
WAPENFEITEN 

EN 

TERRITORIUMKEUTELS

De najaarscompetitie 2005 is van start.
Natuurlijk heeft een groot aantal van
jullie zich vooraf verdiept in de tegen-
standers. “Kennen we die? “Hebben we
daar eerder tegen gespeeld? “Wat zijn
onze kansen ?”
Oude wapenfeiten en voorvallen gelden
dan als vertrekpunt voor de komende
competitiewedstrijden. “Kunnen we dit
jaar kampioen worden?”
Deze (voor)pret maakt deel uit van het
competitiegevoel. Natuurlijk gaat het
om het ‘winnen’ maar de ‘pret’ in het
spel mag niet ontbreken.

In deze uitgave aandacht voor actuali-
teiten en persoonlijke ervaringen. Zie
ook de nieuwe column van tafeltennis-
kenner Koen de Vries, journalist bij de
Provinciale Zeeuwse Courant en voor-
malig eredivisiespeler.

Tot slot wijzen we je (wederom) op de
mogelijkheid om deze Nieuwsbrief ook
per e-mail te ontvangen. Kijk op
www.nttb.nl en dan zie je hoe dat werkt.
Bovendien staat de NTTB-website boor-
devol interessant tafeltennisnieuws en
dat is op zich zelf al een bezoekje
waard…!
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CARLA NOUWEN OP VOLLE KRACHT 

VOOR TOPSPORTCARRIÈRE

‘MIJN MOOISTE PRESTATIES 
MOETEN NOG KOMEN’
Carla Nouwen is 18 jaar en speelster van het eerste damesteam van Bonne-
ma/Westa uit het Limburgse Wessem. 2005 is een bijzonder jaar voor haar. Ze haal-
de haar VWO-diploma, haar rijbewijs en besloot full-prof te worden. Ook teamge-
note Linda Creemers zette deze stap. Beide dames hebben zich een termijn van
twee jaar in het vooruitzicht gesteld. Het hoofddoel voor Carla is zich te kwalifice-

ren voor de Olympische Spe-
len. “Misschien in 2008 maar
eerder voor de Spelen van
2012. Ik sta nu nog rond de
290-ste plaats op de wereld-
ranglijst en ik zal de top 100
moeten halen. Ik vind dat je
niet een te laag doel moet
stellen. Ik wil graag zien hoe
ver ik kan komen.”

LEREN EN TRAINEN
“Ik ben op zevenjarige leeftijd
begonnen in mijn geboorteplaats,
bij ttv Koningslust.Toen naar Maas-
bree en op mijn twaalfde ging ik
naar Westa.” 
De eerste drie jaar van haar mid-
delbare schooltijd kon ze het leren
moeiteloos combineren met het
tafeltennissen. Ze trainde toen
toch ook al 16 à 20 uur in de week.
Toen het studiehuis aanbrak, werd
het wat zwaarder. Ze miste theorie
uit de lessen die ze niet kon volgen
door het tafeltennissen. In haar
examenjaar heeft ze in december

Lees verder op de volgende pagina >>



NIEUW      
SENIOREN D-MEERKAMPEN         

De landelijke Commissie Toernooien en Wed-
strijden (CTW)  heeft het initiatief genomen
om dit seizoen behalve de B- en C-meerkam-
pen ook D-Meerkampen te realiseren.
Ondanks oproepen is op dit moment nog
geen volledige toernooicommissie gevonden,
maar de reeks D-meerkampen zullen dit
najaar in ieder geval van start gaan.
Er worden drie ronden gespeeld, waarvan in
de finaleronde zowel bij de dames als bij de
heren 16 speelsters en spelers zich plaatsen
voor deelname aan de C-Meerkampen in het
voorjaar van 2006. De meerkampen worden in
verenigingszalen gespeeld.
De uitnodigingen en inschrijfformulieren zijn
naar een groot aantal verenigingen verstuurd
en zijn te vinden als aanhangsel van de eve-
nementenagenda op de NTTB-website:
www.nttb.nl.
De eerste speelronde is op 30 oktober 2005
en de inschrijving sluit op 1 oktober 2005.

GEPLANDE TRAINERSOPLEIDING

Wil je op korte termijn je trainersdiploma behalen schrijf je dan snel in voor de volgende
opleiding.

Opleiding: jeugdtrainer
Startdatum: donderdag 22 september 2005 
Locatie: TTV Alexandria ’66 te Rotterdam
Docent: Aad Kwakkelstein
Meer informatie: Fons Balm (cursusleider afdeling West)

Tel. 0181-414859
E-mail: fonsbalm@wanadoo.nl 

Opleiding: tafeltennistrainer-A
Startdatum: zondag 25 september 2005 
Locatie: TTV Heino te Heino
Docenten: Koos Kuiper,William de Bruijn, Bart Dekker en Erik Lenselink
Meer informatie: Marleen van Ulsen (cursusleidster afdeling Oost)

Tel. 0529-401805
E-mail: secretaris@nttb-oost.nl 

Kijk voor uitgebreide informatie op onze website (www.nttb.nl / breedtesport / opleidingen).

Volgens Van Dale is een Veteraan “iemand die behoort tot de
oudere jaargangen van soldaten, leraren, studenten of sport-
beoefenaars…”.

Wij staan even stil bij de laatste groep, de sportbeoefenaars. Voor
tafeltennis wordt internationaal de leeftijd van 40 jaar (en ouder)
gehanteerd. Ook in Nederland zijn veel “veteranen” actief in tafelten-
nis. Een zeer groot aantal speelt zelfs nog gewoon mee in de landelij-
ke seniorencompetitie.

KAMPIOENSCHAPPEN
Zowel nationaal als internationaal worden er kampioenschappen
georganiseerd. Het nationale veteranenkampioenschap werd afgelo-

TAFELTENNIS EN VETERANEN

pen juni in Rotterdam gehouden. De EK en het WK worden alterne-
rend, om de twee jaar gehouden. Dit jaar werden de Europese kam-
pioenschappen gehouden in Bratislava.

EK 2007 IN NEDERLAND
Over 2 jaar komen de Europese kampioenschappen naar Nederland.
De NTTB heeft zich daarvoor internationaal gepresenteerd en na
enige spanning heeft de ETTU (de Europese Tafeltennis Unie) het
toernooi toegewezen aan Nederland. Dat is goed nieuws, want dit is
pure promotie voor de sport. Zo’n 2500 Europese veteranen zullen
strijden om de veteranentitels. De Europese kampioenschappen
duren bijna een week, worden gehouden in juni 2007, en vinden plaats
in de hallen van het sportpaleis Ahoy te Rotterdam.

de knoop doorgehakt om zich meer op school en iets minder op
tafeltennis te concentreren.
“Het was een zwaar jaar. Mijn ouders zeiden ook tegen me: zorg dat
je een diploma hebt, dat is belangrijk. Dat vond ik ook. Het heeft goed
uitgepakt, maar het was wel hard werken.” 

Carla heeft, met haar diploma op zak, besloten om professioneel te
gaan tafeltennissen. Haar plannen voor een vervolgstudie gaan voor-
lopig in de ijskast.
“Ik heb over mijn beslissing goed en lang nagedacht. Nu ik me op
tafeltennis kan concentreren, ben ik benieuwd hoe ver ik kan groeien.
Linda en ik hebben gezegd dat we er twee jaar voor uittrekken. Het
eerste jaar zal moeten blijken of ik het leuk vind om de hele tijd met
tafeltennis bezig te zijn. Ik wil er lol in hebben. Mijn doel is om de
Olympische Spelen te halen.We gaan er hard voor trainen en zoveel

mogelijk wedstrijden spelen. Ik moet vaster worden en mentaal ster-
ker.Voor tafeltennis moet je geduld en rust hebben.”

GOEDE TEKENEN
“Het mooiste resultaat tot nu toe vind ik dat ik mag uitkomen voor
het Nederlandse team. Je bent je er achter de tafel niet altijd van
bewust dat het toch wel een hele goede prestatie is. Ik vind het jam-
mer dat er in Nederland geen centrale faciliteit is waar een goede
groep voortdurend kan trainen. Het is een goed teken dat er nu spe-
lers professioneel gaan. Incidenteel zijn er ook andere spelers en
speelsters, zoals Pim de Goede nu voor het 2e jaar en Sigrid van
Ulsen vorig jaar, die dit initiatief hebben getoond.Wie weet inspireert
het meer spelers. Ik heb ook nooit gedacht: ik wil prof worden. Ik
neem de dingen zoals ze komen en dan ga ik ervoor. Mijn mooiste
prestaties moeten nog komen.”

Carla heeft meer te vertellen. Lees dit op www.nttb.nl

>>  Vervolg van vorige pagina     



UIT DE REGIO

TTVN NIEUWEGEIN 
OP DE GOEDE WEG 

Dat ‘elk nadeel z’n voordeel heb’, zoals Johan Cruyff het zo
treffend uitdrukt, geldt ook voor tafeltennisvereniging
Nieuwegein (TTVN). Bijna drie jaar geleden brandde hun
accommodatie geheel uit. Maar inmiddels heeft het bestuur
daardoor de koppen bij elkaar gestoken en met behulp van een
verenigingsondersteuner van Sportservice Midden Nederland
een sterk beleidsplan in elkaar gezet. Met het beleidsplan wil
TTVN de gemeente laten zien wat de vereniging wil en dat dat
doel beter te bereiken zou zijn met een eigen accommodatie.

‘En in die accommodatie willen we ook graag een kantine in
eigen beheer,’ vertelt voorzitter Harry Eleveld. ‘Want dan
brengen we niet alleen geld weg, maar kunnen we ook nog
wat verdienen aan de omzet.’ De reden dat het bestuur van
TTVN graag ondersteuning wilde bij het maken van hun
beleidsplan was duidelijk. Eleveld: ‘Ten eerste bracht onze
ondersteuner Ties ter Horst veel inhoudelijke ervaring met
zich mee. En ten tweede vormde hij de stok achter de deur.
We zijn tenslotte allemaal vrijwilligers, maar doordat hij erbij
was leverde iedereen zijn aandeel toch op tijd aan.’

WERKEN AAN DE ZWAKKE KANTEN
Uiteraard zijn de bestuurders niet meteen aan het schrijven geslagen.Voordat dat proces op
gang kon komen, is eerst een sterkte-zwakteanalyse van de vereniging gemaakt. ‘Dat hebben
we samen met Ties gedaan. Inmiddels hebben we aan een aantal minder sterke kanten
gewerkt. Er is bijvoorbeeld een vrijwilligerscoördinator aangesteld. En we hebben overwogen
om het bestuur te veranderen, maar dat hebben we uiteindelijk toch niet gedaan.’

ENTHOUSIAST AAN HET SCHRIJVEN
‘Toen we op een rijtje hadden wie we zijn en wat we willen, hebben we een hoofdstukinde-
ling gemaakt van het beleidsplan. Daarna hebben we het schrijfwerk verdeeld over de
bestuursleden en zijn aan de slag gegaan.Ties had voor ons een aantal standaardstukken ter
beschikking, met name over sponsorbeleid en vrijwilligersbeleid. En hij was heel enthousias-
merend, dus we zijn voortvarend gaan schrijven. De terugkoppeling nam hij dan weer voor
zijn rekening.
Binnenkort zetten we de puntjes op de i en maken we nog een financieel plaatje. Dan kun-
nen we samen met een bank onderzoeken of een eigen locatie mogelijk is. Met die plannen
in onze hand gaan we dan naar de gemeente. En staan we volgens mij behoorlijk sterk in onze
schoenen.’

Ter afsluiting van het gesprek heeft Harry Eleveld nog een tip voor andere verenigingen: ‘Ik
zou verenigingen die een grote stap willen zetten, echt aanraden in zee te gaan met iemand
van buiten.Vooral omdat zo iemand met deadlines komt en een extra motivator is.’

HET ONDERSTEUNINGSTRAJECT
TTVN vroeg aan de NTTB ondersteuning voor het ontwikkelen van vrijwilligers- en in twee-
de instantie accommodatiebeleid. De NTTB schakelde daarvoor de provinciale organisatie
Sportservice Midden Nederland in. In totaal is de werkgroep vier keer bij elkaar geweest. Na
een sterkte-zwakteanalyse van de vereniging is gewerkt aan de inhoud van het beleidsplan.
Dat plan vormt het uitgangspunt voor onderhandelingen met bank en gemeente. De onder-
steuner van Sportservice Midden Nederland begeleidde het proces en analyseerde samen
met de bestuurders de vereniging. Hij gaf tips en adviezen en voorzag de bestuurders van
voorbeelden van beleidsplannen.

Heeft u ook vragen of actuele zaken waar u met uw vereniging tegenaan loopt?
Dos Engelaar (NTTB, tel. 079 34 38 146) en uw accountmanagers staan tot uw beschikking om
uw vragen te beantwoorden.

PIZNY 

Eigenlijk wilde ik u hier ter verstrooiing het
verhaal vertellen van een bijzondere man. Zijn
naam is Jozef Pizny en hij woonde in Goes.
Pizny was een Pool die in 1944 Zeeland had
helpen bevrijden en in de euforie die daarop
volgde was blijven hangen aan een prachtige
Zeeuwse vrouw.
Pizny tafeltenniste in de club die bij de fabriek
hoorde waar hij werk kreeg: betonbedrijf
Haringman. Eigenlijk was hij met bat en bal
een gewone krabber, maar hij had een, volgens
mij, bijzondere truc die menig tegenstander in
verwarring bracht. Wanneer Pizny de bal iets
buiten zijn bereik in de backhandhoek kreeg,
pakte hij het batje over in de andere hand en
sloeg de bal met zijn tweede forehand dood-
leuk terug.
Daarover had ik u het een en ander willen
vertellen, totdat ik in gesprek kwam met Bert
van der Helm en Ted van der Meer. Zij waren
niet verbaasd over het verhaal van de Pizny-
actie.
Toen de veelvoudig Nederlands kampioen de
namen noemde van Bert Onnes, Jan Ove
Waldner en de helaas veel te vroeg overleden
Andrezj Grubba was ik nog niet echt onder de
indruk. Maar toen hij daarop ook meldde tal
van Nederlandse tafeltennissers te kennen die
het trucje ook beheersten, begon ik te twij-
felen. De opmerking van Ted van der Meer
deed de deur dicht. ,,In de tenniswereld'',
meldde hij met zijn kenmerkende stem, ,,kijkt
er niemand meer van op wanneer een speler
het racket in de andere hand neemt en de
tegenstander passeert met een loeiharde
forehand.'' 
Daar ging mijn verhaal over Jozef Pizny.
Wereldberoemd in Zeeland, maar daarbuiten
een doodgewone pingponger. Dat verhaal over
Pizny gaat dus niet door. Sorry lezer, sorry
Jozef.Volgende keer beter.

Koen de Vries

UITSLAG 

PRIJSVRAAG

In de vorige nieuwsbrief werd de lezers ge-
vraagd uit een hele rij namen de spelers aan te
wijzen die linkshandig zijn.
De juiste namen waren: Danny Heister,Trinko
Keen, Monique Posthuma, Nathan van der Lee
en Jelle Bosman.

De winnaars zijn Martijn de Vries, Dicky de
Jong, Rens Molenaar en Henny Schoonbrood.
Zij ontvangen allemaal een prachtige tafelten-
nistechniekposter.

Harry Eleveld,
voorzitter van TTVN



TOERNOOIAGENDA 2005
2 oktober senioren Voorronden Nationale B-Meerkampen nog onbekend
22 oktober jeugd 1e C-Jeugdranglijsttoernooi Hoorn
23 oktober jeugd 1e B-Jeugdranglijsttoernooi Hoorn
30 oktober senioren 1/4 finales Nationale B-Meerkampen nog onbekend
30 oktober senioren Voorronden Nationale D-Meerkampen nog onbekend
6 november jeugd Finales Landelijke Dag van 't Talent Papendal
12 november jeugd 2e/1 C-Jeugdranglijsttoernooi Heel
12 november jeugd 2e/2 C-Jeugdranglijsttoernooi Berkel
13 november jeugd 1e A-Jeugdranglijsttoernooi Berkel
20 november senioren 1/2 finales Nationale B-Meerkampen nog onbekend
20 november senioren 1/2 finales Nationale D-Meerkampen nog onbekend
27 november senioren Nebas Top 12 Tilburg
10 december jeugd 2e B-Jeugdranglijsttoernooi Assen
11 december jeugd 3e C-Jeugdranglijsttoernooi Assen
11 december senioren Finales Nationale B-Meerkampen nog onbekend
11 december senioren Finales Nationale D-Meerkampen nog onbekend
17 december jeugd/senioren Afdelings Kampioenschappen MIDDEN Utrecht
18 december jeugd 1/4 finales Tibhar Nationale Jeugdmeerkampen Utrecht
18 december jeugd/senioren Moekotte Meerkamptoernooi Enschede

TOERNOOIAGENDA 2006
7/8 januari jeugd/senioren Soester Kampioenschappen Soest
29 januari senioren Voorronden Nationale C-Meerkampen nog onbekend
5 februari senioren Nederlandse Kampioenschappen B Panningen
5 februari senioren Nederlandse Kampioenschappen C Panningen
11 februari jeugd 4e C-Jeugdranglijsttoernooi Nijmegen
12 februari jeugd 3e B-Jeugdranglijsttoernooi Nijmegen
19 februari jeugd Tibhar Nationale Jeugdmeerkampen nog onbekend
4/5 maart senioren Nederlandse Kampioenschappen A nog onbekend
12 maart senioren 36e Maasland Teamtoernooi Oss
19 maart jeugd 2e A-Jeugdranglijsttoernooi Nederweert
26 maart senioren 1/4 finales Nationale C-Meerkampen nog onbekend
9 april jeugd 1/2 finales Tibhar Nationale Jeugdmeerkampen nog onbekend
22 april jeugd Nederlandse Jeugd Kampioenschappen B Helmond
23 april jeugd Nederlandse Jeugd Kampioenschappen A Helmond
7 mei senioren 1/2 finales Nationale C-Meerkampen nog onbekend
20 mei jeugd Kwalificatie B/C-Jeugdranglijsttoernooi Hoofddorp
21 mei senioren Finales Nationale C-Meerkampen nog onbekend
9/11 juni jeugd 6-landen Kadettentoernooi nog onbekend
17/18 juni jeugd Finales Tibhar Nationale Jeugdmeerkampen Panningen
17 juni senioren 49ste OTTV-Invitatietoernooi Overasselt
18 juni jeugd 49ste OTTV-Invitatietoernooi Overasselt

jeugd Jeugdcup Papendal

Voor meer informatie: www.nttb.nl 
Voor informatie over de internationale toernooien: www.ittf.com en www.ettu.org 
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HEREN
pl. vorige punten  naam  
1   (1) 2509 WANG Liqin CHN 
2   (2) 2432 MA Lin CHN 
3   (3) 2328 BOLL Timo GER 
4  (5) 2276 SAMSONOV Vladimir BLR
4  (4) 2276 WANG Hao CHN
6   (6) 2214 OH Sang Eun KOR 
7   (7) 2200 CHEN Qi CHN 
8   (8) 2117 RYU Seung Min KOR 
9   (9) 2099 KREANGA Kalinikos GRE 
10  (10) 2067 CHEN Weixing AUT 
11  (11) 2066 KONG Linghui CHN 
12  (12) 2061 SCHLAGER Werner AUT
13  (12) 2064 CHUAN Chih-Yuan TPE
14  (14) 2055 CRISAN Adrian ROU 
15  (15) 2054 MAZE Michael DEN 

29  (29) 1880 KEEN Trinko NED 
47  (46) 1762 HEISTER Danny NED 
275 (276) 1020 WIJERS Barry NED 
325 (325)  934 DE BOER Michel NED 
355 (354)  884 SLIEPEN Daan NED 
385 (382)  839 DE BRUIN Merijn NED 
438 (431)  798 JANSSEN Michiel NED 
462 (457)  765 RENGENHART Frank NED 
725 (703)  481 BOSMAN Jelle NED 
762 (745)  442 DE GOEDE Pim NED 

DAMES
pl. vorige punten  naam  
1   (1) 2575 ZHANG Yining CHN 
2   (2) 2303 NIU Jianfeng CHN 
3   (3) 2263 WANG Nan CHN 
4   (7) 2246 LI Jia Wei SIN 
5   (4) 2226 GUO Yue CHN 
6   (5) 2211 GUO Yan CHN 
7   (9) 2189 TIE Yana HKG 
8   (6) 2184 KIM Kyung Ah KOR 
9   (8) 2180 BOROS Tamara HRV 
10  (11) 2033 GAO Jun USA 
11  (10) 2022 LIU Jia AUT 
12  (12) 2008 PAVLOVICH Viktoria BLR 
13  (17) 1993 LAU Sui Fei HKG 
14  (13) 1985 CAO Zhen CHN 
15 (14) 1979 LIN Ling HKG 

18  (18) 1949 LI Jiao NED
261 (266) 1009 CREEMERS Linda NED 
279 (285)  971 VAN ULSEN Sigrid NED 
288 (294)  952 NOUWEN Carla NED 
379 (382)  791 HOF Cathry NED 
577 (555)  488 LIEFERS Saskia NED 
563 (557)  512 LEIJTEN Sandra NED 
641 (648)  357 ZETSEN Nicky NED

Tussen haakjes staan de ranglijstposities van vorige
de wereldranglijst van augustus 2005.

PRIJSVRAAG

TEST JE SPORTKENNIS EN WIN EEN
MOOI TRAININGSPAK!
Er zijn nog altijd veel goede spelers die de penhouder-
greep hanteren. Ryu Seung Min uit Korea bijvoorbeeld.
Hij werd vorig jaar in Athene nog Olympisch kampioen.
En bij de vrouwen natuurlijk de Nederlands kampioene
Li Jiao.

Noem behalve Ryu Seung Min twee spelers (mannen)
uit de top-10 van de wereldranglijst (sept. 2005) die
met de penhoudergreep spelen.
Je kunt je oplossing tot 10 oktober 2005 opsturen naar
redactie@nttb.nl 




