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jaargang 39 nummer 2 februari 1990 

VAN DE REDAKTIE 

Tafeltennis stom weer eens in de ~angstellin;J. Mirjam IG.oppenburg vierde 
in de top 12, Bettine Vriesekoop moet eerst een test van bekwaamheid afleggen 
voor ze wordt opgenomen in het Nederlarxis team en Paul Haldan mag van de 
tuchtcommissie niet gaan spelen voor Avanti. Het eerste was natuurlijk erg 
IX>Sitief, maar het tweede werkt al gauw op de lachspieren van de buitenstaan
der. Het Nederlandse tafeltennissen heeft voor de gemiddelde larxigenoot 
bestaan uit Bettine Vriesekoop en dat ze nu eerst moet bewijzen dat ze nog 
steeds goed kan tafeltennissen klinkt aan .ronduit belachelijk. Dat Paul 
Haldan niet in de Nederlandse competitie uit mag komen is januner. Het zou 
een verrijking zijn en arxieren zoudèn zich via hem misschien na~~ hoger 
niveau kunnen tillen. Maar regels z,ijn regels en daar zullen we ons aan 
moeten houden. Maar doet iedereen dat? 
Ik speelde onlangs competitie in Eindhoven tegen een speler die uit de harxi 
serveerde. Hij bleek niet op de hoogte (?) dat dit niet mocht en hield zelfs 
bij hoog en bij laag vol dat het in de afdelin;J wel mocht. Of de laatste 
competitiewedstrijd van de eerste helft speelde ik tegen een oude ervaren 
rot met aan beide zijden van het batje een zwart rubber (waal:Van een met 
lange noppen). Hij beweerde nog nooit gehoord te hebben van een verplicht 
rood/zwart batje. En later waren w~. zeikerds orrdat we er een opmerking over 
hadden durven mak.en. Ook hier ligt weer een taak voor de verenigin;Jsbestuur-
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ders. Wijs uw leden eens op de tafeltennisregels. rat kan via een zeer fraai, 
handzaam en goedkoop boekje, te bestellen bij het bondsbureau te Zoetermeer. 

Johan Heurter 

EXCUSES 

In het artikel over de Brabantse Kampioenschappen 1990 werd de suggestie 
gewekt dat het vorig jaar geen goed kanpioenschap zou zijn geweest. 
rat is niet de bedoeling geweest van de redactie. De organisatie van t.t. v. 
IJ.lto en de C.T.W. was ro:rrluit voortreffelijk te noemen. De opmerking van de 
redacteur sloeg alleen op het tijdstip (Pinksteren) en het veel lagere deel
nemersaantal van vorig jaar. 
Bij deze nogmaals de excuses aan de organisatie van de Brabantse 1989. 

Johan Heurter 

REGIOVERGADERING IN VELDHOVEN 

De regiovergadering in Veldhoven op 18 januari 1990 j .1. begon precies op 
tijd en kende een grote opkomst. Raymond Gradus zat als ad interim-voorzitter 
de vergadering voor en maakte bekend dat hij in mei kandidaat voor het voor
zitterschap is. Tevens maakte hij bekerxl dat Ria Elshof uit Son en Breugel 
ad interim in het afdelingsbestuur benoerrrl is. Het is de bedoeling dat zij 
het secretariaat gaat bekleden. 
Verder liet Gradus een aantal positieve en negatieve geluiden horen. Positief 
zijn de goede resultaten bij de landelijke jeugdcompetitie en de vier nieuwe 
verenigingen die lid geworden zijn van de N.T.T.B. 
Negatief zijn de problemen bij het bemannen van diverse kaderfuncties, 0 de 
toenemende spelverruwing en het geringe aantal meisjesteams in de meisjescom-

• • 1 petitie. · 
Een werkgroep toernooien en wedstrijden is gefonnuleerd en zal o.a. het 
toernooigebeuren doorlichten. Ook is de werkgroep technisch werk nieuw leven 
in geblazen. Verder heeft het hoofdbestuur besloten i.v.m. het 50-jarig 
bestaan van de afdeling Brabant volgend jaar, het top 12 toernooi in 1991 
toe te wijzen aan onze afdeling. Het zal dan gehouden worden in de Maaspoort 
in Den Bosch. 
Gradus kwam ook nog terug op de bespreking van het Marketingplan en het 
Topsportplan in de Bondsraad van november. Zie hiervoor ook de decembeJ::Mixed. 
De afdeling Brabants is bezig met een inventarisatie van wat er binnen de 
afdeling gebeurt op recreatiegebied, zowel binnen als buiten de N.T.T.B. Als 
lid van de pers- en propagandacommissie is Hein Tinnnennans daar mee bez'g. 
Hij zal binnenkort verslag hierover uitbrengen. De Mixed.redactie is van plan 
aan dit orrla:werp een thena-Mixed te wijden. 
Jan van Toer ging uitgebreid in op het competitiegebeuren. De damescorrpetitie 
telt één team meer en de herencompetitie drie. Opvallend is dat veel 6e klas 
degradanten gestopt zijn, te?:Wijl er veel nieuwe teams in de 7e klasse zijn. 
Gevraagd was de tearnlijsten voor 15 decenber in te sturen, maar slechts 40% 
van de verenigingen had aan dit verzoek voldaan. En zelfs voor Kerstmis waren 
nog niet alle tearnlijsten binnen. raardoor kon de irrleling pas laat genaakt 
worden en was controle achteraf niet meer mogelijk. De fouten die er toch 
ingeslopen zijn, moeten nu alsnog rechtgezet worden met allerlei nare conse
quenties. Zo zijn er een aantal poules met 7 teams, wat wel vier extra compe
titieweken kost. 



Bij de jeugd is er één meisjesteam minder. Het aanbod is, vooral in West
Brabant, klein en het is dus erg moeilijk een leuke competitie in elkaar te 
zetten. Bij de jongens zijn er 15 teams meer, waarvan 12 bij de pupillen/wel
pen. Zouden we dan eindelijk de vruchten plukken van het Taptoetoernooi? 
Wel zal in de toekomst de dispensatieregeling strenger worden toegepast om 
een betere opbouw bij de jeugd te krijgen. 
Het competitieschema zit wat raar in elkaar. Dat kamt door de larrlelijke 
competitie en het verzoek van vele verenigingen daar rekening mee te houden. 
Bij de poules van 7 is het mogelijk dat er wedstrijden met carnaval en op 2e 
paasdag geplarrl zijn. Deze kunnen in onderling overleg naar een arrlere datum 
geschoven worden. Verder verzoekt Jan van Toor om te letten op het dragen 
van clubkleding. Het Afdelingsbestuur vindt dat de besturen de morele plicht 
hebben daar op toe te zien. 
Ook de puntentelling komt nog aan dè orde. Kiezen we voor het huidige systeem 
of voor het larrlelijke? F.en meningspeiling leert dat 16 verenigingen voor 
het huidige systeem zijn, 3 verenigingen voor de larrlelijke puntentelling en 
2 verenigingen maakt het niet uit. In de arrlere regio's lag het ongeveer 
hetzelfde. In West-Brabant waren 7 ~erenigingen voor het huidige systeem, 3 
verenigingen voor het larrlelijke systeem en 8 hadden er geen mening. In de 
Regio Den Bosch waren 9 verenigingen voor het huidige systeem, 3 voor het 
larrlelijke systeem en hadden 2 verenigingen geen mening. 
Hierna bracht Raymond Gradus nog eens het boekje "Tafel tennis in een eigen 
home .... kan dat?" onder de aandacht van de aanwezigen (zie ook de november 
Mixed) . Het Afdelingsbestuur zou in de toekomst ook eens willen praten roet 
de beheerders van de verenigingen roet een eigen home. De Regionale kampioen
schappen zijn dit jaar op 10 en 11 maart. De bezetting was vorig jaar erg 
slecht, vandaar dat er wordt nagedacht over een arrlere opzet. Er is een ad
hoc connnissie in het leven geroepen die o.a. een enquête gaat houden. Ze 
willen ook een inventarisatie maken van de wilde toernooien. Rob Zwartjes 
merkt bij dit agendapunt op dat hij vindt dat de Regionale Ellrlhovense Kampi
oenschappen in Eindhoven gehouden dienen te worden. 
De bekercompetitie gaat bij de senioren toch weer in de oude opzet van start. 
Er hebben 77 teams ingeschreven van slechts 18 verenigingen. Bij de recrean
ten waren er zelfs maar vier teams, allen van t.t. v. Besbo-Irene. De j eugdbe
kercompetitie liep zienderogen terug en het afdelingsbestuur heeft besloten 
dit jaar geen bekercompetitie meer :te o:rganiseren. Misschien volgend jaar in 
een arrlere opzet. Ideeën zijn welkom. 
De rorrlvraag leverde drie vragen op" Ad Peeters verbaasde zich erover dat 
hij in de Mixed moest lezen wanneer. zijn vereniging de Zuid-Nederlandse 
kampioenschappen moet organiseren. Contact roet de vereniging zou op zijn 
plaats geweest zijn, zeker orcrlat de genoerrrle datum als een verrassing kwam. 
De datum klopt echter wel, dus de Mixed was uitstekend geïnfo:aneerd. 
Cees van Rozendaal vindt dat de verenigingen wel erg laat te horen krijgen 
dat er een meerkamp in hun zaal is en tenslotte was er nog een vraag of er 
geen foto op de bondskaart kan. Dat laatste is niet mogelijk, maar misschien 
is er wel een arrler soort legitimatie mogelijk. 
Qn kwart over tien sloot Raymond G:iadus d~ vergadering waarna de competitie
boeken uitgedeeld konden worden. .1 

Johan Heurter 

TAPTOETOERNOOI 1989 

We blikken nogmaals terug op het ~ptoetoernooi 1989 middels een verslagje 
van O.T.T.C./CI'-Hollarrl en wat droge cijfers. 
In Brabant organiseerden 30 verenigingen in de periode van 27 december tot 5 
januari een toernooi. In totaal waren daarl:>ij 2895 deelnemers, waarvan 40% 



uit groep 5/6 en 60% uit groep 7/8. Opvallend was het grote aantal jongens: 
68%. 
De meeste verenigingen kozen meerkanpen als toerriooiopzet, gevolgd door 
kruisfinales of dergelijke. Slechts een enkele vereniging had iets rret spel
vo:nren. 
Opvallend was dat over het algemeen maar de helft tot 1/3 van alle basisscho
len irrleràaad kin::leren aarnneldt. Misschien rroeten de verenigingen zelf wat 
actiever worden richting basisscholen. Persoonlijke benadering kan in elk 
geval nooit kwaad. 
over de contacten rret de afdeling was iedereen tevreden. Namens de rrensen 
die hiervoor verantwoordelijk waren hartelijk dank. 

2e NATIONALE TAPTOETOERNOOI 

In de kerstvakantie werd voor de 2e keer het Nationale taptoe-tafeltennis
toerriooi gehouden.· In Oss was de organisatie om handen van o. T.T. c. -er Hol -
larrl. ~eveer 150 kin::leren hadden ingeschreven voor dit evenement. Helaas 
kwamen er zo'n 20 hiervan niet opdagen. Op donderdag 28 december speelden 
een kleine 60 kirrleren uit groep 5/6 hun ''wedstrijden". De regels werden 
aangepast aan het tafeltennisniveau van de kirrleren hetgeen het plezier zeker 
ten goede kwam. Alle partijen werden op tijd gespeeld m.u.v. de finale. 
Omstreeks 2 uur korrlen beide finalisten vol trots hun prijs in ontvangst 
nemen. 
Op vrijdag was het de beurt aan de leerlingen van groep 7 en 8 en aan de 
verenigingsspelers om hun tafeltennis-kunnen te laten zien. Ibor het grote 
enthousiasme en de enonne inzet had rren het spel om de bal op de taf el te 
houden al snel door. Uit groep 7 streden 35 kin::leren om de prijzen. Uit groep 
8 waren het 25 kirrleren die in de prijzen probee....rden te vallen. Net als bij 
groep 5/6 werd er op tijd gespeeld. In groep 7 werd het "kncx:::k out" systeem 
gehanteerd terwijl in groep 8 de poule-winnaars een finale-poule speelden. 
Bij de verenigingsspelers werd een complete 8-karrp afgewekt. Nadat om onge
veer 5 uur alle prijzen uitgereikt waren konden de wedstrijdleiders van 
O.T.T.C.-CT Hollarrl terugzien op een sfeervolle en goed verlopen 2e editie 
van het Nationale Taptoe-tafeltennistoerriooi. 

STORM 

De stonn van dorxierdag 25 januari heeft ook Nederlarxis grootste tafeltennis
accommodatie van Besbo-Irene in Tilburg getroffen. Zo'n 25 vierkante rreter 
van het uit golfplaten bestaarrle buitendak werd weggeblazen. Daar bleef het 
gelukkig bij, want voor hetzelfde geld was het hele dak door een wirrlvlaag 
opgetild. Vrijdags kon een aannemer het grootste gat al dichten en 's maan
dags kon een arrlere aannemer het karwei a~. Voor de ondertloudsconnnissie 
was dit de definitieve stimulans om werk te maken van het vervangen van het 
dak. Het huidige dak dateert uit 1962 al zijn een jaar of 9 geleden we;J.. de 
golfplaten van het buitendak vervangen. Al een tijdje was er last van lekka
ges, maar de sporters hebben daar geen last van. Het lekt niet op de sport
vloer. 
Nu is besloten een compleet nieuw buitendak te plaatsen, waai::van de kosten 2 
à 2~ ton zullen bedragen. Rom de bouwvakvakantie rroet alles klaar zijn. Hoe 
het een en arrler gefinancierd rroet worden is nog niet bekend. Gedacht wordt 
in elk geval aan een superloterij, maar misschien zijn er nog wel arrlere 
m::>gelijkheden. De leden van Besbo-Irene kunnen zich in elk geval weer flink 
inspannen voor hun club. Veel werkzin hierbij . 

Johan Heurter 
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VERENIGINGSRESULTATEN OP DE BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 

In het verleden was het de gewoonte an een overzicht te maken per vereniging 
van de behaalde titels en die te vergelijken met het jaar daai:voor. Vorig 
jaar is dat niet gebeurd. De reden is nu niet meer relevant, maar de redactie 
vorrl het leuk deze gewoonte weer in ere te herstellen. Varx'laar dat U in deze 
Mixed weer een overzicht aantreft. Nog even de puntentelling. Iedere titel 
in een klasse is een punt. In het dubbel is aan elke speler een half punt 
gegeven. 

Vereniging Jeugd Senioren Totaal 
1990 1989 1990 1989 1990 1989 

Veldhoven 8 5 5 1 13 6 
J.C.V. 1 2 5 3\ 6 5\ 
Belcrurn 4\ 2 1 5~ 2 
Hotak'68 4\ 6\ 4\ 6\ 
Unicrnn 1 3 1\ 4 1\ 
T.T.C.E. 3 2 1 4 2 
aidilia 2 1\ 2 4 1\ 
Back Harrls 1 g 2 1 3 2\ 
Besbo-Irene 1\ 4 1 4 2\ 8 
Markiezaat 1\ 1 1 2~ 1 
T.T.C.V.jRath 2 1 2 1 
Tios'67 1 3~ 1 3~ 
Red Star'58 1 3 1 3 
Never Despair 1 1 1 1 2 
Valkenswaard 1 2 1 2 
Vice Versa.'51 1 2 1 2 
Tanaka 1 1 1 1. 
F.enentwintig 1 1 1 1 
B.S.M. 1 ~ 1 ~ 
A.T.T.C. '77 1 1 
Renata 1 1 
Stiphout 1 1 
Zwaantjes 1 1 

NIEUWS IN 'T KORT 

In de Bo:rrlsraadsvergadering van 11 november 1989 is besloten het competitie
reglement te wijzigen. Er is een verruiming gekomen van de invallersbepalin
gen in de laagste afdelingsklasse. Als eeri vereniging meer teams heeft in de 
laagste klasse van de afdelingscompetitie is het mogelijk dat eeI\.. speler van 
bijv. het vijfde team invalt in het zesde. Dit kan alleen als de afdelingsle
denvergadering daartoe besluit. Denk er eens over na, dan kunnen wij mis
schien op onze afdelingsvergadering in mei dit ook besluiten. 

Het jaarlijkse recreantentoemooi van t.t.v. Besbo-Irene in Tilburg wordt 
gehouden op zorrlag 4 maart. Inschrijven kan niet meer, maar gaan kijken wel. 
Het begint an half tien. 

De darres van t.t.v. Stiphout uit Helmorrl hebben de N.K.S. darres-trofee 1990 
gewonnen. 



Het team, bestaan:ie uit de kq:pels Gerda de Vocht/Jacqueline Segers en Yvonne 
Derksen/Gerti van Brakel wisten 31 van de 40 wedstrijden in winst om te 
zetten. De eirrlstarrl was: 1. Stiphout 31 pnt, 2. Red Stars (Venray) 28 pnt, 
3. Megacles (Weert) 26 pnt, 4 Armada (Berg en Dal) 10 pnt, 5 Will van Zoelen 
5 pnt. 

Helaas een geringer aantal deelnemers dit jaar. Het tijdschema kon goed 
gevolgd worden. De tafels stomen erg :ruim opgesteld en het publiek kon de 
wedstrijden via de telborden goed volgen. Er moesten te vaak spelers worden 
opgeroepen, waarschijnlijk orrdat in het restaurant de ontknoping van het EK 
schaatsen te zien was. Het is altijd weer een gezellig toernooi. B. van 
Geffen van Never Despair was de verrassing van het toernooi doordat hij de 
Heren Sl won. Ook in de lagere klassen waren er wel verrassingen, maar dat 
kwam dan vooral orrdat ik als b. g. in december, als de plaatsingen gebeuren, 
niet beschik over kompetitieresultaten of ranglijsten van de Brabantse deel
nemers. Bij de niet-Brabantse deelnemers in de lagere klassen is dit natuur
lijk nog moeilijker. 

J. Maas b.g. 

RJNl'EN VERENIGINGSPRLJS: 1. Belcrum 
2. '!he Back Hands 
3. Hotak'68 
4. Het Markiezaat 
5. smash'70 
6. Prinsenbeek 
7. SAR'72 
8. B.S.M. 

I:W'1ES ENKEL B 

27 pnt. 
23~ pnt. 
22~ pnt. 
15 pnt. 
12~ pnt. 
10 pnt. 

9 pnt. 
9 pnt. 

1. A. !<Wak (B:i<X Harrls) 2. E. van Driel (atl) 
3/4. M. ~ (lbtak) / S. Paetzel (Ifi<:X Harrls) 

[11.MES ENKEL C 
1. M. M.lsters (Mar.kiezaat) 2. N. de c:ran (lbtak'68) 
3. M.~ (Wil van Zoelen) 

DAMES ENKEL D 

21/9 21/18 

21/15 21/12 

1. C. Kruijssen (Besro-Il:ere) 2. H. B.ilknan:; (~) 21/17 14/21 21/14 
3/4. A. SUijkerb.ri.jk (Wil van Zoelen) / r. van Aalst (Srash'70) 

[11.MES ENKEL E 
1. A. B..llkrcans (Pr:i.rseri:ieek) 
3. M. ~jzer (Be.lcrun) 

[11.MES ENKEL F 

2. c. M:>l (Be.lcrum) 

1. H. de :&k (M:uki.ez,aat) 2. R. de FDrt (M:u:kiezaat) 
3/ 4. J. JCXEa'l (M:u:kiez.aat) / M. van cap?l 1 e (Wil van Zoelen) 

[11.MES ENKEL Sl 
1. M. ~ (lbtak'68) 2. S. Paetzel (Ifi<:X Harrls) 
3/4. E. van Driel (Ori.) / A. !<Wak (Ia::k H.:u'Iis) 

[11.MES ENKEL S2 

- -----

21/17 21/19 

21/18 19/21 21/18 

21/15 21/14 · 

) . 



1. J. van Q;ta (SmS'h'70) 2. A. B.ill:nans (Prinsai::leek) 22/20 21/ 5 
3/4. K. Martens (Belc:run) / I. van Aalst (SmS'h'70) 

I1IMES IlJlEEL B/C 
1. M. Sc:h:x:re/N· de Cran (lbtak'68) 21/18 13/21 21/17 
2. M. Wi~. van r:riel (T.C.0.'78/Qtl) 

I1IMES IlJlEEL D/FIF 
1. K. Martens/J. van Akkeren (B:ilcrum) 1 21/18 11/21 22/20 
2. c. Kru.i.jssery'M. Kraters (B:S:x>-~iaa Versa'51) 

HrnEN ENKEL B 

1. T. Vcg:i]aar (T.C.S.) 2. G. Q-s9:>1 ink (lbtak'68) 21/13 21/12 
3/4. R. v.d. Vorst (B:ilcrum) /R. van El.zakker (lbtak'68) 

HrnEN ENKEL C 
1. L. Gijsen (IB<:k H3rrls) 2. W. 't lboft (SAR'72) 20/22 21/14 21/18 
3/4. J. 't lboft (SAR.'72) /M. Maas (SAR.'72) 

HrnEN ENKEL D 
1. M. v.d. Ibrst (IB<:k H3rrls) 2. R. Scb:x:n (Pap:mredit) 21/23 21/14 21/10 
3/4. G. Nijkanp (B:ilc:run) /M. Eicrrerik (B:ilcrum) 

HrnEN ENKEL E 
1. A. Sd'Dltus (Milidez.aat) 2. W. I..amîers (J:e Kroc:n) 21/15 21/ 7 
3/4. A. van As (lbtak'68) / E. van Dijk (T.T.C.E.) 

HrnEN ENKEL F 
1. c. van 't lbf (SmS'h'76) 2. L. Gcmîers (SmS'h'70) 21/12 22/20 
3/4. T. ~ (Viaa Versa'51) / L. v.d. li:n:'St (SmS'h'70) 

HrnEN ENKEL G 
1. F. G:Jme:ra 1 (B:lck H3rrls) 2 • F. Broes (R::x:sa'rlaal) 21/17 21/10 
3/4. R. de IBa.M (Viaa Versa'51) /W. Dielarans (Belc:run) 

HrnEN ENKEL H 
1. A. Rrijcjl (Fijnaart) 2. E. Ranijn (Sioo) 21/18 21/13 
3/4. R. v.d. H:rl.jda'l (B.S.M.) / J. Fran::ken (M:rrkiez.aat) 

HrnEN ENKEL Sl 
1. B. van Geffen (Never D?F{air) 2. R. v.d. Vorst (Belcrun) 21/11 21/19 
3/4. G. Q:sselink (Ibtak'68) / J. SdDemakers (B:ilcrum) 

HrnEN ENKEL S2 
1. G. Nijkanp (Belc:run) 2. J. Maters (B:lck H3rrls) 21/13 22/20 
3/4. J. M:Bs (SAR.'72) / P. de Bruijn (B:lck IJarl?s) 

HrnEN ENKEL S3 \. 
1. W. Dielarans (Belc:run) 2. c. van U:B"h:1.It (B.S.M.) 
3/4. F. G:Jme:re1 (fila:::k H:mis) / G. Pi.jnE!'l (Milidez.aat) 

21/14 !6/21 21/19 

HrnEN IlJlEEL B 
1. G. Q:sseljn]ytE. ~ (Ibtak'68) 21/18 20/22 21/ 4 
2. R. v.d. Varst/W. Ni jkanp (Belc:run) 

HrnEN IlJlEEL c 
1. M. M:BsjW. 't lb:>ft (SAR.'72) 21/16 18/21 21/18 
2. J. 't lb:>ft/E. van R:loJert (SAR.'72/1'.T.C.E.) 

1 ,::Y 



HrnEN IlJfEEL D 
1. J. Marters/R. I..al.&erijssen (Back Han:ls) 
2. P. JocsayG. Nijkanp (Belcrun) 

21/16 21/10 

HrnEN IlJfEEL E 
1. H. Ge.ranisjH. Srrans (B.S.M.) 
2. P. Iàliriks;M. v.d. Broek (B:tdc Harrls) 

16/21 21/18 21/19 

HrnEN IlJfEEL F 
1. J. v.d. VenjR. Verst.egen (Sioo) 
2. P. Uit:dei1aag/L. Gamers (S:rash'70) 

21/19 21/ 9 

HrnEN IlJfEEL G 
1. E. Vrije/C. v.d. U3e1h:ut (B.S.M.) 
2. E. v. Ginreka'VJ. den ODa1 (T.C.0. '78) 

21/16 15/21 22/20 

HrnEN IlJfEEL H 
1. K. Giargi/A. Willatse (Prinseri:ieek) 
2. A. KrijçWD. van rriel (Fijraart;S:rash'76) 

12/ 21 21/16 21/19 

H::!t Arrlre R:nt:x:utstoermi dat in 1988 is irgesteld bij gelegaih:rid van het afs:::hilii 
van de heer A. Rarb:uts als V\'.Xlt'Zitter van de Vu:jitse 'Tufeltainisverenig:in:J JEEP, is 
een jaarlijks te J:nrlen toern:lOi v.aaraaI1 lerlen kunnen dee1raren van de \Tujltse tafel
tem:isvei:enigirgen J .c. v. ' JEEP En p .J .s. 
D:eliane staat cp=.n voor hera1 die niet h::ger spelm dan de vijf<È klasse van re N.T.
T .B. , darres die niet hcger spel.En dan de afdel:În:J Bral:ant en junioren die niet hcger 
uitkcrra1 in de katp:?ti.tie dan re afdel:in:J Brabant. 

H::!t toem::oi wordt goo:rgan:isreni dcor vert.egen.a:n:dge.rs van de l:et:rokken verenigirgen 
En bij tcert:a.n:t gehall?n in een van de acx:x::nm:rlatie van de l::etrokken verenigirgen. 
In 1989 Y.el:d het toem::oi gehall?n in re zaal van P.J.s. . 
cp vrijdëg 1 dm::niJe.r Y.el:d te:.µ1ien net de v.eJstr.ijden voor re i::eni.aren. Er waren in 
totaal 28 CÈe.1.IB'rerS. 

D:x:mni.d:3el van een p:llie systeem Y.el:d er een. splits:in:J geraakt in een A- en een B
kl~. 

Wimaar in re A-klasse ~ J. Rome (P.J.S.) die zidl in re finale re rrrerdere tc:x:n:e 
over B. M3a5 (JEEP) • 
In re B.kl~ tcrrrle E. van de St:ea1 (J.C.V.) zidl het~ d:x:!r in re finale te 
zeg:ivieren over H. Rome (P.J.S.). 

Ie reer En nev.ra.IW Ratb:uts waren re rele avcrrl aant.BZig en volgien gesp:mre1 de ~ 
ric:ht.:inJen van re diverse spelers. Qn cin::a 23.00 ken re heer R:IIi:x:llts en pr-ijzen uit
:re:iken. L8anB -was er n:xJ ruim gelegaih:rid an na te p:qiten en te genieten van een hapje 
m een drankje. 

.... 
cp zat.en:la3 2 de:o:nb3r v.er:cÈI1 de v.eJstr.ijden voor re juni.arm ge:;p:iel.d. Aan aeze· vm
strijden w=rd reel~ d:x:!r 24 jagera1. Via een p::ule afvalsysteen en diverse rer
kars~ karl:?n uite:irrlelijk de tv.ee st:er:ksta1 gaan strijden an re ereplaatsm. re 
eerste plaats~ cppëist d:x:!r Jeanrot ~ (J.C.V.) die zidl in re finale re rra?.r

rere tcrrrle over MarcEl Verhceven (JEEP) • 

enk de prijzen voor re jai;P ~ dcor de heer R:IIi:x:llts uitg?.reikt. Voor elke drel
reter v.es er l:x:warlien een herinrerirq. 

M. van Hx>ft-Galiart 
(P.J .S.) 
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UIT DE CLUBBLADEN 

In "IQ.uts" van t.t.v. stiphout te Heln'orrl een artikel over het ontstaan en 
de geschiedenis van onze sport. Veel is er niet beken:l over de oorsprong van 
het tafeltennissen, naar het is in elk geval niet ontwo:rpen of uitgevorrlen. 
F.en verhaal over het ontstaan is het volgende. En:Jelse officieren in Irrlia 
bedachten uit speelsigheid een variant op het irrloortennis. Ze gebruikten 
een balletje gemaakt uit een chanpagnekurk en een vierkant palet als slagma
teriaal. F.en tafelblad op schragen vornde het speelveld en een plank of een 
rijtje boeken dienden als hirrlernis. We spreken nu over dik horrlerd jaar 
te:rug. Hoe de sport zich in die periode ontwikkeld heeft weet u natuurlijk 
allerraal.. 

Bij t.t.v. O.T.T.C./cr Hollarrl in Oss vloeit voortaan Donurelsch bier, uit 
een nieuwe tap aan· eert nieuwe bar. Ook het overige deel van het podimn zal 
een opknap:>eurt krijgen. 

In het clubblad van t.t.v. Kadans uit Best wordt een strenge controle op 
sportbroeken in de c::orrpetitie aangekorrligd. Daar wordt nog eens nadrukkelijk 
aan toegevoegd "D..ls geen boxershorts". De :redacteur van de Mixed is het daar 
roererxi iooe eens. 

Bij t.t.v. Illto in Tilburg wordt een telefoontikker aangeschaft. Dit orrdat 
gebleken is dat sanunige mensen de telefoon veelvuldig gebruiken om vriendjes 
en vrierrlinnetjes te bellen. Imr de tikker kan gemakkelijker gecontroleerd 
worden voor hoeveel geld er zoal gebeld wordt. Misschien is het ook nog 
raadzaam om een telefoonslot aan te schaffen. Op die manier kun je de tele
foonkosten nog beter beheersen. 

Ook in "Balcontact" van t.t.v. Son en Breugel een artikel over de nieuwste 
tafeltennisrocx:le. Steeds langer wordende broeken en zelfs witte shirts met 
opdruk verschijnen er achter de tafel . De wedstrijdsecretaris van t.t. v. Son 
en Breugel wijst erop dat het ook arrlers kan, want de welpen spelen wel in 
clubtenue. Misschien dat er nog wat meer verenigingen in h\.ll1 clubblad aan
dacht kunnen besteden aan dit oprukkerxie fenomeen. Om spelen we binnenkort 
misschien weer in clubkleding tegen elkaar. 

Bij t.t.v. Belcnnn te Breda wordt de tafeltennisvrije periode benut om aller
lei arrlere clubaktiviteiten te organiseren. We noemen er een paar: wildtoer
nooi, nederlaagtoernooi, recreantenontmoeting, nieuwjaarsreceptie en een 
puzzel (warrlel)tocht. 

De voorzitter van t.t.v. Never Despa.ir uit Den Bosch vestigt nog eens de 
aandacht op alcohol en nicotine. Er wordt niets vertx:>den, maar het is niet . 
gezorrl en niet-rokers hebben last van rokers. En is al die drank nu nodig? 
Pak ook eens een alternatief. Alcoholvrij bier smaakt uitstekend! 

De "Clubgalm" van t.t.v. A.T.T.C.'77 uit Aarle-Rixtel is een literaire ni

briek gestart. De eerste bevat twee gedichten en zijn van een knap hoog 
niveau. Zitten er daar soms onbekende talenten? 

Bij t.t.v. Tios'67 in Tilburg is het oude doorgezakte bankstel vervangen 
door een nieuwe. Er kan dus weer genist worden na een vennoeiende tafelten
nispartij. 
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T.t.v. Budilia uit Budel heeft een karnavalesk getint toernooi achter de 
nig. Iedereen was verplicht zich te verkleden, venocmunen of onherkenbaar te 
maken. En er noest getafeltennist worden met iets, maar niet met een batje. 
Broodplanken, tennisrackets, koekepannen e.d. werden gebruikt. 

Bij t.t. v. Tanaka in Etten-Leur gaat het de goede kant op. Er was weer leden
winst, maar het is nog lang niet voldoende. Daarom is er weer een ledenwerf
actie gehouden in plan Hooghuis in Etten-Leur. 
Of het daadwerkelijk nieuwe leden heeft opgeleverd iooet de toekomst leren. 

In "'t I.euterke" van t.t.v. Red star'58 uit Goirle een pleidooi voor de 
wanning-up. De schrijver ziet zelden tafeltennissers een wanning-up doen en 
legt nog eens het nut hieIVan uit en hoe je het iooet doen. Als de Red Star 
leden er vragen over hebben is hij bereid voor hen een persoonlijke wanning
up uit te schrijven. 

In "Krabbeltjes" van t.t.v. Unicrnn uit Geldrop staan een aantal spreuken. 
Deze willen wij U niet onthouden: 
, , Wie in de bekoring komt om zichzelf ernstig te nemen iooet maar even zijn 
pasfoto bekijken. 
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