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Beste lezers,  

Het jaar 2017 is alweer een respectabel aantal weken op streek. En ondanks de 

ogenschijnlijk rustige winterstop rond de feestdagen is er heel wat gebeurd om op terug te 

kijken. Onze twee topteams namen deel aan het NK Bedrijfstafeltennis en doen daar verslag 

van. Ook lees je hoe het TVZ-koppeltoernooi is verlopen. En het bekertoernooi is 

gevorderd tot de finales, hoe dat zo gekomen is lees je ook in deze nieuwsbrief. Maar eerst 

….. 

  

  

De UBT jubileert ……. een cadeautje voor ieder lid 
Onze UBT is opgericht op 11 september 1947. En dus leert een 

eenvoudig rekensommetje dat we nu, in 2017, maar liefst 70 jaar 

bestaan. Da's niet niks en we mogen daar best trots op zijn. Maar 70, 

een tiental, is voor ons geen reden om een groot feest op te tuigen. 

Daarvoor gebruiken we de veelvouden van 25. Dus reken maar dat 

het over vijf jaar losgaat. Toch wil het bestuur dit 70-jarig jubileum 

niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan. Voor ieder lid is er een kleine attentie. Om de 

verspreiding over het hele ledenbestand in goede banen te leiden gaan we die presentjes op 

de dag van de UBT-kampioenschappen, 19 maart, per vereniging uitreiken aan iemand van 

die vereniging. Die persoon draagt dan zorg voor het verdelen binnen de club.  

  

  

Zondag 19 maart: UBT-kampioenschappen 
Je kijkt er al het hele seizoen naar uit, nu zijn ze echt aanstaande: de UBT-

kampioenschappen. Ze zijn, zoals al op de website staat, op zondag 19 maart. En net als 

voorgaande jaren speelt het festijn zich af in de prima accommodatie van Salamanders. En 

die kennen we als een combinatie van een goede speelzaal en een prima barruimte. Want 

als je daar zo'n zondag bent, dan wil je ook een praatje maken en een hapje en drankje 

nuttigen. Je krijgt een hele dag tafeltennis in twee toernooivormen. Want de 

kampioenschappen bestaan ook dit jaar uit een enkelspel- én een dubbelspeltoernooi. En 

niks knock-outsysteem waarbij je na een nederlaag meteen naar huis kunt, we spelen in 

meerkampen zodat je lekker veel kunt tafeltennissen. Het leuke is dat je in het 

dubbeltoernooi ook met een partner van een andere vereniging kunt meedoen. Geen enkele 

reden dus om op die dag iets anders te doen.  



Het is wel de bedoeling dat je even laat weten dat je meedoet. Alleen aan het enkel of alleen 

aan het dubbel, maar vermoedelijk aan beide onderdelen. Dat inschrijven doe je het liefst 

via je wedstrijdsecretaris, maar individueel is geen probleem. Dan stuur je een mailtje naar 

Ymke Thomas, gj.thomas@planet.nl of yjg.thomas@gmail.com. Vermeld daarbij de klasse 

waarin je wilt spelen, dat is je competitieklasse, of hoger; in het dubbel is de hoogste klasse 

van een van beiden bepalend. Dat inschrijven kan tot uiterlijk 2 maart. En de inschrijfkosten, die 

zijn als je aan één onderdeel meedoet (het enkel of het dubbel) € 6,50 en dan neem je, na betaling 
in de speelzaal, ook nog een consumptiebon mee. Maar natuurlijk doe je aan beide toernooien 
mee, het enkel én het dubbel; dan geldt de totaalprijs van € 10,- en dan stop je twee van die 
bonnen in je zak. Stel het dus niet uit, anders zou je het nog vergeten. Je hebt nu toch je pc of 
tablet of wat voor apparaat dan ook aan, stuur nu meteen dat mailtje. Een gezellige en echte UBT-
dag ligt in het verschiet.  

  
  

TVZ-koppeltoernooi was weer goed 
Het weekeinde van 7 en 8 januari was een druk weekeinde voor TVZ. En succesvol. 

Zaterdag deed tijdens het NK het eerste team van zich spreken, een dag later stond het 

eigen koppeltoernooi op de rol. Over het NK-avontuur lezen we elders in deze nieuwsbrief, 

hieronder een verslag van dat traditioneel goed verlopen koppeltoernooi, van de hand van 

Peter Melet. 

  

Op zondag 8 januari werd het TVZ'77-koppeltoernooi gehouden. Ondanks diverse andere 

toernooien en ziekmeldingen van spelers konden we 21 koppels begroeten. In de 

ere/overgangsklasse waren twee poules van vijf waarna de prijzen met kruisfinales werden 

verdeeld. Tim en Thomas waren het niet verleerd, getuige hun derde plaats. Peter en Gerard 

speelden een ijzersterk toernooi maar moesten in de finale het onderspit delven tegen 

Patrick (die extra handicap kreeg) en Michel. Met name Patrick is een tandje te groot voor 

de UBT. Dat liet hij ook een dag eerder zien op het Nederlands Kampioenschap. Waar hij 

negen van de tien partijen won. De meeste van de afzeggingen betrof de eerste en tweede 



klasse waar we met vijf teams overbleven. Ze waren aan elkaar gewaagd en er werd 

gestreden voor elke punt. Het gelegenheidsteam Paul en Marjolein werd knap derde. Marco 

Jager/Osama Eldawy en Thom/ Willem maakten het onderling uit waarbij Thom en Willem 

als winnaars uit de bus kwamen. In de derde klasse was een poule van zes die ook aardig 

aan elkaar gewaagd waren. Waar Kokkie (83) en Hans als gelegenheidsduo een geweldige 

prestatie neerzetten met hun derde plaats. Corry en haar kleinzoon Giovanni werden knap 

tweede, zij verloren nipt van Marijke en Peter die hiermee eerste werden. Al met al kan 

TVZ'77 terugzien op een zeer geslaagd toernooi dat keurig om half vijf eindigde en de 

mensen op tijd waren voor de 'Game After' of naar huis konden gaan voor hun prakkie. 

De prijswinnaars in woord en beeld: 

Ere-/Overgangsklasse 
1. Patrick Hansen / Michel Salome 

2. Peter van der Graaf / Gerard Kroon 

3. Tim Bellekom / Thomas Beuman 

Eerste/Tweede klasse 
1. Thom Steenbergen / Willem 

Kwappenberg 

2. Marco Jager / Osama Eldawy 

3. Paul van der Bol / Marjolein Wolthoorn 

Derde klasse 
1. Marijke Leonhardt / Peter van Haaren 

2. Giovanni Jobse / Corry Vink 

3. Kokkie van Leeuwe / Hans Rompa  

  

  

Teruggetrokken teams 
Jammer, maar het is niet anders. Inmiddels zijn er twee teams uit de competitie 

teruggetrokken. Het gaat om TTVB5 in de Tweede klasse en SALM6 in de 

Overgangsklasse. Voor beide teams geldt dat ze alle wedstrijden met 10-0 hebben verloren.  

  

  

Bekerfinales: 6 april bij Salamanders  
De eerste door de UBT georganiseerde activiteiten van 2017 waren de halve finales van het 

bekertoernooi. Het programma leverde twee bijzondere beelden. Vijf van de tien 

wedstrijden waren zogenoemde derby's, die gingen tussen teams van SALM, TVZ en van 

SVGT. Op zich logisch, want dat zijn onze grootste verenigingen. Behalve deze drie gaf de 

halve eindstrijd alleen nog teams te zien van VEW in de Tweede en VVV in de Eerste 

klasse. En dat is dan het tweede bijzondere feit. Helaas voor hen, én voor de diversiteit, 

vlogen zij eruit. De uitslagen: 

Ereklasse   Overgangsklasse   Eerste klasse   
SALM1 – 

SALM2 

8 - 1 SALM4 – 

SALM5 

9 – 

0 

SALM7 – 

VEW2 

8 – 1 

SVGT1  – 

TTVB1 

4 - 5 TVZ2     – TVZ1 5 - 4 VVV1    – 

SVGT4 

4 - 5 

Tweede klasse   Derde klasse     

SALM8 – 

SALM9 

7 – 

2 

SVGT7  – 

SVGT6 

4 – 

5 
  

TVZ4     - 

VEW3 

7 - 2 VVV5    – 

TTVB6 

0 - 9 
  

  



En hiermee zijn dus de finales bekend. Die zijn op donderdag 6 april, in de zaal van 

Salamanders in Wateringen. Daar zien we maar liefst vier thuisspelende teams en twee van 

TTVB, SVGT en TVZ. Vier verenigingen dus. Maar voor de UBT'ers van wie hun cluppie 

niet in de finale staat is dat natuurlijk geen reden om die avond niet te komen kijken. Het is 

tenslotte de top van elke klasse en de sfeer is vast weer als vanouds.  

Het programma van de finales: 

Ereklasse SALM1 -TTVB1 

Overgangsklasse SALM4 – TVZ1 

Eerste klasse SALM7 – 

SVGT4 

Tweede klasse SALM8 – TVZ4 

Derde klasse SVGT6  -TTVB6 

  

  

  

Fraaie vijfde plaats voor TVZ op NK Bedrijfstafeltennis, SVGT bleef wat achter 
Het is elk jaar weer een mooi evenement. Uit alle delen van Nederland komen de 

vertegenwoordigers van de bedrijfsbonden bijeen voor het verspelen van het Nederlands 

kampioenschap bedrijfstafeltennis. De editie van dit seizoen vond plaats in Westerhoven, 

de woonplaats van het organiserende Wetac. Namens de UBT togen de toppers van TVZ en 

SVGT in die richting. Dat klinkt clichématig, maar juist op die dag was het land door 

sneeuw en ijzel bijna onbegaanbaar. Grote klasse dus dat ze de overtocht gemaakt hebben, 

evenals de supporters. Door één afzegging kwam het deelnemersveld op 14 teams en 

daarvan eindigde TVZ op een uitstekende vijfde plaats. SVGT deed het iets minder en 

moest genoegen nemen met een plek, net boven de rode lantaarn. Maar dat het voor allen 

weer een geslaagd evenement was, blijkt uit de verslagen van beide teams, van de hand van 

Patrick Hansen en Henk Karstel. Onze dank daarvoor. Patrick begint.  

  



Op zaterdag 7 januari was het NK Bedrijfstafeltennis in Westerhoven. Invaller Michel 

Salome (in verband met een blessure van Nico van Houten), Fred Hoogendoorn en Patrick 

Hansen deden mee voor TVZ. Het was nog erg onzeker of we wel zouden gaan. Code 

oranje werd afgegeven. We zijn om 07:00 toch gaan rijden en hebben er twee uur en een 

kwartier over gereden (normaal een uur en 25 minuten). Diverse vrachtwagens stonden 

gedraaid en een auto lag op zijn kop in de berm. Nadat we veilig waren aangekomen en een 

lekker bakje koffie hadden gedronken hebben we weer mooie en spannende wedstrijden 

mogen spelen. We zijn tweede in een poule van vijf geworden, dus moesten we voor plek 1 

tot en met 8 spelen. Na een lekker soepje, wat boterhammetjes en wat fruit konden we er 

weer tegenaan. De volgende ronde verloren we van Slagzin met 3-2. We zouden geen 

wedstrijden meer spelen, in verband met tijdgebrek. Een mooie gedeelde vijfde plaats. De 

organisatie was prima geregeld door Wetac. Nog een bedankje voor alle supporters Ron, 

Marianne, de dames van SVGT en natuurlijk onze eigen Angela; Michel nog bedankt voor 

het invallen. 

  

En dan nu de bloemlezing van Henk Karstel: 

  

Ons eerste team was uitgenodigd om deel te nemen aan het Nederlands Kampioenschap 

Bedrijfstafeltennis. Dit werd gehouden in Westerhoven (nog geen tien kilometer van de 

Belgische grens) waar de tafeltennisvereniging WETAC is gehuisvest in een fraai 

sportcomplex. Doorgaans wordt het kampioenschap georganiseerd door de vereniging die 

het jaar daarvoor kampioen is geworden. Dat zou dus wederom Hyperion zijn in Tilburg, 

maar WETAC was zo bereidwillig om het dit keer van hen over te nemen. Wel zo 

vriendelijk, daar je dan ook weer eens in een andere omgeving vertoeft. Gespeeld werd met 

uitsluitend plastic balletjes. 

  

Het toernooi werd gehouden op zaterdag 7 januari toen de wegen spekglad waren door 

ijzel. Chaos dus op de weg en reden genoeg om het af te blazen. We lieten ons echter niet 

kennen en waren vroeg op pad gegaan, reden beheerst en bedachtzaam en konden ons 

precies op tijd aanmelden bij de wedstrijdleiding. Slechts één team uit Groningen had 

afgezegd. Veertien teams namen deel aan het toernooi, waaronder dus ons eerste team 

vertegenwoordigd door Piet Roodenrijs en Frans Kuijper met team 2 van onze club ter 

aanvulling en als wisselspelers. Dit waren dus Henk Holtkamp, Gaby Groenheide en Henk 

Karstel. 

  

En natuurlijk nam ook de onbetwiste winnaar van de UBT deel aan dit toernooi, en wel de 

vereniging TVZ met als kopman Patrick Hansen en medespelers Michel Salome en Fred 

Hoogendoorn. Slechts één persoon van WETAC had de leiding stevig in handen en het 

deelnemersveld verdeeld over drie poules. In de hal stonden tien tafels opgesteld met 

stoeltjes en telborden voor de scheids. Men kon beslist meer tafels kwijt, maar gaf duidelijk 

de voorkeur aan de ruimtelijke eisen voor de hogere klassen. De wedstrijden konden 

redelijk vanuit de kantine gevolgd worden, maar nog beter vanaf een bovenliggende tribune 

over de lengte van de sporthal of in de hal zelf. Tussendoor zaten we heerlijk onderuit in 

een buitengewoon sfeervolle kantine, waar een jonge barman fantastische muziek draaide. 

De sfeer was uitstekend en we stonden scherp voor onze eerste wedstrijd tegen Slagzin uit 

Tilburg. We moesten even wennen aan het spelen tot de elf in 'best of five' en het om de 

twee punten wisselen van de service. Frans Kuijper en Gaby Groenheide verloren hun 

eerste twee partijen radeloos in drie games. Gemiddeld vier punten. Henk Holtkamp stond 

opgesteld voor één partij en startte hoopvol met twee keer winst met 11-5 en 11-6. Daarna 

nog steeds erg goed spel dat helaas eindigde in verlies met 2-3. Onze eerste wedstrijd ging 



dus verloren met 0-5. Ter verduidelijking: een team treedt aan met twee spelers die elk twee 

partijen spelen en een derde speler voor slechts een enkele partij. 

  

  

 
Ondertussen trad TVZ in een andere poule aan tegen 'de Wiekslag' uit Eindhoven. Een 

goede start met een overwinning met 3-2. Patrick scoorde hier twee punten zonder 

tegengame en Michel het derde punt in de vijfde game. Wij even pauze om ons te bezinnen 

over het verlies en ons in de kantine op te laden voor de volgende wedstrijd tegen het eerste 

van WETAC. Hier op de foto twee spelers daarvan. Links Robert Winters en op de 

voorgrond de bizar sterke John Mandemakers. Fabelachtig sterke spelers. Opvallend was 

hun instelling die buitengewoon vriendelijk was, maar in de wedstrijd zich geen moment 

lieten afleiden en uiterst geconcentreerd bleven. De sfeer was sportief en opvallend 

vriendschappelijk. We gaven redelijk tegenspel, maar kwamen duidelijk te kort. Wederom 

verlies met een forse 0-5. Dit was even slikken, terwijl TVZ tegen de oud-kampioen 

Hyperion maar liefst twee punten in de wacht sleepte. Patrick en Michel wonnen beiden een 

partij in de vierde game. Verlies met 2-3, maar ondertussen scoorde TVZ uit tien partijen 

vijf punten en zaten wij nog steeds met lege handen. Dan maar aan de lunch. Lekkere 

broodjes om zelf te smeren en te beleggen met ruim voldoende fruit en ook nog eens 

heerlijke tomatensoep. Uitstekend verzorgd allemaal. 

  

Onze derde wedstrijd tegen SSOVN uit Nijmegen liep een stuk beter. Henk Holtkamp en 

Piet Roodenrijs wonnen beiden overtuigend een partij. Achteraf bezien had Henk nu juist in 

deze wedstrijd twee partijen moeten spelen. Piet en Frans verloren elk evenwichtige 

partijen in de vijfde game met slechts 8-11. Verlies met 2-3, maar hoopvol daar er absoluut 

meer in had gezeten. Daarentegen boekte TVZ een indrukwekkende overwinning met 4-1 

op Huissen. Patrick en Michel bleven ongeslagen. Fred kwam beter uit de hoek, maar 

kwam nog niet aan scoren toe. 



  

Inmiddels toonden Ron en Marianne de Wolf namens de UBT hun belangstelling, volgden 

de wedstrijden nauwlettend en schoven gezellig aan bij de spelers van SVGT en TVZ en de 

dames die mee waren gereisd. SVGT zat in een vierkamp en was dus uitgespeeld. TVZ was 

echter ingedeeld in een vijfkamp en speelde hun slotwedstrijd tegen 'De Hoogte' uit 

Groningen. Dat ging weer formidabel. Patrick wederom twee keer winst zonder tegengame 

met een aanvullende overwinning van Michel evenzo zonder tegengame, werkelijk een 

opvallende prestatie. Fred kwam beter op dreef en was ingezet voor een enkele partij die hij 

zeer goed speelde, maar helaas in de vijfde game toch uit handen moest geven. Winst met 

3-2 waardoor TVZ zich met 12 uit 20 plaatste voor de winnaarsronde. SVGT belandde met 

2 uit 15 in de verliezersronde. Vervolgens verloren beide teams en zorgde het afvalsysteem 

ervoor dat we onze spullen konden pakken. TVZ eindigde als 5e en SVGT nog net geen 

laatste als13e.  

  

Voor SVGT best wel een teleurstelling, maar een goede les om sneller, scherper, harder en 

serieuzer te spelen, en met meer inzet hard moet werken aan het verbeteren van ons 

spelniveau en die kennis ook over te dragen aan de andere leden van onze club. De finale 

werd gespeeld tussen de oud-kampioen Hyperion en onze eerste tegenstander Slagzin. 

Hyperion pakte de winst en werd voor de vierde keer op rij Nederlands kampioen. Reden te 

meer om er alles aan te doen om ze nu eens van de troon te stoten. 

  

De spelers van TVZ en Gaby Groenheide keerden tijdig huiswaarts om veilig de gladde 

wegen te trotseren, terwijl de overigen van SVGT gingen inchecken bij een sfeervol 

hotelletje in Steensel. Het was een schot in de roos en een fantastische buitengewoon 

gezellige en propere gelegenheid. Een betere ambiance hadden we ons niet kunnen wensen 

om onze teleurstelling te verwerken. Dat was dus duidelijk gelukt, waarop we na een goede 

nachtrust en uitgebreid ontbijt huiswaarts keerden op ijsvrije wegen. 

  

Met dank aan WETAC voor de organisatie en hun gastvrijheid, gaan we weer een fijn 

speeljaar tegemoet. En natuurlijk ook onze dank aan John Smaling van WETAC, die aan 

zijn kleine tafeltje alles keurig bijhield, zonder ook maar een greintje stress en iedereen 

gemoedelijk te woord stond. Top John! 

  

De uitslag van het NK kregen we weer van Patrick: 

1             Hyperion 

2             Slagzin 

3             Paasberg 

4             Wetac 

5 t/m 8 TVZ, Spirit. Wiekslag, Renata  

9, 10      De Hoogte, Wetac 2 

11, 12    Huissen, SSOVN 2  

13           SVGT 

14           SSOVN 1 

  

  

Nieuwe leden 
We zijn weer tevreden met ons nieuwe lid. Hoewel nieuw, de oudgedienden onder ons 

kennen Wim Gerbrands nog uit zijn OTV-tijd. Nu komt hij uit voor SALM. Welkom terug! 

  

  



Algemene Ledenvergadering 
Schrijf maar vast in de agenda. Voor de Algemene Ledenvergadering mogen we weer te 

gast zijn bij SDU. En wel op woensdagavond 14 juni.  

  

  

De competitie nadert zijn eindfase. Volg nauwkeurig de uitslagen en standen én alle andere 

wetenswaardigheden op www.ubt.nu.  

  

 


