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VAN DE REDACTIE
De competitie is al weer in volle gang. In totaliteit zijn 14 teams actief in de NTTB- en
TTL-competitie. De TTL-teams doen voor het eerst ervaring op met de nieuwe TTapp.
Voor zover dit laat aanzien lijkt deze app qua gebruik een succes te worden.
Verderop in Batgeheimpjes veel informatie over de Rabobank clubkas campagne, het
handicaptoernooi van TTV Waalwijk, het Tafeltennisweekend, de unieke spaaractie bij
Albert Hein Jansen Waalwijk en de Grote Clubactie.
De volgende kopijsluiting staat gepland voor 1 december 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 oktober t/m december zijn de volgende leden en/of vrijwilligers jarig.
Namens TTV Waalwijk van harte gefeliciteerd.
Berry Timmermans
Geza Gritto
Mari Steenbergen
Mari Steenbergen
Annemieke de Haan
Jo Cruijsberg
Cees Kroeze
Ronald Kamps
Reno Bos
Bianca de Cort
Bas Schuurmans
Richard Frodyma
Theo de Laat

1 okt
7 okt
16 okt
16 okt
17 okt
22 okt
27 okt
30 okt
6 nov
9 nov
14 nov
15 nov
19 nov

Jan Jessen
Maurice van Alebeek
Jess van den Heuvel
Marcel IJpeaar
Rob Jansen
Henk van Berkel
Colin Bastiaens
Sebastiaan de Jong
Fia Leijtens
Eljah Meelker
Rini Soeters
Jesper IJpelaar

28 nov
29 nov
4 dec
4 dec
4 dec
8 dec
10 dec
12 dec
12 dec
23 dec
30 dec
31 dec

HET CLUBBLAD:
Het clubblad "Batgeheimpjes" komt circa 5 keer per jaar uit. Leden ontvangen
Batgeheimpjes per e-mailbericht. Alle uitgaven van Batgeheimpjes zijn te downloaden
via de website van TTV Waalwijk.
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.
De clubkleding met reclame-uiting van onze hoofdsponsor Hofax wordt vanuit de
vereniging aangeboden. Bij einde lidmaatschap dient het shirt te worden ingeleverd.

Batgeheimpjes oktober-november 2018

Pagina 3 van 16

HET BESTUUR:
Voorzitter (wnd):
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Aspirant bestuurslid

Theo de Laat
Ben Blijlevens
Theo de Laat
Hans de Vaan
Gert-Jan van Alebeek
Miranda Kuijpers

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
miranda@ttvwaalwijk.nl / 06-30810775

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

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 peter@ttvwaalwijk.nl en 06-51030611.
INDELING SPEEL- EN TRAININGSTIJDEN VANAF 1 JANUARI 2018:
Maandag
Dinsdag

Woensdag
Donderdag

Vrijdag
Zaterdag

Competitie senioren TTL
Vrijspelen senioren **)
Training junioren
Training senioren (4 tafels)
Competitie senioren TTL
Vrij spelen senioren (overige tafels)
Gesloten
Vrij spelen senioren
Training junioren
Competitie senioren TTL
Vrij spelen senioren
Competitie NTTB
Vrijspelen senioren **)
Competitie junioren NTTB
Vrij spelen junioren en senioren**)

20.00
20.00
18.30
20.00
20.00
20.00

u
u
u
u
u
u

09.00
18.30
20.00
20.00
20.00
20.00
09.30
09.30

u
u
u
u
u
u
u
u

– 24.00 u
– 24.00 u
– 20.00 u
– 21.30 u
– 24.00 u
– 24.00 u
Gesloten
– 12.00 u
– 20.00 u
– 24.00 u
– 24.00 u
– 24.00 u
– 24.00 u
– 13.00 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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COMMISSIES E.D.
Jeugdzaken
Advies speelmaterialen
Ledenadministratie
Wedstrijdleiding TTL
Training
Wedstrijdleiding NTTB
Recreatiecommissie

PR-commissie
Onderhoudszaken
Redactie website /
Batgeheimpjes
Toernooicommissie
Barcommissie

Schoonmaak
Repareren, plakken
speelmateriaal

NAAM
Gert-Jan van Alebeek

CONTACTGEGEVENS
06-53158194 / gert-jan@ttvwaalwijk.nl

Peter Brand

06-51030611 / peter@ttvwaalwijk.nl

Selma Straatman
Ben Blijlevens
Gert-Jan van Alebeek
Jan Lommers
Mari Steenbergen
Ben Blijlevens
Arnold Timmermans
Marcel IJpelaar
Theo de Laat

06-58908037
06-12873596 / secretaris@ttvwaalwijk.nl
06-53158194 / gert-jan@ttvwaalwijk.nl
0416-530115
0416-334240
06-12873596 / secretaris@ttvwaalwijk.nl
06-18936213 / onderhoud@ttvwaalwijk.nl
06-40037899
06-25095013 / redactie@ttvwaalwijk.nl

Francis v Woensel
Henk van Berkel
Francis v Woensel
Peter Brand
Joop Verhoeven
Hanny Pullens
Tiny van Delft
Anneke Kokx
Arnold Timmermans

06-22812483 / toernooien@ttvwaalwijk.nl
06-33176378
06-22812483 / barcommissie@ttvwaalwijk.nl
06-5103061
06-46298165
06-33890279
06-13418363
06-43098291
06-18936213

AANSCHAF SPEELMATERIAAL
Via Gert-Jan van Alebeek kun je speelmaterialen
waaronder batjes, rubbers, cleaner et cetera bestellen.
Deze materialen worden besteld bij onze huisleverancier POSNO-SPORT te Weert. Het voordeel van POSNOSPORT is dat er geen verzendkosten in rekening worden gebracht en dat onze
vereniging er een leuke marge aan overhoudt.
Gert-Jan heeft uitgebreide kennis over rubbers en batjes en kan je uitstekend
informeren over eventueel te maken keuzes hierin. Het plakken van de rubbers kan
Arnold Timmermans voor je doen. Nadat jij je bestelling hebt ontvangen, stuurt de
penningmeester je een mailbericht voor het te betalen bedrag.
WELKOM AAN DE NIEUWE LEDEN:
Lars Kerst – junior
Maartje Meijs - junior
Omar Agoslo – senior
Mohammadnour Alhalabien – senior
Ammar Almasri - senior
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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.
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
€ 43,50
€ 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.
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN:
 Batgeheimpjes kopij sluitingsdatum uitgave oktober: 1 december 2018
 Bestuursvergadering: 3 oktober 2018
 Rabobank Clubkas Campagne: de stemperiode is van 2 oktober t/m 14 oktober.
 Speelschema najaar NTTB:
 NTTB-competitie senioren: maandag 3 september – zaterdag 1 december
 NTTB-competitie jeugd: zaterdag 8 september – zaterdag 1 december
 TTL-competitie: maandag 17 september – vrijdag 30 november
 TTl promotie/degradatie: vrijdag 7 december bij TTV Irene
 Open Boxtelse kampioenschappen 2018: zaterdag 20 oktober (www.taverbo.nl)
 Handicaptoernooi TTV Waalwijk, zaterdag 27 oktober 2018
 Grote Clubactie van 15 september t/m 22 november 2018
 Jeugdranglijstweekend T-kwadraat Tilburg, NJK Para en NSK op 10-11 november
 50e Batswingers (senioren en junioren), zondag 16 december 2018
(www.batswingers.nl/toernooi)
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UNIEKE SPAARACTIE BIJ ALBERT HEIN JANSEN TE WAALWIJK
Albert Heijn Jansen start vanaf 20 augustus met een spaaractie waarbij leden van onze
vereniging kunnen sparen voor praktische sportartikelen. De actie duurt tien weken
waarbij klanten bij elke €10,- aan boodschappen en geselecteerde actieproducten een
‘actiezegel’ ontvangen. De actiezegels kan je plakken in het speciaal voor onze
vereniging gemaakte spaarboekje. Deze worden voorafgaand aan de actie verspreid
onder de leden. Daarnaast zullen er voldoende spaarboekjes in de winkel liggen.
Op voorgaande pagina vind je een overzicht van de artikelen waarvoor je kunt sparen.
Deze artikelen zijn voorzien van ons TTV Waalwijk-logo. Klanten kunnen de spaarkaart
bij de servicebalie inruilen voor een actiecode. Met deze actiecode ga je naar de
website die speciaal voor onze club is gemaakt. Hierin kunnen leden hun artikelen
eenvoudig personaliseren en vervolgens afrekenen met de actiecode. Er zal geen extra
bijbetaling gevraagd worden.
Albert Heijn Jansen biedt TTV Waalwijk de mogelijkheid om een verdienste te halen
uit deze actie. De bezoekende klanten krijgen namelijk ook tijdens deze actieperiode
bij elke €5,- een Duppie bijgeschreven op hun bonuskaart. Daarnaast krijg je per
ingeleverde actiezegel een extra Duppie. Deze Duppies kan je natuurlijk sponsoren aan
TTV Waalwijk. Hoe mooi zou dat zijn, als iedereen dat in deze periode doet.
Het bestuur wil deze actie van Albert Hein Jansen van harte onder ieders aandacht
brengen waarmee leden straks met allerlei sportartikelen met opdruk van TTV
Waalwijk voorzien zijn. Dit versterkt de clubbinding!
Grote Clubactie 2018
De Grote Clubactie begint dit jaar op zaterdag 15 september
2018, loten mogen t/m 22 november 2018 geregistreerd
worden. TTV Waalwijk doet ook dit jaar mee met de Grote
Clubactie. Een lot kost € 3,00 waarvan 80% als opbrengst naar
onze vereniging gaat. Naast de hoofdprijs van € 100.000,- zijn
in de loterij van de Grote Clubactie veel andere mooie prijzen
te winnen.
Tijd om te lachen
Na een lange, vermoeiende werkdag zat een vrouw in de trein op weg naar huis, en
sloot haar ogen. Toen de trein het station uit reed, haalde een jongeman die naast
haar zat, zijn mobieltje uit zijn zak en begon op luide toon te spreken.
"Hoi liefje, hier Erik, ik zit in de trein. Ja, ik weet dat het de trein van half 7 is en
niet die van half 5, maar de vergadering liep uit.... Nee, schatje, niet met dat
blondje van de afdeling betalingen, met de baas.... Nee, honnepon, jij bent de enige
in mijn leven... Ja, echt, ik zweer het."
Een kwartier later was hij nog op luide toon aan het praten, toen de vrouw die naast
hem zat er genoeg van had. Ze leunde naar hem over en zei dicht bij de telefoon:
"Erik, hang de telefoon op en kom terug in bed."
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Tafeltennisweekend Tilburg 10 en 11 november 2018. Help mee! Doe mee! Werf mee!
Op zaterdag 10 november en zondag 11 november wordt het Jeugdranglijsttoernooi als
ook de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen Paratafeltennis (NJK Para) in het Tkwadraat in Tilburg gehouden.
Het wedstrijdprogramma
Op https://www.nttb.nl/zuidwest/nieuws/jrw-tilburg-1011-november-2018-njk-paraen-studenten-kampioenschappen vind je informatie over de inschrijving voor de diverse
tafeltennistoernooien. Dit jaar zijn dit:
 zaterdag 10 november: Jeugdranglijsttoernooi
 zaterdag 10 november van 15.00 uur tot 20.00 uur: Tafeltennis voor jongeren uit
de Tilburgse wijken (side-event)
 zaterdag 10 november van 19.00 uur tot 21.30 uur: PingPongbazen on Tour - halte
Tilburg - PRIMEUR!!!
 zondag 11 november: A-Jeugdranglijsttoernooi
 zondag 11 november: Nederlandse Jeugd Kampioenschappen Paratafeltennis
 zondag 11 november: Nederlandse Studenten Kampioenschappen Tafeltennis NIEUW!!!
Nederlandse Studenten Kampioenschappen Tafeltennis Individueel & Ping Pong
Studenten Team Cup
Organisatie: STT Hyperion (Tilburg).
Doelgroep: alle full-time studenten, ook buitenlandse studenten en mensen die vorig
studiejaar (2017/2018) nog studeerden. Lidmaatschap van een vereniging is niet
noodzakelijk.
 Van 10.00 tot 15.00 uur: NSK individueel
 Van 14.00 tot 18.00 uur: Ping Pong Studenten Team Cup (teams van 2, 3 of 4
studenten)
* Je kunt ook deelnemen aan allebei.
PingPongbazen on Tour: halte Tilburg
De Tafeltennisbond zet tafeltennisaanbod binnen het bedrijf in de schijnwerpers. Zie
www.tafeltennis.nl/bedrijfstafeltennis. Een mooie tool hiervoor is de nieuwe app
PingPongbaas. Aanvullend wordt er wedstrijdaanbod ontwikkeld onder de naam
PingPongbazen on Tour. Op zaterdag 10 november is de eerste halte in T-Kwadraat te
Tilburg, van 19.00 uur tot ca 21.30 uur. Inschrijven kan met je bedrijf. De
wedstrijdopzet is individueel. Er komt wel een bedrijfsklassement. Welk bedrijf wordt
de PingPongbaas in Tilburg 2018?
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De organisatie van het Tafeltennisweekend zoekt vrijwilligers
De voorbereidingen zijn in volle gang. De organisatie is weer op zoek naar diverse
vrijwilligers en hopen dat jullie ook (een deel van het weekend) willen helpen.
Uiteraard gaat voor de coaches het coachen en voor de spelers het spelen voor. Maar
ook rondom de wedstrijden is er genoeg te doen.
We hebben hulp nodig op de volgende tijden:
 vrijdag 9 november (overdag): ontvangst 2 vrachtwagens met de
tafeltennismaterialen
 vrijdag 9 november: opbouwen ruim 50 tafels in T-Kwadraat, 22.00 tot 24.00 uur
(met daarna nog een drankje en een bitterballetje)
 zaterdag 10 november van 9.00 uur tot 22.00 uur: diverse werkzaamheden
 zondag 11 november van 9.00 uur tot 18.00 uur: diverse werkzaamheden
 zondag 11 november van 18.00 uur tot 19.00 uur: opruimen
 maandag 12 november (overdag): 2 vrachtwagens komen de tafeltennismaterialen
weer ophalen
De functies waarvoor we vrijwilligers zoeken zijn:
 helpen bij de ontvangst van de materialen op vrijdag overdag
 helpen met het opbouwen van de zaal op vrijdagavond
 baancommissarissen op zaterdag en zondag (van 9.00 tot ca 18.00 uur, halve dag
kan ook)
 mensen die de uitslagen invoeren (beide dagen)
 een paar hulpen op zaterdag vanaf 15.00 uur en een paar hulpen op zaterdag
vanaf 18.00 uur voor de beide side-events
 een paar “manusjes van alles” voor diverse werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld
ontvangst van de spelers en het uitdelen van lunches
 helpen met opruimen op zondag na afloop van de wedstrijden (zal ongeveer om
18.00 uur zijn)
 helpen bij het ophalen van de tafels en de overige materialen op maandag
(wederom 2 vrachtwagens)
Voor de organisatie van zo’n geheel weekend zijn we afhankelijk van de inzet van de
vele vrijwilligers in het weekend zelf. De afgelopen jaren hebben we veel expertise
opgebouwd. Hier willen we een vervolg aan geven. Het is nu mogelijk om thuis (via
online modules) een opleiding Toernooileider-2 (TL-2) te volgen. Tijdens het
toernooiweekend kun je dan meekijken met de organisatie. Op deze manier krijg je
meer inzicht in de totale organisatie. Deze informatie kun je gebruiken bij het
organiseren van andere toernooien, bijvoorbeeld bij je vereniging. Speciaal voor onze
vrijwilligers kunnen we deze TL-2 opleiding gratis aanbieden. Voor meer informatie
zie https://www.nttb.nl/opleidingen/toernooileidersopleidingen/toernooileider-2 .
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Handicaptoernooi TTV Waalwijk
Op zaterdag 27 oktober 2018, aanvang 13.00 uur, organiseert de
toernooicommissie een handicaptoernooi (punten) voor senioren.
Inschrijvingen moeten uiterlijk woensdag 17 oktober 2018 (maar liever
eerder) ingeleverd zijn bij Francis van Woensel, of per e-mail:
toernooien@ttvwaalwijk.nl.
Uiteraard kun je het inschrijfformulier ook afgeven op de club, bij de dienstdoende
barkeep(st)er. Inschrijfgeld is niet van toepassing!
Het toernooi zal alleen doorgang vinden bij minimaal 16 deelnemers. Deelname aan dit
toernooi is mogelijk voor leden van TTV Waalwijk mits je op 27 oktober a.s. 16 jaar of
ouder bent.
De toernooicommissie: Francis, Gert-Jan en Henk
Tijd om te lachen
Agent tegen Jan: Uw licht doet het niet en uw remmen werken niet, dat gaat u 80 euro
kosten.
Jan: Als-t-ie zaterdag maar klaar is!
Jantje komt thuis van de tennisles. Zijn witte broek is van onder tot boven vuil. Zijn
moeder moppert: 'Je zier eruit als een vieze big. Je weet toch wat een big is?' 'Jazeker…
het kind van een varken!'
Andries kwam thuis terug van de tandarts. Zijn vrouw vroeg of het allemaal was
meegevallen. "Mmmm," sprak Andries met veel moeite, "door al die ingrepen van de
tandarts, kan ik m'n mond bijna niet meer bewegen." "Nou," zei z'n vrouw, "hier is het
ook allemaal niet lekker gegaan! "Mijn moeder, jouw schoonmoeder, is vanmorgen met
de fiets gevallen… enkel gebroken, knieën kapot en het hele gezicht vol met
schrammen." "Ai verschrikkelijk…," zegt Andries met heel veel moeite, "… en dat net
vandaag nou ik niet kan lachen!"
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TTV Waalwijk neemt ook dit jaar weer deel aan de Rabobank ClubKas Campagne 2018
Beste (ouder van) tafeltennisser, tafeltennisster,
Bankier je bij de Rabobank De Langstraat en ben je nog geen lid? Bel dan met je
Rabobank, maak jezelf direct lid en ontvang alsnog een stemcode.
Bankier je bij de Rabobank De Langstraat en ben je WEL lid bij de Rabobank, dan
ontvang je komende dinsdag 2 oktober een stembiljet voor de Rabobank Clubkas
Campagne. Met dit stembiljet heb je 5 stemmen in handen. Iedere stem is ongeveer €
5,00 waard. Je 5 stemmen moet je minimaal over 3 verenigingen verdelen, want je
kunt maar maximaal 2 stemmen aan 1 verenging geven. Zelf kun je dus met jouw
stembiljet maar maximaal 2 stemmen aan TTV Waalwijk geven.
We zijn ontzettend blij met die 2 stemmen van je. Echter wanneer ik je stembiljet
mag ontvangen, ga ik me inspannen voor onze club om via een omweg het maximale
van 5 stemmen in plaats van 2 te scoren. Ik heb contact met andere verenigingen om
ervoor te zorgen dat zij hetzelfde doen en we stemmen met elkaar kunnen ruilen.
Hierdoor heb ik vorig jaar het bedrag kunnen vergroten tot het mooie bedrag van
totaal eur 329,16.
Zou ik je stembiljet uiterlijk voor 12 oktober mogen ontvangen? We kunnen het
geld heel goed gebruiken!
Je stembiljet mag je bij de bar afgeven of bij mij thuis in de brievenbus (Groen van
Prinstererlaan 23 Waalwijk) stoppen of ik kom je stembiljet bij je thuis ophalen. Je
mag de stemcode of een leesbare foto ervan naar me mailen (gertjan@ttvwaalwijk.nl) of sms-en/app-en (06-53158194).
Nog mooier zou het zijn, wanneer je bij je familie, kennissen of buren ook de
stemcodes of stembiljetten inzamelt om zo nog meer rendement uit de Rabobank
Clubkas Campagne te halen.
Wil je (naast 2 stemmen aan TTV Waalwijk) ook aan een tweede club 2 stemmen
geven, dan wil ik nog steeds graag je 5de stem hebben. Schrijf dan op je stembiljet
welke club je nog meer 2 stemmen wilt geven. Ik zal je wens dan naleven en met je
5e stem gaan ruilen.
Gebruik je stemcode svp niet eerst zelf, want met de stemcode kun je maar
één keer inloggen.
Alvast bedankt voor je steun en stembiljetten.
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan van Alebeek
namens TTV Waalwijk
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Heren
Haarverzorging
CEES HEESBEEN
Alleen op afspraak, maandag gesloten.
Kerkstraat 5, 5141 EA Waalwijk
Tel. 0416-334772
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