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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

Agenda
24 september Vrijwilligersavond
22 oktober
Feestavond
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Van de redactie
Net voor de zomervakantie is er weer een nieuwe Clubgalm met leuk
en minder leuk nieuws.
Het meest positieve vind ik de jeugd. Hadden we tot voor kort slechts
vier jeugdleden, afgelopen week stonden 10 kinderen te spelen bij de
jeugdtraining. Het is te hopen dat ze het spelletje leuk zijn gaan vinden
en dat we ze na de zomervakantie weer allemaal terugzien op
woensdagavond. Voor de senioren betekent het dat ze op
woensdagavond pas vanaf acht uur kunnen spelen.
Na de zomervakantie maakt de basisschool geen gebruik meer van de
gymzaal. Hierdoor valt voor ATTC de vergoeding van de gemeente
weg. Het energiecontract loopt in november af en de verwachting is
dat de kosten het dubbele van nu gaan bedragen. Dat betekent dat we
op jaarbasis ongeveer € 8.000 tekort gaan komen. We zullen dan ook
noodgedwongen de contributie moeten verhogen, iets wat we in 2014
voor het laatst gedaan hebben. In het najaar zullen we een extra
ledenvergadering plannen om concrete voorstellen met jullie te
bespreken.
Op de ledenvergadering in april hebben we al laten weten dat we de
barprijzen moeten verhogen, omdat de inkoopkosten fors gestegen
zijn. Op bladzijde 22 staan de nieuwe prijzen.
Om onze vrijwilligers ook een aantal weken wat rust te geven, hebben
we in overleg met hun besloten om in de zomervakantie, week 30 t/m
34, op woensdag en donderdag te sluiten. Op maandagavond en
vrijdagmorgen is de hal wel open en iedereen is van harte welkom om
dan te komen spelen.
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en als je thuis bent, kom op
maandag of vrijdag een balletje slaan.
Johan Heurter

Gesloten
De hal is van af 27 juli t/m 25 augustus op woensdag en donderdag
dicht.
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Verjaardagskalender
Juli
1
1
10
17
27

Henk Berkers
Wim van Handel
Henk Buiting
Thijs Martinali
Peter van Zoggel

Augustus
3 Cor v.d. Ven
8 Mark Rovers
8 Marijn van Krieken
10 Grigoriy Abrossimov
17 Hans v.d. Eventuin
18 Antje van Osch
26 Tjerk
27 Aum Tummuengdon

September
1 Lodewijk van den Heuvel
9 Tessa van den Boogaard
11 Joep van Schaijk
20 Johan Heurter
23 Rajan van Aar
24 Juul Verbeeten

Nieuwe leden
We hebben de afgelopen maanden vier nieuwe leden verwelkomd. Bij
de jeugd is Floris Greefkes lid geworden, bij de vrijdagmorgengroep is
Krystyna Szablewska erbij gekomen en Tadeusz Lempicki en Wesley
Ketelaars komen op maandag en/of woensdagavond trainen.
Allen 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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Piet van den Heuvel overleden
Beste leden,
Op woensdag 29 juni is ons lid Piet van de Heuvel overleden. Piet was
een man die al heel lang lid was. Op vrijdagmorgen was hij altijd
present en speelde hij fanatiek mee. Hij kwam binnen in een korte
broek, ("dat was makkelijk", zei hij) maakte grapjes, dronk vlug een
kopje koffie en dan spelen. Hij heeft jaren tegen Bets van Ham
gespeeld, mooi om te zien, even pauze en dan weer verder spelen. Ze
hoorden alle twee niet goed, maar dat maakte niet uit. Ze hadden lol.
Ongeveer 3 jaar geleden ging het lopen wat minder en was hij af en
toe ziek. Bets stopte ermee en zo ging ik met hem verder spelen. Ik
kon de ballen zo aangeven dat hij niet veel hoefde te lopen, maar hij
sloeg ze wel hard terug. Hij kwam een keer met de auto, maar de weg
was afgesloten en het keren op de weg ging niet meer, dus via het
klooster naar de Mortel, Gemert, Beek en Donk, Lieshout en daar bij
Bavaria wist hij de weg weer naar Aarle. We waren ongerust maar wel
blij dat hij er weer was. Het autorijden ging ook steeds moeilijker. Als
hij wegscheurde dachten wij wel "als hij maar veilig in Bakel komt!"
Gelukkig ging dat altijd goed. Toen moest hij opnieuw proefrijden en
dat ging uiteraard niet en zodoende werd zijn rijbewijs ingenomen.
Sindsdien ging het steeds
verder achteruit. Wij zijn nog
regelmatig op bezoek geweest
en hij lachte altijd. Hij heeft
jarenlang een fantastische tijd
gehad bij onze club. Wanneer
je nog tot je 87ste kunt
tafeltennissen dan mag je dik
tevreden zijn. Wij moeten dat
nog maar zien te halen!!!
Piet was een prachtige,
gezellige en aardige man.
Wilma van Beek
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Roefeldag
Eindelijk was
er dit jaar
weer
een
roefeldag en
ATTC ’77 was
natuurlijk van
de partij.
Zaterdag 11
juni kwamen
om 9.00 uur
de eerste groepen binnen. Nadat iedereen sportschoenen had
aangetrokken, gaf Wilma een korte uitleg over hoe je een
tafeltennisbatje vast moet houden. Vervolgens werden de
tafeltennisbatjes uitgedeeld en werd er geoefend om het balletje hoog
te houden. Dat valt nog niet mee en toen het iedereen een beetje lukte
kon het echte tafeltennissen beginnen.
Naast Wilma waren ook Tjerk en Tjeerd aanwezig om de jeugd te
begeleiden. Ze speelden soms ook mee, bijvoorbeeld bij ‘rond de tafel’.
Na het begeleiden van de jeugdgroepen in de ochtend zijn ze gaan
lunchen bij basisschool Breinplein, locatie Brukelum, om daarna thuis
uit te gaan rusten van de best vermoeide ochtend.

Jubilarissen
We hebben maar liefst acht jubilarissen. Stephan Vergroesen en Cock
de Boon zijn allebei 40 jaar lid, Mark Rovers is 25 jaar lid en Lodewijk
van den Heuvel is al 12½ jaar donateur van onze vereniging.
5 jaar geleden kwamen Gerdi van den Boomen, José van Turnhout,
Ruud van Turnhout en Dennis Verbruggen over van ttv Een en Twintig
uit Beek en Donk naar ATTC ’77. Ze zitten met z’n vieren in hetzelfde
team dat komend seizoen uitkomt in de 6e klasse, aangevuld met
Conchi Medina Salinas en Henk van der Bruggen.
Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd met het jubileum en we hopen
dat jullie nog lang lid blijven van ATTC ’77.
De Clubgalm, juli 2022
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Bierproefavond
Zaterdag 2 juli was er
weer
de
traditionele
bierproefavond. Er waren
zo’n 25 mensen naar de
hal gekomen om te
proeven welke speciale
biertjes Jeroen Doensen
nu weer had uitgezocht.
Het waren af en toe wel
heel speciale biertjes met
als afsluiter zelfs een
whisky bier. Niet alle biertjes vielen bij iedereen in de smaak en
daarom werd er nogal eens een glas geleegd in het glas van iemand
die het betreffende biertje wel lekker vond. Uiteindelijk hebben we
zeven verschillende biertjes geproefd en was het een geweldig leuke
avond.
Het hoogtepunt is natuurlijk de quiz. Jeroen had weer 14 geweldig
moeilijke vragen bedacht en wonder bij wonder waren er zelfs twee
deelnemers die er maar liefst 10 goed hadden: Marijn van Krieken en
William Vlamings. De selectievraag leverde William de titel van ATTC
bierkenner 2022 op. Geen verrassing natuurlijk, want William was
vorig jaar tweede en de keer daarvoor ook al de beste bierkenner.

1: William Vlamings
De Clubgalm, juli 2022
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Jaarvergadering
Er was een grote opkomst bij de
jaarvergadering op 12 april. 31 leden waren
aanwezig en daar zijn we als bestuur erg
blij mee.
Aan het begin van de vergadering ontving
Ad van Berloo het beeldje voor zijn 25-jarig
lidmaatschap.
Bij de mededelingen maakte voorzitter
Mark Rovers bekend dat de inkoopkosten
van de drank fors gestegen zijn en dat we
daarom na de zomervakantie de
drankprijzen aan zullen passen.
Zoals gebruikelijk werden de jaarverslagen voorgelezen en daarna
werd de begroting voor 2022 besproken. De vergadering stemde in
met de voorgestelde begroting.
Namens de kascommissie deed Vincent Braak verslag. Jeroen van der
Heijden en Vincent Braak hebben alles gecontroleerd en de cijfers
leken te kloppen. De vergadering verleent de penningmeester
decharge. Vincent trad af als lid van de kascommissie en in zijn plaats
werd Bart Willems gekozen. Stephan Vergroesen is reserve.
Bij het bestuur waren Frederieke v.d. Poel en William Vlamings
aftredend. Beide werden herkozen.
Henk v.d. Bruggen vroeg bij de rondvraag of er iets gemaakt kon
worden
om
fietsen aan vast
te leggen en
Wim
Iven
verzocht
om
pinnen mogelijk
te maken. We
gaan proberen
om
beide
verzoeken
mogelijk
te
maken.
De Clubgalm, juli 2022
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Al 150 jaar de horloger en
juwelier van Aarle-Rixtel.
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Stephan Vergroesen 40 jaar lid
Stephan was 17 jaar toen hij lid werd en een half jaar later moest hij
weer opzeggen. De militaire dienst wachtte. Hij is volgens de papieren
een half jaar geen lid geweest, maar betaalde wel de contributie door,
dus stond wel op de ledenlijst.
Stephan speelt al die jaren competitie in veel verschillende teams. Hij
pakt ook zeer regelmatig een kampioenschap mee, maar degradeerde
ook af en toe. Dat komt mede door zijn grillige spel. De ene week slaat
hij de ene na de andere fraaie bal, de keer daarna is het hopeloos en
slaat hij bv. alle backhandballen keihard in het net. Wisselvallig dus,
maar in de zesde klasse kan hij toch goed mee.
Stephan heeft vrijwel altijd een goed humeur. Hij lacht wat af, ook in
de speelzaal. Soms is dat wel eens vervelend voor de tafel ernaast als
daar supergeconcentreerd om een punt wordt gestreden, maar aan de
andere kant relativeert het wel. Tafeltennis is immers een spelletje
waarbij je ook plezier hoort te hebben.
Stephan is nooit te beroerd om te helpen als hem dat gevraagd wordt.
Hij heeft vaak meegeholpen met het inrichten van de feestzaal voor
onze jaarlijkse feestavond en ook voor andere klussen was hij bereid
om de handen uit de mouwen
te steken.
Op de vrijwilligersavond in
2004 liet Stephan zien over nog
heel andere talenten te
beschikken. Hij werd tijdens het
geweerschieten Koning. Hij
was het die het laatste stuk van
de vogel van de mast schoot.
Op een feestavond heeft
Stephan ons eens laten
genieten van zijn zangtalenten.
Hij bleek over een fraaie
zangstem te beschikken.
Stephan, we hopen dat je nog
lang lid blijft van A.T.T.C. ’77.
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Cock de Boon 40 jaar lid
Cor Verhaeg startte in januari 1982 een nieuwe jeugdgroep en daar
betrok hij de ouders zeer nadrukkelijk bij. Hierdoor werden ook
behoorlijk wat ouders lid. Jolanda en Ruud de Boon waren ook lid
geworden en zo werd ook Cock lid van ATTC ’77. Na een paar
maanden stopte hij weer, maar in februari 1983 meldde hij zich
opnieuw aan.
Een paar jaar later trad hij toe tot het bestuur. In 1985 volgde hij MarieJosé Segers op als penningmeester, een taak die hij maar liefst 28 jaar
heeft gedaan.
Cock is ook altijd bereid geweest om
mee te helpen als er iets gedaan,
gemaakt of gerepareerd moest
worden of bij de opbouw voor een
feestavond, voor de Luikse Markt,
enzovoorts. Ook deed hij op
vrijdagavond regelmatig de bar. Toen
onze
vereniging
iemand
met
horecapapieren nodig had, ging Cock
samen met Johan naar de cursus om
die te halen. Kortom, een lid met een
grote
verdienste
voor
onze
vereniging. Tijdens de vrijwilligersdag
in 2019 heeft Mark Rovers hem
bedankt voor zijn jarenlange inzet
voor ATTC ’77 en hem daarvoor een
cadeautje gegeven (zie foto).
Tafeltennissen doet Cock niet meer. Hij speelde
jarenlang in de 6e klasse en won ook regelmatig zijn
wedstrijden, mede door zijn opslag.
Tegenwoordig tref je Cock elke vrijdagmorgen in de
hal om koffie te drinken en bij te kletsen. Ook op
andere avonden komt hij soms binnenlopen.
Cock nogmaals heel veel dank voor alles wat je
voor ATTC ’77 gedaan hebt en we hopen dat je nog
lang lid blijft van onze vereniging.
De Clubgalm, juli 2022
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Ekkersrijt 2004, 5692 BA Son
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Mark Rovers 25 jaar lid
In het voorjaar van 1997 werd Mark lid van ATTC ’77. Hij speelde bij
de recreanten op de donderdagavond en al snel bleek hij aanleg te
hebben voor het spelletje. Hij ging competitie spelen met Antje van
Osch en Maria Migchels in de 6e klasse. Omdat Mark kwam trainen op
de maandag en woensdag ging hij steeds beter spelen en hij ontdekte
dat materiaal het verschil kan maken. Inmiddels speelt Mark in de 3 e
klasse en heeft hij lange noppen op de zwarte kant van zijn batje.
In 2009 volgt Mark Karel op als voorzitter van ATTC ’77. Hij regelt veel
en denkt altijd in oplossingen. Een probleem is er om op te lossen, niet
om te laten sudderen. Mark is ook erg handig en als er iets stuk is weet
hij het vaak snel te repareren.
Tafeltennissen is er op dit moment
niet bij voor Mark. Hij is aan een
knie geopereerd en na de
zomervakantie wordt hij ook aan
zijn andere knie geholpen. Hij is
wel vaak in de hal te vinden. Hij
draait bardiensten en komt graag
biljarten.
Gefeliciteerd met je jubileum en wij hopen dat je en nog lang lid blijft
en ook nog een hele tijd de club blijft leiden.

Beeldje voor Cor van de Ven
Inmiddels is Cor al 26 jaar lid van ATTC ’77,
maar het beeldje ter gelegenheid van zijn 25jarig lidmaatschap had hij nog steeds tegoed.
Normaliter huldigen we jubilarissen op de
feestavond of op de jaarvergadering, maar
omdat Cor bij beide verhinderd was, hebben we
hem het beeldje tijdens een donderdagavond
overhandigd.
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Eindstanden voorjaarscompetitie 2022
1e klasse C
TTCV Herwaarden 3
Flash 1
Stiphout 1
Taverbo 4
Valkenswaard 1
ATTC ‘77 1

10
10
10
10
10
10

-

73
72
53
46
33
23

Bart Boetzkes
William Vlamings
Jean-Paul Kanters
Johan Voorhout
Dubbel

19
29
33
17
20

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

10
10
10
10
10
10

-

76
57
52
41
38
36

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

57
33
58
24
30

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

10
10
10
10
10
10

-

65
63
54
47
38
33

Bart Willems
Vincent Braak
Werner Doensen
Jos Beniers
Marcel Selder
Dubbel

14
57
72
89
33
40

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

10
10
10
10
10
10

-

69
61
60
40
39
31

Juul Verbeeten
Tessa vd Boogaard
Thijs Smulders
Johan Heurter
Dubbel

79
7
29
14
10
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5e klasse H
Veldhoven 9
Geenhoven 2
Stiphout 6
Bergeijk 6
Flash 10
ATTC ’77 5

10
10
10
10
10
10

-

67
62
55
50
38
28

Koos Martinali
Jan Smits
Geert-Jan v Duijnhoven
Henk Buiting
Dubbel

0
50
38
14
10

5e klasse K
Flash 11
Veldhoven 8
Stiphout 7
LUTO 6
Unicum 10
ATTC ’77 6

10
10
10
10
10
10

-

65
58
58
49
43
27

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

6
0
35
41
14
30

Teamindeling najaarscompetitie 2022
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Bart Boetzkes, William Vlamings, Johan Voorhout.
Frederieke v.d. Poel, Rajan van Aar, Jeroen v.d. Heijden, Werner
Doensen.
Vincent Braak, Marcel Selder, Bart Willems, Juul Verbeeten.
Henk v.d. Bruggen, José van Turnhout, Ruud van Turnhout,
Conchi Medina Salinas, Gerdi v.d. Boomen.
Koos Martinali, Jan Smits, Geert Jan van Duijnhoven, Henk
Buiting.
Thijs Smulders, Tessa v.d. Boogaard, Stephan Vergroesen,
Marijn van Krieken, Johan Heurter.

Team 1 speelt 2e klasse, team 2 3e klasse, team 3 4e klasse en de
teams 4, 5 en 6 spelen 6e klasse.

Jeugd
DUO-competitie op zondagmorgen, 2e klasse: Tjerk en Tjeerd.
De Clubgalm, juli 2022
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Competitie-data
De data voor de najaarscompetitie bij de senioren zijn:
16, 24 en 30 september, 7, 14 en 28 oktober, 4, 11, 18 en 25
november. Dit zijn vrijdagen. Het kan zijn dat de uitwedstrijden op
andere dagen gespeeld worden. De beslissingswedstrijden zijn op
vrijdag 9 december.
Het jeugdteam speelt op de volgende zondagen: 18 en 25 september,
2, 9, 16 en 30 oktober, 6, 20 en 27 november en 4 december.

Verrassingstoernooi: een verrassing
Je kunt op allerlei manieren verrast worden en verrassingen zijn vaak
erg leuk. Zo ook de verrassingen op het laatste verrassingstoernooi.
Het begon met aparte tafelopstellingen. Een extra brede tafel met
kasten die als netje dienden, een extra lange tafel waarbij de bal zowel
in het middenstuk als in het vak van de tegenstander moest stuiteren
en een tafel met een superhoge afscheiding in het midden waardoor
je niet kon zien waar je balletje terecht kwam. Het leverde hilarische
taferelen op. Ook kwamen weer enkele traditionele verrassingen terug,
zoals het spelen met een ooglapje en een zonnebril, alleen
terugspelen als de bal op jouw helft komt en met een ballon aan je
speelarm. Nieuw was het spelen met een stok onder je arm en als die
viel was het punt voor de tegenstander. Een erg lastige opdracht.
De prijsuitreiking was, zoals altijd, ook een verrassing. De helft van de
deelnemers had een prijsje, maar niet de speler met het meeste
punten, maar de speler die een vooraf vastgelegd aantal punten het
dichtst benaderde. Ik wil de organisatie hartelijk danken voor de leuke
avond.

Nieuw barprijzen
Vanaf maandag 29 augustus zijn er nieuwe barprijzen. Koffie en thee
blijven € 0,80, fris € 1, icetea € 1,20, bier, wijn, alcoholvrij bier, palm en
AA € 1,50 en trappist € 2.
De Clubgalm, juli 2022
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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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