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Van de redactie
Kort voor de Feestdagen zit de redactie weer bij elkaar. Wat komt er in “Van de redactie”.
Terugkijkend op 2012 kunnen we zeggen dat eindelijk de nieuwbouw van het
Dorpshuis, gymzaal, scholen, peuterspeelzaal, Rataplan en bibliotheek eindelijk
gestart is. Regelmatig kan de lezer een hijskraan bezig zien aan de Breede
Steeg.
Vooruitkijkend naar 2013 hopen wij weer op mooi Scholentoernooi wat voor de
laatste keer in het oude vertrouwde Dorpshuis wordt gehouden. Na de ingebruikname van het Kulturhus wordt het tafeltennisballetje door A.S.I.O. daar opgegooid.
Uw redactie

Van de voorzitter : Bestuurlijk besturen
Als bestuur van TTV ASIO heb je natuurlijk best wel wat om handen, maar heeft een ieder zich
wel eens afgevraagd wat er zich allemaal achter de schermen afspeelt?
Eens per 6 weken schuiven wij als bestuur bij elkaar om de nodige zaken te bespreken, vaak is
het de dagelijkse gang van zaken, zoals de correspondentie van de bond en onze reacties
daarop, lopende zaken met competitie indelingen e.d. het regelen van ruimte en speelavonden
in ons buurthuis naast de reguliere avonden, het regelen van de vrijwilligers die elke dinsdag
onze trainer Johan bijstaan, uiteraard ook de begeleiding van de jeugd teams als ze thuis
spelen op de zaterdagen, het bijhouden van ons huishoud boekje,kortom het standaard
organisatorische werk en de dagelijkse beslommeringen op gebied van inkomsten en uitgaven,
maar zeker ook word er vaak gebrainstormd over de toekomst van onze club, over de
sponsoring, over club kleding, financiën, acties, ledenwerving, etc,……..
De laatste tijd staat natuurlijk het Kulturhüs hoog op de agenda, de ontwikkelingen daaromtrent
worden door ons allen nauwlettend gevolgd. Een aantal weken geleden zijn Kees en ik naar
een bijeenkomst geweest met aan tafel alle binnensport verenigingen. Gezamenlijk moeten wij
de agenda’s over elkaar heen gaan leggen en kijken of er ergens overlappingen in zitten. Wij
(ASIO) willen natuurlik graag de dinsdag avond behouden en de zaterdag ochtend voor de
jeugd competitie en daarbij boven op ons vast rooster met de 3 toernooien die wij jaarlijks
organiseren, met als hoogte punt het scholen toernooi wat alweer in een razend tempo op ons
af komt. Natuurlijk strijden wij voor deze zaken echter zijn we niet alleen in deze strijd en spelen
er ook voor de andere binnensport verenigingen dergelijke belangen. Neemt niet weg dat we
vol vertrouwen zijn in een goede afloop van dit alles. We houden jullie zeker op de hoogte
mochten er weer nieuwe ontwikkelingen zijn.
Naast dit alles is een ander heet hangijzer de shirt-sponsoring ! Naarstig hebben wij gezocht
naar een weldoener die graag ASIO van nieuwe kleding voorziet, licht gloort aan de horizon en
warempel een kandidaat staat op. De relatie is pril en misschien spreek ik al voor mijn beurt
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maar we hebben goede hoop op een andere shirt sponsor en dus ook nieuwe outfits voor ons
allen, whoepy….! Word vervolgd.
Voor ons als bestuur dus voldoende uitdaging om ons zelf maar hopelijk ook jullie lekker bezig
te houden, en zoals altijd zijn wij zeer dankbaar voor alle vormen van toevoegingen en tips om
onze club nog sterker / leuker te maken. Daarvoor wordt altijd tijd vrijgemaakt in onze drukke
agenda’s, dus doe maar op de dinsdag avonden. Locatie : aan de bar.
Emil Pfeiffer
Voorzitter t.t.v. ASIO

Nieuws rondom tafel, netje, batje en balletje
Agenda
Naast de gebruikelijke data van trainingsavond en competitiewedstrijden zijn er op de volgende
data bijzondere activiteiten
Zaterdag 12 januari 2013:

32e Scholentoernooi

MFC Haaften
Bent u al op de Bernhardstraat wezen kijken ? De contouren van scholen en Dorpshuis worden
zichtbaar.

Jeugd- oudertoernooi 2012
In een gezellige en ontspannen sfeer is op 27 november weer het jaarlijkse jeugd- oudertoernooi gespeeld. Maar liefst 17 teams gaven acte-de-préséance. Er werd op het scherpst van
de snede maar wel uitermate sportief gespeeld.
Na eerst in 4 poules te zijn ingeloot werden de eerste ballen over het net geslagen. Dat leverde
uiteindelijk 4 poulewinnaars op die vervolgens een kruisfinale moesten spelen. Daarna stond de
finale op het programma. Ongekend bloedstollend werd deze gespeeld door Emil Pfeiffer en
zijn dochter Maureen en Niek Cardol en zijn vader Gerrit. Uiteindelijk trokken deze aan het
langste eind door het allesbeslissende dubbelspel te winnen met 11-10, nadat de andere
wedstrijden in 2-2 waren geëindigd.
Het was goed te kunnen constateren dat er deze keer ook moeders meededen met hun
kinderen. In het verleden was het toch vaan de vader, opa, neef of oom die meededen. We
hopen dat deze trend zich ook voort zal zetten in het lid worden van onze vereniging van
dames.
Hier de volledige uitslagenlijst:
1.
Team van Niek Cardol
2.
Team van Maureen Pfeiffer
3.
Team van Jochem Verstegen
4.
Team van William Kers
5.
Team van Naomi
6.
Team van Henk

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Team van Louis
Team van Carlijn
Team van Selina
Team van Jelle
Team van Danique
Team van Raniel

13.
14.
15.
16.
17.

Team van Olav
Team van Jeroen
Team van Thomas
Team van Laura
Team van Arjan

Introducee-toernooi
Vrijdag 14 december is weer he jaarlijkse Introducetoernooi gespeeld. 14 teams traden in het
strijdperk in de hoop eeuwige roem en de wisselbeker te veroveren. In 3 poules werden de
wedstrijden afgewerkt, waarna de poulewinnaars en de beste nummer 2 uit de poules een
kruisfinale moesten spelen. Uiteindelijk belandden Emil Pfeiffer samen met Marc Almekinders
ern Adri van Maurik met John Golverdingen in de finale. Na een spannende finale trokken Adri
en John aan het langste eind en mochten, net als afgelopen jaar, de wisselbeker uit handen van
Kees van Schijndel in ontvangst nemen.
ASIO Aktief 2012/3

3

De volledige uitslag:
1.
Adri van Maurik en John Golverdingen
2.
Emil Pfeiffer en Marc Almekinders
3.
Gerard van Noord en Gerrit de Jager
4.
Henk van Zandwijk en Arno
5.
Karel van Zee en Jan Smitsman
6.
Koos de Fokkert en Arco de Fokkert
7.
Tom van Maurik en Arie de Jongh

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cor van Horssen en Arjan Elfrink
John temminck en Sander Verstegen
Jordy Pfeiffer en Renze
Alfred Boet en Tineke van Dijk
Adjan Smitsman en Bert van der Wolf
Kees van Schijndel en Winny Kraan
Carel van der Wal en Kees de Kock

Scholentoernooi

Op zaterdag 12 januari 2013 wordt het 32e Basisscholen tafeltennis-toernooi gehouden,
volgens onze voorzitter een “spektakelstuk”. Een evenement wat één van de langstbestaande
evenementen in onze gemeente is. In de afgelopen 31 jaar hebben al ruim 2000 kinderen eraan
deelgenomen.
Een toernooi dus voor de kinderen van basisscholen wat niet zonder de hulp van onze leden,
zowel jeugd als senior, en ouders van jeugdleden kan. Die hulp is nodig om dit toernooi tot een
succes te maken. Dan denken wij aan toezicht in speelzaal, toezicht in kleedkamers, tellers.
Ongetwijfeld zullen er nog een aantal mensen “gevraagd” worden, maar je mag jezelf altijd
opgeven bij Ad en/of Piet. Dit kan ook per e-mail naar het e-mail adres van de redactie. Op het
prikbord hangt inmiddels ook een lijst waar vrijwilligers zich op kunnen geven. Laten we zorgen
dat dit laatste scholentoernooi in het Dorpshuis ook weer een succes wordt.

Wist u dat…. ?
 Alfred en Erwin op een avond het gevoel hadden dat ze helemaal alleen waren in het
dorpshuis? En toen ging het alarm ook nog eens af. (Ik voel een goed boek aankomen
met daarin alle traumatische ervaringen)
 Jan Smitsman zijn rol binnen het bestuur steeds beter gaat invullen?
 Je je tafeltennisbatje heel goed kunt schoonmaken met een beetje lauw water en een
stukje keukenrol ? Daarentegen is de vaatwasser dan weer geen goed idee.
 De BTW omhoog gaat in januari ? en zullen de frikadellen van Harrie dan ook langer
worden ?
 De verhouding van balletje en batje identiek is aan die van een tennis racket en een
tennisbal, of een voetbal en een voetballer met schoenmaat 63 ?
 Het verschil in leeftijd tussen ons oudste spelende lid en ons jongste junior lid meer dan 65
jaar bedraagt?
 Er foto’s zijn gemaakt bij het ouder/kind toernooi en bij het introducé toernooi? En dat deze
te zien zijn op onze site?
 De meeste goede spelers een buikje hebben ?
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NTTB-competitie
De eerste helft van het seizoen zit er weer op, de Najaarscompetitie 2012 is weer ten einde.
Over de hele linie mogen we, als vereniging kunnen we best tevreden zijn met de resultaten.
Het 1e team had zich als doel gesteld het behoud van de 3e klasse. Lopende de competitie
werd duidelijk dat alleen Vice Versa te sterk was. Adri, Cor, Sander en Koos eindigden als 2e in
hun poule, waardoor ze ruimschoots aan hun doelstelling voldeden.
Het 2e team moest direct aan het begin al een tegenslag te verwerken doordat Kees Hobo
vanwege ziekte weinig aan spelen toe zou komen. Emil, Henk, Karel en Jan hebben, weliswaar
met de hakken over de sloot, het behoud in de 5e klasse veiliggesteld.
Het 3e team was ingedeeld in een zware poule met 8 teams. Na 7 wedstrijden moesten Alfred,
Erwin, Gerard , John, Tom en Kees van Schijndel in een degradatiepoule vechten voor
klassebehoud. Uiteindelijk moest er een beslissingswedstrijd aan te pas komen om uit te maken
of men er in kon blijven of dat ze zouden degraderen. In een bloedstollende wedstrijd tegen
OTTC uit Oss trok men aan het langste eind en kan ook in de Voorjaarscompetitie in de 5e
Klasse uitkomen.
De jeugd heeft de toekomst zegt men altijd en dat is ook terug te zien aan de beide jeugdteams.
Het 1e team kwam voor het tweede achtereenvolgende keer uit in de Aspirant 3e klasse.
Jochem, Henk, William en Louis hebben tot het laatst meegedaan in de strijd om de titel. Maar,
ondanks dat het team 70 punten haalde, kwam het 3 punten tekort voor het kampioenschap. In
de komende voorjaarscompetitie zal het team uitkomen in de Junioren 5e klasse.
Het 2e team werd onverwacht ingedeeld in de Aspirant 3e Klasse waar verwacht werd dat het in
de Aspirant 4e Klasse zou worden ingedeeld. Ondanks dat Thalia in een vormcrisis verkeerde
heeft het team een prima gedeelde 3e plaats gehaald. Met name Naomi steeg boven zichzelf
uit, terwijl Erica een constante factor was. Carlijn kon helaas tegen een sterke tegenstander
geen potten breken. In de voorjaarscompetitie zal het team wederom in de Aspirant 3e Klasse
uitkomen.
Iedereen heel fijne feestdagen en veel succes gewenst in de nieuwe voorjaarscompetitie.
Kees van Schijndel
wedstrijdsecretaris

ASIO 1 senioren, 3e klasse L
Cor van Horssen, Koos Leertouwer, Adri van Maurik & Sander Verstegen
23/10 ASIO 1
02/11 LUTO 3

-

Vice Versa '64 1 (2 sp.)
ASIO 1

4–6
1–9

06/11 ASIO 1

-

Schijndel 2

6–4

15/11 De Zwaantjes 2

-

ASIO 1

7–3

20/11 ASIO 1

-

JCV 4 (2 spelers)

6–4
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Adri van Maurik 1x
Cor van Horssen 2x
Koos Leertouwer 3x
Adri van Maurik 3x
Dubbel 1x
Cor van Horssen 2x
Adri van Maurik 3x
Dubbel 1x
Cor van Horssen 1x
Adri van Maurik 2x
Adri van Maurik 2x
Dubbel 1x

5

Eindstand:
1. Vice Versa '64 1
2. ASIO 1
3. De Zwaantjes
4. JCV 4
5. Schijndel 2
6. LUTO 3

10
10
10
10
10
10

69
57
54
49
42
29

ASIO 2 senioren, 5e klasse H
Kees Hobo, Emil Pfeiffer, Henk van Zandwijk, Jan van Zee, Karel van Zee
26/10

BSM 4

-

ASIO 2

6–4

30/10

ASIO 2

-

JCV 9

3–7

09/11

TTCV Herwaard. 10

-

ASIO 2

8–2

13/11
23/11

ASIO 2
Always Fair 3

-

Smash '73 2 (2 sp.)
ASIO 2

4–6
8–2

Eindstand:
1. JCV 9
2. TTCV Herwaarden 10
3. Smash '73 2
4. ASIO 2
5. Always Fair 3
6. BSM 4

10
10
10
10
10
10

Kees Hobo 1x
Jan van Zee 1x
Karel van Zee 2x
Emil Pfeiffer 2x
Karel van Zee 1x
Emil Pfeiffer 1x
Karel van Zee 1x
Emil Pfeiffer 1x
Karel van Zee 2x
72
63
60
42
40
23

ASIO 3 senioren, 5e klasse G
Alfred Boet, Koos de Fokkert, Erwin Koek, Tom van Maurik, Gerard van Noord, Kees van
Schijndel, John Temminck
23/10
30/10

NTTV 2
ASIO 3

-

ASIO 3
Hooghei 3

9–1
5–5

09/11

Hooghei 3

-

ASIO 3

4–6

13/11

ASIO 3

-

TTCV Herwaard.11

4–6

20/11

ASIO 3

-

Vice Versa '64 2 (2 sp.)

10 – 0

Eindstand (degradatie-poule):
1. TCV Herwaarden 11
2. Hooghei 3
3. ASIO 3
4. Vice Versa '64 2
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Alfred Boet 1x
Alfred Boet 2x
Erwin Koek 1x
Gerard van Noord 2x
Alfred Boet 3x
Gerard van Noord 2x
John Temminck 1x
Alfred Boet 1x
Erwin Koek 2x
Kees van Schijndel 1x
Alfred Boet 2x
Gerard van Noord 2x
John Temminck 2x
Dubbel 1x
57
47
43
10
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ASIO 1 junioren, Aspirant A3, poule B
Louis Groot Koerkamp, William Kers, Jochem Verstegen, Henk Weijgertze
27/10

ASIO 1

-

Smash 2

3–7

03/11

Wanzl/Belcrum 5

-

ASIO 1

1–9

10/11

ASIO 1

-

Rally 3

5–5

17/11

ASIO 1

-

BSM 3

10 – 0

01/12

Waalwijk 3

-

ASIO 1

5–5

Eindstand:
1. Rally 3
2. Smash 2
3. ASIO 1
4. Waalwijk 3
5. BSM 3
6. Wanzl/Belcrum 5

Jochem Verstegen 2x
Henk Weijgertze 1x
William Kers 2x
Jochem Verstegen 3x
Henk Weijgertze 3x
Dubbel 1x
William Kers 1x
Jochem Verstegen 1x
Henk Weijgertze 3x
William Kers 3x
Jochem Verstegen 3x
Henk Weijgertze 3x
Dubbel 1x
Jochem Verstegen 3x
Henk Weijgertze 1x
Dubbel 1x

10
10
10
10
10
10

73
73
70
49
25
10

ASIO 2 junioren, Aspirant A4, poule C
Thalia van Beuningen, Naomi Kruijt, Erica Leertouwer, Carlijn Pellegrom
03/11

Never Despair 3

-

ASIO 2

4–6

10/11

ASIO 2

-

Smash '73 2

10 - 0

17/11

ASIO 2

-

Taverbo/Sabo 4

4–6

01/12

TIOS '51 6

-

ASIO 2

6–4

Eindstand:
1. Taverbo/Sabo 4
2. TIOS '51 6
3. ASIO 2
4. Never Despair 3
5. Smash '73 2
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Thalia v Beuningen 2x
Naomi Kruijt 2x
Erica Leertouwer 2x
Thalia v Beuningen 3x
Naomi Kruijt 3x
Erica Leertouwer 3x
Dubbel 1x
Thalia v Beuningen 2x
Naomi Kruijt 1x
Dubbel 1x
Naomi Kruijt 2x
Erica Leertouwer 1x
Dubbel 1x
56
44
41
41
18
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Uit de oude doos
Uit een zeer oude ASIO-Aktief kwamen wij het verslag van het 12e Scholentoernooi, wat
gehouden is op 30 januari 1992. We hebben een aantal opvallende zaken uit het verslag
gepakt.
Dit (12e) Scholentoernooi kende een deelname van 8 scholen en in totaal 74 deelnemers.
Nieuw daarbij was een aparte competitie voor leerkrachten. Omdat het de eerste keer was,
namen slechts drie leerkrachten hieraan mee.
Nadat alle wedstrijden voor het scholentoernooi waren afgewerkt. Daarbij werden deelnemers
onderverdeeld in twee groepen namelijk groep 8 (=groep A) en groep 7 en lager (= Groep B).
De deelnemers streden in poule's om een plaatsje in kwartfinales. Dat recht was alleen
voorbehouden aan de poule-winaars. Zij mochten verder strijden om de prijzen.
Uiteindelijk kwamen we toe aan de de finale's. Bij Groep B stonden Frank Clements (School
met de Bijbel, Herwijnen) en Jan-Pieter Kreeftenberg (Willem-Alexander, Haaften). Frank bleek
de sterkste van twee en won in twee games te weten 21-10 en 21-14.
In Groep A was de finale een Neerijnse aangelegenheid. In die wedstrijd stonden Arnoud van
Opijnen en Wilfred Jumelet tegenover elkaar. Arnoud bleek na drie games te sterk voor Wilfred
en won met 20-22,21-13,21-16.
De scholenprijs was dit jaar een zeer spannende aangelegenheid. Op basis van de normale
(vijf) resultaten stonden De Kievitsheuvel uit Hellouw en De Klingelenburg uit precies gelijk.
Daardoor waren extra resultaten nodig om een beslissing te forceren. Uiteindelijk bleek het
negende resultaat beslissend. Dit was ten gunste van De Kivietsheuvel die daarmee de
wisselbeker van De Klingelenburg overnam.
Onze statisticus had intussen ook het nodige werk verricht. Hier komen zijn cijfers: 541 sets,
14.380 punten geven een afstand 301,98 km wat onze balletjes hebben afgelegd, waarvan
akte.
Tot slot zijn hier de belangrijkste uitslagen op een rijtje gezet.
Scholenprijs
1.
De Kivietsheuvel (Hellouw)
8 pnt. (9e = 20)
2.
De Klingelenburg (Tuil)
8 pnt. (9e = 21)
3.
School met de Bijbel (Herwijnen)
9 pnt.
Masters
1.
B. Biesheuvel (School met de Bijbel - Herwijnen)
2.
J.F. de Wijn (Westerbeek van Eertenschool - Varik)
3.
B. Vos (CNBS Neerijnen)

De verjaardagskalender
Januari
12 Scholentoernooi
Februari
3
Sander Verstegen
22 Johan v/d Nieuwenhuizen
22 Ragnar Groot Koerkamp

25
26

Adri van Maurik
Olav Waleveld

Alle jarigen alvast van harte gefeliciteerd !!!
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