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NUMMER 2 FEBRUARI 1982 

van de 

redactie 

Centraal in deze "Mixed" staan de Brabantse kampioenschappen die 
dit jaar in Roosendaal werden gehouden. Geografisch gezien, buiten 
't hart van Brabant, organisatorisch gezien in de nabijheid voor 
pakweg, de helft van de Brabantse tafeltennissers. Voor de andere 
helft was 't toch nog een hele reis. 
Maar er is ook geen keuze, bij handhaving van de oude formule: 
Eén tafeltennishappening voor alle Brabantse tafeltennissers. 
Die formule lijkt niet meer haalbaar, omdat er géén accommodatie 
te vinden is in Brabant die aan alle criteria voldoet: groot ge
noeg voor alle tafeltennissers, centraal gelegen en gezellig 
genoeg voor spelers en toeschouwers. 
Het ledental is zo sterk gegroeid dat je je moet afvragen of er 
niet een andere oplossing is. (Als 50% inschrijft komen er 2600 
tafel tennissers! ! ) . 
Men zal het moeten zoeken in splitsing naar sterkte of selectie 
via regionale kampioenschappen. 
Ondanks de grote deelname was het een vlot afgewerkt toernooi. 
Alle lof voor de West-Brabantse organisatoren, die ondanks de 
tegenslagen bij de voorbereiding (wegvallen subsidie, geen of 
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weing medewerking van de publiciteitsmedia) en op de dag zelf 
(wegblijven van 3 A-senioren, waaronder de publiekstrekker 
Potton) het hoofd koel hielden. Het toernooi liep op schema, de 
"toppers" speelden dicht bij 't publiek én op tijdstippen dat 
er veel publiek was. 
Een mooi stuk werk van "professionele" vrijwilligers. 
De uitslagen én de bevindingen van de Bondsgedelegeerden vindt 
U verderop in dit blad. 

De "pers- en propaganda" commissie levert voortaan een vaste 
bijdrage in de "Mixed''. De belangrijkste punten uit de vergade
ringen van het Afdelingsbestuur .zullen worden toegelicht, zodät 
U op de hoogte bent van wat er speelt in de Afdeling. "Uit de 
Bestuursvergadering" heet deze vaste rubriek. 

In de toekomst zal in de "Mixed" ook aandacht besteed worden 
aan de Brabantse teams in de landelijke compet~tie. 
Omdat de Mixed maandelijks verschijnt en het daarom erg moeilijk 
is om actueel te zijn, wordt in de eerste Mixed die na de com
petitie verschijnt, een terugblik gegeven op de vertegenwoordi
gers in de landelijke competitie, ~awel jeugd als senioren. 

Veel leesplezi~r, 

Wil v.d. Bragt. 

of ficiele 

1ned edel ingen 

Adreswijziging 

Luto 

Penningmeester: J.C. v. Gorp, Kasteel Cannestraat 93, 5037 TB 
Tilburg. Tel. 013-673854. 

De secretaris van Kruiskamp'81 is verhuisd. 
Zijn adres is: T.A. Viveen 

Nikon 

Mgr: Diepenstraat 23a 
5212 BT · Den Bosch. 

Wedstrijdsecr. Jeugd: 

F. v. Bree, Kerstroosstraat 25, 5552 NN Valkenswaard. 
Tel. 04902-16800. 

Bestuurssamenstelling van Hamarith. 

Voorz. M. 
Secr. M. 
Pennm. J. 
W. Jun. B. 
W. Sen. 

Vermaat, Molenstraat 91, 5317 JE Nederhemert 
Bracht, Schoolstraat 3, 5317 JD Nederhemert 
Vos, Ormelingstraat 23, 5317 JB Nederhemert 
Schalk, Waaldijk 30, 5303 CE Zuilichem 

, , , , , , , , 

04185-429 
04185-561 
04185-474 
04187-1355 
, , , , 
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Bestuurssamenstelling van Venhorst. 

Voorz. R. Derkse, Meidoornstraat 2, 5428 GK Venhorst 04925-717/236 
Secr. T. Lunenburg, Statenweg 111, 5428 NL Venhorst 04925, 389 
Pennm. W. v. Boerdonk, De Elzen 6, 5427 RC Boekel 04922-1612 
W. Jun. ------
W. Sen. zie secretaris. 

Elshout heeft een nieuwe wedstrijdsecretaris: 
G. de Laat, v. Marnixstraat 48, 5151 CW Drunen 04163-74555 
Komt i.p.v. S. Wijgerse. 

Bij de vereniging Kinawo wordt het wedstrijdsecretariaat senioren 
bij de heer J. Gabriëlse, Retiestraat 35, 5628 PC Eindhoven, . 
Tel. 416600 omdat de heer J. Tulp in het ziekenhuis ligt. 

Luto heeft een nieuwe wedstrijdsecretaris jeugd: 
S. Baarda, Gerlachusstraat 31, 5175 AK Loon op Zand 04166-2823. 

Nieuwe bestuurssamenstelling van B.S.M. 

Voorz. M. Gerards; Sweelinkstraat 1, 5102 XG Dongen Tel.126127 
Secr. J. Dirven, ~ast. Dirvenstraat 26, 5104 BC Dongen 
Pennm. T.v.Vorstenbosch, Julianastraat 96, 5104 ES Dongen Tel. 

13794. 
W.Jun. M.Kouwenberg, Tramstraat 89A, 5104 GK Dongen. 

uit de bestuursvergadering ......... . 

Onlangs benaderde Wil v.d. Bragt mij met de vraag of het mogelijk 
zou zijn om in de Mixed maandelijks verslag uit te brengen van 
het besprokene in de bestuursvergadering van het Afdelingsbestuur. 
Na hierover ruggespraak te hebben gehouden met mijn mede-bestuurs
leden, heb ik deze V.raag bevestigend beantwoord. Het lijkt mij een 
goede zaak dat de bestuurders van de tafeltennisverenigingen in 
onze afdeling, bij wie de Mixed immers in hoofdzaak in de brieven
bus valt, op de hoogte worden gebracht van die zaken die de aan
dacht- hebben van het afdelingsbestuur. 
Naar mijn mening heeft het weinig zin om integraal de notulen van 
de vergadering te publiceren. Het lijkt mij het beste 'n soort 
bloemlezing te geven van de belangrijkste zaken die in de vergade
ring aan de orde zijn geweest. Ik hoop dat deze maandelijks ·terug
kerende rubriek 'n bijdrage kan leveren aan 'n goede verstandhou
ding tussen de verenigingsbesturen enerzijds en het Afdelingsbe
stuur anderzijds. 

Verslag van de vergadering van ~9 januari. 

Het bestuur is van mening dat de Brabantse Kampioenschappen '82 
als geslaagd beschouwd kunnen worden, doch betreurt het dat de 
orqanisatie door de overweldigende belangstelling van de jeugd, 
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gedwongen werd 'n knock-out systeem toe te passen. Wellicht dienen 
~ we volgend jaar over te gaan naar 'n andere opzet; gedacht wordt 

aan regionale voorrondes. Voorts is men van mening dat de accommo
datie (Leysdream) niet zo geweldig was, maar helaas kon er dit 

~ jaar geen andere gelegenheid gevonden worden. 
Vervolgens spreekt het bestuur er zijn ongenoegen over uit, dat 
sommige gerenommeerde Brabantse spelers 'n conditietraining be
langrijker vonden dan deelname aan de Brabantse Kampioenschappen. 
Zien zij het belang van 'n goede promotion van de tafeltennis-
sport niet in? · 
Het recreantentoernooi is door oorzaken van buitenaf (te late · 
aankondiging in de plaatselijke pers) helaas gedeeltelijk mislukt. 
Besloten wordt de verenigingen die de organisatie van de Brabant
se Kampioenschappen '82 op zich genomen hebben schriftelijk te 
bedanken.· 

Aan de orde is het beleid en de doelstellingen van de Technische 
Commissie. Wat wil men bereiken met de afdelingstrainingen? 
Volgens welke criteria worden spelers voor zo'n training geselec
teerd? 
Ton van Happen zal hierover op korte termijn duidelijkheid ver
schaffen en zal middels de "Mixed" deze duidelijkheid ook ver
schaffen aan de verenigingen. 

Het hoofdbestuur komt op de komende bondsvergadering waarschijn
lijk met het voorstel de medische keuring voor competitiespelers 
weer verplicht te stellen. Hoe staat het Afdelingsbestuur hier 
tegenover? Daar het preciese voorstel ons nog niet bekend is, 
wordt besloten het AB-standpunt m.b .. t. deze materie op te schor
ten, totdat we weten wat het definitieve voorstel wordt. Om ons 
enigszins te kunnen oriänteren zullen we de Koninklijke Vereniging 
voor Geneeskunde aanschrijven met het verzoek om voorlichting. 

4. ~~g!~~~±~_e!i~~~~~~~!-~~!9~±!i~§-~f9§!~~s~~-~§!_~~!_g~~!99~= 
stuur. 

Op 19 februari vindt deze jaarlijkse bijeenkomst plaats in Tilburg. 
Agendapunten die Brabant zal indienen: 

- medische sportkeuring 
- districtscompetitie 
- WA-verzekering. Is de afdeling via de WA-verzekering van de 

NTTB verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid? 

Kascommissie: de verenigingen in Midden-Brabant worden aangeschre
ven om leden voor de kascommissie te leveren. 

De basisscholenkampioenschappen werden op 4 januari gespeeld en 
zijn goed verlopen. 

Accommodatiezaken: bij deze commissie komen de laatste tijd ver
schillende verzoeken binnen om raad en bijstand bij het van de 
grond krijgen van een "eigen-home". De commissie zal trachten dit 

j zo goed mogelijk te doen. 
,, 
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Binnenkort komt 'n folder uit, waarin de nodige aandacht aan de 
problemen m.b.t. deze materie zal worden geschonken. 
Deze folder zal aan de verenigingen worden toegestuurd. 

Namens de commissie Pers en Propaganda 

Frits van der Aa. 

LICENTIE BELEID SENIOREN. 

Momenteel hebbeh in de Afdeling Brabant ruim 1.000 leden een li
centiepas, op zich een acceptabel aantal. Helaas zijn nog velen 
in de afdeling niet op de hoogte van de mogelijkhèden van pro
motie en degradatie van licenties. 
Met promotie of degradatie wordt in dit kader bedoeld het krijgen 
van een hogere of lagere licentie. 

De mogelijkheden om een hogere licentie te krijgen zijn: 

1. Het behalen van 6 punten op toernooien. Dit heeft in vrijwel 
alle gevallen tot gevolg dat betrokkene één of meer licenties 
promoveert. 

2. Wanneer betrokkene zelf een hogere licentie. wenst, kan hij/zij 
hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij de afdelings
commissaris toernooien en wedstrijden. In het geval van Brabant 
is dat ondergetekende. 
In vrijwel alle gevallen worden deze verzoeken gehonoreerd. 

3. Wanneer de betreffende funktionaris vindt dat een speler of 
speelster met een te lage licentie speelt. Het kan nl. voor
komen dat iemánd slecht incidenteel aan een toernooi deelneemt, 

· hierdoor niet snel een aantal punten scoort terwijl zo iemand 
wel enorm in spelpeil gestegen is. 
Hulpmiddelen om een dergelijk geval te kunnen bepalen zijn: ~ 

competitie-resultaten, ervaringen van bondsgedelegeerden en 
organisatoren op toernooien en wedstrijden en op aangeven van 
andere bondsofficials zoals competitie leiders. 

De mogelijkheden om een lagere licentie te krijgen .zijn: 

1. Het indienen van een schriftelijk en met redenen omkleed ver
zoek bij de betreffende commissaris toernooien en wedstrijden. 
Het honoreren hiervan hangt af van het verzoek en de redenen. 

2. Wanneer de betreffende functionaris van mening is dat een 
speler of speelster met een te hoge licentie speelt. 

Ondanks, dat het hebben van een geldige licentiepas voorwaarde 
is voor deelname aan beker-competitie, meerkampen, toernooien 
(zowel afdelings- regionale- als landelijke toernooien) en andere 
evenementen moet ik constateren dat nog velen in onze afdeling 
een dergelijke licentiepas niet hebben. 
Om teleurstellingen te voorkomen luidt mijn advies dan ook om als
nog een licentiepas aan te vragen bij ondergetekende. Het aanvra
gen van een licentiepas is kosteloos .. U hebt alleen een recente 
pasfoto nodig, die U bij de aanvrage moet bijsluiten. Ook kunt 
U bij ondergetekende terecht voor nadere informatie. 

C.T.W. Brabant,F.W. Geubbels 
Deelenstraat 5, 5708 KJ Helmond 
Tel.: 04920-43664 
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MEISJESKOMPETITIE 

In seizoen 1982/1983 met leeftijdsindeling? 

Reeds een paar seizoenen worden er op de jaarvergadering van de 
afdeling Brabant vragen gesteld over een meisjeskompetitie met 
indeling naar leeftijd. Een zaak die de jeugdkornmissie steeds 
is blijven volgen. Maar op een onverantwoorde wijze overgaan 
tot een leeftijdsindeling was tot heden toe nog niet mogelijk. 
Er moet n.l. nogal met wat punten rekening worden gehouden. 
Om er maar een paar te noemen: · 
de reisafstanden mogen, zeker in het 1e kompetitiedeel, niet te 
groot worden, er moet op sterkte ingedeeld worden. Bovendien 
moet het 2e kompetitiedeel ook interessant zijn en moet men niet 
praktisch tegen dezelfde teams behoeven te spelen. 
Gezien het nog steeds groeiende aantal meisjesteams in de jeugd
kompetitie van onze afdeling wil de Jeugdkompetitie voor het 
seizoen 1 82- 1 83 gaan bekijken of een indeling naar leeftijd moge
lijk is. Als dit dan op een verantwoorde wijze mogelijk is, dan 
zal hiermee in het komende seizoen gestart gaan worden. 
Om nu niet nog eens extra terug te moeten voor informatie van de 
verenigingen zullen de teamopgave voor het seizoen '82/'83, die 
overigens op 1 juli ingezonden moet zijn, als volgt moeten ge
beuren: 

U ontvangt van het bondsbureau de normale teamlijsten die u 
altijd gebruikt. 
Hierop vult u al uw teams in, volgens de huidige kompetitie op
zet: Dus bij de jongens met 2 junioren, aspiranten en 'n gecombi
neerde pupillen/welpen kompetitie. Bij de meisjes de teamsamen
stelling op geven zonder rekening te houden met de leeftijd. 
Dus zoals de huidige meisjes kompetitie. 

Verder ligt het in de bedoeling dat u 'n 2e (aparte) teamlijst 
ontvangt waarop u uw méisjesteams opgeeft naar leeftijd. U moet 
er vanuit gaan dat u in de junioren-klasse uitsluitend meisjes 
op mag stellen die dan ook junior zijn. 
Bij de meisjes junioren wordt bedoeld de internationale junioren
klasse, d.w.z. voor het seizoen '82/'83 meisjes die geboren zijn 
vóór 1-7- 1 68. 
In de kadetten-klasse spelen dan zij die geboren zijn na 30-6-'68. 
Bovendien moet u, zoals ook nu reeds het geval is bij de jongens, 
het sterkste team als het hoogste (dus met het laagste volgnummer) 
team aanmelden. Alleen met een vooraf aangevraagd dispensatiever
zoek (en goedgekeurd) mag u een kadet opstellen in 'n junioren 
team. Deze toestemming wordt alleen op technische gronden verleend. 
Mocht u met slechts één team aan de kompetitie deelnemen, of is 
het om andere redenen niet mogelijk uw teams niet naar leeftijd 
op te kunnen stellen, dan mogen gedurende één kompetitiedeel de 
kadetten nog spelen bij de junioren. 
Bij de junioren internationaal is voor het seizoen 1982/'83 de 
volgende leeftijd van kracht: 
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geboren tussen 1-7-'65 en 30-6-68 
Bij de kadetten is dit: 
geboren op of na 1-7-'68. 

Mocht blijken dat, na ontvangst van de teamlijsten, een indeling 
naar leeftijd in de najaarskompetitie haalbaar is dan zal hier 
in 1982/'83 mee gestart gaan worden. 
De jeugdkornrnissie meende u nu al op de hoogte te moeten stellen 
van deze gang van zaken b~j de start van 't seizoen 1982/'83. 
U kunt nu al start.en met uw voorbereidingen en er zodoende voor 
zorgen dat er sep~ember 1982 gestart kan worden met deze leef
tijdsindeling in de meisjeskompetitie. Een primeur in de NTTB 
die de afdeling Brabant graag voor zich opeist.· 

Veel sukses 

N. van Erp 
voorzitter jeugdkornrnissie 
afd. Brabant 
Begijnenstraat 45 
Oss Tel. 04120-32106 

INTERVIEW MET OESO 
25 JAAR JEUGDBEGELEIDING IN ROOSENDAAL 

Op Tweede Kerstdag 1981 vierde de Roosendaalse Tafeltennisvere
niging DESO (Door Enige Smashes Overwinning) het feit dat 25 jaar 
de tafeltennisclub als zodanig actief - is. Zoals vele tafeltennis
verenigingen is DESO voortgekomen uit het jeugdwerk. 
In 1951 was bij de opening van een nieuwe blokhut voor de jeugd 
van de Cornelius parochie Jac. v. Oers aanwezig, dïe door de 
geestelijken gestrikt werd voor de patronaatsleiding. In het ge
bouw werden toen de bekende instuif-activiteiten gehouden, waar
onder ook tafeltennis. Op Tweede Kerstdag 1956 werd er een 
tafeltennistoernooi georganiseerd. De enthousiaste deelnemers wil
den wel wat regelmatiger tafeltennissen en Jac. v. Oers was bereid 
één avond in de week training te geven. Eerst moest de geestelijk
heid overtuigd worden van de haalbaarheid en toen is eigen1ijk ge
ruisloos de tafeltennisvereniging ontstaan. 
De mensen die in de eerste jaren de zaak draaiende hielden waren: 
Jac. van Oers, Antoon Zagers, Jan de Jong en Piet Zagers. 

De redactie van "Mixed" heeft tijdens de Brabantse Kampioenschap
pen nog wat teruggeblikt en vooruit gekeken met Jac. v. Oers en 
Jan Maas, _ die sinds 1958 een actief lid van DESO is. Om een goed 
beeld van de vereniging te krijgen is tevens gebruik gemaakt van 
diverse afleveringen van de "Historie van DESO". 

:: 

. ... 



De tafeltennisclub kent momenteel 100 leden, waarvan 40 senioren 
en 60 junioren. (40 jongens en 20 meisjes). Een aantal daarvan 
komen uit in verschillende competities te weten: 4 senioren teams 
in de NTTB-competitie, één team in de B-senioren competitie van 
West-Brabant, 2 teams in de recreanten competitie, 6 jongensteams 
en 2 meis j es teams. De eerste meisjes kwamen 8 jaar geleden bij 
de vereniging. In 1959 is men voor het eerst met een jeugd-team 
competitie gaan spelen. 
Sindsdien heeft de competitie DESO "gegrepen" en is met name veel 
aandacht besteedt aan de opvang en begeleiding van de jeugd. 
Jac. v. Oers is daarbij de grote animator geweest. Zelf wil hij 
daarvan weinig weten want zoals hij zelf zegt: ":Ik heb het al tijd 
als heel normaal beschouwd en met plezier gedaan". Binnen DESO 
denkt men er echter anders over. 
Zij hebben dan ook, op gepaste wijze in een eerder stadium, aan
dacht besteed aan het vele goede werk dat Jac. van Oers gedaan 
heeft: hem werd een receptie aangeboden, door de afdeling werd 
hij onderscheiden als lid van verdienste; tevens werd hij be
noemd tot ere-voorzitter van Deso . 
Gevraagd naar de verdeling van spelers over diverse competities 
zegt Jan Maas: "Wij proberen zo goed mogelijk tegemoet te komen 
aan de wensen van de leden om tafeltennis te spelen. Bij ons zijn 
er leden die serieus met de sport bezig zijn, jeugdleden die zich 
ontwikkelen tot goede tafeltennissers en recreanten die graag een 
wedstrijd spelen, maar daarvoor geen lange afstanden willen afleg
gen of aan allerlei andere verplichtingen moeten voldoen . 
Er was al een B-senioren competitie voor spelers boven de dertig 
jaar: hierin speelden meestal e x-competitiespelers. Daarnaast voel
de ook de groep beneden de 30 jaar behoefte· aan het spelen van 
wedstrijden in recreatievorm: toen is het idee ontstaan van een re
creantencompetitie, wat voor de betrokken vereniging ook een uit
komst biedt omdat men daardoor de leden beter vasthoudt. In feite 
is dit een "wilde" competitie omdat hier ook teams van bedrijven 
en niet-NTTB verenigingen bij zijn aangesloten: de huidige compe
titie draait met 27 teams. 
Zo kunnen we aan ieder het zijne bieden. Al onze competitiespelen
de leden in wat voor vorm ook, zijn NTTB-lid. Daarnaast zijn er 
ook leden die geen competitie spelen en die pas lid zijn: deze 
worden bij de NTTB aangemeld als wij wat meer zekerheid hebben, 
dat het geen eendagsvliegen zijn. Onze vereniging betaalt alle 
bondskosten en het is zonde van het geld als mensen maar kort lid 
zijn. 

Het eerste team van Desa heeft van 1973-1976 landelijk gespeeld. 
In de jaren daarvoor was eigenlijk de "glorietijd" al begonnen. 
In één jaar werd het 1e team kampioen in de tweede en de eerste 
k l asse. In die tijd ontstonden ook een paar prachtige uitwisse
lingen met het buitenland die nu, helaas, verbroken zijn. 
Zowel Jan Maas als Jac. van Oers zijn van mening dat die tijd geen 
wezenlijke veranderingen binnen de club hebben gebrachL "Wij zijn 
in de eerste plaats een gezelligheidsvereniging die veel voor de 
jeugd doet. Natuurlijk stimuleert het de jeugd, als het eerste 
team goede prestaties levert, maar je moet met beide benen op de 
grond blijven. Wij, bij Deso, proberen de jeugd een goede train ing 

~ en begeleiding te geven en wij geven hen ook voldoende gelegenheid 
zich te ontwikkelen . Breken er talenten door , dan heb je enkele ja
ren weer een of twee teams die hoger kunnen spelen. Gaan, om wille 
van studie (wat bij ons zeer veel voorkomt) of om een andere reden 
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enkele mensen weg, dan degradeert zo'n team weer. In het alge
meen hebben wij weinig doorbraak van de jeugd. Momenteel geeft 
de verhouding tussen het aantal senioren en junioren weer hoop 
voor de toekomst. Eén jonge speler in het eerste team, bij de 
pupillen zitten veel aardige spelers die best verder kunnen ko
men. Nu gaat het erom of je die jeugd enthousiast kunt blijven 
houden". De vraag hoe dat wordt aangepakt wordt meteen opgepikt 
door Jac van Oers: "Je moet er .veel mee bezig zijn. Niet alleen 
maar laten spelen, maar overal echt begeleiden, vooral de aller
jongsten. En dan niet zozeer prestatiegericht coachen, maar in
spelen op hun gevoelsleven, dat mensje blijven zien". 
Jan Maas vult daarbij aan: "Jac van Oers heeft de gave om met de 
jeugd om te kunnen gaan: de dingen vanuit hun standpunt te blij
ven zien en ze van daaruit te stimuleren. Het bestuur heeft dat 
onderkend en heeft hierop ingespeeld. 
De ouderen in het bestuur verzorgen de goede externe contacten, 
de jongeren nemen clubblad en jeugdzorg voor hun rekening: hier- · 
uit komen goede ideeën. Ouderen hebben nog wel eens de neiging 
te zeggen: dat hebben wij in 19 .. ook al eens geprobeerd, toen 
was er geen animo voor en dat soort reacties. 
Daarmee haal je een stuk enthousiasme weg. Wij zijn blij dat de 
jongeren dit via de jeugdcommissie willen doen en laten ze ook 
hun eigen ideeën uitvoeren, en eerlijk is eerlijk: ze hebben veel 
succes. Sinds de jeugdcommissie bezig is hebben wij als vereni-· 
g~ng ook veel betere contacten met de ouders". 

Jubileumviering: 

Om allerlei redenen voelde de meerderheid van het bestuur van 
DESO er niets voor om een officiele receptie etc. te houden. 
De Deso-jeugd vierde het jubileum met een spelmidàag, film en een 
gezamenlijke maaltijd. 
Voor de senioren (wat minder in aantal) werd de gelegenheid aan
gegrepen om wat te verbroederen met de andere tafeltennisvereni-

gingen uit Roosendaal. De senioren uit Roosendaal, Sios en Deso ~ 
hadden een onderling toernooi, ook een gezamenlijke maaltijd 
met een zeer geslaagde borrelavond daarna. 
Over de redenen om op deze wijze het 25-jarig bestaan te vieren 
vertelt Jan Maas, bijgevallen door Jac. van Oers: "Het heeft ei
genlijk een lange voorgeschiedenis. Deso is de oudste club in 
Roosendaal, daarna is Roosendaal zelf gekomen en nog latèr Sios
West. De contacten zijn altijd wat wisselend geweest met een af
tasten, vooral op bestuursniveau en daarnaast een niet te ver
mijden (gezonde) rivaliteit tussen spelers. Nadat er al eens 
een summier plan tot gezamenlijke nieuwbouw was geweest, was er 
1~ jaar geleden plotseling de mogelijkheid via de gemeente om 
te komen tot een Tafeltenniscentrum, waarbij de gemeente wel de 
eis stelde: alle 3 samen in dit gebouw of geen van drieën: twee 
van de drie verenigingen hadden op dat moment een minder ~oede 
behuizing. In het voorstadium van de besprekingen liep dit vast 
op een persoonskwestie. Het gekke is dat juist daarna de pand 
tussen de leden van de 3 verenigingen duidelijk veel be~er is ge
worden wat ook blijkt uit onze feestavond, de recreantencompeti
tie, de (nu) gezamenlijke uitwisseling in het kader van de Mul
tisportdag met Mortsel (tot een jaar geleden verzorgde Deso dat 
alleen); ook worden er ~op trainingen wel onderlinge gezelligheids
wedstrijden gespeeld". 
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Deso is overigens tevreden met de huidige behuizing: een gym
zaal met een los daarvan gelegen beperkte ontmoetingsruimte. 
Tot voor enkele jaren trainden zij in die ontmoetingsruimte 
die toen ook volledig als bar fungeerde: het ledental ging met 
sprongen omhoog totdat de trainingen in die ruimte door de ver
huurder verboden werden: het aantal leden nam enorm af. Dat er 
nu weer een toename is ligt geheel aan de jeugdsector. 
De leden kunnen trainen op dinsdag, woensdag en donderdagavond, 
op zaterdagmiddag worden de NTTB-competitiewedstrijden gespeeld. 
Jeugdleden krijgen gerichte training, de senioren hebben dit 
niet omdat het merendeel daar niet voor voelde. Sinds kort is 
een kleine groep recreanten hier wel mee bezig. 

Financieën _; De inkomsten van Deso bestaan uit contributie en 
baropbrengst. Er is een lage contributieregeling: senioren f96,-, 
junioren f 72,- per jaar waarin de bondscontributie begrepen is. 
Aan zaalhuur wordt f 7000,- á f 8000,- per jaar betaald. Van de 
gemeente krijgt men een zeer kleine subsidie, al tastte men daar 
behoorlijk in de beurs vanwege ons jubileum. Jan Maas over de 
normale subsidieërin~" Je wordt als vereniging gestraft voor 
een zuinig en verstandig beleid. 
Als je meer dan f 5000,- in kas hebt, als reservering voor de 
toekomst (materiaal, verbouwing, stijgende huur) ontvang je geen 
subsidie van de gemeente. Maar als je naar voorstellen van over
heid of semi-overheid kijkt, dan zie je dat wel allerlei, al of 
niet in verenigingsverband uitgevoerde, wijkactiviteiten dik 
gesubsidieerd worden terwijl een vereniging, die al 25 jaar geor
ganiseerd jeugdwerk doet hiervoor niet in aanmerking komt. Men 
doet ook nooit tevergeefs een beroep op ons. Men onderschat bij 
de overheid de maatschappelijke functie van een sportvereniging, 
met name voor de jeugd. Bij een club hebben ze ook de zgn. socia
le contacten die men kennelijk bij wijkactiviteiten wil stimu
leren". Jac van Oers onderschrijft deze hartekreet en maakt tevens 
van de gelegenheid gebruik om (jeugd)leden op te roepen een 
scheidsrechterscursus te volgen: "De meeste scheidsrechters zijn 
van die oude knarren net als ik, er moeten nodig nieuwe scheids
rechters bij". 
Na het gesprek wandelt Jac van Oers naar een tafel waar de A-heren 
aan het inspelen zijn: hij gaat op de scheidsrechtersstoel zitten 
en telt de wedstrijd. Jan Maas gaat terug naar zijn plaats achter 
de organisatietafel om een aantal senioren een hogere licentie te 
geven. 

Bedankt voor de informatie en succes met de vereniging. 

Wil van den Bragt. 

BRABANTSE JEUGOKAMPIOENSCHAPPEN 1982 

CTEJ MASSALE, GOEO VERLOOP. 

Op zaterdag 16 januari werden de Brabantse kampioenschappen 
jeugd gehouden in het sportcentrum "de Leysdream" te Roosendaal. 
In samenwerking met het afd . bestuur was de organisatie in handen 
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van de W-Brabantse verenigingen: Deso, Hotak en Markiezaat. 
Een organisatiecornrnitè, wat er alles aan had gedaan om dit 
grootste Brabantse evenement goed te doen slagen. Er werden 
dan ook in de loop van de dag weinig klachten gehoord. Of het 
zouden de reactie's op de sporthal met de kantine faciliteiten 
moeten zijn. Maar hier mag en moet het excuus gelden, dat er 
met name door het afdelingsbestuur, al het mogelijke aan gedaan 
is, na de afwijzing van het Philips Ontspanningscentrum in 
Eindhoven, om in Brabant een geschikte accommodatie te vinden 
voor de afdelingskampioenschappen. 
Uiteindelijk was "De Leysdream" de enigste die groot genoeg zou 
zi~n voor de afdelingskampioenschappen. 
Maar na de inschrijvingstermijn bleek, dat zelfs een sporthal, 
waar toch 56 tafels qeplaatst kunnen worden, voor de 545 jeugd
deelnemers nog te klein was. In ov~rleg met het Afd.bestuur, de 
organiserende verenigingen en ondergetekende als B.G. moest 
toch nog de beslissing genomen worden, om in de jeugd-2 en .-3 
klasse direct het knock-out te laten spelen om er voor te kunnen 
zorgen om op tijd een acceptabele (overigens reglementair toch 
nog te laat) tijdstip klaar te zijn. 
Er zal dan ook op korte termijn iets moeten gebeuren. Op deze 
WlJZe Brabantse kampioenschappen (met zulk een aantal deelne
mers) organiseren is in geen enkele Brabantse accommodatie moge
lijk. Het aantal inschrijvingen beperken is niet juist, omdat je 
in principe elke Brabantse speler deel moet laten kunnen nemen. 
Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar 'n aantal kwalificatie
tournooien (b.v. de regionale kampioenschappen) in de afdeling te 
organiseren, waar men zich kan plaatsen voor de Brabantse kam
pioenschappen. 

Tot slot nog wat over de behaalde titels. 
Bi1 ûemeisj e s werd Yvonne de Prenter de nieuwe Brabantse jeugd
kampioen. Zij versloeg in de finale van de jeugd Anne Vermeulen 
(Meppers) in 2 games. 
In de jeugd 1e klasse was de finale 'n JCV aangelegenheid. 
Het was de jongste, die hier met de titel ging strijken. De aspi
rant Jos Verhulst versloeg in de finale de junior Lambert van 
Iersel met 21-9 en 21- 13 
Verheugend is het om te zien hoe het niveau van onze jeugd nog 
steeds stijgende is. Vooral d~ groei in de breedte is duidelijk 
merkbaar. In vele klassen zijn de verschillen tussen een -aantal 
spelers bijzonder klein . 
Dat er in steeds meer verenigingen serieuze aandacht besteed 
wordt aan de opleiding van onze jeugd laat o.a. de verscheidenheid 
aan verenigingen die voorkomen op de uitslagenlijst zien. 
Waren het in de laatste twee jaren nog OTTC (1979) en Irene (1980) 
die het merendeel van de finale -plaatsen voor zich opeisten, nu 
was het aantal verenigingen voor de finale plaatsen veel groter. 
Naar mijn mening een teken dat er op vele fronten hard gewerkt 
wordt. Het aantal inschrijvingen was als volgt verdeeld: 

Jongens Meisjes 

Junioren a / b 13 deelnemers 1 1 deelneemsters 

' ' c 159 deelnemers 27 deelneemsters 
Aspiranten a / b 19 deelnemers 7 deelneemsters 

c 129 deelnemers 32 deelneemsters 
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Pupillen a/b 
c 

Welpen 

Totaal 

17 deelnemers 
60 deelnemers 
22 deelnemers 

419 deelnemers 

Totaal aantal jongens en meisjes: 545 

Inschrijvingen in de extra klassen 

Jongens 

Jeugd 1 
2 
3 

Totaal 

16 deelnemers 
164 deelnemers 
134 deelnemers 

314 deelnemers 

6 deelneemsters 
30 deelneemsters 
13 deelneemsters 

126 deelneemsters 

Meisjes 

13 deelneemsters 
34 deelneemsters 
67 deelneemsters 

114 deelneemsters 

Totaal aantal inschrijvingen(jongens en meisjes) 428. 

Inschrijvingen dubbelspelklassen 

Jongens 

Junioren 
Aspiranten 
Pupillen 
welpen 

73 paren 
56 paren 
28 paren 

5 paren 

Meisjes 

20 paren 
14 paren 

·13 paren 
4 paren 

Totaal 162 paren 51 paren 

Totaal (jongens en meisjes): 213 paren 

TOTAAL aantal inschrijvingen: eigen klasse 
extra ,, 
dubbel spelen 

545 
428 
213 paren 
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N. v. Erp (B.G. Brabant) 
Jeugdkampioenschappen 
(1981-1982) 

Uitslagen jeugdtournooi 

~Q~g§~~-~~~~1 junioren 

1e game 2e game, 3e game 

A/B 
c 

A/B 
c 

L.v.Iersel (JCV) - E.v.Kempen (OTTC) 21-18 
A. v . d.Burgt(PSV / C)- B. Rey ers (OTTC 21-15 

J.Verhulst (JCV) - A. Welten (Meppers)21-10 
J.de Bijl (PSV/ C) - N.Boon (Kruisk'81)23-25 

21-15 
19-21 

22-20 
12-21 

21-11 
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game 1 game 2 ga~e 3 

A/B 
c 

A/B 

F.Boute (Irene) 
H.Nelissen (OTTC)-

H.v.d.Gaarden 
(PSV/C) 

T.Boon (Irene) 21-13 
G.v.d.Braak (N. 
Desp.) 18-21 

R.Ossenblok 
(Back Hands) 21-11 

Jeugd 1 J.Verhulst (JCV)- L. v. Iersel (JCV) 

Jeugd 2 F. Boute (Irene)- T. Boon (Irene) 

Jeugd 3 J. de Bijl(PSV / C)-E.Schippers (Stiphout) 

Jongens dubbel 

Junioren 

L.de Kok/R. Hertog (Mark)- v.Mierlo / v.Dijk 
(Smash) 21-19 

R.Paetzel/J. Verhulst 
(JCV) 

- l\. Wel ten/H. v. 
Dries (Meppers/ 
Irene) 21-12 

~l!E~!!~!! 

F.Boute/T. Boon (Irene) - N.v.Elzakker/ 
R.v.Elzakker 
(HotaJ<.' 68) 

- N.Heeren/L.Os-

21-10 

J.Martens/H.v.d.Gaarden 
(Geldrop/PSV) senblok (B.Hands)13-21 

Meisjes enkel 

Junioren 

21-15 

21-19 

20-22 

21- 9 

21- 8 

21-16 

21-14 

21-7 

21-10 

21-17 

A/B I.v.Eekelen (N.Desp.)-A. de Bruyn 
(Tanaka) 21-14 21-14 

c L. Halin (Flas.h) -T.Geraets 
(Meppers) 

A/B Y.de Prenter(Hotak) -G.Roggeveen 
(Achilles' 68) 

C M.Bakermans(PSV) -D. v.Os (Stip-
hout) 

A/B P.de Groot (PSV) -K.Appels 
(Hotak) 

C M.Vreeken (Tornado) -G.vd.Berg(21) 

21-15 21-16 

21-12 21-12 

21-10 21-11 

21-10 21-11 
21-15 19-21 

21- 9 

21-16 . 

21-l3 

21- 4 

21-23 21-15 

22-20 

21-16 
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~~!E~!! game 

E. Noor (OTTC) J.v.Unen (Irene) 21- 5 

Jeusi:d 1 

Y. de Prenter (Hotak) 

Jeugd 2 

P.de Groot (PSV) 

Jeugd 3 

M.Bakermans (PSV) 

Meisjes dubbel 

G.Roggeveen/Y.Potting 
(Achilles' 68) 

- A.Vermeulen 
(Meppers) 21-13 

- A.v.Nuland 
(OTTC) 21-10 

- E. Noor (OTTC)21-19 

A.Vermeulen/ 
- T.Geraerts 

(Meppers) 

- Y.de Prenter 

1 game 2 game 3 

21-17 

21- 9 

21-14 

21-17 

2.l-12 

S.Bult/P.de Groot 
(PSV) K.Appels (Hotak)17 - 21 21-17 21-8 

A.v.d.Borst/P.Franke 
(Tornado) 

P.Boute/J.v.Unen 
(Irene) 

K.Phylipsen/ 
- M.Vreeken 

(Tornado) 

- M.de Graaf/S. 
Schrauwen 

21-19 

(Tornado) 21-16 

21-13 

21-16 

brabantse kantpioenschappen 
voor senioren 1982. 
Op zondag 17 januari 1982 werd in het sportcentrum Leysdream 
voor de 2de maal de Brabantse Kampioenschappen verspeeld. Ook in 

r 1980 nl. werden de Brabantse hier gehouden. De Leysdream was een 
tweede keus omdat het P.O.C. in Eindhoven, waar de Brabantse van 
1981 zo succesvol was verlopen, niet beschikbaar was. 
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Ondanks de moeilijke voorbereidingsperiode, waarin financiële 
teg~n~allers verwerkt moesten worden, alsmede talloze organi
satorische problemen, zijn de organiserende verenigingen 
"Hotak '68", "Het Markiezaat", "Roosendaal" en "Vice Versa' 51" 
er door hun grote inzet in geslaagd een toernooi te leveren 
dat organisatorisch goed in elkaar zat. Met het goede tijd
en tafelsc~ema en een strakke leiding, slaagden de organisa
toren er in zelfs ruimschoots voor de geplande tijd het toer
nooi te beëindigen. Een compliment voor de organiserende ver
enigingen en last but not least de toernooileider Thorn de 
Jonge, is hier zeker op zijn plaats. 

Vervolgens wil ik kort de sportieve prestaties belichten, om 
te beginnen met de dames. 
Voor het eerst sinds lange tijd gaf de complete Brabantse Da
rnestop acte de présence. De hoogste eer, in de titelklasse S-1, 
viel te beurt aan Marian Wagemak~rs van Vice Versa'51, die 
club- en teamgenote Judith v. Ma:arseveen met 21-11 en 21-15 
wist te bedwingen. Ook in de A-klasse toonde zij zich de sterks
te te kostte van wederom J. v. Maarseveen. Alleen had Wagemakers 
een 3de game nodig om de beslissing te ~renqen. Titelhoudster Mar
lies van Happen werd tot tweemaal toe in de halve f~nale uit
geschakeld. In de A-klasse door Wagernakers en in de S-1 klasse 
door van Maarseveen. . 

Door het grote aantal inschrijvingen van Brabantse topspelers 
beloofde de strijd in de heren klassen, evenals vorig jaar, 
weer een spektakelstuk te worden. Helaas kwamen de organisa
toren op de toernooidag enigszins bedrogen uit omdat van de 6 
ingeschreven A-spelers er slechts 3 kwamen opdagen. Ook diverse 
B- en C spelers lieten op het laatste moment verstek gaan. Een 
van die tegenvallers was de afwezigheid van Bob Potton, die 
verplichtingen elders had. 
Van de heren A-klasse bleef nu niets meer over dan een finale
poule. Han Gootzen won met 21-12 en 21-16 deze A-klasse ten 
kostte van club- en teamgenoot Theo van Gasteren. Opvallend 
feit hierbij is dat dit een f inal~ van een Brabants kampioen
schap is zonder "echte Brabanders". 
Gelukkig voor de organisatie was het feit dat niet de A-klasse, 
doch de S-1 klass~ de titelklasse was, omdat anders van een 
strijd om de titel vrijwel geen sprake was geweest. Ook in deze 
S-1 klasse toonden de Nikon-spelers hun superioriteit. Ook nu 
weer stonden Han Gootzen en Theo van Gasteren in de finale te
genover elkaar. Dit maal bleef Theo van Gasteren zijn opponent de 
baas, zij het met een miniem yerschil. Van Gasteren prolongeerde 
zijn titel met de cijfers 2i~i8 en 22-20. 

Aa~tal inschrijvingen: 

Heren e nkel 499 
Heren dubbel 226 
Dames c::nkel 1 1 8 
Dames dubbel 52 

Totaal: 895 

F. Geubbels 

Bondsgedelegeerde. 
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De volledige uitslagen in de diverse klassen zijn als volgt: 

Heren enkel 

A. H. Gootzen (Nikon) 
B. J. Hendriks (JCV) 
C. Th.Kole (Nikon) 
D. J.Verstijlen(Backh.)-
E. H.Swinkels/TTCV/R) 
F. T.Joosten(V.V. '64) 
G. H.de Bruin (B.Hands)-
H. A.Henricsson(BSM) 

S1. T.v ; Gasteren (Nikon)
S2. P.Grijsseels (Nikon)
S3. J.Wagtmans (B.Hands)-

Heren dubbel 

A/B T.v.Gasteren/A.v.d. 
Herel (Nikon) 

C P.v.Genegen/G.Gos
selink (Hotak'68) 

D C.Vos/P.Grijsseels 
(Nikon) 

E J.Klomp/M.v.d.Hey
den (Nikon) 

F F.v.d.Vaart/H.Lauwe-
rijssen (Tanaka) 

G Plugers/Damka 

H v.Grinsven/Scheers 
(UVCO) 

Dames enkel 

A. M.Wagemakers (VV'51) -
B. M.Schuurkens (OTTC) 
C. R.v.Deursen (Luto) 
D. J.v.Osta (M'zaat) 

S1 M.Wagemakers (VV'51) -
S2 J.Segers (Stiphout) 

Dames dubbel 

T.v.Gasteren (Nikon) 
P.v.d.Horst (TCS) 
G.Gosselink (Hotak'68) 
F. Knobel(Roosendaal) 
M.v.d.Heijden (Nikon) 
J.Wagtmans (B.Hands) 
H.Klerkx (UVCO) 
M.v.Grinsven (UVCO) 

H.Gootzen (Nikon) 
R.v.Bosbeek (VV'64) 
F . v.d.Vaart (Tanaka) 

P. Kil/P.v.d.Horst 
(TCS) 
T.Gevers / A.Timmer
mans (JCV) 
A.Smits/T.Vonk 
(JCV) 
M.Broeren/J.Wagt
mans (B.Hands) 
P.Joosen/E.Emmerik 
(Belcrum) 
M.v.Hoof/H.Kuypers 
(Stiphout) 
v.Hulten/v.Hulten 
(TTCV) 

J.v.Maarseveen (VV'51) 
R.Smits (Red Star'58) 
A.Jongmans (Luto) 
L. de Jongh (Smash) 

J.v.Maarseveen (VV'51) 
M.v.d.Poel (Stiphout) 

A/B M.v.Happen/A.Snijders- M.Wagemakers / J.v.Maarse-

1e 2e 3e 
game game game 

21-12 21-16 
21-13 21-17 
13-21 21- 9 21-14 
21-17 21-17 
14-21 21-11 21-17 
21-14 21-18 
24-22 21-11 
21-18 19-21 24-22 

21-18 22-20 
21-15 21-19 
21-16 20-22 23-21 

21-19 21-10 

21-18 17-21 22-20 

21-17 21-14 

21-19 24-22 

21-19 21-17 

21-16 21-1 ,5 

21-16 14-21 21-16 

21-23 21-17 23-21 
21-17 21-15 
21-17 1-9-21 22-20 
21-11 22-20 

21-11 21-15 
21-14 21-14 

(Hotak/Tanaka) veen (VV'51) 23-21 6-21 21-13 
C M.v.Kuilen / C.v.d.Pol - H.v.d.Ven/R.Boudens 

(JCV) (Sios West) 21-11 24-26 21-11 
D M.v.d.Poel/W.v.Hoof - Y.d'Haens/A.Karremans 

(Stiphout) (Hotak'68) 21-10 21-13 
E J.Coppens/L.Coppens Schaars/D. ~ensen . 

(Smash'70) 21-16 21-15 
F/G Cl.Kolen/L.de Jongh - A.Meulendijks/M.Rijkers 

(Irene/Smash) (Stiphout) 21-11 21-9 
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Heren 

3e ronde 2e divisie 

OTTC-1 
Jeep-1 
PSV/Cathrien-3 
De Meppers-2 
Kadans-2 
Renata-2 
Belcrum-3 
Deso-2 

3e ronde 3e divisie 

Red Star-2 
OTTC-4 
Stiphout-2 
RKC-2 
Alico-6 
Geldrop-3 
Sios West-1 
Hotak'68-3 

Dames 1 e ronde-

Belcrilm-1 
Red Star-2 
v.v. '51-1 
Helmond-1 
Taveres-1 
PSV/Cathrien-1 
Renata -1 
Helmond- 1 
PSV/ Cathrien 1 
Luto-1 
OTTC-2 
Red Star-1 
Irene-1 
Luto-1 
Red Star-1 
OTTC-1 
PSV/Cathrien-2 
Stiphout-1 

UITSLAGEN 

BRABANTSE 

BEKE.R RONDES 

Kadans-1 1-4 
OTTC-2 2-3 
Eenentwintig-2 0-5 
Jeep-2 2-3 
RKC-1 1-4 
Taveres-1 3-2 
Deso-3 3-2 
Hotak'68-2 2-3 

Elshout-2 
Stiphout-3 
Taveres-4 
Alico-4 
De Meppers-4 
Taveres-2 
BSM-1 
Markizaat-1 

Red Star-2 
v.v. '51-1 
Belcrum-1 
PSV/ Cathrien-1 
Renata-1 
Taveres-1 
Helmond-1 
Taveres-1 
Renata-1 
Red Star-1 
Irene-1 
OTTC-2 
Luto-1 
OTTC-2 
Irene-1 
PSV/ Cathrien-2 
stiphout- 1 
OTTC-1 

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

0-5 
1-4 
5-0 
0-5 
4-1 
5-0 
0-5 
5-0 
5-0 
0-5 
0-5 
5-0 
3-2 
5-0 
1-4 
5-0 
3-2 
1-4 
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INTERLAND NEDERLAND-RUSLAND. 

Op woensdag 10 maart a.s. zal in Sportcentrum "De Braak" aan de 
Wethouder Ebbenlaan 30 in Helmond in het kader van de Europese 
Competitie, 1e divisie de tafeltennisinterland Nederland-Rusland 
gespeeld worden. 
De organisatie van dit evenement is door de N.T.T.B. toegewezen 
aan de T.T.V. Stiphout, die al enige ervaring heeft op ·dit gebied. 
Zij organiseerde namelijk in 1978 ook al de interland Nederland
Hongarije. 
Deze interland zal een sleutelwedstrijd zijn voor de stand in de 
1e divisie, daar beide ploegen op dit moment .nog erg goed in de 
race liggen voor een van de ereplaatsen. 
Gezien dit feit is de veronderstelling gerechtvaardigd, dat de Rus
sen met een zo sterk mogelijke afvaardiging naar Helmond zullen 
komen. Dit houdt dan in, dat hun sterkste dame, Popova, ook aan de 
tafel zal verschijnen naar alle waarschijnlijkheid. 
Is dat het geval, dan kan Nederland praktisch verzekerd . ~ijn van 
de deelname van Bettine Vriesekoop aan de interland. 
Zij heeft namelijk dan de mogelijkheiu ~- .. om punten te vergaren 
voor de wereldranglijst. Popova is op deze wereldranglijst één 
plaats hoger geklasseerd als onze Bettine. 
naar de juiste opstellingen van beide ploegen kan op dit moment 
nog slechts gegisd worden, daar hierover noch door Nederland noch 
door Rusland iets bekend is gemaakt. 
De organisatie hoopt uiteraard, dat zij hoe dan ook een interes
sant programma kan bieden aan alle belangstellenden. Voor de geïn
teresseerden volgen hierna nog even de belangrijkste gegevens: 

Tafeltennisinterland Nederland-Rusland. --------------------------------------
Plaats: Sportcentrum "De Braak" 

Wethouder Ebbenlaan 30 
Helmond 

Aanvang: Woensdag 10 maart a.s. om 19.15 uur 
Zaal geopend vanaf 18.00 uur. 

Toegangsprijzen: f 2 , 50 voor kinderen onder 1.4 jaar 
f 5,- voor personen vanaf 14 jaar 

Kaarten kunt U schriftelijk bf telefonisch .bestellen bij: 
-F.W. Geubbels 
Deelenstraat 5 
5708 KJ Helmond 
Tel.: 04920-43664 

/ 
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BRABANT OP DE NATIONALE RANGLIJSTEN SEIZOEN 1981-1982. 

SENIOREN 

Dames 

8e plaats 
12e plaats 
15e plaats 

Heren 

2e plaats 
4e plaats 

14e plaats 

(Bijgewerkt t/m de 1e competitie en 't Wintercircuit) 

M. Wagemakers Vice Versa'51 
J. v. Maarseveen Vice Versa'51 
Marlies v. Happen Vice Versa'51 

B. Potten 
H. Gootzen 
Th. v. Gasteren 

Nikon 
Nikon 
Nik on 

71 punten 
49 punten 
40 punten 

106 punten 
98 punten 
45 punten 

JEUGD (Bijgewerkt t/m de 1e competitie, regionale ronde en kwart
finale van de achtkampen en de ranglijsttoernooien voor 
A- en B-licenties). 

Meisjes 

Junioren A 

16e plaats A. Chambon 

Aspiranten A 

9e plaats Y. de Prenter 
15e plaats s. Bult 
17e plaats c. Verhulst 

Aspiranten B 

6e plaats G. Rogge veen 

Pupillen-A 

3e plaats P. de Groot 

Welpen 

1e plaats E. Noor 
6e plaats J. v. Unen 

13e plaats P. Boute 
16e plaats Y. v. Sprang 

JONGENS 

Junioren A 

14e plaats L. v. Iersel 

Aspiranten A 

9e plaats R. Paetzel 
9e . plaats J. Verhulst 

PSV / C 

Hotak'68 
PSV/C 
Achilles'68 

Achilles'68 

PSV/C 

OTTC 
Irene 
Irene 
Irene 

JCV 

OTTC 
OTTC 

36 punten 

56 punten 
45 punten 
39 punten 

27 punten 

86 punten 

60 punten 
22 punten 
12 punten 
1 0 punten 

39 punten 

45 punten 
45 punten 
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As12iranten B ·,•) . .t• 

4e plaats K. Emck PSV/C ,... '. ' 
2·9 . punten 

Pupillen A è 
1 

(. - ' 1 1 

1e plaats F. Boute :. Irene '1. -67 punten 
6e plaats Th. Boon - Irene · r 

17e plaats P. v. Hout f ~ 

·~ PSV/C 
20e plaats F. v. :Sprang · - Irene 

Welpen 

4e -'p-laa:ts -r H'. •v-.--Ga:ardert , , · : P&V'l-C·"-'(•· 
1 Se plaá.ifä' R., Oss:êhb";];.ök -•';. rl .. " 'Ba:cklfands 

,s- )"0'~ J 

IRENE :cup WËbSTRÎJDEN: DU!)BEL '1È-CLA"Î'ANT S'UKSÉS' ~ 1 ~ ( . 

-- Ü;.- - • t-' " . ' < ;.J ',;. . ... [ _[ 1i'' 

· Sü punten 
-- · 28 . punten 

-? 2 7 punten 

30 punten 
M punten 

'i 

...... l • . . ) •\ \ '". 1 ! r r ~ re .. . ~ ~-, ; ..... { 1 . ;.. I (""' I; J n -~ t/J 'Tl r 1 î ' C\ ) [ r ... T .. 

De·--vierdé ed.ftfe, \i.q.~~; d~ ,s,tr":ÇJd om ;µ~~. Ire'n.:e-Cup, of .anders gezegd, 
• - .; ' '. ,..~ )._, "'" } ..... 1 J .., _..\_; .• 

~E?Y ~uid_-pe.derlarid.',.se . ._T;Î-~nk,:i.mge11 .i vR9r ,-zpv~-~~, d4,:r;'.1r~ als heren op 3 . 
Januari ,.j .J.. heeft i ,eders .stou;tste y erwachti:nge.n overtroffen. 
Het ster~e -~deelnem~rs (ste{s_)v~ld "gá:ç, unani~m ~de ' voorkeur aan de_: 

... " ' '- • • _""J < ~ ... ...,.1 , ...... ~- .... _ 1. l- • . . • , • . 

ze speel da t _um ,gel.eg~n "tus9en ~ he:tî 1 e en 2~ kom_peti tiedeel; voor-
hee~ vond~n de.ze we,dsfr.ij'den t'J?taàb3. aari het ëind~ ·van het se.izoen; 
de deëinem~.rs ($ters j "hebben "hef' -'i"rène-_initiatief ' om d~ t tournoo.i 
op begin januari' ' te' planrie'rï "d~n ook r :'ijkeli-jk' beloond door 'mïddel 
van hun ongebreidelde enthousiasme en inzet; ·niet ·één partij is 
snel afgeroffeld om er_;z;ét-1:'!- ic.,a~- te zijn en , P~t.: is een pluim o R de ,, , 
hoed van alle deelnemers { sters) . -· ,." 
Het leek wel of het pppl,f ,~k ~dit heeft. , voè.fEfn : aankomen want ' :Ln te~ 
genstelling tot andei;e, j a .+"en hebb;en. . -velé ho.nderden toeschouwers 
dit Brabants top-everi.Eimènt bezocnt, waarbij_ ~,het opviel dat er ;vele 
niet in de tafeltennisw~r~l4 bekende gezichten acte de présence " 
gaven. Er was echt sfeei-' v:an. 's-morgens c. 1,0.0.0 uur tot aan het ein-. ). \. ' ' . 
de rond 19.00 uur. P~~è , propaganda voor de tafe+t~nnissport. 
Er was weer een sterk "tafe'l ~ennisveld aanw~z,ig; bï] de dames toon
den alleen Ine Wille~ms -~en, ;Addy Snijders ' geen belang$teiling t _er
wij l Juliet van Maarsevéén vanwege een blessure moes~ afhaken en 
vervan,gen .we~.d ,Çloo.r Anki.~ Kerste,n . . Tot de l ,aa.tste 2g.rtij bl~ef het 
spam:iend _hi}, ~.d~ c;l'amës.' ~ uîteln~èfe l'.ij,~· , t~Ók VivÏán".Biànkaert· - even
als ' vorig jàár ,_weer aan het langste eind dÓch haar . nederlaág in 
de 3e ronde ,teg~n , haar, . zus Ste .J;:,~,a , C<fJe zuchtte dat: .het de eerste 
keer sëdert 7 . jàkr was dat zij vàn .yiyian won met 22-20 in de derde 
in een spannende doch 00~ fraai,e weds'-tr.:Ljd) beté1kende dat er geen 
misstap meer. gédaan _mocht , wórden, tè~~er dqar ,Wilmie van Rijswijk 
tot en met de 6~ ronde o ngesl.ageri bieef i in het rechtstr.eekse duel 
tegen .Vivian verloor Wilrriie . z6à.at de Aloysius-speel9ter met de eer 
en 'b11tt ;ri~g strij ·~~~· , ,:":--···. ,· · ,'._' · " · · · · , 
Verrne.lç1enswaard , is .z.eker h'_~t, s t~rke '. ~.pE;!l, va.:r;i Dor.i,ne Yfi.l.lemsen ~ie 
zich v dn . damerr niets aàntr 'ok' 'en 

1
1i.'éfs·f 5 winstpár"t.':Lj en boekte het

geen een fraaie prestatie was en niets· voor niets de Joola-aanmoe-

• 0 f 
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digingspremie van Hans Brinkman unaniem toegewezen kreeg. 
De eindstand bij de dames luidde: 
1 . Viv~_an BJ.ankaert Aloysius 8 punten 
2. Wilmie v. Rijswijk Konings lust 8 punten 
3. Sterra Blankaert Aloysius 5 punb:m 
4. Dorine Willemsen OTTC 5 punten 
5. Ingrid v.d.Osselaar Aloysius 5 punten 
6. Ria v. Rijswijk Konings lust 4 punten 
7. Marian Wagemakers v.v. '51 4 punten 
8. Mar lies v. Happen V.V.'51 3 punten 
9. Lon Bos Koningsll,1st 2 punten 

1 0. Ank ie Kersten Middelburg z. 1 punt 

Bij de heren was helaas het Nikon-trio afwezig, waarbij Han Gootzen 
schriftelijk liet weten verhinderd te zijn wegens verblijf in het 
buitenl and terwijl de overige twee Bob Potton en Theo van Gasteren 
helemaa l niets van zich lieten horen, ofschoon hun manager een 
reaktis beloofd had. Han Gootzen liet duidelijk blijken wel geïn
teresseerd te zijn en zal -indien de toestand het toelaat- zeker 
in de ~oekomst van de partij zijn. Wilfried Dumez was gedwongen op 
de wedstrijddag zelf 's-morgens vroeg nog af te bellen wegens werk
verpli~htingen terwijl Stefan Marutiak wegens een blessure op de 
helft ?an het tournooi moest afhaken. In aller ijl werd voor Wil
fried 's-morgens nog Willy Beerens opgetrommeld die deze kans graag 
aangreep. 
Ook hier prolongeerde Wim Wegman zij~ titel doch concurrentie was er 
genoeg en in Eric Noor vond hij op deze dag zijn meester. 
Eric had wat tijd nodig om warm te lopen en verloor zijn eerste twee 
partijen tegen Jan-Henk Bomhof en Koen Vries maar bleef daarna in 
zes opeenvolgende wedstrijden ongeslagen, een knappe prestatie. 
Vermeldenswaard is ook dat John Veugelers liefst 9 games met twee 
punten verschil verloor waarvan 6 boven de 20 en bij drie partijen 
in de 3e! Met iets meer veine was hij beslist hoger geëindigd. 
De hereneindstand was als volgt: 

1 . W.tm Wegman Wilno 7 punten 
2. Eric Noor OTTC 6 punten 
3. Koen de Vries Quick' 32 5. punten 
4 • Jan Henk Bomhof Mideelburg z. 5 punten 
5 . Dick Jeras Wil no 4 punten 
6 • André Brouwers Kluis 4 punten 
7. ·willy Beerens TTCV 2 punten 
8. Tjeu v . Vroenhoven Nik on 2 punten 
9 . John Veugel ers Kluis 1 punt 

1 0 . Stefan Marutiak Kluis uitgevallen 

Hier gingen de Joola-premies naar Eric Noor en Jan Henk Bomhof die 
driftig pogingen in het werk stelden om de gevestigde orde van hun 
troon te verdrijven. 
Behalve de spelers(sters) die reeds bedankt werden voor hun inzet 
en ijver , is zeker ook een dankwoord op zijn plaats voor onze "vaste" 
bondsgedelegeerde Jan Hoogers alsmede voor Sjaak Mauritsz van de 
organiserende vereniging die samen de hele organisatie van begin tot 
einde voor hun rekening namen. Pe't af voor deze "werklieden", want 
alles liep weer op rolletjes. Volgend jaar viert de Irene-Cup haar 
eerste lustrum en het is haast zeker dat van Irene-zijde 2 januari 
1983 geclaimd zal worden als speeldatum terwijl met de gedachte 
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gespeeld wordt om het tournooi nog meer cachet te geven door voor 
arbiters uit eigen kring te zorgen, hetgeen het tournooi-verloop 
zeker ten goede zal komen. En dit alles in een gerenoveerd Tafel
tenniscentrum Irene, dat dan inmiddels verenigingseigendom zal 
zijn. 

W. Schu urman 
TTV Irene . 

BRABANTS BASISSCHOLENKAMPIOENSCHAP 1982. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren werd in 1982 direkt na n rueuw
jaar, n.l. op maandag 4 januari het Brabants basisscholenkampioen
schap verspeeld. Door de druk bezette evenementen agenda van de 
N.T.T.B. en de afdeling Brabant en het beperkt beschikbaar zijn van 
de Hispo-sporthal in Hilvarenbeek werd de datum van 4 januari ge
kozen. 
Achteraf bleek dit een niet zo'n gelukkige keuze te zij n omdat di
verse scholen in Brabant op die dag weer met de lessen begonnen en : 
daardoor moesten afzien van deelname. Toch gaven 42 teams afkomstig 
van 22 verschillende basisscholen acte de présence op 4 januari. 

Evenals voorgaande jaren werd het weer een sportieve happening in 
Hilvarenbeek. De commissie toernooien en wedstrijden droeg zorg 
voor een perfekte organisatie, en een goede wedstrijdleiding. 
Ook het prijzenpakket was naar ieders mening overweldigend. Geen 
enkel kind ging die dag met lege handen naar huis, omdat de vele 
niet prijswinnaars op het slot van de dag een tafeltennissticker in 
ontvangst konden nemen. 

Het toernooi kende diverse verrassingen. Zo was de Stelaertshoeve 
uit Tilburg, voor enkele jaren. terug de sterkste school in Brabant 
en in den lande, niet aanwezig. De St. Trudoschool uit Helmond, in 
1980 nog kampioen en in. 1981 2de, slaagde er dit jaar niet in door 
de voorrondes te komen. 
De sterke schoolteams als de Opdreef uit Putte en de Raagten uit 
Beek en Donk waren dit jaar niet van de partij. 
Toch bleven er diverse schoolteams over die de nodige sportieve 
prestaties konden leveren. 
Brabants kampioen van 1981, de Albert Plesmanschool uit Hoogerheide, 
stond dit jaar wederom in de finale. Nu moesten zij echter het 
hoofd buigen voor het sterke team van de Mariaschool uit Tilburg, 
waarin de Fam. van Sprang ruim vertegenwoordigd was. 
De Mariaschool werd d.m.v. een 3-1 zege op de Albert Plesmanschool, 
de nieuwe Brabants kamp ioen. Dit kampioensteam bestaat uit: 
- Yvonne van Sprang · 
- Fons van Sprang 
- Peter Hendriks 
- Fons van Sprang 
Op het eerste gezicht zou u denken hoe kan dat nu, twee keer Fons 
van Sprang in één team. Het is geen tikfout, doch beide jongens 
zijn neven van elkaar. 

Om de 3de en 4de plaats streden de teams van de Dirk van Veen school 
uit Breda en de Elstrakkers uit Hilvarenbeek, waarbij de laatstge-
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noemde door een 3-1 overwinning beslag legde op de 3de plaats. 

Zeker is dat de no 1 en 2 uitgenodigd worden voor het Nationaal 
Basisscholen Kampioenschap dat op zaterdag 1 mei in de Sporthal 
te Culemborg plaats vindt. Afhankelijk van de verdeling van de 
restplaatsen maakt het team van de Elstrakkers ook een kans om 
in Culemborg achter de tafel te verschijnen. 

F. Geubbels 
Organisator 

Uit de clubbladen 

in de Mixed 

/ / -
.. /' : : -
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De redactie van "Bea Sportsman like" van BSM uit Dongen is ook 
een estafette-rubriek begonnen voor de jeugd. 
De redactie vond dat er van de jeugd te weinig kopy binnenkwam 
en wil daar met de estafette-rubriek verandering in brengen. 

Ook "Tios nieuws" van TTV TIOS uit Tilburg wil wat meer van de 
jeugd in het clubblad zien. Opnieuw worden jeugdleden uitgeno
digd om een stukje te schrijven, en hun mening te geven of ze 'n 
jeugdrubriek wel of niet op prijs stellen. 

"Renata-Snater" het clubblad van TTV Renata uit Eindhoven is een 
medische rubriek gestart, waarin eenvoudige handleidingen worden 
opgenomen voor het "behandelen" of het voorkomen van sportletsel. 

"De clubgalm" van ATTC'77 uit Aarle-Rixtel meldt dat het voltal
lige bestuur de cursus "bestuurlijke vaardigheden" gaat volgen. 
De redactie vraagt aan de leden: "Mag hierdoor voor alle leden 
duidelijk zijn dat het bestuur haar taken serieus neemt? Mogen 
zij van jou ook inzet vragen?" 

In "Alico-spetters" van .TTV Alico uit Schijndel geeft de Tech
nische Commissie een toelichting op de team samenstelling. Hoog 
op de lijst staan "De geleverde prestatie van iedere speler in 
zowel de competitie als de overige toernooien, trainingsijver, 
-intensiteit en -bezoek." 

"Van de groene tafel'', het clubblad van OTTC uit Oss, karakteri
seert enkele miskende talenten uit de vereniging. Daaruit blijkt 
dat de betreffende leden erge fanatieke kaarters zijn. 

In het clubblad van TTV Bladel blikt het bestuur terug op de po
ging om het tafeltennis voor Bladel te behouden. 
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Het bestuur kan tevreden ziJn, het ledental blijft groeien, en 
er wordt . enthousiast gewerkt aan zowel het technische werk als 
aan het sociale contact in de vereniging. 

In "Luto riieuws" van TTV Luto uit Tilburg vraagt de jeugdconunis
sie naar de mèning van de jeugdleden en hun ouders omtrent een 
jeugdkamp als afsluiting van het seizoen. 

In . "Krabbeltjes", het clubblad van TTV Geldrop, worden de tech
nische en persoonlijke eigenschappen belicht van de Joegoslaaf 
Anton Stipnancic. 

In "Doedel" het clubblad van TTV SIOS uit Roosendaal, worden niet 
alleen advertenties geplaatst om ~et clubblad te financieren, 
maar maken winkeliers ook reklame via artikeltjes, die als een 
normaal r 'edactioneel stuk tussen het nieuws van de club staan! ! ! ! 

In "Het Schuivertje" van Hotak'68 uit Hoogerheide, meldt het 
bestuur goed nieuws over de. acconunodatie. Er is een zeer bevredi
gend gesprek met B en W geweest, wat geleid heeft tot verbouwings
plannen van de huidige acconunodatie. 

In "Smash-parade" van TTV Het Markiezaat uit Bergen op Zoom, ZlJn 
de thuiswedstrijden van de teams in een overzichtelijke tabel op
genomen. Een idee voor anderen? 

In "Kadans serveert" van TTV Kadans uit Best staat een lijst 
opgenomen van het aantal competitiewedstrijden, dat leden en ex
leden voor de vereniging gespeeld hebben, sinds de oprichting. 

NTTB-Afdeling Brabant 

Evenementen in Maart-April 1982 

Zo. 7-3-82 Utrecht 

Wo. 10-3-82 Helmond 

Za. 13-3-82 Utrecht 
zo. 14-3-82 

Za. 20.3.82 Zevenbergen 
zo. 21.3.82 

zo. 21.3.82 Eindhoven 

Ned.Karnpioenschappen 
1982 voor senioren met 
C-Licenties. 

Nederland-Rusland(Inter
land) 

Ned. Kamp.sch. 1982 
voor sen. met een 
A of B licentie 

Reg.West-Brabantse karn-
pioenschappen 1982 

Reg.Kampioensch. Eind
hoven 1982 

Afd. Utrecht, 
Mej. E.Vos, Anna 
Palownaln.134, 
3708 HN Zeist 
Tel.03404-17574 

Sportcie. Nttb en 
ttv Stiphout Hel
mond. F.Geubbels, 
Deelenstr.5, 5708 
KJ Helmond 
Te 1. 0 4 9 2 0 - 4 3 6 6 4 
Afd. Utrecht 
Mej .E. Vos· 
Zie boven 

TCS,Steenbergen 
en DESO R'daal. 
J.Maas, Odilia-
donk 21,4707 TJ _ 
R'daal 01650-41590 

PSV/ C,Eindhoven 
G.Beurskens, Henkes
hage 8,5653 PX Eind
hoven 040-519720 
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Zo. 21-3-82 Vught Regionale Kampioensch. 
Den Bosch 1982 

Vr. 9-4-82 Stiphout Brabantse Bekerfinale 
1e divisie 

Vr. 23-4-82 Oss Brabantse Bekerfinale 
3e divisie en Mixed 

za. 24-4-82 Tilburg Finales Brabantse Jeugd
meérkampen voor C-spelers 
en welpen 

zo. 25-4-8~ Tilburg Finales Brabantse senioren 
Licentie meerkampen 

JEEP Vught P. Rom
bouts, M.Trompstr. 
44 5262 VM Vught. 
tel. 073-'560190 

Bekercornp.leider 
A.Rooyrnans,Olmebeek 
14, Veldhoven 

Zie boven 

C.T.W. Brabant 
F. Ge~bbels 
Zie boven 

C.T.W. Brabant 
J. Maas 
Zie boven. 

.. 


