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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
Eindelijk kan er weer volop getafeltennist worden. Vanaf 15 januari
mocht er gespeeld worden als je een geldig coronatoegangsbewijs
had, maar pas vanaf 25 februari was dit niet meer nodig. De Tweede
Kamer wil nooit meer een lockdown en nu maar hopen dat het ook
nooit meer nodig zal zijn.
De competitie is iets later gestart dan normaal. We hebben nog maar
zes teams en door de kampioenschappen en promoties hebben vier
teams het erg moeilijk. Ze spelen in een hogere klasse en staan daar
onderaan.
Onze jeugdleden Tjeerd en Tjerk spelen mee in de DUO-competitie.
Een keer in de maand spelen zij op zondagmorgen tegen een andere
vereniging. Ze hebben op 20 februari in Valkenswaard gespeeld tegen
TTCV uit Veghel. Helaas was de tegenstander nogal sterk en werd er
met 5-0 verloren. Op 13 maart was er een wedstrijd in Stiphout tegen
Valkenswaard. Tjerk was ziek en daarom werd Tjeerd gekoppeld aan
Merel van JCV uit Vught. Het team uit Valkenswaard was ook sterk en
won met 4-1. Toch was de progressie in het spel van Tjeerd te zien.
Tjerk en Tjeerd komen nu ook op maandagavond en blijven op
woensdagavond langer, zodat ze ook tegen senioren kunnen spelen.
Ze leren daar enorm veel van.
Op donderdagavond is het niet zo druk. Niet iedereen weet dat elk lid
op die avond mag komen spelen. Dus als je een keer lang wilt trainen,
kom dan op donderdagavond. De zaal is vanaf 20.00 uur open.
In de zomervakantie blijft de hal op maandagavond en vrijdagmorgen
open. De exacte data dat de hal op de andere dagen dicht is, worden
nog bekend gemaakt.
Frederieke en Christel zijn 40 jaar lid. Op blz. 20 een verhaaltje over
de zussen.
In deze Clubgalm treft u de jaarverslagen van 2021 aan. Het geeft een
goed beeld van wat we in 2021 nog wel hebben kunnen doen en ook
hoe
onze
vereniging
ervoor staat.
Veel leesplezier.
Johan Heurter
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Verjaardagskalender
April
5 Ad van Berloo
15 Jeroen v.d. Heijden
17 Stephan Vergroesen
20 Johnny v.d. Elzen

Mei
2 Koos Martinali
3 Maurice Manders
4 Hennie Kuijpers
8 Fredo Muno
13 William Vlamings
14 Kim Klaus
19 Jos Beniers
21 Wim Iven

Juni
4 Peter Bevers
9 Marleen v.d. Bruggen
21 Geert-Jan van Duijnhoven

Nieuwe leden
Peter Bevers en Ruud Brummans zijn lid geworden van onze
vereniging. Peter komt als het hem uitkomt graag een balletje slaan.
Ruud is er vaak op maandag en woensdag.
Peter en Ruud, 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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Jaarverslag 2021
Opnieuw heeft de coronapandemie ervoor gezorgd dat we bijna een
half jaar niet hebben mogen tafeltennissen. We waren tot en met 18
mei verplicht dicht. Omdat veel leden graag wilden tafeltennissen zijn
we de hele zomervakantie open gebleven. In het najaar kwamen er
opnieuw beperkingen. Vanaf 14 november moest de bar dicht en vanaf
27 november mocht er ’s avonds niet meer gespeeld worden. Daarom
ging de hal op zondagmorgen open. Op 19 december moest alles
helemaal op slot. Pas op 17 januari 2022 mochten we weer
tafeltennissen, al moest de bar toen nog dicht blijven.
Voor de maanden die we begin 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
ontvingen we een bijdrage voor de gemiste inkomsten. Omdat we niet
konden spelen, is er geen contributie geïnd in het tweede kwartaal.
Bestuur
Het bestuur bestond in 2021 uit:
Mark Rovers, voorzitter
Johan Heurter, secretaris
William Vlamings, penningmeester
Frederieke van de Poel, PR
Astrid Kweens, activiteiten, tot de jaarvergadering van 14 september
Dorette van den Elsen, vanaf 14 september
Sponsoring
De shirt sponsor van A.T.T.C. ’77 is Small Processor Systems. Verder
worden we nog gesteund door diverse bedrijven en winkels die een
reclamebord en/of een advertentie in het clubblad hebben. Voor hun
steun willen wij ze allemaal hartelijk danken.
Competitie
Er was geen voorjaarscompetitie, maar gelukkig kon de
najaarscompetitie wel gespeeld worden. Er deden zeven teams mee
en team 1 en team 5 werden kampioen. De titel van Jean-Paul
Kanters, Bart Boetzkes, William Vlamings en invaller Johan Voorhout
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was verrassend. MTTV ’72 had de titel voor het grijpen, maar faalde
op het allerlaatste moment, waardoor ons vaandelteam in
Valkenswaard kampioen werd in de tweede klasse.
Team 5, bestaande uit Jan Smits, Geert Jan van Duijnhoven, Koos
Martinali, Johan Heurter en Henk Buiting veroverde de titel in de 6e
klasse.
Team 6, bestaande uit Dennis Verbruggen, Ruud van Turnhout, José
van Turnhout en Gerdi van den Boomen werd 2e in de 6e klasse en
mochten een promotiewedstrijd spelen. De tegenstander trok zich op
het laatste moment terug, waardoor ze automatisch promoveerden
naar de 5e klasse.
De competitieleider was Frederieke van de Poel.
Clubkampioenschappen
Door de lockdown hebben we in 2021 geen clubkampioenschappen
kunnen houden.
Andere activiteiten
In februari hebben we jullie puzzels gestuurd om in de lastige
lockdownperiode toch wat verstrooiing te hebben. Heel veel
inzendingen waren er niet, maar toch konden er prijsjes uitgereikt
worden aan Dorette van den Elsen, Gerrie Manders, Wim Iven en
Johan Heurter.
Gelukkig konden er in het najaar weer enkele activiteiten
georganiseerd worden. Op 4 september kon eindelijk de
bierproefavond gehouden worden. De kantine zat vol bierliefhebbers
en Jeroen Doensen had weer voor een aantrekkelijke variatie aan
speciaalbieren gezorgd. Uiteraard was er weer een quiz en dit keer
bleek Johan Heurter de beste bierkenner/gokker.
De uitwisseling met ttc Deurne vond op 10 september plaats in Deurne.
De ATTC-spelers werden verdeeld over vier gelegenheidsteams en
speelden tegen vier teams van Deurne. Het werd 21-19 in het voordeel
van Deurne.
Op 14 september kon de uitgestelde jaarvergadering gehouden
worden, uiteraard met in achtneming van alle regels. De aanwezige
leden zaten op 1,5 meter in de zaal. Johan Heurter werd in het
zonnetje gezet omdat hij al 40 jaar secretaris is.
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Op 16 oktober was er voor
de vele vrijwilligers een
gezellige avond om ze te
bedanken voor het vele
werk dat ze voor de club
doen. Na de barbecue was
er een muziekbingo met
verschillende winnaars.
De feestavond kon ook
weer gehouden worden. Op zaterdag 6 november werd eerst van
iedereen de QR-code gescand en daarna kon er een goede bodem
gelegd worden met een
heerlijke puntzak frites en
diverse snacks. Daarna
was het feest en ook werd
het spel ‘De alleskunner’
gespeeld. Je kon laten zien
hoe goed je was in
nutteloze
dingen
en
uiteindelijk werd Werner
Doensen de winnaar.
Op donderdag 11 november kwamen de groepen 5 t/m 8 van
basisschool De Driehoek tafeltennissen. Henk Buiting, Wilma van
Beek en Johan Heurter brachten de kinderen de eerste
tafeltennisbeginselen bij.
De RaboClubSupport leverde € 571,56 op. We willen iedereen die op
ATTC gestemd heeft heel hartelijk danken en als u wel een rekening
hebt bij de Rabobank, maar nog geen lid bent, meld u zich dan aan als
lid. Dan kunt u in 2022 ook op ATTC stemmen.
Helaas konden ook diverse activiteiten niet doorgaan. Het
verrassingstoernooi, de Roefeldag, en de Luikse Markt werden
afgelast.
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Recreanten
Het is op de donderdagavond niet meer zo druk, maar het is wel
gezellig. Er wordt ook gebruik gemaakt van het biljart.
De vrijdagmorgen wordt sinds de heropening goed bezocht, maar iets
minder dan voor de lockdown. Diverse leden zijn nog voorzichtig en
wachten liever tot de pandemie over is.
Accommodatie
Het contract van ATTC ’77 met de gemeente Laarbeek loopt af op 1
juli 2024. Er is nog geen zicht op een andere accommodatie.
Basisschool Breinplein, locatie Brukelum, maakt op maandag gebruik
van de zaal.
De gemeente heeft gecontroleerd op legionella en Brandbeveiliging
Brabant heeft gecontroleerd op brandveiligheid. De Tapwacht spoelde
regelmatig de bierleiding door. Sensor poets op dinsdag de zaal en de
kleedkamers en onze vrijwilligers poetsen elke maandag de kantine.
Jeugd
De jeugd wordt
getraind door Jeroen
Doensen,
waarbij
Johan Heurter assisteert. We begonnen met vijf jeugdleden, maar na de
zomervakantie kwamen er twee niet
meer terug.
Gelukkig bracht Kim
een vriendin mee,
waardoor we vier
Kim en Caithlyn tijdens de DUO-competitie
jeugdleden hebben.
Ze hebben in het najaar
meegedaan aan de duo-competitie, een competitie een keer in de
maand op zondagmorgen voor beginners. Ze hebben meegedaan in
Veghel, Stiphout en Valkenswaard.
Lees verder op bladzijde 15.
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Al 150 jaar de horloger en
juwelier van Aarle-Rixtel.
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Vervolg jaarverslag 2021
Ledenbestand
Frans Leenders is op 28 augustus op 71-jarige leeftijd overleden.
Helaas is het ledenaantal in 2021 weer gedaald. Er hebben zich 4
nieuwe leden aangemeld, er vertrokken er 8 en 1 is er overleden.
Het overzicht:
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
senioren

89

85

83

81

81

77

82

82

83

80

77

jeugd

24

14

16

13

13

16

4

0

5

5

4

donateurs

12

15

14

11

11

11

12

13

12

8

7

totaal

125

114

113

105

105

104

98

95

100

93

88

Het oudste lid van onze vereniging is 88 jaar.
Cor van de Ven en Ad van Berloo zijn 25 jaar lid van ATTC ’77 en
Johan Heurter is 40 jaar secretaris.
PR
A.T.T.C. ’77 heeft een nieuwe website op het internet. Die is gemaakt
door Henk Buiting in samenwerking met Dorette van den Elsen en
Henk en Dorette houden die bij. Het e-mailadres van de club is
attc77@chello.nl. ATTC ’77 zit ook op Facebook. De pagina wordt
bijgehouden door Frederieke van de Poel en Astrid Kweens.
Frederieke verzorgde ook de wedstrijdverslagen voor de
MooiLaarbeekKrant en daarnaast
schreef Astrid over allerlei andere
wetenswaardigheden van ATTC
‘77. Henk Buiting maakte vele foto’s
waarvan er ook regelmatig in de
MooiLaarbeekKrant
worden
gepubliceerd. De clubbladredactie
zorgde voor vier uitgaven van De
Clubgalm.
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Vrijwilligers
Onze vrijwilligers zorgen voor de schoonmaak van de kantine, draaien
bardiensten, trainen jeugd, organiseren activiteiten, besturen de
vereniging, maken een clubblad, onderhouden de website en
Facebook, richten de zaal in voor activiteiten, verrichten
onderhoudswerkzaamheden en doen nog veel meer dingen. In
oktober was er de vrijwilligersavond. We hebben nog wel een aantal
mensen nodig, met name voor de bardiensten en het poetsen van de
kantine.
Tot slot
Er zijn voor de komende jaren behoorlijk wat uitdagingen. We moeten
op zoek naar een nieuwe accommodatie en suggesties daarvoor zijn
van harte welkom. Verder moeten we nieuwe leden werven en we
moeten proberen de jeugdgroep uit te breiden en ze klaar te stomen
voor de jeugdcompetitie. Veel werk en we hopen dat jullie het bestuur
daarbij kunnen ondersteunen.
Johan Heurter

Vloer gerepareerd
Eindelijk was het zover. De
vloer is gerepareerd. De
enorme bobbel die in de
vloer zat ter hoogte van de
deur
naar
het
herenkleedlokaal is weg.
Twee dagen heeft het
bedrijf uit Deventer er voor
nodig gehad. Eerst werd
het stuk weggesneden en
daarna opgevuld met een
soort vloeibaar rubber. Dat
moest een hele nacht drogen en hard worden en de volgende dag
werd het glad geschuurd en geverfd. Ook werden diverse scheuren
opgevuld.
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Ekkersrijt 2004, 5692 BA Son
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Financieel jaarverslag 2021
Net als in 2020 hebben we in 2021 weer geen normaal jaar kunnen
draaien door het Coronavirus. Vele activiteiten gingen niet door en lang
was de zaal niet open en een nog groter gedeelte van het jaar was de
bar dicht. Bij de cijfers van 2021 vallen de volgende zaken op:
- We hebben 3 keer een bijdrage ontvangen van het Rijk als
compensatie voor het missen van inkomsten. Hierbij dient vermeld
te worden dat een gedeelte van deze subsidie nog een
tegemoetkoming in de kosten is voor 2020.
- De inkomsten van de kantine zijn nog lager dan ingeschat. Dat komt
omdat een groot gedeelte van het jaar de kantine gesloten was.
Ook tijdens de najaarscompetitie was de kantine gesloten.
- De gemeente heeft ons 6 maanden huur kwijtgescholden. Omdat
de energievergoeding aan de huur gekoppeld is, is deze ook
gehalveerd.
- Carnaval viel in een periode dat de zaal dicht was. Hierdoor hebben
we de zaal niet kunnen verhuren aan de carnavalsvereniging.
Gelukkig hebben we, in tegenstelling tot 2020, 2021 weer af kunnen
sluiten met positieve cijfers.
Dit jaar hebben we 74 stemmen gekregen van de leden van de
Rabobank bij de RaboClubSupport. Het levert ons het fraaie bedrag
op van € 571,56. We willen iedereen heel hartelijk danken voor het
stemmen op onze vereniging.

Jubilarissen
Er zijn vier jubilarissen dit keer. Frederieke en Christel zijn 40 jaar lid
(zie pagina 20), Tessa van den Boogaard is 12½ jaar bij ATTC ’77 en
Henk Buiting is 5 jaar lid.
Tessa is een aantal jaar bestuurslid geweest en speelt competitie in
de 5e klasse. Henk Buiting speelt ook in de 5e klasse en is bij iedereen
wel bekend als fotograaf. Daarnaast is Henk ook jeugdtrainer geweest.
Hartelijk gefeliciteerd met het jubileum en we hopen dat jullie nog lang
lid blijven van onze vereniging.
De Clubgalm, april 2022
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Frederieke en Christel 40 jaar lid
In januari 1982 begon Cor Verhaeg een nieuwe beginnersgroep. Veel,
vooral meisjes, werden lid, waaronder Christel en Frederieke van der
Putten. Christel was eigenlijk nog te jong, maar mocht toch meedoen.
Onder de bezielende leiding van Cor werden de eerste tafeltennisbeginselen bijgebracht en al snel bleek dat ze allebei talent hadden.
De zusjes speelden al snel in het eerste meisjesteam. Toen Misja
Elshof overkwam van ttv Son en Breugel en met Frederieke en Christel
in een team ging spelen, begon een opmars naar de Nederlandse top.
Het eindigde in de landelijke A-klasse bij de meisjes.
Na de jeugd stapte het team over naar de landelijke damesdivisie.
Daar werden ze een keer of drie kampioen in de vierde divisie, maar
de 3e divisie bleek steeds te hoog. Een hoogtepunt was het 12½ jarig
bestaan van dit team. Ze lieten speciale t-shirts drukken en vierden dit
uiteraard in de hal.
Het hoogtepunt uit de carrière van Frederieke en Christel is
ongetwijfeld de nationale titel die het duo in 1998 wist te behalen. In
Helmond werd de Nederlandse titel dubbelspel dames in de C-licentie
behaald.
Christel is helaas gestopt met tafeltennissen, maar ze is nog actief bij
de organisatie van diverse activiteiten, zoals het verrassingstoernooi
en de feestavond. Frederieke speelt in de 3e klasse en is sinds 2013
lid
van
het
bestuur.
Daar
verzorgt zij onder
andere de PR.
We
feliciteren
Christel
en
Frederieke met
hun
40-jarig
lidmaatschap en
we hopen dat ze
nog heel lang lid
blijven.
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Standen voorjaarscompetitie 2022
1e klasse C
Flash 1
TTCV Herwaarden 3
Stiphout 1
Valkenswaard 1
Taverbo 4
ATTC ‘77 1

6
6
6
6
6
6

-

44
43
33
25
24
11

Bart Boetzkes
William Vlamings
Jean-Paul Kanters
Johan Voorhout
Dubbel

3e klasse G
Flash 4
Geenhoven 1
Renata 2
ATTC ´77 2
MTTV ´72 2
Een en Twintig 2

6
6
6
6
6
6

-

50
35
35
23
19
18

Frederieke v.d. Poel
Mark Rovers
Jeroen v.d. Heijden
Rajan van Aar

4e klasse G
Flash 7
Schijndel 1
Meppers 2
ATTC ´77 3
Never Despair 8
Unicum 8

7
7
6
6
6
6

-

44
43
33
30
22
18

Bart Willems
Vincent Braak
Werner Doensen
Jos Beniers
Marcel Selder
Dubbel

5e klasse G
Veldhoven 11
Flash 9
Budilia 3
Bergeijk 5
Taveres 3
ATTC ´77 4

6
5
5
6
6
6

-

42
32
32
27
19
18

Juul Verbeeten
Tessa vd Boogaard
Thijs Smulders
Johan Heurter
Dubbel
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5e klasse H
Veldhoven 9
Geenhoven 2
Stiphout 6

7 6 -

45
37

Flash 10
Bergeijk 6
ATTC ’77 5

6
6
6
7

-

32
27
26
23

5e klasse K
Flash 11
Veldhoven 8
Stiphout 7
LUTO 6

6
6
6
6

-

37
36
32
28

Unicum 10
ATTC ’77 6

6 6 -

27
20

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.
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Koos Martinali
Jan Smits
Geert-Jan van
Duijnhoven
Henk Buiting
Dubbel

Dennis Verbruggen
Ruud van Turnhout
José van Turnhout
Gerdi v.d. Boomen
Conchi Medina
Salinas
Dubbel

Havenweg 17 - 5735 SH AARLE-RIXTEL - Tel. 0492-383300

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