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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 04~98 - 73440. 

JAARGANG 29 NUMMER 8 NOVEMBER 1982 

van de 

redactie 

Dit is dan wee r de laatste "redactionele" Mixed van 1982. 
In december komt het door het bestuur verzorgde boek met 
competitie-eindsianden en persoonlijke prestaties. In de
ze Mixe d is aandacht besteed aan de laatste Bondsraadver
gadering. AB-voorzitter licht het standpunt van de afd. 
Brabant toe, in zake het al of niet "gemengd" competitie 
spelen. Ook de rubriek "Uit de bestuursvergadering" is 
weer aanwezig , zodat U weet, wat er in het AB omgaat. 
Het interview in dit nummer gaat over een "jonge" jubi
laris, die het aandurfde in de "welvaartsjaren" een 
tafeltennisvereniging op te richten. 
Ofschoon het nog wat vroeg is ,' wens ik U nu toch al een 
gezellige "feestmaand''. Ik hoop in het nieuwe jaar weer de 
nodige informatie van U te ontvangen én aan U door te 
geven. Veel leesplezier. 

Wil v.d. Bragt. 
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UIT DE BESTUURSVERGADERING 

Bestuursvergadering d.d. 20/9/1982. 

Bestuurssamenstelling: De taakverdeling binnen het A.B. 
blijft ongewijzigd; voorgesteld wordt om in de toekomst de 
basisscholierenkampioenschappen bij de commissie Pers en 
Propaganda onder te brengen. 

Accommodatiezaken: Door Dhr. de Jonge wordt verslag uitge
bracht van de besprekingen die er m.b.t. deze problema
tiek zijn gevoerd met verschillende verenigingen in het 
Zuidoost-Brabantse. Mede n.a.v. deze besprekingen is er 'n 
notitie opgesteld die bij dient te dragen tot 'n verant
woorde besluitvorming. 
Uiteindelijk wordt besloten de 4e prioriteit toe te kennen 
aan de T.T.C. Eindhoven. 

Evaluatie Algemene Ledenvergadering 27/8/1982. 

De mening van het A.B. is dat de vergadering goed is ver
lopen, ondanks de welhaast onvermijdelijke tijdsoverschrij
ding. 
Besloten wordt om het advies van de ALV om tot 'n nota 
competitiestructuur te komen naast zich neer te leggen met 
als motivatie dat gewacht zal worden op het nieuwe competi-
tieregelement. · 

Bondsraad. 

Naar de bondsraad zuilen de -volgende bestuursleden afgevaar
digd worden: Th. de Jonge, - N. v. Erp, T. van Happen, 
F. · van der Aa, P. van Iersel en A. Rooymans. 

Bestuursvergadering d.d. 1/10/1982. 

Accommodatiezaken: -----------------
12 november neemt Never Despair in 's-Hertogenbosch haar 
nieuwe accommodatie in gebruik. 

- B. en W. van Eindhoven heeft de bouwplannen van het door 
de Stichting Tafeltenniscentrum Eindhoven op te richten 
tafeltenniscentrum goedgekeurd. In~ien verder alles spoe
dig verloopt, hoopt men begin volgend jaar met de bouw te 
kunnen beginnen. 

- Binnenkort zal de Accommodatie commissie met de besturen 
van Tanaka en Never Despair rond de tafel gaan zitten om 
te komen tot 'n overeenkomst m.b.t. het gebruik van hun 
accommodatie door de afdeling. 

Cadeau opening bondscentrurn Zoetermeer. 

Op zaterdag 27 november wordt het bondscentrum te Zoetermeer 
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geopend. Gepraat wordt over het idee om ter gelegenheid van 
deze opening met alle 21 afdelingen 'n cadeau aan te bieden. 
Getracht zal worden om alle afdelingen te bewegen om 'n bij
drage hiervoor te leveren. 

Plan "Achilles '68". 

N.a.v. de discussie in de Algemene Ledenvergadering over 
agendapunt 6b, verhoging van de boete bij het niet doorbel
len van de uitslagen op zondagavond>heeft het bestuur van 
de vereniging Achilles'68 uit Geldrop aan het A.B. een 
brief gezonden, waarin zij haar mening m.b.t. deze materie 
uiteen zet. 
Ervan uitgaande dat het doorbellen 'n tweeledig doel heeft, 
nl. a. het aanbieden van de uitslagen aan de . regionale pers, 
en b . het nog in dezelfde week vermelden van de uitslagen 
in het competitiebulletin, is het bestuur van de bedoelde 
vereniging van mening dat het nut van het vermelden van de 
uitslagen in de regionale pers betwijfeld mag worden en is 
zij t.a.v. punt b van mening dat 'n snelle verspreiding 
voor het goed verlopen van de competitie geen noodzaak is. 
Het A.B. wordt verzocht zich te beraden over de vraag of 
het in stand houden van de uitslagendienst wel de kosten 
en moeite waard is. 

Standpunt A.B. : 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is het bestuur duide
lijk geworden dat de meeste verenigingen het op prijs 
zouden stellen, indien de snelle informatie gecontinueerd 
zou worden. Het bestuur is voorhands dan ook niet van plan 
enige wijzigingen aan te brengen m. b.t. de uitslagendienst, 
wel zal zij op korte termijn onderzoeken of het mogelijk 
en verantwoord is om antwoordapparaten aan te schaffen. 

Namens de P. en P.cie, 

Frits van der Aa. 

PERIKELEN UIT DE BONDSRAADVERGADERING 

Zaterdag 30 oktober j.l. vond in Amsterdam de jaarlijkse 
najaarsvergadering plaats, een vergadering die, gezien de 
opgevoerde agendapunten, niet al te veel tijd in beslag 
zou behoeven te nemen. Jaarverslagen van het hoofdbestuur 
en de diverse kommissies alsmede het financieël jaarver
slag geven in de regel geen aanleiding tot langdurige en 
uitvoerige diskussies. Ook de hegroting vergt over het 
algemeen weinig tijd. 
T.a.v. deze begroting zou ik toch wel een kanttekening 
willen plaatsen. Jaarlijks wordt in de v oorjaarsvergadering 
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(in de maand mei) de concept-begroting ter diskussie gesteld. 
Reglementair kunnen hierop geen wijzigingen worden aange
bracht, wel kunnen aan het H.B . suggesties worden meegegeven 
om bepaalde posten te wijzigen. Ook dit jaar was dit het ge
val, met name t.a . v. de posten "opleidingen" en "basisscho
lierenkampioenschappen" . 
Bij de behandeling van de definitieve begroting op 30 oktober 
j.l. bleek het H.B . de gedane suggesties niet te hebben over
genomen, .deze was derhalve gelijk aan de concept-begroting . 
Nu kan de Bondsraad de eerder gedane "suggesties" natuurli jk 
omzetten in "amendementen". Gezien het feit echter dat op 
dat moment het seizoen reeds zes maanden oud is, bepaalde 
kosten reeds zijn gemaakt en contractuele verplichtingen zijn 
aangegaan , ,heeft dit weinig zin. 
Op zich is deze gang van zaken uiterst onbevredigend. Het zou 
m.i. dan ook zinvol zijn eens te bezien of de looptijd van 
het bondsjaar gewijzigd zqu kun nen worden of, indien dit op 
onoverkomelijke bezwaren zou stuiten, de concept-begroting 
een half jaar eerder ter diskussie te stellen. 
In die zin hebben wij het H.B. dan ook suggesties gedaan. 

Onder het agendapunt "door anderen ingediende voorstellen" 
stond o.a. ter diskussie een voorstel van de afd e l i n g 
N.H.N.K . tot wi jziging van a rt. 4 van het kompetitieregle
ment. De strekking van dit voorstel was in feite het in
voeren van een geintegreerde kompetitie, waarbij meisjes 
en dames resp . jongens en heren in kompetitieverband zouden 
kunnen uitkomen. Dit voorstel nu was in lijnrechte tegen
spraak met de beleidslijnen, zoals neergelegd in het Beleids
en aktiviteitenplan, een vijfjarenpl an dat i n me i 1981 met 
algemene stemmen door de Bondsraad is aangenomen. 
Niet op de agenda, doch· wel direkt betrekking hebbende op 
dit "hete" onderwerp, stonden het rapport van de sportkom
missie inzake de dispensatiemogelijkheden voor topdames om in 
de herenkompetit i e uit te komen, alsmede een brief van het 
H.B. van 20 oktober 1982. 
In deze brie f doet het H.B. mededeling van het door haar g e 
nomen besluit dat met ingang van het seizoen 1983/1984, 
overeenkomstig het B & A-plan, de invoering van gescheiden 
kompetities bij zowel jeugd als senioren verplicht wordt 
gesteld, en wel van de hoogste t/m de laagste klasse. 
Op uitdrukkelijk verzoek van een aantal ER-leden werden deze 
stukken ter diskussie toege voegd a an het eerdergenoe mde voor
stel van de a f del i ng N.H.N.K . 
Nu is dit onderwerp sinds de dispensatieverlening aan 
Bettine Vriesekoop reeds vele malen in de Bondsraad aan de 
orde geweest. Vooral de laatste twee jaren zijn hier vele 
uren aan gewijd, waarbij zich telkens weer dezelfde diskussie 
ontspon. Vrezende dat ons we derom een langdurig e h e rhaling 
te wachten stond i s door d e afd. Braba n t een motie ingedie nd 
van de volge nde s tre kking ; 

' 1. Het B & A-plan gaat in hoofdlijnen van beleid uit van ge
scheiden kompetities voor dames/heren, jongens / meisjes . 

2. het door het H.B . bij brief d . d. 20 o k tober 1982 gepubli
ceerde b e s l uit is geheel i n overeenstemming me t d it B & A-
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plan en voldoet volledig aan het bepaalde in art.4 van 
het kompetitiereglement. 

3. behandeling van en diskussie over dit onderwerp is der-
halve op dit moment niet zinvol en gewenst. 

Deze motie werd met ruime meerderheid aangenomen. De be
handeling van het desbetreffende voorstel behoef de hierna 
slechts kort te zijn. Zulks gebeurde, h e t voorstel werd in 
meerderheid afgewezen. 
Hoe moeilijk het voor sommigen is zich bij een door het 
H.B. genomen en door de Bondsraad bevestigd besluit neer 
te leggen bleek hierna. 
Enkele afgevaardigden meenden, ondanks de Bangenomen motie 
toch de dispensatie-mogelijkheid voor topdames te moeten 
doordrukken. Een langdurige, vaak heftige en zeer emotio
nele, diskussie was het gevolg. 
Er werd grof geschut in stelling gebracht, uitmondend in 
een door de afdeling Amsterdam ingediende motie van wan
trouwen. Met alleen de stemmen van Amsterdam vóór werd 
deze motie verworpen. Om aan de babyloni~che spraakver
warring een einde te maken werd door de afdeling Brabant 
opnieuw een motie ingediend met als strekking in te stem
men met het door het H.B. in deze gevoerde beleid. 
Nadat deze motie met ruime meerderheid was aangenomen ver
stomde uiteindelijk definitief het gekrakeel. 

Hoe nu staat het afdelingsbestuur van Brabant ten opzichte 
van de gescheiden kompetities. 
Onze afdeling kent reeds gedurende vele jaren een aparte 
meisjes- en dameskompetitie die, zoals de statistieken uit
wijzen, nog steeds groeiende is. Het dames-tafeltennis is 
sinds jaar en dag een zorgenkind binnen de N.T.T.B .. 
Door uitvoering te geven aan het gestelde in het B & A-plan 
tracht het H.B. het dames-tafeltennis uit het slop te halen, 
hetgeen naar het zich laat aanzien, ook gaat lukken. 
Waren er twee jaar geleden slechts 7 afdelingen met een 
eigen dameskompetitie, thans zijn dat er reeds 16. Opvallend 
hierbi j is dat de ledenaanwas in die afdelingen waar nog 
geen dameskompetitie is duidelijk achterblijft. 
Met het invoeren van een aparte dameskompetitie wordt ook 
de doorstroming van meisjes gegarandeerd. Het A.B. is er 
zich van bewust dat het stringent doorvoeren voor sommigen 
een pijnlijke zaak is, zeker voor die verenigingen welke 
slechts één of twee dames hebben. 
In de wandelgangen hoor je vaak het geluid dat door het in
voeren van gescheiden kompetities een aantal dames voor de 
N.T.T . B. verloren is. Naar de mening van het bestuur van 
Brabant behoeft dit niet zo te zijn. Met een beet j e goede wil 
en dat i s i n het verleden in de praktijk gebleken, kan door Y 

samenvoeging van dames uit b.v. twee verenigingen een 
(soms tijdelijke) oplossing worden gevonden . 
Bovendien is het A.B. van mening dat, bij het ontbreken van 
een dameskompetitie, de doorstroming voor veel meisjes on
mogelijk wordt, waardoor deze vroegtijdig moeten afhaken. 
Het A.B. kan zich dan ook volledig verenigen met het door het 
H.B. genomen besluit . 
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Uiteraard zal hier door de afdelingen nog op moeten worden 
ingespeeld. Eén ·ding staat echter vast, na vele jaren van 
diskussie is er nu eindelijk duidelijkheid. En daarmede 
is een ieder gediend. 
Overigens heeft het A.B. de plannen om te komen tot de in
stelling van een rekreanten-kompetitie nog niet opgegeven, 
daarmede de mogelijkheid om. "gemengd" te spelen open houdend. 

Met dit misschien wat uitvoerige artikel heb ik getracht een 
waarheidsgetrouwe weergave te geven van de gebeurtenissen 
tijdens de afgelopen B.R.V. Het is jammer te moeten konstate
ren dat de landelijke pers er kennelijk anders over denkt, 
getuige de tendentieuze en negatieve berichtgeving, waarbij 
woorden als "discriminatie" en "apartheid" niet werden ge
schroomd. Hoe het ook zij, het bestuur van de afdeling 
Brabant zal op de ingeslagen weg doorgaan en trachten een 
positieve bijdrage te leveren in het belang van de tafel
tennissport als geheel in die van de N.T.T.B. in het bij
zonder. 

Thorn de Jonge. 

IN·TERVIEW MET 5 JARIGE A'ITC 

Tot nog toe hebben in de Mixed de 25- en 40-jarige verenig
ingen de nodige aandacht gekregen. Deze maand staat een 
jongere jubilaris in de belangstelling. Dé oudere "rotten" 
zijn opgericht in een tijd van opbouw na de oorlog, waar
in ook het verenigingsleven weer op gang kwam. 
Een jonge jubilaris heeft het aangedurfd om in een wel
vaartstijd een vereniging op te bouwen. Het leek de redac 
tie een goede gedachte om eens met een "jonge" vereniging 
te gaan praten om na te gaan of de problemen van vroeger 
ook nu nog gelden. 
Eind october vond in Aarle-Rixtel een gesprek plaats met 
Nelly van de Rijt, (penningmeester), , Cor Verhaeg, (Vice
voorzitter en jeugdcommissaris), Joop van Egdom (materiaal
commissaris en Regioleider) en Johan Heurter (secretaris en 
wedstrijdsecretaris). 

Oprichting 

In september 1977 vroeg Theo Kops via een advertentie in 
het plaatselijk blaadje in Aarle-Rixtel een · aantal lief
hebbers die met hem een tafeltennisclub wilden beginnen. 
20 Volwassenen reageerden daarop en kwamen op de afgespro
ken datum naar de plaats van de oprichtingsvergadering. 
Het is de vraag of Kops, die zelf niet in Aanle-Rixtel 
is geboren en getogen, van te voren beseft ~eeft wat voor 
go~ het was om in _Aarle-Rixtel een club op te richten: 
De 5000 i~woners . van Aarle-Rixtel brachten n.l. al een 
gro~t deel van hun tijd door in het verenigingsleven, 
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want Aarle-Rixtel kent maar liefst 48 verenigingen!!!! 
De twintig mensen die reageerden waren echter serieus van 
plan lid te worden van een tafeltennisclub. Tenslotte was 
die er nog niet, en men vond het wel een zinvolle en 
mooie vrijetijdsbesteding. 
De leden van het eerste uur konden twee oude taf els lenen 
en men kon van de gemeente gaan spelen in een tot gemeen
schapshuis omgebouwde zaal van een oude school. -

Die omstandigheden waren niet ideaal: op de vloer lagen 
vilttegels die in de kortste keren begonnen te krullen en 
te slijten, het licht was er slecht, maar .............. er 
was een bar bij! 
Binnen de kortste keren waren er honderd leden, allemaal 
senioren. Ondanks dat de leden een voorschot hadden be
taald aan de vereniging om tafels te kopen, zodat er meer 
gespeeld kon worden, was het verloop erg groot. 
Sommigen waren zelfs maar een maand lid. Eén van de oor
zaken was de wachttijden op de speelavond. Teveel mensen 
voor te weinig tafels. 
Het inmiddels gekozen bestuur, dat geen enkele ervaring 
had met het besturen van een tafeltennisclub, zocht naars
tig naar oplossingen. Dat was echter niet zo eenvoudig. 
Men betaalde in het gemeenschapshuis geen zaalhuur. 
Een soort sporthal bij een textielbedrijf, die tot nog 
toe voor zaalvoetbal was gebruikt, zou een mogelijkheid 
kunnen zijn maar men vroeg er te veel geld voor. 
Uiteindelijk kon men voor een redelijke huur in de gym
zaal terecht. 
De enige concessie die gedaan moest worden, was dat er 
geen gelegenheid was om met elkaar aan de bar wat te 
praten, te drinken etc. 

Het accent werd dus meer op de sport gelegd, met als ge
volg dat dit ook weer een verloop gaf. Maar het bestuur 
had geen andere keuze. De gemeente wilde huur gaan vragen 
voor de gebrekkige speelruimte met bar. Uiteindelijk was 
de opzet om een tafeltennisclub te hebben en dan moet je 
ook een ruimte hebben om goed te kunnen spelen en ieder
een aan bod te laten komen. De andere dingen zijn mooi 
meegenomen maar geen hoofdzaak. 

Verloop 

Een van de grootste problemen was dus het verloop. 
Enkele cijfers ter illustratie: In vijf jaren hebben 241 
leden (142 senioren en 99 jeugdleden) zich opgegeven als 
lid en zijn er 160 leden (110 senioren en 50 jeugdleden) 
weer vertrokken. 
Op dit moment heeft ATTC 81 leden. Daarvan zijn er 32 
senioren en 49 jeugdleden. 
Opvallend is dat er bij die jeugdleden 36 meisjes zijn 
en slechts 13 jongens. Bij de meeste verenigingen ligt 
die verhouding andersom. 
In de bestuursvergaderingen is het verloop menigmaal onder
werp van dicussie geweest. 
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Met een aantal maatregelen cq voorzieningen hoopt men nu 
voldoende voorwaarden te hebben geschapen om wat meer 
stabiliteit te hebben. 

De behuizing die een jaar geleden in gebruik genomen is, 
moet de sleutel voor de stabiliteit zijn. Daarnaast is 
er bewust meer aandacht besteed aan de jeugd, er is de 
gelegenheid gegeven om competitie te spelen in NTTB-ver
band en in de regio én het materiaal is in prima staat 
gebracht. 
Door meer leden te betrekken bij de organisatie in de 
vereniging wordt de vaste kern ook groter en kan er meer 
georganiseerd worden. 

Jeugd 

In 1980 is men voor het eerst serieus met jeugd begonnen. 
Men zag in dat daar extra aandacht aan gegeven moest wor
den, wilde de vereniging in de toekomst bestaansrecht 
hebben als tafeltennisclub. 
Er werd een jeugdcommissie benoemd, er kwamen aparte 
speeltijden (men beschikt nu twee avonden en de zaterdag
midqag over de zaal). 
De jeugd ging gezamenlijk met een aantal senior-begelei
ders op kamp, om het onderlinge contact te verstevigen. 
Over dat kamp is nu nog iedereen enthousiast, en dat is 
ook wel te begrijpen als je hoort wat er allemaal georga
niseerd was op het jeugdkamp: nachtspelen, verhalen bij 
het kampvuur, puzzeltochten, spelletjes. 
Aan tafeltennis is weinig gedaan, en dat was ook de be
doeling, want de serieuzere aanpak kwam weer als ze 
thuis kwamen. 

De training wordt door eigen leden gegeven: geld voor een 
trainer van buiten was er niet. 
Voor de training maakt men nu gebruik van de trainings
boekjes voor vaardigheidsdiploma A. Daar ondervindt men 
veel steun van. 
Dat training belangrijk was heeft men ervaren door de 
vriendschappelijke jeugdcompetitie met clubs uit de regio 
(o.a. Stiphout, Kadans, Alico, Flash, Kinawo). Na één sei-
zoen merkte men, dat dé jeugd van de "concurrentie" veel 
sterker was geworden. 
Men laat de jeugd nu dan ook niet meer meedoen, omdat het 
erg demotiverend werkt als men stee~s weggetikt wordt. 
Na de eerste trainingsjaren is het wel de bedoeling om 
jeugdteams in de competitie te brengen, men wil echter 
eerst via uitwisseling met andere verenigingen de jeugd 
ervaring laten opdoen. 
In Januari organiseert met een ouder-kind toernooi, zodat 
de kinderen ook eens aan hun ouders kunnen laten merken 
wat ze al kunnen, en ze daarmee tevens te stimuleren. 

Actief bestuur 

Ondanks de problemen met het verloop blijft het bestuur 
erg enthousiast aan het werk. 
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Misschien wel door die problemen ontwikkelen zij ideeën, 
die je niet vaker hoort in tafeltennisverenigingen, maar 
die best bruikbaar zijn voor anderen. 
Zo heeft ATTC een eigen bibliotheek met ongeveer 25 
boeken over tafeltennis; Ieder nieuw lid ontvangt een in
formatiepakket waarin o.a. de verenigingsgegevens zijn op
genomen, alswel spelregels en folders over tafeltennis. 
Men heeft een ideeënbus, een "automaat" voor het opbergen 
en uithalen van ballen. 
Binnenkort gaat men de jeugd proefexamens afnemen, men 
gaat kerstkaarten met eigen opdruk verkopen om de kas wat 
te spekken. In het volgend seizoen wil men een straten/wijk 
toernooi organiseren. 
De vereniqing presenteert zic h op braderiën en doet mee 
aan "culturele" wedstrijden in Aarle-Rixtel. Het laatste 
jaar had men de eerste prijs met een "promotie-act " over 
tafeltennis: wedstrijden op kleine, zelfgemaakte tafels, 
en een gefingeerd interview voor "Omroep Brabant " . 

Bestuur volgde cursus. 

Hoe serieus het bestuur over haar taak denkt blijkt wel 
uit het feit dat zij gezamenlijk ingeschreven hadden 
voor een cursus "bestuursvaardigheden " . Men kwam echter 
tot de ontde kking dat men het nog niet zo slecht deed. 
Natuurlijk heeft men ook in de loop van de jaren wel ge
leerd met elkaar te vergaderen. 
Wat hun, als onervaren bestuurders van een nieuwe ver
eniging is tegengevallen, is dat er zo weinig steun komt 
van de bond. Bijv. b i j het opzetten van het huishoudelijk 
reglement e n de statute n. De individuele afdelingsbestuur
ders willen best adviezen geven, maar het is zo weinig 
gestructureerd . 
Waarom heeft het Afdelingsbestuur of Hoofdbestuur geen 
model-huishoudelijk reglement en statuten, geen informa
tie-pakket voor beginnende verenigingen, waarin de 
samenwerkingsregels- en verbanden staan aangegeven en tips 
worden gege ven voor d ie specifieke activiteiten waar e en 
bestuur van een tafeltennisvereniging me~ te maken heeft, 
vraagt men zich in Aarle-Rixtel af. 

Jubileumviering 

Bij ATTC zijn zi j e r t och i n geslaagd een goed draaiende 
tafelte nni svereniging i n he t leve n ~e roepen en te houden. 
Er spelen nu teams in de NTTB-competitie, maar ook in 
de Regio-competitie, want daar zijn minder formele regels 
en het peil past beter bij het gemiddelde niveau van de 
tafeltennissers van ATTC. Vi a het fraaie clubblad wordt 
de onderl i nge band nog e e ns verstevigd. Iedereen k a n er 
z i jn zegje i n kwi j t e n h e t feit dat het mogelijk is om 
e lkaar via het clubblad op een humor istische manier weet 
te typeren, tekent de sfeer tussen de leden onderling. 
Het vijf-jarig bestaan is dan ook echt gevierd, met apar
te feesten voor de jeugd en voor de senioren . Ook hier 
weer act i eve feesten,d.w . z . e r was van alles georgani 
seerd: Voor d e j e ugd een speurtocht, een "feestmaaltijd" 

9~ 

- ~ 



(o.a. frites en " struif") , tekenfilms en disco. Het jeugd
feest was bekostigd door de senioren. Ook op het senioren
feest werd men de hele avond bezig gehouden door de speci
ale jubileum-commissie, de "oudste leden" werden gehuldigd 
en een afvaardiging van de jeugd kwam de senioren bedanken 
voor het feest dat zij gehad hebben. 

Met vertrouwen gaan het bestuur en de vereniging op naar 
het volgende lustrum. 

Succes en bedankt voor de informatie. 

Wil v.d. Bragt. 

UITSLAGEN 

BRABANTSE 

BE.K.ERCOMPETITIE 

Uitslagen 1e ronde 2e divisie 

Kadans 3 Jeep 2 2-3 
Irene 3 Deso 1 4-1 
Smash'70 1 Belcrum 3 2-3 

Uitslagen 1e ronde 3e divisie 

Elshout 2 OTTC 4 4-1 Kadans 5 21 - 2 
PJS 2 TTCV/R.3 0-5 Alico 3 Geldrop 3 
Achilles 2 - Meppers 3 4-1 Geldrop 5 Taveres 2 
Geldrop 4 Achilles 3 1-4 Jeep 3 Nev .Desp . 2 
Meppers 6 PSV/C 6 0-5 Taveres 5 He lmond 1 
OTTC 3 RKC 2 3-2 Veldh. 2 Meppers 4 
Jeep 8 BTTC 2 1-4 Elshout 3 Jeep 4 
PSV/C 5 Alico 2 0-5 BTTC 1 Veldh. 1 
Geldrop 2 PSV/C 4 5-0 Luto 3 Smash'70 2 
Taveres 4 Jeep 5 4-1 Sios ' 4 v.v. '51 3 
Meppers 5 Ali co 5 5-0 Red Star 3 - Deso 3 
Stiphout 2 Treffers 1 0-5 v.v. '51 1 Sios 3 
Jeep 7 Elshout 4 2-3 Deso 5 TCS 1 

EUROPA-CUP 2 TOURNOOI 

Onder uiterst slechte omstandigheden heeft Nikon, Valkens
waard de derde ronde van het Europa-cup 2 behaald. 

5-0 
4-1 
2-3 
2-3 
1-4 
3-2 
1-4 
1- 4 
3-2 
1-4 
4-1 
·5- 0 
2 - 3 
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Op zaterdag 24 oktober werd in Athene met 5-0 van 
Olympiakos Piraeus gewonnen. 
De Grieken traden zeer verzwakt aan: Vier van de zes In
ternationals konden niet spelen wegens verblijf in het 
ziekenhuis of militaire dienst. De twaalfvoudige inter
national kwam te laat !!! 
Nikon was eveneens verzwakt door een blessure van Bob 
Potton. 
De uitslagen: 

Roussopoulos - v. Gasteren 12-21, 13-21 
Hol is - Winnubst 8-21 I 6-21 
Roboulas - Goot zen 10-21, 10-21 
Roussopoulos - Winnubst 21-19 : 18-21, 20-22 
Hol is - Goot zen 4-21 , 8-21 

In rle derde ronde komt Nikon uit tegen het Hongaarse 
Vasutas Cegledi. 
De wedstrijd wordt gespeeld in het weekeinde van 26, 27 
en 28 november in Valkenswaard. 

OPEN HELMONDSE 

KAMPIOENSCHAPPEN 1982 
Ook dit jaar werd door T.T.V. Stiphout de open Helmondse 
tafeltenniskampioenschappen georganiseerd. 
Het jeugdtoernooi was reeds een week voor de sluitings
datum volgeboekt, terwijl het senioren toernooi onder
bezet bleef. Bij de jeugd moesten maar liefst 9 vereniging
en afgezegd worden, met in totaal 200 inschrijvingen. 
Op zich een treurige zaak, maar wij hopen dat de gedupeer
de verenigingen begrip hebben kunnen opbrengen voor deze 
situatie, en dat wij in de komende jaren toch op hun 
inschrijvingen mogen rekenen. 
Zoals reeds enkele jaren was er ook dit jaar een WEDSTRIJD
TAFEL te winnen. 
Stiphout heeft deze tafel nog elke keer kunnen winnen, maar 
dit jaar moest Stiphout toezien hoe P.S.V./Cathrien de 
taf el meenam. 

Zowel bij de jongens als bij de meisjes ging de titel naar 
PSV. Bij de jongens wist K. Emck de J-1 te winnen door in 
twee games B. Reyers te verslaan en wel met de cijfers 
23-21 en 21-17. s. Bult versloeg in de J-1 Y. Potting met 
21-9 en 21-19, maar Y. Potting liet het hier niet bij zit
ten en versloeg een uur later S. Bult in de jun. A/B-klasse. 

De jeugdwisseltrofee werd vrij gemakkelijk gewonnen door 
PSV. Al vanaf het begin van de dag nam PSV de leiding en 
gaf deze dan ook niet meer af, ' tweede werd O.T.T.C. en 
derde Koningslust. 

Bij de heren kon H. de Boer ZlJn titel niet prolongeren. 
De nieuwe Open Helmondse kampioen werd N . .Albers, .hij won 
de S-1 finale tegen P. v. Giersbergen met de cijfers 21-18 
21-23 en 21-11 
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In de A/B-klasse deed H. de Boer het een stuk beter, hij 
won deze klasse door in de finale-poule te winnen van 
N. Albers, die tweede werd en A. v. Dommelen die derde 
werd. 

Ook G. de Vocht kan zich dit jaar geen open Helmondse 
kampioen noemen, zij verloor zowel de B- als de · S-1 klas
se van H. Cremers. 

De strijd om de senioren wisseltrofee ging tussen de 
Meppers uit Heeze en organiserende vereniging Stiphout. 
Doordat de Meppers in drie finales Stiphout terugwees naar 
de tweede plaats, konden zij zich uiteindelijk winnaar 
noemen van het senioren toernooi. 

Ook dit jaar kan Stiphout wederom terugblikken op een 
prima verlopen toernooi, voor Stiphout reden genoeg om te 
gaan beginnen aan het jeugd A/ B toernooi dat in februari 
gespeeld zal worden. 

Mick van Hoof, 
Toernooileider. 

Prijswinnaars Open Helmondse Kampioenschappen Tafeltennis 1982 

JEUGDTOERNOOI: 

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

Jun. 

Asp. 

Pup/Wlp. 

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

1 . J.de Bijl, PSV/C 
1 . B.Hentz, Geldrop 
1 • E.Roeland, Effect 
1 • N.Boom, JCV 
1 . B.v.Haren OTTC 
1 . P.Tacken, Red Stars 
1 . F.Schers, Red Stars 
1 . K.Emck, PSV/C 
1 . P.Roeland, Effect 
1 . N.Boom, JCV 

1 . K.Emck/S.Verbeek 
2 . R.Schuyers/B.Reyers 

1 • P.Roeland/E.Roeland 
2. P.Manders/P.v.Hout 

1 . H.Nelissen/B.v.Haren 
2 . M.Stienstra/F.Schers 

1. Y.Potting 
1. V.v.Sante 
1. K.Kempen 
1. I.Baptista 

Achilles 
Geldrop 
Red Stars 
Stiphout 

2 . M.Manders, 
2. M.v.Lieshout, 
2 . P .Noor, 
2 . J.Wolfs, 
2. P.Roeland, 
2 . Y.Y.Hu, 
2. P.de Wit 
2. B.Reyers, 
2. E. Roeland, 
2. H.Nelissen, 

PSV/ Cathrien 
O.T.T.C. 

Effect 
PSV/Cathrien 

O.T.T.C. 
Red Stars 

2. S.Bult 
2. R.Rijkers 
2 . D.Janssen 
2. C.Adriaans 

PSV/C 
Geldrop 
OTTC 
Irene 
Effect 
PSV/C 
Panningen 
OTTC 
Effect 
OTTC 

PSV /C . 
Stiphout 
Panningen 
Geldrop 
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Pup. A/B 1. P.de Groot PSV/C. 2. E.Schers Koningslust 
Pup. c 1. M. Smets Konings lust 2. K.Verstralen Red Stars 
Welpen 1. Y.v.Sprang Irene 2. J.Dijstelbloem Geldrop 
J-1 1 . S.Bult PSV/C. 2. Y.Potting Achilles 
J-2 1 . P.de Groot PSV/C 2. E.Noor O.T.T.C. 
J-3 1 . I.Berkers Konings lust 2. M.Snijders Konings lust 

• 
~~;!;~i~~-~~ee~!: 

Jun. 1. S.Bult/M.Bakermans PSV/Cathrien 
2. P.deGroot/M.Kuijpers PSV/Cathrien/Stiphout 

Asp. 1. D.Janssen/M.Janssen Panningen 
2 . M.de Buck/J.Rouw Effect 

Pup. 1. E.Schers/E.Boonekamp Konings lust 
2 . S.Wijnands/I.Berkers -Konings lust 

Welpen 1 . P.Boute/Y.v.Sprang Irene 
2. K.Pollaert/M.Bos Konings lust 

Y~E~~~g~~g~EE~l~-j~~g9: 

1. PSV/Cathrien 
2. O.T.T.C. 
3. Koningslust 

. " 

Prijswinnaars Open Helmondse Kampioenschappen tafeltennis 1982 

SENIOREN TOERNOOI: 

Heren enkel: 

A/B 1 . H. de Boer Odion 2 . N.Albers O.T.T.C. 
c 1. J.Verholen Meppers 2. Fr.v.Pruisen Luto 
D 1 . H.Bos Panningen 2. T.Deelen J.C.V. 
E 1 . E.v.Veenendaal Nikon 2 . H.v.Melick Stiphout 
F 1. A. Welten Meppers 2 . R.de Greef Ali co 
G 1. M.Steiger Ka dans 2 . E.Jacobs Stiphout 
.H 1 . P. Boonen Meppers 2 . H.Volman Stiphout 

S-1 1. N.Albers OTTC 2 . P.v.Giers-
bergen JCV 

S-2 1. P.v.d.Kruys Meppers 2. W.v.d.Hofstad Ali co 
S-3 1. A.Welten Meppers 2 . H.Kuijpers Stiphout 

Heren dubbel: ------------
A/B/C 1. E.Verblakt/R.Boogaard 

2. T.Kole/M.Smolders Nikon 

D 1 . C.v.Empel/P.v.d.Sande Kadans 
2. P.v.d.Boogaard/P.v.d.Kruys Meppers 

E 1 . J.v.d.Sanden/A.Welten Meppers 
2. V.Jacobs/R.Reynen Panningen 

F 1. G.Damen/H.de Weerd Nikon 
2 . H.Kuijpers/A.Meulendijks Stiphout 

G 1 . H.Plugers/S.Damka Helmond 
2. H.Thijs/A.Dijstelbloem Meppers 
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H 1. P.Boonen/J.v.Gemert 
2. H.Aben/F.v.d.Sanden 

Dames enkel: 

B 1. H. Cremers 
c 1 . L.v.Hout 
D 1 . M.v.Bussel 

F/G 1 . w.v. Hoof 
S-1 1 . H.Cremers 
S-2 1 . H.Vos 

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

Bergeyk 
Renata 
Son&Br. 
Stiphout 
Bergeyk 
PJS 

B/C 1. G.de Vocht/J.Segers 
2. D.v.d.Heuvel/G.v.Brakel 

D/E 1. M.v.Bussel/M.Elshof 
2. M.v.d.Poel/W.v.Hoof 

1. Meppers 
2. Stiphout 
3. Kadans 

Nikon 

Qp~~-~~!~2~~~~-~~~E~2~~~~~~E2~~-l~~~-

Meppers 
Stiphout 

2. G. de Vocht 
2 . J.Segers 
2 . M.v.d.Poel 
2. M.Janssen 
2 . G.de Vocht 
2 . I.Kolen 

Stiphout 
Red Stars 

Son&Breugel 
Stiphout 

Stiphout 
Stiphout 
Stiphout 
PJS 
Stiphout 
Irene 

Betreft: g22~92~~j~L-~~~~~~g~~9~2~~j~-1~~~9~-~~-§~~!2~~~) 

1. P.S.V./Cathrien, Eindhoven 
2. T.T.V.Stiphout, Helmond 
3. De Meppers, Heeze 
4. 0.T.T.C., Oss 
5. Geldrop, Geldrop 

Koningslust, Koningslust 
6. Effect'71 Terneuzen 
7. Red Stars, Venray 
8. Irene, Tilburg 
9. J.C.V., Vught 

Panningen, Panningen 
10. Kadans, Best 

Nikon, Valkenswaard 
11. Helmond'57, Helmond 
12. Alico, Schijndel 
13. P.J.S., Vught 
14. Achilles, Geldrop 

Bergeyk, Bergeyk 
Looping, Venlo 
Son&Breugel, Son & Breugel 

15. Jeep, Vught 
16. Eenentwintig, Beek & Donk 

Flash, Eindhoven 
Never Despair, Den Bosch 
Odion, Gaanderen 
Renata, Eindhoven 
Veldhoven, Veldhoven 

69 punten · 
54 punten 
47 punten 
42 punten 
34 punten 
34 punten 
32 punten 
30 punten 
23 punten 
22 punten 
22 punten 
18 punten 
18 punten 
16 punten 
12 punten 

8 punten 
6 punten 
6 punten 
6 punten 
6 punten 
5 punten 
4 punten 
4 punten 
4 punten 
4 punten 
4 punten 
4 punten 
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17. Attaque, Nijnsel 
Luto, Tilburg 
Smash'70 , Roosendaal 

2 punten 
2 punten 
2 punten 

TECHNISCH WERK IN DE AFD. BRABANT 

Inleiding: 

De Technische Commissie van de Afd. Brabant wil in dit arti
kel duidelijkheid geven over waar deze commissie dit seizoen 
zich mee bezig wil, zal houden. De T.C. heeft zich een alge
meen doel gesteld dat is: "spelpeilverbetering in de afde
ling". Dit streven willen wij bereiken door het organiseren 
van regionale wekelijkse afdelingstrainingen voor pupillen
welpen en jeugd-senioren. 
Deze afdelingstrainingen worden geleid door verschillende 
trainers te weten door: Ton van Oevelen, Rob Zwartjens, Henk 
Boute, Thieu van Vroenhoven, Siebe van de Zee en Arnold Koot. 
De verdere uitwerking van deze trainingen komt in het verdere 
verloop van het verhaal aan de orde. Onze plannen zijn .ge
baseerd op het "Beleids en Activiteitenplan 1981-1986" van 
de N.T.T.B .. Wat de strekking van dit plan is komt in het 
volgende hoofdstuk tot uiting. 

Landelijk beleid: 

In het "Beleids en Activiteitenplan 1981-1986" ziJn een aan
tal hoofdstukken gewijd aan het technisch werk. Het is niet 
mijn bedoeling om die hoofdstukken letterlijk weer te geven 
maar meer de algemene tendens die daarin voor komt weer te 
geven. Het hoofdbestuur heeft zich een <loel voor ogen ge
steld en dat is een betere aansluiting te krijgen aan het 
Europese toptafeltennis. 
Een aantal sub-doelstellingen die daaruit voortkomen zijn: 
- het nastreven van een hoger prestatieniveau in de breedte 

bij de jongste leeftijdsgroepen (Welpen, pupillen en as
piranten}, de basis hiervoor moet worden gelegd in de ver
enigingen en afdelingen; 

- het realiseren van een hoger prestatieniveau in de breedte 
met name voor de jongste leeftijdsgroepen (zie boven) die 
deelnemen aan de regionale bondstrainingen; 

- het verkrijgen van aansluiting aan de Europese jeugdtop 
voor geselecteerde kadetten; 

- het tot stand brengen van aansluiting aan en integratie 
van de beste aspiranten/junioren in de nationale senioren~ 
top; 

- het verkrijgen van aansluiting c.q. handhaving aan de 
Europese top voor junioren en jeugdige senioren. 

De bond staat een beleid voor waarin tot uitdrukking komt 
dat de ontwikkelingen op sporttechnisch gebied voortdurend 
en zo goed mogelijk afgestemd moeten worden op zich ontwik
kelend vereniging- en afdelingsorganisatie. 
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Het bestuur van de N.T.T.B. blijft ook streven naar een 
structuur die een betere ondersteuning van de voorbereiding 
op afdelings/verenigingsniveau mogelijk maakt en een 
betere begeleiding en ondersteuning van het trainingswezen 
op afdelings/verenigingsniveau mogelijk maakt. 
Om deze structuur te kunnen bereiken wordt er vanuit de 
bond gezorgd voor ondersteuning via een staffunctionaris. 
Hij zorgt voor begeleiding van technisch kader met als doel 
nazorg en bijscholing en voor begeleiding van trainers en 
spelers met het doel een verbetering van het spelpeil van 
de spelers en de afdelingen . 
Deze hele organisatie rondom het technisch werk zou moeten 
uitmonden in een planning die op middenlange termijn afge
stemd js op de realisering van de volgende sub-doelstel
lingen: 
- spelpeilverbetering in de breedte, 
- continuïteit en verbetering van het spelpeil in de jeugd-

top. 
Dit alles geeft zo'n beetje een beeld van het streven van 
de bond. Alles wat nu op papier staat moet nu wel vertaald 
gaan worden naar daadwerkelijke activiteiten in onze afde
ling. Dat doen we in de volgende hoofdstukken: "Pupillen
welpentraining" en "Senioren-Jeugd-training". 

Pupillen-Welpentraining: 

Doel: er wordt naar gestreefd om door middel van regionaal 
opgezette pupillen-welpentrainingen aansluiting te vinden 
bij de regionale bondstrainingen voor welpen, pupillen en 
1e jaars aspiranten. 
Dit is vanuit het "Beleids- en Activiteitenplan" van de 
N.T.T.B., daarin staat als sub-doel: "het nastreven van 
een hoger prestatieniveau in de breedte bij de jongste 
leeftijdsgroepen (welpen, pupillen en aspiranten), de 
basis hiervoor moet worden gelegd in de verenigingen en 
afdelingen ." De afdelingstrainingen zien we dan ook als 
een training tussen verenigings- en bondstraining (door
stroming en opvang) Men moet eerst aan de afdelingstraining 
deel genomen hebben wil ' men in aanmerking komen voor de 
regionale bondstraining. 
Voor d i t seizoen zijn er 3 wekelijkse afdelingstrainingen 
georganiseerd te weten in Oudenbosch o .l. v. Ton v. Oevelen 
op woensdagavond van 1.7.45-19.15, in Tilburg o.l.v. Henk 
Boute op dinsdagavond van 17.00-18.3Q en in Eindhoven ~ 
o.l.v. Rob Zwartjens op woensdagavond van 18.00-19.30. Op 
elke afdelingstraining zitten 12 spelers. De deelnemers 
moeten aan de volgende criteria voldoen. 
- welp of 1e jaars pupil zijn, 
- deelnemen aan de N.T.T.B.-competitie. 
- bereid zijn om buiten de afdelingstraining nog minimaal 

2x in de week in verenigingsverband te trainen. 
- bereid zijn tot het deelnemen aan een aantal belangrijke 

afdel ings- en landelijk evenementen zoals achtkampen en 
Brabantse Kampioenschappen, 

- een redelijke technische vaardigheid van een aantal basis
slagen bezitten. 
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In december wordt bekeken of de deelnemers voldoen en of er 
mutaties plaats moeten vinden. Op deze manier kun je een 
groep opbouwen die kwalitatief op een hoog niveau staat. 
Àan het eind van het seizoen wordt er een testtraining in de 
3 verschillende regio's gehouden om te inventariseren of er 
nieuwe kandidaten bij gekomen zijn. 
Daarnaast wordt er bekeken welke kinderen, die op de afde
lingstraining zitten, het volgende seizoen terug kunnen ko
men en wie er niet meer voor in aanmerking komen, het for
meren van een kerngroep. Wanneer je deze stappen in je 
selectieprocedure inbouwt kun je een groep formeren die qua 
kwaliteit, motivatie en inzet op één lijn zit. 
Deze trainingen moeten zeker voortgezet worden opdat ze dan 
resultaat, effect kunnen hebben. 

Senioren-Jeugd training: 

Doel: niveau verbetering zodanig dat het mogelijk wordt, zou 
zijn, om aan te sluiten bij de bondstrainingen. Doelgroep 
is jun / asp. A-B en jonge senioren. Dit is vanuit het 
"Beleids en Activiteitenplan" van de N. T.T.B. daarin staat 
als sub-doel: "het tot stand brengen van aansluiting aan 
een integratie van de beste aspiranten/junioren in de 
nationale seniorentop." 
De deelnemers moeten aan de volgende criteria voldoen: 
- aspiran t of junior en A-B-speler(sters) of jeugdige senior 

zijn, 
- voldoende motivatie hebben, 
- men moet minimaal 2/3 avonden in vere nigingsverband trainen 

per week , 
- men moet deelnemen aan belangrijke nationale evenementen. 
Deze wekelijkse trainingen voor deze groep zitten in de pen, 
maar zijn dit jaar nog niet gerealiseerd kunnen worden. 
De reden hiervoor zijn te weinig geschikte accommodaties en 
er was gee n goede afstemming op de verenigingstrainingen. 
De T.C. is van mening dat de verenigingstraining een belang
rijke schakel is in het gehele trainingsscala. Wij zijn dan 
ook van mening dat we in overleg met de verenigingstrainers 
moeten komen tot goede afspraken wat betreft plaats, tijd 
en uur voor de wekelijkse afdelingstrainingen. In april 1983 
wordt dan ook al contact gezocht met de verenigingstrainers 
om daarover duidelijke af spraken te maken voor het begin 
van het volgende seizoen. Dit moet het startschot zijn voor 
deze wekelijkse trainingen. Er is nu sprake van een overbrug
ging, deze wordt opgevangen door trainingsdagen. 
De eerste wordt gehouden op zondag 21 n ovember 1982 in de zaal 
van Red Star'58 te Goirle. Wat er na deze training gaat ge
beuren wordt op 21-11-1982 met de geslecteerden en trainers . 
besproken. We willen zeer duidelijk rekening houden met de 
spelers. De trainingen voor deze groep worden geleid door 
Henk Boute, Siebe van de Zee, Arnold Koot en Thie u van 
Vroenhoven. 

Slotwoord 

In dit betoog is naar voren gekome n wat er in dit seizoen zoal 
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aan technisch werk in de af deling gebeurt en wat de plannen 
zijn voor de verschillende groepen in het seizoen '83-'84. 
Wat in het geheel nog niet duidelijk naar voren gekomen is ,, 
is dat de T.C. als basisvoorwaarde voor het ontplooien van 
haar activiteiten een goede samenwerking tussen afdelings
trainers en verenigingstrainers ziet. 
Dit vinden we van zo essentieel belang dat de afdelingstrai
ners zullen proberen regelmatig contact te houden met de 
verenigingstrainers. Hopelijk zal dat contact ook andersom 
onderhouden worden, niet dat het alleen van de kant van de 
T.C. moet komen. 
We willen dan nu ook een beroep doen op alle verenigings
trainers om mee te werken aan hetgeen wij willen bereiken. 
Dat zal zeker een positieve invloed op het spelpeil in 
onze afdeling hebben. 

Voor U. ,"lti.~ ..... . 

J. den Ouden 
(Voorzitter T.C.) 

Het besluit van de Bondsraad, om met ingang van het sei
zoen '83/'84 voor alle divisies en klassen (ook in de 
afdelingen) de damescompetitie door te voeren, (geen dames 
meer in de herencompetitie) heeft veel stof doen opwaaien. 
Met name in de landelijke pers is dit besluit slecht ge
vallen. 
Begin november, juist na de bondsraadsvergadering, kwam 
nr. 6 Sport Intermedium uit, waarin een gesprek is weer
gegeven, met de voorzitter van de Emancipatieraad, Eegje 
Schoo , die inmiddels minister van Ontwikkelingssamenwer
king is. 
In dit artikel zegt zij ondermeer: 
"Bestaande dicriminatie moet worden opgeheven. Ook in de 
sport. Dat wil zeggen dat vrouwen toegang moeten hebben 
tot alle vormen van sport en ook moeten kunnen deelnemen 
aan alle wedstrijden. 
Op basis van sexe verschil maken, moet zijn uitgesloten. 
Als een vrouw zo goed is dat zij niet meer tot haar recht 
komt in de vrouwencompetitie, dan zal ze in staat moeten 
worden gesteld aan de mannencompetitie deel te nemen. 
Vooral ook vanwege de effecten, de kettingreactie in het 
totale sportgebeuren, kunnen prestaties van vrouwen, die 
van een dergelijk niveau zijn dat ze in de mannencompetitie 
kunnen deelnemen, van grote invloed zijn op de deelname v an 
vrouwen aan sport". 

_._, 
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T.T.V. Smash'76 uit St. Annaland kan van de opbrengst van de 
braderie weer een nieuwe tafel kopen. 
De vereniging nam met een tafeltennisrobot deel aan de plaat
selijke braderie. 

T.T.V. Vice Versa'51 uit Oudenbosch besteedde in haar club
blad "Shot" uitgebreid aandacht. a an de scheidsrechters cursus. 

Het clubblad van T.T.V. Belcrum uit Breda heeft een aardig 
artikeltje gelezen over "het einde van de patronaatszaaltjes". 
Daarin wordt de lezer gevraagd zich in te beelden hoe de 
heemkundekring in het jaar 2000 uitleg geeft bij een van de 
laatste in tact gebleven patronaatszaaltjes. 

In "Batgeheimpjes" het clubblad van RKC uit Waalwijk heeft 
een brief van de directie van een ziekenhuis opgenomen. 
In deze brief wordt uitgelegd dat er door het ziekenhuis, 
voor het al of niet behandelen, geen onderscheid wordt ge 
maakt tussen "ongevalspatiënten" en "patiënten" met sport
blessures, opgedaan tijdens de sport". Iedereen wordt be
handeld. 

Een interessant initiatief valt te lezen in "Van de groene 
tafel" van O.T.T.C. uit Oss. 
"TafeltennisvoW-mensen zonder werk 

In samenwerking met de Dienst Sport, Jeugdzaken en Rekreatie 
van de gemeente Oss heeft OTTC ' de mogelijkheid geschapen, 
dat eenieder die geen werk heeft, niet kan of mag werken en 
zodoende valt onder een der volgende uitkeringsregelingen 
(WW./WWV./RWW./WAO. / ABW. of AAW.) elke maandagmiddag van 
14.30-16.30 u. in ons klubgebouw aan de Leeuwerikstraat kan 
komen tafeltennissen. Indien u als lid van OTTC mensen kent 
die onder een der bovengenoemde regelingen valt, wijs hen 
dan op de mogelijkheid dat zij de hun . beschikbare tijd op 
deze zinvolle wijze (bewegen, sociale contacten) kunnen in
vullen." 

De redactie van "tafeltennispraot", het clubblad van TTV 
Veldhoven meldt verheugd dat-voor het eerst ouders van~
jeugdleden copy hebben ingestuurd. 
Vader en moeder "V" schrijven over het geslaagde jeugd
oudertoernooi. 

Hoe groter de vereniging des te meer werk moet er verzet en 
verdeeld worden. Dat valt op te maken uit . "Irene's Sirene" 
·het clubblad van TTV Irene uit Tilburg. Het bestuur kan werk 
kwijt aan de volgende commissies: Financiële commissie, jeugd
commissie, technische commissie, lotto / toto commissie, 
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materiaal-beheer, pers- en propaganda-cornmiss-ie, jeugdre
dactie, redactie-commissie, recreanten-commissie, jubi
leum-commissie en een zaalbeheerder. 
In totaal zijn daar 40 mensen bij betrokken. 

In "Dropshotje'' van TCS uit Steenbergen staat te lezen 
dat de vereniging een robot neeft aangeschaft, die aan
vankelijk dienst weigerde. Inmiddels kunnen de TCS-leden 
er volop gebruik van maken. 

Het clubblad van Taveres uit Eindhoven bestaat 5 jaar. 
In de inleiding zegt de redactie er nog steeds niet in 
geslaagd te zijn om de achte~ban ~e be~egen tot het regel
matig inzenden van copy. 
Toch slaagt de redactie er in 30 pagina's vol te krijgen! 

"Netfout" van JCV uit Vught bevat een uitleg en platte
gronden van de voorgenomen renovatie van de zaal. 
Tevens is een enqueteformulier ingesloten, waarin de leden 
zich uit kunnen spreken over de bestaande en voorgenomen 
nie uwe situatie. 

Tafeltennisvereniging ATTC'77 uit Aarle-Rixtel zoekt een 
gediplomeerde trainer. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met 
Cor Verhaeg, Goosensstraat 5, Tel. 04928-1604. 

NAGEKOMEN BERICHT 

EXAMENS VAARDIGHEIDSDIPLOMA-A 

In april/mei 1983 zal de Afdeling examens afnemen voor het 
vaardigheidsdiploma-A voor welpen en pupillen. 
Verenigingen die op deze wijze hun jeugdleden willen stimu
leren bij het beoefenen van het tafeltennis kunnen dit op
geven vóór 1 maart bij N. v. Erp, Jeugdconimissaris Afd. 
Brabant, Begijnenstraat 45, 5341 BC Oss. Tel. 04120-32106. 
Bij de opgave moet vermeld worden: 

- volledige voornaam, 
- achternaam, 
- geboortedatum, 
- geboorteplaats, 
- woonplaats, 
- bondsnummer. 

Verenigingen die hun zaal beschikbaar willen stellen, ge~ 
lieve dit bij de opgave te vermelden. 

De voorzitter van de vereniging Bladel is verhuisd naar 
Antoon Kootenlaan 32, 5531 SV Bladel. 

J.C.H. heeft een nieuwe penningmeester. J. Hollander, 
J. Frankenstraat 124, 5246 VE Rosmalen. 073-418253. 
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EVENEMENTEN-AGENDA DECEMBER/JANUARI /FEBRUARI 

Datum Pla:i.b:'. ----
za. 04 " ·12 • 82 Hot.terdam 

zo.05.1 2. 82 Vucjht 

za. 11. E.82 :Jiv.plaatsen 

za . 11.1 2.82 .? 
zo. 12 . 12 . 82 

zo. 12 . 12 . 82 Div.plaatsen 

za . 1 8 . 1 2 . 8 2 Oss 
zo. 19 . 12. 82 

zo.02. 0~ :83 Tilburg 

za.08 . 01.83 Rucphen 
zo .09.01 .83 

za . 1 5 . 0 1 . 8 3 Breda 

zo.16.01.83 

zo . 2 3 . 0 1 . 8 3 Culemborg 

zo.30.01.83 Div.plaatsen 

zo.30.01.83 Div.plaatsen 

zo.06.02.83 Hebrond 

zo.27.02.83 Culemb:;rg 

Naam evenement 

Official toernooi 

JCV Jeugdteamtoernooi 

1e ronde Brabantse Jeugdmeerkampen 
voo:c C-jeugd en welpen 

Finale Nationaal Wintercircuit 

1e ronde Seni oren Licentie meerkampen 

Nati onaal Maasland-teamtoernooi 

Irenecup 

The Back Hands Kersttoernooi 

Brabantse Kampioenschappen 1983 

Halve finales Nat.Jeugdmeerk~rnpen 

Halve finales Brabantse Jeugdmeer
karnpen voor C-jeugd en welpen. 

Halve finales Senioren Licentie
meerkarnpen. 

Jeugdranglijst A+B toernooi 

Finales Nat.jeugdmeerkampen . 

' 

Commissaris Toernooien en Wedstrijden. 
F .W.Geubbels, IY~l<-~ .stroat 5, 5708 KJ Helrrond 
'l'el: 04920- 4:3664 

rganis~~ie.1 inl_~~htingen 

Af d . Rotterdarn, D • v. Os , J . .-v . Vughtstr aa t 11 b 
Rotterdam. 

TIV. JCV Vught c 

C. T.W. Bra.bant p ,J . Teeuwen-Ten Hartog 
Groningenhof 1, HeJ.ITDnd Te1: 04920-37861 

C.T.W. N.t. t.b . A.v.Drielen, Thomas à 
Kerrpisstraat 5, ~t.Dlle Tel: 05200-37600 

C.T .W. Brabant , J.Maas, Odiliadonk 21 
4707 TJ Roosendaal 'I'el:01650-41590 

O.t . t.c. in Oss , L. Noor, Sibelius
laan 22 , Oss . Te1 :041 20-34198. 

T.t .v. Irene, Tilburg. 

t.t. v . Back Hé. nds in St.Willebrord, 
A.de Ri jk, Dahli astraat 17a, St.Willebrord 
Tel.:01653-4645 . 

T.t .v. Belcrwn, Breda en Victoria i.s.m. 
afd.Br abant. J. Burgers, Renw:>udestraat 1 
Breda ? Tel.: 076-651949. 

c. T.W. N .t. t.b. J. v .Manen, Tjalk 6, 
Veenendaal. Tel: 08385-10301. 

c . T.W. Brabant. J. •reeuwen-Ten Hartog, 
Gror.iingenhof 1, Hebrond. Tel:04920-37861 

C. T.W. Brabant, LÎ .Maas, Odiliadonk 2.1 
4707 TJ Roosendaal. Tel:01650-45190 

T.t.v. Stiphout Hebrond. F.Geubbels, 
Deelen~traat 5,HeJ..rrond Tel:04920-43664 

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


