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VAN DE REDACTIE
De voorjaarscompetitie is al weer volop gaande. Elf teams in de TTL-competitie en
een seniorenteam en twee jeugdteams in de NTTB-competitie. Alles bij elkaar
opgeteld spelen 60 leden van onze vereniging competitiewedstrijden. Een mooi
aantal dat we helaas niet terugzien in het aantal leden dat deelneemt aan de
clubkampioenschappen. De toernooicommissie moest voor de clubkampioenschappen
2018 poule-indelingen maken voor 25 leden. Het kersverse lid Frank van Logten werd
zaterdag 13 januari 2018 clubkampioen senioren 2018, van harte. Bij de jeugd was
het Bas Schuurmans die de eerste prijs kaapte, Bas eveneens van harte gefeliciteerd.
Verderop in Batgeheimpjes tref je de uitnodiging en agenda van de Algemene
(leden)Vergadering 2018 aan die gehouden wordt op dinsdagavond 20 maart.
De volgende kopijsluiting staat gepland voor 14 april 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.
VERJAARDAGEN. . . .
In de maanden maart t/m mei zijn de volgende leden en/of vrijwilligers jarig.
Namens TTV Waalwijk van harte gefeliciteerd.
Gurbuz Dereili
Mark Nieuwenhuizen
Ad Pullens
Gerard van Haaren
Anneke Kokx
Selma Straatman
Nick Christophe
Kees van Vugt
Joop Verhoeven

1 mrt
4 mrt
14 mrt
14 mrt
19 mrt
22 mrt
29 mrt
31 mrt
1 april

Gerard Loonen
Wim Muskens
Carla Soeters
Tiny van Delft
Dini Dingemans
Karin van Dun
Henri Timmermans
Wesly vd Pol
Piet Hoefmans

13 april
16 april
3 mei
5 mei
14 mei
19 mei
19 mei
21 mei
23 mei

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:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Vacature

Theo de Laat
Ben Blijlevens
Theo de Laat
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
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

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 toernooien. Bij het niet
dragen van de clubkleding wordt een eventuele boete van de NTTB aan je in rekening
gebracht.
WELKOM AAN DE NIEUWE LEDEN:
Jess van den Heuvel - senior
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. Peter Brand is onze
ledenadministrateur en is bereikbaar via ledenadministratie@ttvwaalwijk.nl en
06-51030611.
INDELING SPEEL- EN TRAININGSTIJDEN VANAF 1 JANUARI 2018:
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
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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 2018
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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BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:
 Bestuursvergadering: 14 maart 2018
 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 april-mei: 14 april 2018
 Dubbeltoernooi: zaterdag 24 februari 2018 (14.00 uur)
 TTL promotie/degradatie: maandag 23 april SBM + woensdag 25 april TTV Waalwijk
 Algemene (leden)Vergadering: dinsdagavond 20 maart 2018, 20.00 uur.
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 JEUGD 2018
Voorafgaand aan de clubkampioenschappen van de senioren heeft de jeugd op
zaterdag 13 januari gestreden wie zich de beste van 2018 mag noemen.
In 2 poules werd gestart. In de poule van de beginners wisten Reno en Eljah de ene na
de andere wedstrijd te winnen. Ook tussen Peer en Collin ging het mooi gelijk op.
Reno wist uiteindelijk alle wedstrijden te winnen en mag zich de beste beginner van
de jeugd van 2018 noemen.
In de poule van de gevorderden werd al snel duidelijk dat het tussen Bas en Joris zou
gaan. In de laatste ronde troffen ze mekaar bij een gelijke stand van gewonnen
wedstrijden. Beiden begonnen erg gespannen aan de laatste wedstrijd. In een zwaar
bevochten wedstrijd wist Bas uiteindelijk ook dit jaar weer de winst te behalen. Bas
gefeliciteerd!
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CARNAVALSTOERNOOI 2018
Op dinsdagavond 6 januari hebben we voor de jeugd een carnavalstoernooi gehouden.
De kinderen kwamen leuk verkleed en wisten niet wat ze te wachten stond. Om half
7 kwamen er indianen, ridders, Mexicanen, meisjes en nog veel meer geklede kids
binnen. Onder begeleiding van carnavalsmuziek werd tijdens dit knotsgekke toernooi
met iets anders gespeeld dan het gewone batje. Dit zorgde voor leuke taferelen en
onverwachte winnaars. Het was een super geslaagde avond die we zeker nog eens
over aan doen. Namelijk niet de beste spelers maar de leukst verklede werden
gehuldigd. Eljah en Collin, gefeliciteerd met de carnavaleske 1ste en 2de prijzen!
Groetjes de jeugdcommissie

JEUGDKAMP
Ook IN 2017 zijn we weer op jeugdkamp geweest, 14-15-16 december. Het zou wat
anders worden als anders. Dit vond iedereen wel spannend, wat gaan we doen, slapen
we hier, waarom moeten we geen luchtbed hebben enz enz..... al met al spannend.
Op vrijdag moest iedereen er om half zeven zijn, met de medeplichtige ouders
zouden de kids dan ook pas weten waar we naar toe zouden gaan. Missie was
geslaagd, iedereen had bij het oprijden van de lange laan nog reeds niet door dat we
naar een boerderij gingen.
Nadat de ouders weg waren begon het programma. Worstspel, pantybowlen,
spokentocht, kampvuur, omgekeerd verstoppertje, escaperoom, enz enz. is een greep
uit het programma.
Het was eigenlijk weer heel snel zondag en stonden de ouders al weer voor de deur
om iedereen op te halen. Het was een super tof kamp.
Leiding en deelnemers bedankt voor een gaaf kamp.
O ja, en wat er gebeurt is in de Roerdomp blijft in de Roerdomp.
Groetjes Selma
Batgeheimpjes maart 2018
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Heren Haarverzorging
CEES HEESBEEN
Alleen op afspraak, maandag gesloten.
Kerkstraat 5, 5141 EA Waalwijk
Tel. 0416-334772

TIJD OM TE LACHEN
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'Dokter, ik ben de laatste tijd zo moe als een hond, maar toch heb ik honger als een
paard en eet ik als een varken.' 'Tja, dan kan ik u alleen maar doorverwijzen naar een
dierenarts.'
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TIJD OM TE LACHEN
Een man is opgenomen in het ziekenhuis met een reusachtig verband om zijn hoofd.
De verpleegster van dienst verzorgt hem en stelt vast: Arme meneer, uw vrouw moet
u vreselijk missen. Waarop de man antwoordt: Gewoonlijk wel, maar deze maal heeft
ze me we wel geraakt.
Vader: Dokter, denkt u dat mijn zoon op mij gelijkt? Dokter: Jawel, maar dat is niet
erg. Het bijzonderste is dat hij gezond is.
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TIJD OM TE LACHEN
Jantje is bij de tandarts geweest. Moeder vraagt hem: "Doet je kies nu nog pijn,
Jantje?" "Geen idee," antwoordt Jantje, "de tandarts heeft hem gehouden!"
Een heel chique madam arriveert in haar chique BMW coupé bij de dokter, nadat ze
gestoken was door een wesp. Vraagt de dokter: 'Waar bent u gestoken mevrouw?'
Zegt zij verlegen: 'Oh dokter, dat kan ik u niet zeggen, want dan schaam ik me zo.'
'Maar ik moet het toch echt weten hoor, anders kan ik u niet helpen', reageert de
dokter verbaasd.
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'Nee dokter, als andere mensen dit weten dan word ik uitgelachen en schaam ik me
dood.'
'Luister,' zegt de dokter, 'ik heb een geheimhoudingsplicht, dus ik zal echt tegen
niemand zeggen waar u gestoken bent.'
'Ok dan,' zegt de vrouw opgelucht... in den Aldi'.
Komt een vrouw bij de dokter en ze begint meteen aan een stuk door te kleppen. Ze
ratelt maar door, roddelt over haar man, kinderen, familie, buren enz. Op een
gegeven moment zegt de dokter enigszins geïrriteerd: "Mevrouwtje, mag ik nu wat
zeggen?" Waarop de vrouw hevig verontwaardigd is: "Maar dokter, u heeft toch een
zwijgplicht?"
Een man gaat naar de dokter en geeft hem een briefje waarop staat 'ik kan niet
praten'. De dokter drukt hard op de buik van de man. "Aaaaah!" roept hij. "Goed zo,"
zegt de dokter, “morgen leren we de B."
"Dokter, mijn handen trillen de laatste tijd zo."
"Drinkt u veel, meneer?"
"Nee niet echt, dokter, het meeste valt ernaast."
Een vrouw komt bij haar huisdokter, lelijk toegetakeld, met gebroken tanden, de nek
vol bloed en haar aangezicht vol blauwe plekken. Vraagt de dokter: "Maar Elsa toch,
wie heeft u dat aangedaan?" Antwoordt het vrouwtje: "Het komt van mijn
echtgenoot!" "Hoezo ?", antwoordt de dokter, "ik dacht dat uw man de hele week op
zakenreis naar het buitenland was..." Antwoordt de teergeliefde echtgenote: "Ja,
dokter..., dat dacht ik ook!"
Na een vergadering wisselen twee dokters ervaringen uit. "Ik heb een patiënt die aan
geheugenverlies lijdt", zegt de ene. "Wat zou jij me aanraden?" Antwoord van de
andere: "Hem vooraf laten betalen!"
"Ik kan het nog steeds niet geloven dat je in het ziekenhuis ligt," begint de man op
het bezoekuur tegen zijn vriend.
"Gisteravond zag ik je nog uitbundig dansen met die mooie blonde meid."
"Ja," antwoordt de patiënt, "dat zag mijn vrouw ook."
Een huisarts belt in het weekend een loodgieter met de vraag of hij direct wil komen,
want hij heeft water in de kelder. De loodgieter probeert de huisarts af te wimpelen
en vraagt of dat niet kan wachten tot maandag. Maar de huisarts staat er op dat de
loodgieter direct komt. Daarop zegt de loodgieter toe om direct te komen. Bij de
huisarts aangekomen neemt deze hem mee naar de kelder, doet de deur open en de
loodgieter ziet inderdaad dat de kelder vol water staat. De loodgieter vraagt de
huisarts of die een paracetamol voor hem heeft. De huisarts gaat niet begrijpend een
paracetamol halen en geeft deze aan de loodgieter. De loodgieter gooit de
paracetamol in het water en zegt tegen de huisarts: "Ik ben weer weg, maar als het
maandag niet over is moet je me bellen."
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