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Beste lezers,  

In sportieve zin hebben we het seizoen 2016-2017 al een tijdje geleden afgesloten. Wat nog restte 

was de Algemene Ledenvergadering. Die was op woensdag 14 juni bij gastheer SDU. Wat daarin 

aan de orde kwam, lees je hieronder.  

 

Zoals we in de UBT gewend zijn was elke vereniging weer netjes vertegenwoordigd. Bij de opening 

van de vergadering herdachten we hen die ons in het afgelopen seizoen zijn ontvallen: Christa 

Lubke (VVV) en Henk Simonis (TTVB).  

 

Rekening en verantwoording 
In de ALV legt het bestuur verantwoording af voor wat het in het afgelopen seizoen heeft 

uitgevoerd. De daarvoor opgestelde jaarverslagen van de secretaris, de competitieleider en de 

commissaris toernooien & wedstrijden werden door de vergadering vastgesteld. Dat gebeurde ook 

met de jaarrekening van de penningmeester die liet zien hoe we het financieel hebben gedaan. 

Hoe de penningmeester zijn boekhouding heeft gevoerd werd, namens de leden, gecontroleerd 

door de kascommissie en die was tevreden.  

 

Begroting 
Het andere financiële agendapunt tijdens deze vergadering ging over de begroting voor het 

komende seizoen. Deze ziet er gezond uit en werd dus door de vergadering vastgesteld.  

 

Ingebracht idee 
Bart Vinck (EOB) uitte in een mail aan het bestuur een verfrissend idee; om te peilen hoe de 

verenigingen hierover denken, zond het bestuur de mail aan hen door, ter bespreking in deze ALV. 

Het gaat over het bekertoernooi. In het verleden werd samenwerking met of integratie in de NTTB 

afgewezen, maar hij denkt dat dit op kleine schaal zijn voordelen kan hebben. De NTTB kent geen 

bekertoernooi en als we ons bekertoernooi ook openstellen voor teams uit de NTTB-verenigingen 

wordt dat, naar zijn mening, voor beide kanten aantrekkelijk. Het UBT-bekertoernooi krijgt dan 

meer body: het begint in de poulefase (bijvoorbeeld) met 16 teams per klasse. Daarnaast zien we 

weer eens nieuwe gezichten tegenover ons. We zullen, aan de andere kant, wel de planning van 

onze bekerronden op de NTTB-agenda moeten afstemmen. De verenigingen, naar hun mening 

gevraagd, zijn niet erg enthousiast. Nieuwe gezichten en een verruiming van het bekertoernooi 

kunnen voordelig zijn, maar om die reden het bekertoernooi te veranderen wordt niet als 

noodzakelijk gezien. Bovendien is het de vraag of, bij een overbezetting door NTTB-teams, de 

identiteit van de UBT nog wel overeind blijft. Op grotere reisafstanden bij uitwedstrijden zitten we 

ook niet te wachten. Besloten wordt het voorstel voorlopig in de koelkast te plaatsen, mogelijk 

komen we er in een later stadium op terug.  

 



 

Bestuur en commissies 
De aftredende bestuursleden André Uileman, André Leijh en Jeannette van der Valk stelden zich 

herkiesbaar; zij werden door de vergadering herbenoemd.  

 

In de kascommissie werden Willem Rietbroek en Ruud Goutier na twee zittingsjaren opgevolgd 

door Edgar van der Meer en Bas Mullekes. Peter Melet mag nog een jaar aanblijven.  

 

Tot deze vergadering bestond de protestcommissie uit Cees Pater, Willem Rietbroek, Paul van der 

Bol en reservelid John Klappers. Aangezien Willem Rietbroek geen UBT-lid meer is, treedt hij uit de 

commissie en wordt John Klappers 'vast lid'. Voor de zo ontstane vacature 'reservelid' meldde zich 

Marjolein Wolthoorn, zij werd benoemd.  

 

André Uileman 40 jaar bestuurslid 
Na de formaliteiten rond de bestuursverkiezing kreeg Cees Pater, voorzitter van SVGT, het woord. 

En richt dat, namens de verenigingen, aan secretaris André Uileman, die op dit moment niet 

minder dan 40 jaar bestuurslid is. In zijn speech schetst hij André's loopbaan in de UBT, zowel 

sportief als bestuurlijk. Begonnen bij TVM in Moerwijk waar, naast het tafeltennis, ook veel oog 

was voor de sociale contacten. Die uitten zich vaak in een voortzetting van de avond in de kroeg op 

het Heeswijkplein. Zelfs ontstond er uit de op de club ontstane verliefdheid tussen André en Ien in 

1975 een heus tafeltennishuwelijk. Twee jaar later trad André toe tot het UBT-bestuur, als 

hoofdcompetitieleider, toen in een organisatie van ruim 1000 leden. Na het vertrek van secretaris 

Cees Dijs, in 1984, nam André die functie over; minder aan het front en meer op de achtergrond. 

Rond 1990 moest hij, wegens flinke problemen aan het gezichtsvermogen, het actieve tafeltennis 

opgeven, maar maakte van zijn bestuurderschap een soort levenswerk. Cees benadrukt nog de 

betrokkenheid en inzet van de jubilaris, onder meer zichtbaar in de fantastische nieuwsbrief. Hij 

bedankt André, namens alle verenigingen en leden, voor de inzet voor de UBT in die 40 jaar.  

 



Binnen de UBT is een inzamelingsactie gehouden, de cadeaus die deze heeft opgeleverd, worden 

nu overhandigd, te beginnen met een boeket bloemen voor de inmiddels binnengekomen 'vrouw 

op de achtergrond' Ien. Vervolgens krijgt André een motorische en accuaangedreven grastrimmer 

én een reischeque. Voorzitter Ron de Wolf completeert de geschenken met een 'officieel' 

aandenken; een fraaie plaquette met evenfraaie tekst.  

 

  

 

Als afsluiting van dit feestelijk moment spreekt André zijn dank uit aan de verenigingen en, via hen, 

aan alle leden. Hij voelt zich zeer vereerd en is blij verrast door de mooie toespraak en de mooie 

cadeaus die hij zojuist heeft mogen ontvangen.  

 

Nog meer applaus 
Applaus voor de jubilaris, maar ook voor hen die in het afgelopen seizoen de wisselbokaal voor de 

UBT-kampioen, de bekers van het bekertoernooi en de zeskampen en de prijzen voor de 

competitiekampioenen in de wacht sleepten.  

 

De kalender voor het komende seizoen 
Met de door het bestuur voorgestelde kalender werd ingestemd. Op 11 september (de 

geboortedatum van de UBT) starten we met de poulewedstrijden van het bekertoernooi en drie 

weken later begint de eerste helft van de competitie, die loopt tot half december. Voor de 

kerstvakantie zijn dan nog de kwartfinales van het bekertoernooi, het nieuwe jaar begint met de 

halve finales. Dan is de tweede competitiehelft aan de beurt en die duurt tot eind maart. 

Vervolgens zijn de bekerfinales, de promotie-degradatiewedstrijden en de zeskampen. De herfst-, 

kerst- en voorjaarsvakantie zijn vrij.  

 

UBT-kampioenschappen in de zaal van TTVB/Taverzo 



De UBT-kampioenschappen vinden het komende seizoen niet meer plaats bij Salamanders maar in 

de accommodatie van het Zoetermeerse Taverzo, de zaal waar TTVB nu speelt. De reden hiervan is 

de grotere capaciteit aan tafels, waardoor bijvoorbeeld de 'games tot de 11', om het niet al te laat 

te laten worden, niet meer nodig zijn en de organisatie ook op andere punten wat ruimer in het 

jasje zit. De kampioenschappen zijn op zondag 25 maart. Het Veteranentoernooi is weer in 

december. Van de verenigingen houdt SDU het koppeltoernooi rond november, staat dat van TVZ 

gepland in januari en het Paul en Greetje Lunchtoernooi is in april. Helaas kan EOB, vanwege 

veiligheidsoverwegingen, geen toernooi organiseren.  

 

Herziening/modernisering reglementen 
Het bestuur vindt het nodig de reglementen aan te passen aan de huidige tijd en ook om andere 

redenen eens goed tegen het licht te houden. In de ALV van volgend seizoen moet dit zijn beslag 

krijgen.  

 

Van celluloid naar plastic 
We zitten in een overgangsperiode. De ene club gebruikt nog het restant celluloidballen terwijl de 

andere al is overgestapt op de plastic exemplaren. Om te voorkomen dat de bezoekende 

tegenstander met een verrassing wordt geconfronteerd is het goed om voorafgaand aan de 

wedstrijd te melden met welke balsoort wordt gespeeld.  

 

In de Rondvraag zegt TTVB'er Edgar van der Meer dat een aantal Taverzo-leden belangstelling 

heeft om via TTVB in de UBT te gaan spelen. Onder hen twee rolstoelers. In een wedstrijd tegen 

hen gelden aangepaste spelregels, die zij voor de wedstrijd aan hun tegenstander zullen 

mededelen.  

 

Ook in de Rondvraag vroeg Cees Pater (SVGT) aandacht voor de kleding: soms wordt er bij een 

witte bal een wit shirt gedragen. Voorzitter Ron de Wolf zegt dat dit simpelweg verboden is. Ieder 

moet zich aan de spelregels houden.  

 

Kijk voor alle informatie en het laatste nieuws op www.ubt.nu. 

 

 

 


