 40-jarig jubileum dan zal de redactie hem / haar daar
zeker niet van weerhouden. We wachten af.
De redactie.
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VAN DE VOORZITTER
Het gaat snel in de moderne wereld. De competities zijn alweer afgelopen, de RBW’s
zijn gespeeld en de trainingen lopen alweer naar het einde toe. Iedereen maakt zich op
om het hoogtepunt van het jaar te gaan beleven: het 40 jarig jubileum.
In deze Spetters zal ruimschoots aandacht gegeven worden aan de rijke historie van
onze vereniging, die startte op 18 juni 1965 onder de naam van “De Flitsers”. Via de
naam “T.T.V. Alico” werd deze omgedoopt (in 1979) in “Van Liempd Assurantien TTVS”
om onze sponsor in oze verenigingsnaam op te nemen.
Op de website staat een groot verhaal over de historie van de vereniging. Over de
oprichting, de competitie historie, de grote toernooien die in Schijndel en ver daarbuiten
gespeeld zijn, bekerwedstrijden, over de sponsor, de nevenactiviteiten en de kansen op
een eigen home. (http://ttvs.nl/geschiedenis.php). Zeer lezenswaardig en interessant!
Van de bestuurssamenstelling in de eerste jaren is weinig meer bekend. Wat wel
bewaard is gebleven is dat Jan de Greef in de vroege jaren zeventig, 8 jaar voorzitter is
geweest, toen kwam Hans Deelen enkele jaren, waarna Mart Berkelmans, begin jaren
tachtig zeven jaar voorzitter was.
Na drie jaar Riny Kivits was Jan Berkelmans zes jaar voorzitter. Eind jaren 90 kon Mart
het niet laten en bleef 5 jaar voorzitter. Hij combineerde die taak met die van
penningmeester. Dat is Mart nu alweer voor het elfde jaar. Na twee jaar de unieke
constructie “voorzitter van de maand” gehanteerd te hebben, stopte dit met mijn
benoeming.
Aangezien De Vink ook 40 jaar bestaat, organiseert die zaterdag 28 mei een
Verenigingsdag, waarin alle gebruikers van De Vink zich presenteren. Wij zijn daar
natuurlijk ook bij met een informatie-paneel en demonstratie wedstrijden.
Het jubileum wordt in besloten kring gevierd op 25 juni. De feestcommissie heeft al heel
veel werk verzet en gaat een bijzonder programma presenteren. Ik hoop dat iedereen,
samen met de partner, heel veel plezier aan deze avond zal beleven. Behalve het
gebruikelijke, onvermijdelijke, officiele gedeelte –wat kort gehouden zal worden – is er
voldende ruimte om te eten, te drinken, en je te vermaken. Ik mag daar verder weinig
meer over zeggen: komt allen!
Tenslotte wens ik iedereen natuurlijk een heel mooi feest toe en voor daarna een
goede vakantie waarna we na de zomerstop het tafeltenissen weer oppakken met
competie-teams, RBW-teams en recreatief tafeltennissen.
Veel plezier!

Maarten Broeders
Voorzitter.

VAN DE PENNINGMEESTER
Een steeds weer terugkomende rubriek in ons clubblad spetters is: Van de
Penningmeester". In deze speciale editie wil ik deze keer dan ook niet ontbreken.
Nu geen verzoeken om contributie of competitiegelden!!
Zonder een gezonde financiële onderbouwing heeft een vereniging meestal een kort
leven. Ik ben de afgelopen weken eens door de financiën van de laatste 40 jaar gelopen
en moet concluderen dat van meet af aan onze vereniging altijd op een juiste een
voortreffelijke manier met zijn centen ( van de leden) heeft weten om te gaan. In
aanvang geen onverantwoorde leningen( 1e lening f. 250,00 ) En al in een vroeg
stadium de weg weten te vinden naar alternatieve inkomsten bronnen. Om wat te
noemen, subsidie, loterijen, lotto KNVB, sponsors.
En veel,heel veel zelf doen.
Al 25 jaar een zelfstandig draaiend clubblad, financiën via advertenties.
In het begin werd nog iedere week de wekelijkse contributie opgehaald, Jan Koolen zou
een goede wielrenner geweest zijn, daar hij voor onze vereniging al heel wat rondjes
heeft afgelegd.
Gelukkig zijn wij met onze tijd meegegaan en is de fiets en doorschrijfboekhouding
allang verleden tijd.
Meewerkende ouders en leden, een goed computersysteem, centen op de bank, maakt
het werk van de penningmeester een stuk gemakkelijker dan vroeger en is in principe
door iedereen uit te voeren.
Met de inzet van ons allen halen we de vijftig nog wel.
Graag tot op de feestavond.
M. Berkelmans

VERENIGINGSPRESENTATIE
In verband met 40 jaar De Vink zijn wij natuurlijk ook aanwezig op deze
verenigingspresentatiedag.
Zaterdag 28 mei 11.00 tot 16.00 uur.
Speciale mededeling voor onze jeugd en seniorleden.
In verband met niet beschikbaar zijn van onze tafeltenniszaal is er volgende week
dinsdag 31 mei geen tafeltennis.
Het bestuur.

31 mei --- GIJS VAN LIEMPD --- 60 jaar
31 mei viert onze sponsor Gijs van Liempd zijn
60ste verjaardag. Normaal gesproken maken we
niet zoveel ophef als iemand 60 jaar wordt maar
voor onze sponsor maken we graag een
uitzondering om hem eens een keer in het
zonnetje te zetten. Als we terugkijken dan is het
eerste wat opvalt dat Gijs al ontzettend lang
sponsor van onze vereniging is. Als we goed
zijn geïnformeerd dateren de eerste contacten
al van 1979. De toenmalige sponsor
(autorijschool Hurkens) hield het voor gezien en
gelukkig kon het toenmalige bestuur met
Assurantiekantoor Van Liempd een
sponsorcontract afsluiten voor de duur van 4
jaar. Uiteindelijk zijn dat ruim 25 jaar geworden
maar dat kon toen niemand voorzien. Om de
naam van Assurantiekantoor Van Liempd verder
uit te dragen werd er na een paar jaar een
recreantentoernooi georganiseerd. Het Van Liempd Assurantiën toernooi zoals het werd
genoemd was zeker in de beginjaren een groot succes met heel veel deelnemers uit de
regio. Gijs schonk als naamgever van dit toernooi uiteraard de wisselbeker en leverde
daarbovenop ook nog eens een flinke bijdrage in de kosten. In totaal werd dit toernooi
met veel succes maar liefst 14 keer georganiseerd. In 1987 werd op verzoek van Gijs
de naam van onze vereniging veranderd in “Van Liempd Assurantiën / T.T.V.S.”
Tevens werden de clubkleuren van onze vereniging aangepast in de huidige
clubkleuren. Voor die tijd was verandering van naam van de vereniging in Van Liempd
Assurantiën / T.T.V.S. vrij revolutionair, tegenwoordig is een vereniging met de naam
van de sponsor meer regel dan uitzondering maar toentertijd hadden we zelfs
toestemming nodig van het hoofdbestuur van de NTTB om de naamsverandering er
door te krijgen. De vereniging heeft toch doorgezet en we hebben daar zeker geen spijt
van gehad. Gijs is altijd gul geweest met financiële bijdragen, denk bijvoorbeeld aan de
wisselbekers, bijdrage bij nieuwe shirtjes, trainingspakken, allerlei randactiviteiten en zo
kunnen we nog wel even doorgaan. Gijs is ook altijd zeer betrokken geweest bij de
vereniging. Zo was hij meestal wel aanwezig bij de jaarvergaderingen, bij
clubkampioenschappen en bij de seizoensluitingsavonden, hij was dus meer dan een
simpele geldschieter. Hoewel Gijs in het begin van zijn sponsorschap nog wel eens een
balletje sloeg (echt talent had hij niet, maar dat even terzijde) vond hij de ballen op het
groene laken eigenlijk veel interessanter en met hem een aantal leden meer en zo is in
de loop van de tijd een zeg maar biljartclubje ontstaan dat steevast na de
dinsdagtraining nog een keutje gaat leggen in de Vink en Gijs is dan steevast van de
partij.
Meer dan 25 jaar heeft Assurantiekantoor van Liempd onze vereniging financieel
gesteund en daar is de vereniging hem uitermate dankbaar voor. Het is jammer dat er
nu aan deze periode een eind komt want Van Liempd Assurantiën stopt aan het einde
van het seizoen met sponsoring.
Gijs de vereniging feliciteerd je met je 60ste verjaardag en wij danken je voor alle steun
in al die jaren aan onze vereniging en wensen jou en natuurlijk ook je vrouw alle goeds

toe. Een avond in de week zul je zeker wel vrij houden om het biljarten op peil te
houden dus graag tot ziens op de dinsdagavonden in de Vink.

Teamsamenstelling najaar 2005
Klasse

Team

Senioren

1e

1

Frank van Breugel
Ton Deelen
Rein van de Greef

2e

2

Erik van de Dungen
Maarten Koolen
Waelko Waalkens

Reserve

Eddy Milar

4e

3

Albert van Dijk
Adrie Koolen
Willem Hulsen

Thomas Mathijssen

6e

4

Johnny van Esch
Jenny van der Heijden
Marijn Hulsen

Katja Buuts

6e

5

Gerard Smits
Leon van de Zanden
Mart Berkelmans
Jo van de Burgt

Klasse

Team

Jeugd

jun. 2

1

Wim den Ouden
Paul v.d. Berg
Frank Kremers
Jesse Oude Griep

asp. 3

2

Luuk Jans
Rens van Damme
Jeffrey Teraa
Paul van Hout

3

Frank van Hout
Ruud v.d. Sangen
Jim Steenbakkers

Reserve

Frank Kreuwel

Sint-Oedenrode, 09-05-2005
Beste jeugdleden,
De grote vakantie is al weer bijna in zicht! Dit betekent dat wij de boel gaan sluiten voor
een paar maanden. Daarom staan hieronder een paar belangrijke data die jullie niet
mogen vergeten tot na de zomerstop. Zie ook internet: www.ttvs.nl
Datum
Wat
donderdag 12 mei Laatste gerichte training Johan, de trainingen zullen op de
gewone tijden worden voortgezet door seniorenleden. Je kunt
dus gewoon komen trainen.
zaterdag 21 mei
Zuidwestkampioenschappen, diegenen die zich hebben
opgegeven hebben een brief gekregen.
donderdag 23 juni Laatste training voor zomervakantie
zaterdag 25 juni
JUBILEUMVIERING, ook de jeugd is uitgenodigd. Hierover
krijgen jullie vanzelf een brief in de bus.
eind augustus
Hervatting trainingen, wanneer is afhankelijk van de
najaarscompetitie. Krijgen jullie een brief over.
Geef deze brief ook aan je ouders!
Willem Hulsen (06-14358002)

Wijziging Trainingstijden
Vanaf dinsdag 31 mei 2005:
elke dinsdag (tot seizoenssluiting) 18.30 - 20.00 uur training voor ALLE jeugd, daarna
senioren tot half 11. Deze krijgen dus een half uurtje extra.
elke donderdag (tot seizoenssluiting) 18.30 - 20.00 uur training voor ALLE jeugd.

SPORTSTIMULERINGSPROJECT BASISSCHOLEN
SCHIJNDEL 2005
Op zaterdagen 12 maart, 19 maart en 2 april 2005 zijn ook dit jaar weer kinderen
afkomstig van de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen van Schijndel in De Vink
geweest om eens te proeven aan het tafeltennis. In totaal zijn er 32 aanmeldingen
binnengekomen en zijn er op de verschillende dagen in totaal 21 deelnemers geweest.
Misschien moesten sommigen voetballen, hockeyen of viel het opstaan niet mee. Het
enthousiasme van de kinderen die er wel waren, was er niet minder om. Sommigen
sloegen voor het eerst een balletje, anderen hadden al vaker een batje in de handen
gehad. Met behulp van behendigheidspelletje en natuurlijk rond de tafel zijn de kinderen
hun (eerste) uurtjes in het Tafeltennis-Walhalla goed doorgekomen.
Inmiddels zijn enkele kinderen al gesignaleerd op de gewone trainingsavonden op
dinsdag en donderdag. Wellicht gaan zij een glorieuze tafeltenniscarrière tegemoet.
Succes, jongens!
Graag wil ik de vrijwilligers, die hebben meegeholpen de kinderen te begeleiden,
hartelijk bedanken! Maarten Koolen, Eddy Milar, Mart Berkelmans en Johnny van Esch,
HARTELIJK DANK!!
Met vriendelijke groet,

Willem Hulsen
Bestuur Van Liempd Ass. /TTV Schijndel

FINALES C/D-MEERKAMPEN 2005
Op 3 april 2005 zijn de finales geweest van de C/D-licentiemeerkampen. Vier spelers
wisten in de 1e ronde voldoende wedstrijden in hun poule te winnen om door te dringen
tot de finales, Jesse Oude Griep, Luuk Jans, Rens van Damme en Martijn
Broeders. Luuk, Rens en Martijn bleken een maatje te klein voor de sterkste spelers in
hun klasse. Maar de finale is toch een knappe prestatie jongens! Jesse blonk net als in
de voorrondes uit door van iedereen in zijn poule te winnen! Zuivere prestatie, zoals ze
in zijn tafeltennisteam zeggen! Gefeliciteerd met je overwinning!
Willem Hulsen
namens het Bestuur

FELICITATIERUBRIEK
JULI
02-07 Roy Schepers
09-07 Ton Eijkemans
09-07 Eddy Milar

11-07 Ton Gevers
24-07 Jeffrey Teraa
25-07 Marian Berkelmans
AUGUSTUS

09-08
10-08
14-08
14-08

Jan Koolen
Wim den Ouden
Frank van Breugel
Tomas Mathijsen

18-08
22-08
23-08
28-08

Maarten Koolen
Frank Kremers
Jesse Oude Griep
Silvia Berkelmans

SEPTEMBER
03-08
05-09
09-09
10-09

Ton Deelen
Gerard Smits
Eric v.d. Dungen
Jo v.d. Burgt

23-09
27-09
27-09
17-09

Riny Kivits
Rens van Damme
Luuk Jans
Ruud Verhoeven

Wij wensen iedereen een hele prettige verjaardag!
WXYZ[]^WXYZ[]^WXYZ[]^WXYZ[]^WXYZ[]^WXY

NIEUWE LEDEN / VERTROKKEN LEDEN
De volgende nieuwe leden heten wij van harte welkom in onze tafeltennisvereniging en
we wensen hen veel plezier en succes:
Ruud v.d. Sangen, Jim Steenbakkers, Maurits Broeders en Marcel van Doornik
Helaas hebben onze vereniging verlaten:
Dirk v.d Berg, Jan Ondersteijn, Bas v.d. Oest, Kars v. Rozendaal en Dirk de Wit.

Tafeltennisvereniging v. Liempd Ass. feliciteert
HET BESTUUR VAN S.C.C. DE VINK
met het 40-jarig jubileum
van het ons aller bekende wijkgebouw De Vink.
Om een wijkgebouw 40 jaar draaiende te houden zijn een strak beleid
en goed teamwork de eerste vereisten. Het is ons bekend dat dit
gesmeerd loopt in De Vink immers, wij maken als
tafeltennisvereniging hier al 40 jaar gebruik van.
De Vink is in al die jaren uitgegroeid tot een begrip in Schijndel en
verre omgeving, kijk maar naar de verenigingen die competitie spelen
en in deze mooie accommodatie hun tegenspelers ontvangen. Ook
veel andere verenigingen hebben hun weg naar dit gezellige
wijkgebouw gevonden.
Via deze weg willen wij bestuur en personeel van harte feliciteren en
we hopen dat iedereen nog lang welkom is in De Vink.
Bestuur en leden.

VIDEO OPNAMEN
Wij zijn nog op zoek naar (oude) video opnamen die gemaakt zijn in de afgelopen 40
jaar en betrekking hebben op onze vereniging. Indien u in het bezit hiervan bent, dan
hoor ik dat graag van u. U kunt contact opnemen met Maarten Koolen
(jubileum@ttvs.nl).

VERSLAG JUBILEUMTOERNOOI 2005
Op 23 april was het dan zover. De sportieve aftrap van het jubileumjaar van Van
Liempd Ass. TTV Schijndel! De inschrijfcriteria waren eenvoudig: Ben je jeugdspeler,
neem dan een teamgenoot mee die ouder is dan 18 jaar en geen lid, ben je
seniorspeler neem dan iemand mee die geen lid is en niet kan tafeltennissen! In totaal
hadden op de dag zelf 10 teams aanwezig, 2 teams waren incompleet wegens ziekte
en hadden daarom afgezegd. Geheel volgens schema begonnen iets voor de klok van
10 de wedstrijden, waarbij het clublid van het ene team tegen het clublid van het andere
team moest spelen, evenzo met de niet-clubleden. De derde wedstrijd van de
teamontmoeting was een dubbelpartij. Omdat jeugd en senioren in dezelfde poule
stonden, kregen de jeugdspelers enkele (5) punten voorsprong.
Over het algemeen waren het leuke wedstrijden, waarbij de winnaar niet op voorhand te
voorspellen was. Iedereen was fanatiek en enthousiast! Na het spelen van een halve
poule waren er broodjes gesmeerd door mevrouw Van Esch (Mieke). ’s Morgens nog uit
haar bed gebeld voor express-service, SUPER!!
In poule A was het spannend tot op het laatste moment, Willem en Germaine verloren
nipt van Luuk en Joep. Luuk en Joep eisten de eerste plaats op Willem en Germaine
werden op onderling resultaat 4e van de poule. De Haagse broers, Leon en Jacques
werden de nummer 2. In poule B lag 1 team halverwege al ruim voor op schema voor
de uiteindelijke overwinning; Mart met zijn dochter Bianca. Tja, op reglementaire
gronden kon deze teamgenoot moeilijk geweigerd worden, maar ja, iedereen weet dat
Bianca enkele jaren geleden in de leerschool van Van Liempd het tafeltennis heeft
geleerd. Of ze daadwerkelijk kan tafeltennissen…. Mart vindt dus van niet (uitleg voor
Mart: zie inschrijfcriteria ;) ). Johnny en Niels werden 2e in de poule.
Na afloop werden de prijzen uitgereikt, lekkere bon-bons. Dit is Frans voor goed-goed
en ik denk dat de spelers deze dag ook zo hebben ervaren, GOED – GOED! Iedereen
ging met een goed gevoel naar huis. Over 10 jaar weer een toernooi, wie weet!
Willem Hulsen
namens Het Bestuur
P.S. voor diegenen die er niet waren, JAMMER ik hoop dat je volgende keer wel
meedoet.. Voor een enkeling (die persoon weet wel dat ik hem bedoel), NIET ZEIKEN
als je niks probeert, zul je niks bereiken!!!! (namens mezelf)

1965 – 1968 STV De Flitsers

1968 – 1987 Alico

1987 – 2005 Van Liempd Assurantiën / TTVS

DE GESCHIEDENIS VAN ONZE VERENIGING
VAN JAAR TOT JAAR
40 jaar tafeltennis in Schijndel. Er moet een schat aan informatie te
vinden zijn over alle leuke en minder leuke dingen die de
tafeltennisvereniging in die tijd heeft meegemaakt. Dozen vol met
krantenknipsels, foto’s, clubbladen en wat al niet meer. Ik ben eens gaan
neuzen in al dat lekkers, en kom inderdaad van alles tegen. Een
buskaartje (jawel, we gingen vroeger wel eens met de bus voor een
kompetitie uitwedstrijd), brieven naar de “ping pong” club, een schat aan
financiële gegevens. Blijkbaar hebben we nog betaalopdrachten vanaf
1965, het jaar dat onze vereniging werd opgericht.
1965. Een aantal fanatieke leden van de tienerclub besluit dat het tijd is om een echte
tafeltennisvereniging op te richten in Schijndel. Theo v.d. Zanden, Hans Deelen, Gerard
Deelen, Jo Vermeulen en Marianne
Heessels houden de
oprichtingsvergadering in het
Braakske. Als naam wordt gekozen
S.T.V. De Flitsers ‘65. Het eerste
bestuur bestaat ook uit de oprichters.
Theo wordt voorzitter, Hans secretaris
en Marianne penningmeester. De
speelzaal is de noodkerk op de
Hoevenbraak (nu SCC De Vink). Er
wordt gestart met 2 oude tafels. Om
iedereen aan de beurt te laten komen
wordt een rij stoelen opgesteld en
moet iedereen steeds 2 plaatsten
opschuiven.

1966. De eerste echte
tafeltenniswedstrijd wordt gespeelt
tegen een studententeam van de
Bisschoppelijke Kweekschool uit Den
Bosch. De wedstrijd wordt knap
gewonnen door Jan Koolen, Hans
Deelen en Riny Kivits. We doen ook
al meteen goed mee in de NTTB
competitie. Twee senioren teams en
twee junioren teams. Opvallend is de
naam Mari v.d. Brand, die in het
eerste jeugdteam speelt.
Op koninginnedag worden onder
auspiciën van het Oranje Comité tafeltenniswedstrijden georganiseerd. Ook starten we
dit jaar met een tafeltennistoernooi op 2e paasdag. Hans Deelen is de grote man die
dag. Hij verslaat Riny Kivits in drie sets.

1967. Het eerste competitie jaar is afgesloten, en wat schetst onze verbazing: ons
eerste seniorenteam, bestaande uit Jan Koolen, Ad Smits, Riny Kivits en Hans Deelen
is kampioen geworden in de vierde klasse. Ook dit jaar werd er weer een Schijndels
kampioenschap georganiseerd. Voorzitter Hans Deelen was bij de senioren de sterkste,
en C. v. Rozendaal bij de junioren.

1968. De eerste naamswijziging is een feit. De nieuwe naam wordt S.V. Alico, afd.
tafeltennis. We nemen deel aan de competitie met drie senioren en twee jeugdteams.
Het eerste jeugdteam wordt dat jaar kampioen in de junioren tweede klasse. C. v.
Rozendaal, F. v. Oorschot en Mari v.d. Brand waren de jeugdige gladiatoren.
1969. Onze vereniging levert voor de eerste keer Brabantse kampioenen. Hans Deelen
en Toos v.d. Dungen wisten eerste te worden in het gemengd dubbel derde/vierde
klasse. Ook een primeur: de eerste Open Schijndelse Tafeltenniskampioenschappen
zijn een feit. We hebben zo’n 150 deelnemers en de eerste prijs gaat naar P. Paro van
JCV. Voor onze vereniging scoort Mari v.d. Brand. Hij wordt eerste in de vierde klasse
senioren.
1970. De eerste dropping is een feit. Uiteraard georganiseerd door droppinggoeroe Jo
Kuys wordt het een groot succes en de aanloop naar een lange traditie. We hebben nu
5 senioren en 3 junioren teams in de competitie.
1971. We leveren een aantal finalisten voor de achtkamp finales. Johan v.d. Leest, Rein
v.d. Greef en Frank van Breugel zijn de gelukkigen. Het eerste juniorenteam wordt
kampioen in de tweede klasse en Jo Kuys wint de titel in de derde klasse bij het
landelijke toernooi in Oss.
1972. Ons eerste seniorenteam bestaande uit Hans Deelen, Riny Kivits en Mari v.d.
Brand wordt kampioen in de 2e klasse. Hans heeft dit jaar nog meer te vieren, want hij
wordt ook Brabants kampioen in de 2e klasse, terwijl hij samen met Mari ook het
dubbelspel won in die klasse. Later in het jaar worden Hans, Riny en Mari wederom
kampioen in de tweede klasse, en promoveren zij naar de 1e klasse.
Dit jaar verzorgt onze vereniging de Brabantse eind-achtkampen. Ook organiseert onze
vereniging voor de vierde keer de Open Schijndelse Tafeltenniskampioenschappen.
Frans Joossen was Jan Suiskens in de finale te slim af.
Hans Deelen en Riny Kivits nemen deel aan de NKS interland in Antwerpen. Hans
wordt eerste in zijn klasse, en Riny wordt vierde. Mede hierdoor haalt Nederland de
eerste plaats.

Voor het eerst veroveren we de beker tijdens de Brabantse bekerfinale in Heeze. BalroEsch is het slachtoffer van de Schijndelse dadendrang van Hans Deelen en Riny Kivits.
1973. De traditionele seizoensopening vindt dit jaar plaats in de vorm van een handicap
toernooi. De seizoensopening zal nog zeer vaak op de agenda verschijnen. Team 1
senioren blijft het goed doen en wordt kampioen in de eerste klasse! Tevens wordt
wederom de bekerfinale gewonnen. Ditmaal in eigen huis tegen Vice Versa ’51 uit
Oudenbosch.
1974. Mari v.d. Brand wordt geselecteerd voor de NKS
interland in Papendal. Ook ditmaal wordt Nederland eerste.
Het eerste seniorenteam handhaaft zich in de promotieovergangsklasse. Dit jaar start onze vereniging met het
verzorgen van de toto en de lotto in de Beemd en de
Hoevenbraak. De Open Schijndelse
tafeltenniskampioenschappen trekken dit jaar een groot
aantal deelnemers.
1975. Onze vereniging bestaat 10 jaar. De jeugd vertrok
naar huize ‘Eymardville’ te Stevensbeek voor een prachtig
jeugdkamp. De senioren kregen een snoepreisje naar La
Roche en Ardenne en andere prachtige plaatsen in Belgie.
Er worden diverse activiteiten, een receptie en een
feestavond in de Vink gehouden. Maar liefst drie Brabantse
kampioen fleuren dit jubileumjaar op. Dit zijn Wil v.d.
Hofstad, Jan Copier en Ton Gevers.
1976. Voor het eerst hebben we nu ook een sponsor: Vamor autorijschool Hurkens.
Deze sponsor verzorgt o.a. nieuwe shirtjes en een nieuw centre-court. We zien ook
voor de eerste maal de naam van Maarten Gevers langskomen. Hij laat van zich horen
tijdens de Brabantse kampioenschappen en tijdens de competitie. Samen met Bert van
Ballekom en Ton Deelen promoveren zij naar de landelijke c-klasse bij de junioren.
Het eerste gezamenlijke clubblad van S.V. Alico wordt uitgegeven. Voor de afdeling
tafeltennis nemen Ton Gevers en Jo Kuys plaats in de redactie.

1977. Mari v.d. Brand laat opnieuw van zich horen tijdens de NKS interland in Herentals
in Belgie. Ook ditmaal wordt Nederland eerste.

1978. Voor de derde maal in de geschiedenis van onze vereniging staan we in de finale
van de Brabantse Beker. In Oss is Luto helaas te sterk voor ons team.
1979. Onze vereniging organiseert de Zuid-Nederlandse bekerfinales. We vinden in
Van Liempd Assurantiën een nieuwe sponsor. Aanvankelijk met een driejarig contract,
maar dat groeide uit tot een zeer lange sponsorperiode, die pas in 2005 gaat eindigen.
Team 1 senioren wordt kampioen in de promotie overgangsklasse en promoveert naar
de overgangsklasse. Dit is het hoogste wat de vereniging ooit heeft gehaald. Hans
Deelen, Riny Kivits en Piet Kappen zijn degene die dit kunststukje uithalen.
1980. De vereniging bestaat alweer 15 jaar. Dit laten we uiteraard niet ongemerkt
voorbij gaan. Er wordt een receptie gehouden in de Vink. De jeugd gaat op kamp in
Hilvaren, en de senioren gaan op reis naar het Belgische safaripark Monde Sauvage.

Het eerste Van Liempd Assurantiën toernooi vindt plaats. Dit recreanten toernooi zal
nog menig maal worden gehouden. Ook valt dit jaar bij de leden voor de eerste maal
het eigen clubblad op de deurmat. We kennen deze
allemaal als de Spetters, de naam die Jo Kuys
bedacht. De redactie bestaat uit Mari v.d. Brand,
Marian Berkelmans en Jo Kuys.
Dit jaar wordt ook voor de eerste (en tot nu toe
enigste) keer een interland in Schijndel
georganiseerd. De wedstrijd Nederland – Polen
wordt op 17 september in de sporthal gehouden.
De organisatie verloopt vlekkeloos, maar de uitslag
is wat minder. Nederland verliest namelijk met 3 –
4.
Het eerste seniorenteam weet zich niet te handhaven in de overgangsklasse. Zonder
Hans Deelen en Piet Kappen eindigt het team onderaan.
1981. Hans Deelen vertrekt naar Prinsenbeek en
wordt benoemt tot ere-lid. De speciale
conditietrainingen o.l.v. Frans Vonk beginnen hun
vruchten af te werpen. Nog nooit hadden onze
spelers zo’n goede conditie als dit jaar (behalve aan
de bar misschien).
1982. Twee kampioen teams in de recreanten kompetitie. Johan van Hensbergen en
Frans v.d. Heijden worden kampioen in de 1e klasse, en ook Mart Berkelmans en Peter
Peeters weten bovenaan te eindigen in de 2e klasse. Dit jaar krijgen we ook een nieuwe
wedstrijd secretaris. Zijn naam is Gerard Smits (klinkt bekend?). Verder wordt Tiny

Deelen benoemt tot erevoorzitter vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging.
Ook organiseert onze vereniging dit jaar de tafeltennis basisscholen kampioenschap.
1983. De geplande uitwisseling met de Duitse vereniging Höhr Grenshausen gaat niet
door in mei. Er wordt getracht dit evenement later door te laten gaan. Dit jaar kunnen
we ons vermaken met een oriëntatie dropping. Ook vindt dit jaar de traditionele
kaartavond plaats o.l.v. Rien v.d. Broek en Riny Kivits.
1984. Maarten Gevers en Rein v.d. Greef worden Brabants kampioen in respectievelijk
de C en de F klasse. Zoals elk jaar is er weer een geslaagde seizoensluiting in de vorm
van een fiets-oriëntatie-tocht. Iets wat we wel vaker gaan tegenkomen in onze
vereniging.
1985. Begin dit jaar bereikt ons het droevige bericht dat onze ere-voorzitter Tiny Deelen
op 48 jarige leeftijd is overleden. Tijdens de Brabantse kampioenschappen is Ad v.d.
Broek in de enkel en in de dubbel met Bert v. Ballekom onverslaanbaar. Vanwege het
20 jarig bestaan gaat onze jeugd kegelen in de Vresselse Hut, waarna ze een oriëntatie
dropping staat te wachten. De senioren staat een auto oriëntatietocht, een feestmaal en
een feestavond te wachten. Voor de oud leden wordt een speciaal toernooi
georganiseerd.
1986. Wederom succes bij de Brabantse kampioenschappen. Dit maal laat Rien v.d.
Broek zich van zijn beste kant zien en wordt hij kampioen. Dit jaar doen we ook mee
aan het nederlaag toernooi van Belcrum uit Breda. We kwamen slechts 2 punten te kort
voor de eindoverwinning. Intussen wordt al voor de 7e keer het Van Liempd Assurantiën
toernooi gehouden. In september bereikt ons het droevige bericht dat oud lid Jaqueline
v.d. Heuvel ons is ontvallen. Ze is slechts 23 jaar oud geworden.
1987. Vanaf 1 januari dit jaar heten wij voortaan v. Liempd Assurantiën/TTVS. In ruil
hiervoor wordt er een 5 jarig sponsorcontract afgesloten. De clubkleur veranderd van
oranje naar blauw, en we krijgen nieuwe shirtjes.

Dit jaar wordt ook het Van Liempd Ass. Scholierentoernooi gehouden. Dit evenement
trok 40 enthousiaste deelnemertjes. Natuurlijk vergeten we ook de “oudjes” niet. Dit jaar
wordt er gestart met een recreanten training. Natuurlijk op de donderdag avond, de
traditionele recreanten avond.

1988. Dit jaar had het eerste nachttoernooi moeten
plaatsvinden. Helaas, het aantal inschrijvingen is te
laag. Wat wel doorging was de voetbalwedstrijd
tegen JCV. Ook mocht onze jeugd richting “De
Proatstal” voor een jeugdkamp.

1989. Voor de tiende maal wordt het Van Liempd Assurantiën toernooi gehouden.
Ondanks de hitte (30 graden!) worden er diverse meerkampen afgewerkt. Ook
beginnen we voorzichtig te kijken naar een eigen home.
1990. Groot feest dit jaar. We bestaan 25 jaar. Er worden diverse activiteiten gehouden,
zoals daar zijn:
• Het Van Liempd Assurantiën toernooi
• Het jeugdkamp in Sneek
• Het uitstapje van de senioren naar Hilversum
• Het oud leden toernooi
• Het bedrijventoernooi
• De feestavond
• De uitgebreide receptie

De verloren voetbalwedstrijd tegen Engeland tijdens de WK wordt weer goedgemaakt
door onze tafeltennissers tijdens de eerste ontmoeting met Banbury. Wil v.d. Hofstad en
zijn mede organisatoren hadden er een mooie happening van gemaakt. Na deze
ontmoeting in Nederland zouden er nog velen in Nederland én Engeland volgen.
1991. Na een bestuurscrisis wordt een bijna compleet nieuw bestuur geïnstalleerd. De
derde generatie Van Liempd komt (in de vorm van zoon John) in dienst van het
welbekende assurantiekantoor. Het eerste team (Rein v.d. Greef, Maarten Gevers en
Ton Deelen) wordt kampioen in de 1e klasse en gaat in de 4e divisie spelen. De
seizoensluiting voor de senioren wordt eerst sceptisch benaderd, maar het jeux des
boules in de Beemdhut wordt een groot succes. Onze jeugd kon zich vermaken in de
Tongelreep. Dit jaar wederom een uitwisseling met Engeland. Dit maken wij de grote
oversteek over het kanaal. Ook een dropping ontbreekt niet dit jaar.
1992. Wederom zijn wij present op het nederlaagtoernooi van Belcrum. Dit jaar slepen
wij de eindoverwinning met 28 – 22 in de wacht. Het eigen home is nog steeds niet uit
het hoofd gezet, maar het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt door de gemeente. Het
ingediende bouwplan wordt negatief ontvangen. De seizoensluitingsdag voor de
senioren in de Vrije Teugel en de puzzelfietstocht voor de jeugd werden gelukkig wél
positief ontvangen. Ook dit jaar weer een uitwisseling met Engeland.
1993. Het 14e Van Liempd Assurantiën toernooi wordt gehouden. Het zou helaas ook
de laatste zijn. Gijs van Liempd heeft dubbel feest dit jaar. Naast 50 jaar Van Liempd
Assurantiën viert hij ook zijn 25 jarig zakenjubileum. In het najaar wordt voor het eerst
de najaarsloterij gehouden. Helaas ontvangen wij in hetzelfde najaar het droevige
bericht dat oud voorzitter Jan de Greef is overleden.
1994. Penningmeester(es) Anny Sprang stopt met het bestuur en wordt vanwege haar
vele diensten voor de vereniging benoemt tot lid van verdienste. We vieren het 1e
lustrum Schijndel – Banbury in augustus (zie foto). De jeugd gaat in oktober samen met
de Rots op jeugdkamp in Someren. Er valt nog meer te vieren dit jaar, namelijk 12 ½
jaar recreanten competitie in Vught. De Vink wordt voorzien van een nieuwe (zeer
besproken) vloer. Ook worden we in nieuwe shirts en trainingspakken gestoken. Nog
een vernieuwing: van doorschrijfboekhouding naar computerboekhouding.

1995. Wederom een trainingskamp voor de jeugd. Ditmaal in Zutendaal (Belgie), samen
met de Rots en Redstar ‘58. Dit jaar bestaan we 30 jaar, en dat moet natuurlijk gevierd
worden. Er wordt een kano tocht georganiseerd (zie foto), welke bijzonder goed in de
smaak valt (net zoals de barbecue naderhand). Voor de jeugd wordt een dropping
georganiseerd.

1996. Dit jaar verschijnt onze tafeltennisvereniging voor het eerst op Hartemert. Er
wordt een marktkraam ingericht en er zijn brochures en videomateriaal aanwezig. Ook
kan iedereen deelnemen aan het ‘balletje raden’ en kan er worden getafeltennist. Ook
gaat een grote jeugdgroep naar Bobbejaanland. Er gaat daar nog lang over nagepraat
worden. De seizoensluiting vindt plaats in de Vink met veel spelletjes en de trekking van
de clubloterij.
1997. Een nieuw fenomeen binnen onze vereniging: Mars Fun.d.raising. Voor de eerste
keer dus en ook meteen voor de laatste keer. We houden ook een speciale
jeugddropping in Riethoven. Speciaal is dat ze na de dropping in een blokhut kunnen
blijven slapen. De volgende dag wordt nog en passant de Tongelreep aangedaan.
Vanaf september dit jaar gaan naast de senioren ook de recreanten op de
dinsdagavond spelen. Einde dus van een lange donderdagavond recreantenavond
traditie. Om de Groningse gemoederen binnen onze vereniging in toom te houden wordt
er een uitwisseling Aalten - Schijndel gehouden. Ook niet onbelangrijk: ons
meisjesteam wordt 1e in de landelijke C klasse.
1998. Wederom een droevig bericht. Oud penningmeester Peter v.d. Brand overlijdt
volledig onverwacht. Een nieuwe activiteit dient zich aan in de vorm van het Jeugd
Sport Stimulering Project Schijndel. Uiteraard doet ook onze vereniging hieraan mee.
Dit wordt een jaarlijks terugkerend evenement. Jan Koolen wordt vanwege zijn
verdiensten voor de club benoemt tot lid van verdienste. Er komt een tijdelijke
onderbreking in een traditioneel gebeuren: dit jaar geen uitwisseling met Engeland.

1999. Dit jaar heten we 12 ½ jaar Van Liempd Assurantiën/TTVS. Minder feestelijk is
het bericht van Amicitia dat er geen gehoor wordt gegeven aan ons verzoek om
gezamenlijk van de bestaande ruimte bij de sporthal gebruik te gaan maken. Ons eerste
meisjes team gaat landelijk A (jawel!) spelen. Geen geringe prestatie. Ook wordt dit jaar
de website van onze vereniging de lucht in gebracht.
2000. Amicitia ziet definitief van een samenwerking af. Helaas, want hiermee komen
onze ambities op het vlak van de huisvesting in de ijskast te staan. Na diverse heren is
het nu voor het eerst dat de ‘contente mens’ wordt uitgereikt aan een dame. Marian
Berkelmans ontvangt deze eer voor 25 jaar trouwe dienst. De traditionele uitwisseling
met Banbury uit Engeland wordt weer hervat.
2001. Een moeilijk jaar voor vele spelers. Het tafeltennisballetje wordt vergroot van 38
naar 40 millimeter. Je zou verwachten dat het dan alleen maar makkelijker wordt, maar
toch schijnt dit in de praktijk tegen te vallen. Vooral onze service kannonen hebben
onder deze innovatie te lijden. De negende uitwisseling met onze Engelse vrienden
vindt plaats. Wil en consorten hebben het ook dit jaar goed voor elkaar, en er wordt
tijdens deze ‘Match of the Millenium’ natuurlijk niet alleen getafeltennist. De afdelingen
Brabant en Zeeland gaan fuseren en vormen zo de afdeling Zuidwest. Onze shirts zijn
aan vervanging toe, en deze worden op het eind van dit jaar dan ook daadwerkelijk
vervangen.
2002. Even tijdelijk geen voorzitter, want de vacature is vacant. Mart Berkelmans houdt
het wat voorzitterschap betreft na vele jaren voor gezien. Hij gaat wel door als
penningmeester. Het lukt het bestuur gelukkig wel om alle dringende (en wellicht minder
dringende) zaken goed af te handelen. Een vrijwel nieuw bestuur trouwens, want er
kwamen drie nieuwe gezichten bij. Om de verwarring nog completer te maken, wordt er
vanaf de tweede helft van dit jaar nog maar tot de 11 gespeeld. Onze jeugd werd
verrast met een uitstapje naar Six Flags Holland, wat een onvergetelijke happening
wordt (zie onder).

2003. Bij de seizoensluiting gaat onze jeugd een kijkje nemen bij de Bedafse Bergen.
De senioren houden het dit jaar dichter bij huis, en kunnen naar de nieuwe jeux des
boules baan achter het zwembad fietsen. Ze kunnen dan gewoon rollend terug. Iets wat
later dit jaar weer herhaald wordt als we op excursie gaan naar de Schijndelse brouwerij
Sint Servattumus.
2004. We hebben er enige tijd op moeten wachten, maar het is niet voor niets geweest.
We hebben een nieuwe voorzitter, en hij luistert naar de naam Maarten Broeders. We
gaan weer eens op jeugdkamp, dit maal naar Otterloo. En het wordt weer een prachtig
kamp, want de organisatie heeft weer van alles bedacht om de jeugd moe maar
voldaan te krijgen. Dit jaar ook de 10e !!! uitwisseling met Banbury uit Engeland. Het
tweede lustrum, voorwaar een hele prestatie.
2005. We zijn weer in het heden aanbeland. Op 23 april vindt er een invitatietoernooi
plaats ter ere van het 40 jarig bestaan. Er wordt gespeeld in teamverband en we maken
er een leuke dag van. Zaterdag 25 juni vindt de feestavond plaats in SCC de Vink voor
alle jeugd en seniorleden. Natuurlijk is iedereen present.
Uiteraard zijn er nog veel meer leuke, spectaculaire en gedenkwaardige momenten
geweest tijdens de 40 jaar die onze vereniging bestaat. Het is onmogelijk deze allemaal
hier op te noemen. Waarschijnlijk hebt u diverse momenten in uw geheugen gegrift
staan die hier niet vermeld zijn. Mocht u deze toch willen delen met onze leden, dan
kunt u dit uiteraard op het jubileumfeest, maar u kunt natuurlijk ook een stukje insturen
voor het volgende clubblad.
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Tijdens de C/D-meerkampen Martijn snel over zijn verlies heen was…
Hij na een 5-gamer (9-11) nog voordat het balletje was uitgerold zei: Wie nu?…
Luuk niet stuk te krijgen is…
Hij na het spelen van een 7-kamp verbaasd stond te kijken toen de tafels werden
opgeruimd…
Hij de organisatie vroeg: "Moeten we niet nog een poule?"…
We weer een oude bekende tegenkomen op de dinsdagavond…
Hij nog niets aan enthousiasme heeft verloren…
Wel aan haar…
Hij de bal sneller kan terugslaan dan dat hij hem krijgt…
Voor wie het nu nog niet weet, het is de man met de kwast…
Ons eerste seniorenteam enige vergelijking vertoond met Houdini…
Zij zelf ook een wonderbaarlijke wijze wisten te ontsnappen…
Dit niet uit de boeien was, maar uit de degradatie…
Onze belastingambtenaar Eddy niet alleen op zijn werk niets doet…
Hij nu ook op de vrijdagavond niets meer te doen heeft…
Hij dus al zijn energie kan steken in de clubkampioenschappen…
Jo v.d. Burgt ook een 40 jarig jubileum vierde…
Dit niet kwam omdat hij 40 jaar bestond…
Maar omdat hij 40 jaar getrouwd is…
Wij nog video materiaal van onze vereniging zoeken…
Wij graag van u horen indien u nog iets heeft…
U dit kunt melden bij Maarten Koolen…
Jesse in de competitie met 10 –0 voorstond…
Hij de volgende bal in het net smashte…
Zijn teamgenoot boven riep: “Jesse frotkees”…
De redactie van de Spetters lekker is wezen kanen bij Punta Kana…
Dit vanwege het zilveren jubileum van dit blad…
De teamsamenstelling ook dit jaar weer voor de nodige hoofdbrekens heeft
gezorgd…
De teamsamenstellingscommissie er uiteindelijk toch uitgekomen is…
U hier elders in dit blad meer over kunt lezen…
Wij ons verheugen op het jubileumfeest…
Wij daar in het volgende blad uitgebreid op terugkomen…
Wij hopen op veel kopij van jullie kant…

