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Van de redactie 

 

Druk druk druk druk druk….. Daarom heeft het clubblad langer dan gepland op zich laten wachten. 

Excuses dat we onze trouwe lezers zo lang hebben laten wachten. Wachten… daar zijn we ook niet 

zo goed in, de mailbox voor kopij bleef lange tijd leeg.  

 

Maar…. Het wachten werd aan alle kanten beloond. Wij hebben onze kopij gekregen, jullie krijgen nu 

het clubblad. Er is heel wat gebeurd op sportief (tafeltennis-)gebied. Behalve een kampioensteam en 3 

clubkampioenen (Frank, Adri en Lesley) heeft Mart heeft na jaren ook een glansrijke verwinning 

behaald en een dikke prijs gewonnen! Het stond de ballen de raken als nooit te voren. Ik, Willem, had 

geen schijn van kans tegen hem! Ik had geen andere keus dan Mart te feliciteren met de overwinning. 

 

De voorzitter heeft deze keer een flinke ‘blogpost’ geschreven. Wij willen jullie vragen deze eens 

aandachtig door te lezen.  

 

Veel leesplezier en tot de volgende!! 

 

Groet, 

 

De redactie 

 

PS. Deze uitgave zal voor het eerst ook als papieren uitgave (oplage 1 stuk) verschijnen. Frank, ook jij 

veel leesplezier!! 

En de winnaar is... 



Van de voorzitter 

 
Onze vereniging is niet groot. En dat betekent dat we over de randjes lopen. Als er 2 man geen competitie meer kunnen of 
willen spelen, dan verliezen we de helft van onze teams. Zo zijn we op veel aspecten kwetsbaar.  
Voordeel van een kleine vereniging is wel dat iedereen elkaar kent. En dat er een grote betrokkenheid bij de vereniging is, 
de afstand tussen de leden en de vereniging is niet groot. Iedereen is wel te porren om tijd te steken in losse of 
terugkerende activiteiten.  
 
Johnny en Willem hebben aangegeven op korte termijn (komend jaar) te stoppen met hun activiteiten binnen het bestuur. 
En omdat ons bestuur op het moment een slank, efficiënt, model heeft, kunnen we hun inbreng eigenlijk niet missen. Ons 
bestuur is nu al niet zo groot, 4 personen, en wanneer er hier 2 afvallen wordt het wel lastig om als bestuur nog zaken 
goed af te wegen. De breedte is er dan uit, het belichten van onderwerpen vanuit verschillende hoeken is dan niet meer 
vanzelfsprekend. 
 
We gaan dus op zoek naar mensen die deel willen nemen in het bestuur. Wat we vragen is: 
• Betrokkenheid bij onze vereniging (maar dat heeft zo ongeveer iedereen) 
• Een positieve instelling 
• Een kritische instelling, ook open staan voor het ontvangen van kritiek 
• Deelname aan bestuursvergaderingen. 1 avond (2 uur) elke 6 weken in het seizoen. Totaal ca. 6 keer per jaar. 
• Deelname aan ALV, indien mogelijk ook af en toe naar vergaderingen van de NTTB of binnen de gemeente (1 of 2 keer 

per jaar). 
 
Voldoening kun je halen uit de inzet voor een maatschappelijk doel, het mogelijk maken van sport binnen onze gemeente 
of het vooruit helpen van onze sport en onze vereniging.  
 
Aan onze leden, en ouders van jeugdleden, wil ik vragen om hier eens over na te denken.  
 
Over een aantal weken is onze ALV. Hierin gaan we als bestuur vertellen wat er van onze plannen van afgelopen jaar 
terecht is gekomen. We bespreken de plannen die we hebben voor komend jaar en staan natuurlijk open voor 
tergkoppeling van jullie op afgelopen jaar en ideeën die er leven. We hebben niet zo’n heel grote zaal gereserveerd voor 
maandag 13 februari, maar dagen jullie uit om die zaal helemaal vol (of overvol) te maken. 
 

LEES VERDEROP IN DIT BLAD MEER VAN ONZE VOORZITTER….  



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  

 

De uitslagen in de periode september – december staan op de volgende pagina…. 

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




Agenda 

 

Verjaardagen 

 

Januari 

 

2   Ruud Verkuilen 

8   Rien van den Broek 

13 Mart Berkelmans 

18 Albert van Dijk 

22 Martin van de Ven 

28 Katja van der Aa 

 

Februari 

2e Eef van Osch 

9e Richard van de Meulenhof 

 

Agenda 

 

Verjaardagen 

 

Maart 

 

7 Bianca Heuven van Staereling 

16 Marie van den Brandt 

19 Davey Eijkemans 

22 Harrie Heesakkers 

 

April 

2 Mees van Osch 

5 Annie Sprang 

20 Daan van Boxmeer 

23 Marcel van Doornik 

 

Evenementen: 

 

14 Februari ALV 20.00u in de Vink 



Clubkampioenschappen ‘2016’ 

Op zaterdag 7 januari zijn de clubkampioenschappen van 2016 gespeeld voor de senioren. Op dinsdag de 10de 

was de jeugd aan de beurt voor de enkels en speelden de senioren de dubbels. 

 

Meedoen is belangrijker dan winnen. Complimenten aan onze jeugdspelers. Goed gespeeld allemaal!! Lesley 

gefeliciteerd met de eerste plek!! 

 

Adrie trok aan het langste eind bij de dubbeltombola. Gefeliciteerd!! 

 

De winst bij de senioren ging naar nestor Frank van Breugel. Ook gefeliciteerd!! 

 

Onderstaand een korte impressie, waarbij de winnaar toch duidelijk het vrolijkst kijkt   

 

Bedankt allemaal!!  

 

 

 

 

  

Uitslag Jeugd 
1. Lesley 
2. Tijn 
3. Mike 
4. Lisa 
5. Amber 

 

 Uitslag Senioren 
1. Frank 
2. Maarten 
3. Willem 

 
 

 



Kampioenen – Team 1 

 

Het vlaggenschip van Schijndel weet maar al te goed wat het ‘jojo-effect’ inhoud. Na glansrijke degradatie uit de 

2de klasse in het voorjaar van 2016 (de laatste 44 wedstrijden werden verloren!!), mochten ze hun geluk 

beproeven in de beter passende 3de klasse van de NTTB. Het motto was: Kampioen worden hoeft niet, maar we 

geven niks weg. En….. Daarmee wordt je dus kampioen!! 

 

Dit betekent een gepast feestje, zoals dat hoort, een huldiging en een brede glimlach op de gezichten van onze 

jongens. 

 

Op naar de 2de klasse….. Nieuwe ronde….. 

 

Heel veel succes in deze klasse!! 

 

Groet, 

 

Een supporter pur sang 

 

Bijna kampioenen – Team 2 

 

Ons 2de team vocht in de 4de klasse voor de 1ste plaats. Aan het eind van de competitie hadden ze met de 2de 

plek een extra wedstrijd afgedwongen om alsnog te kunnen promoveren naar de 3de klasse.  

 

Zoals elke PD-wedstrijd was ook deze er eentje waarin beide teams aan elkaar gewaagd waren. Het is erg 

jammer om te moeten melden, maar met minder dan een handvol punten is promotie misgelopen.  

 

Veel succes komende seizoen, en hopelijk een huldiging in het voorjaar!! 

 

Groet, 

 

Nog een trouwe supporter pur sang 
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Van de voorzitter 

 

EN HIERONDER HET VERVOLG…… 

 
Onze jeugdgroep doet het nu steeds beter. We begeleiden ze nu met een aantal vrijwilligers en dat gaat best goed. Als er 
hier dingen zijn waarvan leden of ouders zien dat ze beter kunnen, hopen we dat die gewoon open met ons 
gecommuniceerd worden. Goed nieuws is trouwens dat we in het komende seizoen met 2 teams deel gaan nemen aan de 
regionale RBW en welpencompetitite. 
 
Verder is er ook nog nieuws uit landelijk en regionaal tafeltennis land.  
De nieuwe, plastic, bal is een stuk beter geworden. De prijs moet alleen nog dalen, dat zien we nog niet echt. De ballen die 
we gekozen hebben waren duur, maar zouden ook duurzaam moeten zijn. En dat zijn ze op zich ook, zolang ze niet vol op 
de rand van het batje geraakt worden. Dan gaan ze. Of dit voor alle goede plastic ballen geldt, daarvoor moeten we ons 
oor eens te luisteren leggen bij onze collega tafeltennissers.  
 
Er wordt, zowel in de afdeling als landelijk, druk nagedacht over een andere opzet van onze competitie, zowel voor jeugd 
als senioren. Een voorstel hiervoor vanuit de landelijke organisatie is afgeschoten. Veel te kort door de bocht en geen 
feeling met de leden, was met name het commentaar op deze plannen. Alle competitie spelende leden hebben een 
uitnodiging gekregen om deel te nemen aan een enquête van de NTTB afdeling Zuid-West. Als het goed is wordt daar dan 
rekening mee gehouden en komt er een verstandiger voorstel voor de opzet van de competitie voor de komende jaren. 
 
Het samenvoegen van onze gemeente met Veghel en Sint Oedenrode gaat ook impact hebben op onze vereniging. We 
houden dit in de gaten door deel te nemen aan vergaderingen met de contactraad sport, die binnen Schijndel actief is. 
Wat we nu al zien is dat de werving binnen de basisscholen, die vroeger door onze gemeente opgezet is, vervangen wordt 
door Sjors Sportief. Sjors Sportief doet in essentie hetzelfde als het Jeugd Sport Stimulerings project in Schijndel, de 
organisatie is alleen anders. 
 
Al met al zijn er genoeg zaken om over na te denken, die impact hebben op onze vereniging en tafeltennis in Schijndel, 
zowel in de vereniging als binnen de NTTB of onze gemeente. We staan altijd open voor ideeën en we weten alleen wat er 
leeft binnen de vereniging als we terugkoppeling krijgen. 
Veel leesplezier, verder. 
  
Albert van Dijk, voorzitter. 
 

Uitwisseling Banbury – Schijndel 

 

Eind oktober zijn de Engelsen met een delegatie weer naar Schijndel afgereisd. Naar verluid was het weer 

gezellig als vanouds. Zo ook de feestavond in de kelder van De Vink.  

 

Helaas hebben we geen verslagje mogen ontvangen. Dit kan meerdere redenen hebben…… what happens 

in De Vink stays in De Vink (the Finch) ofwel de feestavond was een beetje TE gezellig geweest.  

 

Wie weet komen we er nog achter later dit jaar…. 

 

De redactie 

 

NB. De redactie vraagt zich af of de volgende editie Banbury – Meijerijstad wordt…. 

 















Wist u dat... 

 

• Frank een officieel verzoek heeft gedaan het clubblad op papier te mogen ontvangen, 

• Wij hier uiteraard gehoord aan geven, 

• Tenslotte is de clubkampioen de koning voor een jaar 

• Wij echter diva-gedrag niet gaan belonen,  

• Het verder toch echt blijft bij halen en brengen voor een competitiewedstijd. 

• Frank van mening is dat hij op leeftijd begint te raken voor dit spelletje, 

• Hij toch weer andere rubbers heeft aangeschaft, 

• Hij echter altijd trouw zal blijven aan zijn glijmiddel, het lange glas 

• Mart enigszins verbaasd was toen Johnny en Willem thuis aanbelden, 

• Hij (maar ook Albert) de vergadering waren vergeten 

• Marjan Willem en Johnny verbaasde toen ze toch de kaasjes en koeken op tafel zette 

• Wij er nu mee gaan stoppen, en  

• Het volgende clubblad nog voor de zomer proberen uit te brengen 

• Wij daar wel jullie input voor nodig hebben 

• Alle lief en leef dat jullie buiten onze sport om kunnen inzenden 

• Onderstaand een foto uit 2005 hebben geplaatst 

• Wij vermoeden dat dit een ouder/kind toernooi was… 

• De eerste juiste inzending op redactie@ttvs.nl een prijs krijgt… 
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