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ALARM!! Tekort aan bestuur~kader dreigt!! 

Middels deze minder sympathieke weg is Uw afdelingsbestuur 
genoodzaakt alarm te slaan. Wat is namelijk het geval? 
Omdat een aantal A.B.-funktionarissen om begrij ? elijke en 
motiverende redenen hun funktie helaas ter beschikk ing 
moeten stellen dreigt het A.B. te maken te krijgen met een 
duidelijke onderbezetting. 

Vorig seizoen bleek het niet mogelijk te zijn opvolgers 
te vinden voor de aftredende A.B.-leden Ton van Happen en 
Nico van Erp. Dankzij het feit dat laatstgenoemde zich als
nog beschikbaar stelde werd de bezetting van het A.B. 
slechts met l persoon ingekrompen. 
Tijdens de komende A.L.V. zullen aftreden de heren Frits 
v.d. Aa, Frans Geubbels en Johan den Ouden. Ondanks ver
woede pogingen is het A.B. er tot op heden slechts in ge
slaagd l opvolger te vinden. 
Dit betekent dat er wederom een extra beroep zal moeten 
worden gedaan op de "zittenblijvers". Aan alles zijn echter 
grenzen, ook aan het beschikbaar stellen van vrije tijd in 
overkoepelende bestuursorganen. 

Het uitvoeren van een z o volledig mogelijk takenpakket is 
uiteraard de verantwoordelijkheid van het A.B. De eerste 
verantwoordelijkheid echter, het beschikbaar stellen van 
bestuurlijk kader, is aan de verenigingen. 
Helaas blijkt het momenteel een maatschappelijk verschijn
sel te zijn dat,hoe meer mensen meer vrije tijd krijgen,hoe 
minder mensen bereid blijken deze vrije tijd dienstbaar te 
maken voor anderen. 
Het is daarom met grote klem dat ik U verzoek eens binnen 
Uw eigen vereniging rond te kijken en kandidaten aan te 
dragen. 

Naast de vacatures binnen het A.B. heeft o.a. ook de kom
missie Pers & Propaganda/Recreatiesportzaken broodnodig 
versterking nodig. Wil deze kommissie optimaal kunnen funk
tioneren dan zijn tenminste 3 nersonen hiervoor nodig. 
(liefst l uit de regio West Brabant, l uit de regio Midden 
Brabant en 1 uit de regio Den Bosch). 

Het takenpakket en het aantal terreinen waarop het A.B. 
werkzaam is, is gedurende de laatste jaren aanzienlijk uit
gebreid. Het A.B. is en b lijft bereid alle hieraan ver
bonden werkzaamheden ook in de toekomst te blijven uitvoeren. 
Dit is echter alleen mogelijk indien er een voldoende be
zetting is. Komt die er niet dan zal dit zijn repercussies 
hebben oo het in de komende jaren te voeren beleid en het 
uit te voeren takenpakket. 

Indien u zelf niet over de nodige tijd beschikt , doch wel 
iemand weet die deze wel ter beschikking heeft, schroom dan 
niet kontakt op te nemen met ondergetekende of één van de 
andere A.B.-leden. 

Bestuur N.T. T .B, 
afd. Brabant. 

Th.J.M. de Jonge 2 
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SUBSIDIE-VOORWAARDEN vanaf 1 mei 1984 
commissie STIMULERING TAFELTENNIS DEELNAME. 
--------------------------------------------------------------
Voorwaarden tot het verkrijgen van subsidie bij het organise
ren van recreatieve evenemen ten binnen uw afdeling op het 
gebied van tafeltennis . Aanvrager(ster) komt in aanmerking 
indien: 

- een recreatief evenement wordt georganiseerd vanuit een 
afdeling of vereniging aangesloten bij de NTTB. Recrea
tieve evenementen zijn in hoofdzaak bedoeld voor niet
competi tiespelende tafeltennisspelers(sters). 

- men een recreatief evenement (tafeltennis) brengt binnen 
kindertehuizen, huizen van bewaring, internaten en ka
zernes enz. 

- het begrotingsformulier alsmede het afrekeningsformulier 
en nota's zijn ontvangen via de afdeling door de landelijke 
commissie Stimulering Tafeltennis Deelname. 

Competitie tafeltennisspelers(sters) binnen welke organisatie 
dan ook kunnen niet deelnemen aan bedoelde evenementen. De 
organisatoren dienen indien enigszins mogelijk hiermede 
rekening te houden. Apart zal worden beoordeeld -mede door 
de afdelingen- indien een recreatief evenement georganiseerd 
door anderen dan afdelingen van de NTTB en/of NTTB-vereniging
en. Organisatoren van recreatieve evenementen zijn verplicht 
na afloop van die evenementen -doch uiterlijk binnen 6 weken
via de afdeling de landelijke commissie Stimulering Tafelten
nis Deelnane een verslag te doen toekomen alsmede de gespeci
ficeerde financiële verantwoording betreffende inkomsten en 
uitgaven en bijlagen te zenden van eventuele krantenverslagen. 
voor-publicaties en dergelijke van deze evenementen. Op het 
afrekeningsformulier dienen de µrijswinnaars bekend gemaakt 
te worden alsmede de vermelding van het aantal deelnemers 
(sters). Rekeningen die worden ontvangen via de afdeling door 
de landelijke co:rmnissie Stimulering Tafeltennis Deelname na 
6 weken (aanvang evenement) lopen het gevaar buiten de 
subsidieregeling te vallen. Onderstaande kosten kunnen in 
aanmerking komen voor subsidie: 

- levering van tafels, voor rekening van en te bestellen door 
de landelijke commissie Stimulering Tafeltennis Deelname. 

- de huur van een accommodatie. _ 
- een bijdrage in de organisatiekosten, waaronder begrepen 

de kosten van leidinggevend c.q. begeleidend kader op de' 
toernooidag zelf. 

Levering van tafels resp. financiële bijdragen zullen worden 
beoordeeld door de landelijke commissie Stimulering Tafelten
nis Deelname en worden gehonoreerd voor zover dit mogelijk 
is binnen de voor deze commissie vastgestelde begroting. 
De aangevraagde subsidie kan eventueel positief worden beoor
deeld door de commissie Stimulering Tafeltennis Deelname on 
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voorwaarde dat de betreffende afdeling 50% bijdraagt van de 
voor subsidie in aanmerking komende kosten. 
Voor spontane akties blijft overleg mogelijk. Voor die 
organisatoren die beschikken over een eigen accommoda~ie met 
tafels en daarvan gebruik maken voor een recreatief evene
ment zal zaalhuur niet voor subsidie in aanmerking komen, 
evenmin gebruik van leveringsmogelijkheden tafels door de 
commissie Stimulering Tafeltennis Deelname. Met ingang van 
1 mei 1984 vervallen alle voorgaande regelingen terwijl 
wijzigingen worden voorbehouden. 
De nieuwe subsidieaanvraagformulieren zijn ter verkrijging 
op de gebruikelijke wijze bij de landelijk commissie Sti
mulering Tafeltennis Deelname of bij uw afdelingsfunctiona
ris. Indienen van begrotingsformulieren 2 maanden voor aan
vang evenement bij de commissie Stimulering Tafeltennis 
Deelname via de afdelingsfunctionaris. 

Aantekening behorende bij aanvraag subsidie recreatieve 
evenementen. 

Naar aanleiding van wat wijzigingen in de subsidie-voor
waarden dient met onderstaande rekening gehouden te worden. 

a. Vul minimaal 2 maanden voor aanvang van de aktiviteit 
het "rose"-formulier BEGROTING in en zend dit naar uw 
afdeling. (recreatie-functionaris). 

b. Uw afdeling vermeldt dan een advies op het "rose"-for
mulier en zendt dit exemplaar naar de landelijke com
missie Stimulering Tafeltennis Deelname . 

c. Indien de subsidieaanvraag kan worden gehonoreerd, ont
vangt u op korte termijn een zogeheten principe-toezeg
~ d.w.z. een "x"-bedrag voor u is gereserveerd. 

d. Na afloop van de aktiviteit dient u zo spoedig mogelijk 
het "blauwe"- subsidieformulier AFREKENING in bij uw 
afdeling, vergezeld van alle nota's. 

e. Uw afdeling vermeldt nu . een advies op het formul~er en 
zendt dit met de nota's naar de landelijk commissie 
Stimulering Tafeltennis Deelname. 

f . Op korte termijn ontvangt u en uw afdeling een zogeheten 
DEFINITIEVE TOEWIJZING, d.w.z. dat een "x"-bedrag defi
nitief is toegewezen. 

g. De storting van het subsidiebedrag op de vermelde reke
ning zal dan spoedig volgen. 

Voor een snelle afwikkeling van uw subsidieaanvraag is 
bovenstaande van belang. 

4 



BEKERCOMPETITIE 

FINALES BEKERCOMPETITIE SEIZOEN 1983/1984 

In de maand april werden alle finales afgewerkt. 
Op 20 april werden te Helmond de finales gespeeld van 
de gemengde beker en de 3e divisie heren. 
Voor de gemengde beker ging de finale tussen de teams 
van Hotak'68 en O.T.T.C. 
Hotak'68 leek vrij gemakkelijk op een overwinning af 
te stevenen. Na vier partijen leidde dit team met 3-1. 
De tweede partij was een herhaling van de finale om 
de Nederlandse titel voor B-licentiehouders. 
Was het toen Peter van Genegen die de nationaleititel 
opeiste, thans was het William Cuijpers die met 22/11, 
14/21, 21/18, 10/21 en 13/21 aan het langste eind trok. 
Via overwinningen in het mixed-dubbel en de zege van 
William Cuijpers op Gert Gosselink werd de stand 3-3, 
zodat de laatste partij de beslissing moest brengen. 
Met een overwinning in 5 games (21/18, 17/21, 16/21, 
21/11 en 21/19) op Erik van Kempen bepaalde Peter van 
Genegen de eindstand op 4-3 voor Hotak'68. 

In de finale heren 3e divisie stonden de teams van 
Vice Versa'51-4 en Taveres-5 tegenover elkaar. Via een 
regelmatig gespeelde wedstrijd eiste Taveres-5 met 
3-1 de beker voor zich op. Deze eindstand kwam tot 
stand door overwinningen van M. Haans op resp. F. Maas 
en E. Peeters en een overwinning in het dubbel. 
Alleen A. Klaassen moest in E. Peeters van Vice Versa 
zijn meerdere erkennen. 

Op 27 april werden in Goirle de finales afgewerkt van 
de dames en de 2e divi"sie heren. Bij de dames stonden 
wederom de teams van Hotak'68 en O.T.T.C. tegenover 
elkaar. In de eerste partij bleek Christel Verbrugge 
een gemakkelijke prooi voor ·de Nederlandse pupillen
kampioene Emily Noor (14/21, 13/21 en 19/21). 
In de tweede partij had Marlies Somers-v. Happen heel 
wat meer moeite met Dorien Willemse als een week eerder. 
Door een nipte overwinning ' (24/22 in de Se game) bracht 
Marlies de tussenstand op 1-1. 
In het dubbel bleken Emily en Dorien duidelijk een be
ter koppel te zijn. Via 10/21, 17/21, 21/18 en 18/21 
werd de stand 1-2. 

5~ 



In de vierde partij ging Marlies voortvarend van start 
tegen Emily. Met 21/19 en 21/17 eiste zij de eerste 
twee games op. Emily kwam echter sterk terug en dwong 
via 11/21 en 12/21 een vijfde game af. 
In deze vijfde game kwam :Marlies met resp. 5/0, 8/2 
en 10/5 voor. Toen echter ging de konditie een woordje 
meespreken. Marlies, al 14 games onafgebroken bezig, was 
aan het eind van haar krachten en moest lijdelijk toe
zien dat Emily via 17/21 de eindstand bepaalde op 3-1 
voor O.T.T.C. 

De strijd in de heren 2e divisie ging tussen The Back Hands 
en Veldhoven. Door overwinningen van Loek van Hal op 
Renè Lauwerijssen en van Piet Raaymakers op Jos Schar-
pach werd het 1-1. In het dubbelspel toonde Veldhoven 
zich de sterkste in vier games. In de vierde partij zou 
Piet Raaymakers, die het spel van Loek van Hal goed be
studeerd had, wel eens even snel orde op zaken stellen. 
Het pakte echter andersom uit. Met maar liefst 16/21, 
13/21 en 8/21 werd Piet vakkundig door Loek "ingepakt'' 
en de eindstand bepaald op 3-1 in het voordeel van Veld
hoven. 

Op zaterdag 28 april vond in het regionaal tafeltennis
centrum Never Despair de uitgestelde finale heren 1e 
divisie plaats tussen Nikon en (wederom) O.T.T.C. 
Gezien het klasse-verschil was de uitslag al bij voor
baat te voorspellen. Nikon trad op volle oorlogssterkte 
aan met Bob Potton, Han Gootzen, Eric Winnubst en Frank 
Boute. Erik van Kempen wist Bob Potten een game af te 
snoepen en dreigde zelfs een vijfde game af te dwingen. 
Met 24/22 wist Bob dat echter te voorkomen. 
John Peters gelukte het een game te winnen van Eric 
Winnubst. In het dubbel leek het er op dat John, samen 
met de voor de zieke William Berends ingevallen 
Patrick Noor, nog een extra partij zou afdwingen. De 
eerste twee games werden met 21/15 en 21/17 gewonnen. Ook 
in de derde game werd een ruime voorsprong opgebouwd. Toen 
echter trokken Eric Winnubst en Frank Boute de truckendoos 
volledig open en met 21/15, 21/12 en 21/5 werden de 
o~T.T.C.-ers een illusie armer. Met deze wedstrijd werd 
tevens de (verwachte) einduitslag bepaald op 6-0. 
Bob Potton en Han Gootzen bleken hierna bereid nog een 
demonstratie te geven àla Secretin-Pourkart, dit met 
veel instemming van het aanwezige publiek. Al met al een 
waardige afsluiting van deze bekerfinale. 

Voor alle teams waren er bekers voor resp. de 1e en 2e 
prijs. Daarnaast ontvingen alle deelnemers en officials 
een persoonlijk aandenken. Voor de organiserende ver
enigingen was er een fraaie standaard als dank voor de 
organisatie. 

" 

Thorn de Jonge, 
(Bekerkomp.leider) 
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JEUGD BEKER FINALES 

Op zaterdag 19 mei j.l. werden in het tafeltenniscentrum 
te Eindhoven de finales gespeeld van de Brabantse beker 
voor de jeugd. 
Het tournooi, dat geleid werd door de jeugdcommissieleden 
Nico de Groot en Piet v. Veenendaal ·had 'n goed ver-
loop met 'n goed niveau. 
In de meisjesklasse is fel, maar sportief gestreden om 
de hoogste eer. Jammer was het dat bij de jongens junioren 
in de 2e ronde het team van Luto moest afhaken i.v.m. 
een blessure. 
Minder prettig was het voor de organisatoren, maar zeker 
voor de speelsters, dat in de meisjes-junioren klasse het 
team van Luto niet kwam opdagen. 
Dit zonder bericht van verhindering gestuurd te hebben. 
Dit team was in de plaats gekomen van het gediskwalifi
ceerde Irene, dat in de voorronde 'n ongerechtigde speel
ster had opgesteld. De huidige opzet van de jeugd beker 
kompetitie schijnt 'n goede procedure te zijn. Zeker, als 
u (in de vorige Mixed) het aantal teams ziet wat meedoet 
aan de regionale ronde. Wat dit betreft hoeft u dan voor 
het volgende seizoen geen verandering te verwachten. 
Bij de prijsuitreiking was er voor de op de 1e en 2e . 
plaats geäindigde teams 'n · beker en voor de spelers een 
persoonlijke herinnering. ('n standaard). 
Voor de overige spelers was 'n tafeltennis kwartetspel 
de herinnering aan deze bekerfinale. 

Aan deze finale namen 24 teams deel van 10 verenigingen. 
Het aantal teams met de beha~lde plaatsen ziet er als 
volgt uit: uitslagen 

MEISJES JUNIOREN INTERN. 

1. Tornado 
2. OTTC 
3. Veldhoven 
4. Luto 

MEISJES KADETTEN 

1. Luto 
2. Tornado 
3. PSV/C 
4. OTTC 

Tornado-Veldhoven 
Tornado-OTTC 
OTTC -Veldhoven 
Niet opgekomen. 

Tornado - OTTC 
Tornado- PSV/C. 
Tornado-Luto 
OTTC -PSV/C 
OTTC -Luto 
PSV/C -Luto 

4-1 
3-2 
3-2 

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



JONGENS JUNIOREN 

l. PSV/C 
2. OTTC 
3. Back Hands 
4. Luto (gestaakt) 

JONGENS ASPIRANTEN 

1. OTTC 
2. Irene 
3. Hotak '68 
4. PSV/C 

JONGENS PUPILLEN 

l. T.C.S. 
2. OTTC 
3. Irene 
4. PSV/C 

JONGENS WELPEN 

1. Back Hands 
2. PSV/C 
3. Irene 
4. vv 64 

Vereniging aantal teams le 

Back Hands 3 
Ho tak l 
Irene 3 
Luto 2 
OTTC 5 
PSV/ C 4 
TCS 1 
Tornado 2 
Veldhoven 1 
Vice Versa'64 l 

Uitslagen 

OTTC- Back Hands 
Back Hands-PSV/C 
OTTC - PSV/C 

OTTC - Hoták 
Irene - PSV/C 
OTTC -PSV/C 
Irene - Hotak 
OTTC - Irene 
Hotak - PSV/C 

TCS - Irene 
PSQ/C - OTTC 
TCS - PSV/C 
OTTC - Irene 
TCS - OTTC 
PSV/C - Irene 

4-1 
1-4 
0-3 

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

3-2 
2-3 
3-2 
3-2 
3-0 
1-3 

Back Hands - VV 64 4- 1 
PSV/C - Irene 4- 1 
Back Hands - Irene 3-2 
PSV/C - VV 64 5-0 
Back Hands - PSV/C . 3~0 
Irene - VV 64 3-0 

olaats 2e pl. 3e pl. . 4e 

1 l 
1 

1 2 
l 
1 3 
1 1 l 
l 
l 1 

l 

N.van 

pl. 

1 

1 
l 
2 

l 

Erp. 
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ONTMOETING BRABANT - ANTWERPEN 

De laatste kontacten dateerden· van 2 . nove.mber 1980. 
En toch ....... het leek op 20 mei j.l. of we elkaar één dag 
van te voren nog hadden ontmoet . Zo kan de sfeer beschreven 
worden die in Eindhoven heerste in het al vaker geprezen 
Tafeltenniscentrum bij de vriendschappelijke ontmoeting 
tegen Antwerpen. 
Bij de openingsceremonie lovende woorden van de heren Tom 
de Jonge en Walter Crauwels,respectievelijk de voorzitters 
van de afdeling Brabant en komité Antwerpen,alsmede de 
presentatie van het vernieuwde Belgische volkslied:de Finse 
Braban~onne. 
De spelers waren duidelijk bevangen door al dit ceremonieel 
en toonden in de hierop volgende wedstrijden wat zij waard 
waren.Vooral degenen die voor het eerst waren geselecteerd 
grepen hun kans.Om circa 16.30 uur kon het resultaat van 
alle inspanningen worden opgemaakt:23-7 winst voor de meisjes; 
22-8 winst bij de jongens en een overwinning van 28-12 
voor de senioren. 
Dat ondanks de grote uitsla~en de vertegenwoordigende teams 
aan elkaar gewaagd waren blijkt uit het gegeven dat van 
de 100 wedstrijden er maar liefst 57 in drie games werden 
gespeeld. 
Naast de jeugd en de senioren traden ook de beide besturen 
aan met één team.De afvaardiging van Brabant had kennelijk 
nog last van de zware Bondsraadvergadering van daags te voren: 
zij moesten het onderspit delven tegen onze zuiderburen 4-6. 
In zijn totaliteit werden de brabantse kleuren met verve 
verdedigd.De matadors waren: 

SENIOREN:Heren A:Jos Verhulst 
Frank Boute 
Jos Hendriks 

Heren B:Theo Boon 
Henk Hunnekens 
Adri Welten 

JEUGD 

Dames B:Carine v.Deursen 
Christel Verbruggen 
Karin Chambon 

Dames B:Carla Diepstraten 
Marlies Schuurkens 
Linda van Hout 

:Jongens:Junioren:Eric Kuijper,Ronnie Jongenelen en 
Ricko Schuyers; 

Kadetten:Jeroen v.d. Wiel,Michel van Spall 
en Ronnie Ossenblok; 

Welpen :Michel van Schayk,Ronald Sprang en 
Tonnie Jansen; 

Meisjes:Junioren:Margriet Cornelis,Saskia Buiteman 
en Sonja Geenen; 

Kadetten:Jolanda Meeus,Marian Timmermans, 
Petra Boute; 

Welpen :Cinsia van Doorn,Yvonne van Sprang 
en Oebby Lodewijks. 

BESTUUR :Nico van Erp,Ad Jonkers en Albert Rooymans. 

9~ 
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Drie van bovengenoemde spelers waren blijkbaar zó blij met 
hun uitverkiezing,dat zij als souvenir aan deze ontmoeting 
het shirtje van de afdeling hebben meegenomen.En dat was 
uiteraard niet de bedoeling.Ik zou dan ook bij deze willen 
vragen om het shirtje alsnog aan ondergetekende op te sturen. 
Tot besluit van deze oergezellige dag dankte Tom de Jonge in 
een bomvolle kantine alle verantwoordelijken voor hun in s pan
ning en maakte een voor Antwerpen in de sfeer oassende 
einduitslag bekend:een "nipte"- zege voor Brabant:2-l. 

DE UITSLAGEN: 

SENIOREN: Heren A : 7-3 
Heren B : 7-3 
Dames B :10 - 0 
Dames B : 4-6 

JEUGD Jongens junioren: 6-4 
Jongens kadetten: 8-2 
Jongens welpen · 8-2 

BESTUUR: 4-6 

NEDERLANDSE 

Meisjes junioren: 9-1 
Meisjes kadetten: 7-3 
Meisjes we l pen 7-3 

Ad Peeters 

KAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 1984 

6. Titels voor Brabantse sneel(st)ers. 

De Nederlandse Jeugdkampioenschap~en,die het afgelopen jaar 
door TTV. Stiphout werden georganiseerd,hebben een aanta l 
successen opgeleverd voor Brabant.Voo r dit kampioenschap 
waren 568 inschrijvingen in de enkelspelen en 280 in de 
dubbelspelen ontvangen.De grootste klasse was de jongens ka
detten A met 105 inschrijvingen. 
De resultaten in de diverse klasse waren als volgt: 

ENKEL Jongens junioren A (28 deelnemers) 
Jos Verhulst (JCV) kampioen van Nederland. 
E.Noor (Tempo Team/OTTC) werd derde. 

Jongens aspiranten A (37 deelnemers) 
Frank Boute (Nikon) kampioen van Nederland door 
Theo Boon (L+T)in de finale te kloppen met 21-17 en 
21-13. 
F.van Sprang (Irene,werd vierde). 

Jongens welpen. (5~ inschrijvingen) 
M.Heeren (Back Hands) bereikte een vierde plaats . 

Jongens junioren Internationaal A (46 deelneme r s ) 
Jos Verhulst (JCV) verloor in de finale in drie 
games van Rob Turk (Avanti). 
Frank Boute (Nikon) werd derde vóór Eric Noor 
(Tempo Team/OTTC) . 
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Dubbel 

Jongens kadetten A (105 deelnemers) 
Harm Nelissen (OTTC) verloor in de finale van 
Gerard Bakker jr. 

Meisjes pupillen A (33 deelneemsters) 
J.Meeus (Hotak '68) werd derde. 

Me~es welpen (37 deelneemsters) 
C.v.Doorn (OTTC) verloor in de finale met twee keer 
21-i6 van I.Treebusch (Middelburg-Zuid) 
G.Hendriks (PJS) werd vierde. 

Meisjes kadetten A (86 deelneemsters) 
P.de Groot (Scylla/Stiphout) werd vierde. 

Jongens junioren A (14 koppels) 
R.Paetzel (JCV) werd met R.Boele (Shot Wage-
ningen) kampioen van Nederland,door in drie games 
E.Noor (T.Team/OTTC) en J.Verhulst (JCV) te verslaan. 

Jongens welp~ (28 koppels) 
F.de Wit (L+T) en M.Heeren (Back Hands) werden kam
pioen van Nederland. 

Meisjes aspiranten A 
P.de Groot (Scylla/Stiphout) werd samen met J.Bakker 
(Avanti) kampioen van Nederland. 

Meisjes· p'üpillen A (16 koppels) 
Emily Noor (Shot/OTTC) behaalde samen met C.Ostenk 
(Torenstad) het kampioenschap van Nederland . 

. Meisjes welpen (18 koppels) 
De strijd om de 3e en 4e plaats was een gehele 
Brabantse aangelegenheid.B.de Bruin (Hotak '68) 
werd met L.v.Weelde (Niletta) 3e vó6r,Y .v. Sprang 
(IreneJ. en c.v.Doorn (OTTC). 

NATIONALE .J.EUGD MEERKAMPEN 

Patricia de Groot (Stiphout) en Emi ly Noor (OTTC) kampioen. 

De jeugdige Brabantse deelnemers zijn als volgt de halve 
finales en finales doorgekomen: 

Meisjes juni.Oren 
M.Bakermans strandde in de halve finale,C.v.Deursen (L+T) 
drong door tot de finale,waar zij vierde werd. 

Meisjes aspiranten 
Patricia de Groot (Stiphout} was rechtstreeks geplaatst voor 
de halve finale,en maakte het zowel in de halve als in de 
finale volledig waar,en werd Nationaal kampioen . 
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Meisjes pupillen 
M.Timmermans werd laatste in de halve finale,Emily Noor 
(OTTC) plaatste zich als eerste voor de finale en was ook 
hierin de sterkste pupil. 

Meisjes welpen 
Alleen Y.v.Sprang (Irene) bereikte de f i nale.B . de Bruin en 
C.v.Doorn strandde,in de halve finale . 

Jongens junioren 
Jos Verhulst (JCV) moest in de finale verrassend ziJn meerdere 
erkennen in J.Polman (Veluwe) .Eric Noor (OTTC/T . Team) en 
R.Paetzel (JCV) bleven buiten de ereplaatsen . 

Jongens aspiranten 
Theo Boon (L+T) en P.v.Hout (Renata) haalden de finale niet. 
Frank Boute (Nikon) moest in de finale genoegen nemen met de 
2e plaats. 

Jongens pupillen 
Geen vertegenwoordigers meer in de halve finale . 

Jongens welpen 
J.Duys,F.de Wit en H.Schuurman strandden in de halve finale . 
M.Heeren (Back Hands) drong door tot de finale. 

BRABANT IN DE NATIONALE 
COMPETITIE (2 deel) 

Het 2e deel van de Nationale competitie heeft zowel bij de 
jeugd als bij de senioren een aantal kampioenen opgeleverd. 
In de heren ere-divisie greep Nikon opnieuw mis door de beslis
singswedstrijd tegen de Veluwe afgetekend te verliezen.De 
dames van Vice Versa '51 verlaten het hoogste dames-tafel
tennisplat~orm. 

De resultaten in de diverse klassen waren als volgt: 

JEUGD 

Meisjes B 
JCV l (Vught) werd tweede.Hotak '68 (Hoo~erheide) behaalde 
de derde plaats. 

Jongens kampioensgroep 
OTTC (Oss} eindigde op de vierde plaats. 

Jongens A 
Irene (Tilburg) werd kampioen,Back Hands (St.Willebrord) be
haalde de tweede plaats,L+T (Eindhoven) werd derde en Hotak '68 
(Hoogerheide) werd laatste in zijn klasse. 

Jongens B 
Vier Brabantse clubs eindigden onder in hun groepen: 
Back Hands 2 en JCV 1 werden vierde,Geldrop l vijfde en 
L+T 2 werd laatste. 
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Jongens c 
Bij de jongens C werd Never Despair (Den Bosch) kampioen, 
Stiphout werd derdè,DTTC 2 vierde en Hotak '82 werd laatste. 

SENIOREN 

Dames 
Ere-divisie 
De dames van Vice Versa (Oudenbosch) behaalden 2 punten en 
keren met dit resultaat terug naar de le divisie. 

2e Divisie 
Hotak '68 werd tweede.De dames van L+T eindigden roet 9 punten 
op de voorlaatste plaats en degradeerden naar de 3e divisie. 

3e Divisie 
De dames van L+T 2 en van OTTC 1 werden in hun klasse kampioen 
en promoveren naar de 2e divisie. 
PJS 1 en Red Stars l verlaten het nationale niveau doordat 
ziJ resp. eindigden op de voorlaatste en laatste plaats. 

Heren 
Ere-divisie 
Nikon {Valkenswaard} sloot het tweede deel af met een tweede 
plaats. 

le Divisie 
JCV (Vught) sloot de competitie af met een vierde plaats. 

2e Divisie 
Luto (Tilburg) behaalde een vierde plaats.L+T degradeerde 
naar de 3e divisie. 

3e Divisie 
In deze divisie behaalden Nikön 2,JCV 2 en Irene l resp. 
de 2e 3e en 4e plaats. 

4e Divisie 
OTTC l {Ossl en HOtak '68 (Hoogerheide) werden beiden kampioen. 
Hotak gaat met één punt af. 
TTCV/Rath l (Veghel) werd tweede,en het 2e team van L+T werd 
derde. 
Het derde team van N~kon degradeert naar de Se divisie. 

Se Divisie 
Geen kampioenen in deze laagste landelijke klasse.De beste 
prestaties waren van Never Despair 1 (Den Bosch) en Deso l 
(Roosendaal) die op de 2e plaats eindigden. 
Red Star l (Goirle) werd derde,Belcrum 1 (Breda) vierde en 
het eerste team van de Back Hands (St.Willebrord) degradeerde 
naar de Afdelingscomnetitie. 
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DAMES DISTRICTS-KLASSE 

Stiphout werd derde,Belcrum en Never Desnair vierde en LUTO 
degradeert naar de Afdelings competitie. 

Alle kampioenen alsnog proficiat! 

lJIT_SLAGEN FINALES_ 

JEUGD- C -MEERKAMPEN 1983/1984 
Jongens junioren 
1. R. Elberts 
2. P.Baremans 
2. M.van Lieshout 
4. E. van 't Hof 
5. J.Priemus 
6. W. Cheng Tarnhee 
7. P.Thielen 
8. R.Versteeg 

Jongens aspiranten 
1. E.van Dijk 
2. W H Cheung 
3. L.van Grunsven 
4. B.v.d. Burgt 
5. J.Wolfs 
6. ij. Tuan Anh 
7. P.Lauwerijssen 
8. R.Oerlemans 

Jongens nuoillen 
1. B.van Geffen 
2. P. v.d.Brand 
3. M. v.d.Borst 
4. D.Marcovic 
5. J.Hessels 
6. B.de Koning 
7. K.Bengers 
8. M.Scholten 

Jongens welpen 
1. A.Hoang Tuan 
2. P.Duitsman 
3. R.Duijvis 
4. G.Oerlemans 
5. R.van Lieshout 
6. C.Robben 
7. M. v.d. Goor 
8. M.Buijs 

JCV 
Back Hands 
Geldrop 
Flash 
Red Star 58 
Never Desoair 
TTCV/Rath 
JCV 

JCV 
Never Down 
OTTC 
OTTC 
Irene 
Veldhoven 
Back Hands 
TCS 

7-6 
7-6 
7-4 
7-3 
7-3 
7-3 
7-2 
7-1 

7-7 
7-5 
7-5 
7-3 
7-3 
7-3 
7-1 
7-0 

Never Despair 7-7 
Kadans 7-4 
Back Hands 7-4 
Belcrum 7-4 
Deso 7-3 
Eén en twintig7-3 
Bergeijk 7-3 
Flash 7-0 

Veldhoven 7-7 
Eén en twintig7-6 
Vice-Versa 51 7-3 
Elshout 7-3 
Irene 7-3 
Red Star 58 7-3 
OTTC 7-2 
Hotak 68 7-1 
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Meisjes junioren 
1. S.Geenen Meppers 7-7 
2~ M. Thijssen Veldhoven 7-6 
3. M.Wouters Veldhoven 7-5 
4. M.Grirnberg Veldhoven 7- 3 
5. P.van de Berg Vice-Versa 51 7-3 
6. I.Hobbelen Luto 7-3 
7. B.Vreugde Vice-Versa 51 7-1 
8. S.vd Maegdenburgh Hotak 68 7-0 

Meisjes aspiranten 
1. J.Kandou 
2. S.Gutensohn 
3. A. van Hulten 
4. Y.Brocken 
5. M.de Bruijn 
6. A.Timmermans 
7. A.Rooijrnans 
8. A.Gudden 

Meisjes pupillen 
" 1. H.Heeren 

2. H.Veldman 
3. S.v.d.Ende 
4. F.Schepers 
5. A.Brouwers 

D.van Wanrooij 

JCV 
Budilia 
Elshout 
OTTC 
TCS 
JCV 
Achilles 
Flash 

Back Hands 
Budilia 
Vice-Versa 
Stiphout 
Stiphout 
RKC 

7. J.v.d.MosseveldeVeldhoven 
8. s.van Tilburg RKC 

Meisjes wel oen 
l. S.v.Roosendaal Achilles 
2. H.Twardy Budilia 
3. R.M.van Rooij Stiphout 
4. E.van Opdorp JCV 
5. M.v.d.Bussche TCO 78 
6 • I.Jacobs-

Michiels en Ho tak 68 

51 

7-7 
7-5 
7-4 
7-3 
7-3 
7-3 
7- 2 
7-1 

7-7 
7-5 
7-4 
7-4 
7-4 
7-2 
7-2 
7-0 

7-6 
7-6 
7-5 
7-4 
7-3 

7-2 
7. B.van Aarle Never Despair 7-1 
8. P.Klijn Elshout 

Totaal aantal deelnemers: 
Jongens junioren 111 
Jongens aspiranten 116 
Jongens pupillen 72 
Jongens welpen 30 
Totaal jongens 329 

7-1 

421 uit 40 verenigingen. 
Meisjes junioren 
Meisjes aspiranten 
Meisjes pupillen 
Meisjes welpen 
Totaal meisjes 

:30 
:37 
:11 
:15 
: 9 2 

De jongens junioren,aspiranten en pupillen speelden 3 voor
ronde's,de jongens welpen,meisjes junioren en meisjes aspiranten 
speelden 2 voorronde's en de meisjes pupillen en welpen speel
den l voorronde . 

De eerste ronde werd in 14 zalen gespeeld,de tweede ronde in 
6 zalen,de derde ronde werd in één zaal gespeeld,evenals de 
finale,welke in het tafeltennis-centrum Eindhoven werd gespeeld. 
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UITSLAGEN VAN DE FINALES 

SENIOREN-LICENTIE-MEERKAMPEN 

Dames A/B 
1. E.Noor 
2. D.Willemse 
3. C.Boute 
4. M.Schuurkes 
5. G.de Vocht 
6. C.van Gasteren 
7. C.Verbruggen 
8. L.van Hout 
9. H.van Unen 

Dames C 
1. P.de Krijger 
2. M.v.d.Poel 
3. R.v.d.Berghe 
4. R.Smits 
5. J.v.Eekelen 
6. J.Seegers 
7. N.v.d.Elzakker 
8. A.Jongrnans 

Dames D 
1. G.Roggeveen 
2. L.Coppens 
3. A.Vermeulen 
4. M.Mahieu 
5. C.Verhulst 
6. C.Kolen 
7. H.v . d.Ven 
8. A.Tetteroo 
9. M.v.Bussel 

10 . E.Coppens 

Dames E 
1. M.Kuijpers 
2. L.Halin 
3. L.van Gorp 
4. E.Traa 
5. W.Oostrom 
6. T.Ge raets 
7. R.Elshof 
8. J.Coppens 

Dames F/G/H 
1. S.Tegenbosch 
2. P.Korstanje 
3. C.He ndriks 
4. E.v.d.Wijk 
5. M.van Vessem 
6. A.Stadhouders 
7. Y.van Uden 
8. C. Piek 

OTTC 
OTTC 
Irene 
OTTC 
Stiphout 
Irene 
Hotak '68 
Renata 
Irene 

7 
7 
6 
5 
3 
3 
3 
2 
0 

Red Star58 7 
Stiphout 6 
Red Star58 4 
Red Star58 3 
Nev.Des:o. 
Stiphout 
Hotak '68 
Luto 

3 
2 
l 
l 

A.chil.les 6 
Smash '70 5 
Meppers 4 
Si os 2 
Meppers 2 
Irene 2 
Si os l 
M'zaat l 
Son en Br. O 
Smash '70 0 

Stiphout 7 
Flash 6 
Luto 5 
JCV 4 
Nev.Desp. 2 
Meppers 2 
Son en Br. 2 
Smash '70 0 

Flash 
Deso 
Nik on 
Flash 
Jeep 
v.v. 
Veldhoven 

6 
5 
4 
4 
3 
3 
3 

Son en Br. 0 



Heren A/B 
1. J.Hendriks JCV 6 
2 • F.Boute Nikon 5 
3 . W.Cuypers OTTC 4 
4 • P.v.Giersbergen JCV 4 
5 . G.Gosseling Ho tak '68 4 
6. P.van Genegen Ho tak '68 3 
7. E.van Kempen OTTC 1 
8. J.van Unen Irene 0 

Heren C 
1. L.Kopmels Deso 5 
2. J.Schoenmakers Deso 5 
3. A.Janissen Luto 5 
4. J.Verholen Meppers 2 
5. H,Smolders Nikon 2 
6. H.Swinkel TTCV/R. 2 
7 • H.Beks Jeep 0 
8 • M.Dijstelbloem PSv/C. 

Heren D 
1. M.v.d.Heyden Nikon 5 
2. J.Braeken Budilia 5 
3. P.Grijs.,.els Nikon 3 
4. J.Verdonk OTTC 3 
5. C.va.n Empel Kadans 2 
6 . G.Sleegers Nikon 2 
7 • P.Daas JCV 1 
8. E.Veenendaal Nikon 

Heren E 
l. J.Mertens Tanaka 5 
2 • P.Raaymakers Back Hands 5 
3. P.v.d.Sande Ka.dans 4 
4 • B.Jongeneelen Deso 4 
5 • M.Vlamings Stiphout 2 
6 . J.v.d.Sande Meppers 1 
7. J.Leermakers JCV 0 

Heren F 
l. R.op't Veld Nikon 6 
2. M.van Grinsven TTCV/Rath 4 
3. J.de Beer Si os 4 
4 • M.Swinkels JCV 4 
5 • A.Verhoeven Nik on 4 
6. R.van Peer Back Hands 3 
7. F.Raaymakers Ho tak '68 2 
8. M.Aartsen Tanaka · 1 

Heren G 
1 • P.van Oers v.v. 7 
2 • F.Broos R.daal 6 
3. W.Vervaart Tanaka 4 
4 • W.Berkhout Veldhoven ' 3 
5. J.Ras Veldhoven 3 
6 . M.v.d.Oetelaar Ka dans 2 
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Heren G (vervolg) 
7. F.Driessen Taveres 2 
8 . H.Hankes M' zaat l 

Heren H 
1. P.v.d.Heuvel Stiphout .s 
2. F.van Erp · Flash -4 
3. H.v.d.Bruggen Eén en tw. 4 
4. A.Klaassen Taveres 3 
5. J.Roosenboom 'Markiezaat 2 
6. L.Jacobs Flash .2 
7 . A.v.Eyndhoven de Rots l 
8 . F.Maas v.v. 

Heren H-recreanten 
l. A.Karsenmakers de Rots 5 
2 . M.v.d.Berg de Rots 4 
3 . P.Bernaards M' zaat 3 
4. T.v.d.Veer Stiphout 2 
5 . H.Janssen Stiphout 1 
6 . A.v.d.Luitgaar-

den Stiphout 0 

DE ZUID NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 1984 

Mede dankzij de voortreffelijke medewerking van de pers en de 
regionale omroepen mocht dit twee-daags evenement,wat plaats 
vond op 12 en 13 mei j.l. te Heeze,zich verheugen in een 
enorme publieke belangstelling. 
De organisatie was in handen van t.t.v. "De Meppers". 
De belangstelling van de verenigingen uit Zeeland,Brabant, 
Limburg en Noord-Limburg was overweldigend,hetgeen voor de 
organisator betekende dat circa 450 inschrijvingen (!) retour 
afzender moesten worden gezonden.Over beide . dagen waren in to
taal 58 verenigingen vertegenwoordigd,waarvan 38 afkomstig 
uit Brabant,alsmede de complete selectie van de Nederlandse 
Invalide Sportbond. 
In de jongens enkel junioren A/B-klasse ging de titel naar 
Zeeland.Het was Eric Roeland (Effect '71) die in drie games 
Wil Verspagen (Megacles) versloeg:l8-21 en 21-8. 
Bij de me~sjes bleef in de hoogste klasse Desiree Janssen 
(Panningen) de meerdere over Anja v/d Vijver (Sar '72) :21-10 
en 26-24. 
De finale in de heren enkel A-klasse was een complete Brabant
se aangelegenheid.Voor de eindstrijd met als inzet de zuidelijke 
titelhadden zich Eric Noor (OTTC) en Reinier Paetzel (JCV) 
geplaatst.In een echte finale-wedstrijd was het uiteindelijk 
de ereklasse-ervaring die de doorslag gaf:l7-21,21-15 en 21-17 
in het voordeel van Eric Noor. 
Bij de dames ging de titel eveneens naar Oss.E.Noor (OTTC) 
bleek in de finale dames enkel A/B-klasse te sterk voor 
M.Geraedts (Destatec): 13-21, 21-13 en 21-15. 
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Jongens enkel 
jun.A/B 
jun.C 
asp.A/B 
asp.C 
pup.A/B 
pup.C 
welpen 

:l.Eric Roeland(Effect) 
:l.Frank Geesink(Kluis) 
:l.Peter Roeland(Effect) 
:l.Robert Krerners(Nikon) 
:1.Juri Martens (L+T) 
:l.Hans v.d.Mortel(Megacles) 
:l.Mari Heeren(Back Hands) 

2 . Wil Verspagen(Megacles) 
2.Maro v.Lieshout(Geldrop) 
2.Wicher Nijkarnp(Back Hands) 
2.Edwin van Dijk(JCV) 
2.Hanno van Gaarden( L+T) 
2.Mark Creerners(Megacles) 
2.Frank de Wit(L+T) 

jeugd 1 :l.Peter Roeland(Effect) 2.Wil Verspagen(Megacles) 
jeugd 2 :l.Tonnie Verstijlen(B.Hands) 2.Ronnie Ossenblok(Back Hands) 
jeugd 3 :l.Mario Heeren(Back Hands) 2.Edwin van Dijk(JCV) 

Jongens dubbel 
junioren:l.John de Bijl/Ronnie Jongenelen (L+T) 

2.René Stukker/Christiaan v.d.Heuvel (Geldrop) 
aspiranten:l.Wicher Nijkarnp/René v.d. Vorst (Back Hands) 

2.Leo van Grunsven/Harm Nelissen (OTTC) 
pupillen :l.Alfons van Sprang/Niki van Sinderen(Irene/ Red Stars) 

2.Hans v.d.Mortel/Edwin van Darnme(Megacles/Sar 1 72) 
weloen :l.Frank de Wit/Mario Heeren(L+T/Back Hands) 

Meisjes 
, jun .A/B 
jun.C 
asp.A/B 
asp.C 
pup.A/B 
pup.C 
welpen 

2.Spencer Schipper/Freek de Laan (Wi lno) 

enke l 
:l.Desiree Janssen(Panningen) 
:l.Sonja Geenen(De Meppers) 
:l.Marilou Vreeken(Tornado) 
:l.Mariette van Dijk(A.Fair) 
:l.Marian Tirnrnermans(JCV) 
:l.Chantal Giebels(Megacles) 
:l.Yvonne van Sprang(IreneJ 

2.Anja v.d.Vijver(Sar '72) 
2.Ingrid Neynens(Megacles) 
2.Petra Franke (Tornado) 
2.Saskia Leenen(Megacles) 
2 . Petrie Coolen(Megacles) 
2.Henny Heeren(Back Hands) 
2.Yvette Kernnen(Red Stars) 

jeugd l :l.Anja v.d.Vijver(Sar '72) 
jeugd 2 :l.Judith van Unen(Irene) 
jeugd 3 :l.Mariette van Dijk(A.Fair) 

2.Desiree Janssen(Panningen) 
2.Petra Franke(Tornado) 
2.Petrie Coolen(Megacles) 

Meisjes dubbel 
junioren :l.Kitty Kempen/Yvonne van Waay enburg(Red Stars) 

2.Sonja Geenen/Jolanda Geraets (De Meppers) 
aspiranten :l.Selrna Paetzel/Judith van Unen(Irene) 

2.Esther Schuurman/Jacqueline Abraharns(Irene / Matatec) 
pupillen :l.Petrie Coolen/Chantal Giebels(Megacles) 

2.Natasja Liebregts/Susanne van Sprang(Irene) 
welpen :l.Yvonne van Sprang/ Yvette Kempen(Irene/Red Stars) 

2.D.Manders/D.Lodewijks (L+T) 

Heren enkel 
A klasse :l.E.Noor (OTTC) 
B klasse :l.H.Hunnekens(Nikon) 
C klasse :l.J.Schoenmakers(Deso) 
D klasse :l.M.Vaessen (Helden) 
E klasse :l.J.Duijndam (Megacles) 
F klasse :l.P.van Berkel(TTCV/Rath) 
G klasse :l.N.Nissink(JCV) 
H klasse :l.P.Sampers (Linne) 

2.R.Paetzel (JCV) 
2.E.Baas (N.I.S.) 
2.H.Janssen (Linne) 
2.D . de Graaf (M.Z.) 
2.R.Louwerijsse n (Tanaka) 
2.M.van Lierop(Megacles) 
2.P.de Roo (Kruiskarnp) 
2.E.Leenen (Megacles) 
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Heren enkel (vervolg) 
S 1 klasse : 1. W. Wegman (Wilno) 
S 2 klasse :l.J.Duijndam(Megacles) 
S 3 klasse :l.W.Vervaart(Tanaka) 

Heren dubbel 

2.E.Noor (OTTC) 
2.P.Louwerijssen(Tanaka) 
2.E.Verhulst (Achilles) 

A klasse :l.J.Verhulst/R.Paetzel (JCV) 
2.W.Wegman/M.Heeren (WilnoJ 

·B klasse :l.T.Kole/J.Handgraaf (NikonJ 
2.P.Neve/M.Maas (Sar '721 

C klasse :l.H.Janssen/E,Tilmans(Linne1 
2.H.Beukert/D.de Graaf (M.Z.) 

D klasse :l.L.Gijsen/L.de Kok (Hotak) 
2.H.van Hout/P.van Hout (Renata) 

E klasse :l.J.Corbey/J.Duijndam (Stiftmeppers/Megacles) 
2.H.Martens/H.Brouwers (Asterix1 

F klasse :l.H.Plugers/S.Damka (Helmond) 
2.P,Kentie/P.v.d.Bos (Geldrop) 

G klasse :l.F.Roeland/B.Heutz (Geldrop) 
2.J.Machielse/P.uit de Haag (Deso) 

H klasse :l.H.Lamerikx/E.Leenen (Megacles) 
2.H.van Daal/P.Sampers (Linne) 

Dames enkel 
A/B klasse :l.E.Noor (OTTC} 
D klasse :l.G.Roggeveen(Achilles) 
E klasse :l.M.van Bergen(JCV) 
F klasse :l.P.Korstanje(DesoJ 
G klasse :l.M.v.d.Bos(N.I.S.1 

2.M.Geraedts (Destatec) 
2.M.van Bussel(Son en Breugel) 
2.E.Koenraad (JCVJ 
2.J.Louwerens (JCV) 
2.A.Foolen(De Zwaantjes) 

S l klasse :l.C.Verbruggen(Hotak! 
S 2 klasse :l.E.Traa (JCV) 

2.M.Geraedts(Destatec) 
2.E.Koenraad (JCV) 

Dames dubbel 
A/B klas-se 

D klasse 

E klasse 

F/G klasse · 

:l.M.Geraedta/C.Verbruggen (Destatec/Hotak) 
2.L.van Hout/C.Boute (Renata/Irene) 

:l.L.Kolen/A.van Heyst(Taveres) 
2.C.Verhulst/A.Vermeulen (De Meppers) 

:l.E.Traa/J.Louwerens (JCV) 
2.M.van Bergen/E.Koenraad (JCV) 

:l.P.Korstanje/A.Foolen (De Zwaantjes} 
2.M.v.d~Bos/M.v.d.Ploeg (N.I.S.) 

A.Peeters. 

GROOT EINDHOVEN RECREATIE TOERNOOI: EEN DAVEREND SUCCES 
======================================================= 

Ondanks de concurrerende recreatieve evenementen in Geldrop en 
Helmond is de tweede editie om de Groot Eindhoven Cup op zaterdag 
7 en zondag 8 april j.l. een'daverend succes geworden.Niet minder 
dan 250 deelnemers (70 jeugd en 180 senioren)variërend in leeftijd 
van 7 tot en met 67 jaar hadden zich aangemeld om een slag te doen 
naar deze fel begeerde Cup.De wedstrijden werden voor de eerste maal 
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gehouden in het centraal gelegen Tafeltenniscentrum Eindhoven.De 
organisatie was in handen van tafeltennisvereniging De Meppers 
uit Heeze.'s Zaterdags werd het evenement geopend met de jeugdwed
strijden.De kwalificatieronde werd gespeeld in poules van vijf. 
De winnaar van iedere poule ging over naar de winnaarsronde.De 
nununers twee en volgende naar de verliezersronde.Geheel onverwachts 
kwam om circa 12.00 uur André Hazes,het nationaal pop-idool.Ook 
hij blijkt een recreatie tafeltennisser te zijn~U kunt zich voorstellen 
wat gebeurde ....... Nadat André tot grote vreugde van de talrijke aan-
wezigen enkele liedjes van zijn meeslepend repertoire ten gehore had 
gebracht werd het batje weer opgenomen.De jeugddag kon niet meer stuk: 
iedereen sprak over de Groot Eindhoven Cup en over André Hazes. 

Een en ander had tot gevolg dat er 's zondags enorm veel publieke 
belangstelling was voor het senioren gebeuren.Zou hij zijn stem 
nogmaals laten horen?Januner voor de toeschouwers:nee.Gelukkig 
voor de organisatoren,want met 20 negenkampen is ieder oponthoud 
funest.Dankzij ieders inspanning kon om 19.30 uur worden overgegaan 
tot de prijsuitreiking.Voldaan en terugblikkend op een onvergetelijke 
dag gingen zij vermoeid huiswaarts. 

UITSLAGEN: 

Meisjes: 
l.Charlotte v.Boxtel, Eindhoven 
2.Patricia Koelemans,Eindhoven 
3.Jolanda v.Turnhout,Eindhoven 

Jongens: 
l.Karel v.Elderen,Eindhoven 
2.Ralf v.d.Moosdijk,Heeze 

Jeugd algemeen: l.Karel van Elderen 
2.Charlotte van Boxtel 

Verliezersronde jeugd: l.Mark Slegers,Eindhoven 
2.Joachim Verhagen,Veldhoven 

Dames: 
l.Marion Coumans,Eindhoven 
2.Anja Thomassen,Eindhoven 
3.Loes Smulders,Eindhoven 

Heren: 
l.Rob Rozemeijer,Eindhoven 
2.Egbert van Boxtel,Eindhoven 
3.Marcel Reijnders,Eindhoven 

Senioren algemeen: 1. Rob R.ozemeijer 
2. Marion Coumans 

Verliezersronde dames: 1. Virgenie van Esdonk,Einfijlfëlln 
2. José Snoeijen,Eindhoven 

Verliezersronde heren: 1. Ge rard van Hoof,Eindhove n 
2. Chris van der Meulen,Heeze 

Finale Groot Eindhoven Cup: 1. Rob Rozemeijer,Eindhoven 
2. Karel van Elderen,Eindhoven 
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NIEUWS IN HET KORT 

Regionaal bestuurstoernooi Den Bosch 

36 Bestuurders van 10 verenigingen uit de Regio Den Bosch 
hebben een onderling toernooi gespeeld.Er waren twee klassen, 
(Mannen én vrouwen speelden door elkaar~~). 
In de A-klasse was John Ceelen (TTCV/R) de beste. 
In de B-klasse won Tonny Verhoeven (Zwaantjes). 
De uitslag van de verenigingsprijs was als volgt: 

1. TTCV/Rath 11 punten 6. NTTV 7 punten 
2/3 OTTC 10 punten 7. PJS 3 punten 

Vice Versa'64 10 punten 8/9 JCV 3 punten 
4/5 Zwaantjes 9 punten NON 3 punten 

Ali co 9 punten 10 Smash'73 2 punten 

Re9ionale recreanten competitie 

De regio Eindhoven is gestart met een recreanten competitie. 
Met 5 verenigingen. (Nikon,Meppers,Flash,Veldhoven en Son en 
Breugel.Er werd gespeeld in 2 klassen,van "laag" 6e klasse
niveau.In september wordt waarschijnlijk een nieuwe recreanten
competitie gehouden.Verenigingen uit de regio Eindhoven die 
willen meedoen kunnen dit opgeven aan A.Bakermans,tel.040-
537858. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ALGF.MENE LEDENVERGADERING 

AFD. BRABANT 

31 augustus 1984 

J.van Besouwhuis Goirle 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Eindhovens succes op ITT Taveres 

In het weekend van 5 en 6 mei vond voor Taveres het jaarlijkse 
hoogtepunt weer plaats:het internationale studententafeltennis
toernooi,voor de negende keer ditmaal.Over de opkomst viel 
zoals qebruikelijk niet te klagen:l50 deelnemers uit Enge
land,Frankrijk,Duitsland en Nederland.En er moesten nog 
een aantal universiteiten geweigerd worden,omdat anders 
het toernooi veel te groot zou worden.We hebben blijkbaar 
een goede naam.Het toernooi is dan ook het grootste in zijn 
soort.Vrijdagavond en zaterdagochtend kwamen alle deelnemers 
aan en werden ze ondergebracht bij Taveres-leden thuis. 
Voor iedereen werd met enige moeite wel een plaatsje gevon-
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den.De uiteindelijke opkomst was ook groot:alleen Durham 
ontbrak en uiteraard waren er enige Duitsers "krank" gewor
den. Vrijdagnacht werd verspreid over de stadskroegen door
gebracht,maar iedereen stond zaterdagochtend redelijk fris 
achter de tafel voor het teamtoernooi.Bij de heren kwam 
Utrecht verrassend in de finale om daar uiteindelijk 
nipt te worden verslagen door Kiel (2-1) .De damesfinale 
was een Duitse aangelegenheid waarbij Mainz iets sterker 
bleek dan een kombinatie van Mainz en Bonn.'s Avonds was 
er een feest bij Jan Denis.Dat was heel geslaagd en om 
half vijf vertrokken de laatste spelers naar hun gasthuizen. 
Onnodiq te vertellen dat zondagochtend om tien uur niet 
iedereen even overtuigend stond te pingpongen tijdens het 
individuele toernooi.Han Gootzen was niet aanwezig op dat 
feest en kwam ~as in serieuze moeilijkheden in de finale 
die hij toch won van Henning Patzke (Kiel) .Voor het eerst 
een Eindhovense winnaar o~ ons toernooi!!Bij de dames beves
tigde Carina Quitter de hegemonie uit Mainz door de finale 
te winnen van Hilary Finch (Cambridge) .De finale van het 
verliezerstoernooi was een Eindhovens onderonsje:Ariënne 
van Heijst versloeg (verrassend?) Ineke Koolen.De prijs
uitreiking verliep wat chaotisch doordat de eerste en 
tweede prijzen,overigens door Taveresleden zelf gemaakt, 
soms omgewisseld werden~De deelnemers waren over het alge
meen zoals ieder jaar erg enthousiast over het hele weekend 
en we moesten volgend jaar er zeker weer één organiseren 
(ons tiende!) .Düsseldorf wilde zelf ook wel eens wat doen 
en nodigde ons zovast uit.Om deze uitnodiging kracht bij 
te zetten namen ze zovast de sporttas van hun gastheer mee ... 

Joost van den Buijs 
namens ESTTV TAVERES 

Uit de club bladen 

~ . -
in de Mixed 

TTV Waalwijk heeft weer een "hutsel-knutsel" toernooi geor
ganiseerd. ·. l<enmerk van dit toernooi isdat iedereen speelt 
met eigen gemaakte batjes zonder rubber.Het mooiste batje 
kreeg de eerste prijs. 

In het clubblad van Hotak '68 (Hoogerheide) geeft een "door
gewinterde speler" adviezen aan leden die meedoen aan het 
"beginnerstoernooi".Alle adviezen hebben niets met tafel
tennis van doen;"intimidatie"en "indruk maken" zijn de 
ingrediënten om de tegenstander te verslaan. 

In "Net fout" van JCV (Vught) is een artikel opgenomen 
over de "Informatie verwerking in de tafeltennissport". 
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In het model worden de volgende "verwerkingsfuncties" onder
scheiden tussen twee slagen: 

a Zintuigelijke voorverwerking van ontvangen informatie. 
(geluiden van tegenstander,coach,publiek,bal). 

b Patroonherkenning (als je zelf een topspin hebt 
gegeven,kan je een geblokte bal terugverwachten) • 

c Het nemen van de beslissing. 
d Motorische programmering. (commando's van de hersenen naar 

de spieren) • 

Het clubblad van L+T (Eindhoven) heeft weer een overzicht 
van de ledenstand opgenbmen.Van de 173 leden komen er 35 
buiten Eindhoven. (waaronder 15 jeugdleden!). 

TTV Irene {'rilburg) heeft een Spellendag voor de vele "huis
vrouw-leden" georganiseerd.De spelletjes hadden niets met 
tafeltennis van doen,maar waren "sfeer~bevorderend". (o.a. 
bekkentrekken,koekhappen etc.). 

Tafeltennisvereniging Veldhoven heeft in mei en juni open 
dagen georganiseerd voor de Veldhovense jeugd.De vereniging 
zorgde voor batjes en demonstraties. 

Het clubblad van TTV Stiphout besteedde terecht veel aan
dacht aan de door deze actieve vereniging georganiseerde 
Nationale Jeugdkampioenschappen en Nationale Basisscholen
kampioenschappen. 

TTV Taveres heeft in vervolg op het vorig jaar georganiseerde 
"Van alles en nog wat toernooi" nu een "Spierpijn-toernooi" 
georganiseerd.De naamswijziging komt,omdat op het vorige 
toernooi bleek dat het toch nog een hele klus is voor 
tafeltennissers om andere sporten fanatiek te beoefenen. 

TTV Tios uit Tilburg ziet zijn ledental sterk stijgen sinds 
de ingebruikname va.n de eiqen zaal ,wa.ar permanent acht 
tafels staan en een bar aanwezig is. 

TTV ATTC'77 uit Aarle Rixtel,heeft een verlaat "openings
cadeautje" gekregen.De dreigende sluiting is voorlopig van 
de baan,door de bij BenW binnengekomen bezwaarschriften en 
de aan de Raad van State gevraagde schorsing van de ont
ruiming. 

Het clubblad van TTV Het Markiezaat heeft een nieuwe defi-
nitie van tafeltennis gemaakt."Tafeltennis is ........ éen 
nieuwe accommodatie zoeken". 

TTV Belcrum (Breda) is vergevorderd met de voorbereidingen 
voor de bouw van een eigen accommodatie.Het koopcontract 
van het bestaande pand is getekend.Subsidie toezeggingen 
voor de verbouwing zijn gedaan. 
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BESTUURSWIJZIGINGEN 

T.T.V."de Molenberg" 
Nieuwe secr. Junioren: 
R.van Leeuwen 
Bouwensland 18 
4761 LB ZevenbergenTel: 01680 - 24253 

Il " T.T.V. de Molenberg 
Nieuwe voorzitter: 
M.Verhoeff 
van Vlaanderenstraat 43 
4791 ER Klundert 
Tel: 01682 - 3515 

T.T. V." Elshout" 
Nieuwe wedstr. secr. sen-jeugd: 
N.A.J.v.d. Heyden 
Norbertijnerstraat 53 
5154 ED Elshout 
Tel: 04163 - 73689 

T.T.V."Helmond"'57 
Nieuwe penningmeester: 
C.C.G~ Verbakel 
Adonislaan 86 
5702 GL Helmond 
Tel: 04920 - 50104 

T.T.V."Kinawo" 
Nieuwe wedstr. secr. senioren: 
H.Egtberts 
Heeghtakker 94 
5625 SW Eindhoven 
Tel: 040 - 419496 

T.T.V. "Kinawo" 
Nieuwe secr: 
Mej.M.Kox 
Sonseweg 83 
5632 NB Eindhoven 
Tel: 040 - 410838 

T.T. V. "De Kruiskamp"_Sl 

T.T.V. BTTC 
Nieuwe secr. H. Vennix 
Neereindseweg 20 
5091 RD O.W. en Middelbeers 
Tel: 04244-2354 

T.T. V. BTTC 
Nieuwe voorzitter: 
A. v.d. Ven 
Westelbeersedijk 65 
5091 SL O.W. en Middelbeers 
·Tel: 013-433343 

Aanvulling Pers/Propaganda 
H. v.d. Akker 
Kortenaarlaan 41 
5688 CE Oirschot 

Aanvulling Jeugdkommissie 
J. Hermsen 
Neereindseweg 46 
5091 RD O.W. en Middelbeers 
Tel: 04244- 1414 

ADRESWIJZIGING 
T.T.V. "Boekel" m.i.v. 
12-05-1984 
T. v.d. Burgt 
De Hazelaars 48 
5427 TX Boekel 
Tel: 04922-2255 

Nieuwe wedstriJdsecr. Junioren-senioren: 
P.de Roo 
A.Plesmansingel 39 
5224 TS 's-Hertogenbosch 
Tel: 073 - 213889 
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