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JAARGANG 31 Nununer 3 Maart 1984 

van de 

redactie 

Hftt Nederlandse Toptafeltennis is terug in de Superliga van 
Europa, dankzij de overwinning op Italië. 
Voordat het echter tot de samenste l ling van het sterkste Neder
landse team komt, worden telkens weer bestaande tegenstellingen 
in opvattingen over topsport, begeleiding etc. aangescherpt. 
In plaats van dat de stellingen worden verlaten, om gezame nli j k 
naar het doel te streven (tafeltennis v erbreden, niveau verhogen) 
wordt er opnieuw munitie aangedragen om de "t..egenpartij " te 
verzwakken. 
Gelukkig heeft het "gedoe " in de sportieve en organisatorische top 
van de bond weinig invloed op het Brabantse tafeltennis. 
Je merkt het alleen als in het Brabantse, een top-toernooi wordt 
gehouden, zoals onlangs in Eindhoven. 
Dan besteedt de "Vaderlandse pffrs en de top van de bond" meer tijd 
aan discussie, dan dat zij genieten van wat "sportmensen" in hun 
tak van . 1sport bereikt hebben. 



Gel~kkig ook stimuleert "top-tafeltennis" de kijkers ( waar
onder vele afdelingsspelers) nog steeds. 
En dat is de bedoeling, ook van dergelijke toernooien. 
In deze Mixed vindt U een verslag van het genoemde toernooi. 
Daarnaast is via een interview met de vader en moeder van de 
internationals Jaap, Ron en Henk v. Spanje, de bemoeienis van 
ouders met hun sportende kinderen belicht. 
Want ook voor deze verhouding geldt dat soms het evenwicht zoek 
is. 
Vanzelfsprekend vindt U ook resultaten van diverse tafeltennis
activiteiten. 
Tenslotte meld ~ik U, dat voor de Regio West-Brabant een corres
pondent voor de Mixed is gevonden~ 
Paul Kil (T.C.S.) zal vanuit die Regio informatie aandragen, op 
dat we in de "Mixed" het evenwicht voor het nieuws uit de "wan.,... 
delgangen" kunnen houden. 
Ik hoop dat de West-Brabantse verenigingen hiervan gebruik ma
ken • . 
De evenmentenagenda van West-Brabant is hier al een goed voor
beeld van. 
Veel leesplezier 

Wil v.d. Bragt. 

REGELS VOOR OVERSCHRIJVING VOOR COMPETITIESPELERS; 

Naar aanleiding enkele moeilijkheden in dit seizoen, over de 
wijze en mogelijkheden van overschrijvingen, wil ik deze uiteen
zetten en hierbij tevens de bet~effende overschrijvingsbepalingen 
en formulieren geven. 
Allereerst wil ik opmerken dat toestemming voor overschrijving 
naar een vereniging uitsluitend gegeven kan worden door het hoofd
bestuur van de NTTB, postbus 600; 2700 MD Zoetermeer. 
Hiervoor dient men bij bovengenoemd adres een speciaal overschrij
vingsformulier aan te vragen (voor voorbeeld zie elders in dit 
blad) . 
Dit alles geldt zowel voor jeugd als senioren. 
Voor overschrijving naar een team van een andere vereniging, uit
komend in een landelijke klasse, dient men zich in de maand april 
op de transferlijst te laten plaatsen. 
Als men niet op de transferlijst staat, betekent dit dat geen toe
stemming gegeven wordt voor landelijke overschrijving,; ook niet 
bij verhuizing!!! 
Op de volgende pagina's zijn de officiële overschrijvingsbepaling
en en de daarvoor benodigde formulieren gegeven. 
Ik hoop, dat hiermee iedereen voldoende is ingelicht. 

Ad Jonkers 
ACL 



o V E R S C H R I J V I N G S B E P A L I N G E N 

N.T.T.B.-leden, die gerechtigd z1Jn in competitieverband uit 
te komen (art. 30 C.R.) en de wens te kennen geven dit te doen 
voor een andere vereniging, dan die waarvoor zij in het onmid
dellijk voorafgaande seizoen uitkwamen, moeten een schriftelijk 
verzoek om overschrijving indienen bij het hoofdbestuur (art. 
29 C.R.). 
Voor leden die gaan uitkomen in de landelijke klassen (art. 5 
C.R.) moet, alvorens zij dat verzoek indienen, een plaatsing 
op een transferlijst plaatsvinden. 

OVERSCHRIJVING NAAR AFDELINGSKLASSEN EN JEUDKLASSEN 
Wijze van aanvrage 

Onder gelijktijdige betaling van drie gulden en vijftig cent 
(f 3,50) aan de bondspenningmeester, vragen zij bij het bonds
bureau van de N.T.T.B. een overschrijvingsformulier aan . 

_Qverschrijvingstermijnen 

Leden, die voor een andere vereniging willen uitkomen in een 
team dat in deze klassen is ingedeeld en vóór 1 juni over
schrijving hebben aangevraagd, kunnen na het verlenen van de 
overschrijving, met ingang van 1 september d.o.v. aan de 
competities deelnemen. 
Zij, die vanaf 1 juni, doch vóór 15 november d.o.v. overschrij
ving hebben aangevraagd, kunnen, . r.<:. het verlenen van de over
schrijving, bij aanvang van de tweede competitie c.q. tweede 
helft van de competitie deelnme n, mits zij het lopende seizoen 
nog niet aan de competitie d eelnemen. 

OVERSTRIJVING NAAR DE LANDELIJKE DIVISIES 

Zowel leden, die voor een andere v·erenig ing wensen uit te komen, 
dan die waarvoor zij in het onmiddellijk voorafgaande seizoen 
zijn uitgekomen, alsmede een vereniging die één of meer leden 
wenst te transf e reren naar aan ande re vereniging, nadat zij 
voor de eigen vereniging in het onmiddellijk voorafgaande 
seizoen in competitieverband uitkwamen, moeten een transfer
opgave doen in het tijdvak van 1 t/m 30 april van het lopende 
bondsjaar aan het bondsbureau van de ~.T.T.B., door middel van 
een door het ho6fdbestuur uit t e geven transferformulier. 
De hieraan verbonden kosten bedragen f 10,--. 

De opgave geschiedt: 

door het lid, met bekrachtiging door ZlJn of haar handtekening; 
door het lid, mede bekrachtigd door een handtekening van 
ouders of voogd indien. ~et een juniorlid betreft, als be
doeld in art. 6 van d e S t atut en; 
door d e a f staande v e r eniging , bekracht igd door de on6erte
kening van het die daartoe gerechtigd zijn en onder gelijk
tijdig overleggen van een verklaring, waaruit blijkt dat de 
vereniging de plaatsing op de transferlijst doet geschieden 
na overleg met het betref fende lid . 
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Deze verklaring moet schriftelijk geschieden en worden toe
gevoegd aan het transferformulier. 

Wijze van aanvragen 

Nadat men zich op de . transferlijst heeft doen plaatsen, kan 
onder gelijktijdige be~aling van f 3,50 aan de bondspenning
meester, een overschrijvingsformulier worden aangevraagd bij 
het bondsbureau van de N.T.T.B. 

Overschrijvingstermijn 

Leden, die voor een andere vereniging willen uitkomen in een 
team dat in één der landelijke divisies uitkomt kunnen over
schrijving aanvragen in de maand juni, mits zij zich in de 
maand april op de transferlijst ' hebben doen plaatsen. 
De overschrijving wordt dan verleend per 1 september van het 
daarop volgende jaar. 
Op deze regel zijn twee uitzonderingen van toepassing, t.w.: 

a. indien de betrokken verenigingen het onderling eens zijn met 
het verlenen van een vervroegde overschrijving, wordt deze 
verleend per 1 september van het lopende jaar; 

b. indien de ontvangende vereniging bereid is een transfersom 
te betalen aan de afstaande vereniging voor een vervroegde 
overschrijving per 1 september van het lopende jaar. 

De transfersom bedraagt voor de speler op wie de vervroegde 
ove rschrijving van toepassing is: 
f 1.600 ,-- voor het gaan uitkomen i n de Eredivisie; f 1.200,-
voor het g aan uitkomen in de l e d ivisie ; f 800,-- voor het 
gaan uitkomen in de 2e divisie; f 600, -- voor het gaan uit
komen in de 3e divisie.; f 400,-- voor het gaan uitkomen in de 
4e divisie en f 200,-- _voor het gaan uitkomen in de Se divisie. 

De transfersom bedraagt voor de speelster op wie de vervroegde 
overschrijving van toepassing is: 
f 1.00 0 ,-- voor het gaan . uitkomen i n de Ered ivisie; f 600,-
voor het gaan uitkomen in de le divisie; f 200 , -- voor het 
gaan uitkomen in de 2e divisie en f 100,-- voor het gaan uit
komen in de 3e divisie. 

Voor jeugdspelers en jeugdspeelsters die in de landelijke 
seniorencompetitie gaan uitkomen geldt dezelfde regeling, met 
dien verstande dat de transfersom minimaal f 400,-- bedraagt. 

Deze bedragen gelden voor het uitkomen in de divisie, die per 
eerste opstelling door de nieuwe vereniging aan de H.C.L. wordt 
opgegeven. 
Wordt men in de loop van het competitieseizoen in een ander team 
opgenomen dat in een hoger~divisie uitkomt, hetzij definitief, 
hetzij als invaller dan dient alsnog de aanvullende transfersom 
te worden betaald. 

De betaling van de transfersom dient vóór 15 auaustus van het 
lopende bondsjaar te geschieden aan de bondspenningmeester. 
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Na aftrek van 10% wordt bedoeld bedrag gecrediteerd op de re
kening van de afstaande vereniging. 

ALGEMEEN 

Het ongedaan maken van een plaatsing op de transferlijst kan, 
zowel door het lid, als door de vereniging geschieden vóór 1 
mei van het lopende bondsjaar, zond~r dat daarbij sprake is 
van restitutie van het aan de bondskas betaalde bedrag. 
Het intrekken van een door het hoofdbestuur verleende over
schrijving is niet mogelijk. 
Alle genoemde data eindigen om 24.00 uur precies, voor het ple
gen van bovengenoemde behandelingen. 

OVERSCHRIJVING OP KORTE TERMIJN 

Het hoofdbestuur kan overschrijving op korte verlenen op grond 
van: 
.9.i. verhuizing, waarbij rekening wordt gehouden met de afstand 

en de eventuele beïnvloeding van de competitie ; 
12.._ verplichte beïndiging van het lidmaatschap van een pers

oneelsvereniging; 
~ het ophouden van ·het bestaan van een vereniging, c.q. de 

intrekking van een voorlopige erkenning van de vereniging; 
.lL_ fusie van twee of meer verenigingen, waarbij de aanvrager 

de wens te kennen geeft, geen lid te willen worden van de 
uit de fusie ontstane vereniging. 

SLOTARTIKEL 

Overschrijvingsaanvragen wor den alléén in behandeling genomen, 
indien aan al het bovenstaande is voldaan en de overschrijvings
kosten, groot f 10,-- zijn ontvangen. 

Men dient bij de overschrijvingsaanvragen een verklaring te 
voegen , waaruit blijkt dat de afstaande vereniging op de hoog
te is van de overschrijvingsaanvragen. 



Aanvraagformulier voor overschrijving 

Naam: ............ Voornamen: .. ; ....•.•.. Geb.datum: ........... . 

Adres: ..... ...... Woonplaats: ........... Pdstcode: ............ . 

Uitgekomen in competitieverband voor de t.t.v ........•....... 

Afdeling: .· ......•...•.•.•..•........ Bondsnummer: ... " .••...... 

Licentiepasnummer: .•..... 
verzoekt overschrijving naar: 

t.t. v ............................. te ........... Afd: •.......... 

en zal voor deze vereniging gèdurende het lopende/ komende!t 
competities ei zoen niet hoger uitkomen dan . . 
de .•...•......... klasse (afdelings-/jeugd-/districtcompetitie*) . 

..•. .... ....... divisie (landelijke senioren competitie) 

Reden van de overschrijvingsaanvrage: ......................... . 

Overschrijving op de korte termijn: ......... Reden: ......... . •.... 

Datum, waarop voor het laatst een competitiewedstrijd werd ge~ 
speeld: 

............... . • ........................... . .............. . 
Datum van dè overschrijvingsaanvrage : ....... ~ ................. . 

Handtekening 

(voor jeugdspelers 
is een medebekrachtig

en van ouders en/of 
voogd verplicht) 

Attentie: ondergetekende geeft hiermee te kennen op de hoogte te 
zijn van de voorwaarden vervat in de overschrijvingsbepalingen. 
~ doorhalen wat niet van toepassing is. 

Aantekening bondsnummer f 3, 50 ontvangen d . . d ........ . 

Overschrijvingsformulier ontvangen d.d.:overschrijving in verle~nd per: 

• • • • • • • • • • • • • . • 1 9 . • ............ 19 . . 
Speler/ster en afstaande vereniging en de 
A.C.L. ('s) van de afdeling zijn ingelicht 
d.d. . ......... - ........... 19. . paraaf directeur bonds-

bureau .. · ...............•... 



... ·., 

A. 
VERZOEK OM PLAATSING OP DE TRANSFERLIJST 
(B.R.-besluit 28 mei 1975) 

!DOOR HET N.T.T.B.-Litj 

(ondersta2nde gegevens moeten eveneens worden ingevuld voor B) 

Naam: ..... , ...................... Voornamen: .....•.............. 
Man/Vrouw * geb. datum: .......... Nationaliteit . . ••............. 
Adres: ........................... Woonplaats: ....... Postcode ... . 
Bondsnr.: ........ afd.: ........... Afd.nr.: .... Ver.: ...... ver.nr. 
Comp.kl: ......... Toernooilicentie: .... dat.med.sportkeuring: ... . 
Jeugdklasse: ..... wel/geen x dispensatie voor de landeli~ke 
seniorenklasse/dispensatie aangevraagd *· 

- Lidmaatschap bovenvermelde vereniging wordt niet/wel * gecon
tinueerd. 

- Voorwaarielijk straffen opgelegd door de Tuchtcommissie. 
Wel/geen contributieschuld. 

- Bij zonder heden: ............ . ................................ . 

Ondergetekende verklaart zich op de transferlijst ~e willen 
plaatsen en heeft zijn vereniging daarvan wel/niet in kennis 
gesteld. 
Hij/zij * is op de hoogte van de overschrijvingsbepalingen van 

Hd~'N/Z·~:TiB:. 1/ . t* t t 19 . . . . lJ lJ is we n1e o : . . . . . . . . . . .. aan ZiJ n vereniging ge-
bonden door een spelers-ccr.tract, dat wel/ niet door de N.T.T.B. 
is geverifieerd. 

Kosten dezes ad f 10,-- zijn door hem/ haarx overgemaakt op boven
staande postgirorekening. 

Aldus naar waarheid ingevuld en verklaard te: .............. . .. 19 ..• 

Handtekening~x: ........ . 

~ doorhalen wat niet van toepassing is. 
~*Voor junioren in de zi~ art. f van de Statuten van de N.T.T.B., 

is ook de handtekening van één der ouders of voogd vereist. 

=================================================================== 

NIET IN TE VULLEN 

Opmerkingen: ................•....... f 10,-- ontvangen d.4 ....... . 
Datum ontvangst: ................ 19 .. 
Wel/niet 'lf publiceren: ............. . 
Overschrijvingsnummer: . ............ . 
Overschrijving v i ndt wel/nlet * plaats 
Voor accoord: ............•.•......... directeur bondsbureau. 

Z.O.Z. LEES OOK ZORGVULDIG DE N.B. AAN DE ACHTERZIJDE 
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IDOOR DE N.T.T.B.-VERENIGiNG 1 

Naam t.t.v .................. gevestigd te: ...... ver.nr: •..... 
Afd.: .................. afd.nr.: ..... datum Kon. Goedkeuring : .... 19 .. 

dat.insehrijving K.v.K.: ......... 19 .. 
Namen statutair gemachtigden: Voorzitter: ················•••A•• 

Secretaris: ...................... . 
Penningmeester: ................... . 

Ondergetekenden verklaren dat onder A vermeld N.T.T.B.-lid, 
lid van hun vereniging op de transferlijst wordt geplaats. 
Vooraf heeft overleg plaatsgevonden met de betrokken of met de 
ouders/voogd van betrokkene zo deze ju~iorlid is in de zin van 
art. 6 van de Statuten van de N.T.T.B .. 

Aldus naar waarheid ingevuld en verklaart te: ............. 19 .. 

Handtekeningen: 

Voorz: .......... Secr: .......... Penningm: ....................... . 

Ondergetekenden, onder A vermeld N.T.T.B.-lid en/of één ouders 
of voogden verklaren hiermee op de hoogte te zijn van de over
schrijvingsbepalingen van de N.T.T.B. en van het feit, dat 
het bestuur van zijn/haar * N.T.T.B.-vereniging hem/haar x op 
de transferlijst heeft doen plaatsen. 

te: ................... 19 .. 

Handtekening: ............. . 

Handtekening: ...•..•......•• 
ouders/voogd 

Dit formulier dient vóór 1 mei a.s. te worden gezonden aan het 
bondsbureau, Weverslaan 11, 2271 BL Voorburg, onder gelijk
tijdige betaling van f 10,-- (tien gulden). 
Is het formulier en/of de betaling op 1 mei niet op het bonds
bureau, dan vindt plaatsing op de transferlijst niet plaats. 
Hierover wordt niet gecorrespondeerd. 
De transferlijst wordt gepubliceerd in de maand juni op een 
door het hoófdbestuur te bepalen wijze. 
Na plaatsing · op de transferlijst dient in de loop van de maand 
juni a.s. overschrijving te worden aangevraagd op een door het 
bondsbureau daartoe te verstrekken overschrijvingsformulier onder 
gelijktijdige betaling van het overschrijvingsgeld (f 3,50). 

x doorhalen wat niet van toepassing is. 
================================================================= 
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NIET IN TE VULLEN 

Opmerkingen: ........................ f 10~-- ontvangen d.d ... . 
Datum ontvangst ................. 19 •. 
Wel/niet* publiceren: .....••....... 
Overschrijvingsnummer: ............. . 
Overschrijving vindt wel/niet ~plaats. 
Voor accoord: ....•....•............... directeur bondsbureau. 

[b~ TOP-TEAM-TOURNOOI 
SOFT\NARE 

L + · T TOP-TEAM TOENOOI IN EINDHOVEN 

Voor herhaling vatbaar 

Dat de tafeltenniscentra in Brabant niet alleen riante accom
modaties voor eigen club zijn, maar ook een belangrijke re
gionale functie hebben, bleek op 26 februari in het tafel
tenniscentrum Eindhoven. 
Na het tafeltenniscentrum Irene in Tilburg heeft nu ook Eind
hoven een toernooi van formaat georganiseerd, dat pure reclame 
voor de tafeltennissport is. 

In Eindhoven was men erin geslaagd de Nederlandse top en 
enkele sterke buitenlanders te contracteren voor een team
toernooi. 
Er waren 9 teams van twee spelers die over drie poules ver 
deeld waren. 
Grote publièkstrekker was het Europese dubbelkampioen: Vriesen
koop/Grubba. 
Maar niet alleen deze combinatie zorgde voor goed en aantrek
kelijk tafeltennis. 
Eigenlijk was iedere wedstrijd het aankijken waard. 
Ruim 500 toeschouwers hebben er genoten van het niveau en de 
strijd gedurende bijna negen uren. 

In poule A was ~e combinatie Henk en Ron v. Spanje de baas over 
de koppels Bert v.d. Helm/Fjodor Rademaker en Anne Vlieg/ Hans 
Lingen. 
De pçrtij tussen de 25-voudig Nederlands kampioen v.d. Helm en 
de nieuwe Nederlandse kampioen Henk v. Spanje was een heel 

' fraaie, waarin v.d. Helm zich pas in de derde game gewonnen gaf. 
Ook de dubbelpartij tussen Lingen/Vlieg en de v. Spanjes gaf 
technisch fraai, tafeltennis te zien. 

In poule B stuitten de plaatselijke favorieten Bob Potton/Han 
Gootzen al in de eerste wedstrijd op Turk/Jacobewitz (nr. 4 
op de Poolse ranglijst). 
Deze "Wat en half wat"-combinatie (was het een grapje om de 
kleine Avanti-speler Turk te koppelen aan de lange buitenlander. 
Jacobewitz ?) was ook de meerder over de Roemeens/Nederlandse 
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Veluwe-combinatie Paul Halden/Jaap v. Spanje. 

In poule C gaf Jos Verhulst zijn visitekaartje af door Bettine 
Vriesekoop met 21-14 en 21-18 te kloppen. 
Samen met de gelegenheidspartner Jo Wehrens (Maastricht) was 
Verhulst echter niet in staat de ingespeelde tandem (zij "com
municeren" door middel van gezichtsuitdrukkingen) van winst 
af te houden. 
Dat lukte ook Rene Hijne en Hans v.d. Broek niet. 

Sterke finale-poule 

In de finale-poule versloegen Vriesekoop/Grubba Turk en Ja
cobewi tz met 3-1. 
Ook de Nederlandse internationals Henk en Ron v. Spanje wonnen 
van Turk en Jacobewitz. 
De "droom-finale" Henk en Ron v. Spanje tegen Vriesekoop/Grubba 
gaf het nodige vuurwerk. 
Henk v. Spanje verloor in de derde game met 21-17 van Grubba. 
Ron . v. Spanje gaf Vriesekoop geen kans (21-12; 21-9). 
Het dubbel was voor de Europese kampioen. 
Met de overwinning van Grubba op Ron v. Spanje was de, als 
een geplaatste combinatie, de eerste winnaar van het L+T Top 
Team toernooi. 
Een geslaagd toernooi dat voor herhaling vatbaar is. 

Uitslagen L+T Top Team Toernooi 

Poule A 
v.d. Helm/Rademaker - H en R.v. Spanje 
v.d. Helm/Rademaker - Vlieg/Lingen 
Vlieg/Lingen - H, en R.v. Spanje 

H. en R.van Spanje 

_poul~ B 
Potton/Gootzen 
Pot ton/Goot zen 
Haldan/ J.v. Spanje 

Turk en Jacobewitz 

PóuleC 
Grubba/Vriesekoop 
Verhulst/Wehrens 
Hijne/v.d. Broek 

met twee overwinningen 

- 'Turk/Jacobewitz 
Haldan/J.v. Spanje 

- Turk/Jacobewitz 

met de meest gewonnen 

- Verhulst/Wenrens 
- Hijne/v.d. Broek 
- Grubba/Vriesekoop 

naar 

sets 

1-3 
1-3 
0-3 

de 

1-3 
3-1 
3-2 

naar 

1-3 
1-3 
0-3 

finale 

de finale 

Grubba/ Vriesekoop met twee overwinningen naar de finale 

,.Finalepoule 
Grubba/Vriesekoop 
Turk/Jacobewitz 
H. en R.v. Spanje 

Turk/Jacobewitz 
H. en R.v. Spanje 

- Grubba/ Vrieseyoop 

Grubba/Vriesekoop winnaars van het toernooi~ 

W.v.d. Bragt 

3-1 
1- 3 
1-3 
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PA EN MA VAN SPANJE: · VOLGEN OP AFSTAND 

Wie regelmatig toernooien en wedstrijden van de landelijke 
tafeltennisjeugd bezoekt zal opgemerkt hebben dat langs het 
"speelveld" een aantal volwassenen fanatiek meeleeft met de 
verrichtingen van de jeugd. 
Ook al is het minder luidruchtig, dan bij het jeugdvoetbal, 
het is er wel; met uitdrukkingen op 't gezicht, gebaren met 
de handen en het hoofd. 
Soms lijdt de begeleider zichtbaar meer van een nederlaag, dan 

. de pupil zelf. 
Die begeleiders zijn dikwijls de verenigingscoaches of de trainer. 
In een aantal gevallen zijn het ook de ouders, die zo intens 
goede prestaties van zoon of dochter zien. 
Om eens wat meer te weten te komen over de ervaringen van 
ouders met succesvolle kinderen sprak ik tijdens het Top-Team
Toernooi in Eindhoven met vader en moeder van Spanje, de 
ouders van de internationals Henk, Ron en Jaap van Spanje. 

De van Spanjes wonen in Veenendaal (Gelderland). 
Het gezin van Spanje bestaat uit vader (die op de dag van het 
top-team-toernooi 59 werd), moeder en 7 kinderen, waarvan er 
vijf actief tafeltennissen. 
i~aast de bekende zoons, spelen ook twee dochters (Karin en 
Wilma) in de landelijke competitie. 
Hun vereniging is SKF uit Veenendaal, waar de kinderen nog da
gelijks trainen. 
Zij beschikken zelf over de sle'utel van het clublokaal. 
Met 5 kinderen in de competitie wordt het weekend "beheerst" 
door tafeltennis, want vader en moeder proberen wel voor al 
hun kinderen belangstelling te tenen. 
Vader reist soms op één zaterdag van de ene plaats naar de 
andere, want er wordt geen onderscheid gemaukt; het gaat om be
langstelling voor elk van de kinderen, en niet om te pronken met 
de beste. 
Laatst zijn pa en ma ook al eens een weekend in Londen geweest, 
om de verrichtingen van de jongste zoon daar te kunnen volgen. 
Een prachtig weekend was dat, mede dankzij de eigenaar van Hotel, 
du Commerce uit Valkenswaard en Bob Potton die hun daar opvingen. 
Henk speelde toen tegen de oude club van Potton. 
Ook op de grote evenementen, zoals het Top- Team- Toernooi; de 
thuiswedstrijden van de Veluwe en de interlands zijn pa en ma 
aanwezig. 
Echter nooit in de directe omgeving, maar ergens op de tribune, 
op afstand. 
Dat is altijd zo geweest, ook vroeger, toen de talenten nog in 
ontwikkeling ware n. 
"Want", zo zeggen de van Spanj €s , "coachen moet je aan d e trainers 
overlaten, die hebben er meer verstand van". 

De, terecht, trotse ouders bekijken de successen van hun kroost 
nuchter; zij blijven het liefst op de achtergrond; de jongens en 
meisjes moeten het zelf doen, zowel de voorbereiding, de training 
als de wedstrijd zelf. 
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Vader en Moeder hebben zich dan ook nooit echt fanatiek bezig 
gehouden met de sport. 
Zij hebben er in het gezin voor gezorgd dat de kinderen hun 
sport konden beoefenen met de intensiviteit die, zijzelf of de 
trainers, wensten. 
Dat betekende wel dat het huis soms op een hotel leek: want de 
verschillende trainingstijden maakten het wel eens onmogelijk 
dat iedereen tegelijk aan tafel zat, en dat het eten gedurende 
een aantal uren "klaar" moest zijn. 
Dat hebben de ouders er graag voor over gehad; daarmee hebben 
ZlJ de "voorwaarde" geschapen voor goede ontplooing van de 
talenten. 
Vader of moeder hadden zelf nooit gedacht of gezien dat hun 
kinderen zich konden ontwikkelen tot het niveau dat ze nu heb
ben. 
De trainers (o.a. Rein v. Beek, v. Shot) en bondstrainer Theo 
Rieken, "ontdekten" de talenten en bouwden er verder aan. 
Vader en moeder hebben zich nooit bemoeid met de training of 
begeleiding. 

Zij boden de ruimte en toonden belangstelling voor wat ze de
den. 
Een mooi voorbeeld daarvan is de overgang van Henk naar Enge
land. 
Vader en moeder hebben zich er nauwelijks mee bemoeid. 
Natuurlijk was er wel contact met trainers of bestuursleden, 
maar pa en ma stonden op het standpunt dat, als Henk het zelf 
wilde en het goed kon regelen, hij dat ook moest doen. 
Zo ~teekt Henk elk weekend de "plas" over naar Engeland: vrij
dags weg, zondags terug; en speelt met plezier. 
Volgende competitie speelt hij in Zweden. 
Thuis wordt er niet alleen over tafeltennis gepraat. 
De kinderen gaan weinig uit, houden zelf rekening met belang
rijke wedstrijden. 
Het enige minpunt van zo'n "sportklimaat" thuis, is dat de 
school op 't tweede plan is gekomen; zeker bij Henk, die op z'n 
achtste lid werd van SKF en op z'n tiende voor het Nederlands 
jeugdteam uitkwam. 

Terwijl hun drie zoons weer fanatiek een wedstrijd staan te 
spelen, alsof hun leven ervan afhangt, drinken vader en moeder 
rustig hun koffie op en gaan dan ergens hoog op de tribune 
zitten kijken. 
De z oons lopen naar de coaches luister en naar hun adviezen. 
Zij hebben hun vader en moeder in het begin van 't toernooi 
gezien. 

Een manier van omgaan met de sport in 't gezin, die voor zowel 
kinderen als ouders plezierig blijft, tijdens en na de sport. 

Wil van den Bragt. 
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Nikon in de Europacup II 

Eind februari heeft Nikon af scheid genomen van het Europa-cup 
II-toernooi. 
Men had er ook ernstig rekening mee ,gehouden, toen de loting 
voor de kwartfinale bekend was: ATSV Saarbrucken met in zijn 
gelede~en Stella Bengtson, stond hoog aangeschreven. 
Verder speelden er de Duitse kampioen Georg Böhm en Peter Engel, 
de veertig voudige international, die in het weekend van 11 en 
12 maart de nieuwe Duitse kampioen werd. 
Vlak voor de wedstrijd bleek Bengtson zoveel last te hebben van 
een elleboog blessure, dat zij vervangen werd door de broer van 
Georg, Jozef Böhm. (Het afgelopen weekend met z'n broer Duits 
dubbelkampioen) . 
Dat gaf Nikon hoop. 
En terecht, want de competitie-vorm van Gootzen en de normale 
vorm van Potton moesten toch enkele punten opleveren. 
In de wedstrijd bleek echter dat Potton toch naar de echte 
(normale) vorm loopt te zoeken. 
Tegen Engel kwam hij niet verder dan 24 punten in twee games, 
tegen Georg Böhm eindigden drie games met twee punten verschil, 
~n het nadeel van Potton weliswaar. 
Frank Boute doet ervaring op. · 
Meer werd ook niet verwacht. 
Han Gootzen kwam ook twee punten te kort in de derde gam~ tegen 
Georg Böhm .. 
Jozef Böhm, de invaller, verloor zijn partijen tegen Potton en 
Çootzen. 
Ofschoon de einduitslag, 2-5, de indruk geeft van een afgetekende . 
overwinning van de Duitsers, geven de individuele uitslagen toch 
een betere indruk van de krachtsverhoudingen. 

Gootzen - Jozef Böhm 21-18, 19- 21, 21-18 1-0 
Boute - Georg Böhm 15- 21. 22- 24 1-1 
Pot ton - Engel 13-21, 11-21 1-2 
Goot zen - George Böhm 21-19, 17-21, 19-21 1-3 
Pot ton - Jozef Böhm 21-12, 24-22 2-3 
Boute - Engel 15-21, 4- 21 2-4 
Pot ton - George Böhm 25- 27' 21-19, 23-25 2-5 

Wil v.d. Bragt 
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BRABANTSE BEKER 

Uitslagen kwart-finale bekerkompetitie 1983 1984 

1€ divisie: Hotak'68 -1 
Deso -1 
T.T.C.V./Rath -1 
Red Star'58 -1 

2 divisie: Deso -3 
Veldhoven -1 
Vice Versa'Sl -1 
Nikon 4 

3e divisie: Vice Versa'Sl -4 
Taveres -5 

Mixed: 

Dames: 

Red Star'58 - 2 
Vice Versa'Sl - 3 

Hotak'68 -1 
Jeep - 2 
Kadans -1 
O .T. T . C . -1 

Luto -1 
Red Star'58 -1 
Vice Versa'51 -1 
O.T.T.C. -1 

- O.T.T.C. -1 
- Luto -1 
- Nikon -2 
- Nikon -1 

- Nikon -5 
- Taveres -1 
- The Back Hands -
- T.C.S. -1 

- Taveres -3 
- The Back Hands -2 

De Meppers -4 
- Never Despair -2 

- Luto -1 
- Belcrum -1 

T.T.C.V./Rath -1 
- Achilles'68 -1 

- De Meppers - 1 
- Hotak'68 -1 
- Taveres -1 
- Stiphout -1 

Nationale Jeugdmeerkampen 

4 6 
10 - 0 (Luto n.o.) 

3 - 7 
0 -10 

4 - 1 
4 - 1 
2 - 3 
3 2 

3 - 2 
3 - 2 
0 5 
4 - 1 

5 - 2 
·1 - 6 
2 5 
6 - 1 

3 - 2 
2 - 3 
0 - 5 
3 - 2 

De jeugdige Brabantse vertegenwoordiger(sters) hebben als 
volgt gepresteerd op de kwartfinales in de nationale Jeugd
meerkampen. 

Meisjes Junioren 

M. Bakermans en e.v. Deursen plaatsen zich via resp. 3 en 4 
overwinningen voor de halve finale. 
s. Bult werd met 1 overwinning uitgeschakeld in de kwartfinale. 

Meisjes Aspiranten 

Geen vertegenwoordigsters. 

Meisjes Pupillen 

M. 
J. 
in 

Timmermans kwam ongeslagen door de kwartfinales. 
Meeus werd met 1 overwinning uitgeschakeld voor deelname ~ 
de halve finale. 14 ~ 



_k1eisjes Welpen 

B.de Bruyn, J.v. Sprang en e.v. Doorn kwam dankzij resp 3,2 
en 3 overwinningen in de halve finale. 

Jongens Junioren 

R. Paetzel behaalde 4 overwinningen en gaat door naar de hal
ve finale. 
Jos Verhulst is hierin rechtstreeks geplaatst. 
K. Emck en E. Kuiper strandden in de kwart[inale. 

Jongens Aspiranten 

P.v. Hout won zijn poule en komt sdmen met de geplaatste spe
lers , 
F. Boute en Th. Boon uit in de halve finale. 
R.và. Vorst, P. Noor en H. Nelissen kwamen niet verder dan 
de kwartfinale. 

Jongens Pu~illen 

De enige Brabantse vertegenwoordiger in de kwartfinale, 
R. Ossenblok kon het . niet bolwerken tegen de tegenstanders uit 
andere afdelingen. 
Geen Brabanders dus in de halve finale . 

Jongens Welpen 
In deze klasse blijft Brabant ook in de halve finale sterk 
vertegenwoordigd met M. Heeren, J. Duys, F.de Wit en H. Schuur
man. 
Geen enkele jeugdige Brabander bleef "steken" in de kwartfinale 

Regionale Jeugd bekerwedstrijden 

REGIONALE BEKERWEDSTRIJDEN JEUGD DEN BOSCH 

VIJFMAAL EEN EERSTE PLAATS VOOR OTTC TEAMS. 

Op carnavalszaterdag werden in de zalen van Never Despair en 
OTTC de regionale rondes in het regio Den Bosch gehouden voor 
d·e afdeli ngs- jeugd beker kompeti tie. 
Regio Den Bosch sloot hQ e rmed e de rij van vier regio's. af 1 5 
verenigingen hadden zich met 20 teams aangemeld voor deze re
gionale voorronde. 
In de zaal van Never Despair speelden de jongens junioren en 
aspiranten . 
De twee OTTC teams plaatsen z ich voor de f inale door beide eerste 
te worden in hun groep. 
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In de OTTC zaal werden de jongens pupillen, we l pen en de beide 
meisjes groepen gespeeld. 
Ook hier was OTTC sukselvol, alleen in de welpen-klasse was 
V.V. '64 sterker en werd hierdoor eerste , v66r OTTC, dat in de 
andere drie klassen wel eerste werd en hierdoor straks met 5 
teams is vertegenwoordigd in de afd. finale op 19 mei te Eind-
hoven. · 
Bij de meisjes _junioren en jongens pupillen werd OTTC eerste 
door partij-telling omdat in beide gevallen in de eerste wed
strijd verloren was van Never Despair. 
De totale uitslag ziet er als volgt ui~: 

Meisjes Junioren intern. 
1. O.i:'.T.C. 
2. T.T.C.V./Rath 
3. Never Despair 
4. V.V. '64 afgemeld. 

Jongens Junioren 
1. O.T.T.C. 
2. T.T.C.V./Rath 
3. Never Despair 
4. Never Down 

JOflQ#ns Pupillen 
1. O.T.T.C. 
2. Never Despair 
3. Never Down 

['1-eisjes Kadetten 
1. O.T.T.C. 
2. Never Despair afgemeld 

jongens Aspiranten 
1. O.T.T.C. 
2. Never Despair 
3. T.T.C.V./R. 
4. V.V.64 

Jongens Welpen 
1.V.V.'64 
2. O.T.T.C. 
3 . Never Despair 

Uitslagen regipnale bekerkompetitie Jeugd W.Brabant 

Meisjes Junioren 
1. Tornado 
2. Hotak 
3.V.V.'51 
4. Belcrum 
5. Tanaka 
Jonger.s Jur.iol'.:'en 
1. Back Hands 
2. Hotak 
3. Markiezaat 
4. T.C.S; 
5/6 Sios 

Belcrum 
7/8 v.v. 1 51 

Tornado 
Jongens Pupillen 
1. T.C.S. 
2. Back Hands 
3. Hotak'68 
4. Deso 
5/6 Belcrum 

Mark ie zaat 
7/8 Tanaka 

Si os 

Meisies Kadetten 
1. Tornado 
2. Hotak 
3. v.v. '51 
4. Tanaka 

Jongens Aspiranten 
1. Hotak 
2. Back Hands 
3. T.C.S. 
4.V.V.'51 
5/6 Belcrum 

S i os 

Jongens Welpen 
1. Back.Hands 
2. Ho tak 
3. V.V.'51 
4. Tanaka 
5. Belcrum 



Overzicht le ronde bekerwedstriiden jeugd. 

Ue regionale bekerwedstrijden jeugd, lijkt een goede formule 
te gaan worden. 
Niet minder dan 114 teams hadden zich via de regio's aangemeld 
voor de regionale voorwedstrijden om- de jeugdbeker. 
Deze 114 teams kwamen voort uit 20 verenigingen. 
De formule, om via de regio's met in elke regio een organisator, 
de voorronde te houden, lijkt zijn vruchten af te gaan werpen. 
De deelname en de interesse om op regionaal terrein mee te 
willen doen wordt telkens groter. 
Een negatief puntje is dat er nog te weinig zgn. kleinere 
verenigingen zijn, die nu spelen op regionaal vlak. 
Juist hier zou voor hen 'n mogelijk liggen om in een of meer 
leeftijdsgroepen mee te doen. 
De verdeling van het aantal teams per 

Regio Regio 
Den Bosch M.Brabant 

Meisjes Junioren 4 3 
" Kadetten 2 3 

Jongens Junioren 4 3 
" Aspiranten 4 3 
" Pupillen 3 3 
" Welpen _.l_ _3_ 

Totaal 20 18 

regio ziet 
Regio 

W.Brabant 
5 
4 
8 
6 
8 

_s_ 
36 

In totaal dus 114 teams van 20 verenigingen. 

er als volgt 
Regio 

Eindhoven 
6 
5 
7 

10 
8 

_4_ 
40 

uit: 

Voor de afdelings finale op zaterdag 19 mei, aanvang 10.00 uur. 
in het tafeltennis centrum te Eindhoven, Kastelenplein 18 
hebben zich de volgende teams geplaatst: 

Meisjes Junioren intern 
O.T.T.C. 
Veldhoven 
I~ene 

Tornado 

Jongens Junioren 
PSV/C 
Luto 
Back Hands 

Jongens Pupillen 
O.T.T.C. 
PSV/C 
Irene 
T.C.S. 

Meisjes Kadetten 
O.T.T.C. 
PSV/C 
Luto 
Tornado 

Jongens Aspiranten 
PSV/C 
Irene 
Ho tak 

Jongens Welpen 
V.V.'64 
PSV/C 
Irene 
Back Hands 

N.v. Erp AJCL. 
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Nieuws in 
, 
t kort 

Regiovergaderingen 

In de maand mei worden door het afdelingsbestuur weer de zgn. 
regiovergaderingen gehouden. 
Voor de regio Den Bosch vindt deze bijeenkomst plaats in de 
zaal van Never Despair, op maandag 14 mei. 
De bijeenkomst van West-Brabant is bij Tanaka- Etten-Leur 
op d9nderdag 17 mei. 
De regio Oost-Brabant tenslotte, vergadert in het tafeltennis
centrum Eindhoven op dinsdag 22 mei. 

De aanvangstijdstippen van al deze vergaderingen is 20.00 uur. 

Suggesties voor onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten 
aan de orde kunnen komen, worden door het AB met belangstelling 
tegemoet worden gezien. 
Zij kunnen bij een van de leden van het afdelingsbestuur worden 
ingeleverd. 

De agenda, en een uitnodiging voor een van de regiovergaderingen 
zal begin mei aan elk van de verenigingen worden toegestuurd. 

Irene wint "Sportprijs 1983" Vfin Tilbu~ 

Tijdens de traditionele "kampioenendag" in de burgerhal van 
het Tilburgse stadhuis, mocht een honderdtal sporters een blijk 
van gemeentelijke waardering in ontvangst nemen. 
Als blijvende herinnering voor hun sportieve verrichtingen op 
nationaal en internationaal gebied het afgelopen jaar, ontvingen 
zij een oorkonde. 
De voorzitter van de Tilburgse sportraad, F. Timmerman, maakte 
tevens de winnaar bekend van de sportprijs 1983. 
Die eer viel tafeltennisvereniging Irene ten deel. 

"Niet alleen is deze club op pre~tatief gebied behoorliik tJ.it 
de verf gekomen, maar zij heeft zich vooral onderscheiden door 
organisatorische kwaliteiten", aldus '.I.immerman, die daarmee doelde 
op het beheer van een eigen ·Sporthal, het participeren in Sport 
Overdag en het onlangs gestarte tafel t ennis voor gehandicapten. 

Opbergrek te koep aangeboden. 

TTV Waalwijk biedt een verrijdbaar opbergrek voor 3 tafels te 
koop aan. 
geinteresseerden kunnen zich in verbinding stellen met voorzitter 
Ijpelaar, telefoon 04160-35485. 

Recreatie-toernooi in Eindhoven en Helmond 

TTV de Meppers organiseert in het weekend van 7 en 8 april 
het jaarlijkse "Groot-Eindhoven" tafeltennistoernooi voor 
"huis-, tuin en keukenspeel(sters). 
Geen competitiespelers. 
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Er kunnen 400 deelnemers worden ingeschreven. 
De wedstrijden worden gehouden in het tafeltenniscentrum 
Eindhoven. 

ATTC opent op 28 april 

De tafeltennisvereniging ATTC uit Aarle-Rixtel opent op 28 
april om 14.30 uur zijn tafeltenniszaal. 
De receptie is van 15.00 tot 17.00 uur. 
's Avonds is er een feest voor de leden. 

Op 7 april wordt ook het Helmonds Dagblad tafeltennistoernooi 
gehouden in de City-Sporthal te Helmond. 
Ook dit toernooi staat alleen open voor niet - competitiespelers. 

Uit d~ Cluqbladen , 

De ideeëbus van ATTC uit Aarle-Rixtel heeft sinds de intrede 
in het nieuwe gebouw 14 ideeën door z'n gleuf zien glijden. 
Het clubblad gaf een kort overzicht van de meest bruikbare 
ideeën.: - een (echt) parentoernooi 

- een tijdschriftenrek 
- een standenbord om de stand van de competitiewed-

strijd af te kunnen lezen. 

De redactie van "Shot", het clubblad van Vice Versa ' 51 uit 
Oudenbosch, nodigt de leden uit copie in te leveren. 
Het mag zelfs op een bierviltje worden geschreven. 

In het clubblad van TTV Belcrum uit Breda wordt de stand van 
zaken voor het eigen home gegeven: 
- Er is een pand aangekocht 

de bouwvergunning is aangevraagd 
d~ subsidie van B en W is goedgekeurd 
de subsidie van het NSF is aangevraagd. 

JCV (Vught) beschikt sinds kort over een eigen stencil-machine. 
De volgende "Netfout" zal daarmee gedrukt zijn. 

TTV Veldhoven wil jaarlijks een sportiviteits-prijs uitloven. 
De criteria zijn: 
- gedrag in de wedstrijd 
- gedrag tijdens de training 
- betrokkenheid bij de vereniging 
- hulpvaardigheid. 

De trainers, zaalwachters en de wedstrijdsecretaris kennen punten 
toe. 
De technische Conunissie bepaalt de winnaar. De prij;s wordt uitge
reikt op de Algemene Ledenvergadering. 
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"Kadans" Serveert" van TTV Kadans uit Best publiceert maande
lijks. een overzicht dat per competitiedag het behaalde wedstrijd
punten geeft, het aantal punten vóór en tegen en het percentage 
gewonnen wedstrijden t.o.v. het aantal gespeelde wedstrijden. 
Voor de 22 teams samen ligt het percentage steeds boven de 
50%. 

Adreswijzigging Roosendaal 
Secr. F. Knobel 

Fortuinstraat 48 
4701 EG Roosendaal 

Bestuurswijziging Deurne 
Voorzitter: P. Zegers 

Helmondsingel 140 
5752 RT Deurne 
tel: 04930-16270 

Adreswi j zigina Red Star 'i8 
nieuw Secretariaat 

P.de Krijger 
Kalverstraat 24 
5151 NK Goirle 

Bestuurswijziging Kruiskamp'81 
nieuw Wedstr. secr 
T. Viveen 
Mgr. Diepenstraat 23a 
5212 BT Den Bosch 
tel:. 073-132727 

Secretaris: Joke Welten 
Niers 24 
5751 TS Deurne 
tel: 04930-16631 

Naamwijziging T.T.V. R.K.C. 
wordt T.T.V. Waalwijk 

Bestuurswijziging Smash'73 
Nieuwe penningmeester 
G.H. Jansen 
Tijgerstraat 17 
5408 PM Volkel 

Bestuurswijziging ATTC 
Mej. A. Rutten(wedstr.Sec. Jun+Sen.) 
Hazenweg 4 
5757 AE Liessel 

.1: 

Bestuurswijziging MTTV'72 

Nieuw secretaris 
F. Sanders 
Brugstraat 22 
5731 HH Mierlo 
tel:'·- 04927-2668 

Nieuwe Penningmeester 
H.R.F. Vossen 
Haagwinde 20 
5731 WD Mierlo 
tel: Q4927- 2274 
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EVEBlllENTENAGENDA VAN DE REGIO WEST-BRABANT SEIZOEN 1983/1984. 

Oktober t/m Maart 

Oktober t/m Maart 

Oktooer t/m Maart 

28 Oktober 198) 

Zo. 4 december 

Zo. 11 decemoer 

Za. 24 decemoer 

Ma. 26 decemoer 

Welpen evenementen. 
Organisatie: T.T.V. Vice Versa '51. Hr. Dam. 
Plaats: Zaal Vice Versa '51 te Ouaenbosch. 
Data: Om de 2 à ) weken op Zaterdagochtend 

van 9.00 - 12.00 uur. 
Deelname: Meisjes en jongens welpen, die niet 

uitkomen in de jeugdlcompetitie. 
Spelvorm: Individuele wedstrijden. 

J:{ekreantenkompetitie Zuidwesthoek. 
Organisatie: T.T.V. Tornado Hr. Franke. 
Plaats: Verenigingsklublokalen. 
Data: Wekèlijks. 
Deelname: Senioren, niet uitkomend in de normale 

kompetitie . 
Spelvorm: Teamwedstrijden; teams van 3 personen. 

B- Seniorenkompetitie. 
Organisatie: Het ~arkiezaat. Hr. Th. de Jonge. 
Plaats: Elke wedstrijdronde wordt gespeeld 

op één avond door alle deelnemende 
teams in één zaal. 

Data: - 1 x per 10 dagen. 
Deelname Senioren, ouder dan JO jaar, niet uit

komend in de normale kompetitie. 
Spelvorm: Teamwedstrijden, teams van ) personen. 

' DuDDeltoernooi voor bestuursleden van de r~gio-
verenigingen. 
Plaats: Heerle. 
Organisatie: T.T.V. Dio 
Deelname: Bestuursleden van de regioverenigingen. 
~pel vorm: Toernooi. 

Topachtkamp. 
Organisatie : 
.t'laats: 
Deelname: 
Spelvorm: 

T.C.S. Hr. P. ~il. 
Clublokaal T.C.S. te Steenbergen . 
Acht sterke spelers uit de regio. 
Achtkamp. 

Smash ' 70 achtkampen. 
Organisatie: Smash' 70 rfoordhoek. 
Plaats Tanakahal te Etten-Leur. 
Deelname: Senioren die in de kompetit i e uit-

komen in de Se en 6e klasse. 
Spelvorm : Achttampen. 

Backhandstoernooi. 
Organisatie: T.T.V. The Backhands. 
r'laats: 'Sportna1 "De Vijfsprong" te Rucphen. 
Datum Za. 24 decemoer. 
Dee1name: Jeugdspelers. 
Spelvorm : Individueel toernooi . 

BacKhandstoernooi 
Organisatie: The Backhands 
Plaats: Sporthal "De Vijfsprong" te Ruc phen. 
Deelname: Senioren. 
Spelvorm: Inaividueel toernooi. 
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.r.:V.r.:Nr.:MENTENAGr.:.l'J DA rlEGlO WEST-BHABANT 1983+1984 

Eeor. '84 

31 Maart 1984 

l April 1984 

.20 April 1984 

~ind April/Degin 
lilei 

5 üiei 1984 

6 i•lei 1984 

18 Mei 1984. 

' 

'!/elpentoernooi. 
Organisatie: vice Versa'51 

( ""''"'"' 1 "'' 

Plaats: Zaal Vice Versa'51 te OudenDosch. 
Deelname: Welpen, niet uitkomend in de jeugd

kompetitie. 
Spelvorm.: Individueel toernooi. 

West-Braoantse Kampioenschappen. 
Plaats: Sporthal te Breda. 
Organisatie: T.T.V. Belcrum. 
Deelname: Jeugdspelers . 
Spelvorm: Individueel toernooi. 

West-Hrabantse-Kampioenscnappen. 
Plaats: Sporthal in ~reda. 
Organisatie: T.T.V. Belcrum. 
Dee l name : Senioren. 
Spelvorm : Inaividueel t oernooi. 

S.O.S. toernooi. 
Plaats: CluDlokaal T.C.S . te Steenbergen. 
Organisatie: T.T.V. T.C.S. 
LJeelname: Senioren, die langer aan 12t jaar 

lid zijn van één der West-Brabantse 
Verenigingen. 

Mixed Vubbeltoernooi. 
Plaats: Zaal van Deso of van Smash' 70. 
Organisatie: Deso en Smash'70. 
Deelname: :v1a.ximuw aantal inschrijvingen 

èO duboels senioren. 
Spelvorm: Toernooi. 

:/est-Brabant 
Plaats: 
Organisatie: 
Deelname: 

Spelvorm: 

west-Braban L 
Plaats: 
Organisa.ie: 
Deelname: 

Spelvorm : 

Tropheewedstri j den. 
Zalen Vice versa'51 en ·ranaka. 
t anaka en Vice Versa '51. 
Beste Jeugdspelers van elke regio
vereniging. 
Teams van 2 spe l ers. TerwiJl een derde 
speler opgesteld .mag worden voor het 
dubbelspel. 
r'er vereniging ~ jongens en 2 meisj~s
teams. 

Tropheewedst r ijden. 
.::.alen Vi ce versa'51 en Tanaka. 
Tanaka en vice Versa '?l. 
Sterkste ~eniorens~elers • an elke regio
vereniging. 
Teams van 2 spelers, terwijl een derde 
speler opgesteld mag worden voor het 
dubbelspel. 
Per vereniging 2 Heren-en 2 damesteams. 

Bestuursledent oernooi. 
Plaa ts: Erasmushal te Hoogerheide. 
Organisat i e: Hotak 1 68 . 
Deelname: Bestuursleden, aangesloten bij de regio 

West-Brabant. 
Spelvorm: Individueel toer nooi met troos t ronde. 

J 
, , 
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.N.T.T,B. afdeling Brabant. Commissaris Toernooien en Wedstrijden 

Brabantse evenementen-agenda april/juni 1984 

F. Geubbels, Deelenstraat 5,5708 KJ Helmond 
tel: 04920-43664. 

<l.:i.tum plaats · 

za.07-04-84 Helmond 

za.07-04-84 Helmond 

zo.08- 04- 84 Helmond 

za.14 en zo.15-08-84 
Den Haag 

zo.22 en ma.23-04-84 
Venray 

za.28-04-84 Eindhoven 

zo.29-04-84 Eindhoven 

zo.06-05-84 Culemborg 

za.12 en zo.13-05-84 
Heeze 

zo.13-05-84 ? 

za.19-05-84 Eindhoven 

za.26-05-84 Culemborg 

naam evenement: 

Brabantse basisscholenkampioenschappen 

Recreatie tafeltennistoernooi 

Nederlandse Jeugdkampioenschappen 1984 
voor A-licenties en welpen. 

Nationaal Pupillen en Welpen toernooi 

Organisatie en inlichtingen. 

C.T.W. Brabant F. Geubbels. 
tel:. 04920-43664. 

Stiphout/Helmond. F.v. Os 
tel: 04920-37201 

Stiphout/Helmond F. Geubbels 
tel: 04920-43664 

afdeling Den Haag. 

Red Stars toernooi 1984 Red Stars/ Venray. B. Hendriks. 
tel: 04788-1217 

Finale Brabantse Jeugd C meerkampen C.T.W. Brabant. T. Teeuwen-ten Hartog 
tel:. 04920-37861 

Finale Brabantse Senioren Licentie meer- C. T.W. Brabant M. ten Dam-.WOlswij k 
kampen tel: 040- 814409 

~finale Nationale Jeugdmeerkampen C.T.W. N.T.T.B. J.van Manen 
tel. 08385-10301 

Zuid Nederlandse Kampioenschappen 1984 De Meppers/Heeze. P.v.d. Boogaart 
tel: 04907-3180 

Voorronde Nationale bekerfinale senioren C.T.W. N.T.T.B. J.van Munnik 
Tel.:055-410839 

Brabantse jeugd bekerfinales 

Nederlandse Basisscholenkampioenschappen 

' 

Afd. Brabant N.van Erp 
tel: 04120-32106 

C.T.W. N.T.T.B. M. Verbrugge. 
tel: 01645-3397 



.... 2-

datum plaats 

zo. 27-05-84 Culemborg 

vr.01 en za.02-06-84 
Veenendaal 

za.02 en za.03-06-84 
Tegelen 

zo.03-06-84 ? 

za.09 en zo.10-06-84 
Ravenstein 

za.23 en zp.24-06-84 
Overasselt. 

,• ,, 

naam evenerr.er:t: 

Finale Nationale Jeugdmeerkampen 

S.K.F. Toernooi 

Te<_rel toernooi 

Nationale bekerfinale senioren 

Jubileum Toernooi TTV0'74 

OTTV invitatie toernooi 

' 

O'rganisatie en inlichtingen 

C.T.W. N.T.T.B. J.van Manen 
tel: 08385-10301 

SKF/Veenendaal J.van Manen 
tel: '8385-10301 

TTC/Tegelen G. Fokkens 
tel: 077- 32575 

C.T.W. N.T.T.B. J.van Munnik 
tel: 055- 410839 

TTV0'74/Ravenstein N. Hattink 
tel:? 

OTTV/Overasselt. 

Namens de commissie T en W Brabant 
F.W. Geubbels 
c.t.w. 

J 
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