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Van de voorzitter, 

Het tafeltennisseizoen is 

weer begonnen. Net als 

vorig jaar heeft de jeugd 

een trainingsweekend als 

voorbereiding gehad. Onder 

leiding van Hans en Thijs 

hebben onze jeugdleden de 

basis gelegd voor dit 

seizoen. 4 dagen lang is er 

in Matchpoint ’82 getraind 

maar er was natuurlijk ook 

genoeg tijd voor 

ontspanning. Als afsluiting 

was er de jaarlijkse 

barbecue voor vrijwilligers. 

Ook dit seizoen zullen er 4 

seniorenteams en 2 

jeugdteams aan de 

competitie deelnemen. Het 

eerste seniorenteam, met 

Hans als vervanger van 

Arjan, was de competitie 

flitsend begonnen maar het 

verval is al ingetreden. 

Tevens heb ik ook Dennis 

Pouwer weer in de 

tafeltennishal mogen 

signaleren voor een 

comeback. Het schijnt dat 

hij al enkele wedstrijden 

heeft gewonnen in de 

tweede klas. 

Het eerste jeugdteam is na 

het kampioenschap van 

vorig seizoen 2 klassen 

omhoog gegaan en speelt 

nu in de 2
e
 klas. Desondanks  

zijn ze op de helft van de 

competitie de trotse 

koploper. Het 2
e
 jeugdteam 

heeft een zwaar seizoen in 

de  4
e
 klas afdeling. Nieuw 

in dit team is Merien 

Moelker die bij de Open 

Zeeuwse zijn debuut 

maakte namens 

Arnemuiden. Kom eens 

kijken naar de jeugdteams, 

ze spelen thuis op 

zaterdagmiddag om 13.30 

uur. 

Ook hebben diverse jeugd – 

en seniorenspelers aan 

enkele toernooien 

meegedaan. Bennie wist bij 

de Open Zeeuwse de 2
e
 

plaats in zijn klasse te 

bemachtigen. Diverse 

jeugdleden hadden op 

vrijdagmiddag al geholpen 

met de organisatie het 

scholierentoernooi. Op 

zondag was de opkomst van 

senioren erg matig, maar 3 

spelers waren present.  

Als  laatste wil ik iedereen 

veel succes wensen in het 

vervolg van de competitie. 

Arnold de Gier 
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HOOFDBESTUUR 

NEEMT BESLUIT 

OVER INVOERING 

PLASTIC BAL 

 

De NTTB heeft in haar 

vergadering op 12 juni j.l. 

een besluit genomen over 

de invoering van de plastic 

bal, internationaal ook wel 

de niet-celluloid bal 

genoemd. Per 1 juli is het 

mogelijk om tijdens 

nationale toernooien en 

tijdens de competitie 

gebruik te maken van de 

plastic bal in plaats van de 

huidige celluloid ballen. 

Vanaf het seizoen 

2015/2016 worden alle 

nationale toernooien met 

plastic ballen gespeeld. Ook 

zijn alle verenigingen vanaf 

het seizoen 2015/2016 

verplicht competitie en 

toernooien te spelen met de 

nieuwe plastic bal. 

Wanneer de invoering van 

de plastic ballen problemen 

met zich mee brengt (op 

welk gebied dan ook), zal 

het Hoofdbestuur zich 

opnieuw beraden over dit 

besluit. 
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Wist u dat 

Oud-lid Martijn de Kok 5
de

 is 

geworden tijdens de 

kustmarathon 

Wilbert helaas is  

uitgevallen 

Jan en Bas Baaij onze 

nieuwste jeugdleden zijn 

Het tafeltennisduo Jan/Erik 

weer in de zaal gesignaleerd 

is 

Vrijdagavond 19 december 

het jaarlijkse kersttoernooi 

wordt gehouden 

Zaterdag 18 oktober 4 

jeugdspelers naar het C-

ranglijsttoernooi in Hoorn 

zijn geweest 

Alleen Bennie de poulefase 

overleefde 

Daan zo teleurgesteld was 

na een avond tafeltennis 

dat hij zijn rubbers 

weggooide 

Hij een week later nog geen 

nieuwe had 

U het gevolg wel kunt raden 

Izak blijft verbazen als 

oproepkracht 
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Open Zeeuwse kampioenschappen 

Bennie heeft zaterdag 6 september een tweede 

plaats behaald bij de Open Zeeuwse in de klasse 

Kadetten CD1. Nadat Bennie in zijn poule alle 

wedstrijden had gewonnen kwam hij in een 3-

kamp terecht waarin de prijzen verdeeld 

werden. De eerste wedstrijd tegen Thijs Tange 

(Westerzicht) werd nipt met 3-2 verloren. 

Vervolgens moest Bennie tegen Lars Doornbos 

(Middelburg) die hij met 3-1 won. Aangezien 

Thijs Tange ook van Lars Doornbos won was de 

tweede plaats voor Bennie het hoogst haalbare. 

De overige Arnemuiden deelnemers wisten zich 

niet in de prijzen te spelen. 

Tevens hebben op vrijdagmiddag diverse 

jeugdleden van de TTVA meegeholpen bij het 

scholierentoernooi. De opkomst van jeugd uit 

Arnemuiden viel erg tegen.  

Verder  heeft Merien bij de Open Zeeuwse zijn 

debuut gemaakt tijdens een officieel toernooi. ‘s 

Ochtends in de Kadetten klasse wist hij nog niet 

tot winst te komen maar ‘s middags had hij zijn 

eerste winstpartij binnen. In een spannende 

wedstrijd wist hij met 11-9 in de 5e game van 

Tan Nguyen (ODT) te winnen. Ondertussen heeft 

hij ook zijn competitiedebuut gemaakt in 

Arnemuiden 2. 

Bij het seniorentoernooi waren er slechts 3 

vertegenwoordigers namens Arnemuiden. 

Arnold en Hans werden ’s ochtends 3
e
 in de 

poule van de D-klasse. ’s Middags wisten ze zich 

prima te herstellen en brachten ze het 

troosttoernooi op hun naam. 
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C-ranglijsstoernooi Maasbracht 

Zondag 21 september vond het eerste C-ranglijsttoernooi van het jaar weer plaats. Dit toernooi, 

normaal gehouden in Heel, was dit jaar in Maasbracht. Aangezien dit op zondag werd 

georganiseerd waren er van onze vereniging 2 deelnemers, Bennie Meliefste en Steven Klijn. Beide 

zouden uitkomen in de kadetten klasse waar 2 B-licenties vielen te verdienen voor alle kadetten. 

In eerste instantie had Bennie een poule van 7 geloot en Steven een poule van 6. Maar door wat 

afvallers zou dit voor beide een 6-kamp worden. 

Na een reis van 2 uur in de auto kwamen we aan in een bloedhete hal. Daar kwamen we ook 

meteen 2 spelers van TTCM tegen die we de laatste tijd wel vaker tegenkomen op toernooien, 

namelijk Lars Doornbos en Benjamin Claus. Deze kwamen we vorige week tijdens de voorronde 

van de meerkampen ook al tegen. Deze keer was Rikki Davidse daarbij aanwezig als coach en ook 

de moeder van Benjamin was aanwezig. 

Na wat inspeel minuutjes mochten Bennie en Steven dan aan het toernooi gaan beginnen. De 

eerste 2 van iedere poule zouden doorgaan naar de volgende ronde. Steven mocht meteen 

aantreden tegen een goede speler, maar Steven wist na 2 nipt verloren games deze toch om te 

zetten naar een 3-2 winst. Bennie begon tegen een wat mindere speler, echter deze speler deed 

niets en laat Bennie daar nou niet zo van houden. Deze pot ging dan ook met 11-9 in de 5e game 

verloren en dit bleek de rest van de dag door Bennie’s hoofd te spelen. Bennie moest vervolgens 

aantreden tegen Job Verhoeven, een speler die Bennie al regelmatig is tegengekomen. Echter Job 

speelde deze partij geweldig en na een mooie pot moest Bennie Job deze keer feliciteren. Hierna 

leek de koek wel een eind op bij Bennie, en helaas zat er vandaag niet meer in dan een 3e plaats in 

de poule. Steven daarentegen had een prima dag. Ondanks dat ook hij weer tegen een bekende 

speler mocht, Koen van Huuksloot, welke hij ook al meerdere malen tegen kwam, wist hij verder al 

zijn partijen vrij overtuigend te winnen. Het werd toch nog even spannend, Steven had namelijk 3-

2 van Koen verloren, en 3-2 van Dani van Bergen gewonnen. Nu was de laatste partij tussen Koen 

en Dani. Dit werd een 5e game. Als dit 3-2 voor Dani zou worden zou dit punten tellen tussen de 

drie partijen onderling betekenen. Dani kwam 10-8 voor in de 5e game en dit werd dus echt even 

peentjes zweten. Het zal je maar gebeuren 1 partij met 3-2 verliezen en dan toch 3e worden. 

Gelukkig bleef Steven dit leed bespaard en wist Koen de partij alsnog met 12-10 te winnen en 

Steven werd dus 2e in zijn poule. 

Ondertussen had Lars Doornbos van TTCM al zijn partijen gewonnen en was 1e geworden in de 

poule. Snel even de schema’s erbij maar Steven zou pas voor de 4e keer in 3 weken tegen hem 

uitkomen als ze beide de finale zouden halen. Benjamin Cluas kwam helaas net als Bennie niet 

verder dan zijn poule. 
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Eindstanden in de poules: 

plaats 1 Bjorn Jaeken   Zuiderhuis/Megacles 

plaats 2 Job Verhoeven  VVV Leidschendam 

plaats 3 Bennie Meliefste  Arnemuiden 

plaats 4 Joris van den Aardweg  Kluis 

plaats 5 Jaimie Brans   Cevelum 

plaats 6 Maksim Lauwerijssen The Back Hands 

plaats 1 Koen van Huuksloot  Alexandria ’66 

plaats 2 Steven Klijn   Arnemuiden 

plaats 3 Dani van Bergen  TCB 

plaats 4 Jari van Meijel  Red Stars (V) 

plaats 5 Kevin Kölmel   Brunssum 

plaats 6 Chris Groenewegen  Batswingers 

Na zo een 2 uur wachten totdat de andere poules allemaal klaar waren mocht Steven dan 

aantreden in de kwartfinale. Dit keer stond Robin van Veldhoven tegenover hem. De 1e game ging 

naar Steven en dat leek ook de 2e game te gebeuren. Echter helaas kwam Robin steeds beter in de 

partij, en begon Steven zich steeds meer te ergeren aan het geroep en geschreeuw, en zo werd 

helaas de partij met 3-1 verloren. Ook einde toernooi dus voor Steven. 

Terwijl Lars de partij van Steven kon kijken, omdat hij een bye had, mocht hij natuurlijk wel verder 

in het toernooi. De equipe van Arnemuiden was inmiddels onderweg naar huis terwijl Lars de 

finale wist te halen. Hij verloor deze wel maar had toch zijn B-licentie binnen gehaald. 

Lars ook namens ons gefeliciteerd! 

Arnemuiden bereid zich weer voor op het volgende toernooi, dit zal de halve finale van de 

meerkampen zijn. En jawel geen verrassing ook daar mag Steven weer aantreden tegen Lars. Tijd 

voor revanche  

 

 

Volg alles wat er op de TTVA gebeurt 

www.ttvarnemuiden.nl 
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Start seizoen met trainingsweekend en barbecue 
 

Van  13 tot en met 16 augustus is het jaarlijkse trainingsweekend georganiseerd. Onder leiding van Hans en 

Thijs is de jeugd 4 dagen lang klaargestoomd voor het begin van de competitie. Mirte, Merien, Rik, Bennie, 

Steven, Jan-Pieter en Jim van Acker kregen 3 trainingen per dag voor de kiezen. ’s Avonds was er de nodige 

ontspanning; zwemmen in de Parel en een filmavond. De laatste avond was er een barbecue waarvoor 

tevens alle vrijwilligers van de TTVA waren uitgenodigd. Dit seizoen zullen de trainingen worden geleid door 

Hans (dinsdagavond) en Marc (donderdagavond).  Thijs zal één keer per week meerbal geven tijdens de 

trainingen. Ook dit seizoen nemen er 2 jeugdteams namens de TTVA aan de competitie deel. Het eerste 

jeugdteam, bestaande uit Jan-Pieter, Bennie, Steven en Niels, heeft na het kampioenschap vorig seizoen in 

de 4
e
 klas de overstap gemaakt naar de 2

e
 klas. Een grote stap, maar coach Hans heeft er toch redelijk 

vertrouwen in en halverwege de competitie staan ze zelfs eerste! Het tweede team zal dit seizoen 4
e
 klas 

spelen. Rik zal hier de nodige wedstrijden winnen maar voor Joachim, Mirte en Merien zal het een zware 

kluif worden. Thijs zal de coaching bij thuiswedstrijden voor zijn rekening nemen en bij uitwedstrijden zal er 

een ervaren coach meegaan. 
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Steven en Bennie door naar Zuid-West finale meerkampen 

Zondag 6 oktober waren de halve finales van de regionale meerkampen. Zowel Steven als Bennie hadden 

de voorronde zonder al te veel schade doorlopen en mochten dus vandaag weer aantreden. Vandaag 

waren we te gast bij Tanaka in Etten-Leur. Rond 10:30 aangekomen bij de speelhal  konden de mannen nog 

even lekker een half uurtje inspelen terwijl de coach op het gemakje wakker kon worden met een bakje 

koffie. Dit liep alleen net even wat anders. Terwijl de coach aan het genieten was van zijn bakkie, kwam 

Bennie met een wat droevig gezicht naar buiten: “ik heb mijn batje gisteren laten liggen na de competitie 

wedstrijd”. Jeetje wat nu…. als je nou met normaal rubber speelt is dat over het algemeen wel op te lossen 

maar laat Bennie nou net met die rare noppen spelen, en het is niet dat er heel veel mensen met dat 

materiaal spelen. Nou kende de coach toevallig een speler, Johan Linders,  die bij Tanaka speelt die ook met 

noppen speelt, en die was ie net tegengekomen tijdens het halen van het bakje koffie. Tja je weet maar 

nooit of hij toevallig zijn batje bij heeft. Helaas dat was niet het geval, maaaaar… hij heeft een broer die 

woont vlakbij en speelt ook met noppen. En hij wilde deze wel even voor ons halen. Poehee wat een geluk. 

Ondertussen was Steven al maar een balletje gaan inslaan met Mika Baert. 

Inmiddels was het al 11:00 geworden en kwam Johan aangelopen met een mooi koffertje met daarin WEL 

een batje en daar zaten ook nog lange noppen op. Met het vriendelijke verzoek dit batje heel te houden 

mocht Bennie hier gebruik van maken vandaag. We konden dus gaan starten. De poules bij de kadetten 

zagen er als volgt uit vandaag: 

 Poule 1       Poule 2 

1. Mika Baert    Effect   1. Tobias Vromen  Middelburg 

2. Jannes v. Bragt   TIOS ‘51  2. Jason Broos Vice  Vice Versa ‘51 

3. Ewout v. Dijken   Middelburg  3. Lars Doornbos  Middelburg 

4. Victor Gallery des Granges  Tanaka    4. Bram v. Kuijk  TIOS ‘51 

5. Bennie Meliefste   Arnemuiden  5. Steven Klijn   Arnemuiden 

6. Chris Groenewegen  Batswingers  6. Teun v. Raak   Batswingers 

7. Wouter Holman   Batswingers   7. Stijn Buurman  Stiphout 

8. Maksim Lauwerijssen  Back Hands  8. Mark Lammers Valkenswaard 

 Van beide poules zouden de 1e 4 door gaan naar de regionale finales. Zowel voor Steven als voor Bennie 

een pittige opdracht omdat er ook nogal wat landelijke spelers in de poules zaten. Steven mocht zijn eerste 

partij starten tegen Jason, en won deze eigenlijk vrij eenvoudig. Ook Bennie won zijn eerste partij en dat 

was tegen Victor van Tanaka, overigens gecoacht door Johan Linders, die dus wel wist met wat Bennie aan 

het spelen was .  Dit ging dan ook niet heel makkelijk maar werd dus wel gewonnen. Steven mocht 

vervolgens aantreden tegen aartsrivaal Lars Doornbos, jawel voor de 2e keer dit weekend en zo ongeveer 
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voor de 5e of 6e keer al sinds augustus. Helaas gaan de statistieken aardig tegenspreken want ook de 2e 

keer mocht Steven de felicitaties overbrengen aan Lars, net als gisteren tijdens de competitie. Ook Bennie 

verloor zijn 2e partij tegen Jannes v. Bragt, wel was het in 5 games en een spannende pot. De 3e partij was 

een mooi show potje voor Bennie tegen Mika. Met prachtige rally’s en de mooiste ballen maar helaas is 

Mika nog (een paar) maatjes te sterk voor Bennie. Inmiddels had Steven zijn 3e partij wel gewonnen tegen 

Mark Lammers. Tot op heden dus eigenlijk nog geen schokkende verrassing en nog steeds op weg naar de 

gehoopte 4e plaats om de finale te kunnen halen. 

Ook de volgende 3 wedstrijden waren eigenlijk geen verrassingen, Bennie verloor heel nipt met 12-10 in de 

5e game van Ewout, won van Maksim Lauwerijssen en ook van Chris Groenwegen. Bij Steven ging het zo 

ongeveer hetzelfde hij verloor van Stijn Buurman, en nipt van Tobias Vroomen en won van Jason Broos. 

Bennie had dus 3 punten en moest zijn laatste partij tegen Wouter Holman die ook 3 punten had. Verder 

waren in deze poule Mika, Ewout en Jannes al zeker van de finale. Eigenlijk was er in deze laatste wedstrijd 

weinig spanning en Bennie won zijn partij dan ook met 3-0 en werd dus 4e in de poule. Super netjes en op 

naar de finale. Johan, nogmaals bedankt! 

Bij Steven in de poule waren Tobias, Lars en Stijn al zeker van de finale. Steven moest zijn laatste partij 

tegen Bram v. Kuijk en ook hier zou deze wedstrijd de beslissing geven over wie er 4e zou worden. Deze 

wedstrijd knalde Steven uit de startblokken en voor we het doorhadden was de 1e game al binnen. Ook de 

2e game ging Steven erg lekker en kwam al snel 10-7 voor. Bram kwam echter terug tot 10-10 maar Steven 

wist de game toch nog binnen te halen met 12-10. De 3e game was weer een spannende game maar ook 

deze wist Steven te winnen. Steven 4 punten, Bram 4 punten maar omdat Steven van Bram won werd ook 

Steven 4e in de poule en is ook hij door naar de finale. Ook heel erg knap. 

Op 26 oktober gaan we dus strijden voor enkele plaatsen in de landelijke meerkampen. De poule zal dan 

bestaan uit: 

 Mika Baert     

Tobias Vroomen 

Ewout van Dijken 

Stijn Buurman 

Jannes v. Bragt 

Lars Doornbos 

Steven Klijn 

Bennie Meliefste 
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SHOWDOWN 

 

Een keer in de maand mail ik 

Eric Schuurman of hij voor 

ons, showdownspeelsters, de 

tafel klaar wil zetten. Iedere 

maand is het weer een erg 

leuke ochtend voor ons. Ons 

zijn de speelsters Marcelle, 

Petra, Kurby en ik, Tini, als 

begeleidster en mede 

speelster. De donkere brillen 

liggen klaar, de houten 

'plankjes', de gele rinkelende 

ballen en niet te vergeten de 

handschoenen. Want zo'n 

hardplastic bal tegen je hand 

te krijgen is geen pretje en het 

kan nodig zijn want we spelen 

lekker fanatiek. Soms 

vergezeld van kreten 'a la 

Vinus Williams'. Buiten het 

gebouw zal men zich wel eens 

afvragen wat er binnen 

(af)speelt. Maar voor het spel 

begint drinken we in de 

kantine koffie, vergezeld door 

de blindegeleidehonden 

Pepper, Fedo en Yoda. Even 

een rustpauze nemen na een 

ondernemende reis van de 

speelsters die met het 

openbaar vervoer vanuit 

Terneuzen en Roosendaal 

komen. 
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En na heel wat potjes 

gespeeld te hebben met 

elkaar en ook 'dubbelen' af 

en toe, sluiten we ook weer 

af met koffie. Ons dan weer 

verheugend elkaar de 

volgende keer te treffen 

omdat het zo lekker sporten 

was. 'Jammer dat het zo ver 

weg is’, zeggen de speelsters, 

anders zouden we best vaker 

willen showdownen'. 

 

Tini van Bebber 
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Tussenstanden competitie 

Senioren 

 

1
e
 Klasse Poule A 

1. TIOS ´51 1  6-40 

2. Arnemuiden 1 6-38 

3. SAR ´72 2  6-30 

4. TTC Middelburg 3 5-29 

5. Die Meede 2  5-24 

6. The Back Hands 2 6-9 

 

 

2
e
 klasse Poule A 

1. Smash ´76 1  6-52 

2.TTC Middelburg 4 6-32 

3. Hotak ´68 2  6-32 

4. Effect ´71 1  6-22 

5. Aloysius 1  6-22 

6. Arnemuiden 3 6-20 

 

 

2
e
 klasse Poule B 

1. Belcrum 5  6-47 

2. ODT Klaverblad 2 5-33 

3.Arnemuiden 2 5-30 

4. TTC Middelburg 5 6-24 

5. Smash ´70 2  6-23 

6. ´t Batje 1  6-13 

 

 

4
e
 klasse Poule A 

1. Big Smash 2  6-34 

2. Arnemuiden 4 5-32 

3. Yerseke 2  5-32 

4. TTC Middelburg 10 6-25 

5. SAR ´72 6  6-24 

6. Reynaert 1  6-23 

 

 

 

 

Jeugd 

 

Junioren J2 Poule A 

1. Arnemuiden 1 5-34 

2.TTC Middelburg 4 5-32 

3. ODT Klaverblad 2 5-30 

4. BSM 1  5-27 

5. De Batswingers 1 5-17 

6. The Back Hands 3 5-10 

 

 

Junioren J4 Poule A 

1. TCO ´78 1  5-33 

2. Het Markiezaat 1 5-30 

3. SAR ´72 2  5-28 

4. Westerzicht 1 4-22 

5. TTC Middelburg 7 5-16 

6. Arnemuiden 2 4-11 

 

 

 

 

Deadline voor de 

volgende nieuwsbrief is 

1 januari.  Verslagen, 

foto´s enz. kunnen 

worden gemaild naar 

arnolddegier@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


