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VAN DE REDACTIE
De competities zijn weer in volle gang. Dit geldt gelukkig ook voor de
jeugdcompetitie. Oorspronkelijk kon de technische commissie geen jeugdteam
samenstellen, maar door een verlate aanmelding van Lars Kerst en Jochem van der
Pol kon samen met Reno Bos alsnog Waalwijk 1 worden samengesteld. Jongens veel
succes toegewenst!
De Algemene (leden)Vergadering van 6 februari jl. was goed bezet met meer dan 30
leden. De concept-notulen van deze vergadering tref je verderop in Batgeheimpjes
aan.
De volgende kopijsluiting staat gepland voor 27 april 2019. 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 Dereli
Mark Nieuwenhuizen
Gerard van Haaren
Ad Pullens
Monique Klerkx
Anneke Kokx
John Bloem
Nick Christophe
Kees van Vugt

1 mrt
4 mrt
14 mrt
14 mrt
19 mrt
19 mrt
28 mrt
29 mrrt
31 mrt

Joop Verhoeven
Gerard Loonen
Wim Muskens
Richard Smits
Carla Soeters
Tiny van Delft
Diny Dingemans
Karin van Dun
Henri Timmermans
Wesly van der Pol
Piet Hoefmans

1 apr
13 apr
16 apr
1 mei
3 mei
5 mei
14 mei
19 mei
19 mei
21 mei
23 mei

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

Theo de Laat
Miranda Kuijpers
Theo de Laat
Hans de Vaan
Gert-Jan van Alebeek
Karin van Dun

voorzitter@ttvwaalwijk.nl / 06-25095013
secretaris@ttvwaalwijk.nl / 06-30810775
penningmeester@ttvwaalwijk.nl / 06-25095013
hans@ttvwaalwijk.nl / 06-22364617
gert-jan@ttvwaalwijk.nl / 06-53158194
karin@ttvwaalwijk.nl / 06-320491442

DE WEDSTRIJDLEIDING:
NTTB:
TTL:
Jeugdzaken:

Gert-Jan van Alebeek
Gert-Jan van Alebeek
Gert-Jan van Alebeek
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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.
INDELING SPEEL- EN TRAININGSTIJDEN VANAF 1 JANUARI 2019:
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 (06-52301555) 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
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.
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COMMISSIES E.D.
Jeugdzaken
Advies speelmaterialen
Wedstrijdleiding NTTB
Wedstrijdleiding TTL
Ledenadministratie
Recreatiecommissie

NAAM
Gert-Jan van Alebeek

Theo de Laat
Gert-Jan van Alebeek
Jan Lommers
Mari Steenbergen
Onderhoudszaken
Arnold Timmermans
Marcel IJpelaar
Redactie Batgeheimpjes Theo de Laat
Webmaster
Toernooicommissie
Francis v Woensel
Henk van Berkel
Gert-Jan van Alebeek
Barcommissie
Francis v Woensel
Joop Verhoeven
Hanny Pullens
Tiny van Delft
Schoonmaak
Anneke Kokx
Repareren, plakken
Arnold Timmermans
speelmateriaal

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

06-25095013 / penningmeester@ttvwaalwijk.nl
06-53158194 / gert-jan@ttvwaalwijk.nl
0416-530115
0416-334240
06-18936213 / onderhoud@ttvwaalwijk.nl
06-40037899
06-25095013 / redactie@ttvwaalwijk.nl
06-22812483 / toernooien@ttvwaalwijk.nl
06-33176378
06-53158194
06-22812483 / barcommissie@ttvwaalwijk.nl
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.
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.
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DE CONTRIBUTIE PER 1 JANUARI 2019
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 Theo de Laat. 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 maart: 3 april 2019
 Beginnerstoernooi bij TTV Waalwijk op zondag 7 april 2019
 Bestuursvergadering: 27 april 2019
 Speelschema NTTB voorjaar 2019:
 NTTB-competitie senioren: maandag 28 januari – vrijdag 26 april
 NTTB-competitie junioren: zaterdag 2 februari – zaterdag 20 april
 Beslissingswedstrijden worden op vrijdag 10 mei 2019 gespeeld.
 TTL-competitie: maandag 24 januari t/m dinsdag 30 april 2019
 TTL promotie/degradatie: maandag 29 april 2019 bij SWAN
 TTL promotie/degradatie: woensdag 1 mei 2019 bij Tilbria
 TTL bekercompetitie vanaf maandag 6 mei 2019
BEGINNERSTOERNOOI
TTV Waalwijk organiseert op zondag 7 april 2019 het beginnerstoernooi. De
uitnodiging van dit toernooi en de wijze van inschrijven vind je op
www.ttvwaalwijk.nl. Dit toernooi is bedoeld voor de echte beginners en de
competitiespelers met een ELO-rating welke nog niet eerder boven 350 is gekomen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal er worden gespeeld in meerkampen of via
het Zwitsers systeem.
CLUBKAMPIOENSCHAPEN 2019
Op zaterdagmiddag 26 januari 2019 stonden Henry Timmermans en de 2018clubkampioen Frank van Logten in de finale tegenover elkaar.
Henry was hierbij in het voordeel en wist de titel clubkampioen 2019 op zijn naam te
zetten. Henry, gefeliciteerd!
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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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WELKOM AAN DE NIEUWE LEDEN:
Richard Smits – senior
Joost Sterrenburg – senior
Jochem van der Pol – junior
Peter Rosenbrand – senior

TIJD OM TE LACHEN
Pietje zit al weken verveeld voor zich uit te staren in de klas. De juf krijgt het op
haar zenuwen en vraagt: "Pietje, wat is jouw probleem?" Pietje antwoordt: "Ik ben
veel te slim voor de 1e klas. Mijn zusje zit in de derde klas maar ik weet veel meer
dan zij en dus moet ik òòk eigenlijk naar de 3e klas". De juffrouw vindt dat een
moeilijke kwestie en spreekt erover met de directeur. Terwijl Pietje buiten het
kantoor van de directeur moet wachten legt de juffrouw het probleem aan hem uit.
"Laat hem maar binnenkomen, dan zal ik hem even persoonlijk testen." zegt de
directeur. "Als hij ook maar één vraag niet kan beantwoorden dan blijft hij gewoon
in de 1e klas". De juffrouw gaat hiermee akkoord en Pietje mag binnenkomen. De
directeur: "Hoeveel is 3 x 3?" Pietje: "9" Directeur: "Hoeveel is 6 x 6 ?" Pietje: "36"
En zo beantwoordt Pietje alle vragen die eigenlijk een derde klasser pas behoort te
weten. De directeur kijkt de juffrouw aan en zegt: "Ik denk dat Pietje best wel naar
de 3e klas kan gaan." Maar de juffrouw twijfelt nog steeds en vraagt of ze ook nog
een paar vragen mag stellen. De directeur gaat hiermee akkoord en de juffrouw stelt
haar eerste vraag: "Waarvan heeft een koe er vier, terwijl ik er maar twee heb?"
Pietje: "benen" De Juffrouw: "Wat heb jij in je broek en ik niet?"Pietje: "Zakken" De
Juffrouw: "Wat begint met een K en eindigt met een T, is behaard, ovaal en
smakelijk?" Pietje: "een kokosnoot". Intussen zakte de mond van de directeur ver
open van verbazing. De juffrouw vervolgde met: "wat gaat er hard en stijf je mond
binnen en komt er zacht en slap uit?" Pietje: "kauwgum" De Juffrouw: "Wat doet een
man rechtopstaand, een vrouw zittend en een hond op drie poten?" Pietje: "Een hand
geven" De Juffrouw: "noem een Engels woord dat begint met een F en eindigt met
een K" Pietje: "Firetruck" De directeur zucht heel diep en zegt: "Laat hem maar naar
de vijfde klas gaan, want die laatste zes vragen had ik al allemaal fout."
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