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17-12-2014 

Spelregelcafé 2014: TAVERDO heeft twee scheidsrechters niveau 2
Jongstleden 30 november zijn Willem Braam en Remy Menting aanw

zig geweest bij het Spelregelc

voor het behalen van het 

gewoond. Alle arbitragecoördinatoren (AC’s) van verenigingen waren 

uitgenodigd om hie

van TAVERDO het arbitragecoördinatorschap in zijn takenpakket heeft, 

mocht hi

De workshop SR2, onder leiding van presentator Nanning van der Hoop, 

kende een aantal kopstukken uit de tafeltenniswereld: naast organis

tor Michiel de Korte (Hoofd Opleidingen NTTB) waren NTTB

(Werkgroep Masterz/Spelregels) en een aantal bondsscheidsrechters aanwezig.

Tijdens de workshop werden in een praktijkgedeelte (er stond een tafel opgesteld waarop door Mi

jam en Michiel gespeeld werd) diverse vereiste controles van materialen (t

ding, telborden) doorgenomen, alsmede een aantal discutabele spel(regel)situaties besproken.

De workshop is bedoeld om scheidsrechters (en tellers) weerbaarder te maken en (betere) beslissi

gen te laten nemen: wat doe je als sch

onder druk, welk gedrag is gewenst en welk ongewenst? Sport is immers emotie, maar hoe ver mag 

je dan gaan (spelers, coaches, publiek)? In het theoriegedeelte werd hier dieper op ingegaan, werden 

vragen gesteld, anekdotes verteld, werd gediscussieerd, enz.

Na afloop werd al een groot deel van de ingeleverde antwoordenlijsten door een commissie beoo

deeld, de rest volgt binnenkort. Willem heeft die dag reeds zijn SR2

(zie foto), dat van Remy zal binnenkort toegestuurd worden.

 

Het is de bedoeling dat deze workshop te zijner tijd door Remy (AC), eventueel samen met Willem, 

ook bij onze eigen vereniging zal worden gegeven om de leden die hierin geïnteresseerd zijn hun 

SR2-certificaat te laten behalen. 

 

Spelregelcafé 2014: TAVERDO heeft twee scheidsrechters niveau 2
Jongstleden 30 november zijn Willem Braam en Remy Menting aanw

zig geweest bij het Spelregelcafé 2014 in Utrecht, waar een workshop 

voor het behalen van het certificaat 'Scheidsrechter 2' (SR2) werd bi

gewoond. Alle arbitragecoördinatoren (AC’s) van verenigingen waren 

uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Omdat Willem als bestuurslid 

van TAVERDO het arbitragecoördinatorschap in zijn takenpakket heeft, 

mocht hij op speciaal verzoek ook deelnemen. 

De workshop SR2, onder leiding van presentator Nanning van der Hoop, 

kende een aantal kopstukken uit de tafeltenniswereld: naast organis

tor Michiel de Korte (Hoofd Opleidingen NTTB) waren NTTB-coryfee Mirjam Hooman, Re

(Werkgroep Masterz/Spelregels) en een aantal bondsscheidsrechters aanwezig. 

Tijdens de workshop werden in een praktijkgedeelte (er stond een tafel opgesteld waarop door Mi

jam en Michiel gespeeld werd) diverse vereiste controles van materialen (tafel, batjes, balletjes, kl

ding, telborden) doorgenomen, alsmede een aantal discutabele spel(regel)situaties besproken.

De workshop is bedoeld om scheidsrechters (en tellers) weerbaarder te maken en (betere) beslissi

gen te laten nemen: wat doe je als scheidsrechter in bepaalde situaties, welke beslissing neem je 

onder druk, welk gedrag is gewenst en welk ongewenst? Sport is immers emotie, maar hoe ver mag 

je dan gaan (spelers, coaches, publiek)? In het theoriegedeelte werd hier dieper op ingegaan, werden 

vragen gesteld, anekdotes verteld, werd gediscussieerd, enz. 

Na afloop werd al een groot deel van de ingeleverde antwoordenlijsten door een commissie beoo

deeld, de rest volgt binnenkort. Willem heeft die dag reeds zijn SR2-certificaat uitgereikt gekregen 

(zie foto), dat van Remy zal binnenkort toegestuurd worden. 

Het is de bedoeling dat deze workshop te zijner tijd door Remy (AC), eventueel samen met Willem, 

ook bij onze eigen vereniging zal worden gegeven om de leden die hierin geïnteresseerd zijn hun 

 

Spelregelcafé 2014: TAVERDO heeft twee scheidsrechters niveau 2 
Jongstleden 30 november zijn Willem Braam en Remy Menting aanwe-

fé 2014 in Utrecht, waar een workshop 

certificaat 'Scheidsrechter 2' (SR2) werd bij-

gewoond. Alle arbitragecoördinatoren (AC’s) van verenigingen waren 

aan deel te nemen. Omdat Willem als bestuurslid 

van TAVERDO het arbitragecoördinatorschap in zijn takenpakket heeft, 

De workshop SR2, onder leiding van presentator Nanning van der Hoop, 

kende een aantal kopstukken uit de tafeltenniswereld: naast organisa-

coryfee Mirjam Hooman, Resie Knops 

 

Tijdens de workshop werden in een praktijkgedeelte (er stond een tafel opgesteld waarop door Mir-

afel, batjes, balletjes, kle-

ding, telborden) doorgenomen, alsmede een aantal discutabele spel(regel)situaties besproken. 

De workshop is bedoeld om scheidsrechters (en tellers) weerbaarder te maken en (betere) beslissin-

eidsrechter in bepaalde situaties, welke beslissing neem je 

onder druk, welk gedrag is gewenst en welk ongewenst? Sport is immers emotie, maar hoe ver mag 

je dan gaan (spelers, coaches, publiek)? In het theoriegedeelte werd hier dieper op ingegaan, werden 

Na afloop werd al een groot deel van de ingeleverde antwoordenlijsten door een commissie beoor-

certificaat uitgereikt gekregen 

Het is de bedoeling dat deze workshop te zijner tijd door Remy (AC), eventueel samen met Willem, 

ook bij onze eigen vereniging zal worden gegeven om de leden die hierin geïnteresseerd zijn hun 

 



 

 
17-12-2014 

Clinic SLIMMER op herhaling
Het is al weer twee weken geleden dat een afvaardiging van de deeln

mers aan het project SLIMMER voor een clinic bij TAVERDO was. Ook 

vorig jaar was dat het geval: tafeltennis

pelige sport om wat aan beweging te doen en daardoor de kans op diab

tes te verkleinen. Na een sparringsessie met TAVERDO

niet op tijdens het bekende “rondje om de tafel” (zie foto). Voor herh

ling vatbaar...

Clinic SLIMMER op herhaling 
Het is al weer twee weken geleden dat een afvaardiging van de deeln

mers aan het project SLIMMER voor een clinic bij TAVERDO was. Ook 

vorig jaar was dat het geval: tafeltennis is immers een prima, laagdre

lige sport om wat aan beweging te doen en daardoor de kans op diab

tes te verkleinen. Na een sparringsessie met TAVERDO

niet op tijdens het bekende “rondje om de tafel” (zie foto). Voor herh

ling vatbaar...  

 

 

Het is al weer twee weken geleden dat een afvaardiging van de deelne-

mers aan het project SLIMMER voor een clinic bij TAVERDO was. Ook 

is immers een prima, laagdrem-

lige sport om wat aan beweging te doen en daardoor de kans op diabe-

tes te verkleinen. Na een sparringsessie met TAVERDO-leden kon de pret 

niet op tijdens het bekende “rondje om de tafel” (zie foto). Voor herha-



11-12-2014 

Data training in 2015 
Inmiddels zijn twee trainingen achter de rug, die door de deelnemers 

als bijzonder positief zijn erv

Rensen, getuige het feit dat hij recent lid werd van TAVERDO. Van harte 

welkom Ed

ningsdata voor 2015 zijn ook vastgesteld; zie hieronder, telkens van 

18.30 

19 maart; 02, 16 en 30 april; 14 en 28 mei. Ook voor de t

2015 geldt: inschrijving via het formulier in de kantine (vol = vol!). 

Mocht je hebben opgegeven, terwijl je later verhinderd blijkt, haal je 

naam dan door op het formulier en geef een ander TAVERDO

nemen. Tenslotte: uit respect voor trainer en andere TAVERDO

tafel staat, zodat iedereen aan (de) slag kan!

 

23-11-2014 

Ontwerp het TAVERDO-logo!
Op diverse fronten timmert TAVERDO momenteel aan de weg, ook met 

een frisse, 

Daphne Menting, de website in een modern jasje gest

lijk hoort daar ook een herkenbaar logo bij. Maar ook TAVERDO

kunnen hun creativiteit kwijt en een logo voor TAVERDO ontwikkele

De eisen, waaraan het logo moet voldoen, zijn: 

ging; 

ten duidelijk zijn; 

gaat. Tot 14 december a.s. kan een 

ingeleverd (ymenting@zonnet.nl); in geval van meerdere on

top drie van door leden ontwikkelde logo’s bepalen, die verder worden uitgewerkt. 

Tijdens het Oliebollentoernooi wordt het door

Daphne Menting uitgewerkt logo, samen met de beste logo’s van TAVERDO

kunnen de leden hun voorkeur kenbaar maken. De ontwerper van het winnende logo ontvangt een 

attentie en het logo zal op de site worden opgenomen. 

Dus TAVERDO-leden: ga op zoek naar je creatieve ik en ontwerp het logo voor je eigen vereniging. 

Veel succes! 

 

03-11-2014 

Clinic SLIMMER geprolongeerd
Na overleg met Monique Bazuin (sportcoach Senioren van Sportservice 

Doet

van het project SLIMMER, begeleid door fysiotherapeute Anne 

Wilbrink. Dit project is opgezet voor mensen met een verhoogd risico 

op diabetes type 2, die door meer beweging en gezonder eten 

op diabetes verkleinen. Diverse deelnemers hebben aangegeven b

langstelling te hebben voor een kennismaking met tafeltennis. Zij zullen 

op 4 december a.s. deelnemen aan een speelse en gezellige clinic bij 

TAVERDO.

 

 

 

 

 

Inmiddels zijn twee trainingen achter de rug, die door de deelnemers 

als bijzonder positief zijn ervaren. Overigens ook door trainer Edwin 

Rensen, getuige het feit dat hij recent lid werd van TAVERDO. Van harte 

welkom Edwin, en bedankt voor je inzet, nu als TAVERDO

ningsdata voor 2015 zijn ook vastgesteld; zie hieronder, telkens van 

18.30 – 19.45 uur, te weten: 08 en 22 januari; 05 en 19 februari; 05 en 

19 maart; 02, 16 en 30 april; 14 en 28 mei. Ook voor de t

2015 geldt: inschrijving via het formulier in de kantine (vol = vol!). 

Mocht je hebben opgegeven, terwijl je later verhinderd blijkt, haal je 

naam dan door op het formulier en geef een ander TAVERDO-lid de kans om aan de training deel te 

. Tenslotte: uit respect voor trainer en andere TAVERDO-leden: zorg dat je op tijd achter de 

tafel staat, zodat iedereen aan (de) slag kan! 

logo! 
Op diverse fronten timmert TAVERDO momenteel aan de weg, ook met 

een frisse, meer moderne uitstraling. Binnenkort wordt, met hulp van 

Daphne Menting, de website in een modern jasje gest

lijk hoort daar ook een herkenbaar logo bij. Maar ook TAVERDO

kunnen hun creativiteit kwijt en een logo voor TAVERDO ontwikkele

De eisen, waaraan het logo moet voldoen, zijn: - naam van de veren

ging; - gebruik van de clubkleuren; - logo moet ook in zwart

ten duidelijk zijn; - bij voorkeur blijkt uit het logo dat het om tafeltennis 

gaat. Tot 14 december a.s. kan een ontwerpschets per mail worden 

ingeleverd (ymenting@zonnet.nl); in geval van meerdere ontwerpen, zal een bestuursafvaardiging de 

top drie van door leden ontwikkelde logo’s bepalen, die verder worden uitgewerkt. 

Tijdens het Oliebollentoernooi wordt het door een bestuursafvaardiging ontworpen 

Daphne Menting uitgewerkt logo, samen met de beste logo’s van TAVERDO-leden, gepresenteerd en 

kunnen de leden hun voorkeur kenbaar maken. De ontwerper van het winnende logo ontvangt een 

l op de site worden opgenomen.  

leden: ga op zoek naar je creatieve ik en ontwerp het logo voor je eigen vereniging. 

Clinic SLIMMER geprolongeerd 
Na overleg met Monique Bazuin (sportcoach Senioren van Sportservice 

Doetinchem) zal ook dit jaar een clinic worden gegeven aan deelnemers 

van het project SLIMMER, begeleid door fysiotherapeute Anne 

Wilbrink. Dit project is opgezet voor mensen met een verhoogd risico 

op diabetes type 2, die door meer beweging en gezonder eten 

op diabetes verkleinen. Diverse deelnemers hebben aangegeven b

langstelling te hebben voor een kennismaking met tafeltennis. Zij zullen 

op 4 december a.s. deelnemen aan een speelse en gezellige clinic bij 

TAVERDO. 

Inmiddels zijn twee trainingen achter de rug, die door de deelnemers 

ren. Overigens ook door trainer Edwin 

Rensen, getuige het feit dat hij recent lid werd van TAVERDO. Van harte 

win, en bedankt voor je inzet, nu als TAVERDO-lid! De trai-

ningsdata voor 2015 zijn ook vastgesteld; zie hieronder, telkens van 

19.45 uur, te weten: 08 en 22 januari; 05 en 19 februari; 05 en 

19 maart; 02, 16 en 30 april; 14 en 28 mei. Ook voor de trainingen in 

2015 geldt: inschrijving via het formulier in de kantine (vol = vol!). 

Mocht je hebben opgegeven, terwijl je later verhinderd blijkt, haal je 

lid de kans om aan de training deel te 

leden: zorg dat je op tijd achter de 

Op diverse fronten timmert TAVERDO momenteel aan de weg, ook met 

meer moderne uitstraling. Binnenkort wordt, met hulp van 

Daphne Menting, de website in een modern jasje gestoken. En natuur-

lijk hoort daar ook een herkenbaar logo bij. Maar ook TAVERDO-leden 

kunnen hun creativiteit kwijt en een logo voor TAVERDO ontwikkelen! 

naam van de vereni-

logo moet ook in zwart- en grijstin-

bij voorkeur blijkt uit het logo dat het om tafeltennis 

ontwerpschets per mail worden 

werpen, zal een bestuursafvaardiging de 

top drie van door leden ontwikkelde logo’s bepalen, die verder worden uitgewerkt.  

een bestuursafvaardiging ontworpen – en door  

leden, gepresenteerd en 

kunnen de leden hun voorkeur kenbaar maken. De ontwerper van het winnende logo ontvangt een 

leden: ga op zoek naar je creatieve ik en ontwerp het logo voor je eigen vereniging. 

Na overleg met Monique Bazuin (sportcoach Senioren van Sportservice 

inchem) zal ook dit jaar een clinic worden gegeven aan deelnemers 

van het project SLIMMER, begeleid door fysiotherapeute Anne  

Wilbrink. Dit project is opgezet voor mensen met een verhoogd risico 

op diabetes type 2, die door meer beweging en gezonder eten de kans 

op diabetes verkleinen. Diverse deelnemers hebben aangegeven be-

langstelling te hebben voor een kennismaking met tafeltennis. Zij zullen 

op 4 december a.s. deelnemen aan een speelse en gezellige clinic bij 



 

03-11-2014 

Training door Edwin Rensen
Met name vanuit nieuwe leden werd met enige regelmaat de behoefte 

aan training gehoord; een aantal andere TAVERDO

echter totaal geen belangstelling voor te hebben. Het b

onderwerp training al enige tijd als 

en heeft b

leden gedurende een periode aan tra

Daardoor zal de behoefte aan training bij meerdere, zo niet alle, leden 

toenemen en het s

overtuiging. Ook kan TAVERDO zich, door regelmatige training aan l

den, beter profileren en kandidaatleden meer bieden: een belangrijk gegeven in tijden van lede

werving. Het kostte even tijd, maar thans

de leden van TAVERDO tot mei 2015 tweewekelijks te trainen, op donderdagavond van 18.30 

uur. Edwin Rensen is in de tafeltenniswereld geen onbekende: vanaf zijn tiende speelde hij bij coll

gavereniging Odion, onder meer in de hoogste la

delijke divisies, speelde bijna tien jaar eredivisie en was ook internationaal tijdens een drietal Europa

cupwedstrijden actief.  

Data voor trainingen in 2014: 13 en 27 november en 11 december; in december zullen de training

data voor 2015 bekend worden gemaakt. Er wordt van uitgegaan dat TAVERDO

volle zullen benutten.  

Bij deze bedanken we Edwin Rensen en wensen hem succes met de training!

 

25-10-2014 

Driemaal is scheepsrecht!
In wel heel korte tijd kan nu al het derde TAVERDO

worden, want ook Willem Braam mag zich de trotse bezitter van een 

spelregelbewijs noemen. Willem, proficiat! Met drie SR1’s binnen 

TAVERDO, die we be

de overige TAVERDO

Succes allemaal!

 

 

 

 

20-10-2014 

Spelregelbewijs voor Dico Dam
Ook Dico Dam mag zich vanaf nu SR1 (scheidsrechter 1) noemen: mel

de hij vorige week 

materie... binnen een week heeft hij zijn spelregelbewijs g

Gefeliciteerd Dico! 

Wij wachten met spanning op de volgende...

 

 

 

 

 

 

 

 

in Rensen 
Met name vanuit nieuwe leden werd met enige regelmaat de behoefte 

aan training gehoord; een aantal andere TAVERDO-

echter totaal geen belangstelling voor te hebben. Het b

onderwerp training al enige tijd als aandachtspunt op de agenda staan 

en heeft besloten te proberen een trainer te benaderen om TAVERDO

leden gedurende een periode aan trainingsavonden “te laten ruiken”. 

Daardoor zal de behoefte aan training bij meerdere, zo niet alle, leden 

toenemen en het spelplezier en de prestatie worden verhoogd, zo is de 

overtuiging. Ook kan TAVERDO zich, door regelmatige training aan l

den, beter profileren en kandidaatleden meer bieden: een belangrijk gegeven in tijden van lede

werving. Het kostte even tijd, maar thans kan worden gemeld dat Edwin Rensen bereid is gevonden 

de leden van TAVERDO tot mei 2015 tweewekelijks te trainen, op donderdagavond van 18.30 

uur. Edwin Rensen is in de tafeltenniswereld geen onbekende: vanaf zijn tiende speelde hij bij coll

eniging Odion, onder meer in de hoogste landelijke jeugdklasse; als senior doorliep hij alle la

delijke divisies, speelde bijna tien jaar eredivisie en was ook internationaal tijdens een drietal Europa

13 en 27 november en 11 december; in december zullen de training

data voor 2015 bekend worden gemaakt. Er wordt van uitgegaan dat TAVERDO-leden deze kans ten 

Bij deze bedanken we Edwin Rensen en wensen hem succes met de training! 

Driemaal is scheepsrecht! 
In wel heel korte tijd kan nu al het derde TAVERDO-

worden, want ook Willem Braam mag zich de trotse bezitter van een 

spelregelbewijs noemen. Willem, proficiat! Met drie SR1’s binnen 

TAVERDO, die we bewust even in het zonnetje hebben gezet, kunnen 

de overige TAVERDO-leden natuurlijk niet achterblijven... 

Succes allemaal! 

Spelregelbewijs voor Dico Dam 
Ook Dico Dam mag zich vanaf nu SR1 (scheidsrechter 1) noemen: mel

de hij vorige week nog dat hij zich zou gaan verdiepen in de spelrege

materie... binnen een week heeft hij zijn spelregelbewijs g

Gefeliciteerd Dico!  

Wij wachten met spanning op de volgende... 

Met name vanuit nieuwe leden werd met enige regelmaat de behoefte 

-leden bleek hier 

echter totaal geen belangstelling voor te hebben. Het bestuur heeft het 

aandachtspunt op de agenda staan 

sloten te proberen een trainer te benaderen om TAVERDO-

ningsavonden “te laten ruiken”. 

Daardoor zal de behoefte aan training bij meerdere, zo niet alle, leden 

pelplezier en de prestatie worden verhoogd, zo is de 

overtuiging. Ook kan TAVERDO zich, door regelmatige training aan le-

den, beter profileren en kandidaatleden meer bieden: een belangrijk gegeven in tijden van leden-

meld dat Edwin Rensen bereid is gevonden 

de leden van TAVERDO tot mei 2015 tweewekelijks te trainen, op donderdagavond van 18.30 – 19.45 

uur. Edwin Rensen is in de tafeltenniswereld geen onbekende: vanaf zijn tiende speelde hij bij colle-

delijke jeugdklasse; als senior doorliep hij alle lan-

delijke divisies, speelde bijna tien jaar eredivisie en was ook internationaal tijdens een drietal Europa-

13 en 27 november en 11 december; in december zullen de trainings-

leden deze kans ten 

-lid gefeliciteerd 

worden, want ook Willem Braam mag zich de trotse bezitter van een 

spelregelbewijs noemen. Willem, proficiat! Met drie SR1’s binnen  

wust even in het zonnetje hebben gezet, kunnen 

leden natuurlijk niet achterblijven...  

Ook Dico Dam mag zich vanaf nu SR1 (scheidsrechter 1) noemen: meld-

nog dat hij zich zou gaan verdiepen in de spelregel-

materie... binnen een week heeft hij zijn spelregelbewijs gehaald!  



 

 

13-10-2014 

Eerste spelregelbewijs voor TAVERDO
Op 10 juni dit jaar maakten we al melding van benoeming van Remy 

Menting tot arbitragecoördin

steld om spelregelkennis bij de leden te bevorderen en e

gen dat alle competitieleden en deelnemers aan toer

hun spelregelbewijs halen (op termijn zeer waarschijnlijk verplicht). 

Inmiddels heeft Remy Menting het goede voorbeeld gegeven en recent 

zijn spelregelbewijs behaald. Wie volgt? 

Proficiat Remy, en we hebben begrepen: je gaat door voor SR2.

 

 

05-10-2014 

Geen trainingsmogelijkheden op maandag 27 oktober a.s.
In verband met geplande competitiewedstrijden en een wijziging i

rooster van de recreante

a.s. bij TAVERDO maar liefst vijf competitiewedstrijden gespeeld. 

Een gezellige drukte dus in de accommodatie en een mogelijkheid om 

veel TAVERDO

trainingsmogeli

 

 

 

 

05-10-2014 

TAVERDO verwelkomt nieuw lid
Nèt voor de zomervakantie kwamen we Norik Manukian voor het eerst 

in de trainingsaccommodatie van TAVERDO tegen en ook na de vaka

tieperiode was hij weer present: enthousiast en fanatiek trainend, met 

de intentie om op termijn wellicht competitie te spelen. Inmiddels is 

Norik officieel lid en traint zo mogelijk nòg fanatieker. 

Norik, we wensen je veel succes en jarenlang tafeltennis

TAVERDO.

 

 

 

 

19-07-2014 

Eerste sportcafé Doetinchem
Woensdag 24 september jl. organiseerde Sportservice Doetinchem het 

eerste Sportcafé Doetinchem in schouwburg Amphion, met als thema: 

“De meerwaarde van meer samenwerking in 

Een breed scala aan genodigden (sportverenigingen Doetinchem, 

sportmedewerkers gemeente, vertegenwoordigers van de Doetinche

se scholen, sportopleidingen en overige sportg

werd vanaf 19.00 uur ontvangen met koffie. Natuurl

bestuursafgevaardigde van TAVERDO present.

 

 

Eerste spelregelbewijs voor TAVERDO-speler een feit! 
Op 10 juni dit jaar maakten we al melding van benoeming van Remy 

Menting tot arbitragecoördinator, een functie die door de NTTB is ing

steld om spelregelkennis bij de leden te bevorderen en e

gen dat alle competitieleden en deelnemers aan toer

hun spelregelbewijs halen (op termijn zeer waarschijnlijk verplicht). 

Inmiddels heeft Remy Menting het goede voorbeeld gegeven en recent 

zijn spelregelbewijs behaald. Wie volgt?  

Proficiat Remy, en we hebben begrepen: je gaat door voor SR2.

Geen trainingsmogelijkheden op maandag 27 oktober a.s. 
In verband met geplande competitiewedstrijden en een wijziging i

rooster van de recreantencompetitie worden op maandag 27 oktober 

a.s. bij TAVERDO maar liefst vijf competitiewedstrijden gespeeld. 

Een gezellige drukte dus in de accommodatie en een mogelijkheid om 

veel TAVERDO-leden aan te moedigen, maar dit houdt tevens in: geen 

trainingsmogelijkheden op die avond. 

TAVERDO verwelkomt nieuw lid 
Nèt voor de zomervakantie kwamen we Norik Manukian voor het eerst 

in de trainingsaccommodatie van TAVERDO tegen en ook na de vaka

tieperiode was hij weer present: enthousiast en fanatiek trainend, met 

de intentie om op termijn wellicht competitie te spelen. Inmiddels is 

Norik officieel lid en traint zo mogelijk nòg fanatieker. 

Norik, we wensen je veel succes en jarenlang tafeltennis

TAVERDO. 

Eerste sportcafé Doetinchem 
Woensdag 24 september jl. organiseerde Sportservice Doetinchem het 

eerste Sportcafé Doetinchem in schouwburg Amphion, met als thema: 

“De meerwaarde van meer samenwerking in – en met de sport

Een breed scala aan genodigden (sportverenigingen Doetinchem, 

sportmedewerkers gemeente, vertegenwoordigers van de Doetinche

se scholen, sportopleidingen en overige sportgerelateerde instellingen) 

werd vanaf 19.00 uur ontvangen met koffie. Natuurl

stuursafgevaardigde van TAVERDO present. 

Op 10 juni dit jaar maakten we al melding van benoeming van Remy 

tor, een functie die door de NTTB is inge-

steld om spelregelkennis bij de leden te bevorderen en ervoor te zor-

gen dat alle competitieleden en deelnemers aan toernooien minimaal 

hun spelregelbewijs halen (op termijn zeer waarschijnlijk verplicht). 

Inmiddels heeft Remy Menting het goede voorbeeld gegeven en recent 

Proficiat Remy, en we hebben begrepen: je gaat door voor SR2. 

In verband met geplande competitiewedstrijden en een wijziging in het 

competitie worden op maandag 27 oktober 

a.s. bij TAVERDO maar liefst vijf competitiewedstrijden gespeeld.  

Een gezellige drukte dus in de accommodatie en een mogelijkheid om 

leden aan te moedigen, maar dit houdt tevens in: geen 

Nèt voor de zomervakantie kwamen we Norik Manukian voor het eerst 

in de trainingsaccommodatie van TAVERDO tegen en ook na de vakan-

tieperiode was hij weer present: enthousiast en fanatiek trainend, met 

de intentie om op termijn wellicht competitie te spelen. Inmiddels is 

Norik officieel lid en traint zo mogelijk nòg fanatieker.  

Norik, we wensen je veel succes en jarenlang tafeltennisplezier bij  

Woensdag 24 september jl. organiseerde Sportservice Doetinchem het 

eerste Sportcafé Doetinchem in schouwburg Amphion, met als thema: 

en met de sportsector”. 

Een breed scala aan genodigden (sportverenigingen Doetinchem, 

sportmedewerkers gemeente, vertegenwoordigers van de Doetinchem-

relateerde instellingen) 

werd vanaf 19.00 uur ontvangen met koffie. Natuurlijk was ook een 



Om half acht opende organisator Mike Bouwmeester (verenigingsconsulent Sportservice Doeti

chem) het programma. 

 

De aftrap werd vervolgens verricht door Hein Veerman (medewerker NOC*NSF), die de 

van sportclubs op lokaal niveau schetste; daarnaast gaf hij voorbeelden van initiatieven die op land

lijk niveau zijn gestart om tot meer en betere samenwerking te komen tussen sportverenigingen en

maatschappelijke organisaties. 

Peter Drenth (wethouder sportzaken gemeente Doetinchem) introduceerde het initiatief Sportraad 

Doetinchem. Aanleiding hiervoor: maatschappelijk taken, die steeds meer van de sport vragen, het 

feit dat sportverenigingen in Doetinchem een centraal punt missen voor het ontwi

menlijke ideeën, en behoefte hebben aan een gezamenlijke agenda. 

De taken van de Sportraad zullen bestaan uit:

• (pro)actief en reactief meedenken met de gemeente en adviseren over het te voeren 

(sport)beleid; 

• signaleren van ontwikkelingen en

datiebeleid te agenderen; 

• organiseren van een platform voor overleg met 

Doetinchem; 

• belangenbehartiging van sportaanbieders, zowel in collectief verband 

gericht op belangen van individuele verenigingen.

 

Na de pauze introduceerde Mike Bouwmeester oud

Booij, die enthousiast vertelde over haar weg naar de top.

 

De avond werd onder het genot v

de genodigden. Een zeer geslaagd programma, dat om een regelmatig vervolg vraagt!

 

19-07-2014 

Bitterballentoernooi met spelregelquiz
Op maandag 14 juli 2014 vond het eerste Bitterballentoernooi 

als afsluiting van het tafelte

keer, maar het was een succes! De avond werd geopend door voorzitter 

Jan Willem Berends, die ons vooral veel plezier en succes wenste. 

Willem Braam, de organisator van het toer

woord om de 'huisregels' van het toernooi mede te delen. Daarna gaf 

arbitrage

Om half acht opende organisator Mike Bouwmeester (verenigingsconsulent Sportservice Doeti

De aftrap werd vervolgens verricht door Hein Veerman (medewerker NOC*NSF), die de 

van sportclubs op lokaal niveau schetste; daarnaast gaf hij voorbeelden van initiatieven die op land

lijk niveau zijn gestart om tot meer en betere samenwerking te komen tussen sportverenigingen en

thouder sportzaken gemeente Doetinchem) introduceerde het initiatief Sportraad 

Doetinchem. Aanleiding hiervoor: maatschappelijk taken, die steeds meer van de sport vragen, het 

feit dat sportverenigingen in Doetinchem een centraal punt missen voor het ontwi

menlijke ideeën, en behoefte hebben aan een gezamenlijke agenda.  

De taken van de Sportraad zullen bestaan uit: 

(pro)actief en reactief meedenken met de gemeente en adviseren over het te voeren 

signaleren van ontwikkelingen en initiatief nemen om onderwerpen m.b.t. sport

organiseren van een platform voor overleg met – en tussen sportaanbieders uit de gemeente 

belangenbehartiging van sportaanbieders, zowel in collectief verband d.m.v. advisering, als ook 

gericht op belangen van individuele verenigingen. 

Na de pauze introduceerde Mike Bouwmeester oud-hockeyster en Olympisch kampioene Minke 

Booij, die enthousiast vertelde over haar weg naar de top. 

De avond werd onder het genot van hapjes/drankjes afgesloten met een ontmoetingsmoment voor 

de genodigden. Een zeer geslaagd programma, dat om een regelmatig vervolg vraagt!

Bitterballentoernooi met spelregelquiz 
Op maandag 14 juli 2014 vond het eerste Bitterballentoernooi 

als afsluiting van het tafeltennisseizoen. Altijd spannend zo'n eerste 

keer, maar het was een succes! De avond werd geopend door voorzitter 

Jan Willem Berends, die ons vooral veel plezier en succes wenste. 

Willem Braam, de organisator van het toernooi, kreeg vervolgens het 

woord om de 'huisregels' van het toernooi mede te delen. Daarna gaf 

arbitrage-coördinator Remy Menting informatie over het speerpunt van 

Om half acht opende organisator Mike Bouwmeester (verenigingsconsulent Sportservice Doetin-

De aftrap werd vervolgens verricht door Hein Veerman (medewerker NOC*NSF), die de meerwaarde 

van sportclubs op lokaal niveau schetste; daarnaast gaf hij voorbeelden van initiatieven die op lande-

lijk niveau zijn gestart om tot meer en betere samenwerking te komen tussen sportverenigingen en 

thouder sportzaken gemeente Doetinchem) introduceerde het initiatief Sportraad 

Doetinchem. Aanleiding hiervoor: maatschappelijk taken, die steeds meer van de sport vragen, het 

feit dat sportverenigingen in Doetinchem een centraal punt missen voor het ontwikkelen van geza-

(pro)actief en reactief meedenken met de gemeente en adviseren over het te voeren 

initiatief nemen om onderwerpen m.b.t. sport- en accommo-

en tussen sportaanbieders uit de gemeente 

d.m.v. advisering, als ook 

hockeyster en Olympisch kampioene Minke 

an hapjes/drankjes afgesloten met een ontmoetingsmoment voor 

de genodigden. Een zeer geslaagd programma, dat om een regelmatig vervolg vraagt! 

Op maandag 14 juli 2014 vond het eerste Bitterballentoernooi plaats, 

nisseizoen. Altijd spannend zo'n eerste 

keer, maar het was een succes! De avond werd geopend door voorzitter 

Jan Willem Berends, die ons vooral veel plezier en succes wenste.  

nooi, kreeg vervolgens het 

woord om de 'huisregels' van het toernooi mede te delen. Daarna gaf 

coördinator Remy Menting informatie over het speerpunt van 



de NTTB: verhoging van spelregelkennis bij de leden. Hij verwees naar de website van TAVERDO

verdere informatie en een link naar een ontwikkelde spelregelmodule voor oefeningen en voor het 

behalen van een spelregelbewijs.

 

In vier willekeurig ingedeelde poules werd daarna gespeeld om de eer, maar vooral om de gezelli

heid. 

De poules en uitslagen waren als volgt:

 

 

Na afloop van bovenstaande wedstrijden werd tijdens de bitterballenpauze een spelregelquiz g

houden, waarvoor Remy Menting twintig 

muisstille zaal werden de vragen door 

len! Na bekendmaking van de antwoorden en uitslagen bleek dat de spelregelkennis her en der nog 

behoorlijk moet worden bijgespijkerd. De beste deelnemers (Joop Scheers, Eugène Wiesman en 

Hennie Bergervoet) ontvingen een attentie in de vorm van consumptiebonnen. De vragen inclusief 

de antwoorden vind je op de pagina ACTIVITEITEN > VERSLAGEN

 

De bitterballen werden – met dank aan Dennis Boomkamp 

Supermarkt in Doetinchem. Ook een speciaal woord van dank aan Jan Heuvel, voor het perfect frit

ren van de ballen. Ze zijn met veel smaak opgegeten!

 

Omdat de avond erg snel en gezellig verliep, werd er na de pauze nog gedubbeld. We kijken terug op 

een erg geslaagde avond, die voor herhaling vatbaar is. Op naar het Bitterballentoernooi van 2015!

 

19-06-2014 

Bitterballentoernooi: een nieuwe traditie....?
Tijdens de ALV van 12 mei dit jaar werd de activiteitencommissie g

vraagd een tweede toernooi voor leden te organiseren, qua o

aan het Oliebollentoernooi: gewoon een gezellige avond met onderli

ge wedstrijden. Al snel werd dit in de wandelgangen “het bitterballe

toernooi” genoemd. Inmiddels is een definitieve datum geprikt, en wel 

op maandag 14 juli a.s. Het toernooi s

23.00 uur); deelnemers worden klokslag 19.30 uur verwacht, zodat 

tijdig kan worden gestart. Voor deelname aan deze eerste editie van 

het bitterballentoernooi kan op een fo

ingeschreven (geen kosten). We wensen deelnemers aan het toernooi een gezellige avond met spo

tieve en spannende wedstrijden en alle leden een fijne vakantieperi

 

de NTTB: verhoging van spelregelkennis bij de leden. Hij verwees naar de website van TAVERDO

verdere informatie en een link naar een ontwikkelde spelregelmodule voor oefeningen en voor het 

behalen van een spelregelbewijs. 

In vier willekeurig ingedeelde poules werd daarna gespeeld om de eer, maar vooral om de gezelli

agen waren als volgt: 

Na afloop van bovenstaande wedstrijden werd tijdens de bitterballenpauze een spelregelquiz g

houden, waarvoor Remy Menting twintig – zeker niet de makkelijkste – vragen had uitgezocht. In een 

muisstille zaal werden de vragen door de deelnemers beantwoord…; je kon een bitterbal horen va

len! Na bekendmaking van de antwoorden en uitslagen bleek dat de spelregelkennis her en der nog 

behoorlijk moet worden bijgespijkerd. De beste deelnemers (Joop Scheers, Eugène Wiesman en 

rvoet) ontvingen een attentie in de vorm van consumptiebonnen. De vragen inclusief 

de antwoorden vind je op de pagina ACTIVITEITEN > VERSLAGEN 

met dank aan Dennis Boomkamp – beschikbaar gesteld door de Jumbo 

em. Ook een speciaal woord van dank aan Jan Heuvel, voor het perfect frit

ren van de ballen. Ze zijn met veel smaak opgegeten! 

Omdat de avond erg snel en gezellig verliep, werd er na de pauze nog gedubbeld. We kijken terug op 

voor herhaling vatbaar is. Op naar het Bitterballentoernooi van 2015!

Bitterballentoernooi: een nieuwe traditie....? 
Tijdens de ALV van 12 mei dit jaar werd de activiteitencommissie g

vraagd een tweede toernooi voor leden te organiseren, qua o

aan het Oliebollentoernooi: gewoon een gezellige avond met onderli

ge wedstrijden. Al snel werd dit in de wandelgangen “het bitterballe

toernooi” genoemd. Inmiddels is een definitieve datum geprikt, en wel 

op maandag 14 juli a.s. Het toernooi start om 19.45 uur (tot uiterlijk 

23.00 uur); deelnemers worden klokslag 19.30 uur verwacht, zodat 

tijdig kan worden gestart. Voor deelname aan deze eerste editie van 

het bitterballentoernooi kan op een formulier in de kantine worden 

en). We wensen deelnemers aan het toernooi een gezellige avond met spo

tieve en spannende wedstrijden en alle leden een fijne vakantieperiode! 

de NTTB: verhoging van spelregelkennis bij de leden. Hij verwees naar de website van TAVERDO voor 

verdere informatie en een link naar een ontwikkelde spelregelmodule voor oefeningen en voor het 

In vier willekeurig ingedeelde poules werd daarna gespeeld om de eer, maar vooral om de gezellig-

 

Na afloop van bovenstaande wedstrijden werd tijdens de bitterballenpauze een spelregelquiz ge-

vragen had uitgezocht. In een 

de deelnemers beantwoord…; je kon een bitterbal horen val-

len! Na bekendmaking van de antwoorden en uitslagen bleek dat de spelregelkennis her en der nog 

behoorlijk moet worden bijgespijkerd. De beste deelnemers (Joop Scheers, Eugène Wiesman en 

rvoet) ontvingen een attentie in de vorm van consumptiebonnen. De vragen inclusief 

beschikbaar gesteld door de Jumbo 

em. Ook een speciaal woord van dank aan Jan Heuvel, voor het perfect fritu-

Omdat de avond erg snel en gezellig verliep, werd er na de pauze nog gedubbeld. We kijken terug op 

voor herhaling vatbaar is. Op naar het Bitterballentoernooi van 2015! 

Tijdens de ALV van 12 mei dit jaar werd de activiteitencommissie ge-

vraagd een tweede toernooi voor leden te organiseren, qua opzet gelijk 

aan het Oliebollentoernooi: gewoon een gezellige avond met onderlin-

ge wedstrijden. Al snel werd dit in de wandelgangen “het bitterballen-

toernooi” genoemd. Inmiddels is een definitieve datum geprikt, en wel 

tart om 19.45 uur (tot uiterlijk 

23.00 uur); deelnemers worden klokslag 19.30 uur verwacht, zodat 

tijdig kan worden gestart. Voor deelname aan deze eerste editie van 

mulier in de kantine worden 

en). We wensen deelnemers aan het toernooi een gezellige avond met spor-



 

10-06-2014 

Arbitragecoördinator en spelregelkennis
In het kader van een Veilig SportKlimaat

sociaal gedrag bevorderen en ongewenst sociaal gedrag terugdringen. 

Een van de speerpunten hiertoe voor de komende jaren is: verhoging 

van spelregelkennis bij alle competitiespelende leden. Dit leidt tot spo

tievere wedstri

vreugde. In verband met deze doelstelling zijn de verenigingen door de 

NTTB verzocht een “arbitragecoördinator” (AC) aan te wijzen; bij 

TAVERDO zal deze functie in eerste instantie gecombineerd worden 

met d

Diverse AC’s kwamen woensdag 4 juni jl. voor een introductiebijeenkomst op Papendal bijeen; onder 

meer werden de taken van de AC besproken:

• vraagbaak spelregels; 

• raadsman bij conflictsituaties;

• het bevorderen van spelregelkennis bij de leden;

• aanleren van scheidsrechtervaardigheden bij de leden.

Met name voor de laatste twee punten is door de bond een spelregelmodule in het leven geroepen 

waarbij leden hun spelregelkennis kunnen toetsen om daarna via diezelf

wijs te behalen. Ga naar http://www.tafeltennismasterz.nl om je stapsgewijs te verdiepen in de spe

regels en spelsituaties, te oefenen en je spelregelbewijs te behalen (activeringscode wordt door de 

AC verstrekt). Hieraan zijn geen kosten verbonden, je bepaalt je eigen tempo, maar vooral: het is 

bijzonder leuk, interessant en leerzaam! Na het behalen van je spelregelbewijs (basiskennis spelr

gels voor iedereen die competitie speelt en/of aan toernooien deelneemt) mag je jezelf schei

ter niveau 1 noemen (SR1). In de toekomst kan het spelregelbewijs door de NTTB verplicht worden 

gesteld voor spelers die deelnemen aan de bondscompetitie en bondstoernooien. Daarna kun je via 

een workshop en een moduletoets je certificaat SR2 behalen

van wedstrijden in seniorencompetitie en 

rechtervaardigheden (observatie, beslisvaardigheid, weerbaarheid)

op willen, kunnen opgeleid worden tot SR3 en SR4 (info bij AC).

 

10-06-2014 

Invulling bestuursfuncties
Tijdens de eerste bestuursvergadering van het vernieuwde bestuur op 

30 mei jl. kwam het onde

aandachtsfuncties” aan de orde. Voor m

wisse zekerheid: Jan

benoemd. Hij zal TAVERDO extern vertegenwoordigen, zo mogelijk s

men met de secretaris en/of penningmeester (afhankelijk van het aa

dachtsgebied). Waar nodi

Maar ook de nieuwe algemeen bestuursleden kregen een functie to

bedeeld: Hennie Bergervoet heeft als aandachtsgebied activiteite

commissie/vrijwilligers en Willem Braam is het aanspreekpunt voor wedstrijdsecreta

coördinator Remy Menting. Twee aandachtsgebieden, die de k

vragen. Denk daarbij aan het ontplooien van activiteiten in het kader van naamsbekendheid en 

ledenaanwas op basis van het beleidsplan, maar ook aan on

NTTB: vergroten van spelregelkennis bij alle competitiespelers! 

Natuurlijk wensen wij het bestuur 

zeker ook plezier in hun respectievelijke functies!

 

Arbitragecoördinator en spelregelkennis 
In het kader van een Veilig SportKlimaat (VSK) wil de NTTB gewenst 

sociaal gedrag bevorderen en ongewenst sociaal gedrag terugdringen. 

Een van de speerpunten hiertoe voor de komende jaren is: verhoging 

van spelregelkennis bij alle competitiespelende leden. Dit leidt tot spo

tievere wedstrijden, minder irritaties bij spelers en een grotere spe

vreugde. In verband met deze doelstelling zijn de verenigingen door de 

NTTB verzocht een “arbitragecoördinator” (AC) aan te wijzen; bij 

TAVERDO zal deze functie in eerste instantie gecombineerd worden 

met de functie van wedstrijdsecretaris (Remy Menting).

Diverse AC’s kwamen woensdag 4 juni jl. voor een introductiebijeenkomst op Papendal bijeen; onder 

meer werden de taken van de AC besproken: 

raadsman bij conflictsituaties; 

en van spelregelkennis bij de leden; 

aanleren van scheidsrechtervaardigheden bij de leden. 

Met name voor de laatste twee punten is door de bond een spelregelmodule in het leven geroepen 

waarbij leden hun spelregelkennis kunnen toetsen om daarna via diezelfde module hun spelregelb

wijs te behalen. Ga naar http://www.tafeltennismasterz.nl om je stapsgewijs te verdiepen in de spe

regels en spelsituaties, te oefenen en je spelregelbewijs te behalen (activeringscode wordt door de 

kosten verbonden, je bepaalt je eigen tempo, maar vooral: het is 

bijzonder leuk, interessant en leerzaam! Na het behalen van je spelregelbewijs (basiskennis spelr

gels voor iedereen die competitie speelt en/of aan toernooien deelneemt) mag je jezelf schei

ter niveau 1 noemen (SR1). In de toekomst kan het spelregelbewijs door de NTTB verplicht worden 

gesteld voor spelers die deelnemen aan de bondscompetitie en bondstoernooien. Daarna kun je via 

een workshop en een moduletoets je certificaat SR2 behalen (info bij AC). SR2 houdt in: 

van wedstrijden in seniorencompetitie en -toernooien en nationale jeugd - spelregelkennis + scheid

rechtervaardigheden (observatie, beslisvaardigheid, weerbaarheid). Degenen die daarna nog hoge

pgeleid worden tot SR3 en SR4 (info bij AC). 

Invulling bestuursfuncties 
Tijdens de eerste bestuursvergadering van het vernieuwde bestuur op 

30 mei jl. kwam het onderwerp “benoeming voorzitter en verdeling 

aandachtsfuncties” aan de orde. Voor menigeen was het een al bijna 

wisse zekerheid: Jan-Willem Berends is door het bestuur tot voorzitter 

benoemd. Hij zal TAVERDO extern vertegenwoordigen, zo mogelijk s

men met de secretaris en/of penningmeester (afhankelijk van het aa

dachtsgebied). Waar nodig springen de algemeen bestuursleden bij. 

Maar ook de nieuwe algemeen bestuursleden kregen een functie to

bedeeld: Hennie Bergervoet heeft als aandachtsgebied activiteite

commissie/vrijwilligers en Willem Braam is het aanspreekpunt voor wedstrijdsecreta

coördinator Remy Menting. Twee aandachtsgebieden, die de komende jaren veel aandacht zullen 

vragen. Denk daarbij aan het ontplooien van activiteiten in het kader van naamsbekendheid en 

ledenaanwas op basis van het beleidsplan, maar ook aan ontwikkeling van het speerpunt van de 

NTTB: vergroten van spelregelkennis bij alle competitiespelers!  

Natuurlijk wensen wij het bestuur – en met name de nieuwe functionarissen – veel succes, maar 

zeker ook plezier in hun respectievelijke functies! 

(VSK) wil de NTTB gewenst 

sociaal gedrag bevorderen en ongewenst sociaal gedrag terugdringen. 

Een van de speerpunten hiertoe voor de komende jaren is: verhoging 

van spelregelkennis bij alle competitiespelende leden. Dit leidt tot spor-

minder irritaties bij spelers en een grotere spel-

vreugde. In verband met deze doelstelling zijn de verenigingen door de 

NTTB verzocht een “arbitragecoördinator” (AC) aan te wijzen; bij  

TAVERDO zal deze functie in eerste instantie gecombineerd worden 

e functie van wedstrijdsecretaris (Remy Menting). 

Diverse AC’s kwamen woensdag 4 juni jl. voor een introductiebijeenkomst op Papendal bijeen; onder 

Met name voor de laatste twee punten is door de bond een spelregelmodule in het leven geroepen 

de module hun spelregelbe-

wijs te behalen. Ga naar http://www.tafeltennismasterz.nl om je stapsgewijs te verdiepen in de spel-

regels en spelsituaties, te oefenen en je spelregelbewijs te behalen (activeringscode wordt door de 

kosten verbonden, je bepaalt je eigen tempo, maar vooral: het is 

bijzonder leuk, interessant en leerzaam! Na het behalen van je spelregelbewijs (basiskennis spelre-

gels voor iedereen die competitie speelt en/of aan toernooien deelneemt) mag je jezelf scheidsrech-

ter niveau 1 noemen (SR1). In de toekomst kan het spelregelbewijs door de NTTB verplicht worden 

gesteld voor spelers die deelnemen aan de bondscompetitie en bondstoernooien. Daarna kun je via 

(info bij AC). SR2 houdt in: - het leiden 

spelregelkennis + scheids-

Degenen die daarna nog hoger-

Tijdens de eerste bestuursvergadering van het vernieuwde bestuur op 

werp “benoeming voorzitter en verdeling 

enigeen was het een al bijna 

Willem Berends is door het bestuur tot voorzitter 

benoemd. Hij zal TAVERDO extern vertegenwoordigen, zo mogelijk sa-

men met de secretaris en/of penningmeester (afhankelijk van het aan-

g springen de algemeen bestuursleden bij. 

Maar ook de nieuwe algemeen bestuursleden kregen een functie toe-

bedeeld: Hennie Bergervoet heeft als aandachtsgebied activiteiten-

commissie/vrijwilligers en Willem Braam is het aanspreekpunt voor wedstrijdsecretaris en arbitrage-

mende jaren veel aandacht zullen 

vragen. Denk daarbij aan het ontplooien van activiteiten in het kader van naamsbekendheid en  

twikkeling van het speerpunt van de 

veel succes, maar 



10-06-2014 

Nog meer jubilea! 
Het kersverse bestuurslid Willem Braam kreeg tijdens de eerste b

stuursvergadering uit handen van secretaris Yvonne Menting een atte

tie van de NTTB overhandigd in verband met het 25

lidmaatschap; recent was dezelfde attent

overhandigd. 

Willem en Remy, proficiat met het jubileum, en nog vele jaren sportpl

zier bij TAVERDO gewenst!

 

 

 

 

28-05-2014 

Clubkampioenschap 2014
Op 26 mei jl. stond het clubkampioenschap centraal bij TAVERDO. Een 

aantal leden was verhinderd, met vakantie of geblesseerd, zodat dit 

jaar dertien TAVERDO

finale tussen Dico Dam (clubkampioen 2013) en Joop Sc

wedstrijd in het voordeel van de laatste beslecht, waarmee Joop de titel 

heroverde. Voor het volledige verslag ga je naar de pagina activiteite

verslagen. 

Proficiat Joop, je mag je weer een jaar clubkampioen noemen!

 

 

16-05-2014 

ALV afdeling Gelre: huldiging Daan Bod
Niet alleen TAVERDO had deze week een ALV, ook de afdeling Gelre 

kwam 

Tijdens de vergadering van 13 mei jl. werd stilgestaan bij jubilea van 

diverse NTTB

voorzitter Wim van der Burgt memoreerde aan het feit dat Daan vanaf 

september 1963 als oprichter/voorzitter betrokken was bij ttv “De Du

ventil” (het latere Smash ’68) in Nijverdal; door verhuizing speelde Daan 

Bod in d

Doetinchem werd Daan in 1975 lid van TAVERDO en bekleedde diverse 

keren een bestuursfunctie: voorzitter, secretaris en later weer enkele jaren het voorzitterschap. Ook 

functies bij de afdeling Gelre (o.a. commissielid) en de bond (commissie KVSO) zijn Daan Bod niet 

vreemd; hij werd dan ook een aantal jaren geleden benoemd tot lid van verdienste van de afdeling 

Gelre. Natuurlijk liet men dit ruim vijftigjarig lidmaatschap van de NTTB niet ongemerkt v

Daan kreeg een attentie en bloemen overhandigd door voorzitter Wim van der Burgt, respectievelijk 

penningmeester André van Rum

Daan, van harte proficiat met dit jubileum; we gunnen je nog veel speelplezier bij TAVERDO en bi

nenkort weer in de recreantencompetitie!

Het kersverse bestuurslid Willem Braam kreeg tijdens de eerste b

stuursvergadering uit handen van secretaris Yvonne Menting een atte

tie van de NTTB overhandigd in verband met het 25

lidmaatschap; recent was dezelfde attentie ook al aan Remy Menting 

overhandigd.  

Willem en Remy, proficiat met het jubileum, en nog vele jaren sportpl

zier bij TAVERDO gewenst! 

Clubkampioenschap 2014 
Op 26 mei jl. stond het clubkampioenschap centraal bij TAVERDO. Een 

aantal leden was verhinderd, met vakantie of geblesseerd, zodat dit 

jaar dertien TAVERDO-leden om de titel clubkampioen str

finale tussen Dico Dam (clubkampioen 2013) en Joop Sc

wedstrijd in het voordeel van de laatste beslecht, waarmee Joop de titel 

heroverde. Voor het volledige verslag ga je naar de pagina activiteite

verslagen.  

Proficiat Joop, je mag je weer een jaar clubkampioen noemen!

Gelre: huldiging Daan Bod 
Niet alleen TAVERDO had deze week een ALV, ook de afdeling Gelre 

kwam – een dag later – in Zevenaar voor de jaarlijkse ALV bijeen. 

Tijdens de vergadering van 13 mei jl. werd stilgestaan bij jubilea van 

diverse NTTB-leden, waaronder ook TAVERDO-lid Daan Bod. Gelre

voorzitter Wim van der Burgt memoreerde aan het feit dat Daan vanaf 

september 1963 als oprichter/voorzitter betrokken was bij ttv “De Du

ventil” (het latere Smash ’68) in Nijverdal; door verhuizing speelde Daan 

Bod in de jaren 1969 – 1975 bij ASB in Bathmen. Na verhuizing naar 

Doetinchem werd Daan in 1975 lid van TAVERDO en bekleedde diverse 

keren een bestuursfunctie: voorzitter, secretaris en later weer enkele jaren het voorzitterschap. Ook 

e (o.a. commissielid) en de bond (commissie KVSO) zijn Daan Bod niet 

vreemd; hij werd dan ook een aantal jaren geleden benoemd tot lid van verdienste van de afdeling 

Gelre. Natuurlijk liet men dit ruim vijftigjarig lidmaatschap van de NTTB niet ongemerkt v

Daan kreeg een attentie en bloemen overhandigd door voorzitter Wim van der Burgt, respectievelijk 

penningmeester André van Rumpt (zie foto’s).  

Daan, van harte proficiat met dit jubileum; we gunnen je nog veel speelplezier bij TAVERDO en bi

nkort weer in de recreantencompetitie! 

Het kersverse bestuurslid Willem Braam kreeg tijdens de eerste be-

stuursvergadering uit handen van secretaris Yvonne Menting een atten-

tie van de NTTB overhandigd in verband met het 25-jarig NTTB-

ie ook al aan Remy Menting 

Willem en Remy, proficiat met het jubileum, en nog vele jaren sportple-

Op 26 mei jl. stond het clubkampioenschap centraal bij TAVERDO. Een 

aantal leden was verhinderd, met vakantie of geblesseerd, zodat dit 

leden om de titel clubkampioen streden. In de 

finale tussen Dico Dam (clubkampioen 2013) en Joop Scheers werd de 

wedstrijd in het voordeel van de laatste beslecht, waarmee Joop de titel 

heroverde. Voor het volledige verslag ga je naar de pagina activiteiten-

Proficiat Joop, je mag je weer een jaar clubkampioen noemen! 

Niet alleen TAVERDO had deze week een ALV, ook de afdeling Gelre 

venaar voor de jaarlijkse ALV bijeen.  

Tijdens de vergadering van 13 mei jl. werd stilgestaan bij jubilea van 

lid Daan Bod. Gelre-

voorzitter Wim van der Burgt memoreerde aan het feit dat Daan vanaf 

september 1963 als oprichter/voorzitter betrokken was bij ttv “De Dui-

ventil” (het latere Smash ’68) in Nijverdal; door verhuizing speelde Daan 

1975 bij ASB in Bathmen. Na verhuizing naar 

Doetinchem werd Daan in 1975 lid van TAVERDO en bekleedde diverse 

keren een bestuursfunctie: voorzitter, secretaris en later weer enkele jaren het voorzitterschap. Ook 

e (o.a. commissielid) en de bond (commissie KVSO) zijn Daan Bod niet 

vreemd; hij werd dan ook een aantal jaren geleden benoemd tot lid van verdienste van de afdeling 

Gelre. Natuurlijk liet men dit ruim vijftigjarig lidmaatschap van de NTTB niet ongemerkt voorbij gaan: 

Daan kreeg een attentie en bloemen overhandigd door voorzitter Wim van der Burgt, respectievelijk 

Daan, van harte proficiat met dit jubileum; we gunnen je nog veel speelplezier bij TAVERDO en bin-



 

08-03-2014 

Verzoek tt-tafels gehonoreerd!
Begin dit jaar werd 

diend bij de gemeente Doeti

tt-tafels (Heemskerk, Novi

TAVERDO. Dit ter vervanging van de twee oude, wat gammele tafels op 

de bok in de m

het verzoek is gehonoreerd en inmiddels is de bestelling geplaatst. Met 

hartelij

kort te bewonderen en in gebruik te nemen in onze accommodatie!

 

08-03-2014 

Vragenlijst Veiliger Sportklimaat
Sportbonden en NOC*NSF zijn vorig jaar gestart met een actieplan 

“Samen naar een Veil

delijke vele verenigingen bij betrokken. Het traject voor T

te halverwege 2013. Achter de schermen werd al veel werk verricht en 

dit onderwerp zal ook in de toekomst nog veel inzet vragen. Inmidde

is medewerking van onze leden gevraagd om een vragenlijst in te vullen 

over hoe zij de sfeer bij TAVERDO ervaren en wat er beter kan. Maar 

ook kennissen, familieleden of bezoekers van TAVERDO, die de veren

ging enigszins kennen, mogen deze vragenlijst i

maar tien minuten tijd. Dus: help TAVERDO om beter inzicht te krijgen in het reilen en zeilen binnen 

de vereniging, door de vragenlijst in te vullen via de link 

https://regis.nocnsf.nl/vereniging/meting/invullen/7026915d

tafels gehonoreerd! 
Begin dit jaar werd – bijna tegen beter weten in – een verzoek ing

diend bij de gemeente Doetinchem tot aanschaf van twee verrijdbare 

tafels (Heemskerk, Novi Transport 2000, groen) ten b

TAVERDO. Dit ter vervanging van de twee oude, wat gammele tafels op 

de bok in de materiaalruimte. Deze week werd goed nieuws ontvangen: 

het verzoek is gehonoreerd en inmiddels is de bestelling geplaatst. Met 

hartelijke dank aan de gemeente Doetinchem zijn de tafels dus binne

kort te bewonderen en in gebruik te nemen in onze accommodatie!

Vragenlijst Veiliger Sportklimaat 
Sportbonden en NOC*NSF zijn vorig jaar gestart met een actieplan 

“Samen naar een Veiliger Sportklimaat” (VSK). Inmiddels zijn daar la

delijke vele verenigingen bij betrokken. Het traject voor T

te halverwege 2013. Achter de schermen werd al veel werk verricht en 

dit onderwerp zal ook in de toekomst nog veel inzet vragen. Inmidde

is medewerking van onze leden gevraagd om een vragenlijst in te vullen 

over hoe zij de sfeer bij TAVERDO ervaren en wat er beter kan. Maar 

ook kennissen, familieleden of bezoekers van TAVERDO, die de veren

ging enigszins kennen, mogen deze vragenlijst invullen. Het kost je 

maar tien minuten tijd. Dus: help TAVERDO om beter inzicht te krijgen in het reilen en zeilen binnen 

de vereniging, door de vragenlijst in te vullen via de link  

https://regis.nocnsf.nl/vereniging/meting/invullen/7026915d-ad5c-4f09-89ac-8faa4e3f52d0. 

 

een verzoek inge-

chem tot aanschaf van twee verrijdbare 

Transport 2000, groen) ten behoeve van 

TAVERDO. Dit ter vervanging van de twee oude, wat gammele tafels op 

teriaalruimte. Deze week werd goed nieuws ontvangen: 

het verzoek is gehonoreerd en inmiddels is de bestelling geplaatst. Met 

ke dank aan de gemeente Doetinchem zijn de tafels dus binnen-

kort te bewonderen en in gebruik te nemen in onze accommodatie! 

Sportbonden en NOC*NSF zijn vorig jaar gestart met een actieplan 

klimaat” (VSK). Inmiddels zijn daar lan-

delijke vele verenigingen bij betrokken. Het traject voor TAVERDO start-

te halverwege 2013. Achter de schermen werd al veel werk verricht en 

dit onderwerp zal ook in de toekomst nog veel inzet vragen. Inmiddels 

is medewerking van onze leden gevraagd om een vragenlijst in te vullen 

over hoe zij de sfeer bij TAVERDO ervaren en wat er beter kan. Maar 

ook kennissen, familieleden of bezoekers van TAVERDO, die de vereni-

nvullen. Het kost je 

maar tien minuten tijd. Dus: help TAVERDO om beter inzicht te krijgen in het reilen en zeilen binnen 

8faa4e3f52d0.  



Voor de goede orde: de vragenlijsten zijn anoniem; alleen een onafhankelijk onderzoeken binnen het 

VSK-programma kan de individuele resultaten inzien. En: er zijn geen goede/foute antwoorden. 

Succes en bedankt voor de medewerking!

 

08-03-2014 

Bettine Vriesekoop in Bibliotheek Dieren
Ter gelegenheid van de Boekenweek geeft Bettine Vriesekoop donderdag 

13 maart (19.30 

kennis en bijzondere ervaringen die zij heeft opgedaan als topsporter 

correspondent in China. Na haar tafeltenniscarrière werkte Bettine drie 

jaar voor NRC Handelsblad en NRC Next. Vanuit Peking reisde ze kriskras 

door het onmetelijke land. Boeiende verhalen die uitstekend passen bij 

het thema van de Boekenweek 2014: reiz

sen ergens anders'.

 

 

05-03-2014 

Verenigingscongres NTTB in Zwolle
Zaterdag 1 maart jl. werd het vierde verenigingscongres NTTB geho

den, evenals voorgaande jaren in Landstede Sportcentrum in Zwolle, 

gelijktijdig met de NK 

zeer goed vertegenwoordigd en ook dit jaar was TAVERDO vertege

woordigd. Thema voor dit jaar was: “Verdien je winst”. 

Na ontvangst met koffie en opening door de

panel

met onder andere panellid Martijn Hulshof, voorzitter van coll

vereniging LITAC (zie foto).
 

 

Vervolgens werd de eerste NTTB verenigingsbox door Nanning van der Hoop, projectleider Veiliger 

Sportklimaat, overhandigd aan Ronald Kramer, voorzitter hoofdbestuur (zie foto). Ook TAVERDO, als 

deelnemer aan de training “Besturen met een visie” (onderdeel van Veiliger Sportklimaat) beschikt 

inmiddels over een NTTB verenigingsbox. Elke congresdeelnemer kon een k

liefst negen workshops en aan twee workshops deelnemen. Tijdens een van de workshops werd ui

Voor de goede orde: de vragenlijsten zijn anoniem; alleen een onafhankelijk onderzoeken binnen het 

programma kan de individuele resultaten inzien. En: er zijn geen goede/foute antwoorden. 

Succes en bedankt voor de medewerking! 

Bettine Vriesekoop in Bibliotheek Dieren 
Ter gelegenheid van de Boekenweek geeft Bettine Vriesekoop donderdag 

13 maart (19.30 – 21.30 uur) in Bibliotheek Dieren een lezing over de 

kennis en bijzondere ervaringen die zij heeft opgedaan als topsporter 

correspondent in China. Na haar tafeltenniscarrière werkte Bettine drie 

jaar voor NRC Handelsblad en NRC Next. Vanuit Peking reisde ze kriskras 

door het onmetelijke land. Boeiende verhalen die uitstekend passen bij 

het thema van de Boekenweek 2014: reizen, onder het motto 'Ondertu

sen ergens anders'. 

Verenigingscongres NTTB in Zwolle 
Zaterdag 1 maart jl. werd het vierde verenigingscongres NTTB geho

den, evenals voorgaande jaren in Landstede Sportcentrum in Zwolle, 

gelijktijdig met de NK Tafeltennis. Hoofdbestuur en bondsb

zeer goed vertegenwoordigd en ook dit jaar was TAVERDO vertege

woordigd. Thema voor dit jaar was: “Verdien je winst”. 

Na ontvangst met koffie en opening door de dagvoorzitter volgde een 

paneldiscussie (stelling: op elk niveau een competente scheidsrechter), 

met onder andere panellid Martijn Hulshof, voorzitter van coll

vereniging LITAC (zie foto). 

Vervolgens werd de eerste NTTB verenigingsbox door Nanning van der Hoop, projectleider Veiliger 

t, overhandigd aan Ronald Kramer, voorzitter hoofdbestuur (zie foto). Ook TAVERDO, als 

deelnemer aan de training “Besturen met een visie” (onderdeel van Veiliger Sportklimaat) beschikt 

inmiddels over een NTTB verenigingsbox. Elke congresdeelnemer kon een keuze maken uit maar 

liefst negen workshops en aan twee workshops deelnemen. Tijdens een van de workshops werd ui

Voor de goede orde: de vragenlijsten zijn anoniem; alleen een onafhankelijk onderzoeken binnen het 

programma kan de individuele resultaten inzien. En: er zijn geen goede/foute antwoorden.  

Ter gelegenheid van de Boekenweek geeft Bettine Vriesekoop donderdag 

21.30 uur) in Bibliotheek Dieren een lezing over de 

kennis en bijzondere ervaringen die zij heeft opgedaan als topsporter en 

correspondent in China. Na haar tafeltenniscarrière werkte Bettine drie 

jaar voor NRC Handelsblad en NRC Next. Vanuit Peking reisde ze kriskras 

door het onmetelijke land. Boeiende verhalen die uitstekend passen bij 

en, onder het motto 'Ondertus-

Zaterdag 1 maart jl. werd het vierde verenigingscongres NTTB gehou-

den, evenals voorgaande jaren in Landstede Sportcentrum in Zwolle, 

Tafeltennis. Hoofdbestuur en bondsbureau waren 

zeer goed vertegenwoordigd en ook dit jaar was TAVERDO vertegen-

woordigd. Thema voor dit jaar was: “Verdien je winst”.  

dagvoorzitter volgde een 

ng: op elk niveau een competente scheidsrechter), 

met onder andere panellid Martijn Hulshof, voorzitter van collega-

 

Vervolgens werd de eerste NTTB verenigingsbox door Nanning van der Hoop, projectleider Veiliger 

t, overhandigd aan Ronald Kramer, voorzitter hoofdbestuur (zie foto). Ook TAVERDO, als 

deelnemer aan de training “Besturen met een visie” (onderdeel van Veiliger Sportklimaat) beschikt 

euze maken uit maar 

liefst negen workshops en aan twee workshops deelnemen. Tijdens een van de workshops werd uit-



leg en nadere informatie verstrekt m.b.t. legio mogelijkheden om van de inhoud gebruik te maken 

binnen de eigen vereniging. Na de eerste worksh

Daarna: aantreden voor de tweede workshop en tenslotte: terugkoppeling ervaringen workshops en 

afsluiting.  

TAVERDO-deelnemers Jan-Willem Berends en Yvonne Menting kijken terug op een zeer geslaagde 

dag met mogelijkheden voor het leggen van contacten en kennis opdoen tijdens de diverse wor

shops. Tussen de bedrijven door en na afsluiting van het congres konden de deelnemers genie

van hoogstaand NK-tafeltennisspel.

 

05-03-2014 

Extra ALV afdeling Gelre, 25 februari 2014
Aanleiding voor deze extra ALV was het voorgenomen besluit van de 

NTTB in november 2013, om zowel de basiscontributie NTTB, als de 

competitietoeslag per 1 januar

formatie werd in tafeltennisland dermate negatief ontvangen, dat de 

Bondsraad tijdens de vergadering van 23 november 2013 heeft besl

ten het voorstel niet eens in stemming te brengen. Tijdens de extra ALV 

waren twee a

NTTB aanwezig. 

 

Na de opening door Gelre-voorzitter Wim van der Burgt, werd de avond geleid door Jan Simons 

(hoofdbestuurder topsport en wedstrijdzaken). Tijdens een prima presentatie van Achim Sialina 

feltennisdirecteur NTTB) werd duidelijk dat de oorspronkelijke contributieverhoging van tafel was. In 

plaats daarvan wordt een stapsgewijze contributieverhoging van enkele euro’s per jaar voorgesteld, 

zowel voor de basiscontributie, als de competitietoe

zo werd benadrukt; de noodzaak voor verhoging zal jaarlijks gecheckt worden door de Bondsraad. 

Alle afdelingen zullen tijdens extra bijeenkomsten door de NTTB

waarna een voorstel tot stapsgewijze contributieverhoging in de volgende Bondsraadsvergadering 

aan de orde zal komen. Ook hebben directie/bestuur van de NTTB te kennen gegeven vaker voor 

informatie en overleg bij bijeenkomsten van de diverse afdelingen aanwezig te willen

 

21-02-2014 

Nationale Sportweek 2014: sportmarkt en clinic
De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement, dat de bree

tesport in Nederland een week lang in de etalage zet en laat zien hoe 

gezond 

Doetinchem organiseert de Nationale Sportweek (19 t/m 26 april 2014) 

dit jaar, en T

voor vergroting naamsbekendheid en l

 

Op zaterdag 19 april a.s. wordt van 12.00 

georganiseerd, waar sportverenigingen hun aanbod aan het winkelend 

publiek van Doetinchem kunnen laten zien. De Doetinchemse tafeltennisverenigingen Odion, ttv 

Wehl en TAVERDO zullen zich gezamenlijk presenteren. Daarvoor wordt gebruik ge

tenten: één met twee kleine tafeltennistafels, één met een tafel van normale afmeting met tt

voor presentatie/zelf trainen, en een gezamenlijke kraam voor informatie. Geïnteresseerden voor 

tafeltennis bij TAVERDO kunnen zich aldaar opg

op donderdag 24 april a.s. van 18.30 

uur van de reguliere training voor leden af). Uiteraard kunnen kandidaat

avonden gratis trainen. Zowel voor de sportmarkt, als voor de clinic, vragen wij natuurlijk onderste

ning van onze leden. Informatie en aanmelding via de activiteitencommissie of bestuur.

leg en nadere informatie verstrekt m.b.t. legio mogelijkheden om van de inhoud gebruik te maken 

binnen de eigen vereniging. Na de eerste workshopronde werd tijd voor de lunch uitgetrokken. 

Daarna: aantreden voor de tweede workshop en tenslotte: terugkoppeling ervaringen workshops en 

Willem Berends en Yvonne Menting kijken terug op een zeer geslaagde 

dag met mogelijkheden voor het leggen van contacten en kennis opdoen tijdens de diverse wor

shops. Tussen de bedrijven door en na afsluiting van het congres konden de deelnemers genie

tafeltennisspel. 

Extra ALV afdeling Gelre, 25 februari 2014 
Aanleiding voor deze extra ALV was het voorgenomen besluit van de 

NTTB in november 2013, om zowel de basiscontributie NTTB, als de 

competitietoeslag per 1 januari 2014 aanzienlijk te verhogen. Deze i

formatie werd in tafeltennisland dermate negatief ontvangen, dat de 

Bondsraad tijdens de vergadering van 23 november 2013 heeft besl

ten het voorstel niet eens in stemming te brengen. Tijdens de extra ALV 

waren twee afgevaardigden bondsbureau en twee hoofdbestuursleden 

NTTB aanwezig.  

voorzitter Wim van der Burgt, werd de avond geleid door Jan Simons 

(hoofdbestuurder topsport en wedstrijdzaken). Tijdens een prima presentatie van Achim Sialina 

feltennisdirecteur NTTB) werd duidelijk dat de oorspronkelijke contributieverhoging van tafel was. In 

plaats daarvan wordt een stapsgewijze contributieverhoging van enkele euro’s per jaar voorgesteld, 

zowel voor de basiscontributie, als de competitietoeslag. Contributieverhoging is geen automatisme, 

zo werd benadrukt; de noodzaak voor verhoging zal jaarlijks gecheckt worden door de Bondsraad. 

Alle afdelingen zullen tijdens extra bijeenkomsten door de NTTB-afvaardiging worden geïnformeerd, 

stel tot stapsgewijze contributieverhoging in de volgende Bondsraadsvergadering 

aan de orde zal komen. Ook hebben directie/bestuur van de NTTB te kennen gegeven vaker voor 

informatie en overleg bij bijeenkomsten van de diverse afdelingen aanwezig te willen

Nationale Sportweek 2014: sportmarkt en clinic 
De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement, dat de bree

tesport in Nederland een week lang in de etalage zet en laat zien hoe 

gezond – en vooral leuk – sporten en bewegen is. Oo

Doetinchem organiseert de Nationale Sportweek (19 t/m 26 april 2014) 

dit jaar, en TAVERDO is ook van de partij. Immers: een uitgelezen kans 

voor vergroting naamsbekendheid en ledenwerving! 

Op zaterdag 19 april a.s. wordt van 12.00 – 16.00 uur een sportmarkt 

georganiseerd, waar sportverenigingen hun aanbod aan het winkelend 

publiek van Doetinchem kunnen laten zien. De Doetinchemse tafeltennisverenigingen Odion, ttv 

Wehl en TAVERDO zullen zich gezamenlijk presenteren. Daarvoor wordt gebruik ge

tenten: één met twee kleine tafeltennistafels, één met een tafel van normale afmeting met tt

voor presentatie/zelf trainen, en een gezamenlijke kraam voor informatie. Geïnteresseerden voor 

tafeltennis bij TAVERDO kunnen zich aldaar opgeven voor een clinic met trainingsmogelijkheid, die 

op donderdag 24 april a.s. van 18.30 – 20.00 uur zal worden aangeboden (we knabbelen dus een half 

uur van de reguliere training voor leden af). Uiteraard kunnen kandidaat-leden daarna nog vier 

tis trainen. Zowel voor de sportmarkt, als voor de clinic, vragen wij natuurlijk onderste

ning van onze leden. Informatie en aanmelding via de activiteitencommissie of bestuur.

leg en nadere informatie verstrekt m.b.t. legio mogelijkheden om van de inhoud gebruik te maken 

opronde werd tijd voor de lunch uitgetrokken. 

Daarna: aantreden voor de tweede workshop en tenslotte: terugkoppeling ervaringen workshops en 

Willem Berends en Yvonne Menting kijken terug op een zeer geslaagde 

dag met mogelijkheden voor het leggen van contacten en kennis opdoen tijdens de diverse work-

shops. Tussen de bedrijven door en na afsluiting van het congres konden de deelnemers genieten 

Aanleiding voor deze extra ALV was het voorgenomen besluit van de 

NTTB in november 2013, om zowel de basiscontributie NTTB, als de 

i 2014 aanzienlijk te verhogen. Deze in-

formatie werd in tafeltennisland dermate negatief ontvangen, dat de 

Bondsraad tijdens de vergadering van 23 november 2013 heeft beslo-

ten het voorstel niet eens in stemming te brengen. Tijdens de extra ALV 

fgevaardigden bondsbureau en twee hoofdbestuursleden 

voorzitter Wim van der Burgt, werd de avond geleid door Jan Simons 

(hoofdbestuurder topsport en wedstrijdzaken). Tijdens een prima presentatie van Achim Sialina (ta-

feltennisdirecteur NTTB) werd duidelijk dat de oorspronkelijke contributieverhoging van tafel was. In 

plaats daarvan wordt een stapsgewijze contributieverhoging van enkele euro’s per jaar voorgesteld, 

slag. Contributieverhoging is geen automatisme, 

zo werd benadrukt; de noodzaak voor verhoging zal jaarlijks gecheckt worden door de Bondsraad. 

afvaardiging worden geïnformeerd, 

stel tot stapsgewijze contributieverhoging in de volgende Bondsraadsvergadering 

aan de orde zal komen. Ook hebben directie/bestuur van de NTTB te kennen gegeven vaker voor 

informatie en overleg bij bijeenkomsten van de diverse afdelingen aanwezig te willen zijn. 

De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement, dat de breed-

tesport in Nederland een week lang in de etalage zet en laat zien hoe 

sporten en bewegen is. Ook de gemeente 

Doetinchem organiseert de Nationale Sportweek (19 t/m 26 april 2014) 

VERDO is ook van de partij. Immers: een uitgelezen kans 

denwerving!  

ur een sportmarkt 

georganiseerd, waar sportverenigingen hun aanbod aan het winkelend 

publiek van Doetinchem kunnen laten zien. De Doetinchemse tafeltennisverenigingen Odion, ttv 

Wehl en TAVERDO zullen zich gezamenlijk presenteren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van twee 

tenten: één met twee kleine tafeltennistafels, één met een tafel van normale afmeting met tt-robot 

voor presentatie/zelf trainen, en een gezamenlijke kraam voor informatie. Geïnteresseerden voor 

even voor een clinic met trainingsmogelijkheid, die 

20.00 uur zal worden aangeboden (we knabbelen dus een half 

leden daarna nog vier 

tis trainen. Zowel voor de sportmarkt, als voor de clinic, vragen wij natuurlijk ondersteu-

ning van onze leden. Informatie en aanmelding via de activiteitencommissie of bestuur. 


