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Bestuur
Voorzitter

Mark Rovers, markrovers64@gmail.com

Secretaris

Johan Heurter, attc77@chello.nl

Penningmeester

William Vlamings, w.vlamings@bbhmail.nl

PR

Frederieke v.d. Poel,
frederiekevdpoel@hotmail.com

Website

Dorette van den Elsen
dvd.e@live.nl

Bank

Rabobank, rek.nr. NL70 RABO 0101 4135 56

Accommodatie

Jan van Rixtelstraat 30, 5735 GA Aarle-Rixtel
tel. 06-22176068

Postadres

Langeakker 33, 5735 HD Aarle-Rixtel

Contributie

Senioren
Jeugd

Homepage
E-mail

www.attc77.nl
attc77@chello.nl

€ 72,€ 60,-

per jaar
per jaar

DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS
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Van de redactie
De overheid heeft de Coronatoegangspas ingevoerd. Die is onder
andere verplicht voor de horeca en daar vallen sportkantines ook
onder. Voor de sportkantines is wel een mogelijkheid bedacht om
onder de verplichte controle uit te komen. Als het horecagedeelte
afgescheiden is van de rest van de kantine, dan is alleen in het
horecagedeelte de coronatoegangspas verplicht en in de rest van de
kantine niet. De afscheiding kan bestaan door een lint te spannen of
iets dergelijks.
Wij zullen een afscheiding maken rond de barkrukken aan de bar. Als
je daarop gaat zitten, moet je eerst de coronatoegangspas tonen. We
gaan er echter van uit dat niemand daar zal gaan zitten, maar op de
stoelen in de kantine. Daar is de pas dan niet verplicht en je mag
drinken afhalen. We gaan dus niet controleren aan de deur.
Ik heb van andere verenigingen gehoord dat ze dat wel gaan doen.
Taverbo in Boxtel controleert bij binnenkomst en als je geen geldige
coronatoegangspas hebt, kom je er niet in. Bij Flash in Eindhoven mag
je zonder geldige toegangspas de kantine niet in, wel in de zaal om te
spelen.
Voor de maanden die we in 2021 niet mochten spelen, hebben we
steun gekregen. De gemeente Laarbeek heeft de huur van de gymzaal
over het eerste half jaar kwijtgescholden en van de landelijke overheid
ontvangen we € 2.000 voor de gemiste inkomsten.
Nu de 1½-meter maatregel is afgeschaft, kunnen we ook weer een
feestavond organiseren. Dat gaan we doen op zaterdag 6 november
in de kantine. Binnenkort zullen jullie meer hierover horen via de email.
Johan Heurter

Agenda
16 oktober
6 november

Vrijwilligersavond
Feestavond
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Verjaardagskalender
Oktober
1 Ad Vlamings
1 Jan Smits
4 Martin Jacobs
4 Angeline Jansen
4 Henk v.d. Bruggen
8 Diny v.d. Eventuin
11 Bart Boetzkes
14 Carla Maas
14 Thijs Smulders
16 Richard Doensen
17 Bart Willems
27 Hannie Reijnders
27 Werner Doensen
27 Jan v.d. Elzen
28 Piet v.d. Heuvel

November
4 Kurt Neudenberger
6 Gerdi v.d. Boomen
11 Franca Verhaeg
11 Martine Boot-Doensen
17 Gerrie Manders
19 Caithlyn Verbrugge
19 Henk Martens
19 Ruud van Turnhout
20 José van Turnhout
27 Wim van Elten

Nieuw lid
Caithlyn Verbrugge is lid geworden van ATTC ’77. Voor de
zomervakantie was ze al een paar keer mee komen trainen met de
jeugd en nu is ze lid geworden.
Caithlyn, hartelijk welkom bij ATTC ’77 en we wensen je veel
speelplezier bij onze vereniging.
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www.spsys.nl
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Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel
Telefoon: 385957

Heuvelplein 73, Beek en Donk
Dorpsstraat 54a, Lieshout
Mariastraat 58, Mariahout
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Bierproefavond weer een succes
De avond begon met een bolleke De Koninck uit Antwerpen
en eindigde met een Fonskus uit Stiphout. En tussendoor
nog vijf andere speciaalbieren.
Voor de aanwezige proevers
waren het allemaal verrassende
biertjes, uitgezocht door de
deskundige Jeroen Doensen. Hij
gaf uitleg bij de verschillende
bieren en wat er lekker bij smaakt.
Helaas was het budget voor
kaasblokjes niet toereikend, maar
er
waren
wel
chips
en
borrelnootjes. Behalve proeven moesten er
ook weer vragen beantwoord worden en die
waren niet altijd even gemakkelijk. Je moet
maar net weten dat sinds 1951 De Koninck in
alle cafés in Antwerpen verkrijgbaar is en dat
APA staat voor Antwerps Pale Ale of dat
micro brouwerij Rijpelaer in de Rijpelberg in
Helmond 9 verschillende bieren maakt en begonnen is in de garage.
Er moest dus erg veel gegokt worden. De beste gokkers waren William
Vlamings, Richard Doensen en Johan Heurter. Ze hadden alle drie 9
goede antwoorden (van de 21 vragen) en moesten een
schattingsvraag beantwoorden om tot een winnaar te komen. Dat was
opnieuw gokken
en Johan deed
dat het beste. Hij
werd de winnaar
van de bierproefavond 2021.
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40 jaar secretaris
Op 26 januari 1981 was er een algemene ledenvergadering bij ATTC.
Annie Aarts was vanaf de oprichting secretaris, maar had besloten te
stoppen met tafeltennissen. Er moest een nieuwe secretaris komen en
de toenmalige voorzitter Marinus Sprengers vond dat wel iets voor mij.
Ik was pas sinds juli 1980 lid, maar werd al meteen gevraagd om mee
te werken aan het clubblad. Daar had ik ervaring mee, want bij mijn
vorige vereniging, ttv RKC in Waalwijk, verzorgde ik ook het clubblad.
De tafeltennisclub in Waalwijk was toen nog een onderdeel van de
voetbalclub, maar is nu een aparte vereniging en heet ttv Waalwijk.
Ik werd in het najaar van 1980 ook nog gevraagd voor de
kascommissie en aldus was ik als nieuweling al snel betrokken bij veel
activiteiten van ATTC.
In die 40 jaar zijn er verschillende belangrijke ontwikkelingen geweest.
De verhuizing van de gymzaal naar de Torenakkerweg leverde veel
problemen op, omdat het gemeentebestuur fel tegen was. Met behulp
van een advocaat en diverse gemeenteraadsleden lukte het toch om
toestemming te krijgen. Het was een boost voor de club en in die
periode hadden we erg veel leden en veel jeugdteams in de competitie.
Bij de verhuizing van de Torenakkerweg naar onze huidige
accommodatie hadden we wel de medewerking van de gemeente. We
moesten veel zelf regelen. Er moest een kantine gebouwd worden en
een hypotheek afgesloten worden. Dat bleek een stuk lastiger dan
gedacht, maar dankzij Wim Hoogkamer lukte het.
Frederieke rekende voor de MooiLaarbeekKrant uit dat ik in die 40 jaar
met verslagen schrijven en het notuleren van gemiddeld 8 tot 10
vergaderingen per jaar minimaal zo´n 200.000 woorden voor ATTC´77
op papier heb gezet. Daarvoor kreeg ik op de jaarvergadering een
mooie pen en notitieboek zodat ik nog vele jaren aantekeningen kan
blijven maken tijdens de bestuursvergaderingen.
Ik vind het nog steeds leuk om actief te zijn in het bestuur van onze
vereniging en zal me ook de komende jaren inzetten voor ATTC. En in
die jaren zal er waarschijnlijk weer veel gaan veranderen, want we
moeten op zoek naar een nieuwe ruimte. Oja, goede tips zijn welkom.
Johan Heurter
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Frans Leenders overleden
Op 28 augustus is Frans
Leenders op 71-jarige
leeftijd overleden. Frans
was 7 jaar lid van ATTC ’77
en speelde trouw op de
vrijdagmorgen. Frans was
een rustige man en hij
maakte zich absoluut niet
druk om winst of verlies.
Met Henk van Beek
wisselde hij bij een kop
koffie op die vrijdagmorgen
het laatste heemnieuws uit.
We wensen Ria, kinderen
en
kleinkinderen
veel
sterkte toe.

Jubilarissen
We hebben vier jubilarissen. Bart Willems en Maurice Manders zijn
12½ jaar lid van onze vereniging. Bart is 2 meter lang, speelt in het
vierde team en het bijzondere is dat hij met zijn rechterhand
tafeltennist, maar met zijn linkerhand schrijft. Maurice is nog maar af
en toe in de hal te zien. Hij is nu 12½ jaar aaneengesloten lid, maar in
de jaren tachtig heeft Maurice de jeugd getraind en ook competitie
gespeeld voor ATTC ’77.
Hennie Kuijpers en Albert Scheepers zijn 10 jaar lid. Hennie speelt bij
de recreanten op de donderdagavond en Albert is er op
woensdagavond en speelt competitie in het vierde team in de vierde
klasse. Albert heeft in de beginjaren van ATTC ’77 training gegeven
en ook een aantal jaren competitie gespeeld. Nu is hij alweer 10 jaar
aaneengesloten lid bij ATTC ’77. Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd
met jullie jubileum en we hopen dat jullie nog lang lid zullen blijven.
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Duo-competitie jeugd
Drie jeugdleden hebben meegedaan aan de duo-competitie in Veghel.
Deze competitie is speciaal opgezet voor beginnende tafeltennissers
en wordt bij toerbeurt in de regio georganiseerd op de zondagmorgen.
Een keer per maand zijn er dan wedstrijden tegen andere
verenigingen. Omdat wij een team met drie jeugdleden afvaardigden,
moest er geïmproviseerd worden. Bij twee tegen twee speelt iedereen
twee enkelspelen en samen een dubbel. Nu mocht bij ATTC Tjeerd
van Rijbroek twee wedstrijden spelen en Kim van Rixtel en Caithlyn
Verbrugge ieder één en samen het dubbel. Na een gezamenlijke
warming-up speelde ons drietal onder het toeziend oog van de ouders,
trainer Jeroen Doensen en supporter Tessa v.d. Boogaard tegen
Valkenswaard. Tjeerd won zijn beide partijen en ook Kim wist haar
partij in winst om te zetten. Caithlyn is pas kort lid, maar speelde
uitstekend. Ze kwam met 2-1 voor, maar verloor toch met 3-2. De
dubbel ging ook verloren, maar de eindstand was 3-2 in het voordeel
van ATTC. Een erg knappe prestatie.
Op zondag 10 oktober is de volgende duo-competitie in Stiphout.
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Ekkersrijt 2004, 5692 BA Son
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Jaarvergadering
Op de jaarvergadering werden zoals gebruikelijk de jaarverslagen van
de secretaris en de penningmeester voorgelezen. De begroting werd
goedgekeurd en de kascommissie, bestaande uit Misja Elshof en
Dorette van den Elsen, verleende decharge voor het gevoerde beleid.
Astrid Kweens en Mark Rovers waren aftredend als bestuurslid. Mark
was verkiesbaar en werd herkozen, Astrid was niet herkiesbaar. In
haar plaats werd Dorette van den Elsen gekozen als nieuw bestuurslid.
Hierdoor moet Dorette uit de kascommissie en omdat ook Misja
aftredend was, werden daar twee nieuwe leden benoemd, Jeroen van
der Heijden en Vincent Braak.
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) dwingt ons tot
een aanpassing van de statuten binnen vijf jaar. Omdat we niet weten
wat de toekomst van onze club is, we moeten over drie jaar uit onze
accommodatie vertrokken zijn, gaan we de statuten niet nu al
aanpassen. Wel nemen we met instemming van de vergadering de
volgende passage op in het huishoudelijk regelement:
“Bij afwezigheid van een bestuurslid nemen de overige leden van het
bestuur de taken over.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur
tijdelijk bij de kascommissie of door deze commissie aan te wijzen
personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden
worden de aanwezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.”
In de rondvraag adviseerde Jan Smits om leden te gaan werven via de
sociale media en Henk Buiting biedt aan een overzichtelijkere en
gemakkelijkere website te maken. Om de jeugd enthousiast te krijgen
voor tafeltennis gaan we volgend jaar weer meedoen aan de
Roefeldag
en zullen we
de
basisscholen
benaderen
voor
een
tafeltennisgymles.
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Uitwisseling met ttc Deurne
Op vrijdag 10 september werden voor het eerst weer wedstrijden
gespeeld in een uitwisseling bij TTC Deurne. In een erg warme hal
werden de spelers verdeeld over 4 gelegenheidsteams van 3
personen om zo een normale wedstrijd te kunnen spelen zodat niet
geheel onvoorbereid aan de competitie wordt begonnen. Vier teams
waren goed aan elkaar gewaagd en bij de andere vier teams was het
niveauverschil iets te groot, één keer in het voordeel van ATTC en één
keer in het voordeel van Deurne. Met de totale eindscore van 21-19
voor Deurne hielden de verenigingen elkaar goed in evenwicht. Het
was vooral een gezellige avond, waarbij het fijn was om weer
wedstrijden te mogen spelen tegen een andere vereniging.
Bart B, Jean Paul en Frederieke speelden tegen Dirk, Twan en Joris.
Ze verloren met 9-1. Alleen Jean Paul wist een partij te winnen.
Jeroen, Jeroen en Rajan mochten tegen Lars, Arjen en William. Zij
verloren met 3-7. Ze hadden alle drie 1 partij gewonnen.
Werner, Vincent en Henk hadden Paul, Peter en Theo als
tegenstanders. Ze wonnen met 6-4. Werner won ze alle drie, Vincent
en Henk ieder 1 en het dubbel werd gewonnen.
Jan, Bart W en Gerdi wonnen met 9-1 van Huub, Ans en Marco.
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Tussenstand najaarscompetitie 2021
2e klasse E
MTTV ‘72 1
ATTC ‘77 1
Stiphout 3
Bergeijk 4
Meppers 1
Valkenswaard 2

2
2
2
2
2
2

-

3e klasse L
Renata 3
Veldhoven 5
ATTC ´77 2
Attaque 1
Stiphout 4
Flash 5

2
2
2
2
2
2

- 18
- 15
- 8
- 8
- 8
- 3

Frederieke v.d. Poel
Mark Rovers
Jos Beniers
Rajan van Aar
Johan Voorhout

4e klasse G
Never Despair 8
ATTC ´77 3
Een en Twintig 3
Veldhoven 7
TTCV 5
Flash 7

2
2
2
2
2
2

-

13
12
12
11
7
5

Jeroen Doensen
Vincent Braak
Werner Doensen
Jeroen v.d. Heijden

4e klasse F
Maashorst 2
Never Despair 7
ATTC ´77 4
Taverbo 6
Attaque 2
OTTC 3

2
2
2
2
1
1

- 15
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5

Henk v.d. Bruggen
Albert Scheepers
Bart Willems
Thijs Smulders
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18
14
12
10
4
2

Bart Boetzkes
William Vlamings
Jean-Paul Kanters

6e klasse K
ATTC ’77 5
Valkenswaard 5
Attaque 3

2 2 -

16
14

Koos Martinali
Jan Smits
Geert-Jan van
Duijnhoven
Johan Heurter

Flash 11
TIOS ’51 7
Taverbo 8

2
2
2
2

-

9
8
8
5

6e klasse H
Valkenswaard 4
Stiphout 9
ATTC ’77 6
ATTV ’71 3
Budilia 5
Bergeijk 7

2
1
1
2
1
1

-

15
9
7
4
3
2

Dennis Verbruggen
Ruud van Turnhout
José van Turnhout
Gerdi v.d. Boomen
Stephan Vergroesen

6e klasse L
Unicum 10
ATTV ’71 2
Veldhoven 14
Meppers 3
Budilia 6
ATTC ‘77 7

2
2
2
2
1
1

-

15
13
8
8
3
3

Marijn van Krieken
Juul Verbeeten
Dorette v.d. Elsen
Tessa vd. Boogaard
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Sudoku
Elke rij bevat de
getallen 1 t/m 9,
elke kolom ook
en elk vakje ook.
In elke rij, kolom
en vakje mag een
cijfer maar één
keer voorkomen.
De oplossing
staat in het
volgende
clubblad.

Oplossing sudoku van juli 2021
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Havenweg 17 - 5735 SH AARLE-RIXTEL - Tel. 0492-383300

Uw specialist in NATUURSTEEN & TEGELS
BEZOEK ONZE SHOWROOM OF WEBSITE:
WWW.AARLESEBOUWMATERIALEN.NL

Drukkerij Grafic Image v.o.f
Everbest 74
5741 PM, Beek en Donk
Telefoon: (0492) 46 22 74
Fax: (0492) 46 57 37
E-mail: Info@graficimage.nl
Internet: www.graficimage.nl
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