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Wist u dat… 

Van de redactie 

 

Beste tafeltennisvrienden, jullie hebben er weer even op moeten wachten, maar nog net voor de 

bouwvakvakantie ontvangen jullie hier het clubblad. Wachten doen ook onze jongens van team 1, na 

44 verliespartijen op rij, kijken zij reikhalzend uit naar 16 september, de eerste competitiewestrijd van 

het nieuwe seizoen. Wachten was het ook op het mooie weer, na een heel nat begin van de zomer, 

lijkt het nu toch echt (even) de goede kant op te gaan. Tot slot is het wachten op onze Engelse 

vrienden, die dit jaar al eind september naar Schijndel komen.  

 

Wij verwachten er veel van, van de zomer en daarna met frisse moed het nieuwe seizoen in! 

 

Weer veel leesplezier, 

 

Namens de redactie, J en W 

Achteraan meer hierover... 



Van de plaatsvervangend voorzitter 

 

De eerste helft van 2016 zit er al weer op. Op competitiegebied niet het beste wat 

we ooit hebben laten ziien. Gelukkig waren er op individueel vlak wel mooie 

resultaten te zien. 

 

Veel bijzonderheden zijn er niet, buiten het feit dat er met de komst van Meijerij stad 

we mogelijk wat veranderingen in beleid van de gemeente kunnen verwachten. Om hier niet alleen 

voorte staan heeft er tussen de tafeltennnisclubs binnen de nieuwe gemeente al wat overleg plaats 

gevonden. Verder in het clubblad wat meer hierover. 

 

Buiten het tafeltennis zijn we een vereniging die gezelligheid hoog in het vaandel hebben staan. Een 

paar geslaagde evenementen voor jong en oud stonden op de agenda, en waren succevol. Een goede 

opkomst met tijd voor een hapje, drankje en een praatje. 

 

Helaas is de opkomst van de ALV wat minder positief te noemen. Buiten de “ harde kern”  is de animo 

voor deze bijeenkomst, die slechts 1 x per jaar plaats vindt gering. Dit is jammer, want het beleid wat 

het bestuur wil voeren wordt hier gepresenteerd, en de instemming van de leden van het voorgestelde 

beleid vindt plaats op de ALV. Zeker dit jaar stonden er twee belangrijke punten op de agenda:. 

Jeugdzaken; hoe verder met werving, behoud en verloop binnen de jeugd. 

Financien; het uitgezette beleid rondom het interen op het verenigingsbezit bereikt het punt waar 

beslissingen genomen moeten worden hoe verder. Er hoeft niet aan de noodklok getrokken te worden, 

maar het bestuur geeft wel graag duidelijkheid en neemt tijdig actie. 

In de notulen kunnen jullie lezen wat er besproken en besloten is. Hopelijk zien we bij de volgende 

ALV een betere opkomst. 

 

Rest mij iedereen een fijne zomervakantie te wensen! 

 



Van de penningmeester 

 

Geachte senioren, 

  

In de Algemene Ledenvergadering van februari is besloten 

om de contributie te verhogen. Let wel alleen actieve leden. 

Nieuwe contributie € 8,50 per maand. 

  

Op een enkeling na hebben alle senioren hieraan gehoorgegeven 

en netjes de extra betaling van € 1,50 vanaf april verrekend. 

  

Vriendelijk verzoek om voor je eigen even na te gaan of jullie 

dit al in orde hebben gemaakt. Graag aandacht voor de reeds 

verstreken maanden. 

  

Verder:  competitie  september/november  2016 

Bijdrage:  €12,50 

  

Voor eventuele vragen: tel. 5430701 of  mberkelmans@home.nl 

  

Met vriendelijke groeten, en mooie vakantie. 

 

Mart Berkelmans,  

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! De Vink is te bereiken op 073-5493871 of devinkschijndel@home.nl  

 

Datum Nummer Winnaar 

22 34 TTVS 

23 36 Bianca van Heuven van Staereling 

24 12 Ton Deelen 

25 - Extra trekking einde jaar 

26 1 Sjaan van Bilsen 

27 24 Silvia Berkelmans 

28 8 TTVS 

29 37 Jeroen van Huizen 

30 - Extra trekking einde jaar 

31 8 TTVS 

32 29 TTVS 

33 13 Rien van de Broek 

34 7 Albert van Dijk 

mailto:mberkelmans@home.nl
mailto:redactie@ttvs.nl
http://www.ttvs.nl/
mailto:devinkschijndel@home.nl


Agenda 

Verjaardagen 

 

Maart 

7   Bianca Heven v Staerling 

22 Harrie Heesakkers 

Mei 

3   Adrie Koolen 

31 Gijs van Liempd 

 

Juni 

5   Rein vd Greef 

6 Willem Hulsen 

Juli 

24 Jasper Mutserd 

25 Marian Berkelmans  

 

 

 

Agenda 

Verjaardagen 

 

Augustus 

14 Tomas Mathijsen 

18 Maarten Koolen 

28 Silvia Berkelmans 

September 

3  Ton Deelen 

23 Rien Kivits 

26 Edward Korsten 

 

Evenementen: 

23 augustus 1e training 

 

16 september 1e competitieronde (uit) 

23 september 2e competitieronde (thuis) 

30 september 3e competitieronde (uit) 

 

De tafeltenniskampioen van Son en Breugel 

 

In het najaar van 2015 werden we kampioen van de 3de klasse. Op weg naar deze Road to 

Succes, speelden we tegen Son en Breugel. Aangezien Johnny en ik uit Son en Breugel 

kwamen, zijn we uitgedaagd door onze tegenstander om mee te doen voor de prijzen bij de 

Open Son en Breugelse Tafeltenniskampioenschappen. Daar kwam dan de persoonlijke 

uitnodiging eind maart voor de kampioenschappen. Johnny was verhinderd, maar ik heb een 

poging naar de beker met de grote oren gedaan. Onderstaand kunnen jullie het verslag lezen 

van deze geslaagde avond. Het was trouwens geen beker met grote oren, maar een fles wijn. 

 

Groet, Willem 
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Regio overleg 

  

De besturen van Schijndel, Veghel, Uden en Sint Oedenrode hebben sinds kort wat nauwer 

contact. In eerste instantie werden er wat e-mails uitgewisseld en onlangs is er een eerste 

overleg geweest. 

  

Tijdens het overleg werd open en vrijblijvend gesproken over allerlei onderwerpen. Het 

belangrijkste doel is voor bestuursleden om te kunnen sparren met andere die tegen 

soortgelijke uitdagingen aanlopen. Zaken zoals verloop bij de jeugd, competitie en hoe om te 

gaan met gemeente en NTTB passeren de revue. 

  

Het is interessant om te horen hoe bepaalde problemen worden opgelost, en wat er soms 

geprobeerd wordt. Zo heeft Sint Oedenrode met een team een seizoen lang alle 

thuiswedstrijden in Veghel gespeeld omdat de zaal niet beschikbaar was. Een goed alternatief 

om kostentechnisch wedstrijden te verzetten, en daarbij ook een stukje gezelligheid opzoeken 

in het geval dat een team anders alleen thuis zou moeten spelen. 

  

Verder worden de ontwikkelingen voor de clubs binnen Meierijstad besproken, we weten nog 

niet wat hier precies op ons af gaat komen, maar het is goed om als tafeltennisclubs wel met 

een gezamenlijk antwoord te komen. 

  

Mochten er vragen zijn over dit overleg kun je altijd iemand van het bestuur aanspreken. 

  

Groetjes 

Het bestuur 

  

Team 1 vs Muse 

  

Muse uit altijd lastig, maar Maarten, Willem en Johnny gingen de strijd toch aan. Gonny had 

ook de lange rit naar de ZiggoDome in Amsterdam gemaakt om deze "wedstijd" te zien. 

  

Al snel moesten de heren uit Schijndel hun meerdere erkennen in Matthew, Dominic en 

Christopher. Het spel van de heren was van ongehoorde klasse. Gelukkig hoef je niet altijd te 

winnen om een geslaagde avond te hebben als team. 

  

  



Maaslandtoernooi Oss 
 

Voor het eerst in jaren was onze club vertegenwoordigd op het Maaslandtoernooi in Oss. 

Traditioneel wordt dit tournooi eind april gespeeld op de warmste dag van de maand. Zo ook dit 

jaar weer. Een volle warme sportzaal gevuld met 28 tafels waarop volgens het 

‘Daviscupsysteem’ de wedstrijden worden afgewerkt. Richard en Willem hebben zich als team 1 

ingeschreven. De plannen voor die bewuste zonovergoten zondagmiddag moesten al snel in de 

ijskast toen bleek dat de heren de poelfase overleefd hadden. Soms met tactisch spel (lees: zo 

min mogelijk doen) de jonge tegenstanders irriteren en overklassen, soms met spel op de top 

van hun kunnen. Het avontuur strandde in de halve finale. De heren waren zeer content met 

hun prestatie.  

 

Groet, 

 

De dubbelscheids 

Zijspin 

 

Om zijspin aan een bal mee te geven, 

beweeg je je batje tijdens het slaan naar 

opzij. De rotatie-energie van de bal 

wordt hierdoor omgezet in een beweging 

naar links of rechts. Zo kun je de bal 

plotseling naar de zijkant van de tafel 

laten draaien en op die manier je 

tegenstander in de problemen brengen. 

Het risico voor jou is dat de bal naast de 

tafel zal belanden als je hem te veel 

"spin" meegeeft. 

Seizoensluiting 

  

De jaarlijkse seizoensluiting was een avond vol 

ouderwetse gezelligheid. Iedereen werd van 

harte welkom geheten met de nodige munten. 

De plannen voor de avond waren eenvoudig, 

niet te veel poespas, gewoon gezellig 

samenzijn. Er was voor iedereen wel wat leuks 

te doen, zo stond er een sjoelbak klaar, lagen 

yahtzee, kaarten en een pokersetje klaar. Ook 

de dartpijlen werden flink gebruikt. 

  

De chinees werd dit jaar eens verruild voor een 

gezonder alternatief. Heerlijke friet met snacks 

stilde de honger, zodat er daarna weer 

gestreden kon worden op de verschillende 

speeltafels. 

De bar kreeg ook de nodige aandacht waar 

sommige een wedstrijdje bar-leunen leken te 

doen, onder het genot van een natje en een 

droogje. 

  

Ondanks een oranje-loos EK was er toch tijd 

voor voetbal, het publiek was redelijk verdeeld, 

maar zoals alle competitieteams dit jaar 

gemerkt hebben zijn er bij elke wedstijd ook 

verliezers.  

De nevenactiviteitencommissie is blij dat de 

avond geslaagd is, we staan altijd open voor 

ideeën voor een volgend evenement, dus hou 

je niet in mocht je een idee hebben. 

  

Groetjes 

De nevenactiviteitencommissie 

Hulde aan 
de halve 

finalist! 



Heemkunde  

  

De heemkunde kring brengt de schijndelse verenigingen in kaart. Ook wij zijn benaderd om 

informatie te verschaffen zodat we worden bijgezet in de annalen. 

  

Mart en Johny zullen de informatie samenstellen en dit aandragen bij het team van de 

heemkunde kring. 

  

We zullen het overzicht natuurlijk delen met jullie via het clubblad en de website. 

  

Groetjes 

Johnny 

  

  

Kegelen 

  

Het was een verhitte strijd in de Vresselsehut, waar wij tafeltennissers ons weer eens aan 

de kleine bowlingballen waagde. 

De opkomst voor deze avond was erg goed te noemen. Het was goed om weer wat oude 

bekende te verwelkomen voor een gezellige avond. 

  

Er werd fanatiek gespeeld, maar door sommige werd er ook aan een andere wedstijd 

gewerkt. De trendy app Untapped wordt ook door een paar aanwezige gebruikt, dus het 

bier uit een kokosnoot moest ook maar "ge add" worden.  

Na een aantal potjes werd er toch iemand als winnaar uitgeroepen. Alleen is de redactie 

verzocht dit niet bekend te maken. 

  

Wel mocht vermeld worden dat "Team 4" de avond als vanouds afsloot! 















Wist u dat... 

 

• Bij onze penningmeester het zicht niet met de jaren komt,  

• Hij het stukje ‘van de penningmeester’ met een extra groot lettertype aanlevert 

• Niet duidelijk is of het is om zelf beter te kunnen lezen of dat er een 
dringende boodschap in staat 

• Willem zich de tafeltenniskampioen van Son en Breugel mag noemen,  

• Een wisseltroffee vanaf komend jaar bestaat, 

• Deze door de handigste mens (Johnny) van de vereniging geknutseld is, 

• Willem Mart heeft uitgedaagd voor een potje biljarten, 

• Hier een kratje bier op het spel staat, 

• Willem de hele zomer in training is bij de oud-driebandenkampioen van Sint-Oedenrode 

• Jeroen eindelijk zijn talent heeft laten zien,  

• Het blufpoker beheerst hij tot in de puntjes 

• De ALV gemoderniseerd is, 

• Deze opgeleukt is met een heuse Powerpointpresentatie door Johnny, 

• De Engelsen ondanks de Brexit toch het kanaal oversteken, 

• Wij in het volgende clubblad graag vernemen hoe dit avontuur is verlopen. 

• Wij toch echt onze leden willen triggeren om dit computervernuft in 2017 te aanschouwen 

• Willem wel erg prominent aanwezig is in het clubblad,  

• Dit jullie ook kan overkomen, 

• Dit op allerlei manieren kan, als je maar copy aanlevert van vanalles en niks 

• Jullie zien dat een digitaal clubblad  makkelijk meer pagina’s kan omvatten 

• Wij dus graag VEEL kopij tegemoet zien. 
 




