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VAN DE REDACTIE
Traditioneel lopen er in september/oktober een aantal acties waaraan onze
vereniging deelneemt. De Grote Clubactie en de Rabo Clubsupport zijn de
belangrijkste hierbij. Verderop in Batgeheimpjes staat hoe jij hieraan jouw steentje
kunt bijdragen.
Met het besluit van de Hoge Raad dat het per direct niet meer toegestaan is
rookruimtes te gebruiken, is ook TTV Waalwijk gehouden aan een totaal rookverbod
in onze speelaccommodatie. Verderop in Batgeheimpjes meer info hierover.
De volgende kopijsluiting staat gepland voor 24 november 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 november en december zijn de volgende leden en/of vrijwilligers
jarig. Namens TTV Waalwijk van harte gefeliciteerd.
Berry Timmermans
Geza Gritto
Mari Steenbergen
Annemieke de Haan
Marrie Kerst
Kees Kroeze
Lars Kerst
Reno Bos
Bianca de Cort
Bas Schuurmans
Richard Frodyma

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

Theo de Laat
Maurice van Alebeek
Jochem van de Pol
Marcel IJpelaar
Rob Jansen
Henk van Berkel
Colin Bastiaens
Sebastiaan de Jong
Rini Soeters
Jesper IJpelaar

19 nov
29 nov
2 dec
4 dec
4 dec
8 dec
10 dec
12 dec
30 dec
31 dec

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:
John Timmermans – senior
Tom Smits – junior
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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

Redactie Batgeheimpjes
Webmaster
Toernooicommissie

Barcommissie

Schoonmaak
Repareren, plakken
speelmateriaal

Marcel IJpelaar
Theo de Laat
Francis v Woensel
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
Jantje zeurt al maanden zijn ouders de oren van hun kop dat hij een broertje wil. Op
een dag is vader dat gezaag spuugzat. Hij roept Jantje en zegt:
"Kijk, hier heb je wat graszaad. Strooi dit maar goed rond in de tuin en dan komt de
ooievaar wel vanzelf."
Jantje strooit het graszaad overal rond.
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Twee maanden later krijgen de buren een baby. Tijdens het kraambezoek zegt Jantje
kwaad tegen de buurman:
"Als je maar weet dat het niet uw zaad was maar dat van mijn vader!"
DE CONTRIBUTIE PER 1 JANUARI 2019
PER KWARTAAL:
Junior recreant t/m 17 jaar
:
€ 26,50
Junior NTTB-competitiespeler t/m 17 jaar :
€ 40,00
Senior recreant
:
€ 25,00
Senior NTTB-competitiespeler
:
€ 42,50
Senior NTTB-TTL-competitie-/bekerspeler :
€ 43,50
Senior TTL-competitie-/bekerspeler
:
€ 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 december: 24 november 2019
 Bestuursvergadering: 30 oktober 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
 Jeugdranglijsttoernooi Tilburg en NJK paratafeltennis: 10 november 2019
 51e Batswingers toernooi voor jeugd en senioren op zondag 15 december 2019
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GROTE CLUBACTIE
Ook dit jaar doet onze vereniging mee met de landelijke Grote Clubactie. Voor
slechts € 3,00 per lot steunen jij, je familieleden, vrienden en/of kennissen
financieel onze vereniging. 80% van de lotenverkoop komt direct ten gunste van TTV
Waalwijk.
Doelstelling dit jaar is zoveel loten te
verkopen dat we een Automatische Externe
Defibrillator (AED) kunnen aanschaffen. Een
AED is een draagbaar apparaat dat het
hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van
een elektrische schok. Met het vertrek van de brandweer wordt de afstand tot een
AED groter, nu hangt deze nog op de binnenplaats van de brandweer. Iedereen kan
(tijdens het sporten) een hartritmestoornis overkomen. Een AED kan een
leven redden op zo'n cruciaal moment.
Om de lotenverkoop te stimuleren en te vereenvoudigen, kan je een of meerdere
loten kopen via onze online bestelpagina van de Grote Clubactie. Klik op deze link
https://toolbox.clubactie.nl/actie/TAFELTENNISVERENIGINGWAALWIJK1 en bestel
jouw loten. Uiteraard mag je dit mailbericht delen met jouw familieleden, vrienden,
kennissen enzovoorts. Dit wordt zeer op prijs gesteld.
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
Heb je vragen over deze actie, neem dan contact op met een van onze
bestuursleden. Bij voorbaat hartelijk dank voor jouw bijdrage.
51e Batswingerstoernooi jeugd en senioren
TTV De Batswingers organiseren hun 51e Batswingerstoernooi op
zondag 15 december voor teams van jeugd en senioren. Zowel NTTB
spelers als spelers uit regionale bonden zijn welkom. De
verenigingsbeker is op dit moment in handen van TTV Tanaka.
Inschrijven kan tot 15 november 2019 via toernooi@batswingers.nl
Uitnodiging: zie link http://batswingers.nl/media/50533/bt2019_uitnodiging.pdf
Inschrijfformulier: zie http://batswingers.nl/media/50536/bt2019_inschrijving.xls
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OVER RABO CLUBSUPPORT
Bankier je bij de Rabobank De Langstraat en
ben je lid bij de Rabobank, dan ontvang je een
stembiljet voor de Rabobank Clubsupport. Met
dit stembiljet heb je 5 stemmen in handen.
Iedere stem is ongeveer € 5,00 waard. Deze 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 € 329,16.
Zou ik je stembiljet uiterlijk voor 12 oktober mogen ontvangen? We kunnen het geld
heel goed gebruiken en besteden!
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
ClubSupport 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 5e 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 sportieve groet,
Gert-Jan van Alebeek
namens TTV Waalwijk
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AANPASSING TRAININGEN
De trainingen op de dinsdagavonden zijn doorgaans zeer goed bezet. Daarom is het
handig hierover afspraken te maken. Tevens op basis van het gezegde “wie de jeugd
heeft, heeft de toekomst” heeft het bestuur gemeend de volgende
trainingswijzigingen door te voeren:
 Jeugdleden (die met instemming van hun ouder(s) na acht uur langer mogen
blijven om te trainen) mogen volwaardig meetrainen bij de senioren (dit houdt
dus niet in als er enkel een plekje vrij is);
 Senioren daarentegen zijn ook welkom op dinsdag- en donderdagavond vanaf
18.30 u om met de jeugd mee te trainen;
 Als het dusdanig druk is dat er gerouleerd moet worden, dan bepaalt de trainer
wanneer en door wie op de trainingstafel(s) gewisseld moet worden. Betreffende
jeugdleden kunnen pas vanaf de eerste wissel aan de training deelnemen;
 Het aantal trainingstafels (4 of 5) wordt op dat moment afgestemd naar rato van
het aantal train-spelers versus de vrij- en/of competitiespelers;
 Voor vrij spelen zijn 3 tafels beschikbaar waarbij de spelers onderling het
rouleren regelen.
Met deze wijzigingen verwachten wij meer aan de groeiende vraag van een begeleide
training te kunnen voldoen.
Bij vragen of onduidelijkheden over dit mailbericht, neem dan s.v.p. contact op met
Gert-Jan van Alebeek (06-53158194).
Jeugdranglijsttoernooi Tilburg en NJK paratafeltennis: 9 en 10 november 2019
Jeugdspelers zonder licentie en jeugd met een A-licentie komen op
9 en 10 november naar Tilburg voor het jeugdranglijsttoernooi. Op
zondag vindt in dezelfde zaal ook het NJK paratafeltennis plaats
voor de beste jeugdspelers met een beperking.
NTTB ZuidWest heet u van harte welkom op zondag 10 november
2019 in sporthal T-Kwadraat tijdens het A-jeugdranglijsttoernooi in
Tilburg.
De uitnodiging tot inschrijving voor het 7e NTTB A-jeugdranglijsttoernooi 2019 te
Tilburg vind je op https://tafeltennis.nl/wp-content/uploads/2019/05/2019Uitnodiging-A-jeugdranglijsttoernooi-Tilburg.pdf
TIJD OM TE LACHEN
Koude kermis
Leander en Carolien lopen op straat. Onderweg zegt Leander: ‘Ik droomde vannacht
dat ik naar de kermis ging. Wat heb jij gedroomd?’ Carolien: ‘Ik droomde dat ik een
feestje gaf en jou niet uitnodigde.’ Leander: ‘Wat flauw, waarom niet?’ Antwoordt
Carolien: ‘Jij was toch naar de kermis?’
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HOGE RAAD HAKT KNOOPT DOOR: ROOKRUIMTES PER DIRECT VERBODEN
Rookruimtes in restaurants, cafés en andere horecagelegenheden zijn definitief
verboden, heeft de Hoge Raad vrijdag (27 september 2019) bepaald. Dat betekent dat
rookruimtes per direct moeten sluiten.
Ook TTV Waalwijk moet zich aan (deze) wetgeving houden hetgeen betekent dat per
direct de kantoorruimte niet meer gebruikt mag worden als rookruimte. Rokers
dienen daarom naar buiten te gaan - dus ook niet in de hal beneden - om van hun
sigaret te genieten. Aan de muur hangt een asbak.

Het bestuur verwacht van iedere (bezoekende) roker zijn medewerking. Uiteraard
mogen leden onderling elkaar hierop aanspreken indien iemand toch meent te
moeten roken binnen ons tafeltennisgebouw. Bij een geconstateerde overtreding zal
de roker de betreffende boete in rekening worden gebracht.

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