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Dag UBT'ers 

Allereerst een (iets verlate) felicitatie aan ons allen: op maandag 11 september bestond de 

UBT precies 70 jaar. En dus gaan we weer voor de zoveelste keer aan de slag. Met ons 

eigen tafeltennis in de UBT. Beginnend met het bekertoernooi dat, beter gezegd, al 

begonnen is. In deze eerste nieuwsbrief van het seizoen blikken we natuurlijk vooruit en 

zien dan dat de aanmelding voor de competitie en het bekertoernooi een tikkeltje tegenviel, 

een ontwikkeling die niet nieuw is, maar toch. Maar van nog serieuzer aard is waar we deze 

nieuwsbrief helaas mee moeten beginnen.  

  

  

Twee overledenen 

Helaas werden we in de afgelopen periode opgeschrikt door twee trieste berichten. Op 3 

september overleed Anton Karjantika. Anton was vele jaren lid van TTVB en velen van ons 

kijken met plezier terug op de wedstrijden tegen hem. Hij is 66 jaar geworden. En dan Nel 

Pauptit, ze overleed op 7 juli, op 86-jarige leeftijd. Eerst samen met haar man Cor, en later 

alleen, deed Nel de complete administratie van de competitie. Gezien de grootte van de 

UBT in die periode een omvangrijke functie die door haar nauwgezetheid bij Nel in goede 

handen was. Voor die jarenlange inspanningen werd zij bij haar afscheid benoemd tot lid 

van verdienste.  

  

  

Toch weer minder 

Vorig jaar zakte het aantal verenigingen, door het vertrek van SEL en de overgang van 

FRM naar SALM, opeens van 12 naar 10. Een verdere teruggang is ons nu gelukkig 

bespaard gebleven. Maar het aantal ingeschreven teams is wel weer kleiner. Bij de 

aanmelding bleek dat SALM, SVGT en TTVB een team moesten inleveren en later kwam 

daar het eerste team van HPSV bij. We starten het seizoen met 44 teams. Het aantal leden, 

vermeld op de inschrijfformulieren, bedraagt 211. Vorig jaar begonnen we met 219, dus 

acht minder is niet zo prettig maar die achterstand kunnen we in de loop van het seizoen 

nog best inlopen. Een beetje uit verhouding is het trouwens wel: vier teams en 'maar' acht 

spelers minder. Maar competitieleider Jeannette van der Valk kan dat wel verklaren: "Veel 

teams beschikken over een behoorlijke 'bemanning'. En dat is dan weer nodig om het 

volledig aantreden van de teams te kunnen waarborgen. We kunnen er niet langer omheen 

dat we vergrijzen en er steeds meer blessures en gezondheidsproblemen om de hoek komen 

kijken. Maar we blijven positief en gaan weer vrolijk en fruitig aan het nieuwe seizoen 

beginnen." 

  

  

Eisen en wensen 



Bij de aanmelding van teams en leden voor de komende competitie 

hebben bijna alle verenigingen allerlei wensen voor het speelschema. 

Bijvoorbeeld 'graag team 3 en 5 afwisselend thuis en uit' of 'graag alle 

teams op dezelfde avond thuis', vanwege de gezelligheid. Maar als dat 

gelijktijdig thuisspelen als reden heeft dat de club maar één keer in de 

twee weken de zaal ter beschikking heeft, dan is dat een wens van een 

ander gewicht. Het is een eis geworden. Voor de persoon die de schema's maakt, een hele 

opgave. Eerst de belangen afwegen en dan kijken of alle puzzelstukjes nog in elkaar te 

passen zijn. Het lukte bijna, maar niet voor de volle honderd procent. Een enkele vereniging 

zal bij het doornemen van het rooster hebben geconstateerd dat het één week anders loopt 

dan gewenst. Het is niet anders, ijzer met handen breken gaat nog steeds niet.  

  

  

Bekertoernooi 
Het bekertoernooi loopt inmiddels, met de 

poulewedstrijden. Die eerste ronde duurt drie 

weken, tot en met 29 september. In totaal schreven 

43 teams voor het toernooi in, in de ereklasse 7 en 

in de andere klassen 9. Dat betekent dat we in de 

overgangs-, eerste, tweede en derde klasse een 

groot toernooi kunnen draaien: de voorronden, 

kwart- en halve finales en dan de eindstrijd. In de 

poules gaan de nummers 1 en 2 door naar de 

kwartfinale, én de twee beste nummers 3. De 

ereklassers slaan de kwartfinale over, de nummers 1 

en 2 van beide poules plaatsen zich meteen voor de 

halve eindstrijd. Veel succes allemaal en denk eraan 

dat de wedstrijdkaarten naar Ymke Thomas gaan.  

 

  

  

Competitie 

Het hoofdbestanddeel van het seizoen is natuurlijk de competitie. En zoals we in de UBT 

die het liefst doen: één per seizoen. We spelen weer in een ere-, overgangs-, eerste, tweede 

en derde klasse. Het aantal teams dat voor de competitie inschreef viel, in vergelijking met 

vorig seizoen, toch wel tegen: het waren er 44. En die zijn dan ook nog ongelijkmatig over 

de diverse klassen verdeeld: de tweede klasse zit met 10 teams vol, de overgangs- en derde 

klasse tellen er negen en in de ere- en eerste klasse zitten acht teams. Omdat alle klassen in 

een schema van 10 zitten leidt dit hier en daar tot een aantal vrije weken.  

  

  

Vrij spelen op maandagochtend bij TVZ 
Een mooi initiatief van TVZ. Elke maandagochtend kun je bij hen tafeltennissen. Gewoon 

een balletje slaan, zonder verplichtingen. Het is in de bekende zaal in het Zuiderpark, van 

9.00 tot 11.30 uur. De kosten zijn € 2,50 per keer.  

  

  

Nieuwe leden 

Als je met minder leden start dan bij het begin van het vorige seizoen, is dat natuurlijk 

vervelend. Maar aan de andere kant verheugen we ons ook weer in de komst van nieuwe 

UBT'ers. Ze zijn hier het vermelden meer dan waard. TTVB leverde met Matthieu Wegh, 



André de Knegt en Peter Kopetzky een drietal en ook SVGT deed met Edward Kepel en 

Tani Mezini ook een stevige duit in het zakje. Nick Gaiko komt de gelederen van EOB 

versterken en SDU zag na een aantal jaren Peter Castenmiller terugkeren. Allen van harte 

welkom en veel plezier in de UBT! 

  

  

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 voorjaarsvakatie. Maar je hoeft daar niet op te 

wachten, in bijna alle klassen zitten vrije weken die je daarvoor kunt gebruiken.  

  

  

Zo ziet het seizoen 2017-2018 eruit 
We zijn al begonnen met het 

bekertoernooi, op 11 september waren de 

eerste poulewedstrijden. 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. Op de website staat alles nauwkeurig 

op een rijtje.  

  

 

  

Raadpleeg de website 

Alle informatie die je nodig hebt voor het komende seizoen vind je op de website 

www.ubt.nu. Kijk hoe klantvriendelijk de competitieschema's zijn uitgewerkt en hoe 

overzichtelijk de pagina van het bekertoernooi eruitziet. Maar kijk, voordat je naar een 

uitwedstrijd gaat, onder Verenigingen even of daar nog speciale toegangsregels zijn. In die 

lijst vind je trouwens alle relevante info over de UBT-clubs.  

  

  

Wedstrijdsecretariaat HPSV  
Het wedstrijdsecretariaat van HPSV is ten opzichte van vorig jaar gewijzigd. Het is nu in 

handen van Marjolein Wolthoorn, Palestrinaweg 192, 2555 SV Den Haag; telefoon 070-

3257203 of 06-26027961; e-mail m.wolthoorn@gmail.com. 

  

  

Wedstrijdsecretariaat TTVB 

Het wedstrijdsecretariaat van TTVB wordt nu verzorgd door een duo: Edgar van der Meer 

en Marcel Tichelaar. Edgar woont op Bernadettegang 23, 2719 AE in Zoetermeer. Telefoon 

079-3522798, het e-mailadres is emeer1972@hotmail.com. Het woonadres van Marcel 



Tichelaar is Streefkerkstraat 188, 2729 KZ Zoetermeer. Telefoon 079-7074892. Via e-mail 

bereik je hem op mk.tichelaar@vodafonethuis.nl.  

  

  

Overschrijving 

Frans Kuijper is overgestapt van SVGT naar SALM. 

  
  

Kom op tijd 

Sommige mensen vinden het statusverhogend om op een afspraak vooral te 

laat te komen. Onzin natuurlijk, het is gewoon onbeleefd. Op tijd komen 

misstaat niemand. Naast die vorm van fatsoen is dat bij steeds meer 

verenigingen noodzaak. Door vooral financiële omstandigheden hebben zij de 

zaal niet alleen vanaf, maar ook tot een bepaald tijdstip tot hun beschikking. En tussen die 

twee moet de wedstrijd worden gespeeld. Kom dus op tijd, dan beginnen we op tijd en 

hebben we de tijd.  
  
  

Veel succes en veel plezier in het komende seizoen. 

  

Vertel je club- en teamgenoten over het bestaan van deze nieuwsbrief. Met een mailtje aan 

Andre.uileman@ziggo.nl komen ze op de verzendlijst. 

  

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

  

 


