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Van achter de bestuurstafel... 
 

Ook het tweede deel van 2015 is snel 
voorbijgegaan. Interne toernooitjes waren 
succesvol bezocht en erg gezellig. Het 2e 
seniorenteam is kampioen geworden in de 6e 
klasse en de jeugdteams die allen een klasse 
hoger speelden dan het vorige seizoen wisten 
hun draai te vinden in de tweede 
competitiehelft.  

 
Nog één activiteit staat dit seizoen op het programma: het clubkampioenschap. 
Dit zal traditiegetrouw gespeeld worden op 3e kerstdag; 27 december. Meer 
informatie hierover verderop in de nieuwsbrief. 
  
Rest ons op dit moment jullie een fijne kerst toe te wensen en nemen we alvast 
een voorschot met een toost op het nieuwe jaar. 
 
 
Met sportieve groet, 
Namens het bestuur, 
 
 
Ronald den Hollander 
Voorzitter 
 
 
 
p.s. Breaking news:  
Definitieve invoering niet-celluloid bal per 1 januari 2016 
De NTTB heeft besloten om met ingang van 1 januari 2016 het spelen met de niet-
celluloid bal voor alle competities en toernooien verplicht te stellen.  
 
Dit houdt in dat ook wij ons hieraan zullen gaan houden. Meer hierover verder in 
dit bulletin. 
  
http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/definitieve-invoering-niet-celluloid-bal-per-1-januari-2016/  

http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/definitieve-invoering-niet-celluloid-bal-per-1-januari-2016/
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Bestuurssamenstelling per 01-07-2015 
 
Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden en er zijn 2 posities vacant. 
Als je interesse hebt in een van de vacante bestuursposities dan kun je dit 
natuurlijk altijd kenbaar maken bij een van de bestuursleden. 
 
Functie : Naam  email 

Voorzitter : Ronald den Hollander 06 22 79 92 73 voorzitter@witac89.nl 
Secretaris : Erik den Hollander 06 12 27 06 47 secretaris@witac89.nl 
Penningmeester : Michel Wessels 06 10 78 01 71 penningmeester@witac89.nl 
Wedstrijdsecretaris : Arthur van Kempen 06 28 63 86 11 jeugd@witac89.nl 
Bestuurslid : Willem Maris 06 20 05 39 47 willem@witac89.nl 
Bestuurslid 
Bestuurslid 

: 
: 

Vacature 
Vacature 

  

 
Van de penningmeester 
De contributie voor de 1e helft van 2016 worden geïnd in januari. Voor diegenen 
die geen automatische incasso hebben afgegeven komt er per half jaar € 2,50 aan 
administratie kosten bij op de kosten van het lidmaatschap. Indien van toepassing 
verzoeken we je de contributie over te maken  voor 31 januari 2016 op 
rekeningnummer:  
 
 IBAN NL93RABO346783372 tnv Witac’89, ovv Contributie 1e halfjaar 2016.   
 
   De bedragen voor het jaar 2016 zijn vastgesteld op: 

Niet-competitiespelende jeugd:      € 40,50 
Competitiespelende jeugd:   € 47,00 

 
Niet competitiespelende senioren:          € 56,50 
Competitiespelende senioren:         € 76,50 
 

Voor de toernooitjes die georganiseerd worden wordt een kleine bijdrage 
gevraagd. De kosten, tenzij anders vermeld op de aankondigingen,  Jeugd-leden € 
1,--, Senior-leden € 2,-- en niet-leden € 2,50. 
 

Foto’s 
Van de georganiseerde activiteiten zijn en worden natuurlijk foto’s gemaakt. Deze 
kun je zien via:  

- witac89.nl (knopje foto’s) 
Bovendien is Witac’89 ook actief op Facebook en te vinden door te zoeken op 
“Witac'89” of hier te klikken.  

mailto:secretaris@witac89.nl
mailto:penningmeester@witac89.nl
mailto:Jeugd@witac89.nl
https://www.facebook.com/pages/Witac89/311723092272986
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Interessante links via het wereldwijde web 
https://www.facebook.com/TableTennisRulez?fref=ts 
http://www.tabletennisdaily.co.uk/forum/media.php?do=details&mid=2220 
Via deze links kun je vele fantastische punten en tafeltennismomenten zien. 
 
Donderdagochtenden 
Ook in 2015 werd de mogelijkheid om op donderdagochtend te komen spelen in 
toenemende mate benut. Waar we in 2007 begonnen met een gemiddeld aantal 
van 5 spelers zijn we inmiddels uitgegroeid naar een gemiddelde van 12 spelers 
per ochtend.    
 
Natuurlijk wordt deze succesvolle ochtend doorgezet. En kan er op de 
donderdagochtend worden gespeeld door leden en niet-leden. Niet-leden betalen 
een kleine vergoeding van € 2,50. Het eerste bakje koffie is voor iedereen gratis. 
Er wordt gespeeld van 09:30 tot 11:30.   

De spelmethode het 'button-dubbel-toernooi'; een speelschema dat er voor zorgt 
dat je steeds wordt gekoppeld aan een andere dubbelspelpartner en 
tegenstander.  

Spreekbeurt-koffer 
Ook het schooljaar is natuurlijk weer van 
start gegaan en de kans dat je een 
spreekbeurt zult moeten doen is natuurlijk 
aanwezig. Speciaal voor spreekbeurten 
hebben we een koffertje gevuld wat je kunt 
lenen om te gebruiken. Het koffertje bevat 
een los frame (batje), een los rood rubber, 
een los zwart rubber (dan kun je laten zien 
dat een 'echt' batje uit losse, te plakken, 
onderdelen bestaat), wat balletjes en een 
nethoogtemeter.  
 
Verder is er een a-4tje beschikbaar met wat algemene informatie over: 
- tafeltennis in het algemeen; 
- afmetingen van spelmaterialen; 
- belangrijkste spelregels; 
- onze club. 
 
De koffer is te reserveren tijdens de trainingsavonden. 

https://www.facebook.com/TableTennisRulez?fref=ts
http://www.tabletennisdaily.co.uk/forum/media.php?do=details&mid=2220
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Spelen met de plastic bal 
Zoals je kon lezen gaat ook Witac'89 over tot het spelen met de plastic bal. In een 
recente bestuursvergadering heeft het bestuur het volgende besloten: 

- Alle competitiewedstrijden worden gespeeld met de 3 ster bal van het 
merk Xushaofa 

- Gebruikte ballen na de competitiewedstrijden worden gemengd met de 
overige ballen en kunnen door een ieder worden gebruikt 

- Trainingen op donderdagavond worden gedaan met de trainingsbal van 
ditzelfde merk 

- De jeugd en senioren van de woensdagavond spelen, zolang de voorraad 
strekt, merendeels nog met de cellulloid bal 

- De donderdagochtend senioren spelen eveneens, zolang de voorraad 
strekte, nog met de cellulloid bal 

 
Op iedereen doen we een beroep om normaal om te gaan met de bal en per tafel, 
tenzij in de training anders wordt aangegeven, met 1 bal te spelen. De reden 
hiervoor is een simpele: de nieuwe ballen kosten € 1,-- per stuk.  
 
TTapp 
Voor de bezitters van een smartphone of tablet is er leuk nieuws. In de 
downloadstore is tegenwoordig de TTapp te downloaden. Eenmaal geïnstalleerd 
kun je er wedstrijdinformatie van alle seizoenscompetities vinden. Voeg je 
favoriete competities toe en... vind de informatie supersnel. 
 
'Thumbs up' 
Vele van onze leden zetten zich regelmatig in voor activiteiten 
die buiten onze vereniging worden georganiseerd. Hierbij valt 
bijvoorbeeld te denken aan het helpen tijdens de 
rommelmarkten, het gereedzetten hiervan of anderssoortige 
activiteiten. Het bestuur wil een extra duim omhoog doen voor 
deze leden. De inzet van jullie vrijwilligheid wordt beloond in de 
vorm van extra financiële middelen voor de vereniging. 
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Eindstanden najaarscompetitie 2015 
Jeugd Junioren 3e klasse B  Jeugd Junioren 4e klasse B 
The Back Hands 2 10 69 1 ODT  10 64 
Luto 1 10 64 2 The Back Hands 3 10 63 
Smash 2 10 53 3 Tanaka 3 10 54 
De Pin Pongers 1 10 39 4 Belcrum 1 10 48 
Breda 1 10 38 5 Smash '76 2 10 43 
Witac'89 1 10 27 6 Witac'89 2 10 28 
Tijmen (50%), Justin (11%), Yoran (10%) 
 

 Luc (46%), Clint (31%), Shannon (5%) 

 

Jeugd Junioren 5e klasse B  Jeugd Starters 2 
Markiezaat 2 10 68 1 Tanaka 6 8 65 
Tanaka 4 10 67 2 Belcrum 2 8 53 
Witac'89 3 10 47 3 Breda 3 8 50 
De Pin Pongers 2 10 43 4 Witac'89 4 8 17 
Breda 2 10 38 5 Die Meede 2 8 15 
Hotak 2 10 32 6    
Maik (59%), Jennifer (54%), Desiré (24%)  Rick (35%), Tijmen (25%), Marleen (17%), 

Roxanne (0%) 
   

Senioren 4e klasse C  Senioren 6e klasse D 
Smash '76 3 10 75 1 Witac'89 2 10 70 
Markiezaat 4 10 52 2 Tanaka 5 10 60 
TCS 1 10 51 3 Vice Versa 6 10 51 
Witac'89 1 10 46 4 ODT 10 10 46 
De Pin Pongers 2 10 39 5 Breda 4 10 39 
Hotak 5 10 37 6 The Back Hands 9 10 34 
Willem (70%), Rinus (65%),  Piet (56%), 
Cor (18%) 

 Ray (89%), Arthur (86%), Kees (71%), Erik 
(67%), Martien (39%) 

 
Senioren 7e klasse D   
TCO 4 10 72 1    
Smash '70 3 10 70 2    
Vice Versa 7 10 66 3    
Witac'89 3 10 52 4    
Hotak 7 10 21 5    
Tanaka 7 10 19 6    
Manon (100%), Michel (65%), Ies (64%), 
Erik M. (53%), Desiree (44%), Bas (0%) 
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Competitie voorjaar 2016 
In het najaar zal onze club met 3 jeugdteams en 3 seniorenteams uitkomen in de 
NTTB-competitie Zuidwest. Voor vragen over wedstrijden kun je contact 
opnemen met de wedstrijdsecretaris: Arthur van Kempen - 06 28 63 86 11 
 
De teams zijn als volgt samen gesteld: 
 
Jeugd1 Jeugd2 Jeugd3 Senioren1 Senioren2 Senioren3 
Tijmen Maik  Tijmen Willem Arthur Michel 
Yoran  Jennifer Rick  Rinus  Kees  Desiree 
Justin  Desiré Roxanne Piet  Erik  Erik M. 
Luc    Marleen Ray  Cor  Ies 
Clint        Martien Bas 
          Manon 
          Janny 
Standen competitieteams op internet 
Om te zien hoe onze competitieteams er 
voor staan kun je klikken naar de 
standen via www.nttb-zuidwest.nl. Een 
korte uitleg:  

- Ga naar:  www.nttb-zuidwest.nl 
- Klik op: Afdelingscompetitie 
- Een scherm als hiernaast zal naar 

voor komen: 
  
Dan kun je vervolgens de selecties naar wens maken. 
Wil je de standen zien van jeugd 1 dan dien je de volgende selectie te maken: 
Selecteer competitienaam: Voorjaarscompetitie 2015 
Selecteer competitiegroep: Jeugd 
Selecteer weergave:  Programma (incl. Uitslagen en stand) 
Optioneel Poulefilter:  Witac’89 
Selecteer Poule(s):   Junioren J4 – Poule B 
 
Als je vervolgens de persoonlijke resultaten wilt zien klik je in het nieuw geopende 
venster op [bekijken]  onder de persoonlijke resultaten. 
 
Jeugdteam 1 speelde ook een knap seizoen en deed tot de laatste wedstrijd mee 
om het kampioenschap. Naaste concurrent Middelburg maakte (helaas) geen 
misstap en wist het kampioenschap voor zich op te eisen. Hierdoor eindige het 
eerste team op de 2e plaats. 
 

http://www.nttb-zuidwest.nl/
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Kalender: belangrijke data 
  
 
Woensdag 16 december  Geen training 
     Vrij spelen voor senioren vanaf 20:00 
 
Donderdag 17 december Geen training 
 
Woensdag 23 december  Vrije speelavond alle jeugdleden  
     18:45 - 20:00 uur 
     Vrij spelen senioren vanaf 20:00 uur 
 
Zondag 27 december:   Clubkampioenschappen  Aanvang Kosten 
     Jeugd:    10.00 uur € 2,50 
     Senioren:    19:00 uur € 5,00 
     opgeven kan via: secretaris@witac89.nl 
 
 
Woensdag 6 januari:  Materiaal test en demo avond  20:00 uur 
     Alle jeugdleden welkom vanaf 18:45.  
     Meer informatie volgt 
      
Woensdag 13 januari  Senioren Dubbeltoernooi met open inschrijving 
     Kies je eigen dubbelpartner en schrijf je zelf in. 
      
     Ook donderdagavond jeugd mag deelnemen. 
     Jeugdleden:  € 1 
     Seniorleden: € 2 
     Overig:   € 2.50 
 
Woensdag 17 Februari  Algemene Ledenvergadering 
     Aanvang: 19:00 uur 
     Aansluitend: vrij spelen 


