
NIEUWSARCHIEF 2012 
 
11-12-2012 
Onze scheids, mijn held 
Actie van de NTTB, waarbij verhalen van verenigingen over goede begeleiding van wedstrijden (evt. 
aangevuld met foto’s of video) op www.onzescheids.nl kunnen worden geplaatst. De meest 
aansprekende, inspirerende of ludieke verhalen worden uiteindelijk geselecteerd en door een 
vakkundige jury beoordeeld; het winnende verhaal kan de vereniging een cheque van €5.000,- 
opleveren! Kent u een dergelijk verhaal? Plaats het dan voor eind december op www.onzescheids.nl. 
Voor meer info klik hier. 
 
10-12-2012 
Wereldtafeltennis op geringe afstand! 
Nu al werden we door onze tafeltennisvrienden van de TV Borken geattendeerd op een evenement, 
waar een zestal wereldtoppers hun krachten zullen meten.  
Op dinsdag 2 juli 2013, aanvang 19.30 uur, zal in Borken (achter Bocholt, op een uurtje rijden van 
Doetinchem) de voorronde voor de Super Cup 2013 worden gehouden. De voorverkoop van kaarten 
à € 13,00 is inmiddels gestart. Werkelijk de moeite waard, met een spelersveld, bestaande uit Timo 
Boll (D), Dimitrij Ovtcharov (D), Wang Xi (China), Jörgen Persson (Zweden), Jean-Michel Saive (België) 
en Patrick Baum (D). Belangstelling? Voor aanvullende info (in het Duits, voor evt. vertaling kun je je 
natuurlijk wenden tot onze eigen verenigingstolken Karl of Tristan Tesch) klik hier. 
 
10-12-2012 
Oliebollentoernooi 
Ook dit jaar zal – volgens goede traditie – het altijd gezellige Oliebollentoernooi worden gehouden, 
waarbij in meerdere poules wordt gespeeld en niemand met lege handen naar huis gaat. Het 
toernooi wordt gehouden op donderdag 27 december a.s. Nadere informatie is in de kantine 
beschikbaar; daar ook het inschrijfformulier voor dit toernooi. 
 
10-12-2012 
Nieuwelingen gesignaleerd 
De laatste maand zijn maar liefst vier kandidaat-leden tijdens training in onze accommodatie 
gesignaleerd; een – in tijden van teruglopend ledenaantal – zeer welkom beeld. Namens het bestuur 
een oproep aan alle leden om als gastheer voor kandidaat-leden op te treden, gesignaleerde 
nieuwelingen te verwelkomen en bij de training te betrekken. 
 
10-12-2012 
Felicitaties aan team 4! 
Al voor het eind van de najaarscompetitie was het duidelijk: team 4 werd eerste in klasse 6, poule B, 
met uiteindelijk veertien punten voorsprong op de nummer twee, ATAK 5 en zal in de 
voorjaarscompetitie dus weer in de vijfde klasse uitkomen en zich daar hopelijk handhaven. 
Felicitaties dus aan de teamleden Wouter Kolk, Adrie Middelkoop, Jaap Visser en Martin Weggen; 
tijdens het komende Oliebollentoernooi zal aandacht aan dit kampioenschap worden besteed. 
Voor een overzicht van standen en persoonlijke resultaten van alle teams ga naar de webpagina 
'Archief eindstanden'. 
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10-12-2012 
Extra ALV afdeling Gelre gecancelled 
De eerder aangekondigde exta ALV van de afdeling Gelre NTTB (gepland voor 21 november jl.) is niet 
doorgegaan, om de volgende redenen: 

• de Bondsraad is in haar vergadering van 17 november jl. niet akkoord gegaan met het 
voorstel om de noodzakelijke contributieverhoging voor het eerste jaar voor de helft uit de 
algemene reserves te voldoen; 

• de Bondsraad heeft ingestemd met nadere uitwerking van een voorstel van de commissie 
Bestuurlijke Vernieuwing, waarin wordt voorgesteld om in de toekomst alleen nog maar 
uitvoerende taken (organisatie van de competitie en afdelingstoernooien en uitvoering van 
landelijk beleid) bij de afdeling neer te leggen. De consequenties daarvan voor de 
bestuursopzet van de afdelingen zijn op dit moment nog niet duidelijk. 

Daarmee is dus ook nog geen besluit genomen over evt. contributieverhoging en de hoogte daarvan. 
Wordt vervolgd. 
 
13-11-2012 
Nieuwe website NTTB 
Wellicht heb je het al gemerkt: de NTTB heeft haar nieuwe website gelanceerd; beslist de moeite 
waard om met enige regelmaat te bekijken. Immers: hier vind je – landelijk – de laatste nieuwtjes en 
daarnaast alle algemene informatie (onder “downloads” o.a. ook de geldende reglementen). Ga nu 
naar www.nttb.nl 
 
13-11-2012 
LITAC drie maal in het zonnetje 
Tafeltennisvereniging LITAC (Lichtenvoorde) kwam recent diverse keren zeer positief in het nieuws. 
Zo vond op vrijdag 19 oktober jl. de openingsreceptie plaats van de nieuwbouwzaal (op de bekende 
locatie Zandschoppe), in eerste instantie bestemd voor Dynamic Tennis, maar natuurlijk ook prima te 
gebruiken voor tafeltennisevenementen. Enkele dagen later werd LITAC gekozen tot leukste 
sportvereniging van de provincie Gelderland; tijdens de Papendal Sportparade op 3 november jl. 
(t.g.v. 100-jarig bestaan van NOC*NSF) nèt niet eerste, maar een heel goede tweede tijdens de 
verkiezing “leukste sportvereniging van Nederland”. Felicitaties dus! 
 
13-11-2012 
Inlognaam/wachtwoord vergeten? 
Ben je je persoonlijke inloggegevens kwijt om de pagina's op deze website te bekijken die alleen voor 
TAVERDO-leden bestemd zijn? Neem dan per mail (remymenting@zonnet.nl of ymenting@zonnet.nl) 
contact op en je krijgt z.s.m. respons. 
 
13-11-2012 
Herhaalde oproep kandidaten bestuurstaken afdeling Gelre 
Zoals al eerder aangegeven, heeft het bestuur van de NTTB, afd. Gelre, problemen om in ontstane 
(bestuurs)vacatures te voorzien; in februari jl. werd daarom al een oproep gedaan aan leden van de 
deelnemende verenigingen zich kandidaat te stellen voor een (bestuurs)functie binnen de afdeling. 
Helaas heeft dit niet tot respons geleid, zodat nogmaals een dringende oproep wordt gedaan om 
deze vacatures te vervullen.Inmiddels is een extra ALV voor de NTTB, afd. Gelre uitgeschreven; deze 
zal worden gehouden op 21 november a.s. Indien op dat moment niet in de vacatures kan worden 
voorzien, zal worden voorgesteld een aantal (bestuurs)taken over te dragen aan de NTTB. De kosten 
daarvoor zullen – in de vorm van contributie – worden verhaald op de leden van de 
afdelingsverenigingen en bedragen op jaarbasis € 9,= per lid; invoering zal stapsgewijs, verdeeld over 
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twee jaar geschieden (zowel in 2013, als 2014 € 4,50 per jaar). Klik hier voor info van de afdeling 
Gelre en lees deze aandachtig door; zie je kans werkzaamheden voor je hobby/sport te verrichten, 
neem dan contact op met de afdeling. 
 
13-11-2012 
Binnenkort te bewonderen en te gebruiken: tafeltennisrobot 
Tijdens de bestuursvergadering van 31 oktober jl. is besloten tot aanschaf van een nieuwe 
tafeltennisrobot (oude onbruikbaar door aanpassing formaat tafeltennisbal). De keus is gevallen op 
de Joola Robot TT Buddy Pro, een handzaam apparaat met eenvoudige installatie en bediening, dat 
op de tafel wordt geplaatst. Variabele frequentie (20 – 70 ballen per minuut), verschillende spins, 
bewegend. Kortom: een perfect trainingsmaatje; we wensen jullie veel trainingsplezier! Op YouTube 
kun je een filmpje over deze robot bekijken: www.youtube.com/watch?v=fENMhSRYTN4 
 
13-11-2012 
2013 jubileumjaar TAVERDO 
Op 31 juli 2013 is het veertig jaar geleden dat TAVERDO werd opgericht. TAVERDO kwam voort uit 
fusie tussen de verenigingen DTC en SDO (opgericht in respectievelijk 1953 en 1968), dus 2013 is ook 
het jubileumjaar voor tafeltennis in Doetinchem gedurende zestig jaar. Genoeg aanleiding dus om 
hier volgend jaar bij stil te staan. Het bestuur van TAVERDO heeft de activiteitencommissie dan ook 
verzocht een passend aanbod voor leden en partners voor te bereiden en te organiseren. Zodra meer 
bekend (datum en info activiteiten-aanbod) worden jullie uiteraard nader geïnformeerd. 
 
13-11-2012 
Oriëntatie nieuwe shirts 
Tijdens de ALV van 7 mei 2012 kwam dit onderwerp al aan de orde; het bestuur oriënteert zich op dit 
moment op diverse mogelijkheden en bezoekt leveranciers om materialen en offertes te bekijken. 
Streven is om de leden per de voorjaarscompetitie van een nieuw shirt te voorzien. De kosten van 
aanschaf van een eerste shirt zullen – voor competitiespelers - voor kosten van de vereniging komen; 
een evt. tweede shirt/trainingsshirt komt voor eigen rekening. Wordt binnenkort vervolgd. 
 
09-07-2012 
Joop Scheers prolongeert Clubkampioenschap 
Op 4 juni 2012 waren zeventien TAVERDO-leden in de zaal aan de Rossinilaan aanwezig 
om uit te maken wie dit jaar met de titel (en beker) clubkampioen TAVERDO naar huis kon 
gaan. Er werd in vier groepen – door loting bepaald – gespeeld; na leuke en spannende 
wedstrijden in de groepen werden kwartfinales, halve finales en ten slotte de finale gespeeld; 
Dat her en der fiks strijd werd geleverd, is uit de standen van de wedstrijden op te maken. 
In de finale stonden dit keer Gerard Huntink en Joop Scheers tegenover elkaar; in een 
viersetter bleek Joop de sterkste, zodat hij zich ook dit jaar clubkampioen van TAVERDO 
mag noemen. Proficiat Joop! 
Al met al was het weer een gezellige en sportieve avond; alle deelnemers bedankt! 
Onderstaand een overzicht van de standen in de groepen en de uitslagen van de overige 
wedstrijden tijdens het clubkampioenschap 2012. 
 
Groep 1    Pt.   Groep 2    Pt. 
Jan Heuvel    4   Gerard Huntink   6 
Mitko Georgiev   4   Dico Dam    6 
Adrie Middelkoop   2   Tristan Tesch    2 
Joost Stemerdink   2   Hennie Bergervoet   0 
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Groep 3    Pt.  Groep 4   Pt. 
Eugène Wiesman   6   Joop Scheers    8 
Willem Braam    4   Dennis Boomkamp   6 
Wouter Kolk    2   Remy Menting    4 
Eddie Zaalmink    0   Martin Weggen   4 
      Karl Tesch    0 
 
Kwartfinales 
Eugène Wiesman – Mitko Georgiev   12 – 10     7 – 10   11 -   5 
Jan Heuvel – Willem Braam    11 –   7   11 –   7 
Dennis Boomkamp – Gerard Huntink     5 – 11     5 – 11 
Joop Scheers – Dico Dam    11 –   6   11 –   7 
 
Halve finales 
Eugène Wiesman – Joop Scheers     9 – 11   14 – 16 
Jan Heuvel – Gerard Huntink      6 – 11     6 – 11 
 
Finale 
Joop Scheers – Gerard Huntink    11 –   8     7 – 11   12 – 10   11 – 1 
 
Op 4 juni 2012 waren zeventien TAVERDO-leden in de zaal aan de Rossinilaan aanwezig  
om uit te maken wie dit jaar met de titel (en beker) clubkampioen TAVERDO naar huis kon  
gaan. In de finale stonden dit keer Gerard Huntink en Joop Scheers tegenover elkaar; in een  
viersetter bleek Joop de sterkste, zodat hij zich ook dit jaar clubkampioen van TAVERDO  
mag noemen. Proficiat Joop!  
 
16-05-2012  
NTTB-onderzoek competitiespelers 
Gezien de korte reactietermijn brachten we dit onderwerp al bij persoonlijke mail en tijdens de 
algemene ledenvergadering bij onze leden onder de aandacht: de NTTB stelt een onderzoek in naar 
de wensen van competitiespelers m.b.t. de oplopende reistijden, ontstaan door een teruglopend 
aantal competitieteams. Competitiespelers werden dan ook verzocht een vragenformulier in te 
vullen; de resultaten daarvan zullen worden meegenomen in het meerjarenbeleid en mogelijk leiden 
tot bijstelling van het beleid van de NTTB. 
Aangezien dit een onderwerp is waar competitiespelers persoonlijk belang bij hebben, gaan we ervan 
uit dat massaal gereageerd is. Uiteraard worden resultaten van dit onderzoek t.z.t. gemeld. 
 
16-05-2012 
Kampioenschap recreantenteam TAVERDO 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 
TAVERDO (7 mei jl.) werd het 
recreantenteam TAVERDO 1 gehuldigd; met 
nog een wedstrijd te gaan op 8 mei, maar 
een voorsprong van 23 punten op de 
nummer twee, kon het kampioenschap ons 
recreantenteam immers niet meer ontgaan. 
De aanwezige leden (Daan Bod, Berrie 
Gerritsen en Ben Hissink) werden door 
voorzitter Frank Helmer gefeliciteerd en in de 
bloemen gezet; de overige teamleden (Karl 
Tesch en Joop Strick) werden uiteraard niet 



vergeten en ontvingen de attentie op een later tijdstip. Met het kampioenschap in de eerste klasse, 
poule A, keert het recreantenteam – na een uitstapje van een jaar – weer terug in de hoofdklasse. 
PROFICIAT mannen!  
 
19-02-2012 
Dringende oproep NTTB, afdeling Gelre: bestuursvacatures 
Het bestuur van de NTTB, afdeling Gelre kampt met dringende bezettingsproblemen: slechts vier van 
de zeven bestuursfuncties worden bezet. Vacatures bestaan voor de functies: penningmeester, 
bestuurslid breedtesport en bestuurslid wedstrijden en toernooien. Klik hier voor de volledige 
informatie (brief afdeling Gelre met bijlagen functie-inhoud van de diverse vacatures). 


