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Dag allen,  

De competitie van het seizoen 2016-2017 is voltooid. Ieder heeft alle wedstrijden gespeeld 

en weet op welke plaats hij of zij is geëindigd. Voor de kampioenen: van harte 

gefeliciteerd! Voor de degradanten: volgende keer beter. En voor de nummers twee of 

voorlaatst: veel succes in de promotie-degradatiewedstrijden. In deze nieuwsbrief kijken we 

terug op de geslaagde UBT-kampioenschappen en zien de aankondiging van het Paul en 

Greetje Lunchtoernooi. Verder is er een (overbodige) herinnering aan de bekerfinales en 

lees je een aardig interview met Sander Hooykaas. Maar helaas moet deze nieuwsbrief 

beginnen met een triest bericht.  

  

  

Henk Simonis overleden 

Op vrijdag 17 maart is Henk Simonis overleden. Henk was gedurende vele jaren lid van 

TTVB. Edgar van der Meer, voorzitter van die vereniging, karakteriseert hem als 'de 

fanatieke tafeltennisser die zichzelf steeds oppepte om de volgende bal beter te slaan'. Zo 

zullen we ons Henk blijven herinneren. Henk is 70 jaar geworden.  

  

  

Gezellige en spannende UBT-kampioenschappen 

In veel agenda's stond zondag 19 maart al lange tijd: 'geen afspraken'. Logisch, je laat je de 

UBT-kampioenschappen tenslotte niet door de neus boren. Het evenement staat immers 

garant voor een hele dag tafeltennis, in de sfeervolle accommodatie van Salamanders. Het 

mooie is natuurlijk dat we het eigenlijk over twee kampioenschappen hebben: een enkel- en 

een dubbeltoernooi. En als je dan ook nog weet dat de organisatie streeft naar zo veel 

mogelijk meerkampen, dan weet je dat je niet voor niks komt. Dus was de uiteindelijke 

inschrijving weer goed; het enkelspeltoernooi telde 51 deelnemers, terwijl in de 

ochtenduren 25 dubbels achter de tafels verschenen. De belangstelling was echter niet 



evenredig over de diverse klassen verdeeld: zoals vaak lag het zwaartepunt in de hogere 

klassen, in het dubbeltoernooi moesten zelfs de Tweede en Derde klasse worden 

samengevoegd. Het werd een lange dag. Maar door veel passen en meten lukte het 

toernooileider Ymke Thomas om de puzzelstukjes 'zo veel mogelijk spelplezier' en 'niet te 

laat klaar' precies in elkaar te laten vallen. De UBT-kampioenschappen begonnen om 

halftien met het dubbeltoernooi. Of eigenlijk iets eerder, met het inchecken, betalen en een 

plakje cake ter gelegenheid van ons jubileumjaar. Over de ontwikkelingen in dat 

dubbeltoernooi lees je verderop meer.  

  

  

  

Donderdag zijn de bekerfinales 

De spelers zijn al een beetje zenuwachtig en de supporters op zijn minst gespannen. 

Logisch, want het is niet niks te mogen aantreden in de bekerfinales. Nog even 

doorbibberen, de finales zijn donderdag 6 april. En wel in de zaal van Salamanders. Het is 

elk jaar weer een adembenemend evenement: die vijf tafels waarop per klasse de eindstrijd 

wordt gespeeld tussen de teams die de poules, de kwartfinales en de halve finales hebben 

overleefd. En nu dan nog 'even' die laatste wedstrijd en de beker is binnen. Het programma 

ziet er als volgt uit: 

Ereklasse SALM1    - 

TTVB1 

Overgangsklasse SALM4    - TVZ2 

Eerste klasse SALM7    - 

SVGT4 

Tweede klasse SALM8    - TVZ4 

Derde klasse SVGT6    – 

TTVB6 

Succes allemaal! Het begint om 20.15 uur, kom wel graag op tijd, dan kunnen we meteen 

aan de slag.  

  



  

UBT-kampioenschappen, het dubbeltoernooi 

Tweede klasse 

Zoals in de intro hierboven al werd gemeld, viel de inschrijving vanuit de Derde klasse 

wat tegen en moesten zij, die wél wilden meedoen, zich aansluiten bij de Tweedeklassers. 

Maar voor die combi werd het dan wel een lekkere zeskamp. De helft van dit zestal was 

van SDU-huize; dus, zou je zeggen, dat biedt perspectieven. Niets is minder waar. Nel 

Dekker en Marijke Leonhardt werden vierde, Jacques Broodman en Fabian Harreveld 

kwamen een treetje lager uit en het duo Dennis Pauli/Miranda Dekker bleef puntloos. De 

HPSV'ers Thom Steenbergen en Willem Kwappenberg deden het beter, met drie 

overwinningen uit vijf was de derde prijs voor hen. Vier winstpartijen boekten Sander 

Hooykaas en Ronald Polman van VVV; zij verloren slechts van de uiteindelijke 

eersteprijswinnaars Dennis Zalm en Paul van der Bol van TVZ.  

  

 

Eerste klasse 

In de onderste helft van de uiteindelijke uitslag van deze zeskamp zag het er nog 

gelijkmatig uit: de VVV'ers Heleen Stappers en Ton Bustin kwamen niet tot winst en als 

voorlaatsten eindigden Marianne Fresco en Rob van Leeuwen. Maar daarboven ging het 

al om de prijzen, want iedereen won zo ongeveer van iedereen. Met drie overwinningen 

eindigden Edgar van der Meer/Cees van Lochem en Wim Gerbrands/Marco Jager gelijk 

en het onderling resultaat bepaalde dat de TTVB'ers de derde prijs pakten. Nog een ex 

aequo was er, nu met vier punten en om de eerste en tweede prijs. Door het onderling 

resultaat was het zilver voor Augusto Ramirez en Osama Eldawy van SALM en ging de 

hoofdprijs naar het (om twee redenen) gemengd dubbel Betty Yang (EOB)/Geurt Thomas 

(VVV).  

   

Overgangsklasse 

Ook in deze klasse een zeskamp. En gelukkig hier geen enkel dubbel dat met nul eindigt. 

Twee duo's kwamen met één overwinning uit de strijd en door het onderling resultaat 

zien we Gerard Kroon en Geert Maatjes als vijfde op de ranglijst en Frits Kipp en Rob ter 

Horst als zesde. Daarboven, met twee winstpartijen, weer een SALM-dubbel: Lenie 

Heijnen met Terry Kirkham. Het podium telt drie treden en op nummer 3 kwamen, met 

drie zeges, Johan Roeters en Eef te Pas terecht. Niemand eindigde dus zonder verlies, ook 



met de volle buit sloot niemand deze zeskamp af. Mohamed Morsy/Eli Geron en Rob de 

Jong/Ronald Beumer kwamen op vier punten uit; door wat ze tegen elkaar hadden 

gedaan, gingen Mohamed en Eli met de hoogste eer strijken.  

   

Ereklasse 

Zoals zo vaak zien we in de Ereklasse het hoogst aantal deelnemers. De negen koppels 

werden daarom eerst in twee poules verdeeld, waarna voor de nummers 1 en 2 de 

kruisfinales volgden. In poule A eindigden er twee met één punt: André Leijh/Henk 

Fokké en Rick Boek/Michel Salome. Het andere SALM-duo Mitch Wittenberg/Niels 

Ruiterman finishte precies in de middenmoot. De nummers 1 en 2 plaatsten zich dus en 

dat waren de SVGT'ers Henk Holtkamp/Piet Roodenrijs en Hans Dekker/Peter van der 

Graaf van SDU. Henk en Piet werden eerste. Poule B was een vierkamp en daarin redden 

Rob Joosten/Michel Velgersdijk en Thomas Beuman/Tim Bellekom het niet. De 

TTVB'ers Peter Lin en Marcel Tichelaar én het koppel Hans Knijff (SALM)/Ruud 

Goutier (VEW) plaatsten zich wel. Voor Hans en Ruud is dat toch bijzonder: beiden 

komen in de competitie in de Overgangsklasse uit. En nog sterker: ze bereikten de 

eindstrijd door in de halve finale Henk Holtkamp en Piet Roodenrijs terug te wijzen. Pas 

in die finale moesten ze buigen, voor Hans Dekker en Peter van der Graaf. Om de derde 

prijs werd niet gespeeld, beide verliezers van de halve finales kwamen op het podium 

terecht.  

   

De prijswinnaars in tekst en daaronder de eersteprijswinnaars in beeld 

Ereklasse 

1. Peter van der Graaf/Hans Dekker 

2. Ruud Goutier/Hans Knijff 

3. Peter Lin/Marcel Tichelaar 

3. Henk Holtkamp/Piet Roodenrijs 

Eerste klasse 

1. Betty Yang/Geurt Thomas 

Overgangsklasse 

1. Mohamed Morsy/Eli Geron 

2. Rob de Jong/Ronald Beumer 

3. Johan Roeters/Eef te Pas 

  

Tweede klasse 

1. Dennis Zalm/Paul van der Bol 



2. Augusto Ramirez/Osama Eldawy 

3. Edgar van der Meer/Cees van 

Lochem 

2. Sander Hooykaas/Ronald Polman 

3. Willem Kwappenberg/Thom Steenbergen 

  

  

  

De UBT jubileert, een presentje voor de leden 

Het is 1947, twee jaar na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. Nederland krabbelt op 

en het verenigingsleven komt weer tot volle bloei. Op 11 september wordt de Unie van 

Bedrijfstafeltennisverenigingen opgericht. En we zijn er nog steeds. Dit jaar dus niet minder 

dan 70 jaar. Dat is een jubileum, maar groot(s) vieren we dat niet, dat doen we over vijf 

jaar. Niettemin, besloot het bestuur, laten we dit feit niet helemaal ongemerkt voorbijgaan. 

Tenslotte zijn het de leden die dit jubileum hebben mogelijk gemaakt en dus krijgen zij een 

presentje. Een fraaie schrijfpen, met inscriptie, in een even fraai fluwelen etui. De 

bovenkant van de pen is uitgerust als stylus, waarmee je over het scherm van een tablet 

kunt vegen. Tijdens de UBT-kampioenschappen zijn de pennen, per vereniging, uitgereikt 

aan vertegenwoordigers van de verenigingen. Met het verzoek deze verder te verspreiden.  



  

  

Schrijf in voor het Paul en Greetje Lunchtoernooi 

Het laatste toernooi van het seizoen is het beroemde Paul en Greetje 

Lunchtoernooi van TTVB. Dit jaar is het op zondag 23 april. Niet meer in Chez 

César maar natuurlijk in de nieuwe zaal, die van Taverzo aan het Willem-

Alexanderplantsoen 4 in Zoetermeer. Het traditionele toernooi kennen we als een mix van 

sportief tafeltennis en een gezellige gezamenlijke lunch. De kosten voor deelname zijn tien 

euro, inclusief de lunch. Neem je een fanclub mee, die de lunch niet wil missen, dan betalen 

zij daarvoor vijf euro per persoon. Betalen doe je bij binnenkomst. Je kan inschrijven tot 

woensdag 19 april, het liefst via je wedstrijdsecretaris, maar individueel kan ook, bij 

organisator Peter Lin: peterlin@ziggo.nl.  

  

  

UBT-kampioenschappen, het enkeltoernooi 

Derde klasse 

Helaas maar vier deelnemers. Hoe kan dat nou, dat er in deze klasse zo weinig 

belangstelling is om aan een toernooi mee te doen? Het argument 'het zijn er altijd zo 

weinig, dus ik schrijf maar niet in' is natuurlijk niet zo sterk, want dan ben je zelf mede-

veroorzaker. We gaan niet verder zeuren en geven nu aandacht aan hen die dat verdienen 

omdat ze er wél waren. Met zijn vieren werd het vanzelfsprekend een vierkamp en om 

deze mensen zo veel mogelijk te laten tafeltennissen, werden het sets in 'best of five'. De 

vier kwamen van twee verenigingen: Dennis Pauli en Miranda Dekker van SDU en van 

Salamanders verschenen Peggy van Zundert en Corry Vink achter de tafel. En om maar 

met Corry te beginnen; als je haar vraagt te komen, dan doet ze het. En hoe! Ze maakte er 

een honderdprocentscore van en ging volkomen terecht met de eerste prijs naar huis. De 

tweede prijs was voor Peggy, met twee overwinningen. Het brons was voor Miranda 

Dekker, maar zij verdient de eervolle vermelding dat ze pas in de vijfde game van de 

uiteindelijke winnaar Corry verloor.  



   

Tweede klasse 

In de Tweede klasse begonnen ze met een vijf- en een vierkamp. En evenals in de Derde 

klasse werden in deze vierkamp 'best of fives' gespeeld. De toernooileiding heeft immers 

altijd oog voor de belangen van de deelnemers. In die poule haalden Nel Dekker en 

Charles van Lochem de kruisfinales niet; Jacques Broodman en Thom Steenbergen waren 

succesvoller met respectievelijk drie en twee zeges. In de andere poule, de vijfkamp, 

droop de spanning ervan af, al bleef Marijke Leonhardt puntloos. Aan de top was er één 

met de volle winst en dus met een ticket voor de kruisfinale: Joop Roeters. Wie zou met 

hem meegaan? Er waren maar liefst drie kandidaten met twee punten, die dus zo 

ongeveer van elkaar wonnen of verloren. Na het bestuderen van de onderlinge resultaten 

kwamen Marianne Fresco en Willem Kwappenberg net iets te kort ten opzichte van 

Fabian Harreveld. In de halve finale moest Fabian echter buigen voor clubgenoot Jacques 

Broodman. Op de andere tafel moest Joop Roeters hetzelfde gebaar maken in de richting 

van Thom Steenbergen. Joop en Fabian speelden dus om de derde prijs en die ging naar 

Fabian. Thom en Jacques dus in de finale die Thom na twee games in zijn voordeel 

besliste.  

   

Eerste klasse 

Door een aantal afzeggingen werden het niet drie vijf- maar twee zeskampen. Waarna het 

bekende recept van kruisfinales voor de beste twee. In poule A moest Rob Kaffa helaas, 

vanwege een blessure, de strijd staken en werden zijn al gespeelde wedstrijden uit de 

uitslagenlijst verwijderd. Na deze herberekening bleven van de vier overgeblevenen 

Osama Eldawy en Rob Rameswar op één punt steken. Daarboven werd het voor wat 

betreft de ereplaatsen dus al interessant. Marco Jager liet er geen twijfel over bestaan: hij 

won alles. Heleen Stappers en Betty Yang kwamen beiden op twee punten uit en omdat 

Heleen van Betty had gewonnen ging zij verder. Nog spannender was het in de andere 



poule. Echter niet voor Ton Bustin en Wim Gerbrands, die onderaan eindigden. En ook 

niet voor Ciprian Mazilu die honderd procent scoorde. Maar voor de felbegeerde tweede 

plek resteerden drie gegadigden, met drie punten: Agnes Slijper, Augusto Ramirez en 

Rob van Leeuwen. Na het bestuderen van wat ze tegen elkaar hadden gedaan, ging Rob 

naar de kruisfinales. Daarin ontmoette hij Marco Jager die in drieën de finale bereikte. 

Zijn tegenstander daar zou Ciprian Mazilu worden die Heleen Stappers beleefd maar 

gedecideerd naar de troostfinale verwees. Daar herpakte Heleen zich en verdiende, door 

winst op Rob, de derde prijs. In de finale vond Ciprian dan toch zijn Waterloo, in twee 

games trok Marco aan het langste eind en pakte de eerste prijs.  

   

Overgangsklasse 

Ook hier mooie meerkampen: twee van vijf. Waarna ….. enzovoort. In poule A waren ze 

erg aan elkaar gewaagd: niemand verloor alles en niemand won alles, eigenlijk was het 

één grote middenmoot. Aan de staart daarvan, met één punt, zien we Ron de Wolf. En 

aan de kop, met drie punten, Mohamed Morsy die zich daarmee dus plaatste. Eén punt 

meer dan Ron en één punt minder dan Mohamed haalden Ronald Beumer en de beide 

Salamanders Lenie Heijnen en Frits Kipp. Na het bekende rekenwerk plaatste ook Lenie 

zich. Poule B deed in spanning niets voor zijn collega A onder. Terry Kirkham won er 

één en was daarmee uitgeschakeld. Aan kop kwam Eli Geron met drie punten, waarmee 

hij naar de kruisfinale ging. En ook hier drie kanshebbers, met twee punten, om met Eli 

mee te gaan: zijn clubgenoot Gerard Kroon, Rob ter Horst en Rob de Jong. Door het 

onderling resultaat werd het Rob ter Horst. Die daar, in die halve finale, op Mohamed 

stuitte en daarna om de derde prijs te spelen. De andere halve finale was in twee games 

voor Eli. De twee clubgenoten Lenie en Rob streden dus om de derde prijs en na twee 

games ging die naar Rob. Ook de finale was een verenigingsonderonsje, nu van SDU. Eli 

en Mohamed maakten er een mooie eindstrijd van, die in het voordeel van Eli werd 

beslist.  

   



Ereklasse 

Niet minder dan 16 van onze toptafeltennissers wilden meedingen naar de titel 'UBT-

kampioen 2017'. De weg daarheen was dus lang: ze werden eerst verdeeld in één zes- en 

twee vijfkampen, waarna de drie beste twee in twee driekampjes uitmaakten wie 

uiteindelijk in de finale zouden staan. Poule A was een vijfkamp en daarin won Michel 

Salome ze alle vier. Waarmee hij zich keurig plaatste. Patrick Diot en Hans Knijff hadden 

daarop geen uitzicht, al bleven ze niet op nul steken. Twee overwinningen boekten André 

Leijh en Peter van der Graaf en één van hen mocht Michel naar de volgende ronde 

vergezellen. Door het onderling resultaat werd dat André. In poule B waren ze met z'n 

zessen en het lukte Peter Lin helaas niet om er één te winnen. Zijn clubgenoot Marcel 

Tichelaar deed het heel veel beter: al zijn tegenstanders moesten voor hem buigen. 

Evenals Peter redden ook Dick Boek, Tim Bellekom en Michel Velgersdijk het niet. 

Christian Stocker wel, hij verloor alleen van Marcel en ging als tweede met hem mee. De 

vijfkamp in poule C leverde geen honderdprocenter en geen nulprocenter op, ze waren 

redelijk aan elkaar gewaagd. Ruud Goutier en Henk Fokké eindigden met één 

overwinning en Rob Devilee kwam tot het dubbele. De twee anderen, Jean-Pierre 

Chateau en Thomas Beuman, wonnen er beiden drie en dus gingen ze hand in hand naar 

de volgende ronde. Die bestond dus uit twee driekampen, die de finalisten moesten 

opleveren. De nummers 2 kregen, zonder verder te spelen, beiden de derde prijs; die eer 

was er voor Jean-Pierre Chateau en Thomas Beuman. De finale ging tussen Michel 

Salome en Marcel Tichelaar en met twee keer 21-16 pakte Marcel de eerste prijs, de titel 

en de wisselbokaal. Voor de tweede keer op rij! 

   

De prijswinnaars in tekst en daaronder de eersteprijswinnaars in beeld 

Ereklasse 

1. Marcel Tichelaar 

2. Michel Salome 

3. Jean-Pierre Chateau 

3. Thomas Beuman 

Tweede klasse 

1. Thom Steenbergen 

Overgangsklasse 

1. Eli Geron 

2. Mohamed Morsy 

3. Rob ter Horst 

  

Derde klasse 

1. Corry Vink 

Eerste klasse 

1. Marco Jager 

2. Ciprian Mazilu 

3. Heleen Stappers 



2. Jacques Broodman 

3. Fabian Harreveld 

2. Peggy van Zundert 

3. Miranda Dekker 

  

  

Nieuwe leden 

De ledenlijst is in de afgelopen periode decimeters langer geworden. Of in aantal personen 

uitgedrukt: negen man. Voor een deel gaat het om zogenoemde herintreders: zij, die even 

geen lid waren maar nu weer hun steentje aan de club bijdragen. Bijzonder is ook de groep 

die zich, alleen om mee te kunnen doen aan de UBT-kampioenschappen, weer heeft 

aangemeld. En dan natuurlijk de gloednieuwen. We hebben het in zijn totaliteit over Terry 

Kirkham van SALM, de EOB'ers Ciprian Mazilu, Arjan Ambachtsheer en Yuhuan Xu, 

Thomas Beuman en Tim Bellekom van SEL, TTVB'er Dick Krouwel, Willem Linnebank 

van SVGT en VVV'er Rob Rameswar. Iedereen van harte welkom of welkom terug! 

  

  

VVV'er Sander Hooykaas vrijwilliger van de maand  



Op de website van VVV (www.ttv-vvv.nl) is er iedere maand extra aandacht voor een van 

de vrijwilligers. Vrijwilliger van de maand maart is Sander Hooykaas en het aardige is dat 

het gaat om zijn coachingsactiviteiten in de NTTB-poot van VVV, terwijl Sander bij ons in 

de UBT-competitie speelt. Dat gaat dus heel goed samen en uit het interview met hem op 

de VVV-site blijkt dat hij het in de UBT goed naar zijn zin heeft. Hieronder een weergave 

van dat tweegesprek, al is het vanwege de lengte iets ingekort  

 

Waarom ben je vrijwilliger bij VVV en wat doe jij allemaal voor VVV? 

Ymke heeft mij een aantal jaar geleden gevraagd om te coachen. Uit ervaring weet ik dat 

het lastig is vrijwilligers te vinden om bijvoorbeeld kinderen te coachen of naar 

uitwedstrijden te rijden en omdat het mij leuk leek om dat te doen, ben ik op haar verzoek 

ingegaan. Nu ben ik jeugdcoach van het zesde team, waarin ook mijn zoon Mathijs zit. 

Speel je zelf ook tafeltennis? Zo ja: hoelang al, speel je competitie en met wie? 

Mijn kinderen hebben in 2014 meegedaan met Tablestars the Battle en zijn daarna lid 

geworden. Eerst hebben ze een tijdje getraind en daarna zijn ze competitie gaan spelen. Het 

team van Mathijs werd het eerste half jaar gecoacht door Sonja, daarna heb ik het tweede 

half jaar gedaan. Sinds ongeveer anderhalf jaar speel ik zelf ook. Ik heb eerst alleen 

getraind, op woensdag en zondag. Sinds september zit ik in UBT-team 3, samen met Hans 

en Ronald Polman en Charles van Lochem. Ik train nu meestal één keer in de week, met de 

wedstrijdavond erbij vind ik dat ook wel genoeg. Het UBT-wereldje is vrij klein en je komt 

op speelavonden vaak dezelfde mensen tegen. Toen ik me had aangemeld, werd ik zelfs per 

mail welkom geheten, dat vond ik wel bijzonder. 

 
Wat voor soort speler ben jij? 

Eigenlijk ben ik van alles een beetje, een allrounder dus. Een counterpuncher werd ik bij 

tennis genoemd. Ik geef zelf niet veel vaart aan de bal, maar gebruik de snelheid van de 

ballen van de tegenstander om ze met meer vaart terug te slaan. 

Kun je goed tegen je verlies? 

Ja dat kan ik wel. Ik heb twee oudere broers, dus dan leer je in je jeugd wel wat verliezen is. 



Na afloop van een wedstrijd, ook als ik verloren heb, vind ik het gezellig om wat te drinken 

met de tegenstander. Als hij beter was, dan moet je je verlies accepteren en het proberen 

volgende keer beter te doen. Maar ik geef nooit op en ik geef ook niets weg. Ook als je met 

10-0 achterstaat, kun je tenslotte nog winnen. Als je niet wilt winnen, hoef je eigenlijk geen 

competitie te spelen, vind ik. Het gaat natuurlijk ook om de teamspirit, je doet je best ook 

voor elkaar. 

Wat doe je in het dagelijks leven? 

Ik ben tandartsdocent aan het ACTA, het Academisch Centrum Tandheelkunde 

Amsterdam. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit (VU) en de 

Universiteit van Amsterdam (UvA). Na het gymnasium wist ik nog niet zo goed wat ik 

wilde en heb ik eerst een jaar Scheikunde gestudeerd. Dat vond ik eigenlijk niks en er was 

ook weinig werk in te vinden. Toen ben ik overgestapt naar Tandheelkunde, daarmee was 

de kans op een baan een stuk groter. Die studie duurde zes jaar en daarna heb ik 25 jaar een 

eigen praktijk in Voorburg gehad. In 1998 ben ik parttime gaan doceren, toen gaf ik twee 

dagen per week les en werkte ik drie dagen in mijn praktijk. In 2011 ben ik met deze 

praktijk gestopt en nu geef ik vier dagen per week les en werk ik nog een halve dag in een 

praktijk. Ik vind het wel fijn om hier nog een beetje feeling mee te houden. 

Wat is je mooiste reis tot nu toe en waar wil je nog een keer heen? 

Zuid-Afrika vond ik wel heel mooi, daar ben ik met mijn broer en een vriend geweest. We 

hebben daar vijf weken met een camper rondgetrokken, de natuur daar is erg 

indrukwekkend. Ik ben ook in Australië geweest, dat vind ik ook een heel mooi land maar 

daar word je soms wel gek van de vliegen. Later ben ik nog met mijn vrouw naar Amerika 

geweest, ook met de camper. Dat vind ik een fijne manier van reizen, je bent veel minder 

gebonden dan met een rondreis. Ik zou graag nog een keer naar Zuid-Afrika willen, nu met 

mijn vrouw en kinderen. Het is heel gaaf om al die dieren in het wild te zien en dat wil ik 

hen ook graag laten ervaren. 

Wat zou een droom voor jou zijn die uitkomt? 

Ik ben eigenlijk wel een tevreden mens, alleen ben ik niet zo blij met de steeds verder 

stijgende pensioenleeftijd! Ik heb bewust ook al een hoop reizen gemaakt, je weet nooit of 

het later nog kan. 

Waar zie je jezelf over tien jaar? 

Dan werk ik nog steeds, maar dan wel minder. Ook tafeltennis ik dan nog, ik weet 

natuurlijk niet of mijn kinderen dat dan ook nog doen. Waarschijnlijk woon ik dan ook nog 

steeds in Voorburg. Ik wil sowieso in de Randstad blijven. 

  

  

Promotie-degradatiewedstrijden 

De promotie-degradatiewedstrijden, de strijd om alsnog promotie of op het nippertje 

handhaven, zijn op maandag 10 april, in de zaal van TTVB, Willem-Alexanderplantsoen 4 

in Zoetermeer. 

  

  

Zeskampen 



De laatste door de UBT georganiseerde sportieve handelingen van het seizoen zijn de 

zeskampen. Grof gezegd: zij die in veel competitiewedstrijden veel gewonnen hebben, 

maken kans daarvoor te worden uitgenodigd. Het zijn zes personen per klasse en zij strijden 

in één zaal en op één avond om de hoogste eer. Binnenkort gaan de uitnodigingen de deur 

uit; houd, als je denkt kanshebber te zijn, je mailbox of telefoon in de gaten. De 

ontmoetingen zijn in de week na Pasen, 18 tot en met 21 april.  

  

  

Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering is weer in de zaal van SDU, op woensdag 14 juni. Over 

een tijdje gaat de uitnodiging met agenda naar de verenigingen, ereleden en leden van 

verdienste. Evenals alle andere stukken verschijnen ze, zodra beschikbaar, op de website, 

onder De UBT en dan Algemene Ledenvergadering. Iedereen is trouwens welkom.  

  

Kijk voor het laatste nieuws op www.ubt.nu. 

  

  

 


