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Beste lezers, 

We zitten aan het eind van het seizoen 2017-2018. En in zo'n periode kijken we vooral 

terug op wat we nog gedaan hebben. De UBT-kampioenschappen bijvoorbeeld, maar ook 

de bekerfinales en de zeskampen. Helaas meldt deze nieuwsbrief ook twee overledenen. 

Maar we beginnen met een opmerkelijk moment.  

  

  

Foto van het jaar 

Deze foto, geschoten door Ymke Thomas, karakteriseert de cultuur in de UBT. Na afloop 

van hun onderlinge zeskampwedstrijd: Grootmoeder en kleinzoon. En, om het compleet te 

maken, de dochter/moeder op de scheidsrechtersstoel.  



  

  

Uitslagen en resultaten promotie-degradatiewedstrijden 

Op donderdag 5 april waren, in de zaal van Salamanders, de promotie-

degradatiewedstrijden. Daarin konden de als voorlaatst geëindigden de laatste strohalm 

grijpen tegen de nummers twee uit de klasse daaronder die niet via het kampioenschap 

wisten te promoveren maar dat in deze wedstrijd alsnog konden afdwingen. De uitslagen 

van die avond: 

Ere-/Overgangsklasse 

Overgangs-/Eerste 

klasse 

Eerste/Tweede klasse 

Tweede/Derde klasse 

SDU2   - 

TVZ2 

VEW1  - SEL1 

SVGT3 - 

SALM7 

EOB3   - 

SALM9 

3-6 

4-5 

5-4 

8-1 



Dit betekent dat TVZ2 en SEL1 zijn gepromoveerd en SDU2 en VEW1 alsnog zijn 

afgedaald. SVGT3, SALM7, EOB3 en SALM9 blijven in hun klasse.  

  

  

Twee overledenen 

In de afgelopen periode waren er helaas twee overledenen te betreuren: Piet van Vliet en 

Wim de Kok. Piet overleed op vrijdag 18 maart, op 90-jarige leeftijd. Hij was 

medeoprichter van SVGT, 40 jaar voorzitter en erelid van die vereniging. In de eerste 

decennia van de UBT was hij op vele fronten actief, met als specialiteit het leiden van (toen 

nog heel grote) toernooien. Reden waarom hij al snel werd benoemd tot lid van verdienste. 

Had je als jonge bestuurder advies nodig, dan kon je altijd bij Piet terecht. En op maandag 2 

april is Wim de Kok overleden. Wim was lange tijd lid van TVZ en later TTVB. Velen 

kenden hem als een bijzonder energiek man. Tot zijn 95ste kwam hij op de twee 

speelavonden van TTVB zijn balletje slaan. Wim heeft de leeftijd van 98 bereikt.  

  

  

Mooie avond bekerfinales 

Het bekertoernooi, dat op 11 september 2017 zijn aanvang nam met de poulewedstrijden, 

had zijn sluitstuk op 29 maart 2018: de finales in alle klassen. Voor deze bijzondere avond 

konden we weer gebruikmaken van de zaal van Salamanders die speciaal voor de finales 

keurig was ingericht. En evenals de tafeltennis- waren ook de bitterballen van uitstekende 

kwaliteit. Eenzelfde hoog niveau stond natuurlijk achter de tafels, tenslotte bereik je niet 

zomaar de eindstrijd. SALM was sterk vertegenwoordigd, met vijf teams en zelfs één keer 

tegenover elkaar. Met drie teams deed TTVB ook goed mee, de overige kanjers kwamen 

van VVV en TVZ. Hoe het op de diverse tafels ging, gaan we hier bekijken.  

Ereklasse 

Een herhaling van de finale van vorig 

seizoen, voor wat betreft de beide finalisten 

althans. Toen was SALM met maar liefst 8-

1 veel sterker dan TTVB. Dat zou dus beter 

moten voor de Zoetermeerders die met Paul 

de Wolf, Marcel Tichelaar en Matthieu 

Wegh bepaald niet met een onaardig team 

ten tonele verschenen. Maar toch, het kon 

nog erger dan 8-1 en het werd nog erger dan 

8-1. Dylan Wittenberg, Robbert van der 

Kleij en Hilair Bislip verkeerden in topvorm 

en wonnen alles wat er te winnen viel 

waarmee het 9-0 voor SALM werd. Alleen 

  

  

 



Robbert moest met 23-21 een game afstaan. 

Hulde dus voor de superieure Salamanders! 

Overgangsklasse 

Dat in deze klasse een team van gastheer Salamanders de beker zou pakken, stond in 

januari al vast. Immers, de strijd ging tussen SALM4 en SALM3. In het begin liep het 

gelijk op. Namens het vierde zorgden Frans Kuijper en Niels Ruiterman door zeges op 

Klaas Dijkstra en Lenie Heijnen voor een 2-0 voorsprong die weer teniet werd gedaan door 

Hans Knijff en eerdergenoemde Klaas. Vervolgens zetten Frans en Leks van Koppen het 

vierde weer op voorsprong en die werd in het verdere verloop van de avond vastgehouden. 

Met als resultaat 6-3 voor SALM4.  

Eerste klasse 

Hier ook een team van SALM. En wel het zesde dat uitkwam met Peter Eigenmans, Aad de 

Lange en Hans Tromer. Aan de andere kant van het net stond TTVB3, waarvan werd 

verwacht dat Rob Kaffa, Peter Kopetzky en Cees van Lochem het beter deden dan de 

bemanning van het vlaggenschip. Dat lukte, al was het wel een bloed, zweet en tranenstrijd. 

Het werd 2-0 voor SALM en daarna weer 2-2. En verder ging het via 3-3 naar 4-4. Waarna 

de beide Peters in de finale van deze finale gingen uitmaken wie met de beker naar huis zou 

gaan. De TTVB'er reed na zijn ruime overwinning een ererondje.   

Tweede klasse 

Het derde team van TTVB dat vanavond een finale speelde, team 4, deed dat tegen VVV3. 

Zouden Bert de Kleine, Frans Melief en Agnes Slijper de prestatie van hun 

eersteklasclubgenoten evenaren? Het zat er in het begin nog even in. Weliswaar namen de 

beide Polmannen en Sander Hooykaas voor de Leidschendammers al snel een 2-0 

voorsprong, maar TTVB hield ze in het zicht. Tot 3-2, toen vond VVV het welletjes en gaf 

geen punt meer weg. Met een fraaie 7-2 ging de beker naar VVV.  Op de linker foto de 

bekerwinnaars VVV en rechts TTVB. 

  

Derde klasse 



Peter Melet, Heinz Riemann en Hans Rompa vormden het trio dat TVZ op deze 

finaleavond vertegenwoordigde. De strijd was tegen (alweer) een team van SALM, het 

achtste, dat Harry de Gier, Wim den Hollander en Henk Hoitingh achter de tafel bracht. Ze 

maakten er met zijn zessen een bloedstollend scoreverloop van. De Zuiderparkbewoners 

brachten het eerste punt op de borden maar na vier wedstijden zag het er heel anders uit: 3-

1 voor SALM. Peter bracht de spanning weer terug tot 3-2, waarna Wim de marge weer op 

twee bracht. TVZ gaf zich niet gewonnen en Heinz verkleinde de achterstand weer tot één 

punt: 4-3. Maar toen was het afgelopen: door een overwinning op Hans sleepte Harry het 

vijfde en verlossende punt voor SALM binnen. Uiteindelijk werd het 5-4.  

  

De uitslagen: 

Ereklasse 

Overgangsklasse 

Eerste klasse 

Tweede klasse 

Derde klasse 

TTVB1  – 

SALM1 

SALM4 – 

SALM3 

SALM6 – 

TTVB3 

VVV3   – 

TTVB4 

TVZ5   – 

SALM8 

0-9 

6-3 

4-5 

7-2 

4-5 

  

  

Lekker verlopen UBT-kampioenschappen 

Zo halverwege maart zijn altijd de UBT-kampioenschappen. Ook dit jaar en wel op de 18e. 

Maar in tegenstelling tot voorgaande edities speelden deze zich af in Zoetermeer. Waar we 

te gast waren in de fraaie accommodatie van Taverzo, waar TTVB zijn riante onderkomen 

heeft. Fraai en riant inderdaad. In de speelzaal stonden 14 tafels en met dat ruime aantal kon 

organisator Ymke Thomas voorkomen dat het al te laat werd of dat noodgedwongen games 

tot elf moesten worden ingelast. Ook de spelers, want daar gaat het tenslotte om, waren 

tevreden met deze sportieve arena. En met de barruimte, een bijna even belangrijk 

onderdeel van een UBT-evenement. Zij, die niet inschreven, hebben daar waarschijnlijk 

spijt van. Dat waren er, naar de maatstaven van eerdere kampioenschappen, teleurstellend 

veel. Daardoor ontbrak in het enkelspeltoernooi de Eerste klasse en was er in het dubbel een 

A- en een B-klasse. Maar goed, de organisatie doet het voor hen die wel inschreven en die 

konden weer, mede dankzij de gespeelde meerkampen, een hele dag lekker tafeltennissen. 

En voor de winnaars waren er weer mooie prijzen, zelfs in paassfeer. We lopen hieronder 

de beide toernooien, het enkel- en het dubbelspel, even door. De foto's zijn van Henk 

Karstel, Ymke Thomas en André Uileman. 



  

  

  

Eerst het enkeltoernooi. 

  

Derde klasse 

De Derdeklassers konden zich uitleven in een zeskamp. Een zeskamp waarin VVV met 

Josine van der Koogh, Erik Jan Vink, Jan Willem Smits en Peter van Haaren flink 

vertegenwoordigd was. Marijke Leonhardt van SDU en Salamander Corry Vink 

flankeerden dit viertal. 

En, na later bleek, niet alleen op de 

deelnemerslijst maar ook in de uitslag. Corry 

helaas aan de onderkant, met nul punten. 

Marijke deed het beter, veel beter. Ze won 

alle vijf partijen en liet er zo geen twijfel 

over bestaan wie er recht had op de eerste 

prijs. Van de VVV'ers won Peter alleen van 

Corry en Jan Willem ook nog van Peter, 

waarmee hij als vierde eindigde. Drie 

overwinningen boekte Josine van der Koogh 

en dat bracht haar op nummer drie van het 

podium. Marijke Leonhardt dus op één de 

enige nog niet genoemde, Erik Jan Vink, 

verloor alleen van Marijke en verdiende zo 

een prima tweede prijs. 

  

 

  

Tweede klasse 

Voor de deelnemers in de Tweede klasse was er een vijfkamp. Hier wel een gemêleerd 

gezelschap: van vijf verschillende verenigingen. Het werd een spannende strijd want de 

vijf waren bijna gelijkwaardig aan elkaar. 

  Bijna, want enig verschil moet er toch zijn. 

Niemand bleef aan het eind op de hatelijke 

nul staan, HPSV'er Thom Steenbergen won 



 

er in elk geval één. Ook was er niemand 

met een honderd procent score: Sander 

Hooykaas van VVV won er drie van de 

vier waarmee de eerste prijs voor hem was. 

En toen waren er drie met twee punten die 

dus in aanmerking kwamen voor de tweede 

en derde prijs. Het onderling resultaat 

tussen hen moest de doorslag geven en 

helaas viel TVZ'er Robin Robbemond door 

dit rekenwerk net naast het podium. Het 

brons was voor Marianne Fresco van 

SVGT en Agnes Slijper ging met het zilver 

naar huis.  

  

Overgangsklasse 

Hoe hoger de klasse, hoe meer deelnemers. Hier telden we er 11 en dus werden die 

eerst verdeeld over twee poules. Waarna via kruisfinales om de prijzen werd gestreden. 

In poule 1 gelukkig niemand met nul op de afrekening: Ron de Wolf en Rob Kaffa 

werden beiden voorlaatste. Ook niemand met de volle winst, maar met drie uit vier 

ging SALM'er Marco Jager naar de eindronde. Wie met hem meeging, werd nog 

spannend want zowel TTVB'er Henk Fokké als Borzoo Nabet van VVV boekten twee 

keer winst. Door het onderling resultaat trok Henk aan het langste eind. Poule 2, met 

zes spelers, gaf maar liefst een trio dat van elkaar won en zo op de plaatsen vier, vijf en 

zes terechtkwam: Heleen Stappers, Wim Gerbrands en Geert Maatjes. Evert Izeboud 

haalde een punt meer, maar kwam daarmee niet verder. 

TTVB'er Peter Kopetzky en Salamander Niels 

Ruiterman lukte dat wel, als nummer één en 

twee gingen ze door voor de prijzen. Twee 

man van SALM en twee van TTVB dus 

tegenover elkaar in de halve finale. Marco 

Jager bereikte ten koste van Niels Ruiterman 

na twee games de finale, Peter Kopetzky had 

er drie nodig om Henk Fokké naar de 

troostfinale te verwijzen. Daarin herpakte 

Henk zich waarmee de derde prijs voor hem 

was. De finale tussen Marco en Peter ging, 

zoals ze inmiddels gewend waren, in drieën 

waarna uiteindelijk Peter de hoofdprijs 

verdiende.  

 

  

Ereklasse 

Hoe hoger de klasse, hoe meer deelnemers. En dus spant de Ereklasse de kroon. Met 15 

gegadigden. Zij werden eerst verdeeld over drie poules van vijf waarna de nummers één 

en twee weer in twee driekampjes terechtkwamen waarvan de winnaars de finale 



speelden en voor de beide nummers twee de derde prijs stond te wachten. Qua spanning 

deden de drie poules niets voor elkaar onder. In poule 1 bleef Ronald Beumer zonder 

winst en won Christian Stocker alleen van Ronald. De andere drie, Matthieu Wegh, 

Rick Boek en Tim Bellekom maakten het erg spannend want met elk drie 

overwinningen kwamen ze gezamenlijk op plek één tot en met drie. Door het onderling 

resultaat was Matthieu de klos, voor hem was de poule het eindstation. 

 

Poule 2 leek wel een kopie van poule 1: één 

zonder winst (Rob de Jong), één die alleen 

van Rob won (Henk Karstel) en drie met 

drie punten (Hans Knijff, Jean-Pierre 

Chateau en André Leijh) van wie er één niet 

door mocht. Die twijfelachtige eer viel 

André te beurt, Hans en Jean-Pierre naar de 

driekampjes. In poule 3 waren ze zo 

mogelijk nog meer aan elkaar gewaagd. De 

laatst geëindigde Michel Velgersdijk won er 

in ieder geval één; poulewinnaar werd 

Thomas Beuman met drie punten. De 

overige drie, Gaby Groenheide, Hans 

Dekker en Ruud Goutier kwamen tot twee 

winstpartijen en één van hen kon maar met 

Thomas mee naar de finaleronde. Na het 

bekende rekenwerk bleek Gaby van hen de 

beste.  

De halve finales, ofwel de twee driekampjes met in de ene Hans Knijff, Rick Boek en 

Gaby Groenheide en in de andere Tim Bellekom, Jean-Pierre Chateau en Thomas 

Beuman moesten dus eigenolijk beide één afvaller opleveren. Rick en Tim bleken de 

ongelukkigen. Tweede in die halve eindstrijd werden Thomas Beuman en Hans Knijff 

die daarmee dus beiden de derde prijs in ontvangst mochten nemen. De finale ging dus 

tussen Gaby Groenheide en Jean-Pierre Chateau; zoals het hoort ging het in drieën en na 

21-17, 19-21 en 21-18 ging Jean-Pierre met de eer strijken. Waardoor hij zich een jaar 

lang UBT-kampioen mag noemen, met het beheer van de bijbehorende wisselbokaal.  

  

Alle prijswinnaars in woord: 

Ereklasse 

1. Jean-Pierre Chateau  

2. Gaby Groenheide  

3. Thomas Beuman  

3. Hans Knijff  

Tweede klasse 

1. Sander Hooykaas  

  

EOB 

SVGT 

SEL 

SALM 

  

VVV 

Overgangsklasse 

1. Peter Kopetzky  

2. Marco Jager  

3. Henk Fokké  

  

Derde klasse 

1. Marijke Leonhardt  

  

TTVB 

SALM 

TTVB 

  

  

SDU 



2. Agnes Slijper  

3. Marianne Fresco  

TTVB 

SVGT 

2. Erik Jan Vink  

3. Josine van der 

Koogh  

VVV 

VVV 

  

En de vier eersteprijswinnaars in beeld: 

  

 

  

En dan het dubbeltoernooi. 

  

B-klasse 

De B-klassers speelden een zeskamp die dus meteen de uitslag opleverde. De 

rekenmachine op wie in het enkelspeltoernooi zo veelvuldig een beroep werd gedaan, 

kon nu even aan de oplader. De zeskamp had een behoorlijk gelijkmatig verloop. Het op 

die dag gevormde duo Jan Willem Smits/Rob Kaffa kon niet stunten en bleef op nul 

staan. 



 

Eén overwinning was er voor Marianne 

Fresco en Robin Robbemond en twee 

voor Ronald en Hans Polman waarmee 

zij op de vierde plaats eindigden. Met 

drie uit vijf zit je boven de vijftig 

procent en dus was de daaraan 

gekoppelde derde prijs voor de SEL'ers 

Zibi Pulak en Kevin Turk dik verdiend. 

Vier winstpartijen is nóg beter en 

daarom ging het zilver naar het, in twee 

opzichten, gemengd dubbel Heleen 

Stappers (VVV)/Geert Maatjes (SDU). 

En als je alle vijf de partijen wint en 

ook nog alles in tweeën, dan ben je een 

koningskoppel. Dikke complimenten 

voor de TTVB'ers André de Knegt en 

Peter Kopetzky! 

  

A-klasse 

Hoe hoger de klasse, hoe meer deelnemers. Dat geldt ook in het dubbeltoernooi. Deze 

klasse begon dus met eerst twee poules van zes waarna de twee beste dubbels naar de 

halve finales gingen. Voor de verliezers daarvan was er de derde prijs, de winnaars 

speelden de finale. 

Nadat poule 1 was uitgespeeld kon de 

zakjapanner weer uit het vet. Niet voor de 

duo's Wim Gerbrands/Marco Jager en 

Geurt/Ymke Thomas (foto) die 

terechtkwamen op de vijfde en zesde plek. En 

ook niet voor Hans Dekker en Henk Karstel 

die alle opponenten aan de zegekar bonden en 

zich dus konden opmaken voor de halve 

eindstrijd. Maar wel om te bepalen wie met 

hen mee zou gaan. Drie koppels kandideerden 

zich daarvoor: Rob de Jong/Ronald Beumer, 

Hans Knijff/Ruud Goutier en Matthieu 

Wegh/Henk Fokké, elk met drie punten. 

Matthieu en Henk kwamen het best uit de 

onderlinge krachtmeting. Poule 2 gaf bijna 

hetzelfde spanningsbeeld. Niels 

Ruiterman/Michel Velgersdijk zonder winst 

en Christian Stocker/Borzoo Nabet en Rick 

Boek/Gaby Groenheide elk met twee punten 

haalden de volgende ronde niet. Thomas 

Beuman en Tim Bellekom wel en hoe: vijf 

partijen en vijf keer winnen.  

 



 

Twee koppels maakten aanspraak op de 

andere plek die recht gaf op doorgaan: 

Henk Holtkamp/Piet Roodenrijs en 

André Leijh/Edgar van der Meer 

wonnen er drie. Voor Henk en Piet ging 

de deur naar de halve finale open. Daar 

ontmoette het SVGT-duo de 

SDU/SVGT-combinatie Hans 

Dekker/Henk Karstel dat in twee games 

het hoofd moest buigen en dus de ene 

derde prijs kreeg. De andere ging naar 

de TTVB'ers Matthieu Wegh en Henk 

Fokké die in de SEL'ers Thomas 

Beuman en Tim Bellekom hun meerdere 

moesten erkennen. Thomas en Tim dus 

in de finale tegen Henk en Piet, je kan 

het als toernooileiding slechter treffen. 

Henk en Piet pakten het goud. 

  

De prijswinnaars in woord: 

A-klasse 

1. Henk Holtkamp / Piet 

Roodenrijs  

2. Thomas Beuman / Tim 

Bellekom  

3. Matthieu Wegh / Henk Fokké  

3. Hans Dekker / Henk Karstel  

B-klasse 

1. André de Knegt / Peter 

Kopetzky  

2. Heleen Stappers / Geert 

Maatjes  

3. Zibi Pulak / Kevin Turk  

  

SVGT 

SEL 

TTVB 

SDU/SVGT 

  

TTVB 

VVV/SDU 

SEL 

  

En de eersteprijswinnaars in beeld: 

  



  

  

Overzicht zeskampen 

De week van 9 tot en met 13 april stond gereserveerd voor de beroemde zeskampen. De 

kers op de taart van de competitie voor de kanjers. Ofwel: zij, die in veel wedstrijden veel 

gewonnen hebben. Een hele eer dus al om hiervoor te worden uitgenodigd. Elke klasse 

heeft zijn eigen zeskamp en dus werden ze verdeeld over een aantal zalen en een aantal 

avonden. Deze keer in drie zalen: die van TTVB op maandag de negende en de zalen van 

SALM en SVGT op donderdag de twaalfde. Onze dank aan de drie gastheren en -vrouwen. 

We doen het nu chronologisch en voor deze keer meer in beeld dan in woord.  

  

Maandag 9 april: Ereklasse bij TTVB 

Niet bepaald op zijn sloffen, maar niettemin won Matthieu hier alles. Voor de bezetting van 

de tweede, derde en vierde plek moesten de extra punten de doorslag geven; het werd 

uiteindelijk Jean-Pierre, gevolgd door Henk en dan Gaby. Mitch won alleen van Paul die 

zonder winst bleef. Hieronder de uitslag en op de foto de top drie.  



  WP EP 

1. Matthieu Wegh 

2. Jean-Pierre Chateau 

3. Henk Holtkamp 

4. Gaby Groenheide 

5. Mitch Wittenberg 

6. Paul de Wolf 

10 

  6 

  6 

  6 

  2 

  0 

18 

15 

14 

12 

10 

  6 

  

Donderdag 12 april: Tweede klasse bij SVGT 

Niemand met de volle winst en dat geeft al aan hoe spannend deze zeskamp verliep. Agnes 

pakte er vier en daarmee de wisselbeker. Sander en Thom werden, op extra punten, tweede 

en derde en datzelfde rekenwerk bepaalde dat Frans en Richard vierde en vijfde werden. 

Raimond eindigde weliswaar als zesde, maar wel met een overwinning op zak. De 

deelnemers, eerst onder elkaar en dan naast elkaar.  

  WP EP 



1. Agnes Slijper 

2. Sander Hooykaas 

3. Thom Steenbergen 

4. Frans Hoff 

5. Richard 

Heesterman 

6. Raimond Knap 

8 

6 

6 

4 

4 

2 

18 

15 

14 

10 

  9 

  9 

  

 

  

Donderdag 12 april: Overgangs-, Eerste en Derde klasse bij SALM 

Ruud Goutier was in de Overgangsklasse met afstand de beste. Hij won alles terwijl de 

concurrenten Johan en Eli twee keer moesten buigen. Hans en Fred wonnen er twee, 

Richard bleef zonder winst. In de Eerste klasse verkeerde Peter Kopetzky weer in grootse 

vorm. Op zo'n zware avond alles in tweeën winnen, dat is niet niks. Onder hem in een 

regelmatig aflopend puntenaantal zien we Kevin, weer een Peter, Zibi, Dennis en Frank. In 

de Derde klasse alweer een Peter die de wisselbeker won, nu met de achternaam Melet. 

Giovanni verloor alleen van Peter terwijl Harry en Cora er drie wonnen. Trotse oma Corry 

pakte ook een overwinning, Gon lukte dat niet. De zeskampers in woord en beeld: 

Overgangsklasse 

1. Ruud Goutier 

WP 

10 

EP 

19 

Eerste klasse 

1. Peter Kopetzky 

WP 

10 

EP 

20 



2. Johan Roeters 

3. Eli Geron 

4. Hans Knijff 

5. Fred 

Hoogendoorn 

6. Richard Kuijper 

  6 

  6 

  4 

  4 

  0 

14 

13 

11 

10 

  8 

2. Kevin Turk 

3. Peter Eijgermans 

4. Zibi Pulak 

5. Dennis Zalm 

6. Frank Wouters 

  8 

  6 

  4 

  2 

  0 

15 

12 

13 

  9 

  6 

Derde klasse 

1. Peter Melet 

2. Giovanni Jobse 

3. Harry de Gier 

4. Cora Smits 

5. Corry Vink 

6. Gon van Wissen 

WP 

10 

  8 

  6 

  6 

  2 

  0 

EP 

19 

14 

14 

13 

  7 

  8 

      

  

  



Algemene Ledenvergadering op 13 juni 
Het formele sluitstuk van ons verenigingsjaar is de 

Algemene Ledenvergadering. Daarin legt het bestuur 

verantwoording af voor wat er gedaan is en ontvouwt 

het de plannen voor het komende jaar. En niet in de 

laatste plaats kunnen de leden hun zegje doen. Want 

zo hoort het in een democratische club als de UBT. De 

vergadering is weer in de zaal van SDU in het 

Zuiderpark en wel op woensdag 13 juni. De stukken 

gaan tegen die tijd naar de verenigingen en verschijnen 

dan ook op de website www.ubt.nu.  

 

 

 


