
Verschijnt maandelijks 

1 

Orgaan van de x 
Nederlandse 

E Tafel 

Tennis 

Bond D 
afdeling Brabant 

-- - --- Redactie- adres: Postbus 81, 4760 AB Zevenbergen- - ---- -



VOORWOORD VAN DE REOAK TIC , ~ • • • , • • • 1 

I NfJR~ATIE VA NUIT HET AFDELINGSBCSTUUR • • " 2 

ONTMOETIN G LfMBURG - BR ABANT ,. " 3/4 

BEKE RKOM FETITIE SE NIOR EN • ~ 

NEDER LANDSE ~AMPIOENSCHA PPE~ 1980 • • • 5 

• 6/'7 

DPLEID IN GS NIC UWS •• ~ ? /S 

UXT OE CLUBBLADEN • 8 

~ 9/14 



:: 

f-ü 
." .... , .,~. 

{ 

i 
L 
! 

! 
1 Redaktie: Ton van Happen, Postbus 81, 4760 AB Zevenbergen 
1 
[ Telefoon: 01680 - 27714 

1 Jaargang 27 Nummer 3 
! 
i April 1980 
l 

Î 

l 

r 
~ 
~.,...,,J,.. ..... ,",,,....,..,....,..,,-'""'"<'•' ~r>~••O• " ~ -._,.,."·:,~ ·•'-'-." <>«• ; • ~°' •·'~' •• -. . ·"~ ., .,_. ,, , ,•, -.. ·;.. ._".•,~ • ,....,. .• u~.-~~-..:.•.-.-" . -.• • ' '" ' '"·'"-''-' ·~ . , ~." ·-.• " .;,· -• "''"'" ••-" • -• • _. , " , _..,_,, ." ~"~ ··· ~~· . - ·· ~~' -« -' ''" ~ .. ,_ ,_",".-. ,.. ..... ..,,.,.,,",~ .-....m: ,_.,.._.,_. .,.,.,., ._1<. 

Voorwoord van de reda.ktie 

In de vorige 2 nwn.mers van Mixed is er een fout gemaakt met betrek-· 
k.ing tot nurnmeri. van Mixed. 
Zoals u .in de kop kunt zien is dit al het 3e nurmner van de 27 e jaar~ 
gang. 

Verder wil ik graag uw aandacht vragen voor het blad "Sportinterrrh;;-· 
dimn". D1t :J.s n.ieuwe officiële orgaan va.n de Nederlandse Sport 
Federatie. Dit blad, dat 6 x per jaar uitkomt, geeft informatie op 
een breed terrein van het sportgebeuren. Het is zeker aan te bevelen 
indien u de cnt·w.ikkelingen op het. te:r:rein van de sport h'.ilt blijven 
volgen. Voor de prijs hoeft u het niet te laten, f 30,-- per jaar. , 
Abonnementen via drukkerij G. ;J, van Amerongen bv, Postbu's 205, 
3800 AE Amersfoort, tE:L 03 16349 v postgiro 27478 t.n.\.r, Sport
intermedium. 

Tot slot vraag ik l deze weg of de bondsgedelegeerden voor 
:eeg 5"'ona1e k, .:1Xnr;1 .ioen.s; cl1apr)er1 11t11"1 ~(J'er~ s 1 a.g-t:;r1 \.rói5~r 19 a.pr·i 1 a ~ s ~ aa.n. rni :j 
wilt iioezenden , Het l.i.j.kt me overbodiq te stellen dat ook andti.~rE; 
kopy voor di.e d atum vlelkom is. 

Redaktie, 
'fon van Happen. 
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Informatie vanuit het afdelin~sbestuur 

Vrijdag 22 februari j.l. vond in Tilburg de jaarlijkse i.nformatieve 
bijeenkomst tussen hoofdbestuur en de zuidelijke afdelingen plaats. 
Gesproken is o.a. over de volge nde punten: 
- invoering van de distriktsdameskompetitie. 
De bedoeling hiervan is, dat er tussen de afdelingen een landelijke 
kompetitie in 8 distriktskompetities van start gaat. 
Onze afdeling _ is hiervan vooralsnog geen voorstander, maar ziet lie
ver uitbreiding van de bestaande landelijke dameskompetitie. 
Het voordeel, volgens het hoofdbestuur, dat hierdoor een betere door
stroming ontstaat van de (landelijke) meisjeskompetJ.ti.e naar de lan·
delijke dameskompetitie, zien wij niet zo zitten. Ook vanuit een pro
pagandistisch oogpunt zijn w~j geen voorstander van de invoering van 
deze kompeti tie. Naar onze mening zijn we meer gebaat bij 1::en f lore
rende afdelingskompeti tie voor µames in de afdelingen. 
- invoering licentiepas voor tournooien. 
Ook hiervan is de afdeling Brabant geen voorstander. Hieraan zijn 
weer de nodige financiële konsek•,venties verbonden en er moet weer een 
aparte adminis tratie van worden bijgehouden. Als alle afdelingen een 
licentieboek uitgeven, zoals dat hier in Brabant gebeurt, kunnen alle 
orgr1 nisatoren van tournooien en bondsgedelegeerden tijdig op de hoog
te gebracht worden van de juiste licen ~ies van spelers. Kontrole van 
de bonàs- of licentiekaar t hoeft dan niet meer op de tournooidag zelf 
plaats te vinden. 
Vanuit de ledenadministratie is het ons opgevallen, dat er nog ver
schillende verenigingen zijn, die gedurende het seizoen leden afmel
den. No~naals maken wij u erop attent, dat dit niet nodig is en ook 
geen financiële konsekwenties heeft. Dè: bondskontributie wordt: voor 
een heel seizoen betaald. Afmeldingen behoeven derhalve alleen maar 
in de juli- run plaats te vinden . 

De jaarlijkse uitï.-.rl.sse:' inçr met 1\ntwe:q,-en kan d.tt setzoen helaas geen 
doorgang meer vinden. Getracht zal worCen in het begin van het nieuwe 
seizoen d~ze (altijd wee~ gezellige) ontmoeting te organiseren. 

Namens het a f del ingsbestuur, 
?on van Happen, 
redakteur Mixed. 

,... 
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· . · ~niseert Tafeltennisvereniging IRENE 
Op zonda.g 13. apri~ 19BO "orga. 

0
• - aan de Insulindestraat 3 te 

in haar Tafel t.enrüscentJ_ urn,_ g ..... lke,g~n +- t de sterkste speelster 
· lb +-· • tienkampen or:i te "omen -O . 

Ti urg, ~w~e . , 1 d die bi; een overwinning in deze 
en speler uit Ztad-Neder an , . d _,IRENE-Cup. 

· k · het bezit komen van e . 
tien _ampen 1n " d l ··do a"e heer J Hoogers uit S.e-t d bond ~ge e egee1 ~, · l · • 
In overleg me e. D. - . • Wedstrijden van de N.T.T.B. 
venurn, en de Commissie Toernlootie~ =~ spelers voor deze tienkamhebben wij de volgende spee s er 

pen uitgenodigd: Bos, Adi Snijders, Ria van Ine Wl..llems, Vivian Blanckaert, L.on R". 
Wagemakers, Wilmie van 1.JS-R• J' swi· J·c·k Karjne Verachert, Marian 

.l. ~- I . 1. ra Happen. 
wijck, Sterra Blanckaert en Mar ies ~a~ Doorn Wilfried Dumez, 
Theo van Gasteren, Paul Bakker,dTo~ . ~ Wim ~egman, Thieu van 
Dick Jeres, Jan van Unen, Keen e rie~, · 
Vroenh-ovên en Henk van der Zee . ·r 

0 00 Uur en eindigen om ongevee De wedstrijden beginnen orn l · 
17.00 uur. ~ 

Er ~al gespee2d.worded11 o~ 5 ~=~:!:·en spelers en onze ervaring 
Gezien de krachL van e ~pee . Arkam voor ·de he-
in 1979 (wij organiseerden toen ~lle~n :entme;n sp. ~nnende wed-

) k op c1r->ze dag zeer interessan e . -· 
ren . . unnen er - • . __ t kkelijk genoeg zijn om de-strijden gespeeld woraen, die aan re. . . 
ze in ons Tafeltenniscentrum te komen bekiJken. 

ONTMOE'l'ING LIMBURG - BRABANT: 
in één woord GEWELDIG 

'r. T.v. Irene. 

Zondag 16 maart j.l. vond voor de eerste maal een uitwisseling 
plaats met de afdeling Limburg. We ware n voor deze eerste keer 
te gast in Weert, sportzaal Moesel. 
Gespeeld werd in de volgende 8 klassen: heren A/B, heren c, 
heren D, damesklasse, jongens junioren internationaal, meisjes 
junioren internationaal, jongens kadetten en meisjes kadetten. 
Gespeeld werd in teams van 3 personen. Er werd volgens het 
normale kompetitie-systeern gespeeld. 

Na de ontvangst en een welkomstwoord door de heer W. El~chott 
van de élfdeling Limburg werden de spe..ler.-s en speelsters voorge-· 
steld en werd er een klein aandenken uitgewisseld . 
Om 13.00 uur begonnen de wedstrijden in een zaal di.e uj,terrnate 
geschikt is voor deze evenementen. Ook het talrijke publiek 
zorgde voor äe nodige sfeer. 
Al vanaf de eerste ronde nam Brabant een (kleine) voorsprong, 
die gedurende het verdere verloop van ~e wedstrijden niet meer 
werd afgegeven. Dit wil overigens niet zeggen dat Brabant veel 
sterker was da.n Limburg. Integendeel zelfs / de Li.mburgers boden 
een zeer goed tegenspel, waardoor er vele spannende partijen 
waren te aanschouwen. Zo eindigden op 4 van àe 8 taf els de wed-~ 
strijden in 5-5. De overige 4 wedstrijden werden Brabantse overwinningen. 

Spannend was het ook omdat 24 van de 80 wedstrijden in 3 games 
werden verspeeJ.d . Verder werden 43 games slechts met een mini
maal verschil van 2 punten uitgespeeld. De voorzitter van de 
afdel.ing Limburg merkte hierover na af loep van de wedstrijden 
aan de koffietafel lakoniek op, dat Brabant ook daarmee had ge
wonnen, omdat dit -verschil 2 2 maal ten gems te \tan ons uitviel. 
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Niet alleen de prestaties zorgden voor een succesvolle dag. De 
he]e sfeer , de entourage en de koffietafel na afloop voor spe
lers (-sters) , coaches en begeleiders zorgden voor een geweldig 
geheel. Kortom een ontmoeting dl.e in alle opzichten geslaagd 
was en waarvan we volgend sei zoen bij de return het beste mogen 
verwachten. 

Volledigheidshalve volgen hieronder de opstelljngen van de Bra
bantse teams met tussen haakjes het aantal gewonnen wedstrijden: 

Heren A/B-klas uitslag 4-6 Heren C-klas uitslag 5-5 
J " v·. Unen ( 2) Ire ne A. v. Dommelen (1) Stiphout 
M. v. Vroenhoven ( 2 ) Nikon P . K., l. ..... ( 2) T.C.S. 
P. Daas { 1) T.T .C .V. /Rath R. Zwartjens ( 1) P.S.V./C. 

Heren D-klas 
H. Geevers 
P. v. Genegen 
M. v. Son 

Meisjes jun. 
A. Chambon. 
L. v. Hout 
M. Schuurkens 
Coach: J. v. 

Jongens jun. 
G. Gosselink 
J. Hendriks 
W. Cuypers 
Coach: T. v. 

uitslag 5-5 
(2) J.c.v. 
(2) Hotak 1 68 
{l) Nikon 

uitslag 2-8 
( 2) P.S.V./C. 
{ 3) P.S . V./C. 
(3) Irene 

Veen 

uitslag 4-6 
(2) Bo tak '68 
{3) ~J.C.V. 

(0) o.T.'r . c. 
Happen 

Dames uitslag 
c. Diepstraten 
P. de Kri jger 
H. Winters 

Meisjes kadet. 
B. v. Veen 
W. v. Veen 
,J. Welten 
Coach: P. Kil 

Jongens kadet. 
P. Daas 
E. Noor 
R. Paetzel 

5-5 
( 2) 
( 1} 
( 2) 

P.J.S. 
Red Star 
Bergeyk 

uitslag 2-8 
(3) Irene 
(3) Irene 
(1) T.C.S. 

uitslag 5-5 
(0) J.C.V. 
(3) O.T.T .C. 
(2) Irene 

Coach: H. Boute 

Tot slot een woord van dank aan alle spele~s, speels ters en 
coaches voor hun getoonde inzet en yefeliciteerd met de ge
leverde prestaties. 

"BEKERKOMPETITIE .SENIOREN. 

Na~ens het afdel ingsbestuur 
Ton van Happen. 

Onderstaand geliove U ean te treffen de uitslegan van da kwart
finales bekerkompetitie an de indeling van da halua finales. 

1e divisie 
115 luto 1 
116 r.c.sfi 1 
n 7 Nev., Dsspa.h:· 
118 Victor.t@ 1 

2e divisie 
263 v "v'7f64 
264 Meppers 

2ea J.c"v. 
265 21-i 

1 
1 

4 

-T*r.c.v. 1 
-J.c.v" 1 
-Irene 1 
- Nikon i 

-Stiphout 2 
-J"C"IJ" :S 

-Balcrum 2 
-Nik on 3 

3-2 
3-2 
2-3 
0-5 

1-4 
2-3 gewijzigd in 3-2 wagens 

ongar"speler 
3-2 
3-2 
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Mixed 
310 Sios-W. 2 -J.c.v" 1 1-6 
311 J"c.v. 2 -Irene 1 0-7 
312 Luto 1 -Stiphout 1 5-2 
313 V.\/.'51 1 -·O.T"T.C. 1 5-2 

Dames 
424 Red !!ta:r 1 -Bergeijk 1 5-0 
425 Red Star 2 -Belcrum 1 2-3 
426 Belcrum 2 -Stiphout 1 3-2 
427 Sios-w. 1 -\J"\l"'51 1 0-5 

1e divisie 
~~ 

119 luto 1 -Irene 1 
120 r "c"s. 1 -N!kon 1 

2e divisie - Stip haut 266 2 -Aap pers 1 
267 JeC.V" 4 -Een en twintig 1 

Mixed 
314 VoV"'51 1 -Luto 1 
315 Irene 1 -J.c"v. 1 

Dames 
428 Belcrurn 1 -Rad Star 1 
429 Belc:rum 2 -V.V.'51 1 

De finales 1e divisie an dames worden geepeald op donderdag 24 april 
in da kleine zaal van sporthal Naestenbest te Bast.(org.t.t.v.Kadans) 
De finales 2a divisie an mixed worden gehouden op 1 vrijdag 18 april in 
tafeltenniscentrum Albano te Oudanbosch(org.t.t.v~Vics Versa'51) 

_Nederlandse Kampioenschappen 1980 

LIAN VERAART EN PETLR VA..~ DER HORST: 
OPNIEUW TITEL IN GEMENGD DUBBEL 

Na vorig jaar de titel in de C-klasse te hebben behaald, lever
den Lian Veraart (Vice Verse. '51) en Peter van der Horst {T.C.S. ) 
een voortreffelijke prestatie door nu de titel te pakken in de 
B-klasse van het 9emengd dubbel. 

Hiermee zijn Zl.J de enige van de 33 Braba:r:ders die aan deze ti
telstrijd hebben deelgenomen, die een titel mee terug brachten. 
'l'och wil dit niet zeggen 1 dat deze kampioenschappen niet succes~ 
vol waren voor de Brabanders. Hoewel we niet tot de absolute 
Nederlandse top beboren, zijn er toch enkele goede pr•estaties ge
leverd in de verschillende klassen. 
In de A-klasse 's zondags waren er slechts 2 troostprijzen weg
gelegd in de dubbelklassen, n.l. 2 4e plaatsen voor Marjan Wa
gE.~makers (Vice Versa 1 51} met haar partner Judy Williarns (Am
sterdam 1 78) en het J·.c.v. dubbel Theo van Gasteren/Wim van 
de Sande. 



De overige prestaties werden 's zaterdags geleverd. Het meest 
succesvol was .Mar lies van Happen (Hotak 1 68) él:Le in de dames 
B-klasse een derde plaats wist te behalen en in het gemengd dub
bel 2e werd met haar gelegenheidspartner M. Donjacon (Blue Star) 
achter Lian Veraart en Peter van der Horst. 
Bij de heren was er in de C-klasse een derde plaats voor Kas 
Bollen (T.T.C.V./Rath). 
In de heren dubbel B-klasse was er verder een halve-finale 
plaats voor het Irene-dubbel Wim Jurriäns en Jan van Unen. 
Dit voor wat betre ft de prestaties van de Brabanders. 
Als we de prestattes van onze ''top" op zondag bekijken, dan 
kunnen we stellen, dat het hiermee triest is gesteld. Bij de 
heren (wederom) een finale tussen Bert v .d . Helm en Nico van 
Slobbe, d~e door eerstgenoemde voor de 12e maal werd gewon
nen. Ook bij de dames geen verrassingen. Een verwachte finale 
tussen Bettine Vriesekoop en Sandra de Kruiff, die natuur lijk 
door Bettine werd gewonnen. 
Vooral bij de heren liet het d~ jeugd dus a fweten. 
Naar mijn mening ziet het er voor onze herentop dus niet al te 
rooskleurig uit, willen we op internationaal niveau een bé6tje 
mee blijven tellen. Het is dan ook bepaald geen overbodige luxe, 
dat er in het hoofdbestuur, .super dit seizoen, een speciale 
funktionaris met seniorento~sport is belast. 

'l'on van Happen. 

NEDERLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 

Onderstaande spelers en speelsters z~jn geselekteerd voor d~ 
nationale jeugdkampioenschappen op zondag 4 me:C- 19 80 te Culem-· 
borg. Achter de naam is tussen haakjes het plaats.in;3~s;c;ijfer 
aangegeven. 

r_'1eis j§!.~_.i:~nior~ 
Dorien Will~mse (7) 
Marlies Schuurkens 

O.'LT.C . 
( i· r ) ·1· ·r -,,_, -" o .. ~ ... - t:. "'" 1e 

Janette v.d. Aker (22) O.T.T.C . 
Linda v. Hout (25, le res.) 

Meisies aspiranten 
A.ï111~îär .fe.-··a;-a.rr\Eöi-;-; ( 7 ) P • s . v . / c . 
Wendy v. Veen (11) Irene 
Ciska Boute (13) I rene 
José Welten (14) T.C.S. 

M.e .is ·j e s_..J?.,ll~-~:.~11 ~E~ 
Babette v. Veen (3) Irene 
Yvonne de Prenter (7) Tornado 
Jolanda Kleiss (13) O.T.T.C. 
Saskia Bult (14) P.S.V./C. 
Annemarie v. Nuland (17) 

0.'.r.'I'.C. 
Car0line Verhu t (26, 2e r es.) 

1\ c~J-1 i1 1t;~s 1
· 6B 

~ o 1i~~_ps -~j-~g:i~~ x, E:r~~. 
Peter Jansen (27) O.T.T.C. 

:!..QE!iJ_er<E:::...._.9.§l' i_:!::..~!-:r~!!: 

Erik Noor (1) O.T.T.C. 
;:;.· nncrpr>'·" ry11f .: 11 ç::,. ··~ ".;.;.....::":~~-':: .. ,.,:::-:~J;_:_: :_f,.:;._:.:::.,~,.:!: 

Jos Verhul2t (15) J.C.V. 
Frans RaaymakerE\(22) ~otak 
Reinier Paetzt:.:l \24) I.bene 
Erik Kuyper (2 7, 3e res.) 

Ho tak 

Theo Boon (5) P.S.V./C. 
Niels v. Elzakker (8) Hotak 
Patrick Noor (11) O.T.T.C. 

Roel v . Elzakker (20) Hotak 

1 68 

1 68 



" Mei s j.§_~t;.lE§E: 
Patricia de Groot (7) Stiphout 
Emely Noor (14) O.T.T.C. 
Ursula v.d. Boom (2.0)V.tce Versa 1 51 
Karin Appels (23) f.iotak 1 68 

De;:e cijfers ZlJn tevens de p l aatsen op de nieuwe ranglijst pe r 
15 maart 1980. 
De volgende spelers en speelsters hebben met ingang van deze da
tum een A-licentie gekregen: 
Linda van Hout, Annemarie van Nuland, Caroline Ver hulst en Erik 
Kuyper. 

Voor de de.elnemers (-sters) aan de Nationale Jeugdkampioenschap
pen zal, in yervolg op de trainingsdagen van 6 en 13 januari j.l 
~en trainingsdag worden georganiseerd. Hiervoor zal er een apart 
uitnodiging worden verzonden aan de verenigingen . 

Ton van Happen. 

Bijscholing voor tafeltennis:i.ns.trukteurs. 
~ 

Zoals in het decern.ber--nurn.'Tter van Mixed stond aangekondigd vindt 
er in het voorjaar een applicatiecursus plaats voo r de tafel
tennisinstrukteurs (oud-diploma T.T.I.). Deze bijscholing v indt 
plaats op de zaterdagen 10 en 31 mei en 14 juni a .s . (Zie ook 
"Tafeltennis" nr. 2). 

Voor het seizoen 1980-1.981 zijn tot op heden A-kursussen ge
pland in de afdelingen Gelder land en Noord-Limburg, waar nog 
kandidaten kunnen worden geplaatst. 
Wa arschijnlijk zal het huidige aanbod van kursussen het ko
mende seizoen wo:r,;:den uitgebreid. I r..dien er in uw vereniging 
leden zijn die b~langstelling hebben de A of B-kursus te vol
gen het komende seizoen, is het belans:rijk dat de ze zo s:eoedig 
mogelij~ aan ondergetekende worden doorgegeven . Bij voldoende 
belangstel ling kunnen we proberen weer een kursus in Brabant 
te laten starten. 

Kursus Tafeltennisinstrukteur-B. ------·---- ·- ' 

In oktober 1980 start in Rotter<!am een tafel tennü:>instrukteurs
kursus-B. Hiervoor kunnen zich nog kandidaten aanmelden . 

. Kursus ~Jeugdtaf.~}-temüsl_eüler. 

Voor degenen waarvoor de kur2us tafeltennisinstrukteur-A te 
zwaar is, of voor hen die zich m~er willen toeleggen op de op
vang en begeleiding van de jeugd bestaat de mogelijkheid om na 
1 januari a.s. de kursus jeugdtafeltennisb geleider te volgen. 
Onderhandelingen hierover vinden plaat~ met de N.K.S. Nadere me
dedelingen volgen. 
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Kursus bestuurskader. 

Waarschijnlijk is het mogelijk in het se.izoen 1980-1981 een 
aantal kursussen bestuurskade~ te volgen, die aangepast is aan 
de situatie in de tafeltennisvereniging. Belangstellenden wor
den ver":ocht met mij kon takt op te nemen. 

Nadere inlichtingen en inschrijfformulieren voor de verschi l 
lende kursussen zijn ook bij mij te verkrijgen. 

Kommissaris opleidingen, 
Bert van Dijk, 
Bisschop Aelenstraat 35, 
Tilburg (tel. 013-424657). 

Dat het karnaval leeft bij 'de verschillende verenigingen blijkt 
wel uit de verschillende verslagen. 
In "Belcrumgillers" een verslag van boer Bertus over zijn b e 
zoek aan de karnavë:.lsavond van Belcnm1. Een feest, dat ook 'ml
gens een ander verslag in twee~rlei opzicht is geslaagd: ener
zijds vanwege de sfeer, anderzijds vanwege het financiële as
pect. Er werd weer v.rat extra geld verdiend voor de bouw van 
eer1 eigen akkommodatie. 

In het clubblad van T.T.V. Kadans ruime aandacht voor Joep 
Vaessen, die na 7 jaar weer is begonnen met tafeltennissen. 
Joep is afkomstig van de bekende tafeltennisfamilie uit Maas
bree. Sinds enige tijd woont hij in Best en is daar nu de ge
lederen komen versterken. Uit een door hemzelf geschreven kom
petitieverslag blijkt, dat hij het daar ook goed naar zijn zin 
heeft. 

In "Net-fout" van J.C.V. natuurlijk uitgebreide aandacht voor 
de prestaties van het eerste seniorenteam, dat in de promotie 
ere-klasse uitkomt. Na een goede start, waarbij het optimisme 
groter was dan "gematigd" en zelfs de ranglijst werd aange
voerd, is men nu weer in de middenmoot verzeild geraakt. 

::: 
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40Jaar Afdeling Brabant ~! 
.~ · ... 

. ::. 

,,_ : . ~· 

Uia de jaarlijkse ~fdslingsledenvargadering~n zal hat u inmiddsls w~l 
bekend zijn ·, .dat de afde-1.ing Brabant van de N.T~r.B" :in apdl 1980 40 
j aar bestaat. Ean gebeurtenis die h:et · .. afd'.ali.ngabestuur niet· onopge- · 
me rkt voorbij wil laten gaan" Oi t zal u ook wel baksnd zijn omdat :er 
r eeds enige' ·jaren: . een ! bedrag voor wordt Gere1Hirv00rd ·uit·. de .afdaling&'-· 
kas" 

De · eerate voorbereidingen voor de viering van. dit '40-jarig jubileum c. 

zijn inmiddel-s al getroffen• Door hst afdal.ingsb-sstuur zi-j n a.a.n aantal 
"oudgedienden" .. , ·menseh di-e zich in ·he:t verleden verdlansteHjk .heb.:.. 
ben gemaakt \J'o-01• • ds afd,Qling, ui tganodigd:" Mat h a n ia gesprok11m over 
de opzei .en aá"npak van de vi.e!'ing van ,dit. julHleüm" 
Er zal een ikomm.issie gefurmeerd worden·, dia de werkzaamhede:n zal · 
voorbereideri"Gedacht ,wor'dt in d.ader-9avel aan hatorgani.ee:rah van . een 
grootse fsee-tevond • an ea.rr jeugdJubilsumtournool" · 
Varder za l getracht wo rden te komen tot een histo r isch na$ lagwe~k 
n40 jaar afdeling Brabant"~ 
Ter gelegeriheid van hst 25 -jerig .bestsari is eveneens een dergelijk 
boak(je) ~uitgegeven. 

Uoo r degenen dia nog niet zo lang meelopen in hat tafel tenn isge
beuren volgt hieronder aan gedeelte van daze uitgave, waarin willekeu
r ig sen aantal g0beurt~rd,asan de rsvue van~f .dè. op:d.chting- pas1Hlren;. ·. 
van de ont~dkk--alingsn zull!"ln. w,i,j u: op da !ïoogte · hm.1dan" 

, .. , ' ..; 
- ~ . 

: i __ :: 
j·-. 

25 jaar N"r.:r"n" 
. AF'Dt: U NG f:HHd3A!~î'4 cc"".·;..~ ~ • . " -: 

·- .. _- '. 

:. ;.. t-

r :" 
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VOORWOORD 
Een 25-jarig jubileum komt,in termen van tijd gesproken,automa
tisch tot stand en een dergelijke mijlpaal zou zo gezien geen 
bijzondere betekenis hebben noch aanleiding behoeven te zijn tot 
festiviteiten. 
Waarom het Afdelingsbestuur van Brabant meent dit Zilveren jubile
um toch niet ongemerkt voorbij te mo ete n laten gaan,heeft dan mede 
ook een geheel andere oorzaak. 
Immers; de tijd is wel een bepalende factor maar deze tijd wordt 
en werd gevuld met allerlei aktiviteiten, met opoffer ing van on
noemlijk veel vrije tijd, met het tonen van doorzettingsvermogen 
bij de grootste teg e nslagen. 
Al deze eigenschappen kunnen niet worden toegeschreven aan een, 
op zich, dood lichaam als een afdeling van een sportbond; wel 
aan een aantal personen die daardoor die afdeling, maken tot een 
levend organ~sme. Als het Afd e lingsb estuur Brabant van de N.T.T.B. 
middols deze brdchure 9 de geachte lezer(es) ee n globaal overzicht 
wil verschaffen van enkele facetten in onze af de ling, in de jaren 
1941-1966 7 dan past het naar haar mening, een e re-saluut te bren
gen aan die personen. 
25 Jar e n Afd e ling Brabant van de N.T.T.B. werden medebeleefd en 
medegel eefd door VELEN. Daarom hebb e n wij getracht dit jubileum te 
vieren op een wijze dat zov ee l mogelijk person e n en ver e nigingen 
erbij betrokken zijn; op de jubileumdag zelf a lsmede ook in de toe
komst. 

De Afdeling Brabant N.T.T.B. bestaat niet alleen bij d~ gratie van 
de werkwijze van he t bestu ur dat aan di e afdeling l eiding geeft; 
zij is slechts een onderdeel van ee n groter geheel dat VELEN door 
liefde voor de tafel t ennissport in stand hielden en houden.Die VE
LEN zijn de person e n in het Hoofdbestuur van de N.T.T.B. werkz~am, 
tot het bestuurslid van de kleinste tafeltennisvereniging in de AF
dolin~ Brabant en alles wat tussen di e twe e ''uiters~Jn" gecrgani-

0 

seerd is. 
Hoe de reglementaire status in onz e bond van ee n Afdelingsbestuur 
ook moge zijQ, alleen dankzij HEN kan e r een Afs9ling bestaan, groei
en en hopenlijk blo eien. 
Natuurlijk zijn er, moet er, e n kan er verschil zijn in de intentie 
vanaktivit e it van al die besturen, ko mmissi es en vereni gingsfunc
tionarissen, doch uiteindelijk zijn a l di e aktiviteiten gericht op 
één doel: 

HET PROPAGEREN VAN DE TAFELTENNISSPORT IN GEWEST EN LAND. 
Als wij dit ''Historisch overzicht van 25 jar en Afd. Brabant" U 
hierbij aanbieden, dan willen wij voorop stellen dat wij dit op
dragon aan die VELEN waarov er wij hi e rboven spraken.Dnzo dank bij 
ons Zilv e ren Jubil oum will e n wij aan HEN overbrongon. 
Door hun werk bestaat or 25 JAAR AFDELING BRABANT van do N.T.T.B. 

Af de lingsb e stuur Brabant 
van do Nederlandse Tafel
tennisbo~d. 
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DE GESCHIEDENIS HERHAALT ZICH ••••• ~ ••••• ! 

Een ui tspr·äak die kenneliJk ook vari to e passing is op de' Afeeling 
Brabant, · ~änt ~at ~eb~urcie · er nu eigenlijk precie~ op 1 a~rfl 1941? 
Ondanks de bezettingstijd, veroorzaakt door de 2e Wereloorlog, 
kwamen een aantal vortegen\J.löo:cJigefs van 0erenigfngen, welke zich 
georganiseerd hadden in ~O~enaamde ffKriAgeh'' te 's~Hertogenbosch 
bijeen en besloten e~n ove~koepelend oigä~n te ~tichten; onze 
huidige Afdeling Braneant. 

De toenmalige Kring en w~~den ge vormd 0it vereni~{hgen .. die geves
tigd war e n in de steden . i·s-;-H e rto ge'nbosch, Breda, Ei.ndhoven ,Tilbur~ 
en Zaltbomm el. " · 
De letterlijke tekst van ee n officieel verslag uit die dagen 
spreekt v_an: 

"wij zijn van mening dàt kringsgewijze beoefening vam 
"de ' táfel t e nnissport eon t e smalle basis ' is voor ·' e~n 
"bestendig.:lng van onz e geli efde . spdrt,we lkshalve wij 
"de vergaderi'rig "de ee r hebbén -vüó r te st elle n over te 
ngaan ·tot · het · stièht'e n van ee n overkoepelende orga
"nisatie, ond e r de be naming Afde ling Brabant van de · 
11 N.T.·T-.B. 11 . 

De vó~~ad e ring beslo~t aldüs e n de eer~t e vo~rzitter weid Dhr. 
A.de Laat~~ekretaris ;werd Henk Kol e, Penningm eester Äntoori Smits, 
algernóen 'kompeti Üeleid e r Gabri de Wa:gt en lodenadminisfrateur 
Piet Kole. 
Dit vijftal vo~mde dus het eerste bestuur, d~t de basis l e gde ~ri 
moeilijko tijdsomst ~ ridigheden, van onz e huidig~ afdeling, bok al 
was men ;tot 1945 pr akt isch gedwongen töt uit orlij ke ina~~iv.it~it. 
Nu 25 · j äfu r 0 l?t ór zien : wij ee n ontwikkeling i~ onze Afdeling, die 
ons bov e nstaande tit e l opleverde. · 
Imm e is, op voorstel van h~t Afdoli~gsbest~~i z ij~ de ve renigingen 
zich wed er om aan he t gro e per e n in "r e gio 1 s"; e n kun n'en ·wij "dit niet 
e en nieuwe be naming noemen voor een oud bGgrip, "d o Kringen?" 
Hadden do ''kringon" in do vo ortiçior jaren eon "gesloten karaktor 11 

do regio 1 s uit 1966 propager e n juist oon"opon karaktor'' en dat 
is wel als oen fundamente e l verschil t e konstatoren. 
Voor enkele grep e n uit "het l e ven" van onze Afdeling Br a bant van 
de N.T.T.B.~ welk o wij op de na vo1g e nd e pagin a 's laten volgen 
hebben w.ij .v.oornamolijk mo e t e n putt en uit de .notul e n van de jaar
vergadoringen, uit oud e afdelingsorganen en hi e r e n daar uit ons 
geheugen. . . . . , 
Dat ~~t v orr o van yoll e dig is , .za.l U ook · aI d"Uid ó lijK 'Zij-rï.--- ·····-·-- --·· · · 
Die pret ontie ho oft hot ook ni ot. 
Uw goschiodschrijver .hoeft echter wel voor eon "chronologische 
opzet" gokozon 9 om de . onvermijd e lijke t ekprtkomingon 9 zo kl ,ein 
mogelijk in aantal te doen zijn~ 

Do s o izo ~ n e~ 1941-1945 
De eerst e j aaivergádoring na do Werold~oriog von~ plaats op 4 
nov emb e r ~945. D ~ hor en N.~alfiichb~rger,A.Smit~ - e n F.v.d.V e n 
waren de organi~atoren van deze meeting van ' i1 hot ' oer ste uur". 
De ver enigingslijst tolde 27 name n on hi e rop komen voor o~a. de 
namen van de volg e nd e ve r enigingen, we lk e nu nog lid zijn van 
onze afd e ling "Never Down", "Victoria" en "Luto 11

• Dok "Irene" 
-dat in later tijd zou fus e r e n met 11 Tos 11-en "Atoom" - dat hetzelf
de deed met "Pari a "-en 11 Animo 11 - fusie me t Vitess e - komon op 
dez e led enlijst voor. Do dri o oe rst e n zijn dus de dri e oudsto vere
nigingen in onze afd e ling wat aansluiting betreft, het tweedo 
drietal be hoort daa r in f eit e naa r onze me ning oo k toe. 
De overig e 21 verenigingen uit 1945 zijn helaas a llen ver dwenen. 
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In 1942 werd echter ook nog oen "verboden" vergadering gehoudon, 

waaryan bekend is dat do: totale bondskontr,.fb,utio op twee . gultje:n. 
wo;rd ·gesteld en \!lel :fl 1,40 voqr de N .• T. T.B.; 60 cent . voor de af-
deling.. . . . ·: , 
Op do; toenmalige "o:ffipi.euse" vergaderingen bohoefden de vereni .... 
gingqn geen .loden- . en teamlijsten in. tfl . ~enden ornda;t 
-letterlijke. ~ekst- "de schaa,rsto 0an ballen osrst. opçiolost moot 
worden". 

Wat çlo.. financiën betr;oft, valt ,nog do mededeling op ·dat do'10r oorlogs
omstandigheden het kasb6~k is ~ookgor~akt_ on mon daarop Noorstolt 
eon rd:ouw k.asbook te .oponon -;:ior 1 januari 1945. 

Op do jaarvo~gadoringon uit die tijd zijn ondo~meor ondorworpon 
van gesprek "bijdragen .voo,r voppsolpakketten", "kapotto ballon 
lassen mot . hot colluloid van hot omhulsel van de ~usweisch11 · . -'· _· : __ : _, .: : . ' .. : . . ' : 

en dergelijken; zaken .welke bewijzen dat . on;z;p pioniors ·Uit die 
tijd bijzondqr mo.oil:ijke D!Jlstandighedon onq9rvondqn on oon storko 
verbondenheid vooldon mot do tafoltonnissoros uit hot toendertijd nog 
bezet to Wo~telijl<e godoolt·e va~ . qns· vadori~rd • .... , . . 
Wat do kompotitio betreft is alloon bekend, dat me~, zod~a men weer 
zou kunnon~gaan spelen, "hot in do bodoeling lag de eerste klaeso 
heron ,te ?Plitirnn in kring Oen Bosch en kring findhovon". In die 
poriode :waren dit !<enne lijk 11 tafeltonnisJ1aar.den" in onze a.fdeling '· 
hetgeen overigons ook bowezon wordt door. do toonmaligo lf3.dol')lijst .• , 

Interessant is hot wellicht ook l')Gt kasoverzicht por. 14 oktober 
1945 to publiçoron; wij zullon dit s .traks ook donn por 1965 . , 
Imm,ors uit- dit . kasvorslag ,komt godo oltolijk ook tot uiting -naast 
do geldo,ntwa,ard;Lng- do vooru:i,tgang . in hot tafol tnn,nisprogramma. 
uit do jaron 1941-1966. . 
Op 14 oktqber J 945 zag dit kasvor:sl:ag , pr :zo uit: 
Kps por J jan.' 4? f 80,-32 Port;akoston snkr. 
Brab. Kamp' ~' 45 629 ,-- Ponningm.eost o r 
Divorson · . '.. . 21,5Q A."C.:L;" 

Per El/ P'r o p'ag and a 
B,~ab.Kamp. ' .45 
Bank 
O;Lver sen 
Kas per 14-10-y'45 

f 5,-
,,3 ' ... -
B ,~ .... 
.6' 55 

101 '61 
573,50 

33,TT 
ö * 1~ 6 . 

f 7.30,82 ========':::: 
Jaarvergadering 1946 •••••••• 
Ook de sportwor6ld herstelt zich langz.amorhand :J an de vo.r.woos'tingon 
uit de rampzalig e j a ron '40-' 45 , · · . , · 
Doze vergadoring ' utordt in koutigo vcirtn .. aElngekondigd en vohrb'ó\'öid. '· 
in "boekvorm". De kompetiti è tolt al 1·07 '' t eams s verdoold in 4 
kringen, Den Bosch, Breda, Eindhoven~ Bitu~e. - , ~· 
In Breda zijn plotseling, door. groto aktiviteiten van Rat Vorlögh 
en Wil Piodoriet , vijf groto tafel tenni&verenigln'go n ·BP'· po ton go- · 
zet. Do Nijmoegs o verenigl~gon P. T. T . · ·011 Well 'Shot nomen in vor- .. 
band mot.roü;mooilijkhodori , dool aan d e ' Brabantso koinp·etitie. 
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Het bestuur wordt van 5 op 7 person e n gebracht~ .terwijl er ii~fst 
33 bestuursvergaderingen plaatsgovonden hacfèlën 'cfat 8-elzo-ÈáÏ. · ~ -- ·- -
De later nog veelvuldig voorkomende naam van ·Piet-·kai8·;:···[f:i.j.ikt- niet · 
op maar hij neemt afsc heid van het afdelingsbestuur .om zitting ·te 
nomen in de landelijke keuzokommiss~e. Gabri de Wagt neemt ·~fscheid 

van het .afdelingsbestuur wegens ov e rplaatsing van "Herrijzend 
Nederland'' van Eindhov en naa r Hilversum. Dok J.v.d~·Mark last stu
die :er:i zakolijke bolangen terocht ptaovaloren on stelt zijn zotel 
b~ÈÏchikbaar. 
Huub Thi en - ~roer van het latore bostuurslid Harry Thion-
welke al _spoodig de bonaroing "Loo uw van . Brabant" kreeg 9 behaalda 
een 6e pl aats bij de in 1_945 ve rsp ee ld e w~:dstrijd e n om de N.T.T.B. 
Coupe t o Arnhem. 
In Brabant vondon 28 toernooien plaats! . 
De eersto - e n tot nu toe ook onigo! - vrouw doed haàr1iltrede in 
het afdelings_bes tuur Moj .Cis van Duur on. 
De A.C.L. werkte •toori met med e working .van bui ton hot afdelings
bestuur staande "kring-kompetitiele iders" 9 welke bonoell]d werden 
door het A.B. 
Dit waren voor de Bet~we N.Lakoveld; voor Den Bosch J.vod.Mark; 
voor Einahov ~ n H.v.Dongon en voor Breda _W.Piedori ot. 
Brabant was in di e dag~n do grootst e afda ling in d e N.ToT.B 
Waarbij __ ~ cht o r oorlijkhoidshalvo opgemorkt di e nt t o worden 
dat wij eon aa nt al Geld e rse on Limburgs e vorooigi ngon al 
spo ed ig ovor tot do niouw ëï opg erichte ·a'fèfoTL'n~f U..mbu'rg, ··roiwIJT 
kr ing - ëlo . ffB etuw e " 9 to on o.-a. de reisomst a ndigheden dit mog.eli.jk •. 

- m~a~ton woer terug gingen naa r afdeling Gelderland. Da groqtsta 
vereniging was"T.T.C.Ti ol" met 46 l edo n. 

- ~De woroldber6omdo tafoltonnissor - nu ,profossional - Richard Ba~g-
. mann demonstreerde in ,do afdeling Brabant. 
E~n van onze pioniers - de Heer Salfischberger- werd evenals 
zijri- voorzitter-voorganger · Dhr . de laat tot ere-lid Vqn . de q,fde...;. 
ling Brabant benoemd. 

:(en ,opmerkelijke opmerking staat t e lezen bij de "rondvraag'! van 
de jaarv ergadering 1946. . 
Oe l Heer Leormake~s(advance) stelde voor de kompotitiewedstrijden 

"niet op weekavonder:i . te . spele n; hij zei o.a. 11 onze sport is go en 
bijsport me er ". 
" Ai;:ip laus van do vorg ac;!oring". · 

Het jaarverslag va n de A.C.L. laat o.a. zien: 
Ov. kl 1o . kl. 2e kl 3o kl. tot3al 

Kring Don Bosch 2 4 11 24 41 teams 
Kring ·Broda > 1 2 8 24 35 teams 

~- -~Kri ng Eindhov en 0 2 6 24 32 teams 

3 8 25 72 108 t ·eams 
============================================== 

"- · - -- ~ -fJ.i:i- ~-: dr-i- e overgangsk las sers "Br eda"; "N ever Down" en "Vice Versa" 
~~~rden door de HCL in die l a nd e lijk e klasse geplaat~t~ . 

De ke uz eko mmissi e - bestaande uit A.de Jong 9 J.v.Rooy- m6est . . . 
k~uzes makeo ·v6ot de bondstraining doo r Sido en voor do NederlaMdse 
Kampioerisch ~p p ~ n "oud e stijl" (alle kla;;3sen) 9 waaraa n liefst 43 
Brabanders deelname n. 
Een nu i ~ 1966 t6ch wol op~orkelijk iets is dat men vorder voor
stolt ~p de wodstrijdbriefjes do datum to vermelden e~ h~t 0iion
d ~ iijk .0etzook om '''t oigonmachtig _vorstellen of verschu iv en to v 
voorkomen" • . 



Tien jaE\i: later •• : ~~ •••• •.• '• 
Het seizoen-1956~1957 
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Maria Nio18n behaalt"op Eiiger'î bodem" to Hal'.mond het Nederlands , 
Jeugdkampioonsóhap. 'De kompeti tieleidin:g vekl~art g 11 de · indeling 
van de 4e . kle heten zal komend · seizoen opnitluw bekeken worde'n 9 daar 
de groepen van deze klasse' dikwijls te .klein warèri om de spelers 
voldoening -t e ge\/ en". ' . 
In het verslag van de protestkommissie · staat dat de laatste wedstr'ijd 
vah de ontmoeting Actie (Don Dungen) - Advance (Boxtel) overgespeeld 
moest worden wegons het luidiuchtig spelen van een radio. 
Het trainingsdubbeltJe "- opniouw door het A•B. op de agenda gozot -
wordt mot 68-42 voor de t~eodo maal verworpen~ 

Weer tien jaar later •••••••••• ;;: 
Het seizoen 1964-1965 
Dit was het laatste seizoen van een· ver.trouwdè. figuur .in hot · afde
lingsbestuur en we1·Louá!s Somers. De jaarvergadering 1965 bend8mdé 
hem tot oro-lid. 
Belcrum doet haar intrede in hoogst o NTTB-klasse, de Efe-klässo. 
De verenigings....;propaganda-trainingen dóen odk hUn intrede; doèh deze 
in onze eigen afdeling Brabant. 
Het derde kasverslag zi~t or zo uitr 

KGs-Qiro vcirslag seizoen 1964/1965 
QJl_t\l.f:l.fl.9..~tQ.Q_-- . 
S al do 1-7_: 1 6 4 · 
Opnemon Rok~cd~r. 
Booten 1964/65 
Wedstr.form~+env~ 

Abonn.Mixod 
Toernooiheffing~n 

Boaten Jaarve~gad. 
Trainingsfonds 
Boeten onz. P.P 
Bijdroniot-bondsl. 

' f ' 146,20 ' 
4000,~-

184,50 
112' 42 

30;---
40, -"'-

190,70 
335' 97 

3,50 

f _?_?_§.§.1..§:Z. 

Vergadering[) . 
Reisk.beStuursl 
Porti &tol 
KOmpoÜ fió · 
Pers & Prop. 
Drukw & Adm. 
Kommissies 
~lixed 

Junioren 
Dokl. i'.\P 
Uitnod. jaarve~g. 

Verg.reisk.jun. 
Training. 
Jubilea e.d . 
Ontmootingen: 
8-kampen · 
Z.Ned. 10 kamp 
Z.Ned.Lux. 
Brab.-Barcel. 
RBTTB,Brussel 
.f\J.o.d • Ka.mp • .... 

f 

~estit. protestgold 
Reisverg.Goirko 
Saldo 30-6-65 

120,45 
62,95 
45 '.;.../~ 
27,35 
36,76 

9,20 

f 

453,60 
381,--
441,32 
421,35 
155,40 
453,BO 

• 110'81 
1141,55 

262,38 
38,95 
46,95 

200,--
715 ,,90 
20~50 

'.3.01 '71 
5,--
6,30 

400,35 

Alvorens to oindigen nog difî _____ _ 
Wij zijn or ons van bewust dat do ruim· 100 ,kommissios, wolko .het af
delingsbestuur in de loop van 25 jar ~n , t e rzijdo stonden, in dit o
ve rzicht nauwelijks genoemd zijn. Dit is waarlijk . ge~n gobrok aan 
waardering. Int.egoni:;Jeol.; Uit praktischE overwegingen, is het onmogo
lijk de samen.stollingen .op tG sommGn. Noemt mon. n.l • . do oon, dan 
kan man do a~~dore ,niet woglaton. 1a doz 9 kommissies · hobbon ontzettend 
veel werk verricht, waarvoor do kommissielodon alle dank vordionen. De
ze dank/ willen wij hen hiervoor 100% br ongen! l 

.., 
" 


