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dRGA AN van de N.T.T.B. afd. BRABANT 

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

TELEFOON 04998 ....: 73440. 

JAARGANG 30 NUr.-i1·1ER 6 SEPTEMBER 1983 

\ 
van de 

1 

· redactie 
•• . \ 1 

.... : , . 

We draaien weer volop. De vakanties zijn weer vergeten, en we 
worden weer meegenomen in de tafeltennisstroom: competitiespe
len, vergaderen, regelen, probleempjes oplossen, sussen, uit-
slagen doorbellen en soms ook sturen. · 
Er zit volop beweging in onze sport, zeker in het Brabantse. 
In het jaarverslag van de NTTB, hoofdbestuur, tonen de koele 
cijfers dat aan: 262 nieuwe leden uit Brabant in 't seizoen 
'82/'83. Het totale ledenbestand steeg met "slechts" 161 le
den. Een aantal afdelingen ging "fors" achteruit. (Utrecht: 116 
't Gooi: 132, Nrd-Limburg: 116). 
Het totale ledenbestanè van de NTTB bedraagt 51.707 leden ,de 
Afdeling Brabant reeft 6072 leden. 



De redenen voor deze gunstige cijfers voor Brabant moeten 
m.i. gezocht worden in het actieve accommodatie-beleid van 
de verenigingen. 
De berichten die daarover aan de redactie worden aangebo
den wijzen ook in die riçhting: Een toename van ledentallen 
met name bij verenigingen die veel ruimte en tijd te bieden 
hebben. Een voorbeeld van zo'n actief beleid op Afdelings
niveau is in deze Mixed opgenomen: de totstandkoming van 
het tafeltenniscentrum Eindhoven, een uniek project van 
Thieu van Vroenhoven en Ben Cornuyt. Hun relaas dwingt be-
wondering af. · 
Verder vind je een "sfeerverslag" van de Algemene ledenver
gadering, en twee verslagen van tafeltennisactiviteiten. 
Er waren nog te weinig clubbladen binnen om een overzicht te 
geven . Volgende keer weer, clubbladredactie .•.... 

Veel leesplezier 

Wil van de Bragt. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING: 

EEN LANGE ZIT 

Op vrijdag 2 september werd in Goirle weer de Algemene Leden
vergadering van de Afdeling gehouden. 
Een jaarlijks terugkerend, massaal gebeuren waarin het Afde
lingsbestuur uitgebreid verantwoording aflegt over de activi
teiten in het afgelopen jáar en plannen ontvouwt voor het 
komende jaar. 
In het Neder.landse verenigingsleven zijn deze jaarlijkse 
bijeenkomsten een verplichting, die in de statuten is vastge
legd. Ook iedere, bij een overkoepelend orgaan aangesloten 
vereniging, houdt deze bijeenkomsten. 
Een goede zaak op zich; echter de vorm waarin het gebeurt of 
kan gebeuren mag best eens geanalyseerd worden. 
Want dikwijls geven deze bijeenkomsten een aantal deelnemers 
v66r en achter de tafel een onbevredigend gevoel, na afloop. 
Wat is nl. het geval: de serieus en hardwerkend AB-leden geven 
tijdig, schriftelijke verantwoording over alle uitgevoerde 
activiterten, die elk op zich al een heleboel werk hebben be
tekend voor de AB-leden en hun commissieleden. 
De serieus en hardwerkende bestuursleden van verenigingen wors
telen zich door die hoeveelheid informatie en pikken er die 
dingen uit, die verbetering of verandering be~oeven vanuit hun 
persoonlijke- of verenigingsoptiek. 
Staande de vergadering worden deze inzichten aan de overige 
deelnemers voorgelegd en worden uitspraken en beslissingen 
ontlokt. 
Soms betreft het zuiver uitvoeringszaken, soms principi~le, 
diepingrijpende zaken. 
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Het resultaat is meestal dat er geen echte inhoudelijke dis
cussie ontstaat, maar dat een paar personen die direct een 
mening hebben, of er van tevoren over overlegd hebben, een 
spreker bijvallen of tegenspreken. 
Maar voor de hele vergadering, inclusief het AB, is het 
vanwege het "verrassingselement " of het ontbreken van vol
doende informatie, moeilijk om echte principiêle veran
deringen aan te brengen. Uitvoeringszaken moeten eigenlijk 
niet aan bod komen. 
Het eindresultaat is, dat goede ideêen geen verdere uitwer
king krijgen, en dat de vergadering onnodig lang wordt, 
doordat men in detail de zaak wil doorspreken. 
Dat is geen verwijt aan de leiding van de vergadering, maar 
is een structureel probleem van een jaarlijkse algemene 
ledenvergaderin~, ook in de verenigingen zelf. 
Een pasklare oplossing is er niet. Maar de afdeling heeft 
wel mogelijkheden om met beter te structureren, door het 
instellen en meer inschakelen van de regio's. 
Deze kunnen frequenter bijeenkomen, de opinievorming is 
gemakkelijker omdat er meer kans is op inhoudelijke discus
sies, en verenigingen kunnen gemakkelijker onderling afspra
ken maken om goed uitgewerkte voorstellen, tijdig en schrif
telijk bij het AB en dus ook de Algemene Ledenvergadering te 
brengen. 
De start is gemaakt door het AB in het afgelopen jaar. Maar 
het moet niet bij een éénrnalige gebeurtenis blijven. Mij 
lijkt het helemaal niet gek dat binnen het AB een 1'trekker" 
wordt aangesteld. Misschien iets voor "Pers en Propaganda"? 

Terug naar de vergadering 

In zijn inleiding schetste Thorn de Jonge een aantal ontwik
kelingen die op landelijk niveau en op afdelingsniveau spe
len. 
Een aantal daarvan kunnen best tot de categorie "beleidsvoor
nemens" gerangschikt worden, bijv . : regionale bijeenkomsten, 
functioneren bondsraad verbeteren, automatisering afdelings
werkzaamheden, accenten op recreatief tafeltennis en oplei
dingen. Allemaal onderwerpen die doorgesproken kunnen worden. 
in kleiner verband, als e r werkelijke beleidspunten van ge
maakt worden. 
De wil en het inzicht om in te spelen op ontwikkelingen is 
in voldoende mate aanwezig bij het AB, zo bleek uit de in
leiding. 

Tot punt 5 van de agenda verliep alles zoals het hoort op 
een Alg. Ledenvergadering: snel en concreet. 

Het jaarverslag gaf de eerste aanleiding tot wat "katers". 
De jaarlijkse opmerking van PSV/Cathrien in het jaarverslag, 
kundig verwoord door v. Hoof , over het ont breken van beleids
voornemens, vond gehoor bij het AB. 
Men was het met elkaar eens ~at er wel beleidsvoornemens wa
ren, maar dat het met name ging om de presentatie van dat 
beleid via het jaarverslag of anderszins. Mij lijkt dit ver
der een punt v:an technische uitwerking: "Hoe presenteer ik 
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het beleid". 
Hierbij mogen best êén of meer deskundigen uit de verenig
ingen ingeschakeld worden. In de vergadering bleken zij aan
wezig te zijn. 
Waardering was er voor het in gang gezette technische werk; 
Dam (Vice Versa'Sl) benadrukte terecht om ook de pedagogische 
aspecten mee te nemen bij de pupillen/welpen training. 
Vragen over ni~t-beantwoordde brieven horen m.i. niet op de 
jaarvergadering thuis. Als men werkelijk dringend om ant
woord verlegen zit, moet men tussentijds contact opnemen; 
mij lijkt dit ook tot de "vergaderregels"te horen als je 
met elkaar maar eens per jaar de zaken doorneemt. 
Zo waren er meer voorbeelden van detailzaken, die de verga
dering onnodig lang maakten. 

financiën 
Het financiële jaarverslag, dat een explo.i.t.atieoverschot 
te zien gaf van ruim f 16.000,- was voor PSV/Cathrien aan
leiding om de "beleggingstechniek" te bediscussieren. 
Ik kreeg het gevoel dat het voor velen een te specialistisch 
onderwerp was. Wel een zinvolle zaak, maar ook hier geldt: 
Als je op een AB-vergadering samen een besluit wilt nemen, 
zal van verenigingszijde meer voorbereid moeten worden; (het 
specialistisch onderwerp "vertalen", lobbiën en een concreet 
s~hriftelijk voorstel, tijdig indienen). 

Complimenten waren er van de kascommissie, voor 't werk van 
de penningmeester. 
De financiële voorstellen van het AB vormden de "hoofdmoot" 
van de vergadering. 
Tot punt vier van de voorstellen ·was er geen probleem. Een 
ammendement van JCV om de max. inschrijfgelden voor B-evene
menten te verhogen, bracht een aantal verenigingen in de 
verleiding om randzaken zoals de organisatie-moeilijkheden, 
en kostendekkend werken van organisato~en, naar voren te 
brengen. Uiteindelijk gaf het argument dat de spelers die 
regelmatig toernooien bezochten, en daardoor op kosten ge
jaagd werden, de doorslag. 
Het AB-voorstel hield . stand. 

Het voorstel over de f 5 . - boete bij niet-doorgeven van de 
uitslagen gaf opnieuw een "tijdrovende'' discussie. Ofschoon 
de invalshoek dit jaar totaal anders lag . Het schriftelijke 
voorstel van Achilles was hier debet aan: af schaffen van de 
uitslagendienst. Het was lang geleden dat een schriftelijk 
voorstel bij de jaarstukken was opgenomen, en dat gaf ook 
enige moeilijkheden bij de stemmingsprocedure. Wellicht ~as 
het verstandiger geweest, de behandeling van voorstellen . 
van verenigingen die financiële consequenties hebben, ook 
op te nemen bij de financiële voorstellen. 
Uiteindelijk werd het door de voorzitter opgelost, na aan
vankelijke misverstanden; Het "principe" van de uitslagen
dienst en het boetevoorstel (impliceert wel een uitslagen
dienst) liepen door elkaar heen, immers de discussie gingover 
het Achilles-voorstel; de hoofdelijke stemming betrof het 
boete-voorstel van de afdeling. Een grote meerderheid was 
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v66r het boete-voorstel, waarmee het Achilles-voorstel 
eigenlijk al afgewezen was. 
Mooier was het geweest, als de verenigingen hadden kunnen 
stemmen over een nieuw AB-voorstel over de werking van de 
uitslagendienst, met automatisch antwoordapparaat, meld
tijden etc. en boetes. 

BEGROTING 

Bij de bespreking van de begroting, presenteerde PSV/ 
Cathriens v. Hoof een goed in elkaar zittend verhaal, 
met een aantal aspecten, die een serieuze discussie waard 
waren. 
Maar, PSV/Cathrien had zich wel moeten bedenken, dat zulke 
voorstellen, hoe goed en deskundig ook gepresenteerd tij
dens de jaarvergadering, niet tot een besluit leiden, als 
de andere verenigingen en het AB-bestuur, daar vooraf geen 
kennis van kunnen nemen, en een standpunt kunnen innemen. 
Want niets is moeilijker dan onvoorbereid te beslissen 
over: 
- Hoogte van exploitatie-overschot of 
- geld terug laten vloeien naar verenigingen enz. 
TTCV/Rath steunde de opmerking van PSV/Cathrien dat alleen 
uit de begroting en de mondelinge inleiding bleek, waar de 
accenten komen te liggen. PSV/Cathrien vreesde opnieuw een 
stijging van het overschot. 

De vergadering leek me "overvallen" en stemde in grote meer
derheid voor de begroting, er op vertrouwend, dat het AB zijn 
zijn mondelinge toezeggingen t.a.v. de beleidsvoornemens 
zal realiseren. 

Onderscheidingen 

Na de uitreiking van de diploma's en de bekers voor de win
naars van de jeugdkampioens-klassen: Flash (meis j es junioren) 
Stiphout (jongens-junioren), Hotak'68 (jongens aspiranten), 
Back Hands (Jongens pupillen/welpen) volgde de uitreiking 
van de Johan Goossens-trofee aan TTV ·rrene en de benoeming 
van Ton v. Happen tot lid van verdienste. 
Beide gebeurtenissen zijn elders in dit blad verslagen. 
Verrassend was het dat Nico van Erp zich alsnog herkiesbaar 
had gesteld, omdat er geen kandidaten beschikbaar waren, 
Een mooi voorbeeld van "hart voor de zaak". 

De herbenoeming van F. vd. Aa, de bondsraad- en commissie
leden waren "hamerstukken". 

Accommodaties 

Het was laat toen een aantal . voornemens van h e t AB t er 
·discussie kwamen. De voornemens betroffen: 

- regionale indeling 
- nieuwe opzet jeugdcompetïtie 
- herbestemming accommodatie-fonds, 
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Met name g.e.t laa.tste voornemen stuitte op verzet. 
Ondanks het late uur (23.30 uur} en het leeglopen van de 
zaal vroegen 5 verenigingen spreektijd aan, en werden 2 
ammendementen ingediend, waarvan er é~n tijdens de ver
gadering nog werd geformuleerd. 
Met hand-opsteken werden de ammendementen van 't Markie~ 
zaat, en PSV/Cathrien verworpen, maar ook het AB-voorstel 
werd verworpen, waarmee het accommodatiefonds blijft be
staan. 
Het heeft natuurlijk geen zin om alleen geld in een potje 
te houden, om te laten zien dat je visie hebt. 
Een mooie kluif voor de accommodatie-commissie. Bij de 
verenigingen is volop beweging in de accommodaties. 
Het AB zal zich moeten bezinnen op de relatie tussen Af
deling en vereniging t.a.v. accommodaties: zowel in 
financiêel opzicht als uit oogpunt van niet-materiele 
steun en begeleiding. 

De commercie (o.a. brouwerijen) ziJn wel in staat vere
nigingen zodanige steun te geven, dat zij een accommo
datie-avontuur aandurven. 

SLUITING 

Om 24.00 uur werd de vergadering gesloten: eert "kluif" 
voor het AB en een "lange zit" voor de leden. 
Thorn de Jonge raakte de juiste snaar, door nog eens te 
benadrukken dat . de sportwereld drijft~ op mensen die op 
de vergadering bijeen waren: noeste werkers, die naar 
beste vermogen in hun vrije tijd, anderen in staat stellen 
om te tafeltennissen. 
Een hart onder de riem voor verenigings-besturen, alswel 
afdelingsbestuurders. 
Als beiden blijven beseffen dat zij zich maximaal inzetten 
voor hun, vrijwillig gekozen, taak, is het gemakkelijker 
verschillen van inzicht en uitvoering te overbruggen .. 

Wil van de Bragt. 
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SORRY AFDELINGSBESTUUR 

Niet omdat het een vastgeroest gebruik is dat zo leuk over
komt, niet omdat de t.t.v. Irene op de jaarvergadering de 
Johan Goossens-trofee uitgereikt kreeg, maar wel omdat het 
zeer wel op zijn plaats is om het afdelingsbestuur alsnoq 
langs deze weg dank te zeggen voor de in het af gelopen 
seizoen geleverde prestatie alsmede voor het vele gedane 
werk ten behoeve van ons, de verenigingen. 
Normalite~ wordt deze dank aan het einde van de vergadering 
door een van de aanwezigen uitgesproken, doch deze keer 
voelde niemand zich geroepen; wellicht was het late uur 
hiermede debet aan. 
Juist op het moment dat de vergadering gesloten werd, was 
ik onze 2e secretaresse, voor de eerste keer aanwezig en 
slechts één jaar bestuurlijke ervarin~ opgedaan hebbende b~j onze 
vereniging, aan het uit leggen wat voor personen daar achter 
de tafel zaten ~ waar vandaan zij kwarnen, van welke verenig-
ing etc. etc.; zij had het juist goed geschoten met de op
merking dat je deze personen dankbaar moet zijn om buiten 
het verenigingswerk nog afdelingswerk ten behoeve van het 
grote geheel te willen doen. 
Daarvandaan onze dank in deze vorm en ik meen te.mogen stel
len dat alle Brabantse verenigingen deze dank zullen onder
strepen en achter dit initiatief staan. 

Wim Schuurman, 
t.t.v. Irene. 

JOHAN GOOSSENS TROFEE 

VOOR T.T.V. IRENE 
Ieder jaar wordt tijdens d~ Algemene Ledenvergadering de 
Johan Goossens-trofee uitgereikt aan een lid van de Afde
ling dat zich door sportieve- en/of bestuurlijke pre~taties 
heeft onderscheiden. 

Sinds de instelling van deze trofee ·(op 15 januari is het 10 
jaar geleden dat Johan Goossen overleed) is de trofee uitge
reikt aan een persoon. 

Dit jaar heeft het AB besloten de trofee toe te kennen aan 
tafeltennis-vereniging Irene uit Tilburg. 

Thorn de Jonge motiveerde ~e keuze van het AB als volgt: 
- Het 40-jarig bestaan van TîV Irene 
- De realisatie van de fraaie, eigen accommodatie 
- Irene is met 412 leden uitgegroeid tot de grootste tafel-

tennisvereniging van Nederland. 
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Het sociale karakter in de activiteiten van de vereniging. 
Van de 412 leden spelen er 95 competitie en 317 zijn re
creatief bezig, waarvan 130 huisvrouwen. De vereniging or
ganiseert allerlei aktiviteiten voor eigen leden maar ook 
voor niet leden, o.a. werklozen. 

- De vereniging heeft in het verleden steeds leden "gele
verd" voor het bestuur van de afdeling. 

Elk van de feiten op zich is niet voldoende om voor de 
Johan Goossens trofee in aanmerking te komen, maar het is 
juist deze combinatie van feiten en factoren, die TTV Irene 
uniek maken in het Brabantse tafeltennis en voor het AB 
zijn het voldoende redenen om een vereniging de trofee te 
overhandigen. 

Daarmee geeft het AB tevens aan welke waarde zij aan taf el
tennLs hecht: een sport voor iedereen: voor diegene die de 
top wil bereiken, diegene die competitie wil spelen of gewoon 
gezellig wil recreeren. 
TTV Irene heeft dit alles in zich. Brabant wil ook aan al 
deze facetten aandacht geven, en andere verenigingen stimu
leren om hetzelfde te doen. 

Het applaus van de aanwezige verenigingsbestuurders onder
streepten deze visie. 

Wim Schuurman, voorzitter van TTV Irene. bedankte het AB 
voor deze erkenning. Hij betrok zijn eigen bestuursleden en 
de overige aanwezige bestuursleden in zijn dankwoord door te 
stellen dat: zonder de inzet van deze vrijwiiligers kan een 
vereniging niet bestaan en iedere vereniging heeft een maat
schappelijke functie, die zwaar onderschat wordt door de 
overheid, gezien de huidige bezuinigingsmaatregelen. 

Wil vd. Bragt. 

TON VAN HAPPEN: LID VAN VERDIENSTE 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 2 september nam de 
afdeling afscheid van AB-lid Ton v. Happen; 
In zijn afscheidsrede somde voorzitter Thorn de Jonge de vele 
activiteiten op die Ton tijdens zijn 5-jarige bestuurslid
maatschap heeft gestart en, voor zover mogelijk, afgemaakt. 

Kenmerkend voor hem waren niet alleen zijn visie op het ta
fel tennis gebeuren maar vooral de wijze waarop hij zich 
voorbereidde op vergaderingen, zijn standpunten verdedigde 
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en zijn inzet als het aankwam op het realiseren van plannen. 
Voor het Afdelingsbestuur waren d i t meer dan voldoende re
denen, om Ton te benoemen tot lid van verdienste. Een beslis
sing die door de aanwezige verenigingsbestuurders met applaus 
werd bekrachtigd. 
Ton was duidelijk verrast door deze onderscheiding, en be
dankte iedereen met wie hij in die vijf jaren had samenge
werkt. 

Ton van Happen is een opmerkelijke persoon in het Nederlandse 
tafeltennisgebeuren. 
Al is hij nu dan uit het Brabantse verdwenen, WlJ zullen nog 
veel van hem horen (en zien). Niet als tafeltennisser (zijn 
hoogste niveau was de 2e klasse} , maar als bestuurder of 
brein achter nieuwe ontwikkelingen. 
Zijn hele bestuurscarri~re is opmerkelijk: 

Op 13-jarige leeft i jd komt hij bij Hotak tafeltennissen als 
aspirant . Daar heeft hij getafeltennist tot eind'75. 

Op 18-jarige leeftijd wordt hij lid van de jeugdcommissie van 
de afdeling. 

Op 20-jarige leeftijd wordt hij AB-lid. 
Op 24-jarige leeftijd wordt hij lid van de landelijke sport

commissie, speciaal belast met "breedtesport". 
Op 25-jarige leef tijd gaat hij als chef de equipe van de 

Nationale jeugdploeg mee naar Zweden. 

Zijn activiteiten lagen vooral op 't gebied van het technische 
werk, de opleidingen en in de herstructurering's commissie 
van de tafeltennisbond. 
Tussentijds is hij bij de TTV Geldrop nog voorzitter a.i. ge
weest en heeft hij het redacteurschap van de Mixed gedaan. 
Ton is altijd geboeid geweest door bestuurlijke problematieken, 
zowel in zijn dagelijkse werk als in zijn hobbie, het tafel
tennis. Vooral het uitdenken en opzetten van nieuwe activitei
ten om het totale tafeltennis-gebeuren op een hoger niveau te 
brengen, trekken hem aan. Qua inzet maakt hij daarbij geen 
onderscheid tussen "topsport" en "recreatiesport": Hij is 
niet voor niets secretaris ''breedtesport" in de landelijke 
sportcommissie. 

Ondanks zijn snelle "doorgroei" naar de landelijke organisatie 
kan van hem niet gezegd worden dat hij op baantjes jaagt. 
Tafeltennis en besturen zijn zijn hobbie, waaraan hij gemid
deld 30 uren per week besteedt. 
Doordat hij zoveel tijd besteedt aan de sport, is hij goed 
gedocumenteerd en geinformeerd. Daardoor valt hij op. 
Als hij gevraagd wordt, en voor zich zelf het idee heeft qat 
hij zich voldoende kan ontplooien als besturende "tafeltennis
ser", accepteert hij zo'n baantje. 
Als hij echter het idee heeft dat hij z'n functie op routine 
doet, wil hij liever iets anders zoeken, want hij beschouwt 
ook in zijn hobbie zijn functies niet als erebaantjes. 
Met zijn "bestuurskennis~ di~ hij zowel overdag op 't gemeen
tehuis als s ' avonds voor 't tafeltennis in praktijk brengt en 
gesteund door zijn vrouw Marjon (laatste-jaars studente be
stuurskunde aan de TH-Twente) komt hij goed gewapend op het 
landelijke strijdtoneel. Wij wensen hem daarbij veel succes. 
Ton, bedankt. 

Wil van de Bragt. 
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AANVULLING OP HET JAARVERSLAG VAN DE JEUGDCOMMISSIE AFD. BRABANT VOOR HET SEIZOEN 1982-19~3 

QY~-f ~~~g:!:;/_ê;~~:!:~!!~~-:!:~~~ê 

~ ver. teams Jun. Kad. Jon9:. Jona. Jong:. Landelijke 
" meisj. meisj. jun. As:e. Pu:e/w. Meisj. Jonsr. 

le kamp.deel 76-77 56 208 (-6) 48 (-3) - 78 (-2) 46 ( -1) 29 3 3 0 ,... 
2e kamp.deel 76-77 57 229 (-1) 48 81 52 (-1) 38 4 4 

le kamp.deel 77-78 54 245 (-2) 57 ( -1) - 82 60 40 2 2 

2e k amp.deel 77-78 55 265 60 85 72 42 2 2 

le kamp.deel · 78-79 56 271 (-2) 61 84 71 ( -1) 47 4 4 

2e kamp.deel 78-79 56 288 (-3) 64 (-1) - 82 (-1) 78 (- 1) 54 5 5 

le kamp.deel 79-80 61 295 (-7) 70 (-3) - 94 (-2) 77 40 (-2) 5 9 

2e kamp.deel 79-80 64 307 (-4) 74 (-2) 98 75 (-1) 46 (-1) 5 9 

le kamp.deel 80-81 58 281 66 104 71 24 7 9 

2e ka mp.deel 80-81 64 316 ( -1) 79 106 82 33 7 (-1) 9 

le kamp.deel 81-82 65 354 (-3) 85 (-1) - 125 (-1) 80 (-1) 47 7 10 

2e kamp.deel 81-82 69 377 (-1) 88 136 85 (-1) 51 7 10 

le kamp.deel 82-83 69 379 (-8) 60 (-1) 34 (-1) 125 ( -2) 88 (-3) 52 (-1) 6 14 

2e kamp.deel 82-83 72 396 (-1) 57 (-1) 35 120 (-1) 94 60 6 14 



Ook in het seizoen '82-'83 was er weer een stijging van het 
aantal teams. Was dit in het le deel nog beperkt tot 2 teams, 
in het 2e deel waren dat er 19 meer dan in het-2e deel van 
'82-'83. 
Een negatieve kant van het geheel was toch wel het terugtrek
ken van 8 teams uit de competitie van het eerste deel. 
Het grootste aantal sinds het sei~oen 197~-1977. 
Enigszins opvallend is de teruggang van het aantal teams bij 
de jongens-junioren met resp. 11 en 16 teams. In de overige 
kategoriën vond steeds een stijging plaats t.o.v. 2e deel 
1981-1982. 
Zeker wat dit betreft voor het 2e deel 1982-1983. 
Een reden voor dit "verschuiven " van het aantal teams naar 
'n jongere leeftijdscategorie is zeker het strakkere beleid 
dat ingevoerd wordt, om zoveel mogelijk jongens te laten 
spelen in hun eigen leeftijdscategorie. 
Voor het eerst werd er in het seizoen 1982-1983 gespeeld in de 
meisjesafdelingscompetitie in 2 leeftijdscategoriën ~ nl. Ju
nioren internationaal en kadetten. 
Een eerste jaar dat zeker geslaagd genoemd mag worden. Om te 
spreken van ' n volwaardige kadettencompetitie zal het aantal 
teams nog groter moeten worden. · 
Maar dit zal zeker in de komende seizoenen mogelijk kunnen 
zijn. 
De afd. Jeugdcommissie wil er ook hier voor waken dat er te
veel meisjes kadetten gaan spelen bij de junioren. Zeker bij 
die verenigingen waar het vormen van 'n kadetten-team moge
lijk is. 

Ook in het seizoen i982-1983 was er weer 'n forse toename aan 
de landelijke jeugdcompetitie. 
Zeker bij de jongens waar het aantal steeg van 10 naar 14. 
Een aantal wat wel zo ' n beetje het maximum is aan plaatsen 
waar de afd. Brabant op kon rekenen bij de huidige opzet in 
de landelijke jeugd competitie. 

N. v. Erp. 
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INTERNATIONALE ''AFDELINGS" ONTMOETING 

BRABANT VERRASSEND WINNAAR 

Het seizoen 1983-1984 is voor de commissie toernooien en 
wedstrijden vroeg van start gegaan. 
Voor zondag 28 augustus j.l. stond in de sporthal te 
Voerendaal de internationale afdelingsontmoeting op het 
programma tussen de afdelingen Aken, Belgisch Limburg en 
Brabant. De organisatie was door de afdeling Limburg, die 
als eerste als gastheer optrad, in handen gegeven van de 
plaatselijke vereniging Sèmpre Avanti. 
Om de ontmoeting meer cachet te geven en om financiële re
denen werden de woorden "internationale afdelingsontmoeting" 
vervangen door ''drie landenwedstrijd" (Duitsland-België-
Nederland) . · 

Bij alle internationale ontmoetingen is een ceremonie pro
tocollair gebruikelijk. Zo gebeurde dat ook in Voerendaal: 
om beurten mochten de teams en officials, voorafgegaan 
door een hostesse, opmarcheren naar de arena; het volkslied 
van drie naties werd ten gehore gebracht; een welkomstwoord 
door de burgemeester van Voerendaal en de definitieve ope
ning van het evenement door de voorzitter van de afdeling 
Limburg. 
Het gehele openingsgebeuren maakte op de d e elnemers, als
mede op de toeschouwers . veel indruk. Hierna, het was in
middels 11.00 uur, werd een aanvang gemaakt met de wedstrij
den. 
In de eerste ronde speelde "Duitsland'' tegen Brabant en 
kwam "België" uit . tegen Limburg . 
De selectie van Brabant zette deze wedstrijd in vier cate
gorieën in winst om; enkel de dames en de meisjes junioren 
moesten hun meerdere erkennen in hun tegenstanders. 
De einduitslag 13-17 voor Brabant. 
"België" besliste de wedstrijd tegen Limburg in haar voor
deel: 18-21. 

"Duitsland" en ."België" gaven elkaar in de tweede ronde niets 
toe hetgeen resulteerde in een 15-15 uitslag. 
Brabant had het tegen Limburg vooral in het begin moeilijk, 
wellicht . door onderschatting. Nadat de begeleiders de spelers 
op het belang van deze wedstrijd hadden gewezen, keerde lang
zaam het tij ten gunste van Bra~ant~ overwinning van 17-13. 

In de derde en laatste ronde hielden "Duitsland" en Limburg 
elkaar tot het laatste moment in evenwicht, zodat ook de~e 
wedstrijd eindigde in onbeslist: 15~15 
De weds~rijd Brabant - "België'' gaf naast voortreffelijk ta
feltennis ook veel dingen te zien die met tafeltennis niets 
van doen hadden. 
Dit randgebeuren ontlokte veel irritatie bij de jeugd wat de 
concentratie duidelijk niet ten goede kwam. Alle jeugdwed
strijden gingen in eindresultaat dan ook verloren. 
De winstpartijen van de beide seniorenteams konden toch niet 
voorkomen dat de eindoverwinning terecht kwam bij onze zui-
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derburen: 12-16. 

Bij de prijsuitreiking hadden de organisatoren nog een ver
rassing in petto. 
Op de eerste plaats waren er twee prijzen per categorie te 
verdelen. 
Op de hoogste trede van het podium mochten van Brabant de 
.heren en de jongens kadetten de . gouden medaille in ontvangst 
nemen. De zilveren medaille was weggelegd voor de jongens 
junioren en voor de meisjes kadetten. . 
Tot eindoverwinnaar van de drie landenontmoeting werd tot 
grote verrassing de afdeling Brabant uitgeroepen en niet 
het ongeslagen gebleven "België". · 
Bij de a~nwijzing· van de eindwinnaar waren de organisatoren 
-niet aangekon~igd- uit gegaan van het totale resultaat per 
categorie. De Belgen teleurgesteld. Brabant uiteraard blij. 

Vanzelf sprekend werd deze overwinning na af loop op beschei
den schaal gevierd, waarna om plusminus 18.30 uur een begin 
werd gemaakt met het op zoek gaan naar de file in de omge
ving van Maasbracht! 

De selectie die zorg droeg voor dit resultaat was alsvolgt 
samengesteld: 
heren (ten hoogste 2e divisie)! Jos Verhulst - Gert Gosselink; 
dames (ten hoogste . le divisie): Christel Verbrugge - Ciska 

jongens junioren 
na al 

meisjes junioren 
naal 

jongens kadetten 

meisjes kadetten 

internatio-

internatio.-

Boute: 

Rainier Paetzel .- Theo Boon; 

Saskia Bult - Monique Baker
mans 
Harm Nelissen - Fons van 
Sprang; 
Emelien Noor - Marian Timmer
mans. 

Als begeleiders traden op de heren Boute, Timmermans, Den 
Ouden, Van Giersbergen en Brouwer. Zij wisten zich gesteund 
door de heren Noor en Verhulst. 

Gespecificeerde uitslag 

WEDSTRIJDEN 

Duitsland-Brabant 2 
België - Limburg 5 
Brabant-Limburg 3 
België-Duitsland 2 
Duitsland-Limburg 5 
Brabant-België 3 

eren 

-3 
-0 
-2 
-3 
-0 
-2 

d ames 

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

jong. jong. 
]Un. k d a . 
2-3 0-5 
4-1 0-5 
4-1 4-1 
3-2 4-1 
3-2 0-5 
2-3 2-3 

meis. meis. 
jun. kad. 

3-2 
2-3 
3-2 
3-2 
1-4 . 
2-3 

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

A. Peeters. 

UITSLAG 

13-17 
18-12 
17-13 
15-15 
l 5·-15 
12-16 
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BRABA.NTSE JEUGD 

OP DE EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN 1983 

Eind juli waren 5 Brabantse Jeugdspelers in Malmö aanwezig · 
als lid van de Nederlandse Jeugdploeg, die in de landen
wedstrijd en individuele wedstrijd, deelnam aan de Europe
se Jeugdkampioenschappen. Naast deze actieve spelers, was 
Brabant nog vertegenwoordigd door coach Henk Boute en 
Chef d'Equipe, Ton van Happen. 
Bij de individuele wedstrijden strandde Jos Verhulst (JCV) 
in de tweede ronde bij de Jongens Junioren. 
Ook Frank Boute (Nikon) kwam niet verder dan de 2e ronde 
bij de jongens kadetten. 
Het jongens kadetten team was trouwens in z'n geheel ·een 
Brabantse aangelegenheid met Theo Boon (PSV/Cathrien) en 
Bart van Haren (OTTC). 
Beiden sneuvelden overigens in de eerste ronde. 
Bart van Haren wist overigens met zijn Tsjechische partner 
in het dubbel door te dringeri tot de kwartfinale. Datzelfde 
presteerde Patricia de Groot (PSV/Cathrien) met Gerdie Keen. 
In het enkelspel bracht Patricia het tot de derde ronde in 
de meisjes kadetten klasse. 
In de landenwedstrijden bereikten de Nederlandse teams lage
re klasseringen dan in 1982. 

EUROPA - CHINA TE BREDA 

Ofschoon het voor velen alweer lang geleden lijkt, willen 
we toch nog aandacht besteden aan de wedstrijd Europa-China 
die op 19 juni in Breda plaats vond. 
Want een dergelijk evenement in het Brabantse tafeltennis
gebeuren mag niet onvermeld blijven in ons afdelingsorgaan. 
En dan bedoel ik met name, het feit dat de actieve tafel
tennisvereniging Breda, er toch maar weer in geslaagd is, 
de tafeltennissport in gunstige zin in de publiciteit te 
brengen, en vele tafeltennissers (ruim 1200) in Brabant een 
plezierige en leerzame middag te bezorgen. 
De Chinezen waren gekomen met wereldkampioen Guo Yaohua, Chen 
Jian en Chen Xinhuo. 
Europa "vaardigde" de Zweed Ulf Carlson af, de Tsjech Milan 
Orlowski, (wereldkampioen dubbel) en de sympathieke en imrner 
strijdlustige Joegoslaaf Dragurin Surbek. 
Met name Surbek toonde aan, hoe mooi je tafeltennis als 
kijkspel kunt maken, door je volledig in te zetten en zowel 
de _aanval als de verdediging te gebruiken. 
Bijna slaagde hij erin de wereldkampioen te verslaan. In de 
derde beslissende game, kwam hij met 20-18 voor, maar moest 
toch met 23-25 zich troosten met een langdurig en warm ap
plaus van de vele kenners. 
Overigens wel een bewijs van de suprematie en koelheid van 
de chinees die met een enkele vingeraanwijzing van de coach, 
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er toch weer in slaagde een ogenschijnlijk, verloren wed
strijd naar zich toe te trekken. 
Graag hadden we in een (vertraagd uitgevoerde!!) demonstra
tie, nog eens gezien, wat zij met die service en die pen
houdergreep nou allemaal precies doen. (Soms lijken het erg 
"ongezonde" bewegingen van de pols) , 
De demonstratie, na de 5-0 overwinning vóor China, kwam niet, 
omdat de Chinezen 's avonds weer in Duitsland moesten aan-

. treden. 
Het lijkt mij zinvol dat Brabantse verenigingen, gesteund 
met sportvriendelijke bedrijven, trachten jaarlijks één of 
meer van deze wedstrijden toernooien in het Brabantse te 
organiseren . 
Dergelijke wedstrijden maken tafeltennis ook voor niet-NTTB
leden een populaire sport, die kan groeien tegen de ver
drukking in. 
Ook de sportpers kan hier niet omheen, en zal de berichten 
van de bestuurlijke perikelen van een kleiner "kop" ;voor
zien. 

Voor de volledigheid volgt hier nog de uitslag: 

Ulf Carlson 
Dragain Surbek -

· Milan Orlowski -
Dragutin Surbek
Ulf Carlson 

Huo Yaohua 
Chen Jian 
Chen Xinhuo 
Guo Yaohua 
C.hen Xinhuo 

ACCOMODATIE NIEUWS 

19-21 
21-16 
11-21 
21-23 
14-21 

Irene-hal officieel in gebruik genomen. 

21-23 
17-21 
19-21 
21-15 
21-23 

0-1 
16-21 0-2 

0-3 
23-25 0-4 

0-5 

Wil van de Bragt. 

Op 28 augustus heeft het Tilburgse Irene het fraaie tafel~ 
tenniscentrum aan de Insulindelaan officieel in gebruik ge
nomen. De opening vond plaats tijdens de geanimeerde recep
tie vanwege het 40-jarig bestaan van Irene. 
Wethouder J.G. Timmermans bewees met het openen van de 
deuren dat het bord "Dit pand is electronisch beveiligd'' geen 
loze kreet is. 
Vele tafeltennis"bonzen" en bestuurders van tafeltennisvere
nigingen uit de omgeving feliciteerden het bestuur met de 
dubbele mijlpaal. 
Het spreekt vanzelf, dat in de speeches van NTTB-voorzitter 
Jaap Roeten, Brabant-voorzitter Thorn de Jonge, Luto's Vice
voorzitter en de vertegenwoordiger van de Irene-leden, de 
accommodatie veel aandacht kreeg. 
Irene kan terecht trots z ijn op zijn accommodatie. 
Het doorzettingsvermogen en 'de durf van het bestuur hebben 
van Irene in het jubileum-jaar de grootste tafeltennisver
eniging van Nederland gemaakt, die in staat is alle leden vol-
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doende ruimte en speeltijd te geven. 
In Mixed nr . 2 kunt U nog eens nalezen hoe Irene ontstaan is 
en hoe het eigen home gerealiseerd is. 

Jeep-gebouw_op tijd weer opgebouwd, 

Jeep uit Vught beschikt het nieuwe seizoen weer over de 
eigen, herstelde ruimte. De, door brand, verwoeste ruimte is 
geheel opnieuw opgetrokken. Men heeft meteen van de gelegen
heid gebruik gemaakt om het geheel twee meter breder te ma
ken. 
Alle leden kunnen nu weer terecht, met dank aan de bevriende 
verenigingen die zo fantastisch hebben geholpen bij de op
vang van de Jeep-leden. 

Kadans beschikt over eigen ruimte . 

Het Bestse Kadans is er in geslaagd voor langere tijd een 
ruimte af te huren, die permanent ter beschikking staat voor 
de Kadans-leden. 
De eerste competitie zal Kadans he t nog moeten doen met de 
helft van de ruimte. In twee maanden tijd is door zelfwerk
zaamheid de zaal speelklaar gemaakt. 
Begin 1984 hopen ze de totale ruimte van 30 x 15 meter of
ficieel in gebruik te nemen. 
Het pand is gelegen aan de Buitenweg 3 (hoek Willem de Zwij
gerweg) in Best. 

Verbouwing JCV-gebouw nagenoeg gereed. 

Het Vughtse JCV heeft de verbouwing van het speelgedeelte 
van het gebouw v66r de competitie gereed gekregen. Een knap 
staaltje werk van "bouwmeester" Joop Paro; reeds enkele we
ken nadat de bouw begonnen was, kon de vlag in top. 
De officiële opening vindt plaats als ook de ontmoetingsruim
te geheel naar de zin van de Vughtse tafeltennissers is af
gewerkt. 

Opening tafeltenniscentrum Eindhoven. 

Het tafeltenniscentrum Eindhoven, wordt op zaterdag 29 okto
ber officiëel geopend. 
Voor een uitgebreid relaas over dit unieke tafeltenniscen
trum zie elders in dit blad. 

TIOS'67 (Tilburg) in eigen "home" 

Op 8 oktober neemt TTV Tios' 67 uit Tilburg een nieuw ver
enigingsgebouw in gebruik. Na een paar maanden hard werken 
is de zaal gebruiksklaar. 
De opening geschiedt d.m.v. een openingstoernooi voor 
eigen leden en bevriende tafeltennissers. 

Eigen "home" voor Prinsenbeek . 

Op zaterdag 3 september heeft de TTV Prins enbeek het eigen 
"home" aan de Valdijk 12 in Prinse nbeek officiël in ge
bruik genome n. 
De officiële opening werd verricht door H. Dirven, de wethou- 16 
der van sportzaken in samenwerking met Bettine Vriesekoop. 



TAFELTENNISCENTRUM 

EINDHOVEN BIJNA VOLTOOID 

Op 18 juni heeft Thorn de Jonge, voorzitter van de NTTB af~. 
Brabant, de eerste steen gelegd voor het Tafeltenniscen
trum Eindhoven. 

Over enkele weken wordt dit tafeltenniscentrum officieel 
geopend. Voor de redactie van Mixed was dit aanleiding 
te gaan praten met de initiatiefnemers van dit unieke 
project, Thieu van Vroenhoven en Ben Cornuyt, om eens na
der geinf ormeerd te worden over het waarom en de opzet 
van het tafeltenniscentrum. 

Waarom een taf~ltenniscentrum? 

Meer dan 25 jaar loopt Thieu van Vroenhoven rond in het 
actieve tafeltenniswereldje. Hij heeft zowat op alle ni
veaus en in alle soorten accommodaties gespeeld en is 
bovendien trainer bij een aantal verenigingen. 
Reeds in zijn Nikon-tijd liep hij rond met het ongenoe
gen dat de tafeltennissport qua voorzieningen een achter
gebleven sport is. Er waren weliswaar al een aantal ver-· 
enigingen die de patronaatszaaltjes hadden verlaten en 
in fatsoenlijke sporthallen zaten, maar in vele gevallen 
beschikten de tafeltennisverenigingen over een beperkte 
ruimte waarin alleen gelegenheid was om een balletje te 
slaan. 
Dat zinde de tafeltenniser in hart en nieren, niet. En 
hij liep met het idee rond om een accommodatie te vinden 
die geheel ten dienste stond van het tafeltennis~ in alle 
facetten: materiaal, speelruimte, trainingsfaciliteiten, 
vergaderruimte, · ontspanningsruimte, theorielokalen, én 
een organisatie die alle tafeltennisservice kon bieden. 

Toen hij in februari 1982 zijn ideeën eens uitte aan Ben 
Cornuyt, die hij nog kende uit zijn PSV/Cathrien-tijd, 
bleek dat die dezelfde gevoelens haä. 
Er volgden meer gesprekken en samen maakten zijn een plan 
onder het motto: "dat moet kunnen", een uitdrukking die · 
zij vele malen hebben geuit als er zich schijnbare onop
losbare problemen voordeden. 

Een idee hebben, en het op papier uitwerken doen meer 
tafeltennissers en bestuurders. Het realiseren is een 
stap waarvoor doorzettingsvermogen, takt en geloof in ei
gen kunnen nodig zijn. 
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Moeilijke start 

Eerst probeerden zij bestaande gebouwen te vinden die ge
schikt te maken waren. 
Spoedig bleek echter dat de aankoop en verbouwing van een 
bestaande ruimte ook een kostbare zaak is. Met een kosten
begroting voor een nieuw gebouw op zak, stapten zij naar 
het Eindhovens gemeentehuis, om een loket en ambtenaar te 
vinden, die serieus naar hun wilde luisteren, en hen ver
der wilde helpen. Als een terrier beten zij zich vast in 
hun plan, met het vaste voornemen, hun vrije dag te be
sluiten met een toezegging, aanbod of iets van dien aard. 
De directeur Ruimtelijke Ordening zag wel wat in de plan
nen en bood grond te huur aan, die bestemd was voor kleine 
zaalsporten. De huurprijs was echter f 25.000,- per jaar; 
een (te ) hoog bedrag. Toen de hypotheekrente ging zakken, 
besloten zij alsnog te kopen, ( f 300.000,- voor 2500 rn2 
grond! ! ! ) 
De SWS (Stichting Waarborgfonds Sport) had zich garant 
gesteld, na een dag "zware ondervraging" en "weging" van 
de twee doorzetters. 
Toen de gemeente akkoord was met het plan, maakten de om
wonenden bezwaar tegen te verwachten verkeersoverlast. 
Koortsachtig overleg met de gemeente, voor een ander stuk 
grond, (men wilde geen officieël bezwaarschrift afwachten), 
leverde de huidige plaats op, het Kastelenplein in de wijk 
Gestel. De meerkosten (grondonderzoek etc.) werden bijge
past. Er zat echter nog een adder onder het ~ras: de dienst 
Openbare Bijzondere Gebouwen, had becijferd ~at volgens het 
bestemmingsplan max. 50% van het grondoppervlak bebouwd 
mocht worden, i.v.m. parkeervoorzieningen. Het gebouw nam 
op papier 1170 m2 in beslag, onder de rnax. grens, dus, maar 
het beschikbare grondoppervlak bleek, na nauwkeurige meting, 
geen 2500 m2, maar 2100 m2 te zijn!!! 
Toen v. Vroenhoven en Cornuyt bezig waren, na enige aarze
ling de bouwtekeningen weer aan te pas~en, kwam er een be
richt dat de meewerkende ambtenaren een clausule hadden ge
vonden die een tolerantie van 10% toeliet. 
Het oorspronkelijke plan kon worden uitgevoerd. De bouw kon 
beginnen. Er was inmiddels een jaar verstreken. 

Kosten en subsidies 

De totale kosten waren begroot op bijna 1,2 miljoen gulden, 
1 miljoen voor de grond- en bouwkosten; 200.000,- voor de 
inrichting. Op advies van o.a. Ad Poulissen, Cees de Jonge 
(financieel deskundige) e n Ad v. Vroe~hoven (belasting
deskundige) was gekozen voor een Stichtingsvorm, onafhanke-
lijk van een vereniging of bond dus, en zonder winstoog
merk. Dat gaf, na veel overleg, een aantal mogelijkheden 
voor subsidiëring: 
- In het accommodatie plan van de afdeling Brabant, kreeg 

de accommodatie de tweede prioriteit . Bij de Provinciale 
Staten staat de Stichting nu inderdaad in het rijtje van 
vier organisaties, die de nog goed te keuren subsidie van 
1,1 miljoen moeten verdelen; voor de Stichting is fl00.000,-
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gevraagd. 
Het Afdelingsbestuur heeft zich voor deze zaak sterk ge
maakt, mede gebaseerd op het ideële doel wat de Stich
ting nastreeft en het belang voor de Brabantse tafel
tennissers. 

- Via het SWS staat een bank garant voor f 300.000,-
- Door volledig aan de eisen van het Nationale Fonds 

Sport Gehandicapten te voldoen, is een subsidie van 
f 30.000,- ontvangen. 
Overigens zijn de voorzieningen wel eerst gekeurd, en 
dat was niet flauw. Zelfs de bar heeft een verlaagd deel 
voor gehandicapten, naast aparte toiletten, douches en 
een speciale "coa~ing" van de vloer. 

- Van de Stichting Nationale Sporttotalisator, kon een sub
sidie van f 40.000,- worden ontvangen. Dit mede dankzij 
TTV De Kuub die zijn lotto/toto-klanten wilde onder 
brengen bij de stichting, waardoor de Stichting een lotto/ 
toto-omzet kreeg van ongeveer f 70.000,-. 

- Met een hypotheek van f 600.000,- is de financiering rond. 
Van het ministerie . van WVC is geen subsidie ontvangen, en 
dat komt mede door een weifelende houding van het hoofd
bestuur van de NTTB. 
De accommodatie voldoet aan de eisen van 'n B-accowmodatie. 
Maar hij moet dan wel passen in een Nationaal Spreidings
plan Tafeltennisaccommodaties, en daarin prioriteit krij
gen. Zo'n plan heeft het HB kennelijk niet . Het spreidings
plan van Brabant is voor het ministerie te regionaal. 

Indeling en opzet 

Van de 1170 m2 is 765 m2 uitgetrokken voor sp~elruimte, die 
weer te verdelen is in kleinere gescheiden delen. 
Twee royale kleed- en douche ruimtes, toiletten, royale kan
tine met bar en keuken, een vergader- en instructieruimte, 
berging en een tafeltennisshop zijn ondergebracht in de res
terende 405 m2. 
De tafeltennisshop, waar alleen tafeltennisartikelen verkocht 
worden, is verpacht aan een sportzaak Hans Brinkman: men 
heeft geen commerciële binding met welk "rubbermerk" ook. 
De verkoop is in eigen beheer genomen, vanwege de herkenbaar
heid en de service. Thieu van Vroenhoven gaat materiaaladvie
zen geven. In de zaal kunnen max. 25 tafels staan. 
De zaal is dagelijks open van 9.00 tot 24.00 uur en men kan 
de hele zaal huren, een deel ervan, of een tafel; per uur, 
per dag, per seizoen of per jaar, kortom een komplete service. 
Verenigingen die een groot toernooi willen organiseren kunnen 
bv. voor maximaal f 400,- van 9.00 tot 24.00 de zaal én 25 
tafels huren. En daarbij is alles inbegrepen, de afzetting, de 
organisatieruimte etc. Men stapt zo in een kant en klare ruim
te. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om training te· 
krijgen. Voor f 5,- per les (1,5 uur) kunnen jeugdleden uit 
de regio training krijgen. Twee toptrainers staan klaar, te 
weten Han Gootzen en Thieu van Vroenhoven. 
Dit biedt vooral voordelen voor verenigingen die jeugdleden 
hebben, die niet geselectee~d zijn voor de Afdelingstraining, 
en waarvoor de vereniging zelf geen of onvoldoende trainings
mogelijkheid heeft. 
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Uitgebreide documentatie van deze tafeltennisservice is op 
te vragen bij de initiatief-nemers. 

Organisatie 

Het Stichtingsbestuur wordt bijgestaan door een aantal com
missies: 
- Een huurdersadviesraad waarin. een vertegnwoordiger van 

iedere huurder zit. 
- Activiteiten commissie. 
- Bouwcommissie 
- Technische commissie 
- Toto/lotto commissie 
- Barcommissie. 
Daarnaast zijn er vrijwilligers voor het onderhoud en beheer 
van de accommodatie . 
(Thieu v . Vroenhoven is vlakbij de accommodatie gaan wonen!!) 

De volgende verenigingen en organisaties hebben een lang
lopend contract afgesloten ~ 

- TTCE (die onlangs gefuseerd is met H.G.O., dat in het wijk
gebouw speelde, vlakbij het tafeltenniscentrum) 
PSV/Cathrien (training, competitie, vrij spelen) 
Eindhovense Gehandicapten Sport. 
Verenigingen van de tafeltennis liga Eindhoven. 
Philips Bedrijf Sport Vereniging. 
Daf tafeltennis. 
Sociale Zaken van de gemeente Eindhoven. 

Hieruit blijkt nogmaals de opzet van het tafeltenniscentrum: 
Een ruimte voor tafeltennissers, ongeacht de organisatie
vorm. En daarmee kan best een van de doelstellingen van de 
Afdeling Brabant, versneld gerealiseerd worden: Integratie 
van de tafeltennisorganisaties, immers aan de basis moet men 
ontdekken, wat een tafeltennisorganisatie speltechnisch.en 
organisatorisch voor voordelen biedt. 

Toekomstplannen 

Als de accommodatie eenmaal "draait", gaan v. Vroenhoven en 
Cornuyt verder uitvoering geven aan hun plannen. Vele moge
lijkheden zijn er nog open om de tafeltennissport verder te 
bevorderen, zoals bijv. opleidingen voor vaardigheidsdiplo
ma's, organiseren van grote evenementen (Open Eindhovense, 
Nationale Team Toernooi) . 
Twee evenementen zijn reeds gepland in de accommodatie: 
- op 23 oktober de Zuid-Nederlandse Beker finale 
- op 7 januari de interland Nederland-Finland. 
Een van de " interieur wensen" is ook nog telescopische toe
schouwers-tribunes. 

Bij de eerste steenlegging was een kleine expositie inge
richt van de "wordings-geschiedenis". Dat onderstreepte 
nog eens het doorzettingsvermogen en de moed van deze twee 
"tafeltennis .gekken", die, gesteund door deskundige vrien
den en hun familie-leden, anderhalf jaar lang zich ingezet 
hebben voor het realiseren van hun "jongensdroom". Tafel
tennissend Brabant en in het bijzonder de regio Eindhoven~ 
kan hier veel plezier aan beleven. Succes en bedankt voor 
de informatie. 

Wil van de Bragt. 
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Nieuws in ' t kort . 

Op zondag 25 september viert de Jeugdcentrale Harten uit 
Rosmalen het feit dat het 25 jaar geleden is opgericht. 
Het bestuur van de afdeling tafeltennis van deze jeugd
centrale nodigt bevriende regio clubs uit voor een infor
mele bijeenkomst op zondag 25 september om 17.00 uur in 
gebouw Patio, Pater van de Elsenstraat 18 te Den Bosch. 

Nikon één ronde verder in Europacup II 

Via een vrij gemakkelijke 5-0 overwinning op het zwakke, · 
Duitse Pirmasens is Nikon in de tweede ronde gekomen van 
het Europacup II toernooi. 
Nikon trad aan met Eric Winnubst, Han Gootzen en de TTV 
Irene overgekomen Frank Boute. 
Boute verving Bob Potton die herstellende was van een 
operatie. 

Achilles'68 zoekt trainer 

TTV Achilles'68 uit Geldrop zoekt een trainer voor de jeugd, 
voor één avond per week. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met E. Verhulst, 
Tel. 040-862071 of c. v. Roosendaal tel. 040-853547. 

NIET VERGETEN 
Belangstellenden op te geven voor de opleidingen: 
- Tafeltennisinstructeur-A (bij het bondsbureau Zoetermeer.) 
- Jeugdtafeltennisleider (bij het bondsbureau Zoetermeer.) 
- Bestuurskader (bij Ton van Happen) 

BESTUURSWIJZIGING TTVE 

Penningmeester wordt per 1 sept. 

H. v. Rijn, Fresiastraat 20, 
5151 TS Drunen. tel.04163-74526 

BESTUURSWIJZIGINGEN 

Nieuwe sekretaris Breda 

R. Leduc, Zwaluwstraat 12, 
4815 GV Breda tel.076-810789 

Nieuwe sekretaris N.O.N. 

A. de Laat, Koffiestraat 4 
5473 RP Heeswijk-Dinther 
tel. 04139-1697 

sekretaris wordt per 1 sept. 

Mevr.vd. Bosch-de Gouw, Mag
noliastraat 21 5151 XG Drunen 
tel. 04163-75176 

nieuwe wedstr.secr.sen. Breda 

H.J.Ansems, Lage Kant L94a, 
4817 GL Breda · tel.076-139265 
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