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Begin maart heeft het nieuwe Hoofdbestuur van de NTTB zijn beleidsplan gepresenteerd. 
Door de Bondsraad is dit plan zeer goed ontvangen. 
Het ontbreken van een beleidsplan was enkele maanden geleden één van de redenen om het 
oude bestuur naar huis te stur en. 
Dat in zo'n korte tijd, een goed ontvangen Beleidsplan is gemaakt, is voor de redaktie 
van Mixed aanleiding om daar ruime aandacht aan te besteden. 
Het zou te veel papier "vreten" om het volledige· plan, met planning (korte, middellange 
en lange termijn) en financiële consequenties op te nemen. 
Daarom 1s een beknopte weergave gegeven van de belangrijkste punten uit het plan. 
Van de Brabantse Bondsraadleden mag verwacht worden, dat zij evt. na afstemming met ver
enigingsbestuur, de concretisering van dit plan gestalte geven. 

Op het moment dat de copy voor deze Mixed is ingeleverd, is het Valkenswaa~dse Valken
court bijna kampioen van Nederland. Voor het eerst in het meer dan 40-jarige bestaan van 
de Afdeling, komt de Nederlandse kampioen bij de Heren, uit ons midden. (De dame s van 
Helmond presteerden dit meer dan 20 jaa r geleden). 
De redactie feliciteert Valkencour t, dat in 't eers te jaar in de "nieuwe gedaante", de 
"greep naar de macht" heeft gerealiseerd. 



Het behalen van de titel zal voor weinigen een verrass i ng ziJ n. 
De sponsor, verantwoordel ijke bestuursleden, coach en eerste team- spelers hebben 
alle benodigde maatregelen genomen en middelen ingezet om het geste l de doel te rea
liser en. 
Hopelijk heeft dit succes een zodanige stimulerende werking op jeugdige talenten, 
dat zij in de toekomst de Nederlandse top vormen (die ook meete l t in Europa) en daar
mee het tafeltennis ook in de breedte op een hoger plan brengen. 

Veel leesplezier, 

Wil van de Bragt. 

P.S.: De uitslagen van de Regionale kampioenschappen konden helaas niet meer meege
nomen worden. 
Volgende maand krijgt U hier,van een compleet overzicht. 

uit de bestuursvergadering 

Verslag afdelingsbestuursvergaderingen op 13 februari en 12 maart 

- Het voorstel om te komen tot een collectieve ongevallenverzekering voor haar 
leden en begeleiders is inmiddels overgenomen door het hoofdbestuur. Zij is dan 
ook voornemens een collectieve ongevallenverzekering in te voeren voor haar 
50.000 leden. Dit voorstel is reeds besproken tijdens een informele bijeenkomst 
van de afdelingsvoorzitters. Het ligt in de bedoeling om deze in te laten gaan 
per september 1986. Tijdens de bondsraadvergadering van 31 mei zal mogelijkerwijs 
hierover beslist worden . In afwachting hiervan zal door de afdeling geen stappen 
worden ondernomen. 
- Tijdens de Brabantse kampioenschappen zijn door de Brabantse tafeltennisjeugd 
grote vernielingen aangericht aan inventaris en kleedkamers van de City-sporthal. 
De t.t.v. Stiphout is inmiddels conform de overeenkomst aansprakelijk gesteld voor 
deze schade. Het afdelingsbestuur betreurt in hoge mate deze gang van zaken en 
zij hoopt dat in de toekomst de aanwezige jeugdleiders willen letten op dit soort 
calamiteiten. Bovend~en constateert het A.B. dat onsportief gedrag van met name 
de oudere jeugdcategorie hand over hand toeneemt. Het afdelingsbestuur zal in de 
toekomst niet schromen om tegen dergelijke onregelmatigheden op te treden en zij 
wijst erop dat leden van het A.B., J.C. en Bondsgedelegeerden ten alle tijde be
voegd om wedstrijden te onderbreken bij onsportief gedrag. Ik wijs er echter op, 
dat dit soort zaken primair de verantwoordelijkheid is van de verenigingen. 
- Ter complementering van het afdelingsbestuur zoeken wij 'nog naar een kandidaat. 
Gegadigden kunnen contaét opnemen met de voorzitter. Het is overigens zo dat alle 
A.B.-leden zich herkiesbaar hebben gesteld voor het komende bondsjaar. Daarnaast 
wordt nog naarstig gezocht naar mensen, die deel willen u i tmaken van de éommissie 
Toernooien en Wedstrijden. 
DENKT U AAN DE AFDELINGSLEDENVERGADERING OP 24 MEI 

Kaderweekend op 25/26 april 

Op 9 januari is een landelijke campagne van start gegaan, dat als thema mee kreeg: 
"'Sport, zelfs ik doe het". De campagne is o.a. opgezet om de terugloop van het 
ledenaantal binnen de verenigingen om te buigen in een toeloop. Naast allerlei 
manifestaties is ook het streven om het service-pakket, dat verenigingen bieden 
aan haar (nieuwe) leden, te verbeteren c.q. aan te vullen. In dit kader organis
seert de commissie S.T.D. in samenwerking met de N.K.S. op 25 en 26 april a.s. 
een instructie/voorlichtingsweekend, dat gehouden wordt bij Valkencourt te Val
kenswaard. Het vangt aan op vrijdagavond 19.00 uur en eindigt op zaterdagmiddag 
16.00 uur. 
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Inmiddels hebben de secretariaten van de Brabantse verenigingen een uitnodiging 
ontvangen voor dit weekend. Dit weekend is dus bedoeld voor de recreatie / jeugd
leiders, trainers en bestuursleden' van de verenigingen. Kortom voor iedereen, die 
bezig is met de opvang van leden. Aan de orde komen dan ook speelse wedstrijd
vormen, alternatieve tafelopstellingen, roulatiesystemen e.d. Bovendien zal van 
gedachten gewisseld worden over de vraag, hoe wij nieuwe leden kunnen opvangen. 
Ik hoop dat u diverse leden binnen uw vereniging kunt warm maken voor dit ~eekend. 
De inschrijving sluit op 12 april en kosten inclusief overnachting bedragen /25,00. 
Voor meer informatie of voor een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met 
het N.K.S.-buro (tel.:073-138884, de heer B. Vermeulen). 

Jeugd-Olympische Dag 

De jeugd-olympische dag op zaterdag 3 mei te Eindhoven belooft een ware happening 
te worden. Rondom een grootse sportdag, waaraan ook 24 tafeltennisters meedoen, 
zal een KIJK&DOE-manifestatie worden gehouden met onder meer sportshows, sport
bios, sportcircuit en sportkennismaking, daarnaast zullen diverse topsporters dit 
evenement bezoeken. Inmiddels hebben 24 meisjes uit de categorie tot 16 jaar een 
uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de sportdag met voor de twee besten 
een landelij k vervolg op 7 juni te Papendal. Iedereen kan echter meedoen aan de 
KIJK&DOE-manifestatie, die eveneens gehouden wordt op het TH-sportcomplex te 
Eindhoven. 

A&B-diploma's 

De afdelingspers- en propagandacomissie heeft besloten de voorjaarsafname van het 
A&B-diploma vast te stellen op zaterdag 24 mei. Ook di~ jaar rekenen WlJ weer op 
een massale opkomst van de jeugd. Voor hen, die problemen hebben met deze datum 
zal in overleg gezocht worden naar andere oplossing. De verenigingen zullen mid
dels Rond de Tafel begin april een uitnodiging hiervoor ontvangen. Boekjes kunt 
u bestellen te Zoetermeer. 

Raymond Gradus 
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Nieuw Hoofdbestuur, beleidsplan en organisatie 
Op zaterdag is de Bondsraad van de NTTB bij elkaar geweest om het definitieve Hoofd
bestuur te installeren, en andere voorstellen te bespreken. 
Enkele belangrijke onderwerpen die daar besproken zijn, bevatten ook voor verenigings
besturen informatie die nuttig is. 
Het gaat in deze Mixed te ver om het volledige Beleidsplan op te nemen. U vindt dan 
ook een selectie- en samenvatting van de belangrijkste onderdelen, zonder dat aange
geven is deze op korte, middenlange of lange termijn worden gerealiseerd . 
De Bondsraad was vol lof over het Beleidsplan, zowel de inhoud als over de manier 
waarop dit in zo'n korte termijn tot stand was gekomen. 
Tevens stel ik U in dit artikel de nieuwe HB-leden voor en de voorgestelde organisa
tie structuur. 

a. Leden nieuwe Hoofdbestuur. 

Paul Koopman (32 jaar) 

opleiding: gymnasium 
wiskunde Katholieke Universiteit Nijme gen 

beroep 1976 - 1982 wetenschappelijk medewerker Medische Sta tistiek VU te Am
sterdam 
1982 - heden Statisticus bij Duphar 

bestuurlijke inspanningen : Afdeling Amsterdam; wedstrijdsecretaris, penningmee
ster/vice voorzitter, sedert 1984 voorzi tter Sedert 1983 bondsraads
lid. 

Ton van Happen (28 jaar) 

opleiding: bestuursambtenaar 
beroep : welzijnsambtenaar gemeente 's-Gravendeel. 
bestuurlijke inspanningen: 5 jaar AB- lid Brabant + bondsraadslid; 

1982 - 1985 lid Sportcommissie +chef d'equipe Nederlandse jeugdp loeg . 

Theo van Eijden (64 jaar) 

opleiding/beroep: HBS -A; Accoun tant AA - Belastingconsulent FB 
bestuurlijke inspanningen: sedert 1946 in besturen van plaatselijke verenigingen 

(voetbal - honkbal) met name t.b.v. financiële zaken; 

1982-1983 Voorzitter afdeling 't-Gooi 
1984 - heden Penningmeester NTTB 

Piet Römgens (52 jaar) 

opleiding/beroep: Piloot 
Studie werktuigbouwkunde 
Studie arbeidskunde 
Econoom 

bestuurlijke inspanningen: 
7 jaar voorzitter t.t.v. G~spen 

10 jaar AB Utrecht 3 jaar ACL 
- 2 jaar technische zaken 
- 5 jaar voorzitter 

5 jaar sportcommissie, waarvan 3 jaar als voorzitter, tevens HB-lid. 
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Bob Lijesen (42 jaar) 

opleiding: Kandidaatsexamen natuurkunde, scheikunde 
Doctoraalexamen lichamelijke opvoeding 

beroep tafeltennistrainer 
bestuurlijke inspanningen: 

3 jaar voorzitter/wedstrijdsecretaris US 
12 jaar bestuurslid of commissielid NMB/VDO 

3 jaar voorzitter jeugdcommissie afd. Amsterdam 
3 jaar lid landelijke jeugdcommissie 
1 jaar lid sportcommissie 
1 jaar lid opleidingscommissie 
3 jaar competitie leider afd. Amsterdam 

Ron Adriaans (31 jaar) 

opleiding: universitaire studie rechten 
beroep juridisch stafmedewerker Afdeling rechtspositie van de Centrale 

Personeelsdienst Gemeente Zwolle 
bestuurlijke inspanningen: 

1977 - 1980 HB-lid voor jeugdzaken 
1976 - heden diverse commissielidmaatschappen (Jeugdzaken, 
Toernooien en Wedstrijden, Competitiezaken, Opleidingen) 
1981 - 1983 bestuurslid Juridische faculteit Kath. Universiteit 
Nijmegen. 

Hanny Ritsema - van Oosterzee (43 jaar) 

opleiding/beroep: middelbare opleiding 
huisvrouw in tafeltennis famil ie 

bestuur lijke inspanningen: 
mede oprichtster t.t.v. Ritola (voorzitter/pennm.) 
oprichtster t.t.v. Bornholm (voorzitter/secretaris) 
Pers en propaganda afdeling Groningen 
Voorzitter afdeling Groningen + propaganda 
kontaktpersoon Old Timers Club. 

b. Belangrijkste punten uit 'het Beleidsplan 

1. Doelstelling nota 

Uiteenzetting hoe het HB de landelijke organisatie qua structuur efficient 
wil laten functioneren. Tevens is een opsomming van aandachtspunten gegeven, 
met een aanduiding van de financiële consequenties, planning en prioriteits
stelling. 

2. Uitgangspunten 

Ledental van de NTTB vergroten, en de leden een gevarieërde en a~ngename tegen
prestatie voor hun contributie te geven door: 
- Verbeteren van de service naar de leden toe 
- Verbeteren van het gezicht van de NTTB naar buiten 
- Creeëren van voldoende topsport mogelijkheden. 

3. Organisatiestructuur 

- Ontkoppeling HE-functie en commissievoorzitterschap 
- Vermindering aantal bestuursleden in HB 
- Samenvoegen commissies stimulering Tafeltennis Deelneming en Jeugdcommissie 
- Instelling Medische commissie 
- Sportcommissie wordt Topsportcommissie 
Voor de voorgestelde organisatie structuur zie elders in dit blad. 
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4. Beleidspunten 

a. Instelling van: 

- Herstructureringscommissie 
- Automatiseringscommissie 
- Public Relations functionaris 
- Onderzoek naar betrekken bedrij fs tafeltennis en andere niet-NTTB 

tafeltennisactiviteiten bij de NTTB 
Verdere integratie gehandicapten-tafeltennis in overleg Nederlandse 
Invaliden Sportbond. 

b. Financiël 

- Streven naar jaarlijkse sluitende begroting 
- Opstellen meerjaren plan voor 3 jaren vooruit 
- Stimulering opgeven niet-competitie gerechtigde leden 
- Vermindering lasten voor de NTTB van het bon dsorga a n Ta f e l tennis 

c. Topsport 

- Meer geld voor topsport uit externe midd e len 
- Andere trainingsbouw 
- Medische en maatschappelijke begeleiding 

d. Wedstrijdwezen 

- Duidelijke dispensatie re ge ling 
- Evenwichtige opbouw van de planning van evenementen 
- Ontkoppeling organisatie van evenementen en he t vinden van sponsors . 
- herbezinning en vereenvoudiging licentie s y steem 
- Vereenvoudigde reglementering jeu g dmeerkampen (me er rekening houden met 

sterkte) 

e. Competitie 

Praktische oplossing voor overgang jeugd/senioren 
- Vergroting aantal competitiespe lende meisjes/dames 
- Uitbreiding aantal teams in ere - en l e divisie 
- Vier-mans teams in ere - e n le divisie 
- Voorstellen voor verlenging competitieseizoen 

r. Recreatie zaken 

- Optimaal gebruik maken van landelijke Sport Stimuleringsakties. 
- Vervaardigen e.n verspreiden van propaganda materiaal 

Starten cursus recreatie tafeltennisleider. 

g. Jeugdzaken 

- Integratie recreatiebeleid met jeugdbeleid 
- Dispensatieregeling verduidelijken. 
- Overgang jeugd naar senioren praktischer oplossen voor sterke jeugd. 

h. Opleidingen 

- Onderzoek naar teruglopende belangstelling voor c urs us s en 
- Invoeren trainerslicentie /Reglement trainingsbevoegdheid 
- Herziening A-cursus, bijscholingen. 



finales jeugd, c / d meer kampen 

Op zondag 9 maart werden in Sportcentrum Irene de finales afgewerkt van de Jeugd 
C/D Meerkampen. Op 14 tafels werden 7 klassen afgewerkt. In totaal moesten 196 
wedstrijden worden gespeeld. 
Voor 't eerst waren de jeugd meerkampen verdeeld in C en D- licenties, bij de 
jongens junioren, aspiranten en pupillen. Een goede beslissing omdat nu toch 
meer jeugdleden gestimuleerd zijn om te trainen, hun best te doen. Het bereiken 
van een Brabantse finale en daar ook nog een prijs winnen, is voor veel jeugd
leden toch een belangrijke gebeurtenis. 
Opvallend daarbij is echter wel, dat met name de allerjongsten zo bezeten zijn 
van winnen, dat zelfs de geringste tegenslag al leidt tot ongecontroleerd spel 
en .... gedrag. Een verstandige, relativerende coaching is hier ze ker gewe nst, 
wil deze jeugd net vroegtijdig afhaken, als ze het idee krijgen, dat ze t och niet 
goed presteren. 

Een ander organisatorisch aspect, n.a.v. de s plitsing C-D jeugd, is dat de 
krachtsverschillen tussen de finalisten kleiner is. Dat hee ft weer t ot gevolg da t 
partijen langer duren en dikwijls pas in de derde game met 21 -19 beslist worden. 
Wellicht dat bij de planning van het ti jdschema meer rekening gehouden kan 
worden. 
Zondag moest maar liefst 1/3 deel van de wed s trijden, in dri e games be slis t 
worden. 

Voor alle deelnemers was er een herinneringsvaantje, de nrs 1 t/m 3 in 't elke 
klasse ontvingen een bronzen, zilveren of "go uden" prijsje. 
De 55 deelnemers kwamen uit 27 verenigingen . Er waren 10 verenigingen die drie 
of meer finalisten hadden. 

Wil v.d. Bragt. 

De Uitslagen 

Meisjes Junioren Me1sjes Aspiranten 

l. A. Gudden Flash 5 1. P. Meeuws T.C .O. '78 6 

2. s. Gutensohn Budilia 5 2 . J.v.d. Mossevelde Veldhoven 5 

3. N. Vermeulen Budilia 3 3. M. Twardy Budila 5 

4 . M. Kremers v.v.' 51 3 4. A. Kwak Tana ka · 4 
5. E.v. Beuken Pr'beek 3 5. M. Magielse Fijnaart 3 

6. Y. Derksen Stiphout 2 6. c. Rijkers Stiphout 2 

7. J. Ouwe kerk ' Pr'beek 0 7. G. Kolmans T.T. V. E. 2 
8. A. Knook Fijnaar t ·1 

Jongens Junioren D. Jongens Aspiranten c 

l. T. Bo gers Desa 7 1. P.v. Mall Valkencourt 6 

2. c. Beem TTCV/R 6 2 . P.v.d Brand Ka dans 5 
3. E. Thijs sen Pr'beek 3 3. H. Smans B. S.M. 5 

4. c. Michael Markie- 4. H. Ge even Eenentwintig 4 

zaat 3 5. M.v. Opstal Belcrum 3 

5. R. Hendriks Irene 3 6. F. Hoek Valkencourt 3 

6. M. Peek Irene 3 7. A. Krijnen OTTC 2 

7. M. Marcehal Ka dans 2 8. R. Overdij k TTVE 0 

8. c. Kees Geldrop 1 
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Jongens Aspiranten D Jongens Pupillen c 

1. L. Smulders Valken- 1. M. v.d. Molen L + T 7 
court 7 2. F.v. Lieshou t TTCV/R. 5 

2. R. Peters Veld- 3. E. Sanders Achilles 5 
hoven 5 4. M. v.d. Goor OTTC 4 

3. J. Verwegen Ka dans 4 5. F.v. Gils Belcrum 2 
4. A.v.d. Berg OTTC 4 6. A. Steenbak Hotak'68 2 
5. R. v.d. Sman Fijnaart 3 7. 0. Bohy TTCV/R. 2 
6. M. v.d. Heyd en TTCV/R . 3 8. J, Paauwels Belcrum 1 
7. E. Sparidans Luto 1 
8. · R.v. Zand-

vliet Desa 1 

Jongens Welpen 

1. W. Cornuyt L + T 6 
2. N. Landa Hotak'68 6 
3. M. Kerkhof B'Hands 5 
4. B. Pe te rs Lut o 3 
5. s. Cornuyt L en T 3 
6. L. Steenbak Hotak'68 3 
7. W. Linssen Ka dans 2 
8. L. Gerri t se N.Desp. 0 

Jongens Junioren c. Jongens Pupi llen D. , 
1. R. Broeders Belcrum 6 1. c. Bartels Veldhoven 5 
2. J. Valk Flash 5 2. B. v. Zuylen TTCV/ R 4 
3. A. Scholtus 't Markiezaat 4 3. D. Staals Achilles'68 4 
4. E. v.d. Kuyk Irene 4 4 . J. Samuels TTVE 3 
5. M. Gerards BSM 3 5. R. Zimmerman Veldhove n 3 
6. M. Verwi jmeren Prinsenbeek 2 6. J. Gardeslen Hotak'68 2 
7. P. Lauwerij ssen Back Hands 2 7 . D. Ben nik Tanaka 0 
8. H. Heeren Flash 1 8. P. v. Rooy Nev . Despa i r N. O. 

Meisjes Pupillen. Meisjes Welpen. 

1. I. v. Zundert v.v. 1 51 5 1. E. v.d. Linden Belcrum 7 
2 . F. v. d. Putten ATTC 5 2. J . de Jong Back Hands 5 
3. M. Elshof Son en Br. 4 3 . A. v. Ham ATTC 5 
4. J. de Jong Tanaka 3 4. M. Sleegers ATTC 5 
5. H. Kolen Bergeijk 2 5. M. v.d . Wijk Flash 3 
6. J. Soffers Hotak'68 2 6 . K. Palinkx Hotak'68 2 
7. M. v.d. Bussche TC0 '78 0 7 . K. v.d. Bruggen 21 l 
8 . D. Lodewij ks L en T N.O. 8 . G. de Vocht Stiphout 0 
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bekercompetitie recreanten 

Het "experiment" van de N.T.T.B.afdeling Brabant om een bekercompetitie voor re
creanten te creëren blijkt een groot succes te zijn. 
Op zondag 2 maart j.l. speelden bij Tanaka in Etten-Leur 16 teams om een plaats 
in de finale te bereiken. Hetzelfde gebeurde bij Red Star in Goirle. Er werd ge
speeld in 4 poules. 
De nummers 1 en 2 van de poules gingen over naar de kruisfinales. 

Uitslag kruisfinales: 

Markiezaat 3 
Vice Versa'Sl 1 
Breda 1 
Breda 3 

- Fijnaart 1 
- Breda 2 
- Markiezaat 1 
- Breda 4 

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

De w:ii.nnaars hiervan, evenals de winnaars in Goirle gaan door naar de finales. 
Deze worden gespeeld op 26 april a.s. bij Irene te Tilburg. 

De opzet van deze competitie is een schot in de roos. 
De sfeer bij Tanaka was gezellig. Dit zal ongetwijfeld ook het geval zijn ge
weest in Goirle. Qua sterkte verschilden de deelnemers niet veel van elkaar. 
Vaak waren er 3 sets nodig om uit te maken wie de punten ' binnen kon halen. 
De deelnemers waren all emaal enthousiast. 
11.De volgende keer doe ik beslist weer mee" was een veel gehoorde reactie. Jam
mer dat er maar 10 verenigingen aan de oproep gehoor hebben gegeven. Hier ligt 
duidelijk een taak voor de besturen, om deze bekercompetitie onder de aandacht 
van hun recreanten te brengen. 
Hopelijk wordt dit een jaarlijks terugkerend evenement. 

Een woord van dank aan de organisatoren is hier op zijn plaats. 
Zij hebben ons een fijne dag bezorgd. 

Hanneke Jongenelen 

T. T.V. Breda. 
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internationaal studenten toernooi in eindhoven 

Voor het elfde achtereenvolgende jaar wordt , in Eindhoven het Internationaal Ta
, fel tennis Toernooi voor studenten (ITT) gehouden. Taveres is weer met man en 
macht bezig om in het weekend van 26 en 27 april gastheer te kunnen zijn voor 
150 studenten. 

Door de jaren heen is dit evenement zeer volwassen geworden, ondanks het feit 
dat de organisatie steeds in handen was van weer een andere generatie Taveres
leden. 
Dankzij het relatief grote verloop binnen een studententafeltennisvereniging is 
er ieder jaar n.l. weer nieuw bloed nodig. De opgedane ervaringen worden daarbij 
zo goed mogelijk doorgegeven en speciaal hiervoor wordt na afloop van het toer 
nooi een toernooiboek bijgewerkt, wat het volgende jaar weer als leidraad kan 
gelden. 

De opzet van het toernooi is de láàtste jaren weinig meer gewijzigd en is no g 
steeds uniek, en de groot~te (?) in zijn soort in Europa . 

Op vrijdagavond/nacht komen de deelnemers(sters) uit Nederland, België, Frankrijk, 
Groot Brittannië, Duitsland en Denemarken aan in Eindhoven. Ze worden dan voorge 
steld aan hun gastheer/vrouw, een (ex- )lid van Taveres, die ze onderbrengen voo r 
het weekend (en soms wat langer). Zaterdags wordt er dan gestreden in teams, en 
op zondag (na een daverend feest) worden het individueel heren- en dames toernooi 
gehouden. De winnaars ontvangen dan zelfgemaakte kunstzinnige prijzen. ·(De 
mooiste beker valt hierbij in het niet) . 

Opvallend is de breedte van het toernooi. Spelers van ere-divisie-nivo tot aa n 
rekreanten en zesde-klassers spelen in één toernooi. Na een eerste ronde vindt 
een scheiding plaats, waarna een winnaars- en verliezerstoernooi wordt uitge
speeld. 
In het verleden hebben al heel wat "cracks" het toernooi gewonnen. Wat betreft 
Nederland o .a. de huidige heren-bondscoach Jan Vl ieg ('81) en Han Gootzen (' 84) 
die nu al weer een tweetal jaar de trainingen bij Taveres verzorgt. 
De meeste studenten gaa t het echter vooral om het deelneme n en de gezel ligheid. 
Van die groep zijn er veel die jaren achtereen terugkomen, wat geregeld hechtere 
contacten oplevert, wat ook weer kan resulteren in tegenbezoeken. 
Afgelopen jaar is bijvoorbeeld een groep Taveres - leden een weekend naar Cambridge 
geweest. 

Kom om de sf eer eens mee te maken ook langs in het sportcentrum van de TH in 
Eindhoven op 26 of 27 april. Er is dan bovendien zeer goed tafeltennis te zien. 

Er ic van Broekhoven 
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brabantse jeugdranglijsten 

(nog te verwerken: C-achtkampen jeugd + voorjaarskompetitie) 

Meisjesjunioren 
1. E.v. d. Heyden 
2. M. Vreeken 
3. G.v.d. Berg 
4. M. Musters 
5. I.v.d. Heyden 
6. J.v. Unen 
7. P. Staps 
8. M. de Bruij n 
9. E.v. Deurzen 

10. P.de Groot 
ll. N. Vermeulen 
12. K. Appels 
13. S. Gutensohn 

N. de Crom 
P. Franke 

16. S. Paetzel 
17. M.v.d. Vorst 
18. I . Meulenmans 
19. W.de Backer 
20. M. Goris 

Meisjesaspiranten 
1. J. Meeus 
2 . E. Schers 
3. M. Timmermans 
4. S.v. Geffen 
5. B. Koning 
6. K.v. Vroen-

hoven 
7. S. Kemps 
S. H. Heeren 
9. E. Noor 

10. L.v. Hooft 
11. K. Veldman 
12 . J. Dijstel

bloem 
13. M. Schoone 
14. I.v. Mosse

velde 
15. J.v.d. Boo

gaard 
16. A. Brouwers 

M. Magielse 
C. Kruyssen 

19. B.v. Zundert 
P. Meeus 

Meisjespupillen 

1. G. Hendriks 
2. B.de Bruijn 

Irene 
Ho tak 
Eenentw. 
Markiezaat 
T.C.S. 
Irene 
Luto 
T.C . S. 
Luto 
Valkencourt 
Budilia 
Ho tak 
Budilia 
Ho tak 
Tornado 
J.C.V. 
Eenentw. 
Valkencourt 
Markiezaat 
Valkencourt 

Ho tak 
Irene 
J.C.V. 
Flash 
L en T 

L en T 
J.C.V. 
T.C.S. 
L en T 
P.J.S. 
Budilia 

Stiphout 
Baékhands 

Veldhoven 

Rots 
Stiphout 
Fijnaart 
Irene 
Tanaka 
T.C.O. 

J.C.V. 
Ho tak 

126 
109 
103 

97 
79 
71 
59 
58 
57 
50 
48 
34 
32 
32 
32 
31 
29 
27 
23 
21 

154 
148 
124 
113 

89 

88 
75 
54 
50 
47 
45 

36 
32 

28 

27 
25 
25 
25 
24 
24 

187 
135 

Jongensjunioren 
1. H. Nelissen 
2 . A.v. Sprang 
3. R. Vogelaar 
4. T. Boon 
5. R.v.d. Vorst 
6. T. Bottram 
7. P.v. Hout 
8. G.v.d. Braak 
9. P. Manders 

10. E.v. Dijk 
ll. P. Noor 
12. R.v . Rooy 
13. R. v. Elzakker 
14. W. Nijkamp 
15. M. Dierickx 
16. M. v. Spall 
17. J. Valk 
18. J.v. Geel 
19. M. Michels 
20 . E.v. Kuik 

Jongensaspiranten 
1. B.v. Haren 
2. T. Vogelaar 
3. L. Mar tens 
4. M.v.d. Vorst 
5. J .v. Lier 
6. H. Buijs 
7. J. Huigen 
8. D. Marcovic 
9. K. Sengers 

10. F .v. Sprang 
ll. E.v. Amersfoort 
12. E. Oerlemans 
13. F.v. Alberda 
14. M.v. Loon 
15. R. Ossenblok 
16. H. Geeven 
17. M. Scholten 
18. B.v. Geffen 
19. P. Hofman 
20. D.v. Langerak 

Jongenspupillen 

l. H. Tuan 
2. M. Heeren 

OTTC 
Irene 
T.C.S. 
L en T 
Backhands 
Bergeyk 
Renata 
J.C.V. 
Stiphout 
J.C.V. 
OTTC 
Valkencour t 
Ho tak 
Backhands 
Veldhoven 
Irene 
Flash 
Bergeyk 
Stiphout 
Irene 

L en T 
T.C.S. 
Geldrop 
Backhands 
J.C.V. 
Ho tak 
Ho tak 
Belcrum 
Bergeyk 
Irene 
Flash 
T. c. s. 
Flash 
Ho tak 
Backhands 
Eenentw. 
Fl ash 
Never Despair 
arre 
Belcrum 

Veldhoven 
Backhands 

182 
137 
131 
124 
123 
llû 
99 
% 
8 2 
80 
(;l) 

61 
60 
5 2 
50 
L,8 

47 

40 
39 

339 
113 
95 
9 3 
91 
90 
78 

65 
') 0-

(,() 

54 
47 
39 
38 
35 
34 
33 
31 
30 

165 
156 
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3. T.v. Hees Ho tak 90 3. J. Duys OTTC 91 
4 . Y.v. Sprang Irene 82 4. H. Schuurman Irene 78 
5. R.v. Rooy Stiphout 80 5. F. de Wit Veldhoven 76 
6. e.v. Doorn OTTC 52 6 . M.v . Schayk OTTC 63 
7. M. Pel leg.rom Rotac 49 7. R. Sprang Never Despair 51 
8. E.v. Opdorp J.C.V. 46 8 . T. Jansen Ho tak 50 
9. J.v. Zundert Vice Versa'51 45 9. B. Schraven Never Des pair 48 

10. D. Lodewijks L en T 41 10. J. Swinkels Red Star 30 
11. D. Mand ers Stiphout 36 F.v. Lieshout TTCV/R. 30 
12. A. Pellegrom Rotac 35 F.v. Gaal Vice Versa'64 30 
13. c. Ot ten Flash 25 13. c. Robben Red Star 28 
14. S.v. Roos en- Achilles R. v .d. Moosdijk Meppers 28 

daal 21 W. Boogaart Ho tak 28 
H. Twardy Budilia 21 16 . R. Wel lens Vice Versa'64 ' ) 7 

'- ' 
16. H. Kolen Bergeyk 20 1 7. P. Duitsman Eenen tw. 26 
17. e.v. Peer Vice Versa'5 1 15 18. A.v.d. Kerkhof Flash 2 5 

P. Dam Vice Versa'51 15 19. J. Pauwels Belcrum 22 
19. F.de Groot Always Fair 10 20. P.v. Hulten Elshou t 20 

D.v. Meeuwen Flash 10 L.v. Langera k Belcrum 20 
F.v.d. Putten ATTC 10 

Meisjeswelpen Jongenswelpen 
l. W.v.d. Heuvel Stiphout 97 l. R. Duivis Vice Versa'51 120 
2. P. Klijn Elshout 87 2. R. Verstijlen Backhand s 97 
3. D.v. Roos en- Achilles 3 . M. Bot tram Bergeyk 73 

daal 72 P. Maatman Flash 73 
4. D. Vaessen Achilles 29 5. T. Ngo Xuan Never Despair 64 
5. L.v.d. Kruij s Flash 20 6 . E.v. Roovert Flash 57 
6. e.v. Iersel Red Star 19 7 . M. Wagener Luto 38 
7. M. v.d. Wijk Flash 15 8. N. Landa Ho tak 37 
8. M. Slegers ATTC 11 9. E. Sterrenburg Never Down 34 
9. A.v. Ham ATTC 9 10. J. Hermus Ho tak J O 

J.de Jong Backhands 9 11. F. Steenbak Ho tak 20 
E.v.d. Linden Belcrum 9 M. Kerkhof Backhands 20 

13. H. v . Gemert TTCV/R. l l) 

14. J. Ridder Ho tak J8 
15. M. Nieuwenhuy-

zen Bron 16 
J. Mezenberg Br on l.6 

17. F.v.d. Vlist Mand 14 
R. Simons Tornado 14 

19. R.v. Dielen J. C.V. 1 ~ 
20. W. Cornuy t L en T 9 

D. Cloots Tornado 9 

veteranen taf el tennistoernooi 
Op zondag 25 mei 1986 organiseert de Old Timers Club Nederland onder leiding van 
good-old oud-tafeltennisinternationaal Will van Zoelen in samenwerking met TTV , 
Irene wederom een nationaal veteranentoernooi waaraan IEDEREEN mag deelnemen in
dien men 35 jaar of ouder is. 
Zowel bij de heren als dames worden in diverse lee ftijdsklassen gespeeld begin
nende vanaf 35 jaar terwijl de oudste categorie begint bij 60 jaar en ouder. 
Er wordt gespeeld in de vorm van meerkampen in eigen-, open- en dubbelklasse. 
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De aanvang is gepland om 10.00 uur in de enige landelijke B-tafeltennisakkommo
datie Sportcentrum Irene, Insulindestraat JA, Tilburg, telefoon 013-360236 ter
wijl het einde ligt rond 18.00 uur. 

Het inschrijfgeld bedraagt in totaal f 7,50 per persoon over te maken .op post
rekening 40.76.57 of bankrekening 67 89 66 370 NMB ten name van Old Timers C.Lub 
Nederland te Noordwijk of op de tournooidag zelf. 

Het inschrijfformulier gaarne voor 22 mei 1986 zenden aan: 
Dhr. Will van Zoelen, Postbus 42, 2200 AA Noordwijk - tel. 01719-13553 óf 
Sportcentrum Irene, Insulindestraat 3A, 5013 BA Tilburg. 

De sporthal is 25 mei a.s. geopend vanaf 09.00 uur en voor telefonische info rma
tie cq. inschrijfformulieren kan men ook terecht bij Wim Schuurman, Saliehof 53, 
5044 AS Tilburg, tel. 013-674024. 

Wedstrijdaanschrijvingen vinden niet plaats; iedereen die het inschrijfformulier 
ingezonden heeft, wordt vriendelijk verzocht om 9. 30 uur in het Sportcentr·um 
aanwezig te zijn. Eventueel kan men zich ook telefonisch aanmelden voor deelname 
en het bedrag van f 7,50 voldoen op de tournooidag zelf. Gemakkelijker kan het 
al niet! 

De Old Timers Club Nederland onder de bezielende leiding van Will van Zoelen als
mede de t.t.v. Irene rekenen, evenals in de afgelopen jaren, wederom op een 
grote opkomst en tegelijkertijd op een opnieuw gezel lige en sportieve tournooidag 
in één van 's-lands fraaiste tafeltennisakkommodaties met optimaal materiaal 
en een uitermate gezellige ontmoetingsruimte. Allemaal ingrediënten die voor een 
optimale tafeltennisdag zorgen en waaraan iedereen boven de 35 jaar kan deelnemen, 
ook al is men geen lid van de Nederlandse Tafeltennis Bond of van een verenigin g . 

Graag tot ziens in Sportcentrum Irene op 25 mei a.s. 

t. t.v. IRENE 

Wim Schuurman - voorzitter. 

INSCHRIJFFORMULIER NATIONAAL VETERANENTAFELTENNISTOURNOOI 

Zondag 25 mei 1986 Sportcentrum Irene - Insulindestraat 3A - Tilburg 

aanvang: 10.00 uur - einde: circa 18.00 uur. 

Naam ....................... ............................ 
Adres ................................................... 
Postcode ....•.....•....• Woonplaats ...•..........••••....... 

Geslacht man / vrouw Leeftijd 

Lid N.T.T.B. ja / neen Lid N.T.T.B. geweest ja/neen 

Speelt dubbel met ....................•....... . . ·············· 

Inschrijfgeld f 7,50 per persoon all-in voor deelname eigen-, open- en dubbel
klasse is heden overgemaakt op postrekening 40.76.57 of bankrekening 67.89.66.370 
NMB t.n.v. Old Timers Club Nederland N.oordwij k 

Inschrijfformulier zenden aan voor 22 mei 1986 : 

Dhr. Will van Zoelen - Postbus 42 - 2200 AA Noordwijk tel. 01719-13553 
of Sportcentrum Irene, Insulindestraat 3A, 5013 BA Tilburg, tel. 013-360236 

14~ 

" 

: 



D'e leeftijdsklassenindeling is: 
zowel voor dames als heren AA 

A 
B 
c 

35 t/m 
40 t/m 
50 t / m 
60 jaar 

39 jaar 
49 jaar 
59 jaar 

en oude r 
Samenvoe ging van bepaalde klassen 
klasse onvoldoende. 

mogelijk indien aantal inschrijvingen in een 

nieuws in het kort 

Trainingskamp 

Van 28 Juli t/m 1 Augustus wordt in de Sporthal de Heyhorst in Scherpenzeel, f/ 
het jaarlijkse trainingskamp gehouden. 
De kosten bedragen f 240,-- (incl. maaltijden, slapen enz.) 
Meer informatie bij Buro Infosport, tel. 030-434689 

Open Gemertse 

Op Zondag 20 april organiseert TTV de Bron uit Handel de Open Gemertse, voor 
jeugd en senioren. 
Voor senioren vanaf de 3e klasse, voor de jeugd alle klassen van de afdeling . 

Veldhoven opent op 31 mei 

De nieuwe accommodatie van TTV Veldhoven zal officieel worden geopend op 31 me i. 

Recreanten tafeltennis 

De twee verenigingen die in één van de vorige mixed's belangstellende vereni
gingen voegen om een recreanten tafeltennisontmoeting hebbe n elkaar gevonde n! 
Meer dan 25 recreanten (dames en heren) van Kadans (Best) en Irene (Tilburg) 
hebben inmiddels al een uit en thuisontmoeting gehad, die zeer succesvol zijn 
geweest. 
Alle recreanten waren zeer tevreden over de sfeer. De uitslagen waren van onder
geschikt belang. 
Welke verenigingen volgen?? 

uit de clubbladen 
Een geselecteerd aantal jeugdspelers van Flash (Eindhoven) en TTV Veldhoven 
hebben een gezamenlijk jeugdtraining gehad van de trainers van beide clubs. Zo 
lazen we in "Tafelproat" van TTV Veldhoven. 

"Klubs" van TTV Stiphout constateert dat Stiphout het opnieuw van de meisjes en 
dames moest hebben op de Brabantse kampioenschappen. 

De "clubgalm" van ATTC'77 uit Aarle-Rixtel meldt de "geboorte" van een postzegel 
catalogus met tafeltennis als thema. 
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Het boekwerkje is te bestellen bij: J.W. Reutlinger, Frans v. Therisstr. 14, 
1071 RS Amsterdam door overmaking van 14,-- op postgiro 2978027. 

"Irene Sirene" van' TTV Irene heeft twee interviews geplaatst. 14 vragen over jeugd
zaken werden aan de technische Advis~eur voorgelegd. Daarna werden dezelfde 14 
vragen aan twee jeugdleden voorgelegd. De vragen over feitelijkheden worden 't 
zelfde beantwoord (de jeugd is dus goed op de hoogte), de "meningsvragen" ver
schillen natuurlijk vanwege het verschil in interesse en verantwoordelijkheid . . 
Toch leerzaam voor bestuurders! 

Het "Tennisb(l)atje" van TTV de Rots uit Boxtel geeft een overzicht van de ver
schillen tussen "topsport", "Algemene wedstrijdsport" en "recreatiesport". 

TTV Belcrum uit Breda heeft de "competitie-loze" periode overbrugd door de 
spelers van de hoogste teams, met handicap, een onderlinge ~ompetit ie te laten 
spelen, op 5 avonden. 
Zowel de spelers als de Technische Commissie waren zeer tevreden over de opzet. 

In de 133e " Ne tfout"van J.C. V. uit Vught meldt over het succesvolle eerste Jeugd
invitatie-toernooi . 21 J.C.V.-jeugdleden hadden een een introducé meegebracht 
waarmee ze een team vormden. 

De redaktie van "Smashparade" van TTV Het Markiezaat uit Bergen op Zoom meldt dat 
geen anonieme stukjes meer worden opgenomen. Alleen de ludieke, anonieme · 
schrijvers, loeperd en Schuivert, en Speld blijven geplaatst worden . Hun namen 
zijn bij de redactie bekend. 

16 


