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ORGAAN van de N.T.T.B. afd. BRABANT 

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

~ELEFOON: 04998 - 73440 

JAARGANG 28 NUMMER 9 NOVEMBER 1981 

van de 

redactie 
" . l 1 ' \ \ . 

\ • " # 

Voor u ligt de laatste Mixed van 1981. 
In december verschijnt er geen Mixed. In plaats daarvan komt het 
competitieboek met eindstanden en persoonlijke prestaties. 
In deze Mixed wordt aandacht geschonken aan het 25-jarig jubile
um van TCS, de tafeltennisclub uit Steenbergen. 
Ook de bekerkompetitie en de toernooien vindt u weer terug. 
Daarnaast staan er korte verslagen in van gebeurtenissen die in 
de afgelopen maand in de afdeling hebben plaatsgevonden. 
Ik wens u veel leesplezier, een gezellige decembermaand, en een 
goede start in 1982. Eind januari is de Mixed er weer met actu
ele informatie. 

Wil v.d. Bragt. 

,. 
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~ 

of ficiele 

mededelingen 

Wijzigingen diverse kommissies. 

Kommissie Tournooien en Wedstrijden: 

afvoeren: s. Wens, 0. Terheydenseweg 17~ 4815 CM Breda. 

Kommissie Pers & Propaganda: 

Toevoegen: lid P. Rombouts, Maarten Trompstraat 44, 
5262 VM Vught. 

lid R. Gradus, 

Tel. 073-560190. 

De Goudslager 2, 
5506 AB Veldhoven. · 
Tel. 040-532725. 

Wijzigingen verenig~ngsbesturen: 

Belcrum Voorz.: G. Kouwenberg, Vincent v. Goghstraat 19 
4812 AN Breda 
Tel. 076-134334 

Sekr. C. Wens-Laene, 0. Terheydenseweg 17, 
4815 CM Breda. 
Tel. 076-877969 

Pennm.: J. Pollemans,: Jasmijnstraat 50, 
4814 KL Breda. 
Tel. 076-149993 

Nieuw bestuur Pendragon 

Voorz. W. Roesbroek Acaciastraat 15 5038 HE Tilburg 
Tel. 013-436765 

Secr. G. Bosch Goirkestraat 121 5046 GG Tilburg 
Tel. 013-423115 

Pen!'1. , , , , , , , , , , , , 
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W.Jun.: M. Rovers Enschotsestraat 87 5013 BC Tilburg 
Tel. 013-350403 

W. Sen. : , , 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

Tios 

Wedst.sec.sen.: W.H.M. Clijsen, Boomstraat 194, 5038 VJ 
Tilburg. Tel. 013-675517 

Stiphout: 

Secr. 

Een en Twintig: 

Secr. : 

W.Jun: 

Victoria 

W.Jun.+sen. 

Set Point 

F.v.Os, Baloysstraat 14, 5708 CJ 
Helmond. Tel. 04920-37201. 

L. Verschuren, Schoolstraat 40, 5741 CW 
Beek en Donk. Tel. 04929-1508 

A. Engelhardt, Burg.v.d.Weydenlaan 54, 5741 AV 
Beek en Donk. Tel. 04929-2702. 

A~J.Kopmels, Weilustlaan 140, 4817 TH 
Breda. Tel. 076-812737. 

Voorz.: Giel v. Zundert, Pr.Marijkestraat 21, 4615 JT 
Bergen op zoom. Tel. 01640-51944. 

AD PDULISSEN 

TREKT ZICH TERUG UIT DE N.T.T.B. 

Ad Poulissen, één van de prominentste Brabantse vertegenwoordigers 
in de landelijke tafeltennisorganisatie, heeft aangekondigd zich 
terug te trekken uit die organisatie. 
De reden hiervoor is een zodanige verandering in zijn dagelijkse 
werkkring dat Ad onvoldoende tijd overhoudt om het Bondswerk naar 
behoren te verrichten. 

Deze beslissing typeert Ad Poulissen, die van mening is dat je je 
vrije tijd-functies niet als erebaantjes moet beschouwen, maar als 
werk waar je je volledig voor in moet kunnen zetten in de vrije 
tijd die je hebt. 
Het tijdig onderkennen dat je niet volledig kunt functioneren, 
voorkomt dat het werk maar half gedaan wordt en dat er wrijvingen 
ontstaan tussen mensen. 

4i@' 
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Tafeltennissend Brabant respecteert dat besluit en wenst Ad veel 
succes in zijn veranderde werkkring. 
Maar het zal Ad niet verbazen dat de Brabantse tafeltennisorga
nisatie het betreurt dat Brabant de drijvende kracht ~chter een 
aantal tafeltennisactiviteiten moet missen. 

Ad Poulissen treedt binnenkort af als voorzitter van de Sport
commissie van de NTTB na eerder het voorzitterschap van de NTTB 
te hebben neergelegd. In de Sportcommissie was Ad juist aan het 
werk voor een betere organisatie van de Bondstraining, waaronder 
het aantrekken van een Bondscoach. Wij hopen dat dit nog afge
maakt kan worden. 

Brabant verliest Ad niet h~lemaal, want hij blijft voorzitter 
van PSV/Cathrien, en wellicht dat via die functie zijn invloed 
op het tafeltennisgebeuren voelbaar blijft, al is het dan n~et 
meer in de directe sfeer. 

Ad, bedankt en succes. 

Wil v.d. Bragt. 

AFDELING ONTVANGT UITKERING VAN 

STICHTING ZOMERPOSTZEGELS. 

Op 5 november jl. ontving de Afd. Brabant van de NTTB, uit han
den van Mevr. L. Haarsmans (Tilburg, Vertegenwoordigster van de 
Stichting Comité Zomerpostzegels), een cheque van f 1000,-. 
Penningmeester P. v. Iersel nam de cheque in ontvangst. 
De afdeling ontving de bijdrage vanwege het 40-jarige jubileum . 

De Stichting Comité voor de Zomerpostzegels heeft ten doel: 
het bijeen brengen en verdelen van geld t.b.v. verenigingen, 
stichtingen of andere organisatie's in het koninkrijk, die werk
zaam zijn op het terrein van de volksgezondheid, het maatschap
pelijk welzijn en de cultuur. 
Ieder voorjaar verkoopt de Stichting prentbriefkaarten, verjaar-
dagskalenders en de bekende zomerzegels. -
De zomerzegels worden verkocht in postkantoren en andere publie
ke gebouwen. 
De verkoop geschiedt door vrijwilligers. 
De zomerzegels staan jaarlijks in het teken van een onderwerp, 
in 1981 was dat "het Nieuwe Nederlandse landschap" een ontwerp 
van Ger Dekkers. 
De opbrengst wordt volgens een vaste verdeelsleutel verdeeld. 
40% Voor Nederlandse landelijke instellingen en organisaties 

voor gezondheidszorg, maatschappelijke en culturele zorg. 
40% voor Nederlandse plaatselijke of regionale instellingen 

van soortgelijke strekking. 
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10 % Voor instellingen met soortgelijke doelstellingen in de Ned. 
Antillen. 

10% Gereserveerd. 

De opbrengst wordt verdeeld in verhouding tot de verkoop per pro
vincie. 

In 1980 was de opbrengst f 3.167.000,-. 
De afdeling zal het bedrag van de uitkering voegen bij de overige 
giften die ontvangen zijn bij het 40-jarig jubileum, en o.a. 
bestemmen voor de aanschaf van Video-apparatuur voor de trainingen. 

INTERVIEW MET.···· 

25 .JARIGE T.C.S. 

Op 22 september bestond de Steenbergse Tafeltennis Club 25 jaar. 
I n oktober heeft de vereniging met diverse festiviteiten dit 
feit gevierd. De redactie wilde dit jubileum niet ongemerkt voor
bij laten gaan en is met Paul Kil gaan praten over TCS: het verle
den, heden, de toekomst en de ontwikkelingen in het tafeltennis. 
Praten over TCS betekent in feite ook: praten over Paul Kil. 
Want zoals hij het zelf memoreerde: "Men zegt dat TCS, Paul Kil 
is ,en dat is natuurlijk niet waar, maar als die indruk bestaat, 
oke". 

Hoe is de vereniging ontstaan? 

"De vereniging i s voortgekomen uit een andere vereniging. We had
den een tafeltennisclub in Steenbergen die in een patronaatsge
bouw op eigen gemaakte tafels voor hun plezier tafeltennisten. 
Het tafeltennissen werd echter steeds meer naar de achtergrond 
"geschoven": men kaartte meer dan men tafel tennis speelde. 
Toen het bestuur over deze zaak had vergaderd e n besloten had om 
de tafeltennisclub op te heffen besloten Charles de Weert en ik, 
diezelfde avond nog om een nieuwe tafeltennisclub op te rich·ten 
voor die mensen die s erieus wi l den tafeltennissen. 
Wij selecteerden v i j f van de oude leden waarvan wij het idee had
den dat ze wel met tafeltennis bezig wilden zijn i.p.v. met kaar
ten. Voor de zekerheid hebben we echter meteen een kaartverbod 
ingesteld. De "sportkapelaan'' de Kort maakte goede reclame voor 
ons, ondanks dat zijn hoofdhobby voetbal was. In 1958 hadden we 
21 l eden, en enkelen daarvan deden met suc ces mee aan de West
Brabantse kamp i oenschappen bij de niet-NTTB-leden. 
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Dit deed ons besluiten om ons aan te sluiten bij de NTTB, zodat 
we meer in de gelegenheid waren om onze krachten te meten met 
andere tafeltennissers". 

Dat betekende ook automatisch dat het accent binnen de vereniging 
anders kwam liggen, bijv. van gezelligheidsclubJe naar prestatie
club? 

"Aanvankelijk niet. De eerste vijf jaren in de NTTB hebben we 
geen trainer gehad. We speelden in de laagste klasse, de toen
malige vierde klasse. Maar de behoefte om als vereniging meer 
te gaan presteren ontstond toch na een paar jaar. Zeker omdat we 
met meer jeugd werkten, ontstond toch het idee spelers te gaan · 
"kweken'' die wat meer kunnen presteren. Pieter Brooymans en Leo 
van Zandvliet zijn toen met training begonnen en hebben hun stem
pel gedrukt op de trainingsopzet en aanpak binnen TCS". 

Wat spelen jullie op dit moment? 

"Ons eerste speelt momenteel overgangsklasse, of vierde divisie 
zoals dat tegenwoordig heet. Ik moet nog steeds wennen aan die 
nieuwe namen en ik ben er ook niet gelukkig mee. Als ik aan een 
bijv. de volleybalclub hier vertel dat wij overgangsklasse spelen 
maakt dat meer indruk dan vierde divisie. Wat is nu vierde divi
sie? Er zitten er nog drie á vier boven! 
We hebben het echter moeilijk in deze divisie en zullen er waar
schijnlijk wel uit vliégen. Vorig jaar zijn twee senioren ge
stopt en dat is een hele aderlating." 

In welke klasse speelt het tweede? 

"Het tweede speelt in de 2e klasse, en er is inderdaad een groot 
gat tussen het eerste en het tweede. Toch hebben we in het eerste 
nooit spelers van buitenaf aangetrokken, het is altijd eigen kweek 
geweest. Maar in de tijd dat we zo hoog zijn gaan spelen hebben we 
waarschijnlijk teveel aandacht aan de training van de selectie
spelers gegeven en onbewust de opleiding van de jeugd verwaarloosd. 
Met het gevolg dat we nu geen jonge senioren hebben die de plaats 
in het eerste kunnen overnemen met handhaving van het niveau." 

Hoeveel leden heeft de vereniging? 

"We hebben momenteel 110 geregistreerde spelers en in werkelijk
heid 180 leden. Dat komt omdat de spelers eerst één jaar lid moe
ten zijn bij ons voordat we ze officieel als bondslid inschrijven". 

Waarom worden de leden pas na één jaar opgegeven? 

"De vereniging betaalt de bondskosten. En we willen wel de zeker
heid dat een lid niet uit een soort bevlieging, lid is geworden 
van de club en wij bondskosten voor hem betalen, terwijl het lid 
binnen korte tijd weer vertrokken is. 
Als hij een jaar lid is, wordt hij officieel opgegeven en maakt 
ook volledig gebruik van de voorzieningen die wij hier in de club 
getroffen hebben. Bijv. vergoeding van reiskosten als hij compe-
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titie speelt en het inschrijfgeld van grote toernooien worden door 
de vereniging betaald." 

Waaruit bestaan de inkomsten van de vereniging. Ik kan me voorstel
len dat als je veel teams in de competitie hebt dat er aardig wat · 
geld uitgegeven ~oet worden ?. 

"De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit contributie, donaties, 
lotto en toto-opbrengst en baropbrengst. 
We hebben geen sponsors want dan wordt je teveel afhankelijk van 
een ander. We ontvangen een geringe bijdrage van de gemeentelijke 
sportcommissie, maar eerlijk gezegd doppen we het liefste onze ei
gen boontjes. Zakelijk gezien botsen we wel een~ met de gemeente 
of de NTTB. 

.' 
Aan reiskosten gaat er inderdaad nogal wat geld schuiven als je 
weet dat we bijv. 11 jeugdteams in de competitie hebben. Er zijn 
overigens ook senioren teams die nooit reiskosten declareren. 
Door de geringe zaalhuur kunnen we dat doen. We hebben permanent 
de beschikking over een zaal waar we weinig voor betalen. Nog 
wel tenminste, want we houden er r ekening mee dat na de verbouwing, 
die we bijna achter de rug hebben, de zaalhuur wel omhoog zal gaan. 
Dan zal ook de contributie aangepast worden". 

Wat organiseert de vereniging zoal voor de leden? 

"We kennen bij TCS verschillende toernooien, bijv. gezinstoernooi, 
Laddercompetitie , handicaptoernooi (zwakke gekoppeld aan sterke), 
SOS-toernooi (Super Oude Stompen toernooi), waarop spelers uit 
West-Brabant komen die langer dan 12,5 jaar lid zijn van een ver
eniging". 

O~ganiseert TCS ook nevenactiviteiten? 

"Neen, met uitzondering van een -feestavond als er een reden voor 
is, en een reden is er nogal eens gevonden! Maar nevenactiviteiten 
in de zin van fietsrally, fondue-avond, dropping of wat je tegen
woordig ook allemaal ziet, dat doen we niet. Er zijn dikwijls te 
weinig vrijwilligers te vinden die zoiets willen organiseren en 
dan komt het weer op die bestuursleden aan die het toch al zo 
druk hebben ." 

Ik heb gelezen dat TCS "slechts" vier bestuursleden heeft, is dat 
niet wat weinig voor een club met 180 leden? Als je enthousiaste 
mensen persoonlijk benadert om bijv. in een jeugd- of evenementen
commissie zitting te nemen en de organisatie aan hun overlaat 
kunnen er m.i. meer dingen geregeld worden. 
Natuurlijk wel onder uiteindelijke verantwoordelijkheid van het 
bestuur, maar het komt dan niet alleen aan op de bestuursleden? 

"Vier bestuursleden is niet veel voor zo'n vereniging. Maar het 
gaat wel gezien de sfeer en de prestaties in de club. Tot nog toe 
hebben we ook weinig gemerkt van behoefte om andere dingen te 
doen dan alleen tafeltennisactiviteiten. Als de leden dat willen, 
horen we het wel en dan discussiëren we daarover. Misschien is 
het wel waar dat een groter bestuur of aparte commissies een taak
verlichting bij de huidige bestuursleden geven. 
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Maar mijn ervaring is wel, dat ook al he~ben we bijv. een wed
strijdsecretaris, dat men toch dikwijls Jp mij terugvalt. Ik ben 
kennelijk de centrale spil in de vereniging waar veel om draait". 

Hoeveel tijd besteedt U aan tafeltennis? 

"Twintig tot dertig uren in de week. In de vakanties ben ik er 
dikwijls ook nog mee bezig, omdat ik als lid van de Afdelings
jeugdcommissie ook persoonlijke prestaties bijhoudt. Tijd voor 
andere hobbies heb i .k daarom niet meer. Als ik dit van te voren 
voorzien had, 25 jaren geleden, was ik er waarschijnlijk niet aan 
begonnen. Nu zit je eenmaal in die molen en is het een stuk van 
mijn leven geworden. Ik zie het als mijn taak om TCS draaiende te 
houden, ik zou het wel leuk vinden als in de toekomst iemand het 
overnam die met de zelfde inzet dit voortzet, maar eerlijk gezegd 
is het wel moeilijk om dingen af te geven of los te laten, het is 
een stuk van jezelf geworden". · 

Hoe ziet U de ontwikkelingen in het tafeltennis? 

"Om de waarheid te zeggen: niet gunstig. Er zijn vier zaken die 
het tafeltennis minder aantrekkelijk maken. 
Eerst de ontwikkelingen van de service. Als je de Chinezen bij de 
WK hebt gezien dan heb je kunnen constateren dat je niets meer 
van de service ziet en dat het services zijn geworden waarmee geen 
balwisseling meer ontstaat. Het is pats, boem een punt . 

. Ten tweede de korte ralleys. Als services gevangen kunnen worden 
is binnen enkele, twee of drie slagwisselingen een punt gescoord. 
Je ziet mensen meer lopen om het balletje op te halen als aan de 
tafel staan tennissen. 
Ten derde: het materiaal. Het rubber gaat overheersen en bepalen 
of je wel of niet gaat winnen. Ik wil niet terug naar de houten 
plank, maar naar een beperking van de rubbersoorten die toegestaan 
zijn. Net zo goed als er goedgekeurde ballen zijn moeten er goed
gekeurde rubbers komen. Als daar een oplossing voor gevonden is 
zullen waarschijnlijk ook de andere twee aspecten, die het kijk
spel negatief beinvloeden, opgelost zijn. 
Trouwens het gaat er niet alleen om of tafeltennis een aantrekke
lijk kijkspel is, maar of het voor de spelers zelf nog wel aantrek
kelijk is om het te spelen. Het demotiveert de jeugd _ enorm als ze 
van te voren al zien met wat voor batje bijv. iemand gaat spelen. 
Als laatste negatieve ontwikkeling zou ik willen noemen de lange 
duur van de wedstrijden. Er komt een gunstige wending bij de hoog
ste klassen waar wedstrijden bij het bereiken van het zesde punt 
zijn afgelopen. Maar waarom kan dit niet meteen voor alle klassen 
ingevoerd worden". 

Heeft de Afd. Brabant dan geen kans laten liggen door bijv. die 
voorgestelde opzet met jeugdteams niet door te zetten? 

"Neen, want je kunt zoiets niet alleen doen voor Brabantse vereni
gingen. Afgezien van de afwijking van de reglementen creëer j e voor 
de spelers moeilijkheden zodra ze door stoten naar de landelijke 
klasses waar nog met oude teams wordt gespeeld". 

Maar je kunt vanuit de Jeugdcommissie toch bijv. wel een advies 
geven aan bijv. de vele vrienschappelijke, kleine competities 
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voor de jeugd, en die ervaringen inbrengen in de Bond? 

"Dat zou inderdaad kunnen en het is het overwegen waard om daar 
afstemming met de Bond over te hebben." 

Wat vindt U van de verschillende bedrijfscompetities? 

"Ik vind het jammer dat we niet alle tafeltennissers in een Bond 
hebben. Maar ik vind het ook niet goed om te proberen één ver
eniging los te weken uit zo'n bedrijfsliga. Probeer als afdeling 
alle bedrijfsliga's in een keer te integreren. En laat ze bijv. 
gedurende een bepaalde tijd volgens hun, kennelijk soepele wijze 
een competitie houden. Daarmee bereik je volgens mij eerder iets, 
als het losweken van clubjes. Dat bevordert de sfeer niet en 
maakt integratie moeilijker". 

Op 18 oktober hebben jullie de officiele viering gehad met een de
monstratietoernooi en een aansluitende receptie. Daar hebt U de 
onderscheiding die de afdeling U wilde uitreiken geweigerd. 
Waarom is dat gebeurd? 

"Ja, we hebben een goede demonstratie gehad van Potton en Gootzen 
en onze eigen twee toppers. Het publiek heeft zich goed vermaakt. 
Oorspronkelijk wild en we nog t wee topspe ler s aantrekken maar dat 
was financieel nie t haalbaar. Er ware n schitterende bekers voor 
de winnaars. 
Wat betreft de weigering van die onderscheiding. Ik vind dat er 
teveel en te gemakkelijk met onderscheidingen wordt gewerkt. 
Op de 5000 tafeltennissers in Brabant zijn er vijf verschillende 
onderscheidingen en dat houdt dan ook weer in dat er nogal eens 
een onderscheiding wordt gegeven. Een onderscheiding is bedoeld 
om iemand te onderscheiden van e en ander. Als er teveel zijn is 
dat geen onderscheiding meer." 

Het moet voor het afdelingsbestuur toch een pijnlijke ervaring ZlJn 
geweest. Had dit niet op een andere manier opgelost kunnen worden? 

"Ik vond het zelf ook e e n v e rvelend inc i dent. Maar ik had hem wel 
kunnen acceptere n en dan later vertellen dat ik hem niet wilde, 
maar zo zit ik niet in elkaar. Overigens dacht ik dat ik wel in 
eens te kennen ~egeven had dat ik geen prijs stelde op een onder
scheiding." 

Als men dat had geweten zou me n hem ook niet gegeven hebben? 

"Er is kennelijk een communicatie stoornis geweest. Ik dacht dat .ik 
het te kennen had gegeven. In ieder geval betreur ik het incident 
wel. Het zette toch een domper op de feestvreugde." 

Gaat U nog andere dingen organise ren vanwege het jubileum? 

"Ja, een feestavon d voor de j e ugd e n mijn eigen jubileum gaan we 
in eigen kring vieren . Dat zal wa arschijnlijk op 30 oktober gebeu
ren." 

Bedankt voor de informa tie en s ucce s met de vereniging. 

Wi l v.d. Bragt. 
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BRABANTSE 

BEKERCOMPETITIE 

UITSLAGEN. 

Never Despair-3 
JEEP-2 

1e ronde 3e divisie --------L-----------
Elshout-2 
Meppers-5 
Geldrop-4 
Taveres-2 
Alico-4 
Een en Twintig-3 
Hotak'68-3 
Het Markiezaat-2 
Vice Versa'51-4 

Een en Twintig-1 
TTCV/Rath-4 

Alico-5 
Taveres-4 
Stiphout-2 
Meppers-3 
JEEP-3 
OTTC-4 
Vice Versa'51-3 
Deso-5 
Sios West-1 

Spel schema Beker Competit i e 

Dames Mixed 1e divisie 

1e ronde 21.01. '81 10.12.'81 10.12.'81 
2e ronde 
3e ronde 
1 f inale 25.02. '82 2 5. 02. 1 82 25.02. '82 4 
1 finale 25.03. '82 25.03.'82 25.03. '82 2 

finale april'82 april'82 april'82 

2e 

3-2 
4-1 

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

divisie 

gespeeld 
10.12.'81 
21.01.'81 
25.02.'82 
25.03.'82 
april'82 

3e divisie 

gespeeld 
10 . .12.'81 
21.01.'8 1 
2 5. 02. 1 82 
25. 03. '82 
april'82 
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JEUGD-

BEKERKOMPETITIE 

Ook in het seizoen 1981-1982 zal de jeugdkomrnissie van de afde
ling Brabant weer een bekerkompetitie voor jeugdspelers organi~ 
seren. De klassen zijn dit seizoen enigs zins gewijzigd. Dit 
seizoen wordt er een aparte bekerkompetitie georganiseerd voor 
pupillen en een voor welpen jongens. 
Dit in tegenstelling met het schrijven wat u met de jaarverslagen 
heeft ontvangen. Hierin werd nog gesproken over een gekombineer
de pupillen/welpenkompetitie. 
De jeugdkommissie is van mening dat door de twee jongste leef
tij dskategorieën ook in hun eigen leeftijdskategorie te laten 
spelen de jeugdbekerkompetitie, en met name voor de welpen, aan 
interesse bij de verenigingen kan winnen. 

Er zal dan ook gespeeld gaan worden in de volgende kategorieën met 
teams van 2. 
Meisjes junioren internationaal (geboren tussen 1.7.64 en 1.7.67) 
Meisjes kadetten internationaal (geboren na 30.6.67) 
jongens junioren geboren tussen (1.7.64 en 1.7.66) 
jongens aspiranten geboren tussen (1.7.66 en 1 .7.68) 
Jongens pupillen geboren tussen (1.7.68 en 1.7.70) 
Jongens welpen geboren na (30.6.70) 

In de teams mogen worden opgesteld alle N.T.T.B. jeugdleden (dus 
zowel kompetitie als niet kompetitiegerechtigde leden). Jeugdleden 
die met dispensatie uitkomen in de senioren-kompetitie mogen spe
len in de jeugd- of in de senioren-bekerkompetitie. Dus niet in 
beide bekerkompetities. (Dat geldt niet als 'n jeugdspeler uitkomt 
in de gemengde senioren-bekerkompetitie.) 

Voor het uitkomen in de jeugdbe kerkompetitie dient u er rekening 
mede te houden dat men uitsluitend uit mag komen in zijn/haar ei
gen leeftijdskategorie. 

Regionaal moeten door verenigingen onderling zelf selektiewedstrij
den tussen klubteams van 2 personen georganiseerd worden. Het 
sterkste team uit elke kategorie plaatst zich voor de finalewed
strijden. Het team moet bestaan uit 2 leden van dezelfde vereniging 
uit dezelfde leeftijdskategorie. 

Regionaal dient uiterlijk 1 april 1982 bij mij opgegeven te zijn 
welke teams aan de eindstrijden' zullen gaan deelnemen. 
LET OP: deze opgave moet voorzien zijn van de volgende gegevens: 
naam spelers(-sters), bondsnumrner, geboortedatum, vereniging, kate-
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gorie, waar het team in gaat uitkomen . Men kan hoogstens een 
team per klasse opgeven. Eén reserve team per kategorie kan even
eens aangemeld worden. Indien er in een regio geen voorwedstrij
den worden georganiseerd, dan kunnen de verenigingeL uit zulk 
een regio zelf hun teams aanmelden. Door de kompetitieleider zal 
dan het sterkst aangemelde team uit die regio geplaatst worden 
voor de afdelingsfinales; 

Opgave reserve teams: 
Indien er door 'n regio of vereniging uit die regio in 'n bepaal
de klasse geen team wordt aangemeld, dan zal de kompetitieleider 
't sterkste aangemelde reserveteam uit 'n andere regio alsnog 
accepteren voor de afdelingsfinale. Deze reserveteams kunnen door 
de andere regio's of verenigingen uit deze regio's extra worden 
aangemeld. Zie hiervoor elders in dit schrijven. 
Gelijkti jdig met de aanmelding van de andere teams. 
De afdelingsfinale wordt gespeeld óp zaterdag 15 mei a.s. in de 
zaal van Luto in Tilburg. De aanvang is om 9.00 uur. 

Tenslotte verzoek ik u vriendelijk ervoor te zorgen dat de opga
ven voor 1 april 1982 a.s. in mijn bezit zijn. Niet tijdig ont-· 
vangen inschrijvingen zullen niet geaksepteerd worden. 
Deze plaatsen kunnen dan worden aangevuld door andere teams. 

Op de finaledag zal het wedstrijdschema anders zijn dan in de 
voorgaande jaren. 
Dit omdat uitbreiding van de jeugd-bekerkompetitie met de welpen 
er nu 12 tafels nodig zouden zijn. Om er nu voor te zorgen dat er 
gespeeld kan worden in een voor elke speler acceptabele ruimte 
worden er 9 tafels opgesteld in de Luto-zaal. 
Dit brengt dan automatisch met zich mede dat er door teams in de 
loop van de dag 'n wachttijd zal optreden. 

ZUIDNEDERLANOSE 

Wilskrachtige Wilno wint 

Veel sukses bij uw wedstrijden. 

N. v . Erp 
Begijnenstraat 45 
5341 BC Oss 
Tel. 04120-32106. 

BEKERFINALES 

Op 25 oktober vonden in de mooie accommodatie van Vice Versa'51 
uit Oudenbosch de Zuid-Nederlandse Bekerfinales plaats. 
De bekerwinnaars van Noord-Limburg (Red Stars), Zeeland (Wilno) 
Limburg (de Kluis), Gelderland (Shot), en Brabant (Nikon-2) en 
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de titelhouder (Nikon-1) werkten in twee poules hun wedstrijden 
af. 
Nikon-2 mocht aan de finale meedoen omdat ze als tweede in Bra
bant geëindigd was en de titelverdediger ook de huidige Brabant
se bekerwinnaar is , Nikon 1. 
Nadat de poules waren afgewerkt, waarbij de wedstrijd de Kluis
Shot het tijdschema nogal omver wierp door vele partijen in 
drie games te beslissen, vielen Red Stars en Shot af. 
In het afvalsy steem , troffen Nikon-1 en Nikon-2 elkaar , waarmee 
een Brabantse finale onmogelijk werd. Nikon-2 kwam uit met Jo 
Handgraaf en Ad v. Herel, Nikon-1 met v. Vroenhoven en v. Gas
teren . V. Vroenhoven en Handgraaf maakten van hun partij een 
demonstratieaanval/verdedig ing, waarin aanvaller v. Vroenhoven 
aan 't langste eind trok. 
In de andere wedstrijd boog de Kluis, na lang verzet van met na-

·me Brouwers, uiteindelijk voor Wilno . 
De fina l e werd daardoor een gedeeltelijke herhaling van de votige 
dag gespeelde competitiewedstrij d: Nikon-1 - Wilno. 
Gedeeltelijk, want Nikon-1 was de bekerwedstrijd ingegaan met 
Theo v. Gasteren en Thieu v. Vroenhoven. 
En dat is Nikon toch opgebroken; de topspelers Han Gootzen en 
Bob Potton speelden een toernooi in België, en Wilno rook de 
kans op een revanche voor de 6-1 nederlaag in de competitiewed
strijd . Nikon verkoos te beginnen met v. Gasteren, in de roop 
daarmee de eerste belangrijke winst te halen. 
Het pakte echter anders uit doordat v. Gasteren zich niet kon 
verweren tegen het fanatieke spel van Jeras . Met 15-21 en 16~21 

ging v. Gasteren de boot in; niet één keer bereikte hij zijn nor
male niveau. V. Vroenhoven wachtte nu het zware karwe i . om Wegman 
van winst af te houden. De eerste game was voor Thieu, Wegman 
kwam echter terug en won de tweede game met 21-19. In de derde 
game werd het 15-21. De laatste kan s lag bij het dubbel. De eers
te game werd dan ook een marathon ..... 25-27 in het voordeel van 
Wilno. Ook de tweede game was kantj e boord, 19-21 voor Wilno. 
De Zeeuwen hadden hun revanche. Daarmee was de verrassing compleet. 

De uitslagen 

1 . Nikon 2 Red Stars 3-2 
2. Shot Nikon 1 1-4 
3. Red Stars Wil no 1-4 
4. Shot De Kluis 2-3 
5. Wil no Nikon 2 3-0 
6. De Klui s Nikon 1 1-3 
7. De Kluis Wil no 1-3 
8. Nikon 2 Nikon 0-3 
9. Nikon 1 Wilno 0-3 

Eindstand. 

1 . Wilno 
2. Nikon 
3/4 De Kl uis, Nik on 2 
5/6 Red St ars/ Shot 

Wil v.d. Bragt. 
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H E RTOGSTAO T O E RNOOI 

VICE VERSA 164 

Op zondaq 4 oktober 1981 streden voor de 14ede maal een groot 
aantal tafeltennisspelers en speelsters in 's-Hertogenbosch, 
om de diverse prijzen te winnen in het Hertog stadtoernooi. 
Er waren zo'n 318 deelnemers welke zorgden voor 856 inschrij
vingen. Door het ontbreken van een grotere zaal, waren wij ge
noodzaakt, ruim 250 inschrijvingen terug te Zenden, hetgeen 
zowel voor de inschrijvers als de organisatie minder prettig is. 
Ondanks het hoge aantal inschrijvingen verliep de organisatie 
zeer goed. Alle ruim 900 partijen konden volgens tijdschema 
worden afgewerkt en begonnen steeds op tijd. 
De wedstrijden voor de jeugd waren omstreeks 18.45uur klaar ter
wijl de senioren om 20 . 15u. aan een welverdiende douche konden be
ginnen . Het i nvul len van de juiste licentieklasse op de inschrijf
formulieren en/o f het ve r werken daarvan, heeft nog steeds bij en
kele verenigin gen enkele problemen opgeleverd . 
Jammer was het dat juist bi j enkele brabantse verenigingen hier
over problemen ontstonden, doordat de licentiekaarten niet klopten. 
In totaal waren er 43 verschillende klassen, enkele met de mini
male deelname van 3 speelsters (reglementair). 
Wij zetten er een v raagteken bij of dit nog wel genoegen schept 
bij de deelnemers . Samenvoegen of deze klassen laten vervallen lijkt 
ons een betere o p lossing. 
Al met al kan Vice-Versa'64 terug zien op een geslaagd evenement 
en zich in al l e r ust voorbereiden op het 15e toernooi, een derde 
lustrum, dat er zeker zal komen. 
Wellicht in een groter e zaal met 40 in plaats van 32 tafels. 
Het 14e toernooi had sterke jonge winnaars in Dorien Willemse 
van O.T.T . C. en R. Beringen van Tempo Team bij de senioren. 
Bij de jeugd waren E. Rensen van Odion en A. Vermeulen van De Mep
pers het sterk.ste, terwijl Emilie Noor van O.T.T.C. zelfs 2 
klassen voor zich opeiste. 
De Brabantse vertegenwoordiging gaf in maar liefst 30 finales 
(van de 43) acte de presence, waarbij 20 eerste plaatsen werden 
behaald. 
Voor de organ iser ende vereniging Vice Versa ' 64 waren er 3 finale
plaatsen, één ee r ste en 2 derde plaatsen . 
De uitslagen van de finales waaraan door spelers/sters uit onze 
afdeling werd deelgenomen staat hieronder. 
Vice Versa dankt alle deelnemers en de medewerkers uit de eigen 
vereniging voor hun hulp 

C. Wellens 

Vice- Versa'64. 
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UITSLAGEN 14e HERTOGSTADTOERNOOI. 

DAMES 

Enkel A/B 
Enkel S1 
Enkel S2 

HEREN 

Enkel A/B 
Enkel C 
Enkel D 
Enkel E 
Enkel G 
Enkel H 
Enkel S2 
Enkel S3 
Dubbel C/D 

Dubbel E 

Dubbel F 

Dubbel H 

JONGENS 

Enk.Jun A/B 
Enk.Asp A/B 
Enk.Asp C 
Enk.Pup A/B 
Enk.Pup C 
Enk. J2 
Dub. Pup/ 

Welp 

MEISJES 

D. Willernse (OTTC)-J. Baumler-Hansen (Succes)21-13/21-9 
D. Willernse (OTTC)-F. Delernare (Gispen) 21- 7/21-13 
D.v.d.Heuvel(Red Stars)-M.Schaars(Nev.desp.) 21-12/21-12 

R.Beringen(Ternpo tearn)-E.Kruiselbrink(Odion) 22-20/21-18 
J.Hendriks(JCV)-R.Bosaard (Red Stars) 21-16/21-17 
J.Verholen(Meppers)-R.Srneets(Lenternorgen) 21-19/21-11 
M.Assrnann(V.V.'64)-H.Bos(Paningen) 22-20/12-21/21-18 
R.Moorrnan (OTTC)-R. Giesen(Sernpre Avanti) 21-13/21-18 
M.v.Grinsven(UVCO)-A.v.d.Elzen (UVCO) 21-18/ 8-21/24-22 
J.Verholen (Meppers)-R.Srneets(Lenternorgen) 21- 9/22-20 
M.Dielen(Sernpre Avanti)-J.v.d.Sanden(Heppers)21-17/21-12 
J.Hendriks / W. Cuypers (JCV/OTTC) 
R.Bogaard / B. Bogaard (Red Stars) 21-18/21-17 
H.v.d.Besselaar-F. Dankers (PJS) 
M. Assrnann-E.Willemsen (V.V. '64) 17-21/21-16/21-19 
M. Quint-L. Liket (Nev.despair) 
H. Smeets-M.Dielen (Sempre Avanti) 17-21/21-10/22-20 
A. v.d. Elzen-H. Klerkx (UVCO) 
J. v.d. Heyden-M. v. Grinsven (UVCO) 21-18/21-15 

E.Rensen (Odion)-E.v.Kernpen (OTTC) 21-15/21-12 
J.Verhulst(JCV)-R.Paetsel (JCV) 21-15/21-15 
R.v.d.Camp(OTTC)-A.Jongenelen(Veldhoven) 17-21/21-17/21-13 
H.v.Kuyk (Red Stars)-F.v.Sprang (Irene) 21-19/16-21/21-14 
H.Nelissen(OTTC)-M.Strienstra (Red Stars) 21- 8/21- 7 
H.v.Noord(Gispen)-A.Welten (De Meppers) 21-13/18-21/21-15 

P. de Wit-J. de Wit (Panningen) 
G.v.d.Braak-J.v.d.Wiel (Nev.Desp.) 28-26/12- 7 

Enk.JUN A/B 11.Verrneulen(Meppers)-I.v.Eekelen (Nev.desp.) 17-21/21-17/ 
f · 21/17 

Enk.Pup.C 
Enk.Welp. 
Enk.Jeugd 
Enk.Jeugd 
Enk.Jeugd 
Dub.Jun/ 

Asp. 

Dub. Pup./ 
Welp 

M.v.d.Vorst(21)-J. Rouw (Effect) 18-21/19-21 
E.Noor(OTTC)-S.Kernps (V.V. '64) 21- 7/21- 3 

1 N.Aalders(Lenternorgen)-I.v.Eekelen (Nev.desp)21-1~/21-18 
2 K.Koppers (UTTC)-D.Roelofs (Nev.desp.) 21-12/21-12 
3 E. Noor(OTTC)-A.Höppener (Succes) 19-21/21-17-21-17 

C.Barella-I.v.Eekelen (Nev.desp) 
I.Heutink-N.Aalders (Lentemorgen) 

J. Rouw-D.Nanholy (Gispen) 
A.Timmerrnans-M.Timmermans (JCV) 

20-22/21-16/23-21 

21- 8/21-14 

Verenigingsprijs 1. Red Stars Venray 
Oss 2. O.T.T.C. 

De organisatie Vice Versa'64 
C. Wellens 16 
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NATIONALE jEUGDACHTKAMPEN 

De volgende Brabantse jeugdleden hebben zich geplaatst vqor de 
kwartfinales van de Nationale Jeugdachtkampen. De kwartfinales 
worden gehouden op zondag 29 november a.s. te Culemborg. 

Meisjes junioren 

C. Boute 
A. Chambon 
J. Segers 
J. Welten 

Irene 
PSV/Cathrien 
Stiphout 
TCS 

Meisjes aspiranten 

S. Bult 
Y. de Prenter 
C. Verhulst 

PSV/Cathrien 
Hotak'68 
Achilles' 68 

Jongens junioren 

L. v. Iersel 
E. v . Kempen 
J. Verstijlen 

JCV 
OTTC 
Back Hands 

Jongens aspiranten 

K. Emck 
R. Paetzel 
J. Verhulst 

PSV/Cathrien 
JCV 
JCV 

niet vergeten ... . 

Meisjes pupillen 

K. Appels 
P. de Groot 

Meisjes welpen 

E. Noor 
J. v. Unen 

Jongens pupillen 

Th. Boon 
F. Boute 
N. v. Elzakker 
P. v. Hout 
P. Noor 
G. v. Sprang 

Jongens welpen 

H. v. Gaarden 
J. Martens 

Hotak '68 
PSV/Cathrien 

OTTC 
Irene 

Irene 
Irene 
Hotak' 68 
PSV/Cathrien 
OTTC 
Irene 

PSV/Cathrien 
Geldrop 

In te schr ijve n voor de BRABANTSE TAFELTENNIS KAMPIOENSCHAPPEN 
1982. 
De wedstrijden worden gehouden op Zaterdag 16 j anuari (jeugd) 
en Zondag 17 januari (senioren) in Sportcentrum Leysdream, Com
mandobaan te Roosendaal. 
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De inschrijving sluit op 1 december. 
Het inschrijfgeld bedraagt: 
senioren enkelspel f 5,-

dubbelspel f 4,-
jeugd enkelspel f 4,

dubbelspel f 3,-

Nieuwe competitie 

Verenigingen die hun teams willen wijzigen of nieuwe teams willen 
laten meedoen aan de nieuwe competitie moeten dit voor 1 oecember 
1981 opgeven aan: 

N. v. Erp (jeugd) 
Begijnstraat 45 
5341 BC Oss 

A. Jonkers (senioren) 
Burg.Philipsenstraat 19 
5051 CP Goirle. 

Extra teamlijsten kunnen worden aangevraagd op het Bondsbureau. 

VERHUIZING 

Met ingang van 1 december is Ton v. Happen, commissaris Tech
nische zaken, verhuisd. 
Zijn nieuwe adres is: 

Dahliastraat 38 
3295 RB 's Gravendeel (ZH) 
Tel. 01853-4026 

Door verandering van werkkring is Ton na die datum overdag niet 
meer bereikbaar op 't gemeentehuis van Zevenbergen. 
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Uit de clubbladen 

-· ·"' 

in de Mixed 

De activiteiten zijn volop aan de gang in de Brabantse tafeltennis
wereld, gezien het groot aantal clubbladen, en de inhoud van. die 
bladen. 

In "Batgeheimpjes" van TTV RKC uit Waalwijk staat een artikeltje 
waarin een aanta l "nevensporten" worden besproken die nuttig 
kunnen zijn voor een tafeltennisser. 
Aanbevolen worden : 
gymnastische oefeningen 
de loopnummers van atletiek 
zwemmen (tussen de competitie's; niet tijdens de competitie) 
handbal 
volleybal 
badminton 
"schaduw boksen" 
Afgeraden wordt l awn-tennis vanwege het verschil in handbeweging 
(Bij lawn-tennis vanuit de schouder, bij tafeltennis vanuit de onder
arm of pols). 

Het clubblad van ATTC'77 uit Aarle Rixel heeft de lijst van boeken 
opgenomen die de eigen bibliotheek bezit: 
25 boekjes die over tafeltennis gaan, of over sport in het algemeen. 

"Van de groene ta fe l"van OTTC uit Oss bevat een uitnodiging voor 
de algemene recreantenvergadering met als agendapunt "Recreanten 
binnen OTTC". 
In het clubblad is daarover ook een artikel opgenomen. 
De uitnodiging is uitgegaan van de recreantencommissie, die zich 
als doel heeft gesteld: 
"Het voeren van een zodanig beleid, dat de recreanten bij OTTC 
zich thuis (gaan ) voelen. De commissie staat voor ogen die voor
waarden te creeëren, waarbij aan de wensen, behoeften en belangen 
van de re.creanten als doelgroep wordt voldaan, maar ook de 
activiteiten te ontplooien die een betere verhouding tussen alle 
leden zal bevorderen." 

In "WVTTK" het clubblad van TAVERES wordt de naam van de club 
uitgelegd: "TAfeltennis VEReniging Eindhovense Studenten".De 
redactie v an---i:îet eigen clubbla<l voegt daar aan toe dat de club 
voor hetzelfde geld "PIPOVERES" had kunnen heten. 
Als het tafeltennisspel van dezelfde hoge kwaliteit is als de 
wedstrijdverslagen, is de naam TAVERES volkomen terecht, vindt 
de Mix ed-redactie. 
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In het clubblad van TTV Veldhoven, vraagt de voorzitter zich af 
hoe het komt dat het officiële leden aantal van de NTTB, zo klein 
blijft, terwijl tafeltennis in vergelijking tot andere sporten een 
"time-life" sport is. 
Met name ook het geringe aantal vrouwen dat aangesloten is valt 
op. De voorzitter roept de vrouwelijke leden op, via het club
blad mogelijke redenen aan te voeren. 
Met de huidige accom'trtodatie en kader kan Veldhoven nog 20 leden 
herbergen. 
Mogelijk geeft de voorzitter hiermee al een belangrijke reden aan. 

De nieuwe tafeltennisvereniging "De Kruiskamp '81'' (opgericht 
1-4-1981) is er vlug in geslaagd ook een clubblad uit te brengen, 
"de Klubkrant" De "krant" bevat een verslag van de oprichtings
vergadering. 
De Mixed-redactie wenst de vereniging en "klubkrant"redactie veel 
succes toe. 

TTV Sios uit Roosendaal organiseert weer haar wild-toernooi, zo 
lezen we in Doedel, het clubblad. 
Voor dit "maffe-toffe-gezellige-knotsgekke- idiote-onberekenbare
hardstikke gekke-plezierige-vriendenmakende-niets met tafeltennis 
te maken hebbende-blitse " toernooi heeft men geen batje nodig. 

In het blad "Smash" van TTV DESO uit Roosendaal lezen we, dat men 
genoodzaakt was een ledenstop in te voeren voor de jeugd. 
Gebrek aan opvang en trainings gelegenheid zijn de redenen. 

"Smashparade" van TTV het Markiezaat uit Bergen op Zoom vermeld 
de uitslag van een kaartavond. Daaruit blijkt dat een aantal 
bestuursleden de prijzen in de wacht heeft gesleept. 
De redactie in Smashparade constateert naar aanleiding van de 
uitslag: Mochten er bij U nog twijfels bestaan over wat het bestuur 
bij bestuursvergaderingen bespreekt of doet, dan weet U aan de 
hand van deze uitslagen het antwoord wel". 

Van TTV Geenhoven uit Valkenswaard ontvingen we voor de eerste 
keer een clubblad. Het blad onderscheidt zich in ieder geval van 
anderen door het formaat ("liggend AS"), de meesten zijn staand AS 
of A4. 
De inhoud wordt beheerst door humoristische wedstrijdverslagen. 

Ook Vice Versa'64 uit Houtham-Rosmalen heeft voor de eerste keer 
het cluborgaan "Visa" opgestuurd. 
De redactie blijkt de schrijvende pers goed te volgen en geeft 
indrukken wat er zoal op tafeltennis wordt geschreven. 

In "Kadans serveert" van TTV Kadans uit Best geeft men een voor
uitblik op de Olympische Spelen van 1988. Enkele clubleden zijn 
kennelijk met serieuze voorbereidingen bezig. 
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