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~u de wereldkampioenschappen onvoldoende publiciteit voor tafeltennis hebben opgeleverd, 
moeten we dicht bij huis weer aan de weg timmeren. 
Natuurlijk is de bronzen medaille voor de dames een fraaie prestatie. En ook de heren 
hebben beter gepresteerd dan ooit. 
Maar de niet-ingewijden, de leken, die we willen interesseren voor tafeltennis, praten 
alleen over tafeltennis, als er een klinkend internationaal en individueel succes wordt 
gehaald. 

De "open deur"- politiek van China zorgt er echter wel voor dat we meer en meer van de 
echte baltovenaars te zien krijgen . In Eindhoven vo~d een interland Necerland-China 
plaats (waar we volgende maand pas over kunnen schrijven!) 
Bij het Valkenswaardse Valkencourt is een tweede Chinees ingehuurd: Tang Cheng. 
Hij moet in de drie maanden, dat hij in Nederland blijft, de Nationale titel meehelpen 
verdedigen. 

Voor de pure "sportkijkers" verbetert er niet veel. Het vingervlugge, onvolgbare korte 
spel met rubbers, waarvan de samenstelling nauwelijks bekend is, geeft maar zelden fraaie, 
lange rally's te zien. 
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Vergelijk je dit met een andere sporttak, waarin veel buitenlanders worden aange
trokken, dan trekt tafeltennis opnieuw aan 't kortste eind. 
De Amerikanen die in Nederland basketbal spelen, weten niet alleen de deskundigen 
te boeien, maar ook het grote publiek. ' En zoiets maakt de sport populairder bij 
de media en dus ook bij het grote publiek. 
Om de 90 verenigingen in Brabant ook .een toekomst te geven, is het niet alleen nod ig 
dat we in de publiciteit blijven. We moeten er ook voor zorgen dat er voldoende 
jeugd aangetrokken wordt . 

In deze Mixed staan weer 2 bijdragen over "School$port". 
Vooral voor de nieuwe opzet van de basisscholierenkampioenschap vraag ik Uw aan
dacht, omdat het de vereniging meer mogelijkheden geeft, de plaatselijke school
jeugd met tafeltennis te laten kennismaken. 

Veel leesplezier, 

Wil v.d. Bragt. 

HOOFDBESTUUR NU VOLTALLIG 

Onlangs is de heer Bert van Santen ad interim tot het hoofdbestuur toegetreden. 
Tot voor kort was de portefeuille algemene zaken nog vacant. Gezien de ervaring 
van Bert van Santen op het gebied van (sport) marketing, reclame en publiç rela
tions is er een nieuwe verantwoordelijkheidsomschrijving gemaakt voor de porte
feuilles algemene zaken en public relations. Deze portefeuilles heten nu inter
ne betrekkingen (Jan Burgers) en externe betrekkingen (Bert van Santen). Van 
beide portefeuilles treft u bijgaand een omschrijving aan. 

Bert van Santen (31 jaar) heeft diverse opleidingen en cursussen gevo+gd op het 
gebied van marketing, reclame, verkoop en public relations. Hij heeft on marke
ting en salesfuncties gewerkt bij de Telegraaf en Samson Uitgeverij. Sportmarke
ting ervaring deed hij op bij PPGH/Pro Sport als accountmanager. Dit sportmarke
tingbureau werkt voor zowel bedrijven (o.a. Philips, Mettler, AMEV) als sport
bonden (o.a. KNAU, KNZB, NIJB) en clubs (o.a. PSV). Thans is Bert van Santen 
werkzaam als accountmanager bij Stam tijdschriften BV in Rijswijk. 

Hoofdbestuurslid J. Burgers 

Portefeuille INTERNE BETREKKINGEN 

1. Het presenteren van de NTTB naar 

a. publiek 
publieksvriendelijke verzorging van evenementen waaronder 
voor-/toelichting vooraf, tijdens en na afloop 
copyservice 

• leesbaarheid geschriften e.d . 
- reclame; de zorg voor een compleet en actueel pakket aan reclame

materiaal, waaronder videobanden en de verzorging hierbij van vormge
ving en redactie op basis van inhoudelijke inbreng van deskundi~en. 

- de zorg voor organisatie, inrichting en bemanning van stands bij beur
zen e .d., i.s.m. de functionaris sportpromotie 

- ontwikkeling en begeleiding van een NTTB-huisstijl 
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b. sportrelaties 
De coördinatie van uitnodiging, ontvangst en begeleiding van gastspelers 
en begeleiders, officials etc., i.s.m. de bondsvoorzitter. 

c. leden 
- de zorg voor het bondsorgaan (incl. advertentie-acquisitie) 
- mededelingomtrent topevenementen 
- aandachtspunten voor beleid naar leden 

d. verenigingen 
- aandachtspunten voor beleid naar verenigingsbesturen 
- contactpersoon verenigings-PR-functionarissen 

2. Voorzitter afstemmingscommissie evenementenplanning. 

3. Contactpersoon vanuit HB met een commissie "Coördinatie Materiaal Productie". 

4. Coördinatie onderbrengen van (TV-gevoelige/top-)evenementen. 

Hoofdbestuurslid B. van Santen 

Portefeuille EXTERNE BETREKKINGEN 

1. De 
a. 
b. 
c. 

d. 
e. 
f. 
g. 

2. De 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

coördinatie van de uitvoering van het sponsorbeleid m.b.t.: 
het formuleren van nieuwe beleidsdoelstellingen op het sponsorterrein. 
het ontwerp en controle op de sponsorreglementering 
de presentatie van de NTTB naar het bedrijfsleven; de zorg voor het (doen) 
leggen en onderhouden van contacten met (potentiële) sponsors, leveran
ciers etc. 
de controle op het naleven van sponsorcontracten 
centrecourt-reclame 
royalities voor goedkeuring van tafeltennis-merkartikelen 
evenementen-sponsoring 

presentatie van de NTTB naar pers, radio en TV. 
een goede en tijdige voorlichting 
opvang bij evenementen 
contactpersoon tussen bond en pers 
trait d'union tussen pers en individuele NTTB-functionarissen 
aandacht voor belangstelling radio en TV (ook satelliet-TV en de niet
sportprogramma' s) 

DE VERENIGING EN DE BASISSCHOLIEREN KAMPIOENSCHAPPEN 

Zoals reeds eerder aangekondigd bestaat het plan in Brabant om voor het nieuwe 
seizoen een andere opzet te kiezen voor het basisscholierenkampioenschap. 
Hoofddoel van de nieuwe opzet is om de verenigingen meer te betrekken bij deze 
NTTB-aktiviteit, zodat de basisscholieren ook bekend worden met de plaatselijke 
tafeltennisclub(s). 
De Jeugdcommisie BCTW en Pers-Propaganda commissie van de afd. Brabant hebben 
gezamenlijk de marsroute besproken. 
In plaats van één afdelingstoernooi, is het de bedoeling dat de eerste ronde 
zoveel mogelijk plaatselijk of regionaal gebeurt, met een doorstroming naar het 
afdelingstoernooi en landelijk toernooi. 
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Momenteel worden al door een aantal- verenigingen, in de herfst- of kerstvakantie 
schooltoernooien georganiseerd . In de toekomst kunnen deze toernooien de basis 
vormen voor een verdere doorstroming naar de afdelingskampioenschappen. 
Om tot een volledig beeld te komen, waar scholierentoernooien worden georganiseerd , 
én of men eventueel daartoe bereid is, zal tegelijk met de stukken voor de afde
lingsleden vergadering een enquête formulier mee gaan . 

SCHOOLSPORT IN OSS 

Reeds vijf jaar wordt in Oss een schoolsport activiteit georganiseerd. 
De doelstelling van schoolsport is de scholieren in een zo vroeg mogelijk stadium 
kennis te laten maken met een zo groot mogelijk aantal takken van sport, en om 
zoveel mogelijk leerlingen ertoe over te brengen om sportieve aktiviteiten zo 
regelmatig en met zoveel mogelijk plezier te laten beoefenen. 

Aan de door de stichting georganiseerde sportactiviteiten wordt ook deelgenomen 
door de Osse tafeltennisvereniging OTTC. 
Voor het seizoen '86/87 worden twee periodes steeds 8 weken een uur lang op speelse 
wijze getafeltennist . 
De deelnemende leerlingen betalen hiervoor f 7,50. 
OTTC stelt het kader en de tafeltennisruimte beschikbaar . 

Wellicht dat het de moeite waard is voor verenigingsbesturen, om in de eigen gemeen
te eens na te gaan of er onder auspiciën van de gemeente en/of een stichting tot 
dergelijke activiteiten worden georganiseerd. Iedere tafeltennisactiviteit die er 
voor de jeugd wordt georganiseerd biedt mogelijkheden voor verenigingen, om de tafel 
tennissport in een positief daglicht te stellen, en daarmee een kans op toeloop van 
nieuwe leden. 
Ook in Best, heeft TTV Kadans goede ervaringen opgedaan, en een goede pers gekregen , 
bij deelname aan een schoolsport activiteit. 
Meer informatie kan ingewonnen worden bij de redactie of bij het overlegorgaan 
School en Sport, te Zeist, 
t.a.v. Hr. Frans v. Gastel 

Zinerdorf laan 9 
Postbus 398 
3700 AJ Zeist 
(Tel. 03904-20847) 

10 JAAR BRABANT IN BEWEGING 

Voor de BRABANT IN BEWEGING-dagen wordt 1987 een jubileumjaar. Voor de tiende maal 
worden van 6 tot en met 14 juni 1987 in Brabant allerlei activiteiten georganiseerd 
onder de slogan Brabant in Beweging. In de tien jaar dat de Braban~ in Beweging
dagen bestaan is de activiteit uitgegroeid tot een activiteit met zo'n 25.000 deel
nemers en daarmee het grootste sportevenement in onze provincie. Het doel van de 
Brabant in Beweging-dagen is mensen kennis te laten maken met allerlei sportmogelijk-



heden in de eigen omgeving. Ook dit jaar Z1Jn daar weer tal van mogelijkheden voor. 
Naast de 'oude' activiteiten zoals de ' Open Dagen', activiteiten in het kader van 
gehandicaptensport en de provinciale fietsdag met de 'Ronde van Brabant', school
sportactiviteiten, Sport Overdag en Meer Bewegen voor Ouderen zijn er ook een aantal 
nieuwe evenementen. 
Zo wordt op zondag 14 juni op de Beekse Bergen een Brabantse Water Sport Doe Dag 
georganiseerd. Op deze zondag kunnen alle bezoekers van Beekse Bergen kennis maken 
met diverse takken van watersport. De Koninklijke Nederlande Vereniging voor 
Leraren Lichamelijke Opvoeding bestaat 150 jaar, evenals de afdeling west van deze ' 1 

vereniging. In het kader van dat jubileum organiseert de afdeling west tijdens de 
Brabant jn Beweging-dagen een groots scholentoernooi. En natuurlijk niet te vergeten 
de kleurrijke rij diversen. 
Iedereen die in de periode van 6 tot en met 14 juni 1987 een activiteit organiseert 
die open staat voor iedereen kan deelnemen aan de Brabant in Beweging-dagen. Omdat 
1987 een jubileumjaar is ontvangt u als organisatie van Sportservice Noord-Brabant 
een BiB-bon ter waarde van f 25,--. Deze kortingsbon geeft u in 1987 recht op f 25,-
korting op diensten van Sportservice Noord-Brabant, zoals b.v. spel & sportuitleen, 
abonnement werkgids, boekjes Sportservice Praktijkreeks enz. Daarnaast geeft Sport
service ondersteuning in de vorm van het gratis beschikbaar stellen van 50 affiches, 
stickers voor organisatoren en deelnemers en het verzorgen van de publiciteit. Voor 
meer informatie en aanmeldingsformulieren kunt u tijdens kantooruren bellen naar 
Sportservice Noord-Brabant, tel.: 013 - 350755, Mirjam Kuper. 

LICENTIE-RANGLIJSTEN VOOR DE WEST-BRABANTSE JEUGD 

Binnen het regio-overleg is besloten een proef te gaan nemen met ranglijsten voor 
C- en D-spelers en speelsters bij de jeugd. 

WAAROM? Slechts de top-jeugd, de trotse bezit~ers van een A-of een B-licentie, 
is in de licentie-zaken geïnteresseerd. De middenmoters zijn hiervan slecht op de 
hoogte, het is in de huidige opzet voor hen ook niet interessant. 

POGING. Door het publiceren van ranglijsten per leeftijds- en licentiegroep hopen 
we wat meer belangstelling voor deze zaken te wekken. De poging is vooral opgezet 
om te ervaren of iets dergelijks administratief haalbaar is. 

OPZET. Het uitgangspunt is, zoals bij elke ranglijst, het verzamelen van punten. 
Tijdens de proefperiode kunnen er op drie manieren punten behaald worden: 

1. Door het winnen van partijen tijdens kompetitiewedstrijden. 
2. Door minimaal een poule te winnen op een beperkt aantal tournooien. 
3. Door wedstrijden te winnen bij de C- en D-meerkampen van de afdeling 

Brabant. 

LICENTIETRAPPEN. Afhankelijk van leeftijd en licentie worden spelers en speelstes 
op een licentietrap geplaatst. Deze 'trappen' komen overeen met de jeugdklassen 
bii de Brabantse Kampioenschappen. Er zijn vijf trappen. Hoeveel punten je krijgt 
voor een gewonnen partij hangt af van je eigen trap en van die van je tegenstander. 

PUNTEN HALEN. Per partij kun je 0,1,2 of maximaal 3 punten verdienen: 
0 punten bij winst op een tegenstander van een lagere trap 
1 punt bij winst op iemand van dezelfde trap 
2 punten bij winst op iemand die een trap hoger staat 
3 punten wanneer gewonnen wordt van iemand die meer dan een trap hoger staat 

TRAPPEN EN LICENTIES. In onderstaande tabel kun je aflezen op welke trap je thuis
hoort. 
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JONGENS MEISJES 

trap 1 junioren A en B junioren A en B 
aspiranten A aspiranten A 

trap 2 junioren C junioren C 
aspiranten B aspiranten B 
pupillen A pupillen A 

trap 3 junioren D aspiranten c 
aspiranten c pupillen B 
pupillen B welpen A 

trap 4 aspiranten D pupillen c 
pupillen C welpen C 
welpen A 

trap 5 pupi llen D 
welpen C 

ACCOMMODATIENIEUWS 

Bouwplannen. Geldrop en Achilles'68 in vergevorderd stadium. 

Als alles volgens plan verloopt spelen de Geldropse tafeltennisverenigingen Geld r op 
en Achilles'68 de nieuwe competitie (oktober'87) in een eigen ruimte. 
De besturen van beide verenigingen hebben de handen ineen geslagen, om gezamenlijk 
een bestaand oud kerkgebouw aan te kopen, en deze te verbouwen tot een tafeltennis
ruimte , van 20xl9 m., met kantine en bestuurskamers. 
Op 2 april houden beide verenigingen afzonderlijk een ledenvergadering over de 
plannen én de fusie. 
Indien de leden van beide verenigingen já zeggen tegen de plannen, kan alles in een 
stroomversnell ing komen, want de voorbereidende maatregelen ( met overheid, banken, 
waarborgfonds spert en brouwer(s) ) zijn zowat afgerond . 
Animators Harrie Vaessen (Geldrop) en Cees v. Roosendaal (Achilles) kunnen de leden 
zeer concrete gegevens voorleggen op de voor 15 april geplande gezamenlijke leden
vergadering . 
Het gebouw zal gekocht worden voor f 25.000,--. De verbouwingskosten zijn beraamd op 
f 175.000 ,--. De St ichting Waarborgfonds Sport staat garant voor f 85.000,--. De 
bank wil een lening verstrekken van f . 170.000,--. De (ver)bouwtekening is door de 
gemeente goedgekeurd. Alleen Gedeputeerde Staten moet het nog passeren. Met een 
brouwer is een contract "onderweg". 
Om de toekoms tige fusie en samenwerking tussen de 75 leden van Achilles en 65 
Geldrop- leden zo soepel mogelijk te laten verlopen, is een stuurgroep, met vertegen
woordigers van beide verenigingen, al enige tijd bezig om de werkzaamneden en activi
teiten te inventariseren. 
Het gebouw zal aan alle eisen voldoen die tafeltennis (en gehandicapten sport) vol
doen . Zo komt er bijvoorbeeld een stralingsverwarming via het plafond in, zodat de 
speelruimte optimaal benut kan worden. 
Zodra het gebouw off iciëel in gebruik genomen wordt zullen wij nader terugkomen op 
dit initia tief. 
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INGEZONDEN STUK OVER DE BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 

Hierbij een reactie op het artikel naar aanleiding van de Brabantse Kampioenschap
pen 1987, in de mixed van januari 1987. 

Deze reactie schrijf ik als lid van de N.T.T.B. afdeling Brabant die als ex C.T.W. 
en organisator van diverse evenementen, de Brabantse Kampioenschappen na aan het hart 
ligt. 

De redacteur van mixed geeft in het artikel een warm pleidooi om de Brabantse Kam
pioenschappen te laten organiseren door meerdere verenigingen tesamen, opdat opti
maal gebruik gemaakt wordt van faciliteiten, kennis, ervaringen en hulpmiddelen. 
Natuurlijk moet dit kunnen. In het verleden zijn Brabantse Kampioenschappen talloze 
malen door meerdere verenigingen tesamen georganiseerd. 
Het samen met andere verenigingen organiseren van de Brabantse Kampioenschappen hoeft 
echter geen voorwaarde te zijn om het toernooi te doen slagen. 
Er zijn voorbeelden te noemen van Brabantse Kampioenschappen die goed verliepen en 
slechts door één vereniging georganiseerd werden. 

Ik ben van mening dat enkele uitgangspunten bij de organisatie van Brabantse Kam
pioenschappen centraal moeten staan, zoals: 

de capaciteiten van het toernooi moet zo zijn dat er in principe geen beperking 
is in het aantal inschrijvingen. Met andere woorden: alle Brabantse N.T.T.B.-ers 
moeten kunnen deelnemen. 

- de Brabantse Kampioenschappen moeten organisatorisch goed in elkaar zitten en 
zo mogelijk gespeeld worden in een representatieve accommodatie met voldoende 
capaciteit. 

Andere zaken zoals de plaats waar de Brabantse Kampioenschappen georganiseerd wor
den, wie de organsiatie voor zijn rekening neemt en welke mensen er allemaal bij 
betrokken worden, zijn mijns inziens van secundair belang. 

Het afdelingsbestuur heeft tot taak om, bij het gunnen van de organisatie aan een 
organisator, een aantal zaken te checken opdat de afdeling Brabant een Brabants 
Kampioenschap krijgt die het verdiend. 

Of er tijdens de organisatie personen ervaring op kunnen doen in het organiseren 
van toernooien is geen primaire zaak. Ik denk trouwens dat er geen enkele "ervaren" 
organisator in Brabant moeite mee zou hebben om anderen er bij te betrekken. Cen
traal blijft echter de organsiatie. Het "scholingseffect" komt op een tweede plaats. 
In die zin ben ik het eens met de slotopmerking van Wil van de Bragt die schrijft: 
"Hoofdzaak is toch dat we de Brabantse tafeltennissers, van alle sterkten, op één 
dag onder optimale condities een goede prestatie willen laten leveren en een ge
zellig toernooi te spelen". 

Met vriendelijke sportgroeten, 

Frans Geubbels. 

UITSLAG 3E WELPENACTIVITEIT REGIO EINDHOVEN 

Op 22 febr. werden te Budel teamwedstrijden gespeeld volgens het Daviscupsysteem. 
De groepen waren naar sterkte ingedeeld. Per vierkamp konden er hoogstens 15 
games, dus ook 15 punten behaald worden. 
Bij de driekampen hoogstens 18 punten. 
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Groep A. 

1. Eef Feyen-Richard v. Rooy 9 p. 
2. Danny van de Eventuin-Joris v. Wanroy 9 p. 
3. Marco Reinkingh-Frank Saugers 7 p. 
4. Thijs v.d . Steen-Okkel Klaver 5 p. 

Groep B. 

1. Eric v. Diepen-Chantal v. Waardenburg 
2. Anton v.d. Sommen-Louis v. Deurzen 
3. Cindy Maes- Martijn van de Ven 
4. Danielle v.d . Steen-Jules Looymans 

Groep C. 

1. Jolanda v . Houtert- Rob Vermelis 
2. Rob Twardy-Sjeffri Kuipers 
3 . Sandra Vogels-Wendy Vlamings 
4. Ebeline Brons-Jan Hendriks 

Groep D. 

1. Maarten Tromp-Eddy Duprée 
2 . Gert Hoogaars-Gert Jan v. Beek 
3 . Judith Eichhorn- Peggy Cremers 
4. Richard Schoop-Eric Sidler 

Groep E. 

1. Susanne v.d . Wal-Marylou Duisters 
2. Cathelyne Tooten-Raymond Verspaget 
3. Hugo v. Soest- Marjan Tecklenburg 
4. Jeroen Bakermans-Ruud Verspaardonk 

Groep F. 

1. Edwin Klomp- Matti Aarts 
2. Roel Govers- Etienne Compen 
3 . Simone v.d. Steen-Dirk v . Heereveld 

Groep H. 

1. Jeroen Daemen-Mark Walravens 
2. Marcel Raaymakers-Mark Botter 
3. Arno Hoogaars-Karin v.d. Wal 

TAFELTRAININGSKAMP RAVENBOS TE SCHIMMERT. 

14 p. 
8 p. 
8 p. 
0 p. 

11 p. 
8 p. 
7 p. 
4 p. 

9 p. 
8 p. 
7 p. 
6 p. 

11 p. 
11 p. 

6 p. 
2 p. 

10 p. 
6 p. 
2 p. 

11 p. 
7 p. 
0 p. 

Tafeltennisvereniging Schimmert organiseert dit jaar voor de tiende keer het trai
ningskamp RAVENBOS. De eerste week is van maandag 27 juli tot en met zaterdag 1 
augustus en de tweede week van maandag 3 tot en met zaterdag 8 augustus. 
Dit trainingskamp is voor iedereen (leeftijd van 12-22 jaar) ongeacht zijn/haar 
nivo, 
Nadat de inschrijvingen binnen zijn worden de groepen, welke uit 8 personen be
staan, op sterkte geselecteerd. Iedere groep krijgt een vaste trainer en krijgt 
bovendien ook een training van een gasttrainer. Deze gasttrainer zal dit jaar 
iemand zijn uit de Zweedse herenselectie. 
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Er wordt per dag 8 uur getraind (tafeltennis en conditie), waarvan het merendeel uit 
tafeltennistraining bestaat. Verder vindt er ook een training met behulp van een 
tafeltennisrobot plaats en worden video-opnamen van trainingen gemaakt, welke later 
door de trainer met de groep worden bekeken en geanalyseerd. 
Voor f 211,75 per week wordt je getraind door gediplomeerde trainers (o.a. Louis 
van Dick (Kluis), René Ruyschop, Frans Bark en Anco Balfoort van Schimmert, Vincent 
Jansen van A.T.C. en Adriaan Schellekens van Budilia en Valkencourt). 
In de prijs is inbegrepen de trainingea, volpension in de voormalige kostschool van 
het Oblatenklooster Ravenbos, een tegoedbon van f 10,-- te besteden bij alle Posno
sportdealers en een verrassing in het kader van het 10 jarig jubileum. 
Verder is er behalve wat zakgeld, een goed humeur en een goede instelling niets 
vereist. 
Indien je nog meer inlichtingen wilt hebben of een inschrijfformulier, neem dan even 
contact op met Adriaan achellekens, Dr. Kuiperstraat 18, 6021 XD Budel, 
tel. 04958-3138 of met René Ruyschop, Rooseveltstraat 74, 63333 EE Schimmert, 
tel. 04404-1675. 
De sluitingsdatum van inschrijving is 30 mei. Slechts 80 personen kunnen per week 
geplaatst worden en uiteraard geldt hier wie het eerst komt het eerst maalt. 

INTERNATIONAAL STUDENTEN TAFELTENNISTOERNOOI 

In het weekend van 25 en 26 april vindt het jaarlijkse internationale tafeltennis 
toernooi voor studenten plaats. Het wordt georganiseerd door de Eindhovense stu
dentenvereniging Taveres. 
Dit evenement is het grootste in zijn soort in Europa. 

Op vrijdag worden de ca. 150 deelnemers (-sters) uit de Benelux, Duitsland, Frankrijk, 
Groot-Britannië en Denemarken, ontvangen en ondergebracht bij de Eindhovense stu
denten. 
Op zaterdag wordt gespeeld in teams van 2 personen, en op zondag is er een indivi
dueel toernooi voor dames en heren. 

De afgelopen jaren is het toernooi in Nederlanse handen gebleven. (H. Gootzen 1984, 
E. Winnubst 1985-1986). 
Of dat dit jaar ook weer zal lukken is de vraag gezien de sterke internationale 
bezetting. 

Op zaterdag en zondag wordt begonnen om 10.00 uur in het Sportcentrum aan de O.L. 
Vrouwenstraat 3 te Eindhoven. De finales beginnen om 16.00 uur. 

Belangstellenden zijn van harte welkom. 

VOOR U GELEZEN 

SPORTLIEDEN 1 86 GEHULDIGD 

'Rein Vogelaar is gisteravond uitgeroepen tot Steenbergse Sportman 1986'. In de 
burgerzaal van het gemeentehuis kreeg hij de beker uit handen van wethouder Ad 
Adriaansen van sportzaken. De Steenbergse sportploeg van vorig jaar werd het eerste 
meisjesteam van tafeltennisvereniging TCS. 

Verder was er een eervolle vermelding voor Roland Uytdewilligen. En tot sportani
ma tor' 86 werd c. Godschalk uitgeroepen en eervolle vermeldingen in die categorie 
waren er voor P. Delhez en L. Ligtenberg. 



ANDERE OPZET. 

De sportcommissie had deze keer gekozen voor een wat andere opzet van de prijs
uitreikingen. Niet in de gemeentelijke sporthal, maar in de burgerzaal. Deze was 
gisteravond goed bezet met vertegenwoordigers van een groot aantal verenigingen. 
Burgemeester en wethouders, raadslieden, leden van de sportcommissie en belang
stellenden bezochten de prijsuitreikingen. Vogelaar was voorgedragen door de tafel
tennisvereniging TCS. Hij kreeg zijn prijs voor een aantal opvallende prestaties 
bij het Nederlands kampioenschap en de Zuidnederlandse Kampioenschappen. Ook 
speelde hij een zeer sterk toernooi in België en was hij de beste tijdens het 
trainingskamp van de N.T.T.B. 
Vorig jaar viel Vogelaar ook al in de prijzen. Samen met broer Ton en Eric Oer
lemans maakte hij toen deel uit van de beste sportploeg. 
Uytdewilligen is voorgedragen door de biljartvereniging Steenbergen en wordt door 
deze club het talent voor de toekomst genoemd. Hij behaalde tijdens het gewestelijk 
kampioenschap een tweede plaats en werd vijfde in de finale libre groot. Uytde
willigen is bovendien kampioen van Steenbergen. 

Godschalk was in 1962 oprichter van Krego en vervult nog steeds een bestuurs
functie, waarvan al zestien jaar voorzitter. Delhez werd voorgedragen door voet
balvereniging Steenbergen, omdat hij altijd bereid is mee te doen en in te vallen 
bij afwezigheid van een trainer. Bovendien verzorgt hij jarenlang de blessures en 
de trainingen van wielrenners in de wintermaanden. 
Ligtenberg is al vijftien jaar lid van de technische commissie van de atletiekver
eniging Diomedon. Hij is recreatie-sportleider en was jarenlang jeugdtrainer, 
voorzitter en coördinator. 

T.C.S. 

Het meisjesteam van T.C.S. bestaat uit Marjon de Bruijn, Inge van der Heijden en 
Henny Heeren. Zij behaalden in de landelijke C-klasse de titel en promoveerden 
naar de landelijke A-klasse, waar de dames op de derde plaats eindigden. 
Gisteravond werden ook de beste wielrenners van 1986 bekendgemaakt. John Nijssen 
van de Steenbergse Courant reikte de prijs uit aan Mark Castelijns, een nieuwe
ling, omdat hij over tien wedstrijden in West-Brabant de meeste punten binnen
haalde. Op de tweede plaats eindigde Matty de Baat, amateur, en drie werd Peter 
Bos, ook een nieuweling. 

J UBILEREND VALKENCOURT "TRAt<TEEHT" BHABANT OP MEERKAMPEN 

Op 2 juni viert de Valkenswaardse tafeltennisvereniging Valkencourt hec 25-jarig 
bestaan. 
Ofschoon in die 25 jaar de naam en behuizing nogal eens veranderd zijn, is de 
"harde kern", de trouwe leden, niet veel gewijzigd. 
Valkencourt wil de Brabantse tafeltennissers die jubileren op een originele 
manier mee laten vieren. 
Vanaf 25 april tot eind mei zijn er 8-kampen voor diverse klassen jeugd en 
senioren. 
Het tijdschema ziet er als volgt uit: 

25 april aspiranten/pupillen c 
26 april senioren G/H-licentie 

3 mei senioren E/F-licentie 
16 mei junioren-C en welpen 
23 mei pupillen/ asp. A/B-licentie 
30 mei junioren A/B-licentie 10 
31 mei senioren C/D-licentie 



Alle 8-kampen worden gespeeld bij Valkencourt . 
Voor meer informat ie : neem contact op met uw wedstrijdsecr etaris. 

NIEUWS IN 'T KORT 

- T. T. V. Veldhoven organiseert eind maart een toernooi voor de plaatselijke 
bedrijven en instellingen. Er wordt gespeeld in teams van 2 personen. 

- T.T . V. Kadans uit Best organiseert een toernooi voor de 16 buurtverenigingen 
uit Best . Iedere buurtvereniging mag jeugd en senioren afvaardigen. Er worden 
8-kampen gespeeld . 

- T. C. S. organiseert eind maart een gezinstoernooi . Onder en kind vormen een 
team . 

UI T DE CLUBBLADEN 

In "Taofelpraot" , het clubblad van T.T . V. Veldhoven, meldt het bestuur dat de be
groting ruimte bevat voor het uitbreiden van het aantal jeugdgroepen, voor het 
reserveren voor de aanschaf van een robot en uitbreiding van de kantine-inventaris. 
Overigens was er ook geld beschikbaar voor de vrijwilliger s van de vereniging 
(bestuur , commissieleden, bar bedienden en trainers) . Zij kregen van het bestuur 
een feestavond aangeboden . 

"Dropshotje" van T. C.S . uit Steenbergen meldt dat het jongens t eam , dat in de 
landelijke kampioensklasse uitkomt , zwaar gehandicapt is , doo r dat Ton Vogelaar 
met carnaval z i jn pols heeft gebroken. 

A. T.T . C, uit Aarle-Rixtel heeft voor alle teams plattegronden en routekaarten 
van de locaties van de tegenstanders gemaakt . De plattegronden en routekaarten 
worden beheerd in de eigen zaal . 

"Batgeheimpjes" van T.T . V. Waalwijk doet een oproep aan de leden om oude batjes 
van de zolder te halen, zodat het gebruikt kan worden bij de "open dag". 

"Van de groene tafel" van O. T. T.C . uit Oss meldt dat de vereniging na eindeloze 
en vruchteloze pogingen om via sponsoring het financiële gebeuren van O.T.T.C. 
op te doen fleuren, er een sponsor uit de lucht kwam vallen . CT-Holland heet de 
geldschieter van O.T . T.C. Ook het clubblad wordt daar nu goedkoper gedrukt. 

Bij de "ballenpr aat" in het clubblad van T.T.T. Son en Breugel wordt de oplossing 
gegeven voor het ballenprobleem. Ieder team krijgt bij het begin een doosje met 6 
balletjes, voor een heel jaar competitie. Voor eigen gebruik kan een balletje 
voor f 0,25 gekocht worden . 

In "Smashparade" van T.T . V. Markiezaat staat een consumptiebon afgedrukt. Ter ere 
van het 2ooe lid, krijgt ieder lid, na wat zelfwerkzaamheid, een consumptie aan
geboden. 
"Netfort" van J . C.V . uit Vught is in een nieuw jasje gestoken . Het ontwerp is van 
een jeugdlid . Op de opslag zijn de diverse activiteiten van J . C. V. terug te vinden . 
Tafel en bat staan centraal . 

T. T.V . Attaque heef t het eerste tafelwagentje in gebruik genomen . De constructie 
is van een eigen lid . Ook heeft Attaque voor ' t eerst in z ijn bijna 25-jarige be
staan, een gediplomeerde t rainer uit eigen vereniging. 
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In "Krabbetjes", het clubblad van de T.T.V . Geldrop staat de tekening van de nieuwe 
accommodatie. Een ruime zaal met alle faciliteiten. 

L + T organiseert eind maart een bowlingavond voor de leden. 

12 
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EVENEMENTENAGENDA 

Wedstrijdkalender voor het seizoen 1986-1987 

Inlichtingen: Jos Coenen Juralaan 12 
5627 CK Eindhoven (tel. 040-416153) 

15-03 Amsterdam 

18-03 Eindhoven 

21-03/22-03 ??? 

22- 03 Schiedam 

B~Jeugdranglijsttoernooi 

Nederland-China 

Finale 
Wintercircuit 

B-Jeugdranglijsttoernooi 

21 - 03/22-03 Bergen op Zoom Regionale Kampioenschappen 
Vught 
Eindhoven 
Tilburg 

05-04 ??? 

05-04 Horst 

12-04 Ei ndhoven 

18- 04 Div . Zalen 

19- 04/ 20-04 Venray 

19-04 Veldhoven 

Finales 
Jeugd C/D Meerkampen 

Halve finales 
Nationale Jeugdmeerkampen 

Regionale Kampioenschappen 

Einde Tweede Competitiehelft 

Red Starstoernooi 

Brabantse Bekerfinale 
Heren 2e divisie 

Jeugd B 

Senioren 
Invitatie 

Senioren 
Invitatie 

Jeugd B 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Jeugd C,D 
Welpen C 

Jeugd A,B 
Welpen 

Jeugd 

Competitiespeler s 

Senioren + Jeugd 

Senioren 

~ 25-04/26-04 Eindhoven Internationaal Studententoernooi Studenten 
Invitatie 

JC afd . Amsterdam 

TTCE/CTW-Brabant 
H. in 't Zand 

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

t . t . v . FVT tel. 010-4734860 

t . t.v. 't Markiezaat 
t.t . v. Jeep (alleen 22-03) 
t.t.v. L + T (alleen senioren) 
t.t . v. Irene /Red Star'58 

CTW-Brabant 
Sjoerd Baarda tel . 04167-72111 

CTW-Landelijk 
Jan Hogers tel. 04767-1501 

t.t . v . L + T 

Afdelingscompetitieleiders 

t . t . v . Red Stars Venray 
tel. 04780-82727 

Thorn de Jonge tel. 01640-34112 

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

. ' 



25-04/23-05 Valkenswaard 

26-04 Eindhoven 

26-04 Handel 

02/05 Goirle 

02-05 Goirle 

03-05 Helmond 

09-05/10-05 Heeze 

15-05 Goirle 

16-05 ????? 

16- 05 Veghel 

16-05 Div. Zalen 

170-5 ??? 

17-05 Breda 

22-05 Goirle 

Jubileumtoernooi 

Brabantse Bekerfinale 
Heren 3e divisie, dames 

Dr. Peppertoernooi 

Brabantse 
Basisscholen Kampioenschappen 

Brabantse Bekerfinale 
Heren le divisie 

Nederlandse Jeugdkampioenschappen 

Zuid Nederlandse 
Kampioenschappen 

Wedstrijd CTW/Competitiecommissie 
plus invitatie 

Brabantse Bekerfinale 
Jeugd 

'Oude Rotten' toernooi 

Jeugd A/B diploma's 

Finale 
Senioren A/H Meerkampen 

Ladies Grand-Prix 

Afdelingsledenvergadering 
J. v. Besouwhuis Goirle 

Senioren + Jeugd 
Meerkampen 

Senioren 

Senioren + Jeugd 

Basisscholen 
Brabant 

Senioren 

Jeugd 
Individueel 

Senioren + Jeugd 

Brabantse 
officials 

Jeugd 

Senioren 

Jeugd 
pupillen, welpen 

Senioren 

Dames 
Invitatie 

Verenigings
bestuurders 

t.t.v. Valkencourt 
Wim van Gerven tel. 04902-13960 

Thorn de Jonge tel. 01640-34112 

t.t. v. de Bron 

CTW-Brabant 
Sjoerd Baarda tel. 04167-72111 

Thorn de Jonge tel. 01640-34112 

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

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

Jos Coenen tel . 040-416153 

Jeugdcommissie Brabant 
Nico van Erp tel . 04120-32106 

TTCV/Rath 

Pers- en Propagandacommissie 
Raymond Gradus tel. 040-532725 

CTW-Brabant 
Marij ten Dam tel. 040-814409 

ETTU 
t.t . v. Breda 

Afdelingsbestuur 
Peter van Iersel 013-426690 (?) 



24-05 Valkenswaard 

28-05 Eindhoven 

31-05 Aken 

06-06 Valkenswaard 

13-06 ????? 

03-07/04-07 Papendal 

??-?? ????? 

Finales 
Nationale Jeugdmeerkampen 

Jeugd A,B 
Welpen 

CTW-Landelijk 
Jan Hogers tel. 04767-1501 

Nederlandse 
Veteranenkampioenschappen 

Veteranen Old Timers Club 

Afdelingsontmoeting Brabant, Aken Senioren en Jeugd 
Ned. en Belgisch Limburg op invitatie 

Nationale Bekerfinale Senioren 
Teams 

NTTB Jeugdcup Jeugd 
Invitatie 

Jeugdolympische dagen Meisjes geb . 
in '70 t/m '73 

Nederlandse Winnaars 
Basisscholen Kampioenschappen Afdelingen 

f.;. ,, 

Commissie Toernooien en Wedstrijden 

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

CTW-Landelijk 
Albert Janssen tel. 08813- 1402 

Pers- en Propagandecommi,ssie ' 
Raymond Gradus tel. 040-532725 

Jeugdcommissie-Landelijk 

. ,, 


