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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
En weer is er een lockdown. Nu zijn we verplicht vanaf 17.00 uur
allemaal binnen en dus kan er ’s avonds niet meer getafeltennist
worden. Gelukkig was de competitie nog net op tijd afgelopen, zodat
twee teams een kampioenschap konden vieren. Hoewel vieren
natuurlijk niet echt mogelijk was, want de kantine was al eerder
verplicht gesloten.
Op vrijdagmorgen is de hal altijd open van 9.00 tot 11.00 uur en
behalve de vaste groep ouderen, mag natuurlijk iedereen op dit tijdstip
komen spelen. En zolang er sprake is van een avondlockdown zijn we
ook op zondagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur open. Iedereen is
welkom, ook mensen die geen lid zijn van onze vereniging. Dus als je
een keer een huisgenoot, zoon, dochter, buurman of vriendin mee wil
nemen, vooral doen. Sporten is immers gezond.
Ik hoop natuurlijk dat we snel van de maatregelen verlost zijn, maar ik
denk dat deze lockdown nog wel verlengd wordt. We plannen daarom
nog maar geen activiteiten. De clubkampioenschappen zijn normaal
op een vrijdagavond in januari, maar die stellen we even uit. De nieuwe
competitie begint pas op vrijdag 4 februari. Laten we hopen dat we dan
ook echt kunnen beginnen.
Ik wens iedereen ondanks alle belemmerende maatregelen hele fijne
feestdagen en laten we met z’n allen hopen dat we corona in 2022
onder controle krijgen.
Johan Heurter
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Verjaardagskalender
December
22 Rob Streeder
23 Nel de Boon
Januari
3 Kim van Rixtel
5 Frederieke v.d. Poel
8 Astrid Kweens
12 Karel v.d. Putten
12 Hans Brouwers
13 Johan Voorhout
22 Tjeerd van Rijbroek
25 Marianne Kuijpers
28 Christel v.d. Putten
30 Gerrie de Hoon

Februari
4 Tinie Vlamings
13 Dennis Verbruggen
15 Dorette v.d. Elsen
22 Vincent Braak
27 Jeroen Doensen

Nieuwe leden
Marcel Selder en Conchi Medina Salinas willen graag NTTBcompetitie gaan spelen en dat kan bij ATTC ‘77. Ze spelen nu bij
Kinawo in Eindhoven. Komende competitie zal Marcel in team 3
meespelen in de 4e klasse en Conchi in team 6 in de 5e klasse.
Marcel en Conchi, hartelijk welkom bij ATTC ’77 en we wensen jullie
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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Feestavond prima geslaagd
Na wat dubben en schuiven met de datum vanwege de herfstvakantie
hebben we precies op tijd nog een feestje kunnen vieren op zaterdag
6 november. Helaas waren er twee afmeldingen, je raadt het al,
vanwege Corona, maar gelukkig zonder erge ziekteverschijnselen en
inmiddels weer helemaal opgeknapt.
Goed voorbereid met mobiel en app om alle QR codes te scannen,
stond het bestuur de feestgangers rond 19.00 uur op te wachten.
Iedereen was mooi op tijd maar dat was waarschijnlijk omdat iedereen
honger had. We begonnen de feestavond namelijk met het leggen van
een goede bodem verzorgd door www.desmulsmurf.nl.
Na een heerlijke puntzak friet met snack werden er volop nieuwtjes
uitgewisseld onder het genot van een drankje.
Toen het eten een beetje gezakt was, kreeg iedereen een vel papier
waarop je je naam moest zetten. Dit was de start van het spel "De
Alleskunner", het moment om de mensen met sterke verhalen terecht
te wijzen. Eindelijk kon je nu laten zien hoe goed je bent in de meest
nutteloze dingen. Het eerste spel was eenvoudig: je krijgt een vel
papier, vouwt een vliegtuigje (en geen prop Johan) en laat deze zo ver
mogelijk vliegen. De 5 personen waarvan het vliegtuigje amper over
de startlijn kwam of zelfs rechtsomkeer maakte, vielen af.

Vervolgens werd er een verhaaltje voorgelezen (in sneltrein tempo,
sorry) en moest geteld worden hoe vaak de letter A erin voorkwam.
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Hieronder het verhaaltje met 69x de A. De meeste mensen waren de
tel na twee regels al kwijt, maar Stephan zat er met 72 erg dicht bij.
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, net als jullie nu.
Vervolgens werden de overgebleven personen in groepjes verdeeld
om tegen elkaar met hoepels zo snel mogelijk van de ene naar de
andere kant van de
zaal te komen.
Ondanks een net
nieuwe heup ging
dat prima! Hier viel
de helft van de
deelnemers
af.
Vervolgens moest
er nog worden
gebasketbald,
bubbeltjes plastic in een AA flesje worden gefrot en zo lang mogelijk
AAAA worden gezegd, totdat er nog 4 deelnemers over waren. Ze
mochten even uitrusten door erbij te gaan zitten. Helaas was dat na 1
minuut weer voorbij. De twee die het dichtst bij de 60 seconden
opstonden, mochten het finalespel spelen. Bram Biemans en Werner
De Clubgalm, december 2021
10

Doensen konden het beste
tellen en op hen stond Jenga te
wachten. Ze waren goed aan
elkaar
gewaagd
maar
uiteindelijk liet Bram de toren
vallen en mag Werner zich
"Alleskunner van ATTC´77"
noemen. Het was erg leuk om
te zien hoe fanatiek de
meesten waren, hè Thijs.

Tot slot was er de loterij, kon
men nog wat drinken en keerde
iedereen mooi op tijd om 0.00
uur huiswaarts. Het bestuur en
de barmensen (Lotte, Emmy en
Emre bedankt!) bleven nog
even om de boel op te ruimen
maar dat was zo gepiept.
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Team 1 verrassend kampioen
Tot en met de zevende wedstrijd stond MTTV ’72 een paar punten voor
op ons vaandelteam, maar in de achtste wedstrijd verloor het team uit
Mierlo verrassend van Stiphout 3. Voor ons team de ideale kans om
MTTV te achterhalen, maar tegen Bergeijk sloeg het noodlot toe.
William viel uit met een zweepslag en gaf aldus noodgedwongen twee
punten gratis aan de tegenstander. Het verschil was nu nog maar één
punt, in het nadeel van onze mannen. William kon de laatste twee
wedstrijden niet mee spelen en werd vervangen door Johan Voorhout.
En dat deed hij geweldig goed. De voorlaatste wedstrijd speelden
ATTC en MTTV tegen elkaar en Johan won twee wedstrijden. Het werd
daardoor 5-5 en daarmee bleef het verschil één punt. De laatste
wedstrijd speelde het team uit Mierlo tegen Bergeijk. Ze kwamen met
7-1 voor, maar waarschijnlijk werden de zenuwen hun te machtig. Het
werd 7-3 en dat betekende dat Jean-Paul, Bart en Johan met 9-1
moesten winnen in Valkenswaard. Dat lukte na een spannende
wedstrijd, alleen het dubbel ging verloren. Voor het eerst dit seizoen
en precies op het goede moment staat ATTC´77 1 bovenaan en is
promotie naar de 1e klasse van de afdeling Zuidwest een feit.
William, Jean-Paul, Bart en de invallers Johan en Frederieke, heel
hartelijk gefeliciteerd.

Bart Boetzkes in actie.
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Al 150 jaar de horloger en
juwelier van Aarle-Rixtel.
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Vrijwilligersavond heel gezellig
In de eerste vijf maanden van dit kalenderjaar zijn we dicht geweest
en de bar nog tot de zomervakantie. Na deze lastige periode zijn de
activiteiten van onze vereniging weer opgestart. De jeugdtrainingen
werden hervat, het poetsen van de kantine, de bardiensten en nog vele
andere zaken werden door onze vrijwilligers weer uitgevoerd.
Daarvoor hebben we ze op 16 oktober met een gezellige avond in de
kantine bedankt. Na de traditionele barbecue was er een muziekbingo
en Tinie Vlamings was een van de winnaars (zie foto). Het was een
gezellige avond.

Jubilarissen
We hebben weer twee jubilarissen. Ad van Berloo is 25 jaar lid. Hij is
een trouwe bezoeker van de vrijdagmorgen en een geduchte
tegenstander.
Jos Beniers is 12½ jaar lid. Jos speelt competitie en traint vaak op de
woensdagavond.
Allebei heel hartelijk gefeliciteerd met jullie jubileum en we hopen dat
jullie nog heel lang blijven tafeltennissen bij ATTC ’77.
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Team 5 is kampioen
Het kampioenschap was wel een beetje verwacht. Als je vanaf
wedstrijd 1 bovenaan staat in de 6e klasse, dan moet je de titel grijpen,
al ging het niet altijd even gemakkelijk. Attaque 3 was een geduchte
concurrent en de onderlinge duels eindigden beide in 5-5. De mannen
uit Sint Oedenrode lieten echter punten liggen tegen de staartteams,
terwijl ons vijfde daar ruim van won (2x zelfs met 10-0). Uiteindelijk
moesten er in Valkenswaard tegen Valkenswaard 5 nog drie punten
gehaald worden om kampioen te zijn en dat lukte ruimschoots. Het
werd maar liefst 9-1. Door dit kampioenschap promoveren Geert Jan
van Duijnhoven, Jan Smits, Koos Martinali, Henk Buiting en Johan
Heurter naar de vijfde klasse.

Vlnr: Johan Heurter, Koos Martinali, Jan Smits, Geert Jan van Duijnhoven en Henk Buiting

RaboClubSupport
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.
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Ekkersrijt 2004, 5692 BA Son
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Teamindeling voorjaarscompetitie 2022
Helaas hebben een aantal leden besloten om komend seizoen geen
competitie te spelen. Wel komen er twee leden van Kinawo uit
Eindhoven naar onze vereniging. Het was voor het bestuur even
puzzelen, maar we zijn eruit gekomen. De indeling:
1: Jean-Paul Kanters, Bart Boetzkes, William Vlamings en Johan
Voorhout. Ze gaan 1e klasse spelen.
2: Frederieke v.d. Poel, Rajan van Aar, Mark Rovers en Jeroen van
der Heijden spelen 3e klasse.
3: Werner Doensen, Vincent Braak, Bart Willems, Marcel Selder en
Jos Beniers spelen in de 4e klasse.
4: Thijs Smulders, Juul Verbeeten, Tessa v.d. Boogaard en Johan
Heurter spelen 5e klasse.
5: Jan Smits, Geert Jan van Duijnhoven, Koos Martinali en Henk
Buiting spelen 5e klasse.
6: Gerdi v.d. Boomen, José van Turnhout, Ruud van Turnhout en
Conchi Medina Salinas spelen 5e klasse. Ze waren 2e geworden in de
6e klasse, maar doordat de tegenstander zich terugtrok voor de
promotie/degradatiewedstrijd promoveren ze.
Reserve: Stephan Vergroesen.

Speelschema voorjaarscompetitie 2022
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Eindstanden najaarscompetitie 2021
2e klasse E
ATTC ‘77 1
MTTV ‘72 1
Stiphout 3
Bergeijk 4
Meppers 1
Valkenswaard 2

10
10
10
10
10
10

-

68
67
59
49
41
16

Bart Boetzkes
William Vlamings
Jean-Paul Kanters
Johan Voorhout (inv)
Dubbel

73%
58%
67%
78%
90%

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

10
10
10
9
9
10

-

64
52
51
45
39
39

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

61%
33%
53%
33%
78%
60%

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

10
10
10
10
10
10

-

62
58
57
47
41
35

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

54%
42%
53%
75%
70%

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

10
10
10
10
10
10

-

65
59
55
47
47
27

Henk v.d. Bruggen
Albert Scheepers
Bart Willems
Thijs Smulders
Dubbel

32%
50%
37%
0%
20%
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6e klasse K
ATTC ’77 5
Attaque 3
Flash 11

10 10 -

70
62

Valkenswaard 5
Taverbo 8
TIOS ’51 7

10
10
9
9

-

49
48
37
24

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

10
10
10
10
10
10

-

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

10
10
10
10
10
10

-
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Koos Martinali
Jan Smits
Geert-Jan van
Duijnhoven
Johan Heurter
Henk Buiting
Dubbel

33%
86%
92%
67%
33%
70%

81
57
53
42
34
33

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

43%
40%
71%
70%
60%

75
55
54
51
39
26

Marijn van Krieken
Juul Verbeeten
Dorette v.d. Elsen
Tessa vd. Boogaard
Dubbel

38%
86%
38%
54%
40%

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 oktober 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
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