
,,, 

ORGAAN VAN DE 

AFDELING BRABANT 
v.d. N.T.T.B. 

~I 
Verschijnt maandelijks 

Redaktieadres : 

Frans Halsstraat 22 

5684 AH Best 



In dit nummer: 

- Van de Redaktie 1 

- TTV Kadans en zijn recreanten 2 

- Recreantentafeltennis bij Hotak'68 3 

- Recreatie bij Irene 4 

- Recreantencompetitie 6 

Taptoetoernooi volgend jaar landelijk 7 

Recreatie tafeltennis sterk opkomst in West-Brabant 8 

- 4e Bestuurstoernooi Regio Den Bosch gezellig evenement 9 

- Afdelingsvergadering 10 

- Johan Goossens Trofee voor Patrica de Groot 12 

- Nieuws in 't kort 12 

- Receptie ........ deceptie 13 

N.T.T.B. Jeugdcup 1988 13 

- Landelijke competitie 15 

- Nederlandse jeugdkampioenschappen 18 

Finales bekercompetitie 19 

- Tafeltennis en zelfkennis 22 

- Zuid-Nederlandse tafeltenniskampioenschappen 25 

- Uit de clubbladen 27 



• • !IIXI~ 1) • • 
ORGAAN van de N.T.T.B. afd. BRABANT 

REDACTIE : JOHAN HEURTER Langeakker 33, 5735 HD Aarle-Rixtel 

TELEFOON 04928 - 2017 

jaargang 37 

I 

' 

nummer 5 Juni 1988 

Van de redaktie 

Deze Mixed staat voor ongeveer de helft in het teken van de recreatietafel
tennisser. Wat doen de diverse verenigingen voor hun recreanten en wat wil 
de N. T . T . B. voor deze mensen doen . Om u een beeld te geven , hebben we een 
aantal verenigingen gevraagd om hun recreantenbeleid eens op papier te 
zetten . U treft verhalen aan van ttv Kadans, Hotak ' 68 en Irene . Ook de 
N. T.T . B. wil wat voor de recreanten gaan doen en dat zal gebeuren middels 
een recreanten- competitie . In deze Mixed lees't u er alles over . Maar al deze 
zaken hebben betrekking op de senioren . Hoe zit het met de jeugd? Zijn daar 
ook recreanten? Hoe vang je jeugd op en hoe maak je ze enthousiast voor het 
tafeltennisgebeuren? De N. T . T . B. afdeling Brabant heeft het afgelopen jaar 
het Taptoe tafeltennistoernooi georganiseerd, hetgeen een groot succes is 
geworden . En komend jaar zal het zelfs landelijk van start gaan . Maar hoe 
zit het aan de basis? Wat doen de verenigingen? Binnen de N. T . T . B. 
circuleert de nota " Naar een gestructureerd jeugdbeleid" met als doel te 
komen tot een meer gestructureerd jeugdbeleid binnen de afdeling Brabant van 
de N.T . T . B. en haar verenigingen. Wanneer deze nota binnen de diverse 
geledingen besproken is , zullen we er zeker nog op terugkomen om zodoende 
verenigingen tips en a dviezen te kunnen geven . Maar er gebeurt natuurlijk al 
van alles . Om een voorbeeldje te geven : Bij A. T . T.C .' 77 in Aarle-Rixtel is 
de basisschooljeugd elke woensdagmiddag welkom in de tafeltennishal . Daar 
worden onder leiding van twee kersverse recreantentafeltennisbegeleiders 
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allerlei leuke tafeltennisspelletjes gedaan, 
bezig zijn" staan. En de jeugd waardeert dat, 
zo zijn er natuurlijk nog meer voorbeelden. 

die in het teken van het "leuk 
getuige de grote opkomst. En 

Toch heb ik het idee dat de recreatiesport nog in de kinderschoenen staat, 
vooral wat de jeugd betreft. Ik hoop dat deze Mixed u zal inspireren eens na 
te denken over de recreant binnen uw vereniging. En misschien heeft u nog 
wel ideeen die nuttig kunnen zijn voor andere verenigingen. Schroom niet ze 
in te zenden. De redaktie is op dit thema beslist nog niet uitgekeken . 
Tenslotte wil ik iedereen een goede vakantie toe wensen, waarin u nieuwe 
energie op doet voor het seizoen 1988-1989. 

Johan Heurter 

TTV Kadans en zijn recreanten 
Het onderstaand artikel moet worden gezien als discussiestuk opgedaan uit 
eigen ervaringen . Het is een benadering uit ongetwijfeld vele. De praktijk 
zal nog moeten uitwijzen of dit een goede benadering is. 

TTV Kadans uit Best kende begin 1984 zo'n 150 leden. Toendertijd werd een 
periode van gestage groei af gesloten, waarna Kadans te maken kreeg met forse 
ledenverliezen, resulterend in een ledenaantal van 98 per 1 januari 1988. 
Onrustbarend waren vooral de dalingen van de jeugdleden en de niet
competitie gerechtigde leden. Het procentuele aandeel van de jeugd daalde 
van 45 in 1984 tot zelfs 23 in 1988. Het niet-competitie gerechtigde deel 
van ons ledenbestand was in 1984 nog in de meerderheid (51%), maar is nu 
zelfs gedaald naar zo'n 33%. Een wel zeer schrale troost vormt hierbij het 
gegeven dat ook andere tafeltennis- en spottverenigingen eenzelfde trieste 
ontwikkeling kennen, maar het zal duidelijk zijn dat goede raad zelfs op dit 
moment nog duur is. 
Kadans beschikt al jaren over een jeugdcommissie. Een recreantencornmissie of 
iets dergelijks ontbrak evenwel. Er werd vanuit gegaan dat alle commissies 
ook aandacht zouden schenken aan de wensen/behoeften van . recreanten. 

Hoog tijd dus om een recreantencommissie op te richten, wat ook onlangs 
geschiedde. Ondergetekende - als nieuwbakken bestuurslid - werd als recrean
tentrekker gebombardeerd, waarbij vooral de aandacht op de senioren
recreanten moest worden gelegd. 

Om zoiets als een recreantenbeleid op poten te zetten en daarna ook uit te 
voeren, moet eerst het nodige denkwerk verricht worden. Op de voorgrond 
dringt zich al spoedig de vraag op, wie eigenlijk een recreant is? Bij de 
beantwoording van deze cruciale vraag ben ik uitgegaan van de volgende 
'profielschets': 

De recreant: 

- heeft nauwelijks of geen competitie gespeeld en tafeltennist weinig. 
- heeft een geringe binding met de club (neemt weinig deel aan tafeltennis-

of nevenactiviteiten door de club georganiseerd). 

Een vereniging die louter bestaat uit recreanten, zoals hierboven 
omschreven, zal geen bestaansrecht hebben. Daarom ligt het voor de hand dat 
de vereniging zich veel inspanningen zal getroosten om van een recreant een 
lid te maken dat volledig meedraait in de activiteiten die de vereniging 
organiseert, zonder overigens het lid hiertoe te dwingen. De praktijk leert 
dat je alleen een recreant, die werkelijk geinteresseerd is in tafeltennis 
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als sport (of spel), zover kunt krijgen en langdurig als lid kunt houden. 

Een tweede belangrijke vraag is de volgende: waarom zou ik me bekommeren om 
recreanten? "Je ziet ze nauwelijks, je steekt er een grote hoeveelheid tijd 
in en ze bedanken vervolgens als lid, voordat je er erg hebt" hoor je 
sommige bestuursleden wel eens vertwijfeld uitroepen. 
Hierboven heb ik al getracht een deel van het antwoord op deze vraag te 
geven: vele zgn. 'passieve' leden kunnen uitgroeien tot 'aktieve' leden, als 
je ze maar op de juiste WlJze benadert c.q. behandelt. Opmerkelijk feit 
hierbij is dat een groot deel van het huidige bestuur van onze vereniging 
een dergelijke metamorfose heeft ondergaan. 
Voorts heeft de ervaring geleerd dat recreanten een andere kijk op allerlei 
verenigingszaken hebben, die verfrissend kan werken op bijv. het 
'pres.tatiege-richte' denken van sommige competitiespelers. Ook verhogen niet 
zelden de recreanten de feestvreugde. Tenslotte worden de financiele lasten 
bij een vereniging met veel recreanten door vele schouders gedragen en bij 
verenigen met veel vaste kosten (zoals zaalhuur) bespaart dit de 
penningmeester heel wat slapeloze nachten. 

Conclusie: recreanten zijn volwaardige leden, die minimaal evenveel aan
dacht vereisen als de overige leden. 

Zoals zo vaak leiden bovenstaande vragen alleen maar tot nog meer vragen. Zo 
vroeg ik me af of we - als vereniging - onze recreanten niet te veel con
tributie laten betalen in vergelijking met de overige leden. Kunnen we ei
genlijk wel concurreren met allerlei buurtclubjes of wilde bonden, waar ook 
getafeltennist wordt? Een andere vraag die hiermee samenhangt is of onze ac
tiviteiten wel zijn af gestemd op de wensen/behoeften van onze recreanten. 
Veel tournooien en nevenactiviteiten (zoals dropping, sterrenslag en feest
avond) worden bijv. door recreanten nauwelijks bezocht. 

Om toch enigszins een beeld te krijgen van wat er in de recreant omgaat werd 
besloten om een enquete in te stellen, waarbij o.a. de recreant mag aangeven 
wat hij (zij) vindt van de activiteiten van de vereniging, waarom hij op be
paalde dagen niet kan tafeltennissen en vooral welke specifieke recreanten
activiteiten hij georganiseerd wenst te zien. 

Op dit moment zijn de enquete-formulieren juist de deur uit, zodat ik nog 
met geen mogelijkheid over de resultaten kan uitwijden. Wel is de bedoeling 
dat er enige aandrang op de recreanten zal worden uitgeoefend om het formu
lier volledig in te vullen en in te leveren; hun belang staat immers op het 
spel. Het formulier kan overigens ook aan nieuwe leden uitgereikt worden. 

De toekomst zal leren of Kadans hiermee zijn greep op zijn recreanten kan 
terugwinnen c.q. verstevigen. Wel hopen we hiermee in ieder geval te be
werkingstelligen dat de recreanten het gevoel krijgen dat ze door het be
stuur serieus worden genomen. Het woord is nu aan de recreanten. 

Peter van de Sande. 

Recreatie taf el tennis bij Ho tak 68 
Onder de omvangrijke groep recreanten bij tafeltennisvereniging HOTAK'68 uit 
Hoogerheide neemt de groep van Sport Overdag een belangrijke plaats in. 
Deze groep ontstaan op initiatief van coordinator Josef Ooninx begon in ok
tober 1986 met hun activiteiten. Destijds in maart 1986 zette Josef Ooninx 
dit initiatief op touw onder het mom "nieuwe recreatiepoot HOTAK'68". 
In iedere woning in de gemeente Woensdrecht werd vervolgens een folder ver-



spreid, met de vraag of men zin zou hebben om op een ontspannen manier ge
durende 2 ochtenden of een middag per week voor f 120,-- per jaar kennis te 
maken met de tafeltennissport. Bij de opzet hoopte men een bredere groep dan 
de huisvrouwen te bereiken: men dacht bij HOTAK dan onder meer aan werkloze 
jongeren en vijftig plussers. 
Toch bleek de belangstelling bij deze laatste 2 groepen erg tegen te val
len. Zo ging men dus toch met over het algemeen huisvrouwen van start. 
Onder leiding van de gediplomeerde verenigingsleidster Jenny Steenbak werd
en de mensen van Sport Overdag in eerste instantie geconfronteerd met een 
warming-up en wat balspelen. Na enkele maanden kregen zij echter behoefte om 
daadwerkelijk tegen een balletje te slaan. Op dit moment zijn bij HOTAK'68 
48 mensen lid van Sport Overdag. Zij zijn verdeeld in drie groepen van 16 
personen. Iedere groep speelt op een morgen of een middag per week op een 
gezellige manier tafeltennis. Sommige van hen zijn zo enthousiast dat ze op 
een latere tijdstip zelfs doorstromen naar de wedstrijdsport; omdat ze 
"meer" willen. Dit doorstromen creeert cautomatisch nieuwe plaatsen in de 
groepen van Sport Overdag. 
Terugblikkend op de doelstelling van maart '86; het creeren van een geheel 
nieuwe recreatiepoot bij HOTAK'68 binnen vijf jaren is Josef Oonincx zeer 
tevreden. Hij denkt dat het succes grotendeels te danken is aan de aan
wezigheid van voldoende gediplomeerd kader dat altijd weer bereid is een 
handje te helpen . 

Natuurlijk zijn er ook genoeg recreanten die geen lid ziJn van Sport Over
dag, ook aan hen worden ruim voldoende mogelijkheden geboden om de tafel
tennissport te beoefenen. 
Zij hebben de mogelijkheden op woensdag- en vrijdagavond en ook op zondag
morgen. 
In de recreanten competitie komen voor Hotak'68 maar liefst 4 teams uit, die 
op zes avonden per competitiehelft de strijd met andere teams aanbinden. 

Roel van Elzakkker . 

Recreatie bij Irene 
Op verzoek van redacteur "Mixed" onderstaand een artikeltje over het rei
len en zeilen van de seniorenrecreanten binnen onze vereniging. 
Onze vereniging telde per 4 mei j.l. 76 senioren recreatief alsmede 259 dag
recreanten. Deze laatste groep bestaat uit 255 vrouwen en 4 mannen welke 
overdag komen sporten t.w. een klein uur bewegingsleer/gymnastiek en daar
na een uur of meer tafeltennis/badminton of dutch tennis. wij kennen in
middels 7 groepen t.w. ma-middag 26 personen, di-ochtend 44, di-middag 44, 
wo-ochtend 35, do-ochtend 51, do-middag 20 en vrij-ochtend 39 personen; de
ze dagrecreanten komen dus wekelijks eeri keer, altijd op dezelfde ochtend of 
middag" hebben hun eigen vaste groep en krijgen dan een twee uren ' durend 
programma voorgeschoteld door bevoegde leerkrachten die de beschikking heb
ben over diverse attributen zoals knotsen, halters, hoepels, springtouw
tjes, diverse soorten ballen etc. 
Deze groepen leiden dus ieder hun eigen leven en de verstandhouding onder
ling is echt uitstekend want iedere groep spaart - geheel buiten het be
stuur om - wekelijks om hiervan enkele malen per jaar uit te gaan zoals 
langlaufen in de Ardennen, kegelen, uitstapje per bus etc . ; buiten de sport 
is het sociale contact voor deze groepen van grote waarde en het opkomst
percentage wekelijks is zeer hoog en ligt rond de 80%. Het motto is vriJ
heid en blijheid, want men is niet verplicht aan het komplete programma deel 
te nemen. Sommigen komen alleen voor de gym, anderen voor de sport en na
tuurlijk komt het overgrote deel voor beide onderdelen. 
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Door deze dagrecreatie wordt Sportcentrum Irene ook overdag goed benut, want 
door de week is alleen de ma-ochtend (vanwege onderhoud), wo-middag (voor 
Sport Overdag-deelnemers/sters zoals studenten, part-timers, deeltijdwer
kers, baanlozen etc.) en vrij-middag voor andere zaken bestemd. 
Tot zover de dagrecreatie want naar mijn mening wilde de redacteur "Mixed" 
een artikeltje over de avondrecreanten die Irene 76 personen (60 mannen en 
16 vrouwen) per begin mei telde. Overigens Z1Jn er een 25-tal dagrecreanten 
die ook 's-avonds komen tafeltennissen. De avondrecreanten kunnen terecht op 
de dinsdag- en donderdagavond vanaf 20.15 uur, doch het aantal dat beide 
avonden benut is niet groot. 
Iedere recreant heeft eigenlijk zijn vaste avond of dinsdag of donderdag. 
Vooral de dinsdagavond-groep,zi,s zeer hecht, omdat er van oktober tot april 
een interne kompetitie gespeeld wordt waaraan een kleine 40 personen ver
deeld over 20 teams deelnemen. Ook hier is het motto vrijheid blijheid, het
geen voordelen biedt, maar waardoor sommigen tussentijds de pijp aan maart
en geven waardoor de afwikkeling van deze kompetitie soms geweld aan ge
daan wordt . Er is wel een speelschema maar om volgens het davis-cup sys
teem te kunnen spelen moeten beide teams kompleet zijn; Soms speelt men he
lemaal niet, dan weer een of soms wel 2 komplete wedstrijden op een avond; 
Hiermede is zo'n beetje het karakter van zo'n interne kompetitie geken
schetst. Dit alles wordt buiten het bestuur om geregeld door Ria Smulders 
met behulp van derden (Johan van Beurden, Jo Kollau). Zij regelt ook dat er 
jaarlijks omstreeks eind mei een afsluitende recreantenavond gepland wordt 
met een echte finale en hartig hapje en een drankje . 
Op de donderdag is zo'n organsiserende figuur niet te vinden en daarom vindt 
er geen kompetitie plaats; wel geeft good-old Harry de Veer hier aan een 12-
tal mindervaliden training en hierbij sl~iten zich ook recreanten aan, zo
dat op zo'n 6/7 tafels lichte training gegeven wordt in het seizoen lo-
pend van oktober tot april, terwijl op de overige 8/9 tafels vrij getraind 
kan worden. 
Ook de recreanten willen wel kompetitie alleen niet in het strakke keurs
lijf van de N.T.T.B.-kompetitie en daarom spelen de Irene-recreanten 
jaarlijks circa 15 wedstrijden tegen recreanten van allerlei pluimage t.w. 
n.t.t.b.-verenigingen, bedrijfsverenigingen, gezelligheidsklubjes, · buurt
huizen. 
Het aantal teams is sterk wisselend en afhankelijk van de tegenpartij, want 
Irene kan genoeg recreantent~ams op de been brengen. Ook wordt zo goed mo
gelijk naar de kwaliteit van de tegenstander gekeken en conform worden de 
Irene-teams samengesteld waarbij soms ook de dagrecreanten aan de bak ko
men doch hoofdzakelijk zijn het de avondrecreanten. Meestal wordt de af
spraak gemaakt een keer uit en een keer thuis en worden deze avonden een 
sukses - en dat is bijna altijd het geval - dan vindt herhaling plaats in 
het daaropvolgende seizoen. Deze recreantenontmoetingen geven een grote uit
straling, de sfeer is er uitstekend, meedoen is tien keer belangrijker dan 
winnen, de totaaluitslag bekend maken geschiedt altijd onder de nodige hi
lariteit, een kleine herinnering komt er meestal ook nog aan te pas, het so
ciale kontakt is uitermate belangrijk, men ziet weer nieuwe gezichten uit de 
regio, nieuwe tegenstanders. 
Kortom: sukses is verzekerd! 
Af en toe nemen de recreanten deel aan een recreantentournooi bijv. zoals 
dat eind vorig jaar door de N.K.S. in Noord-Limburg georganiseerd werd ter
wijl het eerste eigen Irene-recreantentournooi begin dit jaar ook een da
verend sukses werd. 
Daarnaast zijn een aantal Irene-recreanten Old Timer en bij tournooien hier
van ook present. Ook aan de recreantenbekerkompetitie van de afdeling wordt 
deelgenomen. 
Wij konstateren de duidelijke behoefte van de recreant om zijn of haar 
kracht ook met anderen te meten, maar dan niet via het strakke kompetitie 
regime van onze bond. 
Men moet - ook zonder opgaaf van reden - neen kunnen zeggen als men gevraagd 

5~ 



wordt om mee te doen. Ook hier het motto vrijheid blijheid. 
Als de Irene-recreant durft te beweren dat er weinig georganiseerd wordt 
voor hem of haar dan konkludeer ik dat hij of zij waarschijnlijk alleen op 
de donderdag naar het Sportcentrum komt en verder het klubblad en aankondi
gingen niet of slecht leest, want uit het bovenstaande zal het U duidelijk 
zijn dan de recreantengroep van Irene zeer aktief is. De deelname aan de 
landelijke sportdag in Barneveld van de N.T.T.B., met een volle bus enkele 
maanden geleden, getuigt van de kracht van deze groep. 
En het bestuur prijst zich zeer gelukkig met hen die dit alles geheel bui
ten het bestuur om ongevraagd organiseren. 
Zowel de dag- als avondrecreant betaalt bij Irene f 14,-- per maand die 
geind wordt om de vier maanden (derhalve f 56,--) en daarnaast is iedereen 
N.T.T.B.-basislid waarvoor nog f 6,50 op jaarbasis verschuldigd is; totaal 
per jaar bijna f 175,-- hetgeen gezien de kwaliteit van het sportcentrum 
alsmede de mogelijkheden die geboden worden beslist als bescheiden genoemd 
kan worden aldus de mening van het bestuur. En dat voor circa 45 weken want 
het Sportcentrum is alleen in de grote vakantie 5 weken gesloten en verder 
niet! 
Dit was mijn bijdrage en mochten er nog verenigingen zijn die meer willen 
weten over het Irene-recreantengebeuren, schroom dan niet om kontakt op te 
nemen want wij willen anderen graag informeren en met hen kennis uitwisse
len, of ontmoetingen realiseren. 

Wim Schuurman 

voorzitter 

Ree re an tencompeti tie 
Er zijn best veel mensen die graag willen tafeltennissen, maar di& niet el
ke week beschikbaar zijn, of die van zichzelf vinden dat ze een onvoldoen
de niveau hebben voor de gewone competitie. Het gevolg is een terugloop van 
recreanten bij de N.T.T.B . . Dat willen we een halt toeroepen door voor deze 
mensen iets te organiseren. 
De bedoeling is te komen tot een recreantencompetitie waar de gezelligheid 
voorop staat. De teams bestaan uit 3 personen en die komen eens per maand 
bij elkaar om hun wedstrijden te spelen. Als iemand niet kan is dat geen en
kel probleem. Er mag iemand anders meedoen, als die maar basislid is van de 
N.T.T.B. Gespeeld wordt er in de laatste volle week van de maand, met uit
zondering van december. Dan wordt er niet gespeeld. Het wordt dan een to
tale competitie voor het hele seizoen. 
Bij deze worden verenigingen opgeroepen hun zaal beschikbaar te stellen. 
Aanmelden bij Peter Manders, Gerwenseweg 29, 5708 EJ Helmond, telefoon 
04920 38472. De verenigingen ontvangen geen zaalvergoeding, maar daar 
staat waarschijnlijk een goede baromzet tegenover. · 
Na de vakantie zal er bij Rond de Tafel een aanmeldingsformulier zitten, 
waarbij elke verenigingen een voorkeur voor de speelavond kan opgeven. De 
meest gekozen avond zal het dan worden. 
Voor de duidelijkheid nog eens doel en regels op een rijtje: 

Doel: 

Door middel van deze recreantencompetitie wordt 
cifieke doelgroep een interessante competitie 
aantal aspecten voorop: 
-soepele regels 
-gezelligheidsaspect 

getracht om voor deze spe
te maken. Hierbij staan een 



-niet te zware belasting 

Regels: 

-deze competitie is bedoeld voor senioren (jeugd mag niet deelnemen) 
-een team be.staat uit 3 personen (dames en heren) 
-de deelnemende verenigingen geven vooraf het aantal teams op en de vereni-

gingen mogen zelf de teamsamenstelling regelen 
-een groep speelt tegelijkertijd in een zaal, beschikbaar gesteld door een 
van de deelnemende verenigingen 
-een groep bestaat naar gelang het aantal deelnemers uit 6, 7 of 8 teams 
-de speelfrequentie is een keer per maand 
-er wordt gespeeld op een doordeweekse avond 
-de deelnemers dienen basislid te zijn van de N.T.T.B. 
-er zal een deelnamebedrag worden gevraagd van f 15,-- per team 
-de laatste avond, waar alle teams uit de regio in een zaal bijeenkomen, zal 

een speciaal tintje krijgen 
-de indeling zal regionaal geschieden 
-teams kunnen worden opgegeven tot 1 oktober 
-mogelijke speeldata; november t/m april 

Peter Manders 

Taptoetoernooi volgend jaar landelijk 
FINALEDAG IN EINDHOVEN 

Het Taptoetafeltennistoernooi voor basisscholieren, wat het afgelopen sei
zoen in de afdeling Brabant is gehouden, werd op zaterdag 7 mei in het Eind
hovense tafeltenniscentrum afgesloten met een finaledag, waaraan .alle win
naars van de 22 regionale voorronden hebben deelgenomen. Eerder vonderi in de 
kerstvakantie deze voorronden plaats, waaraan maar liefst 3500 kinderen 
deelnamen. Na afloop van deze dag konden de organisatoren; de N.T.T.B.-Bra
bant en de Bossche uitgeverij Malmberg, die ondermeer de jeugdbladen Okki, 
Bobo en Taptoe op de markt brengt, terugzien op een zeer geslaagd evenement. 
Vandaar dat beide organisatoren in samenspraak met het hoofdbestuur beslo
ten hebben volgend seizoen het Taptoetafeltennistoernooi in heel Nederland 
te gaan spelen. Een aanbod, waarover het H.B. niet lang heeft hoeven na te 
denken, immers een dergelijk toernooi zou een grandioze stimuians voor de 
tafeltennissport zijn. 
's Morgens om 10.00 uur stonden zij er dan, 120 in getal, met zenuwachtige 
gezichtjes, met supporters van school en thuis en met de sporttas afgela
den vol met frisdrank en andere versnaperingen. Weken daarvoor hadden zij al 
geoefend op de keukentafel en het enthousiasme was dan ook nauwelijks te 
bedwingen, toen wedstrijdleider Henny in 't Zandt om 10.15 het sein op groen 
zette. Vol overgave gooiden zij zich in de strijd, maar ja er kan maar een 
winnen. Echter de uitgever had voor alle deelnemers een leuke verrassing in 
huis: het bekende Taptoe-vakantieboek. Het was dan ook met enige genoegdoe
ning dat de in het middaguur gearriveerde directeur van Malmberg de heer 
Karel van de Pas kon constateren, dat enkele uitgeschakelde deelnemers bui
ten in de zon zijn vakantieboeken aan het lezen waren. Bovendien konden de 
deelnemers ook nog meedoen aan een door de landelijke kommissie STD geor
ganiseerd randgebeuren. 
Er werd gespeeld in een viertal klassen. In groep 5/6-competitie ging uit
eindelijk de S~. Annaschool (Jules Looymans en Rob Twardy) met de hoogste 
eer strijken, nadat zij in de finale de Klinkerd uit Oudenbosch achter zich 
had gelaten. Bij de recreanten van groep 5/6 zegevierde uiteindelijk het 
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Veldhovense duo Dennis Geerden en Jorg de Cock van de Jan Lighartschool door 
een 3-0 overwinning op d'n Hazenest uit Tilburg. Bij groep 7/8-competitie, 
d.w.z. de 11- en 12-jarigen, was de Brabantse titel weggelegd voor 't Start
blok uit Eindhoven (Karin Schampaert en Bart Verleg), die in een leuke fi
nale de meerdere waren van de Dr. Schaepmanschool uit Helvoirt. Bij de laat
ste categorie, 7/8-recreatie, was de hoogste plaats op het ereschavot gere
serveerd voor de Alm uit Tilburg (Toine v. Stampershoef en Theo Beuken
hout), terwijl tweede de Schakel uit Ammerzoden werd. Uiteindelijk konden om 
17.00 uur Thorn de Jonge, oud-voorzitter van de afdeling Brabant, en Karel 
van de Pas de prijzen uitreiken aan de dolgelukkige winnaars. 
De voorbereidingen voor het landelijke taptoetafeltennistoernooi, waarvan de 
voorronden gespeeld zullen worden in de kerstvakantie van 1988, zijn ove
rigens al in volle gang. Gezien het enorme werk, wat een dergelijk evene
ment met zich meebrengt, heeft het H.B . inmiddels een werkgroep geformeerd, 
waarin zitting hebben: hoofdbestuurslid Ton van Happen, STD-man Martin Ver
brugge, de Gelderlander Hans Teunisse, de Brabander Raymond Gradus en van
uit Malmberg Wim Reus. Op 23 maart heeft de werkgroep haar plannen voorge
legd aan de afdelingen. De aanwezige afdelingen reageerde vol enthousiasme 
op het idee om volgend jaar via Malmberg 800.000 kinderen een persoonlijke 
uitnodiging te sturen om gedurende een dag in de kerstvakantie te komen ta
feltennissen in een tafeltenniszaal in de buurt. De verwachting van de werk
groep is dan ook dat er in circa 200 zalen verspreid over heel Nederland 
20.000 jongens en meisjes achter de groene tafel zullen verschijnen. 
Inmiddels zijn de diverse afdelingscontactpersonen bezig met het charteren 
van voldoende verenigingen in hun regio, die hun zaal ter beschikking wil
len stellen en gedurende die dag de wedstrijdleiding op zich nemen. Het ver
zorgen van de uitnodigingen alsook ander begeleidend promotie materiaal en 
de ondersteuning door middel van een publiciteitscampagne zal dan door de 
landelijke organisatie gebeuren. Om het de verenigingen zo gemakkelijk mo
gelijk te maken zullen zij een draaiboek krijgen met daarin alle noodzake
lijke informatie. Het is van het grootste belang, dat zich voldoende vereni
gingen aanmelden , aangezien een van de belangrijkste elementen van de Bra
bantse formule was het spelen in vele zalen om zodoende de reisa~standen te 
beperken . Maar gezien de positieve reakties van de Brabantse clubs, die dit 
jaar deelgenomen hebben, twijfelt de werkgroep niet aan de bereidheid van de 
tafeltennisclubs in den land.e. Het zijn immers toekomstige tafeltennissers, 
die via dit soort activiteiten de weg weten te vinden naar uw vereniging. 
Om de zaak organisatorisch rond te krijgen, wil men graag voor de zomerva
kantie inzicht in de vraag: hoeveel verenigingen zijn bereid mee te werken? 
Aan de hand van die lijst zal men dan Nederland gaan opdelen in regio's en 
zal aan iedere vereniging een bepaalde regio worden toegewezen, bestaande 
uit de eigen woonplaats met enkele plaatjes daaromheen. In september zal 
deze regioindeling alsook het draaiboek en de publiciteitscampagne onderwerp 
van gesprek in een vergadering van de verenigingen met de afdelingen. Eind 
september kunnen de persen gaan rollen bij Malmberg. Het ligt in de 
bedoeling dat de scholen begin november hun materiaal zullen ontvangen. Het 
lijkt nog ver weg, echter het enthousiasme bij de landelijke werkgroep, de 
afdelings- contactpersonen en bij de verenigingen is op dit moment haast al 
niet meer te stuiten. Het landelijke Taptoetafeltennistoernooi belooft een 
grandioos succes te worden. 

Raymond Gradus 

Recreatie tafeltennis sterk in opkomst 
in Westbrabant 
Op woensdagavond 
toernooi plaats 

27 april vond in de zaal van Hotak'68 een groots opgezet 
voor recreanten. Deelgenomen werd er door maar liefst 62 
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vrouwen van de verenigingen TCO, Vice Versa'Sl, Belcrum, Markiezaat, en 
Hotak'68. 
Het basis idee voor een dergelijk toernooi lag bij Tanaka uit Etten-Leur. 
Deze vereni~ing vroeg destijds de medewerking aan andere clubs in de regio 
bij het organiseren van een toernooi. Er bleek al snel dat er voldoende be
l~ngstelling was, en het eerste toernooi werd gehouden . De avond in Etten
Leur beviel vele recreanten erg goed en er ontstond een soort circuit. 
Iedere vereniging die deel had genomen besloot de organisatie van een soort 
gelijk evenement een keer op zich te nemen. 
Op 27 april was het dus de beurt aan Hotak'68. 
Bij binnenkomst werden de vrouwen verwelkomd met een bakje koffie en een 
plakje cake, waarna het toernooi aanving. De organisatie had deze maal ge
kozen voor eert meerkampen-systeem, zodat iedere deelneemster volop aan haar 
trekken kwam uit wat betreft het aantal te spelen wedstrijden. Er werd ge
speeld in 8 zevenkampen en een zeskamp, waarbij men twee games tot . de elf 
speelde . 
In iedere poule werden er twee prijzen beschikbaar gesteld. Geen medailles 
maar prijzen in natura, zoals het bij een recreanten toernooi behoort . Hier 
zijn de deelneemsters immers zelf ook het meeste op gesteld. Het duo Jozef 
Oonincx en Jenny Steenbak vormden samen de motor achter de schermen van het 
gebeuren in Hoogerheide. Jozef Oonincx maakt deel uit van het bestuur van 
Hotak'68 . Daarbinnen zorgt hij ervoor dat tafeltennis als recreatie sport 
ook aandacht krijgt , naast de vele andere activiteiten die door de club uit 
Hoogerheide worden georganiseerd. Volgens hem is het belangrijkste van de 
toernooien : de recreanten een gezellige avond bezorgen. Daarbij komt ook nog 
dat deze mensen in contact komen met anderen en dus niet altijd tegen 
dezelfde behoeven te spelen. 
Na afloop van het wederom succesvol verlopen toernooi werden de prijzen uit
gereikt en werd er nog wat na gepraat. Opnieuw keerden vele recreanten met 
een voldaan gevoel huiswaarts. 

Roel van Elzakker . 

4e ·bestuurstoernooi Regio Den Bosch 

gezellig evenement 
Door O.T.T.C . /CT-Holland werd voor de 4e x het bestuurstournooi gehouden 
voor de verenigingen voor het regio Den Bosch. 
11 Verenigingen met 45 bestuursleden hadden zich aangemeld voor dit 
regionale gebeuren. Opvallend in de lijst voor deelnemende verenigingen was 
de afwezigheid van alle Bossche en Vughtse verenigingen, waarbij voor J . C.V. 
geldt dat zij hun eigen midlentetournooi hadden. 

De 45 deelnemers waren verdeeld in 2 klassen waarin de deelnemers in poules 
van 3 waren ingedeeld en de winnaars naar de hoofdronde gingen en de nr's 2 
en 3 naar het verliezerstournooi gingen. 
In de A-klasse ging zoals te verwachten was de le prijs naar O.T.T.C./CT
Holland le team speler William Cuypers die in de finale won met 21-16 en 21-
14 van R. v . d. Greef (v. Liempd.ass). In de 1/2 finale hadden zij resp. 
gewon-nen van W. v. Hofstadt (v. Liempd . ass) en W. Heestermans (Vice 
Versa'64). 

In het verliezerstournooi van de A-klasse won Cees Wellens (Vice Versa'64) 
van B. Dolle (Smash'73) met 21-13, 13-21, 21-15. In de 1/2 finale versloeg
en zij C. Vervoort (Rotac) en A. Gil (Never Down). 

In de B-klasse (6e klasse +recreanten) stonden 2 O.T.T.C./CT-Holland spe
lers tegenover elkaar in de finale. Het was hier de oudste deelnemer van dit 
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bijzonder gezellige evenement Ad.Jongen die in de finale Jacq. Duys ver
sloeg met 21-11 en 21-18. 
In de 1/2 finale hadden Z1J eerst af moeten rekenen met Jose Verhagen 
(N.O.N.) en G. v. Lieshout (O.T.T.C./CT-Holland). 
In de verliezersronde van het B-toernooi was het een U.V.C.O. aangelegen
heid. In de halve finale hadden zij gewonnen van het G'effect duo W. v. 
Grinsvèn en J. v.d . Haterd. 
De verenïgingsprijs werd, nadat vorig jaar v. Liempd ass. deze had gewon
nen,_ nu O.T . T.C./CT-Holland winnaar. Omdat de puntentoekenning berekend 
word,t rraar het aantal deelnemers wat per vereniging mag inschrijven (4 
stuks) en de verzoeken van enkele verenigingen wat met meer dan 4 deelnemers 
wil deelnemen, krijgt toch elke vereniging 'n gelijke kans op de 
vere_nigingsprij s. 
De eindstand hiervan was: 

1. O.T . T.C . /CT-Holland 13,2 pnt. 
2. Vice Versa'64 12 " 
3. v . Liempd ass. 8 " 
4. G'effect 6,6 " 

5/6. N.O . N. / Smash ' 73 6 " 
7/8. Rotac / U. V.C.O. 5,6 " 
9. Never Down 4 " 

10. T.T.C.V./R. 2 " 
U. De Rots niet opgekomen 

Na afloop reikte O.T.T.C./CT-Holland voorzitter Nico v. Erp aan de nrs. 1 en 
2 uit de A en B Klasse van de winnaarsronde en de verliezersronde de prijzen 
uit en kon hij aan Mevr . I. Verbon (O.T.T.C./CT-Holland) de verenigingsbeker 
uitreiken. En sprak de hoop uit dat allen het volgende seizoen, als het Se 
regionale bestuurstoernooi weer wordt gehouden, weer aanwezig zullen zijn, 
samen met de niet aanwezige verenigingen. Het is zo anders elkaar ook eens 
op een andere manier te ontmoeten dan achter de bestuurstafel, 

Af delingsvergadering 
Vrijdag 27 mei j.l. is in het Jan van Besouwhuis te Goirle weer de jaarlijk
se afdelingsvergadering gehouden. Opvallend was de afwezigheid van maar 
liefst 31 verenigingen, waarbij met name de "jonge" verenigingen slecht ver
tegenwoordigd waren . Zien zij het belang van deze vergadering nog niet, of 
zijn er andere redenen waarom zij niet aanwezig waren? Het lijkt me interes
sant daar eens een onderzoekje naar te houden. 
In zijn openingswoord benadrukte voorzitter Piet van Erp met name de posi
tieve gebeurtenissen op het tafeltennisgebie·d van het afgelopen seizoen. Het 
beleid van het hoofdbestuur wordt door het AB positief critisch benaderd_ en 
tegen de doorgevoerde vernieuwingen zijn niet zo erg veel bezwaren. Die zijn 
er wel · tegen de snelheid van handelen. Bepaalde zaken worden ingevoerd, 
voordat alle consequenties overzien z1Jn. Met betrekking tot het Prins 
Willem Alexandercentrum is het AB erg ongerust over de financiele consequen
ties voor de afdeling Brabant. De vraag is of de tafeltennisbond zo'n pres
tigeobject wel kan betalen. De voorzitter heeft zich wel geergerd aan het 
taalgebruik dat t . o.v. diverse functionarissen wordt gehanteerd. Met name de 
competitieleiders moesten het nogal eens ontgelden. Hij hoopt dat dit in de 
toekomst niet meer voor zal komen. 
Het eerste deel van de vergadering, bestaande uit de behandeling van de di
verse jaarverslagen, ging in een razendsnel tempo. De eerste problemen ont
stonden bij de financiele voorstellen van het AB om de begroting sluitend te 
krijgen. Het afschaffen van de afdelingstraining haalde het niet. Het AB nam 
het voorstel ~erug en zal deze training continueren tot 1-1-1989. De kosten 
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worden betaald uit de algemene reserve. Voor die datum zal het AB met een 
structureel voorstel komen voor de komende jaren. 
Ook de afschaffing van de tafelvergoeding voor zowel jeugd- als senioren
meerkampen lag erg gevoelig. Er moest zelfs een stemming aan te pas komen en 
aangezien het aantal leden van de aanwezige verenigingen het aantal stemmen 
bepaalt, is dat een heel gereken. Voor afschaffing waren 2861 stemmen, tegen 
1387 ep blanco 3SO, waarmee het voorstel van het AB werd aangenomen. 
Tijdens ae begrotingsbehandeling waren er vooral opmerkingen over de hoogte 
van .de .post Administratie en Beheer, welke meer dan SO% van de totale lasten 
bedràgen. Het AB zegde toe te onderzoeken in hoeverre dit bedrag verlaagd 
kan worden. 
Na de pauze, waarin de kampioensdiploma's werden uitgereikt, volgden een 
aantal huldigingen. De Johan Goossens trofee werd uitgereikt aan Patricia de 
Groot (zie elders in deze Mixed) en Jos Coenen en Wil v.d. Bragt werden lid 
van verdienste van de afdeling Brabant en Peter van Iersel werd onderschei
den met erelid van de afdeling Brabant. 
Peter van Iersel viel die onderscheiding ten deel vanwege zijn 13-jarig lid
maatschap van het afdelingsbestuur, waarin hij zowel de functie van ' penning
meester als secretaris bekleed heeft. Na zo'n lange periode vond Peter dat 
zijn werk maar eens overgenomen moest worden, zodat hij wat meer tijd kreeg 
voor andere hobby's zoals de zaalvoetbalscheidsrechterij. Helaas is er geen 
opvolger gevonden. Vandaar dat het bestuur besloten heeft om Albert Rooij
mans de functie van secretaris over te laten nemen. Het AB blijft echter wel 
met een vakature zitten. 
De onderscheiding voor Limburger Jos Coenen was vanwege ziJn 4 jarig 
lidmaatschap van het AB. Via zijn studie in Eindhoven werd hij lid van Tave
res en later Flash. Op dit moment was het voor Jos onmogelijk om het lid
maatschap van het AB te combineren met zijn werk en de opvoeding van zijn 
onlangs geboren kind. De opvolger van Jos werd Guus van Woesik. Wil van den 
Bragt werd onderscheiden voor de ruim 7 1/2 jaar dat hij redakteur van de 
Mixed was. Ik heb dus nog een hele tijd te gaan. 
Tegen het einde kwam nog een voorstel van ttv Veldhoven aan de orde over de 
competitieindeling. Er is besloten tot de volgende prioriteitenstelling: in 
de Se en 6e klasse: 
-betere scheiding doordeweek/weekend 
-reisafstanden voor Se en 6e klasse zoveel mogelijk beperken 
-de vrijdagavond hoort bij doordeweek, tenzij anders vermeld 
-poules met verenigingen die op dezelfde avond spelen (indien mogelijk) 
-poules van S zijn noodoplossingen 
In dit toch nog ruim uitgevallen verslag z1Jn niet alle aangedragen punten 
aan de orde gekomen, maar ik dacht wel de voornaamste. 
Na de dankwoordjes van Jos Coenen, Peter van Iersel en Frans Geubbels sloot 
de voorzitter na ruim 4 uur vergaderen de 27e afdelingsvergadering. 

Johan Heurter 

Beste lezers 

Op de laatst gehouden algemene ledenvergadering van de NTTB afdeling Brabant 
werd ik in het afdelingsbestuur gekozen tot bestuurslid "Commissie Toernooi
en en Wedstrijden". 
In deze functie volg ik Jos Coenen op die deze taak gedurende de afgelopen 
vier jaar heeft vervuld. 
Ik ben lS jaar lid van de Vughtse tafeltennisvereniging J.C.V. en vervul de 
laatste 3 jaar binnen deze vereniging een bestuursfunctie (Technische Za
ken). 
Uiteraard hoop ik op een prettige manier met alle verenigingen binnen de af
deling te kunnen werken. 
Telefonisch ben ik bereikbaar op nummer 073-S67677 (vanaf 18.30) 
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Guus van Woesik 
Gildestraat 15 
5262 BW Vught 

Johan Goossens trofee voor Patricia de Groot 

Jaarlijks kent de afdeling Brabant een trofee toe aan een vereniging of per
soon of team, die een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft op tafelten
nisgebied , dan wel op bestuurlijk of organisatorisch vlak. Deze in 1972 in
gestelde trofee ter nagedachtenis aan Johan Goossens, die 20 jaar lid was 
van het afdelingsbestuur, is dit jaar toegekend aan de Stiphoutse Patrica de 
Groot. 
Tijdens de uitreiking somde voorzitter Piet van Erp de nu al imposante ere
lijst op van Patrica de Groot. En met name het seizoen 1987-1988 is voor 
haar een hoogtepunt geworden, waarbij ze aansluiting vond bij de nationale 
toppers Kloppenburg en Vriesenkoop . 
Patrica was blij met de Johan Goossens trofee:"Ik zie het als een stukje 
waardering voor mij vanuit de afdeling. Ik vind het dan ook erg leuk". 
Ook komend seizoen speelt Patrica de Groot voor het Weertse Megacles, waar
mee ze dit jaar kampioen van Nederland werd bij de dames, omdat Hotak'68 af
zag van de beslissingswedstrijd. Ze zal echter weer uit gaan komen bij de 
heren. Samen met o . a . Bob Potton zal ze spelen in de heren 2e divisie, waar
bij gerekend wordt op een kampioenschap. 
Haar plaats in het damesteam wordt overgenomen door Emily Noor, die in het 
herenteam van Hotak'68 niet echt goed uit de verf is gekomen. De Mixedredak
tie wenst Patricia de Groot veel succes in haar verdere tafeltennisloopbaan 
en zal U op de hoogte houden van de verrichtingen van deze Brabantse 
topspeelster . 

Johan Heurter. 

Nieuws in ' t kort 

De 57-jarige Andre van der Pol heeft uit handen van burgemeester P. Sanders 
van Oirschot de eremedaille in zilver ontvangen. Deze koninklijke 
onderscheiding ontving "Polleke" omdat hij zich 40 jaar heeft .ingezet voor 
het promoten van de tafeltennissport. In 1947 richtte hij de vereniging "Ta
feltennis Oirschot Vooruit" op en tot 1955 was hij bestuurslid van die club. 
In dat jaar werd hij lid van de tafeltennisafdeling van de BATA in Best en 
organiseerde hij mede de Brabantse Tafeltenniskampioenschappen in Best. In 
1964 richtte Van der Pol tafeltennisvereniging Kadans in Best op. Ve~der be
geleidde hij jeugdteams en organiseerde hij allerlei toernooien. Ook had hij 
een belangrijk aandeel in het totstandkomen van een nieuw onderkomen voor 
ttv Kadans. In Oirschot organiseert hij wedstrijden tussen de buurtvereni
gingen en leerlingen van de basisscholen. En ook op provinciaal niveau is 
Andre van der Pol in het tafeltenniswereldje geen onbekende. 
Deze onderscheiding heeft hij dan ook volledig verdiend. 

L + T is er niet in geslaagd de halve finale om de Nancy Evans Cup tegen SSV 
Reutlingen winnend af te sluiten. De Eindhovense formatie ging met 5-2 ten 
onder, vooral door het zwakke spel van· Paul Haldan. De ex-Roemeen verloor 
van Peter Stellwag en de chinese ex-we·reldkampioen Guo Yue Hua. 

De nationale B-meerkampen zijn bij de dames gewonnen door B. Koning van L+T 
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uit Eindhoven. G. Hendriks van J.C.V. werd derde. 
Bij de heren was er een derde plaats voor R. van Gurp van Belcrum. 
G.v.d. Braak van TTCV/Rath werd negende. 

De Regiove r gaderingen zullen gehouden worden in de eerste volle week van 
september . 

Receptie ....... Deceptie 
Ook onze vereniging kreeg op maandag 30 j.l. de uitnodiging, gedateerd 23 
mei 1988, van de Tafeltennisvereniging L + T Software om acte de presence te 
geven op haar kampioens- en jubileumreceptie op dinsdag 31 mei 1988 van 
20.00 - 21 . 30 uur in het Paviljoen Stadswandelpark te Eindhoven. 
Uitnodigingen werden verzonden aan alle tegenstanders van L + T-teams in het 
2e kompetitiedeel van het seizoen 1987/1988 , alle verenigingen uit de regio 
Eindhoven , het A.B ., de N. K.S. alsmede nog een aantal door L + T Software 
geselecteerde verenigingen, waarvan de criteria door mij niet gevraagd cq. 
niet bekend zijn . 
Het aantal verenigingen dat gehoor gaf aan deze inderdaad zeer late uitno
diging was verbazingwekkend laag. Met name uit de dichtst bevolkte tafelten
nisregio Eindhoven was het aantal aanwezige verenigingen op een hand te tel
len. 
Van het A.B . alsmede van de N.K.S. was niemand aanwezig en twee weken na da
tum receptie geen felicitatie-brieven of telegrammen van welke afwezige 
vereniging of instantie dan ook. 
Natuurlijk , buiten kijf staat dat de uitnodiging bij vele verenigingen een 
dag voor datum receptie in de bus viel, maar bestaan besturen dan niet uit 5 
of meer personen? Ligt het Stadswandelpark Paviljoen in Eindhoven niet in 
het hartje van de regio? Met een beetje flexibiliteit en dat moet iedere ta
feltennisser hebben maar ook iedere bestuurder, zou men toch acte • de pres
ence hebben ·kunnen geven op dit dubbele feest t.w. 40-jarig bestaan, alsme
de de vele kampioenstitels met als hoogtepunt het Nederlands kampioenschap. 
Of kan een tafeltennisbestuurder helemaal niet meer improviseren? 
Je kunt bezwaren hebben tegen sponsoring, tegen de weg die het voorheen 
PSV/Cathrien ingeslagen heeft, tegen het in feite kopen van de titel als je 
dat zo graag wilt horen, tegen bepaalde personen en ga zo maar door •.....• 
maar dat mag niemand weerhouden om bij een dergelijke receptie niet aanwezig 
te zijn, ondanks het feit dat de uitnodiging zeer laat was. Want ook dat had 
natuurlijk zijn reden. 
Ik dacht dat wij allen gezamenlijk die tafeltenniswereld vormen in ons land
je of provincie of regio en dat wij niet zonder elkaar kunnen. 
Men spreekt dikwijls over sportverruwing en· ik vind dit ook een vorm van 
sportverruwing . 
Denk hier maar eens over na als je dat tenminste nog kunt 
opbrengen .•••••••.•.• 

Wim Schuurman 
Voorzitter t.t.v . Irene 

N.T.T.B. Jeugdcup 1988 
Op zaterdag 11 juni vonden in Sportcentrum Irene op 9 tafels de wedstrijden 
om de N. T.T.B . jeugdcup 1988 plaats. 
Voor een dergelijk evenement is deze locatie zeer geschikt, omdat de spe~ 
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lers/sters voldoende ruimte hebben terwijl het publiek als het ware met de 
neus er boven op zit. Het massale van een grote sporthal, het op tiental
len meters afstand zitten van het wedstrijdgebeuren zijn ook faktoren die 
bepaald niet bevor derend zijn voor een publiek, dat enthousiast gemaakt 
dient te worden ! Voeg daarbij een voldoende grote kantine met aantrekke
lijke prijzen dan kan zo ' n evenement gebeiteld zitten , mits bepaalde in
stanties - zoals deze keer de Sportkommissie - het op hun heupen krijgen en 
vinden dat er ook een mixed dubbel - uitgevallen op de Nederlands Jeugdkam
pioenschappen wegens ruimtegebrek - gespeeld dient te worden . Inderdaad dan 
wordt het een marathon want ' s-morgens was er stipt op tijd gestart om 10.00 
uur maar het einde viel eerst rond 19 . 15 uur hetgeen toe te schrijven was 
aan het inlassen van het mixed dubbel spel dat door iedereen - ook de spe
lers/ sters - weinig serieus benaderd werd . 
Als bondscoaches hieraan konklusies willen verbinden dan is vandaag schrap
pen nog beter dan morgen . 
En natuurlijk waren er weer zeurpieten die vonden dat het te warm was in de 
hal. Worden E. K. en W. K. soms ook niet gespeeld onder tropische omstandig
heden van 30 tot 40 graden zoals destijds in New Delhi en Athene? Of is men 
wellicht jaloers op het bezit van zo'n eigen prachtige sporthal met eerste 
klas spel-materiaal? Hoe dan ook, het enthousiasme van spelers/sters was er 
niet minder om en verrass i ngen vielen er ook te noteren. 
Er werd gespeeld in zeskampen per klasse waarna de nummers 1 en 2 kruisf ina
les spelen . 
De uitslagen waren als volgt: 

meisjes junioren internationaal 
1. E. Noor Ho t ak'68 5 p . B. Huntelerslag 
2 . T. Treebusch Middelburg Zuid 3 p . R. Louws 
3 . G. Hendriks J.C . V. 3 p. E. Schers 
4 . E. Tanck Hercules U. Bakker 
5. C. · Onstenk Shot W. P. Buitelaar 
6 . K. Buys Z. T. T. C. B. Koning 
kruisfinales : E. Noor - R. Louws winst voor E. Noor 

Shot W. 
't Zand 
Irene 
Shot W. 
Pelgrim 
L + T 

5 p . 
3 p . 
3 p . 

I . Treebusch - B. Huntelerslag winst voor B. Huntelerslag 
E. Noor winnares door winst op B. Huntelerslag 

verrassend hie r het min of meer falen van de E. K. kandidaten C. Onstenk, U. 
Bakker en E. Schers die overigens geblesseerd aan het evenment begon en tij
dens het tournooi nog behandeld is door een ijlings opgeroepem fysiothera-
peut . 

jongens junioren internationaal 
1. J. Kahn NMB/VDO 4 p. D. Heister 
2. c. Mol Shot W. 4 p . T. Keen 
3 . M. Lands tra Trias T. de Bruin 
4. G. Verhaegh Shot W. J . Tammenga 
5. M. ten Braak Vitesse'35 R. Vogelaar 
6. E. Ernst Pelgrim I. Greve 

kruisfinales : D. Heister - C. Mol winst voor D. Heister 
J . Kahn - T. Keen winst voor T. Keen 
D. Heister winnaar door winst op T. Keen 

Pelgrim 5 p . 
Shot W 4 p . 
Tempo Team 
Argus 
T.C.S . 
I.T.N. 

G. Verhaegh had blijkbaar zijn dag niet want een 4e plaats is normaliter te 
min voor hem . 

meisjes kadetten 
1. M. Muller 
2 . M. Postma 
3. M. Arends 
4. H. Balm 
5. T. de Jong 

A- merk 
Delta Imp. 
Reflex S. 
de Sprint 
Onkyo 

5 p. M. Bons en 
D. Bakker 
M. Claes 
K. v.d . Heiden 
B. More es 

Z. T.T.C . 5 p . 
Reflex S. 
Hercules 
Dextro Avanti 
D. H.C . 
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6. Q. Kim Le D.H.C. M. Engelse Tielse T.C. 

kruisfinales: M. Muller - D. Bakker winst voor M. Muller 
M. Bonsen - M. Postma winst voor M. Postma 
M. Muller winnares door winst op M. Postma 

Hier vielen geen verrassingen te noteren. 

jongens kadetten 
1. H. Schuurman 
2 . R. Beelen 

Irene 5 p . 1. G. Kobes Vitesse'35 5 p . 

3 . G. Wiemer 
4. E. Vente 
5. M. Heemskerk 
6 . P. Maatman 

Pelgrim 
Torenstad 
Dextor Avanti 
D.O . V. 
Flash 

P . Gerritsen Trias 4 p . 
M. v . d . Haar Dextro Avanti 
R. Vijverberg T.O . G.B . 
E. v . Roovert Flash 
J . Pastoors Gentac 

kruisfinales : G. Kobes - R. Beelen winst voor G. Kobes 
H. Schuurman - R. Gerritsen winst voor R. Gerritsen 
G. Kobes winnaar door winst op R. Gerritsen 

Verrassend hier het optreden van de als 12e geplaatste Harold Schuurman die 
in de poule ongeslagen bleef. 

Bij de mixed dubbel werden de titels behaald door C. Onstenk-D . Heister bij 
de junioren en M. Muller-R . Beelen bij de kadetten . 

Nu al is deelname aan de Jeugdcup een beetje te vergelijken met een loterij 
omdat het aantal mogelijkheden je hiervoor te plaatsen vrij beperkt is en zo 
kan het gebeuren da t er spelers/sters van de partij zij die weliswaar qua 
puntenaantal erin thuis horen, maar uit oogpunt van kwaliteit niet en dat 
vanwege een gelukkige score op bijv . een ranglijsttournooi . 
Nu volgens de voorlopige kalender de Jeugdcup 1989 reeds in december plaats 
vindt en wel na slechts een ranglijsttournooi vraag ik mij af hoe en welke 
kunstgrepen nu toegepast gaan worden teneinde het loterijelement •niet nog 
groter te laten worden . 

Wim Schuurman . 

Landelijke competitie 

In de Mixed van april stond de nieuwe promotie/degradatieregeling afgedrukt, 
maar in de Bondsraadsvergadering van 28 mei heeft de Bondsraad haar besluit 
van 12 maart weer herroepen. De nieuwe promotie/degradatieregeling wordt nu 
een half jaar opgeschoven en de versterkte degradatie om te komen tdt pou
les van 6 vindt nu dus in het najaar plaats. Dit alles op last van de tucht
commissie, waardoor er een vertrouwenscrisis lijkt te zijn ontstaan tussen 
het hoofdbestuur en de Bondsraad enerzijds en het tuchtcollege van voorzit
ter Abbenhuis anderzijds. Van deze situatie profiteert het Osse O.T.T.C., 
dat een half jaar geleden ook al in het nieuws was in verband met een om
kopingszaak , waardoor het Oegstgeeste BT Lifters promoveerde en niet 
O. T. T.C . Ook toen rammelde de tuchtcommissie aan alle kanten en was het be
sluit de zaak wegens gebrek aan bewijs te seponeren zeer diskutabel. Is dit 
besluit nu een goedmakertje voor O. T.T . C.? Het wordt in elk geval hoog tijd 
het functioneren van de tuchtcommissie eens diepgaand te analyseren, want 
opnieuw is de tafeltennissport in Nederland op een negatieve manier in het 
nieuws . 
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Bij het overzicht van de resultaten van de Brabantse teams in de landelijke 
competitie staat steeds vermeld in welke klasse ze in de najaarscompetitie 
uitkomen . 

DAMES 

eredivisie 
Hotak'68 heef t de herfsttitel niet kunnen prolongeren . De overstap van Emily 
Noor naar de heren was zo ' n grote aderlating, dat werd afgesloten met een 7e 
plaats, wat degradatie betekende naar de le divisie . 
Irene behaalde met 72 punten een 4e plaats en is de volgende competitie het 
enigste Brabantse damesteam in de eredivisie. 

2e divisie 
L + T en Irene 2 werden kampioen en promoveren hierdoor naar de eerste divi
sie . L + T haalde uit 12 wedstrijden 20 punten en Irene 2 uit 10 wedstrijden 
15 punten . Voor Lut o was er een 4e plaats met 10 punten uit 10 wedstrijden 
en ook volgend seizoen speelt dit team in de 2e divisie . 
Red Star ' 58 werd met 10 punten uit 12 wedstrijden Se en speelt ook in het 
najaar weer in de 2e divisie . Belcrum werd met 2 punten laatste en degra
deert naar de Je divisie. 

Je divisie 
Flash en Stiphout veroverden elk met 17 punten uit 10 wedstrijden de titel 
en daardoor promotie naar de 2e divisie . Derde plaatsen waren er voor 
Smash'70 me t 11 punten en Son en Breugel met 10 punten. PJS met 9 punten en 
J.C . V. met 10 punten legden beslag op de 4e plaats . Deze vier teams blij
ven in de Je divisie . J.C.V. 2 met Het Markiezaat werden resp. met 5 en 0 
punten laats t e en degraderen naar de 4e divisie . 

4e divisie 
Tanaka werd kampioen met 16 punten en promoveert naar de Je divisie . 
Vierde plaatsen waren er voor Hotak'68 2 met 8 punten en TTCV/~ath met 6 
punten . Voor Victoria was er een vijfde plaats met 6 punten. Deze drie teams 
spelen ook in het najaar in de 4e divisie . 

HEREN : 

eredivisie 
L + T is kampioen van Nederland geworden door ook de voorjaarscompetitie met 
205 punten winnend af te sluiten . Proficiat Paul Haldan, Ron van Spanje, 
Henk van Spanje en Bart van Haren . Uiteraard speelt de Eindhovense vereni
ging ook komende competitie in de eredivisie, maar onder welke naam en in 
welke samenstelling in nog onduidelijk. 

le divisie 
O.T.T . C. werd kampioen met 17J punten en promoveert naar de eredivis~e. 
J.C.V. werd met 164 punten tweede en speelt een beslissingswedstrijd tegen 
Tempo Team om een plaats in de eredivisie. 

2e divisie 
J.C . V. 2 werd derde met 16 punten 
Hotak ' 68 en L + T 2 werden vierde 
volgend seizoen in de le divisie . 
in de 2e divisie . 

Je divisie 

en speelt in het najaar in de le divisie. 
met resp. 14 en 19 punten en spelen 
TTCV/Rath werd 6e met 12 punten en blijft 

Irene werd kampioen met 22 punten en promoveert naar de 2e divisie . L + T J 
werd laatste met slechts J punten, maar blijft toch in de Je divisie. 
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4e divisie 
Stiphout werd tweede met 19 punten en promoveert naar de 3e divisie. Never 
Despair werd met 15 punten vierde, evenals Bergeyk, maar die met 13 punten. 
Voor Luto was er een vijfde plaats met 13 punten. Deze drie teams spelen in 
het najaar 3e divisie. Hotak'68 2 werd met 10 punten zevende en blijft in 
de 4e divisie. 

Se divisie 
Belcrum werd ongeslagen kampioen (28 punten) en promoveert meteen naar de 3e 
divisie. Tweede werd Flash met 19 punten en promotie naar de 4e divisie. 
Derde plaatsen waren er voor Valkenswaard met 19 punten en Red Star'58 met 
16 punten en eveneens promotie naar de 4e divisie . Voor Irene 2 was er een 
vierde plaats met 14 punten en eveneens promotie naar de 4e divisie en de 
vijfde plaats van Never Despair 2 met 10 punten betekende ook al promotie 
naar de 4e divisie. O.T.T.C. 2 werd zevende en dat betekent een stapje te
rug en wel naar de afdelingscompetitie. 

MEISJES: 

Kampioensgroep 
In de kampioensgroep was er een fraaie tweede plaats voor J.C.V. met 16 pun
ten. 

A-klasse 
Voor Vice Versa'Sl was er met 12 punten een derde plaats . Een vijfde plaats 
was er met 5 punten voor Budilia en met slechts 3 punten werd Flash laatste. 
B-klasse 
Vierde plaatsen waren er voor J.C . V. 2 met 10 punten en Vice Versa'Sl 2 met 
6 punten. Budilia 2 en Hotak'68 werden laatste met resp. 5 en 1 punt. 

C-klasse 
A.T.T.C.'77 haalde een tweede plaats met 15 punten en voor Stiphout was er 
met 9 punten een derde plaats. 

JONGENS : 

Kampioensgroep 
Ook bij de jongens was er een fraaie tweede plaats in de kampioensgroep voor 
een Brabants team. De jongens van T.C.S. legden er met 14 punten beslag op. 

A-klasse 
Valkenswaard werd kampioen met 15 punten. Voor Irene was er een .derde plaats 
en voor Belcrum een vierde. 

B-klasse 
Flash werd ongeslagen kampioen met 20 punten. Tweede plaatsen waren er voor 
Never Despair en Kadans met resp. 14 en 12 punten. Een derde plaats was er 
met 13 punten voor Een en Twintig. Hotak'68 legde met 6 punten beslag op een 
vijfde plaats en Flash 2 werd met 5 punten laatste. 

C-klasse 
Veldhoven met 19 punten en Belcrum met 18 punten werden kampioen. Tweede 
plaatsen waren er voor Vice Versa'Sl met 18 punten en The Back Hands met 16 
punten. Derde plaatsen waren er voor Stiphout 1 met 12 punten, Stiphout 2 
met 8 punten en Een en Twintig 2 met 9 punten. O.T.T.C. werd met 1 punt 
laatste . 

Johan Heurter 

17 



~· -

Nederlandse jeugdkampioenschappen 

De Nederlandse Jeugdkampioenschappen waren dit jaar opnieuw in Helmond en 
voor het eerst werden er kampioenschappen voor B-licenties gehouden. Een ex
periment dat geslaagd genoemd kan worden. Door het feit dat er een herkan
singsronde was voor alle deelnemers, of men nu tweede of laatste in de meer
kampen was geworden, kon er volop gespeeld worden. Voor de wedstrijdleiding 
was het wel hard werken geblazen en mede daardoor verliep het toernooi re
delijk op schema, ondanks de 427 deelnemers. 
Het toernooi voor de A-licenties, een dag later, was qua organisatie en 
sfeer perfect te noemen. Alles verliep precies op schema, waardoor de eer
ste serie finales ook precies op het geplande tijdstip van 17.00 uur begon
nen. Na afloop was er veel lof van de 272 deelnemers, begeleiding en offi
cials over de wijze waarop ttv Stiphout het toernooi had georganiseerd. 
Wij publiceren hier alleen de ereplaatsen van de Brabantse deelnemers. 

A-licenties 
Meisjes junioren A 
1. Emily Noor (Hotak'68) 
2. Ellen Schers (Irene) 

Meisjes aspiranten A 
1. Guusje He~driks (J.C.V.) 
2. Yvonne van Sprang (Irene) 

Meisjes dubbel aspiranten A 
1. Guusje Hendriks (J.C.V.) met Inge Treebusch van Middelburg Zuid 

Meisjes dubbel welpen A 
3. Femke Hermus (Hotak'68) met Esther van Aken (Hercules) 

Jongens aspiranten A 
3. Mario Heeren (The Back Hands) 

Jongens pupillen A 
2. Peter Maatman (Flash) 

Jongens dubbel junioren A 
3. Kees Sengers (Bergeyk) met John Scott (Tempo Team) 

Jongens dubbel aspiranten A 
2. Mario Heeren (The Back Hands) met Gert Kobes (Vitesse'35) 
3. Frank de Wit (Veldhoven) met M. Groenewold (Taverzo) 
3. Sande-r van Kuyk en Harold Schuurman (beide Irene) 

Jongens dubbel pupillen A 
1. Peter Maatman en Erwin van Roovert (beide Flash) 
3. Marco Bottram (Bergeyk) met Robert Reiter (Bartok) 

Jongens dubbel welpen A 
3. Tom Krumpelman (1 + T) met V. de Beer (Dextro Avanti) 

B-licenties 
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Meisjes pupillen B 
1. E. v.d. Linden (Belcrum) 

Troostronde meisjes junioren B 
3. K. Veldman (Budilia) 

Troostronde meisjes aspiranten B 
1. M. Elshof (A.T.T.C.'77) 
3. J. Soffers (Hotak'68) 
3. L. Verhoeven (L + T) 

Troostronde meisjes welpen B 
1. J. Raaymakers (The Back Hands) 
2. G. de Vocht (Stiphout) 

Jongens junioren B 
3. B. van Geffen (Never Despair) 

Troostronde jongens junioren B 
1. J. Huigen (Hotak'68) 

Troostronde jongens aspiranten B 
3. L. van Langerak (Belcrum) 
3. J. Pauwels (Belcrum) 

Met dank aan Frans Geubbels voor het doorspelen van de informatie. 

Johan Heurter. 

Finales bekerkompetitie 
Op zaterdag 28 mei j.l. vonden in Sportcentrum Irene op 12 tafels de Bra
bantse finales van de bekerkompetitie 1987/1988 plaats. 
Het dient gezegd te worden dat het centraal laten spelen van alle finales op 
een na (mixed le en 2e divisie) in een accomodatie ver te prefereren is bo
ven decentralisatie uit oogpunt van sfeer, kwaliteit die buiten kijf staat 
bij Irene, organistatie, gezelligheid, reisafstand en reiskosten en combina
tiemogelijkheden etc. 
Jammer genoeg was er niemand van het afdelingsbestuur en van de organiseren
de kommissie aanwezig en moest alles gerund worden door de jon.ge Frans Jo
zef Becx die het niet gemakkelijk had en niet overal een antwoord op kon ge
ven. Hij is sedert kort lid van de CTW en nog niet door de wol geverfd en 
zouden alle teams opgekomen zijn dan zouden er nogal wat problemen ontstaan 
zijn, omdat voor zo'n evenement op maximaal 12 tafels gespeeld kan worden 
wil men.het toernooi niet in patronaatsfeer laten verspelen. Wij willen toch 
alllemaal het tafeltennis uit deze sfeer halen, maar dan zal er van bovenaf 
ook adequaat gereageerd moeten worden en kun je zo'n jonge organisator niet 
even de papieren sturen en voorschrijven dat er op 14 tafels gespeeld dient 
te worden! 
Zo help je de toekomst van zo'n evenement om zeep. 
Ook kwam nog even het probleem van recreant en de licentiepas om de hoek 
kijken. Horen recreanten B en licentiepashouders nu wel of niet bij de groep 
recreanten die hier gespeeld hebben? Een vraag die in de toekomst beantwoord 
zal dienen te worden terwijl recreanten, die zeuren dat de bal geen 20 cm 
hoog opgegooid wordt bij de service, in mijn ogen beter thuis kunnen blijven 
en de juiste interpretatie van het woord recreant niet begrijpen of wel 
begrijpen maar te prijsbewust bezig zijn. 
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Ik ben geruime tijd aanwezig geweest en zou de diverse opbouwende critici, 
die in de gezellige kantine hun problemen aangekaart hebben, willen uitnodi
gen rechtstreeks of via hun bestuur de problematiek bij de CTW te deponeren, 
omdat hiervan geleerd kan worden en eventuele onvolkomenheden de volgende 
keer uitgebannen kunnen worden. Om iets te bereiken, om vooruit te komen, is 
die wisselwerk ing hard nodig . 
Vermeld dient t e wor den dat de prijzen kwalitatief zeer goed oogden en dat 
in totaliteit met veel inzet en ambitie gespeeld werd doch beslist niet 
altijd op het scher pst van de snede, hetgeen verklaarbaar is na zo'n lang 
seizoen. 

heren le divisie 
L + T Software 1 was teruggetrokken - 2 teams van 2 personen speelden davis 

cup-systeem en beide resultaten wer
den bij elkaar opgeteld 

L + T Software 2 Hotak 1 
Hotak 1 - Irene 1 
L + T Software 2 - Irene 1 

le Irene 1 
2e L + T Software 2 
3e Hotak 1 

heren 2e divisie 
poule 1 
Veldhoven 1 - Belcrum 1 
OTTC 1 - Unicum 2 
Veldhoven 1 - Unicum 2 
OTTC 1 - Belcrum 1 
Veldhoven 1 - OTTC 1 

3-2 
1-4 
4-1 
1-4 
4-1 

Unicum 2 - Belcrum 1 · 2-3 

poule 2 

6 4 
5 - 5 
4 - 6 

le Veldhoven 1 
2e Belcrum 1 
3e Unicum 2 
4e OTTC 1 

Luto 2 speelde en won de le 
geheel onduidelijke redenen 
De Kuub 1 - Belcrum 2 1-4 
Unicum 1 - Belcrum 2 2-3 
Unicum 1 - de Kuub 1 2-3 

wedstrijd tegen 
huiswaarts 

Unicum 1 met 5-0 en toog toen om 

le Belcrum 2 
2e de Kuub 1 
3e Unicum 1 

finale: Veldhoven 1 - Belcrum 2 2-3 

heren 3e divisie poule 1 
De Kuub 2 - het Markiezaat 1 0-5 le het Markiezaat 
Luto 1 - het Markiezaat 1 1-4 2e de Kuub 2 
Luto 1 - de Kuub 2 1-4 3e Lut o 1 

in poule 2 bleef Bergeyk zonder enige berichtgeving thuis 

le Smash'70 2 Vice Versa 1 51 1 - Smash'70 2 
Vice Versa'51 1 - Kadans 1 
Smash'70 2 - Kadans 1 

1-4 
3-2 
4-1 

2e Vice Versa 1 51 1 
3e Kadans 1 

finale: het Markiezaat 1 - Smash'70 2 1-4 

Dames le en 2e divisie 
Irene 1 Flash 1 2-3 
Belcrum 1 - Luto 1 2-3 le Flash 1 4p. 
Irene 1 - Luto 1 4-1 2e Irene 1 4p. 
Belcrum 1 - Flash 1 4-1 3e Luto 1 2p. 
Irene 1 - Belcrum 1 3-2 4e Belcrum 1 2p. 
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Luto 1 - Flash 1 2-3 

Het naar de le divisie gepromoveerde Irene verkeek zich lelijk op Flash 1 en 
de defensieve niet fraai ogende maar wel effectief zijnde speelstijl van dit 
team, maar revancheerde zich later in de derby tegen Luto hetgeen evenwel 
niet voldoende was voor de le plaats . 

Recreanten 
Met bericht waren afwezig Breda 1 terwijl het Markiezaat 1 op de speeloch
tend zelf via teamgenoten liet weten niet te komen! Geen beste beurt en bo
vendien ook onprettig voor de tegenstanders omdat geen ander team meer op
getrommeld kon worden waardoor er minder in aantal gespeeld kon worden. 
Waarom ook hier geen boete-regeling zoals bij kompetitiewedstrijden? 
Op deze manier dupeer je en de organisatie en de wel aanwezige teams. 

poule 1 
Irene 1 - het Markiezaat 2 2-3 le het Markiezaat 2 
Irene 1 - Breda 5 4-1 2e Irene 1 
Breda 5 - het Markiezaat 2 niet 3e Breda 5 

gespeeld 

poule 2 
Irene 3 - Breda 2 4-1 le Irene 3 
Irene 3 - het Markiezaat 3 4-1 2e Breda 2 
Breda 2 - het Markiezaat 3 3-2 3e het Markiezaat 3 

om le/2e plaats : Irene 3 - het Markiezaat 2 1-4 
om 3e/4e plaats : Irene 1 - Breda 2 3-2 
om 5e/6e plaats : Breda 5 - het Markiezaat 3 1-4 

le het Markiezaat 1 
2e Irene 3 
3e Irene 1 
4e Breda 2 
Se het Markiezaat 3 
6e Breda 5 

Vanwege het licentiehouder/recreant B-probleem weigerde Breda 5 te spelen 
tegen het Markiezaat 2 temeer daar Hanneke Jongenelen deze problematiek 
tijdens de voorronden schriftelijk aangekaart had en hierop tot op heden 
geen reaktie ontvangen had. Of deze reaktie dan de beste is op zo'n dag die 
moet uitblinken door gezelligheid is twijfelachtig, maar wel is het een feit 
dat van bovenaf natuurlijk gereageerd dient te worden op dergelijke reak
ties en wel op korte termijn en geen maanden durende bureaucratie! 

Rest mij te melden dat er geen algehele prijsuitreiking plaats vond, het
geen toch jammer is en een bepaald cachet aan zo'n tournooidag, te~wijl er 
ook nogal gepraat is over kruisfinales die uiteindelijk alleen bij de re
creanten plaats gevonden hebben. Ik ben van mening dat dit alles vast moet 
liggen in het reglement, zodat e.e . a. niet afhankelijk is van tournooior
ganisatie , ruimte wel of niet, spelers die wel of geen zin hebben etc. 

Wim Schuurman 
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Taf el tennis en zelfkennis 

Waarom gaan sommige tafeltennissers als gekken tekeer? Waarom lukt het som
mige spelers NOOIT een bepaalde tegenstander te verslaan? Waarom zoekt men 
soms tientallen excuses voor een verloren partijtje tafeltennis? Gaat u fa
natieker tafeltennissen als u tegen een achterstand aankijkt? Krijgt u wel 
eens last van een inzinking als u onder druk moet spelen? Of behoudt u onder 
alle omstandigheden een zonnig humeur? 
Het is natuurlijk gemakkelijk gezegd dat factor A wordt veroorzaakt door 
factor B, vooral als er emoties in het geding zijn. Toch is het niet zo 
moeilijk om de voornaamste oorzaken van gedrag bij tafeltennissers bloot te 
leggen. Je moet ze eens aandachtig bekijken! 
Wanneer sommige mensen de moeite zouden doen om zichzelf als speler en als 
mens onder de loupe te nemen, dan zouden ze iets begrijpen van de emotio
naliteit die de tafeltennissport nou juist zo aantrekkelijk en verslavend 
maakt. Want tafeltennis is niet zomaar twee spelers die een balletje slaan. 
Tafeltennis is meer, zeker in psychologisch opzicht. In het leven van alle
dag doen wij er jaren over om iets te begrijpen van onszelf en van anderen. 
Dat komt door de "dubbele moraal". Eenieder doet zich anders voor dan hij 
is. In een tafeltenniszaal vallen veel van die maskers af; al na een paar 
games worden sommige spelers doorzichtige rontgenfoto's. 
Kortom, in onze tafeltenniscentra kan men van het gedrag van mensen veel 
meer verklaren en doorgronden dan in huis, op straat of op het werk. Een 
aantal voorbeelden: 

SYMPTOOM: De tafeltennisser stuitert opvallend lang met het balletje al
vorens te serveren. 
ALALYSE: Dit duidt op een dwangmatige persoonlijkheid. Deze tafeltennisser 
heeft veel behoefte aan orde en regelmaat. Hij beschouwt tafeltennis als een 
welkom ritueel. Vaste gewoontes, zoals het stuiteren van het balletje ver
lichten de spanning. Het dwangmatige herhalen geeft een surrogaat-ontspan
ning. 

SYMPTOOM: De tafeltennisspeler heeft de neiging het balletje voornamelijk 
"op tafel te willen houden" en smasht weinig of nooit. 
ANALYSE: Bij velen van ons bestaat de wens om activiteiten te laten herleven 
die in de kindertijd uren vol betovering en behaaglijkheid bezorgden. Het 
"in het spel houden" tijdens het tafeltennis is een uiting van die wens; de 
speler heeft een nostalgisch verlangen naar het kinderspel en de bescherm
ende zorgzaamheid van de ouders. De tafeltennisser heeft behoefte aan een 
band met 'n vertrouwde speelkameraad; hij wenst die illusie in stand te 
houden door harmonieus heen en weer spelen. De speler die de kans heeft ee~ 
fraaie "afmaakslag" te produceren maar het niet doet, zou de bal wel een ge
woon terug WILLEN hebben, net als vroeger in de box toen hij al begon met 
het weggooien en vangen van ballen. Ook al is hij er zich vaak niet van be
wust, hij wil een rally niet beeindigen. Nee, hij wil de bal "in he~ spel" 
houden en is gelukkig. 

SYMPTOOM: De tafeltennisser beplakt ziJn batje met het duurste rubber, gaat 
gekleed in dure trainingspakken en bestrijdt zweetlucht met exclusieve fla
cons, gevuld met bedwelmende luchtverfrissers. 
ANALYSE: De meeste out-fit-freaks in de tafeltenniswereld hebben een lage 
dunk van zichzelf. Ze proberen hun minderwaardigheidsgevoel te compenseren 
door het dragen van een dure uitrusting. Op die manier hopen ze ook hun 
machtsgevoel te vergroten. Door het wekken van af gunst en bewondering denken 
ze dat tegenstanders daardoor zo ondèr de indruk raken dat ze met knikkende 
knieen aan de tafeltenniswedstrijd ,zullen beginnen. Een heel enkele keer 
lukt dat. 
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SYMPTOOM: De beoefenaar maakt een beschaafde indruk, maar ontpopt zich vrij 
snel tot een onaangenaam en onsportief persoon. 
ANALYSE: Ondanks zijn rustige voorkomen is deze tafeltennisser veelal een 
ongeduldig mens, die zijn eigen beperkingen moeilijk kan accepteren. Bepaal
de tekortkomingen zijn te herleiden tot gebeurtenissen in zijn vroegste 
jeugd. Deze speler zal nooit kunnen uitblinken in een zo gecompliceerd spel 
als tafeltennis ; hij kan de aard van het tafeltennisspel gewoon niet ver
werken. Tafeltennis is een heel directe confrontatie met een duidelijk fy
siek aanwezige tegenstander en een duidelijk omschreven puntentelling en dat 
is hem of haar te veel. Tafeltennis betekent voor hem/haar buigen of barsten 
en de keus tussen beide alternatieven doet bij hem onherroepelijk "de 
stoppen doorslaan". 

SYMPTOOM: De tafeltennisser is zo fanatiek, dat hij verblind raakt alles 
vergeet en zich geheel vastbijt ~n het behalen van punten. 
ANALYSE: Het tafeltennisspel is voor velen een welkome rechtvaardiging voor 
agressief gedrag . Het stelt de pingponger in de gelegenheid om op aanvaard
bare wijze naar iets (het balletje) en naar iemand (tegenstander) te slaan, 
zonder er overdreven schuldgevoelens aan over te houde~ en zonder direct met 
politie en justitie in aanraking te komen . 
Spelletjes zijn in de wereldgeschiedenis altijd een uiting geweest van 
agressieve driften. Agressie is dan ook een normale en noodzakelijke impuls. 
Mensen de opgekropte spanningen kunnen ventileren en dat is heel gezond. 

EEN l"tfALEN Mf"JE' ~ 
PIJN Al.5 <% ERIN SIOT l 1 

Tafeltennissers hebben een haat-liefde verhouding met hun tegenstander, want 
een tegenstander is nu eenmaal nodig. "It takes two to tango" nietwaar? Bo
vendien kanaliseert elk spel de agressie. De formele regels van het tafel
tennisspel zetten de agressie om in een prettig gevoel van opluchting. Alt
hans, voor de meeste tafeltennissers. 

SYMPTOOM: De speler/speelster betwist scheidsrechterlijke beslissingen, 
gooit met ziJn batje, spreekt ongevoeglijke taal, maakt obscene gebaren. 
ANALYSE: De meeste tafeltennissers beseffen niet dat problemen met een te 
grote dosis agressiviteit niet altijd hoeven uit te monden in _ boosheid en 
onsportief gedrag. Vaak speekt men in afkeurende zin over tafe ltennissers 
die in een kwade bui met hun batje gooien. Onze herinnering is in zo'n ex
cessief geval selectief bezig, omdat het vrij ongebruikelijk is, herinneren 
wij ons dergelijk gedrag beter en langer. Mf{GH!!': 

. K\UP~-~ 
' W."'1" ' ." 
'5Pa_! 

Veel vaker kan men constateren dat spelers hun opgekropte agressie veel sub
tieler tot uiting brengen. Het betekent echter wel dat ze dan het eigen
lijke spel-element vergeten, daardoor de grenzen van het spel overschrijden 
en te maken krijgen met schuldgevoel. Dan verliezen ze hun concentratie en 
daarmee valt de hele positieve spelopvatting in duigen. Derge~ijke spelers 
zien dan nog een uitweg: vloeken, agressie en onsportiviteit. Tafeltennis
sers zijn vaak teleurgesteld als ze merken dat het spel hen geen ontspan
ning biedt, maar veel te veel inspanning en hinderlijke spanning. Het woord-. 
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je "sorry!" hoor je vaak in tafeltenniscentra, maar het 
doeld voor de tegenspeler. Het is een excuus dat 
aanwendt. Dat is nou de ironie van tafeltennis. 

is bijna nooit he
men tegen zichzelf 

SYMPTOOM: De wereldkampioen tijdens training; de ene keer fantastisch spel, 
de andere keer slecht . 
ANALYSE: Er is geen enkel probleem waarmee tafeltennissers vaker worden ge
plaagd dan met de grillige s tijging en daling van de spelvorm-conjunctuur. 
Alledaagse beslommeringen kunnen een technisch perfecte backhand heel snel 
doen verkrampen. Ook de gevolgen van psychische spanningen kunnen zodanig 
zijn dat de speler op onverklaarbare wijze het balletje misslaat. Hieraan 
ten grondslag ligt het probleem van de duurzame agressie. Onduidelijk vorm
verlies is hieraan te wijten. Tegenwoordig pendelen de mensen voortdurend 
tussen de twee uitersten van de prestatiemaatschappij. Geldingsdrang en ma
teriaal succes zijn bepalend voor het imago. Maar anderzijds werd nooit te
voren zo veel waarde aan vrijetijdsbesteding, sport en spel, de mens-blijft
in--beweging-cultus, de sportieve mode, enz., gehecht . Dit alles werkt ver
warrend en deze verwarring zie je ook terug in de tafeltenniszaal. 

SYMPTOOM: De tafeltennisser r aakt van kleine bij
komstigheden zo van streek dat ook zijn spel eronder 
lijdt. 
ANALYSE: Diep in zijn hart is iedere tafeltennisser 
zeer gesteld op eerlijkheid en fatsoen. Sommige 
tafeltennissers gaan zelfs nog een stapje verder; 
ze beschouwen zichzelf als bolwerken van de moraal. 
Zij zoeken in de beheersing van het witte celluloid 
een uitdaging . Maar hun ideale ego is zo hoog ver
heven dat ze zich snel beledigd voelen, hetgeen 
verslapping van de concentratie en verminderde be
heersing tot gevolg heeft ~ 

In de ogen van tafeltennissers met zo'n ideaal beeld 
van het super-ego is iedere onderbreking een ver
storing van het diepste wezen. Zij houden van de 
natuurlijk lijn in het spel; onderbreking betekent verstoring van een 
geliefd ritueel. Gevolg: een psychische black-out. Er hoeft maar iets onver
wachts te gebeuren of de black-out slaat toe. 
Zelfs onzeker gedrag, verlegenheid of onbeholpen gedrag bij de tegenstander 
leiden al tot dit syndroom. 
Er is ook een categorie tafeltennissers die iedere vorm van oneerlijkheid of 
manipulatie bij de tegenstander afwijst. Zij eisen en verwachten absolute 
eerlijkheid. De gelijkwaardige uitgangspositie is voor hun heel essentieel. 
Zodra zij voelen dat er onethische dingen gebeuren (vochtig gemaakt batje 
bijvoorbeeld) dan raken zij over hun toeren. Voor hen hoeft het dan al niet 
meer . 

SYMPTOOM: De tafeltennisser probeert te winnen met trucjes en vals spelen. 
ANALYSE~ Deze speler brengt tafeltennissen in direct met eigen waarde, als 
een manier om het ego extra op te poetsen. Zo lang dat naar Z1Jn idee goed 
gaat, is er niets aan de hand; hij geniet dan in stilte. Verloopt een en 
ander niet volgens plan, dan wordt deze speler des duivels en gaat vals 
spelen. Want veel tafeltennissers vinden een competitiewedstrijd heel ge
schikt om regels te breken zonder strenge vergelding te ontlokken. 
Gelukkig is het aantal echte, doortrapte, bewuste valsspelers zeer gering. 
Een grotere groep is die van de valsspelers die "het echt niet in de gaten" 
hebben. Deze tafeltennissers bedriegen zichzelf en de tegenstander. De laat
ste , en wellicht de grootste, groep is die van de valsspelers die niet con
sequent zijn in het bedrog. Hun karakter en instelling mist een mate van 
meedogenloosheid . Alleen, Z1J kunnen geen weerstand bieden aan de kleine 
verleidingen van het tafeltennis. 
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SYMPTOOM: De speler verkrampt bij officiele wedstrijden. 
ANALYSE: Ook hier speelt de factor eigenwaarde een rol. Deze tafeltennisser 
slaagt er niet meer in om effectief te spelen. Het kan zich uiten in ner
veuze opwinding en spanning voor het begin, maar ook wel tijdens een (bij
na gewonnen) partij. Plotseling slaat de bijna-overwinning om in een span
nende of hachelijke situatie. 
Bepaalde spelers hebben er last van; soms gebeurt het als ze onbewust lie
ver zouden willen verliezen . De onverslaanbare winnaar is hij, die bang is 
om te verliezen , maar de meeste tafeltennissers zijn bang om te winnen . 

SYMPTOOM: De tafeltennisser die veel te veel praat tijdens de wedstrijd. 
ANALYSE: Tafeltennissers die zich niet op hun gemak voelen of zich te veel 
ergeren aan een fout-service of een mislukte smash, zie je vaak met hun 
batje gooien . Anderen vloeken luidkeels. Maar er zijn ook spelers die zich 
tijdens het spel bewust blijven dat zoiets niet kan. Zij kiezen dan e'en an
dere manier om hun onhandigheid te maskeren, om hun agressie en spanning tot 
uiting te brengen . Zij gaan veel en "gezellig" kletsen en wekken daarmee de 
indruk "nog niet zo kwaad" te zijn. Heel slim dus . Maar van binnen "koken" 
ze van woede en ongemak ..•• 

Uit: Understanding Sport and Sports-People 

Section Table-Tennis 

Vert.aling: Robertine Nunes Nabarro 

Zuid-Nederlandse taf el tenniskampioenschappen 
Het jaarlijks door ttv De Meppers georganiseerde Zuid Nederlandse Kampioen
schap is wederom zeer succesvol geweest. Het toernooi zat · goed in ~lkaar en 
het verliep feilloos. Vanwege de grote belangstelling, moesten helaas ver
schillende jeugdspelers en -speelsters worden afgewezen. 
Dat staat in schril contrast met de senioren. Dit kampioenschap kon op zon
dag 6 juni geen doorgang vinden, vanwege de te geringe inschrijving. Het is 
te hopen dat het volgend jaar wel voldoende mensen inschrijven. 
De publieke belangstelling voor. het toernooi was goed en alles verliep in 
een goede sfeer en volgens planning. Dit was mede te danken aan het prima 
functioneren van de zaalcommissarissen. 
Wat betreft de uitslagen waren er niet erg veel verrassingen in de diverse 
klassen. 

Harrie Kuijpers, b.g . 

UITSLAGEN ZUIDNEDERLANDSE TAFELTENNISKAMPIOENSCHAPPEN 1988 JEUGD. 

MEISJES: 

Meisjes Jeugd 1 1. s. Janssen Quick' 72 9/21 21/18 21/19 
2. M. Schoone Vice Versa'Sl 

Meisjes Jeugd 2 1. c. v.d. Putten A.T.T.C.'77 22/20 21/14 
2. M. v. Goal Tios 

Meisjes Jeugd 3 1. P. Aerts Heugem 21/10 21/17 
2. D. Fransen Sibben 

Meisjes Jun. A/B 1. A. Simon Quick' 72 14/21 21/13 21/14 
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-2. M. Schoone Vice Versa ' 51 

Meisjes Jun . c 1. A. Meulen u.v . c .o. ' 71 21/17 21/14 
2 . J . Lauwers Megacles 

Meisjes Asp . A/B 1. c . Otten Flash 21/16 21/6 
2. s . Janssen Quick ' 72 

Meisjes Asp . c 1. P. Aerts Heugem 21/12 21/17 
2 . J . Sieben Sempre Avanti 

Meisjes Pup . A/B 1. B. Simon Quick'72 21/17 21/9 
2 . s . Frijnts Sibbe 

Meisjes Pup . c 1. D. Vaessen Unicum 21/14 21/16 
2. M. v . Sinten Eenentwintig 

Meisjes Welp . 1. K. Wenstedt Irene 21/15 21/15 
2. J . Korpenshoek Sibbe 

Meisjes Dubbel Jun . 1. M. v . Weert -
L. v . d . Boogaart J . C. V. 21/13 18/21 21/19 

2. B. v . Zundert -
M. Schoone Vice-Versa ' 51 

Meisjes Dubbel Asp . 1. c . v . d . Putten -
F. v . d. Puuten A. T. T. C.' 77 21/12 21/17 

2. M. Elshof - A.T . T. C. '77 
H. Koolen Flash 

Meisjes Dubbel Pup . 1. s . Fijnts - Sibbe 
B. Simon Quick ' 72 21/18 21/15 

2 . K. v . Bruggen -
M. v . Sinten Eenentwintig 

Meisjes Dubbel Welp . 1. I. Marcelis -
K. Wenstedt Irene 21/18 21/17 

2. M. v.d. Werken - Laar 
A. Schoone Sios 

JONGENS 

Jongens Jeugd 1 1. B. v. Geffen Never Despair 17/21 21/6 21/18 
2. c . v . d . Hout Red Star'58 

Jongens Jeugd 2 1. P . Maatman Flash 16/21 21/13 21/19 
2. E. v . Roovert Flash 

Jongens Jeugd 3 1. L. Visser Never Des pair 15/21 21/18 21/18 
2. F. v . Gaal 

Jongens Jun . A/B 1. P. Huijbregts L + T 22/20 18/21 21/19 
2. s . de Proost Bergeyk 

Jongens Jun. c 1. M. Rutjes Son en Breugel 23/21 21/18 
2 . F. de Leeuwe Eenentwintig 

Jongens Asp. A/B 1. J . Schuurman Flash 21/16 21/16 
2. B. Schraven Never Des pair 
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Jongens Asp. c 1. M. Lotz Kluis 21/13 21/14 
2. J. v. Hoorn Never Des pair 

Jongens Pup. A/B 1. P. Maatman Flash 21/14 21/18 
2. E. v. Roovert Flash 

Jongens Pup. c 1. E. v. Diepen A.T.T.C.'77 21/18 23/21 
2. D. v. Even tuin A.T.T.C.'77 

Jongens Welp . A/C 1. B. Verleg L + T 21/16 21/19 
2. T. Krumpelman L + T 

Jongens Dubbel Jun. 1. s. de Proost - Bergeyk 
P. Huijbregts L + T 21/14 19/21 25/23 

2. s. de Koning -
H. Geeven Eenentwintig 

Jongens Dubbel Asp. 1. N. v. Liempd -
B. Schraven Never Despair 21/19 21 /17 

2. R. Kijzers - Sios 
R. Berkvens Sempre Avantie 

Jongens Dubbel Pup . 1. J. Koog -
M. Nieuwenbroek J.C.V. 21/17 21/19 

2. P. Maatman -
E. v. Roovert Flash 

Jongens Dubbel Welp. 1. T. Krumpelman -
B. Verleg L + T 21/8 21 /13 

2. R. Heil -
W. He ij mans Never Des pair 

Uit de clubbladen 
Op maandag 27 juni sluit ttv Stiphout een periode tafeltennissen in de 
sporthal aan de Gasthuisstraat af. In september moet er gespeeld worden in 
een nieuwe, eigen accomodatie aan de Braakweg, maar voor het zover is moet 
er nog veel gebeuren. Vandaar de oproep in "Kluts" om mee te komen helpen op 
de bouw. 

Op zondag 18 september zal ttv Waalwijk het tafeltenniscentrum aan de Her
tog Janstraat officieel openen. Een week later is er OPEN HUrS. 

TTV Vice-Versa'Sl uit Oudenbosch krijgt een nieuwe vloer. 
plankenvloer en zodra die er ligt, wordt dit heuglijke feit 
"plankentoernooi". Tijdens de werkzaamheden wordt tijdelijk 
het oude adres, de gymzaal van de Bukehof. 

Het wordt een 
gevierd met een 
uitgeweken naar 

En tijdens de Nederlandse B-licentiekampioenschappen in Helmond had niemand 
verkeerd geparkeerd (zie maart-Mixed). 

Het clubblad van ttv Belcrum uit Breda heeft een nieuwe, jeugdige redaktie 
(gemiddelde leeftijd is 19 jaar). Ze ziJn zo enthousiast begonnen, dat ze 
een grote stapel copy hebben moeten verwerken. Het resultaat mag er wezen, 
maar wat ontbreekt is een naam voor het blad. 

Dat tafeltennissers ook geinteresseerd zijn in andere sporten bleek uit de; 
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deelname van diver se Kadansleden 
won en getuige het verslag van de 
diverse mooie partijen te zien. 

aan een snookertoernooi. Een ex-Kadanslid 
'sterreportster' in het clubblad waren er 

"Balcontact " v an de t tv Son en Breugel heeft de opbouw van een training op
genomen, complee t met tekeningen. Het geeft een goed inzicht in de opbouw 
van een training en iedereen kan zien dat een t r aining meer is dan een 
uurtje fanatie k t egen een balletje slaan. 

Veel verenigingen organiseren in de maand juni evenementen die maar zijde
lings met he t t afeltennisgebeuren te maken hebben, of waarbij het recrea
tie-element voorop staat . Zo ook Red Star'58 uit Goirle, dat in '"t Leu
terke" een seniorentriathlon, een jeugdtriathlon, een familie/vrienden-toer
nooi, een kampioensfeest en een dagje uit voor de jeugd aankondigt. Waar
schijnlijk zijn het gezellige happenings geweest . 

Ook bij Het Markiezaat in Bergen op Zoom zijn verschillende leuke aktivi
teiten; zoals een dropping, fietstocht, clubachtkampen, dubbeltoernooi, re
creantentoernooi , spelletjesdag voor de jeugd, sluitingstoernooi en uiter
aard een feestavond . 

Na 8 jaar rolde bij J . E . E.P. in Vught weer een clubblad van de pers. 
"Jeepie" heet nu '" t Nakomertje". Tijdens de eerste redaktievergadering werd 
besloten om in e lke uitgave eens terug te griJpen in het verleden en een 
stukje te schrijven over "die ouwe tijd" . Over de eerste J.E.E.P. jaren is 
echter niet zo erg vee l bekend, want zoals broeder Th . Rath het uitdrukte: 
Er .~erd in die tijd bijna nooit vergaderd; men hield zich bezig met tafel
tennis . 

In de 5le "Netfout" van J . C.V. uit Vught aandacht voor Hans Wagenaars, een 
J.C . V.-er die eindredacteur a.i. is geworden van het tafeltennismagazine. 
Drie artikelen v an zijn hand zijn integraal overgenomen, o . a. om aan te ton-
en dat Hans een kritische noot niet uit de weg gaat. • 
En terecht konkludeert "Netfout" en daar kan ik als Mixed-redacteur hele
maal mee meegaan. Zowel vanuit J.C.V . ·als vanuit de Mixed: Hans good luck in 
deze functie . 

In "Irene Sirene" van ttv Irene .uit Tilburg staan een aantal rekoefeningen 
beschreven die na een algemene warming-up uitgevoerd kunnen worden. Aan de 
hand van duidelijke tekeningen staat beschreven hoe je bepaald spieren los 
kunt maken. 

Ook Luto in Tilburg is gestart 
tennis voor dames en heren . Op 
maar heren zijn ook welkom . De 
houden in de ontmoetingsruimte. 

(in het nieuwe eigen home) met overdag tafel
dit moment bestaat de groep alleen uit dames, 
kleine ukken die meekomen worden bezig ge-

TTV Veldhoven gaat op excursie, Lang verwacht en veel besproken en nu gaat 
het eindelijk gebeuren. Een excursie naar de Grolsch bierbrouwerij in 
Enschede. De barbediendenvrijwilligers hebben met voorrang in kunnen 
schrijven . Zouden ze dan iets leren van zo'n excursie of zijn het de beste 
gebruikers? 

Tien jeugdleden en drie begeleiders van ttv Unicum uit Geldrop z1Jn naar St. 
Cyr L'ecole in Frankrijk geweest. Getuige de verslagen in "Krabbeltjes" is 
het erg leuk geweest. 

Never Despair uit Den 
end in een super luxe 
bak komen : prestaties 

Bosch begint het nieuwe seizoen met een trainingsweek
kampeerboerderij in Someren. Iedereen kan volop aan de 
en recreatieve sporters en spor t sters. 
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Een goed begin voor een nieuw seizoen. 

In "Intergame" , het clubblad van TTCV/Rath uit Veghel is een artikel overge
nomen uit een Amerikaans Sporttijdschrift over het rare gedrag van tafelten
nissers. Diverse symptomen worden beschreven en geanalyseerd. Een artikel 
dat zeer lezenswaardig is en we U beslist niet willen onthouden. Ook mijn 
college redakteur van het afdelingsblad in Zeeland heeft het artikel inte
graal overgenomen en dat doen wij van de Mixed ook. U treft het aan onder 
deze rubriek . 

In "Irene Sirene" van ttv Irene uit Tilburg aandacht voor het grove taal ge
bruik. Het is reglementair niet eens toegestaan en verder ongepast en 
kwetsbaar . Het zou goed zijn als trainers, coaches of begeleiders er op wil
len toezien dat onze jeugd deze shockerende taal niet meer gebruikt. 

De "Siosser" van ttv SIOS uit Roosendaal heeft wat ideeen om de aantrekke
lijkheid van het tafeltennis te verhogen. De . bal moet groter, en wel tot 44 
mm en het gewicht moet eveneens verhoogd worden . De rotatie (effect) is dan 
beter door het publiek te volgen en via de tv kan het beter zichtbaar ge
maakt worden . Ook moet het net met 1 cm verhoogd worden. De speelsnelheid 
neemt af en de wedstrijd is voor het publiek beter te volgen . De puntentel
ling zou niet verder dan tot 11 dienen te gaan . Het geeft een tijdsbespa
ring en het is aantrekkelijker en spannender voor het publiek. Deze en nog 
wat aanbevelingen worden in de Siosser gedaan. Men vraagt zich wel af hoe 
lang het zal duren voor deze ingrijpende voorstellen als agendapunten door 
een commissie besproken zullen worden . 

Mario Heeren , speler van het eerste team van J.V.C . uit Vught is in zijn ge
meente, Rucphen , uitgeroepen tot sportman van het jaar 1987 . 
Evenals de redaktie van · "Netfout" wensen wij Mario ook veel geluk met deze 
onderscheiding. 
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