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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 39 rnmirrer l januari 1990 

VAN DE REDAKTIE 

Het begin van de jaren negentig moet ook een nieuw tafeltennistijdperk gaan 
inluiden. De N.T.T.B. heeft grootse plannen die wij, middels een contribu
tieve:rhoging, allen mee financieren. We moeten dan ook proberen om met z'n 
allen het Marketingplan en het Topsportplan te realiseren, zodat de tafel
tennissport zich kan ontwikkelen en het dalende ledental een haJ!it kan wor
den toegeroepen. Ik heb vertrouwen in het slagen van deze plannen. 
Het moet l ukken en tafeltennis is zo spectaculair, dat het kan aanslaan bij 
een groot publiek. 
En niet alleen die topsporter is belangrijk. De komende jaren zal blijken 
dat het recreati egebeuren een steeds grotere plaats in gaat nemen. Gezellig 
een balletje slaan zonder veel verplichtingen. 
Hooguit wat leuke wedstrijdjes spelen dicht bij huis in een wilde bond. En 
daar ligt voor ons een taak. Ook op deze groep moeten wij inspelen en zorgen 
dat ze binnen de N.T.T.B. hun draai kunnen vinden. Ik wens u daar veel 
succes bij. 
Een goed en gezond 1990. 

Johan Heurter. 
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VAN DE VOORZITTER 

Het is een goede traditie dat de voorzitter in de eerste Mixed van het 
nieuwe jaar terugblikt op het afgelopen jaar en vooruitblikt op het komende 
jaar. Graag wil ik ook van deze gelegenheid gebruik maken. Ik denk dat 1989 
voor tafeltennissend Brabant een goed jaar genoe:rrd kan worden. 
~ negatieve tendens in onze ledenaantal werd onqebogen en men kan spreken 
van een stabi lisatie. Vele Brabantse clubs waren op een hoog niveau in de 
landelijke kornpetitie vertegenwoordigd en nog steeds geldt de Brabantse 
jeugd als de sterkste van Neder land. Bovendien konden wederom een aantal 
eigen acconunodaties geopend worden en konden een viertal nieuwe verenigingen 
binnen onze gel ederen venvelkorrd worden. Behalve positieve geluiden ook 
negatieve geluiden. Zo is de spelverruwing met name bij de jeugd naar ons 
oordeel een bron van voortdurende zorg. Een zaak overigens waarvoor naar 
onze overtuiging de afdelings- en verenigingsfunctionarissen de handen ineen 
moeten slaan. Daarnaast blijft het opzetten van de meisjescompetitie een 
moeilijk punt . OOk de aanvulling van het afdelingskader bleef in het 
afgelopen jaar een moeilijke zaak. Maar misschien dat we daarover in het 
komende jaar wat positiever kunnen zijn. 
1989 was ook voor de N.T.T.B. in zijn geheel een belangrijk jaar. Zoals u 
weet aanvaardde de bondsraad na een gedegen voorbereiding het marketingplan, 
wat de lijnen uitzette voor de komende jaren. Een goede zaak naar het oor
deel van het afdelingsbestuur. Zij het dat wij tijdens de behandeling extra 
aandacht gevraagd hebben voor de recreatiesport. Een oproep die beslist niet 
voor dovemansoren is geweest. 
~ze geest van vernieuwing, die door onze landelijke organisatie waait, is 
beslist aan onze afdeling ook niet voorbij gegaai1. Zo is er op dit moment 
een cormnissie aan de gang die het wedstrijd- en toernooigebeuren eens 
kritisch onder de loep gaat nemen, tenvijl een andere kommissie zich met het 
technisch gebeuren bezighoudt. Beide zaken krijgen overigens hun beslag in 
1990 en zullen na intensief overleg met de verenigingen ongetwijfeld leiden 
tot goede verbeteringen. 
Er is dus volop reden om 1990 met vertrouwen tegemoet te zien. Dankzij de 
inspanning van vele afdelingsfunctionarissen maar vooral ook vererfigings
rnensen zullen we erin slagen om ook het komende jaar velen veel plezier aan 
onze tafeltennissport te laten beleven. 

Raymond Gradus . 

MEDEDELING 

Het afdelingsbestuur heeft besloten om mevr. R. Elshof uit Son en Breugel te 
benoemen tot ad-interim lid van het afdelingsbestuur. Het ligt in de bedoe
ling dat zij op de komende ledenvergadering kandidaat zal zijn. 
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het tweede nationale 

~ 

Zo'n 3000 Brabantse kinderen hebben in de Kerstvakantie deelgenomen aan het 
derde Taptoe tafel tennistoernooi en dat is een record. Voor de tweede ma.al 
werd dit toernooi landelijk georganiseerd en in totaal hebben 25.000 
kinderen zich enthousiast bezig gehouden met onze tafeltennissport. 
Deze ma.ssale belangstelling is vooral te danken aan de opzet, waarbij het 
plezier voorop staàt. En dat moeten we zo zien te houden, want iedereen die 
ergens bij een toernooi aanwezig is geweest zal kunnen beamen dat de 
kinderen met voldoening terugkijken op deze dag. Als beloning ontvingen ze 
allen een oorkonde, beschikbaar gesteld door Uitgeverij Malrnberg. 

Datum: 

Uitgereikt aan: .. ....... .. ... ... ..... ...... .. " ... " ........... " ... " .... ...... ".". 

EENREAKTIE 

Op 27 december was het de dag van het Taptoe tafeltennistoernooi. 
Toen je bij het gebouw van het tafeltennis aan kwam, en binnen ~s, kon je 
je om gaan kleden. 
Daarna pakte je je batje en kon je even oefenen. 
Na een tijdje oefenen werden er papiertjes opgehangen van de groepen. 
Kijk, je was zo ingedeeld: zat je b.v. in groep 7 dan was je ingedeeld bij 
andere kinderen uit groep 7. Zo had je ook nog de groepen 5-6, 7, 8 en nog 
een groep 8. Die 2 groepen van 8 was één groep 8 een groep die het tafelten
nis nog niet zo goed kon, en de andere groep 8 die het al wel goed kon. 
En of er nou jongens of meisjes in de groep zaten dat ma.akte niks uit. 
Daarna werden de groepen nog een keer orrgeroepen. 
Toen ging je naar je leider(ster) en die legde dan het spel uit. 
En daarna begon het. 
Toen iedereen ongeveer 5 ma.al had gespeeld. 



Waren er nog een aantal finales tussen kinderen die (bijna) alles hadden 
gewonnen. 
En toen was de prijsuitreiking. 
De prijzen werden uitgereikt door Meneer Gradus die zelf ook tafeltennist. 
Wie de winnaars waren weet ik niet meer. 
Ik weet alleen dat Janne Brok uit groep 8 2e was. 
En dat Jasper Akkennans ook uit groep 8, le was geworden. 
Toen werden de winnaars nog omhelsd door hun ouders en konden wij naar huis: 
het was heel leuk geweest deze middag! 

Ank van Enckevort. 

KERSTMAN OPENT TAPTOETOERNOOI 

De opening van het Taptoe tafel tennis
toernooi vond op woensdag 27 december 
plaats bij ttv Never Despair in Den 
Bosch. Na het welkomstwoord van de 
voorzitter van Never Despair, J. v.d. 
Bruggen, en de toespraak van de directeur 
van Uitgeverij Malrnberg, K. v.d. Plas, 
kwam de kerstman met een zak cadeautjes. 
In de zak bleken tafeltennisballetjes te 
zitten met het opschrift 'Taptoetafel
tennistoernooi'. 
En de kerstman kan zelfs tafeltennissen, 
wat bleek uit een aantal wedstrijdjes die 
hij speelde tegen de aanwezige jeugd. 
Al met al een leuke opening, die door de 
kinderen ook zeer op prijs werd gesteld. 

Hieronder vindt u nog een paar verslagjes 
van het toernooi. 

TAPTOE IN HELMOND 

Aan het Taptoe Tafeltennis Toernooi'89 (TTT'89) hebben uit de regio 1i,E=lrnond 
bij TIV STIIBOUT op woensdag 27 en donderdag 28 december j .1. 159 kihderen 
afkomstig uit de groepen 5 t/m 8 van 21 basisscholen meegedaan. 

Ervaring leerde mij, in '87 en '88 deden ook al ruim 150 kinderen mee, 
dat een spreiding over twee dagen geen overbodige luxe zou zijn. Middels een 
op school (omstreeks 15 december) uitgedeeld infonnatiebulletin is elk kind 
persoonlijk medegedeeld op welke dag hij of zij was ingedeeld, en verder 
uiteraard wat hen zo'n beetje op de toernooidag te wachten zou staan. 

Op de eerste dag waren 77 kinderen over 4 verschillende klassen ingedeeld; 
te weten: combinatie 5/6, 7/8, 5/6 TT en 7/8 TT. 
(TT = Lid van de tafeltennisvereniging) . De overige 82, speelden op de 
tweede dag uitsluitend in de klassen: 5/6 en 7 /8. 



Op beide dagen werd rond middaguur een tafel tennisdemonstratie gehouden ( ± 
15 minuten), waarin ook enkele kinderen betrokken werden. over het al
gemeen luisterde en keek mo...n hier l::x:Jeiend naar. 

TIT'89 bij TIV STIPHour was dit jaar een succes. De kinderen gingen over het 
algemeen tevreden naar huis, iedereen voorzien van een mooie oorkonde, en de 
klasse-winnaars gehuldigd met een mooi tafeltennisstand.aardje. 

Marcel Seelen. 

TAPTOETOERNOOI BLIJFT BOEIEN 

Een drukke baan, je eerste team kampioen, een mislukte poging om Paul Hal
dan een dagje in steenbergen te krijgen, wel/niet een nieuwe zaal en dan 
tussendoor het Taptoetoernooi. Soms denk je dan wel eens: volgend jaar maar 
niet. Nu het afgelopen is, weet ik echter zeker dat het volgend jaar TCS 
weer wel meedoet. Waarom? Als je zoiets een keer hebt meegema.akt en als je 
echt graag met jeugd orrgaat, dan ken je dat gevoel zeker wel. Iaat ik 
proberen U even zo'n gevoel 
te bezorgen. En ofschoon we 
twee dagen bezig zijn ge
weest, beschrijf ik alleen 
wat er de tweede dag ge
beurde . Toen kwamen de 
meisJ es van groep 7 en 8 
( 's morgens) en de jeugd 
van groep 5 en 6 ( 's mid
dags) op visite. 
Op hoeveel manieren kan men 
een batje vast houden en 
dan toch nog een bal terug
slaan? Ik organiseerde die 
twee dagen en heb zeker 
niet alle mogelijkheden 
gezien, maar bij tellen 
kwam ik tot twaalf. De 
Chinese greep is zeker 
niets bijzonders meer. 
Maar laat nou Johnny zijn 
batje met twee handen 'kop 
en staart' vasthouden en 
nog enkele games winnen 
ook! En Mariëtte, die bij 
de stand 20-4 luid juichend 
opspringt. Ze was tot 20-5 
ingelopen. Vier kreten 
later bleef het stil, maar 
ze was vast overtuigd een 
topprestatie te hebben 
weggezet. 
Drama's komen ook voor. En 
elk jaar eenzelfde soort. 
Moeder komt om dochter 
Marjolein op te halen. Ze 
is al laat, de rest van het 
gezin zit buiten in de 
auto te wachten en over 12 
minuten moet ze in Bergen 
op Zoom zijn. Daar is een 
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ppeciale kindei:voorstelling. En natuurlijk zit Marjolein net in de race 
voor een medaille. Ze hoeft er nog maar een te spelen en te winnen en 
dan. . . . . Je biedt aan om direkt op een andere tafel te laten beginnen. Nee, 
want weer vijf minuten verlies en 12 km in zeven minuten gaat zeker niet. 
En met die hele krooi (5) kinderen te laat in een voorstelling komen, dat 
lijkt moeder helemaal niks. Marjolein houdt vol. Moeder bezwijkt een beetje, 
geeft haar dochter de sleutel en verdwijnt. Gelukkig wordt het geen dubbel 
drama, want Marjolein wint, is een medaille rijker en zit 's middags in haar 
uppie thuis. Naar die medaille te kijken? 
En Ho Yin is ook een geval apart . Op het moment dat wordt opgenomen wie er 
allemaal zijn, is hij net even weg. Zijn broertje meldt hem present:'die zit 
op de wc'. !))or zijn schoolgenootjes wordt Ho Yin echter verschillende ke
ren op zijn 'wangedrag' gewezen. En tot vier keer toe komt Ho Yin dan trouw 
naar de wedstrijdleiding en gilt: "Paul, ik ben er al hoor"! 
Dat heb ik allemaal mogen meemaken. Bedankt Malmberg, bedankt NTIB, bedankt 
meehelpende TCS-ers. Ja, volgend jaar zeker weer. 

Paul Kil (T.C.S.) 

Se BESTUURSTOERNOOI REGIO DEN BOSCH 
WEER EEN GEZELLIGE AANGELEGENHEID 

Op vrijdagavond 1 december was het dan zover. Het 5e bestuurstoernooi van de 
verenigingen uit de regio Den Bosch kon dan deze keer echt doorgang vinden. 
De organisatie was ook dit jaar weer in handen van OITC/CT-HOLIAND. 
Orrdat in mei j .1. er een te gering aantal bestuurders had aangemeld kon het 
toernooi geen doorgang vinden. Maar nu hadden zich niet minder dan 37 be
stuurders aangemeld. 
Wel januner is het dat op een toernooi, waar de gezelligheid hoogtij° viert, 
maar 8 verenigingen zich aanmelden voor deelname. Bovendien werden de 
deelnemers op de avond geconfronteerd met het feit dat een vereniging het 
niet nodig vond zich af te melden. Eerst na informatie bij betreffende ver
eniging op de toernooiavond werd medegedeeld dat men verhinderd was. Zodat 
op dat moment het gehele wedstrijdschema moest worden orrgezet. 

De deelnemers waren ingedeeld in 2 klasse. 
De A-klasse waarin uitkwamen de NTIB konpetitiespelers t/m de 5e klasse. 
In de B-klasse speelden dan de 6e klassers en de recreanten(bestuurders). 
In de A-klasse werd gespeeld in 3 vijfkarrpen en een zeskamp. 
In de kruisfinales troffen elkaar R. Kivits (v. Liernpd ass.) en A. v.d. 
Heyden (OITC/CT-HOLIAND). Iaatstgenoerrde plaatste zich voor de finale door 
in 3 games de winst naar zich toe te trekken. (21-14, 16-21, 21-17). ~ 
In de andere kruisfinale versloeg R. d. Greef (v. Liernpd ass.) E. v. 
Eindhoven (Rots) met 21-12 en 21-11. 
In de finale tussen A. v.d. Heyden (OITC/CT-HOLIAND) en R. v.d. Greef (v. 
Liernpd ass.) zag het er naar uit dat A. v.d. Heyden als debutant direct met 
de eerste prijs zou gaan strijken. Na winst in de le game en een voorsprong 
met 19-16 in de 2e game moest hij deze alsnog aan zijn tegenstander laten 
met 22-20. R. v.d. Greef bleek dus duidelijk over meer bestuurlijke ervaring 
te beschikken, want in de Je game was hij oppermachtig en speelde A. v.d. 
Heyden naar een 2e plaats met 21-16. 
In de B-klasse moest, i.v.m. bovengenoerrde afwezigheid het toernooi alsnog 
ongezet worden. Er werd nu gespeeld in een 7 en een 8 kamp. 
In de kruisfinales won een sterk spelende P. v.d. HelNel (NON) met 21-15 en 
21-9 van J. Janssen (OITC/CT-HOLIAND). In de 2e kruisfinale was het P. Ver-



steegen (OI'I'C/cr-HOI.J.AND) die duidelijk sterker was dan de enigste dame die 
tot de kruisfinales was doorgedrongen. M. Ve:rhagen (NON) verloor met 21-14 
en 21-12. 
In de finale won P. v.d. Hetwel nog wel de le game met 21-18 maar in de 2e 
en 3e game was P. Versteegen duidelijk de sterkste met 21-12 en 21-14. 
De verenigingsprijs ging voor de 3e na.al in 5 jaar naar de organiserende 
vereniging orrc;cr-HOI.J.AND, met NON als goede 2e. 
Al ver na het middernachtelijke uur kon ondergetekende de prijzen aan de 
finalisten uitreiken. En konden de deelnemende bestuurders voldaan terugzien 
op een geslaagd evenement. De vice voorzitter van JCV, Fr. Elissen, bedankte 
dan ook na afloop de organisatoren en sprak de wens uit allen het volgende 
seizoen hier weer te kunnen ontmoeten . 
(Verrroedelijke datum: 1 december) 
Totale uitslag: 
Aklasse: 1. R. v.d. Greef (v. Lienlp'.iass.) 

2. A. v.ci. Heyden (arre/er HOI.J.AND) 
3/4. R. Kivits (v. Lienlp'.i ass.) 

E. v. Eindhoven (Rots) 

B klasse: 1. P. Versteegen 
2. P. v.d. Hetwel 

3/4. M. Verhagen 
J. Janssen 

Verenigirgsprijs: 

(OI'I'C/cr-HOI.J.AND) 
(NON) 
(NON) 
(OI'I'C/cr-HOI.J.AND) 

1. orrc;cr-HoI.J.AND 
2. NON 

28 ruNTEN 
20 Il 

3. v.Lienlp'.i ass. 
4. Rots 
5. TTCV jRath 
6. JCV 
7 . wen 

13 Il 

12 
8 
7 
4 

Il 

Il 

Il 

Il 

Nico van Erp 

BESTUURSTOERNOOI REGIO EINDHOVEN 

Op vrijdag 8 december waren we met z'n allen weer te gast op het vierde be
stuurstoernooi van de Regio Eindhoven. Gastheer was voor de derde keer ttv 
Kadans te Best. Maar liefst 46 bestuurders van 11 verenigingen streden op 
sportieve wijze om de eer in vijf verschillende klassen. Het was een zeer 
gezellige, na.ar ook lange avond, waarbij het opviel hoe snel de 6e klassers 
hun achtkamp afgewerkt hadden. Daar hadden de 'echte' tafeltennissers heel 
wat meer tijd voor nodig. Maar ja, verschil moet er zijn, ab$ het na.ar 
gezellig blijft. 
Een woord van dank nog aan ttv Kadans voor de organisatie. 
Orrdat de nr. 1 en 2 van de diverse klassen de vochtige prijzen mee naar huis 
mcx::hten nemen, geven we hier de namen van die geluksvogels. 
Dat waren: 

2e klasse en hoger 
1. Michiel Lim (Taveres) 
2. Peter Tempelaars (~enentwintig) 

3e klasse 
1. Gerda de Vocht (Stiphout) 
2. Hans Vennix (B.T.T.C.) 
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4e klasse 
1. Karel v.d. Putten {A.T.T.C. '77) 
2. Iwan Wijnen {Bergeyk) 

5e klasse 
1. F.d Tromp {Flash) 
2. Ariënne I.eennakers {Flash) 

6e klasse en lager 
1. Ad Coolen {Eenentwintig) 
2. Johan Heurter {A.T.T.C. '77) 

Johan Heurter. 

N.K. 1989 IN DEN BOSCH 

Organisatorisch was er weinig aan te merken op de Nederlandse Kampioenschap
pen van 16 en 17 december in De Maaspoort in Den Bosch. Wel over de interes
se van de toppers voor dit evenement. Met name Mirjam Kloppenburg viel le
lijk door de I!filld. De achtste finale tegen Guusje Hendriks van Piesbo-Irene 
werd na; moeiteloos gewonnen {21-7, 21-9 en 21-11) maar de kwartfinale 
tegen Melisa Muller ging al iets moeizamer {21-17, 23-21 en 21-12). In de 
halve finale leek Kloppenburg ten onder te gaan tegen de osse Emily Noor. 
De eerste twee games waren voor Noor {20-22 en 16-21) en in de derde liep 
ze via 7-0 naar een 9-3 voorsprong uit. Een sensatie hing in de lucht en dat 
begreep ook Kloppenburgs coach Frits Kantebeen. Een enorm stuk theater met 
een minutenlang debat met hoofdscheidsrechter Piet Oomens resulteerde in het 
wegsturen van Kantebeen. Dat hielp echter geen steek, want vanaf de tribune 
ging Kantebeen rustig verder met het schreeuwen van aanwijzingen. Emily Noor 
was totaal van slag na dit geharrewar en daannee bereikte het duo, Kloppen-
burg/Kantebeen het doel: de finale {via 21-18, 21-15 en 21-13). • 
De finale tegen Gerdie Keen leverde weer de nodige problemen op. Na winst 
van Keen in de eerste game {21-18) moest de wedstrijd stilgelegd worden. Het 
shirt van Kloppenburg bevatte te veel reclame volgens de N.o.s. en de hoofd
scheidsrechter beval haar een ander shirt aan te trekken. Dat bleek niet 
voorhanden te zijn {?) en daarom werd besloten met tape af te plakken. Dat 
hielp natuurlijk niets, want een paar punten later liet het spul al los. En 
in Studio Sport was er, behalve een vraaggesprek met Kloppenburg en Keen, 
nauwelijks iets te zien van de wedstrijd zelf. Een behoorlijke miskleun die 
maatregelen t.o.v. Kloppenburg rechtvaardigen. Maar dat was na; niet alles. 
Nadat Keen ook de tweede game gewonnen had {21-17) begon het theater met 
Frits Kantebeen opnieuw. En ook Gerdie Keen liet zich van de wijs brengen. 
Ze verloor de 3e en de 4e game (15-21 en 15-21) maar herstelde zich gelukkig 
in de beslissende vijfde game {21-14) en werd zo de verrassende, maar 
terechte Nederlandse kampioene. 
Bij de heren ging het er heel wat rustiger toe. 
Tot de finale kende Paul Haldan weinig problemen met Drenth, Mol, Boute en 
Ron van Spanje. De andere finalist werd de Europese top 12 winnaar bij de 
jeugd Danny Heister. Hij vond onderweg alleen veel tegenstand van Peter Paul 
de Vrind {18-21, 16-21, 21-10, 21-19 en 21-19) maar de andere tegenstanders, 
Vertlulst, Bakker en Henk van Spanje, kwamen er niet aan te pas en werden in 
drie games verslagen. Een interessante finale werd het, die Paul Haldan ten
slotte in vijf games wist te winnen (18-21, 21-14, 21-~3, 20-22 en 21-14). 
De dubbelfinales brachten tenslotte na; twee Brabantse winnaars. Emily Noor 
won zaterdagavond met Danny Heister het gemengd dubbel van Marcel Hoevers en 
Melisa Muller {21-19, 20-22 en 21-17) en Frank Boute veroverde samen met 
Danny Heister de herendubbel titel door de gebroeders van Spanje te verslaan 
met 21-18 en 21-16. 



In de damesdubbelfinale moest het Brabantse duo Emily Noor/Patricia de 
Groot de titel laten aan Gerdie Keen en Brenda Huntelerslag (21-12, 18-21 
en 21-17). 

ONVERWACHT VERLIES VOOR OTTC/CT HOLLAND BIJ NATIONAAL TEAMTOERNOOI 

In het weekeinde van 9 en 10 december organiseerde Tafeltennisvereniging 
arre/er-Holland voor de 20e keer haar nationale toernooi. In de Maasland.
sporthal werd gedurende 2 dagen gespeeld op 24 tafels. Ruim 90 jeugd- en 
senioren-teams bonden de strijd aan om een ee:rvolle plaats te behalen in 10 
verschillende klassen. Bovendien werd er gestreden om een verenigingsprijs, 
zowel bij de jeugd als bij de senioren. 

Dat men bij de Osse tafeltennisvereniging e:rvaring heeft in het organiseren 
van een dergelijk evenement bleek dit weekeinde opnieuw. Het jeugdtoernooi 
op zaterdag verliep vlekkeloos. Op zondag, bij het seniorentoernooi, kwam 
men voor plotselinge afmeldingen te staan. Maar door snel en vakkundig im
proviseren leverde ook dat geen noemenswaardige stagnatie op. Het toernooi 
verliep keurig volgens het geplande tijdschema. 

Helaas onde:rvond men bij arre/er-Holland ook dat het toernooi bezoek in ZlJn 
algemeenheid terugloopt. Een oorzaak is mede de slechte toernooi planning 
door het Hoofdbestuur. Nu ook weer 2 toernooien gelijktijdig (Pelgrim+ 
arre/er-Holland), plus een, na uitgave voor de toernooiagenda, plotseling 
tussengevoegde ronde van de nationale beker kompetitie. Men is echter blij 
dat dit nationale evenement met de hulp van sponsors en adverteerders en de 
inzet van veel leden toch een haalbare zaak is gebleven en de eerste ge
sprekken over het 21e toernooi in 1990 zijn alweer gestart. 

Jeugdtoernooi 

Bij de jeugd was de vereniglllg Never ~pair met veel teams vertegenwoor
digd. D:>ordat deze Bossche meisjes en jongens bovendien heel wat overwin
ningen bij elkaar sloegen, wisten zij met ruime voorsprong de verenigings
prijs in de wacht te slepen. 
V(X)r arre/er Holland waren er ook h(X)pvolle resultaten. Reinoud Schoone en 
René v. Hinthmn haalden de finale in de jongens 3-4 klasse. Ze verloren die 
weliswaar en werden 2e achter het team van Never ~pair, maar ze lieten 
met goed spel zien zeker wat in hun mars te hebben. De Osse Ingrid Heijmans 
speelde in een sterk bezette klasse een goed toernooi. Met haar gelegen
heidspartner V(X)r deze dag verloor zij in de halve finale van de uiteinde
lijke winnaars uit Arnemuiden. 
De uitslagen bij de jeugd op een rijtje: 

Meisjes 1 
Meisjes 2/3: 
Jongens 1 
Jongens 2 
Jongens 3/4: 

1. Tanaka, 2 . Veldhoven ( 5-0) 
1. Arnemuiden, 2. Never Despair (3-1) 
1. Red Star, 2. Never ~pair (3-1) 
1. SVN, 2. S'i1N (3-0) 
1. Never Despair, 2. arre/er Holland (3-0) 

Seniorentoe:rn(X)i. 

Hier is de meest opvallende uitslag te melden in de hoogste klasse bij de 
heren. In deze A/B klasse was het team van arre/er Holland duidelijk favo
riet. In de finale werd gespeeld tegen het Eindhovense TI'CE dat in de com
petitie 2 klassen lager speelt. TI'CE nam direct met 2 overwinningen in het 
enkelspel de leiding. Via het dubbelspel en een overwinning van Gert-Jan 
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v.d. Braak op John de Bijl werd het 2-2, zodat de laatste partij tussen 
William Cuypers en Stanley Verbeek de beslissing moest brengen. In een 
vraaggesprek voor Omroep Brabant voorafgaand aan de finale, had William 
CUypers de verwachting uitgesproken met zijn tearrgenoot het toernooi te 
kunnen winnen. Maar ook noerrrle hij Stanley Verbeek toch een goede speler. 
Dat was niets te veel gezegd, bleek in het rechtstreekse duel tussen de 
twee. In deze spannende finale zorgde Verbeek voor een verrassing; hij 
versloeg cuypers met 21-12, 19-21 en 21-17. 

De uitslagen in de overige klassen senioren zijn: 

Dames 
Heren c 
Heren D 
Heren E/F 
Heren G/H 

1. Il.lto, 2. Bartok/NMS (3-1) 
1. 'ITCE, 2. Steeds Hoger/TSB (3-0) 
1. over 't Net, 2 . Bergeyk (3-0) 
1. Il.lto, 2. Bergeyk (3-1) 
1. Red stars;arrc;cr Holland, 2. NI'IV (3-0) 

De verenigingsprijs bij de senioren ging naar OITC/CT Holland. 
Adri v.d. Heijden. 

WELPENCOMPETITIE SEIZOEN SEPTEMBER-NOVEMBER 1989 

Als vaste begeleider van 2 TI'VE meisjes welpenteams, wil ik mijn waardering 
uitspreken, via de Mixed, voor de perfecte organisatie van deze regionale 
welpencompetitie. 
Maar liefst 24 teams namen hieraan deel, wat natuurlijk problemen geeft met 
de beschikbare acconnnodaties. 
Dit is door de heer Joop v. Hooft van IDSjVught, als direct verantwoor
delijke, op 'n fantastische manier opgelost, t.w. de lste wedstrijden bij 
Tl'CV/Rath te Veghel op 12 tafels, en de resterende partijen, verdeeld over 
ttv. ros en ttv. Jeep te Vught met ieder 6 tafels. • 
Als afsluiting werd er op zondag 26 november in Schijndel bij ttv. v.Liernpj.
Assurantieën 'n meerkarrp gespeeld op 8 tafels. 
Na afloop werden de karrpioensteams bekend gemaakt en ontvingen zij hiervoor 
'n medaille. 
Vanaf deze plaats veel dank aan de zaalbeheerders, maar vooral aan Joop en 
Ria v. Hooft, die deze competitie hebben doen slagen. 

H. v. Rijn. 
ttv. Elshout. 

• . 

24-UURS MARATHON IN BERGEN OP ZOOM 
Ida, zor9 dat dat joch oprot voordat i~ 9rk word 

Vier leden van ttv. Het Markiezaat uit Bergen op Zoom, Alphens v.d. Bergh, 
Dave Vleghels, Patrick 't Hart en Erwin Meennan, hebben 27 en 28 december 24 
uur achter elkaar getafeltennist. Het doel van deze prestatie was vierledig: 
- Sportief, het volbrengen van deze prestatie 
- Publiciteit voor Het Markiezaat 
- Geld voor de vereniging 
- Geld voor de zendmast van de B.R.T.O., het lokale radio/t.v. station van 
Bergen op Zoom. 
En de vier heren zijn volledig geslaagd. De prestatie is zonder veel pro
blemen volbracht. Er werd steeds gerouleerd, 2 spelen, 1 tellen, 1 rusten, 
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en dat vanaf woensdagmiddag 5 uur tot donderdagmiddag 5 uur. Publiciteit 
heeft het gebeuren ook voldoende oi:çeleverd. Ze zijn zelfs op de lokale t.v. 
geweest en natuurlijk :maakten de regionale bladen melding van de happening. 
Aan geld kwam er via sponsoring 1500 gulden binnen en dat werd gelijk ver
deeld over de beide doelen. 
En daarmee was iedereen zeer content. 
Heren, gefeliciteerd met jullie prestatie. 

Johan Heurter. 
0 

LANDELIJKE COMPETITIE 

Eredivisie 

De herfsttitel was voor Megacles uit Weert, maar de dames van Besbo-Irene 
uit Tilburg legden met 58 punten uit 10 wedstrijden beslag op een fraaie 
tweede plaats. 
Veldhoven degradeert met JJ punten naar de le divisie. 

le divisie 

Hotak'68 legde met 62 punten beslag op een derde plaats. 

2e divisie 

I.uto uit Tilburg werd kampioen met 7J punten en promoveert naar de le 
divisie. 
Besbo-Irene 2 werd met 66 punten tweede en 'Ihe Back Hands met 41 punten 
vijfde en dat laatste degradatie naar de Je divisie. 

3e divisie 

Stiphout werd met 69 punten kampioen en promoveert naar de 2e divisie. 
J.C.V. 2 en Red Star'58 werden tweede met resp. 61 en 58 punten. 
J.C.V. 1 werd met 58 punten derde en ook P.J.S. 1 werd derde, maar met 57 
punten. 
Voor I.llto 2 en .Belcrum 1 waren er vierde plaatsen met 50 punten. 
J.C.V. J werd laatste met J7 punten en degradeert naar de 4e divisie. 

4e divisie 
~ 

Eindhoven en Budilia werden kampioen met resp. 74 en 68 punten en promoveren 
naar de Je divisie. 
Tweede plaatsen waren er voor Srnash'70 met 66 punten en Hotak'68 2 met 65 
punten. P.J.S. 2 werd met 61 punten derde en Never Despair, 't Markiezaat en 
A.T.T.C.'77 werden met 52, 48 en 44 punten vierde. 

Vanuit de afdeling Brabant promoveert de kampioen van de eerste klasse, 
Stiphout 2, automatisch naar de 4e divisie. 
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1e divisie 

Veldhoven 1 werd met 59 punten vijfde en degradeert naar de 2e divisie. 

2e divisie 

De plaats van Veldhoven in de le divisie wordt ingenomen door J.C.V. uit 
Vught. Met grote oventlél.cht werd dit team kampioen (83 punten) en dat bete
kent dus promotie. 
Hotak'68 werd met 61 punten tweede, Besbo-Irene 1 en 2 en Stiphout 1 werden 
vierde met resp. 50, 50 en 43 punten. J .e.v. 2 werd vijfde met 43 punten en 
degradeert dus naar de 3e divisie. 

3e divisie 

'ITCVjRat.h, Eindhoven en T.C.S. werden met resp. 78, 77 en 73 punten kampioen 
en promoveren naar de 2e divisie. 
'ITCV jRath 2 werd met 75 punten tweede. 
Bergeyk (vijfde met 44 punten), lllto (zesde met 49 punten) en Never Despair 
(zesde met 42 punten) degraderen naar de 4e divisie. 
4e divisie 

Eindhoven 2 en Renata 1 werden kampioen met resp. 77 en 61 punten en 
promoveren naar de 3e divisie. 
Belcn.nn 1 en Eindhoven 3 behalen een tweede plaats met resp. 62 en 55 
punten. Een derde plaats was er voor Never Despair 3 met 48 punten. 
Vierde werden Valkenswaard 1 met 52 punten en Belcn.nn 2 met 50 punten. 
Red Star'58 en orrc;cr Holland werden vijfde met resp. 41 en 36 punten en 
degraderen terug naar de afdeling. 
Vanuit de afdeling promoveren de le klas kampioenen Vice Versa'64 1 en 'ITCE 
4 en Hotak'68 2, dat de beslissingswedstrijd tegen de andere m.mJner 2, 
Belcn.nn 4, ondanks een 1-3 achterstand nog wist te winnen. 

Deze competitie is er geen degradatie. De kampioenen kunnen wel promoveren. 

A-KrAS,gE 

Eindhoven 1 eindigde op een derde plaats met 57 punten. 
A.T.T.C. '77 werd met 41 punten vijfde voor Rotac'82 was er met 28 punten een 
zesde en laatste plaats. 

Veldhoven 1 werd met 64 punten kampioen. In dezelfde _poule haalde Hotak'68 1 
ook 64 punten, maar het onderlinge resultaat bracht de titel in Veldhoven. 
Vice Versa' 51 haalde met 58 punten een tweede plaats en Besbo Irene met 62 
punten een derde plaats. Budilia werd met 39 punten vijfde. 

C-KrAS,gE 

J.C.V. 1 werd met 73 punten kampioen. Voor Hotak'68 2 was er met 58 punten 
een derde plaats en A.T.T.C. '77 2 werd met 55 punten vierde. 
Voor 'Ihe Back Hands 1 was er eveneens een vierde plaats met 50 punten en 
Stiphout 1 werd met 26 punten laatste. 
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A-KIAS.SE 

Besbo-Irene 1 en Veldhoven 1 werden kanpioen met resp. 79 en 68 punten. In 
het voorjaar doen deze twee teams mee aan de kanpioenscornpetitie, met als 
inzet het kanpioenschap van Nederland. 
Never Despair legde beslag op een vierde plaats met 49 punten. 

Eindhoven 1 werd met 83 punten kanpioen. Voor Hotak'68, Belcnnn en Stiphout 
waren er tweede plaatsen met resp. 65, 61 en 60 punten. Eindhoven 2 en 'llle 
Ba.ck Hands 1 werden vierde met 51 en 44 punten. Een vijfde plaats was er 
voor Eenentwintig 1 met 43 punten en Veldhoven 2 met 20 punten. 
Never Despair werd.met 34 punten laatste. 

C-KIAS.SE 

TI'CVjRath 1 en Hotak'68 2 werden kanpioen met resp. 86 en 80 punten. 
Besbo-Irene 2 werd met 71 punten tweede, evenveel als kampioen Papendrecht, 
maar het onderlinge resultaat viel in het nadeel van de Tilburgers uit. 
Unicum 1 werd met 60 punten derde (1 puntje tekort voor de titel) en Never 
Despair 3 met 37 punten vierde. Vijfde plaatsen waren er voor Belcn.nn 2 en 
Het Markiezaat met resp. 35 en 24 punten. Elshout 1 sloot de competitie af 
als laatste met 30 punten. 

Ook bij de jongens geen degradatie, maar wel promotie van de kampioenen. 

NIEUWS IN 'T KORT 

De NOS en de NITB hebben overeenstemming bereikt over de uitzendrechten van 
een aantal tafeltennisevenementen in de komende drie jaar. Dit seizoen kunt 
u op Nederland 3 beelden zien van de volgende evenementen: 6 maart Neder
land-Frankrijk. 
10/11 maart Nederlandse Toptienkampen 8-16 april Europees kanpioenschap in 
Götenburg. Mei Eredivisiefinale om het Nederlandse clubkanpioenschap. 

Op 7 januari bestond ttv J.C.V. uit Vught precies 40 jaar. Onze hartelijke 
gelukwensen. De viering van dit jubileum zal plaatsvinden in het Hemelvaart
weekeinde. En uiteraard zal de Mixed tegen die tijd terugblikken in de 
J.V.C-historie. 

In 1991 zullen de Europese top 12 wedstrijden plaatsvinden in B~t. 
Van vrijdag 1 t/m zondag 3 februari 1991 strijden dan de 12 sterkste dames 
en de 12 sterkste heren van Europa in sporthal De Maaspoort in Den Bosch. 

BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 1990 

De Brabantse Kampioenschappen 1990 zijn weer zeer succesvol geweest. Na de 
negatieve ervaring vorig jaar in Tilburg heeft ttv Stiphout de draad weer 
owenomen en is doo:rgegaan op de weg van de jaren daarvoor toen de Helmond-
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se vereniging ook een aantal jaren organisator was. om precies te zijn vijf 
keer in de laatste zeven jaar. 
Een kleine 700 Brabanders streden zaterdag 13 januari en zondag 14 januari 
in de City-sporthal in Helmond om 35 jeugdtitels en 28 seniorentitels. 
De "echte" Brabantse kampioenen waren: Henny Heeren van De Back Hands bij de 
dames, Jos Verhulst van J.C.V. bij de heren, Christel van der Putten van 
A.T.T.C. '77 bij de meisjes en Martijn Nieuwenbroek van T.T.C.E. bij de 
jongens. Zij wonnen de titelklassen. Maar de overige Brabantse kampioenen 
wil ik geenszins te kort doen. Per slot van rekening ben je imners de 
sterkste in jouw klasse. Proficiat! En nogmaals de complimenten aan ttv 
Stiphout die alles weer in goede banen heeft weten te leiden. 

Johan Heurter. 

Jongens enkel Junioren A-B: 

1: A. v.d. Kerkhof (TI'CE) 
2: J. Pauwels (Belcrum) 
3: B. Schraven (Never Despair) 
3: F. v. Gils (Belcrum) 

Jongens enkel Junioren C: 

1: R. Wellens (TrCV /R) 
2: A. Verberne (Unictnn) 
3: M. Peerlings (TrCV/R) 
3: D. Staals (Unia.nn) 

Jongens enkel Junioren D: 

1: D. Maas (Tios) 
2 : P. Wagener ( Iuto) 
3 : J. Dekker (Deurne) 
3: W. d. Wit (Tios) 

Jongens enkel Aspiranten A-B: 

1: M. J.bttram (Veldhoven) 
2: M. Nieuwenbroek (TI'CE) 
3: R. Verstijlen (Back Hands} 
3: w. eomuyt (TI'CE} 

Jongens enkel Aspiranten C: 

1: M. Kerkhof (Back Hands) 
2: J. Bakx (Belcrum) 
3: B. Veenstra (Vice Versa'51) 
3: W. Linsen (Kadans) 

Jongens enkel Aspiranten D: 

1: R. Inivis (Veldhoven) 
2: D. Vorstenbosch (Meppers) 
3: O. Roks (Fijnaart) 
3: R. v.d. Schans (Waalwijk) 

uitslag: 21-4 24-22 

uitslag: 21-15 21-15 

uitslag: 23-21 22-20 

uitslag: 21-12 21-18 

uitslag: 21-16 15-21 21-16 

uitslag: 21-14 12-21 21-12 
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Jongens enkel Pupillen A-B: 

1: B. Verleg (Veldhoven) 
2: A. Cense (Veldhoven) 
3: B. v.d. Linden (Belcrt.nn) 
3: R. v.d. Steen (Budilia) 

Jongens enkel Pupillen C: 

1: P. Verhelpen (Belcrt.nn) 
2: M. Dijkkarrp (Veldhoven) 
3: J. v. Lieshout (Red Star) 
3: W. Heijmans (Never Despair) 

Jongens enkel Pupillen D: 

1: E. Verhagen (Veldhoven) 
2: F. v. Woerkum (Bergeyk) 
3: N. Antonis (Bergeyk) 
3: G. Wijnhoven (Breda) 

Jongens enkel Welpen A: 

1: J. d. COCk (Veldhoven) 
2: T. v.d. steen (Budilia) 

Jongens enkel Welpen c: 

1: J. Muskens (Irene) 
2: J. Zijlmans ('lTCV/R) 
3: R. v. Hest (T:rrn) 
3: H. Derks (Budilia) 

Jongens enkel J - 1: 

1: M. 
2: B. 
3: W. 
3: J. 

Nieuwenbroek (T:rrn) 
Schraven (Never Despair) 
Comuyt (T:rrn) 
Pauwels (Belcnm1) 

Jongens enkel J-2: 

1: R. Wellens ('ITCV /R) 
2: D. Cloots (Hotak) 
3: M. Peerlings ('ITCV/R) 
3: R. Selder (Veldhoven) 

Jongens enkel J-3: 

1: L. Steenbak (Hotak) 
2: B. Veenstra (Vice Versa'51) 
3: B. Spierenburgh (Unicum) 
3: M. Kerkhof (Back Hands) 

Jongens enkel J-4: 

1: J. d. Cock (Veldhoven) 
2·: P. Verhelpen (Belcrt.nn) 
3: J. v. Lieshout (Red Star) 
3: T. v.d. steen (Budilia) 

uitslag: 21-14 21-8 

uitslag: 21-17 23-21 

uitslag: 21-19 21-12 

uitslag: 22-20 21-16 

uitslag: 20-22 21-15 21- 7 

uitslag: 21-16 17-21 23-21 

uitslag: 11-21 21-15 27-25 

uitslag: 21-15 21-19 

uitslag: 21-18 19-21 21-15 
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Jongens enkel J-5: 

1: J. I.ooyrnans (fudilia) 
2: B. Bertens (Irene) 
3: B. v. Moll (TICE) 
3: J. Muskens (Irene) 

Jongens dubbel Junioren: 

1: F. v. Gils (Belcrum) / J. Pauwels (Belcrum) 

uitslag: 21-10 21- 7 

2: N.v. Lienp:i (N.Despair)/B. Schraven (N.Des.) uitslag: 22-20 18-21 21-19 
3 : F. v. Lieshout (TI'CV /R) /H. v. Gemert (TTCV /R) 
3: A.v.d. Kerkhof (TICE)jM.v.d. Molen (TICE} 

Jongens dubbel Aspiranten: 

1: W. Co:rnuyt (TICE) jM. Nieuwenbroek (TICE) 
2: M. 
3: M. 

Bottram (Veldhoven)/R. Verstijlen (B.Hands) uitslag: 21-15 22-20 
Kerkhof (B.Hands)/D.Heeren (B.Hands) 

3: W. Braspenning (Tanaka) /N. Ianda (Hotak) 

Jongens dubbel Pupillen: 

1: Th. v.d. Kieboom (Belcrurn) /P. Verhelpen (Belcrum) 
2: R.Koppers (N.Despair)/R. Heil (N.Despair) uitslag: 21-16 18-21 21-19 
3: B.v.d.Linden (Belcrum)/L.v.d.Kieb<x:.>m (Belcrurn) 
3: R. v.d. Steen (&idilia)jR. Twardy (&idilia) 

Jongens dubbel Welpen: 

1: S.Stoffels (M'zaat)/J.d. Cock (Veldhoven) 
2: J. Muskens (Irene)/B. Bertens (Irene) uitslag: 17-21 21- 7 21- 12 
3: J. I.ooyrnans (fudilia)/T.v.d. Steen (&idilia) 
3: R. v. Hest (TICE} /B.v. Moll (TICE} 

Meisjes enkel Junioren A-B: 

1: s. Wildeman (Hotak) 
2: J. d. Poorte (Tanaka) 
3: L. v. Gelderen (Back Hands) 
3: Ch. v.d. Putten (ATIC} 

Meisjes enkel Junioren C: 

1: P. SUer (JCi.T) . 
2: D. Pals (Hotak) 
3: D. Kerste (Never Despair} 
3: c. Spijkers (Red Star} 

Meisjes enkel Aspiranten A-B: 

1: E. 
2: E. 
3: M. 
3: K. 

Ras (Veldhoven) 
v.d. Linden (Belcrum) 
Wenstedt (Irene) 
v.d. Bruggen (Eenentwintig) 

Meisjes enkel Aspiranten C: 

1: D. Vaessen (Unicum) 
2 : R. Ka.mm (Tanaka) 

uitslag: 21-17 21- 9 

uitslag: 21-18 20-22 21-15 

uitslag: 13-21 21-11 21-17 

uitslag: 21-12 21- 9 

1s,:JP 



3: A. v. Hoof (Stiphout) 
3: R. v. Hinttnn (Bergeyk) 

Meisjes enkel Pupillen A-B: 

1: F. 
2: M. 
3: K. 
3: N. 

Hennus (Hotak) 
d. Braber (Vice Versa'51) 
Scharrpeart (Veldhoven) 
Hopmans (Vice Versa'51) 

Meisjes enkel Pupillen C: 

1: M. Neijnens (Budilia) 
2: I. d. Lepper (Markiezaat) 
3: J. Slokkers (Markiezaat) 
3: N. Zijllnans (TrCv/R) 

Meisjes enkel Welpen C: 

1: M. Ma.tic (Belcrum) 
2: J. Schoone (Vice Versa'51) 
3: I. Wagener (Tios) 

Meisjes enkel J-1: 

1: Ch. v.d. Putten (ATI'C) 
2: E. Ras (Veldhoven) 
3: G. Rens (Hotak) 
3. E. Ras (Veldhoven) 

Meisjes enkel J-2: 

1: F. Hennus (Hotak) 
2: D. Pals (Hotak) 
3: S. Westenberg (Tanaka) 
3: K. Wenstedt (Irene) 

Meisjes enkel J-3: 

1: A. Rijniers (Never ~ir) 
2: I. Farla (Vice Versa'51) 
3: D. Vaessen (Unicum) 
3: E. Brons (Budilia) 

Meisjes enkel J-4: 

1: J. Slokkers (Markiezaat) 
2: S. Verlloeven (Waalwijk) 
3: S. Farla (Vice Versa'51) 
3: s. Clijsen (Tios) 

Meisjes dubbel Junioren: 

1: I. d. Jong (Tanaka)/J. d. Poorte (Tanaka) 

uitslag: 21- 9 21-10 

uitslag: 21-10 23-25 21-14 

uitslag: 21-14 21-15 

uitslag: 21- 9 21-11 

uitslag: 21-16 18-21 21- 8 

uitslag: 22-20 16-21 21-17 

~ 
uitslag: 21-10 21~10 

2: P. Dam (V.V.'51)/M. Legra (V.V.'51) uitslag: 21-19 22-20 
3: F. v.d. Putten (ATI'C)/Ch.v.d. Putten (ATI'C) 
3: M. Elshof (ATI'C)/L. v. Gelderen (Back Hands) 



Meisjes dubbel Aspiranten: 

1: E. Ras (Veldhoven)/E.v.d. Linden (Belcrurn) 
2: M. v. Sinten (Eenentw.)/L. Coolen (Eenentw.) uitslag: 21-17 21- 7 
3: M. Slegers (A'ITC) / A. v. Ham (A'ITC) 
3: K. v.d.Bruggen (Eenentw. )/J. v.zutpen (Eenentw.) 

Meisjes dubbel Pupillen: 

1: K. Wenstedt (Irene)/ F. Hermus (Hotak) 
2: I.Schrama (Veldhoven)/K.Schrurpaert (Veldhoven) uitslag: 21-19 21-18 
3: G. d. Vocht (Stiphout)/ E. Brons (Budilia) 
3: I. Verhoeven (A'ITC)/ A. Schoone (Back Hands) 

Meisjes dubbel Welpen: 

1: I. Farla (V.V.'51)/ J. Schoone (V.V.'51) 
2: D. Geubbels (Stiphout)/A. Hopmans (V.V. '51) uitslag: 21- 6 21- 8 

Heren enkel A: 

1: J. Verhulst (J01) 
2 : S. Vertleek ('ITCE) 
3: R. Vogelaar (TCS) 
3: M. Heeren (Back Hands) 

Heren enkel B: 

1: R. Jongenelen (Veldhoven) 
2: G. Gosselink (Hotak) 
3: P. Mand.ers (Stiphout) 
3 : E. v. Kempen (TI'CV /R) 

Heren enkel C: 

1: A. Welten (Veldhoven) 
2: L. d. Krijger (Red Star) 
3: P. v. Hout (Renata) 
3: M. v.d. Heyden (Valkenswaard) 

Heren enkel D: 

1: P. Bruurs (Veldhoven) 
2: H. Ceelen (TI'CV/R) 
3 : J. Valk ('ITCE) 
3: P. v.d. Meer (OI"IC) 

Heren enkel E: 

1: 
2: 
3: 
3: 

M. 
A. 
R. 
L. 

v. Berkel (Zwaantjes) 
d. Vocht (Stiphout) 
v.d. Bragt (Kadans) 
Smulders (Valkenswaard) 

Heren enkel F: 

1: F. v. Beckhoven (Belcnnn) 
2: s. Proost (Bergeyk) 
3: P. Tempelaars (Eenentwintig) 
3: E. Baardewijk (Kadans) 

uitslag: 19-21 21-15 21-15 

uitslag: 21-12 11-21 21-18 

uitslag: 21-10 21-11 

uitslag: 18-21 21-15 21-18 

uitslag: 18-21 21-13 21-12 

uitslag: 21-13 24-22 
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Heren enkel G: 

1: M. I.eennakers (Red Star) 
2: J. Rutjes (Son en Breugel) 
3: W. v.d. Burgt (Attaque) 
3: A. Kuys (Always Fair) 

Heren enkel H: 

1: F. Weeiners (Unicum) 
2: A. Krijgh (Fijnaart) 
3 : F. Evers (Unicum) 
3: G. Schreuders (Fijnaart) 

Heren enkel S-1: 

1: J. Vemulst (JCV) 
2: H. Nelissen (JCV) 
3: A. VCXJelaar (TCS) 
3: R. VCXJelaar (TCS) 

Heren enkel S-2: 

1: J. Valk (TICE) 
2: A. d. Vcx::ht (Stiphout) 
3 : J. Dielernans (Unicum) 
3 : R. v. Bosbeek (Vice Versa' 64) 

Heren enkel S-3: 

1: F. Gommeren (Back Hands) 
2: B. Schuunnans (Renata) 
3: E. luiken (Back Hands) 
3: R. v. Dael (Rots) 

Heren dubbel A-B: 

1: H. Nelissen (JCV)/J. Verhulst (JCV) 
2: J.v.d. Wiel (N.~.)/B.v.Geffen (N.~.) 
3: E. v. 't Hof ('ITCE)/S. Verbeek ('ITCE) 
3: R. VCXJelaar (TCS)/G. Gosselink (Hotak) 

Heren dubbel c: 

1: M.v.d. Heyden (V'waard)/P. Grijseels (V'waard) 

uitslag: 11-21 21-17 21-19 

uitslag: 19-21 21-19 21-17 

uitslag: 21-15 21-14 

uitslag: 18-21 22-20 21-19 

uitslag: 21-17 16-21 23-21 

uitslag: 21-16 21-12 

2: F.d. Wit (Veldhoven)/P. Maatman (Veldhoven) uitslag: 21-15 21-12 
3: R. Kremers (V'waard) /E.v. Veenendaal (V'waard) 
3: J. Valk ('ITCE) /E. v. Roovert ('ITCE) 

Heren dubbel D: 

1: J. Horst (M'zaat/E. Burgers (M'zaat) 
2: c. Mouwen ('ITCV/R)/H. Ceelen ('ITCV/R) 
3: M. Assrnann (V.V. '64)jR.v.Bosbeek (V.V. '64) 
3. S. Proost (Bergeyk)/P. v. Moll (V'waard) 

uitslag: 16-21 23-21 23-21 
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Heren dubbel E: 

1: R. Elberts (J0l)/J. v. Lier (JCV) 
2: H.Gruyters (Eenentw. )/P.Ternpelaars (Eenentw.) uitslag: 24-22 21-14 
3: P. v.d. Boogaart (Meppers)/J. v.d. Sanden (Meppers) 
3: J. Dielernans (Unicum) /J. Aarts (Unicum) 

Heren dubbel F: 

1: E. Kauffeld (Renata)/B. Schuunnans (Renata) 
2: B.Bos (BelcninVG.v.Beckhoven (Belc:rum) uitslag: 20-22 21-14 22-20 
3: E. Biernans (Bergeyk)/I. Wijnen (Bergeyk) 
3: A. v. SUnnneren (Attaque)jM Rutjes (Son en Br.) 

Heren dubbel G: 

1: J.v.d Heuvel (Stiphout)jR.v.d.Kerkhof (Stiphout) 
2: B.Waalder (Always Fair)/A.Kuys (Always Fair) uitslag: 21-14 21-17 
3: R.v.d . Meent (Always Fair)jH.d. Groot (Always Fair) 
3: F. Gormneren (B.Hands) /E. Luiken (B.Hands) 

Heren dubbel H: 

1: A Nab (Unicum)/ F. Weemers (Unicum) 
2: F. v.d. Sanden (Stiphout)/J.v.d.Sanden (Stiph.) uitslag: 21-18 21-17 
3: P. v.d. Heijden (UVC0'71)/W. v. Zoggel (UVC0'71) 
3: K. Gimgi (Prinsenbeek)/P. v. Hoof (Stiphout) 

Dames enkel A-B: 

1: B. Koning (Veldhoven) 
2: G. d. Vocht (Stiphout) 
3: E. v.d. Heijden (Irene) 
3: P. Staps (I.llto) 

Dames enkel C: 

1: G. v.d. Berg (Eenentwintig) 
2: M. Musters (Markiezaat) 
3: M. Bovenlander (W. v. Zoelen) 
3: S. Ve:rweijen (Budilia) 

Dames enkel D: 

1: N. Venneulen (Budilia) 
2: H. Bulkmans (Prinsenbeek) 
3: C. Kruijssen (Irene) 
3: K. Veldrnan (Budilia) 

Dames enkel E-F: 

1: E. Gimbel (Unicum) 
2: A. v. Berloo (ATI'C) 
3: L. Rijkers (Stiphout) 
3: J. Bulkmans (Prinsenbeek) 

uitslag: 21-14 21-l9 

uitslag: 21-14 21-15 

uitslag: 21- 9 22-2~ 

uitslag: 11-21 21-15 21-18 
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Dames enkel S-1: 

1: H. Heeren (Back Hands) 
2: J. v. Unen (Irene) 
3: M. v. Bussel (Son en Breugel) 
3: E. v .d. Heijden (Irene) 

Dames enkel S-2: 

1: c. Kruijssen (Irene) 
2: D. v. Elzakker (Hotak) 
3: P. v . Kemenade (Taveres) 
3: s. Gutensohn (Budilia) 

Dames dubbel A-B: 

1: B.Koning (Veldhoven)jM.Timmennans (Veldhoven) 

uitslag: 19-21 21-16 21-10 

uitslag: 13-21 21-13 21-11 

2: J.v.Unen (Irene)/Y.v.Sprang (Irene) uitslag: 19-21 21-18 21-14 
3: G.d.Vocht (Stiphout)jR.v.Deurzen (Illto) 
3: M.Schoone (Hotak)jH. Heeren (Back Hands) 

Dames dubbel C: 

1: M.v.Weert (JCV)/J.v.d.Boogaart (JCV) 
2: C.Kruijssen (Irene)/J. Segers (Stiphout) 
3: M. Musters (M'zaat)/A.Karrerrans (M'zaat) 
3: N.d. Crom (Hotak)/P. Meeus (Hotak) 

Dames dubbel D: 

1: K. Veldrnan (Budilia)/S. Gutensohn (Budilia) 

uitslag: 21-16 21-23 21-13 

2: J.d. Boon (A'ITC)/A. v. Berloo (A'ITC) uitslag: 21-11 2J..-18 
3: J. Bulkrnans (Prinsenbeek) jH. Bulkrnans (Prinsenbeek) 
3: J. v. Akkeren (Belcrum) /K. Mertens (Belcrurn) 

Dames dubbel E-F: 

1: Y. I.eyten (BSM) / R. Smans (BSM) 
2: C. Hoskam (Alw.Fair)/A.v.D.llrnen (Alw.Fair) uitslag: 21-16 16-21 21-19 
3: M. v. Hooff (Irene)/T. Pijnenburg (Irene) 
3: L. Rijkers (Stiphout) JR. Rijkers (Stiphout) 

UIT DE CLUBBLADEN 

RECTIFICATIE 
In de vorige Mixed ma.akten wij melding van het aftreden van Nico van Erp 
als voorzitter van ttv arre;cr Holland. Wij schreven dat hij werd benoenrl 
tot lid van verdienste, ma.ar dat doet geen recht aan zijn enorme betekenis 
voor de Osse vereniging. Nico van Erp is het eerste ERELID van arre/er 
Holland en met deze benoeming feliciteren wij hem van harte. 
Ook zijn er twee leden van verdienste benoenrl. Dat zijn Iet Verbon en Joop 
Meijer die tien jaar in het bestuur van arre/er Holland zaten. 

TIV arre;cr Holland uit Oss heeft nieuwe shirts. Alle competitiespelers 
krijgen een shirt uitgereikt en in 'Van de groene tafel' staat het was
voorschrift. 
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De sponsor van TIV Veldhoven heeft zich teruggetrokken, waardoor ook het 
logo verdwenen is. Het bestuur vindt een logo van wezenlijk belang voor de 
uitstraling en herkenbaarneid van de vereniging en heeft daarom besloten 
een wedstrijd uit te schrijven. Het beste ontwerp wordt beloond met een 
waardebon van 35 gulden. 

De copybus bij TIV Tanaka te Etten- leur komt steeds voller te zitten al
leen •••••• regelmatig zitten mensen de ingeleverde stukken te lezen. Waar
om dan nog een clubblad? De redaktie vraagt dan ook dringend dit niet meer 
te doen en om de stukken alsvolgt in te leveren: getypt met letterafstand 
12 pitch, regelafstand 1 en regels van max. 53 letters. 
Misschien is het ook mogelijk de floppy in te leveren? 

TIV Budilia uit Budel heeft vriendschappelijk gespeeld tegen het Belgische 
Bree. De zuiderburen kwamen met vier teams en dat bleek achteraf de 
competitie vereniging op twee na te zijn. 
De eerste twee teams van de Belgen waren te sterk voor Budilia en de rest 
was de meerdere aan de bar. 

In 'Srnashparade' van TIV Het Markiezaat uit Bergen op Zoom wordt vooruit 
geblikt naar de 24 uurs tafeltennismarathon van 27 en 28 december vorig 
jaar. Ergens anders in deze Mixed hebt u meer kunnen lezen over deze origi
nele aktiviteit. 

Ook ' 't Schuivertje' van TIV Hotak' 68 uit Hoogerheide, gestoken in een 
nieuwe jasje, besteed aandacht aan de marathon in Bergen op Zoom. Verder ook 
hele interessante spettertjes met nieuwtjes uit de tafeltenniswereld. Bij
voorbeeld dat de WK in 1993 in Mexico gehouden zal worden, dat aan de 
Olympische Spelen in 1992 in B:lrcelona 64 heren en 64 dames in het enkelspel 
mogen deelnemen (was 32) en dat Jean- Philippe Gatien de gedoodverfde 
opvolger is van Jacques Secretin. 

In 'Irene-Sirene' van TIV Besbo-Irene uit Tilburg pleit Jan van Unen voor 
een echte vrouwencompetitie in Nederland. Zijn pleidooi wordt ingegeven door 
de 5-0 nederlaag van het eerste damesteam van Besbo-Irene in de Europacup
wedstri jd tegen het Oostenrijkse SV Schwechat . De Oostenrijkers kennen een 
vrij sterke vrouwencompetitie, terwijl in Nederland deze is uitgekleed door
dat veel dames van goed niveau bij de heren spelen. 
Jan van Unen zou graag zien dat alle dames in de Nederlandse vrouwencompeti
tie uitkomen, die dan een stuk interessanter wordt, ook publicitair. 
En de dames zullen sneller naar een goed niveau toegroeien. 
F.en interessante stellingname, maar wie heeft er gelijk? Ik denk niet dat er 
op dit moment veel bestuurders te vinden zijn die opnieuw de diskussie, 
dames wel of niet bij de heren, willen voeren. 

De aangeschafte tafeltennisrobot wordt door de leden van TIV Tios'67 uit 
Tilburg intensief gebruikt. De bewondering voor het apparaat, dat onvennoei
baar balletjes blijft spuwen, is groot. Toch kan hij nog lang niet alles, 
want hij is niet in staat de gemiste balletjes op te rapen. 
Gezocht wordt nu naar een handige de-het-zelver die daar een oplossing voor 
weet te verzinnen. 

TIV ATT:C'77 uit Aarle-Rixtel organiseerde voor alle leden die regelmatig hun 
vrije tijd opofferen voor de vereniging een vrijwilligersavond. Behalve wat 
te drinken kregen de aanwezigen een chinese maaltijd voorgeschoteld. 
Uiteraard vond iedereen het voor herhaling vatbaar. 

TIV -Stiphout is gestart met een tafeltenniscompetitie voor bedrijven. De 18 
tweetallen van verschillende bedrijven werken elke derde dinsdag van de 
maand hun wedstrijden af in het Stiphoutse, de eigen accommodatie van de 
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Helmondse tafel tennisvereniging. De eerste avond werd als zeer geslaagd 
beschouwd. 

. . 
Voor iedereen die zich stierlijk verveelde tijdens de afgelopen feestdagen 
bevatte het clubblad van TIV Kadans uit Best op de laatste bladzijde een 
kleurplaat. En voor wie na het kleuren van deze vijf kerstnannen de zin echt 
te pakken heeft, kan bij de Mixedredaktie nog andere kleurplaten krijgen. 

TIV J. E. E .. P . uit Vught o:rganiseerde in december weer het Snerttoernooi, maar 
toen de soep werd Op:Jediend was er alleen vraag naar tomatensoep. Vandaar 
dat het toernooi volgend jaar het Tomatensoeptoernooi zal heten. 
Maar dan wel voldoende erwtensoep inslaan, want je zult zien ..... . 

Vier beleidsavond.en en een hieruit voortgevloeide enquête hebben bij 
TIV Belcnnn in Breda heel wat los gemaakt. Het resultaat is vrij positief, 
want er is een nieûwe opzet gevonden voor de jeugdcommissie en de gesprekken 
met de sponsor zijn positief verlopen. over het technische beleid op korte 

. en lange te:r:mijn heeft het bestuur t ijdens de Nieuwjaarsreceptie de plannen 
bekendgemaakt. 

Het bedrijventoernooi is bij TIV Unicum te Geldrop uitennate succesvol ver
lopen. En dan met name voor het eerste team van de belangrijkste Unicum
sponsor, Instituut succes. Zij wonnen in een hete finale van de warme 
bakker. 
Het toernooi verliep in een sportieve sfeer en was uitennate gezellig. En 
dat is ook het doel van het bedrijventoernooi. 

'Flash-bek' van TIV Flash uit Eindhoven blijkt nog eens terug op de viering 
van het vijftienjarig bestaan. De feestweek is een succes geworden en 
iedereen is ondertussen in het bezit van de Flashjubileurnpen. 
Het afgelopen jaar heeft Flash goed gedraaid, de sfeer is uitstekend. 
Reden genoeg voor voorzitter Jan Pellegrino om te concluderen dat de keuze 
voor breedtesport een goede keuze is geweest. 

Het tweede damesteam van TIV Bladel weet nu waar Ma Flodder woont. Ze zijn 
er zelfs bij toeval op bezoek geweest. Ma Flodder zetelt in Aarle-Rixtel en 
weet beslist niet wat A'ITC voor iets is. Gelukkig wist ze wel het bedrijven
terrein te vinden en daar moest dit team per slot van rekening naar toe. Bij 
deze toch nog maar van een kenner de routebeschrijving: Vanuit Eindhoven 
naar Helmond, richting Den Bosch volgen en je komt vanzelf in Aarle-Rixtel. 
En dan hopen dat je in een ander café de weg kunt vragen. Succes. volgende 
keer. 

Het bestuur van TIV 'ITCV/Rath uit Veghel is gerenoveerd. Voorzitter Piet 
Mantoua en penningmeester Peter Jansen hebben na resp. 21 en 18 jaar be
stuurswerk hun functie ter beschikking gesteld. Op de algemene ledenver
gadering zijn ze beiden tot erelid van 'ITCVjRath benoem:i vanwegE\. hun ver
dienste voor de vereniging. 
Secretaris Hein Tbmnermans is nu de nieuwe voorzitter van 'ITCVjRath. 
Harrie Peerlings is de nieuwe secretaris en Rob Knechten de nieuwe penning
meester. 

In "Batgeheiropjes" van TIV Waalwijk wordt vriendelijk gevraagd geen peuken 
meer uit te trappen in de hal. 
De entree heeft nu een representatief uiterlijk en dat willen ze zo houden. 
Is er dan ook gezorgd voor een grote asbak, want vanaf 1 januari mag er niet 
meer gerookt worden in openbare gelegenheden en sportkantines. Of is de hal 
van TIV Waalwijk nog niet rookvrij? 
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