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Lidmaatschap OTC: contributie, € 14,00 per jaar, inschrijfgeld € 3,00.
Bij automatische incasso wordt dit bedrag omstreeks 25 januari afgeschreven
Indien gewenst lidmaatschap NTTB vanaf 1-1-2016 € 19,00 per jaar
Opzeggen lidmaatschap OTC: voor 1 december bij Willem Strasters
Heeft u een nieuw banknummer of mailadres geef dit aan ons door
Inschrijfgeld OTC toernooien € 5,50, leden OTC € 1,50 korting
Wilt u reclame maken in ons bulletin, neem dan contact op met één van onze
bestuursleden I

OTC winkel:
Poloshirt kobaltblauw €15,00 voor leden, € 20,00 voor niet leden. Verzendkosten € 4,00
Indisch shirt € 10,00 voor leden, € 15,00 voor niet leden. Verzendkosten € 4,00
Polo+ Indisch shirt € 20,00 voor leden, € 30,00 voor niet leden. Verzendkosten € 6,00
Hollandse maat:
Indische maat:

M
XL

L
XXL

XL
4L

XXL
5L

XXXL
6L

Voor bestellingen – zie Willem Strasters
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26 mei 2019 OTC Nederland – VTTL Vlaanderen.
Het was weer zover.
Nederland speelde thuis
tegen Vlaanderen.
41 enthousiaste spelers
waren komen opdagen
(4 tegen 4 met 1 reserve).
Alle Nederlanders kregen
een oranje shirtje met opdruk
(zie foto).

Na een openingswoordje door de voorzitter van de OTC (Ton van Ginkel) werd er
een (te) klein presentje uitgereikt aan de Vlamingen, werden de opstellingen bekend
gemaakt.
Ook werd er een nieuwe beker gepresenteerd, (de oude beker was ergens in
Vlaanderen gebleven).
Ton maakte de Nederlandse opstelling bekend, Bruno Oosters (vz TTVL) de
Vlaamse.
Er kon begonnen worden.
Al snel werd duidelijk dat in de meeste poules er zeer sterke Vlamingen waren
opgezet.
Dat deerde team 2 en 3 niet om toch uiteindelijk te winnen.
Helaas gingen team 1, 4 en 5 sterk onderuit.
Na het dubbel van team 1, viel helaas François uit met een verzwikte enkel. Leo
vulde die plek op, hij had in groep 2 al 1 wedstrijd gewonnen.
S ’middags werd er soep met brood voorgeschoteld, waarvoor dank aan Hannie.
Ook Geke hielp enige tijd in de keuken.
Zoals gebruikelijk was het weer een zeer ontspannen wedstrijd met veel plezier.
Om 16.00 uur waren de wedstrijden afgelopen en werd de beker uitgereikt aan
Vlaanderen.

Nederland

35

Vlaanderen

55

Bijgaand de uitslagen.
Tot volgend jaar.
Ton van Ginkel
Voorzitter OTC Nederland
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NEDERLAND TEAM 1
Michel Laroo
François de Leeuwe/Leo
Brands
John Kiele
Bert Kwint

gew
3

dubbel
totaal:

VLAANDEREN TEAM 1
Michel Mentens
Tommy Voet
Patrick Van den Troost
Patrick Van Heurck
dubbel
totaal:

NEDERLAND TEAM 3
Peter Bakker
Hans van den Bosch
Hennie Pouw
Mario Lenting
dubbel
totaal:

VLAANDEREN TEAM 3
Bernard Schenkel
Patrick Vansomeren
Yves Delafonteyne
Guy De Peuter
dubbel
totaal:

NEDERLAND TEAM 5
Rob van den Maagdenberg
Hans Swart
Enne Wierda
Ton van Ginkel
dubbel
totaal:

1
1
0
1
6

gew
2

NEDERLAND TEAM 2
Gido Jehoel
Matthieu Wegh

4

Gerko van der Wateren
Rene van Dijk

1
3
1
12

dubbel
totaal:

gew
4
1
3
3
1
12

VLAANDEREN TEAM 2
Patrick Van Loock
Nico Moyaerts
Vincent Gheysens
Robert Venqueleir

gew
3
0
3
4
2
12

NEDERLAND TEAM 4
Jac Rosenboom
Gerrie Laroo
Frans van Gent
Leo Brands

gew
1
2
2
1
0
6

VLAANDEREN TEAM 4
Elisabeth Husin
Luc Bamps
Steven Loos
Wegge Freddy

gew
1
0
1
0
0
2

VLAANDEREN TEAM 5
Ivo De Laet
Emmanuel Monard
Kris Winters
Bobita Lefief

dubbel
totaal:

dubbel
totaal:

dubbel
totaal:

dubbel
totaal:

gew
1
1
1
3
0
6
gew
0
0
1
2
0
3
gew
4
4
2
3
2
15
gew
4
4
4
2
2
16
4

STICHTING VRIENDEN VAN HET TAFELTENNIS

Exposities bij o.a. WK Rotterdam, Eindhoven. EK Eindhoven, Bremen. Top 12 Den Bosch,
Rotterdam, Eindhoven
Beste OTC-ers,
Degenen onder u die aanwezig waren op de NK Veteranen 2019 in Schiedam hebben onze daar
ingerichte stand kunnen bewonderen. Via dit artikel willen wij ons nader aan u voorstellen.
HISTORIE
De Nederlandse Tafeltennisbond is opgericht op 23 juni 1935, door een samenbundeling van
enkele plaatselijke bonden. Sindsdien heeft de NTTB een steeds groter en rijker verleden
gekregen. Een sportbond richt vanzelfsprekend haar blik op de toekomst, maar respecteert daarbij
ook haar geschiedenis, die alsmaar omvangrijker wordt. Om die historie te bewaren en in een
overzichtelijke en goede vorm te presenteren, is de “Stichting Vrienden van het Tafeltennis”
opgericht. De onlangs overleden Bas den Breejen was de initiatiefnemer voor de oprichting in juni
1991.
ONTSTAAN VAN DE STICHTING
Sinds haar oprichting heeft de “Stichting Vrienden van het Tafeltennis” heel veel historisch
materiaal weten te achterhalen. Door de tafeltennispioniers in ons land, oud-internationals,
(vroegere) bestuurders en overige tafeltennisvrienden werd veel ter beschikking gesteld.
Bovendien konden in zowel binnen- als buitenland uiterst waardevolle tafeltennisattributen worden
aangekocht.
DOEL
De Stichting heeft zich als belangrijkste taak gesteld een basis te leggen voor een museum. Wij
beschikken momenteel al over een grote collectie, waarin o.a. de eerste modellen tafeltennisbats,
oude balletjes, historisch documentatiemateriaal, affiches, foto’s, trofeeën etc. Daarom verzamelt
zij alle voorwerpen die direct of indirect een relatie hebben met tafeltennis. Daarnaast wil zij graag
contact leggen tussen begunstigers.
MIDDELEN De Stichting ontvangt jaarlijks bijdragen van haar begunstigers en streeft daarnaast
naar het verkrijgen van subsidies, donaties en andere vaste bijdragen.
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MUSEUM
Een representatief deel van de collectie van de Stichting is permanent uitgestald in vitrines bij de
vereniging Scyedam, dus helaas niet meer op het NTTB bondsbureau. En ook onze verdere
collectie is daar opgeslagen. De Stichting blijft echter streven naar een eigen museum, eventueel
in samenwerking met andere gelijkgerichte organisaties.
WAT KAN DE STICHTING BETEKENEN VOOR U
De Stichting is bereid (evt. tegen een kleine vergoeding) te exposeren bij speciale evenementen
zoals bijv. verenigings- of afdelingsjubilea, toernooien etc. De Stichting is er in geslaagd een
bibliotheek op te zetten. U kunt hiervan gebruik maken onder nader af te spreken voorwaarden.
De Stichting voorziet haar begunstigers op verzoek van specifieke informatie. Zij houdt haar
begunstigers op de hoogte van nieuwe aankopen, de financiële situatie en ander nieuws door
middel van het jaarverslag. Zij verzorgt lezingen. Zij adviseert bij aanschaf en verkoop van “oude”
tafelten
WORD BEGUNSTIGER VAN DE STICHTING
Begunstiger worden van de Stichting houdt in dat u jaarlijks een bijdrage stort van € 13,60 of meer
op rekeningnr. NL87 INGB 0008 1987 37 van de Stichting Vrienden van het Tafeltennis. Dat kunt
u persoonlijk doen, maar ook bedrijven, afdelingen en verenigingen worden hiertoe uitgenodigd.
Deze bijdragen vormen de belangrijkste bron van inkomsten van de Stichting. Opgeven als
begunstiger kan door brief of e-mail aan de secretaris.

Bestuur:
Voorzitter Gerard van Giessen
Secretaris: Freek Bosschers, Lindenlaan 95, 1815 HE Alkmaar,
secretaris@tafeltennismuseum.nl
Penningmeester: Marcel Frijhoff
Lid/historicus: René van Dijk

U vindt ons ook op Facebook via: https://www.facebook.com/tafeltennismuseum

Verder bemant het bestuur ook de Historische Commissie van de NTTB. Hierin beheren wij o.a.
het zg. “Bas Archief” sinds het overlijden van Bas den Breejen. Hierin staan gegevens van alle
door de NTTB gedecoreerde personen en NTTB personen van eminent nationaal en/of
internationaal belang.
De ‘Stichting Vrienden van het Tafeltennis’ hoopt – in het belang van de tafeltennissport –
op ieders steun te mogen rekenen, dus ook op die van u.
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OTC organiseert Internationaal toernooi in Hilversum.
Namens de OTC Nederland organiseerde Peter Bakker en Ton van Ginkel een Internationaal
toernooi op 16 t/m 18 augustus in Hilversum. Het contact met de pers werd onderhouden door Cor
de Ruijter. Dit toernooi wordt onder auspiciën van de IVTTS om de 2 jaar in een ander land
gehouden. Nu was Nederland aan de beurt. Peter Bakker werd op de vergadering gekozen als
President (voorzitter) van de IVTTS.
De 130 speel(st)ers kwamen uit 10 landen: Nederland, België, Zwitserland, Duistland, Engeland,
Scotland, Denenmarken, Zweden, Slowakije, Tsjechië en Bulgarije. Er werd op hert hoogste
niveau gespeeld, de meesten landelijke spelers. Voor de mindere goden ook een hele ervaring.
Het toernooi werd geopend door Hoofdbestuurslid van de NTTB, Eline en Bettine Vriesekoop, die
tegen de oudste deelnemer (82 jaar) Horst Hedrich een balletje sloeg.

Het toernooi kon beginnen. Op 16 tafels werden 782 wedstrijden gespeeld. Het was een
teamtoernooi, de heren met 3 tegen 3 en de dames 2 tegen 2.
Enne Wierda en Ton van Ginkel zorgden voor een goed verloop van het toernooi, terwijl Peter
Bakker de P.R. zaken op zich nam. Het toernooi liep eigenlijk zonder problemen en blessures.
Op zaterdag was er een gala-avond. Er
waren ongeveer 130 gasten die zich
vermaakten o.a. met een dansje. De
muziek werd verzorgd door de ttv
Hilversum-leden Tjarko Bosma en Jan
Dubelaar. Tjarko en Jan zongen de
liedjes uit de jaren 60 tot 90.
Ook hadden we enkele gast optredens.
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Evenals op alle wedstrijddagen was Frans Wieringa de animator van de
barcommissie, die geweldig werk leverde. Evenals de andere bar-leden.

Op de zondag kwamen de laatste wedstrijden in zicht. En daarmee ook de uiteindelijke winnaars.
Enne en Ton hadden het heel druk, maar de geplande uitreiking van de prijzen werd keurig
gehaald.
Hier de Nederlanders (links) met een derde prijs:

3e John Kiele, Michel Laroo en Fred Rous

3e Peter Aird, Peter Bakker en Preben Larson

Andere foto’s op de site met de totale uitslagen otcnederland.com.

Ook wil ik hier Anja van Ginkel, Marijke Bakker en
Mario Lenting bedanken voor het vele werk dat zij
voor dit toernooi hebben verricht.
Cor de Ruijter bedankt voor zijn contact met de
pers.
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namens Peter en mij, allen bedankt.

Barteam van Europees formaat: ‘Wir schaffen das’
De organisatoren (OTC en IVTTS) van het 7e internationale veteranen kampioenschap voor
tafeltennisteams, dat van 16 tot 18 augustus in Hilversum is gehouden, kijken tevreden terug op
dit bijzondere evenement. Met ruim 130 deelnemers uit 10 landen stond het tafeltenniscentrum
aan de Vaartweg drie dagen lang in het teken van internationale sportverbroedering.
De deelnemers, in de leeftijd van 40 tot 82 jaar speelden in totaal 18 uren op 17 tafels en er was
veel publiek dat voor aanmoediging zorgde. Opmerkelijk was dat maar liefst eenderde van de
deelnemers tot de categorie vrouwen behoorde. Dat is aanzienlijk meer dan doorgaans bij
tafeltennistoernooien in Nederland het geval is. Deze mix kwam de onderlinge sfeer ten goede.
Drukte in de kantine tijdens het internationale
evenement. Op de achtergrond barman Frans
Wieringa.
Dankzij een prima organisatie en assistentie van
TTV Hilversum verliep het toernooi geheel naar
wens. De keuken en bar waren voortreffelijk
verzorgd. Dat gold ook voor het galafeest op
zaterdagavond. Een gezellige sfeer, met hapjes
en drankjes. Het muzikale optreden van het
illustere TTV Hilversum-duo Jan en Tjarko viel
zeer in de smaak bij de ongeveer 150
aanwezigen.
Niet alleen de organisatie, onder leiding van
toernooidirecteur Ton van Ginkel, had z’n handen vol. Ook het barteam van TTV Hilversum moest
zich drie dagen lang een slag in de rondte werken om alle gasten op hun wenken te bedienen.
Voor de snacks en maaltijden was een speciale menukaart samengesteld in het Duits, Frans en
Engels.
Bij de prijsuitreiking op zondag werd door het organisatiecomité iedereen bedankt voor de inzet en
deelname. Daarbij werd ook bekendgemaakt dat over 2 jaar in Bulgarije het volgende toernooi
plaatsvindt. Diverse deelnemers kwamen na afloop ook het barteam (Frans, Johan, Sanne en
Hugo) bedanken voor hun enorme inzet gedurende het driedaagse evenement.
Ook hoofd barzaken Frans Wieringa keek met een voldaan gevoel terug op dit eenmalige
evenement. ,,We hebben drie dagen op onze tenen gelopen om iedereen te bedienen, maar het
was de moeite waard, ook qua omzet. Eens te meer is gebleken dat we, ondanks het
ruimtegebrek in de keuken, een grootschalig evenement zoals dit aan kunnen.” ‘Wir schaffen das’,
moet het barpersoneel hebben gedacht. En aldus geschiedde.

9

25 augustus: TTV Midstars Middelstum
Accommodatie: Coendersweg 15 A, 9991 CC Middelstum, tel: 085-8779660
**Inschrijven bij: Peter Streurman, tel: 06-53775212, e-mail otctoernooi@midstars.nl
1 september: HTTC Houten
Accommodatie: Kruisboog 12, 3994 AE Houten, tel: 030-6390658
Inschrijven bij: Jelle Klooster, tel: 06-43083482, e-mail: secretaris@httc.nl

15 september: ttv GISPEN, Culemborg
Accommodatie: Sporthal aan de Pinksterbloem, tel: 0345-514117
Inschrijven bij: Mario Lenting, tel: 0347-370773,06-51096556, e-mail:
corrine.mario@gmail.com

22 september: ttv Scyedam, Schiedam
Accommodatie: Dr. Kuyperlaan 4, Schiedam, tel: 010-4730101
Inschrijven bij: Dick Vos, tel:010-4702067, e-mail: treesdick_7@hotmail.com

29 september: ttv UTTC, Utrecht
Accommodatie: Duurstedelaan 14A, 3525 GW Utrecht (Hoograven)
Inschrijven bij: Ton van Ginkel, tel: 06-51371292, e-mail: ton@uttc.nl

6 oktober: Het Markiezaat, Bergen op Zoom
Accommodatie, Sportpark Staakberg, Staakberg 4C, 4613 BL Bergen op Zoom,
tel: 0164-260149
Inschrijven bij: Hanny Rosenboom, tel: 0165-511117, e-mail: jrosenboom@ziggo.nl
Geen zwarte zolen in de zaal

6 oktober: TTV Buitenpost
Accommodatie: TTV Buitenpost, Marconistraat 1-A 9285 WG Buitenpost
Inschrijven bij Jacob Bos tel: 06 42546978 e-mail: rolf.essen@gmail.com

13 oktober: ttv SHOT, Soest
Accommodatie: Di Lassostr. 65, Soest
Inschrijven bij: Martin Briët, tel: 035-6035595, e-mail: martin.briet@shot.nl
20 oktober: ttv Emmeloord
Accommodatie: van Diggelenstraat 11, Emmeloord, tel: 06-41569170
10

Inschrijven bij: Ab Kooijman, tel: 0527-616007, e-mail: abkooyman@hetnet.nl
3 november: ttv Irene Tilburg
Accommodatie: Insulindestraat 3A, 5013 BA Tilburg, tel: 013-5451100
Inschrijven bij: Raymond Batten, tel: 06-17517627, e-mail: rbatten@ziggo.nl
17 november: ttv SLAGVAARDIG, Rheden
Accommodatie: direct langs de snelweg A348 aan de IJsselsingel 3, Rheden,
tel: 026 - 495 41 56 Inschrijven bij: Wil ten Bras, tel: 026- 4951618,
e-mail: w.bras4@upcmail.nl
24 november: ttvz Torenstad Zutphen
Accommodatie: Brandts Buijsstraat 4, 7203 AC Zuthpen. Tel: 0575-472864
inschrijving via de website: www.ttvz.nl vervolgens in de menubalk kiezen voor
contact
8 december: ttv Hilversum
Accommodatie: Vaartweg 52 (achter gymnasium), Hilversum, tel: 035-6233388
Inschrijven bij: Bert Daselaar, tel: 035-6857421, e-mail: gc.daselaar@gmail.com

Veterans International T.T. Calendar
31 aug

Liberec/Czech Republic

Email: sejpka.ladislav@seznam.cz

Int. Veterans Tournament
23-27 sep Kemer/Turkey

1-5 okt

www.ttvets.com

25th Int. Veteran Tournament

Email: ttvets@gmail.com

Bodrum/Turkey

www.ivtta.org

17th Bodrum Friendship

ivtta@mynet.com

Tournament
12-13 okt Albena/Bulgaria

Email: damakupa91@gmail.com

6th Int. Veterans Tournament
12-19 okt Adelaide/Australia
36th Australian Open Veterans

www.tabletennis.org.au
Email: belle@bellefitness.com.au

Championships
Gothenburg/Sweden

www.if-ifo.se/ivo

41st Ifo Veteran Open

Email: westling.hans@telia.com

1-3 nov
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...Straight to the finish
Processen voor de galvano- en laktechniek!
Industriële ontvettingen
Alle galvanische zink processen
Passiveringen en sealants
Tevens alle processen voor
QUALICOAT/GSB
QUALISTEELCOAT
Alle typen fosfateringen
Non-chrome passiveringen
KTL/ATL lak systemen
Bemiddeling in installatiebouw!
HAWKING Benelux BV
TELEFOON: 073 656 52 32
WWW.HAWKINGBENELUX.COM

p_vreuls@hawkingbenelux.com
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