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: tlIXI~ 1): 
ORGAAN van de N.T.T.B. afd. BRABANT 

REDACTIE : W. VAN DEN BRAGT, Frans Halsstraat 22, 5684 AH BEST 

TELEFOON 

JAARGANG 28 

\ 

\ i \ \ 
1 -~ , 
1 

04998 - 73440 

NUMr-".ER 2 FEBRUARI 1981 

van de 

redactie 

Weinig woorden van de redaktie deze ke e r. De tafelt ennisactivi
teiten in de afdeling in d e afgelopen maand, hebben meer dan 
voldoende kopy opgeleverd. Zodoende vindt U naast de vas~e ru
brieken weer een gevariëerd aantal onderwerpen i n dit februari
nummer. 

Ik wil langs de ze weg iede ree n b e danken die ge reageerd heeft op 
het januari-nummer, met name diegenen die kopy instuurden of 
toezegden regelmatig informatie te sturen. 
Ik hoop dat de selektie uit deze informatie U aanspreekt. 

Veel l eesplezier en tot de vo l gende maand, 

Wi l van de n Bragt. 
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of ficiele 

1nededelingen 

Met ingang van 17 januari 1981 is de heer 
N. van Erp, Begijnenstraat 45 te Oss, voorzitter 
van de vereniging O.T.T.C., benoemd tot lid van 
verdienste van de afdeling Brabant van de N.T.T.B. 

Deze onderscheiding werd hem toegekend op grond 
van de zeer vele verdiensten voor de afdeling 
Brabant in het algemeen en voor d~yereniging 
O.T.T.C. in het bijzonder. 

Wij wensen de heer van Erp van harte proficiat met deze onder
scheiding. 

ADRESWIJZIGING: Het nieuwe adres van de commissaris toernooien 
en wedstrijden van de afdeling Brabant is: 

F.W. Geubbels 
Deelenstraat 5 
5708 KJ HELMOND 
tel: 04920-43664. 

Ondanks reeds eerdere gepupliceerde adreswijzigingen wordt nog 
steeds post verstuurd naar mijn oude adres, v.d. Weidenstraat 7. 
Neem goed notitie van miJn nieuwe adres, omdat U anders het ge
vaar loopt dat Uw post mij niet, of veel later bereikt. 

A.B .-besluiten: 

In haar bestuursvergadering van 15 januari heeft het bestuur van 
de afdeling Brabant van de N.T.T.B. het navolgende bes l uit geno
men; 

Alle toernooien, ook in "wilde" vorm, dienen aan de C.T.W. te 
worden gemeld. Deze toernooien mogen, mits niet in strijd met 
de reglementen _ van de N.T.T . B, wel gespeeld worden, er zal ech
ter geen officiële goedkeuring aan worden verleend en derhalve 
geen B.G. worden aangewezen. 
Indien op dezelfde datum een officieel toernooi wordt gehouden 
zal door de C.T.W. worden verzocht het "wilde " toernooi uit te 
stellen. 

Bestuurswijzigingen. 

T.T.V. "T.I.O.S." 

Voorzitter 
tel:013-324729 

Penningmeester: 
tel:013-345446 

Wedstrijdsecr. 
senioren 
tel:013-675517 

Hr.M.J. Jansen , 
Oude Langstraat 11, 
5041 CD Tilburg. 

Hr.C.H .M.v.Dij k , 
Willem Ruysstraat 6, 
5051 XC GOIRLE. 

Hr.W.M.H. Clijsen, 
Boomstraat 194, 
5038 GW TILBURG. 

Adreswijzigingen,TTV Irene. 

A. Knippels, 
Brahmstraat 31, 
5011 DA TILBURG. 

C. Driessen, 
Bisschop Zwijssenstr. 67, 
5021 KA TILBURG. 
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Achilles 68 
Wed. Jr+sr. C.v.Roosendaal, Lambertushof 9,5667 SB GELDROP, 
tel:040-853547. 
Attaque 
tel. wed. jr+sr! 04138-6598. 
B.S.M. 
wed. Jr. J Vorstenbosch, Julianastr. 96, DONGEN, 01623-13794. 
wed. sr. A.v.d.Brand, Dr. Kuyperstr. 11, DONGEN, 01623-13547. 
Flash 
wedstr. secr:jr.+sr. moet omgedraaid worden. 

Heri G.O. 
wed. secr. jr.J. Schenkelaars, Beukenlaan 41, 5616 SJ EINDHOVEN, 
tel:040-516222. 

J.C.H. 
voorz . . W. Hollander, Herman Moerkerklaan 183, 524699 ROSMALEN, 
tel:073-413917. 
pen. D.Broers, P.Breugelstr. 150, 5213 ES s'HERTOGENBOSCH, 
tel:073-140432. 
secr. G.v.d.Liefvoort, Baroniehoeven 31, 5244 HZ ROSMALEN, 
tel:04192-4836. 

J.C.V. 
D. v.d. Krabben woont in Rosmalen i.p.v. Hintham. 

Markiezaat" 
wed. Jr. J.Roosenboom, Lambertijnenlaan 131, 4614 EX B.o.Z., 
tel:01640-50718. 

Nikon. 
voorz. P.v. Veenendaal, Kard. de Jongstr. 20, 5554 RD VALKENSWAARD, 
tel:04902-15649. 

Algemene zaken: P. Crooymans, Wolbergstr. 22, VALKENSWAARD, 
tel:04902-1430. 

O.T.T .C. 
tel: wedstr. secr. 04120-62463(0). 

Pendragon. 
secr. + w.sen. G.Houtbeckers, Valkenierstr. 60, TILBURG. 

Prinsenbeek. 
w.sen. J.P.G. Mol, Begijnenakker 34, PRINSENBEEK, tel:076-414004. 

TTCV/Rath" 
w.sen. E.v.d.Staay, Venstraat 17, 5641 VEGHEL, tel:04130-62693. 

Roosendaal, b · 
w. sen. F. Knobel, G.T.Borchstr. 23 , ROOSENDAAL, tel:01650-50149. 

De Rots. 
w.sen. A.v. Basten, B.v. Drakensteinlaan 6, DEN BOSCH, 
tel:04116-78547. 

Sios Westo 
w A V . . B F k 1 a 129b, ROOSE.NDAAL, .Jun. . erw1Jeren, urg. rey ers a n 
tel:01650-38474. 

Smashi .. 
w.Jun. H. Waalwijk, Koestr. 54, GEERTRUIDENBERG, tel:01621-12203. 
w.sen. H. Voogt, Noordenbos 21, GEERTRUIDENBERG, tel:01621-6419. 
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Smash'70. 
W.Jun. K. Jongmans, Biss. Hopmansstr. 16, STANDDAARBUITEN, 
tel:01682-2681. 

Son & Breugel~ 
w.jun. J.v. Melick, Gerwenseweg 30, HELMOND, tel:04920-37106. 
u.v.c. o. 71. 
w.Jun. Schuttelaars, Appolo l aan 26, BERLICUM, tel:04103-2135. 
w.sen. E.v. Boekel, Repenpad 1, 5258 EP BERLICUM, t e l:04103-2525. 
Vedo 
w:J'Un. H.v.d.Maas, De Boogerd 25, ZUILICHEM, tel:04184-18 14. 
w.sen. J.v.Hemert, Burg. Posweg 88, BRAKEL, tel:04187-2519. 

De Meppers-Heeze 
Overige bestuursleden: A.Schepens, Gebr. de Koningstraat 13, 

5591 EP HEEZE, tel:04907-1269. 
Il " 

Voorzitter 

' t Batje-zijtaart 
voorzitter 

ATTC'77-Aarle-Rixte l 
Secretari s 

wedstr. secr. sr. 

Overige best. leden 

tl Il Il 

A.v.d. Velden, Ginderover 13, 
5591 JM HEEZE, tel:04907-1219. 

:Vakature. Het korrespondentieadres is: 
Ginderover 11a -13, 5591 JM HEEZE. 

:J.Schuurmans, Corsica 10a, ZIJTAART. 

:Dhr. J.Heurter, Buizerdstr. 11, 
5735 HH AARLE-RIXTEL, tel:04928-2017. 

:idem. 

:de heer J.v. Egdom, Biermanstr. 3, 
5735 AS AARLE-RIXTEL, tel:04928-2283. 
Mevr. N.v.d. Rijt, Janssensstr. 102. 
5735 AG ~ARLE-RIXTEL, tel:04928-2413. 

NIEUWS VAN HET OPLEIDINGSFRONT. 

Volgend seizoen wordt er weer een cursus tafeltennisinstructeur-A 
in Brabant georganiseerd. Zoals het zich nu laat aanzien zal de 
cursus starten in december 1981 of januari 1982. 

Degenen die belangstelling hebben om de cursus te volgen worden 
verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Theo Rieken 
van het Bondsbureau te Voorburg (tel. 070-874800). 
Dit is om de volgende twee redenen belangrijk: 

- vanwege de keuze van de plaats in de afdeling waar de cursus 
gegeven wordt. 

- om te bekijken of het mogelijk is in samenwerking met een an
dere afdeling een cursus te organiseren. Misschien is het dan 
wel mogelijk op twee plaatsen in de afdeling of vlak daarbui
ten een cursus te organiseren. 

Gaarne vóór 1 mei a.s. opgeven, zodat er nog voor de aanvang van 
de zomervakantie een inzicht in de vraag kan worden verkregen. 

De cursus zal worden gegeven tijdens maximaal 16 bijeenkomsten, 
allen op zaterdagochtend. De kosten zullen vermoedelijk f 75,
bedragen. Het A.B. 0.-bewijs is voor deze cursus verplicht. 

; 
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Voor degenen die reeds in het bezit ZlJn van het A-diploma (of 
het J.T.T.I.-diploma, zo mogelijk met applicatie) bestaat de 
mogelijkheid zich op te geven voor de cursus tafeltennisinstruc
teur-B. 
Deze cursus zal volgend jaar centraal worden gegeven. Waar
schijnlijk zal deze worden uitgesmeerd over 5 of 6 weekends op 
Papendal. De kosten zullen wel wat hoger uitvallen (overnachten 
en maaltijden}, maar daar staat tegenover dat men aanzienlijk 
minder zaterdagen van huis is. 

Verder wil ik U er op attent maken, dat de N.T.T.B. volgend jaar 
start met een cursus toernooileider. Ook deze zal op een centrale 
plaats in Nederland worden gehouden. De cursus zal 18 uren duren, 
verdeeld over een aantal zaterdagochtenden. Aspirantleden kunnen 
zich aanmelden bij het bondsbureau te Voorburg. Nadere medede
lingen volgen nog. 

niet vergeten ..... 

Ledenwerfactie. 

Ton van Happen 
commissaris opleidingen 

Het afdelingsbestuur is een ledenwerfactie gestart. In december 
19 80 bedroeg het aantal leden van de afd. Brabant 4503, en dat 
is 493 minder t.o.v. 1979, terwijl de indruk bestaat dat de in
teresse voor tafeltennis als recreatieve sport is toegenomen. 
Door middel van een enqueteformulier vraagt de afdeling aan de 
bestuurders een mening over de voorgestelde aanpak (recreatieve 
spelers als NTTB-lid aanmelden) en stelt bestuurders tevens in 
staat om leden op te geven op verzamellijsten. 

Bestuurders, help mee de Afdeling Brabant op haar 40-jarig ju
bileum een cadeau aan te bieden, waar ook de verenigingen zelf 
en de individuele leden baat bij hebben, en geef nieuwe leden 
op én Uw mening over de aanpak. 

Jubileum viering afd. Brabant. 

Op zaterdag 11 april viert de afdeling Brabant haar 40-jarig 
jubileum in de Beekse Bergen te Hilvarenbeek. 
Via een uitnodiging zijn de verenigingen in de gelegenheid ge
steld te laten weten of ze 2 vertegenwoordigers van de vereni
ging laten deelnemen. Een aanzienlijk aantal verenigingen heeft 
niets van zich laten horen vóór de sluiting van de inschrijfter
mijn. Aangenomen wordt dat deze verenigingen de Afdeling toch 
een goed hart toe dragen, en dat men alsnog aan de secretaris 
van de afdeling laat weten dat men het feest bij zal wonen. 
Het programma ziet er als volgt uit: 

15.00-17.30 

18.00-19.30 
19. 30-21. 00 
21. 00-?? 

Ludiek tafeltennistoernooi voor oud-leden en leden 
van het afdelingsbestuur, en leden van afdelings
commissies. 
Receptie. 
Tast-toe-tafel. 
Feestavond. 
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In de volgende Mixed komem we wat uitgebreider ~erug op het Ju
bileum. 

Nagekomen adreswijzigingen: ~ 

ttv B.S.M., Dongen. 

Penningmeester M. Gerards, Sweelinckstr. 1, 5102 XG DONGEN, 
tel:01623-12627. 

Algemene zaken J. Kimenai, Rijensestraatweg 67, 5101 TG 
Huishoudelijke zaken J.v. Vliet,Drijversveld 28, 5103 HK 

Licentiepas 

DONGEN. 
DONGEN. 

NTTB leden met een A,B, of C-licentie, de pas aanvragen bij: 
Mevr. M.J.v.d. Borght-Horsten, Keetenstraat 86, 4301 WC ZIERIK
ZEE. 
NTTB leden met een A t/m H-licentie bij: 
F.W. Geubbels, Deelenstraat 5, 5708 KJ HELMOND. 

Aanvragen via de vereniging m.b.v. het aanvraagf ormulier. 
Zie de brief van F. Geubbels van 25 januari 1981. 

Jeugdmeerkampen 

Het inschrijfformulier voor de jeugdmeerkampen C-licenties sei
zoen 1980-1981 inleveren voor 28 februari bij A. de Rijk, 
Dahliastraat 17, 4711 ES ST. WILLEBRORD. 

De redactie. 

JEUGDCOMMISSIE AFD. BRABANT START MET EXPERIMENT JEUGDRANGLIJST 

Landelijk bestaat al vele jaren een systeem met jeugdrangl ijsten. 
In de jeugdcommissie van de afdeling Brabant leeft al geruime 
tijd het idee om dit ook te gaan doen voor de Brabantse jeugd. 
Maar ook hier gold: "het is gemakkelijker gezegd dan gedaan". 
Want toen de eerste letters op papier waren gezet, werden we di
verse malen geconfronteerd met situaties die ook weer een be
paalde i nvloed hadden op de ranglijst. Met wat gegevens voor pun
tentoekenning voor de l andelijke ranglijst en wat gegeven s van 
onderafdelingen waar ook een afdelingsranglijst was, werd gestart. 
In onze afdeling draait de jeugdcompetitie in de leeftijdsinde
ling van junioren-aspiranten-pupillen/welpen bij de jongens. Met 
name het uitkomen van jonge spelers (zeker met pupillen/welpen 
in de juniorenklasse) gaf diverse problemen. Dit geldt eveneens 
voor het uitkomen van jeugdspelers (sters) in de senioren com
petitie. 
Ook zal moeten blijken of de puntentoekenning bij Brabantse kam
pioenschappen en achtkampen niet te gul of gierig zijn vergele
ken met de competitie. Bovendien kunnen er voor een afdelings
ranglijst alleen maar resultat~n verwerkt worden van zuiver af~ 
delingsniveau. Met name van de nationale jeugdachtkampen kunnen 
al l een de behaalde punten t/m de afdelingsfinale worden opgeno
men. Dus niet de punten behaald i n de region ale en verdere ron
des . Dit ge l dt eveneens voor de landelijke jeugdranglijs t toer
nooien. Verder zal het van belang zijn om voor de "C"-spele rs 
van de afdeling ook eigen achtkampen te houden, zodat ook pur.ten 
verzameld kunnen worden voor de afdelingsranglijst. 
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Om nu een overzicht te geven hoe deze experimentele ranglijst, 
die U hierbij aantreft, tot s-tand is gekomen laten wij ook zien 
hoe de punten behaald zijn. 
Nogmaals wil ik dtlidelijk stellen dat het hier uitsluitend gaat 
over een experiment. De mening van de jeugdcommissie is dat er 
bij vele verenigingen zeker behoefte zal bestaan aan een jeugd
ranglijst. Die verenigingen die willen reageren, op wat voor 
punt dan ook, wat betrekking heeft op deze experimentele rang
lijst kunnen dit, bij voorkeur schriftelijk doen bij onderge
tekende. Bij het vervolmaken kunnen hier dan ook zaken en fei
ten aangedragen worden die het mogelijk moeten maken om tot een 
goede afdelingsranglijst jeugd te komen. 
Een ranglijst zoals U nu ontvangt zal zeker in een paar geval
len, al zijn het er maar weinig, vragen oproepen. Daar is de 
jeugdcommissie nu al van overtuigd. Maar wij vonden het noodza
kelijk en prettig U nu reeds bij de totstandkoming van zo'n af
delingsranglijst jeugd te betrekken. 
Hieronder volgt eerst de punten toekenning, daarna de eerste 
experimentele jeugdranglijst. 

PUNTENTOEKENNING 

ACHTKAMPEN : 

C-spelers achtkampen: elke ronde 
A+B spelers: 1e ronde 

2e ronde = finale 
Vrijstelling 1e 
Vrijstelling 2e 

BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 

A+B spelers 
C spelers 

1e 
30 
16 

K 0 M P E T I T I E 

2e 
20 
10 

Jongensjunioren bij 100% 

ronde 
ronde 

3/4 
12 

7 

Landelijke Kamp. kl. 100 
Landelijk A 70 
Landelijk B 50 
Landelijk C 35 
Jun. Kamp.kl. vanaf 25% 35 
Jun. 1e kl. vanaf 50 % 25 

Jongenspupillen bij 100% 

Landelijke Kamp. kl. 
Landelijk A 
Landelijk B 
Landelijk C 
Kamp. kl. Asp. 
1e kl. Asp. vanaf 25% 

200 
140 
10 0 

70 
70 
50 

1 
2 
3 

11 
11 

N. v. Erp 
voorz. jeugdcommissie. 

pt. 
pt. 
pt. 
pt. 
pt. 

5/ 8 
8 
5 

per gewonnen set. 
per gewonnen set. 
per gewonnen set. 

9/16 
5 punten 

punten 3 

Jüngensaspiränten bij 100% 

Landelijke ·Kamp. kl. 140 
Landelijk A 100 
Landelijk B 70 
Landelijk C 50 
Jun. Kamp.kl. 50 
Jun. 1e k l. vanaf 25% 35 
Asp. Kamp.kl.vanaf 25% 35 
Asp. 1e kl. vanaf 50% 25 

Jongenswelpen bij 100% 

Als jongenspupillen. 

Meisjeswelpen bij 100% 
Als meisJespupillen. 
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Kamp. kl. Pup. vanaf 25% 50 
1e kl. Pup. vanaf 50% 25 

Meisjesjunioren bij 100% 
Landelijke Kamp. kl. 
Landelijk A 
Landelijk B 
Kamp. kl. afdeling vanaf 25% 
1e kl. vanaf 50% 

Meisjespupillen 

Landelijke Kamp. 
Landelijk A 
Landelijk B 
Kamp. kl. afd. 
1e kl. 
2e kl. vanaf 50% 
3e kl. vanaf 80% 

bij 100% 

kl. 

100 
70 
50 
35 
25 

200 
140 
100 

70 
50 
35 
20 

Meisjesaspiranten bij 
Landelijke Kamp. kl. 
Landelijk A 
Landelijk B 
Kamp. kl. afdeling 
1e kl. vanaf 25% 
2e kl. vanaf 80% 

100% 
140 
100 

70 
50 
35 
20 

B R A B A N T S E J E U G D R A N G L I J S T (experiment) 

Meisjesjunioren 

1. D.Willemsen 
2. A.Chambon 
3. M.Schuurkes 
4. L.de Prenter 
5. I.v.Eekelen 
6. K.v.Hoo1donk 
7. D.v.Schendel 
8. L.Klemans 

M.Keyzer 
A.de Bruyn 

Meisjespupillen 

1. B.v.Veen 
2. Y.de Prent er 
3. A.Reurling 
4. M.Slootmans 
5 . Y.Albers 

M.Kunst 
7. U.v.d.Boom 
8 . K.Appels 

P.Slootmans 
A.v.Nuenen 

Jongensjunioren 
1. W. Cuypers 
2. L.v.Iersel 
3. J.Hendriks 
4. H.Swinkels 

E.Willemsen 
6. M.Assman 
7 . M.Emmerik 
8. A.v.d.Laar 
9. P.v.Gorp 

OTTC 
PSV/Cathr. 
OTTC 
Ho tak 
N.Despair 
Belcrum 
Belcrum 
Belcrum 
Belcrum 
TCS 

Irene 
Ho tak 
Tornado 
Tornado 
JCV 
Mark:iezaat 
V.Versa'51 
Ho tak 
Tornado 
V.Versa'51 

OTTC 
JCV 
JCV 
TTCV 
V.Versa 1 64 
V.Versa 1 64 
Belcrum 
JCV 
Irene 

92 
72 
68 
56 
44 
37 
28 
19 
19 
19 

145 
93 
38 
35 
29 
29 
28 
23 
23 
23 

72 
57 
53 
50 
50 
49 
41 
35 
32 

Meisjesaspiranten 

1. W.v. Veen 
2. C.Boute 
3. J.Welten 
4. J.Segers 
5. A.Vermeulen 
6. J.Kleiss 

M.v.d.Poel 
8. C.Verhulst 
9. A.v.Nuland 

10. N.v.Elzakker 

Meisjeswelpen 

1. P.de Groot 
2. P.Franke 
3, E.Noor 
4. A.Verdult 
5. E.Schuurman 
6 . S.Paetzel 

M.Scheepers 

Jongensaspiranten 

Irene 
Irene 
TCS 
Stiphout 
Meppers 
OTTC 
Stiphout 
Achilles 
OTTC 
Ho tak 

Stiphout 
Tornado 
OTTC 
V. Ver.' 51 
Irene 
Irene 
Stiphout 

106 
96 
63 
58 
52 
4Ö 
40 
37 
31 
28 

99 
42 
40 
19 
13 

2 
2 

1. E.Noor OTTC 123 
2. P.Daas JCV 65 
3. R.Paetzel Irene 62 
4. P.Frijters Backhands 59 

F.Raaymakers Hotak 59 
6. M.Slenders Budilia 39 
7. E.Kuiper Hotak 35 
8 . R.de Haas Hotak 34 
9. L. de Kok Markiezaa t 33 
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10. R.v.Steen Ho tak 26 10. G.v.Dooren Backhands 
G.Slenders Budilia 

Jongenspupillen Jongens welpen 

1. F.Boute Irene 108 1. F. v. Sprang Irene 
2. T.Boon Irene 68 2 . R.v.Elzakker Ho tak 
3. J.Verhulst JCV 61 3. R.v.Os Stiphout 
4. P.Baremans Backhands 60 4. J.Grinwis Backhands 
5. C.v.d.Heuvel Geldrop 51 5 . R. v.d. Vorst V.Versa'51 
6. P.Noor OTTC 40 6. W.Nijkamp Belcrum 
7. N.v.Elzakker Hotak 1 68 37 7. J.Vreugde V.Versa'51 
8 . F.Fokkelman JCV 35 8. M.v.Lakwijk Ho tak 

A.Nemeth JCV 35 9 . M.v.Loon Ho tak 
J.Oerlemans JCV 35 10. E.v.Lakwijk Ho tak 
P.Manders Stiphout 35 R.v.d.Eynde Eenentw. 

Joeri Martens Geldrop 

INTERVIEW MET .. ··· 

het 40 _ jarige Q.T. T. C. 

Op 17 ~anuari vierde het Osse O.T.T.C. het feit dat ze 40 jaren 
geleden, om precies te zijn op 16 januari 1941, is opgericht. 
De redactie wil aan dit heugelijk feit wat meer aandacht geven, 
en heeft gesproken met W . . Onderstal, de auteur van het jubileum
boek, N.v.Erp, de voorzitter en de spelers en speelsters van het 
huidige eerste dames- en herenteam. Hieronder volgt hun verhaal. 

Hoe is de vereniging onstaan? 

25 
25 

57 
54 
48 
43 
41 
30 
22 
19 
14 
12 
12 
12 

"De vereniging is opgericht door een zestal vrienden op 16 jan. 
1941, in de oorlog dus. In een cafe in Oss stond een tafelten
nistafel, en de zes vrienden, ongeveer 17 jaar oud, vormden bij 
het geregelde cafebezoek een vast clubje, dat daar ook een for
meel karakter aan gaf. Omdat er in Oss geen tafeltennisvereni
ging was noemden ze de club Osse TafelTennis Club, O.T.T.C. dus. 
Het enthousiasme van die jongelui-stak-anderen aan, zodat er snèl 
een aantal leden bijkwamen. En toen kwamen natuurlijk de zaal
problemen. In Oss was er, zoals elders, toen geen sporthal, wel 
een aantal parochielokalen. We zijn in de begin periode veel ver
huisd, in totaal zo'n 15 keer, want het onderdak was steeds tij
delijk. Toen kwam iemand op het lumineuze idee om een R.K.-ve r
eniging te worden, waardoor we meer mogelijkheden en garanties 
hadden voor een vaste speelruimte. 
Enkele mensen uit die tijd waren: Tonnie van Veghel, Rîni van de 
Steen, Marietje Jonkers (getrouwd met Tonnie van Veghel, het 
eerste tafeltennishuwelijk in de vereniging), Tonnie van Ulehake, 
Hans de Smit, Jan de Hogen, Gerard van Dijk, beter bekend als 
Gratje en Nico van Erp. De laatste drie zijn nog steeds lid. 
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Intussen was ook de NTTB, afd. Brabant opgeri cht. Drie jaar na 
de oprichting werd OTTC pas lid van de NTTB. Voor die tijd 
speelden we onderlinge wedstrijden. 
We begonnen met twee teams in de competitie. Dat hebben we al
tijd vol kunnen houden, ofschoon we na het ee r ste seizoen al met 
5 teams in de competitie waren. In de laatste j aren is dat uit
gegroeid tot 25 teams. De vereniging draaide toen nog steeds zon
der echt bestuur. Natuurlijk waren er wel contactpersonen opgege
ven aan de bond, maar binnen de vereniging had toen iedereen in
spraak. Zo zie je maar dat inspraak niets nieuws is, alleen het 
woord inspraak bestond toen nog niet. Toen we, opnie uw door 
zaalproblemen, op een bepaald moment maar twee teams in de com
petit i e konden brengen, wilden we tdch wat organisatorische za
ken in de handen van enkele mensen leggen, en een bestuur instel
len. He rman Nietsch werd gevraagd als voorzitter. Hi j werd al 
gauw enthousiast voor tafeltennis, in het begin noemde hij het 
nog ping-pong, maar een van de leden maakte snel duidelijk dat 
ping-pong onder de tafel werd gespeeld. 
25 Jaar is hij voorzitter geweest en heeft O.T.T.C. i n moeilijke 
tijden geleid en mede gezond gehouden. 
Omwille van die verdienste is hij nu ere-voorz i tter. 

Wat i s de hoogste klasse waarin O.T.T.C. is uitgekomen ? 

" In 1957-1958, zestien jaar na de oprichting en de r t ien jaar bij 
de NTTB, speelden we in de landelijke hoofdklass e , en dat was 
toen de hoogste klasse in Nederland. Hans de Smit , Ri n i van de 
Steen en Toni van Veghel vormden het eerste team. We konden dat 
niveau e chter niet fiandhaven, en degradeerden wee r. En zo moes
ten we dus ook steeds een toontje lager gaan zingen. 
De compe t i tie-wedstrijden spelen in die tijd was ove rigens nog 
best een probleem, gezien de vervoersmiddelen van die tijd. De 
trein, f i ets of brommer waren dikwijls de enige oplossing. Bij 
regen, vorst en sneeuw moesten spelers uit die tijd zich ver
plaatsen van bijv. Oss naar Grave. Een cognacje voor de wed
strijd moest de spieren versneld warm krijgen. 
Er werd ook bewust wat aan prestatieverbetering gedaan. In de 
tijd dat er hoofdklasse gespeeld werd had bijv. Jan van de Hogen 
training van de bondstrainer, de Hongaar Bela Simon, momenteel 
trainer in Duitsland". 

Hoe is de training bij OTTC aangepakt ? 

"In 197 2 ben ik (Wim Onderstal, ex~international, met o. a . Cor 
du Buy t egen Hongarije gespeeld, red.) trainer/coach geweest. 
We spee lden toen in de eerste klasse. Mede dankzij de inzet van 
de eerste team-spelers van toen, Jan v.d. Hogen, Gerard van Dijk 
en Huub Kouwenhoven, stootten we achter elkaar door naa r de . 
hoofdklas se. Momenteel heeft OTTC ca. 160 leden, zowel r ecrean
ten als competitiespelers. Het aantal recreanten is in verhou
ding me t de competitie-spelers nogal groot. Vele oud-leden zijn 
weer gaan tafeltennissen. Voor de schooljeugd en de se lectie
groep competitie-spelers hebben we trainers. Wil Hans en heeft 
de leiding over de technische zaken. We proberen het gat dat nu 
tussen he t eerste en tweede herenteam zit, promotie - overgangs
klasse en derde klasse, te dichten door jeugd op t e leiden en 
door t e l aten groeien naar de hoge senioren-teams. Maar soms heb
ben we t a lenten bij de jeugd die Gl.lTlWille van het talent en de mo
gelijkhe de n die de vereniging biedt, niet bij OTTC competitie 
kunt la t en spelen. 
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Erik Noor bijv. speelt nu bij Tempo Team, omdat hij zich daar 
beter kan ontwikkelen. Dat is overigens in de beste verstand
houding gegaan. De hele familie Noor is nog lid van OTTC en mo
gelijk komen daar nog meer talenten uit. Nico v. Erp, onze voor
zitter, die op de jubileum viering terecht tot lid van verdien
ste van de NTTB is vernoemd voor de 30 jaren die hij zich vol
ledig heeft ingezet voor zijn club en de afdeling, is de coach 
van het huidige eerste damesteam, dat in het nieuwe seizoen over
gangsklasse gaat spelen met jeugdige speelsters en daar weer tot 
de serieuze titelkandidaten behóort". 

De zaalproblemen zijn al ter sprake gekomen . Nu spelen jullie 
in een eigen 11 home 11 , hoe is dat gekomen?. 

"Zoals eerder gememoreerd zijn we in totaal zeker zo'n 15 keer 
verhuisd. En die voortdurende onzekerheid of we wel over een 
speelruimte kunnen beschikken doet een beroep op de veerkracht 
van bestuur en leden, en kan ten koste gaan van de sfeer en de 
motivatie. Daarom ontstond het plan om een eigen speelruimte te 
hebben, waar we dagelijks terecht kunnen. We hadden echter geen 
financiële middelen. We hebben toen door zeer intensieve lotto 
en toto-campagnes en de organisatie van grote ~oernooien, een pot
je opgebouwd voor de verbouwing van een oud jeugdhuis. Die ver
bouwing, waar nog al wat werk in zat is geheel door de leden van 
de vereniging gedaan op basis van vrijwilligheid. We spelen nu 
zes jaar in deze ruimte, zeer tot tevredenheid van de leden". 

Wat zijn de hoogtepunten en dieptepunten in het veertig-jarig 
bestaan ? 

"Het is altijd moeilijk om op een bepaald moment een hoogte- of 
dieptepunt te kennen, dikwijls spelen daar persoonlijke gevoe
lens ook nog mee. 
Maar een dieptepunt zouden we willen noemen, de periode na de 
enthousiaste start in dé competitie, toen we doordat we geen 
zaal hadden en weer in een cafe moesten gaan spelen, slechts 
twee teams in de competitie konden uitbrengen, een in de hoofd
klasse en een in de overgangsklasse. Dan ontstaat toch het angs
tige gevoel dat het gedaan is met de vereniging . Gelukkig zijn 
er dan mensen die zich in blijven zetten en oplossingen vinden. 
Als hoogtepunt zouden we willen noemen, het huidige feest voor 
het 40-jarig jubileum. De vereniging bloeit als nooit tevoren. 
Als je ziet hoeveel activiteiten er op touw zijn gezet, de twee 
grote toernooien die we twee achtereenvo lgende wee kends met suc
ces hebben georganiseerd, de belangstelling van de notabelen 
voor · de vereniging, en de animo waarmee door iedereen is gewerkt". 
(De receptie gaf een overduideli jk bewijs van de bloei van de 
vereniging. Zeer vele belangstellenden van andere verenig~ngen, 
gemeente, bedrijfsleven, bond, gaven acte de presence, een gran
dioos geslaagde feestavond was het sluitstuk van "40-jaar OTTC", 
red. ) . 

Hoe denken jullie over sponsoring ? 

"Persoonlijk, ik (Wim Onderstal, red.) praat nu niet namens het 
bestuur, heb ik daar geen problemen mee. We hebben voor het 
40-jarig jubileum ook allerlei acties ondernomen om aan de no
dige F-i~anc ié'le · middelèn te ·\komen . -De · j ubtleumcommissie ·d-enltt er ' 
hard over om die bronnen te blijven aanboren voor toekomstige 
activiteiten. 

,,, 
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Het geld dat daarvan binnenkomt kan in een aparte pot gestopt 
worden, en besteed worden t.b.v. de vereniging. Het geld moet 
in overleg met het bestuur besteed worden. 
De vereniging blijft er naar streven evenwicht te houden tussen 
de recreanten en competitiespelers en we willen niet ten koste 
van alles in de hoogste klasse spelen. We willen binnen de aan
wezige mogelijkheden op zo'n hoog mogelijk niveau spelen". 

Hoe is de verhouding met de gemeente en het bedrijfsleven ? 

"We hebben goede contacten met de gemeentelijke overheid en de 
Osse sportraad, maar we zijn er niet van afhankelijk als ver
eniging. De behuizing, het materiaal (o.a. tafels) zijn eigen
dom van de vereniging. Met enkele bedrijven organiseren we re
creanten-competitie. Verder hebben we contact met de midden
stand voor het clubblad. Naast de normale gemeente lijke subsi
die, die in Oss erg laag is, krijgen we nog een subsidie van de 
"O . I.K." (Osse Industriële Kring"). 

Met de speelsters en spelers van de eerste teams O.T.T.C. is 
meer gesproken over hun persoon l ijke ambities. Hierbij hun 
bevindigen. 

Dorine Willemse is 17 jaar, en speelt als junior met dispensa
tie, 6 jaar tafeltennis. Als laatste jaar junior behoort zij 
tot de Nederlandse juniorentop. Zij heeft altijd bij O.T.T.C. 
gespeeld. Zij traint 4 à 5 uur in de week in de trainingsgroep. 
Dorine wil met tafeltennis wel zover mogelijk komen. Ze speelt 
dit seizoen voor het eerst overgangsklasse. Haar studie, 1e 
jaars aan de HEAO gaat echter voor. In de toekomst wil ze de 
reclame in. Tafeltennis is haar enige hobby. 

Marlies Schuurkes is 16 jaar en speelt als junior met dispensa
tie in de overgangsklasse. Zij speelt vanaf haar tiende, het 
laatste jaar bij OTTC, daarvoor bij Irene, en traint samen met 
Dorine en Janet in de trainingsgroep. Zi j z it in het laatste 
jaar MAVO, en wil daarna enke le jaren verder studeren voor fy
siotherapeute. Omdat ze wil proberen waar haar top ligt bij het 
tafeltennissen, zonder dat haar studie daarmee in gevaar komt, 
heeft zi.i geen tf.id voor andere hobbies. 

Janet v.d. Aker is 17 jaar en speelt reeds 11 jaar tafeltennis. 
ZlJ is begonnen bij Jeep, waar ze 1 jaar heeft gespeeld, daarna 
heeft ze zeven jaar bij JCV gespeeld en dit is haar derde jaar 
bij O.T.T.C. Tevens is het haar eerste jaar bij de senioren, en 
dat valt haar wat tegen, omdat er met name op toernooien veel 
tegen ouder~ dames gespeeld moet worden. Janet vondt dat dit ten 
koste van de gezelligheid gaat. Dat ligt niet zozeer aan de mede
speelsters, als wel aan de veel oudere tegenstanders. Bij de 
jeugd had ze veel meer leeftijdgenoten. 
Doordat ZlJ 's avonds typeles volgt, kan ze niet zo intensief 
trainen als Dorine en Marlies, maar 2 uur per week, traint ze 
wel. Ze zit niet meer op school, maar werkt in een verpleegte
huis. Naast tafeltennissen, waarin ze wel verder wil komen, maar 
twijfelt of er dat in zit, gaat ze graag een keertje uit, waar 
bij ze er wel rekening mee houdt of ze de volgende dag moet 
spelen. 

, 
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William Cuypers is 16 jaar en speelt in april 4 jaar tafelten
nis. Als junior heeft hij landelijk, A gespeeld en nu met de se
nioren in de promotitie-overgangsklasse, met dispensatie. Hij 
heeft altijd bij OTTC gespeeld en vindt dat tafeltennissen wel 
een ontspaning moet blijven. Het is zijn enigste sport, maar 
hij volgt wel andere sporten. Hij traint 4 à 5 uur in de week. 
Hij gaat nog naar school, 5e klas gymnasium, en wil verder 
gaan in de scheikunde. 

Peter Janssen is 17 jaar en speelt nu zeven jaar tafeltenni s . 
Drie Jaar heeft hij bij DMW in Grave gespeeld, daarna 2 jaar 
bij Shot (kamp . in de landelijke A-klasse) en nu voor het tweede 
jaar bij OTTC. Hij zit ook nog op school, 5e klas Atheneum. 
Naast tafeltennis in de winter, heeft hij in de zomer surfen 
als hobby. Hij traint 4 à 5 uur in de week. 

Adri v.d. Heiden is met 28 jaar de oudste van het team, met de 
meeste routine. Het hoogste dat hij ooit gespeeld heeft is hoofd
klasse. De laatste 7 jaren speelde hij dan weer in het eerste 
dan weer in het tweede dat derde klasse speelt. Naast tafelten
nissen is hij in de vereniging actief als bestuurslid en voorzit
ter van jeugdcommissie. In het dagelijks leven is hij leraar 
Engels en maakt h~j deel uit van de d i rectie van de school. Ver
dere hobbies zijn wat knutselen, maar voor meer aktiviteiten 
laat het werk hem weinig tijd over. 

Bedankt, en succes met de vereniging. 

Wil v.d. Bragt. 

VERSLAG ENQUETE JEUGDCOMPETITIE 

Wat later dan de bedoeling was zijn hier dan eindelijk de gege
vens van deze enquete betreffende "NIEUWE COMPETITIE OPZET JEUGD'', 
zoals deze in januari 1980 door de jeugdcommissie afd. Brabant 
is uitgegeven. Voordat ik er verder op in ga, wil ik via deze 
weg van de gelegenheid gebruik maken om de verenigingen die be
reid zijn geweest het formulier ingevuld terug te sturen, harte
lijk dank te zeggen hiervoor. Het is mij bekend dat er bij vele 
verenigingen serieus ts gesproken over dit enquete formulier. 
Het heeft de jeugdcommissie nogal wat gegevens verschaft, waar 
wij als commissie nu en in de toekomst profijt van kunnen hebben , 
in het belang van onze tafeltennissende jeugd. 

In januari 1980 is aan 86 verenigingen het enqueteformulier toe -
gestuurd, vergezeld van een uitvoerige uitleg. . 
51 verenigingen (5 9%) vonden het belangrijk genoeg om het formu
lier ingevuld terug te sturen . Eén vereniging stuurde het formu-
lier · oningevuld t erug omdat men geen jeugd had. Een andere ver-· 
eniging zond een brief waarin deze vereniging haar mening duide
lijk probeerde te maken over de opzet van de enquete en over de 
huidige competitieopzet. (Dit had volgens mij ook via het invul
len van het enqueteformulier kunnen gebeuren). 
In het onderstaande overzicht is getrac-ht de resultaten zo dui
delijk mogelijk weer te geven. U mag hier zelf Uw conclusies·_ Uit 
trekken. Deze conclusies mag U, a l s U dat belangrijk vindt, 
doorsturen naar ondergetekende. 
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De mening van de jeugdcommissie is, dat het op dit moment geen 
haalbare kaart is om over te gaan naar teams van 4 bij de jon
gens, en teams van 2 bij de meisjes. De jeugdcommissie heeft 
deze mening als advies doorgegeven aan het afdelingsbestuur 
Brabant. 

Van het aantal ingezonden formulieren valt wel op dat op dè 
vragen 1 en 9 ( voorstander van nieuwe indeling) 63% v66r was. 
Het ligt dan ook zeker in de bedoeling van de jeugdcommissie om 
hierover in de nabije toekomst terug te komen, en dat dan a-lle 
verenigingen het nut ervan inzien om het formulier ingevuld te
rug te sturen, want het is ook in hun belang. 
Het percentage van 63% voorstanders is weliswaar een ruime meer
derheid, maar gezien het grote aantal verenigingen dat het for
mulier niet heeft ingezonden, is de jeugdcommissie van mening 
om er nog niet mee van start te gaan. Het aantal voor- en tegen
standers kon dan ook wel eens flink gaan verschillen. Bovendien 
moeten er dan nog een heleboel reglementaire zaken geregeld wor
den. 

Dan volgen hier de resultaten van de dertien 
Tussen de haakjes is het aantal verenigingen 

gestelde vragen. 
vermeld. 

1. Bent U voorstander van de voorgestelde 
competitieopzet? 

JA 63% (32) 
NEE 37% (15) 

2. Waarin zit volgens U de verbetering? 

1. verkorte speeltijd ( 36) ver. 
2 . kortere tijd v. begeleiders (40) ver. 
3. interessanter v. publiek (28) ver. 
4 . minder wedstrijddagen (21) ver. 
5. bezetting van de auto naar 

uitwedstrijden beter (22) ver. 

N.B. Bij deze vraag kon men meer punten als een verbetering op
voeren. Hiervan is dan ook in ruime mate gebruik gemaakt. 

3. Door onze vereniging ~ordt bij de uitwedstrijden gebruik ge-
maakt van: · auto ' 57% · ( 29) 

. openb~àr ~~rvoer -
beide 43% (22) 

4. Vindt U een commetitie per seizoen voldoende? 

ja 
nee 
geen mening 

53% 
45% 

2% 

(27) 
(23) 
( 1. ) 

5. Indien vraag drie met ja beantwoord is ook deze vraag bé
antwoorden: 
De voorkeur van onze vereniging gaat uit naar: 

Niet alleen de "ja"-zeggers op vraag 4 maar ook anderen heb
ben deze vraag beantwoordt .. 

op 
14 wedstrijden per seizoen 
18 Il Il Il " 

ander aantal 

vf &ag 4 
6 

16 
5 

ALLEN 

7 
21 
14 

~ 
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6. De nu vrijkomende weekend zullen wij gebruiken voor eigen ver
enigingsaktiviteiten. 

JA 
NEE 
Geen mening 

55% 
24% 
21% 

(28) 
(12) 
(11) 

7. U, indien het bij Uw vereniging voorkomt omstreeks 10 december 
nieuwe teams op zult geven voor een nieuw op te zetten competi
tie (is van belang bij punt 5). 

JA 
NEE 
Geen mening 

8. De invallersregeling zo akseptabel. 
JA 
NEE 
Geen mening 

53% (28) ]{ 

18% ( 9 ) 
27% (14) 

55% (28) 
33% (17) 
12% ( 6) 

9. Gaat U akkoord om in de afdeling meisjeskompetitie met teams van 
twee te gaan spelen en dan over te gaan tot leeftijdsinde~ing 
junioren intern, en kadetten? 
Indien U deze vraag met nee beantwoordt, gaarne een reden hie~
voor vermelden op de achterzijde. 

JA 
NEE 
Geen mening 

63% 
35% 

2% 

( 32) 
(18) 
( 1) 

10. Zijn er uit de kant van Uw vereniging bezwaren, dat er reeds in 
het seizoen 80/81 gestart wordt? Zo ja, welke bezwaren? 

JA 
NEE 
Geen mening 

65% 
25% 
10% 

(33y 
(13) 
( 5 ) 

11. Vindt U dat er over deze nieuwe kompetitieopzet nog via een 
bijeenkomst met de jeugdfunktionarissen moet worden gesproken? 

JA 
NEE 
Geen mening 

53% 
39% 

8% 

12. Onze vertegenwoordiger zal er dan zijn. 
Onze vertegenwoordiger in apri l in Tilburg is. 

JA 59% (30) 
.NEE 

GEEN MENING 
25% (13) 

6% ( 8) 

(27) 
(20) 
( 4 ) 

13 . Opmerkingen/suggesties. 45% maakte daar gebruik van. 

~ Deze vraag is kennelijk niet voor iedereen d~idelijk geweest. 
Wat werd er precies gevraagd? Indien er één competitie per 
seizoen gespeeld zou worden, of de V8renigingen dan toch nieuwe 
teams op wilden geven voor een nieuw op te zetten competitie, 

die dan specifiek zou gelden voor deze nieuwe ae.ngemelde teams. 

N. var.. 3rp 
Voorz. ; eugd cie. 
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B E K E R C 0 M P E T I T I E. 

1e divisie (2e l'Onde) 

JCV-3 
Hotak-1 
Irene-1 
JCV-1 
TTCV/Rath-1 
Nikon-2 
Vice Versa'51-1 
Never Despair-1 

2e divisie (4e ronde) 

OTTC-1 
Nikon-1 
Kadans-1 
Renata-1 
Deso-1 
Eenentwintig-1 
Tanaka-2 
Kadans-4 

mixed (2e ronde) 

Luto-2 
JCV-1 
Stiphout -1 
Sios West-4 
Belcrum-1 
Sios West-2 
Red Star- 2 
PSV/Cathrien-1 

dames (2e ronde) 

Stiphout 1 
Renata 1 
siOs West 1 
Red Star 1 

- Deso-1 
- Red Star-1 
- TTCV/Rath-2 
- Luto-2 
- Red Star-2 
- Luto-1 

Nikon-3 
- Nikon-1 

1-4 
5-0 
4-1 
4-1 
3-2-
4-1 
0-5 
1-4 

Renata-3 
Geldrop-1 
Belcrum-1 
Never Despair-1 
PSV/Cathrien-1 
Kadans-2 
Hotak-1 
Jeep-1 

JCV-2 
Taveres-1 
Sios West-1 
Vice Versa'51-1 
Red Star-1 
Irene-1 
Luto-1 
Sios West-3 

Re_d Star 2 
JCV 1 
T.uto 1 
Sjos West 2 

1-4 
5-0 
4-1 
3-2 
5-0 
1-4 
2-3 
1-4 

1-6 
5-2 
6-1 
0-7 
6-1 
0-7 
4-3 
6-1 

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

A.Rooymans 
(Beker comp. leider) 

LAATSTE NIEUWS 

Bij de finales van de nationale jeugdachtkampen op 8 februari 
in Culemborg is Jos Verhulst van JCV bij de pupillen, jongens, 
kampioen van Nederland geworden. 
De overige plaatsen van de Brabantse deelnemers (sters) waren: 
meisjes welpen: 2e Patricia de Groot(Stiphout) 

4e Emily Noor (OTTC) 
Mèisjes pupillen: 5e Yvonne de 'Prenter (Hotak) 
~eisJes aspir. 7e Wilma van Veen (Irene) 
~eisJes JUn. 2e Dorine Willems (OTTC) 

7e Annemie Chambon (PSV/C) 
Jongens pup. 1e Jos Verhulst (JCV) 

3e Frank Boute (Irene) 
4e Theo Boon (Irene) 

·Jongens jun. Se John Hendriks (JCV) 
În de mixed van Maart komen we uitgebreider terug op deze finales 

Wil v.d. Bragt 
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BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN VOOR 

-~ 
~ SENIOREN IN 1981 

Op zondag 11 januari 1981 werden na jaren de Brabantse kampioen
schappen weer verspeeld in de Jubileumhal van het Philips Ontspan
ningscentrum . En voorwaar het leek wel of er weer vele harten snel
ler gingen kloppen bij het horen van het P.0.C- Eindhoven, want de 
opkomst was weer als vanouds. 
De beste spelers waren allen aanwezig zodat de diverse winnaars zich 
waardige Brabantse kampioenen kunnen noemen . 
In totaal namen er 355 heren en 56 dames deel welke voor totaal 11 48 
inschrijvingen zorgden. 
Onder voortreffelijke leiding van de verenigingen Eenentwintig, Renata 
en Stiphout kunnen deze kampioenschappen tot een geslaagd festijn ge
rekend worden. Met een goed tijdschema komt men al direct een eind in 
de goede richting, hoewel de spelers en speelsters natuurlijk altijd 
nog de belangrijkste elelmenten zijn voor een geslaagd toernooi. 
Nu even de sportieve prestaties, om te beginnen met de dames. 

De hoogste eer ging in de S-1 klasse, want hieraan was de titel 
''Brabants kampioen" verbonden, naar Iv"arlies v. Happen die in de fi
nale het aankomende talent uit Oss, Dorine Willems, in drie games 
versloeg: 17-21, 21-10, en 21-16. 
Ook in de A-klasse toonde zij zich de sterkste,met 14-21 , 21-11 en 
21-11 behaalde Marlies de overwinning op R.v.d.Berghe van Red Star. 
De hoogste eer in het dubbel ging naar de "jeugd'': D. Willemse en 
M. Schuurkes bleven de baas over de noudje s" M.v.d.Horst en G. de Vocht. 
Het zou te eentonig worden om zo alle klssen de revue te laten pas
seren, dus gaan we nu over naar de heren. 

De belangrijkste prestaties waren wel, dat geen finale in de A-, S1- en 
dubbelklasse een Nikon aangelegenheid waren, maar dat steeds de twee 
mensen van JCV kans zagen zich tussen de Nikon-mensen in de finale 
te spelen. 
De hoogste eer was echte r toch voor een Nikon-speler en wel Theo v. 
Gasteren die in de finale van de S1-klasse met 21-19, 19-21 en 21-16 
Wim van de Sande de baas bleef. 
In de halve finale had v. Gasteren B.v.d. Zee van JCV uit de strijd 
gewipt. In de A-klasse had v. Gasteren echter van v.d. Zee verloren. 
Datzelfde was het geval met W. v .d. Sande. Hij was in de A-Klasse uit
geschakeld door de Nikon-speler M.v. Vroenhoven, die hij nu in de halve 
finale van de S1-klasse de baas bleef. Opvallend was verder de vroege 
uitschakeling van de derde Nikon-speler P. Bakker. 

A. Jonkers (b.g.) 
De volledige uitslagen in de diverse klasses zijn als volgt : 

DAMES ENKEL 

A-klasse 1. IV!. v. Happen (Fotak) 14 21 21 
2 . R.v.d. Berghe (Red Star) 21 11 15 

B-klasse 1. G.de Vocht (Stiphout) 21 21 
2 . M.v.d. Horst (Helmond) 12 11 

C-klasse 1. J. Segers (Stiphout) 24 21 
2. M.v.d. Poel (Stiphout) 22 16 

D-klasse 1. J.v.d. Wiel (Renata) 21 21 
2. J.de Wit (Flash) 18 14 

S1-klasse 1. M.v. Happen (Hotak) 7 21 21 
2. D. Wi llem se (OTTC) 21 10 16 

. S2-klasse 1. M.v.d. Poel (Stiphout) 22 21 iCZV' 2 . J. Seegers (Stiphout) 20 16 
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DAMES DUBBEL 

1. WillemseJSchuurkes (OTTC) 21 12 21 
2. v.d. Horst/de Vocht(Helm./Stipp.·)17. 21 19 
1. Segers/v.d. Poel (Stiphout) 21 16 21 
2. v. Beek/Wolswijk (Taveres) 14 21 13 
1. Olislagers/de Jong (Smash) 21 15 22 
2. v. Sleeuwen/Rijkers (Stiphout) 14 21 20 

HER.EN ENKEL 

1. B.v.d. Zee (JCV) 
2. Th.v. Gasteren (Nikon) 
1. W. Jurriens (Irene) 
2. A. Robbe (Luto) 
1. J. Hendriks (JCV) 
2. M. Gevers (JCV) 
1. Th. Kole (Nikon) 
2. P.v. Genegen (Hotak) 
1. J. Verholen (Meppers) 
2. P.v.d. Boogaard (Meppers) 
1. M.v.d. Eynde (Eenentwintig) 
2. J. Copier (Alico) 
1. J.v.d. Sande (Meppers) 
2. L. de Wit (Bergeyk) 
1. B. Westerburger (Luto) 
2. J.v.d. Hoek (Irene) 

1. Th.v. Gasteren (Nikon) 
2. W.v.d. Sande (JCV) 
1. Th. Kole (Nikon) 
2. R. Kreté (JCV) 
1. E. Emmerik (Belcrum) 
2. T. Vossen (De Kuub) 

HEREN DUBBEL 

21 21 
18 19 
21 21 
13 19 
21 22 
13 20 
21 21 
17 16 
22 21 
20 11 
19 21 21 
21 15 19 
21 23 
17 21 
21 19 21 
18 21 12 

21 19 21 
19 21 12 
21 21 
16 13 
21 21 
16 16 

1. v.d. Zee /v.d. Sande (JCV) 21 21 
15 
21 
18 
21 
10 
21 

2. Jurriens/v. Unen (Irene) 17 
1. v. Pruisen/Janissen (Luto) 21 
2. v. Dommelen/de Vocht (Stiphout 7 
1. Kole/v. Son (Nikon) 21 
2. Verholen/v. Bree (Meppers/Nikon 14 
1. v. Melick/v.d. Eynde (21/Stiph.)21 
2. Knippels/Janssens (Irene) 13 
1. Dijstelbloem/Aarts (Geld~o~) 10 
2. Lauwersen/Mertens (Tanaka) 21 
1. Quint/v. Deurne (Nev.Despair) 21 
2. v. Nuland/Moorman (OTTC) 12 
1. v.d. Heyden/Klerx (UVCO) 15 
2. Verhees/Aben (Stiphout) 21 

9 
23 . 21 . 
21 18 
17 21 
21 16 
21 21 
15 18 

Alle kampioenen van harte gefeliciteerd en tot volgend jaar. 

A. Jonkers (b.g.) 

:: 
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~RABANTSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN MET RECORD AANTAL DEELNEMERS 

De Brabantse jeugdkampioenschappen, op 10 juni georganiseerd door 
de verenigingen Eenentwintig en Stiphout, trokken eèn record aantal 
inschrijvingen. Niet minder dan 1316 inschrijvingen waren er binnen 
gekomen, afkomstig van 43 verenigingen. Wat de redenen ervan zi.in 
dat er zoveel inschrijvingen binnengekomen zijn is nooit met zeker
heid te zeggen. Maar dat erin meespeelt dat we, na jaren van afwezig
heid, weer terug waren in de Ph~lips Jubileumhal te Eindhoven 
staat als een paal boven water. Een uitstekende accomodatie voor 
zulk een evenement als de Brabantse. Voldoende ruimte bij de tafels 
en ruime gelegenheid en plaats voor de niet-spelende deelnemers en 
nubliek tijdens en na de wedstrijden. Als je een wanklani hoorde 
was het zo val'l: "De kantine-prijzen zijn toch wel erg hoog" 
( f 1.50 voor een klein ~laasje fris). Zeker voor de .ieu~d. 
Organisatorisch liep het allemaal goed. Een uitloop in het tijdschema 
was niet te voorkomen door de enorme grote deelname. Vooral in de 
.iunioren en aspiranten C-klasse en de jeugd 2 en 3. 
Voor het komende seizoen zal hier dan ook een oplossing voor gevonden 
moeten worden. Het instellen van een jeugd 4-klasse zou al een moge
li.i kheid zijn. 
Bovendien was het storend en rumoerig dat er al een aanvang genomen 
moest worden met het recreatie-toernooi, terwijl de halve finales 
en finales in vele klassen nog gespeeld moest worden. 
De organisatoren hadden voor een uitstekend nri.izenpakket gezor~d. 
Het volgend jaar zal eens bekeken moeten worden hoe wat meer cachet 
gegeven kan worden aan de prijsuitreiking en niet zoals het nu, 
en trouwens op vele toernooien, in een hoek van de sporthal. 

Het toernooi verlieo zoals te verwachten was. Veel geplaatste spelers 
wisten het tot de halve finale te brengen. 
B1j de meisies was het Ciska Boute (Irene) die de nieuwe Brabantse 
kampioen werd door in de finale met twee keer 21-15 te winnen van 
José Welten (TCS). 
Bij de jongens waren er vele kanshebbers. Een klAsse waar de vorm 
van de dag benalend is. Zeker zo~ 10-tal kanshebbers. Het was 
uiteindelijk Lambert v. Iersel (JCV) die in de finale met 21-9 en 
22-20 won van Hans Swinkels (TTCV/R). 
Het heeft trouwens maar een h~ar ~escheeld of Lambert van Iersel zou 
in de eerste ronde zijn uitgeschakeld. Hij moest daarin een achter
stand van 18-12 in de derde game wegwerken tegen Loet v.d. Berg(OTTC). 

Sneu was het voor Patricia de Groot (Stiphout) dat zi.i geblesseerd uit 
moest vallen. Hiermede kon zi.i de titel, die zij' zeker bij de me:isjes 
welpen zou behalen, niet voor zich opeisen. Emely Noor, het jonge 
OTTC-talent, deed nu wat van haar verwacht werd en behaalde de t i tel. 

Opvallend waren de vele titels die Irene uit Tilburg be haalde. Een 
mooi succes voor de puoillen van Henk Boute. 

N.v. Erp 
Voorzitter jeugdcie. 
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UITSLAGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 

Jeugdklasse 1 (Titel

k lasse 

Jeugdklasse 2 

Jeugdklasse 3 

Junioren A/B 

Junio_ren C 

.Aspirant.en A/B 

.. Aspiranten C 

Pupillen A/B 

. Pupillen C 

Welpen 

Junior.e.n .dubbel 

. Asp.ir.ant.e.n .dubbel 

Pupillen .du bbe 1 

.. We.lp.en .dubbel 

MEISJES 

1 . C.Boute (Irene) 
2. J.Welten (TCS) 

1. Y.de Prenter (Hotak) 
2 . C. Ver.hulst (Achilles) 

1. N.v. Elzakker (Hotak) 
2. Y.Potting (MTTV) 

1. J.v.Eekelen (nev.Desp.) 
2. L . Klemens (Belcrum) 

1. D.Vermeulen (V.V. '51) 
2. E.v.d.Griend (PJS) 

1. J.Welten (TCS) 
2. C.Boute (Irene) 

1. N.v.Elzakker (Hotak) 
2. P.Janssen (Belcrum) 

1. Y.de Prenter (Hotak) 
2. K.Appels (Hotak) 

1~ M.Kunst (Markiez . ) 
2. M.Cornelis (Tanaka) 

1. E.Noor (OTTC) 
2. S.Paetzel (Irene) 

MEISJES DUBBEL 

21 21 
15 15 

21 21 
10 17 

21 2 2 
12 20 

21 22 
9 20 

21 21 
18 19 

22 21 
20 19 

21 21 
16 15 

21 21 
12 12 

24 21 
22 15 

21 21 
7 12 

1. M.Rooymans-A . Vermeulen(Achilles/Meppers)21 12 21 
2. J.v.Eekelen-C.Barella (Never Despair) 16 21 14 

1. C.Boute-J~Welten (Irene-TCS) 21 21 
2. P.Janssen-N.v.Elzakker (Belcrum/Hotak) 9 17 

1. Y.de Prenter-K.Appels (Hotak) 21 21 
2. E.v.Deursen/I.Hobbelen (Luto) 11 17 

1. P.de Groot-M.Sche~pers (Stiphout) 19 21 21 
2. S.Paetze l -J.v.Unen (Irene) 21 11 12 

, 
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UITSLAGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 

J 0 

Jeu: ·dklasse 
t;·eI~Ias s·e) 

1 (ti-

Jeue;ëil{lasse 2 

Jeus;dklasse :3 

Junioren A/B 

Junioren C 

Aspiranten C 

Pupillen ·A/B 

Pupillen c 

Welpen 

· ·Juniore·n dubbel 

Aspiranten dubbel 

Pupille·n dubbel 

Welpe·n dUbbe 1 

N G E N S 

1. L.v.Ierse1· (JCV) 
2 . H.Swinkels (TTCV/R) 
1. F.Boute (Irene) 
2. J.Verhulst (JCV) 
1. c. v. Beurden (Irene) 
2. B. Kivits (TTVE) 

1. H.Swinkels (TTCV/R) 
2. M. Assmon (V.Versa 64) 
1. F. v.d. Vaart (Tanaka) 
2. D. de Bruin (B. Hands) 

1. P. Daas (JCV) 
2. R. Hertog (Tanaka) 
1. C. v. Beurden (Irene) 
2. M. v.d. Bries (Irene) 

1. F. Boute (Irene) 
2. Th. Boon (Irene) 
1. G. HendeTs (Budilia) 
2. F. Fokkelman (JCV) 

1. F. v. Sprong (Irene) 
2. R. v. Elzakker (Hotak) 

21 ·22 
19 20 
21 21 
19 17 
21 21 
10 18 

18 21 
21 14 
11 21 
21 10 

21 21 
13 9 
21 21 
17 13 

15 21 
21 12 
11 21 
21 12 

21 21 
10 17 

26 
24 
23 
21 

21 
17 
21 
16 

JONGENS .DUBBEL 

1. E. Willemse-M. Assmon (V.Versa 64) 21 21 
2. H. Swinkels- M. Kerstel (TTCV/R) 8 17 

-
1. M. Broers-C. v. Beurden (Irene) 21 21 
2. F. Raaymakers-E.Kuyper (Hotak) 17 7 

1. F. Boute-Tb.Boon (Irene) 21 21 
2. J. Verhulst-A.Nemeth (JCV) 15 11 

1. F. v. Sprong-R.v.Elzakker(Irene-Hotak)23 21 
2. R.v.d.Vorst-J.Grinwis(V.Versa51-B.Hands)21 15 
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Uit de clubbladen 
. -... 

in de Mixed 

TTV Belcrum uit Breda heeft de subsidie-aanvraag voor de bouw 
van een eigen tafeltenniscentrum ingediend bij Gedeputeerde St a
ten. Met de aanvraag heeft men o.a. de geschiedenis van de ver
reniging meegestuurd. "En nu maar duimen voor een gunstig ant
woord" besluit de redactie van Belcrumgil l er. 

Bij TTV Geldrop zijn ze verheugd dat bij de nieuwe leden 4 ver
plegers/ sters zijn!!! 
De secretaris hoopt overigens, dat de dames onder hen uitgroeien 
tot kleine Bettines. 

TTV Renata uit Eindhoven heeft voor het eerst i n haar 23- jarig 
bestaan een clubblad uitgebracht. In het voorwoord constateert 
voorzitter Huub van Hout, dat goed werk tijd nodig heeft. En 
goed werk is er zeker geleverd door het uit drie dames en een 
heer bestaande redactie-team, want het clubblad ziet er go ed 
verzorgd uit met gevarieerde onderwerpen. 

I n het clubblad van ATTC uit Aarle - Rixte l staat te lezen dat de 
tafels vanaf het begin van dit jaar zijn gemotoriseerd . He t op
ruimen is nu geen probleem meeP. Er wordt bij het oprui men "ge
vochten"om de tafels. 

In "Doedels" van TTV Sios-West uit Roosendaal present eert de 
evenementen commi ssie een zeer amb i t i eu s programma van nevenac
tiviteiten in 1981. 
Daarin komen o.a. voor een visdag en een dagje Walibi in Be lgië . 

In "Netfout" van JCV uit Vught gaat de redactie in de rubr i ek 
"Weet je nog wel oudje'' terug naar 1969, een jaar waarin JCV' er s 
zeer succesvol waren op de Brabantse kampioenschappen, zoal s ui t 
een kranteknipsel blijkt. 

Bij TTV Het Markiezaat uit Bergen op Zoom bestaat een "limonade
team", zo lezen we in het clubblad "Smashparade". Het team is mo
menteel bezig de tafeltennissport in China van de grond te bren
gen, en kan daarom nog niet voldoen aan de wensen van de f ans om 
weer deel te nemen aan de nationale competitie!!!!!!!!! 

I n ''Never-news" van Never-Despair uit Den Bosch staat een gecom
bineerd verslag van de clubkampioenschappen en de aansluitende 
feestavond. 

.., 

" 
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Daaruit blijkt dat het wedstri j delement ook op de feestavond aan
wezig wa s . Het gebruikte materiaal bestond echter niet uit batje 
en bal letj e, maar uit champagnefl essen en knallende kurken . 

In het clubbl ad van TTV Kadans uit Best l e zen we dat er een ge
slaagd familie-dubbelt oernooi is gehouden. 24 Dubbels deden mee , 
en elk dubbe l werd gevormd door een ouder en een k ind. De kinde
ren zorgden in een aantal gevallen voor de winst. 

( 

TTV Smash '70 uit Noordhoek organiseerde de traditionele a chtkam
pe n voor vierde klasse~s die minder dan 50% spelen en vijfde klas
sers uit West-Brabant. Er werd deelgenomen door spe lers van Vice 
Vers a '51, Roosendaal, Tanaka, Smash '70, Back Ha nds en Fijnaart. 

VOOR U GELEZEN . .... . 

In de Apeldoornse Courant van 31 dec. 198 0: 
"Bij de NSF staat een nieuwe brochure op s tapel: "Hoe moet je als 
n iet getrainde recreatie sporten". 

I n de Volkskrant van 21 januari 1981 staat een bespreking van 
het r apport van drs. Manders over het onderzoe k: "Drempels en s t i
mulan sen voor sportbeoefening". Het rapport zelf is vermeld in 
"Spor tintermedium" nr. 1 van 1981. 
In de Volkskrant stond o.a. te l ezen: 
"Steeds meer mensen willen aan sport gaan doen . Deze trend geldt 
ook voor he t beoefenen van sport a l s r e creatieve be zi gheid. Meer 
dan nu het geval is wil men deze vor m van sport ook i n georgani
seerd verband doen. Vol gens de cijfers van Manders wil 43 % uit
sluitend als recreant aan sport doen, nog eens 28% wil sportief 
r ecreëren naast het beoefenen van wedstrijdsport ." 

I n ''Sport-en Vereniging" van januari 1981 staat een artikel 
over de organi sat ie van bijzondere r ecreat i e- spor t activiteiten. 
Daarin wordt gesteld dat een draaiboek een onmisbaar hulpmiddel 
is voor het slagen van de activiteit. In he t artikel is een voor
beeld opgenomen van een "persbericht" waarin de punten s t aan d i e 
je moet opnemen als je publiciteit wilt geven over de activi t e it. 
Tevens is een "checklijst" opgenomen voor de organisatie , opdat 
ge en enkele actie vergeten wordt bij de planning en uitvoering van 
de activiteit. · 

NI EUWE BOEKEN 
Voeding bij sportbeoefening door prof. dr. J.F. de Wijn 

Uitgegeven door de Vrieseborch, 5e druk 1980. Het boek maakt dee l 
uit -van de serie: "Sportmedische facetten" en is nr. 2 i n de ser ie . 
Prijs: f 4,-

Sportieve . recreatie in gemeenten. Resultaten van een onderzoek naar 
de sportie-ve recreatie op locaal niveau. 
Staatsuitgeverij, Chr. Plantijnstraat 1 Den Haag. 
Prijs: f 5,- (verzendkosten f 1,90) 
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EVENEMENTENAGENDA 1980-1981 

Commissaris Toernooien en Wedstrijden 
De Heer F. Geubbels , Deelenstraat 5, 5708 KJ Helmond 
tel: 04920-43664. ----------------------------

datum: plaats: 

zo.22-02-81 Den Haag/ 
Hazerswoude 

zo.08-03-81 Brabant 

za.14-03-81 Utrecht 
zo .15-03-81 

zo .15-03-81 Hilvarenbeek 

naam evenement: 

Jeugdontmo eting Den Haag/Rotterdam/ 
Brabant. 

Afdelingsontmoeting Brabant/Limburg 

Nederlandse Kampioenschappen 1981 
voor senioren 

organisatie, inlichtingen: 

afdeling Den Haag. 
voor Brabant: s. Wens, Oude Terheydenseweg 17, 
4815 CM Breda. tel: 076-877969 

CTW afd. Brabant 
S• Wens , zie boven tel: 076-877969 

afdeling Utrecht. 
H.Michels, H.Graaflandstraat 40, 3525 VW Utrecht 
tel: 030-880376 

CTW afdeling Brabant Brabantse Basisscholen Kampioenschap
}len 1981 F.Geubbels, Deelenstraat 5, 5708 KJ Helmond tel: 04920-43664 

za.21-03-81 div.plaatsen lste ronde Jeugdmeerkam.!Jen voor C 
spelers en welpen voor de regio's 
Eindhoven/Den Bosch en evt. Midden-B. 

za.21-03-81 Bergen O.IJ Zoom Westbrabantse tafeltenniskam~ioen-
schappen 1981 voor Jeugd 

zo.22-03-81 Bergen op Zoom Westbrabantse tafeltenniskampioen-
schappen 1981 voor Senioren 

zo.22-0 3-81 div.plaatsen lste ronde Jeugdmeerkampen voor C 
spelers en welpen voor de regio's 
West-Brabant en evt. Midden-Brabant. 

zo.22-03-81 Vught Regionale Kampioenschap.!Jen Den Bosch 

CTW afdeling Brabant 
A. de Rijk, Dahliastraat 17a, 4711 ES St. Willebrord. 
tel: 01653-4645 

Markiezaat, Ho tak '68, TC0 1 78 en 
Th. de Jonge, Dr. de Ramlaan 6, 
tel: 016 50-34112 

Markiezaat, Hotak 1 68, TCO 1 78 en 
Th. de Jonge, zie boven. 

CTW afdeling Brabant 
A. de Rijk , zie .boven. 

t.t.v . J eep in Vught 

Tornado. 
Bergen op Zoom. 

Tornado 
tel: 01650-34112 

tel: 01653-4645 

J .Verboven , J.v.Ruusbroekstraat 39, 5262 TC Vught 
tel: 073....,562444 

zo.22-03-81 Eindhoven Regionale Eindhovel'o:;e Kampioenschappen t.t.v. PSV/ Cathrien in Eindhoven 

\ 

1 ' 
( J 1 • 

G.Beurskens, Henkenshage 8, 5653 PX Eindhoven 
tel: 040-519720 

J ~ 



datum: 

zo. 0 5-04-81 

zo.05-04-81 

zo.12-04-81 

zo.26-04-81 

za.02-05-81 

zo.03-05-81 

za. 09-0 5-81 
zo. 10-0 5-81 

zo.17-05-81 

vr.15-05-81 

plaats: 

Tilburg 

Amsterdam 

Den Haag 

div.plaatsen 

Culemborg 

Culemborg 

Heeze 

Tilburg 

Hoogerheide 

zo.24-05-81 Geldrop 

do.28-05-81 Hoogerheide 

naam evenement: 

Tienkamp om de Irene-cup 

Nationaal Jeugdranglijst toernooi 
voor B-jeugd 

Nationaal Pupillen en Welpen toernooi 

~ Finales J eugdmeerkampen voor C 
spelers en welpen 

organisatie, inlichtingen: 

t.t.v. Irene, Tilburg 
J .Mauritsz, Componistenlaan 37, Tilburg. 

afdeling Amsterdam. 
mevr. E.Lijesen-Bakels, Kringloop 79, 1186 CS Amstelveel 

N.P.W.T. H. van Kempen, Elia Kazanstrook 20, 
2726 VD Zoetermeer. tel: 079-316682 

CTW afdeling Brabant 
A. de Rijk, zie vorig blad. tel: 01653-4645 

Nationale Basisscholenkampioenschappen N.P.P.C. M. Verbrugge, Grensstraat 18 
4645 BS Putte (N-B) tel: 01645-2371 

Nederlandse Jeugd kam!Yioenschappen 1 81 CTW van de N.T.T.B. 

Zuid Nederlandse Kampioenschappen 

Finales J eugdmeerkampen voor C spelers 
en wel_rJen 

Bestuurstoernooi West-Brabant 

J.v.Manen, de Tjalk 6, 3904 ST Veenendaal. 
tel: 08385-10301 

t.t.v. De Me!)pers, Heeze 
P.v.d.Boogaart, Ginderover 19, 5591 JM Heeze 
tel: 04907-3180 
C'IW afdeling Brabant. 
A.de Rijk, zie vorig blad. tel: 01653-4645 

t.t.v. Hotak 1 68 in Hoogerheide. 
J. v. El zakker, Ver l. Duins traa t 2, Hoogerheide. ' 
tel: 01646-2224 

Nederlandse Bekerfinales voor Senioren t.t.v. Geldrop en C'IW van de N.T.T.B. 
A.v.Drielen. tel: 05200-37600 

Jeugd invitatietoernooi t.t.v. Hotak 1 68 in Hoogerheide. 
J .v.Elzakker, zie boven. tel: 01646-2224 

In deze evenementenagenda zijn die evenementen opgenomen, die o~ het moment van uitbrengen van deze agenda de goedkeuring van 
het hoofdbestuur van de N.T.T.B. of het afdelingsbestuur van Brabant hadden verkregen. 

FEBRUARI 1981 . 

F. Geubbels, ctw. Brabant. 
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