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Een bescheiden Mixed deze keer. _Toch besteden we aandacht aan een interessant 
onderwerp, te weten de jeugd in de vereniging. Het is een stuk uit het rapport 
Ledenwerving en ledenbehoud. Een aantal zaken die opgesomd staan zj_jn natuur
lijk allang bekend. Toch is het goed er nog eens kennis van te nemen en te 
letten op de mogelijke handreikingen om jeugdleden te behouden voor het tafel
tennissen. 
Verder vindt u de uitslagen van de regionale kampioenschappen in dit blad. 
Volgende maand zullen we een gedeelte van de Mixed besteden aan de opzet V?Il 

een bedrijventoernooi. Hebt u bijdragen of nuttige informatie of organiseert 
u al jaarlijks zo'n toernooi, laat het even weten. Tot de volgende maand. 

Johan Heurter. 
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DE JEUGD IN DE VERENIGING 

Omtrent oorzaken van het wel of niet lid worden en blijven van jeugd in een 
vereniging is de laatste jaren veel gepubliceerd. 
Eenieder kan hier~an kennisnemen. Hier is getracht de tafeltennispraktijk te 
analyseren en de mening daarover weer te geven. 

Voordat daartoe wordt overgegaan, moet opgemerkt worden dat landelijk gezien de 
jeugdsport niet de aandacht krijgt die het verdient. Natuurlijk worden er wel 
allerlei jeugdaktiviteiten georganiseerd, maar voor wie zijn die bestemd? Worden 
daarmee alle jeugdgroepen bereikt? Neen, alleen de top- en wedstrijdspelers. 
Maar wat voor een beleid wordt er gevoerd voor al de C-spelers en rekreatie~pe"""" · 

!ers; de hoofdmoot van ons totale ledenbestand? Een vraag die .roept oni een op
lossing, want alleen dan zijn de NTTB en de afdelingen bezig om een voorwaarde
scheppend beleid te voeren voor al die verenigingen die wel aandacht aan deze 
grote groep jeugd willen besteden. Tracht deze jeugd te behouden. Ga over tot 
aktie! 

De jeugd die afhaakt kunnen in drie groepen worden verdeeld nl. : 
1 jeugd die in het eerste jaar bedankt; 
2 jeugd die na drie tot vier jaar bedankt; 
3 jeugd die bedankt bij het bereiken van de seniorenleeftijd; 

Jeugd die het eerste jaar bedankt 

Leden die in deze periode afhaken kunnen een verkeerde keuze t.a.v. hun sportbe
oefening hebben gemaakt. Dit kan gebeuren en het is goed dat deze kinderen dan 
voor een andere sport kiezen. 

Er kunnen echter ook andere redenen ziJn, zoals bijv.: 
- de trainingsmethode/oefenstof voldoet niet: weinig variatie en spelvormen; 
- de gezelligheid die de jeugd dacht te vinden is niet aanwezig: prest~ren voert 

de boventoon; 
- de spelers worden niet of nauwelijks in de groep opgenomen; 
- er zijn te weinig leeftijdsgenoten of seks-genoten in de groep (één meisje bij 

een grote groep jongens); 
- de trainer/jeugdleider mist voldoende deskundigheid in de omgang met jeugd; 
- er wordt te weinig of geen nevenaktiviteiten georganiseerd; 
- de wedstrijden die worden georganiseerd passen niet bij de beleving van de 

kinderen. Is winnen altijd en voor iedereen zo belangrijk? 

In de eerste fase van het lidmaatschap is het van belang dat de leden zich zo 
snel mogelijk thuis voelen. Betrek de nieuwe jeugdleden direkt in het doen en 
laten van de vereniging. Praat regelmatig met de ouders en de kinderen. Tracht 
achter de motivatie te komen, maar ook achter mogelijke problemen die de eerste 
opvang in een trainingsgroep meebrengt. Wanneer mogelijk, maak dan een. opvangs
groep voor de jongste jeugd met daarin een 'speels' en afwisselend programma. 
Geef bij binnenkomst een eerlijke voorlichting en verwijs naar andere verenigingen 
als een goede opvang niet gewaarborgd kan worden. Het gaat om het kind en niet 
om de vereniging, het bestuur of de trainer. 

Jeugd die na drie tot vier jaar bedankt 

Jeugdleden (ong. 15-16 jaar) die zo'n drie tot vier jaar lid zijn van een vereni
ging, krijgen allen te maken met andere interessegebieden. De lichamelijke en 
geestelijke ontwikkeling is hier niet vreemd aan. De motivat.ie om sport te be
drijven kan zich gewijzigd hebben. 



De ze signalen dienen tijdig door het. kader te worden opgevangen en onderkend. Het 
ene lid zal zich meer los willen maken· van het toch vaak gebonden karakter van het 
verenigingsleven, de ander zal juist meer willen gaan presteren. 

Is een jeugdlid echt uitgekeken op de ta~eltennissport of de vereniging dan moet 
zo' n lid geadviseerd worden om uit te kijken naar een andere mogelijkheid om sport 
te bedrijven of ontspanning te zoeken. Het krampachtig vasthouden van deze leden 
gaat vaak ten koste van de sfeer in de groep. 

Een andere reden kan zijn dat kinderen hun verwachtingspatroon binnen de sport niet 
kunnen waarmaken. Het is een taak van het kader om de leden een zo'n reël mogelijk 
verwachtingspatroon vóor te houden. Ook naar ouders toe is dit van belang. 

In deze periode moet ook onderkend worden of het sportbedrijf op zichzelf voldoende 
bevrediging geeft. Het geven van een verenigingstaak, afgestem~ op de kapaciteiten 
van het jeugdlid kan stimulerend werken en de band met de vereniging verstevingen. 
De belangrijkheid en de uitgebreidheid van zo'n taak zal o.a. afhangen van: 
- de mate van verantwoordelijkheidsgevoel; 
- de hoeveelheid tijd die het jeugdlid te besteden heeft; 
- de kapaciteiten van de speler (administratief, organisatorisch, sociaal, tech-

nisch, enz.); 
- de leeftijd van de speler. 

Wanneer de hiervoor genoemde punten in ogenschouw worden genomen, dat kan, zowel een 
lid van 13 jaar een verenigingstaak worden toegeschoven, (bijv. het adresseren of 
verspreiden van het clubblad) als een lid van 17 jaar (bijv. het wekelijks berekenen 
en bijhouden van de uitslagen, standen en winstpercen~ages van de kornpetitiespelers). 

Een andere taak die leden-bindend kan werken is het instellen van een (echte) 
jeugdkommissie. In deze kommissie kunnen jeugdleden zitting nemen, wel of niet o.l.v . 
s eniorleden. Hebben er geen senioren zitting in de kommissie dan mqeten bijv . met de 
jeugdleider de plannen worden besproken. De seniorleden dienen in de eerste plaats 
de jeugdkonnnissie te ondersteunen en te initiëren. Mogelijke taken kunnen zijn: 
- wedstrijdsekretariaat voor de jeugd; 
- organisatie van tafeltennisaktiviteiten; 
- organisatie van nevenaktiviteiten; 
- jeugdledenwerving ; 
- inspraak; de wensen van de jeugd tot uiting brengen in het verenigingsbestuur; 
- klubbladredaktie; 
- diverse taken, zoals: opzetten van tafels voor de training van de allerkleinsten, 

bij de training assisteren, kantinewerkzaamheden, onderhoud van verenigingsmate
riaal, schoonhouden van de speelzaal, enz. 

Bij de bovengenoemde taken geldt wel dat de jeugd waardering vraagt en moet krijgen 
voor de door hen verrichte werkzaamheden. Ook zal er (konstant) onopvallend een toe
ziend oog moeten zijn, om ervoor te zorgen dat de taken naar wens worden uitgevoerd. 

Het belang van een jeugd-rekreatiegroep naast selektietrainingen is met het boven
staande voldoende aangetoond. 
Nogmaals wordt gewezen op het voorwaarde-scheppend beleid dat de NTTB en de afde
lingen t.a.v. deze kategorie jongeren moet voeren. 

Jeugd die bedankt bij het bereiken van de seniorenleeftijd 

Het behouden van deze jeugdgroep geeft in de praktijk nogal wat problemen. Natuurlijk 
zijn er oorzaken aan te wijzen waar geen invloed op uit te oefenen is. Die oorzaken 



ziJn van minder belang. Belangrijk ziJn de oorzaken waar wel mogelijk wel invloed 
op uit te oefenen is. Deze zijn o.a .: · 
- Het veranderen van woonplaats door bijv. studie . Zoek en adviseer een goede vere

niging in de nieuwe woonplaats . Leg zonodig als vereniging de eerste kontakten; 
Jeugdleden kunnen er tegen opzien om plots met de ' oudjes ' te moeten spelen. Een 
tijdige integratie in de verschillende aktiviteiten is gewenst; 
Spelers die senior worden kunnen stoppen. Geen tijd meer vrij willen of kunnen 
maken voor de avondvullende kompetitiewedstrijden, die meestal door-de-weeks 
moeten worden gespeeld, zodat het kan voorkomen dat de thuiskomst pas na 24.00 
uur . ligt. 
Meisjes die de meisjeskompetitie verla ten, moeten bij de heren gaan spelen. Er 
is dikwijls geen keuzemogelijkheid. 
De vereniging voldoet niet meer aan de veranderde verwachtingen, er moet bijv . 
te vaak en te fanatiek worden ~getraind , .terwijl de speler liever rekreatief bezig 
zou willen zijn. 

Terugblikkend kan de volgende samenvattende konklusie worden getrokken: de jeugd 
dient begeleid te worden door vakkundig en goed opgeleid kader. De besturen zullen 
zich moeten realiseren dat jeugd niet alleen wil presteren, maar ook op een andere 
wijze de sport wil beoefenen/beleven . 

De leeftijdsgroep tot 20 jaar 

,(\ 
\ 

' .... .............. __ __,,,_ 
.-...._.__.. __ ----------

De trainingsmethoden ~oeten aan de wensen 
van de kinderen worden aangepast. 

Met verwijzing naar het gestelde hiervoor is het voor het behouden van leden in 
deze leeftijdsgroep belangrijk dat: 

- in de periode waar de overgang van jeugd naar senioren plaatsvindt, de jeugdleden 
'niet te laten roeien met de riemen die zij hebben'. Een helpende hand en meeden
kend kader is noodzakelijk; 

De jeugd reeds in een vroeg stadium kontakt heeft met de senioren. Dit is niet 
alleen van belang voor de jeugd, maar ook voor de senioren. 
dit kan bijv. door: 
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* onderlinge toernooien; 
* nevenaktiviteiten; 
* gemengde trainingsgroepen, wat leeftijd betreft; 
* samen bepaalde aktiviteiten organiseren; 

- de jeugd tijdig gewezen wordt op de mogelijkheid om als laatste jaars junior en 
eerste jaars senior, zowel bij de jeugd als bij de senioren kompetitie kunnen 
spelen. Met deze regeling in de hand zijn er mogelijkheden om de overgang van 
sonnnige jeugdleden te vergemakkelijken. Denk eens aan de mogelijkheid dat het 
eenvoudiger is geworden om drie jeugdspelers gelijktijdig over te laten gaan naar 
de senioren; 

- er zorgvuldig met de teamssamenstelling wordt omgesprongen. De nieuwe teamsamen
stellingen kunnen zowel voor de over~omende jeugd als voor de (oudere}. senioren 
problemen oproepen. Denk aan de sociale aspekten en aan het terugzetten van se
nioren naar lagere klassen; 

- er bij het gaan volgen van een 'vervolgopleiding' of het gaan werken, met de spelers 
gepraat wordt over de nieuwe situatie. Vindt studie/werk in dezelfde stad plaats, 
dan is het beter om niet een al te grote druk te leggen op allerlei verplichtingen. 
Laat de spelers wennen aan hun nieuwe situatie. 
Wordt de studie/werk voortgezet in een andere woonplaats, adviseer en help deze 
spelers dan bij het zoeken naar een nieuwe vereniging. Geef kontaktadressen, waar 
de verenigingslokalen zijn gelegen en informeer zonodig de vereniging in die woon
plaats over de komst van een mogelijk nieuw lid. De kans dat de speler als lid van 
de NTTB behouden blijft is groter en bij terugkomst in de eigen woonplaats zullen 
deze spelers de hulp niet vergeten zijn: 

- bij oproep voor militaire dienst de spelers niet uit het oog worden verloren. Be
kijk samen de mogelijkheid om voor de vereniging te kunnen blijven spelen. Wanneer 
de speler (noodgedwongen) niet meer aan alle aktiviteiten kan deelnemen, kan een 
gereduceerde kontributie worden overwogen. 
Blijft de speler spelen stimuleer hem dan om in de plaats waar hij gelegerd is 
bij een vereniging te gaan trainen. Doe dit ook als hij geen kompetitie meer kan 
spelen. Het kontakt behouden met de sport is van belang. Er kan overwogen worden 
om een deel van de kontributie bij de tijdelijke, nieuwe vereniging van de speler 
over te nemen. 

BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 

De Brabantse tafeltenniskampioenschappen worden dit jaar gehouden in het Pinkster
weekende, 14 en 15 mei in de Stadssporthal in Tilburg. De organisatie vindt plaats 
in samenwerking met ttv. Luto. 
Inschrijvingen zullen nog tot 31 maart worden geaccepteerd, tenzij het toernooi is 
volgeboekt. 

KABELKRANT 

Voor alle tafeltennisliefhebbers in Den Bosch en omstreken is er goed nieuws. De 
tqfeltennisuitslagen van de afdeling Brabant eerste klasse staan elke zondagavond 
op de kabelkrant die in Den Bosch en omgeving te ontvangen is. Zowel de eerste klasse 
heren als de eerste klasse dames. Kijken dus. Vanaf half tie·n 's avonds staan ze erop. 

5 



INTERNATIONAAL TAFELTENNISTOERNOOI 

Taveres uit Eindhoven organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 april het veertiende 
Internationaal Tafeltennis Toernooi. Op zaterdag wordt een teamtoernooi en op zon
dag .een individueel toernooi gespeeld. Studenten van diverse universiteiten uit 
West-Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, België en Nederland nemen deel. Een van 
de kanshebbers in het individuele toernooi is Stanley Verbeek (Veldhoven 1) uit 
Eindhoven. Vorig jaar verloor hij de finale tegen Detlef Gaebler uit Mannheim . 
Het toernooi vindt plaats in het studentenspn~_t:centrum in Eindhoven. Voor meer in
formatie kan men terecht bij Rik van Aken (tel. 040-455 469) of Michiel Lim (tel. 
040-432 765). 

REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 

In het weekeinde van 11 en 12 februari z1Jn weer de. diverse regionale kampioen
schappen gespeeld. Hieronder treft u korte verslagjes en van elke klasse de numrnmers 
1 en 2. 

WESTBRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 1989 SENIOREN 

Helaas een kampioenschap met veel te weinig inschrijvingen. De twee belangrijkste 
oorzaken hiervan waren waarschijnlijk de krokusvakantie en het feit dat het toernooi 
slechts enkele weken na het Back-Handstoernooi was . Hopelijk is dit slec~ts een een
malige zaak en wordt er volgend jaar bij de evenementenplanning rekening met deze 
faktoren gehouden. 
In de hoogste klassen ontbraken maar weinig goede spelers zodat het toernooi goede 
eindwinnaars opleverde in de personen van Hennie en Mario Heeren. Zij wonnen beiden 
zowel hun eigen klasse als de Sl-klasse. 
Vooral de finale in de Sl bij de heren leverde een kwalitatief goede finale op 
tussen Mario Heeren en Gert Gosselink . 
De toernooileiding had zich voor het eerst aan automatisering gewaagd. Dit was ondanks 
enkele aanloopmoeilijkheden goed gelukt. Helaas bevatte he t tafel-tijd-schema enkele 
storende fouten waardoor er nogal wat . verschuivingen van wedstrijden plaats moesten 
vinden. Dit gaf gezien de geringe tafelbezetting geen enkel probleem, waardoor het 
toernooi mooi op tijd (tien voor half zes) afgelopen was. Controle door een tweede 
persoon van tafel-tijd-schema en toernooischema's had de meeste fouten kunnen voor
komen. Maar tijdgebrek is vaak de oorzaak van het feit dat dergelijke controles 
niet meer plaatsvinden . Verder verliep het toernooi onder leiding van Jan Burgers 
vlot en voldeed de zaal aan de te stellen eisen: al was er wel kritiek op de traag
heid van de vloer. De aanwezige telborden zorgden voor de nodige service aan het 
publiek. 

J . Maas b.g. 
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UITSLAGEN SENIOR~N 

DAMES ENKEL B 
1. H. Heeren (Baak Hands) 2. M. Schoone (Vice Versa'51) 20/22 21/12 22/20 

DAMES ENKEL C 
1. M. v.d. Broek (Tanaka) 2. P. Meeus (H.otak' 68) 21/8 21/19 

DAMES ENKEL D 
1. M. Bovenlander (W~l van Zoelen) 2"N. de Crom (Hoak'68) 21/14 14/21 21/14 

DAMES ENKEL E 
1. I. van Aalst (Smash'70) 2. A. Suykerbuyk (Wil van Zoelen) 21/17 21/16 

DAMES ENKEL F 
1. M. Meeus (TC0'78) 2. C. v.d. Capelle (Wil van Zoelen) meerkamp 

DAMES ENKEL Sl 
1. H. Heeren (Back Hand$) 2. J. Meeus (Hotak'68) 21/16 21/13 

DAMES ENKEL S2 
1. M. Bovenlander (Wil van Zoelen) 2. J. Coppens (Smash'70) 21/10 13/21 21/6 

DAMES DUBBEL B/C 
1. M. v.d. Broek/P. Korstanje (Tanaka) 21/9 21/16 
2. M. Musters/W. de Backer (Markiezaat) 

DAMES DUBBEL D/E/F 
1. M. Bovenlander/A. Suykerbuyk (Wil van Zoelen) 21/10 21/19 
2. M. v.d . Klaauw/I. van Aalst (Smash'70) 

HEREN ENKEL A 
1. M. Heeren (Back Ha~ds) 2. P. van Genegen (Hotak'68) 21/15 • 6/21 21/17 

HEREN ENKEL B 
1. R. Vogelaar (TCS) 2. G. Gosselink (Hotak'68) 21/19 22/20 

HEREN ENKEL C 
1. L. Kopmels (Belcrum) 2. J, Mertens (Back Hands) 6/21 21/18 21/16 

HEREN ENKEL D 
1. G. Nijkamp (Belcrum) 2. J. Huigen (Hotak'68) 21/17 21/17 

HEREN ENKEL E 
1. T. Muller (Markiezaat) 2. A. van As (Hotak'68) 24/22 11/21 21/19 

HEREN ENKEL F 
1. P. Mertens (Tanaka) 2. T. Bogers (Vice Versa'51) 13/21 21/14 21/16 

HEREN ENKEL G 
1. G. van Beckhoven (Belcrum) 2. J. Hoevenaars (DIO) 21/16 15/21 21/16 

HEREN ENKEL H 
1. K. Giorgi (Prinsenbe~k) 2, J. Gerritsen (Smash'70) 21/15 21/14 

HEREN ENKEL Sl 
1. M. Heeren (Back Han~s) 2. G. Gosselink (Hotak'68) 18/21 21/11 21/18 
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HEREN ENKEL S2 
1. J. Horst (Markiezaat) 
2. E. Wouts (Roosendaal) 

HEREN ENKEL S3 
1. W. Dielemans (Belcrum) 
2. G. van Beckhoven (Belcrum) 

HEREN DUBBEL A/B (5) 
J. P. van Genegen/G. Gosselink (hotak) 
2. R. van Gurp/W. Nijkamp (Belcrum) 

.Ci 
HEREN DUBBEL C/~ (6) 
1. J. Schoenmakerc/L. Kopmels (Belcrum) 
2. P. Joosen/G. Nijkamp (Belcrum) 

HEREN DUBBEL E (5) 
1. L. Gommers/W. Vervaart (Tanaka) 
2. J. Verhaeren/P. Pauwels (Belcrum) 

HEREN DUBBEL F (7) 
1. R. Oerlemans/J. Michielsen (TCS) 
2. R. du Pont/D. Drenth (Victoria) 

HEREN DUBBEL G (12) 
1. J . Roosenboom/R. Kraus (Vice Versa'51) 
2. R. v.d. Kieboom/L. Koenraadt (TCS) 

HEREN DUBBEL H (8) 
1. J . Teggeler/R. Rens (Markiezaat) 
2. J. van Driel/R. Poortvliet (Smash'76) 

PUNTEN VERENIGINGSPRIJS: 

1. J?elcrum 
2. Hotak'68 
3. Het Markiezaat 
4. Tanaka 

UITSLAGEN JEUGD 

Jongens Jl 1. T. Jansen (HQtak'68) 
2. M. v. Opstal (Belcrum) 

Jongens J2 1. R. Keijzers (Breda) 
2. R. Simons (Het Markiezaat) 

Jongens J3 1. J, Schouteren (Het Markiezaat) 
2. M. Hertogs (Het Markiezaat) 

Jongens J4 1. L. Steenbak (Hotak'68) 
2. D. Cloots (Hotak'68) 

23 pnt 
18 pnt 
16 pnt 
15 pnt 

21/12 21/15 

21/17 21/19 

18/21 21/19 21/19 

21/13 21/15 

22/20 21/ 11 

21/12 21/18 

21/19 21/8 

21/19 21/19 

21-17 21-18 

21-19 21-19 

21-17 8-21 21-:18 

19-21 

21-13 21-19 

sfJr 



Jongens Jun. AB 1. T. Jansen (Hotak'68) 19-21 21-18 21- 8 
2. M. v. Opstal (Belcrum) 

Jongens Jun. ç 1. R. Keijzers (Breda) 21-17 21-18 
2. D. Beekhuijnen (Ho tak' .68) 

Jongens Jun. D 1. E. Remijn (Sios) 18-21 23-21 21-12 
2. E. Meerman (Het Markiezaat) 

Jongens Asp. AB 1. P. de Graaf (Hotak'68) 21-15 21-16 
2. R. Verstijlen (Back Hands) 

Jongens Asp. c 1. M. Kerkhof (Back Hands) 21-16 21-13 
2. o. Co enen (Vice Versa? 51) 

Jongens Asp. D 1. M. Bernhart (Hotak'68) 21-16 21-23 21-17 
2. D. Vleghels (Het Markiezaat) 

Jongens Pup. AB 1. N. Landa (Hotak' 68) 21-11 21-14 
2. M. van Opstal (Breda) 

Jongems Pup~ c 1. L. Steenbak (Hotak'68) 21-18 12-21 24-22 
2. D. Cloots (Hotak ' 68) 

Jongens Pup. D 1. J. Bakse (Belcrum) 21- 9 21- 7 
2. A. v.d. Westen (Prinsenbeek) 

Jongens Welpen 1. K. Vissers (Hotak'68) 21- 9 21-10 
2. B. v.d. Linden (Belcrum) 

Jongens Dubbel 
Jun. 1. J. Pauwels/F . van Gils 21- 9 21- 5 

2. T. Jansen/Phema (Hotak 1 68) 

Jongens Dubbel 
Asp. 1. M. Kerkhof/R. Versteijlen (Back Hands) 21-17 12-21 21-17 

2. J. de Ridder/P. de Graaf (Hotak'68) 

Jongens Dt,1bbli!1 
Pup/We,l.p. 1. D. Steenbak/D. Cloots (Hotak' 68) 21-16 21-17 

2. s. Markovic/D. Aben 

Meisjes Jl 1. c. van Peer (Vice Versa'51) 21-18 21- 6 
2. B. v. Zundert (Tanaka) 

Meisj~s J2 1. s. Wildeman (Hotak'68) 21-11 21-17 
2. G. Rens (Hotak'68) 

Meisjes J3 1. R. Kamm (Tanaka) 21-12 14-21 21-14 
2. N. Hppman (Vice Versa'51) 

Meisjes Jun. AB 1. M. Legra (Vice Versa' 51) 21-23 21- 9 21-14 
2. J. van Zundert (Vice Versa' 51) 
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Meisjes Jun. C 1. L. van Gelderen (Ba.ck Hands) 
2. D. Pals 

Meisjes Asp. AB 1. S. Wildeman (Hotak'68) 
2. E. v.d. Linden (Belcrum) 

Meisjes Asp. C 1. A. de Ruyter (Belcrum) 
2. B. Tooten (Breda) 

Meisjes Pup ABC 1. F. Hermus (Hotak'68) 
2. J •. Raaymakers (Back Hands) 

Meisjes Welpen 1. I. Farla (Vice Versa'51) 
2. A. Schoone (Back Hands) 

Meisjes Dubbel 

14-21 21-19 

22-20 20-22 

21-18 21-19 

21-14 21-11 

21-18 9-21 

Jun. 1. I. van Zundert/C. van Peer (Vice Versa'51)18-21 21-15 
2. P. Dam/M. Legra (Vice Versa 1 51) 

Meisjes Dubbel 
Asp. 

Meisjes Dubbel 
Pup/Welp 

1. S. Westenberg/J. de Poorte (Tanaka) 21-18 
2. M. Broeren/J. de Jong (Back Hands) 

1. F. Hermus (Hotak'68)/I. Leppens (Het Mar
kiezaat) 21-17 

2. I. Farla/J. Melissen (Vice Versa'51) 

PUNTEN VERENIGINGSPRIJS: 

1. Hotak' 68 
2. Belcrum 

REGIONALE EINDHOVENSE KAMPIOENSCHAPPEN 1989 

58~ pnt 
29 pnt 

21-19 

21- 9 

21-15 

21-17 

21-12 

21-13 

De regionale Eindhovense Kampioenschappen 1989 vonden op 11 en 12 februari plaats 
in Budel. De organisatie was in handen van ttv Budilia en was voortreffelijk. Het 
wedstrijdschema klopte als een bus en alle wedstrijden werden op tijd afgewerkt. 
Wij hebben geen enkele wanklacht vernomen, dus. alle complimenten voor de organisatie. 
helaas was de deelname bij de senioren te gering, al was het geboden spel wel van een 
hoog niveau. Het jeugdtoernooi was goed bezet en ook hier was er te genieten van goed 
tafeltennis. 

Guus van Woesik b.g. 
Harrie Kuypers b.g. 

UITSLAGEN SENIOREN 

DAMES Sl 1. B. Konings (Veldhoven) 
2. M. Timmermans (Veldhoven) 

21-11 21-17 
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DAMES S2 

I?AMES DE 

DAMES F 

HEREN Sl 

HEREN S2 

HEREN S3 

HEREN AB 

HEREN C 

HEREN D 

HEREN E 

HEREN F 

HEREN G 

HEREN H 

1. N. Vermeulen (Budilia) 
2. K. Veldman (Budilfa) 

1. A. v . d. Steen (Budilia) 
2. K. Veldman (Budilia) 

1. N. Looymans (Budilia) 
2. D. v . d. Oever (Budilia) 

1. R. Jongenelen (Veldhoven) 
2. R. Zwartjes (FlasQ) 

1. E. Verhulst (Unicum) 
2. P. Bruurs (Veldhoven) 

1. P. Philippo (Unicum) 
2. M. v . Boxmeer (Attaque) 

1. R. Jongenelen (Veldhoven) 
2.S . Verbeek (Veldhoven) 

1. K. Sengers (Bergeyk) 
2. M· Manders (Stiphout) 

1. R. v. Geel (Bergeyk) 
2. J . Mandemakers (Bergeyk) 

1. E. Verhulst (Unicum) 
2. M. v . d. Oe t elaar (Kadans) 

1. S. de Proost (Bergeyk) 
2. E. v . Dijk (Flash) 

1. P. Philippo (Unicum) 
2. H. v.d. Boogaart (Meppers) 

1. W. v . d. Burgt (Attaque) 
2. F. Weemers (Unicum) 

HEREN DUBBEL AB 1. J. Braeken - P. Manders (Stiphout) 
2. S. Verbeek - Th. Boon (Veldhoven) 

HEREN DUBBEL CD 1. A. Welten - F. àe Wit (Veldhoven) 
2. J. Mandemakers - R. v. Ge,el (Bergeyk) 

21-17 16-21 

21-19 19-21 

21-14 12-21 

19-21 21-13 

21-13 21-14 

21-18 21-16 

21-16 18-21 

21-17 17-21 

21-17 21-18 

21-17 21-17 

21-18 21-19 

21-14 21-13 

21-11 16-21 

24-22 13-21 

21-15 16-21 

HEREN DUBBEL E~ 1. P. v.d. Boogaart - J. vd. Sande (Meppers) 21-18 16-21 
2. M. v. Lieshout (Unicum) - R. v.d. Bragt 

(Kadans) 

HEREN DUBBEL GH 1. M. v. Laarhoven - B. Gieskens (Taveres) 23-21 11-21 
2. A. v. Summeren - M. v. Boxmeer (Attaque) 

UITSLAGEN JEUGD 

Jongens Jl 1. P. Maatman (Flash) 21-17 13-21 
2. H. Geeven (21) 

21-16 

21-16 

24-22 

21-16 

21-13 

21-15 

21-11 

22-20 

22-20 

21-18 

21-16 

21-18 
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Jongens J2 1. M. Bottram (Veldhov~n) 21-18 21-17 
2. R. v.d. Moosdijk (Mepperd) 

Jongens J3 1. B. Verleg (Veldhoven) 21-12 21-19 
2. R. Selder (Veldhoven) 

Jongens Jun. AB 1. H. Ge even (21) 21-17 16-21 21-10 
2. M. v.d. Molen (Flash) 

Jongens Jun. c 1. R. v. Roovert (Flash) 22-20 21-14 
2. R . . v. Herk (Veldhoven) 

Jongens Asp. AB 1. R. v.d. Moosdijk (Meppers) 21-11 13-21 21-14 
2. P. Maatman (Flash) 

Jongens Asp. c 1. R. Selder (Veldhoven) 23-21 21-16 
2. F. de Brouwer (Veldhoven) 

Jongens Pup. AB 1. M. Bottram (Veldhoven) 21-12 21-15 
2. B. Verleg (Veldhoven) 

Jongens Pup. c 1. P. v. Oosterwijk (21) . 21-19 21-12 
2. P. v.d. Kruysdijk (Veldhoven) 

Jongens Welpen 1. Th. v.d. Steen (Budilia) 21-15 . 21-19 
2. J. Looymans (Budilia) 

Meisjes Jl 1. H. Twardy (Budilia) 21-23 21-19 21-17 
2. Ch. v.d. Putten (ATTC) 

Meisjes J2 1. Ch. Bennenbroek (Budilia) 21-09 21-17 . 
2. H. v.d . Putten (ATTC) 

Meisjes J3 1. M. v. Sinten (21) 21-14 22-20 
2. J. v. Zutphen (21) 

Meisjes Jun. AB 1. J. de Boon (ATTC) 21-23 21-16 21-19 
2. H. Veldman (Budilia) 

Meisjes Asp. AB 1. Ch. v.d. Putten (ATTC) 21-17 22-24 21-19 
2. E. Ras (Veldhoven) 

Meisjes Asp. c 1. K. v ·.d. Bruggen (21) 21-19 21-Î6 
2. L. Coolen (21) 

Meisjes Pup. c 1. E. Brons (Budilia) 21-12 24-22 . 
2. J. Eichhorn (Budilia) 

Meisjes Welpen 1. M. Neynens (Budilia) 21-14 12-21 24-22 
2 . I. Verhoeven (ATTC) 

Jongens dubbel 
Jun. 1. H. Geeven - S. de Koning (21) 21-17 21-19 

2. A. v.d. Kerkhof - M. v.d. Holen (Flash) 
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Jongens dubbel 
Asp. 1. N. Brons - s. Bennenbroek (Budilia) 21-18 21-23 22-20 

2. B. Cense - M. Bottram (Veldhoven) 

Jongens dubbel 
Pup. 1. A. Cense - B. Verleg (Veldhoven) 21-14 21-15 

2. R. v.d. Steen - Th. v . d. Steen (Budilia) 

Jongens dubbel 
Welp. 1. J. Looymans - R. Twardy (Budilia) 24-22 21-16 

2. J. de Cock - D. Geerden (Veldhoven) 

Meisjes dubbel 
Jun./Asp. 1. E. Ras - Y. Kolen (Veldhoven) 17-21 21-10 21-15 

2. F. v.d. Putten - Ch. v.d. Putten (ATTC) 

Meisjes dubbel 
Pup. /Welp. 1. E. Brons - M. Neynens (Budilia) 21-10 21-15 

2. M. Tecklenburg - J. Eichhorn (Budilia) 

REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN MIDDEN-BRABANT 

Deze kampioenschappen werden voor de vierde keer gehouden met als gastheren de vere
nigingen Luto op zaterdag voor de jeugd en Besbo-Irene op zondag voor de senioren . 
Helaas hebben wij geen uitslagen gerkegen van de jeugd, wel van de senioren. 

Dames enkel B/C 
1. M. van Hooff (Besbo-Irene 2 . M. Aarden (B.S.M.) 

Dames enkel D/E 
1. P. Groenen (B.S.M.) 2 . M. Smulders (Luto) 

Dames recreanten A 
1. W. Oerlemans (Besbo-Irene) 2. S. Janssens (Besbo-Irene) 

Dames recreanten B 
1. Gulickx (Smash'84) 2. L. van Laarhoven (Smash'84) 

Heren BCD 
1. R. van Hulten (Luto) 2. A. Janissen (Besbo-Irene) 

Heren E 
1. A. van Esch (Tios 1 67) 2 . L. van Esch (Tios'67) 

Heren F 
1. S. Geertsom (B.S.M.) 2 . R. Vrins (Luto) 

Heren G 
1. R. Bressers (Red Star'58) 2. R. Brekelmans (Red Star'58) 

Heren H 
1. M. Beukenhout (Besbo-Irene) 2 . J. Hendriks (Besbo-Irene) 



UIT DE CLUBBLADEN 

De Mixedredaktie is erg blij met de geregelde toezending van de diverse clubbladen. 
Zo kunnen we op de hoogte blijven van diverse ontwikkelingen bij de verenigingen en 
leuke ideeën overnemen in de Mixed, waar ·anderen hun voordeel dan weer mee kunnen 
doen. Waar we echter minder blij mee zijn is strafport. Ook de afgelopen maand hadden 
we er weer mee te maken. Voor 75 cent kun je nu eenmaal geen clubblad verzenden. 
Wilt u daar s.v.p. rekening mee houden. 

Sinds de benoeming van de nieuwe redaktie is de oplage van "Shot", het clubblad van 
ttv Victoria uit Breda gestegen van 55 naar 60 exemplaren . Voor de redaktie een teken 
om kosten nog moeite te sparen om aan copy te komen . De foto van een damesteam heeft 
waarschijnlijk veel moeite gekost, maar maakt het blad wel erg aantrekkelijk. 

In "Kluts", het clubblad van ttv Stiphout ee~ artikel over tafeltennis en postzegels. 
De schrijver is in vier landen postzegels tegengekomen die tafeltennis als onderwerp 
hebben. In 1977 verscheen er een in Frankrijk t.g.v. het 50-jarig bestaan van de 
Franse Tafeltennis Bond. 
In 1982 verscheen er in Hongarije een zegel omdat in dat jaar in Boedapest de Euro
pese Tafeltennis Kampioenschappen georganiseerd werden. 
Uit Zweden komen vier zegels met tafeltennis als onderwerp. Twee uit 1967 t.g.v. de 
wereldkampioenschappen dat jaar in Stockholm en in 1985 weer twee zegels t . g.v. het 
wereldkampioenschap dat nu in Göteborg gehouden werd. Uit de Sovjet-Unie een zegel 
uit 1986 n.a.v. het Europese Kampioenschap vo.or junioren. 

Bij A.T.T.C.'77 te Aarle-Rixtel werd het jaarlijkse plankentournooi gehouden. Daar 
bleek dat een oude rot die nog een balletje slaat bij de rekreante~ de landelijke 
jeugd achter zich wist te houden. Zonder rubber is het dus erg moeilijk voor de hui
dige jeugd. 

TTV Kadans uit Best gaat weer op bezoek naar Castricum. De plaatselijke vereniging 
heeft een nieuwe zaal en die willen de Kadansleden graag gaan inwijden. Het een en 
ander vindt plaats in april. Goede reis! 

TTV Tanaka te Etten-Leur heeft een nieuwe fooienpot. Voortaan zullen de paraplu's 
boven de bar als zodanig dienst doen. En nu maar hopen dat het niet gaat regenen ••••••••• 

"Irene-Sirene" het clubblad van ttv Besbo-Irene uit Tilburg gaat in op het woord 
clubgeest. Wat wordt daarmee bedoeld? 
In ieder geval stelt de schrijver, is clubgeest onmiskenbaar om resultaten te be
reiken. Verder stelt een speler met clubgeest zijn club boven zijn eigen ik. Zulk 
een speler zal graag ruimen voor een betere, is p~esent bij elke clubaktiviteit, 
komt nooit te laat, heeft respect voor zijn tegenstander, zal gemaakte fouten pro
beren te herstellen, laat nooit het hoofd hangen, zal zich niet op de voorgrond 
plaatsen maar zal zijn volle capaciteiten ontplooien om "zijn" club te doen zege
vieren. Met vele van zulke leden is de toekomst van de vereniging verzekerd. 
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