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ORGAAN van de N.T.T.8. afd. BRABANT. 

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

TELEFOON 04998 73440 

Nummer 2: Februari 83 

van de 

redactie 

_Op het moment dat dit geschreven wordt staan de sportpagina's 
weer vol over de tafeltennissport. 
Kleine kolommen zijn gewijd aan het verl0op van het top-12 
toernooi in Engeland. Bredere kolommen vermelden de inciden
ten in het Nederlandse kamp t~jdens het toernooi. 
Voorafgaand aan dit toernooi had ieder sportprogramma op de 
radio, een interview met een · vertegenwoordiger uit de tafel
tenniswereld. 
Opnieuw botsten de sporter en de "organisat~e" en kreeg de 
"organisatie" de meeste aandacht. 
De gebeurtenissen zelf zijn ~edereen bekefid. Daar zal ik niet 
meer over uitwijden. Dat de sportpers dagelijks programma's 
en pagina's moet vullen, en dat daardoor de "organisatie rond 
de sporter/sport" meer aandacht krijgt is ook een bekende 
trend. Dat geldt niet alleen voor de tafeltennissport, maar 
ook voor andere sporttakken. 
Dat de sportpers dit jaar extra aandacht zou besteden aan het 
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top-12 toernooi was te verwachten, gezien de prestaties van 
Bettine Vriesekoop vorig jaar. 
Deze overwegingen moeten m.i. mede-bepalend zijn geweest voor 
de beslissingen en de houding van Bondsbestuurders en de hun 
ter beschikking staande commissies. 
Verenigingen, bonden en bestuurders hebben regels gemaakt om 
de sport én de sporter te laten functioneren op regionaal, 
nationaal en internationaal niveau. Deze regels worden gehan
teerd in gevallen waarin afwijkingen ontstaan, incidenten 
gebeuren , kortom wanneer beslissingen moeten worden genomen. 
Wat echter ontbreekt, is een inschatting van de effecten van 
de beslissing op de individuele sporter of de sport in z'n 
algemeenheid. 
Natuurlijk, reglementai r of juridisch zal er dikwijls geen 
speld tussen te krijgen zijn. 
Maar het top-12 toernooi heeft weer eens aangetoond; wat 
voor een invloed reglementaire beslissingen kunnen hebben op 
de sportprestatie van 'n individu , en als gevolg daarvan de 
sport zelf. 
Wat Gerard Bakker in Engeland deed, hoort niet, en kan niet: 
een toeschouwer heeft zich niet met het spel te bemoeien, en 
mag niet aanzetten tot wangedrag. 
Het spel wordt op het centre-court gespeeld, en geleid door 
scheidsrechters, bij wiens beslissingen men zich op dat mo
ment heeft neer te leggen. 
Maar •.•.... Bakker was natuurlijk niet zo maar een toeschouwer. 
Bakker was de geschorste coach, die op het belangrijkste 
jaarlijkse toernooi;zijn pupil, die hij 10 jaar lang zodanig 
heeft opgeleid, dat ze op 't hoogste niveau kan presteren, de 
mist in zag gaan. 
En dat zijn heel menselijke gevoelens , die het best wel eens 
van het verstand zullen winnen . 
Een derde gedupeerde was de vervangende coach voor Bakker, 
die zich aardig voor schut gezet voelde tijdens het toernooi. 

Had enkele maanden geleden dit soort overwegingen niet mee
genomen moeten worden, toen de tuchtcommissie de straf vast
stelde? Heeft zo'n commissie geen andere strafmaatregelen 
ter beschikking, die alleen de "ov~rtreder" treffen?? 

Nu zijn er meer "gestraften'' . Vriesekoop, Nora Bakker, Gerard 
Bakker en de tafeltennisbond. 

Wellicht verdient het aanbeveling om bij belangrijke beslis
singen, de sport en de sporter aangaande, advies in te winnen 
van een psycholoog. 
Misschien iets voor de "Public-Relations"-commissie. 
Vele professioneel geleide bedrijven laten zich ook adviseren 
over de effecten van voorgenomen beslissingen. Wellicht dat 
een bondsbestuur, dat geacht wordt de belangen van zeer vele 
~angeslotenen" te dienen, en dat pretendeert dat professio-
neel te doen, zich ook zou kunnen laten adviseren, door iemand 
die zich verdiept in menselijke gevoelens en denkwij zen . 

Want dergelijke adviezen zouden dan ook best van pas kunnen 
komen bij andere hete hangijzers zoals o.a. de dames-competitie. 

Wil vd. Bragt. 
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olliciele 

mededelingen 

AFGETREDEN: 

Technische c ommissie: A. Koot te Ze venbergen 

J e ugdk ornmissie J. Ho l ten te Den Bosch 

TOEGETREDEN: 

Jeuadkornmissie: 
---~----------

Kompetitieleider: J. Duffhues 
Mutsaersstraat 12 
5262 JA Vught 
Tel.: 073-566874 

Kompetitieleider: J. v.d. Linden 
Schouwstraat 20 
5301 XP Zaltbommel 
Te 1 • : 0 4 18 0-51 51 

Ledenadministratie: 

EllEN IJW 
AANOACNr 

Er komen de laatste tijd van ons bondsbureau nogal wat klachten dat de 
door de verenigingen inge7.0nden opgaven nieuwe leden c.q. nmtatiefor
nnlieren dikwijls onvolledig of verkeerd zijn ingevuld. Ook komt het 
veelvuldig voor dat bedoelde formulieren bijna onleesbaar zijn, doordat 
men bij het invullen de formulieren op el~ar laat liggen, waardoor de 
gegevens worden doorgedrukt op het daaronder liggende. 

Een en ander betekent dat veel formulieren door het bondsbureau opnieuw 
moeten worden aangemaakt, er diverse brieven c.q. telefoongesprekken 
nodjg zijn ter kompletering van de gegevens etc., m.a.w. extra werk 
veroorzaken. 

Wij doen dan ook een ·dringend beroep op de desbetreffende vereniging
funktionarissen om voor een juiste, duidelijke en volledige invulling 
te willen zorgdragen. Dit voorkomt misverstanden en, mogelijk, ook 
financiële nadelen voor uw vereniging. 

Richtlijnen voor een juiste ledenadministratie kunt u vinden in het 
-boekje "administratieve richtlijnen", waarvan a~n alle verenigingen 
een exemplaar is verstrekt. Mocht dit boekje bij uw vereniging op de 
een of andere wijze verloren zijn gega~, dan kunt u dit alsnog aan
vragen bij het bondsbureau te Zoetermeer. 

Het A.B. is voornemens jaarlijks bij de A.-L.V. aan alle verenigingen 
een nieuw boekje te verstrekken. 

Het Afdelingsbestuur. :3 



UIT DE BESTUURSVERGADERING 

VERSLAG A.B.-VERGADERING 17.01.83 

1. Aanschaf antwoordapparatuur: 

Een behoorlijk functionerend apparaat (gedacht wordt aan 
één centraal apparaat op het bondsbureau in Roosendaal) 
kost al snel meer dan f 1.500,-. 
Nader onderzoek dient plaats te vinden, want vorenver
meld bedrag gaat ·buiten _de begroting. 

2. Maatregelen i.v.m. niet opkomen bekerkompetitie. 

Indien 'n team miet op komt dagen in de bekerkompetitie 
kan het desbetreffende team beboet worden met max. f 30,
en kunnen er tegen de desbetreffende spelers maatregelen 
m.b.t. deelname in de volgende competitie worden genomen. 

3. Automatisering competitie. 

De afdeling Utrecht verwerkt de competitieuitslagen reeds 
via de computer. Ook het competitieprogramma wordt met 
behulp van de computer samengesteld. Besloten wordt con
tact met de afd. Utrecht op te nemen met de vraag of zij 
enige gegevens, m.b.t. de kosten, de ervaringen etc. 
kunnen verstrekken. 

4. Bijdrage reiskosten landelijke trainingen. 

De kosten voor de afdeling zouden f 2.750,- bedragen, 
(uitgaande van 'n vergoeding van f 0,20/km.) Dit kan de 
afdeling momenteel niet ophoesten. De conclusie moet dus 
zijn dat er voorlopig geen vergoedingen terzake kunnen 
worden gegeven. Er zal 'n onderzoek worden ingesteld om 
de mogelijkheden tot 'n dergelijke vergoeding in de 
toekomst na te gaan. 

5. Nabeschouwing Brabantse Kampioenschappen 1983. 

De bondsgedelegeerde Dhr. N. v. Erp, tevens bestuurslid 
doet het A.B. 'n verslag van het verloop van deze B.K. 
De organisatie was goed tot zeer goed te noemen. 
De enige teleurstellingen waren het op zaterdag na de 
kwartfinales, behoorlijk uitlopen van het tijdschema en 
het feit dat er bij de jeugd geen dubbel gespeeld kon 
worden, iets waaraan de ·organisatie uiteraard geen schuld 
had, doch te "wijten" was aan het grote aantal deelnemers. 
Het A.B. dankt de verenigingen Belcrum, Victoria en Breda 
voor hun grote inzet. 
Het A.B. zal trachten de B.K.'84 op de oude wijze te or
ganiseren, hetgeen inhoudt dat we regionale voorrondes 
proberen ·te vermijden. 
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6. w.v.t.t.k. 

de verenigingen Belcrum en Breda hebben 'n verzoek inge
diend om voortaan bij de regio West-Brabant te mogen 
behoren om zodoende dit jaar deel te kunnen nemen aan de 
West-Brabantse kampioenschappen. 
Tegen dit laatste heeft het AB geen bezwaar; over het 
eerste gedeelte van het verzoek zal 'n beslissing worden 
genomen o.g.v. een nader in te stellen onderzoek naar 
het functioneren van de verschillende regio's. 
Indien er voldoende belangstelling is worden er volgend 
jaar twee bestuurskadercursussen georganiseerd: één in 
West- en één in Oost-Brabant. · 
De groei van het · aantal leden van de afdeling Brabant 
stagneert. Medio januari 1983 zijn er 5621 leden. 
Dit is minder dan de stand per 30 april 1982. 
Aangezien er aan het begin van het seizoen (september) ) 
altijd 'n paar honderd leden minder zijn dan aan het 
einde, verwacht het AB dat het aantal leden per 30 april 
1983 geleidelijk op zal klimmen tot het niveau van 30 
april 1982. Dit betekent dan dat er geen groei meer is. 
V66r volgend seizoen zal het bestuur trachten een plan 
op tafel te brengen om 'n ledenwervingsactie te beginnen. 

Namens de P. en P. cie. 

Frits van der Aa. 
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BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN JEUGD, . 

MET (TE) MASSALE DEELNAME 
De op zaterdag 15 januari j.l. te Breda georganiseerde Brabantse 
jeugdkampioenschappen kende een deelname als nooit tevoren. 
Met 1360 inschrijvingen was het voor de organisatoren onmogelijk 
om alle klassen te laten spelen. Er was, door het opnemen in de 
convocatie, al rekening mee gehouden dat bij 'n te groot aantal 
inschrijvingen het dubbelspel zou komen te vervallen. 
Voor de organiserende verenigingen, Belcrurn, Breda en Victoria, 
zat er dan ook niets anders op om hiervan gebruik te maken. 
Al met al bleven er toch nog 'n 955 inschrijvingen over, die 
gedurende de gehele dag tot aan de halve finales keurig binnen 
het tijdschema op de 48 tafels hun .wedstrijden konden afwerken. 
48 tafels die stonden opgesteld in de 3 zalen (1 gr.ote en 2 
kleine) in het sportcentrum van Breda. 3 Zalen, wat nooit zo'n 
succes is, maar gezien de mogelijkheden die in Brabant aanwe
zig zijn, om een toernooi als de Brabantse te organiseren een 
noodzakelijk iets. Maar de organisatoren olv. Peter Brooymans 
(weer helemaal terug van weggeweest) en Jan Burgers verdienden 
een kompliment voor de goede organisatie van dit Brabantse 
jeugd evenement. 
Jammer, en dat blijft toch hangen, was het dat de halve finales 
en finales in de 25 verschillende klassen (10 meisjes en 15 
jongens klassen) qua tijd zo uit de hand liepen. Nu was het 
toernooi pas om ca. 19.45 uur beëindigd, maar met het van te 
voren plannen en opnemen van tafel en tijd, o.a. op de deel
nemerskaarten, moet het onmogelijk zijn, ondanks het nog mee 
spelen in 2 klassen, dat het toernooi nog ruim 1! uur kon 
uitlopen. 
Een tweede negatieve punt was, dat naast het niet invullen van 
tafels en tijden van de halve finales, bij diverse deelnemers 
(sters) slechts de eerste ronde op de deelnemerskaart was op
genomen. Men moest nu iedere keer naar de wandschema's die 
beter beneden in de grote gang naast de hal hadden kunnen / 
hangen, dan nu boven, om te kijken hoe laat, waar en tegen wie 
men moest spelen. Zeker voor de begeleiding geen gemakkelijke 
taak. 
Een primeur en ook weer noodzakelijk ivm. de grote deelname, 
was de klasse-indeling bij de jongens. In hun eigen klassen 
waren de spelers gesplitst in C en D spelers. Hiervoor was 
voor de jongens door de jeugd-kommissie reeds een splitsing 
gemaakt. Bovendien kon er nu ingeschreven worden in 5 extra 
jeugdklassen. (De klasse-indeling met aantal deelnemers vindt 
U aan 't eind van het verslag) 
Een experiment wat navolging verdiend, zeker als de Brabantse 
op 'n wijze zoals heden het geval was, georganiseerd moeten 
blijven, wat naar mijn persoonlijke mening, in welke accommo
datie in Brabant dan ook, onmogelijk is. Bovendien speelt 
nog mede dat als er in 't enke l spel en dubbelspel gespeeld 
wordt, het in sommige klassen wel eens onmogel i jk zou zijn 
om dit verwerkt te krijgen binnen de toegestane tijd. Een 
taak waar het afd. bestuur binnen zeer korte tijd 'n beslis
sing over zal moeteh nemen willen we in 1984 weer niet 'n 
Brabants kampioenschap hebben zonder jeugd-dubbel. 



Tot slot een woord van dank aan de organiserende verenigingen, 
Belcrum, Breda en Victoria voor het vele, vele werk dat ge
daan moest worden voor 't slagen van zulk een evenement. 
Een hoeveelheid werk waar vaak vele deelnemers niet van op 
de hoogte zijn. 
Tot slot een overzicht van 't aantal deelnemers en de div. 
klassen zoals deze op de 15 januari j.l. in Breda georgani
seerde Brabantse jeugdkampioenschappen hebben deelgenomen en 
van kracht waren; 

N. v. Erp 
Bondsgedelegeerde. 

aantal klassen: 25 (10 meisjes en 15 jongens) 
aantal deelnemers: 495 (130 meisjes en 365 jongens) 
aantal inschrijvingen: 955 (248 meisjes en 707 jongens) 
aantal deelnemers(sters) in 2 klassen enkelspel: 460 ( 118 

meisjes en 342 jongens) 

Q~9~EY~E9~!!~g_!~-9~Y~Eê~-~!~~~~~: 

Meisjes Aantal Jongens Aantal 

1 15 1 26 
2 36 2 91 
3 67 3 101 

4 72 
5 52 

Jun. A/B 14 Jun. A/B 25 
, , c 22 , , c 67 

Asp. A/B 1 3 , , D 51 
, , c 39 Asp. A/B 22 

Pup. A/B 11 , , c 40 
, , c 18 , , D 51 

Pup. A/B 23 
, ; c 21 
, , D 45 

Welpen 20 

UITSLAGEN 

Meisjes 1 1. s. Bult PSV/Cathrien 12 2 /. 21 
2. Y. de Prenter Ho tak 21 20 12 

Meisjes 2 1. P. de Groot PSV/Cathrien 21 21 
2. M. Kunst M' zaat 12 11 

Meisjes 3 1. E. Franke Tornado 21 21 
2. w. Long kamp MTTV 14 7 

Meisjes 

Jun. A/B 1. M. Bakermans PSV/Cathrien 21 21 
2. s. Bult PSV/Cathrien 15 1 9 

Jun. c 1 . E. Traa JCV 21 21 
2. M. v. Bergen JCV 1 4 18 

1JÇZV' ASE· A/B 1 . Y. de Prenter Ho tak 21 21 
2. M. Kunst M' zaat 8 5 

" 
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Meisjes 
AsE• c 1 • W. Long kamp MTTV 16 21 21 

2. A. vd. Borst Tornado 21 8 19 

PuE• A/B 1. P. de Groot PSV/Cathrien 21 21 
2. E. Schuurman Irene 1 0 15 

PuE• c 1. W. de Backer M' zaat 21 14 21 
2. A. Timmermans JCV 12 21 8 

Meisjes 
wel Een 1. P. Boute Irene 15 21 21 

2. J. Meeus TCO' 78 21 12 19 

Jon9:· 1 1. K. Emck PSV/Cathrien 21 21 
2. Th. Boon Irene 1 5 1 9 

Jon9:· 2 1 • N. v. El zakker Hotak 1 9 21 21 
2. P. Noor OTTC 21 17 18 

Jon9:· 3 1. N. Boon JCV 21 14 21 
2. M. Cuypers OTTC 14 21 14 

Jon~. 4 1 . M. Heeren Back Hands 21 25 
2. J. Lant Belcrum 17 23 

Jon9:· 5 1 . M. v. Spall Irene 21 21 " 2. J. Duys v.v. '64 15 14 

Jon9:ens 
Jun. A7B 1. K. Emck PSV/Cathrien 12 21 21 

2. G. v. Doorn Back Hands 2 1 1 3 17 

Jun. c 1. R. Boonman V.V.'51 21 21 
2. T. Thielen TTCV/R 6 13 

Jun. D 1 . Chiz su chong Luto 21 21 
2. F. Roe lands Geldrop 1 9 14 

ASE· A/B 1. Th. Boon Irene 21 21 
2. P. v. Horst PSV/Cathrien 15 7 

ASE· c 1. N. Boon JCV 1 9 21 21 
2. M. Cuypers OTTC 21 1 9 1 6 

AsE· D 1. N. Stamps Attaque 1 3 21 21 
2. H. Janssen Luto 21 17 14 

PuE· A/B 1 . H. Nelissen OTTC 21 21 
2. B.v. Haren OTTC 14 1 1 

PuE• c 1 • M. Dierkse Veldhoven 21 21 
2. R. Oerlemans TCS 16 16 

PUE· D 1. R. Kreemers Nikon 24 22 
2. M.v.Spall Irene 22 20 

Wel Een 1. R. Ossenblok Back Hands 20 21 21 
2. M. Heeren ' Back Hands 22 16 15 

N.v. Erp 
B.G. 
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BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 1983 

ERIC WINNUBST EN VIVIAN BLANCHAART KAMPIOEN. 

Op 16 januari vonden in het fraaie gemeentelijk Sportcentrum 
te Breda de Brabantse kampioenschappen plaats. 
267 heren en 69 dames namen in verschillende klassen deel, 
wat het totale aantal inschrijvingen op 937 bracht. 

De organisatie was in handen van de tafeltennisverenigingen 
Belcrum, Breda en Victoria. Een goed samenwerkend team zorgde 
voor een soepel en probleemloze afwerking van de vele wed
strijden. 
Er werd op 48 tafels gespeeld in drie zalen: de grote zaal, 
waar zo'n 200 à 300 toeschouwers getuige konden zijn van de 
wedstrij·den, en in twee kleine zalen. Jammer genoeg hadden 
de spelers daar last van de "zon" en de verlichting. 

In de hoogste Heren-klasse ontbraken titelverdediger Han 
Gootzen (Nikon) en Bob Potten (Nikon). Peter Daas· (Luto) 
was vanwege een blessure verhinderd. 
In de hoogste Dames-klasse kon Marian Wagemakers niet aan
wezig zijn door een blessure. 

Bij de heren was zowel de A-finale als de S1-finale een 
aangelegenheid tussen de eerste team-spelers van Nikon: Eric 
Winnubst en Theo van Gasteren. 
Beide finales gingen in 3 games: Winnubst speelde in de S1 
finale met een vervelende blaar midden op z'n . •••• ~ •• batje, 
een euvel dat pas na de gewonnen finale verholpen kon worden. 

Bij de dames won Vivian Blanckaart beide finales. In de S1 
van teamqenoot Julliet van Maarseveen; in de A-klasse gaf 
Marlies van Happen zich pas in de derde game gewonnen. 

Ook in de dubbelfinale was Vivian Blanckaart met zus Stella 
de sterkste. 

In de heren dubbel-finale sleepte Winnubst zijn derde titel 
in de wacht en van Gasteren z'n troostprijs door het Luto
dubbel Van Hulten-Robbe terug te wijzen. 

Aan 't eind van het lange tafeltennis weekend kon de organi
satie tevreden de balans opmaken: De enige tegenvaller was 
de slechte betalingsdiscipline. Vlak v66r het toernooi moest 
nog ruim f 2.500,- inschrijfgeld geïncasseerd worden. 
Tijdens het toernooi is nog f 1.500,- binnengekomen, maar 
het blijft natuurlijk een kwalijke zaak dat de organisatie 
na 't toernooi nog diverse penningmeesters moet afbellen om 
inschrijfgeld te incasseren. 

gi@" 



Overigens wordt het de penningmeesters ook niet ge~akkelijk 
gemaakt . Voor 't ene toernobi hoeven ze het inschrijfgeld 
pas te betalen als ze een rekening hebben ontvangen, voor 
een ander toernooi moet 't inschrijfgeld v66r een bepaalde 
datum binnen zijn, en soms wordt er op het toernooi inge
zameld. 
Wellicht kan het Afdelingsbestuur een uniforme betalings
regeling maken voor toernooien die in Brabant plaatsvinden 
én in de officiële evenementen agenda voorkomen. 
Dit zou het voor de penningmeesters en organisatoren aan
zienlijk eenvoudiger maken. 

Wil vd . Bragt . 

UITSLAGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 1983 

DAMES ENKEL: 

A-Klasse 1. v. Blanckaert Vice Versa'51 21 16 
(6 deeln) 2. M. v. Happen Hotak' 68 15 21 

B-Klasse l. c. Boute Irene 21 21 
( 11 deeln.)2. c. v. Gasteren Irene 17 17 

C-Klasse l. A. Smits Red Star 21 21 
( 11 dee],n) 2. M. Boudens SIOS 15 12 

D-Klasse l. P. Janssen Belcrum 21 21 
(13 deeln) 2. N. vd. El zakker Hotak' 68 17 18 

E-Klasse 1. N. Aerts Taveres 15 21 
( 9 deeln.)2. J. Coppens Smash ' 70 21 16 

F-Klasse l. c. Hoeymans Irene 21 21 
(14 deeln) 2. A. vd. Heyst Taveres 12 1 3 

G+H Klasse 1. A. Verhoeven BSM 21 21 
(5 deeln) 2. Y. v. Halewijn Vice Versa'51 15 18 

Klasse Sl 1. v. Blanckaert Vice Versa'51 21 21 
(37 deeln) 2. J. v. Maar se veen Vice Versa'51 17 18 

Klasse S2 l. .J. Kolen I rene 21 21 
(30 deeln) 2. J. Coppens SI!lash'70 17 16 

Heren enkel 

A-Klasse l. E. Winnubst Nik on 19 21 
(7 deeln) 2. T. v. Gasteren, Nikon 21 19 

B-Klasse l. J. Verhulst JCV 21 21 
(15 deeln) 2. R. Paetzel JCV 15 11 

21 
17 

21 
16 

21 
19 
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C-Klasse 1. Janissen Luto 21 2J. 
( 13 deeln) 2. F. v. Pruis sen Luto 18 l7 

D-Klasse 1. M. v. Son Nikon 21 2.1 2J. 
(16 deeln} 2. M. Emmerik Belcrum 23 .19 .17 

E-Klasse 1. J. vd. Griendt Nev.Despair 22 2.1 
(36 deeln} 2. c. vd. -Brand Roosendaal 20 J.8 

F-Klasse 1. Klerkx '. Vice Versa 1 64 21 l9 21 
(36 deeln) 2. J. Peeters Vice Versa 1 5J. J.5 21 J.8 

G-Klasse 1. P. Kentie Geldrop 21 2J. 
(85 deeln) 2. F. vd. Zanden Attaque J.6 .16 

H-Klasse 1. F. Roos Vice Versa 1 51 2J.· 2J. 
(59 deeln) 2. H. vd. Boog aart Meppers .17 10 

Heren enkel 

Klasse Sl 1. E. Winnubst Nikon 21 J. 3 2J. 
(35 deeln) 2. Th. v. Gasteren Nik on .10 21 J.6 

Klasse S2 1. A. Swinkels TTCV/Rath 2.1 19 2.1 " ( 51 deeln) 2. P . vd. Boog aart Meppers .19 2.1 J.9 

Klasse S3 1. H. Klerkx Vice Versa'64 2J. 2J. 
(117 deeln)2. J. Peeters Vice Versa'51 18 .18 

Klasse S4 1 . . J. Offers De Rots 2.1 20 2J. 
( 55 deeln} 2. A. Klaassen Taveres 14 22 J.4 

Dames dubbel 

Klasse A(_B 1. v. Blanckaert/ Vice Versa'51 21 2J. 
( 2 0 deelnl s. Blanckaert Vice Versa'5J. 

2. c. v. Gasteren/ Irene/ 18 J..l 
v. Maarseveen Vice Versa'5i 

Klasse c 1. Smits/v. Gestel Red Star 2.1 21 
(10 deeln) 2. vd. Peel/Segers Stiphout J.6 .16 

:·" 

Klasse D 1. L. Klemans/ BelcrllT!l/ 2J. 2.1 
(10 deeln) P. Janssen Belcrum 

2. de Bruijn/ Tanaka/ 13 1.1 
v. El zakker Ho tak 

Klasse E 1. Aerts / Taveres. / 23 2.1 
(14 deeln) v.- Heyst Taveres ·. 

2. Jansen/ Vos PJS 21 15 

Klasse F 1. Rijkers/ Stiphout 20 21 21 
Meulendijks Stiphout 

2. vd. Berg/ Nikon 20 14 11 
Hendrikx Nik on 
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Heren dubbel 

Klasse A 1. v. Gasteren/ Nik on 21 21 

( 10 deeln) Winnubst Nikon 
2. v. Hulten/Rebbe Luto 13 19 

Klasse B 1. Paetzel/Verhulst JCV 21 21 

(16 deeln) 2. v.Unen/Römgens Irene 16 17 

Klasse C 1. Janissen/ v. / Luto 21 22 

(16 deeln) Pruyssen Luto 
2. Biskop/Knobel Roosendaal 17 20 

Klasse D 1. M. Emmerik/ Belcrurn 21 21 

( 16 deeln) E. Emmerik Belcrurn 
2. Grijseels / Nikon 12 14 

Grijseels Nikon 

Klasse E 1. Kuys/ Alice/ 16 21 21 

(30 deeln) vd. Sanden Meppers 
2. v. Gorp/v. Bragt Irene 21 19 15 

Klasse F 1. Aartsen/Aartsen Tanaka 21 22 

(36 deeln) 2. De Weerd/Daamen Nik on 18 20 

Klasse G 1. Broos/Wouts Roosendaal 11 21 21 

(58 deeln) 2. de Beer/Bisschoff Sios West 21 13 14 

Klasse H 1. Haans/Klaassen Taveres 15 21 21 

(34 deeln) 2. Boonen/v.d. Boogaard Meppers 21 11 14 

INTERVIEW MET 40-JARIGE IRENE 

In augustus a.s. bestaat de Tilburgse tafeltennisvereniging 
Irene veertig jaar. 
In de zomer van 1982 heeft Irene de Pellikaan-hal, die sinds 
februari'82 eigendom is, nadat deze 3~ jaar gehuurd is ge
weest, verbouwd. Deze feiten waren voor de redactie van de 
Mixed aanleiding om met het bèstuur van Irene te gaan praten 
over het verleden en het heden, waarbij met name de verbouw
de accommodatie, centraal stond. 
De oud-bestuursleden Kees Driessen en erelid Louis Somers, 
die sinds 1946 lid is, verschaften de nodige informatie over 
vroeger. Voorzitter Wim Schuurrnan en penningmeester Fons Ceha 
vertelden over de laatste turbulente jaren. 

12J2fT 



Eerste leden: voetballers 

Qe tafeltennisclub is in 1943 voortgekomen uit de bekende 
ere-divisie voetbalclub Willem II. Een aantal voetballers, 
waaronder eerste elftal speler Rinus Formanoy, en trouwe 
aanhangers van de voetbalclub wilden ook wel eens een oar-
tij tje tafeltennissen. , -
In een bovenzaaltje van een cafe aan de Ringbaan-Oost, zijn 
ze toen onder de naam Tilburgia begonnen. 
Aan het eind van de oorlog werd / de naam veranderd in Irene, 
wat "vrede" betekent. 
In de loopder jaren is Irene veel van speelruimte verwisseld. 
Tot juli 1978 heeft men gespeeld in een cafezaal, gymzaal, 
patronaatszaal, fabrieksruimte, oude school en omgebouwde 
garage. 
Soms was het een prima sportvloer, soms ook stond men op een 
tegelvloer. En dat was in een aantal gevallen toch wel ver
velend. Irene was namelijk van het begin af aan een presta
tievereniging. Op zich is dat niet verwonderlijk, als je 
bedenkt dat de tafeltennisclub voortkomt uit een voetbalclub 
die in de hoogste afdeling speelde. 
Vanaf 1949 is men bewust gaan trainen op techniek en presta
ties, de leden werden gestimuleerd, zich op toernooien verder 
te bekwamen en er werden activiteiten georganiseerd om de 
club en het tafeltennis te__ promoten. 
In de eerste jaren waren het vooral demonstratiewedstrijden 
die de aandacht op Irene vestigden. Men slaagde erin de oud
wereldkampioen Richard Bergman en Stefen Boros (Hong) tegen 
elkaar te laten spelen en Ehrlich en Cor du Buy. · 
Deze demonstraties trokken volle zalen; zo vol zelfs dat er 
wel eens moeilijkheden met de brandweer van kwamen. 
Na 1978 werden er toernooien en interlands georganiseerd in 
de Pellikaanhaal. Voorbeelden daarvan zijn de interland 
Nederland-Turkije, het drie-landen kadetten toernooi, de 
Benelux-Jeugdkampioenschappen, en van recentere datum de 
Irene-cup. 

Landelijk top 

In de periode 1960-1963 had Irene 7 teams die landelijk speel
den. De vereniging stond toen bekend als vereniging met goed 
opgeleide tafeltennissers. 
Tilburg was trouwens toch een centrum van goede tafeltennis
sers, mede door al de publiciteit die de landelijke teams 
en de demonstratiewedstrijden haalden. 
De samenwerking met stadgenoot Luto .was goed. In 1970 leidde 
dit tot een initiat±ef om een nieuwe vereniging op te rich
ten, "Tilburg'70", die alleen uit top-tafeltennissers van 
Luto en Irene zou bestaan en die tot doel had op het hoogste 
landelijke niveau te spelen. 
Uit beide verenigingen werd een bestuur gevormd en vier lan
delijke teams. In het eerste team stonden: Rene v. Dijk 
(Luto), Huub Weyenberg (Irene) en Jan v. Unen (Irene). 

Na een jaar bleek dat drie van de vier teams bestonden uit 
Irene-spelers. Na twee jaar besloten de ledenvergaderingen 
van zowel Irene als Luto om de vereniging "Tilburg'70" op te 
heffen. Vanaf die tijd is de verstandhouding tussen beide 
verenigingen niet optimaal geweest~ De LUTO-spelers Wim 
Schuurrnan en Rene v. Dijk stapten over naar Irene. In de 
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pers werden de tegenstellingen tussen de verenigingen breed 
uitgemeten, wat de sfeer niet ten goede kwam. 
Rene v. Dijk is na een aantal omzwervingen weer teruggekeerd 
naar Luto, Wim Schuurman is bij Irene gebleven en zwaait 
daar nu reeds enkele jaren de scepter. 
Wat Irene betreft is de strijdbijJ,. nu begraven. Men heeft 
dat willen onderstrepen bij de promotie van het eerste LUTO
team naar de Eerst divisie. 
Bij de beslissingswedstrijd van LUTO waren vele Irene-leden 
aanwezig als supporters van LUTO. Op de receptie, ter ere 
van de promotie , is een krat bier aangeboden aan de eerste
team spelers. Een gebaar dat zeer op prijs werd gesteld en 
dat de relatie tussen de twee sportverenigingen hopelijk 
weer hersteld heeft. 

Pellikaanhal aangekocht en verbouwd 

In december 1977, na de organisatie van de interland Neder
land-China, kwam het bestuur op het spoor van de leegstaan-
de Pellikaanhal op het industrieterrein. De hal had dienst 
gedaan als de prive-tennishal van de Hr. Pellikaan zelf en 
was overgedaan aan de gemeente. Irene kon hem huren. In het 
eerste jaar was dat 3 á 4 avonden in de week, na de zomer'78 
werd dat permanent voor f 1000,- per maand. De hal had vele 
gebreken. Het was de eerste tennishal die gebouwd was en de 
materialen waren nou niet van dien aard dat de hal het eeuwige 
leven kon hebben. Maar Irene was er blij mee. De leden stroom
den toe ondanks dat de hal afgelegen lag. Men kon echter 
iedereen voldoende speeltijd geven. Er ontstond huisvrouwenta
feltennis overdag, een tak van Irene die nu 130 leden (!) 
telt naast de 130 senioren en 100 junioren. 
Lekkages, het uitvallen van de verwarming, het wegwaaien van 
een gedeelte van het dak e.a. gebeurtenissen teisterden de 
hal én Irene. Bij herhaling vroeg Irene aan de gemeente om 
dit alles goed te repareren. Alles werd provisorisch, zo 
goedkoop mogelijk, hersteld. De mankementen bleven dus. 
Toen een van de bestuursleden, zonder stil te staan bij de 
consequenties, vroeg: "Kunnen wij de hal .niet kopen?" werd 
dit serieus opgenomen door de gemeente. Het bestuur werd be
vangen door twijfels of ze het inderdaad door mqesten zetten. 
Men realiseerde zich toen pas goed wat voor vestrekkende 
financiele consequenties voor de club dit zou hebben, en wel
ke risico's eraan verbonden waren. 
Het bestuur waagde het erop. 
Voor f 30.000,- werd de, in '62 gebouwde, hal aangekocht. 
Er werd een plan gemaakt voor de verbouwing: Fase I was nodig 
om de het in deugdelijke staat te brengen en om de energie
kosten zoveel mogelijk te drukken. Fase II omvat de aanleg van 
een multi-functionele vloer, het maken van een ontmoetings
ruimte, instructieruimte, bar, scheidingswanden, telescopische 
tribunes, nieuwe toilet en kleedruimten en douches, die ook 
geschikt waren voor gehand~capten. 

Fase I hield o.a. in het vernieuwen van het dak, optrekken 
van muren als vervanging van de wanden van strokarton, ener
giezuinige verwarming. 
De kosten hiervan bedroegen f 160.000,-, en dat heeft Irene 
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financieel zelf gerund. Irene had dat geld niet. Er was 
een eigen kapitaal van f 22.000,- maar dat was natuur
lijk ontoereikend. Het was wel genoeg om een lening van 
f 155.000,- te kunnen afsluiten. Een isolatiesubsidie 
(muur/dakisolatie) en subsidie uit lotto/toto brachten 
ook nog een f 18.000,- in. Er werd een obligatie-actie 
gestart om de rente van de lening te kunnen betalen. 
De zeer fraaie hal is nu volop in gebruik en ook de vele 
afdelingsactiviteiten hebben er al in plaats-gevonden. 
De hal is 35 meter lang en 20 meter breed. Er kunnen 
zestien tafels permanent staan. Voor evenementen kunnen 
er fraaie centre-courts gebouwd worden met tribunes er
omheen, die plaats bieden aan ongeveer 400 mensen. 

·voor de realisering van fase II is Irene afhankelijk 
van provinciale of ministriele subsidie, waarvoor de aan
vragen de deur uit zijn. 
De afd. Brabant van de NTTB, heeft bij de accommodatie
planning in Brabant de eerste prioriteit aan de hal van 
Irene gegeven. 

Nu "bedrijf" Irene. 

De stap die Irene heeft gedaan , heeft ook aanzienlijke 
consequenties voor het besturen van de vereniging. 
Op de begroting staat een bedrag van f 100.000,-. 
Er is een beheerder in vaste dienst. Elke dag is de 
zaal bezet. De jeugd zit in groepen verdeeld en kan per 
week acht uur tafeltenn~ssen!! EnRele uren per week 
wordt de hal verhuurd aan derden. (o.a. badminton). 
T.z.t. komt er ook nog een tennisveld en wellicht ook 
een basketbalveld. 
Kortom, met de realisatie van fase I, is er een bedrijf
je ontstaan dat tafeltennis speelt en dat professioneel 
geleid moet worden. 

Dat heeft bij een aantal leden en buitenstaanders wel het 
gevoel gegeven dat de hal een soort prestige-object ge
worden is van het bestuur. 
Het bestuur kan zich die gevoelens voorstellen en is nu 
ook weer aan het werken aan de sportieve facetten van de 
vereniging. Zij beseft echter wel dat zij ook verantwoor
delijk is voor de exploitatie van de hal, en dat vraagt 
ook een zakelijke benadering. Daarom is men met publici
teits-acties gestart in de richting van het bedrijfs
leven en scholen in Tilburg en de regio, om het centrum 
meer bekendheid te geven, . teneinde een betere bezetting 
te krijgen. Met het Afdelingsbestuur is Irene jaarlijks 
in onderhandeling over het tarief voor de zaal wanneer 
deze beschikbaar is voor afdelingsactiviteiten. En ook 
hierbij kan het bestuur zich niet anders dan zakelijk 
opstellen. Per 1 augustus a.s. komt er in de hal een 
winkeltje voor de verkoop van tafeltennismateriaal. 
~eclameborden worden geplaatst en er is een firma bereid 
gevonden om een deel van de kosten van nieuwe shirts te 
betalen. 
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Sportieve prestaties nodig. 

Irene heeft qua spelniveau, in vergelijking met enkele 
jaren terug, in moeten leveren. Er zijn 4 landelijke 
tea.ros ," waaronder 2 jeugdteams. Het eerste team speelt 
in de derde divisie. Er zijn dus nog wel mogelijkheden 
aanwezig om in de toekomst weer hoger mee te gaan 
draaien. Bij de jeugd zijn enkele talenten, onder andere 
Theo Boon en Frank Boute, die ook al in nationale teams 
zijn geselecteerd. Zij krijgen volop training en kunnen 
daarnaast in de hal terecht als ze zelf tijd hebben. 
Sommigen trainen 10 tot 15 uur in de week. 
Voor de senioren is geen echter toptrainer beschikbaar, 
en ook een trainingsrobot ontbreekt nog, maar wordt 
binnenkort aangeschaft. 
Allemaal zaken waarvan het bestuur van meriing is dat ze 
nodig zijn wil men tafeltennis op topniveati spelen. 
Men wil de top echter niet bereiken door het aankopen 
van topspelers. Men zou graag een "paradepaardje" hebben, 
bijv. een damesteam dat eredivisie speelt, maar men wil 
niet afhankelijk worden van één of twee goed betalende 
sponsors die hun naam genoemd willen zien in de krant, 
op de radio of televisie. 

Gezien het grote ledental hebben ze bij Irene een 
schreeuwend tekort aan gediplomeerd kader. Ze gaan daar 
weer aan werken, maar zullen in eerste instantie mensen 
zien te krijgen uit de vereniging die het uit clubliefde 
willen doen, want veel geld is er nu niet beschikbaar. 

Overige activiteiten 

Of schoon het bestuur een voorstander is van het organi
seren van nevenactiviteiten zoals feestavonden, barbe
ques, droppings en andere evenementen die de onder-
linge sfeer kunnen verhogen, worden deze niet georgani
seerd. De initiatieven daartoe kunnen ook niet van het 
bestuur uitgaan, omdat die de afgelopen tijd veel te 
druk waren met de gigantische onderneming van de ver
bouw van de zaal, waar men terecht erg trots op kan zijn. 
De plannen voor fase II liggen kant en klaar, en die 
zullen ook de .nodige tijd vragen. 
Het bestuur ·vreest dan ook dat in een vereniging, met 
bijna 400 leden, het moeilijk wordt om zoiets nog te 
organiseren. De mensen kennen elkaar niet. Men speelt 
in groepen, zoals bïjvoorbeeld de huisvrouwen. Weinig 
senioren kennen de spelende h u isvrouwen. Ook bij de 
jeugd en de recreanten bestaan allerlei groepen. 

Nu, met het veertig-jarig jubileum , is er een jubileum
commissie ingesteld. Het b e stuur weet niet wat er ge
organiseerd wordt. Dat is volledig gedelegeerd aan de 
commissie. Zoals veel routinematig werk door commissies 
wordt uitgevoerd. 
Ook een kenmerk van een grote vereniging, met bestuurs
leden die kunnen en durven delegeren, mensen hebben waar 
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ze wataan over kunnen laten én het vertrouwen hebben in 
die mensen. 
En zo lijkt ook in dit opzicht Irene meer 6p een "tafel
tennisbedrijf" dan . een "tafeltennisvereniging". 

Succes met alle activiteiten en bedankt voor de informatie. 

Wil vd. Bragt. 

EUROPA-CUP II 
\ --

NIKON IN DE HALVE FINALE. 

Zaterdag 29 januari heeft Nikon uit Valkenswaard zich ten 
koste van het Oostenrijkse Raiffeisen Kuchl geplaatst 
voor de halve finale van de Europa cup II . 
Het is voor de eerste keer dat een Nederlandse tafel
tennisclub doordringt tot de halve finale van een Europa
cup toernooi. 
De tijd zal leren of dit een incidenteel succes is of een 
afspiegeling van de stijging van het tafeltennis-niveau 
in Nederland. 
Nikon kwam aan tafel met Bob Potton, Han Gootzen en Eric 
Winnubst. Raiffeisen Kuchl (dat drie jaar kampioen van 
Oostenrijk is geweest in '75 '76 en '81) trad in deze 
thuiswedstrijd aan met de internationals Gottfried Bar, 
Andrey Baranowsky en Günther Strauss . 
De wedstrijd had een zeer spannend verloop. De ploegen 
hielden elkaar in evenwicht tot de achtste en tevens be
slissende partij. Het zelfvertrouwen van Nikon, nam toe 
in de zevende partij, toen Potton, de baas bleef over de 
toen ook nog ongeslagen Baranowski •. 
Gootzen verrichtte in de achtste partij het huzarenstuk
je door in de derde game een 20-18 achterstand om te 
zetten in een 20-22 overwinning. Dat de Nikon afvaardiging 
door het dolle heen was zal niemand verbazen. Trouwens, 
ook de Oostenrijkers waren, ondanks de nederlaag, zo 
enthousiast over de wedstrijd, dat ze besloten jaarlijks 
een uitwisselingsprogramma met Nikon te organiseren. 
Op dit moment (begin februari) is nog niet bekend wie qe 
nieuwe tegenstander wordt van Niko~ , en wanneer de wed
strijd gespeeld wordt. 

De uitsla9:en: 

Strauss Goot zen 1 7-21 7-21 0-1 
Baranowsky- Winnubst 16-21 21-13 21- 1 7 1-1 
Bar - Pot ton 1 3-21 9-21 1- 2 
Baranowsky - Goot zen 17- 21 21-16 21-15 2-2 
Strauss - Pot ton 10-21 5-21 2-3 
Bär Winnubst 21- 7 21-12 3-3 
Baranowsky - Pot ton 21-19 13-21 15-21 3-4 
Bä:r - Goot zen 21-15 20-22 20-2 2 3-5 
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BEl(ERUITSLAGEN 

DAMES - EINDSTANDEN POULES 

Poule 1 

1 • Helmond 1 
2. PJS 1 
3. Renata 1 

Poule 2 

1. PSV/Cathr. 
2. Taveres 1 
3. Renata 2 

Poule 3 

1 . OTTC 1 
2. PJS 2 
3 . Jeep 1 

* = Over naar 

HEREN 

2e divisie 

Irene 3 
Belcrum 2 
Jeep 1 
Elshout 1 
Geldrop 1 
PJS 1 
PSV/C 3 
Luto 2 

3e divisie 

Taveres 3 
V.V.'51 4 
OTTC 3 
Red Star 3 
Helmond 1 
Taveres 2 
Veldhoven 2 
Achilles 3 

1 

de 

Poule 4 

4 * 1 • Red Star 
2 * 2. Belcrum 
0 3. tuto 1 

4 . Irene 2 

Poule 5 

4 * 1. Hotak 1 
2 * 2. Irene 1 
0 3. Red Star 

Poule 6 

4 * 1 • v.v. 1 
2 2. M' zaat 1 
0 3. TCS 1 

volgende ronde. 

Nikon 3 
Irene 2 
V.V.'64 1 
Si os 2 
Kadans 2 
Renata 1 
Ka dans 1 
Belcrum 3 

Veldhoven 1 
Red Star 2 
Elshout 2 
Achilles 2 
Treffers 1 
TTCV/Rath 3 
Luto 3 
Nev.Despair 2 

1 
1 

2 

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

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

6 
4 
2 
0 

4 
2 bij geloot 
0 

4 
2 
0 
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Bergeyk 1 Luto 1 2-5 
V.V.'51 1 TCS 1 5-2 
Irene 2 Si os 1 7-0 
Red Star 1 v.v. ' 51 2 5-2 
Jeep 1 Stiphout 1 0-7 
OTTC 1 Taveres 1 7-0 
Si os 2 Red Star 2 4-3 
Luto 2 Irene 1 1-6 

e . 
20 SCHOOL TAFELTENNISTOERNOOI IN BREDA 

In de kerstvakantie heeft in Breda voor de 20e keer het 
schooltafeltennistoernooi plaats gevonden in het gemeen
telijk sportcentrum Breda. 
Maar liefst 1100 scholieren van 38 Bredase scholen, be
kampten elkaar op 27 en 28 december op 45 tafels. 
Een unieke gebeurtenis, die georganiseerd wordt door een 
werkgroep waarin de "Bredase-bestuurders" Burgers en 
Ansems de drijvende krachten zijn. 
De organisatoren hebben er alles aan gedaan om de scho
lieren een plezierig toernooi te laten spelen, en om 
reclame te maken voor de tafeltennissport. 
Een keurig verzorgd boekje vormde de "handleiding" voor 
het toernooi en de drie Bredase tafeltennisverenigingen 
"Breda", "Belcrum" en "Victoria" hadden elk een pagina 
om hun tafeltennisclub "aan te prijzen". Een mooi voor
beeld van de samenwerking tussen de Bredase tafeltennis
clubs; die trouwens om de 2 á 3 maanden met elkaar 
"tafeltennis-problemen" bepraten in het zgn. "Bredase 
overleg". · 
De "toppei" van het grootste school-tafeltennistoernooi 
van Nederland vormde de demonstratie tussen Bettine 
Vriesekoop en Bob Potten. Zij lieten zien wat je kunt 
bereiken na veel training en wat een techniek er nodig 
is om zes meter achter de taf el staande een bal met vol 
effect op de goede Speelhelft van de tafel terug te 
brengen. Aan het einde van de twee intensieve tafel
tennisdagen reikte burgemeester Merkx van de Baroniestad 
de prijzen uit aan de individuele winnaars, de teamwin
naars en de winnende school . 
Tot op heden bestond er geen doorkoppeling van dit 
scholentoernooi, naar het door de NTTB georganiseerde 
Basisscholen kampioenschap. Wellicht toch een punt van 
overleg tussen de organisatoren van beide toernooien. 

Wil vd. Bragt. 
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ACCOMMODATIE-NIEUWS 

SUPERLOTERIJ VOOR ACCOMMODATIE 

Ook tafeltennisvereniging Veldhoven heeft grootse plan
nen om te komen tot de bouw van een eigen tafeltennis
accommodatie. 
Als alles meezit dan hopen zij U eind '83, begin '84 
in hun eigen accommodatie te mogen begroeten. 
Zoals altijd bij dit soort plannen is de financiëring een 
probleem. Om een gedeelte hiervan bij elkaar te krijgeµ, 
wordt een grote superloterij georganiseerd. 
Een loterij met zeer grote prijzen o.a. een auto t.w.v. 
f 16.000,-; een cruise t.w.v. f 4.000,- en een draagbare 
K.T.V. met slechts 1000 loten en 10 aparte trekkingen. 
Tijdens iedere trekking zullen de volgende prijzen eruit 
gaan: f 1.000,- sound machine, merkfiets, vacantietrip, 
trainingspak, glasservies en 20 waardebonnen van f 25,-. 
Reden genoeg om mee te doen. 
De kosten per lot zijn f 150,- of in 10 termijnen van 
f 15,- per maand. 
Wellicht zijn er binnen uw vereniging mensen geïnteres
seerd. 
Een telefoontje naar een van onderstaande adressen is 
voldoende voor meer informatie of een bestelformulier. 
W. Martens, Wamberg 46, Eindhoven Tel.: 040-523262 
J. Vrancken, Beukebeek 23, Veldhoven Tel.: 040-537421. 

JEEP IN DE BRAND MAAR HELAAS NOG NIET UIT DE BRAND!! 

Aan het begin van het laatste kwartaal van het vorig 
jaar werd tafeltennissend Brabant opgeschrikt door het 
bericht dat de Jeep-akkommodatie tot de grond toe was 
afgebrand. 
Wie kent niet het ruim 30-jarige Jeep uit Vught, met haar 
80 leden, de klub van nestor Rombouts, oprichter van o.a. 
de Bossche regioraad, die mede dankzij zijn inzet en en
thousiasme uitstekend draait . 
Het laat zich aanzien dat van de verzekeringsuitkering 
een nieuwe akkommodatie neer gezet kan gaan worden, doch 
de INBOEDEL wordt een keiharde dobber voor Jeep omdat 
daarvoor het geld ontbreekt, terwijl op dit punt van dg 
verzekering ook niets te verwachten is. 
Ik ben van mening dat tafeltennisminded Brabant deze 
sympathieke vereniging niet geheel aan haar lot wil over
laten en doe daarom bij deze een beroep op alle verenigingen 
in Brabant een bijdrage ~~~E-~~g~~-~~~~~ te storten op 
giro 3387329 te name van Penningmeester Jeep, Jan van 
Ruusbroekstraat 39, Vught met vermelding "INBOEDEL". 
Wij als Brabanders kunnen deze vereniging met inboedel-
nood toch niet inboedelloos laten. Steun derhalve deze 
aktie en mocht U zelf in de toekomst nog eens Jeep bezoe
ken, dan zal Uw steun van nu tezijnertijd een grote vol
doening geven. 
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Van Irene kan de Jeep-penningmeester in ieder geval f 50,
tegemoet zien. Mede namens de t.t.v. Jeep bij voorbaat 
hartelijk dank voor Uw financiële steun. 

niet vergeten 

Wim Schuurman 

voorzitter t.t.v. Irene. 

DENKT U NOG AAN DE OPGAVE VOOR HET VAARDIGHEIDSDIPLOMA-A? 
DOE DIT VOOR 1 MAART 1983. 
ZIE MIXED NR. 8 VAN NOVEMBER 1982. 

************************************************************* 
* * * * * * * * * ---TRAININGSKAMP - 1983--- * 
* * * * * * * * ! JOHN HILTON TABLE TENNIS COLLEGE ! 
* * * * * * : (Voorheen trainingskamp Ravenbos) : 
* * * * * * ! Techn. leiding: L. v. Dick. ! 
* * ! datum 1e week: 1 t/m 6 augustus : 
* * ! datum 2e week: 8 t/m 13 augustus 1983. : 
* * * * * * ! Verenigingen met landelijk spelende jeugd krijgen ! 
! automatisch een inschrijvingsformulier toegestuurd. : 
: Overige verenigingen kunnen inschrijfformulieren ! 
! aanvragen bij R. Ruyschop, Rooseveltstraat 74, : 
t 6333 EE te Schimmert. ! 
* * ! Tijdens de trainingsweken zullen er 2 Internationale : 
! toptafeltennissers aanwezig zijn. ! 
* * ****************~******************************************** 

-, 

IN .DE MIX 

Bij Kadans uit Best hebben 40 jeugdleden met succes het 
proefexamen voor het Vaardigheidsdiploma -A afgelegd. 
Het praktisch en theoretische examen werd geheel volgens 
de regels afgenomen, met behulp van het boekje "Vaardig
heidsdiploma-A" 
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Tafeltennisclub "Bladel" werkte mee aan de collecte 
Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. De Bladelse 
opbrengst bedroeg f 2.862,90. 

In "Shot", het clubblad van Vice Versa'51 uit Oudenbosch 
kijkt een redactielid vooruit naar het jaar 2026. 
De club heeft dan juist zijn 75-jarig bestaan gevierd. 
De sterren van nu, voornamelijk de dames van 't ere
divisie-team openen met het 65+ toernooi. 

In "Smashparade" van TTV Het Markiezaat uit Bergen op 
Zoom brengt een lid een ode in dichtvorm aan de 
trainer. 

"Smash'73" uit Uden bestond in januari 10 jaar. 
Bij gelegenheid van dit feit is een prachtig jubileum
boekje verschenen van 1 00 pagina's, waarin diverse 
notabelen een pagina vullen; de burgemeester, de wet
houder, de voorzitter van de NTTB , de voorzitter van de 
stichting Sport Uden en de trainer. 
Het boekje, dat veel interessante wetenswaardigheden 
bevat, is opgedragen aan Ari en Nel van Ballegooyen; 
beiden zijn sinds de oprichting de grote "mater" van 
de tafeltennisvereniging. 
Namens de "Mixed"-redactie proficiat en succes in de 
komende jaren. 

TTV Geldrop hoopt bij 't 10-jarig bestaan in oktober 
1983 in een "eigen home" te zitten. 
Het hele jaar door worden er extra evenementen georga
niseerd. De leden worden opgeroepen mee de handen uit 
de mouwen te steken, als de "noodkerk" inderdaad hun 
eigen "home" wordt. 

Het clubblad van TTV Belcrum uit Breda meldt dat ge
renommeerde bibliotheken belangstelling hebben voor de 
"geschiedenis van Belcrum". 
De bibliotheek van het Stedelijk Museum, van het Brabant
se Genootschap te Den Bosch bezitten reeds een exemplaar, 
ook het gemeente archief van Breda had belangstelling. 

TTV Irene uit Tilburg organiseert in het kader van het 
veertig jarig bestaan op zondag 20 maart reen rommel
markt. 
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EVENEMEN1'EN IN MAARI'/APRIL/MEI 

Datum: Plaats: 

zo.06.03.83 Utrecht 

zo.06.03.83 Hilvaren-
beek 

za.12.03.83 Utrecht 
zo.13.03.83 
zo.13.03.83 Tilburg 

zo.20.03.83 Eindhoven 

zo.20.03.83 Vught 

zo.20.03.83 Panningen 

zo.20.03.83 Hengelo 

zo.27.03.83 Tilburg/ 
Goirle 

zo.10.04.83 Den Haag 

za.09.04.83 Breda? 
zo.10.04.83 

i 

Naam evenement: 

Nederlandse kampioenschappen voor C-lic. 

Brabantse basisscholenkampioenschappen 

Nederl.kampioenschappen voor A/B. lic. 

Finalès Brab.jeugdmeerkampen voor C-jeugd 
en welpen 

Regionale Eindhovense kampioenschappen 

Regionael Bossche kampioenschappen 

Jeugdranglijst A-toernooi 

Jeugdranglijst B-toernooi 

Finales Senioren licentie meerkampen 

Nationaal Pupillen Welpen toernooi 1983 

Regionale West-Brabantse kampioenschappen 

' 

organisatie, inlichtingen: 

Afd. Utrecht, Org. cann. NK 
E. Vos, Anna Palownalaan 134, Zeist 
Tel.: 03404-17574 

C.T.W. Brabant 
F. Geubrels, Deelenstr. 5, Helmond 
Tel.: 04920-43664 

Afd.Utrecht. org. ccmn. NK 
E. Vos (zie boven) 
J. Teeuwen-Ten Hartog, Groningenhof 1 
Helmond Tel.: 04920-37861 

PSV/cathrien in Eindhoven 
G.Beurskens, Henkenshage 8, Eindhoven 
Tel.: 040-519720 

Jeep in Vught 
J. Verboven, J. v. Ruusbroeckstr. 39, Vught 
Tel.: 073-562444 
Afd. Noord-Limburg 
W. Schers, Ninnesweg 174, Panningen 
Tel.: 04760-2721 
Afd. 'IWente 
W. Honroen, Canadahof 19, Almelo 
Tel.: 05490-66567 

C.T.W. Btabant, 
J.Ma.as, Oliliadonk 21, Roosendaal 
Tel.: 01650-415~0 

Afd. Den Haag. 
Blaricumseplein 19, Den Haag 
Tel.: 070-646341 

'I'IV Tanaka in Etten-Leur 
M. Noordam, Luikstraat 12, Etten-Leur 
Tel.: 01608-12193 



ba.turn: plaats: 

zo.17.04.83 ? 

za.07.05.83 CUlernborg 

zo.08.05.83 CUlernborg 

za.07.05.83 Heeze 
zo.08.05.83 

zo.28.05 • .83 ? 

Naam evenement: 

Brabantse Jeugdbekerf inales 

Nederlandse basisscholenkampioenschappen 

Nederlandse Jeugdkampioenschappen 1983 

Zuid Nederlandse Kampioenschappen 1983 

Nederlandse bekerfinales 

. . 

' 

organisatie, inlichtinqen: 

Afd. Brabant, 
N. v. Erp,Begijnenstraat 45, Oss 
Tel.: 04120-32106 

Jeugdcie. N.t.t.b. 
M. Verbrugge, Tulpstraat 1, Putte 
Tel.: 01645-3397 

C.T.W. N.t.t.b. 
J. v. Manen (zie vorig blad) 

ttv De Meppers, in Heeze 
P. vd. Boogaart, Ginderover 19, Heeze 
Tel.: 04907-3180 

C.T.W. N.t.t.b. 
. A. v. Drielen, 'lhanas á Kempisstr. 5, 

Z-wolle. Tel.: 05200-37600 

' i 


