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VAN DE REDACTIE
De (school)vakanties zijn weer voorbij, tijd dus om de trainingen weer intensiever op
te pakken, want de competities starten weer vanaf 9 september. Komend seizoen
wordt in de NTTB-competitie met twee senioren en een jeugd team gespeeld. De TTLcompetitie is weer vertegenwoordigd met elf Waalwijk teams. Iedereen een sportief
en succesvol seizoen toegewenst.
In september starten ook de Grote Clubactie en de Rabo Clubsupport. Verderop in
Batgeheimpjes staat hoe jij hieraan jouw steentje kunt bijdragen.
De volgende kopijsluiting staat gepland voor 29 september 2019. Wil jij een stukje
schrijven over een wedstrijd of een ander onderwerp, mail dit 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 september en oktober zijn de volgende leden en/of vrijwilligers jarig.
Namens TTV Waalwijk van harte gefeliciteerd.
Gert-Jan van Alebeek
Chris Schapers
Herman van den Berg
Arno Heijkoop
Jo Lommers
Hanny Pullens
Jan Quirijns
Harrie Klerkx
Jos Verhulst

3
20
23
24
25
25
25
27
28

sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep
sep

Maurice vd Hoven
Berry Timmermans
Geza Gritto
Mari Steenbergen
Annemieke de Haan
Marrie Kerst
Kees Kroeze
Lars Kerst

30 sep
1 okt
7 okt
16 okt
17 okt
27 okt
27 okt
30 okt

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

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

WELKOM AAN DE NIEUWE LEDEN:
Ira Sprangers – senior
Martien Sprangers – senior
Mylene Knorr - senior
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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

Competitie senioren TTL
Vrijspelen senioren *)
Dinsdag
Training junioren
Training senioren (4 tafels)
Competitie senioren TTL
Vrij spelen senioren (overige tafels)
Woensdag
Gesloten
Donderdag
Vrij spelen senioren
Training junioren
Competitie senioren TTL
Vrij spelen senioren
Vrijdag
Competitie NTTB
Vrijspelen senioren *)
Zaterdag
Competitie junioren NTTB
Vrij spelen junioren en senioren*)
*) Zaal alleen open tijdens competitiewedstrijden.

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

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.
AANSCHAF SPEELMATERIAAL
Via Gert-Jan van Alebeek kun je speelmaterialen
waaronder batjes, rubbers, cleaner et cetera bestellen.
Deze materialen worden geleverd door POSNO-SPORT.
Het voordeel van POSNO-SPORT 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.
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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.
COMMISSIES E.D.
Jeugdzaken
Advies speelmaterialen
Wedstrijdleiding NTTB
Wedstrijdleiding TTL
Ledenadministratie

NAAM
Gert-Jan van Alebeek

CONTACTGEGEVENS
06-53158194
gert-jan@ttvwaalwijk.nl

Theo de Laat

Recreatiecommissie

Gert-Jan van Alebeek

Onderhoudszaken

Jan Lommers
Mari Steenbergen
Arnold Timmermans

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

Marcel IJpelaar
Redactie Batgeheimpjes Theo de Laat
Webmaster
Toernooicommissie
Francis v Woensel

Barcommissie

Schoonmaak
Repareren, plakken
speelmateriaal

Henk van Berkel
Gert-Jan van Alebeek
Francis v Woensel
Joop Verhoeven
Hanny Pullens
Tiny van Delft
Anneke Kokx
Arnold Timmermans

TIJD OM TE LACHEN
Nooit ruzie… Hoe kan dat?
Annemiek vertelt aan Carla dat zij het zo geweldig heeft met haar man. Carla: “Ik mag
toch aannemen dat jullie ook wel eens ruzie maken?” Annemiek: “Nee, we hebben
nooit ruzie.” “Dat kan toch niet waar zijn. Hoe is dat mogelijk?” vraagt Carla.
Annemiek: “Nou… de ene helft van de tijd doe ik waar ik zin in heb, en de andere helft
doet mijn man waar ik zin in heb!
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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 oktober: 29 september 2019
 Bestuursvergadering: 25 september 2019
 Speelschema NTTB najaar 2019: maandag 9 september – zaterdag 30 november
 Speelschema TTL najaar 2019: maandag 9 september – zaterdag 23 november
 Grote Clubactie: start lotenverkoop vanaf 14 september 2019
 Rabo Clubsupport: stemmen is mogelijk van 27 september t/m 13 oktober 2019

TIJD OM TE LACHEN
Kleine Frits: "Papa, klopt dat jouw leesbril alles groter maakt?
Vader: "Ja dat klopt."
Fritsje: "Nou zet hem dan maar op als je de cijfers van mijn rapport bekijkt!"
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GROTE CLUBACTIE
Op zaterdag 14 september start de landelijke verkoop Grote Clubactie. Ook dit jaar
doet onze vereniging mee met de Grote Clubactie. Ook dit jaar zijn er weer gave
prijzen te winnen voor jeugdleden als verkopers. Wil jij (samen met je team) kans
maken op een van de prijzen?
Digitaal is de nieuwe wereld. Daarom ontvangen alle leden een e-mailbericht met het
verzoek één of meerdere loten online te kopen. De verkoopprijs van een lot bedraagt
€ 3,00 waarvan 80% ten gunste van TTV Waalwijk komt. Doelstelling van de
verkoopopbrengst is een of twee nieuwe speeltafels aan te schaffen.

De Grote Clubactie organiseert de Kids-verkoopwedstrijd 2019
Via een eigen verkooppagina kunnen (jeugd)leden zelf online loten verkopen.
Lotenverkopers ontvangen via een e-mail een link van hun persoonlijke
verkooppagina. Daarnaast krijgen ze tips & tricks met voorbeelden om de link te
delen met familie, vrienden en kennissen via e-mail, social media en WhatsApp.
De beste lotenverkopers van 2019 maken kans op één van de ruim 100 fantastische
prijzen zoals een Nintendo Switch, een fiets of één van de andere mooie prijzen zoals
entreekaarten voor een pretpark of een trainingspak van Masita. Waar wacht je dus
nog op?! Meer informatie over deze verkoopwedstrijd tref je aan op
https://clubactie.nl/lotenverkopers_win_acties.html.
Superlot van € 150,Een Superlot, bestaande uit 50 loten van € 3,-, is uitermate geschikt om te verkopen
aan sponsors en lokale bedrijven. Daarnaast is gebleken dat Superloten ook veel worden
verkocht aan seniorenteams binnen de vereniging. Een Superlot is een mooie vorm van
mini-sponsoring waarbij de koper, na het afgeven van een eenmalige machtiging, 50
lotnummers op zijn bankafschrift ontvangt.
De incassering wordt uitgevoerd door de Grote Clubactie, waarna de vereniging hier
80% van ontvangt (€ 120,-). Indien de koper graag 50 papieren loten ontvangt om deze
bijvoorbeeld te verdelen onder zijn klanten of vrienden, kan dit aangegeven worden
op het aankoopformulier.
TIJD OM TE LACHEN
Adam en Eva liggen op een stralende dag in het aardsparadijs.
Opeens vraagt Eva: "Hou je van me?"
Adam draait zich verveelt om en zegt: "Van wie anders!"
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OVER RABO CLUBSUPPORT
“Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De echte winst van clubs, stichtingen
en verenigingen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk
opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten
we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank
ieder jaar een deel van onze winst aan verenigingen door het hele land. Zodat zij
kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken.
Rabobank. Growing a better world together.
Samen vieren we de winst!
Met Rabo ClubSupport investeren we als coöperatieve bank een deel van onze winst in
lokale clubs en verenigingen. Rabobank De Langstraat stelt dit jaar € 200.000,beschikbaar.”

Heb jij een bankrekening bij de Rabobank? Lees dan zeker verder want ook dit jaar
doet TTV Waalwijk mee aan de Rabobank ClubSupport. Ben jij al lid van Rabobank de
Langstraat? Dat is mooi, want leden van de bank ontvangen in september per post een
kaart met een unieke code waarmee jij op onze vereniging kunt stemmen. Deze
stemmen zijn geld waard!
Van vrijdag 27 september tot en met zondag 13 oktober kan jij via de stemsite van de
Rabobank jouw stem uitbrengen en op deze manier TTV Waalwijk een warm hart toe
dragen. Ieder Rabobank-lid ontvangt vijf stemmen, waarvan maximaal twee stemmen
op dezelfde vereniging mogen worden uitgebracht. Ben jij nog geen lid, maar wel klant
van de bank? Dan kan je gratis lid worden en tijdens de stemronde stemmen op TTV
Waalwijk.
Het
gratis
lidmaatschap
aanvragen
kan
via
www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden.
Kijk op Rabo ClubSupport voor meer informatie. Zodra de stemperiode wordt geopend
zullen wij je per mailbericht verder informeren.

Batgeheimpjes september 2019

Pagina 8 van 12

TIJD OM TE LACHEN
Huwelijkstoeter
Zoon: “Papa, waarom toeteren al die auto’s?”
Papa: “Dat is voor een huwelijksfeest jongen.”
Zoon: “Maar papa, een toeter is toch om mensen te waarschuwen?”
Papa: “Zo is het, jongen!”
Een echtpaar staat klaar om een avondje uit te gaan. Ze laten een paar lampjes aan,
schakelen het antwoordapparaat in, dekken de kooi van de parkieten af en laten de
kat in de achtertuin. Vervolgens bellen ze een taxibedrijf. De taxi arriveert en ze
openen de voordeur. Op dat moment schiet de kat langs hen heen het huis weer binnen.
Ze willen persé niet dat de kat binnen blijft, want dan lopen de vogels gevaar. ‘Ik vang
hem wel, stap jij maar vast in’ zegt de man. De kat glipt naar boven en de man gaat
er achteraan. Terwijl de vrouw in de taxi zit te wachten, wil ze niet dat de
taxichauffeur weet dat er de hele avond niemand thuis is. Daarom zegt ze tegen de
chauffeur dat haar man er aan komt. ‘Hij is nog boven om mijn moeder gedag te
zeggen.’ Een paar minuten later stapt de man in en zegt als ze wegrijden: ‘Sorry dat
het zo lang duurde, maar dat stomme kreng verstopte zich onder het bed. Ik moest
haar met een klerenhanger dwingen om er onderuit te komen. Toen probeerde ze er
weer vandoor te gaan, maar ik greep haar in haar nekvel. Toen heb ik haar in een laken
gewikkeld om te voorkomen dat ze me zou krabben. En dat hielp. Ik sleurde haar met
haar dikke kont de trap af en gooide haar in de achtertuin.’ Op dat moment knalt de
taxi tegen een geparkeerde auto aan.
Een nieuwe tv
Een dom blondje wil een nieuwe TV kopen en gaat naar de elektrozaak. Daar ziet ze
een TV staan die haar bevalt en ze zegt tegen de verkoper dat ze die wil kopen. ”Sorry,
mevrouw,” zegt de verkoper, “maar wij verkopen niets meer aan domme blondjes, we
hebben daar al genoeg problemen mee gehad”. Het domme blondje gaat teleurgesteld
naar huis. Omdat ze die TV echt wil hebben, besluit ze haar haren bruin te verven. De
volgende dag staat ze weer bij de verkoper voor diezelfde TV. “Sorry mevrouw,” zegt
de verkoper weer, “maar wij verkopen niets meer aan domme blondjes”. Verbaasd
gaat het blondje weer naar huis, daar scheert ze haar hoofd kaal en doet een zwarte
pruik op. De volgende dag gaat ze weer naar de verkoper. “Sorry mevrouw,” zegt de
verkoper weer, “maar wij verkopen niets meer aan domme blondjes.” “Maar hoe weet
je nu dat ik een blondje ben?!”, vraagt het blondje. “Nou, dat is helemaal geen TV
maar een magnetron!”
"Mijn hond is heel bijzonder: Hij brengt mij iedere ochtend de krant." "Maar dat is toch
niet zo heel bijzonder?" "Jawel, want ik heb geen abonnement!"
Jantje's vader hoort zijn zoontje tegen zijn konijn praten: 'Hoeveel is vijf plus vijf?'
'Waar ben je nu weer mee bezig?' vraagt vader stomverbaasd. Jantje antwoordt:
'Meester zegt dat konijnen heel snel kunnen vermenigvuldigen, maar dit stomme beest
kan niet eens optellen!'
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VERKOPEN BAR
Zoals velen al hebben ervaren is de verkoop van frisdrank en bier aangepast. Coca cola,
sinas, bitter lemon, mineraal water e.d. worden nu per flesje verkocht waarmee een
constante kwaliteit wordt geboden. Tevens zijn we overgestapt op Hertog Jan bier. De
1,5 liter flessen zijn komen te vervallen waarmee voortaan een constante kwaliteit kan
worden geboden.
Het bestuur heeft voor de inkoop van alle dranken (bier en frisdranken) een nieuwe
overeenkomst afgesloten met Harry de Louw uit Waalwijk. Op basis van een
bruikleenovereenkomst is een nieuwe barkoeling en grote koelkast geplaatst. De eerste
reacties van onze leden waren direct positief op deze wijziging.

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