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Dag lezers,  

Het is december. Een maand waarin wordt teruggekeken. Dat doen we ook in deze 

nieuwsbrief, onder meer op het koppeltoernooi dat SDU weer organiseerde. Maar in die 

donkere dagen blikken we toch ook hoopvol vooruit, naar het NK Bedrijfstafeltennis in 

Tilburg bijvoorbeeld. December is ook de maand waarin we gewend zijn het 

Veteranentoernooi te spelen en die traditie in de traditiemaand gaat niet door. Over het 

waarom en wanneer dan wel lees je ook hieronder. Voorts word je gewezen op het TVZ-

koppeltoernooi en herinneren we je aan het programma van de kwartfinales van het 

bekertoernooi. Aan het eind zie je de hele promotie-degradatieregeling.  

  

  

Geslaagd SDU-koppeltoernooi 
Het eerste toernooi van het seizoen was dat van SDU. Het koppeltoernooi werd zoals 

vanouds gespeeld in, wat ze zelf noemen, de Zuiderdôme. Maar niet als vanouds op zondag, 

deze keer had de zaterdag de voorkeur: 25 november. Na een wat moeilijke aanloop bleken 

er uiteindelijk toch voldoende inschrijvingen om een goed toernooi te draaien: zeven 

koppels in de Ere-/Overgangsklasse, vijf in de Eerste/Tweede en vijf in de Derde klasse. 

Hieronder een verslagje, met uitslagen en met foto's, alles van de hand van Gerard Kroon.  

  

Vanaf halfnegen druppelden de deelnemers binnen. En werden verwelkomd met een lekker 

bakje koffie. Hans van Gaalen zorgde ervoor dat alle wedstrijden weer soepel verliepen.  

De Ere-/Overgangsklasse trapte om negen uur als eerste af. Er hadden zich zeven koppels 

ingeschreven. Er werd een zevenkamp gespeeld op drie tafels. Er werden twee enkels van 

twee games en een dubbel van één game gespeeld. Er waren spannende wedstrijden bij. 

Uiteindelijk waren de nummers 1 tot en met 3 gelijk geëindigd met evenveel punten. Het 

onderlinge resultaat bepaalde uiteindelijk de volgorde. Hans Dekker en Peter van der Graaf 

werden eerste. Alex Karremans en Michel Velgersdijk werden tweede en Mohamed Morsy 

en Eli Geron werden derde. 

Bij de Eerste/Tweede klasse moest helaas één koppel afzeggen, vanwege ziekte. Dus hier 

werd een vijfkamp gespeeld. Ook bij de Derde klasse werd een vijfkamp gespeeld. Beide 

vijfkampen begonnen om halfelf. En werden op twee tafels per vijfkamp gespeeld. 

Bij de Eerste/Tweede klasse hadden Bas Mullekes en Frank Wouters alle wedstrijden 

gewonnen. Zodat ze met de meeste punten eerste werden. Jacques Broodman en Fabian 

Harreveld verloren alleen van Bas en Frank, zodat zij tweede werden. De nummers 3 en 4 

hadden evenveel punten. Het onderlinge resultaat bepaalde dat Osama Eldawy en Rob van 

Leeuwen derde werden. 

Bij de Derde klasse hadden Peter Melet en Maarten Verpoort alle wedstrijden gewonnen. 

Zodat ze eerste werden. Bij de nummers 2 en 3 zat maar één punt verschil tussen. Henk 



Hoitingh en Jan-Willem Smits werden tweede en Marijke Leonhardt en Peter van Haaren 

werden derde. 

   

De gehele dag werden we van een natje en een droogje voorzien door Paul Veldhuis en 

Henk van der Ark. Om vijf uur werden de prijzen uitgereikt door de voorzitter Hans 

Dekker. Hij bedankte Hans van Gaalen voor het in goede banen leiden van alle wedstrijden. 

Hij kreeg daarvoor een lekkere fles wijn. Ook Paul en Henk werden hartelijk bedankt voor 

het werk achter de bar. Zij kregen daarvoor ook een lekkere fles wijn. Na de prijsuitreiking 

werd er tot de kleine uurtjes nog nagepraat. We hebben van verschillende mensen aardige 

reacties gekregen. Dus we kunnen weer terugkijken op een geslaagd toernooi. En dus weer 

voor herhaling vatbaar. 

De volledige uitslag zag er als volgt uit: 

Ere-/Overgangsklas: 
1. Hans Dekker / Peter van der Graaf 

2. Alex Karremans / Michel Velgersdijk 

3. Mohamed Morsy / Eli Geron 

4. Ruud Goutier / Ron de Wolf 

5. Bert Kaptein / Gerard Kroon 

6. Henk Karstel / Joop Brouwer 

7. Rob de Jong / Ronald Beumer 

  

Eerste/Tweede klas: 
1. Bas Mullekes / Frank Wouters 

2. Jacques Broodman / Fabian Harreveld 

3. Osama Eldawy / Rob van Leeuwen 

4. Paul van der Bol / Rob in 't Hout 

5. Willem Kwappenberg / Peter Bredenhoust 



  

Derde klas: 
1. Peter Melet / Maarten Verpoort 

2. Henk Hoitingh / Jan-Willem Smits 

3. Marijke Leonhardt / Peter van Haaren 

4. Wil Hartkamp / Miranda Kruithof-Dekker 

5. Hans Rompa / Jan van Roon 

 

 

 

  

  

Onderlinge wedstrijden 

Met 'onderlinge wedstrijden' bedoelen we een derby, een wedstrijd tussen twee teams van 

dezelfde vereniging in dezelfde klasse. Die wedstrijden moeten uiterlijk 2 maart 2018 zijn 

gespeeld. Dat is aan het einde van de voorjaarsvakantie.  

  

  

NK Bedrijfstafeltennis 

Naast de NTTB telt Nederland talloze bedrijfstafeltennisbonden. Waaronder de UBT. Die 

regionale bonden zitten onder meer in de regio's Alkmaar, Assen, Arnhem, Breda, 

Groningen, Nijmegen, Eindhoven, Tilburg en natuurlijk Den Haag. Gezamenlijk hebben ze 

een al heel lange traditie: het Nederlands kampioenschap bedrijfstafeltennis. Ook dit 

seizoen wordt dit weer gehouden. Onze kampioen SVGT en bekerwinnaar SALM zijn door 

het UBT-bestuur uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Het evenement wordt 

georganiseerd door regerend kampioen Hyperion en is op zaterdag 17 februari 2018, in de 

accommodatie van ttv Irene aan de Insulindestraat 3a in Tilburg. Best leuk om een kijkje te 

gaan nemen, onze beide vertegenwoordigers kunnen de steun wel gebruiken.  

  

  

TVZ-koppeltoernooi: zoek een partner en schrijf in! 



Ergens hierboven heb je kunnen lezen over het geslaagde SDU-

koppeltoernooi. Laat dat een inspiratie zijn om in te schrijven voor 

het volgende koppeltoernooi. Daarvan is TVZ de organisator, en die 

mensen hebben enige ervaring. Het toernooi is op zondag 14 januari, 

in de eigen speelzaal in het Zuiderpark. Eigenlijk zijn het drie 

toernooien: in de Ere-/Overgangsklasse, in de Eerste/Tweede klasse 

en in de Derde klasse. Het maximumaantal deelnemers is respectievelijk 10, 10 en 8; dit in 

verband met de capaciteit van de zaal. Schrijf dus snel in, maar in ieder geval vóór 1 

januari. Het liefst via je wedstrijdsecretaris, maar individueel zal ook wel kunnen. Dat doe 

je dan bij Peter Melet, pmelet@xs4all.nl. Het inschrijfgeld is € 15,- per koppel, waarvoor je 

dan ook nog vier consumptiebonnen krijgt.  

  

  

Nieuwe leden 

Sinds de vorige nieuwsbrief is de ledenlijst weer wat langer geworden. Met twee 

terugkomers en twee gloednieuwe leden. Die twee laatsten vormen ook nog een echtpaar en 

komen uit voor EOB: Melissa Marie-Julie en Jean-Michel Marie-Julie. Josine van der 

Koogh is terug bij VVV en Ivan Radosevic heeft het shirt van TTVB weer uit de kast 

gehaald. Welkom of welkom terug! 

  

  

Veteranentoernooi is op 10 februari 
Inderdaad, oorspronkelijk stond het Veteranentoernooi 

genoteerd op zaterdag 9 december. De uitnodigingen 

waren zelfs al verzonden, maar meteen daarna bleek 

helaas de zaal van VVV op die dag niet beschikbaar. Dus 

naarstig op zoek naar een andere plek ergens op de 

kalender, zonder een ander toernooi in de weg te zitten. 

Dat viel niet mee, maar uiteindelijk is die gevonden: 

zaterdag 10 februari 2018. Natuurlijk in de zaal van 

VVV. We zullen de kerstboom dan wel missen, maar 

verder blijft het veteranentoernooi gewoon het 

veteranentoernooi. In de loop van volgende maand gaan 

de (nieuwe) uitnodigingen de deur uit.   

 

  

  

Word je 40 tussen 9 december en 10 februari? 

Dan komt het verplaatsen van de datum van het Veteranentoernooi jou goed uit. Was je op 

9 december nog te jong om mee te doen, op 10 februari behoor je wel tot het elitekorps der 

veteranen en kun je voor het eerst meedoen.  

  

  

Kwartfinales bekertoernooi 
Binnenkort, in de week vóór de kerstdagen, is het in het bekertoernooi voor velen erop of 

eronder. Want dan zijn de kwartfinales: wie verliest ligt eruit en wie wint mag gaan hopen 

op iets heel moois. Het gaat hier trouwens niet om de Ereklassers want die slaan de 

kwartfinales over. Ieder heeft het natuurlijk al in de agenda staan, maar voor de zekerheid: 

Overgangsklasse   Eerste klasse 



19 

dec 

VEW1  – SDU3   21 dec SALM6 – 

HPSV1 

21 

dec 

SALM3 – VVV1   18 dec TTVB3  – 

EOB2 

21 

dec 

TVZ2    – TVZ1   20 dec SEL1     – 

SVGT3 

18 

dec 

TTVB2  – 

SALM4 

  19 dec VEW2   – TVZ3 

Tweede klasse   Derde klasse 
21 

dec 

TVZ4    -  VVV3   21 dec SVGT6  – 

VVV5 

18 

dec 

TTVB4 – 

TTVB5 

  21 dec SALM8 – SDU5 

21 

dec 

HPSV2 – 

SALM7 

  19 dec VEW3  – VVV4 

21 

dec 

SVGT4 – 

SVGT5 

  21 dec TVZ5    – 

SALM9 

De winnaars plaatsen zich vanzelfsprekend voor de halve finales, iets wat de ereklassers al 

hebben gedaan. Hun programma ziet er zo uit: 

Ereklasse 
8   jan TTVB1  – 

SDU1 

11 jan SALM1 – 

SALM2 

  

  

Promotie-degradatieregeling 

Zo halverwege het seizoen moet ieder weten waar hij/zij aan toe is. 

Natuurlijk kun je op de website dagelijks zien op welke plaats in de 

ranglijst je staat, maar wat zou die plek aan het einde van de rit 

betekenen? In principe is de promotie-degradatieregeling heel eenvoudig: 

als je kampioen wordt, promoveer je en eindig je onderaan dan is degradatie je lot. De 

nummers twee en voorlaatst spelen dan nog een p/d-wedstrijd. De hele regeling staat al een 

tijdje op de website, voor de volledigheid hier nog even. 

Ereklas 

  
Overgangsklas 

  

  

  

Eerste klas 

  

  
 

Tweede klas 

  
 

Derde klas 

Degradatie: 

nr. 8 degradeert naar de Overgangsklas 

nr. 7 speelt met nr. 2 van de Overgangsklas om een plaats in de Ereklas 

Promotie: 

nr. 1 promoveert naar de Ereklas 

nr. 2 speelt met nr. 7 van de Ereklas om een plaats in de Ereklas 

Degradatie: 

nr. 9 degradeert naar de Eerste klas 

nr. 8 speelt met nr. 2 van de Eerste klas om een plaats in de 

Overgangsklas 

Promotie: 

nr. 1 promoveert naar de Overgangsklas 

nr. 2 speelt met nr. 8 van de Overgangsklas om een plaats in de 

Overgangsklas 

Degradatie: 

nr. 8 degradeert naar de Tweede klas 



nr. 7 speelt met nr. 2 van de Tweede klas om een plaatst in de Eerste klas 

Promotie: 

nr. 1 promoveert de Eerste klas 

nr. 2 speelt met nr. 7 van de Eerste klas om een plaats in de Eerste klas 

Degradatie: 

nr.10 degradeert naar de Derde klas 

nr.  9 speelt met nr. 2 uit de Derde klas om een plaats in de Tweede klas   

Promotie: 

nr. 1 promoveert naar de Tweede klas 

nr. 2 speelt met nr. 9 van de Tweede klas om een plaats in de Tweede 

klas 

  

  

Wijs je club- of teamgenoten op het bestaan van deze nieuwsbrief. Ze kunnen zich 

abonneren door een mailtje te sturen aan andre.uileman@ziggo.nl.  

  

Kijk voor uitslagen, standen en het laatste nieuws op www.ubt.nu.  

  

 


