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: )JIX l~J): 

ORG AAN van de N.î.T.B. afd. BRABANT 

REDACTIE; JOHAN HEURTER Langeakk.er 33, 5735 ND Aarle-Rixtel 

TELEFOON 04928 - 2017 

jaargang 39 nummer 7 NOVEMBER 1990 

VAN IE REDARTIE 

Het jubilelllll is in aantocht! NQ9' een paar maandjes en de festiviteiten barsten 
los. In deze Mixed kunt u het progranuna lezen. Zorg dat u aan de aktiviteiten 
deelneemt en bestel op tijd kaartjes voor de top 12. Dit evenement mag u 
niet missen. 
Verder leest U in deze Mixed weer een aantal nieuwtjes en vindt u info:anatie 
over allerlei tafeltenni saangelegenheden. 
Tot volgende maand. 

Johan Heurter. 

P.S. Wilt u bestuursmutaties of adreswijzigingen doorgeven aan het afdelings
bo:rrlsbureau op de daarvoor bestenrle fo:nnulieren eri niet aan de 
Mixedredaktie. 
Bij voorbaat dank. 
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De afdelin;J Brabant bestaat in 1991 50 jaar. Een feestcomité o.l.v. oud-voor
zitter '!hom de Jonge is op dit moment druk aan de slag met de voort>ereidin
gen voor de festiviteiten. Elders treft u in deze mixed volop infonnatie aan. 
Ik ben ervan overtuigd dat het een zeer geslaagd feest gaat worden en hoop 
u op een van die activiteiten te mogen begroeten. 
In dat zelfde jaar virrlen op 12 en 13 januari de Brabantse Kampioenschappen 
plaats. Alhoewel dit natuurlijk een activiteit is die ieder jaar terugkeert, 
willen we toch een extra feestelijk tintje aan dit evenement geven. Varrlaar 
dat we besloten hebben in verband met het 50-jarig bestaan een viertal 
verenigingsprijzen uit te reiken. Aan deze verenigin;Jsprij zen zullen de namen 
worden verlxmden van 4 oud-voorzitters, die een belan;Jrijke bijdrage hebben 
geleverd aan de tafeltennissport in Brabant. 
Jeugd-jongens N. v. Salfischberger trofee 
Jeugd-meisjes : T. v. otterdijk trofee 
Senioren-heren : c. Hobbelen trofee 
Senioren-dames : T. de Jonge trofee 
Uitreiking vindt plaats na afloop van het toernooi. Ik hoop dat velen in de 
gelegenheid zullen zijn om deze extra feestelijke Brabantse Kampioenschappen 
te bezoeken. De tafeltennisvereniging Stiphout zal er weer zorg voor dragen 
dat het een geslaagd toernooi wordt. 
Raym:>rxl Gradus 

MElEDELINGEN urr HE:r AB 

Zoals misschien al bekerxl is, treedt Jan van '!'oor tijdens de volgerxle alge
mene ledenvergadering (mei' 91) uit het afdelingsbestuur. Zijn taak als alge
hele competitieleider zal dan overgenomen worden door Cees van Roosendaal 
uit Geldrop. cees zal in januari ad-interim benoenrl worden in het AB en dan 
toetreden tot de competitieconunissie om ingewerkt te worden. Hij zal dan de 
pers- en propagarrlaconunissie verlaten. 
Hein Tinunennans uit Veghel heeft op dit moment zitting in twee conunissies. 
Hij zal echter de competitieconunissie verlaten, maar blijft wel actief binnen 
de _pers- en propagarrlaconunissie. 

Wilt u de data van de Regiovergaderingen alvast noteren: 
maarrlag 14 januari 1991 regio Den Bosch 
dinsdag 15 januari 1991 regio West-Brabant 
dorxlerdag 17 januari 1991 regio Eindhoven 

NlTB AFlELIOO BRAmNI' 50 JAAR! ! ! 

In april 1991 is het 50 jaar geleden dat de afdeling Brabant van de Neder
la.rrlse Tafeltennis Bom werd opgericht. Een jubileum derhalve waarbij uit
gebreid zal worden stilgestaan. 

Reeds in een vroegtijdig stadium, t.w. 30 maart 1989, werd een speciale ju
bileumcommissie geïnstalleerd. In deze conunissie hebben zi1;-ting de heren: 
'!hom de Jonge - voorzitter 
Rien van '!hoor - secretaris 
Ton Jongenelen - financiën 
Peter v. Iersel - lid 
De connnissie heeft zich van meet af aan tot taak gesteld om aan het haar ter 
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beschikki.n;J gestelde budget een zinvolle bestenuning te geven en het niet te 
laten bij een obligate receptie. 
De hoofdlijnen voor de jubilelilllViering zijn thans definitief uitgezet en de 
corrnnissie is van mening dat het geplande programma aan alle geledingen binnen 
onze afdeling iets te bieden heeft. 

Het voorlopig samengestelde programma ziet er als volgt uit: 

- ZONDAG 20 JANUARI 1991: 
Official-toernooi te Tilburg 

Aan dit toernooi mogen deelnemen; 

- alle bestuursleden van de bij de N. T.T. B. afdeling Brabant aangesloten 
. verenigingen. 

- alle leden van het afdelingsbestuur. 
- alle leden van de diverse corrnnissies binnen de afdeling Brabant. 
- degenen uit de afdeling Brabant die zitting hebben in het hoofdbestuur 

enjof enig landelijke conunissie. 

In week 46 kunt u de uitnodigingen met inschrijffonnulieren voor dit toer
nooi tegemoetzien. 

- VRIJDAG 1. ZATERDAG 2 EN ZONDt\G 3 FEBRUARI 1991: 

Europees Top-12-toernooi te 's-Hertcx:renbosch 
De jubileumcormnissie is er zeer mee verguld dat het hoofdbestuur gevolg 
gegeven heeft aan het reeds 5 jaar geleden gedane verzoek om, indien het 
Top-12-toernooi in 1991 aan Nederland zou worden toegewezen, dit toernooi 
bij wijze van geste aan de gouden jubilaris, in de afdeling Brabant te 
organiseren. 
Hoewel de corrnnissie niet rechtstreeks betrokken is bij de organisatie be
schouwt zij dit evenement als een onderdeel van de jubilelilllViering. 

- RJZZEL- EN REBUS-AKI'IE VOOR DE BRABANTSE JEUGD: 
Gelijktijdig met het bulletin "Rond de Tafel" van 3 oktober j.l. werd aan 
alle verenigingen een vijftal exemplaren van zov.rel puzzel als rebus toege
zonden, zulks met het verzoek om, zo nodig, zelf voor venneerdering van 
het aantal exemplaren te zorgen. De oplossingen van zov.rel rebus als puzzel 
dienen uiterlijk 15 december 1990 binnen te zijn bij de secretaris van de 
corrnnissie, dhr. R. van '!'hoor, v.d. Elsenstraat 21 te Etten-leur 

Voor de inzenders van de goede oplossingen zijn maar liefst 160 kaarten 
beschikbaar voor het Top-12-toernooi, te weten 80 kaarten voor de zater
dag en 80 kaarten voor de zondag. 

Met deze actie is, al thans naar de mening van de conunissie, naar onze jeugd 
toe een positieve invulling geven van de jubilelilllViering, namelijk het 
bieden van de mogelijkheid om te kijken naar de Europese "kanjers", daannede 
tevens beogend een stuk promotie van onze zo geliefde tafeltennissport. 

- ZATERDAG 20 APRIL 1991: 

"ABRAHAM''-toernooi te Oosterhout 

Orrdat het gaat om een 50-j arig jubileum heeft de corrnnissie met opzet gekozen 
voor Oosterhout. In deze stad namelijk wordt jaarlijks de zogenaanrle 
"Abraham-dag" gehouden voor 50-jarigen. 
Dit toernooi is besterrd voor alle 50-jarigen EN OUDEREN binnen onze afde
ling. Medewerking aan dit toernooi wordt o.a. verleend door het plaatselijk 
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"Abrah.am"-comité, waardoor het geheel een apart tint:je krijgt. De inschrijf
fonnulieren zullen tijdig (week 10) aan alle in aanmerking komende personen 
worden gezonden. De toernooivonn is mede afhankelijk van het aantal in
schrijvingen en blijft derhalve nog een verrassing. 
De "echte" 50-jarige deelnemers (degenen die op 20 april 50 jaar zijn of 
dit in de loop van 1991 nog worden) wacht een extra verrassing. 

- ZATERDAG 20 APRIL 1991 TE OOSTERHOtJr: 

In het kader van het 50-jarig jubileum heeft de conunissie gemeend om, naast 
allerlei activiteiten voor de eigen geledingen, ook iets te moeten doen 
voor onze gehandicapte rnedesporters. Vanuit die gedachte is het idee geboren 
om aan de N. I. s. (Nederlandse Invaliden Sportbond) afdeling Brabant een 
sportdag aan te bieden. Vanuit de N.I.S. is hierop in zeer positieve zin 
gereageerd. Men ziet in deze aangeboden sportdag een goede follow-up van _ 
de vorig jaar in Assen gehouden wereldkampioenschappen voor gehandicapten. 

Op 20 april 1991 zullen derhalve in sporthal Arkendonk ook een aantal demon
straties te zien zijn van o.a.: zit-volleybal, rolstoel-basketbal, tafel
tennis en mogelijk nog een aantal andere sporten. 

- ZAT.ERD.?-.G 27 APRIL 1991 TE OOSTERHour 

Op deze dag vindt het officiële gedeelte van de jubileumviering plaats. 
Van 17.00 tot 19.00 uur wordt in CUltureel Centrum "DE BUSSEL" aan het af
delingsbestuur een receptie aangeboden. 
Na afloop van deze receptie wordt de jubileumviering besloten met een grote 
feestavond, eveneens in CUltureel Centrum "De Bussel", een avond met een 
zeer gevarieerd progrannna en de nodige verrassingen. 

CADEAU 

Bij een jubileum behoort in de regel een cadeau. Zo ook bij het gouden jubi
leum van de N.T.T. B. afdeling Brabant, althans naar de mening van de conunis-
~e. , 
Bij het zoeken naar een passend geschenk voor het afdelingsbestuur stuitte 
de conunissie op het probleem dat, gezien het ontbreken van een eigen accom
modatie, het aanbieden van een geschenk in stoffelijke vonn een delicate 
kwestie is. Na de meningen binnen het A.B. gepeild te hebben heeft de conunis
sie besloten over te gaan tot het openen van een speciale bankrekening. Hierop 
kunnen de verenigingen dan hun bijdrage aan het jubileum-cadeau storten. 
Het ligt in de bedoeling om het aldus ingezamelde geld als cadeau aan te 
bieden aan het recipiërende afdelingsbestuur, hetwelk daarna dit bedrag in 
een nog nader te bepalen vonn ter beschikking zal stellen van de Nederlandse 
Invaliden Sportbond afdeling Brabant. 

'Ibt zover het voorlopig overzicht van de in vert:>and met het gouden jubileum 
gemaakte plannen. Ten aanzien van de realisering ervan zullen u in de komen
de tijd regellllatig berichten, verzoeken en inschrijffonnulieren worden toe
gezonden. 

'Ibt slot nog dit. Met het voorgaande is de conunissie van mening een zinvolle 
bestemming te hebben gegeven aan het haar ter beschikking gestelde budget. 
Het welslagen hangt, uiteraard, mede af van uw aller interesse en medewerking. 
Wij spreken nu reeds de wens uit dat achteraf eeri ieder zal kunnen zeggen: 
"HEI' WAS MEI' RECHT EEN GOUDEN JUBIIEUM. 11 

Namens de jubilel..IltlCOitlillssie, 
'!hom de Jonge, voorzitter 
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In 1991 zal de afdeling Brabant van N.T.T.B. haar gouden jubileum vieren. 
Tijdens de voo:rbereidingen voor dit feest heeft onze cormnissie zich het hoofd 
gebroken over de mgelijkheden iets v90r de jeugd te organiseren. Gezien de 
overvolle wedstrijdkalerrler was het noch mgelijk noch gewenst een of ander 
toernooi te organiseren. 
raar wij onze jeugd toch graag bij de jubilemnviering willen betrekken doen 
wij u hie:rbij een tweetal prijsvragen toekomen, die u naar behoefte van uw 
jeugdleden kunt concipiëren. De rebus is bedoeld voor kinderen tot en met 
13 jaar; het kruiswoordraadsel voor de oudere jeugd. 
Ieder jeugdlid, dat als lid bij de N.T.T.B. is aangemeld, kan meedoen. Als 
prijzen hebben wij een aantal vrijkaarten beschikbaar voor het Top-12 toernooi 
dat op 1, 2 en 3 februari aanstaande in het kader van het jubileum te 
's-Hertogenbosch wordt aangehouden. De wirmaars zullen dus in de gelegenheid 
zijn om de Europese kanjers aan het werk te zien. 
De oplossingen dienen uiterlijk 15 december 1990 ingezonden te worden aan 
het secretariaat van onze connnissie: van den Elsenstraat 21 4872 'lG 
Etten-leur. 
De kruiswoordpuzzel moet in haar geheel Worden ingezonden - dus niet alleen 
de gevonden oplossing welke op de twee laatste regels moet worden ingevuld. 
Denk eraan dat ook de overige gegevens op de fonnulieren worden venneld. 
Wij wensen uw jeugdleden veel succes bij het oplossen van de puzzels en hopen 
dat een groot aantal leden van uw vereniging het Top-12 toernooi zal kunnen 
bezoeken. 

Namens de jubileuroc::ommissie van de afd. Brabant van de N.T.T.B. 

P. van Iersel 

~'IDP12 

Een leuk idee kwamen we tegen in "Shot", het clubblad van ttv Vice Versa'51 
uit OUdenbosch. In 1991 bestaat deze vereniging 40 jaar en daarom zal 
Vice Versa als verjaardagscadeau aan de leden op zaterdag 2 februari het 
vervoer naar de Top-12 in Den Bosch voor haar rekening nemen. Voor alle leden 
van Vice Versa een reden te meer om nu snel kaartjes te kopen voor dit top
evenement. 
En misschien is dit een idee voor andere verenigingen. 

Hieronder nogmaals de voo:rverkoopad.ressen: 
Eirrlhoven, Posno-Sport, Heezerweg 212, 040-11,8917; Hellrond, J. Meulendijk 
(Stiphout), 3e Haagstraat 40, 04920-42238; Hoogerheide, M. Somers (Hotak'68), 
OUde Stee 7, 01646-13475; Rosmalen, P. Tiebosch (Never Despair), Aaborch 8, 
04192-18477; Tilburg, M. van Veggel (Besbo-Irene), Insulindestraat 3a, 
013-360236; Tilburg, Posno-Sport, 'Iheresiaplein 11, 013-355916; Veldhoven, 
H.van den Broek (Veldhoven), Molenberg 14, 040-544233; VUght, F. Elissen 
(J.C.V.), Klein Brabant 192, 073-560496. 

Toegangsprijzen 

Passe-partout (alle dagen) 
Vrijdag 1 febuari 
Zaterdag 2 f ebuari 
Zondag 3 februari 

Voo:rverkoopprij zen· 
(N.T.T.B.-leden) 
F 50,--
F 12,50 
F 22,50 
F 22,50 

Zaalprijzen 

F 60,-
F 15,-
F 27,50 
F 27,50 
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TIV IE ID.IS OPEN!' NIEDWE ZAAL 

Ruim 200 toeschouwers waren bij t.t.v. De Rots in Boxtel aanwezig om te ge
nieten van een vierkamp tussen Paul Haldan, Danny Heister en de gebroeders 
Ron en Henk van Spanje. Dit alles in verl>and met de opening van de nieuwe 
acconnnodatie. Op hetzelfde terrein, van Huize de La Salle, beschikt t.t. v. 
De Rots nu over een grotere speelzaal met kantine. Na het openingswoo:i::'d van 
voorzitter Henk IJsseldijk sprak burgemeester Rornbouts de aanwezigen toe. 
Helaas kon hij niet bij de demonstratie aanwezig zijn, waardoor hij een stuk 
tafeltennispromotie mis liep. Na de felicitaties van afdelingsvoorzitter 
Raynond Gradus kon Jeroen 'Iheeuwes, met wat moeite, de zaal officieel openen. 
overigens won Paul Haldan de vierkamp. 

Veel verenigingen die meedoen aan het Taptoetafeltennistoernooi doen dit 
o.a. in de hoop daar een aantal jeugdleden aan over te houden. Belangrijk 
bij dit streven is een goede "follow-up", de opvang van deze potentiële jeugd
leden. 

Om de verenigingen bij deze opvang te helpen stelt de afdeling Kadervorming 
en Sportontwikkeling van de N.T.T.B. momenteel een lespakket samen. Dit les
pakket bevat voldoende materiaal om een groep potentiële jeugdleden in 5 tot 
6 lessen kennis te laten maken met de tafeltennissport. We denken dat dit 
ideaal materiaal is om te gebruiken als "follow-up" voor Taptoe: 
- U nodigt de deelnemers aan Taptoe uit om gratis deel te nemen aan de 5 of 

6 tafeltennislessen. 
- Na deze lessen, dus na 3 tot 6 weken, bepalen de kinderen of ze lid willen 

worden van uw vereniging. 
- De nieuwe leden brengt u daarna onder in de bestaande trainingsgroepen. 

De afdeling Kadervorming en Sportontwikkeling wil dit nieuwe materiaal graag 
presenteren aan de Brabantse verenigingen die een Taptoetafeltennistoernooi 
o:r:ganiseren. Dit wordt geen droog verhaal. De bedoeling is, om de oefeningen 
e.d. onmiddellijk in de praktijk te testen, dus de deelnemers dienen hun 
sportspullen mee te brengen. 

Een en ander gaat plaatsvinden op zaterdag 8 december in de zaal van t.t.v. 
Unicum, Kalanderstraat 19a in Geldrop. Aanvang om 10. 00 uur. Einde om ± 16. 00 
uur. 
In de middagpauze wordt voor een lunch gezo:r:gd. 
Deelname aan deze dag is geheel gratis. 

Deze dag is dus uitdrukkelijk bedoeld voor de mensen binnen uw vereniging 
die zich bezighouden met de opvang van nieuwe jeugdleden. 

U kt.mt namens uw vereniging een of meer mensen opgeven voor die dag, middels 
een telefoontje of briefje aan mij. Graag namen en adressen, dan kunnen wij 
de deelnemers t.z.t. persoonlijk nog een uitnodiging sturen. 

Na de presentatiedag wordt het materiaal nog bijgesteld n.a.v. de opcJedane 
ervaringen. Vóór 1 januari 1991 wordt het materiaal dan gratis toegestuurd 
aan de deelnemende verenigingen. · 
Op een later moment worden vennoedelijk ook de andere Brabantse verenigingen 
voor deze dag uitgenodigd via "Rond de Tafel". Een en ander is afhankelijk 
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van het aantal inschrijvingen die wij als gevolg van deze -brief krijgen. 
namens de Pers- en Propagandacommissie 
Cees van Roosendaal 
Iambertushof 9 
5667 SB Geldrop 
tel. : 040-85354 7 
tel. kantoor: 085-697119 

Een reactie op het verhaal van de heer Schuunnan in Mixed nr. 6 van septem
ber 1990. 

Nog niet zo lang geleden was tafeltennis een sport. Tegenwoordig mogen be
stuurders tafeltennis geen sport meer noemen maar is onze sport een produkt 
geworden. 

Wanneer onze sport inderdaad een produkt is, is het produkt dat wij maken 
kennelijk een produkt dat slechts voor een "elite" groep interessant is. Te
recht? Ik vind van wel. 

Het spelletje dat door de nationale en de internationale top wordt gespeeld 
is gericht op RESULTAAT. Hoe dat resultaat wordt bereikt is voor insiders 
helaas bijzaak. Om een goed resultaat te kunnen bereiken is het kennelijk 
nodig om veel korte rally's te spelen. Een echte rally ontstaat soms ..... 
per vergissing. 

Zonder commercieel te zijn onderlegd stel ik mij voor dat de maker van een 
produkt zijn produkt graag wil verkopen. Om zoveel mogelijk mensen te kunnen 
bereiken houdt hij bij het maken van zijn produkt rekening met de wensen van 
zijn toekomstige klanten. 

De beleidmakers in de tafeltennissport hebben er kennelijk geen behoefte aan 
om aan een groot publiek te verkopen. Januner want de tafeltennissport KAN 
OOK AIS KIJKSPEL zeer de moeite waard zijn. 

Liepen de minder deskundige tafeltennisliefhebbers en mogelijke toekomstige 
leden niet massaal uit toen het Franse duo Purkart en Secretin op diverse t 

plaatsen in Nederland hun show opvoerden. Het RESUIJI'AAT WAS VOOR EEN KEER ~ 
ONBEI.ANGRIJK. De consument kon eens een keer echt genieten van HEI' PROIXJicr' > 

TAFEI.lI'ENNIS en/ of DE SroRI' TAFEIJI'ENNIS. 

Natuurlijk heb ik niets tegen de wedstrijdsport, maar is het niet de hoogste 
tijd dat we de sport zodanig aanpassen dat tafeltennis ook een sroRr wordt 
waarvan je als KIJKER mag GENIEI'EN. 
Of tafeltennis dan een PROIXJicr' of een sroRr genoenrl wordt vind ik dan niet 
meer belangrijk. 

Waarom kunnen wij onze sport niet zodanig aanpassen dat bijvoorbeeld ook 
verdedigers weer bestaansrecht hebben? 

Het beste tafeltennis dat ik de afgelopen jaren gezien heb was op een dinsdag
avon:l in Hoogerheide bij TIV Hotak'68. De topselectie van Hotak trainde er 
zoals iedere dinsdagavond. Alle oefeningen werden in een hoog tempo en met 
vele lange rally's uitgevoerd. Toen ik tenig naar huis reed dacht ik: Wanneer 
an tafeltennis zo in wedstrijdverband worden gespeeld? 
Als het zover komt zal ik niet de enige zijn die . de topevenementen in de 
zaal van Irene komt bezoeken. 



Met trots kan dan in Studio Sport worden aangekondigd- VERNIEUWDE TAFEUI'ENNIS 
nu echt om van te genieten! 

M. Verbrugge 
trainer van 
TIV Will van Zoelen te Putte. 

J.T.L.~ 

**************************************************************************** 
* * 
* * 
* * * 'I'IV Breda zoekt met spoed een JTL-er voor woensdagavond van 18.15-20.30 * 
* uur ter versterking van het technisch kader. * 
* Voor meer informatie: * 
* Huub Anserns, 076-611454 (na 19.00 uur). * 
* * 
**************************************************************************** 

~IN 'T KOR!' 

Eagle Star, de hoofdsponsor van de N. T.T. B. , heeft gebruik gemaakt van de 
optie en het contract verlengd met twee jaar. Tot en met de Olympische Spelen 
zal Eagle Star als sponsor optreden. Met de S:ponsoring is voor de komende 
twee jaar 700.000 gulden beschikbaar gekomen, waarvan het grootste gedeelte 
voor de top is . Technisch directeur Jan Vlieg wil de financiële middelen 
aanwenden om de selectiespelers meer internationale ervaring op te laten 
doen en voor trainingskampen. 

Tijdens de Open Roemeense Kampioenschappen heeft Emily Noor uit Oss de kwart
finale bereikt. Daarin verloor ze van de Roemeense Bogoslog. Mirjam Hooman
Klopppenburg kwam tot de halve finale en Bettine Vriesekoop wist het toernooi 
zelfs te winnen. Bij de heren ging de overwinning naar de voormalige Roemeen 
Paul Haldan. 

Fons Pudelko, lid van onze Brabantse ereraad, speelt 60 jaar aktief tafelten
nis. Dit opmerkelijke feit is voor ttv OKI uit Eindhoven reden om Fons een 
receptie aan te bieden op zondag 18 november van 17.00 tot 18.00 uur in het 
tafeltenniscentrum aan het kastelenplein te Eindhoven. 

mABANI'SE KAMPIOENSCllAPPEN 1991 

De Brabantse Kampioenschappen 1991 worden wederom georganiseerd door t.t.v. 
Stiphout. In de Citysporthal in Helmond speelt op zaterdag 12 januari 1991 
de jeugd en op zondag 13 januari 1991 is het de beurt aan de senioren. Voor 
de vereniging zijn dit jaar, i.v.m. het 50-jarig jubileum van de afdeling, 
extra prijzen te verdienen (zie •van de voorzitter'). 
U kunt nog inschrijven tot dinsdag 20 november (of het toernooi moet al eerder 
volgeboekt zijn). 
Meer informatie via het wedstrijdsecretariaat van uw vereniging, of bij M. 
van Hoof, Kuypersstraat 3, 5708 ES Helmond, tel. 04920-41657. 
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OPIEIDINGEN 

In Brabant gaan de komende weken weer twee cursussen van start. Op 23 novein
ber begint in Eindhoven de opleiding tot Tafeltennistrainer A. De lokatie is 
de speelzaal van ttv Renata en de cursus vindt plaats op de vrijdagavond. De 
kosten bedragen 370 gulden. 
In Veghel start op 3 december de cursus Rekreatietafel tennisbegeleider. Op 
de maandagavond is de zaal van T.T.C.V./Nedlin de lokatie voor deze cursus. 
De kosten bèdragen slechts 40 gulden. 
Meer infonnatie bij: Albert Rooymans 

Olmebeek 14 
5501 CL Veldhoven 
tel: 040-535457 

Onlangs is er bij ttv J. E. E.P. te Vught een demonstratie van Showdown ge
weest. Aangezien deze sport een soort tafeltennis is, willen we u laten weten 
wat Showdown precies is. 

Wat is Showdown? 

Deze recreatieve sport werd tijdens de Paralyrnpis, die in 1980 in Arnhein 
gehouden werden, in Nederland geïntroduceerd. 

Showdown is een aangepaste vorm van het tafeltennisspel voor mensen met een 
visuele handicap. 

Er wordt gespeeld op een tafel ter grootte van een nonnale tafeltennistafel, 
echter omzoorrd met 'opstaande randen van 15 cm. hoog. Men speelt met een bal 
ter grootte van een nonnale tennisbal. 
De bal is gemaakt van hard plastic en er zitten kogeltjes in, zodat de bal 
geluid voortbrengt. In plaats van de bal over. een net te slaan, rolt men de 
bal met behulp van langwerpige batjes onder een dwarsplank door. Aan beide 
korte zijden van de tafel zit een zogenaarrd doelgat. De bedoeling is nu de 
bál bij de tegenstander in het doelgat te rollen. Tijdens de beoefening van 
deze sport dragen beide spelers een afgeplakte ski-bril, waardoor het gehele 
of gedeeltelijke gezichtsvermogen uitgeschakeld wordt. Zodoende leent deze 
sport zich bij uitstek voor integratie. Dx>r het dragen van de brillen is 
men een gelijkwaardige tegenstander. 
Men speelt tot één van de spelers 11 punten heeft, met 2 punten verschil. Er 
geldt een maximale speelduur van 15 minuten. · 
Dit is vanwege het hoge concentratie-vermogen wat nodig is om deze sport te 
kunnen bedrijven. De stand na 15 minuten is dan bepalend. 

Wanneer er een showdown-demonstratie bij u in de buurt is, moet u beslist 
eens gaan kijken. 
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Hoewel er geen Brabantse teams meer in de eredivisie heren uitkomen, toch 
iets over deze klasse. 
Dit seizoen exper.iinenteren we (alweer) met een nieuwe competitie-opzet. De 
teams van 4 personen spelen op volgorde van sterkte tegen elkaar. De sterkste 
twee van team A spelen tegen de sterkste twee van team B en de twee zwakste 
van A tegen de twee zwakste van B. Verder zijn er nog twee dubbels, samen 10 
wedstrijden. 
Na een halve competitie volgt er een nieuwe serie wedstrijden in twee ver
schillende groepen. De drie sterkste spelen in de karnpioensgroep een dubbele 
competitie en de drie zwakste teams komen in een dubbele competitie uit in 
de degradatiegroep. De samenstelling van die groepen is inmiddels bekend. 
Karnpioensgroep: Avanti, Blaeuwe Werelt en Tempo Team. 
Degradatiegroep: NMS Spb/Bartok, Scylla en Ver. Spaarbank. 

zo. 18-11 
zo. 25-11 
zo. 25-11 
za. 1-12 
za. 8-12 

za. 15-12 
za. 15-12 

za/zo 15/16-12 
za. 22-12 
za. 22-12 
zo. 23-12 
Kerstvakantie 
za. 12- 1 
zo. 13- 1 
ma. 14- 1 
di. 15- 1 
do. 17- 1 
za. 19- 1 
zo. 20- 1 
za/zo 26/27- 1 
zo. 27- 1 
zo. 27- 1 
vr/za/ 
zo. 1/2/3- 2 
za. 23- 2 
zo. 24- 2 
za/zo 2/3 3 

Nationale C-meerkampen halve finale Senioren 
Nationale A-meerkampen kwart finale Senioren 
Three Ball Nationale Jeugdmeerkampen, regionale ronde 
Nederlandse Kampioenschappen Senioren B en C te Zwolle 
Presentatiedag over Taptoetoernooi 
voor alle verenigingen in Geldrop 
Receptie ttv Stiphout i.v.m. 25-jarig bestaan 
Bestuurstoernooi regio Eindhoven bij ttv Eenentwintig te Beek 
en Donk 
Nederlandse Kampioenschappen Senioren A te Den Bosch 
Nationale C-meerkampen finale Senioren 
er Holland Maaslandtoernooi Jeugd in Oss 
er Holland Maaslandtoernooi Senioren in Oss 
Taptoetafeltennistoernooi Jeugd 
Brabantse Kampioenschappen Jeugd te Helmond 
Brabantse Kampioenschappen Senioren te Helmond 
Regiovergadering regio Den Bosch 
Regiovergadering regio West-Brabant 
Regiovergadering regio Eindhoven 
Receptie ttv arre/er Holland i.v.m. 50 jarig bestaan 
Officicaltoernooi te Tilburg 
Three Ball Nationale Jeugdmeerkampen 1/8 finale te Rotterdam 
Nationale A-meerkampen Senioren 
Nationale B-meerkampen Senioren 

Top 12 Senioren te Den Bosch 
Ranglijst C-toernooi 3 te Malden Jeugd C + Welpen D) 
Ranglijst B-toernooi 3 te Malden Jeugd B 
Oostdam top 10 te Enschede Senioren A 

Nu ttv De Rots uit Boxtel de beschikking heeft over een nieuwe, grotere zaal 
met kantine spreekt voorzitter Henk IJsseldijk in "Tennisb(l)atje" de hoop 
uit dat het ledental snel zal groeien. Het huidige aantal van 80 moet als 
het even kan oplopen naar 125. Daarom roept hij de leden op anderen aan te 
moedigen om ook lid van ttv De Rots te worden. 



Tafeltenniscentrum Albano van ttv Vice Versa 151 uit OUdenbosch. heeft een op
knap- en schoornnaakbeurt gehad. n:i.arom wordt in "Shot", het wekelijkse in
fonnatiebulletin, opgeroepen alles netjes te houden en de rorrnnel op te rui.men. 

T.T.V. Tanaka uit Etten-leur heeft een nieuwe voorzitter. Het is 'Ibn Groene
veld, voomeen penningmeester, die Anny van Rijckevorsel is opgevolgd. Op de 
ledenvergadering werd tevens besloten dat aan de bar ook Bavaria Malt bier 
verkrijgbaar moet zijn. Een positief besluit, dat door vele tafeltennisvereni
gingen ook al genomen is. Alleen valt me op dat vaak de prijs van Malt · hoger 
is dan van alcoholhoudend bier. En dat is nu géén goede ontwikkeling. 

In "D'n Opslag", het clubblad van ttv OKI uit Eindhoven, aandacht voor de 
reductieregeling van de gemeente Eindhoven voor mensen met een minimumin
komen. Misschien zijn er nog wel meer gemeentes waar zo'n regeling aanwezig 
is. LUs clubbladredakties: aan het speuren. 

Bij ttv Illto in Tilburg werkt niet iedereen mee aan het oprui.men van de 
tafels. Vandaar dat het bestuur aan de letters van Illto de volgende betekenis 
heeft toegekend: leer !]w '.I'afels Qprui.men. 

Zeven Veldhovense jeugdspelers zijn onlangs geslaagd voor het A-diplorna. In 
"toffelpraat" een verslag van de exarnernniddag bij Flash. Tevens staat het 
theorie-gedeelte van het vaardigheidsdiploma in z 'n geheel afgedrukt. Volgens 
oefernneester Jos Ras kunnen ook de gevorderde competitiespelers daar nog wat 
van leren. 

Bij ttv O.T.T.C./cr Holland uit Oss is men druk bezig met de voorbereidingen 
voor het gouden jubileum. Zo is een bouwcommissie druk bezig met verbouwen 
van het eigen home. Dat is wel behelpen bij het omkleden en douchen is helaas 
nu niet mogelijk. Maar in januari zal de accommcx:latie volmaakt zijn. 

In "Endeetje" van ttv Never Despair uit Den Bosch een verslag van een twee
daags uitstapje naar Cochem aan de Moezel. De 32 deelnemers deden mee aan 
allerlei aktiviteiten, zoals marathon dansen en rozenschieten. Uit het ver
slag van een zeer tevreden deelnemer blijkt dat het een bijzonder geslaagd 
weekeind is geworden. 

In "Kluts" van ttv Stiphout uit Helmond wordt gezocht naar wereldrecords bij 
ta~eltennis. De schrijver komt tot de conclusie dat die records er bij tafel
tennis niet zijn. Maar misschien kun je een duur-record (bv 48 uur tafelten
nissen) wel een wereldrecord noemen. 

Met de afdeling tafeltennis van J .E.E.P. te Vught gaat het goed. De ledenwerf
aktie heeft effect en het wachten is nu op het honderdste lid. 

T.T.V. Ka.dans uit Best heeft de kantine vernieuwd. Op een dinsdagavond is 
het officieel in gebruik genomen. Hoe? Dcx:>r wat te drinken! 

In "Netfout" wordt nog eens teruggeblikt op de viering van het 40-jarig be
staan van ttv J.C.V. uit Vught. Uit alles blijkt dat de viering nog lang in 
de herinnering zal blijven ·voortleven. 

Bij ttv Markiezaat worden de laatste tijd nogal wat geldbedragen ontvreem:l 
uit in de kleedkamer hangende kleding. n:i.arom doet voorzitter Koos Meijers 
de oproep om , , geen geld of waardevolle zaken in de kleedkamer achter te 
laten". Met andere woorden: Geef de dieven geen kans. 
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"n links nur rechts 

l. speler v. h. llcd.elft1l 
6. stempel 

10. h•venplaats 
H. op de post doen 
15. land In Azië 
16. dopper 
18. 11unstand 
19. liedje (Cfl9ClS) 
Zl. vlies,schll 
zz. driekleur 
23. en 011S treken 
Z4, sport•rikel 
Z6. buigen 
zn. onwel, ongesteld 
29. godin 
JO. proef, toets 
.32. ontkenning 
33. plooi 
34. hord 
35. eng 
37. 11Uzleknoot 
38. opnieuw 
39. lederen HÄ v.e. hal'lllOnlca 
41. ruit, venster 
0. k lnderdock 
45. 117lhol . fl,....,. 
47. unk011Cnd (•fk,) 
49. brlcvcnsnocr 
51 . cvropcun 
52, vlj 1, schuf 
53. 11UZleknoot 
54. blOCll 
55. vervoer11lddc 1 
56. 11annelijk dier 
57. voedsel gcbrulhn 
50. oosterlengte 
59. ·zw•k, bros 
61. llOk, n.p 
63. pil, k11:11 
65. chlnese 11U11t 
66. loven, prijzen 
67. zoetntervls 
69. tobbe, kuip 
71. edik 
7Z. dronk 
73. voorzetsel 
75. rivier In Oostenrijk 
77. roe, stok 
78. geweven· stof 
79. zuiver 
81. opgne, opdracht 
83. op de wijze Yin 
84. erg 
65. pluts bekend van klederdncht 
87. bcpulde hoeveelheid 
on. noto bene (aft.) · 
09. n"r beneden 
90. w1terdoorl&tcnd 
91. tcu, stuf, staak 
93. lager ondcnrijs (•fk.) 
94. vo 1 doende 
96. elk 

97. fakkel 
99. voorgerecht 

100. talk, reuzel 
101. voornH• v.e. speler van het 

llcd. èlftd 

van hnvcn na.1r beneden 

1. wedden 
2. United St atcs (•fk.) 
3. onderwijsins telling 
4. jongcnsnH• 
5. ontvongcn, inc.sscren 
6. get•l 
7. pluts In Limburg 
8. bi lter vocht 
9. lengtemaat 

10. drank 
11. cllllaal 
12. voegwoord 
13. klein, onbeduidend 
14 . besmettelijke ziekte 
16. deksel 
17. bruf, juist, .fijn 
zo. roofvogel 
zz. getal 
27. kleur 
zn. erg, d•nlg 
29. 9ehoorzHl 
31. strijd tot handhnlng un een Loal 
33. omlaag 
34. verzorger van lilllPdl van station etc. 
36. tentoonstellln9s9ebouw In lllsterd1111 

· 38. Aroblschc !)Ollhors 
39. bundel 
40. rijtuig, statlckocls 
4Z. rep•reren 
44. bolgcwu 
45 . vuurpijl 
46. terdege, hevig· 
48. toverheks 
SQ. pl"ggccst 
52. kledingstuk 
53. hevig, vurig 
60. 11 dwoord 
61. w•terdlcptc, 111•.1slr0011 
6Z. titel (afk.) 
64. d•ns, koor 
66. bljbehe figuur 
67. pont 
68. Inwendig orgaan 
70. vertrugd, niet lljdlg 
71. bcucht lgc wrucht 
72. bcvestlgln9S11lddel 
74. helC111"t niets 
76 . plaats In Overijssel 
77. deel ••n een huh 
78. kncedb"r 11engse l 
79. pook 
00. vervoeging· nn net 
BZ. spoel 
64. rclniglng511iddel 
85. ook, evenzeer 
86. turopcHn 
69. bijbelse· figuur 
90. vogeleigenschap 

-92. sleepnet 
95. windrichting 
96. voorzelse 1 
g3. ROlllClnsc lijk (afk.) 
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