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Voorwoord
Beste tafeltennissende vrienden!
Het afgelopen seizoen is er weer behoorlijk wat gebeurd.
Beginnend met de leuke dingen.
Het allermooiste is natuurlijk de geboorte van Joey de zoon van Nick
en Anoek. Hartelijk gefeliciteerd en heel veel geluk.

Bob is inmiddels met goed gevolg geopereerd, maar heeft toch nog
een weg te gaan natuurlijk. Bob heel veel succes verder en we gaan er
weer voor!
Helaas ook een heel triest bericht. Jos Mooy, de man van Ria en de
vader van Nick is na een heel kort ziekbed, zeer onverwachts
overleden. Ria, Nick en natuurlijk alle familieleden heel veel sterkte.
Dan even over de sportieve ontwikkelingen binnen wetac.
Ons eerste team heeft weer van zich laten spreken  zij zijn
namelijk (evenals in seizoen 2012-2013) wederom kampioen
geworden in de ERE-klasse. Chapeau, chapeau !!!
Proficiat John Mandemakers, Nick Mooy en Robert Winters.
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Daarnaast was de 8-kamp van de ERE-klasse zeer wetac-gekleurd.
(maar liefst 5 wetac-spelers in de 8-kamp). Marc en John moesten
verstek laten gaan, maar Robert (5e), Nick (2e) moesten toestaan dat
Tim Senders uiteindelijk eerste in de 8-kamp van de ereklasse werd.
Het moet toch niet gekker worden allemaal.
Iedereen proficiat en bedankt voor het zo positief uitdragen van de
club. Dit geldt natuurlijk voor iedereen !!
Helaas valt om uiteenlopende redenen ons gehele 1e en 2e team weg.
Gelukkig blijven de meeste leden wel lid van de club en ook van de
TLE om evt nog toernooien mee te spelen. Waarvoor dank!!
Helaas hebben we wel van 3 leden afscheid moeten nemen,
Marc, Sébastien en Mariëlle bedankt voor de afgelopen jaren.
Komend seizoen zijn we dus nog met drie teams actief in de TLEcompetitie.
Qua sponsoring mogen we dit jaar niet klagen, mede dankzij Bob
mogen we enkele nieuwe sponsors verwelkomen.
Dit jaar hebben we dan ook 2 nieuwe tafeltennistafels aan kunnen
schaffen, dankzij nieuwe sponsoren Bax Metaal en Bruns BV.
Alle sponsoren bedankt voor jullie steun!!

Verder iedereen vooral een
goede gezondheid gewenst
en veel sportief plezier voor
het seizoen 2015/2016.
Mvg, de veurzitter Roel
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Algemene informatie
Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
Roel van den Berg
Boterbloemstraat 8
5571 JB Bergeijk
Email: voorzitter@ttv-wetac.nl
Tel.:
0497-574246
Secretaris:

VACATURE

Penningmeester:

Nick Mooy
Dr. Barentsenstraat 15
5571 CE Bergeijk
Email: penningmeester@ttv-wetac.nl
Tel.:
0497-845476

Wedstrijdsecretaris: Gerwin van Ampting

Plataanstraat 8
5563 BB Westerhoven
Email: wedstrijdsecretaris@ttv-wetac.nl
Tel.:
040-2019526
Bestuurslid:

Bob Bruns
Provincialeweg 15
5563 AG Westerhoven
Email: info@ttv-wetac.nl
Tel.:
040-2018318

Bestuurslid:

Bart Bartholomeus
Steenovens 18
5563 CB Westerhoven
Email: info@ttv-wetac.nl
Tel.:
040-2041818

ERE-leden:

Annie van Ampting
John van Roy
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Oprichting
WETAC (Westerhovense Tafeltennis Club) is opgericht op
29-03-1976 en bestaat komend seizoen alweer 40 jaar.
Lidmaatschap
Iedereen, die de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt per 1 september van
het competitiejaar, kan lid worden van WETAC.
Ook personen buiten Westerhoven kunnen lid worden, dit na overleg
met het bestuur. Eventueel is het mogelijk om op 16 jarige leeftijd lid
te worden van WETAC, maar dan is degene niet officieel
speelgerechtigd bij de TLE. (en mag dus nog geen competitie spelen).
Echter zou er dan dispensatie aangevraagd kunnen worden.
Kosten
Tijdens de ledenvergadering is er besloten om de contributie WEL te
verhogen. Financieel spelen we elk jaar ongeveer quitte, maar dat zal
dan in de toekomst wel problemen gaan geven, waardoor er is
besloten om de contributie toch iets te verhogen.
De contributie seizoen 2015/2016 is onderverdeeld in 3 categorieën:
Cat. 1: Competitie spelende TLE-leden
€. 122,50 per jaar
Cat. 2: reserve TLE-leden
€. 85,-per jaar
Cat. 3: recreanten
€. 60,-per jaar
Voor mensen die willen komen trainen, maar “nog”
geen lid zijn wordt er € 2,- per keer in rekening gebracht.
Betaling van de contributie dient plaats te vinden aan het begin van
het seizoen, hiervoor ontvangt elk lid per post of per email een nota,
de boetes voor de eventuele te late betalingen, staan eveneens op deze
nota aangegeven en worden strikt gehandhaafd.
Bank: Rabobank Bergeijk
Rekeningnummer: NL68RABO0157712974
Indien er teveel contributie betaald
wordt, dan wordt men hier niet meer
door het bestuur op gewezen.
(deze “extra” donatie wordt dan
gestort op onze spaarrekening)
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Sponsoren
Dit jaar zijn we maar liefst 4 sponsoren rijker geworden. (mede
dankzij de bezielende inzet van Bob), zo hebben we nu dan ook 2
nieuwe tafeltennistafels aan kunnen schaffen waar we weer enkele
jaren mee vooruit kunnen.
Alle sponsoren in ieder geval bedankt voor de steun die een club
als Wetac toch zeker nodig heeft.

Bruns BV
Nieuwe tafeltennistafel

Bax Metaal
Nieuwe tafeltennistafel

Luxlight
Heeft de huidige polo’s en shorts gesponsord.

Seuntiëns Bouw- en Timmerwerken (Stefan Seuntiëns)
Heeft de huidige trainingspakken gesponsord.

Claes Design
Kosteloos onze website opzetten en up to date houden.

WE/Provide
Kosteloos hosten van ons
domeinnaam ttv-wetac.nl

Heesterbike
Advertentie in clubblad

Bij de Neut
Advertentie in clubblad

Express-Zo
Advertentie in clubblad
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Om de kosten te dekken voor het aanschaf van nieuwe materialen
zijn we nog naarstig op zoek naar nieuwe sponsoren. We hebben als
bestuur dan ook de sponsormogelijkheden binnen WETAC op een
rijtje gezet en hopen zo dat ALLE leden zijn best zal gaan doen om
middels deze mogelijkheden enkele nieuwe sponsoren binnen te
hengelen.

Sponsormogelijkheden binnen

Tafeltennisverenging WETAC
1. Ophangen van een reclamebord in sporthal De Koolakkers
Afmeting van het reclamebord: 3.05 m1 x 0.61 m1
De vervaardigingskosten van het reclamebord komen voor
rekening van de adverteerder.
Het reclamebord blijft eigendom van de adverteerder.
Sponsorperiode 3 jaar met totale geschatte kosten van € 750,Komt neer op € 250,- per jaar. (excl. eenmalig het vervaardigen
van het reclamebord)
Daarnaast kan voor € 50,- extra per jaar (normaal € 125,-)
aanvullend de bedrijfsnaam/logo
ook vermeld worden op de website en tevens geplaatst in het
clubblad. (zie ook punt 3)
2. Aanschaf nieuwe tafeltennistafel met bedrijfsnaam/logo op de
zijkant van de tafel
Sponsorperiode 5 jaar met totale geschatte kosten van € 750,(excl. bestickering)
Komt neer op ± € 150,- per jaar.
Daarnaast kan voor € 50,- extra per jaar (normaal € 125,-)
aanvullend de bedrijfsnaam/logo
ook vermeld worden op de website en tevens geplaatst in het
clubblad. (zie ook punt 3)
3. Advertentie bedrijf op de website met een koppeling en link naar
website bedrijf + advertentie in het clubblad (volledige pagina).
Sponsorperiode 1 jaar → kosten € 125,- per jaar
4. Advertentie bedrijf op de website met een koppeling en link naar
website bedrijf
Sponsorperiode 1 jaar → kosten € 100,- per jaar
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5. Sponsoring van de huidige tafeltennistafels (1 wedstrijdtafel)
met bedrijfsnaam/logo op de zijkant van de tafel.
Sponsorperiode 2 jaar → totale kosten van € 150,- (excl.
bestickering)
Komt neer op € 75,- per jaar.
6. Aanschaf 2x nieuwe teltafels met bedrijfsnaam/logo op voorkant
van de
teltafel
Sponsorperiode 2 jaar met totale geschatte kosten van € 150,(excl. bestickering)
Komt neer op ± € 75,- per jaar.
7. Advertentie in ons jaarlijks clubblad (A5-formaat)
Grootte advertentie: volledige pagina
Sponsorperiode 1 jaar → kosten € 60,- per jaar
8. Advertentie in ons jaarlijks clubblad (A5-formaat)
Grootte advertentie: 1/2 pagina
Sponsorperiode 1 jaar → kosten € 45,- per jaar
9. Advertentie in ons jaarlijks clubblad (A5-formaat)
Grootte advertentie: 1/3 pagina
Sponsorperiode 1 jaar → kosten € 30,- per jaar
10. Sponsoring van de huidige tafeltennistafels (trainingstafel)
met bedrijfsnaam/logo op de zijkant van de tafel.
Sponsorperiode 2 jaar → totale kosten van € 50,- (excl.
bestickering)
Komt neer op € 25,- per jaar.
11. Advertentie in ons jaarlijks clubblad (A5-formaat)
Grootte advertentie: 1/5 pagina
Sponsorperiode 1 jaar → kosten € 20,- per jaar
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Tijden
Competitieavond: De vaste speelavond voor thuiswedstrijden is op
woensdagavond 19.45 uur.
Uitwedstrijden variëren van maandag t/m donderdagavonden, dit is
geheel afhankelijk van de tegenstanders.
Trainingsavonden: Er kan (in principe) elke woensdagavond
getraind worden. Wanneer er 3 teams thuis moeten spelen, is er
namelijk altijd nog ruimte voor een 4e (trainings)tafel.
Als er geen thuiswedstrijd wordt gespeeld, dan kan er wel getraind
worden. Om ervoor te zorgen dat de leden weten wie er allemaal
komen trainen hebben we het medium AFSPREKEN.NL in het
leven geroepen. Dit blijkt goed te werken, maar hierbij willen we wel
verzoeken dat iedereen invult wanneer hij of zij zou willen komen
trainen. Ook als je in principe nooit wilt of niet kunt komen trainen
dan zou het toch fijn zijn als dit op de site ingevuld zou worden.
LET OP: Alleen wel invullen als je wilt komen trainen/vrijspelen en
niet als je een competitiewedstrijd hebt.
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“Moppentrommel”
Alles wat op de grond ligt is vies
Jantje en zijn oma gaan naar de supermarkt.
Jantje ziet 2 euro liggen, vraagt jantje aan zijn oma: “mag ik dat
oppakken?” zegt oma: “nee want alles wat op de grond ligt is vies“
Drie straten verderop vind jantje 20 euro. vraagt die weer: “mag ik
dat op pakken?” zegt oma: “nee want alles wat op de grond ligt is
vies.” Daarna valt oma over een bananenschil vraagt oma: “kan je me
helpen jantje”, waarop hij antwoord: “nee want alles wat op de grond
ligt is vies”

☺☻☺☻☺☻☺
Roodkapje
Roodkapje komt bij het bos en ziet de boze wolf achter de boom
staan ze loopt naar de wolf en zegt: “wat heb jij een kleine oogjes”,
waarop de wolf zegt: “rot op ik zit te schijten!”

☺☻☺☻☺☻☺
Het spoor bijster
Twee dronken kerels zijn 's avonds laat op weg naar huis en komen
op de spoorrails terecht. Ze kruipen over de bielzen verder. 'Jemig,
wat een lange trap', zegt de een. 'O, maar ik hoor de lift al aankomen',
zegt de ander.

☺☻☺☻☺☻☺
Raketje
Een Hollander, een Brabander en een Limburger ontmoeten elkaar op
een ruimtevaartcongres waar ze brainstormen over waar ze een raket
naar toe zou willen sturen. "Wij zouden een raket naar Mars willen
sturen" zegt de Hollander. "Wij naar Jupiter" beweert de Brabander.
"En wij sturen een raket naar de zon" beweert de Limburger. De
Hollander en de Brabander kijken hem verbouwereerd aan: "Dat kan
toch niet, want zo'n raket gaat smelten als ze de zon nadert."
"Bijlange niet" zegt de Limburger "Wij vliegen alleen 's nachts!"
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Locatie
Wedstrijden en andere activiteiten van WETAC vinden plaats in:

Sporthal de Koolakkers / Sportkantine de Froezel
Koolakkers 5
5563 AV Westerhoven.
Telefoon: 040-2045118 (sporthal)
E-mail: froezel@gmail.nl
Website: www.froezel.nl

Natuurlijk heeft Sporthal de Koolakkers / Sportkantine de Froezel
ook een reglement voor het gebruik van de sporthal.
ALLE leden dienen zich dan ook natuurlijk aan dit reglement te
houden. Tevens dienen de tegenstanders ook hiervan op de hoogte
worden gebracht, wanneer ze een eventuele regel overtreden.
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Reglement gebruik sporthal
1.

De sporthal mag alleen worden betreden met
“binnen”-sportschoenen. Deze schoenen mogen pas binnen
worden aangedaan en moeten schone zolen hebben.
Het gebruik van sportschoenen met zolen die strepen op de vloer
nalaten is niet toegestaan.

2.

Het is verboden om in de hal en kleedkamer/douches hars te
gebruiken.

3.

Het is verboden in het gebouw (uitgezonderd in de rookruimte)
te roken

4.

Normaal is het verboden om dranken en etenswaren te nuttigen
in de sporthal, echter heeft WETAC hierop een uitzondering
gekregen. Er mag dus wel een drankje genuttigd worden in de
sporthal, maar voorkom de mogelijkheid dat het omgestoten kan
worden. We moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat alles
netjes opgeruimd wordt.

5.

Het is niet toegestaan de kleedkamers eerder in gebruik te
nemen dan 15 minuten vóór aanvang. (dus vanaf 19.15u)

6.

Het is verboden om vóór aanvang de hal te betreden
(dus vanaf 19.30u)

7.

Tijdens het gebruik van de sporthal mag alleen sportkleding
worden gedragen

8.

De gebruikte materialen dienen op aanwijzing en/of in
samenwerking met de beheerder op de juiste wijze opgeborgen
te worden.

9.

Bij het gebruik van de douches dient u zich af te drogen binnen
het douchegedeelte.
Dit voorkomt het inlopen van water in de sporthal.
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10. Het is niet toegestaan de kleedkamers en douches langer te
gebruiken dan strikt noodzakelijk..
11. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden
gedeponeerd.
12. De gebruiker van de sporthal vrijwaart de verhuurder voor
aansprakelijkheid van alle schade en ongevallen die de
gebruikers en/of toeschouwers lijden of overkomen.
13. De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor beschadigingen,
diefstal of vermissingen van eigendommen van de gebruiker.
14. De huurder is aansprakelijk voor alle schade en/of gebreken die
tijdens het gebruik van het gebouw of de inventaris door de
huurder wordt toegebracht, alsmede voor verontreiniging van de
sporthal en bijbehorende ruimten. De hierdoor ontstane kosten
komen geheel voor rekening van de huurder.
15. De gebruiker dient de beheerder onmiddellijk in kennis te stellen
van alle schaden en/of gebreken die tijdens het gebruik is/zijn
ontstaan of is/zijn toegebracht.
16. Aanwijzingen van de beheerder of diens plaatsvervanger ten
aanzien van het gebruik van de accommodatie behoren direct en
stipt te worden opgevolgd.
17. De beheerder of diens plaatsvervanger hebben het recht
onverwijld eenieder het (verder)gebruik van de sporthal te
ontzeggen bij het niet nakomen van dit reglement of bij het niet
opvolgen van aanwijzingen.
18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de
beheerder.
Door gebruik te maken van de sporthal en de bijbehorende ruimten
verklaart u bekend te zijn met en u te houden aan de in dit reglement
opgenomen bepalingen.
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Huishoudregels cq. mededelingen van WETAC
Ook wij als tafeltennisvereniging hebben natuurlijk enkele
huishoudelijke regeltjes cq. mededelingen waarvan wordt geacht dat
elke lid zich hieraan zal houden.
a) Tijdens de competitie worden jullie geacht om uiterlijk 19.30 u.
aanwezig te zijn i.v.m. het opzetten van de tafels. Dit is voor de
tegenstanders wel zo netjes zodat ze niet in een lege zaal
belanden en tot ± 19.45 u moeten wachten voordat er iemand op
komt dagen van de thuisploeg. Na afloop dienen de tafels door
de Wetac-leden zelf opgeruimd te worden.
b)

De ruimte moet na het opruimen er hetzelfde uitzien als bij
binnenkomst. Dus ook de tafels en stoelen opruimen en tevens
de tafels even af te poetsen. (e.e.a. in overleg met de beheerder)

c)

Bij het opzetten en opruimen van het materiaal, wordt er wel
verwacht dat er zuinig met de spullen omgegaan wordt.

d)

De tafeltennistafels mogen niet op de wielen staan, maar op de
poten. (let er goed op)

e)

Bij ongevallen tijdens trainingen of wedstrijden is iedereen zelf
hoofdelijk aansprakelijk.

f)

Wees zuinig op spullen die (gedeeltelijk of geheel) eigendom
zijn van de vereniging.

g)

Om toch als vereniging netjes over te
komen bij de tegenstanders, dienen de
tafels regelmatig gepoetst te worden.
In de kist ligt hiervoor
een poetsdoek + glassex.

h)

Iedereen dient het reglement
van de sporthal strikt na te leven.

i)

Voor eventueel muziek in de zaal ook te overleggen met de
aanwezige beheerder (ook overleg met de tegenstanders
of ze dit storend vinden).

j)

Zoals jullie zullen merken staat er in dit clubblad helaas weinig
of géén sponsor vermeldt dit mogen er natuurlijk best meer
worden, hierbij dus een verzoek aan de leden om sponsor(en) te
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zoeken voor het komende clubblad en op de site.
De prijzen staan elders in het blad vermeld.
k)

Gelieve de data van het jaarprogramma meteen op
je eigen kalender/agenda te zetten, zodat je ze niet meer vergeet.

l)

Wanneer er een activiteit/toernooi wordt georganiseerd en je
bent verhinderd dan wordt er wel van jullie verwacht dat deze
afmelding aan de desbetreffende personen wordt doorgegeven.
Invullen van de verstuurde AFSPREKEN.nl

m) Gelieve aan de wedstrijdsecretaris (Gerwin) door te geven
wanneer er persoonlijke gegevens gewijzigd zijn, zodat dit
doorgegeven kan worden naar de overige leden toe. Zij kunnen
dit dan in hun boekje veranderen, dus blijven deze gegevens bij
de leden up to date.
n) Bij berichtgeving(en) over diverse interne cq. externe toernooien
wordt er wel verwacht dat hierop wordt gereageerd.
o)

De tafeltennistenues zijn en blijven eigendom van de vereniging
(wees dus zuinig op deze spullen, ze worden maar 1x verstrekt.)
- Bij de wedstrijden wordt er verwacht dat alle spelende leden
de kleding draagt die we daarvoor aangeschaft hebben
(ook de shorts en trainingspakken).
- Gelieve tijdens trainingen niet het wedstrijdtenue
(short en shirt) te dragen.

p)

Elk lid die deelneemt aan de TLE-competitie dient het
competitiereglement van de TLE doorgenomen te hebben. (deze
staan op de site van de TLE www.ttle.nl en liggen in de kist)
Tevens staan deze vermeld in de TLE-er nr. 1

Aanvoerder
Elk team heeft een aanvoerder
Dit jaar is dat voor: WETAC 1 →
WETAC 2 →
WETAC 3 →

Bob Bruns
Roel van den Berg
Bart Bartholomeus

De taken van de aanvoerder zijn:
1. De aanvoerder dient goed op de hoogte te zijn van het
competitiereglement van de TLE, welke in TLE-er nr. 1
vermeld staat.
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2.

Correct invullen + ondertekenen van het wedstrijdformulier.
Ook bij het digitaal opsturen van de wedstrijdformulieren
dienen de beide formulieren ondertekend te zijn, om er
eventueel op terug te kunnen vallen. (bewaren tot eind seizoen)

Art. 9 gewijzigd van het competitiereglement van de TLE.
Alleen het thuisspelende team is verplicht een volledig ingevuld en
door beide aanvoerders ondertekend papieren wedstrijdformulier te
bewaren gedurende het lopende seizoen. Het thuisspelende team is
verplicht een digitaal wedstrijdformulier in te vullen, digitaal te
ondertekenen en te zenden aan de tegenstander en de
competitieleider. Vervolgens ondertekend ook de tegenstander dit
digitaal toegezonden wedstrijdformulier en stuurt dit eveneens
digitaal naar de competitieleider. Het wedstrijdformulier dient
uiterlijk de woensdag volgend op de reguliere speelweek in diens
bezit te zijn.
Slechts bij hoge uitzondering is het toegestaan papieren
wedstrijdformulieren te ondertekenen en op te sturen naar de
competitieleider.
Voor het niet tijdig of niet inzenden, en het onvolledig en/of foutief
invullen van het wedstrijdformulier wordt een boete berekend van €
2,00. Bij een onvolledige opkomst is het niet toegestaan gegevens van
de ontbrekende speler(s) in te vullen. Overtreding hiervan wordt
beboet met uitsluiting van deelname aan TLE-activiteiten van de
aanvoerder(s), dit ter beoordeling van het TLE-bestuur.
3.

Het wedstrijdformulier digitaal in te vullen en te versturen
naar de aanvoerder van de tegenstander alsmede de
competitieleider van de TLE en naar het algemene
e-mailadres van WETAC→ wetac@upcmail.nl

4.

De aanvoerder van elk team dient het aantal wedstrijden
per invaller bij te houden. (hierbij tellen ook de
bekerwedstrijden mee) Een speler van een lager team mag
maximaal 6x invallen, daarna behoort deze speler automatisch
tot het hoger geklasseerde team, en mag dus niet meer met het
eigen team meespelen. Indien het zover mag komen eerst
overleggen met de wedstrijdsecretaris (Gerwin) voordat de
desbetreffende speler voor de 6e maal invalt om problemen
met het lager geklasseerd team te voorkomen.
- 16 -

5.

De aanvoerder dient er zoveel mogelijk voor te zorgen dat de
wedstrijden op de geplande data gespeeld worden, indien dit niet
mogelijk is de wedstrijd te verzetten. Hierbij moet rekening
worden gehouden met het volgende:
a) De verzette wedstrijd zo vlug mogelijk na de geplande
data te spelen of eerder, en geen lange tijd te laten
verstrijken. Hierover contact op te nemen met de aanvoerder
van het andere team. Zorg er wel voor dat er geen
onduidelijkheden over de nieuwe datum kunnen ontstaan.
b) Let op: Op achterzijde formulier te noteren dat de wedstrijd
verzet is, en tevens de oorspronkelijke speelweek invullen.
(ook bij het digitaal invullen het verzet-formulier gebruiken)
c) De verzette wedstrijd mag nooit plaatsvinden na de door de
TLE aangegeven laatste speelweek (zie jaarprogramma)
d) De competitieleider van de TLE (Jos Wouters) en de
wedstrijdsecretaris (Gerwin) moeten op de hoogte worden
gebracht van deze wedstrijd.
Middels digitale wedstrijdformulier (tabblad verzetten)
e) Bij verzette (thuis)-wedstrijden eerst even de mogelijkheden
te bekijken i.o.m. de wedstrijdsecretaris
Hoeveel teams spelen er al thuis ?
Er moet namelijk te allen tijde minimaal 1 tafel
overblijven waarop getraind kan worden.

6.

De aanvoerder dient zich bewust te zijn van de mogelijke boetes
die de TLE op kan leggen. De boetes van de TLE zijn:
a) € 2,- per keer dat het formulier verkeerd is ingevuld of te
laat is opgestuurd. (art. 9)
b) € 2,- per keer dat een verzette wedstrijd niet tijdig of
helemaal niet doorgegeven is. (art. 18)
c) € 10,- per keer dat het team niet komt opdagen, of de
wedstrijd wordt niet gespeeld. (art. 12)
d) € 10,- per keer dat het team onvolledig op komt dagen
tijdens een wedstrijd (met 2 man.) Deze maatregel geldt
niet bij de eerste 2x dat dit gebeurt. (art.11)
e) € 50,- voor het terugtrekken team uit de competitie (art. 10)
f) € 15,- per keer wanneer een niet gerechtigde speler
deelneemt aan de wedstrijd (art. 6)
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* LET OP: wanneer de vereniging een boete
opgelegd krijgt van de TLE naar aanleiding
van de bovenstaande genoemde punten, dan
wordt door het bestuur gekeken of de boete
door de vereniging betaalt wordt of dat het
verhaald wordt op het desbetreffende
“nalatige”team.

Materiaal
Om ervoor te zorgen dat we niet elk jaar materiaal aan te hoeven
schaffen, willen we de leden dringend verzoeken om zuinig met de
spullen om te gaan. Minimaal 1x per jaar wordt er onderhoud aan het
materiaal gepleegd, dit zal meestal plaatsvinden voorafgaand aan de
start van de competitie.
Indien er gebreken aan het materiaal zijn of extra materiaaal (bv.
balletjes) nodig zijn, gelieve dit dan door te geven aan 1 van de
bestuursleden.
Om representatief voor de dag te komen is het wel zo fraai om de
tafels voorafgaand aan de wedstrijden een keer te poetsen met de
daarvoor bestemde glassex die in de kast ligt.
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Teamsamenstelling seizoen 2015-2016:
1e team (overgangsklasse)
Bob Bruns (aanv)
D-cat
Jac Adams
E-cat
John Smaling
C-cat
Michael Keijzer D-cat

2e team (overgangsklasse)
Roel van den Berg (aanv)
Peter van Aarle
Sandra van Ampting
Gerwin van Ampting

D-cat
C-cat
D-cat
B-cat

Reserve bij team 1 + 2:
Rowan van Dijk
Ralf Verrijt
Iwan Wijnen

B-cat
C-cat
B-cat

3e team

(3e klasse)

Bart Bartholomeus (aanv)
Jelle Smolders
Ria Mooy
Harry Seyfarth
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G-cat
G-cat
G-cat
H-cat

Alleen toernooien
Nick Mooy
Robert Winters
John Mandemakers
Tim Senders

Ereleden

Annie van Ampting
John van Roy
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Wedstrijdschema 1e helft competitie (2015-2016)
Aangegeven weken betreft de speelweken van TLE (zie TLE-er nr.1)
Week 1: wo. 23-sep-15
di. 22-sep-15

19.45 WETAC 1 - WETAC 2
19.30 Art V’waard 4- WETAC 3

Week 2: ma. 28-sep-15
wo. 30-sep-15
wo. 30-sep-15

19.45 ECVA 2
19.45 WETAC 2
19.45 WETAC 3

-

WETAC 1
Art V’waard 2
Flash 9

Week 3: wo. 07-okt-15
do. 08-okt-15
wo. 07-okt-15

19.45 WETAC 1
20.00 Flash 4
19.45 WETAC 3

-

Renata 3
WETAC 2
Kinawo 3

Week 4: wo. 14-okt-15
ma. 12-okt-15
di. 13-okt-15

19.45 WETAC 1 19.45 ECVA 2
19.30 Art V’waard3 -

Flash 4
WETAC 2
WETAC 3

Week 5: do. 22-okt-15
wo. 21-okt-15

19.30 Kinawo 1
19.45 WETAC 2
WETAC 3 VRIJ

-

WETAC 1
Kinawo 2

Week 6: wo. 04-nov-15
ma. 02-nov-15
do. 05-nov-15

19.45 WETAC 1 19.30 S&O TNT 1 20.00 Best 3
-

Best 1
WETAC 2
WETAC 3

Week 7:
wo. 11-nov-15
wo. 11-nov-15

WETAC 1 VRIJ
19.45 WETAC 2
19.45 WETAC 3

-

Kinawo 1
Helmond 1

Week 8: wo. 18-nov-15
do. 19-nov-15
di. 17-nov-15

19.45 WETAC 1
20.00 Best 2
19.45 Nuenen 3

-

Kinawo 2
WETAC 2
WETAC 3

Week 9: di. 01-dec-15

19.30 Art V’waard2WETAC 2 VRIJ
19.30 Helmond 2 -

WETAC 1

do. 03-dec-15
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WETAC 3

Week 10: ma. 07-dec-15
wo. 09-dec-15
wo. 09-dec-15

19.30 S&O TNT 1 19.45 WETAC 2 19.45 WETAC 3 -

WETAC 1
Best 1
Geenhoven 4

Week 11: wo. 16-dec-15
ma. 14-dec-15
do. 17-dec-15

19.45 WETAC 1
19.30 Renata 3
19.45 Stiphout 2

Best 2
WETAC 2
WETAC 3

-

LET OP: de volgende dagen kunnen we niet in de zaal:
- woensdag 10 februari 20164 (dag na carnaval)
- overige dagen welke we eventueel niet in de sporthal
terecht kunnen worden via mail en/of afspreken.nl
meegedeeld!!!!
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Wedstrijdschema 2e helft competitie (2015-2016)
Aangegeven weken betreft de speelweken van TLE (zie TLE-er nr.1)
Week 12: wo. 13-jan-16
wo. 13-jan-16

19.45 WETAC 2
19.45 WETAC 3

Week 13: wo. 20-jan-16
di. 19-jan-16
do. 21-jan-16

19.45 WETAC 1 - ECVA 2
19.30 Art V’waard 2- WETAC 2
20.00 Flash 9
- WETAC 3

Week 14: ma. 25-jan-16
wo. 27-jan-16
do. 28-jan-16

19.30 Renata 3
19.45 WETAC 2
19.30 Kinawo 3

Week 15: do. 04-feb-16
wo. 03-feb-16
wo. 03-feb-16

20.00 Flash 4
19.45 WETAC 2 19.45 WETAC 3 -

WETAC 1
Ecva 2
Art V’waard 3

Week 16: wo. 17-feb-16
do. 18-feb-16

19.45 WETAC 1
19.30 Kinawo 2
WETAC 3 VRIJ

-

Kinawo 1
WETAC 2

Week 17: do. 10-mrt-16
wo. 09-mrt-16
wo. 09-mrt-16

20.00 Best 1
19.45 WETAC 2
19.45 WETAC 3

-

WETAC 1
S&O TNT 1
Best 3

Week 18:
do. 17-mrt-16
do. 17-mrt-16

WETAC 1 VRIJ
19.30 Kinawo 1
19.30 Helmond 1

-

WETAC 2
WETAC 3

Week 19: do. 24-mrt-16
wo. 23-mrt-16
wo. 23-mrt-16

19.30 Kinawo 2
19.45 WETAC 2
19.45 WETAC 3

-

WETAC 1
Best 2
Nuenen 3

Week 20: wo. 06-apr-16

19.45 WETAC 1
WETAC 2 VRIJ
19.45 WETAC 3

-

Art V’waard 2

-

Helmond 2

wo. 06-apr-16
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-

-

WETAC 1
Art V’waard 4

WETAC 1
Flash 4
WETAC 3

Week 21: wo. 13-apr-16
do. 14-apr-16
di. 12-apr-16

19.45 WETAC 1 20.00 Best 1
19.30 Geenhoven 4 -

S&O TNT 1
WETAC 2
WETAC 3

Week 22: do. 21-apr-16
wo. 20-apr-16
wo. 20-apr-16

20.00 Best 2
19.45 WETAC 2
19.45 WETAC 3

WETAC 1
Renata 3
Stiphout 2

LET OP:

Noteer alle datums van
de wedstrijden en van
ons jaarprogramma
in je agenda !!!
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-

Jaarprogramma seizoen 2015-2016
Materiaalonderhoud:

???

Openingstoernooi:
wo. 09 september 2015
Vervangen door het Clubkampioenschap seizoen 2014/2015

(wk 37)

1e Ronde TLE beker:

14 t/m 18 september 2015

(wk 38)

Start competitie:

21 t/m 25 september 2015

(wk 39)

WETAC-Jeugdtoernooi:

???

(wk ??)

2e Ronde TLE beker:

23 t/m 27 november 2015

(wk 48)

Veteranentoernooi:

za. 19 december 2015

(wk 51)

WETAC-plankentoernooi:

wo. 23 december 2015

(wk 52)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

Westerhovens Winterfeest

zo. 03 januari 2016

(wk 01)

TLE/Flash dubbeltoernooi:

04 t/m 08 januari 2016

(wk 01)

3e Ronde TLE beker:

29 febr. t/m 04 maart 2016 (wk 09)

TLE toernooi:

medio maart 2016

(wk ??)

Einde competitie:

18 t/m 22 april 2016

(wk 16)

Laatste mogelijkheid inhalen: 02 t/m 06 mei 2016
e

(wk 18)

4 Ronde TLE beker:

09 t/m 13 mei 2016

(wk 19)

½ Finale TLE beker:

di. 17 mei 2016

(wk 20)

Finale TLE beker:

do. 19 mei 2016

(wk 20)

Ledenvergadering:

wo. 18 mei 2016

(wk 20)

Achtkampen:

23 mei t/m 03 juni 2016

(wk 21+22)

Achtkamp bij WETAC:

wo. 25 mei 2016

(wk 21)

WETAC-clubkampioenschap: wo. 08 juni 2016

(wk 23)

Feestavond (door team 1): datum door team zelf te bepalen
(deze tijdig door te geven zodat de leden de datum wel vast kunnen zetten)
Regionale zomercompetitie:
►

nader te bepalen

Overige activiteiten (externe toernooien ed.) hangt op het prikbord en
worden middels email kenbaar gemaakt. Graag hierop wel reageren

Alle activiteiten van WETAC beginnen om 20.00u
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Verjaardagskalender

01 januari 1943

Annie van Ampting (erelid)

22 januari 1967

John Mandemakers

27 januari 1965

Iwan Wijnen

12 februari 1989

Rowan van Dijk

15 februari 1970

Sandra van Ampting

21 februari 1973

Bart Bartholomeus

07 maart 1991

Robert Winters

08 maart 1947

Harry Seyfarth

21 maart 1953

Roel v.d. Berg

29 april 1996

Jelle Smolders

30 april 1994

Tim Senders

24 augustus 1980

Ralf Verrijt

05 september 1963

Peter van Aarle

28 september 1960

Michael Keijzer

29 september 1940

Jac Adams

14 oktober 1948

Bob Bruns

24 oktober 1972

Gerwin van Ampting

08 december 1954

Ria Mooy

15 december 1986

Nick Mooy

19 december 1940

John Smaling

27 december 1945

John van Roy (erelid)
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“Toppunten”
1. Wat is het toppunt van rekenen?
Aftrekken totdat je een breuk krijgt
2. Wat is het toppunt van arrogantie?
Denken dat je op mij lijkt
3. Wat is het toppunt van zelfvertrouwen?
Een scheet laten als je aan de diarree bent
4. Wat is het toppunt van geduld?
Op je kop gaan staan en wachten tot je broek afzakt.
5. Wat is het toppunt van SM sex?
De zweep aan de muur hangen en met je vrouw slaan.
6. Wat is het toppunt van cowboyseks?
Een kut met klapdeuren
7. Wat is het toppunt van lef?
Tegen een politieagent zijn benen pissen en
vragen of dat het warm is.
8. Wat is het toppunt van sadisme?
Een helikopter met een schietstoel
9. Wat is het toppunt van herfst?
Wakker worden en je eikel naast je bed zien liggen
10. Wat is het toppunt van precisie?
Een string vol schijten
11. Wat is het toppunt van beleefdheid?
Op je eigen tenen gaan staan en sorry zeggen
12. Wat is het toppunt van luiheid?
Vroeger opstaan om langer te kunnen rusten
13. Wat is het toppunt van een binnenpretje?
Een tampon met jeukpoeder op
14. Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid?
Door het sleutelgat kijken van een glazen deur
15. Wat is het toppunt van zieligheid?
Een orgasme faken bij het masturberen
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Jaaroverzicht seizoen 2014-2015
TLE-competitie + beker:
Over het seizoen 2014-2015 is Wetac 1 met machtsvertoon kampioen
geworden van de Ereklasse TLE (Tafeltennis Liga Eindhoven). Alle
18 wedstrijden werden gewonnen en men eindigde met 36 punten,
zonder één verliespunt. De voorsprong op nummer twee Renata
bedroeg 8 punten. Ook zijn alle drie de spelers uitgenodigd om deel
te nemen aan de finale van de achtkamp op 21 april a.s. Soms werd er
nipt gewonnen (6-4) maar kwam de zege toch tot stand door een sterk
collectief optreden. De winstpercentages die behaald waren voor
Robert Winters (59%) Nick Mooij (78%) en kopman John
Mandemakers verloor maar één potje (97%). Afgelopen dinsdag
werden zij gehuldigd bij de Froezel in Westerhoven tijdens de
Algemene Ledenvergadering. Dit succesvolle team stopt er volgend
seizoen (tijdelijk) mee maar kan kijken op een uitstekend palmares.
Zo werd men twee keer kampioen in vier jaar en werd de beker drie
keer achter elkaar gewonnen. Ook hebben zij de gezelligheid hoog in
het vaandel staan, want op woensdagavond bij Froezel werden er
steevast vlam tosti’s en kippenvleugeltjes genuttigd met de nodige
biertjes. Dit jaar verloor men de kwartfinale van de beker
onfortuinlijk tegen Renata op punten tellen, men kwam vier punten te
kort. Nick, Robert en John van harte gefeliciteerd en bedankt voor
bewezen diensten.
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Wetac 1 + Wetac 2
Stand ERE-Klasse & persoonlijke resultaten Wetac 1 + Wetac 2
Team

Sp Wi Ge Ve Pn Voo Teg

1 Wetac 1

18 18

0

0 36 135 45

2 Renata 1

18 13

2

3 28 111 69

3 de Wiekslag 1 18 12

1

5 25 110 70

4 Wetac 2

2

6 22 106 74

5 de Wiekslag 2 18

18 10
7

5

6 19

98 82

6 ECVA 1
7 Flash 1

18

6

3

9 15

86 94

18

6

1 11 13

81 99

8 de Wiekslag 3 18

5

3 10 13

79 101

9 de Wert Acc 1 18
18
10 Flash 2

3

1 14

7

65 115

1

0 17

2

29 151

Achtkampresultaten WETAC 1
Naam
Pos Gsp Gew Perc.
John
3
39
38 98 %
Nick
4
54
42 78 %
Robert
11
54
32 60 %
Sébastien 40
3
2 67 %
Achtkampresultaten WETAC 2
Naam
Pos Gsp Gew Perc.
Marc
5
42
35 84 %
Tim
8
48
33 69 %
Iwan
22 42
15 36 %
Gerwin
26 18
9 50 %

Wetac 3 + Wetac 4
Stand Overgangsklasse & persoonlijke resultaten Wetac 3 + Wetac 4

Team

Sp Wi Ge Ve Pn Voo Teg

1 Veldhoven 1 20 16

3

1 35 147 53

2 HTC 3
3 Renata 3

20 11

8

1 30 118 82

20 12

4

4 28 116 84

4 Kinawo 1

20 10

3

7 23 107 93

5 Best 1

20

8

5

7 21 108 92

6 Wetac 3

20

8

4

8 20

91 109

7 Flash 5

20

6

5

9 17

99 101

8 Wetac 4
20
9 S&O TNT 1 20

7
3

3 10 17
6 11 12

90 110
85 115

10 S&O TNT 2 20

2

5 13

9

80 120

11 ECVA 2

3

2 15

8

59 141

20
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Achtkampresultaten WETAC 3
Naam Pos Gsp Gew
Perc.
John
9 48
35
73 %
Michael 26 36
16
45 %
Bob
33
45
10 23 %
Jac
37
42
8 19 %
Achtkampresultaten WETAC 4
Naam Pos Gsp Gew
Perc.
Peter
14 60
32
54 %
Sandra 21 48
23
48 %
Roel
29
60
17 29 %
Rowan
43
6
6 100 %
Ralf
44
6
4
67 %

Wetac 5
Stand 3e Klasse & persoonlijke resultaten Wetac 5
Team
1 De Kuub 2

Sp Wi Ge Ve Pn Voo Teg
20 16 1 3 33 149 51

2 Snelle Batje 1 20 15

2

3 32 131

69

3 Geenhoven 3
4 Kinawo 3

20 12

2

6 26 123

77

20 10

6

4 26 119

81

5 Stiphout 2

20 12

2

6 26 116

84

6 Nuenen 3
7 V’waard 3

20

8

4

8 20

98 102

20

8

4

8 20

95 105

8 Flash 10

20

8

1 11 17

92 108

9 Best 3

20

5

1 14 11

89 111

10 Wetac 5

20

2

3 15

7

55 145

11 ECVA 5

20

1

0 19

2

33 167

Achtkampresultaten WETAC 5
Naam Pos Gsp Gew
Perc.
Bart
22 48
18
38 %
Jelle
24
39
16 41 %
Ria
32 27
12
45 %
Harry
44 54
4
8%
Marielle 60
12
0
0%

8-kampen:
Ook dit jaar wisten diverse wetac-spelers zich bij de beste 8 van hun
competitie te scharen. Hierdoor werden ze dan ook uitgenodigd om
de achtkamp te spelen.
8-kamp Ereklasse:
Tim Senders (1e)
Nick Mooy (2e)
Robert Winters (5e)
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Regionale zomercompetitie 2015:
Geslaagde zomercompetitie 2015 de Kempen tafeltennis
Alweer voor het vierde jaar op rij hebben de regionale verenigingen
Wilvo/ Bergeijk, Wetac Westerhoven en Artisan en Geenhoven uit
Valkenswaard hun onderlinge competitie gehouden. Op vrijdag 26
juni werden de finales afgewerkt bij Artisan in Valkenswaard. En
ondanks de broeierige warmte in de speelzaal werd er weer met heel
veel inzet gestreden om de eindoverwinning.
Van de 12 deelnemende teams bleek uiteindelijk het team Bergeijk 2
de gelukkige winnaar te zijn geworden na een 4-3 zege op Artisan
Valkenswaard 1. De derde plaats werd behaald door het team Wetac
2. Namens Artisan werden de prijzen uitgereikt door secretaris Bob
Loesberg, die zeer tevreden terugkeek op een prima geslaagde avond.
Complimenten waren er ook voor met name Tom Vlassak die een
belangrijk aandel heeft gehad in de organisatie van deze competitie.

De uiteindelijke winnaars Bergeijk 2
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Interne activiteiten seizoen 2014-2015:
Door omstandigheden heeft Gerwin te kennen gegeven de
toernooiverslagen niet meer voor zijn rekening te nemen.
Helaas is er niemand binnen de vereniging opgestaan die deze taak
van Gerwin over kan of wil nemen.
Hierdoor volgt nu alleen nog maar de uitslagen van de gespeelde
toernooien
Openingstoernooi 2014/2015:
Geen gegevens bekend
Westerhovens Jeugdtafeltennistoernooi 2014
Door het onderhoud dat in de herfstvakantie plaats vond in De
Buitengaander kon het Westerhovens Jeugdtafeltennistoernooi helaas
niet door gaan. Hopelijk volgend weer.
Piramide toernooi 2014/2015:
Geen gegevens bekend
Plankentoernooi 2014/2015
I.v.m. de regionale zomercompetitie is het teamtoernooi dit jaar
helaas niet doorgegaan.
Clubkampioenschap seizoen 2014/2015:
Door omstandigheden kon het clubkampioenschap niet aan het einde
van het seizoen 2014/2015 gehouden worden, echter is er door het
bestuur besloten om het clubkampioenschap vooraf aan het nieuwe
seizoen te houden, dit ten koste van het openingstoernooi van het
seizoen 2015/2016 wat dan ook komt te vervallen.
Doordat de opkomst zeer goed was werd er besloten om het
kampioenschap op te splitsen in 2 poules. Poule A werd
vertegenwoordigd door zeg maar de “voormalige” ereklasse spelers
(+ John Smaling) en poule B bestond uit de overige aanwezig leden.
Deze opsplitsing resulteerde (met name in poule B) in zeer spannende
wedstrijden.
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De einduitslag van het clubkampioenschap is geworden:
Poule A:
Poule B:
e
1 John Mandemakers
1e Sandra van Ampting
e
2 Tim Senders
2e Roel van den Berg
3e Nick Mooy
3e Jac Adams
e
4 Gerwin van Ampting
4e Michael Keijzer
5e Rowan van Dijk
5e Bart Bartholomeus
e
6 John Smaling
6e Bob bruns
John en Sandra mochten hun welverdiende prijs ophalen welk werd
gesponsord door de Froezel.
Al met al was deze nieuwe opzet van het clubkampioenschap zeker
voor herhaling vatbaar.
Uitwisseling met badmintonclub Bergeijk:
Voor het eerst werd er dit jaar een uitwisseling met de badmintonclub
Bergeijk gehouden, vele leden van hun hebben in het verleden ook bij
de badmintonclub Westerhoven (Koolrakkers) gezeten.
Deze is enkele jaren geleden ter ziele gegaan, waardoor wetac nu in
de sporthal terecht kan.
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Na eerst een uitleg hoe het
tafeltennis in zijn werk gaat en
enkele demonstratie slagen
(services) te hebben laten zien
werd er een vriendschappelijk
toernooitje
opgezet.
Een
badmintonner(ster) en een
wetac-lid werd aan mekaar
gekoppeld om zo een dubbel
partij te spelen.
Het was leuk om te zien hoe
fanatiek ze waren. De meeste
gaven achteraf wel toe dat ze
niet verwacht hadden dat
tafeltennissen zo moeilijk was,
maar dat nam niet weg dat ze
toch een leuk balletje hebben kunnen slaan.
Al met al een geslaagde eerste uitwisseling, nu maar afwachten hoe
de tafeltennissers kunnen badmintonnen. We zullen zien ☺☺☺

- 35 -

Personeelsavond Bax Metaal:
Bax Metaal kwam met het verzoek of we een sportieve avond in
elkaar konden zetten die bestemd was voor het personeel van Bax
Metaal, het zou ongeveer 60 personen betreffen.
Nu hadden wij er hier natuurlijk wel oren naar, want wat is er nou
leuker om deze mooie sport onder de mensen te brengen.
Nu hebben we in de sporthal wel veel ruimte, maar niet genoeg tafels
om iedereen aan spelen te laten toe komen. Er werd dan ook besloten
om een darttoernooi + een tafeltennistoernooi in elkaar te zetten.
Tijdens het tafeltennissen werden er wel enkele talenten gespot, maar
helaas leverden dit geen aanwas van het ledenbestand op. De beide
toernooitjes verliepen voorspoedig en het werd dan ook een heel
gezellige en gemoedelijke avond. Met andere woorden is het zeker de
moeite waard om zo’n avond te organiseren. (nu zijn we er qua
sponsoring op vooruit gegaan, maar wie weet komen er een volgende
keer wel leden bij. We blijven het proberen om deze sport meer
toegankelijk te maken, en wie weet leidt dit ooit alsnog tot enkele
nieuwe leden. (We blijven hopen)
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Procedure binnen WETAC voor de
samenstelling van teams in de TLE-competitie
a. De leden ontvangen de noodzakelijke gegevens van de enquête
vóór de geplande ledenvergadering.
b. Alle leden ontvangen voor eind april een vragenlijst met vragen
betreffende:
- in welke klasse wil je spelen
- is er voorkeur om met 3 of 4 spelers in een team te spelen
- voorkeur voor een reserveplaats
- voorkeur voor 'n bepaalde teamsamenstelling
- overige op- of aanmerkingen (ook vertrouwelijke van
bestaande teams).
c. Leden dienen voor 1 mei, na overleg met
huidige en toekomstige teamleden, een voorstel in betreffende:
- teamsamenstelling met evt. reserve
- de klasse
- de aanvoerder
d. Het bestuur overlegt daarna met betrokkenen, wanneer het
bestuur met het ingediende voorstel niet akkoord gaat.
e. Het bestuur legt beide voorstellen aan de leden voor. Wanneer ze
niet tot overeenstemming zijn gekomen met een team.
f.

Het bestuur, de ledenvergadering gehoord hebbend, maakt een
keuze, en deze beslissing van het bestuur is bindend.

g. Bij aanname van een nieuw lid wordt een soortgelijke procedure
gevolgd.
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De T.L.E.

Wetac is aangesloten bij de T.L.E.: Tafeltennis Liga Eindhoven. De
T.L.E. bestaat uit een federatie van 20 tafeltennisverenigingen met
gezamenlijk 63 teams, die in 6 verschillende klassen een beker- en
een onderlinge competitie spelen.
Tevens is aan de competitie een achtkamp verbonden per klasse voor
de acht beste spelers.
Een wedstrijd wordt gespeeld tussen 2 teams bestaand uit elk 3
personen. Iedere speler speelt 3 wedstrijden, daarnaast wordt door het
team een dubbel wedstrijd gespeeld.
De games worden tot 21 punten gespeeld.
Wetac speelt met 3 teams in de T.L.E.-competitie
De T.L.E. heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Het bestuur
van de T.L.E. vergadert regelmatig en houdt eenmaal per jaar een
vergadering voor alle aangesloten verenigingen.
De T.L.E. geeft tevens een clubblad uit: de T.L.E.-er.
Zie ook de site van de TLE (www.ttle.nl) voor overige informatie.
Het competitiereglement, de huishoudelijke regels alsmede de
statuten van de TLE zijn te vinden op bovengenoemde site.
Daarnaast ligt er een kopie van het competitie reglement en de
huishoudelijke regels in de materiaalkist ter inzage.

Wij wensen iedereen een gezond en
sportief seizoen 2015/2016 toe!
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PUZZEL:
T
W
T
S
N
I
W
T
E
S
R
E
T
N
I
W

H
S
N
E
K
E
IJ
Z
E
R
U
U
T
S
E
B

G
M
E
N
E
R
O
S
N
O
P
S
T
P
IJ
Y

I
A
D
D
E
A
R
T
N
O
C
N
R
D
O
R

L
L
I
E
X
P
R
E
S
S
Z
O
E
R
T
E

Woordzoeker WETAC 2015/2016
X U L
I N G
V E E
R S S
F T C
K R O
IJ E O
D S R
N S D
A I U
V E V
N A S
N P N
O K E
J I T
L E P

E K A M
T Z N B
S I E A
P D A L
A W E T
Z F A M
A A S B
L M T H
S H P S

O M O E
S O A C
T L A K
C D N E
A E L V
X R E R
E S G N
Sponsoren
Bax metaal
Bruns
bij de Neut
Claes design
de Froezel
Express zo
Heesterbike
Luxlight
Seuntiens
WE provide
Bedankje
Wetac

van Aarle
Adams
van Ampting
Bartholomeus
van den Berg
van Dijk
Keijzer
Mandemakers
Mooy
van Roy
Senders
Seyfarth
Smaling

T
T
K
B
E
A
S

E
I
T
E
A
A
E
D
F

D
E
M
E
C
T
E
I
R

N
X
T
K
K
S
N
U
R

T N A B A R
E E D S P U
L N A U L S
R IJ M C A E
A W S O N Y
A I N F K F
N B E N E A
A M I J N R
V P T E T T
S N N K O H
A G U R E T
I R E E R E
D B S E N M
B T P V O P
E X A M O O
E N O S I T

E
I
L
B
U
L
C

B
E
N
A
A
L
S

B
E
F
G
E
Y
C

D
L
A
B
T
E
N

Smolders
Verrijt
Wijnen
Winters
Aanleg
Actie
Backspin
Bestuur
Brabant
Clubkampioen
Clubliefde
Contra
Evident

Exact
Expert
Feest
Focus
Gescoord
Indruk
Netbal
Netpost
Openingstoernooi
Op het kantje
Plankentoernooi
Rally
Rubber

I
O
O
N
R
E
O
T
S
G
N
I
N
E
P
O

Setwinst
Site
Slaan
Slag
Speler
Stress
Tafeltennisclub
Teams
Tempo
Topspin
Zwaai

Streep de bovenstaande woorden in het diagram door.
De overgebleven letters vormen in de leesrichting de oplossing

OPLOSSING: ………………………………………………
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B
A
R
T
H
O
L
O
M
E
U
S
E
R
Y
E
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Kolofon:
Redactie:

Gerwin van Ampting
Roel van den Berg

Drukwerk:

Wetac

Lay-out:
Omslag:

Gerwin van Ampting
Bob Bruns
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