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Op het moment dat dit geschreven wordt, is het carnavalsvakantie (dat klinkt in Brabant 
beter dan "crocusvakantie"). Het is ook schaatsweer. 
De Jeugdcompetitie krijgt daardoor een moeilijk weekend voor de (jeugd)wedstrijdsecre
tarissen. 
Immers vele kinderen zijn nog met hun ouders op vakantoe of geven de voorkeur aan een 
schaatsdag. Zo dikwijls kunnen ze immers ook niet op natuurijs schaatsen. 
Misschien is het beter in de toekomst ook het weekend ná carnaval geheel vrij te 
laten. Het spelen in teams van twee, met invallers of uitgestelde wedstrijden, bein
vloed~n eigenlijk allemaal het competitie-verloop. 

In "tafeltennis" nr. 10, presenteerde onze Afdeling zijn j eugdbeleid. 
Daar zijn reacties opgekoemn van de landelicjke Jeugdcoffimissie en de. commissie Stimu
lering Ta,feltennis. 
De reactie van één van de leden van de land. Jeugdcommissie bevat een idee, om niet-com
petitie-spelende jeugd tóch enthousiast te houden. Als Uw vereniging belangstelling 
heeft voor het idee, laat het dan weten. 

Veel leesplezier, 

Wil van den Bragt. 
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reactie' s op artikel over "jeugdzaken in bra bant" 
• " . " ID taf el tennis 

In het bondsorgaan van de NTTB "Tafeltennis nr. 10 van 1985" was een verhaal 
opgenomen over de afdeling Jeugdzaken in Brabant. 

In dat verhaal wordt met name de LJC van de NTTB verzocht om de nodige steun 
en hulpmiddelen voor met name de nieuwe jeugdlieden die zich bij de verenigingen 
melden. Wat dacht U van het volgende idee? 

Wat kun je als vereniging doen voor kinderen vanaf het moment dat zij lid wor
den van een vereniging tot aan het moment dat zij competitie gaan spelen. Afge
zien van de mogelijkheid om een Vaardigheidsdiploma A te halen is er landelijk 
(nog) niets geregeld. 

Gezien de huidige krappe bezetting van de LJC komt de commissie thans niet ver
der dan het continueren van bestaande activiteiten. 

Zodra er betere tijden aanbreken wil ik met behulp van het volgende verhaal en 
Uw reacties kijken of voor het bovenstaande probleem praktische oplossingen kun
nen worden gevonden. 

Enkele vergelijkingen: 

a) Een kind dat lid wordt van een voetbalvereniging kan na enkele weken reeds 
meedoen aan een meer of minder officiële wedstrijd. 

b) Bij tafeltennis is dat - grote uitzonderingen daargelaten - niet mogelijk. 
Erger nog: goede slagtechnieken aanleren en competitie spelen gaan niet te
gelijk. 

c) In ons huidige wedstrijdsysteem wordt het goed uitvoeren van slagtechnieken 
voor beginners niet direct zichtbaar gewaardeerd. Waarom zouden er met name 
voor beginners geen wedstrijden kunnen zijn waarbij een goed geleerde slag
techniek wordt beloond. 
Een jury zoals bij het kunstrijden op de schaats beoordeelt dan de prestaties 
van individuele slagen of combinaties van slagen. 

d) Jeugdige voetballers spelen op de dag van vandaag niet enkel normale compe
titiewedstrijden maar kennen o.a. ook "wedstrijden" in het nemen van penal
ty's. 

e) Wanneer ik de wedstrijd penalty's nemen .vertaal richting tafeltennis, kom 
ik o.a. aan de volgende mogelijkheden: 

1) In het algemeen: wie kan een bepaalde slagtechniek het langst foutloos of 
het snelst uitvoeren. Dit geldt zowel voor stuitoefeningen als voor BH schui
ven, FH contra en FH topspin. 
De boeken Vaardigheidsdiploma A en B staan vol met oefeningen die voor dit 
onderdeel in aanmerking kunnen komen. 

2) Wie kan een bepaalde techniek het mooist uitvoeren. Zie ook c. 
3) Allerlei ~ariaties m.b.t. het spel rond de tafel op basis van leeftijd en/of 

op basis van afvalsys teem. 
4) Wedstrijdvorm waarbij een speler zelf zijn oefeningen kiest. Zie het programma 

te 14.00 uur op bladzijde 
5) Een kwisprogramma over (o.a.) tafeltennis. 



Wat dacht U van een wedstrijddag waaraan zo'n 60 kinderen die net begonnen zijn 
met tafeltennis kunnen meedoen: 

10.00 uur: Aanvang toernooi met: 
le ronde spel rond de tafel met 6 deelnemers op 5 tafels gevolgd 
door 2e ronde spel rond de tafel met evenveel deelnemers. 
De no's 1, 2 en 3 gaan over naar de 1/2 finale om 15.30 uur. De 
verliezers gaan naar de troostronde om 15.45 uur. 

10.30 uur: Aanvang individuele wedstrijd BH schuiven met of zonder effect met 
het doel een zo lang mogelijke rally te spelen. 

11.30 uur: Aanvang individuele wedstrijd FH contra met het doel een zo hoog 
mogelijk aantal keer per minuut de bal goed FH contra terug te spe len, 

12.30 uur: Gezamelijke maaltijd verzorgt door de organisatie. 
Tijdens/na de maaltijd wordt er een kwis georganiseerd. 
Na afloop van de kwis worden op grond van de individuele prestaties 
t eams samengesteld. Deze teams zijn geen clubteams. 
Waarom teamwedstrijden? 
Even terug naar het verhaal van de redac teur van dit blad in "Tafe l 
tennis". 
"Een jeugdlid dat zich aan:r.eld t bij een voetbalvereniging wordt in
gedeeld bij een elftal en huppelt op de eerste de beste zaterdag mee 
i n de wei. Hij raakt mi sschien geen bal aan, maar dat doet er allemaa~ 
nie t toe voor hem. Hij hoor t erbij en praat in termen van 'wij hebben 
gewonnen met 3-0 1

" 

Vertaald naar de aangekondigde t eamweds trijd betekent dit dat een 
kind dat nog maar net lid is van een tafeltennisvereniging kan be
horen tot het winnende team. Ook hij kan dan terecht zeggen "wij heb
ben gewonnen". 

14.00 uur: Aanvang teamwedstriiden. 
Aan de hand van een opgeste ld schema mag iedere speler zelf een aan
tal oefeningen uitkiezen die hij/zij wil uitvoeren. 
Voor elke oefening is vooraf een moeilijkheidsfactor vastgesteld . 
Wanneer deze vorm van wedstrij den officieel erkend gaan worden zal de 
moeil ij kheidsfactor voor een groo t aantal oefeningen landel ijk vastge
legd dienen te worden. 
De behaalde resultat en worden omgerekend naar wedstrijdpunten. De 
wedstrijdpunten van de teamleden worden tenslotte bij elkaar opgeteld. 

15.30 uur: 1/2 finale spel rond de t afel 

15.45 uur: troostronde spel rond de tafel 

16.00 uur: finale hoofdronde en finale troostronde 

16.20 uur: prijsuitrei~ing. 

In het bovenstaande programma is toevallig geen wedstrijdonderdeel opgenómen 
waar een jury voor nodig is. Dit kan straks in de praktijk noodgedwongen zijn 
omdat er geen deskundige jury ingeschakeld kan worden of omdat men bewust voor 
éen ander programma keist. 

Ook is het mogelijk een wedstrijd van kortere duur te organiseren waardoor bij
voorbeeld de maaltijd verval t. Al dan niet om budgettaire redenen. 

Bovenstaande"wedstrijddagen" zijn niet geheel nieuw. 
Al weer enkele jaren geleden toen Frank en Ciska Boute nog maar net een batje 
konden vasthouden , hebben ttv Irene en ttv Tornado al op een soortgelijke manier 
uitwisselingsprogramma 's georganiseerd. Deze dagen waren destijds voor de begin
nende kinderen een grandioze happening. Ik kan mij het bezoek aan de Chinese 



sponsor nog goed herinneren. Het eten was er uitstekend. 

Het is jammer dat dit soort activiteiten om onbekende redenen geen vervolg .heb
ben gekregen. Het bleef destijds helaas bij enkele uitwisselingen. Van de kant 
van de jeugd was er volop animo. 

Nog enk~ie opmerkingen: 

I. Het hiervoor beschreven programma is slechts een gedeelte van, van wat na 
een grondige discussie uiteindelijk allemaal mogelijk zal blijken te zijn. 

II. Ik denk dat het voorlopig weinig zin heeft om deze wedstrijden toe te __ delen 
aan ·vaste leeftijdscategorieën. Voorlopig kan beter worden uitgegaan van 
alle (beginnende) jeugdlieden die om wat voor reden dan ook nog geen com
petitie spelen. 

III. Een dergelijke toernooidag kost extra kader ten opzichte van een gewone 
competitiewedstrijd. Deelnemen aan een dergelijk toernooi zal dan ook ge
paard dienen te gaan met "leveren" van kader ten behoeve van de wedstrijd . 

IV. Een voordeel van deze wedstrijden is dat de ouders al heel vroeg kennis 
maken met het deelnemen aan het verenigingsgebeuren. Werkzaamheden binnen 
de organisat"ie van een dergelijke gebeurtenis bij "thuis"wedstrijden en 
chauffeursdiensten bij uitwedstrijden. 

V. Evenals bij meerkampen blijven alle kinderen tot aan het einde van het toer
nooi actief bezig. 

Ik hoop dat het bovenstaande een basis vormt voor het opstarten van activite i ten 
voor een tot nu toe "vergeten" groep NTTB leden. 

Ik wacht met belangstelling op Uw reacties. 

M. Verbrugge 
Tulpstraat 1 
4645 CS Putte 
tel. 01645 - 3397 

P.S. Verenigingen die belangstelling hebben om dit idee te realiseren, te ver
beteren of andere ideeën hebben, kunnen hun reacties ook naar de redactie 
van Mixed sturen. 

Wil v.d. Bragt. 

de " " brabantse , gezien door het oog van cursisten: 

jeugd taf el tennisleiders 

Tijdens dit toernooi hebben verschillende J.T.L.-cursisten activiteiten geor
ganiseerd om een beeld te verkrijgen wat er zoal gebeurd bij de verschillende 
verenigingen tijdens, en vooral een belangrijk toernooi. Door middel · van vraag 
en antwoord zijn ze veel te wet 1.::·i.; gekomen. Hieronder volgt een verslag ervan 
na het intervieuw met de bondsgedelegeerde Dhr. N. van Erp. 
De taak van een B.G. is het erop toezien dat alles volgens de reglementen ver
loopt, en bij problemen is hij de man die ze op moet lossen. Hij verzorgt voor
af de loting, en ziet erop toe dat deze onpartijdig geschiedt. Na het toernooi 
moet hij binnen 8 dagen een verslag uitbrengen aan het hoofdbestuur, en aan het 
algemeen bestuur. 
Nu volgt het verslag van de J.T.L.-cursisten, die enkele belangrijke facetten 
onderzocht hebben, b.v.: sportiviteit en gedrag, begeleiding, vervoer, tactiek 
en coaching. Bij het onderwerp sportiviteit en gedrag van de jeugdspelers is 
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gebleken dat de meeste spelers goed bezig ziJn. Diegene die zich wel onsportief 
gedragen uitten dit door bijvoorbeeld: tegen tafe l s trappen, bat weggooien of 
wegschoppen, vloeken en na afloop de tegenstander geen hand geven etc. Dit zou 
verbeterd kunnen worden als deze kinderen goed begeleid worden, dus dat leidt 
al tot het volgende onderwerp. Hierbij vroegen wij ons af hoeveel begeleiders 
er aanwezig waren en het aantal jeugdspelers per vereniging. Door middel van 
een formulier waarop alle inschrijvingen stonden hadden wij het aantal spelers 
al bepaald . Dit formulier hadden wij gekregen van Dhr. F. Goebbels, de toer
nooileider. Met dit formulier zijn we de aanwezige verenigingen af geweest, en 
hebben gevraagd naar het aantal begeleiders. Het resultaat was schokkend, het 
gemiddelde was dat één begeleider vijf kinderen moest begeleiden. Als we nu een 
ideale stelling voor het oog nemen, dan spelen deze vijf kinderen in hun poule 
op vijf tafels naast elkaar. Dit is echter bijna nooit het geval, meestal spelen 
ze kriskras door de zaal. Dus als één begeleider deze kinderen zou moeten bege
leiden, dan zou hij zijn handen meer dan vol hebben. Wij denken als iedere vereni
ging nu een voldoende begeleiding meebracht, dan zal de sportiviteit ook toenemen. 
Het volgende punt dat onderzocht werd was hoe het vervoer werd geregeld. Bij 
de vereniging "De Backhands" uit St. Willebrord wordt het aantal deelnemers be
paald door het aantal auto's. Diegene die de auto besturen zijn tevens de bege
leiders, die alleen maar mogen bestaan uit seniorleden aldus Toon de Rijk. Onze 
mening is dat deze vereniging verkeerd bezig is met het omgaan van spelers. Zij 
bepalen vooraf wie er wel, en wie er niet meemogen naar een toernooi(selectie) 
zodat er altijd spelers af moeten vallen die om de een of andere reden niet mee
mogen. Echter bij de vereniging "Tanaka" uit Etten-Leur word het vervoer onder
ling geregeld tussen de trainers, en de ouders tijdens een ouderavond. Vooraf 
van een toernooi laat Peter Ruedusueli zijn spelers wedstrijden spelen waarbij 
ze starten vanuit een positie van b.v . 16-17. Dit doet hij echter omdat deze 
standen tijdens een toernooi veel voorkomen, en diegene die dan zijn verstand 
erbij kan houden zal meestal aan het langste eind trekken. 
Het volgende onderwerp was of er een verschil was tusen coaching van 7-1 2 jari
gen, en de 12-17 jarigen. Hieruit is gebleken dat de jeugdige groep alleen men
tale begeleiding geniet, en de oudere groep wordt echt gecoacht op tactiek. 
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar dat weet iedere vereniging wel van ziJn 
eigen leden. Als conclusie trekken wij hoe meer een speler zich geestelijk en 
lichamelijk heeft ontwikkeld, des te meer opdrachten hij mag verwachten. 
De laatste vereniging die we een intervieuw hebben afgenomen is "Never Despair". 
Het vervoersprobleem wordt geregeld tussen ouders en de begeleiders. Van te voren 
wordt bepaald wie wie begeleidt, en er wordt vooraf nog even getraind in het 
eigen clubgebouw op de dag van het toernooi. Elke dee lnemer moet zich vertonen 
in clubtenue, en moet zich goed gedragen volgens Jo Kuys, anders wordt hij van
achter de tafel weggehaald . 
Als besluit kunnen wij concluderen dat alle verenigingen dit verslag goed in 
zich op moeten nemen, want er staan duidelijke punten in, zowel positief als 
negatief. 
Wij als cursisten hopen dat bij de volgende toernooien al enkele resultaten be
haald zijn i.v.m. begeleiding van jeugdspelers. 
Tenslotte bedanken W1J F. Goebbels en N. van Erp die dit jaar de Brabantse Kam
pioenschappen weer tot een goed einde hebben gebracht. 

De J.T.L.-cursisten. 
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west-brabantse taf eltennismeerkampen 

De Westbrabantse tafeltennis-topmeerkampen, die bij het Bredase Belcrum werden 
gehouden, zijn wederom een groot succes gebleken. 

Poule A, met onder meer titelverdediger Peter van Genegen, kende nogal wat ver
rassende uitslagen . Vooral de derde ronde was erg spannend. 

Lou Kopmels van Deso verloor met 18-21, 21-14 en 14-21 van Hotakker Leon de Kok, 
die het later op de middag ook zou presteren om Peter van Genegen zijn eerste 
nederlaag te bezorgen: 21-15, 18-2 1 en 15-21. Peter van Genegen had het al niet 
gemakkelijk, want ook tegen Paul Kil (TCS) had hij drie sets nodig: 21-18, 18-21 
en 21-18. Wicher Nijkamp won in de derde ronde met 22-20 en 21-12 van Ciska 
Boute. Toen de balans werd opgemaakt, stond Leon de Kok (Hotak) eerste, zijn 
clubgenoot Peter van Genegen tweede, terwijl Lou Kopmeld juist naast het "grote 
geld" pakte. De overige plaatsen waren voor Wicher Nijkamp (Backhands), Paul 
Kil (TCS), Niels van Elzakker (Hotak) en Ciska Boute (Hotak), die allemaal twee
maal winst boekten. 
De twee finalisten uit de andere poule waren ook Hotakkers: Gert Gosselink en 
Eric Kuyper . Gosselink verloor alleen van Kuyper, al was de score erg opvallend: 
9-21 en 7-21. Kuyper is een geval apart. Als het hem mee zit, dan verslaat hij 
iedereen, maar onder druk presteert .hij erg zwak. Dat laatste gebeurde twee keer. 
In de eerste ronde tegen Marlies Somers-van Happen (23-21, 19-21 en 21-16) en 
in de laatste ronde tegen de Deso'er Hans Deelen: 21-16 en 21-14. Zoals gemeld 
bleven er twee Hotakkers over, omdat de wedstrijd tussen de Backhands-speler 
René van de Vorst en Kuyper in Hotaks voordeel uitviel: 17-21 en 19-21. De overige 
plaatsen in poule B werden ingenomen door Marlies Somers-van Happen (Hotak), 
Hans Deelen (Deso), Rein Vogelaar (TCS) en Gerry Nijkamp (Belcrum). 
In de halve finales speelde Leon de Kok tegen Erik Kuyper en Peter van Genegen 
tegen Gert Gosselink. Alle vier Hotakkers, zodat men elkaars zwakke en sterke 
punten kende. Peter van Genegen won vrij vlot van Gosselink: 21-8 en 21-19. 
Kuyper zegevierde over Leon de Kok, zij het met wat meer moeite: 21-19, 20-22 
en 19-21. 
De finale (Van Genegen - Kuyper) werd, zoals verwacht, door Peter van Genegen 
met twee keer 21-17 gewonnen, zodat hij Westbrabants sterkste speler blijft. 
Gert Gosselink had drie sets nodig om op de derde plaats beslag te leggen. 
Tegen Leon de Kok werd het 19-21, 21-17 en 21-15. De vijfde plaats was voor René 
van de Vorst (Backhands), di~·-.verraste door Lou kopmels met 22-20, 12-21 en 15-21 
te kloppen . 

Uitslagen West-Brabantse meerkampen . 

Poule A. 

1. L. ' de Kok 
2. P. v. Genegen 
3. L. Kopmels 
4. W. Nij kamp 

Hotak'68 
Hotak'68 
Deso 
Back Hands 

5 
5 
3 
2 

B. de Graaf 

Breda 

5. C. Boute Hotak'68 
6. P. Kil Belcrum 

· 7. N. v. Elzakker Hotak'68 

2 
2 
2 



Poule B. 

1. G. Gasselink 
2. E. Kuyper 
3. R. v.d. Vorst 
4. M. Somers-v. Happen 

Hotak'68 
Hotak'68 
Back Hands 
Hotak'68 
Deso 5. H. Deelen 

6. R. Vogelaar 
7. G. Nijkamp 

Halve Finales 

TCS 
Belcrum 

L. de Kok - E. Kuyper 
P. v. Genegen- G. Gasselink 

21-19 
21-8 

20-22 
21-19 

Finale 

P. v. Genegen - E. Kuyper 21-17 21-17 

Einduitslag 

1. P. v. Genegen 
2. E. Kuyper 
3. G. Gasselink 
4. L. de Kok 

Hotak'68 
Hotak'68 
Hotak'68 
Hotak'68 

5. R. v.d. Vorst Back Hands 
6. L. Kopmels Deso 

brabantse beker 

Uitslagen le divisie - 3e ronde: 

- Hotak'68 1 
- Valkencourt 1 
- O.T.T.C. 1 

Valkencourt 2 
T.T.C.V./Rath 1 
L + T Software 1 
Luto 1 - L + T Software 2 

Uitslagen 2e divisie - 2e ronde: 

Taveres 2 
Valkencourt 3 
De Kuub 2 
Renata 1 
Kadans 2 
Valkencourt 4 
Taveres 1 
o:r. r. c. 4 
J.C.V. 1 
Jeep 2 
Luto 2 
Waalwijk 1 
The Back Hands 3 
Deso 1 
Tanaka 2 
Luto 3 

- Kadans 1 
- Achilles'68 
- Veldhoven 1 
- Veldhoven 2 
- Flash 2 
- Stiphout 2 
- Valkencourt 5 
- B.T.T.C. 1 
- O.T.T.C. 5 
- Alico 1 

J.C.V. 3 
T.T.C.V./Rath 

- The Back Hands 
- Roosendaal 2 
- The Back Hands 
- Tanaka 1 

3 
2 

1 

5 
4 
4 
3 
3 
1 
1 

19-21 

Hotak teruggetr. 
0 - 10 

10 - 0 
10 - 0 (regl.) 

4 - 1 
4 - 1 
4 - 1 
4 - 1 
3 - 2 
2 - 3 
2 - 3 
1 - 4 
3 - 2 
3 - 2 
4 1 
5 - 0 
0 - 5 
2 - 3 
3 - 2 
0 - 5 
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Uitsla·gen Je divisie - Je ronde: 

T.C. S. 2 
Smash'70 2 
Waalwijk 5 
The Back Hands 4 
B.T.T.C. 2 
J.C.V. 5 
O.T.T.C. 6 
Alico 2 
Veldhoven 5 
Flash 8 
Geldrop 4 
De Meppers J 
Taveres J 
Stiphout J 
Taveres 6 
Geldrop 5 

- Luto 4 
- B.T.T.C. J 
- Vice Versa'51 2 
- Waalwijk 4 
- Never Despair 2 
- T.T.V.E. 2 
- Hyperion 2 
- J.C.V. 7 
- Taveres 4 

Geldrop J 
Flash 4 

- Veldhoven J 
Valkencourt 8 
Veldhoven 4 

- Flash J 
- Taveres 5 

0 - 5 
5 - 0 
0 - 5 
0 - 5 
J - 2 
n.g. 

5 - 0 
1 4 
1 4 
2 J 
4 1 
J 2 
4 1 
1 4 
1 4 
5 0 

S T A N D E N L I J S T 1 e G E D E E 1 T E R E K R E A N T E N - K 0 M -

P E T I T I E R E G I 0 D E N B 0 S C H 1985/1986 
============================================================================= 

Groep A Groep B 

1. P.J.S. 1 9-16 1. Nev. Desp. 1 8-16 
2. T.T.V.E. 1 9-14 2. P.J.S. 2 8-12 
J. J.E.E.P. 1 9-12 J. J.C.V. 1 8-12 
4. J.E.E.P. 2 9-12 4. T. T.V.E. 4 8-12 
5. T.T.V.E. 2 9-10 5. P.J.S. J 8- 8 
6. Ali co 1 9-10 6. Nuland 1 8- 6 
7. T.T.V.E. J 9- 6 7. J.E.E.P. 5 8- 4 
8. J.E.E.P. J 9- 6 8. J.E.E.P. 4 8- 2 
9. Ali co 2 9- 2 9. J.C.V. 2 8- 0 

10. TTCV/R. 1 9- 2 

Rectificatie's. 

In het overzicht van de Brabantse teams in de landelijke competitie i9 abusie
velijk verzuimd om de informatie van het Dames-team van Smash'70 uit Standdaar
buiten te geven. 
Smash'70 werd ongeslagen kampioen, met 20 punten, in de 4e divisie en komt mo
menteel uit in de Je divisie. 

Excuses voor deze omissie. 

Bij de verwerking van -de copie op het Bondsbureau zijn nogal wat typefouten ge
slopen in sommige artikeltjes. 
Vooral in het artikel "Europa-Azië" staan een aantal storende fouten zowel in 
de tekst als bij de namen. 
De "begrijpende lezer" zal de strekking wel begrijpen en de echte namen weten. 
Om alle misverstanden weg te nemen wil ik toch de belangrijkste punten corri
geren: 

lle-lle regel: " .••..... een fraaie ralley, ..•••..•• etc. waardoor je afgeleid 
wordt". 

15e regel: Il zo'n toernooi, niet de Il 

De redactie kan niet garanderen dat herhalingen uitgesloten zijn, omdat in de 
verwerkingsprocedure geen eindcontrole van de redactie mogelijk is. 
Gaarne begrip hiervoor. 

Wil van den Bragt 8 
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Nieuws in ' t kort 
''Spierpijn-toernooi". 

De Eindhovense studenten tafeltennisvereniging Taveres organiseert op 22 . maart 
weer zijn jaarl~jkse "Spierpijn-toernooi", waarvoor verenigingen uit de Regio 
Eindhoven .zijn uitgenodigd. 
Op- het toernooi worden vele sporten beoefend, behalve tafeltennis. 

,Bouwaccommodatie Veldhoven gestart. 

In febrqari heeft de Veldhovense wethouder van sportzaken de eerste steen ge
legd, voor de Veldhovense tafeltennisaccommodatie. Na jaren van zorgvuldige voor
bereiding, hoopt Veldhoven de nieuwe competitie in zijn eigen "home" te spelen. 

. , 
, ,,. 

1-------------------.,;··f .. · ,_",,., . 
. -: uit de clubbladen· j :~ ~ 

p : : -

- I ,. ;-:. 
1 "';, .. ;,, 

Het clubblad van TTV Belcrum uit Breda heeft de successen van de jeugd op de 
we.lpenda.gen bij Vice Versa' 51 in Oudenbosch vermeld. 
In februari en maart komen nog twee dagen speciaal voor welp~n • 

. Hopenlijk kunnen de organisatoren , na afloop de lezers van Mixed, wat achter
grondinformatie geven over deze jeugdactiviteit . 

TTV Geldrop bestaat dit jaar 12~ jaar. Aan het eind van het seizoen wordt dit 
feit gevierd met een vriendschappelijke ontmoeting in Dendermonde. 

lTV Kadans uit Best heeft een uitwisseling met de Zwitsere TTV Kloten uit Zurich 
op het programma staan. Een oud-lid, dat zich in Zwitserland gevestigd heeft, 
heeft de 'Kadans-leden uitgenodigd. 

"Kluts", het clubblad van TTV Stiphout publiceert frequent een Top-15. In janu
ari stond op nr. 1 "De su_pporters van Stiphout" met "That's where friends are 
for". 

Het OTTC-clubblad "Van de groene tafel" vraagt leden 1% van hun tijd te besteden 
aan OTTC. 
Men rekent voor dat 33% wordt besteed aan slapen, 20-25% aan werk, 10% aan TV~ 
kijken. 
1% komt neer op ongeveer 2 uur per week ·in een verenigingsjaar (43 weken). 

· "Smal", het clubblad van Never Despair uit Den Bosch kondigt een nieuwe activi
teit aan om v·an te dromen: een pyjama-toernooi. Deelnemers wordt verzocht in de 
gebruikelijke nachtkleding achter de tafel te komen. 
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09-03 ????? 

09-03 ????? 

12-03 Valkenswaard 

15-03/ 16-03 Wouw 
Vught 

Valkenswaard 
Tilburg 

23-03 Gorssel 

27-03 Div. Zalen 

30-03/ 31-03 Venray 

31-03 Eindhoven 

05-04/12-04 Praag 

13-04 Den Haag 

19-04 Div. zalen 

20-04 Breda 

20-04 ????? .... 
0 

25-04 Ei.ndhoven 

' 

EVENEMENTEN AGENDA 

Wedstrijdkalender voor het seizoen 1986. 

Inlichtingen: Jos Coenen J. v. Schoonvorststraat 1 
5611 PK Eindhoven (tel. 040-122718) 

Finales 
Jeugd C/D Meerkampen 

Toptoernooi 

Nederland-Polen 

Regionale Kampioenschappen 

B-Jeugdranglijsttoernooi 
(niet voor Brabant) 

Halve finales Bekercompetitie 

Red Starstoernooi 

Jeugdteamtoernooi 

Europese Kampioenschappen 

Nationaal Pupillen 
en Welpen Toernooi 

Einde Tweede Competitiehelft 

Ladies Grand-Prix 

Nationale Bekerfinale 

Wedstrijden CTW - Competitiecommissie 

Jeugd C, D 
Welpen C 

Senioren 

Interland 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Jeugd B 
Welpen C 

Senioren 

Senioren + Jeugd 

Jeugd 

Senioren 
Tnvit:A.tie 

Pupillen en 
Welpen 

Competitiespelers 

Dames 
Invitatie 

Senioren 
Teams 

Commissieleden 

CTW-Brabant 
Jannie Teeuwen tel. 04920-37861 

CTW-Landelijk 

Sportcommissie 
Wim Schuurman tel. 013-674024 

t.t.v. Hotak'68 
t.t.v. Jeep 

t.t.v. Valkencourt 
t.t.v. Irene/ Red Star'58 

JC afd. Ijsselstreek 

Bekercompetitieleider 
Thorn de Jonge tel. 01640-34112 

t.t.v. Red Stars Venray 

t. t.v. TTCE 
Jan Schenkelaars tel. 040-429754 

Sportcommissie 
Wim Schuurman tel. 013-674024 

afdeling den Haag 

Afdelingscompetitieleiders 

ETTU 
t.t. v. Breda 

CTW-Landelijk 
Jan v.d. Munnik tel. 055-410839 

Jos Coenen tel. 040-122718 



26-04 Helmond 

27-04 Helmond 

27-04 Helmond 

26-04/27-04 Eindhoven 

30-04 Div . Zalen 

30-04 Valkenswaard 

30-04 Rotterdam 

03- 05/04-05 Tegelen 

03-05 Tilburg 

03-05 Eindhoven 
T.H . 

04-05 Horst 

10-05/11-05 Heeze 

19-05 Delft 

24-05 ????? 

01-06 Valkenswaard 

25-05 ????? 

14-06 Tilburg (Irene) 

-' 
-' 

,, 

Nederlandse Jeugdkampioenschappen 

Open Helmondse Kampioenschappen 

Recreatietoernooi 

Internationaal Studententoernooi 

Finale Bekercompetitie 

Finales Jeugdbekercompetitie 

Zilveren Battoernooi 

Tegel toernooi 

Brabantse 
Basisscholen Kampioenschappen 

Jeugd Olympische Dagen 
div. sporten 

Halve finales 
NationaleJeugdmeerkampen 

Zuid Nederlandse 
Kampioenschappen 

Phoenix Prinsenstadtoernooi 

Nederlandse 
Basisscholen Kampioenschappen 

finales 
Nationale Jeugdmeerkampen 

Afdelingsontmoeting 
Brabant-Limburg-Aken-Belgisch Limburg 

NTTB-Jeugdcup 

Jeugd 
Individueel 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Senioren + Jeugd 
Recreanten 

Studenten 
Invitatie 

Senioren 

Jeugd 

Senioren + Jeugd 

Senioren + Jeugd 

Basisscholen 
Brabant 

Meisjes 

Jeugd A,B 
Welpen 

Senioren + Jeugd 

Senioren 

Winnaars 
Afdelingen 

Jeugd A,B 
Welpen 

Jun. Int. Kad. 
Welpen Invit. 

Jeugd 
Invitatie 

' 

t.t.v. Stiphout 
Frans Geubbels tel. 04920-43664 

t.t.v. Stiphout 
Micky van Hoof tel. 04920-41657 

t.t.v.Stiphout 
Frans van Os tel. 04920-37201 

t.t. v. Taveres 
tel. 040-473232 

Bekercompetitieleider 
Thorn de Jonge tel. 01640-34112 

A/CC Brabant 

afdeling Rotterdam 

t.t. c. Tegelen 

CTW-Brabant 
Sjoerd Baarda tel. 04167-72111 

Stichting Sportservice/N.O.C. 
Raymond Gradus tel. 040-53725 

CTW-Landelijk 
Jan Hogers tel. 04767-1501 

t.t.v. de Meppers 
Ad Peeters tel. 04959-2065 

t.t. v. Phoenix 

Jeugdcommissie-Landelijk 

CTW-Landelijk 
Jan Hogers tel. 04767-1501 

CTW-Brabant 
Ad Peeters tel. 04959-2065 

CTW-Landelij k 
Albert Janssen tël. 08813-1402 


