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Van de voorzitter, 

het is alweer enige tijd 

geleden dat er een 

nieuwsbrief is verschenen. 

Sindsdien zijn er enige 

veranderingen in het 

bestuur geweest. Wilbert 

Poppe is  vanaf 1 januari  de 

vervanger van Jeroen de 

Heide. Op de laatste 

ledenvergadering is hij 

officieel gekozen als 

wedstrijdsecretaris jeugd. 

Tevens is hij voorzitter van 

de Technische Commissie 

en zal hij samen met Arjan 

Koole in de 

sponsorcommissie 

plaatsnemen. 

Na het vertrek van Jan Henk 

heb ik het voorzitterschap 

van hem overgenomen. Een 

hele stap na meer dan 30 

jaar trouwe lidmaatschap 

moet ik bekennen. Laten we 

er het beste van maken, er 

is genoeg werk aan de 

winkel. 

In het verlengde hiervan is 

Marc Riemens gekozen als 

secretaris. Samen met Erik 

Schuurman en onze 

penningmeester Arjan 

Korstanje gaan we er de 

komende tijd flink 

tegenaan. 

De laatste jaren blijft het 

ledenaantal omlaag gaan. 

Het bestuur is hard bezig 

om hier een kentering in 

teweeg te brengen. Het 

belangrijkste is dat we sinds 

enige tijd een fanatiek en 

bevlogen trainer voor de 

jeugdgroep hebben staan, 

te weten Hans Oosterling. 

Zijn fanatisme weet hij over 

te brengen op de jeugd en 

hier zit dan ook veel 

progressie in. Ook is er een 

extra trainingsavond voor 

de jeugd bijgekomen. Deze 

training wordt iedere 

donderdag geleid door Thijs 

Vleugel.  Ook goed nieuws is 

dat er vanaf dit seizoen een 

tweede jeugdteam 

competitie gaat spelen. We 

zijn op de goede weg maar 

er zullen ook dit seizoen de 

nodige jeugdactiviteiten 

georganiseerd worden om 

meer jeugd naar de 

tafeltenniszaal te krijgen 

Als laatste wens ik iedereen 

veel succes in de rest van de 

competitie. 

Arnold de Gier 
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Invitatie toernooi 

Smash St Annaland 

Een week na de Zeeuwse 

kampioenschappen stond 

het jaarlijkse toernooi in St 

Annaland op het 

programma. Dit toernooi 

wordt door vele spelers als 

de ideale voorbereiding op 

het nieuwe seizoen gezien. 

Dit maakt het toernooi ook 

bijzonder aantrekkelijk; de 

jeugd en senioren spelen in 

dezelfde zaal en zo kunnen 

ze elkaar toejuichen en 

aanmoedigen. 

Dit jaar waren er 3 senioren 

en 4 jeugdleden. Bij de 

jeugd waren dit in de jeugd 

B: Bennie Meliefste en 

Steven Klijn en bij de jeugd 

C: Rik Baaij en Mirthe 

Minnaard. Bij de senioren 

kwam Marc Riemens uit in 

de senioren B klasse. Arnold 

(Akki) en Hans (Woeroe) 

speelden in de senioren A 

poules. 

Voor Mirthe was het 

vandaag tijd voor haar 

eerste officiële wedstrijd. 

Iedereen keek dan ook in 

spanning toen zij haar 

eerste potje ging spelen. 

Jammer genoeg werd deze 

met 13-11 in de 5e game 

verloren. De rest van de dag 

pakte ze nog aardig wat 

games van haar 

tegenstanders af maar kon 

helaas geen hele partij 

winnen. Maar dit heeft ze 

bewaard voor het komende 

toernooi! Rik, die in 

diezelfde klasse speelde 

won al zijn partijen, en werd 

net als vorige week 1e. Hier 

hoefde  geen finale aan te 

pas te komen aangezien er 

maar 1 poule was. Steven 

en Bennie zaten in 

verschillende poules van de 

jeugd B. Steven begon erg 

slecht en verloor meteen 

zijn eerste 2 partijen. ´s 

Middags ging het beter 

maar werd uiteindelijk 3e in 

zijn poule, net niet genoeg 

voor een halve finale plaats. 

Bennie won echter zijn 

poule vrij eenvoudig en 

mocht het in de halve finale 

opnemen tegen de nr. 2 van 

de poule van Steven. Deze 

partij werd ook vrij 

eenvoudig gewonnen 

waardoor Bennie in de 

finale kwam tegen de  
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winnaar van de poule van Steven. 

Deze partij ging op en neer en beide 

leken kans te maken. Echter de 

tegenstander pakte de laatste game 

toch vrij eenvoudig en leek het spel 

van Bennie (de Noppenboer) aardig 

onder de knie te hebben en Bennie 

moest genoegen nemen met een 2e 

plaats. Ook zeker niet verkeerd! 

Bij de senioren was eigenlijk de 

enige echte kanshebber Marc. Voor 

Akki en Woeroe is dit al jaren een 

lekker inspeel toernooi maar 

meedoen om de prijzen is eigenlijk 

nooit van toepassing. Dat was dit 

jaar niet anders. Marc werd met 

wat rekenwerk 2e in zijn poule en 

mocht dus naar de halve finale. Hier 

kwam hij uit tegen Peter Bazen van 

Smash. Peter was echter net wat 

beter dan Marc dit was dat ook 

einde toernooi. 

Zoals ieder jaar is er ook altijd een 

verenigingsbeker voor de club met 

de meeste punten in het toernooi. 

Hier kwamen we toch nog netjes op 

een gedeelde (met 3 andere clubs) 

2e plaats terecht. Er waren dus erg 

veel verschillende clubs die de 

prijzen hebben verdeeld, en dit 

hebben we dus aan onze jeugd te 

danken! 

Woeroe 

 

 
 

 
 
Bennie in actie 

 

 

 

De vijfde game was     De coaching van onze  
duidelijke taal     topcoach mocht niet  
      meer baten 
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Nieuws van de 

onderhoudcommissie 

Het zal niemand ontgaan zijn dat er 

in de zomer flink geklust is in en om 

Matchpoint ´82. Als eerste hebben 

een stuk of 10 personen het 

gebouw onder handen genomen op 

de klusdag op 22 juni. Op deze dag 

is de zaal schoongemaakt, het 

rookhok opgeknapt, de bomen 

gesnoeid, de bladeren van het dak 

gehaald enzovoort. 

Verder zijn in de zomer alle lijsten 

van de buitenramen geschuurd. Ook 

hierbij was een flinke opkomst. 

Daarna heeft de volgende ploeg de 

lijsten in de grondverf gezet waarna 

de schilderploeg alles geverfd heeft. 

De felgele deuren en ramen 

behoren tot het verleden en daar 

hebben we nog geen klachten over 

gekregen. In september zijn de 

buitenmuren schoongemaakt en 

geschilderd. De buitenkant van het 

gebouw heeft zo een flinke 

opknapbeurt gekregen. 

Als laatste zijn de 3 koelkasten 

onder de bar verwijderd. Deze zijn 

vervangen door 1 grote koelkast. 

Grote initiator van de 

onderhoudscommissie, Erik 

Schuurman, heeft deze koelkasten 

geïnstalleerd. 
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Open Zeeuwse Tafeltennis 

Kampioenschappen 2013 

(OZTTK) 

Zaterdag 31 augustus was het dan zover. Het 

nieuwe seizoen werd geopend met een 

toernooi welke een jaar niet op de agenda had 

gestaan, “De Zeeuwse”. Om 8.45 werd er 

verzameld bij Matchpoint en de 4 deelnemers 

(Jan-Pieter Poppe, Rik Baaij, Bennie Meliefste 

en Steven Klijn) stonden al te trappelen. Met z’n 

allen in het koektrommeltje van Coach Woeroe 

op naar Middelburg om eens wat prijzen in de 

wacht te slepen. 

In Middelburg aangekomen was ook coach Thijs 

inmiddels al aangekomen. Er waren vandaag 2 

programma’s. In de ochtend werd er gespeeld 

op leeftijd en in de middag op sterkte. De 

ochtend was dus naar verwachten een moeilijke 

opgave. Voor JP Poppe zou het zwaar krijgen 

gezien hij in de junioren klasse was ingedeeld 

waar dus over het algemeen 2e en 1e klas 

spelers in zitten. JP kon dan ook niet door zijn 

poule heen komen maar werd ook weer niet 

van tafel geslagen. Een mooie voorbereiding 

voor de middag. Rik zat in de laagste poule 

ingedeeld en kreeg eigenlijk weinig tegenstand. 

De 1e plaats werd dan ook vrij eenvoudig 

gehaald en de 1e beker was een feit! Steven en 

Bennie zaten in dezelfde categorie, Steven kon 

helaas net geen 1e worden in de poule 

waardoor hij niet in de finale poule mocht 

spelen maar om de 4e t/m 6e plaats. Hij werd 

uiteindelijk 5e, ook een prima resultaat. Bennie 

werd echter wel 1e in zijn poule en mocht dus 

met de 2 andere poule winnaars strijden om de 

plaatsen 1 t/m 3. De 2 andere spelers moesten 

als eerste tegen elkaar beginnen, en de speler 

uit Middelburg won van zijn tegenstander uit St. 

Annaland. Nu was het de beurt aan Bennie om 

van de jongen uit St. Annaland te winnen, en als 

dat zou lukken was hij al minimaal 2e. Na een 

zware pot werd dit doel bereikt en zo werd het 

dus een echte finale tussen de speler uit 

Middelburg en Bennie. In een zware wedstrijd 

die alle kanten op kon gaan trok Bennie 

uiteindelijk aan het langste eind en de wedstrijd 

werd met het minieme verschil van 11-9 in de 

5e game door Bennie gewonnen. Beker 2 is 

binnen! 

Na een kleine vertraging door het uitlopen van 

enkele wedstrijden begint dan het middag 

programma. Rik zit in de laagste klasse 

ingedeeld, dit vanwege het nog ontbreken van 

enige referentie aan competitieresultaten. Rik 

wint ook hier eigenlijk alles vrij eenvoudig en 

wordt weer 1e. Dat is dus beker 3. Steven, 

Bennie en JP zitten allemaal in dezelfde groep 

ingedeeld maar wel allemaal een andere poule. 

In alle poules gaan de nr’s 1 en 2 door naar de 

hoofdronde. Helaas werd dit voor Steven net 

niet gehaald en hij werd 3e in zijn poule door 

een onderling resultaat. Bennie werd 1e in zijn 

poule en JP 2e en beide waren dus door naar de 

kwartfinale. Eerst werd gedacht dat ze hier 

tegen elkaar moesten uitkomen maar door het 

verkeerd lezen van het boekje bleek dit niet zo 

te zijn. Zowel Bennie als JP hadden een 

bloedstollende pot. Ze kwamen beide 2-1 

achter in games en moesten dus de laatste 2 

games winnen om de halve finale te bereiken. 
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Ze speelden 2 tafels van elkaar en de coaches 

en ouders zaten dus in spanning naar beide 

partijen te kijken. In beide partijen werd er een 

beslissende 5e game afgedwongen, en alsof dat 

dag niet meer verkeerd kon gaan, werd ook in 

beide partijen de 5e game met 2 punten verschil 

binnen gehaald! Na deze euforie werd deze 

helaas een klein beetje de kop ingedrukt. Het 

was nu toch helaas echt zo de halve finale 

moesten Bennie en JP het tegen elkaar 

 

 

 

 

 

uitvechten. JP won deze wedstrijd en het 

avontuur was na een geslaagde dag voor Bennie 

afgelopen. JP mocht dus in de finale spelen 

tegen een speler waar hij in de poule al van had 

gewonnen. Het mocht echter niet zo zijn; de 

speler kwam steeds beter in de wedstrijd en 

won eigenlijk eenvoudig van JP, die dus 

tevreden moest zijn met een 2e plaats. Al met al 

een 4e beker en een super mooi resultaat voor 

Arnemuiden! 

 

 

 

 

 

 

Daan had een slechte start van het seizoen 
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Wist u dat 

ook de 

blindentafeltennissers weer 

aan het seizoen begonnen 

zijn 

de barbecue voor 

vrijwilligers een groot 

succes was 

het jeugdtrainingskamp op 

de TTVA ook een succes was 

er 7 fanatieke deelnemers 

waren 

Hans O. dit helemaal op 

poten heeft gezet en de 

hoofdtrainer was 

Hij hulp kreeg van Marc, 

Max en Thijs bij het training 

geven 

Het de laatste nacht best 

laat was 

Er ’s ochtends vroeg weer 

getraind werd 

Tom Vleugel ook weer 

gesignaleerd is 

Hij onze meest trouwe 

supporter is  

Wilbert de kustmarathon 

heeft gelopen 

Hij aan de start stond met 2 

oud-leden 

Wilbert als enige van de 3 

de finish haalde 

Rik en Joachim voor het 

eerst competitie gaan 

spelen 

Mirthe reserve is in het 

tweede team 

Het 3e team senioren 

favoriet zijn in de derde klas 

Als ze kampioen worden 

promoveren naar de derde 

klas 

Sinds vele jaren ons eerste 

team geen landelijk meer 

speelt 

Rinco zijn batje bij TTCM 

vergeten was 

Toen hij een nieuwe had 

gekocht zijn oude batje 

opeens weer tevoorschijn  

kwam 

Het eerste batje deze 

competitie alweer 

gesneuveld is 

Dit gebeurde bij een 

wedstrijd van Team 1 
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Tussenstanden competitie 

Senioren 
 
Topklasse Poule B 
1. Never Despair 3 4-25 
2. TTC Middelburg 2 3-24 
3. Taverbo/Sabo 1 4-18 
4. Arnemuiden 1 4-15 
5. TIOS ´51 1  4-15 
5. Irene 1  3-13 
 
 
1e klasse Poule A 
1. Wanzl/Belcrum 4 4-29 
2. Tanaka 1  4-26 
3. Back Hands 2  3-24 
4. Arnemuiden 2 3-16 
5. Hotak ´68 2  4-8 
5. TTC Middelburg 5 4-7 
 
 
3e klasse Poule A 
1. SAR ´72 5  4-25 
2. Arnemuiden 3 3-22 
3. RDT 1  4-22 
4. TTC Middelburg 9 3-21 
5. Scaldina 2  4-13 
6. STV 1  4-7 
 
 
3e klasse Poule D 
1. TTC Middelburg 11 4-30 
2. Het Markiezaat 3 4-28 
3. The Back Hands 5 3-17 
4. Arnemuiden 4 4-14 
5. ODT-Klaverblad 6 4-12 
6. Tanaka 4  3-9 
 
 
 
 

Jeugd 
 
Junioren J3 Poule A 
1. Het Markiezaat 1 4-24 
2. Smash ´76 2  4-21 
3. Westerzicht 1 4-20 
4. Arnemuiden 1 4-19 
5. TTC Middelburg 6 4-19 
6. Sar ´72 1  4-17 
 
Junioren J5 Poule A 
1. ODT Klaverblad 5 4-29 
2. Het Markiezaat 3 4-26 
3. Reynaert 1  4-23 
4. Arnemuiden 2 3-17 
5. TTC Middelburg 9 3-9 
6.TCO ´78 2  4-6 
 
 
Onze website is weer 
helemaal up to date. 
Volg alles wat er op de TTVA 
gebeurt.  
 

www.ttvarnemuiden.nl 

 

Deadline voor de volgende 

nieuwsbrief is 15 december. 

Verslagen, foto´s enz. 

kunnen worden gemaild 

naar 

arnolddegier@hotmail.com 
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