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

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

TELEFOON 04998 - 73440. 

JAARGANG 28 NUMMER 6 JUNI 1981. 

van de 

redactie 

Dit is de laatste !'Mixed" voor de zomervakantie. De vele activi
teiten in de maand mei maakten het mogelijk toch nog actuele in
formatie te verzamelen voor deze uitgave, ook al zijn het dan 
geen 24 pagina's geworden zoals vorige maanden. 
Twee grote toernooien met méér dan afdelinasbetekenis vonder.i in 
de afdeling olaats en hebben in dez.e ~tixed -- aandacht ge.kregen. 
De technische commissie heeft een contactavond belegd waarin een 
aantal uitgangspunten zijn geformuleerd voor het technisch be
leid in de afdeling. 
Het verslag daarvan treft U eveneens aan. 

Verder een verslag van de opening van een nieuwe accomodatie van 
Tanaka en een interview ~et het bestuur. We vonden het de moeite 
waard om daar wat meer aandacht aan te besteden, omdat de Tanaka
aanpak voorbeeld kan worden voor de accomodatieproblernatiek in de 
komende jaren. 
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(vervolg Redactioneel) 

De volgende "Mixed" verschijnt eind september . Kopij kan ingele
verd worden tot 1 septewber. 
Prett i ge vakantie en tot september, 

Wil v.d. Bragt. 

of ficiele 

ntededelingen 

1. Tijdens de op 16 mei j . l . gehouden Bondsvergadering werden de 
volgende besluiten genomen : 
a. Afschaff ing van de verplichte medische s9ortkeuring . 
b. De con tributie voor het seizoen 1981/1982 werd vastgesteld 

als volgt ~ 

Kompetitiegerechtiqde seniorenleden f 30,50 
Kompeti tiegerechtigde jeugdleden f 23,--
Niet-kompetitiegerechtigde leden f 6,--

c. De licentiepas definitief verplicht is gesteld voor alle 
NTTB-toernooien, dus ook de afdelingsevenementen. 
Teneinde teleurstell ingen in de toekomst te voorkomen ra
den wij alle vereniqingen aan tijdig de licentiepassen aan 
te vragen . 

2. Met ingang van 1. mei 1981 is als lid tot de technische k.om
missie toegetreden de heer Thieu van Vroenhoven te Eindhoven. 

3. Tot de afdeling Brabant van de N.T.T.B. is toegetreden de 
vereniging Venhorst te Venhorst. De juiste adressering luidt; 
ttv Venhorst, dhr. R. Derkse, Meidoornstraat 2a, 5428 GK Ven
horst. 

Wij heten de vereniging Venhorst van harte welkom in onze ge
lederen en wensen hen veel sportief genoegen en sukses voor 
de toekomst. 

ttv Smash 1 70 

Voorzi tter : 

Noordhoek 

T . P.J . Coppens , Krugerstraat 56, 4791 JH 
KLUNDERT. 

Set Point - Hûijbergen 

Voorzitter 

Secr. 

W. Somers, Siardus Bogeartlaan 12, 4635 CM · 
Huijbergen, Tel: 01644 - 770 

K. v. Loon, Wilhelmietenstraat 8, Huijbergen, 
Tel: 01644 - 765 
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Penningmeester: P. Schenk, Veenbes 2, Huijbergenr Tel:Ol644-703. 

Wedstr. sekr. 
senioren J. Imandt, Laan Olieslagers 38 

p/a Siardus Bogaertlaan 12, Huijbergen Tel:OJ.646-· 
4185. 

Een goed initiatief. 

Op donderdag 14 mei hebben ongeveer 400 mensen kunnen genieten 
van tafeltennis on wereld-niveau, in de speelruimte van Nikon in 
Valkenswaard. T-wee dagen later kon heel sportminnend Nederland 
ervan genieten dankzij een veertig minuten durende uLtzending van 
de AVRO. . 

Tafeltennisleken in mijn omgeving schoten mij 's maandags daarna 
aan en spraken hun bewondering uit over het s pel. De ondertoon, 
die in al die reacties was te merken, getuigde van een zekere 
onderschatting van de tafeltennissport als kijkspel en als sport
beoefening. De wedstrijden op zich en het tonen daarvan op de 
televisie zijn pure reclame. geweest voor de tafeltennissport. 
Het grote voordeel van deze uitzendinq was dat het wedstrijdele
ment er goed in was gebracht. Dit was mogelijk omdat er slechts 
vier deelnemers waren, waardoor er veel aandacht besteedt kon 
worden aan de beste partijen, en daarmee eigenlijk het hele toer
nooi. Bij grote toernooien, bijv. een WK, ziet men dikwijls al
leen flitsen van een finale r waarin juist niet het beste spel 
wordt getoond {als kijkspel) . 
Wat mij betreft mag de initiatiefnemer ieder jaar een zgn. ''re
vanchetoernooi" organiseren met vier Europese toppers die op 
wereld niveau meetellen en deze dan ook uitgebreid in beeld 
brengen. Naast het plezier dat vele sportkijkers wordt bezorgd, 
komt het ook de tafeltennissport zelf ten goede, en daarmee ook 
vele recreatieve en wedstrijdsporters. - · 
Een tijdig inspelen op deze belangstelling door besturen en 
trainer s zal een gunstig effect hebben op de groei in de breedte 
en de top over enkele jaren vergroten. Binnen de afdeling Bra
bant zijn de eerste aanzetten daarvoor gedaan, zie het verslag 
over de contactavond voor het technisch werk elders in dit blad . 

Wil v.d. Bragt 
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Kontaktavond technisch w e rk a 

Vrijdagavond 8 rr,ei j . 1. hee±t de technische komrPissii.'e in de afde
ling een kontaktavond georganiseerd voor de verenigingsbesturen 
en de trainers. 

De avond had tot joel de verenigingen in te lichten over het te 
voeren techr:i5<::h beleid in de afdeling . 
Hieronder treft G een korte sarn2nvatting aan van de besproken 
:plannen. 

De trainingsopbouw van de afdelingstrainingen zoals de technische 
kommissie deze zich voorstelt, werd nader uitgelegd aan de hand 
van een schema . Dit ziet er als volgt uit: 

ver 

afd. 

land 

').-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--i J s enioren verenigingen j eugd 

î 
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De technische ko~~issie streeft er dus naar 5 kategorieën 
trainingsgroepen te kreëren. 

Aan de uitwerk ing van dit trainingsschema liggen 2 uitgangspun
ten ten grondslag: 
1. basis ligt bij de verenigingen. 
2. plannen moeten aansluiten bij het landelijk beleid. 

ad 1. Als je er in je beleid van uit gaat, dat de basis voor het 
technisch, werk ligt in de verenigingen is het belangrijk 
dat er een goede kommunikatie aanwezig is tussen vereni
gings- en afdelingstrainer. De technische kommissie zoekt 
nog naar een goed middel hiervoor. "Het trainingsboekje , 
zoals dat afgelopen seizoen is gehanteerd is hiervoor een 
eerste aanzet geweest. 

ad 2. Technisch beleid wordt voor een belangrijk deel op lande
lijk niveau geIT~akt, met na.me waar het gaat om (top- ) se
lekties. In de praktische uitvoering is er momenteel al
leen kontakt met de landelijke sportkommissie owtrent de 
regionale bondstrainingen voor kadetten qroepen. 
De afdeling maakt bij de uitvoer ing van haar beleid wel 
gebruik van de ondersteuning die via de heer Tigerman 
wordt geboden . 

Wanneer het eerste uitgangspunt verder wordt uitgewerkt , 
kun je konstateren dat je met 2 groepen hebt te maken bij 
de vereniging: 
a. de spel-ers ; 
b. de trainers ; 
Met name de trainers nemen in de uitvoering van het afde
lingstrainingsplan een sleutelpositie in , omdat de tech
ni s che kormnissie haar beleid wil gaan voeren in samen
werking met de verenigingen . 

Kontakten met en tussen verenigingstrainers zijn dus belangrijk. 
De technische kornmissie denkt op de volgende wijze hieraan uit
voerinq te kunnen geven: 
le. träiners met elkaar in kontakt brengen om via diskussies ge

zamenlijk de gestelde doelen uit te werken. In het algemeen 
zal dit betekenen dat: 

-uitwisseling van info rmatie kan plaatsvinden o ver opzet en 
uitwerking van trainingen; 

-kreativiteit van trainers verhoogd wordt; 
-ontwikkelingen op tafeltennistechnisch gebied gevolgd kunnen 
worden. 

2e. organis e ren van na- of bijscholingsbijeenkomsten waar bepaal
de onderwer pen of thema 1 s behandeld zullen worden. Een der
gelijke avond is op 12 deceIT~er j.l. in Goirle georganiseérd. 

Het laatste gedeel te var, de avond werd besteed aan diskussie 
over het invoeren van een seniorentoptrai ning op afdelinqsniveau. 
Het komende seizoen wil de technis.chê. ko!fu.-nissie. deze al gaan in
voeren. Uit kontakten met individuele spel ers is al geble ken, 
dat daaraan bij deze mensen interesse voor is. 
Veelal is de top in een vereniging erg smal. De topspelers spe
len daardoor dikwijls tegen een b e perk t aantal mensen. 
Trainings uitwiss e lingen met andere verenigingen vinden nog maar 
zelden plaats. Bepaalde verenigingsbelangen en relaties tussen 
verenigingen onderling zijn hiervan nogal eens de oorzaak. 

5~ 



Vandaar dat de technische kommissie een en ander wil g.aaz'}. ~~,~,,...."'.:" ,, .. 
dineren . Het ligt dan ook in de bedoeling over de opzè t ~ · 1··f:;:;_L,~;,, · 
vulling van de training met spelers en trainers aan- h e t :~:'c.t~., 
van het nieuwe seizoen met elkaar van gedachten te wisseo..:..e .~ ,:;;'· 
(Inmiddels hebben alle verenigingen die in de landeli jke ::~' 
renkompeti t ie uitk omen hiervoor een schrijven ontvangen:: )"··· ... 

Ton van Happen, 
voorzitter technische 
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SUCCESVOL VERLOOP ZUID - NEOERLANDSE 

KAMPIOENSCHAPPEN IN HEEZE 

Op ~ en 10 mei organiseerde de tafeltennisvereniging "de Meppersu 
uit Heeze voor de vierde achtereenvolgende keer d e Zuid-Neder
landse Kampioenschappen. 
600 deelnemers ( 340 jeugdspelers en speelsters en 260 senioren} 
streden onder tropische omstandigheden (dat is ook traditie ge
worden in Heeze) om de Zuidelijke titels. De deelnemers vertegen
woordi~den 69 veren~gi~gen uit de afdelingen Brabant, Zeeland, 
Limburg en Noord Limburg. 
Ondanks de afwezigheid van enkele Brabantse toppers (bij de jeugd 
ontbraken o.a. JCV's Jos Verhulst en OTTC's Dorine Willernse, bij 
de senioren bestond de A/B-klasse hoofdzakelijk uit de Nikon-top) 
was het toernooi sterk bezet. 
Bij de jeugd waren de Limburgers in 23 finales aanwezig , een op
merkelijke prestatie. 
In de jongens junioren A/B-klasse ging de titel naar P.Lemmens 
(Elsloo) die in twee games de meerdere was van R.Heunen (Swift/R) 
Bij de meisjes junioren A/B-klasse ging de titel naar de Brabant
se J.v.Eekelen (nev. Despair) die in drie games won van de Lim
burgse K.Steeghs (Panningen}. 

Bij de Heren was in de A/B-klasse Britse Nikon-speler Bob Potton 
de grote favoriet. In de finale wees hij zijn team-genoot en ti
telverdedige r Theo v. Gasteren in twee games naar de tweede 
plaats.In de Sl-klasse liet Potton het echter afweten door in 
zijn partij tegen Jo Handgraaf, bij een achterstand en een ver
loren eerste game op te geven. 
Bij de dames bleek duidelijk dat routine en wilskracht moeilijk 
te bestrijde n wapen s zijn. J.Baumler - Hanssen (Succes} en H.J . 
He rberings (De Gringel) werden op moederdag door "moeder" Gerda 
de Vocht (Stiphout) van tafel geveegd in resp. de B-klasse en 
SI-klasse. 

Tafeltennisvereniging "de Meppers", dat voor de 20e keer een 
groot toernooi organiseerde (13 jaar het Paastoernooi, 3 jaar de 
r egionale Eindhovense en 4 jaar de Zuid-Nederlandse) kan terug 
zie n op een geslaagd toernooi. Wellicht vieren A.Peeters en zijn 
medewerkers volgend jaar hun l e lustrum. 

Wil v.d . Bragt. 

, 



De u i tslagen. 

Jongens Enkel . 

Jun. A/B 
Jun. C 
Asp. A/B 
Asp. C 

Pup. A/B 
Pur-·. C 
Welpen 

Jun . l 
Jun. 2 
Jun. 3 

: 

P. 
M. 
v. 
B. 

F. 
F . 
F . 

Lemmens (Elsloo) - R.Heunen (Swift/R) 21 - 11 , 21-...: 'i 
Rogiers {Belcrum) - P.The unissen(Belcrum) 21- 17 , - ~ 
van Kuijk (R.Stars) - T.Hoek (R.Stars ) 21-18-2 1- i 
Laenen (Me gacles ) -J.Duijndam (Me g acles ) 21 - 14,- -1 

Boute (Ire ne) -E.Habe ts \Ktüis) 21- 14, 21-13 ; 
Lenders (Smash) - M.Michiel s {Stiphout) 21 - 18 , 
van Sprang (Irene) -E.v d.Laar (Wilno) 21 - 11,l 

21 
P. Lemmens (Els~_ -J ,J) - l- .:12_· _- ~JJ 1,:wj_ft/R} 21 - 17, 21-
R. Demandt (Els:o•J ) -1.Fr·-'-! 3S~:.:. (Aldenghoo r) 21-1 9, 
E. Roeland {Efff et) - _· .·1 'f!U~ (Smas h) 21-12, 21- 1 

Jongens Dubbel. 

Junioren Lemmens /Pi jpers (Elsloo) -Heune/Jeuris sen (Swift/R} 
19 - 2i, 2i-is, 21- 13; 

Aspiranten: v.Kuijk/Hoek (R .Stars ) - Bours/Demandt (Elsloo) 
22-20, 19- 21, 21-16; 

Pupillen Bou t e/Boon (Irene) -Habets/Franssen (Aldengh/Rluis ) 
15-21, 21 - 18, 22-20; 

Welpen v.E lzakker/v.Sprang (Hotak/Irene) -Roela nd/v.d.Laar 

Jurl. A/B 

Jun. c 

Asp. A/B 

Asp. c 
Pup. A/B 

Pup. c 

Welpen 
Jun . l 

Jun. 2 
Jun. 3 

(Effekt/Wilno)21 - 13, 21 - 18; 

J.v.Eekelen (N.Despair) - K.Steeghs {Panni ngen) 
21 - 15, 9- 21, 21-18; 

C.Kunst (Markiezaat) -A. van Donge n (Markie zaat) 
21 - 16, 21-14; 

I.v.Enckevort (Seta) -A.Verme ulen {Me ppe rs) 
21 - 17, 21- 15; 

B.Janssen {Seta) -P.Jans sen (Belcrum) 21-14, 21-15; 
C. van Deursen (Maasbree ) -J. de Pre nter (Hotak) 

21-12, 21 - 10; 
A.Scb.l1eits (Kolleberg) -P.Vaess en (Maasbre e) 

21 - 10, 21- 14; 
P. de Groot (PSV) - E.Schuurman (Irene) 21 - 8, 21- 13; 
J.v.Eekelen (N.Despair) - C.Bouvrie (Pa nningen) 

21 - 17, 21 - 15; 
J. de Prenter (Hotak) -P.Vranken (Ritske) 21 - 6, 21- 4; 
P. de Groot (PSV) - A.Tetteroo (Markie zaa t) 21 - 13 , 21- 8 ; 

Meisjes Dubbel. 

Junioren Steeghs/Bouvrie/(Panningen ' -Vermeulen/Rooijmans 
(Meppers/Achilles) 21- 6, 21 - 5; 

Aspiranten:· Janssen/v.Encke vort {Seta) -Roggevee n/Verhulst 
24-26, 21 - 11, 21-15; 

Pupillen v.Deursen/Vel::spa (Maasbree) -De Prenter/Appels {Hotak ) 
21- 8, 21-19; 

Welpen Schers/Boonekamp (Koningslust)-Schuurman/Paetzel (Irer:e \ 
21- 9, 21 - 8; 
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Heren Enkel. 

A-kl. 
B-kl. 
C-kl. 
D-kl. 
E-kl. 
F-kl. 
G-kl . 

H-kl. 
S- 1 

S-2 
S-3 

~ 

B.Potton (Nikon) -T.v.Gasteren (Nikon) 21-17, 21-18; 
J.Wehrens (Ravensteyn) -J.Bornhof (MZ) 21-13, 21-14; 
R.Bogaard (R.Stars) -J.Hendriks (JCV) 21-16, 21-14; 
J.Verholen (Meppers) -M. van Son (Nikon) 21-11, 21~12; 
P. v.d . Kruijs {Meppers) -L. v.d.Pluijm (Bartok) 21-15, 21-1 9 
J. v.d.Sanden {Meppers) -G. van Braght (Irene} 21-16, 21-1 8; 
E . Assrnan (Kruiskarnp) -A.Dijstelbloem (Meppers) 

21-14, 17-21, 21-16 ; 
H. Klerkx {UVCO) -A. v.d. Elzen {UVCO) 21-19, 21-15; 
T.v.Gasteren (Nikon) -M.v.Vroenhoven (Nikon) 

21-17, 22-24, 21-1 7 ; 
J.Verholen (Meppers) -H . Sandkuyl(Nikon) 21-15, 21-11; 
J.Corbey (Stiftmeppers) -H.Bosveld {Nikon) 21-12, 21- 10 ; 

Heren Dubbel . 

A-kl. 

B-kl . 

C-kl. 

D-kl. 

E-kl. 

F-kl 
G-kl. 

H-kl. 

Juriëns/v.Rossum (Ir ene) -v.Vroenhoven/Smolders (Nikon) 
21-15, 20-22, 21-14 ; 

Bomhof/Duininck (MZ) -Marutiak/Veugelers (Kluis) 
21-12, 11-21, 21-18; 

Bogaard/Thijssen (R.Stars) -Gevers/Giersbergen (JCV) 
21-16, 22-20; 

Verholen/v.Bree (Meppers/Nikon) -Schurnacher/Boumans (R.Stars ) 
21- 9, 21-11; 

Mertens/Lauwrijsen (Tanaka) -v.Eyk/v.d.Staay (TTCV) 
21-19, 21-11 ; 

Caris/Swinkels (ATTV) -Balfoort/Jansen (KEV) 21-6 , 21-18; 
Assman/Christophe (Kruisk./PJS) -Kuypers/Meulendijks (Stiphou . 

21-18, 21-14; 
Jacobs/Greefkens (R . Stars) -Viveen/Dentz(Kruisk,) 

21-14, 23-25 , 22-20; 

Dames Enkel. 

B-kl. 
C-kl. 

D-kl. 
S-1 

S-2 

G. de Vocht (Stiphout) -J.Baümler (Succes) -21-10, 21-11; 
J.Segers (Stiphout) -M.v.d.Poel (Stiphout) 

20-22, 21-17, 21-12; 
G. van Brakel (R.Stars) -P.Arts (R.Stars) 21-15, 21-13; 
G. de Vocht (Stiphout) -H.J.Herberings (De Gringel) 

21-17' 21-15 i 
J.Segers (Stiphout) -D.v.d.Heuvel (R.Stars) 

20-22, 21-17, · 21-16; 

Dames Dubbel. 

B-kl. 

C-kl. 

D-kl. 

Hameleers/Baümler (Heugern/Succesl -M.v.d . Boorn/De Vocht 
(Elsloo/Stiphout) 21-11, 16-21, 21-17 ; 

v . d.Poel/Segers (Stiphout) -Janssen/v.d.Heuvel (R.Stars) 
21-19, 21-11, 

1. H. van Sleeuwen/M.Rijkers (Stiphout) 
2 . L . de Jongh/C.Olieslager (Smash G). 

9 
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kan1pen. 
Hierbij de uitslagen van de finale jeugd C-meerkampen, die 
seerd werd in de zaal van Irene op zondag 17 mei jl. 

JONGENS JUNIOREN: 

1.J.Cornelissen,PSV/Cathrien 
2.P.Theunissen , Belcrum 
3 .W.Appels, Rotak '68 
4.C.Blom, Back Hands 
5.T.v.Goor, Kinawo 
6.M.Rogiers , Belcrum 

JONGENS ASPIRANTEN: 

l.M.Broers, Irene 
2 . B.Kivits, TTVE 
3.H.v.d.Dries, Irene 
4.G.v.Dooren, Back Hands 
5.J.de Bijl, PSV/Cathrien 
6.C.v.Beurden , Irene 
7.F. de Leeuw, Hotak'68 

JONGENS PUPILLEN; 

l.G.J.Peels, PSV/Cathrien 
2.G.de Bakker , Irene 
3.M.Michels, Stiphout 
4.T.Verstijlen, Back Hands 
5.F.Fokkelman, JCV 
6.J.Poos, Irene 
7.A.Nemeth , JCV 
8.B.v. Laarhoven, Tornado 

5-5 
5-4 
5-2 
5-2 
5-1 
5-1 

6-5 
6-4 
6-4 
6-3 
6-2 
6-2 
6-1 

7-7 
7-5 
7-5 
7-4 
7-4 
7-1 
7-1 
7-1 

MEISJES JlJNIOREN: 

l.M.Keyzer, Belcrum 
2.A.Wouters, Smash '73 
3 .M. Delhez, TCS 
4.I.Reusken, Stiphout 
5.I .Kolen, Irene 
6.A.Mathijssen, Kinawo 

MEISJES ASPIRll.NTEN: 

5-5 
5-3 
5-3 
5-3 
5-1 
5-0 

l.P.Janssen, Belcrum 7-î 
2.N.v.Elzakker,Hotak'68 7-5 
3.Y.Potting, MTTV '72 7-4 
4.D.v.Berlo~ OTTC 7-4 
5.L.v.Gorp , Luto 7-3 
6.M.Kuijpers, Stiphout 7-3 
7.N.Roelofs , Never Despair 7-2 
8.J.Phylipsen, Tornado 7-0 

MEISJES PUPILLEN: 

l.J.Hobbelen, Luto 
2.J.Geraerts, De Meppe~s 
3.M~Vreeken, Tornado 
4.R.v.Deurzen, Luto 
5.H.Verwegen, Sw~shtJ3 
6.N.de Crom, Hotak '68 
7.N.van Erp, OTTC 
8.S.Geenen, De Meppers 

7-7 
7-6 
7-5 
7-3 
7-3 
7-2 
7- 2 
7-0 



vervolg uitslagen finale C jeugd meerkampen. 

JONGENS WELPEN: 

l.R.v.d.Vorst, Vice Versa'51 
2.W.Nijkamp, Belcrum 
3.R.van Os, Stiphout 
4.S.v.Houwelingen, Tornado 
5 .A.Bartels , Irene 
6.H.v.d.Gaarden, PSV/Cathr. 
7.R.v.d.Eijnde, Eenentwintig 
8.E.Ros, Belcrum 

7-6 
7-6 
7-6 
7-4 
7-2 
7-2 
7-2 
7-0 

MEISJES WELPEN~ 

l.P.Franke, Tornado 
2.J.van Unen, Irene 
3.J.v.d.Heyden, TCS 
4.S.Paetzel, Irene 
5 .P.Boute, Irene 
6.G.v.d.Berg, 21 
7.N.v.Poppelen, Torn. 

6-6 
6-4 
6-4 
6-2 
6-2 
6-2 
6-0 

Ondanks enkele kinderziektes, mogen we stellen dat een opzet 
van jeugd meerkampen voor C-spelers en speelsters een goed 
idee is. Het is derhalve de bedoeling dat ook in het seizoen 
1981-1982 wederom C-meerkampen verspeeld zullen worden. 
Jammer was dat enkele jeugdspelers en speelsters voor de finale 
dag niet kwamen opdagen . Ook hadden zij zich niet tijdig af
gemeld, zodat het inzetten van de reserves niet mogelijk was. 
De betreffende spelers en speelsters moeten zich realiseren 
dat een dergelijke handelwijze haar consequenties kan hebben 
in de toekomst. 

Tot slot nog een woord van dank aan de vereniging Irene voor 
het beschikbaar stellen van de zaal en het voeren van de 
wedstrijdleiding. 

F.W. Geubbels 
C.T.en W. 
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nationale 
bekerfinale 

f'lil ik on m is t de nat ion a 1 e beker. 

De Nationale bekerfinale , die op 24 mei in de sporthal 
in Geldrop is afgewerkt, hee ft de Brabantse vertegenwoordige 
Nikon (heren} en Red Star (dames), dicht bij de ereplaats 
gebracht. -
Nikon moest het in de finale afleggen tegen .De Veluwe , de Red 
Star dames haakten in de halve finale af. 

HEREN. 
Bij de. heren ware.n de. fav orie.t.e.n Tempo Team., De Veluwe. (me.t de. 
gebroeders van Spanje} en Nikon . 
De loting voor de eerste r onde b.i;-acht 'I'empo Team en Nikon al 
direkt tegenover elkaar. 
Nikon trad aan met Thieu van Vroenhoven, Bob Potton, Theo van 
Ga steren en Paul Bakker. 
Nikon bevestig de zi jn kandidatuur door Tempo Team me t 6-4 naar 
àe troostronde te sturen. In de tweed e ronde ontmoette Nikon 
het Schieda mse NOAD. Pas in de laatste wedstrijd wist Thieu 
van Vroenhoven de vele supporters gerust te stellen door in 
twee games van Landsbergen te winnen en daarmee de stand op 6-4 
voor Nikon te brengen. 
De halve finale leverde geen problemen op tegen Docos uit 
Leiden. Met een 7-1 oven;inning stapte Nikon de finale binnen 
en kon proberen de drie gebroeders van Spanje en Rai.nier ~fens 
van Europees tafeltennis af te houden. 
Theo van Gasteren, die ni.et in zijn normale doen was., legde het 
af tegen Jaap van Spanje {lü-21,14-21) ,te:rwijl Thieu van Vroen
hoeven zijn meerdere moest erkennen in Henk van S9anje (8-21, 
19-21 ). 
Paul Bakker, die al de indruk gaf er niet veel Wt2.er in te z.ien, 
verloor kansloos tegen Rainier Jens (13-21,17-21) waarna Bob 
Potten. ir~ drie games (21-13,12-2lr21-ll} het eerste ~1instpt1nt 
t1aalde te:n:koste van Ron 'lan Spanje" 
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Het dubbel van Vroenhoven/Bakker zorgde voor enige opleving 
en hoop toen zij in twee games (21-19 en 21-16) Jens en Henk 
van Spanje van zich af hielden waardoor de stand op 2-3 werd 
gebracht. Alle h oop was nu gevestigd op het dubbel van Gasteren/ 
Potton dat de stand gelijk zou kunnen trekken. Jaap en Ron van 
Spanje dachten er echter anders over, hielden de Nikon-
spelers onder druk en constant op achterstand (1 5-21 e n 16-21). 
Opvallend was het verschil in kijkspel toen de zevende e n acht
ste partij gelijktijdig aan de gang ware n. 
Op de ene tafel de langzame, verdedigende Bakker tegen Henk van 
Spanje; de andere tafel het spectaculaire, bij wijlen uit
dagende spel van Potton tegen Jaap van Spanje. 
Bakker ging er dik aan {13-21,12-21)7 na een 11-9 voorsprong. 
Potton won op het nippertje (21-19,21-17). In deze partij was 
er geen tijd voor grappen en grollen van Potton, die daarmee 
in vorige wedstrijden weliswaar het publiek vermaakte maar de 
tegenstanders {en scheidsrech ters}soms irriteerde . 
De stand was inmiddels 3-5 geworden en Nikon kreeg zijn laatste 
kans in de wedstrijden van Vroenhoven/Jens en van Gasteren/ 
Ron van Spanje. Good-old Thieu was echter niet opgewassen tegen 
Jens en verloor kansloos met 13-21 en 10-21. Daarmee was het 
doek gevallen. Van Gasteren deed geen moeite meer om zijn oude 
spee lniveau te halen en spee lde de partij plichts~etrouw uit 
( 12- 21, 13- 21) . 
Daarmee was de eindstand 3- 7 voor de Veluwe dat Nederland gaat 
vertegenwoordigen bij de Europa-cup. 
Ondanks het verlies in de finale kan Nikon terug zien op een 
goed toernooi. 

DAMES 

Bij de dames was Brabant vertegenwoordigt door h e t Goirlese 
Red Star '58 met P. de Krijger? R. v.d. Berghe-Smits en 
R . Smits. 
De eerste wedstrijd bracht een 3-2 overwinning tegen de Treffers 
uit Bovenkarspel. Ook de wedstrijd t e gen Onkyo uit Haarlem 
bracht een overwinning waardoor ook d e Brabantse Dames in de 
halve finale belandden. Tegenstander Gispen was echter duidelijk 
te sterk. 
In de finale moest ook Gispen uit Culemborg het afleggen tegen 
St. Aloysius uit Middelburg. 

De organiserende v e reniging Geldrop kan t erugzien op een goed 
geslaagd toernooi. Peter van Mill en Ton van Happen hadden alles 
in het werk gesteld om het de deelnemers e n het publiek naar 
de zin te maken. 

\'Vil v.d. Bragt 
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T k H • tl ana a neemt eigen home in gebruik• 

Op 30 mei heeft tafeltennisvereniging Tanaka uit Etten-Leur 
haar eigen speelruimte in gebruik genomen. 
Om 15.30 uur heette voorzitter van Rijckevorsel de genodigden 
welkom en schetste in het kort het onstaan van het gebouw. 
Voor de officiele opening werden burgemeester Mr.F.J.M. Houben 
en de direkteur van de Dienst Aanvullende Civieltechnische 
Werken, de Hr. Teeuwen uitgenodigd om als eersten een wedstrijd 
te spelen in de nieuwe zaal. C. Hobbelen, voorzitter van de NTTB, 
afd. Brabant werd gevraagd de wedstrijd te leiden. Daarmee werd 
op symbolische wijze aangegeven welke samenwerking geleid heeft 
tot het fraaie gebouw . De burgemeester won overigens met 21-16. 
Burgemeester Houben memoreerde in zijn toespraak de nauwe band 
en samenwerking met de gemeente: de gemeentesecretaris, heer 
Snijder, heeft de aanzet voor de oprichting van de vereniginq 
gegeven, de Hr. van Haeren, chef Bouw e n Woningtoezicht heeft 
het huidige gebouw ontworpen en wethouder Quaytaal heeft zich 
erg ingespannen om de nodige contacten te leggen en maatregelen 
te nemen om de vergunningen en subsidies te krijgen. 
De steun aan de sport en de wijze waarop het gebouw tot stand 
is gekomen, (als leerling bouwplaats project) passen geheel in 
het beleid van de gemeente: leerlingen aan werk helpen en 
werkloosheid bestrijden . 
De Burgemeester bedankte alle instanties die meegewerkt heb
ben, maar met name de leden van de tafeltennisvereniging zelf, 
die door hun zelfwerkzaamheid de totale kosten hebben beperkt . 
Hij wenste de vereniging veel succes en had er het volste ver
trouwen in dat het bestuur in staat zou zijn de exploitatie
kosten op te brengen. 

De Afd. Brabant verduidelijkte bij monde van haar voorzitter 
C . Hobbelen dat deze accomodatie geheel past in het accomodatie
beleid van de tafeltennisbond voor de jaren 1980-2000. 
Niet iedere tafeltennisvereniging zal over zo'n gebouw kunnen 
beschikken 1 .maar er wordt naar gestreefd om in 2000 1 B tot 10 
van deze accomodaties in Brabant te hebben, die dan een regio
nale functie vervullen. Met Tanaka (dat door de Hobbelen voor 
deze keer werd aangeduid met: Tafeltennis Accomodatie Na Aan
vaardbare Koninklijke Allure) vinden momenteel ook gesprekken 
plaats over de wijze waarop dit gebouw aan de regionale functie 
kan voldoen. Hij wenste de tafeltennisvereniging veei succes 
toe en overhandigde een fraaie klok en wandtegel. 

Ook de heren Teeuwen en van Agtmaal (aannemer van het gebouw) 
prezen het bestuur van de vereniging voor hun inzet en bedank
ten de gemeente en de 11 leerlingen met hun twee leermeesters 
voor de wijze waarop zij aan het gebouw gewerkt hebben. 
Namens de lede.n van Tanak.a bood de Hr. Groenveld de vereniging 
een fraaie prijzenkast aan. 
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De leden waardeerden het zeer dat het bestuur in de persoon van 
de Hr. van Rijckevorsel, zijn voorganger de Hr. v.ThÖor en de -
jeugdbegeleider, de Hr. Nooraam, door hun vasthoudendheid en ver
trouwen in de toekornst,dit resultaat hadden bereikt. 
Hij was ervan overtuigd dat de vereniging een nieuwe bloeiperiode 
tegemoet zou gaan. 

Onder het genot van een drankje en een hapje werden oude herin
neringen opgehaald en ervaringen uitgewisseld. 

Voor de redaktie van "Mixed" was de ingebruikname van dit fraaie 
gebouw aanleiding om met het bestuur van Tanaka te praten over 
het hoe en waarom van dit eigen 9ebouw, en de aspecten die daar
bij allemaal zijn komen kijken. 
In de eerste week van mei is in de nieuwe behuizing gesproken 
met voorzitter Marijus van Rijckevorsel, secretaris Ad de Jong 
en wedstrijdsecretaris Mark Aartsen. 

Wanneer zijn de plannen voor een eigen centrum ontstaan en waar
om wilden jullie een eigen centrum? 

"Het jaar waarin we voor de eerste keer het ontbreken van een 
eigen huis begonnen te voelen, was al vrij kort na de oprichting 
in 1969. De meisj es van Tanaka {de naam is afkomstig van de Ja
panner Tanaka die in '55 en '57 wereldkampioen werd) bleken zo
veel talent te hebben dat zij van het ene seizoen op het andere 
kampioen werden, en uiteindelijk in de ereklasse terecht kwamen. 
In 1973 moesten we van de sporthal naar een gyrrtzaal van de le
vensschool, waar we geen enkele faciliteit hadden om de tegen
partij fatsoenlijk te ontvangen. Wij kwamen bij verenigingen die 
ons tijdens en na de wedstrijd wat aan te bieden hadden, zelf 
hadden we alleen wat speelruimte ter beschikking. 
We hadden toen geen conrete plannen gemaakt. De meisjes die in 
de ereklasse speelden vertrokken naar andere ereklasse vereni
gingen. Toch bÏeef wel de gedachte aan een eigen huis levendig, 
alleen al uit oogpunt van materiaal onderhoud. De tafels hadden 
ontzettend veel te lijden van het opzetten en afbreken. Overigens 
was de sfeer in de vereniging in die periode in de gymzaal wel 
uitstekend, misschien wel het gezelligste van ons bestaan, om
dat ~e tussen de wedstrijden in een kleine bergingsruimte wat 
zaten na te kaarten. Daar zijn echte hechte persoonlijke contac
ten ontstaan, die ons later van pas kwamen bij de gigantische 
operatie voor het eigen tafeltenniscentrum. 
In 1979 moesten we uit de gymzaal, omdat die door uitbreiding 
van de bibliotheek afgebroken werd. De gemeente bood ons speel
ruimte aan in een andere gymzaal. 

Een lid van onze vereniging heeft toen een eerste ontwerp . qe-;
maakt voor een eigen tafeltenniscentrum. Het was de bedoeling 
dat we dat lieten bouwen door werknemers van het werkvoorzie
ningsschap. Het gebouw was echter te groots opgezet, waardoor 
het werkvoorzieningsschap dit niet op zich kon nemen~ 
Er is toen een nieuw ontwerp en begrotlng gemaakt àoor ons. Dat 
plan kw~rn uit op een begroting van f l miljoen. De dienst Bouw- en 
Woningtoezicht heeft toen een financieël haalbaar ontwerp ge
maakt, dat in vergelijking met bet eerste ontwerp vereenvoudi
gingen had in de afwerking en · aankleding , bijv. in de barruirnte 
een linoleum vloer i.p.v. een parket vloer, een eenvoudige dak
construktie, geen mechanische ventilatie etc. 
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Interview (vervolg} 

Op 26 maart 1979 is voor de ondergrond van het gebou~ 
de gemeente recht van opstal verleend en heeft de 
zich garant gesteld voor de tijdige betaling van de rente 
en aflossing van de door de vereniging aan te gane lening. 
Op 11 juni 1980 verleende burgemeester en wethouders de bouw~ 
vergunning. 
Het werk werd aanbesteedt en bouwbedrijf Gebr. v. Agtmaal 
B.V. te Oudenbosch plaatste op 4 augustus 1980 het hekwerk 
om het bouwterrein. Op 17 december 1980 was het hoogste punt 
bereikt. 
Het gebouw dat er nu staat heeft uiteindelijk !660.000,
gekost". 

Moet de vereniging dit alleen bekostigen, (een hypotheek opge'-.<i 
nomen} of hebben jullie nog subsidies gehad.? 

"Ja, we hebben subsidies gehad, want de rente en aflossing 
voor zo'n bedrag was niet op te brengen door de vereniging. 
Omdat de bouw van dit tafeltenniscentrum werd aangemerkt als 
een leerling bouwplaats project werd in het kader van de be
strijding van de werkloosheid een D.A . C .'1-'?. (=Dienst Aanvullendè 
Civieltechnische Werken in Den Bosch) een subsidie ontvangen. 
Omdat we deelnemen aan de Nederlandse sporttotalisator hebben 
we ook een subsidie (40.000,-) van de Nederlandse Sport 
Federatie gekregen. 
De gemeenteraad van Etten-Leur besloot een bijdrage à fonds 
perdu (=met afstanddoening van kapitaal) te geven. Ook de 
Provincie Noord-Brabant verstrekte een subsidie. We hadden 
een behoorlijk bedrag aan gespaarde gelden, dat we erin gestopt : 
hebben en voor de rest is een hypotheek genomen. " 

Zijn er door de subsidieverstrekkers nog voorwaarden gesteld 
aan het gebruik van het gebouw ? 

"Ja, o . a. door N.S.F., dat het gebouw de eerste 5 jaren niet 
van opzet mag vervreemden. Het moet dus vijf jaar een tafel
tenniscentrum blijven en dat het centrum een regionaal karak
ter moet hebben, als subsidie voorwaarde van de provincie. 
We hebben daarvoor met Sportorganisaties en de NTTB, afd. 
Brabant afspraken gemaakt die nog nader uitgewerkt moeten 
worden". 

Wat houden die plannen globaal in ? 

"Het zal er waarschijnlijk op neer komen dat het gebouw min
stens 10 uren in de maand gebruikt gaat worden door de ~fd. 
Brabant voor zowel opleidingen, technisch als recreatieve 
activiteiten. We zijn met het Afdelingsbestuur in onderhandeling 
hierover en daar zullen dus nog wel mededelingen over gedaan 
worden". 

Kan de rente en aflossing vàn de contributie betaald worden, 
en zo niet wat voor activiteiten ondernemen jullie daarvoor ? 

"We kunnen de rente en aflossing niet betalen van de contri
butie van de 180 leden. 
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Interview (vervolg) 

We hebben wat contracten gesloten met het bedrijfsleven voor 
het plaatsen van reclameborden en verder zal uit de baropbrengst 
en de t e organiseren toernooien het nodige geld moeten komen. 
Voor het materiaal hebben we een af spraak met Rinie Wagtmans 
Van Borsumij SPORT B. V. voor de plaats ing van Schildkrött 
tafeltennistafels en afzettLng". 

Heeft de vereniging ervaring met sponsoring ? 

" Ja, tot l januari hadden we een contract met "Club", het 
maandblad voor meisjes, een uitgave van het VNU-concern. 
Daarvan kre gen we de sportkleding en we moesten daarvoor een 
keer per jaar een Nationaal Jeugdranglij st toernooi organi
seren, met de sponsornaam erbij. 
Het is nooit de bedoeling geweest om een sponsoring te hebben 
waarvan spe l ers betaald kunnen worden of gekocht kunnen worden. 
We willen het karakter van de vereniging behouden en duur 
betaalde spelers eist volgens een pro f essionele begeleiding." 

Zijn er door de bouw van het eigen centrum en de daarmee ge
paard gaande koste n, nog dingen die je nu moet laten omdat 
er geen f inanciêle middelen zijn ? 

" Ja, we hebben o . a. geen betaalde trainer dat zit er nu niet 
aan. De training wordt gegeven door enkele senior leden , e n 
daar zijn geen problemen mee·~ 

Hoe hebben jullie de speeltijden verdeeld, nu je constant een 
eigen ruimte t e r beschikking h ebt ? 

" De jeugd h eeft ·trainingen op din sdag , woensdag, donderdag van 
18.30 tot 21.30 en op zaterdag van 9.00 tot 1 0 . 30 , daarna is 
de jeugdcompetitie . 
Op woe nsdagmiddag kunnen ze vrij spelen. 
De senioren recreanten zitten op maandagavond en dinsdagavond. 
De training voor de senioren is op woensdag en donderdagavond . 
Op vrijdag en zondag is er seniorencompetitie. 
We hebben nu + 1 80 leden, + 100 senioren en 80 junioren . 
Sinds de ingebruikname van-het eigen hui s hebben er al 23 leden 
bijgekregen, e n we verwachten dat dat nog wel toe zal nemen. 
We hebben berekend dat we ongeveer 250 leden kunnen herbergen ." 
In de competitie spelen nu 6 teams (senioren) en 6 jeugdteams . 
In de k omende competitie worden d a t er 8 voor zowel senioren 
als junioren. Dat is ook meteen het maximum dat we kunnen toe
laten gezien de ruimte en het evenwicht met de trainingstijd 
en vrijspelen. 
We kunnen tien t afels royaal opzetten." 

Wat gebeurt er me t de restti jd. Overdag wordt het gebouw niet 
gebruikt? 

"Een van de eisen die wij stelden aan de eigen ruimte was dat 
de tafels niet afgebroken en opgezet hoefden te worden . We gaan 
dus niet op uitge breide schaal hèt gebouw overdag verhuren voor 
andere activiteiten waarvoor de zaal steeds op zijn kop gezet 
moet worden. Overdag hebben we hier een beheerder, die ook 
voor het dagelijks onderhoud zorgt. 
Om te voorkomen dat Jan en allemaal hier binnen komt valle n 
gaan we waarschijnli jk we rken me.t ledenkaarten . N:Le t -leden kun-
nen incidenteel tegen betaling ook komen s p elen.• 
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Interview (vervolg) 

Zijn er aan de ruimte nog specifieke eisen gesteld die met tafel

tennis te maken hebben .? 

"Nou eigenlijk niet. We hebben wel aan de vloer wat meer aan
dacht besteedt i.v.m . blessures. Het is een multi-functionele 
vloer, zoals je in sporthallen nogal eens ziet. De onderlaag is 
een 4 mm zgn. gemalen autoband, de toplaag 2 mm dikke polyvre
thaan. Het geheel heeft een zeer goede vering, wat blessures aan 
gewrichten moet voorkomen. Verder hebben we met de afmeting van 
de zaal natuurlijk rekening gehouden met de vereiste speelruimte; 
plaatsing van de verlichting. 
Er zijn ook een aantal dingen waar je later pas op komt en die 
dan ook nog gerealiseerd moesten worden, zoals bijvoorbeeld de 
radiotoren van de centrale verwarming. Die moesten we later bruin 
laten maken, omdat een witte achtergrond erg hinderlijk is tij
dens het spel. De ramen aan de achtergevel zullen nog van gordij
nen worden voorzien i.v .m. hinderlijk lichtinval . 
De afscheiding tussen de zaa l en de ruimte , die over de lengte 
van heel de zaal loopt, hebben we van doorzichtig draadglas voor
zien, omdat er anders te veel ballen in de ruimte kunnen verdwij
nen. Het is overigens wel fij n om vanuit die zitruimte naar de 
wedstrijden te kunnen kijken. 
Er is wel veel tijd gaan zitten in al die bouwvergaderingen, en 
we moeten zeggen dat het ook wel een ervaring was om het gebouw 
te laten zetten door leerlingen. Er is met grote precisie aan al
lerlei onderdelen gewerkt. 
Ook aan energiebesparing hebben we gedacht. Boven de tien tafels 
hangen T.L. lampen die onafhankelijk van elkaar aan en uit te 
schakelen zijn. Als er op de achterste drie of vijf tafels niet 
gespeeld wordt, kan de verlichting uitgedaan worden. We moeten 
immers op de kleintjes letten ." 

Succes met de vereniging en bedankt voor de informatie. 

Wil. van de Bragt 
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INTERNATION~.LE STUDENTENTOERNOOI TAVERES. 

" Na zijn broer Anne heeft nu ook Jan Vlieg het internationaal 
tafeltennistoernooi van Taveres op zijn naam kunnen brengen. 
Hij versloeg in de finale van het individuele toernoo i 
Bûlent öz uit Mannheim. 

In het teamtoernooi :moesten de Groningers Jan Vlieg en Reinier 
Jens hun meerdere erkennen in het teçim van Mainz I, bestaande 
uit Jûrgen Reitz en Peter Krelschmer. 
Dezen verloren op hun beurt van Peter Bachmann en Gerd Peters 
uit Münster. 

Het damesteamtoernooi werd gewonnen door Ulrike Sonntag en 
Annegret Reymann uit Kiel, die in de finale Marita Wolters 
en Nellie Aerts uit Eindhoven versloegen. 
Bij het individuele toernooi 1 dat dit jaar voor het eers t 
gemengd was, vielen de dames niet in de priJzen. 
Toch vonden zowel de dames als de heren dit gemengd toernooi 
zeer geslaagd. 

Hoewel op het laatste moment een groot aantal deelnemers 
verstek liet gaan, wisten de inmiddels ervaren organisatoren 
het toernooi toch vlekkeloos te laten verlopen. 
Naast de sportieve prestaties, die er toch niet om liegen, 
speelt ook de gezelligheid bij de studenten uit Frankrijk, 
Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland e en grote rol. 
Dit bleek wel uit het zeer gesiaagde feest op zaterdagavond. 

Voor de meeste gasten was het af scheid op zondag dan ook 
slechts tot 1 en 2 mei 1982, wanneer Taveres voor d e 7e 
achtereenvolgende maal haar internationaal studententafel
tennistoernooi zal organiseren." 

M. Ernes-Verhaegh 

TTV Taveres 
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De clubbladredacties ziJn kennelijk al op vakantie, want er 
zijn weinig clubbladen uitgekomen in mei. De "Mixed"-redactie 
selecteerde voor U het volgende : 

In "Krabbeltjes" van TTV Geldrop geeft Hein Rijnders een over
zicht van de verschillende type jeugdbegeleiders. De volgende 
typen worden daarbij onderscheiden: -autoritaire, -democratische , .· 
-dynamische , en - technische. ···. 

In de "Belcrum-giller" van TTV Belcrum uit Breda lezen we dat 
enkele leden niet zo gelukkig waren met de prijsuitreiking 
op de feestavond van de 40-jarige Afdeling Brabant. 

Nu de competitie er op zit willen vele vereninginge n tot de 
vakanties hun leden toch wat bieden. 
Bij een aantal verenigingen qaat het nog om echte tafeltennis 
activiteiten zoals een familietoernooi ( OTTC,OSS-DESO, 
Roosendaal) handicap-toernooi (RKC,Waalwijk). 
Anderen zoeken het meer in de nevenactiviteiten: Spelenmiddag 
(Markiezaat, Bergen op Zoom}, Voetbaltoernooi (SIOS-WEST, 
Roosendaal) . 

Bij TTV Kadans uit Best hebben ze op de afsluitingsavond van 
het seizoen het lOO ste lid gehuldigd, Mej . E. v. Beers. 
Voor de junioren was er een aparte feestavond samen met andere 
sportverenigingen uit Best. 

In "Sportintermedium" nr. 3: "Met de slogan "Ik rook niet, 
ik Sport" is op 8 april een landelijke actie gestart van fte 
Stichting Volksgezondheid en roken~ Ret initiatief van deze 
actie is uit de sport voortgekomen en wel v a n de contact
functionarissen voor de jeugdsport van de Nederlandse Sport
federatie. 
Een ding wordt vooropgesteld: jonge sportbeoefenaren worden 
op de voordelen van niet-rokèn gewezen; er wordt geen kruis
tocht tegen het roken gevoerd. 
Nadere informatie over deze campagne is te verkrijgen bij de 
Stichting Volksgezondheid en Roken, Frederik Hendriklaan 34a, 
2582 BC Den Haag". 
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In "Sport en Vereniging" is een artikelserie gestart over "Sport 
en Voeding" . Met medewerking van Wander Dieetvoeding wordt aan
dacht besteedt aan: Brandsto:f:fen, bouwstoffen, beschermende stof
fen, indeling sporten naar typen en fasen , de voeding van de 
sporter in de praktijk, praktische rnenutips en beantwoording van 
ingezonden vragen . 

Nieuwe boeken 

Bij Elsevier is verschenen (ISBN nr . 90 10 035 14X) 
"Beter leiding geven" door Th Gordon. 
Het boek behandelt een nieuwe methode voor beter samenwerken en 
overleg in de werkomgeving en het verenigingsleven. 
Prijs: f 28,50 . 

2 1 
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nagekonten: 

oflicil!le 

TTV Taveres te Eindhoven 

Penningmeester 
Voorzitter 

M.Haans, Hoefkestraat 19, 5611 
W.Ruyten, Orchideeënstraat 62, 
EINDHOVEN, Tel: 040-118531. 

TTV Elshout te Elshout 

Penningmeester 

Nieuw Bestuurslid 

Oud Bestuurslid 

TTV J.C.V. te Vught 

Funktionaris 

Zaalbeheer 
Voorzitter 

Technische leiding: 

Publiciteit 
Secretaris 

Penningmeester 

Postrekeningnr. 

Bankrekeningnr. 

Wedstrijdsekr. 
junioren 
Wedstrijdsekr . 
senioren 

A .Klijn, Magnoliastraat 18, 5151 XA 
Tel: 04163-75339. 
Mevr. v.d.Velden, Maasland 5, 5144 EL 
WIJK . Tel~ 04160-35653. 

G.D.Laat, v.Marnixstraat 48, 5151 CW 
Tel: 04163-74555; 
Bekleed geen bestuursfunktie meer maar 
wel funktioneren als trainer. 

S . Deneer, Populierstraat 22, 4818 HP 
Tel: 076-143770. 
Vacature. 
J.T.Reutelingsperger, Loonsebaan 45, 5263 
VUGHT, Tel: 073-564658. 
A.Smits, Beekgraaf 23, 5271 CP VUGHT, Tel ·: 

04105-2142. 
Geen bestuursfunktie reeer . 
M.Paro-Brecht, Rouppe v.d. Voortlaan 32a, 
5262 HE VUGHT, Tel: 073-56€599. 
J. v. Doremalen, Anna Bijnsstraat 8, 5 26 2 TG: 
VUGHT, Tel: 073-565325. 
1110071 (onder venrielding JCV) tnv. Rabo R. 
te Vught. 
1554 58 841 tnv.JCV te Vught, Rabo Bank te 
Vught. 

geen bestuursfunktie meer. 

geen bestuursfunktie meer. 

Het Bestuur is teruggebracht van 9 naar 7 personen. 
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