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VAN DE REDACTIE
Het jaar 2017 loopt weer ten einde en 2018 staat pal voor de deur als de reactie deze
uitgave van Batgeheimpjes uitwerkt. Het duurt nog enkele weken voordat de nieuwe
competities NTTB en TTL van start gaan. Eerst lekker genieten van de feestdagen. De
reactie wenst je fijne kerstdagen en jaarwisseling.
De volgende kopijsluiting staat gepland voor 18 februari 2018. Wil je een stukje
schrijven over een wedstrijd of een ander onderwerp, vriendelijk het verzoek dit te
mailen naar redactie@ttvwaalwijk.nl. Natuurlijk mag je ook een handgeschreven stuk
aanleveren. Graag tot schrijfs dan wel e-mails. De Redactie.
FIJNE FEESTDAGEN
Het bestuur wenst jou en je naasten fijne feestdagen, een goede
jaarwisseling en een gezond en sportief 2018 toe.
Bestuur TTV Waalwijk
VERJAARDAGEN. . . .
In de maanden januari t/m maart zijn de volgende leden en/of vrijwilligers jarig.
Namens TTV Waalwijk van harte gefeliciteerd.
Eddy Pietersen
Stefan Robben
Joris Slaats
Dennis Musch
Frits Oome
Hans Vogels
Nel van Korven
Erwin Goewie
Leo van Heumen
Peer van Asten

9 jan
17 jan
17 jan
19 jan
31 jan
1 feb
4 feb
5 feb
5 feb
8 feb

Francis van Woensel
Fred Rombouts
Gurbuz Dereili
Mark Nieuwenhuizen
Ad Pullens
Gerard van Haaren
Anneke Kokx
Selma Straatman
Nick Christophe
Kees van Vugt

11 feb
26 feb
1 mrt
4 mrt
14 mrt
14 mrt
19 mrt
22 mrt
29 mrt
31 mrt

HET CLUBBLAD:
Het clubblad "Batgeheimpjes" komt circa 5 keer per jaar uit. De boekjes liggen op naam
in de hal voor u klaar. Leden die hun e-mailadres hebben doorgegeven ontvangen
Batgeheimpjes per e-mailbericht.
HET BESTUUR:
Voorzitter (wnd):
Secretaris:
Penningmeester:
Ledenadm:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Theo de Laat
Ben Blijlevens
Theo de Laat
Peter Brand
Hans de Vaan
Gert-Jan van Alebeek
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voorzitter@ttvwaalwijk.nl / 06-25095013
secretaris@ttvwaalwijk.nl / 06-12873596
penningmeester@ttvwaalwijk.nl / 06-25095013
ledenadministratie@ttvwaalwijk.nl / 06-51030611
hans@ttvwaalwijk.nl / 06-22364617
gert-jan@ttvwaalwijk.nl / 06-53158194
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DE WEDSTRIJDLEIDING:
NTTB:
TTL:
Jeugdzaken:

Ben Blijlevens
Peter Brand
Gert-Jan van Alebeek

secretaris@ttvwaalwijk.nl / 06-12873596
peter@ttvwaalwijk.nl / 06-51030611
gert-jan@ttvwaalwijk.nl / 06-53158194

INDELING SPEEL- EN TRAININGSTIJDEN VANAF 1 JANUARI 2016:
Maandag

Competitie senioren TTL
20.00 u – 24.00 u
Vrijspelen senioren **)
20.00 u – 24.00 u
Dinsdag
Training junioren
18.30 u – 20.00 u
Training senioren (4 tafels)
20.00 u – 21.30 u
Competitie senioren TTL
20.00 u – 24.00 u
Vrij spelen senioren (overige tafels)
20.00 u – 24.00 u
Woensdag
Competitie NTTB + TTL
20.00 u – 24.00 u
Donderdag
Vrij spelen senioren
09.00 u – 12.00 u
Training junioren
18.30 u – 20.00 u
Competitie senioren TTL
20.00 u – 24.00 u
Vrij spelen senioren
20.00 u – 24.00 u
Vrijdag
Gesloten
Zaterdag
Competitie junioren NTTB
09.30 u – 13.00 u
Vrij spelen junioren en senioren**)
09.30 u – 13.00 u
*) Voor alle trainingen geldt dat als je niet kunt komen trainen, je tijdig telefonisch
bij de trainer (06-36537215) afmeldt.
**) Zaal alleen open tijdens competitiewedstrijden.
Het telefoonnummer van ons Tafeltenniscentrum is: 0416-341600
E-mailen? Kan ook: info@ttvwaalwijk.nl en/of redactie@ttvwaalwijk.nl
Website: www.ttvwaalwijk.nl
LIDMAATSCHAP:
Na schriftelijke aanmelding kunt u lid worden van TTV Waalwijk. De aanmelding geldt
voor een minimale periode tot en met het einde van het lopende seizoen (30 juni of 31
december). Opzegging kan geschieden, met inachtneming van een opzegperiode van
minimaal een maand, per het einde van een seizoen.
DE CLUBKLEDING:
Wordt u lid van onze vereniging dan is het dragen van onze clubkleding verplicht tijdens
wedstrijden in de NTTB- en de TTL-competitie en officiële door de vereniging
aangemelde toernooien. Een eventuele boete van de NTTB wordt aan je in rekening
gebracht.
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ONZE COMMISSIES:
Recreatiecommissie:
Jan Lommers – 530115
Mari Steenbergen – 334240
Gert-Jan van Alebeek - 341169
Schoonmaakcommissie:
Anneke Kokx - 06-43098291

Jeugdcommissie:
Gert-Jan van Alebeek – 341169
Selma Straatman – 06-36537215
Miranda Kuijpers - 06-30810775
Redactie clubblad:
Theo de Laat – 06-25095013
redactie@ttvwaalwijk.nl

Barcommissie:
Francis v Woensel - 561973
Tiny van Delft - 331550
Hanny Pullens - 06-33890279
Joop Verhoeven - 335753
Peter Brand - 06-51030611

Toernooicommissie:
Francis van Woensel – 561973
Henk van Berkel - 342711
Gert-Jan van Alebeek - 06-53158194
Selma Straatman – 06-36537215

Onderhoudszaken:
Arnold Timmermans - 330387

PR-commissie:
Ben Blijlevens – 336808

AANSCHAF SPEELMATERIAAL
Via Peter Brand kunt u speelmaterialen waaronder
batjes, rubbers, cleaner et cetera bestellen. Deze
materialen worden besteld bij onze huisleverancier
Posno-Sport te Weert. Het voordeel van Posno-Sport is
dat er geen verzendkosten in rekening worden gebracht en dat onze vereniging er een
kleine marge aan overhoudt.
DE CONTRIBUTIE PER 1 JANUARI 2017
Junior recreant t/m 17 jaar
Junior NTTB-competitiespeler t/m 17 jaar
Senior recreant
Senior NTTB-competitiespeler
Senior NTTB-TTL-competitie-/bekerspeler
Senior TTL-competitie-/bekerspeler

:
:
:
:
:
:

PER KWARTAAL:
€ 26,50
€ 40,00
€ 25,00
€ 42,50
€ 42,50
€ 26,00

Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00. Na aanmelding kan je lid worden van TTV Waalwijk.
Het lidmaatschap geldt voor een minimale periode tot en met het einde van het
lopende seizoen (of t/m 30 juni of t/m 31 december). Indien je meer informatie wenst
dan kun je je wenden tot Peter Brand. Afmelden lidmaatschap geef je door via de
MyClub-pagina op www.ttvwaalwijk.nl.
Leden dienen hun contributie per kwartaal of bij voorkeur per jaar over te maken op
bankrekeningnummer NL58 RABO 0155 8029 33 t.n.v. T.T.V. Waalwijk. Een acceptgiro wordt niet toegezonden, een automatische machtiging voor afschrijving is ook niet
mogelijk.
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WELKOM AAN DE NIEUWE LEDEN:
Frank van Logten - senior
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:
 Bestuursvergadering: 9 januari 2018
 Clubkampioenschappen junioren: zaterdagochtend 13 januari 2018 (09.30 uur)
 Clubkampioenschappen senioren: zaterdagmiddag 13 januari 2018 (12.00 uur)
 TTL licentiekampioenschappen: woensdag 12 januari 2018 (Tios Tilburg)
 Vrijwilligersavond: zaterdag 20 januari 2018 (19.00 uur)
 NTTB-competitie senioren voorjaar 2018: maandag 22 januari – zaterdag 21 april
 NTTB-competitie jeugd voorjaar 2018: zaterdag 27 januari – zaterdag 21 april
 TTL-competitie voorjaar 2018: maandag 29 januari – vrijdag 20 april
 Batgeheimpjes kopij sluitingsdatum uitgave maart-april: 18 februari 2018
 Dubbeltoernooi: zaterdag 24 februari 2018 (14.00 uur)
 TTL promotie/degradatie: maandag 22 april SBM + woensdag 25 april TTV Waalwijk
COMPETITIEWEDSTRIJDEN OP WEBSITE
Op de competitiepagina van www.ttvwaalwijk.nl zijn van al onze Waalwijk-teams alle
uit- en thuiswedstrijden opgenomen. Dit geldt zowel voor de NTTB- als de TTLcompetitie. Erg handig om te zien welk team wanneer en waar speelt.
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 2018
Op zaterdag 13 januari 2018, aanvang
12.00 uur, organiseert de
toernooicommissie de jaarlijkse
clubkampioenschappen senioren. Wij
hebben er zin in! Jij ook?
Dus doe mee, dan gaan we er met zijn
allen een sportieve en gezellige middag
van maken!
Je inschrijving kun je tot uiterlijk 6 januari 2018, maar liever eerder, inleveren bij
Henk, Francis, Gert-Jan of bij de bar. Uiteraard kun je ook per e-mail
inschrijven: toernooien@ttvwaalwijk.nl. Inschrijfgeld is niet van toepassing!
Deelname aan de clubkampioenschappen is mogelijk als je lid bent van TTV Waalwijk
en op 1 januari 2018 ouder bent dan 18 jaar.
De toernooicommissie rekent op een grote opkomst, schrijf jij ook in?
Met sportieve groet,
Henk, Francis, Gert-Jan
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VRIJWILLIGERSAVOND
Een vereniging zonder vrijwilligers heeft geen bestaansrecht.
Daarom zijn wij blij dat onze vereniging met regelmaat kan
leunen op een aantal vrijwilligers. Als dank hiervoor heeft
het bestuur onze vrijwilligers uitgenodigd voor de
vrijwilligersavond die gehouden wordt op zaterdagavond 20
januari 2018.
Naast een hapje en drankje is het mogelijk om een kaartje te
leggen, een sjoelspel te spelen of een ander spel.
TTL-COMPETITIE NAJAAR 2017
Waalwijk 1 (Erwin, Maurice, Robert, Selma en Henry) en Waalwijk 8 (Ben, Walterm
Bjorn, Jesper en Kees) zijn eerste in hun klasse geëindigd, proficiat!

Link naar foto’s:

https://flic.kr/s/aHsksSCLiw
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TTL EINDSTANDEN NAJAAR 2017

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JUNIOREN 2018
Hoi, dit jaar zijn de clubkampioenschappen junioren op zaterdag 13 januari 2018. We
beginnen om 09.30 uur en zullen rond 12.00 uur klaar zijn. Na ons zijn de senioren
clubkampioenschappen, altijd leuk om Gert-Jan, Miranda en Selma daar aan te
moedigen. Hopelijk doet iedereen mee.
Groetjes de jeugdcommissie
TIJD OM TE LACHEN
De Kerstman en Sinterklaas zitten gezamenlijk aan de bar.
Zegt Sinterklaas tegen de Kerstman: "Doe mijn eens een biertje."
Waarop de Kerstman zegt: "Ho ho ho… ik ben Sinterklaas niet!"
Wat is het toppunt van ijdelheid?
Als je zelfs je röntgenfoto's laat fotoshoppen!

Batgeheimpjes januari-februari 2018

Pagina 9 van 12

Heren
Haarverzorging
CEES HEESBEEN
Alleen op afspraak, maandag gesloten.
Kerkstraat 5, 5141 EA Waalwijk
Tel. 0416-334772
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