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'..,)... 
VAN DE RED ACTIE 

In de laatste Mixed voor de vakantie, nodigde ik U uit eventuele ideeën of mij
meringen over tafeltennis die tijdens Uw vakantie " opbor relden", naar de redac
tie te sturen . 
Toen ik na 4 weken vakantie weer in de straat kwam aangereden, wachtten de bu
ren ons al op . Zij waarschuwden ons voor de hoeveelheid papier, die ze u~tge
sorteerd hadden tijdens onze afwezigheid. Omdat mijn hoofd no niet naar tafel
tennis stond (de vakantie had me echt "los" gemaakt van alle dagelijke zorgen) , 
dacht ik niet aan mijn oproep . 
Later, bij het doornemen van alle papier, bleek dat ook U de dagelijkse zorgen 
was vergeten in Uw vakant ie . En daar is vakantie ook vóór! Ik was dus niet te 
leurges t eld . 
En omdat ook U nu weer volop aan de slag bent, is het toch weer gelukt de nodi
ge pagina ' s copy aan te bieden . 

Succes in de competitie en veel leesplezier . 

Wil v . d . Bragt . 
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GEANIMEERDE REGIOVERGADERINGEN 

Begin september bezocht het Afdelingsbestuur de regio's om informatie te geven 
en te ontvangen. 
De vergaderingen waren over het algemeen goed bezocht (Eindhoven bijv. 20 van 
de 30 verenigingen). Ofschoon een regiovergadering geen besluitvormende verga
dering is, blijkt het meer en meer een nuttige bijeenkomst te zijn. De vereni
gingen komen wat gemakkelijker met hun wensen, ideeën en klachten. Het AB 
treedt wat informeler op, waardoor er ook wat meer ruimte is voor bespreking 
van soms "individuele" gevallen, en er meer achtergrondinformatie gegeven wordt. 
Dit jaar was er ook een inleider over schoolsport activiteiten. De hr. v. Gas
tel analyseerde op onderhoudende wijze de taken van de overheid, school ~n 
sportvereniging t.a.v. het gemeenschappelijke doel: de jeugd zich ook sportief 
te laten ontwikkelen. 
De trends en conclusies waren wat minder gunstig: school en overheid beschik
ken in toenemende mate over minder financiële middelen, met als indirect ge
volg dat er minder betrokkenheid is. Blijven over de gemotiveerde vrijwilli
gers in de sport, die moeten proberen de overheid en de school weer meer voor 
de sport te interesseren. Met als hoofddoel de gezonde sportontwikkeling, en 
als mogelijk nevenverschijnsel: de ledenwinst of interesse voor de eigen sport. 
En dat blijft ook 'n taak van bestuurders, áls het past in 't verenigingsdoel. 
Want als je als sportvereniging alleen maar uit bent op "topsport", laat je 
het "kruimelwerk": (bijv. het opleiden van beginnende jeugd, het stimuleren, 
begeleiden) over aan andere verenigingen, en trek je de echte talenten aan door 
sport op "hoog" niveau te bieden. 
Het is dus ook in 't kader van schoolsportontwikkeling niet goed, om alle 
sportverenigingen als een homogene groep te beschouwen: en dit geldt net zo 
goed voor scholen en gemeentelijke overheden. In een van de volgende Mixed's 
zullen we wat uitgebreider terugkomen op de concrete schoolsport activiteiten. 
De rest van de Regio vergaderingen was gewijd aan concrete zaken zoals de or
ganisatie van de Open Nederlandse 1988, in de Maaspoort te Den Bosch. Het AB 
heeft zijn condities aan de Bond bekend gemaakt. De belangrijkste eis was dat 
het HB vóór 1 januari 1988 het financieel rond moest hebben, anders gaan we er 
geen capaciteit in stoppen. Laten we dat maar verder afwachten, voordat we al
lerlei plannen gaan maken. Overigens als U interessante sponsors kent, die Uw 
vereniging "te klein" vinden, dan kunt U dit doorgeven aan T. v. Happen van het 
HB. 
Elk AB-lid, m.u.v. de Technische Zaken, had verder wat plannen en of verzoeken 
te brengen: 
a) Pers en Propaganda: zie apart artikel in deze Mixed. 
b) Opleidingen: - A-cursus in Tilburg; kandidaten opgeven. 

- Cursus Recreatie Tafeltennis begeleider gaat van start in 
Veldhoven. Opgave mogelijkheid volgt. 

c) Toernooien: Oproep om ook de "wilde" toernooien op te geven, zodat de eve
nementen agenda compleet is. Opgave betekent nie, dat het toer
nooi dan ook aan alle "regels" van de NTTB wordt onderworpen! 

d) Competitieleiders: Grotere zorgvuldigheid bij teamopgave en graag een mense
lijke en vooral correcte benadering indien zich vermeen
de onrechtvaardigheden voordoen. 

Het AB zegde toe intern de boeteregeling nog eens te bespreken. De klacht dat 
bij de jeugd opvallend veel uitspelende teams beboet worden, was mij algemeen. 
De Eindhovense regio voelde er niet veel voor om ook in de afdeling met een 
dubbel programma te werken, als er 8 teams in een poule zouden komen. 
Afgezien van de organisatorische problemen (zaal beschikbaar, trainingstijd) 
lijkt het mij ook dat het een teruggang in het aantal competitiespelers ver
oorzaakt, omdat in de 4e, Se en 6e klasse er te veel spelers zijn, die het 
niet geregeld krijgen om 2 keer per week competitie te spelen. Het AB zal de 
mening van Brabant in de Bondsraad brengen, én het noodzakelijke "lobby-werk" 
doen. 

Wil v.d. Bragt. 2 



BASSISSCHOLIERENKAMPIOENSCHAPPEN 

Nieuwe opzet slaat aan. 

Ruim 20 Brabantse verenigingen gaan de regionale Basisscholenkampioenschappen 
organiseren in de Kerstvakantie. Vanuit deze regionale voorrondes gaan de win
naars door naar de afdelingsfinale. 
Het initiatief van de P & P-commissie, om in samenwerking met de CTW deze op
zet te introduceren, heeft dus voldoende respons gevonden in de Afdeling. 
Een dergelijke activiteit kan alleen slagen als er ook voldoende belangstel
ling van de schooljeugd is. 
Dat vereist weer een goede promotie-campagne. De P & P-commissie is er in ge
slaagd om de promotie en het "prijzen-geld" te laten verzorgen door een bedrijf 
dat de schooljeugd als doelgroep heeft. Het Bossche bedrijf Molenberg, uitge
vers van o.a. Okki & Taptoe, heeft z'n medewerking gegeven om de scholen en de 
scholieren via inschrijfformulieren en posters te benaderen, en iedere deelne
mer een aandenken te geven. 
Na de herfstvakantie vindt de inschrijving plaats. Ruim 1000 scholen in Brabant 
zullen worden aangeschreven. 
Met de organiserende verenigingen zijn afspraken gemaakt over de r~gio die ze 
afdekken en de opzet van het toernooi. In de november-Mixed komen we uitgebrei
der terug op deze activiteit. 

Wil v.d . Bragt. 

BRABANT IN DE LANDELIJKE COMPETITIE 

In de le Competitie-helft van 't seizoen '87/'88 nemen de volgende Brabantse 
verenigingen deel in de landelijke competitie. 

Senioren 
Dames 

Eredivisie: Hotak'68, Irene 
le divisie: -
2e divisie: Irene 2 
3e divisie: L + T, Flash, Luto, Stiphout, Belcrum, Red Star'58 
4e divisie: Hotak'68 2, Het Markiezaat, Vice Versa'Sl, Victoria, Never Despair, 

J.C.V., T.T.C.V./Rath, P.J.S., J.C.~. 2, Son en Breugel 

Heren 

Eredivisie: L + T, J.C.V . 
le divisie: O.T.T.C. 
2e divisie: L + T 2, J.C.V. 2 
3e divisie: L + T 3, Hotak'68, Irene, T.T.C.V./Rath 
4e divisie: Never Despair, Hotak 2, Luto, Never Despair 2, Valkenswaard 
Se divisie: Belcrum, Stiphout, Red Star'58, Bergeijk, Valkenswaard 2, Flash 
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Jeugd 

Meisjes A 

A-groep: Flash, J . C. V. , Ho t ak'68 
B-groep: Stiphout, Budilia , Hotak 2, Vice Versa 
C-groep: A.T . T.C . , J . C.V . 2, Bergeijk, Budilia 2, Vice Versa 2 

Jongens 

A-groep : Irene, T. C.S ., Valkenswaard, Belcrum 
B-groep: Eenentwintig, Never Despair 
C-groep : Eenen twint i g 2 , Flash , Flash 2, O. T. T.C. , Kadans, Stiphout, Veldhoven, 

Stiphout 2, Back Hands, Hotak, Belcrum 2, Vice Versa 

DANKWOORD NI CO V. ERP 

Vrijdag 22 mei was dan voor mij de dag dat het mijn laatste algemene ledenver
gadering zou zijn als AB- lid . 
Na 16 jaar toch altijd een stap , uit een college waar je altijd als team fijn 
hebt kunnen functioneren, die voor jezelf toch wel wat kriebels in de maag
streek geef t gedurende de laats t e dagen vóór de ze avond. 
Een avond die voor mij , maar ook voor mijn vrouw Anny, nog lang een avond zal 
blijven die wi j vermoedel i jk nie t meer zullen meemaken. 
Nadat Hotak ' 68 de Joh . Goossens Prijs i . v . m. de successen op allerlei gebied 
had ont vangen, verraste het AB mij om dit jaar deze prijs nog eens uit te rei
ken. Ik was met deze onders cheiding bijzonder vereerd. Temeer omdat ik het ge
noegen heb mogen smaken om me t deze persoon, die van zeer gr ote waarde voor on
ze afdeling is geweest , in het AB nog heb mogen samenwerken . 
De verrassing voor Anny en mij was nog niet compleet, nadat wij door de nieuw
bakken voorzit ter Pi et van Erp (overigens geen familie) gevraagd werden om de 
zaal te verlaten en om bij terugkomst in de zaal te horen dat rle vergadering 
besloten had mij te benoemen tot Erelid van de afd. Brabant, stond ik echt 
me t een mond vol tanden en sprakel oos. Een tweetal geweldige onderscheidingen. 
Waarvan dan wel gezegd wordt dat j e ze dik verdiend hebt, maar voor mij staat 
als een paal boven water dat je dit als solist niet kunt verdienen . 
Hiervoor heb je steun nodig . Deze steun heb ik zeker gehad van een geweldig 
draaiende jeugdcommissie in de vele jaren . 
Maar ook de steun van de vele Brabantse verenigingen. In deze jaren als AB-lid 
heb ik dan ook vele mensen leren kennen. waarmee ik vele en goede contacten heb 
gehad . Contacten die zeker voor velen van jullie nu niet afgelopen zullen zijn, 
al komen ze dan nu niet meer voort uit 'n functie binnen het AB. 
Voor deze jarenlange fijne samenwerking wil ik alle verenigingsbesturen waar ik 
mee heb mogen samenwerken danken voor deze fijne sa~enwerking. De waarderende 
woorden die zijn uitgesproken tijden de bestuursverkiezing en na afloóp door · 
vele aanwezigen zullen voor ons zeker een fijne herinnering bewaren voor deze 
16 jaren. 
Ik wil dan ook nog de mensen die ik niet heb kunnen bedanken op de A.L . U. ver
gadering via deze Mixed dankzeggen voor de fijne samenwerking in deze achter
liggende periode. Ook degenen die mij hebben gebeld of hebben geschreven wil ik 
via deze weg danken voor hun reactie . 
Ik spreek de wens ui t dat het crescendo mag blijven gaan met het Brabantse ta
fel t ennis . Ie t s waar i k het volste vertrouwen in heb , met de inzet van U allen. 
Mede namens mijn vrouw Anny , wens ik u allen het allerbeste toe, voor u persoon
lijk en voor uw vereniging . Well i cht ontmoe t en we elkaar nog eens in een van de 
vele Brabantse tafeltenni s accommodaties . 

Ni co v an Erp . 
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NATIONALE BEKERFINALE 

Bekers naar Brabant 

Het nieuwe seizoen is voor de Brabantse tafeltennistop goed begonnen. 
De nationale Bekerfinale in Weert bracht zowel bij de Dames als bij de Heren 
een Brabants succes. 
L + T, in zijn nieuwe samenstelling met Henk v. Spanje, Ron v. Spanje, Paul 
Haldan en Bart v. Haren, was niet te kloppen. Dat belooft veel voor de compe
titie. Duidelijk meer strijd was er bij de Dames. 
De Nederlandse kampioen Hotak, met Olympisch Jeugd winnaar Emily Noor en Mar
lies Somers, is voor de competitie gewaarschuwd. De Tilburgse dames van Irene, 
Ellen Schers, Heleen Hop en Annemarie Chambon, maakten duidelijk dat er dit 
seizoen ernstig rekening met hen moet worden gehouden. In de finale versloegen 
zij koningslust met 3-0. 

De einduitslagen waren als volgt: 

Heren Dames 

1. L + T 1. Irene 
2. Blauwe Werelt 2. Koningslust 
3. Dextro/Avanti 3. Hotak'68 
4. Tempo Team 4. Shot Wageningen 
5. BT Lifters 5. Tempo Team 
6. Middelburg-Z. 6. Docas 
7. Pelgrim-Odion 
8. Swift Deventer 

7. Limex/Panningen 
8. A.T.C. ~ ..... -..~ 

INTERNATIONALE JEUGD OLYMPISCHE DAGEN 

De Internationale Jeugd Olympische Dagen werden voor de eerste keer g~houden. 
Dit alles gebeurde in het prachtig gelegen sportcentrum Papendal bij Arnhem. Na 
een toespraak van drs. Dees werd daarna het Olympische lied door Lori Spee ge
zongen en al de aanwezigen deinsden vrolijk mee. Ook Antoon Geesink moest nog 
de jeugdige deelnemers toespreken. 
Om 16.00 uur begonnen de tafeltennissers in aktie te komen. De afdeling Brabant 
was sterk vertegenwoordigd door Emily Noor, Jolanda Meeus en Hennie Heeren. 
Het was alleen jammer dat West-Duitsland zich op het laatst alsnog terugtrok. 
Hierdoor moest de wedstrijdleiding onder leiding van Thijs van Veen, Jan van 
de Berg, Jan van de Munnink en Albert Jansen het schema gaan wijzigen. Nu ver
dienden de heren zeker een compliment voor de goede omzetting. Ieder speelde 
nu evenveel wedstrijden in het enkelspel. 
De enkelspelfinale ging tussen André Holt (G-Br.) en de Brabantse Emily Noor. 
In de eerste game ging Emily zeer slecht en kreeg met 11-21 klop. 
Nadat coach Marlies van Happen-Somers haar had verteld wat ze wel en niet moest 
doen ging het in de tweede en derde game duidelijk beter 21-14 en 21-15. 
Zo werd Emily Noor eerste in het enkelspel. 
In het dubbelspel waren de Nederlanders duidelijk minder sterk en kwam Emily 
Noor-Ursula Bakker pas op de vierde plaats. Hier volgen de uitslagen van de 
finale poules. 

A. de Rijk. 
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Finale poule, enkelspel, plaats 1-5 

11 Alessia Arisi (ITA) 7 Claire Potts (GBR) 21-18 18-21 21-18 
17 Emily Noor (HOLl) 15 Ursula Bakker (HOLl) 21-16 21-14 

11 Alessia Arisi (ITA) 15 Ursula Bakker (HOLl) 21- 7 21-11 
5 Andrea Holt (GBR) 7 Claire Potts (GBR) 21-10 15-21 21-15 

11 Alessia Arisi (ITA) 5 Andrea Holt (GBR) 17-21 12-21 
17 Emily Noor (HOLl) 7 Claire Potts (GBR) 21-12 21- 7 

11 Alessia Arisi (ITA) 17 Emily Noor (HOLl) 11-21 9-21 
5 Andrea Holt (GBR) 15 Ursula Bakker (HOLl) 21- 7 21-11 

15 Ursula Bakker (HOLl) 7 Claire Potts (GBR) 21-12 21-13 
17 Emily Noor (HOLl) 3 Andrea Holt (GBR) 11-21 21-14 21-15 

Eindstand 
~ 

Plaats No. Naam Nat. Sets 

1 17 Emily Noor HOLl 4 (Gold) 
2 5 Andrea Holt GBR 3 (Silver) 
3 11 Alessia Arisi ITA 2 (Bronze) 
4 15 Ursula Bakker HOLl 1 
5 7 Claire Potts GBR 0 

Finale poule, enkelspel, Elaats 6-10 

8 Debbie Toole (GBR) 6 Sarah Hurry (GBR) 21-16 17-21 21-12 
22 Ellen Schers (HOL2) 21 Cyril Onstenk (HOL2) 21-14 21- 9 

8 Debbie Toole (GBR) 21 Cyril Onstenk (HOL2) 21--16 16-21 21-13 
12 Laura Negrisoli (ITA) - 6 Sarah Hurry (GBR) 19-21 19-21 

8 Debbie Toole (GBR) 12 Laura Negrisoli (ITA) 21-11 21-19 
22 Ellen Schers (HOL2) 6 Sarah Hurry (GBR) 21-16 21-16 

22 Ellen Schers (HOL2) 12 Laura Negrisoli (ITA) 21-10 21-10 
21 Cyril Onstenk (HOL2) 6 Sarah Hurry (GBR) 21-14 21-18 

8 Debbie Toole (GBR) 22 Ellen Schers (HOL2) 21-14 17-21 19-21 
12 Laura Negrisoli (ITA) - 21 Cyril Onstenk (HOL2) 21-19 21-19 

Eindstand 

Plaats No. Naam Nat. Sets 

6 22 Ellen Schers HOL2 4 
7 8 Debbie Toole GBR 3 
8 21 Cyril Onstenk HOL2 1 (1, 2-2, 80-74) 
9 12 Laura Negrisoli ITA 1 (1, 2-2, 80-80) 

10 6 Sarah Hurry GBR 1 (1, 2-2, 74-80) 
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NEVER DESPAIR1 VEERTIG JAAR GEEN WANHOOP 

Op 27 september is het 40 jaar geleden dat de Bossche Tafeltennisvereniging 
"Never Despair" is opgericht. Voor de redactie van Mixed was dit aanleiding 
om'eens te gaan praten met het bestuur, vertegenwoordigd door Frans Willems 
en Peter Schraven. 

Club van de binnenstad 
1 

Het zal niemand verbazen dat ook "Never Despair" is voortgekomen uit een 
instuif-activiteit van een parochie . Aan het Krûisbroederhof in de binnen
stad, in het parochiehuis van de St. Cathrien , kregen de parochianen de ge
legenheid om wat ontspanning te vinden. Het was de grote opbouw-periode na 
de oorlog, waarin de geestelijkheid het verenigingsleven weer op gang bracht. 

Ook de vijftien enthousiastelingen uit de Bossche Binnenstad kregen behoefte 
om regelmatiger tegen anderen te tafeltennissen. De beste garantie daarvoor 
gaf het lidmaatschap van de NTTB. 
Toen men eenmaal vertrouwd was met die organisatie en ontdekte dat er nogal 
wat niveauverschil was, is men tafeltennis serieuzer als sport gaan beoefe
nen. Dat betekent prestatiegerichte training en proberen het niveau van de 
vereniging hoger te brengen. 
Dat kenmerkt nog het huidige "Never Despair". De drang naar de top, maar dan 
wel op basis van eigen "trainings"-arbeid en niet door financiële investe
ringen. Ook nu nog is men via aankopen er niet op uit om versneld de top te 
willen halen. 
13 Jaar heeft men alleen op afdelingsniveau gespeeld, met de le klasse als 
hoogste niveau. 
In 1960 werd door een verhuizing van Elshout naar Den Bosch de familie Wil
lems lid van Never Despair. Zo brachten drie broers Toon, Henk en Frans een 
team mee dat overgangsklasse speelde. Never Despair speelde toen le klasse 
Afdeling. 

Landelijk periode 

Met de komst van het "Willemsen-team" haalde Never Despair opvallend sneller 
het gewenste hogere niveau. Van overgangsklasse naar hoofdklasse. Twee keer 
greep Never Despair naast de promotie naar de toen hoogste klasse, de ere
klasse. 
Tot 1972 is Never Despair in de hoofdklasse gebleven. Daarna ging het slech
ter, maar het bleef wel altijd landelijk niveau . Met wisselende teamsamen
stelling. 
Men was in die tijd ook al uit de binnenstad weg naar een zaal in het Westen 
van Den Bosch, bij de Kruiskamp. 
In 1970, men speelde toen twee jaar in de Kruiskamp, was er een dieptepunt in 
het bestaan van Never Despair. Van de 4 teams· in de competitie, waarvan er 
drie landelijk speelden, gingen van het ene op het andere jaar vijf spelers 
weg. Een aanzienlijke teruggang was het gevolg. 

Vanaf die tijd is men meer jeugd aan gaan trekken, om de opbouw vanonderop 
te beginnen. Men realiseerde zich wel dat er doorgroei moest komen, om niet 
als een soort "heen en weer" tussen de landelijke en de afdelingscompetitie 
te moeten gaan pendelen. 

Bergop sinds 1982 

1982 Is voor Never Despair tot nog toe het belangrijkste jaar geweest. Na 10 
jaar touwtrekken en vasthouden werd toen het nieuwe, regionale tafeltennis
centrum in gebruik genomen. Buiten de gymnastieklesuren van de school, heeft 
Never Despair de beschikking over een royale, complete ta fel tennisaccommoda
tie. En sinds die tijd is het bergop gegaan. Zowel met de prL'S taties als met 



het verenigingsleven. Vluchtte vroeger de " Ouwe hap" na de competitiewed
strijd nog naar het vertrouwde kroegje in de b innenstad, nu moet de kantine
beheerder alle moeite doen om zich aan de wettelijke sluitingstijden te 
houden!! 
Het ledental is in die vijf jaar zowat verdubbeld . Het bestuur stopt er veel 
capaciteit in. Zeven commissies staan het bestuur bij om al het werk te doen. 
Maar liefst negen trainers zijn actief voor ruim 200 leden. De jeugd en de 
seniorenselectie krijgen de meeste aandacht . In totaal nemen 34 teams deel 
aan de NTTB-competitie. Daarnaast zijn er een 8- tal teams in recreanten c.q. 
welpen competities in de regio. 
In de NTTB-competitie komt Never Despair bij de Heren uit met 2 teams in de 
4e Divisie. Deze teams bestaan grotendeels uit doorgestroomde eigen kweek. 
Het hoogste Dames-team speelt ook 4e Divisie, bij de meisjes is jun. le klas
se het hoogste niveau en bij de jongens speelt het eerste van de 10 teams in 
de landelijke B-klasse. 
In het afgelopen seizoen heeft zowel de jeugd als de senioren aan 13 toernooi
en meegedaan. De jeugd is het nieuwe seizoen begonnen met een trainingskamp 
van een week . 

Zorgen blijven 

Toch is het bestuur niet zonder zorgen . Afgezien van de organisatorische as
pecten om een vereniging met een begroting van rond de f 75.000,-- wat be
drijfsmatig te runnen, blijft het moeilijk om een evenwichtige opbouw van de 
niveaus te bereiken en de doorstroming te garanderen. Men constateert nu bijv. 
dat er te weinig pupillen zijn, wat over een aantal jaren kan opbreken. 
Een ander zorgpunt is het voltallig maken en houden van de teams. Men is ge
dwongen om voor de vakanties de teamsamenstelling doo r te geven. Maar niets 
is wispelturiger dan de mens: na de vakantie komen er toch altijd weer wat 
afmeldingen en blessures. Maar nog vervelender is het dat jeugdleden, die 
jaren opgeleid zijn, om wat voor reden dan ook, er tussenuit trekken. 

Feestweek 

In de week van 20 tot 27 september is het feest, met vele festiviteiten. 
(jubileumtoernooi, spellenmiddag, play-back-show, intern team-toernooi, 
H. Mis in de kerk waar het allemaal begonnen is en de receptie op zaterdag 
26 september). 
Tijdens ons interview was een deel van de jubileum-commissie druk bezig met 
het sturen van de uitnodigingen. In die jubileum-commissie zit ook Wim v. 
Leur, het enige lid dat van de oprichting bij Never Despair is. Die viert dus 
ook nog een privé-feest . Overigens zijn langdurige lidmaatschappen bij Never 
Despair geen uitzondering. Naast v . Leur hebben ook v . Bruggen, Willems en 
Bechthold een zilveren speld ontvangen vanwege hun 25- lidmaatschap. Binnen
kort komen er nog enkelen bij. 
Er worden vele uitnodigingen verstuurd . Ook aan de oud-leden, die in al die 
jaren hun bijdrage hebben geleverd aan Afdelingsactiviteiten. Tenminste acht 
Never Despair-leden hebben in het verleden in Afdelingscommissies of bestu
ren meegewerkt. Ook in de actieve Bossche regio draait de vereniging volop 
mee. Kortom: een vereniging die zeer intensief met tafeltennis bezig is. Al 
40 jaar lang . Echte redenen om een week feest te vieren. 

Wil v.d. Bragt 
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3E REGIONALE BESTUURSTOERNOOI DEN BOSCH 

Het door O.T.T.C. voor de 3e keer georganiseerde bestuurstoernooi voor vereni
gingen die behoren tot de regio Den Bosch kende een groot aantal deelnemers. 
Niet minder dan 43 bestuurders van 12 regionale verenigingen hadden zich aan
gemeld. 
De deelnemers werden ingedeeld in de A-klasse waarin ieder speelde vanaf Se 
klasse en hoger. De 6e klasse en recreanten werden ingedeeld in de B-klasse. 
In de A-klasse (19 deelnemers) was het Joop Meyer (O.T.T.C.) die het in de 
halve finale af moest leggen tegen Frans Willems (Never Despair). In de ande-
re halve finale was het E. v.d. Staay (T.T.C.V . /R.) die R. v.d. Graaf (v. Liempd 
ass.) de toegang tot de finale afsloot. In de finale had de doodgeverfde win
naar Frans Willems toch meer moeite met zijn tegenstander dan verwacht was. Met 
21-19, 13-21 en 21-15 wist Frans toch de eerste plaats voor zich op te eisen. 
In het verliezerstoernooi van de A-klasse werd Bert van Wezenbeek (G'effect) 
overtuigend eerste. Met 21-15 en 21-13 versloeg hij Mart v. Sonsbeek (Rotac'82). 
In wat eigenlijk toch voor de neutrale toeschouwers de mooiste klasse is, nl. 
de B-klasse waarin uitkomen 6e klassers en recreanten, werd met veel plezier 
om de toch fel begeerde punten gespeeld. 
In de eerste halve finale versloeg H. Berkelmans (v. Li empd ass.) in een span
nende strijd W. v. Grinsven (G'effect). In de andere halve finale verloor Bets 
v . d. Wiel van C. Leytens (Smash'73). Ja, U leest het goed. Een persoon van het 
vrouwelijke geslacht bij de Heren. Er speelden een 6-tal dames _ mee ~ h~j èe :_here_u. 
En dat gebeurde in een gezellige en gemoedelijke sfeer . 
In de finale versloeg C. Leytens met 21-10 en 21-7 een moegestreden H. Berkel
mans , die op het einde toch duidelijk conditionele problemen begon te krijgen. 
In het B-verliezers toernooi werd W. Dubach (Rotac) eerste, door winst van 
21-17, 15-21 en 21-17 op H. Keurentjes (Rots). 
Voor de verenigingsprijs moest nog een verlengstuk aan het toernooi toegevoegd 
worden. 
Niet minder dan 3 verenigingen waren met een gelijk aantal punten geëindigd. 
Nl. v. Liempd ass., O.T.T.C. en Rotac . 
Wedstrijdleider N. v. Erp hanteerde nu een stok kaarten om de nrs. 1, 2 en 3 
vast te stellen. 
Van elk team moest 1 speler 
niging 5 kaarten had. Welke 
nr . 1. 

om ziJn beurt een kaart trekken, totdat elke vere
vereniging dan het hoogst aantal punten had was 

V. Liempd ass. bleek hier 
eerste, voor O.T.T.C. met 
De totale uitslag was als 
1. v. Liempd ass. 8 pnt. 
2. O.T.T.C. 8 pnt . 
3 Rotac 8 pnt. 
4. G'effect 7 pnt . 
5 . Smash'73 7 pnt. 
6. Never Despair 7 pnt. 

beter in bedreven te ziJn 
21 en Rotac met 14 pnt. 
volgt: 

7. 
8. 
9. 

10. 
ll. 
12. 

N.O.N. 
T.T.C.V . /R. 
Rots 
A.S.I.O. 
J . C.V. 
Never Down 

met 31 pnt. werden zij 

5 pnt. 
5 pnt. 
4 pnt. 
3 pnt . 
3 pnt. 
3 pnt. 

Na afloop reikte de voorzitter van o ; T.T.C. Nico v. Erp aan de winnaars en de 
nrs. 2 de prijzen uit en aan v. Liempd ass . de verenigingsprijs. 
Dat het na afloop onder genot van 'n pilsje nog erg laat was geworden vonden de 
deelnemer(sters) niet erg. Zij hadden een gezellig toernooi gehad en zullen ze
ker het volgende jaar weer terugkeren als O.T . T.C. het 4e Reg. bestuurstoernooi 
organiseert. 

N. v. Erp 
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UITSLAGEN FINALES SENIOREN LICENTIEMEERKAMPEN 

Dames B. Dames c. 
1. L. v. Esch Flash 4 p. 1. D. Janssen Stiphout 5 p. 
2. G. de Vocht Stiphout 3 2. L. Coppens Smash' 70 5 
3. H. v. Unen Irene 3 3. M. Bovenlander Tornado 3 
4. N. v. Elzakker Ho tak 2 4. T. Quireijns Tornado 3 
5. P. de Krijger Red Star'58 2 5. P. Staps Luto 3 
6. M. Vree ken Ho tak 1 6. J. Seegers Stiphout 2 

7. A. Jongmans Luto 0 

Dames D. Dames E/F. 

1. M. Cornelis Tanaka 5 p. 1. P. v. Kemenade Son en Breugel 8 p. 
' 2. M. v.d. Klaauw Smash'70 4 2. s. Tegenbosch Flash 6 

3. r. Kolen Taveres 2 3. M. de Bie Tornado 4 
4. J. v. Osta Smash'70 2 4. E. v.d. Wijk Flash 4 
5. K. Hendriks Valkencourt 1 5. R. Rijkers Stiphout 3 
6. J. Kleiss T.T.C.V./Rath 1 6. D. Hilgerdenaar Never Despair 2 

7. A. Suijkerbuijk Tornado 2 

Heren H. Heren G. 

1. J. Zeegers Deurne 6 p. 1. M. v.d. Linden Ho tak 5 p. 
2. L. Ros sier Ka dans 5 2. J. Mesman Valkencourt 5 
3. M. Wijnen Geenhoven 5 3. T. Schoen Taveres 4 
4. P. Zegers Deurne 5 4. A. de Lepper Markiezaat 3 
5. W. Brentjens Flash 3 5. M. Seelen Stiphout 3 
6. J. v.d. Biezen Never Despair 2 6. s. Lauwerijssen Back Hands 1 
7. c. Michael Markiezaat 2 7. R. v.d. Klaauw Smash'70 0 
8. M. Gèrards B.S.M. 0 

Heren F. Heren E. ' (gespeeld 22-2) 

1. W. v. Loon Veldhoven 4 p. 1. E. v. 1 t Hof Flash 6 p. 
2. P. Hendriks Tanaka 4 2. J. Mandemakers Bergeijk 6 
3. J. v.d. Broek Veldhoven 3 3. E. Blok Kuub 5 
4. T. Muller Markiezaat 2 4. B. Hamans Flash 4 
5. H. Druyts Luto 2 5. F. Bergmans Irene 3 
6. c. Meyer en B. S.M. 0 6. B. Jongenelen Desa 3 

7. J. Horst Markiezaat 1 
8. T. Vossen Kuub 0 

Heren D. Heren c. 
1. L. Gij sen · Hotak 5 p. 1. G. v. Q.. Braak Never Despair 5 p. 
2. M. v. Son Bergeijk 5 2. H. Swinkels T.T.C.V./Rath 4 
3. E. Creemers Flash 5 3. J. Mertens Back Hands 3 
4. R. v . Elzakkers Ho tak 4 4. P. v. Berkel T.T.C.V. /Rath 1 
5. J. Valk Flash 3 5. H. Klerkx Never Despair 1 
6. P. v.d. Kruys Valkencourt 2 6. H. v. Loon Red Star'58 1 
7. A. Welten Achilles 2 
8. P. Grijseels Valkencourt 2 
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Heren A/B. 

1. R. v. Dop J.C.V. 6 p. 
2. J. Ver hulst J.C.V. 6 
3. G. Gosselink Ho tak 3 
4. E. v. Kempen T.T.C.V./Rath 3 
5. R. Jongenelen L + T 3 
6. R. Vogelaar T.C.S. 3 
7. M. Dijstelbloem L + T 3 
8. L de Krijger Red Star'58 1 

NIEUWS IN ~T KORT 

Veteranentaf eltennistoernooi 

Op zondag 4 oktober 1987 organiseert de O.T.C. Nederland (Old Timers Club Ne
derland) onder de bezielende leiding van good-old oud-tafeltennisinternational 
Will van Zoelen in samenwerking met onze vereniging een nationaal veteranen
toernooi waaraan iedereen van 35 jaar en ouder kan deelnemen. 
Zowel bij de dames als bij de heren wordt gespeeld in diverse leeftijdsklassen 
beginnende vanaf 35 jaar terwijl de oudste leeftijdscategorie begint bij 60 
jaar en ouder; de diverse leeftijdsklassen staan aan de ommezijde van dit 
schrijven vermeld. Er wordt gespeeld in de vorm van meerkampen in eigen-, open
en dubbelklasse. 

De aanvang is gepland om 10.00 uur in de enige landelijke B-tafeltennisaccommo
datie die ons land rijk is t.w. Sportcentrum Irene, Insulindestraat 3A, Til
burg, telefoon 013-360236 waar 15 gloednieuwe Stiga-tafels in een zee van licht 
- want de renovatie van de verlichting is onlangs klaar gekomen - popelend op 
Uw aanwezigheid staan te wachten. Het einde ligt rond het tijdstip van 18.00 
uur. 

Het inschrijfgeld bedraagt in totaal ! 8,50 per persoon over te maken op post
rekening 40.76.57 of bankrekening 67.89.66.370 N.M.B. ten name van de O.T.C. 
Nederland te Noordwijk of op de toernooidag zelf. 

Het Sportcentrum Irene is op de toernooidag open vanaf 09.00 uur; voor informa- ~ 
tie en inschrijfformulieren kunt U terecht bij Wim Schuurman, Saliehof 53, 
5044 AS Tilburg tel. 013-674024. 

Wedstrijdaanschrijvingen vinden niet plaats; iedereen die het inschrijfformu
lier ingezonden heeft, wordt vriendelijk verzocht om 09.30 uur op de toer
nooidag aanwezig te zijn. Eventueel kan men zich ook telefonisch aanmelden 
voor deelname en het bedrag van ! 8,50 voldoen op de speeldag zelf. Gemakke
lijker kan het al niet! 

De O.T.C. Nederland alsmede de t.t.v. Irene nodigen U hierbij van harte uit 
om deel te nemen; wederom wordt er op een grote opkomst gerekend hetgeen de 
garantie zal zijn voor een gezellige sportieve tafeltennisdag in één van 
's-lands fraaiste tafeltennisaccommodaties. 

Ook al is men géén lid van een vereniging of van de Nederlandse Tafeltennis 
Bond dan kunt U toch gerust deelnemen: alléén de leeftijdsgrens van 35 jaar 
en ouder is bepàlend voor deelname. 
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Wijziging speeladres T.T.V. Victoria 

Ons nieuw speeladres zal vanaf 1 september 1987 zijn; 

TTV VICTORIA 
gymzaal Piet Heynlaan 23 
Breda. 

Open Nederlandse 1987 

Het hoofdbestuur der NTTB heeft besloten dat de Open Nederlandse Tafeltennis
kampioenschappen 1987 geen doorgang zullen vinden. 
De ' Dutch Open ' stond oorspronkelijk gepland op 9, 10 en 11 oktober te 
Voorburg. 
Mede omdat de Europese Tafeltennis Unie (ETTU) een experimentele toernooi-op
zet in eerste instantie niet wenste goed te keuren, en daarnaast ook lang on
duielij k bleef over de gewenste A-status, is een tijdige voorbereiding in het 
gedrang gekomen. 
De resterende periode bleek te kort om volledige dekking voor het financiële 
risico te realiseren. 
Deze factoren hebben tot bovenvermeld besluit doen leiden. 

Deso opgeheven 

Onze vereniging Desa is na een 30~-jarig bestaan met vele kampioenschappen, 
jarenlang spelen op landelijk niveau en een aanstormende jeugd op 24 mei 1987 
helaas - noodgedwongen - opgeheven. 
Dat dit is gebeurd met een ledenbestand van 50, een goede uitrusting, geen 
schulden maar zelfs een goed positief saldo na een afscheidsfuif, maakt het 
alleen maar betreurenswaardiger. Namens geheel Deso wil ik alle clubs met hun 
leden dankzeggen voor de goede contacten en het vele plezier dat we samen 
mochten hebben. Het allerbeste. 

M. Danen, 
ex-voorzitter. 

PS: Onze inventaris is verkocht op een zelf gemaakte afzetting na van 30 ml; 
bestaande uit 20 stukken van 1~ ml welke de.sgewenst op alle mogelijke manie
ren verbonden kunnen worden. Hoogte 80 cm, blauw linnen. Vraagprijs f 300,--. 

12 



EVENEMENTENAGENDA Wedstrijdkalender voor het seizoen 1987 - 1988 

04-10 Bergen op Finale Jeugd AB Meerkampen 
Zoom 

04-10 Tilburg Veteranentoernooi 

11-10 Tilburg Voorronde Meerkampen 

18-10 ??? Kwartfinale 
Wintercircuit 

18-10 Hilversum Kwartfinale Meerkampen 

18-10 Vught B-Jeugdranglijsttoernooi 

24-10/25-10 Helmond Open Helmondse Kampioenschappen 

01-11 Leiden Halve Finale Meerkampen 

08-11 Den Haag A-Jeugdranglijsttoernooi 

22-11 of Div. Zalen Regionale ronden 
29-11 Nationale Jeugdmeerkampen 

29-11 of Div. Zalen · Eerste Ronde 
22-11 Jeugd C/D Meerkampen 

On-12 Tilburg Irenecup 

()(i-12 Venray Finale Meerkampen 

12-12/13-12 Amsterdam Nederlandse Kampioenschappen 

13-12 Div. Zalen Eerste Ronde 
Senioren E/H Meerkampen 

) 

Jeugd A, B 
Welpen 

Veteranen 

Senioren C 

Senioren 
Invitatie 

Senioren C 

Jeugd B 
Welpen C 

Senioren+Jeugd 
Individueel 

Senioren C 

Jeugd A 

Jeugd A,B 
Welpen 

Jeugd, C, D 

Invitatie 

Senioren C 

CTW-Brabant 
René Lauwerijssen 

Old Timers Club/ Irene 
Wil van Zoelen tel. 01719-13553 

CTW-Landelijk 
M. v. Herk tel. 030-711172 (18-19 u.) 

CTW-Landelijk 
J. v.d. Munnik 

CTW-Landelijk 
M. v. Herk tel. 030-711172 (18-19 u.) 

t.t.v. J.C.V. 
G. v. Woesik tel. 073-564290 

t.t. v. Stiphout 
M. v. Hoof tel. 04920-41657 

CTW-Landelijk 
M. v. Herk tel. 030-711172 (18-19 u.) 

Afd. Den Haag/M. Nederpel 

CTW-Landelijk 

CTW-Landelijk 
René Lauwerijssen 

t.t.v. Irene 
J. v. Unen tel. 04255-2786 

CTW-Landelijk 
M. v. Herk tel. 030-711172 (18-19 u.) 

Senioren CTW-Landelijk 
A,B Afd. Amsterdam 

Senioren CTW-Brabant 



19-12/20-12 Oss 

09-01/10-01 Rucphen 

16-01/17-01 Helmond 

23-01/24-01 Veenendaal 

31-01 ??? 

07-02 Malden 

12-02/14-02 Ljubljana 

20-02/21-02 ??? 

20-02/21-02 Rucphen 
Vught 
Budel 
Tilburg 

28-02 ??? 

06-03 ??? 

06-03 Veenendaal 

13-03 ??? 

13-03 Div. Zalen 

19-03/27-03 Parijs 

) 

Maaslandtoernooi 

Backhands toernooi 

Brabantse Kampioenschappen 

achtste finales 
Nationale Jeugdmeerkampen 

Halve Finale 
Wintercircuit 

B-Jeugdranglijsttoernooi 

Top 12 

Finale 
Wintercitcuit 

Regionale Kampioenschappen 

Voorronde Meerkampen 

Voorronde Meerkampen 

kwartfinales 
Nationale Jeugdmeerkampen 

Voorronde Meerkampen 

Tweede Ronde 
Jeugd C/D Meerkampen 

Europese Kampioenschappen 

__________ , _____ ' ~------=-------------

Senioren + Jeugd 
Teams 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Jeugd A,B 
Welpen 

Senioren 
Invitatie 

Jeugd B 

Senioren 
Invitatie 

Senioren 
Invitatie 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Senioren B 

Senioren B 

Jeugd A,B 
Welpen 

Senioren B 

Jeugd C,D 

Senioren 
Invitatie 

t.t.v. O.T.T.C. 
N. v. Erp tel. 04120-32106 

t.t.v. The Backhands 
T. de Rijk tel. 01653-4645 

t.t. v. Stiphout 
F. Geubbels tel. 04920-43364 

CTW-Landelijk 
Jan Hogers tel. 04767-1501 

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

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

t.t.v. The Back Hands 
t.t.v. Jeep (alleen 21-02) 
t. t.v. Budilia 
t.t . v . Irene/Red Star'58 

CTW-Landelijk 

CTW-Landelijk 

CTW-Landelijk 
Jan Hogers tel. 04767-1501 

CTW-Landelijk 

CTW-Brabant 
René Lauwerijssen 



20-03 Div. Zalen Eerste Ronde 
Senioren A/D Meerkampen 

20-03 Div. Zalen Tweede Ronde 
Senioren E/H Meerkampen 

20-03 ??? Voorronde Meerkampen 

20-03 Baarlo A-Jeugdranglijsttoernooi 

27-03 ??? Voorronde Meerkampen 

27-03 Amsterdam B-Jeugdranglijsttoernooi 

03-04/04-04 Venray Red Starstoernooi 

09-04/10-04 Roemenië Jeugd Top 12 

10-04 Den Haag Nationaal Pupillen/Welpentoernooi 

17-04 Veenendaal Halve Finale 
Nationale Jeugdmeerkampen 

17-04 Div. Zalen Finale 
Jeugd C/D Meerkampen 

23-04/24-04 Eindhoven Internationaal Taverestoernooi 

24-04 ??? Halve Finale Meerkampen 

30-04 Rotterdam Zilveren Battoernooi 

.... 
c.n 07-05/08-05 Tegelen Tegel toernooi 

08-05 ??? Ladies Grand Prix 

Senioren 

Senioren 

Senioren B 

Jeugd A 

Senioren B 

Jeugd B 

Senioren + Jeugd 
Invitatie 

Jeugd 
Invitatie 

Jeugd Pup/Wlp 

Jeugd A,B 
Welpen 

Jeugd C,D 

Invitatie 
Studenten 

Senioren B 

Jeugd 
Individueel 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Dames 
Invitatie 

CTW-Brabant 

CTW-Brabant 

CTW-Landelijk 

Jeugdcie. 
Noord-Limburg 

CTW-Landelijk 

Jeugdcie. 
Amsterdam 
t.t.v. Red Stars 

afd. Den Haag 

CTW-Landelijk 
Jan Hogers i tèl. 004767~1501 

CTW-Brabant 
René Lauwerijssen 

ESTTV Taveres 
E. v . Broekhoven tel. 040-120010 

CTW-Landelijk 

Afd . Rotterdam 

t.t. v. Tegelen 

ETTU 



) 

08-05 Div. Zalen Finale 
Senioren Meerkampen 

14-05/15-05 ??? Nederlandse Jeugdkampioenschappen 

22-05/23-05 ??? Finale Meerkampen 

23-05 Delft Prinsenstadtoernooi 

29-05 Veenendaal Finale 
Nationale Jeugdmeerkampen 

04-06/05-06 Heeze Zuid-Nederlandse Kampioenschappen 

11-06 ??? NTTB Jeugdcup 

) 

Senioren 

Jeugd A,B + Wlp.-C 
Individueel 

Senioren B 

Senioren 
Individueel 

Jeugd A,B 
Welpen 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Jeugd 
Invitatie 

CTW-Brabant 

CTW-Landelijk 

t.t.v. Phoenix 

CTW-Landelijk 
Jan Hogers tel. 04767-1501 

t .t .v. De Meppers 
P. v.d. Boogaart tel. 04907-3180 

CTW-Landelijk 
Albert Janssen tel . 08813-1402 



UIT DE CLUBBLADEN 

In "Smashparade" het clubblad van TTV het Markiezaat uit Bergen op Zoom, doet het 
bestuur een oproep aan de leden om de medewerking te geven voor de organisatie 
van de Tafeltennis-interland "Nederland-België". De wedstrijd wordt in de nieuwe 
zaal gehouden op 14 oktober a.s. 

Bij J.C.V. uit Vught is weer een nieuwe toernooi-vorm bedacht: het "vroege-vogel"
toernooi. 
Om 06.00 uur meldden de deelnemers zich in nachtkleding en met grote wekkers. 
Achteraf had niemand er spijt van, dat hij of zij recht uit bed met baby-doll, 
slaapmuts, pyama aan naar de J.C.V.-zaal was gegaan. 

"'t Eikenblad" van T.T.V. Bergeijk geeft voedingsregels tijdens sporttraining. 
Een van de adviezen is om op trainingsdagen liever 5 kleine maaltijden te nemen 
dan 3. De extra maaltijden zijn 's morgens tussen 10 en 11 uur en 's avonds 
tussen 10 en 11 uur. 

De "Clubgalm" van A.T.T.C. uit Aarle-Rixtel publiceerde een tekening op A4-
formaat waarin 100 spreekwoorden en gezegden zijn verborgen. Een beroemde schil
der heeft ook eens een schilderij gemaakt; de tekening van ATTC is een "moderne" 
Breughel zonder kleur. 

't Leuterke van TTV Red Stars'58 uit Goirle doet een groep van deelnemers aan de 
eerste "Red Star Triatlon". De onderdelen zijn: tafeltennis, badminton en bil
jarten. 

Zowel TTV Kadans uit Best als T.C.S. uit Steenbergen hebben de vakantie aange
grepen om de vloer van de zaal een nieuwe beschermlaag te geven. 

Vice Versa'Sl uit Oudenbosch brengt voortaan regelmatiger (wekelijks) een soort 
"knipsel-krant" uit met actuele informatie voor de leden. 
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