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ORGAAN van de N.T.,T.B. afd. BRABANT 

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

TELEFOON 04928 - 2017 

jaargang 37 

I 
I 

nummer 8 november 1988 

Van de redactie 

Allereerst miJn excuses voor het te late verschijnen van deze Mixed' en die 
van oktober. Er zijn allerlei redenen voor , maar die zijn niet relevant; het 
mag eigenlijk niet gebeuren. Helaas is de redaktie ook afhankelijk van der
den en daardoor kan niet de exacte verschijningsdatum bepaald worden. 
In deze Mixed ontbreekt een verhaal over het 40-jarige bestaan van B.S.M. 
uit Dongen. Door allerlei omstandigheden kon de redaktie niet aanwezig zijn 
op de receptie van B.S.M. en helaas B.S . M. zelf de met mij gemaakte afspraak 
over informatie niet of niet op tijd, nagekomen. . 
Wat treft u dan wel aan in deze Mixed. Informatie over het Taptoetafelten
nistoernooi , over de senioren bekercompetitie , een verslag van de interland 
Nederland-Bulgarije, een verslag van het veteranentoernooi bij Besbo-Irene 
en allerlei nieuws van verenigingen en uit de clubbladen . Ook heb ik nog een 
reaktie geleverd op een verhaal in het clubblad van O.T.T.C./CT HOLLAND. Ge
noeg lezenswaardigheden dus. 
Tot slot nog wat landelijk nieuws voor het geval het u ontgaan is (de regio
nale pers heeft in elk geval niets geschreven): De Bondsraad heeft onder 
druk van het Hoofdbestuur de Tuchtcommissie naar huis gestuurd, zij het met 
een rare stemverhouding (21 voor 7 tegen en 17 onthoudingen, hetgeen impli
ceert dat de meederheid eigenlijk liever iets anders had gewild). Tevens is 
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Bettine Vriesekoop door de Bondsr aad benoemd tot e r elid. 

Johan Heurter 

Een ·reaktie 

Na de voorjaar scompetitie 1988 pr omoveer de het Osse O.T.T.C./CT HOLLAND naar 
de eredivisie. Een reden voor het bestuur van de vereniging om de spelers en 
coach een receptie aan te bieden die , ge t uige het verslag in het clubblad 
van oktober, druk bezocht was. In dat verslag gaat voorzitter Nico van Erp 
in op het uitblijven van algemene erkenning voor de prestaties van dit team. 
Zo was de afdeling Brabant van de N.T.T.B . niet aanwezig en ook het hoofdbe
stuur vond het niet nodig om op een of andere wijze de fe~icitaties richting 
Oss te sturen . Het Bondsblad "Tafeltennismagazine" besteedde ' zeer beperkte 
aandacht aan de promotie, maar volgens Nico van Erp waren dat 19 woorden van 
een echte Brabander met een welgemeende felicitatie. De Mixed komt wat min
der positief uit de beoordeling van de voorzitter . Ik citeer: "Het afde
lingsorgaan Mixed schrijft dat O. T. T. C. eredivisie speelt omdat zij profi
teerde van de gewijzigde degradatie/promotieregeling . 
'That is all' . Misschien wel een reactie die verwacht mocht worden. 
Medenemend de meningen daarover gehoord hebbende op de Jaarvergadering van 
de afd . Brabant op 26 mei j . l. en het stemgedrag van de Bondsraadsleden (5 
van de 6 tegen) op de Bondsraadsvergadering op 27 mei te Nieuwegein bij de 
stemming om de promotie/degradatieregeling nog een half jaar op te schort
en." Einde citaat. 
De link die Nico van Erp hier legt t ussen de jaarvergadering en de bonds
raadsleden enerzijds en de redaktie van ·de Mixed anderzijds bestaat in z'n 
geheel niet . De redaktie van de Mixed is volledig onafhankelijk en zelf ver
antwoordelijk voor het plaatsen van dit soort berichten. De aanval had dus 
plaats moeten vinden naar mij toe, overigens ook een echte Brabander. Waar
om dan deze koele berichtgeving mijnerzijds en geen jubelverhaa~ over de 
promotie van dit Osse team? 
Ten eerste heb ik alle teams op dezelfde WlJZe behandeld. Ik heb bij alle 
landelijke teams de plaats op de ranglijst en het puntentotaal vermeld en 
tevens of ze promoveerden of degradeerden. Een kille opsomming van feitjes, 
zonder jubel of drama. En voor O.T.T.C . heb ik geen uitzondering gemaakt. 
Ten tweede ligt de zaak O.T.T.C. nogal gevoelig . Om geen zout in open wonden 
te strooien leek het me erg goed om zo objectief mogelijk te blijven. Daar
om wil ik wel opmerken dat bij het stemgedrag van de Bondsraadsleden van de 
afdeling Brabant die ene afwijkende stem van de voorzitter van O.T.T . C. Ni
co van Erp was . Het is volledig te begrijpen dat Nico van Erp zo stemde en 
als clubvoorzitter misschien zelfs wel juist, maaar of de tafeltennissport 
in Brabant hiermee gediend was is de vraag. 
Nog steeds ben ik van mening dat de berichtgeving in Mixed juist, volledig 
en objectief was. Mijn eigen mening heb ik hier bewust steeds achterwege ge
laten en dat heb ik in dit artikel ook gedaan. Die is ook niet belangrijk. 
Wel de objectiviteit van Mixed. In het vervolg zal ik wel wat vaker profi
ciat en gefeliciteerd vermelden als dat tenminste de kritiek wegneemt. Oja, 
en kritiek graag aan mijn adres, want als redakteur ben ik verantwoordelijk 
en niet het Afdelingsbestuur. 

Johan Heurter 
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Taptoe taf el tennistoernooi 

In de komende kerstvakantie wordt voor de eerste maal het landelijke Taptoe
Tafeltennistoernooi gehouden, georganiseerd door de N. T.T.B. in samenwerking 
met Uitgeverij Malmberg. 
Aan dit toernooi kunnen alle leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van de 
basisschool in heel Nederland gratis deelnemen. 
Er zijn inmiddels ongeveer 250 verenigingen die hun medewerking aan dit u
nieke toernooi hebben gegeven. Zij stellen hun accommodaties hiervoor gra
tis beschikbaar. De verwachting is dat zich via de scholen meer dan 20.000 
kinderen zullen aanmelden om aan dit toernooi te kunnen deelnemen. 

In december 1987 is het Taptoe Tafeltennistoernooi voor de' eerste maal in de 
afdeling Brabant gehouden. Via de 22 verenigingen die hun zaal beschikbaar 
hadden gesteld, hebben ongeveer 3.500 kinderen aan dit toernooi deelgeno
men. Het toernooi in Brabant werd georganiseerd door de afdeling Brabant in 
samenwerking met Uitgeverij Malmberg in 's-Hertogenbosch. 
Malmberg is de grootste uitgever in Nederland op het terrein van ondermeer 
leerboeken voor de basisscholen. Verder geeft Malmberg de jeugdbladen Bobo, 
Okki en Taptoe uit . Taptoe wordt door kinderen van 8 tot 12 jaar (groep 5 
t/m 8 van de basisschool) gelezen. Dit is ook de groep, die de N.T.T.B. wil 
bereiken om kennis te laten maken met de tafeltennissport. 
Direkteur K. van de Pas van Uitgeverij Malmberg was zo enthousiast over de 
opzet van het Taptoe Tafeltennistoernooi in Brabant dat hij zich verleidde 
tot de toezegging er een evenement op landelijke schaal van te maken. Deze 
toezegging is Malmberg nagekomen en Malmberg zal daarvan zeker geen spijt 
hebben, gelet op de enorme belangstelling bij de verenigingen in heel Neder
land. 

Het Taptoe Tafeltennistoernooi is voor de verenigingen een unieke mogelijk
heid om ki nderen van 8 tot en met 12 jaar met de tafeltennissport . te laten 
kennismaken . Via 7000 basisscholen in Nederland worden 700.000 kinderen per
soonlijk uitgenodigd om aan het Taptoe Tafeltennistoernooi deel te nemen. 
Uitgeverij Malmberg verstrekt aan alle scholen daarvoor affiches en in
schrijfformulieren. De inschrijfformulieren worden via de scholen ingeza- · 
meld en toegezonden aan de organiserende vereniging in de buurt. Een betere 
mogelijkheid om zoveel kinderen te benaderen om te gaan tafeltenniser;i e·n re
creatief bezig te zijn is nauwelijks denkbaar. 
Iedere vereniging die meedoet organiseert zelf het Taptoe Taf eltennistoer
nooi. Het gaat er daarbij om dat er een gezellig toernooi gehouden wordt, 
waarbij iedereen zoveel mogelijk kan spelen. Winnen is niet belangrijk. 
Gewoon een dag fijn tafeltennissen. Met dit motto hopen we een nieuwe im
puls te kunnen geven aan tafeltennis als schoolsport. 

Voor meer informatie over de deelnemende verenigingen bij u in de buurt kunt 
u terecht bij het Bondsburo N.T.T.B., Postbus 600, 2700 MD Zoetermeer. 
Telefoon: 079-414811 (W. van Haasteren). 

Afdeli ng bekercompetitie 1988 - 1989 

HEREN lSTE DIVISIE: -aantal opgegeven teams· 
-wedstrijdschema lste ronde 
-finale 

12 
4 poules van 3 teams 
4 teams 



Eoule 1 
Belcrum 1 
TCS 1 
Back Hands 1 

-wedstrijden lste ronde zie bijgaand wedstrijd
schema 

-poule indeling: 

Eoule 2 Eoule 3 Eoule 4 
OTTC 1 TTCV/Rath 1 Irene 1 
V.Versa'64 1 Belcrum 2 Bergeyk 1 
N. Des pair 1 Luto 1 Veldhoven 

HEREN 2DE DIVISIE: -aantal opgegeven team~ 
-wedstrijdschema lste ronde 

26 
8 poules van 3 teams 
1 poule van 2 teams 
1 wedstrijd 

Eoule 1 
V. Versa'Sl 1 
Back Hands 1 
TCS 1 

-wedstrijdschema 2de ronde 
-finale 
-wedstrijden lste ronde 

-poule indeling: 

poule 2 
Tanaka 1 
Belcrum 1 

8 teams 
zie bijgaand wedstrijd
schema 

poule 3 
N. Despair 1 
TTCV/Rath 1 
OTTC 1 

poule 4 
Kadans 1 
Luto 1 
BSM 2 

poule 8 

1 

poule 5 
De Kuub 1 
Kadans 2 
Unicum 1 

poule 6 
Renat.a 1 
Flash 1 
Kadans 3 

poule 7 
Veldhoven 1 
De Kuub 2 
Flash 2 

BSM 1 
Veldhoven 2 
Irene 1 

poule 9 
Stiphout 1 
Renata 2 
Veldhoven 3 

HEREN 3DE DIVISIE: 

Eoule 1 
N. Des pair 1 
BSM 2 
Irene 3 

Eoule 5 
Back Hands 1 
Prinsenbeek 1 
Luto 1 

Eoule 9 
Kadans 1 
Flash 2 
N. Des pair 3 

-aantal opgegeven teams 
-wedstrijdschema lste ronde 
-wedstrijdschema 2de ronde 
-finale 
-wedstrijden lste ronde 

-poule indeling: 

Eoule 2 Eoule 
v. Versa'Sl 1 BSM 1 

30 
10 poules van 3 teams 
2 wedstrijden 
8 teams 
zie bijgaand wedstrijd

schema 

3 Eoule '4 
Belcrum 1 

Roosendaal 2 v. Versa'Sl 2 Irene 2 
Smash'70 1 Hotak'68 1 v. Versa'Sl 

Eoule 6 _eoule 7 Eoule 8 
Irene 1 Roosendaal 1 Renata 1 
Back Hands 2 Tanaka 1 N. Des pair 
Red Star 1 Back Hands 3 Unicum 1 

Eoule 10 
Flash 1 
Renata 2 
Taveres 1 

DAMES lSTE DIVISIE: -aantal opgegeven teams 
-wedstrijdschema lste ronde 

6 
2 poules van 3 teams 

2 

3 

4Jli? 



poule 1-
Belcrum 1 
Luto 1 
Red Star 1 

-finale : 4 teams 
-wedstrijden lste ronde : zie bijgaand wedstrijd-

-poule indeling: 

poule 2 
Veldhoven 1 
Red Star 2 
Tanaka 1 

schema 

DAMES 2DE DIVISIE: -aantal opgegeven teams 
-wedstrijdschema lste ronde 

3 
niet van toepassing 
3 teams -finale 

-geplaatst voor finale 

REKREANTEN: -aantal opgegeven teams 
-wedstrijdschema lste ronde 
-finale 
-geplaatst voor finale 

Prinsenbeek 1, BSM 1 en N. 
Despair .1 

4 
niet van toepassing 
4 teams 

: I r ene 1, Irene 2, Irene 3 
en Irene 4 

GEMENGDE lSTE DIVISIE: -aantal opgegeven teams 7 
-wedstrijdschema lste ronde 3 wedstrijden 
-finale 4 t eams 
-"walk over" lste ronde Veldhoven 1 
-wedstrijden lste ronde zie bijgaand wedstrijd-

schema 

GEMENGDE 2DE DIVISIE: -aantal opgegeven teams 
-wedstrijdschema lste ronde 

4 
niet van toepassing 
4 t eams -finale 

-geplaatst voor finale N. Despair 1, N. Despair 
2, BSM 1 en Flash ~ 

Wedstrijdschema eerste ronde bekerkompetitie 1988-1989 

HEREN 1 STE DIVISIE 

HEREN 2 DE DIVISIE 

wedstrijdnr . 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 

201 
202 
203 
204 
205 

wedstrijd 
Be l crum 1 - Back Hands 1 
Back Hands 1 - TCS 1 
TCS 1 - Belcrum 1 
OTTC 1 - N.Despair 1 
N.Despair 1 -V.Versa'64 1 
V. Versa'64 1 - OTTC 1 
TTCV/Rath 1 - Luto 1 
Lut o 1 - Belcrum 2 
Bel crum 2 - TTCV/Rath 1 
Irene 1 - Veldhoven 1 
Veldhoven 1 - Bergeyk 1 
Bergeyk 1 - Irene 1 

V. Versa'51 1 - TCS 1 
TCS 1 - Back Hands 1 
Back Handsl-V.Versa'51 1 
Tanaka 1 - Belcrum 1 
N.Despair 1 - OTTC 1 
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HEREN 3 DE DIVISIE 

DAMES 1 STE DIVISIE 

206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 

301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 

401 
402 
403 
404 
405 
406 

OTTC 1 - TTCV/Rath 1 
TTCV/Rath 1 - N.Despair 1 
Kadans 1 - BSM 2 
BSM 2 - Luto 1 
Luto 1 - Kadans 1 
De Kuub 1 - Unicum 1 
Unicum 1 - Kadans 2 
Kadans 2 - De Kuub 1 
Renata 1 - Kadans 3 
Kadans 3 Flash 1 
Flash 1 - Renata 1 
Veldhoven 1 - Flash 2 
Flash 2 - De Kuub 2 
De Kuub 2 - Veldhoven 1 
BSM 1 - Irene 1 
Irene 1 ~ Veldhoven 2 
Veldhoven 2 - BSM 1 
Stiphout 1 - Veldhoven 3 
Veldhoven 3 - Renata 2 
Renata 2 - Stiphout 1 

N.Despair 1 - Irene 3 
Irene 3 - BSM 2 
BSM 2 - N.Despair 1 
V.Versa'51 1 - Smash'70 1 
Smash'70 1 - Roosendaal 2 
Roosendaal 2 -V.Versa'51 1 
BSM 1 - Hotak'68 1 
Hotak'68 1 -V.Versa'51 2 
V. Versa'51 2 - BSM 1 
Belcrum 1 -V.Versa'51 3 
V.Versa'51 3 - Irene 2 
Irene 2 - Belcrum 1 
Back Hands 1 - Lüto 1 
Luto 1 - Prinsenbeek 1 
Prinsenbeek 1 - B .. Hands 1 
Irene 1 - Red Star 1 
Red Star 1 - Back Hands 2 
Back Hands 2 - Irene 1 
Roosendaal 1 - B. Hands 3 
Back Hands 3 -·Tanàka 1 
Tanaka 1 - Roosendaal 1 
Renata 1 - Unicum 1 
Unicum 1 - N.Despair 2 
N.Despair 2 - Renata 1 
Kadans 1 - N.Despair 3 
N.Despair 3 - Flash 2 
Flash 2 - Kadans 1 
Flash 1 - Taveres 1 
Taveres 1 - Renata 2 
Renata 2 - Flash 1 

Belcrum 1 - Red Star 1 
Red Star 1 - Luto 1 
Luto 1 - Belcrum 1 
Veldhoven 1 - Tanaka 1 
Tanaka 1 - Red Star 2 
Red Star 2 - Veldhoven 1 



GEMENGDE 1 STE DIVISIE 701 
702 
703 

Neder land - Bulgarije 

Red Star 1 - Back Hands 1 
Luto 1 - TTCV/Rath 1 
Flash 1 - Red Star 2 

Slechts een handjevol personen is het bekend dat er een hele voorgeschiede
nis aan de Europese Superdivisie-wedstrijd seizoen 1988/1989 op woensdag 2 
november j.l. te Dongen is vooraf gegaan. 
De E.T.T.U. (Europese Tafeltennis Unie) had deze match vastgesteld op woens
dag 9 november 1988. 
De organiserende vereniging B.S.M. vreesde terecht veel concurrentie van het 

• Europa Cup voetbal 2e ronde op de 9e november en daarom ging er op 2 mei dit 
jaar een telex naar Bulgarije met het verzoek te spelen op 2 of 10 november 
waarbij de nederlandse voorkeur duidelijk lag op 2 november. 
Op 19 mei werd deze uitgaande telex nogmaals herhaald omdat een reaktie uit
bleef en op 9 juni kwam het verlossende antwoord uit Bulgarije dat men ak
koord ging met de datum van 2 november. 
Op 26 juli evenwel meldde de Bulgaarse bond per telex dat men wilde deelne
men aan het jaarlijkse tafeltennis-invitatie-tournooi in Moskou van 2 tot 7 
november en men sloeg voor te spelen op 16 of 23 november. 
Deze laatste telex kwam juist in mijn vakantie binnen zodat ik eerst op 12 
augustus kon antwoorden dat wij het met deze gang van zaken niet eens waren, 
dat de organisatie al lang in kannen en kruiken was, dat de N.T.T.B. een ge
peperde nota van de organiserende vereniging kon verwachten indien af geweken 
werd van de overeengekomen datum van 2 november, al met al een telexbericht 
waarbij wij geen duimbreed toegaven en zonder meer vast hielden aan de datum 
van 2 november . 
Om het nog meer aan te dikken ging op 22 augustus een telex naar Bulgarije 
met alle benodigde details naam sporthal, naam hotel, aanvangsuur etc . en 
dit alles gebaseerd op de datum 2 november. 
Omdat Bulgarije niet op onze telex van 12 augustus gereageerd had• en ik met 
mijn 10 jaren internationale secretariaatservaring de indruk kreeg dat Bul
garije tijd wilde rekken om ons dan alsnog voor een voldongen feit te stel
len, niet te lang voor de speeldatum, achtte ik het noodzakelijk de E.T.T.U. 
in te schakelen die afschriften kreeg van alle tot dat moment gevoerde cor
respondentie. 
Op 3 oktober vond ik het hoog tijd om de Bulgaren weer eens te tel~xen met 
het verzoek ons te laten weten tijdstip en datum aankomst en vertrek daar
bij uitgaande van 2 november j.l. 
Ik heb toen gewacht tot 10 oktober en de E.T.T.U . een fax gestuurd en ge
vraagd om interventie en bij wijziging van de datum zouden wij een claim de
poneren bij Bulgarije resp. de E.T.T.U.; niet te geloven maar deze fax ging 
om 13.03 uur de deur uit en om 13.29 uur had ik antwoord van de E.T.T.U. dat 
de wedstrijd op 2 november gespeeld zou worden . 
Daarmede was de zaak qua datum rond maar iedereen begrijpt dat de ~ulgaren 
beslist niet lachend naar Nederland gereisd zijn, want ziJ hadden begrijpe
lijkerwijze vele keren liever deelgenomen aan het grote internationale tour-
nooi in Moskou waar ruim 30 landen present waren. · 
Of deze voorgeschiedenis of koude oorlog invloed gehad heeft op de wedstrijd 
zelf is moeilijk te zeggen; wel is het een feit dat de wedstrijd in de iets 
te frisse sporthal "De Salamander" te Dongen pas in de 4e partij vlam vatte. 
B.S.M. had er alles aan gedaan om in het kader van haar 40-jarig bestaan 
voor een optimale organisatie zorg te dragen; de radio was present maar he
laas liet de t.v. het 24 uren tevoren afweten ondanks het feit dat er een 
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delegatie van de t.v. was komen kijken om alles te inspecteren waarbij de 
vooruitzichten er goed uitzagen maar waarschijnlijk hebben enkele eredivi
sie-inhaal-voetbal-wedstrijden roet in het t . v.-e t en gegooid. 
Circa 350 a 400 toeschouwers waren getuige van een inspiratie zoekende Paul 
Haldan in de eerste partij tegen Ivan Stoianov ; Paul kon beslist zijn draai 
niet vinden en verloor zonder enige kans . 
Daarna Henk van Spanje tegen de bij Dex tro Avanti ge speeld hebbende Mariano 
Lukov met penhoudergreep en nu spelend i n Oostenrijk; dankzij een ommekeer 
in de 2e game, waarbij de sleutelwoordén akt iviteit en enthousiasme waren, 
werd een derde game afgedwongen die met het kleinst mogelijke verschil (na 
16-18 achter) naar onze kant ging . Mirjam Kloppenburg stak ook niet in 
grootse vorm in haar enkel tegen Daniela Gergeltcheva waardoor een 2-1 voor
sprong op het scorebord voor de Bulgaren kwam . 
Bij een stand van 15-11 in de 2e game van het herendubbel, na verlies van de 
le game, veranderde de gezapigheid van de wedstrijd plotseling en maakte 
ruim baan voor een lekker sfeertje dat duurde tot de wed~trijd winst binnen 
was. 
Het herendubbel werd uiteindelijk toch nog gemakkelijk gewonnen vooral dank
zij blunders van Bulgaarse zijde bij een stand van 18-14 in de 3e game. 
Of hier de Olypische wroeging debet aan was, zal nooit vast komen te staan 
maar plotsklaps was de Oranje sfeer present en kregen onze heren vleugels. 
Het mixed-dubbel Henk en Mirjam verloor de le game nipt na ver achter ge
staan te hebben, pakten de 2 game met het kleinst mogelijke verschil en de 
3e met resolute winst van 21-13 waarbij vooral het goede spel van Mirjam op
viel die zich fraai hersteld had na haar enkel neder l aag . Stand 3-1 voor Ne
derland en bij winst van Paul op Loukov was het varkentje gewassen. Ook hier 
een hele gedaanteverwisseling voor Paul Haldan in vergelijking met zijn o
penings-optreden; hij speelde alsof zijn leven ervan afhing, trok alle re
gisters open, veel zelfverzekerdheid en het resultaa t mocht er dan ook zijn: 
21-8 en 21-10 . 
De wedstrijd was gelopen en het laatste enkel slechts nog een formaliteit 
hetgeen ook aan de kwaliteit te merken was. Stoianov bepaalde door winst op 
Henk van Spanje de eindstand op 4-3 voor Oranje dat nu trotse lijstaanvoer-
der is in de Europese Superdivisie met 2 over winningen . • 
Dat de E.T . T.U. het nog steeds niet voor elkaar krijgt om tijdig de juiste 
centrecourts op de plaats van handeling te krijgen is bekend, maar men had 
van bondswege toch voor betere omheining kunnen zorg dragen want wat er op
gesteld stond, was niet zo veel fraais. Ook het oog v r aagt soms wat en de
tails zijn soms heel belangrijk hetgeen ook bleek uit menige opmerking dat 
beide nationale teams geheel in Tibhar-kleding optraden, welk mer~ blijk
baar goed in de markt ligt; of zouden de Bulgaren er toch meer voor vangen 
dan wij? 
Volledigheidshalve de mededeling dat de ons aller bekende Piet Oomens van
af het spreekgestoelte de avond-opening voor zich opeiste terwijl de arbit
rale leiding in handen was van de heren Koedam en van Zoolingen beiden uit 
Apeldoorn onder superdivisie van de Fransman Daniel Cler~ die tijdens de 
wedstrijd soms geestelijk afwezig leek te zi]n ofschoon wel zittend aan de 
wedstrijdtafel. 
Zelfs met dit arbitrale trio kon het gebeuren dat er een levendige diskus
sie onstond in de 3e game van het mixed-dubbel bij de stand 10-5 wie bij 0-
ranJe de service moest vangen. 
Dit alles kon geen afbreuk doen aan het feit dat B.S.M. er alles aan gedaan 
had om de organisatie zo optimaal mogelijk te doen verlopen en hierin ook 
beslist geslaagd is ondanks de t . v.-tegenvaller en het teleurstellend aan
tal toeschouwers terwijl de toegang nota bene gratis was. Ik blijf mij elke 
keer opnieuw afvragen wat hiervan toch de oorzaak is en tegelijk welke op
lossing voorhanden is, maar tot een aanvaardbare konklusie ben ik nog niet 
gekomen . 
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Wim Schuurman 

Internationaal sekretaris n.t.t.b. 

Voltreffer 
Wat een deelname (liefst 96 personen uit heel Nederland), wat een ambitie, 
wat een gezelligheid, wat een sfeer, wat was · het hard werken geblazen voor 
Will van Zoelen en zi3n Besbo-Irene-assistent Frans Jozef Becx en wat voor 
een teleurstelling bij hen die nog wilden meedoen maar helaas het schema zat 
propvol. 
Het 6e veteranentournooi op zondag 9 oktober j.l. georganiseerd in samenwer
king met de Old Timers Club Nederland was opnieuw een klirukend sukses. 
Reeds op donderdag ervoor konden geen nieuwe inschrijvingen meer geaccep
teerd worden omdat de limiet van circa 95 personen voor de beschikbare 18 
tafels bereikt was. 
Helaas gaf dit wat wrevel in eigen verenigingskring, maar men is nu gewaar
schuwd voor de komende edities. Niet wachten met inschrijven tot enkele dag
en voor het evenement maar direct de strook invullen als die in de bus valt! 
Gezien de reputatie van dit tournooi ben ik ervan overtuigd dat de belang
stelling eerder zal toenemen dan afnemen. Ook de publieke belangstelling was 
erg groot, er was een leuke wisselwerking spelers/sters en publiek die voor 
een uniek sfeertje zorgde. 
Voor de statistici onderstaand de uitslagen: 

winnaarsronden Verliezersronden 

heren ---Al tot 39 jaar 1. Br. Palinckx (Gent 1. B. Jongeneelen (Roosendaal) 
Belgie) 

2. Br. Watson (Silvolde) 2. H. Kreischer (Schiedam) 

A2 tot 49 jaar 1. N. van Bakel (Eindhoven) 1. J. v.d. Bergh (Ooy/Nijmegen) 
2. R. Becude (Nijmegen) 2. N. v.d. Wollenberg (Noord-

wijk) 

B tot 59 jaar 1. J. Konuneren (Leidschen- 1. J. Hermans (Noordwijk) 
dam) 

2. c. van 't Pad (Ij ssel- 2. E. Weideman (Arnhem) 
stein) 

C boven 60 jaar 1. J. Nieuwe jaars (Ant- 1. J. Steens (Tilburg) 
werpen) 

2. W. de Vries (Hellevoet- 2. R. van Es (Roelofarendsveen) 
sluis) 

dames ---
vanaf 37 jaar 1. L. v.d. Wee he (Ant- 1. c. Reefer (Tilburg) 

werpen) 
2. W. de Vries (Hellevoet- 2. M. Piederiet (Breda) 

sluis) 

rekreatie 
vanaf 37 jaar 1. A. Hultermans (Tilburg) 1. T. v.d. Heuvel (Tilburg) 

2. D. v.d. Put (Tilburg) 2. A. v.d. Wee gen (Tilburg) 
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heren rekreatie 
vanaf 37 jaar 

Wim Schuurman . 

Het batje 

1. A. Oerlemans (Waalwijk) 
2. W. Oerlemans (Tilburg) 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

1. S. Janssens (Tilburg) 
2. B. v.d. Oudenhoven (Dongen) 

EEN~~Mt;rt ~ 
PIJN Al.5 ~ ElaN SIOT ! 1 

Gezien de vele problemen welke zijn ontstaan bij de bekleding van het BAT 
wil ik U het volgende mededelen: 
Met ingang van het seizoen 1988-1989 is men ook in de afd~ling voortaan ver
plicht te spelen met een bat dat is voorzien van twee kleuren rubbers t.w. 
ZWART en ROOD. 
Dit houdt in dat elke andere kleur is verboden. 

Hoe te handelen bij overtreding: 
1. Dit mededelen aan de tegenstander voor aanvang van de wedstrijd. 
2. Speelt deze toch met het foute bat, dan achter op het formulier vermelden 

voor aanvang van de wedstrijd. 
3. Punt twee houdt in dat er altijd gespeeld moet worden. 
4. Als het protest ontvankelijk wordt verklaard, (en waarom niet) worden de 

uitslagen van de desbetreffende speler van het wedstrijd-formulier afge
voerd. 

Peter Manders 

Rekreanten competitie 
Door het zeer gering aantal inschrijvingen, 
kreantencompetitie van de grond te krijgen. 
welke hiervoor ingeschreven hadden. 

WAT NU 

is het niet mogelijk 0 om de re
Jammer voor die verenigingen 

Daar er vanuit de verenigingen steeds vaker naar het afdelingsbestuur de 
vraag komt, of het niet mogelijk is om voor de basisleden wat meer aktie te 
ondernemen, is het verzoek van het bestuur; draag eens wat tips of ideeen 
aan die ons een handvat geven waarmee we verder kunnen. 
In afwachting van Uw aller reaktie, moet ik op dit moment helaas wel mede
delen dat de rekreantencompetitie geen doorgang vindt. 

Peter Manders 

Nieuws • 
lll ' t kort 

Op zaterdag 10 december opent TTV Stiphout officieel haar nieuwe hal aan de 
Braakweg in Helmond. 

Op de Paralympics in Seoul heeft Patricia. Meeuws uit Ossendrecht, spelend 
voor Hotak'68 uit Hoogerheide, samen met haar partner Hendriks uit Deventer 
een zilveren medaille gehaald. 
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Op het A-jeugdranglijsttoernooi van 6 november in 
Brabantse deelnemers weer goede prestaties geleverd. 
rij: 

Meisjes· Junioren internationaal 
2. Petra Boute (Luto) 
3 . Marianne Timmermans (Veldhoven) 
5. Guus Hendriks (J.C.V.) 

Meisjes Junioren 
1. Petra Boute (Luto) 
3. Guus Hendriks (J.C.V.) 

Meisjes Kadetten 
5. Ellen Ras (Veldhoven) 

Meisjes Aspiranten 
2. Marielle van Gool (Tios'67) 

Meisjes Welpen 
1. Karlijn Wenstedt (Irene) 

Jongens Junioren internationaal 
2. Jonah Kahn (J.C.V.) 
5. Mario Heeren (J.C.V.) 
5. Frank de Wit (Veldhoven) 

Jongens Junioren 
2. Jonah Kahn (J.C.V.) 
3. Mario Heeren (J.C.V.) 
5. Richard van Gurp (Belcrum) 

Jongens Kadetten 
3. Peter Maatman (Flash) 
5. Erwin van Roovert (Flash) 

Jongens Aspiranten 
3. Chetien Robben (Irene) 
5. Harold Schuurmans (Irene) 

Jongens Pupillen 
5. Niels Landa (Hotak'68) 

Meisjes Welpen C 
5. Annemiek Schoone (Backhands) 

Den Haag Z1Jn door 
De resultaten op een 

Bij het B-jeugdranglijsttoernooi van 9 oktober in Vught hebben een aantal 
Brabantse deelnemers/sters prima resultaten behaald. Maureen v&n Weert 
(J.C.V.) en Marielle van Gool (Tios'67) wonnen resp. bij meisjes junioren en 
meisjes aspiranten, waardoor ze een A-licentie hebben gekregen. 
De resultaten van de Brabantse deelnemers/sters: 

Meisjes Junioren B 
1. Maureen van Weert (J.C.V.) 
2. Sandra Kemps (J.C.V.) 
3. Annelieke Kwak (Vice Versa) 
S. Joyce v.d. Boogaard (J.C.V.) 
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Meisjes Aspiranten B 
1. Marielle van Gool (Tios'67) 
2. Gonnie Rens (Hotak'68) 
5. M. Broeren (Backhands) 

Meisjes. Welpen C 
3. J. Schoone (Vice Versa) 
5. Annemiek Schoone (Vice Versa) 

Jongens Aspiranten B 
3. Barry Cense (Veldhoven) 
5. Nico van Liempd (Never Despair) 

Jongens Pupillen B 
5. Julien Koog (J.C.V.) 

Jongens Welpen C 
3. Raymond Koppers (Never Despair) 
5. W. Heyman (Never Despair) 

De dames van TTV Besbo-Irene uit Tilburg ziJn uitgeschakeld in de 2e ronde 
van de Europacup II. In West-Duitsland werd met 5-1 verloren van VSC Donau
worth, de vereniging waar de zevenvoudige wereldkampioene Cao Yanhua uit 
China voor 60.000 gulden per jaar in dienst is. 

Niet vergeten 
In te schrijven voor de 15e Veteranentoernooi van L + T/Veldhoven. 
De sluitingsdatum is 12 december. 

Uit de clubbladen 
De fusie tussen L + T Eindhoven en TTV Veldhoven is een feit. Op 7 oktober 
heeft de algemene ledenvergadering van L + T eindelijk het "ja-woord" ge
geven, waardoor de formele afwikkeling plaats kan vinden. Vanaf de nieuwe 
competitiehelft in januari 1989 zullen alle teams spelen onder de naam TTV 
Veldhoven. 

\

A.T.T.C. '77 uit Aarle-Rixtel heeft een open dag georganiseerd. Via een huis 
aan huis verspreide folder werden de inwoners van Aarle-Rixtel uitgenodigd 
om eens een kijkje te komen nemen. 

Bij TTV Kadans in Best wordt nagedacht over het plaatsen van een tafelvoet
bal. Volgens bestuurslid Guus Geerts kunnen niet-leden hierdoor ind~rect in 
aanraking komen met de tafeltennissport. 

O.T.T.C./CT Holland uit Oss gaat het sportgebeuren bij de jeugd optimale
seren. Zo geldt er tijdens trainingen, wedstrijden en tournooien van de 
jeugd een rookverbod in de zaal. Tijdens de training is een sporttenue ver
plicht en tijdens competitiewedstrijden en tournooien dient de clubkleding 
gedragen te worden. 

Hotak'68 uit Hoogerheide heeft het 20-jarig bestaan gevierd met een feest-
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avond. Getuige het verslag in " 't Schuivertje" is dat een zeer geslaagde 
avond geworden. 

Marielle van de Ploeg, speelster van het tweede damesteam van TTV Belcrum 
uit Breda, heeft deelgenomen aan de Paralympics in Seoul. In het clubblad 
stond een interview met de 24-jarige speelster uit Geertruidenberg, die uit
kwam in haar eigen klasse, de open klasse en met de Rotterdamse Jolanda 
Paardekam in de landenwedstrijd. 

Red Star'58 uit Goirle krijgt nieuwe shirts. Het model is anders, maar de 
kleur van het shirtje is nagenoeg gelijk aan die van de huidige shirtjes van 
het eerste team. 

Luto uit Tilburg krijgt spoedig de beschikking over de trendy flipperkast. 
Doel hiervan is sfeerverhoging en 'tevens het creeren van een (kleine) in
komstenbron. 

In "Smashparade", het clubblad van TTV Het Markiezaat uit Bergen op Zoom,"' 
wordt teruggeblikt op de viering van het 20-jarig bestaan. Op 1.4 augustus 
1968 ontstond Het Markiezaat uit een fusie tussen Virage en Dito. De feest-

, avond stond in het teken van het afscheid van Pater Nico van der Knaap, die 
\\Vanaf de fusie de grootte man was bij de vereniging. ~ -- -
Ondertussen is ook het lOOste nummer van "Smashparade" verschenen. 
Gefeliciteerd met deze mijlpaal. 

TTV Son en Breugel is op zoek naar sponsors voor een gebakeetweddenschap. 
Een van de leden van deze vereniging beweert dat hij 13 gebakjes met slag
room binnen een uur kan verorberen. Uiteraard wil de redaktie van "Balcon
tacht" dat met eigen ogen zien, vandaar die speurtocht naar sponsors. 
Advies: probeer het eens bij de plaiÏtselijke banketbakker! 
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