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Clubavond senioren : elke donderdag van ong. 19:30 – 24:00 uur
**************************************************************
Clubkleding : Shirt – BLAUW CLUBSHIRT
Broek – BLAUW OF ZWART

EINDRESULTATEN VOORJAARSCOMPETITIE 2011:
SENIOREN :
2e Divisie poule D DAMES
1 Panningen’74 1
10
2 SAR/Neckermann.com 1 10
3 GTTC Groesbeek 1
10
4 Wilvo/ttv Bergeijk 1 10
5 Docos 1
10
6 Irene 2
10

–
–

84
55
44
44
41
32

STEFANIE FASSAERT
CHANTAL REMORIE
LISELOTTE FASSAERT
LINDSEY BOERDAM
dubbel

30
30
27
3
10

23
18
9
0
5

77
60
33
0
50

%
%
%
%
%

3e Divisie poule G HEREN
1 FALCO 1
10
2 SAR/Neckermann.com 1 10
3 Hotak’68 1
10
4 Cevelum 1
10
5 BKS Sittard 1
10
6 TTV Landgraaf 1
10

–
–
–
-

71
60
46
43
42
38

DENNIS VERDURMEN
SIMONE DE KLERK
JOHAN ‘T HOOFT
dubbel

30
30
30
10

21
20
14
5

70
67
47
50

%
%
%
%

Hoofdklasse B degr. poule:
5 SAR’72 2
10 –
6 Wilvo/ttv Bergeijk 2 10 –
7 Tios’51 2
10 8 Renata 3
10 -

54
44
40
36

PASCAL NEVE
OCTAAF EGGERMONT
BART MANGNUS
MARC MAAS
dubbel

1e klasse A
1 Arnemuiden 2
2 TTC Middelburg 5
3 Wanzl/Belcrum 4
4 Die Meede 1
5 het Markiezaat 1
6 SAR’72 3

10
10
10
10
10
10

–
–

63
52
51
48
47
39

JORIS MALCONTENT
AUDREY KOOLE
ERIK MANGNUS
dubbel

26
27
29
10

3e klasse D
1 SAR’72 4
2 Yerseke 1
3 ODT 5
4 TCO ’78 2
5 Hotak’68 5
6 Reynaert 1

10
10
10
10
10
10

–
–
-

72
69
54
39
38
28

REMCO DE WAAL
MICHEL SCHELFHOUT
ERWIN VOET
JACKY AERS
dubbel

3e klasse B
1 Tanaka 3
2 SAR’72 5
3 Big Smash 1
4 het Markiezaat 3
5 Arnemuiden 4
6 Scaldina 2

10
10
10
10
10
10

–
–
–

73
64
52
50
44
17

JOOP MAAS
SYBREN MAAS
PETER SLOOT
MICHAEL KOOLE
JAN VAN ACKER
dubbel

regulier:

prom.poule:

10
10
10
10

–
–
–
–

68
63
49
45

BRAM VROONLAND
MICHEL HULSHOUT
PAUL REMORIE
EVA JOOS
dubbel

21 19 90 %
3 2 67 %
21 12 57 %
15 5 33 %
7 3 43 %

6
0
9
9
3

regulier:

prom.poule:

ETIENNE VAN ACKER
MARLI JANSEN
CARMEN MAAS
CARLO EMELEER
Dubbel

18 14 78 %
18 7 39 %
18 7 39 %
6 2 33 %
7 3 43 %

8
8
6
0
3

regulier:

degr.poule:

18 15 83 %
18 9 50 %
21 9 43 %
0 0 0 %
7 4 57 %

3
6
9
8
3

2
4
6
3
1

12
10
6
6

46
37
28
60

%
%
%
%

24
24
18
21
10

20
19
14
13
6

83
79
78
62
60

%
%
%
%
%

18
24
15
18
12
10

16
18
10
8
5
7

89
75
67
44
42
70

%
%
%
%
%
%

67
67
67
38
33

%
%
%
%
%

5e klasse A
Prom.poule

1
2
3
4

Cofely 1
STV 2
SAR’72 6
SAR’72 7

6 100 %
0
0 %
4 44 %
2 22 %
0
0 %
3
3
4
0
2

38
38
67
0
67

%
%
%
%
%

6e klasse A
uitspeel.poule

5
6
7
8

Den Dijk 4
Reynaert 3
SAR’72 8
St. Aloysius 4

regulier:

uitspeel.poule:

10
10
10
10

–
–
–
–

75
73
65
34

PETER JOOS
15 14 78 %
GEORGE VAN WATERSCHOOT 15 8 53 %
DAVY HULSHOUT
21 2 10 %
CAROLIEN DE COCQ
9 0 0 %
dubbel
7 1 14 %

0
9
9
9
3

10
10
10
10
10
10

–
–
–
–
–
–

68
66
62
53
28
23

MARCO IVENS
YANNICK THOMASSEN
BAS CIJSOUW
dubbel

%
%
%
%

JUNIOREN :
jun. 5e klasse A
1 Effect’71 2
2 SAR ’72 1
3 Yerseke 5
4 het Markiezaat 2
5 Reynaert 1
6 TTC Middelburg 8

28
25
28
10

23
18
7
4

82
72
25
40

0
6
2
1
1

0
67
22
11
33

%
%
%
%
%

“Tafeltennis zal altijd een onderdeel van mijn leven zijn”
Lindsey Boerdam (29 jaar) is een bekende verschijning bij SAR ‘72. Al 22 jaar is ze lid van onze
club. Al die jaren was ze minstens twee keer per week achter de tafel te vinden, om te trainen of
competitie te spelen. Tot vorig jaar. Tijdens haar zwangerschap en na de geboorte van haar
zoontje Milan ging ze er even tussenuit. Dit najaar is ze terug.
Hoe is je tafeltenniscarrière begonnen?
Lindsey: “Als klein meisje deed ik aan zwemmen. Daar was ik best goed in, ik heb zelfs wedstrijden
gezwommen. Maar ik vond het alleen leuk om in het binnenbad te zwemmen, het buitenbad vond ik te
koud. Stoppen met sporten was in mijn familie geen optie. Mijn zes jaar oudere broer Björn tafeltenniste
en ik ging eens met hem mee. Ik was toen acht jaar en kwam maar net boven de tafel uit. Helaas kon ik
niet tegen leeftijdsgenootjes spelen. Nathalie, Marieke, Naomi en Sandra waren wat ouder en beter dan
ik. Ik keek dan ook altijd erg tegen ze op. Maar ik zette door en werd steeds beter.”
Van wie heb je het meest geleerd?
Lindsey: “Dan denk ik meteen aan Joop. Joop was er altijd. Hij gaf me training en coachte me tijdens
competitiewedstrijden en op toernooien. Het was dan ook een hele omschakeling toen hij er ineens niet
meer stond. Bij de dames was Johan een goede vervanging. Toen hij uiteindelijk weer zelf ging spelen,
moest ik het zelf doen. Met mijn teamgenoten uiteraard!”
Je hebt in veel teams gespeeld, wat herinner je je nog goed?
Lindsey: “Op mijn vijftiende vormde ik een team met Naomi en Nathalie in meisjes landelijk A. Zij
wonnen alle wedstrijden en ik won maar 3%. Toch werden we kampioen!”
Wat is je mooiste sportmoment?
Lindsey: “Dat is zonder twijfel het winnen van de kampioensklasse van de landelijke meisjes
competitie. Samen met Kimberly en Stefanie werd ik Nederlands kampioen. Een belevenis die ik nooit
meer zal vergeten. Het was zo spannend! De eerste wedstrijd wonnen we met 8-2 uit van Vice-Versa.
We hadden toen nog maar 5 punten nodig, kat in ’t bakkie dachten we. We kwamen 4-1 voor, maar het
laatste punt konden we niet maken. Toen moesten we zondags weer in onze eigen zaal. Het
gemeenschapshuis zat nog nooit zo vol en de baromzet was volgens Peter nooit zo hoog. Stefanie
speelde de beslissende wedstrijd. Ik zat met Kim buiten, allebei op van de zenuwen. Toen ze aan het
winnen was, werden we naar binnen gehaald en hebben we de laatste punten gezien. Een prachtig
moment! Marc was aan het springen, er was champagne en er werden wat traantjes van geluk
weggepinkt.”
Heb je ooit een dieptepunt gehad?
Lindsey: “Als ik niet zo’n mentaal wrak zou zijn, had ik veel verder kunnen komen. Ik ben echt een
vechter, maar bang om te falen. Dat kan je wel een algemeen dieptepunt noemen. Ik vind het vreselijk
om te verliezen, fouten te maken en ben bang om mensen te verliezen of te kwetsen. Dat is de aard van
het beestje. Ik praatte mezelf altijd uit de wedstrijd en moest niet gecoacht worden op technisch, maar
op mentaal gebied. Maar het gaat steeds beter. Ik tafeltennis nu meer voor de lol, waardoor de druk om
te winnen afneemt.”

Wat maakt de sport dan toch zo leuk dat je het al zo lang doet?
Lindsey: “Buiten dat ik het gewoon een hele leuke bezigheid vindt? De gezelligheid, het contact met
teamgenoten en tegenstanders, de autoritten heen en terug… Ik kende veel mensen op toernooien, omdat
ik jarenlang naar het trainingskamp van de NTTB ging. Al die bekenden kwam ik dan weer tegen en dat
vond ik super.”

Trainingskamp, hoe was dat?
Lindsey: “Geweldig! Vooral het ’s avonds niet gaan slapen en de jongens, op wie ik wel eens verliefd
was. Een aantal jaren geleden heb ik ook de andere kant van het kamp gezien. Ik ging toen als leiding
mee en kwam erachter hoe zwaar zo’n kamp is voor de organisatie. Je hebt het pas leuk als de kinderen
slapen. Ik verzorgde het conditie- en recreatieprogramma. Overdag interval, aerobics en piepjestest. ’s
Avonds spelletjes, een quiz en een bonte avond. Alleen maar activiteiten die ik vroeger zelf leuk vond
natuurlijk!”
En toen was je zwanger…
Lindsey: “Ik besefte niet meteen dat dat betekende dat ik moest stoppen met tafeltennis. Ik maakte me er
vooral druk om dat mijn outfitje niet meer zo mooi stond door mijn buikje. De laatste wedstrijd voordat
ik er tussenuit ging, speelden we thuis tegen Bergeijk en won ik ze alle drie. Het ging net zo lekker en
vond het jammer dat ik moest stoppen. Heel vreemd, tafeltennis is echt een onderdeel van mijn leven.
Toen ik me op de zwangerschap ging focussen, kon ik het wel makkelijker loslaten en was het ook
prima.”
En nu sta je aan een nieuwe start. Hoe is dat?
Lindsey: “Ik ben benieuwd naar de combinatie moeder-tafeltennis. Ik heb altijd gedroomd van een eigen
gezinnetje en het is helemaal zoals ik het me had voorgesteld. Maar ik wil mijn sociale leven behouden
en blijven sporten. Naast mama, blijf ik Lindsey. Ik heb veel zin in de competitie. Het klikt goed in ons
team. Maar we gaan nu ook tegen heren spelen. Ik ben bang dat dat lastig zal worden voor mij. Bij de
dames won ik van meiden die slecht tegen effect konden spelen. Heren hebben daar minder moeite mee.
Maar ik heb er zin in om lekker op de vrijdagavond te spelen. Het zal in ieder geval gezellig worden in
onze nieuwe zaal. Ik ben echt trots op de club en alle mensen die de zaal opgebouwd hebben. Alle
vrijwilligers geef ik een dikke pluim!”
Heb je ook nog andere sportieve uitdagingen?
Lindsey: “Ik dans ontzettend graag. Tijdens mijn zwangerschap ben ik ook zo lang mogelijk blijven
Zumba-en met Stefanie. En we hebben er een nieuwe uitdaging bij: het wandelen van de Kustmarathon
op 2 oktober. Sinds april train ik een keer in de week en bouwen we het aantal kilometers langzaam op.
Je hebt er een hele andere conditie voor nodig dan voor tafeltennis en je gebruikt andere spieren. En dat
voel je! Maar het gaat steeds beter. Als het ons lukt om de 42 km uit te lopen, gaan we ooit nog eens
voor de Nijmeegse vierdaagse.”
Heb je al eens eerder in het clubblad gestaan?
Lindsey: “Vroeger had je de ‘SAR-bar’. Een rubriek vol grappige anekdotes en domme uitspraken van
clubgenoten. Natuurlijk hebben ze mij ook een paar keer goed te pakken gehad. En Joop heeft eens een
krantenartikel over me geschreven. Ik had altijd van die Dextro-energietabletjes bij me. Joop schreef
toen dat ik was betrapt op het bezit van doping in de kleedkamer. Lachen!”

Notulen algemene leden vergadering vrijdag 20-5-2011

Groep:

TTV SAR 72

Datum:

16-7-2010

Tijd:

20.10 uur

Plaats:

Zaal nieuwe kantine

Voorzitter:

J. ‘t hooft

Notulist:

J. Malcontent

Aanwezig:
Judith, Johan, Etienne, Peter Sloot, Michel, Pascal, Dennis, Marc, Paul, Bart, Erik, Stefanie, Sybren,
Joop, Erwin, Octaaf, Carolien, Dave, Wim van Acker en Joris.
1. Opening door de voorzitter.
2. Notulen ALV van 16-07-2010.
Deze zijn door alle aanwezigen goedgekeurd.
3. Mededelingen secretaris
- Open Zeeuwse is opgegeven, graag allen geld overmaken.
-Voetbal toernooi gaat niet meer door, te weinig aanmeldingen.
4. Zaalverhaal en financiële stukken Stichting/Kloortje SAR
- De bouw is inmiddels praktisch afgerond en ook nog binnen de begroting (zie ook de bijgaande
financiële stukken van de Stichting Kloortje/SAR over 2010).
- Alleen de verlichting en de galm zullen nog aangepakt gaan worden.
- Ook komt er nog een bar op de 1e verdieping die gemaakt wordt door scholieren voor de
schoolvakantie.
5. Verslag penningmeester incl. afrekening 2010.
Uitleg over de financiële stukken, deze worden ongewijzigd vastgesteld.
6. Verslag Kascommissie (Peter Joos en Marc Maas)
- Marc Maas meldt dat de Kascommissie de financiële stukken van 2010 heeft gecontroleerd en in
orde heeft bevonden en stelt voor het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid.
De ALV stemt hiermee in.
- Tevens verkiezing reserve kascommissie (Peter Joos is voor 2012 aftredend en Dennis Verdurmen
zal dan toetreden tot de Kascommissie). De nieuwe reserve wordt Wim van Acker.
7. Begroting 2011 en 2012.
- Als iemand een sponsor weet, graag ! De subsidie voor een eigen gebouw i.p.v. het huren van een
gebouw is anders en mogelijk ook meer. Johan zal hier nog naar kijken.

8.a Verslag Communicatie commissie.
Wat de commissie heeft gedaan sinds de oprichting:
- Organisatie Sinterklaastoernooi
- Informatieflyer gemaakt voor de opening
- Uitje georganiseerd naar WK Tafeltennis in Rotterdam
- Clubkampioenschappen georganiseerd, inclusief promotiemateriaal (posters/flyers)
- Verslag van de Week terug opgestart
- Feestavond laatste competitiewedstrijd georganiseerd
- Analyse clubblad - artikelen verzorgen in de toekomst
- Analyse website - verbeterideeën op papier gezet
- Oud-leden benaderd, vooral i.v.m. opening nieuwe zaal, maar ook met de vraag of ze interesse hadden
om terug te komen spelen.
- Ideeën geopperd om ‘allerlei soorten’ nieuwe leden te werven (met beperking, senioren, jeugd, etc.)
- Informatie ingewonnen bij andere verenigingen over ledenwerving
Besproken zaken:
- meer samenwerking met evenementen commissie, deze zal samengaan met de communicatie
commissie om de onderlinge communicatie te bevorderen en organisatie van zaken te vegemakkelijken.
- Aanschaf Table Stars - Marc geeft toelichting
- mogelijkheid tot zoeken van sponsor voor vormgeving posters/flyers
- 7 van de 50 leden kwamen naar de opening. (vergeten oud bestuursleden te vragen).
- Idee voor een oud leden toernooi ?
- Wim : persoonlijke benadering van (potentiële )leden
- Marc: table stars pakket, huren, en bij blijk van goede geschiktheid, aanschaffen.
- lessen organiseren met table stars voor basisscholen
- mogelijk contact leggen met speciaal onderwijs?
8.b Evenementen
- Sint Pauwels toernooi,
- BBQ voor volgend seizoen mogelijk samen met oefenwedstrijd
- De Zeeuwse beker, hier kan naar gekeken worden
-Pretpark, bedrag voor vrijmaken ? Liever niet.
-Ideeën zijn altijd welkom !
-Kijken voor een barette tocht?
-Spelletjes avond ?
9. Bestuursverkiezingen.
Het huidige bestuur is (met benoeming t/m jaar):
Johan ’t Hooft, voorzitter (2012)
Etienne van Acker, penningmeester (2011)
Joris Malcontent, secretaris (2013)

Peter Scheele, bestuurslid barzaken (2013)
Wim ’t Hooft, bestuurslid (2011)
Wijziging, Peter Scheele treed af, hiervoor komt Michel Schelfhout in de plaats.
Etienne van Acker is aftredend en herkiesbaar, Wim ’t Hooft is aftredend en herkiesbaar.
Etienne en Wim blijven in het bestuur !
10. Huishoudelijk reglement
- Het bestuur heeft op initiatief van Wim van Acker een concept reglement gemaakt, waarin vastgelegd
wordt hoe we denken dat alles binnen SAR geregeld moet worden.
Dit concept is als bijlage toegevoegd ter bespreking en uiteindelijk vaststelling door de ALV.
-Michel had de opmerking: onderhoud, dit is voor de stichting.
-Wim: presentatie naar buiten toe. Mag dagelijks door bestuur worden aangepast. Dit kan op de website.
-Joop: Wat te doen met afmelding van leden? Voorlopig zo laten.
Het concept wordt ongewijzigd vastgesteld en dit reglement zal dan ook 2 weken na deze ALV in
werking treden.
11. Teamindelingen
Zie bijlage met 2 mogelijke opties voor de senioren. In de vergadering zal hier verder over
gediscussieerd worden en een definitieve keuze gemaakt worden. Naast de seniorenteams is er ook nog
1 jeugdteam . De teams zijn als volgt:
Nieuwe optie !
SAR 1 - Derde divisie zaterdag
Dennis Simone Johan
Invaller: Bart of Octaaf. Of 4e man
SAR 2 - Hoofdklas vrijdag
Pascal Octaaf Marc Bart en invaller Joris

SAR 3 - 2e Klas vrijdag
Joris Erik Audrey
SAR 4 - 2e Klas vrijdag
Michel Remco Erwin Jacky
SAR 5 - 3e Klas vrijdag
Joop Jan Peter Michael

SAR 6 - 3e Klas vrijdag
Chantal Lindsey Stefanie Liselotte Anja??? En Invaller Wim.
SAR 7 – Sar 9
Hier komt Joop nog op terug.
Sar 1 Jeugd.
Dit is geregeld door Peter

12. Taakverdeling en organisatie vereniging.
Trainers, sponsoractiviteiten, grote clubactie
 Wim van Acker heeft zich bereid verklaart als jeugdtrainer mee te gaan draaien. In overleg met
de andere trainers helpt Wim mee.
 Is het goed om een commissie competitiezaken te maken die zich bezighoudt met de
halfjaarlijkse teamindelingen ? JA, dit worden Bart, Joop, Michel en Joris.
 Erik Mangus heeft zich bereid verklaart de taak van wedstrijdsecretaris senioren op zich te
nemen .Peter Sloot heeft namelijk aangegeven met deze taak te willen stoppen. Peter zal wel het
wedstrijdsecretariaat voor de jeugd blijven verzorgen.
 Grote clubaktie; Online loten verkoop NIET ter vervanging van de hand verkoop
13. 40 jarig bestaan
-Bedoeling is alvast te brainstormen over wat we willen gaan doen met ons 40 jarig bestaan in 2012.
Groot toernooi, demonstratie, mogelijke aannemen van de open Zeeuwse ? Welke periode, dit moet nog
worden opgezocht ? Mixed dubbel ; deze is in bezit van middelburg, maar deze doen er weinig mee. Als
dit zo doorgaat kan Johan bij de afdeling vragen om het over te nemen.
Een logo van 40 jarig bestaan overal vermelden op posters en brieven enz.
14. Wat verder ter tafel komt.
- rommelmarkt, iedereen bedankt voor de hulp !
- Boek NTTB 75 jarig bestaan is leuk, ligt in de berging van Sar
- Aquarius, komt als proef bij de bar.
-Loempia’s worden mogelijk lastig.
-EHBO ? aed-app, dit opnemen in huishoudelijk reglement.
-Lijstje met bekend, wat te doen bij reanimatie. De telefoon van Sar bevat telefoonnummers van de
HAP en de huisartsen van Kloosterzande.
- EHBO, vrijwilliger, lijstje met BHV-ers. Inventariseren wat er in de buurt is. Etienne contacteert
Marie- Louise.
-Rond mailen wie wat heeft van BHV
- Maken lijst met leden en hun telefoonnummers voor geval van calamiteiten.
-Schoonmaken in de zaal gaat erg stroef…..
-De opzet van het pijlerdamtoernooi kan mogelijk anders, dit kan het toernooi bevorderen.
-Blijf respectvol tegenover elkaar !
- Foto’s op de website van de sponsoren ???
15. Rondvraag en sluiting.
Namens het bestuur van SAR’72
Joris Malcontent, secretaris

Sybrens Cinema
In Sybrens Cinema geeft Sybren Maas zijn mening over een film
naar keuze. Deze keer: True Grit.
Genre: Western
Speelduur: 110 minuten
Release: 10-02-11 (Nederland)
Regie: Joel & Ethan Coen
Mattie Ross (Hailee Steinfeld) is een 14-jarig bijdehand meisje dat de
moordenaar van haar vader wil vinden, zodat hij de juiste straf kan
krijgen. Moordenaar Tom Chaney (Josh Brolin) is naar een indianenreservaat gevlucht samen met de bende van
Ned Pepper (Barry Pepper). Om Chaney te vinden neemt Mattie een marshal in dienst die niet vies is van een
drankje: Rooster Cogburn (Jeff Bridges). Op hun zoektocht worden zij ook vergezeld door Texas Ranger
LaBoeuf (Matt Damon). LaBoeuf zit ook al lange tijd achter Chaney aan, omdat Chaney ook in de staat Texas al
meerdere misdaden heeft begaan.
In een western verwacht je meestal een film die over cowboys en indianen gaat. Deze film is heel anders. Hij
speelt zich uiteraard wel af in het wilde westen en je krijgt ook prachtige woestijnen en prairies te zien, maar toch
is dit geen typische western. Deze film gaat meer over de wraakgevoelens van een meisje wiens vader is
vermoord. Je zou deze film ook een drama-film kunnen noemen, een drama-film in het wilde westen.
De hoofdpersonages passen totaal niet bij elkaar. Zo heb je Cogburn, hij is een stoere man die eigenlijk altijd
dronken is. Hij kan heel slecht overweg met LaBoeuf, want hij is een man die nogal vol is van zichzelf en
constant over zijn eigen ervaringen praat. Allebei ergeren ze zich soms aan Mattie, omdat zij ongelofelijk
bijdehand kan zijn. Dit leidt tot grappige situaties en discussies, waardoor de film ook in de gedeeltes waar niet
veel in gebeurd toch lekker vlot blijft. Dit vind ik een teken van sterke regie, The Coenbrothers hebben al vaker
laten zien dat je de wat saaiere gedeeltes van een film met humor leuk kan maken.
Er zit ook een ontroerende kant in deze film. De personages mogen dan niet altijd even goed met elkaar overweg
kunnen, ze komen toch telkens weer voor elkaar op als het echt lastig wordt. Het is ook mooi om te zien dat de
keiharde Cogburn, Mattie toch onder zijn hoede neemt. Het is ook mooi om te zien dat LaBoeuf, ondanks alle
discussies die ze hebben, het leven van Cogburn redt.
Wat ik wel erg vind tegenvallen, is dat ze Tom Chaney per toeval vinden. Het lijkt erop dat de schrijvers geen
idee hadden hoe ze Chaney uiteindelijk in het verhaal moesten stoppen en dat Mattie hem dus maar per toeval
tegen het lijf moest lopen. Ik had verwacht dat ze steeds dichter in de buurt zouden komen en hem uiteindelijk
zouden vinden, maar dit was helaas niet het geval.
Het is niet onterecht dat deze film is genomineerd voor 10 Oscars. De film werd ook nog voor 95 andere
filmprijzen genomineerd, waarvan er 22 gewonnen werden. De reden dat ik het niet onterecht vind is dat de film
goed geregisseerd en geacteerd is. The Coenbrothers hebben het netjes in elkaar gezet en ik heb genoten van Jeff
Bridges in deze film. Hailee Steinfeld is een jonge actrice die de top kan bereiken. Ze is nog lang geen topactrice,
maar in deze film heb je kunnen zien dat het talent aanwezig is. Matt Damon had ik nog nooit in een western
gezien, maar hij deed het goed. Toch komt hij beter uit de verf in thrillers en actiefilms.
Ik vond True Grit een erg mooie film. De film bevat humor, spanning en drama. Daar komt nog eens bij dat er
bijzonder veel aandacht is besteed aan de achtergrond. Je wordt verbluft met prachtige beelden van de natuur in
het wilde westen. Ik kan deze film eigenlijk iedereen aanraden. De film is geschikt voor alle leeftijden, omdat het
verhaal allesbehalve lastig is.

Basisschoolkampioenschappen 2011
Woensdagmiddag 20 april 2011 Kloosterzandse Basisschooltafeltenniskampioenschappen 2011 :
Op een stralende dag, met als concurrent de finale van de Zeeuws-Vlaamse basisschoolvoetbalkampioenschappen hadden we 21 deelenemers en werden de gouden, zilveren en bronzen
medailles als volgt verdeeld :
Groep 8 : jongens
1. Bas Cijsouw
2. Rick van Bellen
3. Joey van Eck
Groep 8 : meisjes
1. Vroni Reijns
Groep 7 : jongens
1. Ties Kerckhaert
2. Björn Visser
3. Tijn de Pooter
Groep 7 : meisjes
1. Vanity de Roos
2. Michelle Neeteson
Groep 6 : jongens
1. Marijn Blaeke
2. Brandon van de Mijnsbruggen
3. Tim van Beljouw
Lager dan groep 6 :
1. Jim van Acker

Tafeltennisrubbers
Er zijn veel verschillende tafeltennisrubbers. Er worden steeds nieuwe varianten ontwikkeld en
de rubbers worden uitgebreid getest en geoptimaliseerd alvorens ze worden verkocht. Dennis
Verdurmen vertelt je in dit artikel er alles over!
Het ene rubber is het andere niet. Tegenwoordig heb je alleen Rode Rubbers en Zwarte Rubbers. Het is
tegenwoordig verplicht om aan 1 kant een rood rubber te leggen, en aan de andere kant een zwart
rubber. Heel vroeger was dit niet het geval, toen waren er ook nog andere kleuren rubbers en was het
toegestaan om op beide kanten dezelfde kleur rubber te leggen. Tegenwoordig spelen de meeste spelers
met rood op de forehand en zwart op de backhand.
Rubbers hebben verschillende eigenschappen, de drie belangrijkste zijn:
 Snelheid
 Effect
 Controle
Het doel van de nieuwe ontwikkelingen is om rubbers te maken die op alle drie de eigenschappen zeer
hoog scoren. Meestal is dat moeilijk, omdat een heel snel rubber vaak minder controle heeft en een
rubber waar je super veel effect mee kan geven meestal niet supersnel kan zijn.
De snelheid is afhankelijk van het materiaal dat gebruikt wordt in een rubber. Vaak geldt: hoe harder het
rubber, hoe sneller het wordt. Wat ook heel belangrijk is voor de snelheid van het rubber is de dikte.
Bijna alle rubbers zijn in verschillende diktes te verkrijgen en hoe dikker het rubber hoe sneller het
wordt. Tot slot is ook de onderlaag van belang voor de snelheid van het rubber. Tegenwoordig mag er
niet meer gelijmd worden en zit er bij een aantal rubbers standaard een lijmeffect ingebouwd. Dat wil
zeggen: een softe laag waar de bal diep in kan doordringen en dan als een trampoline weer omhoog
komt met extra snelheid.
Het effect van het rubber is ook afhankelijk van het materiaal dat wordt gebruikt voor een rubber. Maar
hier is de zachtheid van het rubber een belangrijke factor in. Meestal geldt: hoe zachter het rubber, hoe
meer effect je ermee kunt geven. De bal dringt dan diep door in het rubber en maakt zo een fractie van
een seconde langer contact met het rubber. En net deze fractie van een seconde is genoeg om te zorgen
dat er extra effect aan de bal komt. Des te dikker het rubber, des te meer effect je ermee kan geven. De
dikste rubbers hebben vaak de indicatie “MAX” en zijn ongeveer 2,5 mm dik. Officieel is het echter
maar toegestaan om gezamenlijk voor twee rubbers (backhand+forehand) 4 mm dikte te hebben.
De controle die je hebt, is ook weer afhankelijk van het soort materiaal, maar ook van de dikte. Een
zacht rubber geeft meer controle, want dat biedt de mogelijkheid dat de bal meer en/of langer contact
maakt met het rubber en zo een kleinere kans heeft op mishits (afglijders). Als je een bal flinterdun
probeert te raken dan heb je met een rubber met veel controle een grotere kans dat het rubber de bal
grijpt, zodat de bal daarin kan doordringen en je een uiterst effect-volle bal kan geven. Indien je een
hard rubber hebt met weinig controle dan kan de bal er sneller afglijden als je hem flinterdun probeert te
raken. De bal vindt dan geen grip in het rubber en glijdt er als het ware overheen. Dus in plaats van dat
je een effectvolle slag hebt, zie je de bal naar beneden glijden terwijl je hem toch geraakt hebt. Dit
laatste fenomeen treedt extra snel op als het vochtig is. Een heel hard rubber zonder controle heeft maar
een minuscuul klein vochtdeeltje nodig om te zorgen dat je mooie flinterdunne topspin bal in een
afglijder verandert. In tegenstelling tot de andere twee eigenschappen zal de controle eigenschap niet
verhogen op het moment dat het rubber dikker wordt. Bij een dik rubber zorgt de extra snelheid en/of
effect altijd voor een kleinere controle.
Welk rubber het best bij je past, is afhankelijk van je speelstijl, je speelwens en je frame.

Qua speelstijl is er aanvallend, allround en verdedigend. Ben je puur een aanvallende speler dan past een
snel rubber het best bij je, omdat je dan snel kunt scoren. Ben je een allround speler? Dan past een
effectvol rubber het best bij jou, omdat je daar goed mee kan aanvallen/topspinnen, maar ook genoeg
controle hebt om te blokken en rally’s te spelen. Een verdediger kan het best een rubber met veel
controle nemen, of een speciaal rubber (zoals anti-topspin of noppen).
Daarnaast heb je de speelwens. Wat is het doel van tafeltennis voor jou? Ben je iemand die graag indruk
maakt met hele snelle ballen, harde slagen, geluidsvolle ballen en fantastisch gescoorde punten? Dan is
een snel aanvallend rubber uitermate geschikt. Houd er wel rekening mee dat je met deze speelstijl ook
meer onnodige fouten maakt en het een stuk moeilijker is om constant te spelen. Ben je een speler met
gevoel, iemand die graag rally’s speelt, maar toch ook wel houdt van af en toe een lekkere mooie sound
van een goed geraakte topspin? Kies dan een effectvol rubber. Met deze speelstijl speel je efficiënt en
maak je minder onnodige fouten. Als je iemand bent die graag lange rally’s speelt en de ander de fout
laat maken, dan is een rubber met veel controle erg
geschikt. Dit houdt je in staat om de bal lang op tafel te houden, omdat je weinig risico legt in je spel.
Ook je frame is van belang. Heb je al een supersnel frame, dan is het gevaarlijk om ook nog eens een
supersnel rubber te nemen. Je weet dan bij voorbaat dat je weinig controle hebt en dit waarschijnlijk niet
het meest resultaatgericht is. Het kan wel leuk zijn voor de ‘kick’.
Kortom, rubbers zijn er in vele soorten en maten, maar ook spelers zijn er in vele soorten en maten. Ik
hoop dat met dit artikel je een beetje weet wat voor soort speler je bent en wat je wensen zijn qua
rubber. Pak dan een tafeltennisboek erbij en bekijk de rubbertabellen waar de snelheid, effect en
controle getallen in staan en houdt bovenstaand stukje in je achterhoofd bij het kiezen van een rubber.

Bas Cijsouw en Marco Ivens jeugdkampioenen seizoen 2010/2011
Op 23 april 2011, de eerste dag van de meivakantie, hielden we de clubkampioenschappen voor de
jeugd. Juist door die meivakantie waren er nogal wat afmeldingen, waardoor er om 10.00 uur maar 7
jeugdleden in de Emmahal aanwezig waren. Maar dat waren zeker niet de minsten. Allen speelden één
keertje tegen elkaar, dus voor ieder 6 wedstrijdjes. Omdat sommigen al heel lang lid zijn (Yannick) en
anderen nog maar net lid (Vroni) ontstonden er wel eens ongelijk opgaande wedstrijdjes. Maar dat
mocht de pret niet drukken. Iedereen deed erg goed z’n best, en opvallend was dat er nooit een kwaad
woord viel. Daar kunnen de senioren nog wat van leren. Het toernooi verliep dan ook onder leiding van
Joris en ondergetekende bijzonder gladjes. Met een korte limonadepauze, waarbij 3 cola, 3 sinas en 1
ice-tea werden genuttigd, waren we om ca. 12.15 uur klaar. Elke gamewinst had één punt opgeleverd,
waardoor we uiteindelijk de volgende eindstand konden opmaken:
1. Bas Cijsouw
17 punten
2. Marco Ivens
16 punten
3. Yannick Thomassen
12 punten
4. Rick van Bellen
9 punten
5. Marijn Blaeke
6 punten
6. Thijs Bogaert
2 punten
7. Vroni Reijns
1 punt
Verrassend was de overwinning van Bas, die de oudere en meer ervaren titelkandidaten Marco en
Yannick kon verslaan.
Hierna hebben we gezamenlijk frietjes gegeten met 3 porties kipnuggets, 2 viandellen, 1 kaassoufflé en
1 mexicano. En tijdens deze maaltijd werden de grote prijzen uitgereikt. Hiervoor werd de
eindrangschikking gesplitst in 2 leeftijdscategorieën, te weten de jeugd 1 klasse (junioren en kadetten)
en de jeugd 2 klasse (pupillen en welpen).
De prijzenverdeling was als volgt:
Jeugd 1 klasse:
1e prijs: Marco Ivens (kadet)
2e prijs: Yannick Thomassen (junior)
3e prijs: Thijs Bogaert (kadet)
Jeugd 2 klasse:
1e prijs: Bas Cijsouw (pupil)
2e prijs: Rick van Bellen (pupil)
3e prijs: Marijn Blaeke (welp)
4e prijs: Vroni Reijns (pupil)
Kortom, het was een hele sportieve en gezellige dag, waarbij iedereen genoten heeft van het tafeltennis,
de limonade, de frietjes en de prijzen.
Marc Maas

Indeling najaar 2011
Landelijk
e

Heren 3 divisie gr H
Landgraaf 1
ONI 1
Furst/Lybrae Heerlen 1
SAR’72/Neckermann.com 1
Tios’51 1
Megacles/Zuiderhuis 1
Senioren
Hoofdklasse B
Taverbo/Sabo 2
SAR’72 2
Never Despair 2
Stiphout 1
Arnemuiden 2
TTCV Herwaarden 4
Kruiskamp’81 1
TTC Middelburg 2
e

e

2 klasse B
TTC Middelburg 4
SAR’72 4
ODT 3
’t Batje 1
Hotak ’68 3
Arnemuiden 3

e

5 klasse B
TTC Middelburg 10
Scaldina 5
Effect’71 4
Kerkwerve 3
Big Smash 1
SAR’72 7

2 klasse A
SAR’72 3
TTC Middelburg 5
TCO’78 1
the Back Hands 4
ODT 2
Hotak’68 4

3 klasse A
SAR’72 5
Den Dijk 1
Effect’71 2
TTC Middelburg 6
Arnemuiden 4
Kapelle 1

3 klasse D
TTC Middelburg 9
SAR’72 6
Yerseke 1
Het Markiezaat 2
ODT 4
Hotak’68 5

5e klasse A
St. Aloysius 2
Den Dijk 2
Effect ’71 3
SAR ’72 8
RDT 3
STV 2

6 klasse A
Reynaert 3
St. Aloysius 3
SAR’72 9
Den Dijk 3
RDT 4
STV 3
St. Aloysius 4

Jeugd
Junioren 4e klasse A
Reynaert 1
Tanaka 4
TTC Middelburg 6
SAR’72 1
Effect’71 2
The Back Hands 3

e

e

e

TEAMSAMENSTELLINGEN

e

NAJAAR 2011

HEREN 1 3 Divisie
Johan 't Hooft
Dennis Verdurmen
Simone de Klerk

HEREN 2 Hoofdklasse
Pascal Neve
Marc Maas
Octaaf Eggermont
Bart Mangnus

HEREN 3 2e klasse
Erik Mangnus
Joris Malcontent
Audrey Koole

HEREN 4 2e klasse
Jacky Aers
Michel Schelfhout
Erwin Voet
Remco de Waal

HEREN 5 3e klasse
Joop Maas
Peter Sloot
Jan van Acker
Michael Koole

HEREN 6 3e klasse
Stefanie Fassaert
Liselotte Fassaert
Lindsey Boerdam
Chantal Remorie
Anja d’Hondt-vd Vijver
Sybren Maas

HEREN 7 5e klasse
Etienne van Acker
Carlo Emeleer
Debbie de Klerk
Martie Proost
Keshia Pieters

HEREN 8 5e klasse
Bram Vroonland
Carmen Maas
Paul Remorie
Eva Joos

HEREN 9 6e klasse
George van Waterschoot
Peter Joos
Davy Hulshout
Caroline de Cocq

JUNIOREN 1 4e klasse jun.
Marco Ivens
Bas Cijsouw
Yannick Thomassen

