
Bas den Breejen wordt 80  
  
Tafeltennishistoricus Bas den Breejen viert op zaterdag 8 mei zijn tachtigste verjaardag.  
Zoals de Belgen in de persoon van Paul VandenBoeynants hun VdB hadden, zo heeft de 
Nederlandse tafeltennisbond zijn BdB, een unieke maar bescheiden gigant.  
Bas' verdiensten zijn onmetelijk en zullen onmetelijk blijken te zijn, door zijn onvermoeibare werken 
aan het archief van onze tak van sport.  
Vooral de vijftig-plussers herinneren zich Den Breejen uit de tijd dat hij als radioreporter in de NCRV-
sportprogramma's te horen was. Hij zat dan achter een microfoon, in de zaal van AMVJ, Irene, JCV, 
Maasbree, Scylla of Wibats, bovenop een wedstrijd. Met omfloerste stem bracht hij de verrichtingen 
van Onnes, Bakker, Schoonemeijer, Suiskens en Jan van Unen in de huiskamers. De sfeer van de 
jaren zestig en zeventig, je had verslaggevers zoals Jaap Bax, Frans Henrichs, Jan Kamlag, Leo 
Pagano, Bob Spaak, geluk was heel gewoon, de kolenkachel stond op zes en de jeugd verslond de 
boeken van Arendsoog en Pim Pandoer. Studio-Hilversum: "We schakelen nu pijlsnel over naar Bas 
den Breejen. Dat is dus tafeltennis. Bas, kom er maar in...". 
Decennialang fabriceerde Bas den Breejen vrijwel in z'n eentje het bondsblad en ik weet dat velen 
nog graag in de jaargangen van die tijd grasduinen.   
NK, EK, WK, bondsraad of Limburg Cup, overal stond hij er bij. 
Nog steeds staat Bas er bij. Als solist is hij voortdurend op zoek naar het eergisteren, gisteren 
en heden van de tafeltennisbond. Hij studeert en hij archiveert, van Mieke Arntz tot Henk van der Zee, 
van Maria Nielen tot en met Sigrid, Linda & Carla, van Paul Gimbel tot Han Gootzen, van Kappelhoff 
tot Rengenhart.  
Den Breejen is het historisch geweten van ons tafeltennis. In 1991 zorgde Bas voor een belangrijk 
wapenfeit. Dat jaar nam hij het initiatief tot oprichting van de Vrienden van het Tafeltennis. Sindsdien 
is deze stichting systematisch bezig met verzamelen en exposeren van NTTB-verleden. In 1995 
volgde de publicatie van zijn meesterwerk Geschiedenis van het Nederlandse tafeltennis: van spel tot 
sport, van pionier tot professional. Nog niemand heeft deze studie tot op heden kunnen evenaren. 
Heel lang piekerde ik er niet over om Bas te tutoyeren. Ik herinner me dat hij me voor het eerst belde 
en ik weet nog goed dat hij, op een oudejaarsdag, een onverwacht bliksembezoek aan mijn gezin 
bracht en een oliebol proefde. Hier en daar noemt men hem wat oneerbiedig Begrafenis-Bas, omdat 
hij permanent op speurtocht is naar plakboeken, prijzenkasten en nabestaanden van oud-
internationals en oud-bestuurders.  
De tafeltennisbond mag trots zijn op zo'n bijzondere man.  
Nog even en onze BdB zet het achtste kruisje op zijn levenspad. Bas, proficiat!   
  
Ton Mantoua       
  
 


