
,,, 
Verschijnt maandelijks 

ORGAAN VAN DE 

AFDELING BRABANT 
v.d. N.TTB. 

~I 

Redaktieadres: 

J. Heurter 
Langeakker 33 
5735 HD Aarle-Rixtel 



IN DIT NUMMER 

- Van de redactie 

- Mededelingen van het A.B. 

- T.T. V. Zwaantjes vierde haar veertig jarig bestaan 

- T.T. V. Kadans viert zilveren jubileum 

- Nieuws in 't kort 

Eerste perspresentatie eredivisieverenigingen 

- landelijke competitie 

- De Z.N.K. 1989 

- Uit de clubbladen 

*********************** 
* Inleverdata copy: * 
* 27 september * 
* 1 november * 
*********************** 

De oorsprong van tafel tennis ? 



: lllXl~D: 
ORGAAN van de N.T.T.B. afd. BRABANT 

REDACTIE: JOHAN HEURTER 

Telefoon. 04928 - 2017 

jaargang 38 

VAN DE REDACTIE 
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nummer 7 september 1989 

De tafeltenniscarrousel is weer in beweging gezet. De vakantie zit erop en 
na de eerste trainingsarbeid is de corrpetitie weer begonnen. En ook de be
stuurders zijn weer aan de slag gegaan. Binnen de N.T.T.B. zelfs met fraaie 
plannen, welke op 18 september met de bestuurders van de Brabantse vereni
gingen besproken zijn. U zult in deze Mixed tevergeefs zoeken naar een ver
slag of een commentaar op het Marketingplan en het Topsportplan. De copy 
moest al eerder ve:rwerkt worden, waardoor een verslag van 18 september te 
vinden zal zijn in de Mixed van oktober. 
Jubilea zijn er in 1989 voldoende. In deze Mixed treft u een terugblik op 40 
jaar De Zwaantjes en 25 jaar Ka.dans aan. Maar ook Flash bestond. 15 jaar en 
in november is Budilia 40 jaar oud. Feestelijkheden genoeg dus, maar iets 
minder feestelijk is het aanstaand.e vertrek van Piet van Erp als voorzitter 
van de N.T.T.B. afd. Brabant. Wilt u meehelpen een opvolger te vinden? 
Veel leesplezier. 

Johan Heurter 
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MEDEDELINGEN VAN HET A.B. 

Onlangs heeft Piet van Erp besloten te stoppen als voorzitter van de 
N.T.T.B. afdeling Brabant. In vei:band met drukke werkzaamheden kan Piet van 
Erp te weinig tijd vrijmaken. Hij blijft echter aan tot er een nieuwe voor
zitter is gevonden. 
IX>or het vertrek van Piet van Erp zijn er op dit moment dus drie vacatures 
binnen het afdelingsbestuur, te weten voorzitter, secretaris en technische 
zaken. In het belang van tafeltennissend Brabant moet een ieder proberen mee 
te werken aan een oplossing, want op deze manier komt er onevenredig veel 
dl:uk op de schouders van de overige AB-leden. 

Op maandag 30 oktober vindt in het Jan van Besouwhuis te Goirle een vergade
ring plaats over het technisch werk in de afdeling Brabant. Het AB wil met 
de besturen en de technische mensen van de verenigingen praten over het 
voorstel dat op de laatste ledenvergadering gedaan is, nl. het afschaf fen 
van de wekelijkse afdelingstrainingen en in plaats daarvan maandelijks op 
zondag een training te organiseren bij een vereniging. 

De Nederlandse tafeltenniskampioenschappen voor senioren Vinden dit jaar we
derom plaats in sporthal de Maaspoort in 's-Hertogenbosch. Op dit moment is 
een organisatiecomité bestaande uit Frans Elissen, Guus van Woesik, Ton Jon
genelen, Wim van Haasteren en Ton Willems dl:uk bezig met de voorbereidingen. 
Het evenement zal plaatsvinden op zaterdag 16 en zondag 17 december. 

T.T.V. ZWAANTJES VIERDE HAAR VEERTIG JARIG BESTAAN 

. 
Middels een feestweek heeft ttv De Zwaantjes te St. Michielsgestel het 40-
jarig bestaan van de vereniging gevierd. Hoogtepunten waren de uitwisseling 
met de Belgische tafeltennisvereniging Borgloon, de drukbezochte receptie en 
het toernooi voor de Gestelse verenigingen. Met medeoprichter Wim Berkel
mans, die tevens al 40 jaar bestuurslid is (eerst 33 jaar secretaris en nu 7 
jaar voorzitter) blikken we terug. 
Met acht rnan, oud-soldaten uit Nederlands-Indië, werd gestart in hotel De 
Drie Zwaantjes. onder die acht de drie broers Berkelmans, waarvan Wim secre
taris werd en Broer (die tevens eigenaar van De Drie Zwaantjes was) penning
meester. Probleem nr. 1 was het vinden van een tafel tennistafel. Broer be
taalde er een (kosten f 130,--) en voor tafel nr. 2 werd het onderstel zelf 
gemaakt, zodat alleen de twee helften gek~t hoefden te worden. Tafel nr. 3 
werd een aantal jaren later helemaal zelf gemaakt. 
Negentien jaar lang werd op deze drie tafels gespeeld bij De Drie Zwaantjes. 
Jeugd was er niet, maar wel veel gezellige senioren, die het barzitten soms 
meer prefereerden dan het tafeltennissen. Zo stond de zaal eens vol met ta
fels en stoelen van een koffietafel die 's middags geweest was. Een voor een 
dropen de leden binnen, maar niemand wilde aan het opruimen van de ta.feltjes 
beginnen. De baromzet was die avond echter prima. 
Al in het tweede jaar was het ledental explosief gegroeid tot ± 50. Het eer
ste team werd dat jaar ook ongeslagen kampioen in de 4e klasse en dat werd 
groots gevierd middels een huldiging en een serenade van de harmonie. 
Hoger dan de 2e klasse is het vaandelteam, waarvan Wim Berkelmans 29 jaar 
deel uitmaakte, nooit gekomen. 



Hoogtepunten uit die periode waren ongetwijfeld het wildtoernooi wat in heel 
Brabant beter bekend stond als het hazen-toernooi. 
Ook de uitwisseling in 1954 met de ruitse tafeltennisvereniging uit Bad Gan
gersheim staat nog in het geheugen bij vele leden. F.en week lang logeerden 
25 ruitsers bij de diverse leden. 
Na verloop van tijd liep het ledental bij De Zwaantjes drastisch terug en 
toen er nog maar een stuk of 15 over waren nam het bestuur de moeilijke be
slissing weg te gaan uit de Drie Zwaantjes. F.en moedige bèslissing, want het 
ging de vereniging nogal wat geld kosten. Werd in het hotel slechts 75 gul
den per jaar betaald voor verlichting en verwanning, in de nieuwe gemeente
lijke sportzaal in de Orristinastraat moest 3000 gulden aan huur opgebracht 
wo:rden. Het viel gelukkig goed uit. Het ledental groeide snel naar zo'n 180 
personen. In deze periode werden ook nog een drietal interlands georgani
seerd. De jeugd van Nederland en België hebben elkaar in 1972 in Gestel ont
moet en later we:rden ook nog de interlands tegen Polen en Ierland georga
niseerd. Zestien jaar .werd gespeeld in de gemeentelijke sportzaal, maar het 
beperkte aantal uren deed ook De Zwaantjes verlangen naar een eigen home. 
Dat kwam er dan in 1984. F.en prima ruimte op het sportcomplex in St. Mi
chielsgestel die plaats biedt aan 8 tafels. Meer speel- en trainingsrnoge
li jkheden voor zowel jeugd als senioren zal ook bij De Zwaantjes leiden tot 
sportieve successen. Het eerste herenteam is het laatste jaar opgeklommen 
van de 4e naar de 2e klasse. En ook voor de jeugd zijn er mogelijkheden. Het 
bestuur stimuleert ze om competitie te gaan spelen al is het moeten preste
ren niet het voornaamste doel. Want plezier beleven aan de tafeltennissport 
staat bovenaan bij De Zwaantjes. 
De Mixedredactie wenst ttv De Zwaantjes nog vele sportieve en gezellige 

jaren toe. II\~~~~~~} . _ 
Johan Heurter ~!"1~,_ oe- · 
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Tijdens de receptie van ttv De Zwaantjes heeft voorzitter Piet van Erp drie 
leden van de jubilerende vereniging in het zonnetje gezet. Voorzitter Wim 
Berkellnans was al opgenomen in de ereraad in zilver en ontving nu de ver
sierselen behorende bij ereraad in goud. 
oud-voorzitter Janus Broeren, die evenals Wim Berkellnans al 40 jaar lid is, 
werd opgenomen in de ereraad in brons. 
Bestuurslid Jan van Pinxten kreeg voor zijn 25-jarig lidmaatschap een hart
versterkertje in de vonn van een fles drank. 
En natuurlijk ontving de vereniging ook de plaquette van de afdeling Brabant 
t.g.v. het 40-jarig bestaan. 

T.T.V. KADANS VIERT ZILVEREN JUBILEUM 

In oktober is het 25 jaar geleden dat in Best ttv Kadans werd opgericht: Met 
de mede-oprichters André v.d. Pol, Henk Damen en Huub de Vet en met de hui
dige voorzitter Wil v.d. Bragt blikken we terug. Ook aanwezig zijn Ellen 
Faessen en Karin de Rooy om namens de clubbladredactie het gesprek vast te 
leggen. 
Het begin lag eigenlijk al zo'n 50 jaar geleden toen de Bata Tafeltennisciub 
werd opgericht, als onderafdeling van de Bata Ontspanningsvereniging. Tegen 
het einde van de vijftiger jaren ging het zowel met de tafeltenrµsvereniging 
als met de ontspanningsvereniging bergaf en in 1964, bij het ter ziele gaan, 
waren er nog maar 10 tafeltennissers over. Daarom besloten Henk Damen, Theo 
v.d. Kallen, André v.d. Pol, Huub de Vet en Matheu Kelleners een nieuwe ta-



feltennisvereniging op te richten. Een onderkomen werd gevonden in het 
buurthuis Kadans, wat tevens de nieuwe naam werd. . In het zaaltj e konden 
maar twee tafels staan, maar ook het kleine zaaltje en de muziekzaal konden 
elk nog een tafel herbergen. Het enthousiasme was in die periode erg groot. 
Zo toog een zeven man sterke delegatie in 1967 naar het toen hooggewaardeer
de Tiostoernooi in Velp om daar de verenigingsprijs te winnen en bereikte 
het eerste team dat jaar de eerste klasse. langzamerhand werd buurthuis 
Kadans te klein, waarna in 1973 een verhuizing plaatS vond naar buurthuis De 
Voeg. Het ledental bedroeg toen 25 à 30 en een trainer werd aangetrokken 
voor de jeugd. Dat leverde resultaten op en trok ook weer nieuwe leden aan, 
waardoor in 1978 voor de training gymzaal De Zevensprong werd bijgehuurd. 
Een jaar later volgde de verhuizing naar de kleine zaal van sporthal 
Naestenbest. Het ging ttv Kadans in die tijd erg goed en het eerste team 
wist zelfs de landelijke competitie te bereiken. Een seizoen lang speelden 
Jan SUiskens, Cor van Empel, Joep Vaessen en Iauran van Ll.eshout, de laatste 
speelde maar lief$t 15 jaar in het eerste van ttv Kadans, in de 5e divisie. 
De snelle groei van de vereniging noopte het bestuur uit te zien naar een 
eigen ruimte. Die werd gevonden aan de Buitenweg en na een half jaar hard 
werken kon op 10 december de huidige accomrnodatie in gebruik genomen worden. 
Al snel nam het ledental toe tot zo'n 150, maar nu is dat gedaald naar 100. 
Daarom streeft het bestuur naar uitbreiding op korte tenni jn. De eigen ac
commodatie leverde erg veel nieuwe trainingsmogelijkheden op en mede daar
door resultaten. Het eerste jongensteam bereikte landelijk B en het eerste 
herenteam kwam terug in de eerste klasse. Maar ook de recreanten hebben hun 
draai gevonden bij ttv Kadans. Zo'n 30-tal zijn er wekelijks actief . Maar er 
is meer. Bijvoorbeeld de diverse nevenactiviteiten zoals een fietstocht, 
dropping, schaakcompetitie, kaartavonden, feestavond en sterrenslag. En ook 
op tafeltennisgebied organiseert ttv Kadans van alles. De open Bestse kam
pioenschappen voor alle inwoners van de gemeente, de schoolsport in Best, 
het Taptoetoernooi en 1x per maand zijn de gymlessen van het Heerbeeckcolle
ge een week lang bij ttv Kadans. Hoewel je anders zou ve:rwachten, heeft dat 
laatste nog geen enkel lid oweleverd, terwijl dit al twee jaar wordt 
gedaan. 
Tenslotte is er nog het clubblad dat onlangs zij n lOOste editie beleefde. 
Vanwege het jubilemn organiseert ttv Kadans een aantal speciale activitei
ten. Onlangs was ttv castricurn al te gast voor sterrenslag en binnenkort 
wordt een Bobotoernooi georganiseerd voor de bestuursleden van alle Bestse 
verenigingen. Het bestuurstoernooi voor de Regio Eindhoven is in december 
wederom in Best en voor alle leden en genodigden is er op zaterdag 21 ok
tober een grote feestavond. Die wordt voorafgegaan door een receptie, waar
bij alle verenigingen vanaf 16.00 uur van harte welkom zijn. 
De Mixedredactie wenst ttv Kadans nog vele jaren. 

Johan Heurter 

NIEUWS IN 'T KORT 

De Brabantse Kampioenschappen worden op 13 en 14 januari 1990 gehouden in 
Helmond. De organisatie is in handen van ttv Stiphout. 

Het bestuurstoernooi voor de regio Eindhoven wordt eind dit jaar gehouden in 
Best. De organisatie van dit jaarlijkse festijn is in handen van ttv _Kadans. 

De Stiphoutse Patricia de Groot heeft donderdag 31 augustus op het bondsbu
reau van de N.T.T.B. te Zoetenneer de aanmoeCligingsprijs ontvangen. De der
tigkoppige jury heeft Patricia de_ Groot de prijs toegekend vanwege de grote 
hoeveelheid pech die de 19-jarige speelster van Megacles achtervolgt. Een 
beenblessure hield haar in eerste instantie een jaar lang achter de tafel 



vandaan en later kwam daar nog eens vier maanden bij. Na terngkeer aan de 
vaderlandse damestop selecteerde bondscoach Jan Vlieg Patricia voor het WK 
in r:::ort:mund. Tijdens de voorbereidingsfase op Papendal werd ze echter geveld 
door een spierscheuring, waardoor ze tijdens het WK niet in actie kwam. En 
eenmaal terng uit D.Iitsland werd ze getroffen door de ziekte van Ffeiffer, 
waarvan ze nu weer bijna hersteld is. Ondanks alle ellende blijft Patricia 
doorgaan en laten we hopen dat ze in de toekomst van pech_ verschoond blijft. 

De organisatie van het derde Taptoetafel tennistoernooi is weer in volle 
gang. In de kerstvakantie gaan bij 30 Brabantse verenigingen de deuren open 
om de basisscholieren van de groepen 5 t/rn 8 een gezellig toernooi te laten 
spelen. Want meedoen is belangrijker dan winnen. In een van de komende Mixed 
leest u meer over het Taptoetoernooi. 

Op zaterdag 9 september heeft ttv Flash in Eindhoven het 15-jarig bestaan 
gevierd, middels een ~eceptie en een aansluitende feestavond. Het gebeuren 
werd muzikaal opgeluisterd door de Joe Silver Band. 

Op zaterdag 18 november houdt ttv Budilia te Budel een receptie t.g.v. het 
40-jarig bestaan. 

Zaterdag 2 september heeft ttv De Meppers uit Heeze het 35-jarig bestaan 
gevierd. Tijdens de feestavond ontving Harrie van den Boogaart het zilveren 
toto/lotto-speldje vanwege zijn 25-jarig jubileum als ontvanger van de for
mulieren. Het speldje werd uitgereikt door de voorzitter van de toto/lotto
corrnnissie van de afdeling Noord-Brabant v.d. K.N.V.B., de heer J. Bekkers. 
Wegens zijn bijzondere inzet voor ttv De Meppers werd Harrie van den 
Boogaart ook nog benoerrd tot lid van verdienste van De Meppers. 

Zondag 8 oktober organiseert de Old Timers Club Nederland samen met Besbo 
Irene voor de 7e keer een landelijk veteranentoernooi. Het gebeuren vindt 
plaats in de hal van Irene en begint om 10.00 uur. Iedereen van 38 jaar en 
ouder kan meedoen. De inschrijving sluit op 3 oktober. 

De dames van ttv Besbo Irene hebben de 2e ronde bereikt van de Nancy-.Evans
eup. De Tilburgse dames zegevierden met 3-5 over C.S. Kras Globtrade 
Sgonico. 

Voor alle verenigingen die nadenken over een eigen :ruimte heeft de N.T.T.B. 
een compleet draaiboek uitgegeven voor de totstandkoming van een eigen 
accorrnnodatie. Onder de titel "Tafeltennis in eigen home ... kan dat?" is een 
boekje uitgegeven dat begint bij het eerste praatstuk en eindigt bij de 
opening. U kunt het boekje bestellen bij het bondsbureau van de N.T.T.B., 
tel. 079-414811. Het kost 20 gulden, inclusief verzendkosten. 

De N.T.T.B. heeft met de N.O.S. een driejarig contract afgesloten over de 
uitzend.rechten van tafeltennisevenementen. Dat betekent: meer tafeltennis op 
t.v. Dit jaar komen er beelden van Nederland-Zweden op 10 oktober en de 
Nederlandse Kampioenschappen in Den Bosch op 16 en 17 december op Nederland 
3. . 

Op zondag 24 september heeft de N.K.S. in Tilburg de N.K.S.-trofee 1988 uit
gereikt aan ttv Besbo-Irene. 

Het 2e internationale tafeltennistoernooi in Lloret de Mar is weer een gr6ot 
succes geworden. Zon, zee en celluloid bracht 160 enthousiastelingen bijeen, 
waaronder een aantal Brabanders. Een paar successen: 
In het teamtoernooi won bij de recreanten De Zwaantjes met de spelers Wim 
Berkelrnans en A. Vertloeven. De heren 2e divisie was ook voor De Zwaantjes 
met als spelers J. Spierings, A. v.d. Elzen en s. v. Vijfeijken. In de heren 



eredivisie ging de zege naar Mark Dijstelbloem en Ton van Doom van 
'ITCVjHarrie. De sportprornotiebokaal was voor 'ITCVjRath. 

EERSTE PERSPRESENTATIE EREDIVISIEVERENIGINGEN 

Op donderdag 31 augustus j .1. vond in het Prins Willem Alexander Sportcen
trum te Zoetenneer voor de eerste maal in de N.T.T.B. -historie een perspre
sentatie plaats voor verenigingen uitkomend in de Eredivisie. 
Enkele dagen daarna werd ik geconfronteerd ~t de vraag om een artikeltje 
voor ''Mixed" te schrijven en ik voldoe gaarne hieraan, ofschoon ik, vanwege 
het ontbreken van aantekeningen, niet alles van deze avond de revue zal 
laten passeren, maar alleen wat accenten zal plaatsen. Negen van de twaalf 
Eredivisieverenigingen waren present en acht daarvan zelfs met het corrplete 
vaandelteam; alleen van Besbo-Irene ontbraken de sportsters zelf. 
Alle verenigingen hadden de gelegenheid gekregen om via een stand het circa 
120-koppige publiek kennis te laten maken met de vereniging en de conrrner
ciële activiteit van de sponsor. Ik schat dat een vijftal verenigingen 
hieraan gehoor gegeven heeft. Opvallend was daami j de keurige uniforme 
outfit van de Tempo Team-selectie; wat beslist een corrpliment waard is! 
Kees Jansrna ontpopte zich als een vlotte gevatte gespreksleider die zich 
overigens goed voo:rbereid had, hetgeen bleek uit zijn kennis van vele de
tails terwijl zijn mededeling dat tafeltennis in het komende jaar méér op 
t.v. zal komen als in de voorbije periode, natuurli jk veel applaus oogstte. 
En dat Ted van de Meer een vlotte babbel heeft was al langer bekend in het 
tafeltenniswereldje. Weliswaar te korte inte:rviews door Ted van de Meer, 
vanaf de zaalvloer met verenigingsspelers/sters , · sponsor of bestuurder 
werden onderbroken door gesprekken van Kees Jansrna met tafeltennistoppers . 
De diverse uitverkiezingen (beste speler/ster, meest beloftevolle spe
ler/ster etc.) zullen zeker ook een vast progranunaonderdeel in de toekomst 
blijven, ofschoon zeker veel vraagtekens gezet kunnen worden bij de ver
kiezing van de meest succesvolle trainer/coach onrlat prestaties van full
timers vergeleken worden met hobbyisten, te:rwij l het bepalen van de beste 
scheidsrechter volgens mij ook koffiedik kijken is, onrlat de 25-Jroppige jury 
beslist niet alle kandidaten één of meerdere keren zal hebben gevolgd! De 
gehele entourage was nog een beetje kil en kaal. Wat meer aankleding zou 
niet hebben misstaan; al is dit beslist geen eenvoudige opgave bij zo'n 
grote hoge betonnen sportzaal als in dit P.W.A. -centnnn. 
Wellicht is het aan te bevelen een trend te volgen en om op lokatie te gaan 
onrlat er mijns inziens beslist verenigingslokalen zijn die zich hie:rvoor 
beter lenen. 
Het toevoegen aan het progranuna. van een echte fonmrliscussie over een actu
eel tafel tennisonde:rwerp of anderszins' zou beslist meer inhoud geven aan 
het geheel . 
Het voorstellen van de aanwezige pers zou ook zeker op zijn plaats geweest 
zijn, onrlat de meesten van hen uit het westen komen en daar hun werkterrein 
hebben; zij trekken zelden het land in met het gevolg dat ik wel een Theo 
Bakker, Ted van de Meer, Hans Wagenaars - komend uit de regio - kei) maar al 
die anderen, die hopelijk wel aanwezig geweest zijn, ken ik niet en dat is 
wederzijds; zij waren nog nooit in één van de mooiste tafeltenniscentra 
eigendom van Besbo-Irene. 
Alles was echt direct op de topsport gericht en ik denk dat er meer dan ge
noeg ruimte qua tijd over was voor andere niet direct de topsport betref
fende zaken zoals bijv. de bezitters van de wereld- tafeltennis-duur-record. 
Gezien de kosten verbonden aan deze perspresentatie - ik weet natuurlijk 
niet of het goedkoper is uitgevallen dan gepland - denk ik dat specifiek de 
vereniging wat meer aan bod zal willen komen en wil men aan klantenbinding 
doen dan zal hieraan voldaan moeten worden. 



Vreenrl vond ik ook dat niemand van degenen, naar wie de diverse prijzen ge
noenrl waren, tijdens deze perspresentatie aanwezig waren om de naar hem of 
haar genoenrle prijs uit te reiken en er werd totaal geen gewag gemaakt van 
hun afwezigheid. 
Ik weet niet of de pers in groten getale aanwezig geweest is doch de vol
gende dag hoorde ik in ons Sportcentnnn van onze hoofdtrainer Sjoerd Ba.arda 
- ook aanwezig bij de perspresentatie - dat de Volkskrant twee regels ge
wijd had aan deze happening. Triest en of Martin Schuring nu wel of niet 
geweest is, doet niet terzake. 
De initiatiefnemers en uitvoerders van deze perspresentatie-ouverture hadden 
in ie::ier geval veel meer publiciteit verdiend dan deze twee Volkskrant-re
gels. 
Een felicitatie is beslist op zijn plaats en gezien het feit dat onze sport 
mondiaal volwassener begint te worden op velerlei gebie::i, was dit een schot 
in de roos want méér publiciteit, een betere relatie met de pers, een meer 
conunerciële aanpak misstaat ook onze bond niet en dit was beslist een stap 
in de goe::ie richting, ondanks bovenstaande kritische maar opbouwende opmer
kingen. 

Wim Schuurman 
voorzitter Besbo-Irene 

LANDELIJKE COMPETITIE 

In de landelijke najaarscompetitie 1989 zijn de volgende Brabantse teams 
actief: 

Dames 
ere::iivisie 
le divisie 
2e divisie 
3e divisie 

4e divisie 

Heren 
le divisie 
2e divisie 
3e divisie 

4e divisie 

Besbo Irene en Veldhoven. 
Hotak1 68. 
I..uto, Besbo Irene 2 en The Ba.ck Hands 
J.C.V. 1, 2 en 3, Stiphout, Belcnnn, P.J.S., Re::i Star1 58 en 
I..uto 2. 
Het Markiezaat, 8rnash 1 70, Eindhoven, Never Despair, 
A.T.T.C.'77, Budilia, P.J.S. 2 en Hotak' 68 2. 

Veldhoven. 
J. c. v. 1 en 2, Besbo Irene 1 en 2, Stiphout en Hotak' 68. 
T.T. c. v. jRath 1 en 2, I..uto, Never Despair, Bergeijk, Eindhoven 
en T.C.S. 
Eindhoven 2 en 3, Valkenswaard, O.T.T.C./CT-Holland, Belcnnn 1 
en 2, Re::i Star'58, Renata en Nev~ Despair 2. 

U mist in de opsormning bij de dames Tanaka, vorig seizoen nog kampioen in de 
3e divisie. Dit team is teru.ggetrokken. 
Bij de heren ziet u dat O.T.T.C./CT-Holland in de 4e divisie speelt i.p.v. 
in de 2e waar ze recht op hadden. Dit is gebeurd op verzoek van de vereni
ging zelf. Voor het le team van Besbo Irene had dat positieve gevolgen, want 
de degradatie naar de 3e divisie ging nu niet door. 

Meisjes 
A-klasse 
B-klasse 
C-klasse 

Rotac'82, Eindhoven en A.T.T.C. '77. . 
Vice Versa'51, Budilia, Besbo Irene, Hotak'68 en Veldhoven. 
Stiphout, The Ba.ckhands, J .C.V. Hotak'68 2 en A.T.T.C.'77 2. 
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Jongens 
A-klasse 
B-klasse 

C-klasse 

Never Despair, Besbo Irene en Veldhoven: 
Een en 'IWintig, 'Ihe Backhands, Belcnnn, Eindhoven 1 en 2, 
Stiphout, Veldhoven 2, Never Despair 2 en Hotak'68. 
Uniet.nn, Elshout, Het Markiezaat, T.T. c. V. jRath, Never Despair 
3, Belcnnn 2, Besbo Irene 2 en Hotak' 68 2. 

De redactie wenst iedereen erg veel succes . 

DE Z.N.K. 1989 

De 12e editie van de zuid Nederlandse Kampioenschappen in Heeze zit er weer 
op. Uit de afdelingen Zeeland, Brabant, Lllnburg en Noord-Lllnburg trokken op 
zondag 11 juni j .1. 250 tafeltennissers in alle vroegte naar Heeze met 
slechts één gedachte: Zuid Nederlands Kampioen te worden. Samen zorgden zij 
voor 679 inschrijvingen verdeeld over 51 verschillende klassen. 
Naanna.te de tijd verstreek en het kwik buiten naar grote hoogte reikte nam 
binnen de spanning onder de deelnemers en het in groten getale opgekomen 
publiek toe. Uiteindelijk bleven 51 gelukkige winnaars over. 
In de jongens junioren A/B-klasse ging de titel naar H. Geeven (21) . Hij 
versloeg in drie games A. van de Kerkhof (T.T. C.E . ) : 21~14, 10-21en15- 21 . 
Bij -de meisjes junioren A/B kwam de titel door een 23-21, 17-21 en 22- 20 
overwinning op B. Franssen (Blue Star) terecht bij A. Simon (Quick) . Bij de 
heren moest K. Sengers (Bergeijk) in een uitermate spannende wedstrijd zijn 
meerdere erkennen in G. van de Braak (Bartok) : 20-22 en 19-21. 
De dames A/B klasse tenslotte werd een Brabants onderonsje . E. van Deursen 
(Into) was te sterk voor M. Schoone (Vice Versa ' 51): 21-18 en 23-21. 
In de hoogste klassen legde zowel Brabant als Lllnburg beslag op twee titel s. 
Zeeland en Noord-Lllnburg bleven met lege handen. 
over de hele dag beschouwd kan de organiserende vereniging "De Meppers" 
terugzien op een uitstekend verlopen Zuid Nederlands Kampioenschap 1989 en 
de toeschouwers op spannende en zeer goede wedstrij den. 
Dit alles was enkel mogelijk door de inspanningen van de deelflemers . Met 
dank en tot het volgend jaar. 

Uitslagen 

Jongens enkel jun. A/B 1. H. Geeven (21) 2 . A. v .d . Kerkhof (TICt) 
jun. c 1. P. Keijzers (Breda) 2. H. Clijsen (TIO.S) 
jun. D 1. J. w. Bobbink (Ml'IV) 2. J. van Gogh (21) 
asp. A/B 1. R. Aarts (Bartok) 2. F. Bongaerts (Bartok) 
asp. c 1. M. van Noije (Tios) 2. R. Selder (Veldhoven) 
asp. D 1. M. I..eijs (Veldhoven) 2. J. v .d. Iaar(Megacles) 
pup. A/B 1. M. Bottram (Veldhoven) 2. M. Schrijen (S .Avanti) 
pup. C/D 1. D. Cloots (W.v.Zoelen) 2. s. Cornuijt ('ITCE) 
wel. A/C 1. A. Snijders (Kluis) 2. R. 'IWardy (Budilia) 

Jongens extra jeugd 1 1. A. Aarts (Bartok) 2. F. Bç>ngaerts (Bartok) 
jeugd 2 1. M. Bottram (Veldhoven) 2 . P. Adams (Tios) 
jeugd 3 1. M. I..eijs (Veldhoven) 2. B. Verleg (Veldhoven) 
jeugd 4 1. D. Cloots (W.v. Zoelen) 2. P. van Oosterwijk (21) 

Jongens dubbel junioren 1. H. Geeven/S. de Koning (21) 
2. F. van LieshoutjH. van Gemert (TI'C'V/Rath) 

aspiranten 1. R. Aarts/R. Reiter (Bartok) 
2. P. Simons/F. Bongaerts (Bartok) 

pup/welpen 1. J<. PetersjM. Schrijen (Kluis/S. Avanti) 
2. D. HeerenjM. van Opstal (B.Hands/Budilia) 
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Meisjes enkel 

Meisjes extra 

Meisjes dubbel 

Heren enkel 

Heren extra 

Heren dubbel 

Dames enkel 

Dames extra 

Dames dubbel 

jun. A/B 
jun. C 
asp. A/B 
asp. C/D 
pup. A/B 
pup. C/D 
welpen A 
welpen c 
jeugd 1 
jeugd 2 
jeugd 3 
jeugd 4 
junioren 

aspiranten 

pupillen 

welpen 

A/B 
c 
D/E 
F 
G 
H 
s 1 
s 2 
s 3 
A/B 

C/D 

E/F 

G/H 

A/B 
c 
E/F 
s 1 
s 2 

Namens de organisatie, 
Ad Peeters. 

UIT DE CLUBBLADEN 

1. A. Simon (Quick) 2. B. Franssen (Blue star) 
1. F. Goesten (Always Fair) 2. G. Vleeshouwers (laar) 
1. M. van Gool (Tios) 2. C. Schuite (Blue Star) 
1. L. Coolen (21) 2. K. v.d. Bnlggen (21) 
1. M.Goo:rnachtig(Arnemuiden) 2. P. Wagemans (Bartok) 
1. M. de Jong (Helden) 2. N. Hopmans (V.v. '51) 
1. W. Snijders (IG.uis) 2. E. Peters (IG.uis) 
1. J. Melissen (V.V.'51) 2. S. Hopmans (V.V.'51) 
1. c. Schuite (Blue Star) 2. M. van Gool (Tios) 
1. M. Goo:rnachtig (Arnem) 2. M. v.d. Werken (laar} 
1. E. Peters (Kluis) 2. T. Schrarna (Veldhoven) 
1. M. de Jong (Helden) 2. Y.v. Etten (Red stars) 
1. B. Franssen/C. Schuite (Blue Star) 
2. c. otten/D. I.odewijks (TK:E) 
1. B. Simon/C. Fenders (Quick) 
2. M. Goo:rnachtig/W. Gideonse (Arnemuiden) 
1. M. v.d. Werken/P. Wagemans (laar/Bartok) 
2. K. Scharopaart/I. Schrarna (Veldhoven) 
1. W. Snijders/E. Peters (Kluis) 
2. A. Schoone/S. Cleijsen (Back Hands) 

1. G. v.d. Braak (Bartok) 2. K. Sengers (Bergeijk) 
1. P. van Buuringen (Flash) 2. H. SWinkel('lTCVjRath) 
1. J. Mandernakers (Bergeijk) 2. M. Vaessen (Helden) 
1. M. van Berkel (Zwaantjes) 2. B. te Kamp (Zwaantjes) 
1. M. Deckers ( Schinnnert) 2 . B. Moonen ( Schinunert) 
1. D. Wellink (Heksenb.) 2. W. vd Burgt (Attaque) 
1. K. Sengers (Bergeijk) 2. E. Creemers (Flash) 
1. M. Vaessen (Helden) 2. P. Wetzels (Schinnner~) 
1. R. Dam (V.V.'51) 2. M. Deckers (Schinnner~) 
1. J. van Geel/K. Sengers (Bergeijk) 
2. P. van Buuringen/A. v.d. ·Burgt (TK:E) 
1. M. van GrinsvenjH. SWinkels ('lTCVjRath) 
2. E. van Roovert/J. de Bijl (Flash) 
1. H. Verdellen/J. Achten (Red Stars) 
2. s. HamelijnckjF. de I.eeuwe (21) 
1. D. Wellink/D. Musz (Heksenberg) 
2. R. de I.eeuwjR. Dam (Vice Versa' 51) 

1. E. van Deursen (Illto) 2. M. Schoone (V.V.'51) 
1. A. Maessen (Bartok) 2. N. Schrijen (Bartok) 
1. A. Suijkerbuijk(Wv.Zoelen)2. M. Twardy (Budilia) 
1. H. Reiter (Bartok) 2. A. Maessen (Bartok) 
1. A. Suijkerbuijk(Wv.Zoelen)2. M. Twardy (Budilia) 
1. N. Schrijen/A. Maessen (Bartok) 
2. S. SoonsjH. Reiter (Schinunert/Bartok) 

Het eigen home van t.t. v. Waalwijk krijgt een nieuwe vei:wanni.Î1g. Centrale 
vei:wanning nog wel, zodat er komende winter bij een aangename terrperatuur 
gespeeld kan worden. 
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T.T.V. Belcrum uit Breda heeft een tweetal beleidsavond.en gehouden. De op
komst van de leden was boven verwachting. De deelnemers moesten hard werken 
(plakken en schrijven) en discussiëren. De thema ' s tot nog toe waren het 
sporttechnische beleid en het jeugdbeleid. IXx:>r het succes zullen er nog 
twee beleidsavond.en volgen. Misschien een idee voor andere verenigingen. 

Drie T.C.S-ers uit Steenbergen hebben voor het eerst deelgenomen aan een 
toernooi in België. En dat gaat daar heel anders dan hier. Geen zaal commis
sarissen en met 60 man op acht tafels inspelen. Speeltijden en tafels zijn 
niet bekend, maar daar hebben de Belgen iets slims op gevonden. Alle spelers 
moeten in de wachtkamer plaatsnemen en als er een tafel vrij is plukken ze 
twee nieuwe uit die wachtkamer. En ben je daar niet (even naar de wc bij
voorbeeld) dan is het "scratché", uitgesloten. En wachten kan lang duren, 
want Rijn Vogelaar zat uren in de wachtkamer. Zijn eerste en enige partij 
speelde hij pas om kwart voor vijf. 

T.T. V. Unicum uit Geldrop heeft als opening van het nieuwe seizoen een 
Stijve Spieren Toernooi gehouden. 

De redactie van het clubblad van t.t. v. Een en 'IWintig te Beek en D:mk heeft 
problemen. Er komt veel te weinig copy binnen om een goed en regelmatig ver
schijnend blad uit te brengen. De redactie dreigt met opheffen en dat zou 
jannner zijn, zo vlak voor de viering van het 40-jarig beStaan in 1990 . 

T.T.V. Son en Breugel heeft een nieuw embleem. Ze zijn te koop voor f 2 ,-
per stuk en kunnen door een handige moeder, vader, oma , tante, etc . op het 
clubshirt genaaid worden. 

Bij t.t. v. Ka.dans te Best is de jeugd doorgedrongen tot het eerste team. De 
drie spelers zijn samen zelfs jonger dan de oudste competitiespeler van ttv 
Ka.dans CO Schoon. 

oud-bestuurslid Leo Kempen is tijdens zijn afscheidsreceptie benoerrd tot 
erelid van t.t.v. Sios te Roosendaal. 

Een delegatie van t.t.v. I.uto uit Tilburg heeft deelgenomen aan een vierlan
denontmoeting in Aken. Geslapen werd er in een ziekenhuis , maar het feest 
dat daar ook plaats moest vinden werd een flop. Ondanks het gratis bier trok 
de I.utodelegatie de stad Aken in. Maar er was nog meer ellende. Een kop
staart-botsing op de heenreis en een kapotte auto op de tenigreis, waardoor 
de trein uitkomst moest bieden. Je maakt nog eens iets mee op zo'n weekein
de. 

Bij t.t. v. J. c. V. in Vught is men het seizoen begonnen met een openings
feest. Dat is weer eens iets anders dan een stijve- spierentoernooi , club
kampioenschappen of uitwisselingen. En zeker niet minder leuk. 

Ook A.T.T.C. '77 in Aarle-Rixtel is het seizoen feestelijk begonnen. Het was 
echter geen openingsfeest, maar een uitgestelde feestavond ter ~fsluiting 
van het seizoen. 

T.T. v. Het Markiezaat te Bergen op Zoom is het seizoen begonnen met een kop
pel toernooi. "Srnashparade" meldde ruim 60 deelnemers , een verdubbeling 
t.o.v. vorig jaar. 

T.T.V. Tanaka uit Etten-leur heeft een sponsor. De Verenigde Spaarbank zal 
een bedrag beschikbaar stellen voor activiteiten rondom Tanaka. 
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Bij t.t. v. Red Star'58 te Goirle is men het nieuwe seizoen begonnen met een 
trainingsdag. Op zaterdag 26 augustus werd door senioren en jeugd gespeeld 
van 9.00 tot 17.00 uur. 

F.en noodkreet om copy kan helpen, want "'t schuivertje" van t.t.v. Hotak'68 
uit Hoogertleide heeft nog nooi zoveel verslagen van toernooien en evenemen
ten gehad als voor het laatste nurmner van voor de vakantie. 

In "Irene-Sirene" een samenvatting van de conditietest die 174 leden van 
t.t.v. Besbo-Irene te Tilburg (waarvan 162 vrouwen) hebben gedaan. Ce 
gemiddelde cijfers van de Irene-leden en de tabel waar iedereen aan de hand 
van zijn eigen prestatie kan aflezen hoe het met zijn conditie gesteld is, 
zijn in het artikel oi:qenomen. En wat uitzonderlijke prestaties. Zo sprong 
er een dame maar liefst 49 cm hoog. 

~ ~ ~'}11 S.ktJ:", 
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