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Van de redactie

Lieve tafeltennisvrienden, 2015 een heugelijk jaar voor TTV Schijndel. Al 50 jaar wordt er actief getafeltennist in 

Schijndel. Betrokkenheid bij de club zowel voor de sport als het sociaal samenzijn staat sinds jaar en dag hoor in 

het vaandel. Een leuk clubblad is daar een belangrijk medium voor. Na 50 jaar komt hier alleen een kleine 

wijziging in, het oude vertrouwde papieren clubblad wordt vervangen door een digitale opvolger. Naast de mooie 

nieuwe website, is een digitaal clubblad een manier waarop wij als club met de tijd meegaan.

De trouwe redactieleden vonden dit ook een mooi moment om het stokje over te dragen.

Allereerst een GROOT woord van dank aan Marian, Rein en Maarten voor de jarenlange inzet! 

Het zal moeilijk zijn om in deze voetsporen te treden. Een extra complimentje voor Marian die altijd vol goede 

moed de advertentie-inkomsten ophaalde!

Uit betrouwbare bronnen weten we dat het redactieteam van een geslaagd etentje heeft genoten, wat door de 

vereniging is aangeboden.

Een nieuw clubblad, ook tijd voor een nieuwe naam? Nee, Spetters is oud en vertrouwt, maar een kleine 

toevoeging laat toch zien dat we met iets nieuws zijn begonnen. Dus bij deze, welkom bij de Digitale Spetters.

Veel leesplezier, 

Namens de redactie, Willem en Johnny (of andersom)



Van de voorzitter

Na een vorig hoogtepunt, de voorlopig laatste papieren versie van ons klubblad (of clubblad, wat je wilt), is het nu 

tijd voor een nieuwe weg, met een digitale versie. Wat dit zal worden, en in hoeverre er gebruik gemaakt zal 

worden van paden die door de papieren versie uitgezet zijn, zullen we af moeten wachten. Laten we er aan 

meewerken om dit een succesvol medium te laten worden, voor en door alle leden en alle betrokkenen bij onze 

vereniging.

De NTTB heeft bekend gemaakt dat ze niet meer twijfelen. Ze zijn er nu zeker van. Echt. Ze willen nu graag dat 

we vanaf 1 januari a.s. met de nieuwe plastic bal gaan spelen. En deze keer komen ze niet terug op hun 

beslissing. Echt niet. Ze gaan nog wel kijken of ze de (veel minder dure) 1-ster bal ook goed gaan keuren voor de 

afdelingen. De 3-ster bal is dat al; als-ie goed genoeg is voor internationale toernooien, met Chinezen en 

Europeanen die de bal bijna harder slaan dan het geluid, zal-ie immers ook wel goed genoeg zijn voor onze 

afdelingen. En misschien wordt de 1-ster bal ook wel goedgekeurd. Dat weten ze bij de NTTB nog niet zeker, en 

daar hebben ze blijkbaar nog geen tijd voor gehad om naar te kijken. Maar dat gaan ze wel doen, zo spoedig 

mogelijk, schrijven ze. Nee, een mooi besluit van ze, het ontbreekt onze bond niet aan daadkracht.

Laten we proberen het in onze vereniging wel goed te doen. We denken na over zaken, nemen beslissingen en 

gaan daarmee verder. Als we zeggen dat we iets doen, dan gaan we daar ook voor. Als er zaken misgaan zullen 

we ook daarover communiceren, een correctie hiervoor verzinnen, als mogelijk, en ervan leren. En we willen 

graag als bestuur hierop aangesproken worden, zodat we scherp zijn voor de uitdagingen die voor ons liggen. 

Want, daarover moeten we niet onderdrijven, die uitdagingen zijn er. 

Wij vinden dat we voor de continuïteit van de vereniging een jeugdgroep nodig hebben die kan blijven staan. En 

dan hebben we dus een groep van 10-15 nodig, met 2 competitie spelende teams. Daar werken we naar toe. 

Verder zullen we op de financiën moeten letten. Vanaf volgend jaar komt de bodem van onze reserve in beeld. 

Tenminste, voldoende in beeld om daarop ons beleid aan te passen. Welke kant we daar op gaan, gaan we op 

de komende ALV bespreken.

Dus genoeg te bespreken op de komende ALV. Komen dus! 

We organiseren deze ALV op een dinsdag en hebben dat binnen het bestuur besloten omdat dat ons goed uit 

komt en we niet weten wat voor jullie het beste zou zijn. Als deze dinsdag dus niet goed is, en we zoiets veel 

beter op een zondagochtend kunnen doen, bijvoorbeeld, dan horen we dit graag. En net zoals alle andere 

dingen, dit hoef je niet voor de ALV te bewaren, dit mag je ook vanavond, morgen, direct met 1 van ons 

overleggen. Daar zijn we voor, en we staan open voor nieuwe dingen. 

Tafeltennis ze, de komende tijd.

Albert.



Van de penningmeester

Betreft competitie september/november:

Willen de volgende heren even controleren 

of deze al is overgemaakt.

Willem , Richard , Adrie en Jeroen.

Graag actie,

Mart Berkelmans

Penningmeester

CONTACT:

Heeft u vragen, suggesties, mededelingen of kopij? Schroom niet om te mailen naar:

redactie@ttvs.nl . 

Vergeet niet om eens een bezoekje aan onze site te doen: www.ttvs.nl

Wilt u ouderwets bellen of een persoonlijk gesprek: bel dinsdags naar De Vink of komt gewoon eens 

langs!

Lotto-uitslagen

De gelukkige winnaars zijn

Voor meer informatie over de lotto kan contact opgenomen worden met de penningmeester.

Deelnemer toto-nr datum

J.v. Berkel      27 18-7

R.v.d.Broek 13 25-7

R. Kivits 23 1-8

Maarten Koolen 9 8-8

Richard v.d. Meulenhof   33 22-8

F. v. Breugel 20/22 29-8

Gerda Koolen 26 5-9

Maarten Koolen 9 12-9

G.v.Liempd 4 19-9

M.v.d.Ven  40 29-9

T.Deelen 12 3-10

Jan Hermes  39 10-10

M.v.d.Ven  40 17-10

Jeroen van Huizen 37 31-10

Jan Hermes  39 14-11

mailto:redactie@ttvs.nl
http://www.ttvs.nl/


Agenda

Evenementen

5 december Uiterlijke inschrijving clubkampioenschappen

12 december Clubkampioenschappen

21 december Topwedstrijden Kruiskamp

22 december Geen training

5 januari Nieuwjaarsreceptie/Eerste training

25- 30 januari Eerste competitie ronden (ovb)

Verjaardagen

18 december Will vd Hofstad

8 januari Rien vd Broek

13 januari Mart Berkelmans

18 januari Albert v Dijk

28 januari Katja vd Aa

9 februari Richard Meulenhof

GEZOCHT!!!!!!!!

Publiek op zaterdagmiddag 12 december!

Locatie: De Vink

Adres: Hoevenbraaksestraat 28

(mee-eten nadien voor ieder lid, WEL 

opgeven! Lees verderop meer)







Topwedstrijden in Den Bosch

De top van Nederland speelt in Den Bosch

Op zondag 21 december speelt de top van 

Nederland in de nationale meerkampen de finales 

in Den Bosch. Dit is een goede kans om deze 

spelers en speelsters eens van dichtbij te zien 

spelen. Het evenement begint om 10.30 en duurt 

tot het eind van de middag.

Laat even weten via info@ttvs.nl of je interesse 

hebt om een gedeelte van de dag, of de hele dag, 

mee te gaan kijken.

Clubkampioenschappen

De inschrijving voor de clubkampioenschappen is geopend!

We gaan de clubkampioenschappen houden op zaterdag 12 december van 10 tot 17 uur in de Vink.

Er zal individueel gespeeld worden en in een dubbel spel.

Na afloop zal er een buffetje van de chinees geregeld worden (voor ieder lid incl. aanhang), dus meld je aub tijdig 

aan!

Graag inschrijven voor 5 December

via een mailtje naar info@ttvs.nl

mailto:info@ttvs.nl
mailto:info@ttvs.nl


TAFELTENNIS: DE TECHNIEK

De redactie vind het op zijn plaats om een aantal 

basisbegrippen rondom tafeltennis nog eens onder de 

aandacht te brengen. Vandaar dit rubriekje “De 

Techniek”.

Deel 1:

Basisslagen

Behalve dat je je batje op een bepaalde manier kunt 

vasthouden en je de bal uiteraard met de backhand of 

forehand kunt raken, kun je ook gebruikmaken van 

specifieke slagtechnieken. 

Een van de bekendste daarvan is:

Topspin

Dis is de meest gebruikte aanvallende slag in het 

tafeltennis. Je beweegt je arm naar voren als je de bal 

raakt en houdt tegelijkertijd je batje enigszins naar voren 

gedraaid. Zo kun je profiteren van de rotatiesnelheid die 

de bal heeft en geef je hem extra snelheid mee. De bal 

zal na het stuiten op de helft van de tegenstander ook 

sneller doorschieten. Het grootste risico is dat de bal te 

hard gaat en over tafel vliegt.

NEW BALLS PLEASE!!!

Tafeltennis is een sport in ontwikkeling, na de wisseling van groene tafels met witte balletjes naar blauwe en 

paarse tafels oranje balletjes is deze sport ook voor het publiek een aantrekkelijke sport geworden. Om die reden 

is ook de balgrootte gewijzigd van 38mm naar 40mm. 

Tegenwoordig is het milieu natuurlijk ook belangrijk. Om deze sport mee te laten gaan met de tijd, wordt het 

materiaal waaruit de balletjes bestaat veranderd. De competitiewedstrijden worden per 1 januari 2016 verplicht van 

gespeeld met plastic balletjes in plaats van de oude vertrouwde celluloidballetjes (vanwege het schadelijke 

productieproces). Alles voor behoud van onze blauwe bal!

Inmiddels beschikken wij, ondanks de leveringsproblemen, 

over voldoende balletjes voor het nieuwe seizoen.

De ballen,

Jullie materiaalman





Wist u dat

• Deze rubriek ook in het digitale clubblad behouden blijft…

• Het internet in Grave langzamer werkt…

• Je hierdoor langer op een Whatsapp berichtje van Mart moet wachten…

• Het bestuur hierover niet klaagt, wel dat hij de voorkeur geeft aan een telefax…

• Mart sinds de laatste bestuursvergadering ook weet dat nieuwjaar op 1 januari valt komend jaar…

• Dat Frankie niet alleen graag naar tafeltennis-sterren kijkt, maar ook tevreden is met een panoramisch dak op 

weg naar een wedstrijd…

• De redactie van de papieren Spetters heeft mogen genieten van een welverdiend diner…

• We blij zijn dat Albert de taken van Gerard tijdelijk overgenomen heeft als wedstrijdsecretaris…

• We Gerard natuurlijk graag snel terug zien op volle sterkte…

• Het clubblad niet alleen in een nieuw jasje is gestoken, maar ook met een C wordt geschreven, net als de 

komende Clubkampioenschappen…

• Wij nog op zoek zijn naar publiek hiervoor!!!

• We dit jaar tijdens de competitie helaas door verzette wedstrijden teams niet veel samen hebben kunnen 

spelen, we hopen dat dit komend seizoen beter zal gaan…

• Frankie het juiste rubber weer gevonden heeft….voorlopig…

• Adrie na 35 jaar een nieuw frame heeft moeten aanschaffen… 

• Beide hiermee dus bijdragen aan het economisch herstel van Nederland…

• Kopij zoals altijd nog steeds welkom is op redactie@ttvs.nl...

• Hier nog veel meer ruimte was voor jullie wist u dat-jes…

• Wij hopen dat jullie hebben genoten van deze bijdetijdse versie van De Spetters…

• Maar deze gedateerde foto van de redactie willen we jullie niet onthouden…. 

mailto:redactie@ttvs.nl



