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

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

TELEFOON 04998 - 73440. 

JAARGANG ·29 NUMMER 1 JANUARI 1982 

Van de voorzitter. 

Beste sportvrienden en vriendinnen, 

Als deze uitgave van Mixed in Uw brievenbus valt is het jaar 
1982 al weer enkele weken oud, een jaar waarvan iedereen zo 
zijn of haar eigen verwachtingen heeft, zowel in het privé 
leven als op tafeltennisgebied. 

Regeren is vooruit zien, luidt het gezegde. Toch is het goed 
om bij een jaarwisseling nog even achterom te zien en een ba-· 
lans op te maken van al datgene wat goed -was en wat verkeerd 
was. 

Als ik dan zo terug kijk op het afgelopen jaar durf ik te stel
len dat 1981 voor de N.T.T.B. afdeling Brabant een goed jaar 
was, met als hoogtepunt de viering van het 40 -jarig jubileum 
op 11 april in de Beekse Bergen. Een jaar ook waarin Cees Hob
belen definitief afscheid nam als afdelingsbestuurder. 
Met Cees verdween toch wel een markante figuur uit het Bra
bantse tafeltennis. 
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Verheugend is ook te mogen konstateren dat de aantrekkingskracht 
van onze zo geliefde tafeitennissport nog steeds gestadig toe
neemt. Vooral de recreatieve sportbeo~fening neemt geweldig 
toe, hetgeen o . a. blijkt uit het toenemend aantal aanvragen voor 
familie- en . rek reatie-toernooien. Ook de belangstelling voor -
diverse door de afdeling ~eorganiseerde evenementen, zoals li
centie-achtkampen, jeugdachtkarnpen, bekerkcmpetitie, basisscho
lierenkampioenschappen etc. neemt steeds grotere vormen aan, 
soms zelfs in zulke mate dat de organisatoren, i.c. de C.T.W. 
zich in allerlei bochten moet wringen om voor al deze zaken 
onderdak te vinden. Dit alles stipuleert nog eens hoe noodza
kelijk het is i n de komende jaren te komen tot een voldoende 
aantal regionale tafeltennisaccorrunodaties. 

Op prestatieniveau bracht de maand december voor de afdeling 
arabant het grootste succes. Voor het eerst werd zowel bij de 
dames als bij de heren gelijktijdig het nationale tafeltennis
walhalla, de ereklasse, bereikt. Deze niet geringe prestaties 
komen op naam van de verenigingen Vice-Versa'51 te Oudenbosch 
en Nikon te Valkenswaard. 
Beide verenigingen van harte proficiat met dit bereikte resul
taat. 

Thans staan we dan aan het begin van een nieuw jaar. Wat dit 
zal gaan brengen ligt nog in het verborgene. Als je zo eens om 
je heen kijkt zie j e een steeds sneller achteruithol lende e
conomie, het toenemen van de spanningen in de wereld, het 
schrikbarend s t ijgend aantal werklozen, kortom de vooruitzich
ten lijken niet al te rooskleurig. Ook binnen onze eigen orga
nisatie zijn de gevolgen hiervan merkbaar, getuige het toe
nemend aantal konflikten binnen onze bond, de helaas toenemende 
agressiviteit en het zich steeds minder verdraagzaam opstellen. 

Juist in een tijd als deze kan de sportwereld tonen dat het niet 
alleen gaat om prestaties, maar dat er ook een sociale taak voor 
haar is weggelegd. Ook wij, het bestuur van de N.T.T.B. afd. 
Brabant alsmede de diverse verenigingsbesturen dienen zich be
wust te zijn van deze sociale taak. 

Moge 1982 een jaar worden _waarin zowe l de prest at i esport, de 
rekreatiesport en de sociale begeleiding gestalte krijgen. 
In die geest wens ik u allen namens het bestuur van de N.T.T.B. 
afd. Brabant van harte een in alle opzichten sportief, sukses
vol en voorspoedig 1982 toe. 

Thorn de Jonge (Voorz . ) 

van de redactie 

De eerste Mixed van het nieuwe jaar bevat veel informatie -over d~ 
activiteiten in de laatste maand(en) van 1981. Een decembermaand 
die traditiegetrouw een aantal grote toernooien kent. 
Eén toernooi ontbreekt in deze Mixed, n.l. de Brabantse. 
Dit kampioenscha p is gespeeld terwijl deze Mix ed in druk was. 
Uiteraard kome n we daar volgende maand uitgebreid op terug. 



December was ook een maand van jubilea. Drie verenigingen , Vice
Versa' 51, Deso en Kinawo vierden resp. hun 30, 25 en 12! jarig 
bestaan. In deze Mixed laten we Vice Versa'51 uit Oudenbosch aan 
het woord. De volgende maanden komen de andere verenigingen aan 
bod. 
Opvallend in de diverse berichten over toernooien is de grote be
langstelling van de jeugd en de tegenvallende opkomst van de 
senioren. En dat is vreemd in een periode waarin de verenigingen 
groeien, en er behoorlijk veel toptafeltennis in Brabant te zien 
is geweest en nog komt. 

Wellicht dat het A.B. eens kan nagaan wat de oorzaak daarvan is, 
als deze trent zich voort zet. 

Ik hoop dat dit jaar voor U privé, sportief en bestuurlijk succes
vol wordt en dat de informatie in de Mixed daartoe bijdraagt. 

Veel leesplezier. 

Wil v.d. Bragt. 

30 JAAR 

VICE VERSA '51 

Op 12 december 1981 vierde de tafeltennisvereniging Vice Versa'51 
uit Oudenbosch het 30-jarige bestaan met een receptie en een 
demonstratiewedstrijd door gehandicapten. voor de redactie van 
"Mixed " was dit aanleiding om met enkele leden te praten over het 
verleden en heden van de vereniging. In de fraaie accomodatie, 
rustig gelegen in het sportpark van Oudenbosch, tekende ik onder
staande wetenswaardigheden op uit het gesprek met Frits Blom en 
Adrie Dam, beide leden van de stuurgroep van Vice Versa'51. Frits 
is sinds drje jaar verbonden aan de vereniging, Adrie is al meer 
dan 25 jaren lid van de vereniging, waarvan hij ook voorzitter 
is geweest. 

Js er nog veel bekend over de start van de vereniging? 

"Een gedetailleerde beschrijving van het wel en wee van de vere
niging van de eerste jaren is er niet. Maar natuurlijk is nog 
wel bekend hoe de vereniging ontstaan is. Een aantal jongelui 
speelden onderling weleens tafeltennis. Eén daarvan, Wi~lie Mol, 
zag er wel iets in om meer mensen actief die sport te laten doen 
en stuurde een brief uit naai diverse mensen in de omgeving met 
de vraag of ze zin hadden om bij een ping-pong-club te komen. · 
Daar zijn toen kennelijk voldoende reacties opgekomen want dat _ 
jaar, 1951, wordt beschouwd als het offi· ciêle begin van de ta
feltennisvereniging Vice Versa. De '51 is toegevoegd in 1964 
toen er nog een tafeltennisvereniging werd opgericht met de 
naam Vice Versa. Er zijn nog twee mensen die lid zijn sinds de 
oprichting. Jan de Roos, de penningmeester en Jac. Willems. 
Actief tafeltennissen is er niet meer bij, maar ze willen er wel 
bijhoren. 
In .die eerste jaren mochten er geen vrouwen lid zijn. Inmiddels 
hebben de dames duidelijk revanche genomen op die gang van zaken, 
want onze eerste damesteam gaat nu eredivisie spelen, het eerste 
herenteam speelt in de tweede klasse. Een aardige manier o~ r~ 
vanche te nemen overigens." 



Hoe lang zitten jullie in deze fraaie accommodatie,is het eigen
dom en wat is de reden geweest om naar een eigen ruimte uit te 
kijken? 

"Onze ledental is steeds op en af gegaan met de ruimte die we 
konden krijgen. We moesten dan ook regelmatig ledenstops invoeren 
omdat we niet iedereen die bij de club wilde, in de gelegenheid 
konden stellen om te tafeltennissen. Daarnaast hadden we behoef
te aan een ontmoetingsruimte. En het is met ons gegaan als met 
vele tafeltennisclubs: van restaurant- en cafézaal, waar we eerst 
de piano moesten verplaatsen voordat we konden tennissen, naar 
gymzalen. Goed genoeg om te tafeltennissen, maar geen plaats om 
ook gezellig wat na te kaarten, te praten en wat te drinken. 
De vereniging telde ongeveer 250 leden (we zijn jaren, en mis
schien nu nog wel, de grootste tafeltennisvereniging van Neder
land geweest) en we wilden aan de gymzaal een ruimte bijbouwen. 
We kregen daar echter geen toestemming voor. Daarentegen kwam de 
gemeente met 't voorstel om de leegstaande schuur op sportpark 
"Albano" tot tafeltenniszaal om te bouwen. 
Het bestuur stond voor een moeilijke keuze. Aan de ene kant het 
aantrekkelijke van en een ruimte geheel voor de eigen vereniging, 
waar we zowel een speelzaal als een ontmoetingsruimte zouden heb
ben, die er pas na flinke discussie bij kwam, want enkele tien
tallen meters verder stond al een kantine. Aan de andere kant 
het nadeel van de afgelegen ligging. De boerderij lag nogal een 
eind van de woonwijken af in de weilanden. 
Nou was er weliswaar een bestemmingsplan voor een nieuwe wijk 
die zou grenzen aan dit complex , maar goed, die was er nog niet. 
Een vraag was ook hoe groot het verloop aan jeugdleden zou zijn 
als we de boerderij zouden gaan gebruiken. 
Uiteindelijk is de knoop doorgehakt en hebben we de gok gewaagd. 
We zitten er sinds 1978 in en hebben er geen spijt van. 
Wensen blijven er natuurlijk altijd. Er ligt nu een plan voor 
uitbreiding. De financiele kant is geregeld, het is alleen nog 
wachten op de vergunning. 
Overigens is het gebouw geen eigendom van de club. We huren het 
van de gemeente. De inrichting en aankleding van de ontmoetings
ruimte, een gezellige zaal met bar, frites en snacks, is wel ge
heel door de vereniging betaald, voor de luxe van een ontmoetings
ruimte moeten we ook extra betalen." 

Hoe is het gebruik van de zaal geregeld? Worden er naast tafelten
nis nog andere activiteiten in georganiseerd en hoe is het beheer 
van de zaal en de ontmoetingsruimte geregeld? 

"We organiser en alleen activiteiten die rechtstreeks of indirect 
met tafeltennis te maken hebben in deze ruimte. Dat wil zeggen dat 
overdag in de week de zaal niet in gebruik is, met uitzondering 
van onze dames recreanten op donderdag. We hebben dan ook geen 
aparte beheerder. We regelen onderling in de vereniging wie de 
zaal opent en sluit en wie bardienst heeft. Klein onderhoud aan de 
ontmoetingsruimte en inkopen doen we zelf. 
Alle doordeweekse avonden is de zaal open voor tafeltennis. 
Er is een soort verdeling gemaakt voor de training en de compe
titie. Op zaterdagmiddag is er jeugdcompetitie en op zondagmiddag 
is er instuif. Dan stellen wij de zaa l open voor leden en niet
leden, die kunnen tafeltennissen, dit om de tafeltennissport wat 
meer bekendheid te geven. ~1en kan dan een tafel huren voor f 1 ,
per half uur. Daar wordt wel gebruik van gemaakt." 

4JW 
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Hebben jullie nog steun gehad van de Tafeltennisbond bij de rea
lisering van de eigen ruimte of zijn er door de bond bepaalde 
eisen gesteld? 

"Financiele steun hebben .we niet gehad en daar hebben we ook niet 
om gevraagd. We hadden we behoefte aan adviezen over de inrichting 
van het tafeltennisgedeelte. 
En daarin zijn we toch wel teleurgesteld . Bij de Bond weet men 
alleen de eisen waaraan een tafeltennisruimte minimaal moet 
voldoen. Maar een goed advies over bijvoorbeeld de lichtopbrengst, 
de vloer , de temperatuurregeling en dat soort zaken krijg je niet 
bij de Tafeltennisbond. We hebben wat dat betreft bij de NSF 
(Nederlandse Sport Federatie) betere ervaringen. 
De Tafeltennisbond kan geen eisen stellen m. b.t . het gebruik van 
de ruimte t.b.v. het Afdelingsgebeuren. We hebben echter wel zelf 
als vereniging het initiatief genomen om de Afdeling faciliteiten 
te geven. Op woensdagmiddag vindt hier afdelingstraining plaats 
en we schrijven regelmatig in voor het organiseren van Afdelings
toernooien. Laatst hebben we hier de Zuid-Nederlandse Bekerfina
les georganiseerd. Dat past allemaal in ons beleid om tafeltennis 
te propageren als breedte sport." 

Jullie kennen geen bestuur maar een stuurgroep. Waarom is dat en 
wat is het verschil? 

"Vorig s e izoen is A. Goossens na 12 jaar bestuurslid, waar-
van 8 jaar voorzitter, gestopt . Er was geen kandidaat voor het 
voorzitterschap. We hebben toen afgesproken dat voor de dagelijk
se gang van zaken, bijv. de financien, het wedstrijdsecretariaat 
de bestuursfuncties blijven bestaan, maar dat een driemanschap 
een plan zou uitwerken, waarin duidelijk het beleid en de taak
ver deling binnen de vereniging zou vastliggen." 

Beleid vastleggen, betekent dat je als tafeltennisclub een be
paald doel voor ogen hebt, of dat er dingen duidelijk anders 
moeten dan dat je gewend was als vereniging? 

"Zoals al ~erder opgemerkt zien wij tafeltennis als breedte-sport 
e n willen wij tafeltennis meer bekendheid geven . Je moet je als 
veren iging dan wel a f vragen hoe je dat wilt realiseren. 
Daarvoor is die aparte stuurgroep in het leven geroepen, waarin 
zowel ervaring is opgenomen als het jeugdig enthousiasme. 
Over vele zaken zijn ook al wel discussies aan de gang en lang
z à am zie je ook wel verschuiving ontstaan, maar we zijn er nog 
nie t uit . " 

Wat voor invloed heef t dat op de competitiespelers . Wi l je bij
voorbeeld prestaties gaan zien? 

"Neen, breëdte-sport betekent voor ons echt iedereen i n de gele
genheid stellen om tafeltennis te spelen zoals hijze l f denkt dat 
goed i s voor h em. Ma ar dat betekent ook f acilite i ten gev e n aan 
die l e d e n die door traini ng zover moge li j k wi lle n komen. 
Wij realiseren ons echter wel d~t het onwaarschijnlijk is dat we 
daarmee een hoog niveau bereiken , wel dat er meer talen t naar 
boven komt . Vindt e en speler da t onz e veren iging niet biedt wat 
hi j graag zou willen, d a n zal hij dat bij een ander e v ereni ging 
moe t e n zie n t e v i nde n . " 

s}W 



Komt dat voor nu in de vereniging? 

"Neen, dat heeft zich nog niet voorgedaan. Wel het omgekeerde. 
Iemand die dacht zich te kunnen verbeteren, ·maar die voor de ge
zelligheid en de sfeer in de club toch weer terug gekomen is. 
Het fe i t dat ons eerste damesteam, met Marjan Wagemakers, Mar
lies van Happen en Julith v. Maarseveen, nu eredivisie dames 
gaat spelen geeft toch ook wel weer een aparte stimulans en trots 
bij vele leden. Maar het zal moeilijk worden om dat niveau te 
handhaven, met name voor de eventuele opvolgers, want er zit een 
groot gat tussen het eerste en tweede dames team. 
Uit de jeugd kan in de toekomst toch wel wat naar voren komen. 
We hebben nu 8 jongens teams, 3 meisjes teams en dan nog 3 wel
penteams. 
Bij de heren senioren hebben we 10 teams in de competitie. Het 1e 
heren · team speelt 2e klasse. 
De trainingen gebeuren onder leiding van 3 bevoegde trainers die 
uit eigen vereniging komen." 

Hoe komt de verenig ing aan haar financiële middelen, en wat wordt 
daar zoal van gedaa n? 

"De inkomsten bestaan uit contributie, baropbrengst, wandreclame 
en lotto/toto · opbrengst. 
De contributie is aan de lage kant, f ·9,- voor senioren en f 6,
voor junioren per maand. De competitiespelers betalen zelf de 
bondskosten. Van de gemeente ontvangen we subsidie op basis van 
het aantal jeugdleden en het percentage trainingskosten. 
Al onze leden .zijn lid van de NTTB. We hebben wel een tijdje 
zogenaamde jaarleden gehad, die voor een jaar lid waren en af en 
toe een balletje kwamen slaan. Ook een maand gratis lid om op 
proef te· spelen hebben we gehad, maar dat is allemaal afgeschaft 
toen we de instuifmiddag gingen organiseren. 
Mensen die na een aantal zondagen constateren dat het wel leuk 
is, kunnen lid worden en zijn dan ook volledig lid. 
Naast de toernooien organiseren we niet veel nevenactiviteiten. 
Het is de bedoeling dat de stuurgroep een aantal commissie of 
werkgroepen instelt die speciale taken krijgen om dingen' te or
ganiseren." 

Wat gaat er gebeuren n.a.v . . het jubileum? 

"We houden een receptie en aansluitend een demonstratie-wed
strijd door gehandicapten. Daarmee willen we eigenlijk twee za
ken dienen: aantonen dat tafeltennis een sport voor iedereen is 
en de aandacht vestigen op de gehandicapten vanwege het jaar van 
de gehandicapten. . . 
De jeugd van Vice Versa gaat een reisje maken en voor de senioren 
komt er een feestavond en voor iedereen onderlinge wedstrijden. 
We helpen ook mee bij de organisatie van de Brabantse Kampioen
schappen." 

Bedankt voor de informatie en succes met de vereniging. 

Wil v.d . Bragt 
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brabant ,terug 
IN DE HOOGSTE TAFELTENNIS DIVISIE. 

De najaarskompetitie heeft zowel bij de dames als bij de heren 
een promotie naar de hoogste tafeltennisdivisie opgeleverd. 
Bij de dames was het team van Vice Versa'51 uit Oudenbosch met 
de geroutineerde Marjan Wagemakers, Marlies van Happen en Ju
lith v. Maarseveen succesvol. Bij de heren lukte het 't ver
sterkte team van Nikon, met Han Gootzen, Theo v_ Gasteren en 
Bob Potton om binnen één competitie terug te keren aan de top. 
Hopelijk voor de Valkenswaardse ver·eniging voor langere duur, 
tenslotte hebben zij duidelijk te kennen gegeven meer aspira
ties te hebben dan handhaving in de eredivisie. 

NIKON "uitgebekerd". 

In de derde ronde van de Europa cup (Messe-cup) is Nikon ge
stuit op het Oostenrijkse Stockerau. Met 5-4 wer01wde gelijkna
mige Oostenrijkse plaats verloren. Een verlies dat achteraf 
gezien niet nodig was geweest. Kennelijk hebben de eerste èr
varingen met een uit-wedstrijd en de interne strubbelingen, na 
de schorsing van Thieu van Vroenhoven, niet bijgedragen tot de, 
voor tafeltennis zo belangrijke, concentratie. 
Was Theo van Gasteren in de thuiswedstrijd tegen Ellenborough 
nog de gevierde man, in Oostenrijk verloor hij drie partijen. 
Of schoon het wedstrijdverloop in Oostenrijk vergelijkbaar was 
met dat van de thuiswedstrijd tegen de Engelsen, bij een 4-4 
stand moest van Gasteren de beslissende partij spelen, waren de 
omstandigheden 100% verschillend: Thuis een enthousiast publiek, 
dat v. Gasteren naar de overwinning applaudiseerde, uit nauwe
lijks steun van de zijkant, m.u.v. d~ aanwijzigingen van de 
nieuwe coach Bert Schoofs. 
Nikon is een ervaring rijker en heeft met name in de tweede 
thuiswedstrijd aan klantenbinding gedaan. 
De volledige uitslagen van de twee wedstrij.den waren als volgt: 

Nikon - Ellenborough 

Goot zen Tan 
v.Gasteren-Sandley 
Potton - Mitchel 
Gootzen-Sandley 
Potton - Tan 
v.Gasteren-Mitchel 
Potton-Sandley 
Gootzen-Mitchel 
v.Gasteren-Tan 

Stockerau - Nikon 

v.Gasteren-Weinrnann 
Gootzen-Koller 
Potton-Fraczyk 
Gootzen-Weinmann 
v.Gasteren-Fraczyk 
Potton-Koller 
Gootzen-Fraczyk 
Potton-Weinrnann 
v.Gasteren-Koller 

( 2 9 November 1981) 

14-21, 
21-17, 
21-16, 
21-18, 
19-21, 
21-16, 
21-14, 
19-21, 
21-19, 

13-21, 
26-24, 
15-21' 
21-18, 
14-20, 
21-14, 
21-19, 
21-18, 
15-21' 

22-20, 
10-21, 
21-19, 
14-21, 
21-18, 
14-21' 
21-12, 
21-19, 
22-20 

23-21 ' 
21-23, 
18-21 
21-15 
14-21 
21- 8 
17-21, 
21-10 
21-13, 

21-14 
9-21 

17-21 
21-13 
20-22 

14-21 

16-21 
21-15 

17-21 

14-21 

Wil v.d. Bragt 
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WIM KRIJNEN NAM ·AFSCHEID VAN HET TAFELTENNISGEBEUREN. 

Wim Krijnen, die ruim 31 jaar geleden leider w~rd van de Jeugd
centrale in Vught (afdeling taf e.l tennis) heeft op 3·1 december. 
de laatste functies die hij bij JCV nog vervulde neergelegd. 
Voor de opbouw van het tafeltennis in Brabant heeft .Wim Krijnen 
veel betekend. Vooral in de jaren vijftig en zestig heeft hij 
het nodige bijgedragen om tot een gestructureerde jeugdkompe
titie te komen op regionaal afdelingsniveau. 
Jarenlang is hij wedstrijdsecretaris geweest. van de jeugdkom
petitie en is hiervoor in 1973 door. het afdelingsbestuur van 
Brabant benoemd tot "Lid van Verdienste" 

Toen de Af deling Brabant over spelers begon te beschikken die 
ook op landelijk niveau konden presteren, was hij niet te be
roerd om veel vrije tijd te .besteden om enkelen persoonlijk 
iedere week naar de bondstraining te begeleiden. 
Zo gauw de mogelijkheid hiervoor rijp was nodigde hij de NTTB 
uit om in de Jeugdcentralezaal te Vught bondstrainingen te or
ganiseren om zo de jeugd uit Brabant en Limburg kansen te geven 
die nodig waren voor een "open" landelijke competitie, waarin de 
randstadhegemonie doorbroken kon worden. 

Op 12 december heeft Willem, die de laatste jaren zaalbeheerder 
was, (hij hoorde bij de inventaris, volgens eigen zeggen), af
scheid genomen van vele vrienden en bekenden. 
Wie niet de mogelijk heid heeft gehad om afscheid te nemen kan 
"Willem" soms nog ee11 treffen als incidentele begeleider van 
enkele jeugdige JCV-spelers, toekijkend van de kant, maar wel 
aanwezig. 

Kees van Hamersveld. 

" . .n·· --

FERDINAND 
1"\ftAa ......... " 

·~.~ .... . 
. '· ' ." /• .· . . . ,.,. .", 

' ; ' 

... . ~ 
' ,·" 

' ' ' AL .. ?·. ' .... '1 /. ' 
"' ., ' ' ~11-

0 ·· IJnMM'hlM• 8ylldl08lt. fnC, 

Een "spot''-prent met een serieuze hint voor tafeltennisbestuur- . 
ders. "Is het wel zo aantrekkelijk voor welpen of nog jongeren 
om tafeltennis te spelen met de huidige regels?" 
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1e ronde 1e divisie 

7-3 
6-4 
5-5 
5-5 
9-1 
3-7 
3-7 

Red Star 
Alico 1 
JCV 1 
Luto 1 
TTCV/Rath 
De Meppers 1 
Vice Versa'51-1 

UITSLAGEN 

JIRABANTSE 

BEKER RONDES 

Stiphout 1 
TTCV/Rath 2 
PSV/C 1 Games 12-11 
Irene 1 Games 12-11 
Never Despair 1 
Nikon 2 
Deso 1 

Nikon-1 was voor de eerste ronde vrijgesteld. 

2e ronde, 2e divisie 

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

* 4-4 
3-2 
3-2 
2-3 
1-4 
2-3 

Nikon 3 
Kadans 1 
ATTV 1 
RKC 1 
Never Despair 3 
Geldrop 1 
Renata 1 
21-2 
Kinawo 1 
Alico 2 
PSV/C 2 
OTTC 2 
Deso 3 
Belcrum 1 
Luto 2 
Vice Versa'51 2 

2e ronde 3e divisie 

JEEP 2 
Never-Despair 2 
De Meppers 2 
TTCV/Rath 3 
OTTC 1 
Renata 2 
PSV/C 3 
Irene 2 
Jeep 1 
Taveres 1 
Kadans 2 
Geldrop 2 
Belcrum 2 
Hotak'68 2 
Deso 2 
Belcrum 3 

2-3 Elshout 2 RKC 2 
5-0 Taveres 4 ATTV 2 

* 3-2 OTTC 4 Never Despair 4 
5-0 Alico 4 Kinawo 2 
0-5 JCV 2 Alico 6 
5-0 Stiphout 3 JEEP 4 
0-5 ATTV 3 De Meppers 4 
5-0 Elshout 1 OTTC 3 
0-5 Alico 3 Taveres 2 
0-5 Veldhoven Stiphout 2 
1-4 Taveres 3 Geldrop 3 
0-5 Vice Versa'51 5 Hotak'68 3 
4-1 Red Star 2 Deso 4 
5-0 Het Markiezaat 1 Red Star 3 
0-5 Deso 5 Sios West 1 
1-4 Luto 3 BSM 1 ~ 
*= uitslag gewijzigd i.v.m. spelen met te hoge licentie. 9 ~ 



1e ronde Mixed 

2-5 
7-0 
7-0 
1-6 
7-0 
5-2 
1-6 
7-0 

v.v. '75 1 
Luto 1 
OTTC 1 
PJS 1 
Irene 1 
Stiphout 1 
Red Star 2 
Sios West 1 

NATIONALE 

Hotak'68 1 
JEEP 1 
Stiphout 2 
Red Star 1 
Taveres 1 
Irene 2 
OTTC 2 
Red Star 3 

JEUGDACHTKAMPEN 
De volgende Brabantse jeugdleden hebben zich geplaatst voor 
de halve finales van de Nationale jeugdachtkampen: 

Meisjes junioren 

A. Chambon (PSV/Cathrien) 
C. Boute (Irene) 

Meisjes pupillen 

P. de Groot (PSV/Cathrien) 

Jongens junioren 

Geen vertegenwoordigers 

Jongens pupillen 

F. Boute (Irene) 
Th. Boon (Irene) 

Meisjes aspiranten 

Y. de Prenter (Hotak'68) 

Meisjes welpen 

E. Noor (OTTC) 

Jongens aspiranten 

J. Verhulst (JCV) 
R. Paetzel (Irene) 

Jongens welpen 

geen vertegenwoordigers 

In de kwartfinales werden in totaal 16 Brabantse jeugdleden 
uitgeschakeld. 

~************************************************************************** 
* * * * * INTERLAND NEDERLAND - RUSLAND. * 
* * * * * * * In samenwerking met TTV Stiphout organiseert de NTTB op woensdag * 
* * * 10 maart a.s. de tafeltennis-interland Nederland - Rusland. * 
* * * * * De wedstrijd wordt gespeeld in sporthal de Braak in Helmond en * 
* * * begint om 19.30 uur. * 
* * * * * De toegangsprijs bedraagt: Kaarten kunnen telef onisch of * 
* * * f 2,50 voor de jeugd tot 14 jaar. schriftelijk besteld worden bij: * 
* * * f 5,-- voor volwassenen. F. Geubbels, Deelenstraat 5, * 
* * * 5708 KJ Helmond, * 
* ** ~ tel. 04920 - 43664, * 
* * ~*************************************** ***** ***************************** 
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12e NATIONALE MAASLAND TEAM TOERNOOI MET STERKE WINNAARS 

Op Zaterdag 12 e n zondag 13 december orga niseerde de Osse Ta
feltennisvereniging OTTC alweer voor d e 12e keer h aar tradi
tione le team- toernooi in de Maaslan d s porthal . 
Dat dit toernooi in zo ' n grote behoefte voorziet is te merken 
aan het grote aan tal inschrijvingen dat . t elkenjare bi j de 
organisatie binnenkomt. 
Bij de jeugd was het zelfs zo dat meer d a n 60 t eams afgewezen 
moesten worden . Deze 60 teams ware n wel tijdig binne n maar 
konden niet geaccepteerd worden vanwege he t over sch r i jden van 
het maximaal aantal toegestane teams. Er moest ze l fs al uitge
weken worden naar de eigen zaal. Bij de jeugd waren in totaal 
148 teams geaccepteerd verdeeld in 6 klas s e n . 
Jammer was het dat het seniorentoernooi niet geheel volgeboekt 
was. Er waren 118 teams . In de eerste ronde konden dan ook in 
diverse klasses poules van 4 gemaa .k t worden, z odat d e dee l
nem~rs nog meer konden spelen , dan al gebru ikelijk is op het 
Maasland toernooi . 
De gehele dag (zowel bij de j eugd als bij de s enioren ) kon het 
tijdschema goed aangehouden worden , zodat ondergetek ende op 
het geplande tijdstip de p r ijzen kon uitreiken aan d e winnaars . 
De organisatoren mochten veel love nde woorde n i n ontvangst ne
men van de deelnemers. Men was bove ndien u its t e kend te spreken 
over het prijzenpakket dat voor de diverse finalisten beschik
baar was. Het staat dan ook reeds nu al vast dat op zaterdag 
18 en zondag 19 december in 1 982 het 13e Maasland toernooi zal 
plaats vinden in de Maasland sporthal. Hopelijk dan ook ·met een 
volledig bezet senioren toernooi. 
Wat de oorzaak is van deze onderbezetting is niet met zeker
heid te zeggen. Een reden zou kunnen z i jn dat e r nog altijd le
den zijn die niet in het bezit zijn van een licentiepas en zo
doende niet kunnen inschrijven voor zo' n toernooi. Zeker die 
groepsspelers mist men nu , die aan een of twee toernooien mee
doen en nu niet de moeite nemen een licentiepas aan te vragen. 
Maar hopelijk verandert dit in positieve zin in de komende 
maanden zodat ook deze personen het volgende jaar weer met een 
licentiepas kunnen deelnemen. 

Bij de heren A/B klasse wist het Schiedamse NOAD met de spelers 
J. Simons en H. v.d. Broek voor de 3e maal in succesie de 
hoogste klasse te wi nnen. Nu werd het team van Middelburg-Zuid 
met 3-0 naar d e tweede plaat s verwezen . 
Bij de dames was ' t het t e am van Middelbur g- Zuid dat met I. v.d. 
Osselaar en A. Kusten het sterkste was . In de finale werd het 
een 3-0 zege op OTTC met de speelsters D. Willemse en M. ~chuur
keris. In de overige klassen waren er nog diverse ereplaatsen 
weggelegd zoals U in de totale uitslagen lijst kunt z ien. 

Bij de jeugd werd bij de meisj e s 1 Be lcr um met d e meisj e s L. 
Klemans e n K. v . Hooydonk i n d e fina l e v ersla g e n met 3-0 door 
een team van Oost-Gelderland, ' terwijl bij de meisjes 2 PSV/Ca
thrien in de finale geen moeite had met Huizen, dat met niet 
minder dan 26 teams voor de grootste deeln ame zorgde . Het team 
van PSV/Cathrien bestond uit M. Bakermans en P. de Groot . 
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In de meisjes 3 klasse werd Hotak tweede. In de finale verloor 
men van Koningslust met 3-0. 
Bij de jongens was alleen in de jongens 2 klasse een finale
plaats weggelegd voor Irene dat een team had dat bestond uit 
drie spelers zodat men steeds in een andere samenstelling 
speelde. F. Boute en F. v. Sprang werden in de finale enigs
zins verrassend verslagen door een team van Oost-Gelderland, 
met 3-2. 

DE TOTALE UITSLAGEN: 

Heren C -------
Heren D 

Heren E -------
I 

Heren F 

Heren G 

Heren H 

Dames 1 

Dames 2 

1e 
2e 

1e 

2e 
1e 

2e 

1e 

2e 
1e 
2e 
1e 
2e 

1e 
2e 

1e 
2e 
1e 
2e 
1e 
2e 
1e 
2e 
1e 
2e 
1e 
2e 

1e 

2e 
1e 
2e 

ATTC 3-2 
Shot (Wage
ningen) 
Oost-Gelder-
land 3-0 
Irene 
Oost-Gelder-
land 3-0 
Oost-Gelder
land 

Oost-Gelder-
land 3-0 
Belcrum 
PSV/C 3-0 
Huizen 
Koningslust 3-0 
Ho tak 

NOAD 3-0 
MV Doelburg 
Zuid 
Onkyo 3-1 
Nikon 
Nikon 3-0 
Evro-Sal 
v.v. '64 3-1 
ATTC 
v.v. '64 3-0 
OTTC 
Hotak 3-2 
Red Stars 
uvco 3-0 
Attaque 

Middelburg-
Zuid 3-0 
OTTC 
Evro-Sal 3-2 
ATTC 

N. v. Erp 
OTTC 

(G . Poonka-L. Willemse) 

(M.v.Zutpen-R . Boele) 

(N.Albers-J.Heutinck) 
(Th.Boon-F.A.Boute-F.v.Sprang) 

(J.Schoofs-E.Smit) 

(P.Heutinck-J.Kuyer) 

(L.Daans-L.v.Haaren) 
(L . Klemans-K.v.Hooydonk) 
(P.de Groot-M.Bakermans) 
(S.Jongerden-M.Fennis) 
(E.Schers-E.Boonenkamp) 
(K.Appels-P.Franke) 

(J.Simons-H.v.d. Broek) 

(P.v.Iren-K.de Vries) 
(S.Meuleman-E.Langendijk) 
(Th.Kole-K.Smolders) 
(C.Vos-M.v.d.Heyden) 
(J.v.d.Wezel-E.Verspiek) 
(E~Willemsen-M.Assmann) 

(H.Sackers-P.Theunissen) 
(T.Joosten-P.v.Gemert) 
(J.Meyer-R.Noorman) 
(W.Appels-L.Pals) 
(M.v.d.Tillaart-C . Jacobs) 
(M.v.Grinsven-E.Scheers) 
(F.v.d.Zènden-B.v . Geffen) 

(I.Osselaar-A.Kersten) 
(D , Willemse-M.Schuurkens) 
(J.de Boer-A.Janssen) 
(M.Hoes-A. Kho) 
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OPEN HELMONDSE 
KAMPIOENSCHAPPEN 
In het weekend van 31 oktober en 1 november j.l. werden in 
Helmond voor de 8ste keer de Open Helmondse Kampioenschappen 
gespeeld. Wederom waren deze kampioenschappen weer een suc
ces, zowel organisatorisch als sportief gezien. 
Ondanks dat er dit jaar geen mixed-klasse was zat het toer
nooi toch vol, op 20 tafels werden 529 jeugd- en 526 senio
reninschrijvingen verwerkt. 
Zoqls reeds enkele jaren was ook dit jaar weer een WEDSTRIJD
TAFEL met toebehoren te winnen, een jeugd- en seniorenwissel
trofëe, en dan niet te vergeten alle individuele prijzen. 

Bij de meisjes werd kampioene A. Vermeulen (Meppers), door in 
de Finale-poule vrij dik te winnen van zowel S. Bult (PSV/C) 
als van Y. Potting (MTTV), maar in de finale van de JUN B/C
klasse moest A. Vermeulen toch het onderspit delven tegen 
Y. Potting. 
Bij de jongens werd gestreden om de titel door C. Blom, P. 
Frijters beide van de Back Hands, J. v. Mierlo (Smash'73) en 
en E. v. Kempen (O.T . T.C.). Uiteindelijk kon E . v. Kempen zich 
kampioen noemen door vrij gemakkelijk te winnen van J. v. 
Mierlo. 

De strijd om de jeugdwisseltrofee was tot het einde erg span
nend. Verenigingen als Back Hands uit St. Willebrord, Geldrop 
uit Geldrop en P.S.V./Cathrien uit Eindhoven waren de koplo
pers wat betreft het halen van de punten. 
Door maar liefst 6 finales te winnen kon uiteindelijk P.S.V/C. 
de wisselbeker mee naar huis nemen met als eindstand 50 punten . . · 
2e werd de Back Hands met 44 punten en Geldrop werd 3de met 34 
punten. Dit resultaat was voor P.S.V./Cathrien een goede uit
gangspositie voor de volgende dag, omdat Red Stars en Stiphout 
respectievelijk 10 en 14 punten hadden, en zij de enige vere
nigingen waren met een grote seniorenafvaardiging. 

Bij de heren kan H. de Boer (Trias) zich Open Helmonds Kam
pioen noemen van 1981 doordat hij in de finale van de S-1 twee 
keer met 21-19 won van E. Beek. (Odion) Hij nam hierdoor re
vanche omdat hij al eerder op de dag verloren had van E. Beek 
in de finale-poule van de A-klasse. 
H. de Boer werd in de A-Klasse 2e. 
Bij de dames was het een complete Stiphoutse aangelegenheid, 
er was niet één finale waar geen Stiphoutse in zat. 
Gerde de Vocht-Nielen prolongeerde haar titel door in de f ina
le van de S-1 in twee games te winnen van Annemarie Chambon 
(PSV/Cathrien). In de finale van de B-klasse kreeg Gerda het 
een stuk moeilijker, nu moest zij aantreden tegen de zus van 
Annemarie, Karin Chambon (PSV/Cathrien), in deze wedstrijd 
moest Gerda alle beentjes bijzetten om het tot een goed einde 
te brengen, tot het einde bleef de wedstrijd spannend, maar 
aan het einde van de derde game had Gerda net iets meer in 
haar mars en won deze met 21-J 9. 
De strijd om de senioren-wisseltrofee was dit jaar niet zo 
spannend als andere jaren, dit kwam omdat er vanaf het begin 
maar twee serieuze kanshebbers waren. Dit was de vereniging 
Red Stars uit Venray en de organiserende vereniging Stiphout. 
Doordat Red Stars niet zo best uit de hoek kwam met hetbehalen 
van punten kon Stiphout zich al vrij vroeg i n de avond winnaar 
noemen van het Seniore n-toernooi. 
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Stiphout werd eerste met 53 punten, en 29 punten lager kwam 
nummer 2 De Meppers uit Heeze, toch een prima prestatie ge
zien de aantal inschrijvingen van De Meppers. 

De Hoofdprijs die te winnen was voor die vereniging die op 
beide dagen de meeste punten kon behalen, ging uiteindelijk 
toch weer naar de organiserende vereniging Stiphout, on
danks dat zij na de eerste dag een achterstand hadden van 36 
punten op P.S.V./Cathrien. De totaalstand is: 

1. Stiphout, Helmond 67 punten 
2 . P.S.V./C, Eindhoven 55 punben . 
3. B.Hands, St.Willebrord 44 punten 
4 . Geldrop, Geldrop 40 punten 
5 . De Meppers, Heeze 32 punten 

Red Stars, Venray 32 punten 
6. Attaque, Nijnsel 30 punten 
7 . Koningslust,Panningen 21 punten 
8 . J.C.V., Vught 20 punten 

Kadans, Best 20 punten 
O.T.T.C., Oss 20 punten 

9 • Bleu Star, Venlo 18 punten 
Taveres, Eindhoven 18 punten 

1 0. Alico, Schijndel 16 punten 

Ook dit jaar kan T.T.V. Stiphout weer terug zien op een prima 
verlopen toernooi, organisatorisch zat het weer heel goed in 
elkaar. En over de sfeer tijdens deze twee toernooj dagen was 
ook niet te klagen, dus reden genoeg voor Stiphout om te gaan 
werken aan het volgende toernooi. 

JEUGD TOURNOOI: --------------

Jun. A/B 1 . R. v. Dijk (Smash' 73) 
Jun. c 1 . S.Verbeek (PSV /C) 
Asp.A/B 1 . P.Baremans (Back Hands) 
Asp. c 1 . R.Stukker (Geldrop) 
Pup. A/B 1. P.Roeland (Effect) 
Pup. c 1 . R.Klarenbeek (Geldrop·) 
Welpen 1 . H.v.d.Gaarden(PSV/C) 
J-1 1 . E . v.Kempen (OTTC) 
J-2 1 . G.v.Doorn (Back Hands) 
J-3 1 . R.Stukker (Geldrop) 

2 . 
2 . 
2. 
2 . 
2 . 
2 . 
2 . 
2 . 
2. 
2 . 

M. v. Hoof 
Toernooileider. 

J.v.Mierlo (Smash'73) 
R.Heeren (Back Hands) 
G.Nijkamp (Back Hands) 
G.de Bakker(Irene) 
M.v.Kuyk (Red Stars) 
H.Nelissen (OTTC) 
J.Martens (Geldrop) 
J.v.Mierlo (Smash' 73) 
M.v.Kessel (Attaque) 
B.Bekkers (Red Stars) 

Jun. 1. J.v. Mierlo/ R. v. Dijk (Smash '7 3) 
l. J.P.Haenè~/ M.Janssen (Bleu Star) 
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Asp. 1. G.J.Peels/K.Emck 
2. P. Bulkmans/P. Roelands 

Pup./Welp.1. R. v.d. Vorst/J. ·Grinwis 
2. P. Manders/M. Michels 

Jun. B/C 
Asp. A/B 
Asp. C 
Pup. A/B 
Pup. C. 
Welpen 
J-1 
J-2 
J-3 

1. Y.Potting (MTTV) 
1. A.v.Nuland (OTTC) 
1. M.Bakermans (PSVlC) 
1. J. Rouw (Effect) ~ 
1. S.Wijnands (Koningslust) 
1. E. Schers (Koningslust) 
1. A.Vermeulen (De Meppers) 
1. A.v. Nulànd (OTTC) 
1. M.Bakermans (PSV/C) 

(P.S.V./Cathrien) 
(Back Hands/Effect) 
(Back Hands) 
(Stiphout) 

2. A.Vermeulen (De Meppers) 
2. S.Bult (PSV/C) 
2~ V.v.Sante (Geldrop) 
2. J.Theeuwen(Koningslust) 
2. G. v.d. Berg ( '21 ) 
2. E.Boonekamp (Koningslust) 
2. S. Bult (PSV/C) 
2. C.Hendriks (Red Stars) 
2. E.Schers (Koningslust) 

Jun. 1. A.Vermeulen/I.Reusken (De Meppers/Stiphout) 
2. M. Kuypers/D. v. Os (Stiphout) 

Asp 1. S.Bult/D.v. Os (Stiphout) 
2. M.de Buck/J.Rouw (Effect) 

Pup/welp 1. E.Schers/E. Boonenkamp (Koningslust) 
2. I. Berkers/S.Wijnands (Koningslust) 

SENIOREN TOURNOOI: 

Heren enkel: 

A. 1. E. Beek (Odion) 2. H. de Boer (Trias) 
B. 1 . J. 
c. 1. R. 

Cardinaals (Blue Stars) 
BogaarO. (Red Stars) 

2. P.v.Giersbergen (JCV) 
2. T. de Vocht (Stiphout) 

D. 1 . J. Verholen (De Meppers) 2. P.v.d.Boogaard (De Mep-
pers) 

E. 1 . T. Deelen (JCV) 2. H. Beks (jeep) 
F. 1. W.v.Hofstad 
G. 1 . H. Kuypers 

(Alico) 
(Stiphout) 

2. J.Lauryssen (Taveres) 
2. H.Klerkx (UVCO) 

H. 1 • B.v.Geffen 
S1 1 . H.de Boer 

(Attaque) 
(Trias) 

2. F.v.d.Zanden (Attaque) 
2. E. Beek (Odion) 

S2 1. J. Verholen (De Meppers) 2. T.Deelen · (JCV) 
S3 1. J.v.d.Zanden (De Meppers) 2. P.v.d.Sande (Kadans) 

Heren dubbel: ------------
A/B 1. A.v.d.Giessen/ J. Bonants (Red Stars) 

2. J. Hendriks/ P. v. Giersbergen (JCV) 

C. 1. P. Boogaard/R. Boogaard (Red Stars) 
2. T. de Vocht/H. Hunnekes (Stiphout/Seta) 

D. 1. J. Coppens/A. Verhappen (Achilles) 
2. T.v.Veghel/P.Bonants (Red Sta~s) 

E. 1. M.v.d. Eynde/P.v.d.Eynde ('21) 
2. W.v.Hofstad/J.Kuys (Alico, Kinawo) 

F. 1. T.v.d.Oetelaar/P.v.d.Sande (Kadans) 
2. F. Kurstjens/B.Geurts ('t Belke) 

G. 1. J. de Beer/B. Bischoff (Sios West) 
2. M.Steiger/H.v.Kollenburg (Kadans) 1s}W 



H. 1. F.v.d. Zanden/B.v.Geffen (Attaque) 
2. J.Vereyken/F.Segers (Stiphout) 

B. 1. G. de Vocht (Stiphout) 
C. 1. D.v.d.Heuvel (Red Stars) 
D. 1. K.v.Sleeuwen (Stiphout) 
S1 1. G. de Vocht (Stiphout) 
S2 1. M.v.d.Poel (Stiphout) 

Dames dubbel: ------------

2. K.Chambon (PSV/C) 
2. J.Segers (Stiphout) 
2. I.Blaaupot (Red Stars) 
2. A.Chambon (PSV/C) 
2. K.Steeghs (Panningen) 

B/C 1. J.Segers / G. de Vocht . (Stiphout) 
2. L.v.Hout / M.v.d.Horst (P.S.V./C / Helmond'57) 

D. 1. M.v.Vessem / A.Meulendijks (Jeep/Stiphout) 
2. K.v.Sleeuwen / M.Rijkers (Stiphout) 

BACK. HANDS TOERNOOI SENIOREN 27-12-1981 

Het toernooi kende een vlot verloop. De 146 heren en 33 dames 
waren met hun wedstrijden vóór half zeven klaar. 
Bij de heren in de hoogste klasse was Peter van Genegen van 
Hotak'68 een klasse apart. Ditzelfde gold voor Marlies van 
Happen van Hotak'68 bij de dames. 
Ook verschillende andere klassen werden door jeugdige deelne
mers gewonnen. Zo won Joost Schoenmakers (Deso) de D-Klasse, 
Frank v.d. Vaart (Tanaka) de F-klasse en de S3-klasse en 
Desirée Lijmbach (Roosendaal) de G-klasse. De H-klasse werd 
beheerst door een zestal te sterke spelers. 
Hun wacht dan ook een licentie-verhoging. Jarruner dat de wed
strijdleiding aan het eind van het toernooi meer bezig was 
met het opruimen van de tafels dan met het verwerken van de 
laatste uitslagen. 

Heren enkel 

ABC 1. P.v.Genegen 
2. L.Kopmels 

(Hotak 
(Victoria) 

D. 1. J. Schoenmakers (Back Hands) 

2. J.Versteylen (Deso) 

E. 1. H. Beks (Jeep) 

2. Quang Loi (V.V. '51) 

F. 1. F.v.d.Vaart (Tanaka) 

2. J.Wagtmans (Back Hands) 

G. 1. D.Lijnbach (R'daal) 
2. H. Klerck (UVC0'71) 

b.g. J. Maas 

Heren dubbel 

ABC 1. v.d.Vorst/Kil (TCS) 

D. 

E. 

2. P.v.Genegen/G.Gos
selink (Hotak) 

1. T.v.Oevelen/J.Ridder 
(Hotak '68) 

2. J. Biskop/F.Knobel 
(Roosendaal) · 

1. B.Jongenelen/C. 
Heeren (DESO) 

2. C.v.d.B~and/R.Mees
ters (R'daal) 

F. 1. M.Aartsen/J.Aartsen 
(Tanaka) 

2. F.v.d.Vaart/R.Lauwe
rijssen (Tanaka) 

G. 1. G.v.Dooren/J.Koevoets 
2. H.de Bekker/K.Roks 

Markiezaat 
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H. 1. J. Koevoets 

2. L. Pals 

Heren extra 1 

1. P. v. Genegen 
2. L. Kopmels 

Heren extra 2 

1. J. Biskop 
2. H. Beks 

Dames enkel 

(Back Hands) 

(Hotak' 68) 

(Hotak' 68) 
(Victoria) 

(R'daal) 
(Jeep) 

AB 1. M.v.Happen (Hotak'68) 
2. L. Veraart (V.V. '51) 

C. 1. L. Coppens (Smash'70) 
2. Y.Schrauwen(V.V. '51) 

Dames dubbel 

H. 1. B.Ernmerik/J.Burgers 
· (Breda) · 

H. 2. A.v.Hulten/P.v.Hul
ten (TTVE) 

1. F.v.d.Vaart (Tanaka) · 
2. R. Lauwerijsen (Tanaka) 

D. 1. M.v.d.Klauw 
2. A.Karremans 

(Smash' 7 0) 
(Hotak) 

1. C.v.d.Horst/L.Veraart 
2. R.Boudens/H.v.d.Ven 

( TCS /VV ' 51 ) 
(Sios West) 

1. M.v. Happen (Hotak'68 
2. L.Veraart (VV'51) 

Verenigingsprijs Senioren 

1. Hotak'68 
2. Roosendaal 
3. Vice Versa'51 
4. Tanaka 
5. TCS 
6. Back Hands 
7/8. Deso f 

Smash'70( 

30 punten 
14 punten 
13} punt 
13 punten 
12} punt 
12 punten 

8 punten 

BACK HANDS TOERNOOI JUNIOREN 

Dames extra 2 
-----~-------

1. M d'Haens (Hotak'68) 
2. C.v.d.Horst (TCS) 

Traditiegetrouw organiseerde ttv Back Hands op 2e Kerstdag weer 
het jeugdtoernooi. Evenals in vorige jaren verliep de organi
satie prima, hoe onmogelijk ook maar het was zelfs beter dan in 
andere jaren. Het meest gevoelige punt van elk toernooi HET 
TIJDSCHEMA bleek zelfs tijdens de allerlaatste jeugdwedstrijden 
precies te kloppen. Doordat het aantai tafels was uitgebreid, 
was men zelfs vroeger klaar dan de laatste jaren. 
Het totaal aantal inschrijvingen bedroeg 556 (alleen jeugd). 
Alleen in het dubbelspel in de jongste leeftijdscategorie waren 
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zowel bij de jongens als meisjes maar net genoeg deelnemers 
(sters) voor de finale. Gelukkig was daarnaast dat bij de 
jongens de A en B categorie steeds apart ingedeeld kon worden, 
de deelname bij de meisjes was hiervoor niet groot genoeg. Een 
punt wat we echter vaak op dergelijke toernooien zien en waar
in eigenlijk met spoed wijziging gebracht dient te worden. 
Voortreffelijk was daarnaast wel, dat men de jeugd in vier 
extra klassen liet inschrijven, zodat welpen niet op hoeven te 
boksen tegen aspiranten. Maar eens te meer moet me van het 
hart, dat toch ook bij de welpen een licentie dient te komen . 
Al is het dan alleen maar een A- en een C-licentie (dus voor
lopig nog geen B!) 
Léon de Kok (Markiezaat) slaagde er in om de J1 . te winnen van 
Peter Frijters (Back Hands), maar in de eigen leeftijdsklasse 
nam de Back Handsspeler duidelijk revanche. Bij de meisjes 
was het Yvonne de Prenter (Hotak) die zich het sterkst mocht 
noemen door een zege op A. Vermeulen (Meppers) ' 

AB 1. Peter Frijters (Back Hands) 
2~ Leon de Kok (Markiezaat) 

AB 1. Gerry Nijkamp 
2. Peter Baremans 

(Back Hands) 
(Back Hands) 

AB 1. F.v.Sprong (Irene) 
2. Niels v.Elzakker (Hotak'68) 

1. Ronny Ossenblok (BackHands) 
2. Mario Heeren (B0ckHands) 

1. Leon de Kok/Robert-Jan Hertog 
(Markiezaat) 

2. M.Broers /F.v ~ Sprang (Irene) 

~~~s~~~-E~E~-~~ee~~ 

1. T.Verstijlen/W.Nijkamp 
(Back Hands) 

2. J.Grinvis/R.v.d.Vorst · 
(Back Hands) 

P. ·Kil B.G. 

C. 1. P. Theunissen (Belcrum) 
2. E. Wouts (Roosendaal) 

C. 1. J. de Bijl (PSV/C) 
2. Robert de Haas (M'zaat) 

C. 1. P.v.d.Velden (TTVE) 
2 . A.v.Dueren den 

Hollander (Fijnaart) 

1. K. Emck/E.Yntema (PSV/C) 

2. Gerry v.Dooren/Gerry 
Nij kamp · 

1. M.Heeren/R.Ossenblok 
(Back Hands) 

2. F.v.Sprong/M.v.d . Vorst 
( Irene/W ' 61 
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1. Leon de Kok (Markiezaat) 
2. Peter Frijters (Back Hands) 

1. R. de Haas (Markiezaat) 
2. J. de Bijl (PSV/C) 

1. A.Vermeulen (de Meppers) 
2. A. Tettero (Markiezaat) 

~~!~i~~-E~E!!!~~-~~~~! 

1. Karin Appels (Hotak'68) 
2. M. Musters (Markiezaat) 

1. N.v.Elzakker/P.Jansen (Hotak'68) 

2. A.Vermeulen/A.de Bruyn 
(De Meppers/Tanaka) 

1. A.vd.Borst/P.Franke (Tornado) 

1. K. Emck (PSV/C) 
2. E. Kuyper (Hotak'68) 

~2~9!~~-~~~~1-~!~E~_i 

1. M.v.d.Vorst (VV'51) 
2. J. Vreugde (VV'51) 

1. M.Baekermans (PSV/C) 
2. M. Kunst (Marki~zaat) 

1. Y.v.Sprang (Irene) 
2. J. Meeuws (TC0'78) 

~~!~i!~-~!E~~~èè!! 

1. Y.de Prenter/K.Appels 
(Hotak'68) 

2. S.Bult/M.Bakermans 
(PSV/C) 

1. J.Meeuws/P.Meeuws 
(TC0'78) 

2. K.Phylipsen/M.Vreeken (Tornado) - 2. S.v.Sprang/Y.v.Sprang 
(Irene) 

Meisjes enkel extra 1 

1. Y. de Prenter (Hotak'68) 
2. A. Vermeulen (De Meppers) 

1. M. Bakermans (PSV/C) 
2. J. Phylipsen (Tornado) 

Verenigingsprijs 

~~~g~: 1. Back Hands 
2. Markiezaat 
3. PSV/C 
4. Hotak 
5. Tornado 

32 punten 
31 punten 
23 punten 
21! punt 
14 punten 

Meisjes enkel extra 2 

1. C. Kunst (Markiezaat) 
2. M.Kunst (Markiezaat) 

~~!!i~!-~~~~!-~!~E~-! 

1. M. Vreeken (Tornado) 
2. W. de Bakker (Markiezaat) 

19 



NIET VERGETEN .... 

Vóór 1 april jeugdteams op te geven voor de jeugd beker finales. 
Regionaal moeten selectiewedstrijden georganiseerd worden v66r 
1 april. 
Voor gedetailleerde informatie zie de november Mixed van 1981 
of neem contact op met: 
N. v. Erp 
Begijnenstraat 45 
Oss. 
Tel. 04120-32106. 

-<t*********************************************************************************** 
* : 
* * 
~ GEZOCHT.... ! 
* * * * : Ç~EE~~E~~~~~~~~-~~-E~~~~~~~E~~-~~~E-~~-~~~~~ · ! 
* * * * * * * Een jaar lang heb ik geprobeerd de vele tafeltennisactiviteiten * 
* * * in de Afdeling Brabant de nodige aandacht te geven in de Mixed. * 
* * : Een punt van extra zorg daarbij is dat de verdeling over de ! 
* regio's zo eerlijk mogelijk is. * 
* * * Maar U zult begrijpen dat het voor een man ondoenlijk is op al- * 
* * * le plaatsen aanwezig te zijn, zeker niet bij toernooien en bij- * 
* * * zondere gebeurtenissen in verenigingen. * 
* * * Gelukkig zijn er altijd bereidwillige toernooi organisatoren * 
* * * en verenigingsbestuurders die uit eigener beweging informatie * 
* * : sturen die geschikt is voor publikatie in de Mixed. ! 
* Maar met name de interviews met verenigingsbestuurders en spe- * 
* * * lers vergt erg veel kostbare reistijd, waar best op bezuinigd kan * 
* * * worden, als in de betreffende regio's iemand bereid is dat voor * 
* * ~ zijn rekening te nemen. : 
: Ik zoek dan ook een tafeltennisenthousiast in de regio's West- en ! 
! Midden Brabant die verenigingsnieuws uit die regio's kan door- : 
: geven en eens in de drie maanden op pad gaat voor een interview. : 

* * * * * Verenigingsbestuurders die denken dat binnen hun vereniging ge- * 
* * * schikte kandidaten voor dit werk zijn, gelieve contact op te * 
* * : nemen met mij. U bewijst er Uw regio en de Afdeling een grote : 
* dienst mee. * 
* * * * * * : Wil v. d. Bragt. : 

~**********************************************************************************- . 

TTV Prinsenbeek gedupeerd 

Half december is TTV Prinsenbeek onaangenaam verrast doordat de 
in aanbouw zijnde, gehuurde ruimte gedeeltelijk door brand ver
woest is. De nieuwe ruimte (300 m2 speelruimte en 50 m2 ontmoe
tingsruimte) zou 1 januari in gebruik genomen worden. De brand 
is waarschijnlijk ontstaan bij het lassen van een dakspant. 
Materiaal voor het inrichten van de ontmoetingsruimte ging bij 
de brand verloren. Voorlopig blijft TTV Prinsenbeek in de oude, 
beperkte ruimte spelen. 
Men houdt rekening met een vertraging van een maand. 
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Uit de clubbladen / / -
... ~ : : -- .. 
,... , 

in de Mixed r ··.; -.. -

In het clubblad van Nikon uit Valkenswaard lezen we 't volgende: 

"De problematiek van de overlast die de buurt mogelijk zou kun
nen ondervinden, is uitvoerig tijdens een buurtbijeenkomst be
sproken bij en met Nikon. In het verleden is het gebleken dat men 
hinder heeft ondervonden van de tennisclub~ die een parkeer
plaast heeft in het verl~ngde van de Nieuwstraat. Er wordt ver
zocht of iedereen zonder geiuidsoverlast (Claxoneren e.d) de 
straat wil verlaten." 

In het 
tekend 
op de 
BAK 
AKKO 
TC 
BZN 
OCW 
WESA 

clubblad van TTV Veldhoven worden vele artikeltjes onder
of aangekondigd met afkortingen. De "Mi.xed-redaktie" gokt 

volgende betekenis: 
= Bijzondere Aktiviteiten Kommissie 

Akkoinodatie-Kommissie, .Aktivitei ten Kommissie 
= Technische Commissie -
= Bestuurslid-Zonder Naam 
= Onderhanden Commissie Werk 
~eer ~en ~amenwerkingsverband 

In "Van de groene tafel'', het clubblad van OTTC uit Oss staat een 
uitnodiging voor een rikconcours. Om te voorkomen dat de gezellige 
avond eindigt in gemor en ruzie zijn debel~ngrijkste "twistpunten" 
van het kaartspel in een reglement opgenomen. 

In "Batgeheimpjes" van RKC uit Waalwijk bevat de "koopjes"-pagina 
niet de gebruikelijke batjes, schoenen e.d. maar L.P.'s. 
Er is voor elk wat wils tegen aantrekkelijke prijzen. 

"Be a sportsman" van BSM uit Dongen geeft een bespiegeling over 
de invloed van de elctronica in de jaren tachtig, op ons dagelijks 
leven. Tot 1989 is aangegeven wat er zoal veranderd door al die 
electronische spulren. Tafeltennis blijft blijkbaar onaangetast. 
Tot 1989 dus in ieder geval nog met bat, bal en tafel. 

In "WvvTK" van Taveres uit Eindhoven staat een verslag over de 
Europacup wedstrijd van Nikon. In het verslag wordt apart aan
dacht besteedt aan het moeilijke werk van de scheidsrechter en de 
coach. 

Voor de eerste keer ontvingen we het clubblad van Flash uit Eind
hoven. In het keurig verzorgde blad staat naast de gebruikelijke 
onderwerpen een rubriek met "Nièuws van de Afdeling Brabant". 

In de clubkrant van TTV Kruiskamp'81 uit Den - Bosch staat een 
brief van drte meisjes die zich beklagen over het geringe aantal 
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trainingsuren. De redactie van het clubblad hee{t tevens het 
positieve antwoord van het bestuur afgedrukt. 

In Alico-Spetters van TTV Alico uit Schijndel pleit een lid van 
de Technische Commissie voor een nieuw competitiesysteem om de 
jongere spelers wat sneller te laten rijpen. De opzet is geba
seerd op het systeem in het betaalde voetbal: Een select~e van 
6 á 7 spelers waaruit per wedstrijd het eerste wordt samenge
steld. De spelers die niet opgesteld worden, spelen in het re
serve team in de reserve eredivisie. 
Daarmee zouden de clubs wat meer rekening kunnen houden met de 
vorm van de dag en kan iedere getalenteerde speler toch op hoog 
niveau ervaring blijven opdoen. 

Voor 't eerst ontvingen we het clubblad van TTV Budilia. In het 
goed v~rzorgde blad lezen we de perikelen van een redactielid 
dat de vorige keer zonder succes het clubblad bij de "Mixed
redactie" wilde bezorgen. 
De PTT lukte het wel. 

In "Belcrum-giller" van TTV Belcrum uit Breda wordt een vergelij
king getrokken tussen het bouwen van een kerk in de middeleeuwen 
en een tafeltenniscentrum in deze jaren. Men vraagt zich af wel
ke geldbronnen de Middeleeuwse geestelijken aanboorden. 
Er wordt de volgende suggestie gedaan om aan geld te komen. 
"Het eerste Herenteam moet 50 wedstrijden achter elkaar winnen 
in de competitie" . 
Van heide en verre zullen dan de gelovige tafeltennissers naar 
ons klubgebouw stromen om het reliek te vereren en aan te raken 
en met elkaar over het wonder te praten. Voordat de vrome be
zoekers weggaan zullen ze rijke gaven achterlaten en dan zal 
binnen korte tijd ons nieuwe tafeltenniscentrum uit de grond ver
rijzen (weer een wonder)." 

In de "clubgalm" van ATTC uit Aarle Rixtel gaat de voorzitter 
serieus in op de kritiek van de leden. 
Hij geeft een opsomming van de werkzaamheden van de diverse 
bestuursleden, die dat vrijwillig en naar beste kunnen doen. 
Daarbij wordt aangegeven wat het verschil is (bestuurlijk gezien) 
tussen een gezelligheidsvereniging en een vereniging die bewust 
kiest voor prestatie-tafeltennis op top niveau. 

In het "december" nummer van "Smashparade" van TTV Het Markie
zaat" uit Bergen op Zoom geven een aantal leden blijk van hun 
"rijm-talent". De overpeizingen van een recreant en een terug
blik op de jeugdcompetitie zijn in aardige gedichten weergegeven. 

In "Kadans serveert" van TTV Kadans uit .Best staat het clubblad 
bol met kranteknipsels n.a.v. het behaalde kampioenschap vaa het 
eerste team. Voor het eerst in het 17-jarig bestaan gaat Kadans 
nu landelijk spelen. 

In het clubblad "Smash" van DESO uit Roosendaal wordt volop aan
dacht besteedt aan het jubileum . 
De "Mixed-redactie" komt hier volgende maand op terug . 
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NTTB-Af deling Brabant 

Zo.31 .01 .82 Panningen 

zo.14.02.82 Culemborg 

zo.07.03.82 Utrecht 

wo.10.03.82 Helmond 

za.13.03.82 Utrecht 
zo.14.03.82 

za.20.03.82 Zevenbergen 
z0.21.03.82 

zo.21.03.82 Eindhoven 

zp.21.03.82 Vught 

f ) 

Jeugdranglijst A Toernooi en welpen 

Finales Nationale Jeugdmeerkampen 

Ned.Kampioenschappen 1982 voor se
nioren met C-Licenties 

Nederland-Rusland (interland) 

Ned.kampioenschappen 1982 voor se
nioren met een A of B licentie 

Regionale West-Brabantse kampioen
schappen 1982. 

Regionale kampioenschappen Eind
hoven 1982 

Regionale kmpioenschappen Den 
Bosch 1982. 

- J 

Jeugdcie. afd. Noord-Limburg 
H. Thijssen,Westsingel 24, 
5801 TW Venray. 

C.T.W. N.t.t.b. 
J.v.Manen,De Tjalk 6, 3904 ST 
Veenendaal Tel.08385-10301 

Afd.Utrecht. Mej.E.Vos 
Anna Palownalaan 134, 3708 HN 
Zeist Tel03404-17574 

Sportcie. N.t.t.b. en t.t.v. 
Stiphout Helmond 
F.Geubbels, Deelenstraat 5 
5708 KJ Helmond Tel.04920-43664 

Afd. Utrecht 
Mej. E.Vos zie boven 

T.C.S. 1 Steenbergen en DES0 1 R'daal. 
J.Maas, Odiliadonk 21,4707 TJ 
Roosendaal. Tel.01650-41590 

PSV/Cathrien, E~ndhoven 
G.Beurskens,Henkenshage 8, 5653 
PX Eindhoevn tel.040-519720 

J.E.E.P. Vught 
P.Rombouts,Maarten Trompstr. 44 
5262 VM Vught. Tel.073-560190 


