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Voorwoord 
 
Toen ik enige tijd geleden het archief van ttv Smash doorbladerde bleek dat voor een groot 
deel te bestaan uit informatie die betrekking heeft op onze bond. Dat bracht mij op het idee de 
geschiedenis van ttb De Baronie op een wat geordende manier vast te leggen. Ik heb daarbij 
gekozen voor een aantal thema’s in plaats van een volledig chronologische weergave. 
Voorts is het de vraag hoever je moet gaan met het uitdiepen van die verschillende thema’s. 
Het is daarbij voortdurend balanceren tussen samenvatten en detailleren. Sommige gegevens 
heb ik niet volledig kunnen achterhalen, wellicht zijn er lezers die ontbrekende informatie nog 
kunnen aanvullen uit eigen bronnen. Het concept van dit geschrift heb ik ter lezing en 
beoordeling voorgelegd aan mijn mede-bestuursleden, aan een paar nestors van onze bond: 
Jan van den Akker en Piet de Graauw en aan John de Vet. Van hun aanvullingen en 
opmerkingen heb ik dankbaar gebruik gemaakt. 
Ik heb voorts de volgende bronnen geraadpleegd: 
 
Archief ttb De Baronie 
Archief ttv Smash 
Eigen archief 
Kleine kinderen worden groot (Jan Haarbosch en Wim de Vet) 
Tafeltennisvereniging Belcrum 40 jaar jong 
50 jaar ttv Wanzl-Belcrum 
De geschiedenis van het Nederlandse tafeltennis (Bas den Breejen) 
 
Breda, juli 2004 
 
Loek Laarhoven 
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1. De start 
 
De Tafeltennisbond De Baronie is een voortzetting van de Bredase Tafeltennis Unie (BTU). 
De BTU is in 1949 opgericht door de heer Weesie (werkzaam bij Ericsson in Rijen). Hij en 
vooral de heer Dr÷ Alleman (oprichter van ttv Never Down in Breda, eveneens in 1949) 
regelen de competitie en organiseren bondstoernooien. In het begin is de BTU uitsluitend 
bestemd voor bedrijfsverenigingen maar al spoedig mogen ook niet-bedrijfsverenigingen lid 
worden zoals b.v. ttv De Batswingers uit Gilze. 
Eind jaren zestig begint weerstand te ontstaan tegen de dominante en centralistische wijze 
waarop de BTU, in casu de heer Alleman, de zaken regelt. 
In april 1968 ontvangen alle aangesloten verenigingen een brief met de volgende inhoud: 
 

Breda, april 1968 
UITNODIGING 

 
Geachte sportvrienden, 
 
Hiermede hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een bijeeenkomst, 
door bij de BTU aangesloten tafeltennisverenigingen uit Breda en omstreken. 
Deze bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 29 april 1968 des avonds om 20.00 uur 
in het Gemeenschapshuis De Kleiberg, Dr. Struijckenstraat Breda. 
Tijdens deze bijeenkomst willen wij gaarne met elkaar van gedachten wisselen omtrent de 
huidige gang van zaken in onze tafeltennissport. 
Tevens zullen er enkele plannen en voorstellen ter tafel worden gebracht, die wellicht uw 
instemming zullen kunnen hebben. 
Uw komst voor deze belangrijke zaak zal bijzonder op prijs worden gesteld. 
 

Met vriendelijke sportgroeten, 
H. Silder 
K v. Eyk 

 
De uitkomsten van dit overleg worden verwoord in de volgende brief: 
 

Aan de besturen van de aangesloten en nog 
niet aangesloten verenigingen bij de  
Bredase Tafeltennis Unie 

 
Breda, 1 juni 1968 

 
Geacht bestuur, 
 
Wij zonden u op 24 april j.l. een uitnodiging tot het bijwonen van een vergadering op 29 april 
d.a.v. teneinde de huidige gang van zaken in de tafeltennissport met elkaar eens onder de 
loupe te nemen. 
Op deze vergadering werd besloten schriftelijk aan de BTU te verzoeken spoedig een 
buitengewone ledenvergadering uit te schrijven en daarbij de navolgende punten op de 
agenda te plaatsen: 
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1. Vorming van een volledig bestuur bestaande uit tenminste 5 personen. 
2. Opstellen van een wedstrijd- en huishoudelijk reglement. 
3. Strenge handhaving van de regels van de NTTB (aan tafel). 
4. Financiële verantwoording met aanstelling kascommissie. 
 
Dit schriftelijk verzoek zou door een afvaardiging van de verenigingen, t.w. de heren Pellis 
(Doko), Biemans (Curver) en Silder (Spes), met de nodige mondelinge toelichting aan de 
secretaris van de BTU, de heer Alleman, worden overhandigd. De heer Silder heeft tevoren 
telefonisch contact met de heer Alleman gehad om af te spreken wanneer hij de afvaardiging 
zou kunnen ontvangen. 
Resultaat: De heer Alleman i.c. de BTU heeft pertinent geweigerd de afvaardiging te 
ontvangen en deelde schriftelijk mede, dat het verzoek schriftelijk bij de BTU moest worden 
ingediend waarna de diverse punten op de eerstvolgende jaarvergadering zouden worden 
besproken. 
Daarna hebben wij u mondeling verzocht deel te nemen aan de 27 mei j.l. gehouden 
vergadering. 
Op deze vergadering werd besloten de BTU schriftelijk en aangetekend te verzoeken vóór 1 
juni 1968 te berichten of men al dan niet bereid is een vergadering uit te schrijven per 5 juni 
1968. 
Aangezien wij tot op heden geen bericht mochten ontvangen menen wij toch deze vergadering 
te moeten uitschrijven en nodigen u hierbij uit op de vergadering van 5 juni a.s. in het 
gemeenschapshuis “De Kleiberg” (benedenzaal) te 21.15 uur. 
Aangezien het niet uitgesloten is, dat op deze vergadering belangrijke beslissingen zullen 
worden genomen, behoeft het geen betoog, dat uw aanwezigheid, mede in het belang van uw 
vereniging, op prijs wordt gesteld. 
Indien u verhinderd bent gaarne een berichtje aan Bernard de Wildestraat 234 Breda, wij 
zullen u dan na de vergadering op de hoogte stellen met de verdere ontwikkelingen. 
 

Met sportgroeten, 
Namens de verenigingen die voornoemd  
besluit hebben genomen. 

K. v. Eijk 
H. Silder 

 
Tijdens de vergadering van 5 juni 1968 wordt de Tafeltennisbond De Baronie opgericht. 
De BTU wordt daarvan met de volgende brief in kennis gesteld. 
 

Breda, 13 juni 1968 
AANTEKENEN 
 

Bedrijfs Tafeltennis Unie 
secr. Kleine Doornbos 26 
BREDA 

 
Geacht bestuur, 
In antwoord op uw schrijven d.d. 31 mei 1968, delen wij u mede, dat het ons bijzonder spijt 
niet door u in de gelegenheid te zijn gesteld, om de u thans bekende punten op een vervroegde 
algemene ledenvergadering te bespreken. 
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Zoals u bekend is hebben wij toch op 5 juni 1968 een vergadering belegd waarbij de 
onderstaande verenigingen t.w.: 
  TTV Doko   Breda 
  TTV Batswingers  Gilze 

TTV Curver    Rijen 
TTV Polymeer   Breda 
TTV Dior   Rijen 
TTV Jics   Rijen 
TTV V&D   Breda 
TTV Spoorwegen  Breda 
TTV Spes   Breda 
TTV TCJ   Oosterhout 

 
gezamenlijk besloten hebben om zich niet langer bij de BTU aangesloten te achten en 
hiermede hun lidmaatschap opzeggen. 
Wij verzoeken u hiervan goede nota te nemen. 
 
Op voornoemde datum werd door deze verenigingen opgericht “Tafeltennisbond De 
Baronie”, waarbij ook de vereniging Stik te Rijsbergen zich heeft aangesloten. 
 
Wij willen u langs deze weg onze dank betuigen voor het vele werk, dat u in het belang van 
deze verenigingen heeft gedaan. 

Inmiddels verblijven wij, 
 

Hoogachtend , 
Namens het voorlopig bestuur 
der TTB “De Baronie” 
 

De heer Alleman doet voorlopig alsof zijn neus bloedt en roept op 13 september gewoon de 
jaarvergadering van de BTU bij elkaar. Daar verschijnt echter vrijwel niemand meer want 
intussen zijn alle BTU-verenigingen overgestapt naar de nieuwe bond inclusief even later de 
vereniging Never Down waarvan de heer Alleman voorzitter, secretaris en wedstrijdleider is 
en voorlopig ook blijft. 
 
De eerste jaarvergadering van de bond wordt gehouden op 20 september 1968 in de Kleiberg. 
Daar wordt het eerste bestuur gekozen bestaande uit de heren: 
C. Rijnders voorzitter, P. Biemans secretaris, K. van Eijk penningmeester, J. Pellis 
competitieleider, P. van Wees commissaris. 
Voorts komen o.m. aan de orde het concept-Huishoudelijk reglement en het concept-
Wedstrijdreglement, beide een A-4tje groot. Al spoedig zal blijken dat het wedstrijd-
reglement regelmatig agendapunt is van de bondsvergaderingen en regelmatig wordt 
uitgebreid en aangescherpt (zie hoofdstuk 4 Het wedstrijdreglement). 
Afgesproken wordt dat het “grondgebied” van de bond niet groter wordt dan het gebied dat nu 
wordt bestreken door de aangesloten verenigingen. 



 6 

2. Het vervolg 
 
Na de start in 1968 groeit de bond gestaag tot midden jaren tachtig. Daarna breekt een periode 
aan van geleidelijke teruggang die nu langzamerhand tot stilstand lijkt te zijn gekomen. 
In 1972 wordt onze bond officieel erkend door de Gemeentelijke sportstichting Breda 
waardoor de aangesloten Bredase verenigingen in aanmerking komen voor subsidie. 
In 1979 wordt de bond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Breda. 
 
Tijdens de bondsvergadering van 29 augustus 1979 wordt een vraag gesteld over het 
“grondgebied” van de bond. Secretaris Cees Nihot heeft in het archief van de bond een kaart 
aangetroffen met een tweetal cirkels. Enkele jaren daarvoor is een tweede cirkel aangebracht 
die het huidige gebied van de bond aangeeft. De cirkel loopt langs Dongen, Raamsdonk, 
Geertruidenberg, Lage Zwaluwe, Zevenbergen, St Willibrord, Zundert, Belgisch grondgebied, 
Gilze, Dongen. Er vindt geen uitbreiding van het gebied plaats omdat anders de afstanden te 
groot worden. Dit houdt in dat Baarle Nassau niet als lid van de bond kan worden toegelaten. 
 
In december 1980 bestaat de bond 12 ½ jaar. Het bondsbestuur wilde hier geen extra aandacht 
aan besteden maar tijdens de bondsvergadering van 14 januari 1981 vraagt Piet de Graauw 
van Never Down het woord en zegt onder meer: 
 
Het bondsbestuur wilde niets doen ter gelegenheid van het 12 ½ jarig bestaan maar de 
verenigingen zijn dit feit niet vergeten. De bond is gegroeid van 170 leden bij de start naar 
ruim 1250 leden in 1980 en van ca 50 naar ca 150 teams. Er heerst een prettige sfeer in de 
bond, die kan worden toegeschreven aan het bondsbestuur dat een grote soepelheid ten toon 
spreidt bij de uitvoering van haar taak. Dit werkt door naar de verenigingen. 
 
Er wordt namens de verenigingen een bedrag overhandigd van f. 570,60 als aanzet voor de 
aanschaf van een huiscomputer. Alle bestuursleden krijgen een bos bloemen en een wijnglas 
met inscriptie evenals Bert de Graaf voor het publiceren van de uitslagen en standen in 
Dagblad De Stem. Alle oud-bestuursleden krijgen eveneens een wijnglas. 
 
Tijdens de bondsvergadering van 24 aug 1983 wordt afscheid genomen van voorzitter Chris 
Rijnders. Namens de verenigingen bedankt Piet De Graauw Chris voor zijn 15-jarig 
voorzitterschap en voor al het voor de bond verrichte werk en overhandigt bloemen en 
geschenkenbonnen. Chris bedankt voor het afscheidswoord en de cadeaus en zijn 
medebestuursleden voor hun buitengewone inzet en collegialiteit. Vervolgens neemt Bert de 
Graaf het woord:  
 
Ik heb een stukje voor De Stem geschreven met als kop” Chris Rijnders draagt 
voorzittershamer over”. Toen het stukje gereed was realiseerde ik me dat jullie geen 
voorzittershamer hebben. Ik wilde het stukje niet meer veranderen en daarom overhandig ik 
bij deze een voorzittershamer die u maar heel kort kunt gebruiken n.l. om hem te 
overhandigen aan uw opvolger An Verharen.  
 
Vervolgens komt Groene Ster met het voorstel om Chris Rijnders tot erelid te benoemen. Met 
luid applaus wordt daarmee ingestemd. 
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In 1990 neemt An Verharen afscheid na 12 jaar bestuurslid en 7 jaar voorzitter te zijn 
geweest. Ook zij wordt tot erelid van de bond benoemd. An wordt als voorzitter opgevolgd 
door Loek Laarhoven, sinds 1974 penningmeester. 
In 1991 neemt Kees Nihot afscheid na 13 jaar als secretaris te hebben gefunctioneerd. 
In 1992 wordt afscheid genomen van bondswedstrijdleider Jan van den Akker (zie ook 
hoofdstuk 3  De competitie). Voor zijn grote verdiensten voor de bond wordt hij benoemd tot 
erelid. Tijdens de bondsvergadering van 20 januari 1993 wordt Jan gehuldigd door de 
voorzitter van de Sportadviesraad Breda en wordt hem de oorkonde van de SPAR uitgereikt. 
 
In 1993 bestaat de bond 25 jaar. Het jubileum wordt op bescheiden wijze gevierd met de 
uitgave van een speciale jubileuminfo en met een receptie na afloop van de bondsvergadering. 
Voorzitter Loek Laarhoven spreekt de volgende feestrede uit:  
 
25 jaar ttb De Baronie, een feit om even bij stil te blijven staan. 
 
Ik heb zelf het genoegen gehad die hele periode te mogen meemaken. 
Het laatste jaar van de BTU, het bolwerk van de heer Alleman, was tegelijk mijn eerste jaar 
bij de ttv PTT. Ik herinner mij nog dat we ons direct bij de ttb De Baronie hebben 
aangesloten. Daarmee begon een heel plezierige periode met gezellige competities en soms 
nog gezelliger toernooien bij Spes, Stik, Doornbos, Hirundo, Batswingers en niet te vergeten 
natuurlijk het Bondstoernooi en de achtkampen die later zeskampen zijn geworden. 
 
In 1974 werd ik door Chris Rijnders benaderd met de vraag of ik er wat voor voelde om voor 
een periode van 2 jaar penningmeester van de bond te worden als opvolger van Klaas van 
Eyk. Die 2 jaar zijn er nu uiteindelijk 19 geworden, waarvan 16 jaar als penningmeester en 
de laatste 3 jaar als voorzitter. 
Een periode waarin de bond eerst een sterke groei doormaakte met daarna de laatste jaren 
een zekere terugloop zoals zoveel bonden die kennen. 
Een periode ook waarin ik uiterst prettig heb kunnen samenwerken met medebestuursleden 
van de bond en besturen van verenigingen. Namen ga ik niet noemen, dat zou een te grote 
opsomming worden. Wèl wil ik al die sportvrienden bedanken voor het enorme plezier dat zij 
mij daarmee hebben bezorgd. 
 
Als je zo terugblikt komt ook de herinnering boven aan de leden die ons in die periode zijn 
ontvallen. Namen die willekeurig bij mij opkomen zijn Henk van Eerden, Cor Koenen, Huub 
Seelen, Jan de Kanter, en niet te vergeten Jan Haarbosch, de stuwende kracht achter de 
Batswingers en de jeugdcompetitie die we een aantal jaren hebben gekend. 
 
25 jaar is een hele tijd waarin een hoop is gebeurd. Aan de andere kant, het klinkt misschien 
gek, lijkt die periode omgevlogen. 
Een volgende periode van 25 jaar als bondslid zit er voor mij en voor de meesten van ons niet 
meer in, daar moet je reëel in zijn. Wel hoop ik dat jongeren op tijd de fakkel over willen 
nemen en er voor zorgen dat de beoefening van onze geliefde sport onderdak vindt om in 
competitieverband elkaar te ontmoeten. 
 
Ook in deze tijd van groeiend individualisme en materialisme blijft er behoefte aan 
vrijwilligers die er zich voor inzetten om voor anderen wat te doen zonder dat ze zich 
afvragen of ze daar zelf beter van worden. Als we op tijd die vrijwilligers vinden, ziet de 
toekomst van de bond er ook voor de komende periode zonnig uit! 
 



 8 

Ik wens iedereen nog vele plezierige tafeltennisjaren toe!  
 
Tijdens de bondsvergadering van 18 augustus 1999 wordt voorzitter Loek Laarhoven in het 
zonnetje gezet vanwege het feit dat hij 25 jaar bestuurslid is van de bond (16 jaar 
penningmeester en 9 jaar voorzitter). Namens de verenigingen worden woorden van 
waardering en dank uitgesproken door Bert de Graaf, hij overhandigt als cadeau enkele CD-
Roms en een nieuwe voorzittershamer. Voorzitter Rijppaert van het Sportpunt Breda reikt een 
oorkonde uit. 
 
De belangrijkste activiteiten van de bond zijn het organiseren van: 

- de competitie 
- de bondstoernooien 
- de zeskampen 
- de afsluitingswedstrijden 
- de bekercompetitie 

Voorts: 
- het verlenen van ondersteuning aan de jeugdcompetitie. 
- het verzorgen van de communicatie met de leden. 

 
Aan de meeste van deze onderwerpen zijn afzonderlijke hoofdstukken gewijd. 
 
Voor wat betreft de communicatie met de leden wordt het contactblad “Informatie” 
(gemakshalve Info genoemd) in het leven geroepen. De belangrijkste onderwerpen daarin zijn 
de competitie-uitslagen en –standen. 
De eerste Info verschijnt in oktober 1968 in gestencild A5-formaat. Het is de bedoeling dat 
het blad maandelijks zal verschijnen maar dat blijkt al snel te hoog gegrepen. 
Na het aantreden van Herman Oomens als secretaris in 1972 verschijnt de Info in gestencild 
A4-formaat met een frequentie van 5 per seizoen.  
De Info’s worden door het bondsbestuur bij de secretariaten van de verenigingen bezorgd. In 
het seizoen 1978-‘79 bijvoorbeeld moest daarvoor per keer ongeveer 250 km worden 
afgelegd. Postverzending zou per seizoen ca. f. 1000 vragen en dat zou een te zware aanslag 
op de bondskas betekenen. 
Nadat vanaf 1980 de overzichten van uitslagen en standen per computer worden vervaardigd, 
kan de frequentie waarmee de Info’s verschijnen worden verminderd. Tot 1986 verschijnen 3 
Info’s per seizoen, daarna 2 (bij de start en het einde van het seizoen). 
Mei ingang van het seizoen 1999-2000 wordt de competitieopzet veranderd en verschijnt bij 
de start van de najaars- en voorjaarscompetitie het programma met de verenigingsgegevens in 
A5-formaat. 
De informatievoorziening vindt inmiddels steeds meer plaats via de internet-website. 
 
Communicatie met de verenigingen vindt verder plaats door het twee maal per seizoen (in 
augustus en januari) houden van de algemene ledenvergadering, in deze beschrijving voor de 
duidelijkheid voortaan bondsvergadering genoemd. 
De eerste bondsvergaderingen worden gehouden in gemeenschapshuis De Kleiberg 
(inmiddels gesloopt). In februari 1972 wordt voor de eerste maal vergaderd in hotel 
Cosmopolite (eveneens gesloopt). De bondsvergadering van januari 1978 wordt gehouden in 
café De Tunnel aan de Terheijdenseweg. Daarna vinden de halfjaarlijkse bondsvergaderingen 
steeds plaats in Partycentrum Congres (later De Kroon geheten) aan de Boschstraat. Pas in 
augustus 2003 wordt uit kostenoverwegingen gekozen voor een andere locatie: 
gemeenschapshuis Doornbos aan de Abdijstraat. 
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De eerste bondsvergaderingen kennen geen al te vlot verloop, menigmaal eindigen de 
vergaderingen rond het middernachtelijk uur! Dit komt vooral door een gebrek aan 
voorbereiding, zo worden notulen en verslagen pas tijdens de vergadering voorgelezen of 
uitgereikt en wordt ook de competitie-indeling pas tijdens de vergadering vastgesteld. 
In latere jaren gaat het heel wat vlotter, alle agendapunten worden goed voorbereid, notulen 
en verslagen worden vooraf toegestuurd of zijn via Internet te raadplegen en de 
bondswedstrijdleider heeft de competitie-indeling al kant en klaar. Bondsvergaderingen van 
een half uur tot drie kwartier zijn nu eerder regel dan uitzondering. 
In de bondsvergadering van 20 augustus 2003 wordt besloten voortaan nog slechts één 
vergadering per jaar te houden en wel in september op de woensdag voorafgaande aan de 
competitie. 
 
Tot eind jaren tachtig houdt het bondsbestuur ook regelmatig bestuursvergaderingen (b.v in 
het seizoen 1971-‘72 acht keer). Deze vinden beurtelings bij een van de bestuursleden thuis 
plaats. Naarmate alles steeds meer op rolletjes gaat verlopen word de behoefte aan 
bestuursvergaderingen minder. Momenteel wordt, voorafgaande aan de bondsvergadering, 
een bestuursvergadering gehouden. Voor het overige houden de leden van het bondsbestuur 
contact per telefoon, via e-mail en bij de verschillende activiteiten die de bond organiseert.  
 
Een ander belangrijk communicatiemedium is aanvankelijk de berichtgeving in Dagblad De 
Stem die door correspondent Bert de Graaf wordt verzorgd. Vanaf de start van de bond in 
1968 tot een jaar voor zijn overlijden in 2002 toont hij zich zeer betrokken bij het wel en wee 
van de bond. Zo bezoekt hij vrijwel alle bondsvergaderingen en levert daar regelmatig zijn 
gewaardeerde inbreng.  
In de beginjaren blijft Bert elke vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur thuis om doorgebelde 
uitslagen te noteren. Als bestuurslid van de Sportadviesraad van de gemeente Breda (SPAR) 
behartigt hij ook de belangen van onze bond. 
In september 1991 besluit Dagblad De Stem, zeer tot ongenoegen van Bert, geen uitslagen 
meer te publiceren omdat de ttb De Baronie als “wilde bond” wordt bestempeld. Af en toe 
wordt nog een artikeltje gewijd aan specifieke evenementen zoals toernooien en zeskampen 
maar aan de wekelijkse publicaties komt een einde.  
 
Tijdens de bondsvergadering van 25 januari 1996 verzoekt Gageldonk om vanuit de bond 
actie te ondernemen tegen het teruglopende aantal leden. Voorgesteld wordt onder meer de 
personeelsverenigingen van bedrijven aan te schrijven om mee te doen in de competitie van 
onze bond. Het bondsbestuur zal de mogelijkheden onderzoeken. 
In de bondsvergadering van 21 augustus 1996 kondigt het bondsbestuur aan dat een mailing 
zal uitgaan naar de top 100 bedrijven in Breda en omgeving die in het gebied van onze bond 
zijn gevestigd. Daarin zal op de mogelijkheden worden gewezen die onze bond kan bieden 
voor geïnteresseerden in de tafeltennissport. 
In augustus 1996 wordt de mailing verstuurd. Begin oktober 1996 wordt een enquête gestuurd 
naar dezelfde groep bedrijven met de vraag wat ze van de mailing vonden en welke 
faciliteiten op tafeltennisgebied ze bieden aan hun personeel. Het resultaat was teleurstellend. 
Slechts 30 bedrijven stuurden de enquête terug en van de werknemers kwam nagenoeg geen 
reactie. 
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3. De competitie 
 
Het organiseren van de bondscompetitie is ongetwijfeld de belangrijkste taak van de bond. Dit 
brengt automatisch met zich mee dat de functie van bondswedstrijdleider de belangrijkste 
bestuursfunctie is. Zonder bondswedstrijdleider geen competitie en zonder competitie geen 
bond! 
In dit hoofdstuk worden een aantal wetenswaardigheden en perikelen rond de competitie 
verwoord. Uiteraard gaat het om een selectie waarbij getracht wordt wat essentiële zaken te 
belichten zonder al te diep in details te treden. 
 
De eerste jaren in het bestaan van de bond start de competitie in oktober en eindigt in mei. 
In het eerste seizoen nemen 24 verenigingen deel met in totaal 60 teams die worden ingedeeld 
in 5 klassen. Daarna neemt het aantal deelnemende teams toe tot in het seizoen 1984-‘85 de 
grootste omvang wordt bereikt van 164 teams die worden ingedeeld in 12 klassen. 
De volgende tabel geeft hiervan een beknopt overzicht. Een volledig overzicht geeft bijlage I. 
 
september aantal teams groei 

1968   60  
1973   80  20 
1978 124  44 
1983 159  35 
1988 145 -14 
1993 139 -  6 
1998 116 -23 
 2003 92   -24 

 
Zoals te zien maakt de bond de grote groei door in de periode 1973-1983 en kenmerkt de 
periode 1993-2003 zich door een stevige teruggang. Overigens lijkt die teruggang nu (in 
2003) tot stilstand te zijn gekomen. 
De grote kracht van onze bond berust op het feit dat dat hij geheel gerund wordt door 
vrijwilligers. Daardoor kan onder alle omstandigheden de tering naar de nering worden gezet 
en is de bond bij elke omvang levensvatbaar. 
Bovendien is door de ontwikkeling van de automatisering de belasting van met name de 
bondswedstrijdleider aanzienlijk verminderd waardoor deze belangrijke functie minder 
kwetsbaar is dan in het verleden. 
 
De organisatie van de competitie vergt in de beginjaren het nodige handwerk. Bovendien 
ondervinden de verschillende bondswedstrijdleiders aanvankelijk nogal eens onvoldoende 
medewerking van de verenigingen. Dit wordt deels veroorzaakt door niet goed functionerende 
wedstrijdleiders van de verenigingen en voor een ander deel door onvoldoende 
reglementering met als gevolg een te grote vrijblijvendheid. Zo is de inzendtermijn voor de 
wedstrijdformulieren de eerste jaren 14 dagen! 
De eerste vijf jaar in het bestaan van de bond wordt de functie van bondswedstrijdleider 
vervuld door J. Pellis. In die periode groeit het aantal teams dat aan de competitie deelneemt 
van 60 naar 80. 
In 1973 treedt Rien Verkooijen aan als wedstrijdleider, hij vervult de functie slechts één jaar 
en wordt opgevolgd door Willy van der Made. Hij fungeert vier jaar als wedstrijdleider en in 
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die periode groeit het aantal deelnemende teams van 81 naar 124! In het seizoen 1974-‘75 
bedraagt het aantal wedstrijdformulieren 793 stuks. 
In het seizoen 1976-‘77 wordt voor het deelnemen aan de competitie een limiet gesteld van 
108 teams. Ttv Oosterhout heeft de meeste nieuwe teams aangemeld en wordt verzocht 1 
team te laten vallen, wat de vereniging ook zonder morren doet. 
 
Bij zijn afscheid in 1978 stelt Willy van der Made onder meer:  
 
De uitgroei van de bond, hoe plezierig op zichzelf ook, is er in feite de oorzaak van geweest, 
dat ik reeds aan het begin van het voorbije competitieseizoen mijn afscheid als 
bondswedstrijdleider heb moeten aankondigen. De alsmaar toenemende werkzaamheden zijn 
niet langer te combineren met mijn dagelijkse beslommeringen. Om die reden doet het 
afscheid nemen toch wel een beetje pijn, juist ook vanwege de plezierige relaties die er in die 
periode van vier jaar zijn ontstaan. 
 
Door de sterke groei van de bond wordt het steeds problematischer de functie van  bonds-
wedstrijdleider te vervullen naast een andere volledige dagtaak. Dit wordt ook door de bond 
onderkend en tijdens de bondsvergadering van 25 januari 1978 wordt een commissie 
benoemd die onderzoek zal doen naar de meest wenselijke competitievorm. De commissie 
bestaat uit Jan Haarbosch, Loek Laarhoven en Rien Verkooijen en krijgt als opdracht: 

- Het adviseren met betrekking tot uitbreiding van de competitie tot meer dan 112 teams 
c.q. uitbreiding van het aantal competitiespelende teams. 

- Het omschrijven van de taak van de bondswedstrijdleider en het zoeken naar 
mogelijkheden tot verlichting van zijn taak. 

De commissie komt tot de conclusie dat het gezien de belangstelling voor deelnemen aan de 
competitie niet verantwoord is uit te gaan van een maximum van 112 teams. Het voorstel is 
één of meer competitieklassen toe te voegen. 
Voor wat betreft de taak van de bondswedstrijdleider komt de commissie tot de conclusie dat 
de belasting te zwaar is voor iemand met een volledige dagtaak. Mogelijke alternatieven zijn: 

- een wedstrijdleider zonder een volledige dagtaak (een gepensioneerde, WAO-er of een 
gehuwde vrouw met veel vrije tijd). In dat geval moet een financiële vergoeding 
worden toegekend. Daartoe zal de bondscontributie moeten worden verhoogd; 

- 2 wedstrijdleiders voor respectievelijk het organisatorische deel en het administratieve 
deel;  

- automatisering. Onderzoek heeft uitgewezen dat hierbij geen gebruik kan worden 
gemaakt van bestaande programmatuur. Voorts is de voorbereidingstijd om e.e.a. te 
realiseren te kort. Deze mogelijkheid kan pas op langere termijn in beschouwing 
worden genomen.  

Geadviseerd wordt de functie van commissielid om te zetten in die van wedstrijdleider, belast 
met het administratieve gedeelte. 
Op 31 mei 1978 vindt een extra bondsvergadering plaats (voor het eerst in Congres in de 
Boschstraat) waarin het rapport van de commissie wordt besproken. Het bondsbestuur is 
verheugd te kunnen melden dat Jan van den Akker zich bereid heeft verklaard 
bondswedstrijdleider te worden. Hij beschikt over voldoende tijd om de functie te vervullen. 
Jan zal een vergoeding krijgen van f. 1000,- per jaar (waarvan f. 250,- onkostenvergoeding 
voor telefoon, porti e.d.). Daartoe wordt de bondscontributie verhoogd van f. 5,50 naar f. 7,50 
per lid per jaar.  
 
In zijn eerste seizoen 1978-‘79 houdt Jan van den Akker van alle verenigingen bij: de 
aantallen onvolledige teams, het terugtrekken van teams, de reglementaire 0-10 wedstrijden, 
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winstpunten in mindering gebracht wegens niet opkomen, te laat insturen 
wedstrijdformulieren. De enige brandschone vereniging is PTT.  
In het seizoen 1980-‘81 hebben 6 verenigingen hun winkel voor 100% voor elkaar: 
Batswingers, Die Meede, Never Down, PTT, Riche en York. 
 
Met ingang van het seizoen 1980-‘81 wordt wekelijks een computeruitdraai met de uitslagen 
en standen gestuurd naar alle verenigingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de 
medewerking van Ton van Tilburg (Oosterhout), Ronald Rensen (Doornbos) en Toon van 
Dongen (Stik) die daarvoor gebruik kunnen maken van de computer van het St. Ignatius-
ziekenhuis. 
Ter gelegenheid van het 12 ½ -jarig bestaan van de bond wordt in januari 1981 namens de 
verenigingen een bedrag overhandigd van f. 570,60 als aanzet voor de aanschaf van een 
huiscomputer. Achteraf bezien werden de kosten van de aanschaf van een computer toen 
rijkelijk optimistisch ingeschat! In 1985 wordt het bedrag besteed voor de aanschaf van een 
elektronische schrijfmachine voor de bondswedstrijdleider. 
 
Hoewel de competitie overwegend in een prettige sfeer verloopt, zijn er af en toe wel 
incidenten die in sommige gevallen leiden tot een schriftelijk protest bij het bondsbestuur. Na 
beide partijen te hebben gehoord beslist het bondsbestuur in een enkel geval tot schorsing of 
het in mindering brengen van wedstrijdpunten.  
Tijdens de bondsvergadering van 26 augustus 1981 deelt het bestuur mede dat uit brieven van 
een drietal verenigingen blijkt dat er de laatste tijd een verruwing van woorden en daden is te 
bespeuren die niet past en die onaanvaardbaar is. Het bondsbestuur is de mening toegedaan 
dat verenigingsbesturen zelf moeten optreden tegen onjuist gedrag van spelers en speelsters. 
Ook voor wat betreft de rumoerigheid tijdens competitiewedstrijden is het bondsbestuur van 
mening dat daar niets aan te doen is en dat dit door spelers en speelsters gewoon moet worden 
geaccepteerd. De voorzitter vraagt de verenigingsbesturen er op toe te zien dat de leden hun 
gasten ook gastvrij ontvangen, de kleedruimten wijst, met elkaar kennis maakt of elkaar 
begroet en zich ten opzichte van elkaar correct gedraagt. Vloeken en ander onwelvoeglijk 
taalgebruik kan niet worden geduld. De voorzitter deelt mede dat als in de toekomst klachten 
over onbehoorlijk gedrag bij het bondsbestuur binnen komen er schorsingen zullen volgen. 
 
De bondsvergadering van 20 januari 1982 besluit dat er geen nieuwe verenigingen meer tot de 
bond worden toegelaten en indien meer dan 168 teams (12 klassen van 14 teams) worden 
opgegeven voor de competitie, wordt het principe van evenredige verdeling van de 
beschikbare plaatsen toegepast. 
 
In zijn jaarverslag van het seizoen 1984-‘85 noemt Jan van den Akker de volgende cijfers: 
verwerkte wedstrijdformulieren 2002, aantal gespeelde partijen 20.070, bij 11 teams 2 punten 
in mindering gebracht wegens niet opkomen, de uitslag van 3 wedstrijden op 10-0 vastgesteld 
wegens foutief hanteren van de invallersregel, 12 waarschuwingen en 5 boetes wegens het 
niet tijdig insturen van de wedstrijdformulieren, bij 2 teams 2 punten in mindering gebracht 
wegens het niet tijdig betalen van de opgelegde boete. In de loop van de competitie zijn 5 
teams teruggetrokken, een triest record! Om die reden wordt met ingang van het volgende 
seizoen een boete van f. 50 opgelegd bij het terugtrekken van een team. 
 
Al tijdens de bondsvergadering van 26 augustus 1981 stelt Die Meede voor een computer aan 
te schaffen (kosten ca. f. 5000). De penningmeester acht dit niet haalbaar. 
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In 1986 is het dan eindelijk zover! Tijdens de bondsvergadering van 20 augustus 1986 wordt 
besloten tot de aanschaf van een computer. Motivering: de afgelopen jaren was het mogelijk 
dank zij de medewerking van een tweetal leden van de bond, wekelijks de wedstrijduitslagen 
op een computer te verwerken tot standenlijsten, die aan het begin van elke week aan alle 
verenigingen werden toegezonden. 
Voor deze service betaalde de bond slechts een bijdrage in de papierkosten van ca. f.100 per 
jaar. Door verandering van werkkring door de betrokken leden is aan deze service thans een 
einde gekomen. Daarmee is voor het bondsbestuur tevens het probleem ontstaan hoe nu 
verder te gaan. Penningmeester Loek Laarhoven werkt enige alternatieven uit en komt met het 
voorstel een computer aan te schaffen wat een contributieverhoging van f.11 per lid naar f.12 
per lid nodig maakt. Het wordt een Tulip PC met Intel 8088-processor 8 Mhz, 256 Kb intern 
geheugen en een hard disk van 10,27 Mb en 2 floppy diskdrives van 360 Kb. Dit alles voor de 
som van f. 5000 + een printer van f. 1300. Door bemiddeling van een bij Tulip werkzaam 
bondslid krijgen we een forse korting en wordt het hele spul geleverd voor f. 4250. 
 
In zijn jaarverslag over het seizoen 1986-‘87 beschrijft Jan van den Akker zijn eerste 
ervaringen met de “bondscomputer”:  
 
Automatisering is het sleutelwoord van deze tijd. Ook onze bond moest er aan geloven. 
Immers, het was niet meer mogelijk uitslagen en standenlijsten te laten produceren via 
relaties. De verenigingen en haar leden waren aan deze service gewend of beter gezegd er 
mee verwend. De algemene ledenvergadering besloot toen unaniem over te gaan tot de 
aanschaf van een eigen computer met de nodige toebehoren. Het grote voordeel was, dat de 
bond van  niemand meer afhankelijk hoefde te zijn in de servicevelening aan haar leden. Uw 
bondswedstrijdleider wist echter van geen toeten of blazen en moest zich de materie eigen 
maken. En dat heb ik geweten. Het gezegde: met de computer is het werk maar een druk op de 
knop moet naar het rijk der fabelen worden verwezen. Maar zoals het meestal gaat met 
nieuwe dingen, ben je er eenmaal mee vertrouwd, dan kun je er niet meer buiten. Een woord 
van lof is zeker op zijn plaats voor Johan v.d. Ruit die tientallen uren heeft besteed om een 
programma voor ons te maken. Bij tussentijdse problemen stond hij ook steeds paraat voor 
onze bond ook al was het middernacht geweest. En zo’n vakman op de achtergrond is voor 
een bondswedstrijdleider onmisbaar.  
 
Hoe de functie van bondswedstrijdleider zich heeft ontwikkeld wordt helder geïllustreerd door 
het artikel dat Jan van den Akker bij zijn afscheid in 1992 schreef in de Info: 
. 
In de ttb De Baronie ben ik nu 14 jaar uw bondswedstrijdleider mogen zijn. Vele 
veranderingen hebben in de bond plaats gevonden. Bij mijn start geschiedde alles nog 
handmatig, alle papieren moesten 2-zijdig met de hand worden gestencild en het 
bondsbestuur moest bij elkaar worden geroepen om mee te helpen de Info te sorteren, te 
nieten en te verspreiden. Nu loopt het meeste werk via de computer en is alle stencilwerk 
vervangen door drukwerk. Het aantal teams is ongeveer verdubbeld. Ruim 25.000 
wedstrijdformulieren zijn door mijn handen gegaan. Het aantal werkuren in de afgelopen 
jaren heb ik maar niet bijgehouden, anders zou dit mijn beoogde opvolger maar afschrikken. 
Belangrijk is dit ook niet, belangrijker is dat vele honderden mensen elk jaar in het 
wedstrijdgebeuren hun balletje konden slaan en daar vele genoeglijke avonden aan hebben 
overgehouden. 
Nu, na in totaal 40 jaar organisatie in het tafeltennisgebeuren, vind ik het wel eens tijd 
geworden om er mee te gaan stoppen. Het tafeltennissen zelf hoop ik echter nog in lengte van 
jaren te mogen beoefenen. 
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Al het gedane werk zou niet mogelijk zijn geweest, als je daarin niet voor 100% gesteund 
werd door je echtgenote, het bondsbestuur, de verenigingsbesturen en niet in de laatste plaats 
de leden zelf. Deze steun heb ik bij de ttb De Baronie in ruime mate mogen ervaren. Ik hoop 
dat mijn beoogde opvolger (Piet Verkooijen) van u dezelfde steun krijgt. Met frisse ideeën 
gaat de ttb De Baronie dan zeker een goede toekomst tegemoet. 
 
In 1994 komt het doorgaan van de competitie en daarmee het bestaan van de bond in ernstig 
gevaar doordat Piet Verkooijen, na twee tropenjaren als bondswedstrijdleider met daarnaast 
een volledige dagtaak, te kennen geeft er mee te willen stoppen. Gelukkig verklaart Johan 
Verhoeve zich bereid de functie van Piet over te nemen zodat een groot probleem kan worden 
opgelost. 
Na twee seizoenen moet Johan er in 1996 mee stoppen wegens verandering van werkkring en 
verhuizing. Hij wordt opgevolgd door zijn broer Adri die de functie van bondswedstrijdleider 
tot op heden op voortreffelijke wijze vervult. Hij geeft een nieuwe dimensie aan de 
communicatie door het opzetten van een internetwebsite die hij regelmatig verbetert en die er 
inmiddels professioneel uit ziet. Alle uitslagen en standen, nieuws, notulen, mededelingen 
enz. zijn op de website te vinden. Daarom verschijnt in drukvorm nog uitsluitend het 
competitieprogramma met de verenigingsgegevens. De tijd met 5 gestencilde Info’s per jaar 
ligt al weer ver achter ons!  
 
In de 35 jaar dat de competitie nu is georganiseerd worden met de regelmaat van de klok 
voorstellen tot een gewijzigde opzet ingediend. Al in 1973 komt Batswingers met het voorstel 
twee afdelingen per klasse te formeren en een dubbele competitie per seizoen te organiseren. 
Verder komen er voorstellen van het bondsbestuur in 1978, Die Meede in 1982, Trefzeker in 
1984, Breda Noord in 1985, Oosterhout in 1987, Gageldonk in 1989, Die Meede in 1990, 
Groene Ster in 1993. 
Alle voorstellen hebben tot doel de competitie spannender of aantrekkelijker te maken door 
versnelde of verscherpte promotie/degradatie. 
Tot ver in de jaren negentig zijn de belangrijkste argumenten om aan de oorspronkelijke opzet 
vast te houden de volgende: 

- te veel extra werk voor de bondswedstrijdleider; 
- het in de hand werken van “spelen met het mes op tafel”. In onze bond staat 

gezelligheid boven in het vaandel en moet het presteren niet teveel voorop staan. 
 
Alle voorstellen tot wijziging van de competitie worden in de bondsvergaderingen besproken, 
in stemming gebracht en afgewezen tot 1998.  
In dat jaar komt Adri Verhoeve met een voorstel voor een vernieuwde opzet van de 
competitie dat aan alle verenigingen wordt toegestuurd. Aan elke vereniging wordt gevraagd 
de mening van haar leden te polsen en in de bondsvergadering van 19 augustus 1998 te 
stemmen over het voorstel. 
Het voorstel komt er op neer de klassen op te splitsen naar klassen van 7 of 8 teams. Er komt 
dan 1 Ereklasse, 2 Hoofdklassen, 2 Overgangsklassen enz. Voorts wordt het 
competitieseizoen gesplitst in een najaars- en voorjaarscompetitie waardoor dus twee keer per 
jaar teams kampioen kunnen worden en promoveren/degraderen. Het voorstel wordt met 59 
tegen 26 stemmen aangenomen. Omdat pas in deze vergadering de beslissing is genomen en 
o.m. het computerprogramma moet worden aangepast gaat de nieuwe competitieopzet in met 
het seizoen 1999-2000, voorlopig voor een jaar op proef. 
Het proefjaar verloopt zonder problemen, de enquête die onder alle verenigingen wordt 
gehouden wijst uit dat tweederde van de leden tevreden is met de nieuwe opzet zodat daarmee 
wordt doorgegaan. 
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Met ingang van het seizoen 2001-2002 wordt gespeeld met de grotere 40mm bal. 
De doordrukblocs met wedstrijdformulieren, (waarom o.m. al in de bondsvergadering van 
januari 1993 is gevraagd maar die toen te duur bleken), komen er in het seizoen 2002-2003. 
Tijdens de bondsvergadering van 15 januari 2003 wordt afgesproken dat opnieuw een enquête 
zal worden gehouden die over een viertal punten zal gaan: 

- de opzet van de competitie; 
- de telling (tot 21 of tot 11 per game zoals de NTTB die in het seizoen 2002 –2003 

heeft ingevoerd); 
- het tot de competitie toelaten van spelers die ook in de NTTB-competitie uitkomen; 
- het toestaan dat een vierde speler uitsluitend deelneemt aan het dubbelspel. 

De uitkomst van de enquête is dat de voorkeur wordt gegeven aan de huidige competitieopzet 
en aan de telling tot 21. Voorts is men tegen het toelaten van NTTB-spelers en een vierde 
speler bij het dubbelspel. 
 
Bijlage II geeft een overzicht van de teams die een kampioenschap hebben behaald. 
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4. Het wedstrijdreglement 
 
Bij de start van de bond ontvingen de aangesloten verenigingen een wedstrijdreglement in de 
vorm van een A4-tje met 9 artikelen. Al snel blijkt deze opzet te summier. Het bondsbestuur 
stelt zich steeds op het standpunt dat de reglementering zo beperkt mogelijk moet zijn omdat 
het recreatieve en sportieve in onze bond voorop moeten staan. In de praktijk blijkt dat de 
reglementering steeds moet worden aangepast en uitgebreid om er voor te zorgen dat de 
competitie probleemloos kan verlopen en dat voor het bondsbestuur een werkbare situatie 
wordt gewaarborgd. 
 
In 1969 wordt de bepaling toegevoegd dat niet opkomen zonder bericht wordt bestraft met 1 
punt in mindering en dat indien dit voor de derde maal gebeurt het betreffende team uit de 
competitie wordt verwijderd. Voorts worden de wedstrijdformulieren voortaan in blocs 
aangemaakt en moeten in 3-voud worden ingevuld. 
 
In de bondsvergadering van 5 februari 1970 wordt bepaald dat in principe geen uitstel van 
wedstrijden meer wordt verleend wegens ziekte van spelers. 
 
Met ingang van 1 oktober 1972 geldt een nieuw wedstrijdreglement. Het oude reglement van 
1968 telde 9 artikelen, dat worden er nu 25. 
 
Tijdens de bondsvergadering van 20 augustus 1973 wordt een vernieuwd wedstrijdreglement 
vastgesteld dat 28 artikelen telt. Aanpassingen betreffen met name het te laat insturen van 
wedstrijdformulieren, wanneer mag een nieuwe speler meespelen, hoe laat moet de derde 
teamspeler uiterlijk verschijnen, hoe wordt een teamwijziging geregeld enz. 
 
Tijdens de bondsvergadering van 21 januari 1974 wordt bepaald dat de thuisclub eerst het 
wedstrijdformulier moet invullen en daarna de bezoekers. Voorts wordt niet-opkomen in 
verband met de benzinedistributie niet als geldige reden aangemerkt! 
  
De bepaling dat NTTB-competitiespelers niet in onze competitie mogen uitkomen is 
vastgesteld tijdens de bondsvergadering van 1 september 1976. 
 
In de bondsvergadering van 24 augustus 1977 wordt bepaald dat de wedstrijdformulieren 
binnen 3x24 uur aan de bondswedstrijdleider moeten zijn verzonden. Indien deze bepaling 
meer dan eenmaal wordt overtreden moet telkens een boete van f. 25 worden betaald aan de 
bond. Indien dit bedrag niet binnen een maand op de giro van de penningmeester is 
bijgeschreven worden alsnog twee wedstrijdpunten in mindering gebracht. 
 
Tijdens de bondsvergadering van 24 januari 1979 wordt een vernieuwd wedstrijdreglement 
uitgereikt en in 1981 gebeurt dit opnieuw. 
 
Tijdens de bondsvergadering van 16 januari 1980 wordt verzocht het wedstrijdreglement door 
een jurist te laten doorlichten op onvolkomenheden. Het bondsbestuur en de algemene 
vergadering achten dit niet nodig. 
 
Tijdens de bondsvergadering van 20 januari 1982 deelt het bondsbestuur mee dat van enkele 
verenigingen brieven zijn binnengekomen die wijzen op een verruwing in woorden en daden 
binnen onze bond met het verzoek aan het bondsbestuur hier tegen op te treden. Het 
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bondsbestuur is van mening dat dit in de eerste plaats een taak is van de verenigingsbesturen 
en wijst er op dat in de toekomst bij klachten over onbehoorlijk gedrag schorsingen zullen 
volgen. 
 
In 1985 wordt bepaald dat de bondscontributie voor 1 oktober moet zijn voldaan anders volgt 
een boete van f. 25, voor het terugtrekken van een team wordt een boete van f. 50 vastgesteld. 
 
In de bondsvergadering van 15 januari 1986 wordt artikel 1 uitgebreid met de bepaling dat het 
bestuur van een vereniging verplicht is om het bondsbestuur onmiddellijk in kennis te stellen 
van het vertrek van een speler die een contributieschuld (of andere schulden) heeft bij die 
vereniging. 
 
In 1988 wordt een vernieuwd wedstrijdreglement ingevoerd. Aan de totstandkoming heeft 
met name Jaap Groeneveld van Oosterhout bijgedragen. 
 
Tijdens de rondvraag van de bondsvergadering van 24 augustus 1990 wordt opgemerkt dat 
vaak niet op de juiste wijze wordt geserveerd. Het bondsbestuur stelt dat al tijdens het 
inspelen duidelijk is of de tegenstander al dan niet juist serveert. Dat is het goede moment om 
over de wijze van serveren te spreken en niet als de wedstrijd zich al in een vergevorderd 
stadium bevindt. Voorts dienen de scheidsrechters er op toe te zien dat juist wordt geserveerd. 
In de Info zal een stukje over de juiste manier van serveren worden opgenomen.. 
 
Met ingang van het seizoen 1991-‘92 wordt het rood-zwart gekleurde bat verplicht gesteld. 
Bij de NTTB was het tweekleurenbat al in het seizoen 1984-‘85 ingevoerd voor de landelijke 
klassen. 
 
Tijdens de bondsvergadering van 18 aug 1999 komt aan de orde dat de verenigingen een 
aangepast concept-wedstrijdreglement hebben ontvangen. Daarop is een aantal reacties 
ontvangen die deels zijn verwerkt. Omdat de nieuwe competitie-opzet voor 1 jaar wordt 
uitgeprobeerd is ook het concept-wedstrijdreglement in principe 1 jaar van kracht. Tijdens de 
bondsvergadering van 16 januari 2001 wordt het nieuwe wedstrijdreglement definitief 
vastgesteld. 
 
Op 1 augustus 2001 wordt in navolging van de NTTB de (grotere) 40mm-bal ingevoerd. 
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5. Het bondstoernooi 
 
Het eerste bondstoernooi wordt gehouden in 1969 in de kantine van de Etna, verdere 
informatie heb ik niet kunnen achterhalen. 
Het tweede bondstoernooi vindt plaats op 19 april 1970 en wordt wederom gehouden in de 
kantine van de Etna met 94 deelnemers. In de hoofdklasse wint Cees de Rooy van Rikketik. 
 
Het aantal deelnemers groeit gestaag en na in 1971 nog in De Kleiberg te hebben gespeeld 
wordt met ingang van 1972 het bondstoernooi gehouden in de gemeentelijke sporthal aan de 
Claudius Prinsenlaan. De benodigde tafels worden opgehaald en terugbezorgd bij 
verschillende verenigingen. In 1972 betekent dit bijvoorbeeld het ophalen en terugbrengen 
van 20 tafels bij 9 verenigingen. Het inschrijfgeld bedraagt f. 2,00 voor het enkelspel en f.1,50 
voor het dubbel. De begroting voor het toernooi is f. 650 waarvan f. 100 voor vervoer van de 
tafels. 
Het eerste lustrumtoernooi in 1973 wordt gespeeld op 24 tafels. 
 
In 1979 stelt de firma Sven uit Belgie (door bemiddeling van sporthuis Christiaensen) gratis 
26 tafels ter beschikking. Het transport zal Sven zelf verzorgen. Op zaterdagmiddag wordt 
vanuit de sporthal gebeld dat er een Belgische vrachtauto is gearriveerd en dat de chauffeur 
vraagt waar de mensen blijven om te helpen lossen! Door een paar leden van het bondsbestuur 
zijn toen uit de vrachtauto (zonder laadklep!) 52 zware tafelhelften gelost. Door de firma 
Deege worden 6 extra tafels gehaald en gebracht. 
Onder het motto dat eens maar nooit weer, worden met ingang van 1980 de benodigde tafels 
gehuurd bij Posno. 
 
In 1979 schrijft een record aantal deelnemers van 467 in. Daarna neemt de belangstelling 
geleidelijk af. In 1988 zijn er nog 167 deelnemers en het bondsbestuur besluit, met 
instemming van de bondsvergadering, om te stoppen met het bondstoernooi. Daarvoor gelden 
de volgende redenen: 

- het financiële aspect, er moet steeds meer geld bij; 
- er moet veel werk worden verzet voor een gering aantal belangstellenden; 
- gebrek aan medewerking van de verenigingen bij het inrichten van de zaal en het 

opruimen. Als die 3 aspecten weer op de rails worden gezet is een herstart mogelijk. 
 
In de bondsvergadering van 11 januari 1989 spreekt Bert de Graaf zijn teleurstelling uit dat 
geen bondstoernooi meer wordt gehouden. Hij is van mening dat het bondstoernooi nooit 
verloren mag gaan. Om die reden nodigt hij het bestuur uit deel te nemen aan een bespreking 
met de Bredase NTTB-verenigingen.  
De bespreking met de NTTB-verenigingen leidt tot de organisatie van het Baronie van Breda-
toernooi waarin de NTTB en De Baronie hun eigen toernooi spelen met daarnaast voor elke 
deelnemer de mogelijkheid in te schrijven in een open klasse. Het toernooi wordt gehouden in 
1990, 1991 en 1992. 
 
In de bondsvergadering van 26 januari 1994 komt Batswingers met het voorstel het 
bondstoernooi nieuw leven in te blazen. Het voorstel wordt aangenomen met 58 tegen 33 
stemmen. Het toernooi zal voortaan plaats vinden in november, locatie Amerhal.  
De eerste keer wordt het zaterdag 1 oktober 1994 in verband met de beschikbaarheid van de 
zaal, daarna wordt gestreefd naar een zondag later in het seizoen. Er schrijven 75 deelnemers 
in. 
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De daaropvolgende jaren schommelt het aantal inschrijvingen rond de honderd. Financieel is 
de organisatie van het bondstoernooi eigenlijk niet verantwoord. Door de medewerking van 
Die Meede en VBF die hun materiaal ter beschikking stellen, worden de kosten zo beperkt 
mogelijk gehouden. 
 
Bijlage III geeft een overzicht van de winnaars van de bondstoernooien. 
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6. De acht/zeskampen 
 
Het is inmiddels traditie dat na de eerste competitiehelft (met ingang van het seizoen 1999-
2000 na de najaarscompetitie) zeskampen worden gespeeld (aanvankelijk waren dit 
achtkampen). 
Op 27 mei 1972 worden voor de eerste keer achtkampen gespeeld in de Kleiberg in 5 klassen 
op 10 tafels. Winnaar in de hoogste klasse wordt René Stofkooper van ttv Hoechst. 
 
Van 1972 t/m 1975 worden de achtkampen gespeeld in Het Web in Teteringen en van 1976 
t/m 1986 in de sporthal in Lage Zwaluwe. Vanaf 1986 tot op heden wordt gespeeld in sporthal 
De Raaimoeren in Breda. 
 
Tijdens de bondsvergadering van 26 augustus 1981 stelt het bondsbestuur voor de 
achtkampen af te schaffen in verband met het grote aantal afmeldingen (25%). De 
vergadering gaat niet akkoord. Een voorstel van Doornbos om voortaan zeskampen i.p.v. 
achtkampen te organiseren wordt aangenomen. 
 
Het grote aantal afmeldingen is een voortdurend terugkerend probleem bij de acht/zeskampen. 
Verschillende keren is daarom overwogen te stoppen met dit evenement maar tot op heden is 
het overeind gebleven.  
 
Bijlage IV geeft een overzicht van de winnaars van de acht/zeskampen. 
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7. De seizoenafsluitingswedstrijden 
 
In 1974 wordt gestart met de seizoenafsluitingswedstrijden. Ter afsluiting van het 
competitieseizoen spelen de kampioensteams in de verschillende klassen een 
vriendschappelijke wedstrijd tegen teams die zijn samengesteld uit de drie spelers van de 
overige teams met de beste persoonlijke resultaten. 
Na afloop van de wedstrijden worden de bekers uitgereikt aan de kampioensteams. 
 
In 1974 en 1975 worden de wedstrijden georganiseerd in het Web in Teteringen (gastheer ttv 
Rikketik). Van 1976 t/m 1979 in het Gemeenschapshuis in de Viandenlaan in Breda (gastheer 
ttv PTT) en van 1980 tot op heden in de Amerhal in Made (gastheer ttv Die Meede). 
De afsluitingswedstrijden worden gekenmerkt door een gezellige en sportieve sfeer. Sinds 
1984 is eigenlijk geen sprake meer van een echte seizoenafsluiting omdat toen werd gestart 
met de bekercompetitie die na de “gewone” competitie wordt gehouden. Daardoor wordt voor 
een deel van de leden het seizoen pas gesloten na de bekerfinale die begin juni plaats vindt.  
Voorts hebben de wedstrijden een ander karakter gekregen door de gewijzigde opzet van de 
competitie. Na afloop van zowel de najaars- als de voorjaarscompetitie spelen de groeps-
winnaars om het kampioenschap. Alleen in de hoogste en de laagste klasse (die uit één groep 
bestaan) spelen de kampioensteams nog tegen de de drie spelers van de overige teams met de 
beste persoonlijke resultaten. 
 
Bijlage V geeft een overzicht van de seizoenafsluitingswedstrijden in de jaren 1974 t/m 1979. 
Verdere gegevens ontbreken. 



 22 

8. De bekercompetitie 
 
In 1984 wordt voor de eerste maal de bekercompetitie georganiseerd met een tweeledig doel: 

- de fervente liefhebbers de mogelijkheid bieden ook na afloop van de competitie door 
te gaan; 

- de mogelijkheid bieden dat spelers/speelsters uit verschillende klassen tegen elkaar 
uitkomen. 

De eerste bekercompetitie verloopt succesvol. 
 
In de bondsvergadering van 22 augustus 1984 komt Groene Ster met een voorstel om de 
bekercompetitie aantrekkelijker te maken door:  
het invoeren van een systeem waarbij aan alle competitieklassen punten worden toegekend: 
vijfde klasse 1 punt, vierde klasse 2 punten, derde klasse 3 punten enz. tot de ereklasse 12 
punten. De op te geven teams moeten bestaan uit vier personen waarbij het totaal aantal 
punten per team niet hoger mag zijn dan 30. Een team van drie spelers dat een bekerwedstrijd 
speelt mag maximaal 23 punten tellen. Bedoeling van het systeem is dat spelers uit de lagere 
klassen nu de kans krijgen tegen sterkere spelers uit te komen waarbij het team toch kansen 
houdt om de wedstrijd te winnen. Het voorstel wordt aangenomen en het systeem wordt (in 
enigszins aangepaste vorm) nog steeds gehanteerd. 
 
In de bondsvergadering van 21 augustus 1985 wordt op voorstel van het bondsbestuur 
besloten dat de verplichte opgave van teams van vier personen komt te vervallen (dus een 
driemans-team moet en een viermans-team mag). In het vervolg mag per team één gastspeler 
van een andere vereniging die bij onze bond is aangesloten inschrijven om kleinere 
verenigingen meer mogelijkheden te bieden om deel te nemen. 
 
Om de bekercompetitie te stimuleren en in verband met de gunstige financiële positie van de 
bond wordt met ingang van 1998 geen inschrijfgeld meer gevraagd. 
 
Bijlage VI geeft een overzicht van de winnaars van de bekercompetitie.  
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9. De jeugd 
 
Tijdens de bondsvergadering van 5 februari 1970 stelt het bondsbestuur voor te starten met 
een jeugdcompetitie. De vorm zal nader worden bekeken en tijdens de volgende 
bondsvergadering worden besproken. De eerste paar jaar hierna komt er nog niets van de 
grond tot op initiatief van Jan Haarbosch van ttv Batswingers in het seizoen 1973-‘74 wordt 
gestart met een afzonderlijke jeugdcompetitie. Daaraan wordt deelgenomen door de 
verenigingen Batswingers, Doornbos, Smash en Rikketik in twee klassen. 
De competitie wordt gehouden op de eigen trainingsavonden van de verenigingen tussen 
18.30 uur en 20.00 uur. 
In de A-klasse wordt het team van Batswingers kampioen met Martien van Beijsterveldt, Paul 
van Delft en Henri Vermeulen. 
Echter, al na één jaar gaat de jeugdcompetitie weer ter ziele. Oorzaken zijn:  

- een te groot verschil in speelsterkte waardoor het voor de jeugd minder aantrekkelijk 
wordt;  

- vervoersproblemen doordat al vroeg moet worden vertrokken;  
- de deelnemende verenigingen moeten tafels afstaan voor de jeugdcompetitie waardoor 

de training van de senioren in het gedrang komt. 
 
Op 6 februari 1980 vindt een vergadering plaats over het organiseren van een jeugdcompetitie 
waaraan afvaardigingen van 11 verenigingen en 3 leden van het bondsbestuur deelnemen. Dit 
leidt er toe dat in het seizoen 1980-1981 opnieuw een jeugdcompetitie van start gaat, weer op 
initiatief van en onder leiding van Jan Haarbosch met assistentie van Henri Vermeulen. Er 
nemen 9 verenigingen deel die spelen in twee klassen van elk 10 teams: de Asterixklasse (10 
t/m 12 jaar) en de Obelixklasse (13 /m 15 jaar). Eén zaterdagmiddag per maand worden in de 
zaal van de Batswingers 20 wedstrijden afgewerkt,  
9 maanden op rij. 
En weer wordt na één jaar gestopt, de voornaamste reden is dat te veel teams regelmatig 
verstek lieten gaan.  
 
Het blijft daarna een hele tijd stil aan het jeugdfront. 
In het seizoen 1995-1996 start een vernieuwde opzet van de jeugdcompetitie waaraan 
ongeveer 60 jeugdleden deelnemen. De competitie wordt afgesloten met een jeugddag in de 
Schakel in Gilze. Vanaf dit seizoen wordt steeds een jeugdcompetitie georganiseerd. 
 
Tijdens de bondsvergadering van 25 januari 1997 vragen de vertegenwoordigers van 
Batswingers, Stik en Gageldonk de bond een financiële bijdrage voor het organiseren van de 
jeugdcompetitie. Het bondsbestuur geeft gehoor aan dit verzoek en zegt een bijdrage van  
f .300 toe.  
 

seizoen aantal verenigingen aantal teams kampioen 
1995-1996 7 9 Batswingers 
1996-1997 ? ? Batswingers 
1997-1998 ? ? Stik 
1998-1999 7 8 Die Meede 
1999-2000 6 6 Gageldonk 
2000-2001 6 8 Die Meede 
2001-2002 5 7 Batswingers 
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2002-2003 6 7 Dior 
2003-2004 7 8 Dior 
2004-2005 7 8 Dior 
 
Tijdens de bondsvergadering van 16 januari 2002 wordt o.m. gesproken over de toekomst van 
de bond en dan met name over de jeugd. Er bestaat behoefte aan extra aandacht aan en 
begeleiding van de jeugd met als hoofddoel handhaving en uitbreiding van het huidig aantal 
jeugdleden van onze bond. Aan het bondsbestuur werd verzocht hierin een coördinerende rol 
te spelen hetgeen wordt toegezegd door het bondsbestuur. 
Op 16 mei 2002 vindt een eerste bespreking plaats tussen de jeugdleiders van de verenigingen 
en een delegatie van het bondsbestuur. Het voornemen bestaat deze bijeenkomsten voortaan 
2x per jaar te houden. Doel van de bijeenkomsten is extra aandacht te besteden aan het 
begeleiden van de jeugd door het uitwisselen van informatie en het maken van afspraken over 
onderwerpen als: de organisatie van de competitie en toernooien, werving en behoud van 
jeugdleden, trainingsvormen etc. 
Tijdens de bespreking van 1 oktober 2003 wordt besloten dat met één bespreking per jaar kan 
worden volstaan en wel op een datum in november omdat er dan nog 
bijsturingsmogelijkheden zijn v.w.b. de competitie. 
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10. De financiën 
 
Uiteraard brengen de activiteiten van de bond kosten met zich mee. Deze worden in 
hoofdzaak gefinancierd door de contributie-inkomsten. Daarnaast zijn er opbrengsten in de 
vorm van inschrijfgelden voor toernooien en acht/zeskampen en incidenteel in de vorm van 
advertentie-opbrengsten en opgelegde boetes. 
Bij de start van de bond bedraagt de contributie f. 2,75 per competitiedeelnemer en f. 1,25 per 
team. De totale contributie-inkomsten van 22 verenigingen bedragen f. 654. De zaalhuur voor 
de oprichtingsvergadering is f. 3,00! Een pilsje kost in 1968 f. 0,65 en een kop koffie f. 0,40.  
Het eerste seizoen zijn de inkomsten f. 990,75 en de uitgaven f. 672,95, het batig saldo 
bedraagt f. 317,80. 
 
Bij het 15-jarig bestaan van de bond (seizoen 1982-‘83) zijn de inkomsten f. 11.520,84, de 
uitgaven bedragen f. 11.207,68, wat voor dat seizoen resulteert in een batig saldo van  
f. 313,16. In de 15 jaar van haar bestaan heeft de bond op dat moment een reserve opgebouwd 
van f. 5943,66. 
De kosten voor het in 1969 gehouden bondstoernooi bedragen f. 315, in 1983 is dat  
f. 3076,25 !  
 
In verband met stijgende kosten moet de bondscontributie verschillende keren worden 
verhoogd zoals blijkt uit onderstaand overzicht. Frappant is wel dat sinds 1988 de contributie 
niet meer is verhoogd!! 
 
Bondscontributie vastgesteld in de bondsvergadering van: 
 
datum per speler per team 
5 juni 1968 f. 2,75 f. 1,25 
20 augustus 1973 f. 4,00 f. 2,00 
2 september 1974 f. 4,50 f. 2,75 
29 januari 1975 f. 5,00 f. 3,00 
24 aug 1977 f. 5,50 f. 3,50 
31 mei 1978 f. 7,50 f. 4,00 
26 aug 1981 f. 8,50 f. 4,50 
24 aug 1983 f.11,00 f. 8,00 
24 aug 1988 f.12,00 f. 8,00 
jan 2002 € 5,45 € 3,63 
 
In 1978 en 1983 blijkt een relatief forse contributieverhoging noodzakelijk. Dit wordt 
veroorzaakt doordat vanaf 1978 de bondswedstrijdleider een vergoeding ontvangt (in 1978  
f. 1000,- waarvan f. 250,- voor telefoon, porti e.d). De contributieverhoging in 1983 wordt 
door de penningmeester als volgt gemotiveerd: 
 
In verband met de zware belasting van de bondswedstrijdleider en ter vermindering van de 
kwetsbaarheid van het geheel heeft het bondsbestuur moeten besluiten het drukwerk niet meer 
in eigen beheer uit te voeren, doch uit te besteden. Dit betekent dat de contributie moet 
worden verhoogd. Op het eerste gezicht lijkt dit een vrij forse verhoging .Ik wijs er echter op 
dat sinds 1978 de contributie met slechts f. 1,00 is verhoogd!! 
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11. De bestuurders 
 
In de 35 jaar dat de bond nu (in 2003) bestaat hebben in totaal 25 personen de verschillende 
bestuursfuncties vervuld (zie het overzicht Bestuurssamenstelling ttb De Baronie op de 
volgende pagina). 
Daarbij valt het op dat in die 35 jaar de functies van voorzitter en penningmeester door slechts 
3 personen zijn vervuld. 
De functie van secretaris is vervuld door 9 personen, die van wedstrijdleider door 7 personen 
en die van commissaris eveneens door 7 personen. 
 
De ongetwijfeld zwaarste bestuursfunctie is die van wedstrijdleider. Gelukkig heeft de bond 
steeds uitstekende mensen voor deze functie gevonden. Vooral in de periode dat de bond een 
sterke groei doormaakte en alles nog zonder de hulp van de computer moest worden gedaan 
was de functie van wedstrijdleider voor iemand met een full-time job bijna niet te doen. 
Gelukkig voor de bond trad in 1978 Jan van den Akker aan die over voldoende tijd beschikte 
om als wedstrijdleider te functioneren. Gedurende 14 jaar (van 1978 tot 1992) heeft Jan die 
functie op voortreffelijke wijze vervuld. 
 
Het belangrijkste kenmerk van het bestuur is de goede onderlinge verstandhouding en 
samenwerking. In al die jaren heeft zich slechts eenmaal een echte crisis voorgedaan. Tijdens 
de bondsvergadering van 23 februari 1972 legt het bestuur een verklaring af waarin zij stelt 
dat de secretaris de heer Biemans wegens slecht functioneren is geschorst. Deze maakt geen 
gebruik van de gelegenheid om zich te verdedigen en in zijn plaats wordt Herman Oomens 
gekozen. 
 
Voorts doet zich nog een mini-crisis voor in 1978. Secretaris Herman Oomens is aftredend en 
stelt zich niet herkiesbaar. Tijdens de bondsvergadering van 1 september 1976 blijkt dat zich 
geen kandidaten voor de functie hebben gemeld. Daarop kondigt de plv. bondsvoorzitter An 
Verharen een pauze aan met het verzoek aan de vergadering om met een kandidaat te komen. 
Indien geen kandidaat wordt gevonden bestaat de kans dat het hele bestuur zal opstappen. 
Uiteindelijk verklaart Max Meesters van ttv Oosterhout zich bereid de functie van secretaris te 
vervullen.  
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Bestuurssamenstelling ttb De Baronie. 
 
sept voorzitter secretaris penningmeester wedstrijdleider commisaris 
1968 C. Rijnders P. Biemans K. van Eijk J. Pellis P. van Wees 
1969 C. Rijnders P. Biemans K. van Eijk J. Pellis P. van Wees 
1970 C. Rijnders P. Biemans K. van Eijk J. Pellis L. Kooyman 
1971 C. Rijnders P. Biemans K. van Eijk J. Pellis mw.A.Verharen 
1972 C. Rijnders H. Oomens K. van Eijk J. Pellis mw.A.Verharen 
1973 C. Rijnders H. Oomens K. van Eijk M. Verkooijen mw.A.Verharen 
1974 C. Rijnders H. Oomens L. Laarhoven W. van der Made mw.A.Verharen 
1975 C. Rijnders H. Oomens L. Laarhoven W. van der Made mw.A.Verharen 
1976 C. Rijnders M. Meesters L. Laarhoven W. van der Made mw.A.Verharen 
1977 C. Rijnders P. Jansen L. Laarhoven W. van der Made mw.A.Verharen 
1978 C. Rijnders C. Nihot L. Laarhoven J. van den Akker mw.A.Verharen 
1979 C. Rijnders C. Nihot L. Laarhoven J. van den Akker mw.A.Verharen 
1980 C. Rijnders C. Nihot L. Laarhoven J. van den Akker mw.A.Verharen 
1981 C. Rijnders C. Nihot L. Laarhoven J. van den Akker mw.A.Verharen 
1982 C. Rijnders C. Nihot L. Laarhoven J. van den Akker mw.A.Verharen 
1983 mw.A.Verharen C. Nihot L. Laarhoven J. van den Akker H. Feskens 
1984 mw.A.Verharen C. Nihot L. Laarhoven J. van den Akker H. Feskens 
1985 mw.A Verharen C. Nihot L. Laarhoven J. van den Akker B. Zandbergen 
1986 mw.A.Verharen C. Nihot L. Laarhoven J. van den Akker B. Zandbergen 
1987 mw.A.Verharen C. Nihot L. Laarhoven J. van den Akker B. Zandbergen 
1988 mw.A.Verharen C. Nihot L. Laarhoven J. van den Akker B. Zandbergen 
1989 mw.A.Verharen C. Nihot L. Laarhoven J. van den Akker B. Zandbergen 
1990 L. Laarhoven C. Nihot R.J. Antonissen J. van den Akker B. Zandbergen 
1991 L. Laarhoven mw.R. Meeuwissen R.J. Antonissen J. van den Akker B. Zandbergen 
1992 L. Laarhoven mw.R. Meeuwissen R.J. Antonissen P. Verkooijen B. Zandbergen 
1993 L. Laarhoven J. Verhoeve R.J. Antonissen P. Verkooijen B. Zandbergen 
1994 L. Laarhoven C. van Kroonenburg*     R.J. Antonissen J. Verhoeve P. Verkooijen 
1995 L. Laarhoven C. van Kroonenburg     R.J. Antonissen J. Verhoeve P. Verkooijen 
1996 L. Laarhoven C. van Kroonenburg     R.J. Antonissen A. Verhoeve mw.J.Brouwers** 
1997 L. Laarhoven C. van Kroonenburg     R.J. Antonissen A. Verhoeve mw.J. Brouwers 
1998 L. Laarhoven C. van Kroonenburg     R.J. Antonissen A. Verhoeve mw.J. Brouwers 
1999 L. Laarhoven C. van Kroonenburg     R.J. Antonissen A. Verhoeve mw.J. Brouwers 
2000 L. Laarhoven mw.J. Brouwers*** R.J. Antonissen A. Verhoeve mw.J. Brouwers 
2001 L. Laarhoven mw.J. Brouwers R.J. Antonissen A. Verhoeve K. Koek 
2002 L. Laarhoven mw.J. Brouwers R.J. Antonissen A. Verhoeve K. Koek 
2003 L. Laarhoven mw.J. Brouwers R.J. Antonissen A. Verhoeve vacature 
2004 L. Laarhoven mw.J. Brouwers B. Koenen A. Verhoeve J. de Vet 
2005 J. de Vet mw.J. Brouwers B. Koenen A. Verhoeve vacature 
      
 
* jan 1995, ** jan 1997, ***jan 2001 
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12. De relatie met de NTTB. 
 
Op lokaal niveau is de verstandhouding met de NTTB-verenigingen altijd uitstekend geweest. 
De relatie met de landelijke bond was echter aanvankelijk koel en afstandelijk. 
Door de NTTB werden de niet aangesloten bonden aangemerkt als ”wilde bonden” en als een 
ongewenst verschijnsel. Om daar een eind aan te maken werden in de jaren vijftig en zestig 
NTTB-spelers die ook deelnamen aan “wilde” competities of toernooien zelfs bedreigd met 
schorsingen!  
Er was de NTTB veel aan gelegen om de “wilde bonden” onder de vlag van de NTTB te 
scharen. Dit lukte echter niet om de volgende redenen: 

 
- de contributie van de NTTB was aanzienlijk hoger omdat de recreatieve bonden niet te 

maken hadden met cursussen, landelijke vergaderingen, selectietrainingen, interlands 
enz. 
Zo was de contributie van onze bond in 1969 f. 2,75 per lid en f. 1,25 per team. De 
NTTB-contributie bedroeg toen per lid f. 5,75 + een afdelingstoeslag van f. 4,00 + een 
toeslag van f. 0,80 voor het fonds EK ’72, dat is f. 10,55 per lid en f. 2,50 per team! 

- de NTTB was strenger gereglementeerd (medische keuring, zaalkeuring, competitie in 
de weekends). 

- de NTTB was meer prestatiegericht dan recreatief. 
 
Begin 1975 wordt op verzoek van de NTTB in de persoon van Cees Hobbelen een bespreking 
gehouden waarin de mogelijkheid wordt geopperd onze bond onder te brengen bij de NTTB. 
De bond zou de eigen identiteit behouden en er zouden voordelen zijn voor wat betreft 
opvang van jeugd, het deelnemen aan toernooien, public relations etc. 
De NTTB stuurt een uitgewerkt voorstel met de volgende punten: 

-  ttb De Baronie blijft zelfstandig voortbestaan; 
- een contributie van f. 7,00 per competitiedeelnemer te betalen aan de NTTB; 
- competitie te regelen door ttb De Baronie; 
- overname lastenpakket door de NTTB afdeling Noord Brabant; 
- nadere uitwerking van bovenstaande punten op technische uitvoering;. 
- het vragen van toestemming tot verdere uitwerking aan de algemene 

ledenvergadering; 
- het bondsbestuur zou zitting kunnen nemen in de NTTB-commissie recreatie-

tafeltennissport. 
 
In de bondsvergadering van 29 januari 1975 wordt het voorstel van de NTTB unaniem 
afgewezen. 
 
Op 26 december 1979 worden na lange tijd de Bredase kampioenschappen georganiseerd 
door de NTTB-verenigingen Belcrum en Breda. Bedoeling was alle verenigingen van onze 
bond ook uit te nodigen. Indien dat was gedaan hadden ook alle NTTB-verenigingen uit de 
regio een uitnodiging moeten krijgen omdat al een NTTB-toernooi op 26 december in het 
gewest was georganiseerd. Wanneer NTTB-verenigingen van buiten Breda zouden worden 
uitgenodigd zouden de Bredase kampioenschappen worden geboycot door de NTTB en 
kregen de Bredase NTTB-verenigingen een speelverbod. Vandaar dat alleen Bredase 
verenigingen mochten inschrijven. 
 
Geleidelijk gaat het bondsbestuur van de NTTB een soepeler houding aannemen tegenover de 
recreatieve bonden, er wordt meer gestreefd naar samenwerking dan naar inlijving. 
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Recreatiespelers van NTTB-verenigingen gaan deelnemen aan de competitie van onze bond. 
De eerste vereniging die dat doet is BSM dat in 1988 met 1 team start in onze competitie. 
Inmiddels zijn dat 6 teams geworden. In 1993 volgt Victoria, in 1995 Breda en in 1997 Wanzl 
Belcrum. 
Omgekeerd komt Gageldonk enkele jaren met een paar jeugdteams uit in de NTTB-
competitie.   
 
In 1990, ’91 en ’92 organiseren de Bredase NTTB-verenigingen in samenwerking met onze 
bond het Baronie van Breda toernooi. Het toernooi is een initiatief van Bert de Graaf (lid van 
de Sportadviesraad van de gemeente Breda en tafeltenniscorrespondent). De opzet is een 
gezamenlijk toernooi waarin de NTTB en ttb De Baronie hun eigen toernooien spelen met 
daarnaast voor elke deelnemer de mogelijkheid om in te schrijven in een open klasse. 
 
In 1992 onderneemt de NTTB een nieuwe toenaderingspoging. Een delegatie van de afdeling 
Brabant en van onze bond wisselen van gedachten over een vorm van samenwerking. Naar 
aanleiding van deze bespreking wordt door de NTTB een discussiestuk opgesteld met 
samengevat de volgende punten: 

- NTTB-verenigingen kunnen deelnemen aan de competitie van ttb De Baronie en 
omgekeerd. 

- Baronie-verenigingen kunnen deelnemen aan de jeugdcompetitie van de NTTB. Leden 
van ttb De Baronie kunnen deelnemen aan het opleidingspakket van de NTTB 
(trainerscursussen, recreatiesportleider e.d.). 

- Leden van ttb De Baronie kunnen een toernooilicentie aanvragen en deelnemen aan 
NTTB-toernooien en kampioenschappen. 

 
De samenwerking zou moeten ingaan voor een periode van twee jaar waarna moet worden 
bezien in hoeverre de samenwerking een meer definitieve vorm kan krijgen. 
Daartoe stelt de NTTB het volgende voor (en hier komt de aap uit de mouw!): 

- Gedurende de twee jaar worden de Baronieverenigingen als aspirant-leden van de 
NTTB beschouwd. Zij hebben toegang tot de jaarvergadering van de NTTB, stemrecht 
en kunnen aan de genoemde activiteiten deelnemen. 

- Hier staat tegenover dat de bestuursleden van de Baronie-verenigingen en zij die aan 
de activiteiten deelnemen basislid (à f. 6,75) dienen te zijn van de NTTB. 

 
Tijdens de bondsvergadering van 26 augustus 1992 wordt het voorstel van de NTTB 
besproken en afgewezen. In een brief aan de NTTB wordt dit als volgt gemotiveerd: 
 
Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat de voorstellen voor ons niet aanvaardbaar zijn. Met 
name het voorstel, dat de leden van de besturen van de Baronie-verenigingen basislid moeten 
zijn van de NTTB en dat de deelnemers aan activiteiten eveneens basislid moeten zijn, is niet 
acceptabel. 
Wij zijn graag bereid de huidige samenwerkingsvorm voort te zetten, maar verder willen wij 
beslist niet gaan. 
In 1993 heeft onze bond in de huidige vorm 25 jaar gefunctioneerd, tot ieders tevredenheid, 
en dat willen wij graag nog een tijd zo houden. 
 
Het bestuur van de NTTB afdeling Brabant reageert teleurgesteld en spreekt de hoop uit dat 
het mogelijk moet zijn in de toekomst een samenwerkingsovereenkomst uit te werken, die in 
het belang is van de leden van beide organisaties. 
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In maart 2002 vindt opnieuw een bespreking plaats tussen een vertegenwoordiging van de 
NTTB afdeling Zuidwest en van onze bond. 
Doel van de bespreking is een oriënterende gedachtewisseling om te bezien wat beide bonden 
mogelijk voor elkaar kunnen betekenen. 
De bespreking vindt plaats in een goede en geanimeerde sfeer. 
De aanwezigen wisselen bijzonderheden uit met betrekking tot de ontstaansgeschiedenis, 
omvang en organisatie bonden, organisatie competitie, contributies enz. 
Op de volgende gebieden kunnen de bonden mogelijk iets voor elkaar betekenen: 

- De NTTB afdeling ZuidWest organiseert jaarlijks een opleiding tot jeugdtrainer. 
Geïnteresseerden van ttb De Baronie zouden mogelijk daaraan kunnen deelnemen. 
Voorts beschikt de NTTB over materialen die gebruikt kunnen worden bij de opvang 
van jeugd. Desgewenst is Adri Dam graag bereid informatie te verschaffen. 

- De NTTB afdeling ZuidWest heeft in de laagste klassen teams van verenigingen die 
graag aan de competitie zouden deelnemen maar die de reisafstanden te groot vinden. 
Deze teams zouden mogelijk ondergebracht kunnen worden bij ttb De Baronie. 
Reglementair is het voor NTTB-leden nu mogelijk om gelijktijdig aan meer 
competities deel te nemen, het reglement van ttb De Baronie staat dit nog niet toe. 

- Getracht kan worden, meer dan tot nu toe het geval is, spelers van beide bonden uit te 
nodigen voor de verschillende toernooien. 

- Voorts wordt nog afgesproken dat de NTTB afdeling ZuidWest het halfjaarlijkse 
programmaboekje van ttb De Baronie ontvangt en dat ttb De Baronie het bondsblad 
van de NTTB afdeling ZuidWest ontvangt. 
Tenslotte worden de website-adressen uitgewisseld en zullen op deze sites links naar 
de twee bonden worden geplaatst. 
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13. In memoriam 
 
In de loop van de jaren is onze bond helaas ook regelmatig geconfronteerd met het overlijden 
van leden. Mogelijk is het onderstaande overzicht niet geheel compleet omdat het 
bondsbestuur niet altijd in kennis is gesteld van het overlijden. 
In vrijwel alle gevallen heeft het bondsbestuur zijn medeleven betuigd in de vorm van een 
bloemstuk, het aanwezig zijn bij de uitvaartdienst en een moment van stilte tijdens de 
bondsvergaderingen. 
 
1974 Peter Hoekx Batswingers 
1976 Cor Koenen Never Down 
1979 Dion de Bok Die Meede 
 Niko Kremers Die Meede 
1980 Huub Seelen Spes 
1982 Jan Remmers Groene Ster 
1984 Els van Bavel Oosterhout 
 Kees van Roozendaal Stik 
1985 Paul Koenders VBF 
 Guus Zebregts Dior 
1986 Ben van Diest Groene Ster 
1987 Jan Haarbosch Batswingers 
 Gerard Verschoof Empee 
1989 Jan de Kanter Never Down 
1990 Mat Gerards BSM 
 Jan van Opstal Doornbos 
1991 Lia van Pul Dior 
1993 Dirk van Gijn Doornbos 
 Joop Voesenek Doornbos 
1995 Jan van Eyk Dior 
 Frans Hermans Trefzeker 
1996 Jaap van Wonderen Terheijden 
1997 Gerard van Willighagen Gageldonk 
1999 Raymond Grosfeld OTTVA 
2001 Charles Küchler Never Down 
 Chris Rijnders ere-voorzitter 
2002 Bert de Graaf correspondent BN/DeStem 
 Jan Weterings Tios 
2003 Ton Kouters BSM 
 Theo Tensen Die Meede 
 Joop Reichardt Never Down 
2004 Piet Renne Rikketik 
2005 Wim de Vet Batswingers 
2006 Rein Kaptein Die Meede 
   
 


