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1. Algemene ledenvergadering 
Met een goede opkomst werd de algemene ledenvergadering voorgezeten door Elke. Tijdens de ALV werd 
onder andere gesproken over de nieuwe accommodatie, de nieuwe shirts en ledenwerving. De jubilarissen 
Elice van de Bogaert (12,5 jaar) en Henry Essing (25 jaar) werden in het zonnetje gezet. Tijdens de ALV 
werd afscheid genomen van de bestuursleden Corine Fenu en Willy de Vaan. Willy werd voor zijn inzet 
benoemd tot Lid van verdienste. 
 

2. Bestuur en commissies 
• Bestuur tot aan ALV vanaf ALV 

Voorzitter Elke Das – van de Munckhof Elke Das – van de Munckhof 
Vice-voorzitter Willy de Vaan Pieter van Aerle 
Secretaris Corine Fenu Rianne Sleegers  
Penningmeester Sjaak Verbeek Sjaak Verbeek/Rianne Sleegers/Niels Kanters a.i. 
Algemeen lid Fons Sanders Fons Sanders 
Stage lid  René-Philippe Wolters 
 

• Evenementencommissie 
Henk van Oirschot, Christel van Dijk, Henry Essing en Keith Saunders. Gedurende het jaar is Henk 
uitgetreden en Jeffrey Brunselaar toegetreden tot de Evenementencommissie. 
 

• Jeugdcommissie 
Corine Fenu en Iris van der Zanden. 
 

• Kascommissie 
Dick Büthker en Jean-Louis Wolters. 
 

• Materiaalcommissie 
Willy de Vaan, Dick Büthker en Keith Saunders. 
 

• Nieuwsbrief  
Rianne Sleegers. 
 

• PR 
Rianne Sleegers. 
 

• Ledenwervingscommissie 
Joost Poppelaars, Peter van der Velden, Corine Fenu, Fons Sanders, Elke Das, Rianne Sleegers. 
 

• Technische commissie 
Pieter van Aerle, Dook Harks, Koen Smits, Rudi Spinner en Peter van der Velden. 
 

• Toernooien 
Pieter van Aerle, Henry Essing, Mariëlle Wolters. 
 

• Trainers 
Dook Harks, Rudi Spinner en Peter van der Velden. 
 

• Website 
Webmaster   René-Philippe Wolters.  
 

• Wedstrijdsecretaris 
Koen Smits.  
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3. Jeugdevenementen 
• Funday 
Op zondag 10 Juni is de jeugd van MTTV ’72 gaan paintballen bij het Uilennest te Geldrop. Er gingen 5 
jeugdleden mee. Zij hebben in een aantal rondes tegen elkaar gepaintbalt. 

 

4. Verenigingsevenementen 
• Clubkampioenschappen  
Op zaterdag 20 januari vonden de jaarlijkse clubkampioenschappen plaats. Voor de eerste keer in sporthal 
de Weijer. Er waren wat verrassende uitslagen in de poulewedstrijden bij de senioren, waardoor er ook 
andere finalewedstrijden waren dan verwacht. 
 
Bij de jeugd deed René-Philippe het erg goed door in de finale te eindigen. Stijn was echter toch beter en 
won de clubkampioenschappen bij de jeugd. 
 
Bij de senioren zorgde Bastiaan voor wat verrassingen. Rudi won echter wel de strijd om de derde plaats. 
Net als vroeger stonden ook dit jaar Koen en Fons weer eens in de finale. Koen wist te winnen van Fons en 
werd clubkampioen bij de senioren. 
 
De uitslag was als volgt: 

Senioren 

1 Koen Smits 10 Kasper Dam 

2 Fons Sanders 11 Peter v.d. Velden 

3 Rudi Spinner 12 Jo Saunders 

4 Bastiaan Nab 13 Keith Sanders 

5 Patrick Spapens 14 Elice v.d. Bogaert 

6 Wim Hees 15 Jean-Louis Wolters 

7 Rianne Sleegers 16 Harm Prijs 

8 Henry Essing 17 Jeffrey Brunselaar 

9 Pieter van Aerle   

    

Jeugd   

1 Stijn Smits   

2 René-Philippe Wolters   

3 Piedro Meulendijks   

4 Jan Lauret   

5 Leander Meulendijks   

6 Pascal-André Wolters   

7 Radu Meulendijks   
 

• Feestavond  
Op 27 januari vond de feestavond van onze vereniging plaats. Rond de klok van acht druppelden de eerste 
leden Sportcafé De Weijer binnen.  Onder het genot van een kop koffie of thee wachtten zij onwennig, in 
deze  voor ons nieuwe accommodatie, met smart op de rest. Van de feestcommissie (bestaande uit Elke en 
Corine) kregen de aanwezigen alvast een consumptiebon en een afgeknipt stukje ansichtkaart.   
 
Nadat iedereen was gearriveerd en voorzien was van een bakje troost (of thee) opende voorzitter Elke de 
avond met een welkomstwoord. Daarna aan iedereen de taak zijn of haar teamgenoten op te sporen, door 
de in stukken geknipte ansichtkaarten compleet te maken. 
 
De teamleden gingen bij elkaar zitten en bedachten een naam voor hun team.  Met het bedenken van 
namen als ‘The Tools, De Spruwejagers, Flowers, De Daltons en De kop van de Tafel’, kunnen we toch wel 
concluderen dat het creatieve gehalte binnen onze vereniging erg hoog is.  
 
De quiz ging van start. Er waren vier categorieën, te weten: sport, aardrijkskunde, film & tv en geschiedenis. 
Iedere categorie bestond uit tien vragen. Met de algemene kennis zit het binnen onze vereniging wel goed. 
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Maar vragen als: Hoeveel procent van de Sahara bestaat uit zand en in welke stad ligt de wijk Paddepoel, 
leverden toch wel wat gefronste wenkbrauwen op.  
 
Na drie ronden ging team Flowers ruim aan kop. De laatste ronde bestond uit geschiedenisvragen. In welk 
jaar werd ’t Patronaat gebouwd en in welk jaar werd Beatrix koningin van Nederland? Team De Daltons wist 
wel raad met deze vragen en behaalde in deze laatste ronde zoveel punten dat ze de stand met het 
rivaliserende team gelijk trok. Tja, wie nu als winnaar aan te wijzen? De onderlinge resultaten werden 
vergeleken en daaruit bleek dat team De Daltons in twee categorieën hoger had gescoord dan team Flowers 
en daarmee was dit team de winnaar van deze pubquiz. Marlies, Koen, Joost en Jeffrey mochten naar voren 
komen en hun prijs, een ‘pub-Twix’,  in ontvangst nemen. Dolgelukkig genoten zij, met alle sportieve 
verliezers, nog van een gezellige avond en nacht. 
 
Tijdens de feestavond werd nog de vrijwilliger van het jaar, Keith Saunders, bekend gemaakt. 
 

• Uitwisseling Neerpelt  
Carnavalsdinsdag 13 februari trokken vanuit Mierlo twee auto’s naar Neerpelt in België om een balletje te 
gaan slaan tegen de locale tafeltennisvereniging daar. Dit tiental spelers werd ter plekke aangevuld door 
Dook, die op eigen gelegenheid vanuit Eindhoven kwam gereden. 
 
Aan Belgische spelers geen gebrek, dat bleek al bij aankomst op de parkeerplaats. Om iedereen de kans te 
bieden om tegen iemand van zijn of haar niveau te spelen werden een drietal poules opgezet. Dat in de 
laatste van die drie slechts één speler van Neerpelt zat mocht de pret niet drukken. Beter spelen tegen een 
bekende dan van de tafel gemept worden, toch? Want het is al langer bekend dat Neerpelt over goede 
spelers beschikt, getuigen ook hun meestal goede resultaten op de Open Mierlose.  
 

• Open dubbeltoernooi  
Het Dubbeltoernooi is het eerste open toernooi wat op 11 maart in de nieuwe speelzaal werd gespeeld. 
Vijftien teams van uiteenlopende sterkte troffen elkaar in twee poules. Een aantal van deze deelnemers had 
nog niet eerder een toernooi van MTTV´72 gespeeld, “vers bloed” dus. Dat maakt de dag leuker, want je 
weet niet wat je te wachten staat. 
 
Christel had een mooie mix gemaakt van alle sportievelingen, waarbij sterkte de doorslag gaf in de keuze 
voor de poule. Nadat Henk in het café van de Weijer, onder het genot van een kop koffie of thee, de 
huisregels van deze locatie had toegelicht gaf Christel als toernooileider uitleg over het verloop van de dag. 
Om te beginnen een aantal poulewedstrijden en daarna nog een extra serie wedstrijden om de puntjes op de 
i te zetten. Met de mededeling dat het ging om drie gewonnen sets dirigeerde zij de eerste spelers richting 
de vier tafels in de sporthal. 
 
Het was wel erg wennen dat iets drinken (of warm zitten) alleen maar in de kleedkamers of het café mogelijk 
was, en niet meer gezellig met uitzicht op de zaal. Maar gelukkig kon Christel beroep doen op verschillende 
spelers om mensen te gaan zoeken, als ze zich zelf al niet spontaan aanboden voor dat karweitje.  
 
De uitslagen van de eerste ronde waren als volgt: 
Poule A 
1. Martijn de Clerck/Robbert Takke   
2. Pascal-André Wolters/René-Philippe Wolters   
3. Iris Verwegen/Hugo Snel    
4. Keith Saunders/René Konings    
5. Bastiaan Nab/Ario Nab     
6. Yannick Spinner/Rudi Spinner    
7. Rianne Sleegers/Henry Essing    
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Poule B 
1. Jean-Louis Wolters/Willy de Vaan  
2. Jos van Praat/Dwayne van Praat 
3. Twan van der Zanden/Tom van der Zanden 
4. Henk Ooms/Henk van Oirschot 
5. Mieke Baars/Jo Saunders  
6. Miep van Meijl/Toine van der Ven 
7. Tessa van den Boogaard/Maurice Cocquyt 
8. Jorien Groenemans/Dick Büthker 
 
Na deze eerste ronde volgde nog een serie wedstrijden om duidelijk te maken of iedereen zijn of haar 
behaalde plek wel verdiende. Daarom speelden in iedere poule de nummers 1 nogmaals tegen de nummers 
2, 3 tegen 4 enz. De prijzen werden wederom gesponsord door Duo Penotti. 
 

• Open Mierlose Kampioenschappen 
Op zaterdag 26 mei was het mooi weer, zoals zo vaak bij toernooien van MTTV ’72. De Open Mierlose 
Kampioenschappen vonden voor de eerste keer plaats in Sportzaal  De Weijer. De hele zaal was in gebruik 
en er stonden 10 tafels opgesteld. Genoeg ruimte voor iedereen om te spelen. Voor deze editie hadden zich 
32 deelnemers aangemeld. Er werd gestreden in 2 poules, de A-poule en de B-poule. Iedere poule was 
weer opgedeeld in 2 achtkampen, dus iedereen speelde 7 wedstrijden. De twee die in de achtkamp 
bovenaan eindigden streden nog in een kruisfinale om mee te mogen doen in de finale. Voor de overigen 
was nog een wedstrijd om uit te maken op welke plaats je uiteindelijk eindigde. Tussendoor had de 
evenementencommissie gezorgd voor lekkere appelflappen. 
 
De uitslag van de twee poules was als volgt: 

Poule A Poule B 

1 Jorne Simons 1 Stijn Tips 

2 Michael Raffloer 2 Paul de Graaf 

3 Hein Simons 3 Luc Timmermans 

4 Bastiaan Nab 4 Wim Hendriks 

5 Jhon Custers 5 Koen Aernouts 

6 Pieter van Aerle 6 Moh-Jabery 

7 Uwe Plaumann 7 Dieter Maes 

8 Sylvain Vekemans 8 Eric Schopman 

9 Keo Hermans 9 Kasper Dam 

10 Jan Lauret 10 Bob Loesberg 

11 Kylian Kesters 11 Jean-Louis Wolters 

12 Keith Saunders 12 Martin van den Bosch 

13 Ario Nab 13 Henk van Oirschot 

14 Theo Vieveen 14 Toine van der Ven 

15 Rianne Sleegers 15 Jo Saunders 

16 Henry Essing 16 Jeffrey Brunselaar 
 

• Seizoensafsluiting 
Door onvoldoende aanmeldingen voor de seizoensafsluiting ging deze helaas niet door. Wel nodigde Willy 
ons spontaan uit om bij hem Paella te komen eten. De aangemelde deelnemers waren daar wel voor te 
porren. Op zaterdag 16 juni waren we om 17.00u bij Willy uitgenodigd. Het was lekker weer, dus we konden 
gezellig bij Willy in de tuin zitten. Rond 18.00u begon Willy met het maken van de paella. Iedereen zat 
ondertussen aan een heerlijk drankje. Na even geduld te hebben gehad was het eten klaar. Het zag er 
heerlijk uit. Nadat ieder 2 borden paella had gegeten, had Mies nog een heerlijke fruitsalade als nagerecht.  
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• Kersentoernooi  
Op zondag 7 oktober 2018 stond voor de elfde keer het kersentoernooi op het programma. Het 
kersentoernooi is een tafeltennistoernooi waarbij iedere speler op zijn eigen niveau enkelwedstrijden speelt. 
De dag staat, naast het tafeltennissen, geheel in het teken van de kers. Zo staat er een boom met 
kersensnoepjes en  is er een wedstrijd kersenpitspugen. Ook de prijswinnaars gaan met een kersenprijs 
naar huis.  
 
De dag werd gestart met koffie en thee met een heerlijke kersenflap gesponsord door Bakkerij ’t Bakkertje. 
Ondertussen werd de toernooi-opzet en -indeling bekend gemaakt. De 28 deelnemers waren verdeeld in 
een A- en een B-categorie. Binnen iedere categorie waren 2 poules van ieder 7 spelers. Deze spelers 
speelden ieder tegen elkaar, om zo te proberen op de eerste plaats te eindigen. Er waren leuke en 
spannende wedstrijden te zien. De eerste 2 van iedere poule gingen door naar de kruisfinale. Tom en Bob 
wonnen in de B-categorie de kruisfinales en mochten onderling strijden voor de eerste plaats. Het werd een 
spannende finale, waarbij Tom in de vijfde set de winst naar zich toe trok. Rudi en Martijn speelde in de A-
categorie de finale. Rudi wist met zijn aanvallende spel het verdediger Martijn lastig te maken en Rudi won 
dan ook overtuigend de finalewestrijd. 
 
Na afloop was in Sportcafe de Weijer de prijsuitreiking. Lenneke van der Zanden had de 
kersenpitspuugwestrijd gewonnen en kreeg een prijs.  
 
De uiteindelijke ranglijst was als volgt: 
 

A-categorie B-categorie 

1 Rudi Spinner 1 Tom van der Zanden 

2 Martijn de Clerck 2 Bob Loesberg 

3 Patrick Spapens 3 Jeroen Weijts 

4 Jeroen Engelhart 4 Eva Verrijt 

5 René-Philippe Wolters 5 Toine van der Ven 

6 Bastiaan Nab 6 Lenneke van der Zanden 

7 Pascal-André Wolters 7 Martin van den Bosch 

8 Elly van Wanrooij 8 Ilya Artsyman 

9 Ario Nab 9 Jean-Louis Wolters 

10 Frido Kanters 10 Dirk van Dooren 

11 Keith Saunders 11 Jo Saunders 

12 Rianne Sleegers 12 Paul van der Meulen 

13 Ruud van de Ven 13 Harm Prijs 

14 Henry Essing 14 Jeffrey Brunselaar 

 

• Taartentoernooi  
Op zaterdag 8 december werd in De Weijer voor de 41e keer het gezelligste tafeltennistoernooi van Mierlo 
gespeeld. Een en veertig jaar geleden bedacht bestuurslid Mart van der Donck van tafeltennisvereniging 
MTTV’72 het taartentoernooi. Mart vond dat leden die nooit iets winnen ook eens de kans moesten krijgen 
om met een prijs naar huis te gaan. In dit geval niet met een beker, maar met een taart. Bij dit 
dubbeltoernooi wordt een sterke speler gekoppeld aan een zwakkere speler. De sterke spelers in de 
wedstrijd houden de bal op tafel en de zwakkere spelers mogen punten scoren.  
 
Inmiddels is het toernooi niet alleen bedoeld voor leden. Iedereen is welkom. Afgelopen zaterdag was er dan 
ook een gezelschap van leden en niet-leden, jong en oud. Tien duo’s hadden zich ingeschreven. Onder het 
genot van een kop koffie of thee met een stuk vlaai werd de poule indeling bekend gemaakt. Er werd 
gestreden in 2 poules van 5 duo’s. De sterke spelers speelden een enkelwedstrijd tegen elkaar en daarna de 
zwakkere spelers. Samen speelden ze nog een dubbel tegen elkaar. 
 
De nummer 1 en 2 van de poule gingen verder naar de kruisfinale om uiteindelijk in de finale terecht te 
komen. Voor de derde plaats werd gestreden tussen Wim en Peter van Die Meede en Henry en Kees. Wim 
en Peter bleken de meeste ervaring te hebben en gingen er met de kleinste taart vandoor. 
 
De finale gaat tussen duo’s  Jean-Louis en zoon Pascal-André Wolters  en  Keith en Jo Saunders. Het was 
duidelijk te zien dat ze alle vier ervaren spelers zijn, ze wisten de bal goed op tafel te houden. Jean-Louis en 
Pascal-André blijken de betere spelers en trekken de winst naar zich toe. Na de finale volgde de 
prijsuitreiking in Sportcafé De Weijer. De nummers één tot en met drie winnen een heerlijke taart.  
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De aanmoedigingsprijzen, een Bossche bol, ging dit jaar naar de 2 nieuwe jeugdleden van MTTV ’72 die 
voor het eerst aan een toernooi mee deden. 
 

• Kersttoernooi  
Op de laatste dinsdag van het jaar werd door Rudi en Stijn een toernooitje georganiseerd voor alle leden. 
Stijn had zijn kerstmuts opgezet om het toernooi een kerstsfeer te geven. 
 

5. Training en externe toernooien 
• Jeugdtraining 
Op de dinsdag kreeg de jeugd tegelijk met de senioren training van Dook. De jongste jeugdleden kregen 
training van Peter. 
Op de donderdag kreeg de jeugd training van Rudi.  
 

• Senioren training 
Op de dinsdag kregen de senioren tegelijk met de jeugd training van Dook.  
Op donderdag konden de senioren deelnemen aan de training van Rudi. 
 

• Jeugdklassentoernooi 
Jeugdlid uit het tweede team, René-Philippe Wolters, was uitgenodigd voor het Jeugdklassentoernooi in 
Zwolle. Dit omdat hij bij de Top-6 meerkampen in Oss in de 1e klasse junioren 4de was geworden. In Klasse 
B waren 4 acht-kampen, waar de nummers 1 en 2  van iedere poule doorgingen naar de kwartfinales.  
 
De eindstand van de poule: 
Ruben Grievink (5-1)  
Rik van Swieten (4-2) 
René-Philippe Wolters (4-2) 
Gijs Vreugdenhil (4-2) 
Swen Homan (2-4)  
Niral Gupta (2-4) 
Guus van Horst(0-6) 
Uitval 
 

• Training met Bettine Vriesekoop 
Op 6 mei had Sporteurope een clinic geregeld met Bettine Vriesekoop. Hiervoor kon je je aanmelden. De 
tafeltennis clinic was bij TTV Flash met een kleine groep van 14 deelnemers van jong naar oud. Pascal-
André en René-Philippe waren niet de jongste, dit was een door Bettine getrainde speelster van 10 jaar; een 
aanstormend talent zoals Bettine dat verwoordde.  
 
Na een kort voorstelrondje en de punten waar de deelnemers op wilden trainen, werd begonnen aan de 
warming up zoals iedere goede trainer zijn training begint. Na de warming up van 10 tot 15 minuten, 
begonnen ze met inspelen forehand en backhand diagonaal. Na een goed verzorgde pauze kwam het 
onderdeel van René-Philippe aan bod waar hij op wilde trainen: “De backhand contra en spin”. Een hele 
handig tip voor René-Philippe was dat hij na zijn backhand slag zijn batje niet moest laten zakken maar 
zorgen dat het batje niet onder de tafel ging, waardoor je sneller bij de volgende bal kan zijn. Pascal-André 
had gevraagd voor een oefening met de wissel, hier hadden verschillende deelnemers ook hun vragen voor 
Bettine klaar staan. De belangrijkste zaken voor een goede wissel zijn een vloeiende beweging en het 
verplaatsen van je gewicht dit hoeft niet heel duidelijk te gebeuren als je er aan denkt dan gebeurt het al 
zonder veel beweging. 
 
Om half 3 heeft Bettine 2 poules gemaakt van 5 en 1 met 4. René-Philippe was ingedeeld bij het 
aanstormende toptalent, haar vader, Suze van Dijk van TTV Flash en nog een 3de klasse speler. Hij won 
tegen de verwachting van Bettine alle wedstrijden. Pascal-André werd in een poule met 4de en 5de klasse 
spelers ingedeeld. Hier won hij ook alle wedstrijden.  
 

• Jeugd Rating Kampioenschappen finales 
Zaterdag 26 mei vertrok MTTV ‘72 naar de tafeltennisvereniging Gilze om de finales te spelen. Van MTTV 
‘72 deden René-Philippe, Pascal-André, Radu Meulendijks en Stijn Smits mee. Er stonden ongeveer 40 
tafels. Tafeltennisvereniging Never Despair was erg enthousiast aan het warmlopen, terwijl de MTTV-leden 
rustig stonden toe te kijken op deze vroege ochtend.  
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René en Stijn waren eerste geplaatst in de poule  en Pascal en Radu waren derde geplaatst. Het was vrij 
warm en benauwd in de zaal dus het was voor de jeugd erg lastig om zich te concentreren. Toch hadden de 
jongens het volgens verwachting gedaan en ze hebben goed gespeeld. Radu en René waren helaas niet 
door in de poule en werd geplaatst in de troostfinales. Radu had een hele lastige tegenstander in de ronde 
van 16 en werd helaas uitgeschakeld. Hij werd gedeeltelijk 9e van de troostrondes. René was uiteindelijk in 
de achtste finale uitgeschakeld en eindigde op de 5e plaats. Pascal en Stijn waren in de top 2 geëindigd  van 
de voorrondes en waren door naar de hoofdrondes.  
 
Stijn was de verwachte nummer 1 van het toernooi en er werd dus veel van hem verwacht. De tegenstander 
van Stijn speelde een hoog percentage in de hoofdklasse, terwijl Stijn een derde van zijn wedstrijden won in 
landelijk A. Het was dus een erg groot verschil tussen de twee en Stijn speelde zijn tegenstander 
overtuigend uit. De verwachte en ook wel terechte nummer één voor Stijn. 
 
Pascal-André mocht het opnemen tegen de ijzersterke Kenneth Kreté van Flash. Deze twee jongens 
stonden in de top 5 van hun competitie en waren dus erg gewaagd aan elkaar. Ze speelden allebei een 
voortreffelijke wedstrijd en Pascal eindigde gelukkig bovenaan en mocht de 1e beker ophalen. Het was een 
lange, maar een zeer winstgevende dag voor de jeugd van MTTV ‘72. 
 

• Workshops Table Stars Trainer  
Bij TTV Stiphout deden een aantal leden van MTTV ’72 mee met de opleiding tot Table Stars Trainer. 

 

• Regio zomercompetitie  
Er deed vanuit MTTV ’72 1 team mee aan de zomercompetitie, welke al een aantal jaar wordt georganiseerd 
door Beek en Donk.  
 

• Internationale Jeugdtafeltennis Toernooi Hasselt  
MTTV 72 heeft in het pinksterweekend samen met TTV Flash en TTV Veldhoven deelgenomen aan het 
International Youth Cup Hasselt. In dit weekend heeft de jeugd meegedaan met een teamtoernooi en een 
individueel toernooi. Op vrijdag kwamen ze aan op het kampterrein in Hasselt waar ze dit weekend gingen 
overnachten. Daar hebben ze de eerste avond een leuke quiz gehad om elkaar beter te leren kennen en een 
gezellige start van het weekend te hebben. 
 
De eerste tafeltennis dag begon op zaterdag. Ze moesten al vroeg opstaan omdat de 1e ronde van het 
teamtoernooi al om 10 uur begon. Er werd gespeeld in verschillende leeftijdscategorieën, dat waren de A-
boys, B-boys en C-boys. In de A-boys speelde Jan, René-Philippe en Ruben. in de B-boys: Stijn, Piedro, 
Thomas. Bij de C-boys speelde Pascal-André, Kenneth, Suze en Radu. Om 3 uur in de middag op zaterdag 
en zondag begon de poule van het individuele toernooi.   
 
Op zaterdag werd iedereen in een poule ingedeeld. En op zondag werd het afvalschema gespeeld. Jan en 
Ruben speelde bij de A-boys waar ze helaas het merendeel van de wedstrijden verloren hebben, maar het 
waren mooie en gewaagde wedstrijden tegen tegenstanders uit Duitsland, Polen en Nederland, velen uit de 
hoofdklasse en 1ste klasse. Bij de B-boys speelde Stijn, René-Philippe, Piedro en Thomas. Stijn 1ste, Piedro 
2de en René-Philippe 1ste kwamen in de sterke poules uit. Waarna Piedro na de eerste wedstrijd 
uitgeschakeld werd. Stijn en René-Philippe kwamen verder. René-Philippe werd uitgeschakeld in de 8ste 
finale dus geëindigd in de top 16. Stijn verloor de halve finale waardoor hij een gedeelde 3de plek had 
bemachtigd. In de C-boys werd er ook zeer goed gepresteerd want Pascal-André en Suze kwamen daar 
allebei bij de laatste 16. Een zeer knappe prestatie! 
 
Als afsluiting van het weekend werd er al op zaterdag gebarbecued daarna een lekker ijsje van een ijszaak 
in de buurt; daar was de smaak speculaas de favoriet. Later op de avond hebben de volwassen deelnemers 
nog het plaatselijke cafe bezocht en er nog een lange en gezellige avond van gemaakt. 
 
De laatste dag werd het laatste deel van het teamtoernooi gespeeld met helaas geen bijzondere prestaties.  
Nadat het toernooi voorbij was, werd de legertent afgebroken waar we in sliepen. Nadat alles was 
opgeruimd en ingeladen zijn we met z’n allen naar de frietzaak gegaan. Waar ze massaal het populair 
gerecht, genaamd ‘stoomboot’, bestelden. Een stoomboot is een groot broodje met sla, tomaat, ei, 
komkommer en niet te vergeten 2 snacks. Toen iedereen zijn buik vol had gegeten stapten ze de auto in 
richting TTV Flash waar ze opgehaald werden.  
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6. Competitie 
• Voorjaar 

Senioren 

Team Klasse Stand Teamsamenstelling, behaalde percentage en opmerkingen 

1 3e 1e Rudi Spinner (90%), Koen Smits (87%), Fons Sanders (33%), Wim Hees 
(25%)  
Promotie naar 2e klasse. 

2 3e 3e Patrick Spapens (81%), Leon Withoos (43%), Sjaal Verbeek (21%) 

3 4e 3e Stijn Smits (85%), Pieter van Aerle (52%), René Konings (44%), Jan Lauret 
(33%) 

4 5e 5e Rianne Sleegers (48%), Elice van den Boagert (43%), Henry Essing (42%), 
Keith Saunders (29%)  
Beslissingswedstrijd verloren, degradatie naar 6e klasse. 

5 6e 3e Geert-Jan van Duijnhoven (71%), Kasper Dam (57%), Henk van Oirschot 
(48%), Peter van der Velden (47%) 

6 7e 6e Twan van der Zanden (33%), Tom van der Zanden (22%), Toine van der 
Ven (17%), Jo Saunders (6%), Niels Kanters (0%) 

    

Jeugd 

Team Klasse Stand Teamsamenstelling, behaalde percentage en opmerkingen 

1 Land. C 8e Piedro Meulendijks (50%), Leander Meulendijks (33%), Jan Lauret (11%) 

2 J1 1e René-Philippe Wolters (97%), Pascal-André Wolters (77%), Radu 
Meulendijks (20%)  
Promotie naar Hoofdklasse. 

 
 

• Najaar 

Senioren 

Team Klasse Stand Teamsamenstelling, behaalde percentage en opmerkingen 

1 2e 5e Rudi Spinner (58%), Stijn Smits (42%), Koen Smits (33%)  
Degradatie naar 3e klasse. 

2 3e 3e Patrick Spapens (86%), Piedro Meulendijks (57%), Leon Withoos (53%), Joost 
Poppelaars (20%), Wim Hees (11%), Sjaak Verbeek (0%) 

3 4e 2e René-Philippe Wolters (88%), René Konings (67%), Pieter van Aerle (52%), 
Jan Lauret (33%)  
Beslissingswedstrijd verloren. 

4 6e 1e Henry Essing (83%), Rianne Sleegers (71%), Keith Saunders (67%), Elice van 
den Bogaert (61%)  
Promotie naar de 5e klasse. 

5 6e 1e Geert-Jan van Duijnhoven (79%), Kasper Dam (61%), Radu Meulendijks (61%), 
Peter van der Velden (42%)  
Promotie naar de 5e klasse. 

6 7e 3e Niels Kanters (63%), Tom van der Zanden (58%), Toine van der Ven (44%), Jo 
Saunders (38%) 

    

Jeugd 
Team Klasse Stand Teamsamenstelling, behaalde percentage en opmerkingen 

1 Hoofd 1e René-Philippe Wolters (86%), Piedro Meulendijks (86%), Pascal-André Wolters 
(72%), Leander Meulendijks (47%), Radu Meulendijks (7%)  
Promotie naar Landelijk C. 
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7. Accommodatie en materialen 
• De Weijer 
In 2018 zijn we gestart in de Multizaal en in de sportzaal. De multizaal bleek al snel niet voldoende te zijn 
voor de eerste trainingsgroep. Na wat schuiven in trainingstijden is er in het voorjaar overgegaan naar alle 
trainingen op dinsdag in de sportzaal. De training op donderdag was het eerste halfjaar nog wel in de 
Multizaal. Voor het najaar was er de mogelijkheid om de sportzaal op dinsdag en donderdag te huren tijdens 
de trainingstijden, waardoor er meer mogelijkheden zijn om te trainen. 
 
De Multizaal is vanaf de zomervakantie verbouwd en in het najaar door de vereniging beperkt gebruikt. 
 

• Onderhoud materialen 
Regelmatig worden onze tafels schoongemaakt en goed afgesteld. Dick, Rudi en Willy repareerden ook 
enkele netjes, tafels en telborden. 
 

8. Public Relations 
• Privacy statement 
In 2018 is veel tijd besteed aan het opstellen van een privacy statement om te voldoen aan de nieuwe 
privacy-wet. 
 

• Nieuwsbrief 
In 2018 is er 5 keer een nieuwsbrief verschenen, waarmee leden en sponsors op de hoogte werden 
gebracht van het laatste nieuws van de vereniging. 
 

• Website 
In 2018 werd er een nieuwe website in de lucht gebracht. Deze is gemoderniseerd en meer gestructureerd, 
waardoor de informatie beter is te vinden. De website wordt bijna wekelijks voorzien van nieuwsberichten. 
De website wordt goed bezocht. 
 

• Ledenwervings-activiteiten 
In 2018 is de nadruk gelegd op ledenwerving. Een speciaal samengestelde commissie heeft zich ingezet om 
MTTV ’72 in Mierlo op de kaart te zetten om zo nieuwe leden te werven. Hieronder de activiteiten die op het 
gebied van ledenwerving in 2018 hebben plaatsgevonden. 
 
Sjors Sportief 
In 2018 heeft MTTV ’72 een aantal keer wat georganiseerd met Sjors Sportief. Kinderen van basisscholen 
worden dan bij verenigingen uitgenodigd om kennis te maken met de tafeltennissport. 
 
Max Vitaal 
Max Vitaal is een zelfde opzet als Sjors Sportief, maar dan gericht op ouderen. In de Vliegert is een fittest 
geweest waarbij alle deelnemers een boekje meekregen met het sportaanbod van Mierlo. Geinteresseerden 
konden ook kennis maken met MTTV ’72. 
 
Tafeltennismiddag 
Op woensdagmiddag 7 maart van 14.00u tot 15.00u organiseerde MTTV ’72 in samenwerking met de 
LEVgroep een tafeltennismiddag voor de jeugd. Mocht je tijd hebben om deze middag mee te helpen, meld 
je dan even bij Peter v.d. Velden. 
 
Open avonden 
Op dinsdagavond 20 en 27 maart organiseert MTTV’72 twee open avonden waarop iedereen van harte 
wordt uitgenodigd, om kennis te komen maken met de tafeltennis sport. De jeugd tot 16 jaar is welkom vanaf 
19:00u. De jeugd vanaf 16 jaar en volwassenen waren welkom om 20:00u.. 
 
Tafeltennisclinic 
Op woensdag 20 en 22 juni was er van 14u tot 15u een tafeltennisclinic voor de jeugd in de Multizaal. 
Helaas viel de opkomst hiervan een beetje tegen. 
 
STEP2SPORT 
Donderdag tijdens de herfstvakantie is door 3 Mierlose sport verenigingen (Badminton vereniging, Judo Club 
de Hechte Band en de Mierlose Tafeltennis Vereniging) een leuke sport ochtend verzorgd in de Weijer. 22 
enthousiaste kinderen hebben kunnen genieten van verschillende sporten. 
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9. Financiële activiteiten 
• Oud papier 
Er werd, o.l.v. Peter van der Velden, weer door enkele leden en oud-leden, oud papier opgehaald. 
 

• Rabobank Clubkas Campagne  
Jaarlijks stelt de Rabobank een deel van de winst beschikbaar aan het lokale verenigingsleven. In 2018 
ontvingen we een bedrag van 178,50 van de Rabobank. 
 

10. Sponsors 
• Adverteerders clubblad 
Autobedrijf van Vlerken, Bakkerij ’t Bakkertje, drank−en wijnspeciaalzaak de Bottelarij, groentezaak 
Natuurlijk van der Leest, Grieks restaurant Taverna Nikos, Heesmans, Jules Bloemenhuis, Lenssen 
Manders damesmode, Print Mierlo Perfect, Sport Europe en Veldsink−Bekx adviesgroep.  
 

• Advertenties centercourts 
Lagretto vijf centercourts. 

 

• Club van ‘72 
Elke Das – van de Munckhof, Fons Sanders en Kasper Dam. 
 

• Clubshirt 
Posno Sport uit Weert levert de shirts voor een aantrekkelijke prijs. 
Lagretto, uit Mierlo heeft het logo van de vereniging op het shirt aangebracht. 
 

• Gezond fruit voor de jeugd. 
Natuurlijk van der Leest biedt onze jeugd bij elke thuiswedstrijd een schaal met lekker fruit aan. 
 

• Mededelingenbord 
Kasper Dam (Audiovisuele dienstverlening), Harry Dam (Maison Le Roux), Leon Withoos (De Kookelarij) en 
Sport Europe. 
 

• Open dubbeltoernooi 
De prijzen voor alle deelnemers werden gesponsord door Duo Penotti.  
 

• Sport Europe 
De leden en de vereniging krijgen korting bij het kopen van materialen. 
 

• Website M.T.T.V. 72 
Adverteerders in ons clubblad kunnen voor een extra bijdrage vermeld worden op onze website. 
 

• Sponsoring door leden 
Roel Das schonk een bedrag om uitwisselingen voor beginnende jeugd te kunnen organiseren. 
Henk van Oirschot betaalde de taarten bij het Taartentoernooi. 
Fons Sanders stortte een bedrag in het jeugdfonds. 
Wim Hees sponsorde het logo op de nieuwe shirts. 
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11. Namen en cijfers M.T.T.V. ’72 
• Aantal leden 
Begin dit jaar had onze vereniging 45 leden:  10 jeugdleden 35 senioren. 
Eind dit jaar had onze vereniging 42 leden: 4 jeugdleden 38 senioren. 
 
Ereleden 

Fons Sanders  25 mei 1997 

Henk van Oirschot  5 februari 2013 († 05-02-19) 

 
Leden van verdienste 

Ad Otten  4 februari 1983  

Theo Hagendoorn  21 februari 1986  

Piet de Hoon  5 februari 1988 († 18-04-18) 

Rob Vossen  16 februari 1990 († 18-01-05)  

Fons Sanders  12 februari 1993  

Arthur Janssen  25 mei 1997  

Henk van Oirschot  18 maart 2003  († 05-02-19) 

Peter van der Velden  18 maart 2003  

Lydia van Oirschot  20 maart 2007 († 23-01-07)  

Rianne Sleegers  10 maart 2009  

Henry Essing 5 februari 2013 

Koen Smits 22 maart 2016 

Willy de Vaan 13 maart 2018 

 
 
Vrijwilligers van het jaar 

1997 Keith Saunders  1998 Marlies van der Velden  

1999 Koen Smits  2000 Paul Leuver († 04-04-13) 

2001 Elly Coolen & Wim Hees  2002 Peter van der Velden  

2003 Lydia van Oirschot († 23-01-07) 2004 Henry Essing & Henk van Oirschot († 05-02-19) 

2005 Marga Meuwsen  2006 Toine van der Ven  

2007 Rudi Spinner  2008 David Saunders  

2009 Liesbeth Jorna  2010 Elke van de Munckhof  

2011 Christel van Dijk 2012 <geen vrijwilliger benoemd> 

2013 Rianne Sleegers 2014 Jean-Louis Wolters 

2015 Pieter van Aerle 2016 Kasper Dam 

2017 Keith Saunders   

 


