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Jaargang 40 nummer 2 februari 1991 

~ VAN DE REDAKTIE 

Het eerste grote evenement van 1991 is achter de rug. De top 12 is een zeer 
groots gebeuren geweest, waar alle betrokkenen, spelers, officials, organi
satie en toeschouwers tevreden op kunnen terugkijken. In deze Mixed doe ik 
dat vrij uitgebreid (5 pagina's). Maar er is nog veel meer leesvoer. Uiter
aard kunt u alle uitslagen van de Brabantse kampioenschappen in deze Mixed 
terugvinden en verder veel nieuwtjes en nog een terugblik op het Taptoetoer
nooi. 
De volgende mixed zal geheel in het teken staan van het jubileum. Mensen die 
speciale artikelen of wetenswaardigheden willen aandragen voor deze thena
Mixed dienen dat te doen vóór 12 maart. Onrlat in april dus de hele Mixed aan 
het 50-jarig bestaan gewijd zal zijn, blijven een aantal lopende zaken en 
vaste rubrieken liggen tot de Mixed van mei. Ik hoop dat u daar begrip voor 
zult kunnen opbrengen. 

Johan Heurter 
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DE TOP 12: EEN GRANDIOZE HAPPENING 

Blauwe tafeltennistafels, oranje balletjes, rode vloer 
en Mirjam Hoaman-Kloppenburg. Kort.an, de top 12 van 1991 
in De Maaspoort in Den Bosch. 
Zoals in de januari Mixed al was voorspeld, is het een 
fantastische tafeltermishappenirg gerworden. Alleen dat 
de sfeer zó geweldig zou zijn had ik niet verwacht. Het 
publiek leefde enonn mee en niet alleen met de drie 
Nederlandse deelnemers. Nee, . iedereen die goed presteerde 
kreeg applaus en niet winnares Mirjam Hooman-Kloppenburg 
werd de lieveling van het publiek. Die eer was 

STIGA EUROPE TOP 12 

weggelegd voor Jasna Fazlic. Haar wedstrijd op zaterdagavond tegen Marie 
Hrachova werd helaas niet door camera's geregistreerd, maar het was wel een 
van de spectaculairste van het hele toeniooi. Fazlic verloor in de vijfde 
game met 21-19, iraar stak na afloop .haar handen juichend in de lucht en 
verliet onder luid gejuich van het p.ibliek de zaal. De aanwezige toeschou
wers zullen nog vaak terugdenken aan de spectaculaire rallys van deze Joe
goslavische speelster. 
Onrlat we niet elk jaar een top 12 in Nederland meemaken (het was de eerste 
keer in 21 jaar) is het goed eens uitgebreid terug te blikken. Dat doe ik 
aan de hand van een aantal thema's. 

Organisatie 

De Stiga Europe Top 12 werd onder auspicien van de El'IU door de N. T.T. B. 
georganiseerd, maar eigenlijk was de hele organisatie uit.besteed aan een 
speciaal bureau: Trefpunt Sports and I.eisure Marketing. Dit bureau had weinig 
aan het toeval overgelaten. Alles was tot in de puntjes georganiseerd en 
het hele toernooi verliep op rolletjes. Of zoals N.T.T.B.-voorzitter Paul 
Koopman cpnerkte~ "Je ziet ineens dat alle verschillende radertjes naadloos 
in elkaar passen." Toch wil ik een paar opnerkingen nog plaatsen, zodat het 
in de toekomst nog beter kan. De voorstelling van de deelnemers moet _beter
/anders. Nu waren de eerste partijen op vrijdagavond al gespeeld toen de 
spelers en speelsters nog aan het publiek iooesten worden voorgesteld. En die 
voorstelling was ook al niet zo'n fraaie vertoning. De speaker in De Maaspoort 
mag van mij gerust vervarqen worden door iemand met meer tafeltennisinzicht. 
De finalewedstrijden op zondag kenden m:m:mten met docrlse stilte, nl. bij 
het serveren. Vervelend was het om dan op de achtergrond luid de muziek te 
horen uit de speciale tent die aan De Maaspoort gel.Jou'Yld was, het zogenaanrle 
promo-dorp. 
Maar verder niets dan lof over de organisatie. Mede aan hun is het te danken 
dat dit toernooi zo'n succes gerworden is. 

Deelnemers 

Drie Nederlandse deelnemers was uniek, maar uit Zweden hadden vier spelers 
naar Den Bosch moeten komen. Helaas meldde de als eerste geplaatste Mikael 
Appelgren zich met een knieblessure af. Ook kwam donderdag de afmelding van 
Andrzej Grubba, de nunnner 3 van de EUropese ranglijst. Hij was ziek. De 
vervarqers werd.en Ilija Illpulescu uit Joegoslavië (nr. 12 van de ranglijst) 
en I.eszek Kucharski uit :EUlen (nr. 15) . earl Prean uit Engeland die eigenlijk 
als invaller gerechtigd was am mee te doen, bleek niet te bereiken. 
Ook bij de dames een afmelding. De als eerste geplaatste Dmiel Guergueltcheva 
uit Bulgarije was ook ziek. Invalster werd Jasna Fazlic uit Joegoslavië en 
daar was het publiek beslist zeer tevreden mee (zie hierl:x:wen) • De poule
indeling werd door deze afmeldingen canpleet veranderd. 



Vooraf bestond het gevaar voor een Zweedse overheersing en dat is maar al te 
waar gebleken. De drie Zweedse deelnemers werden ook 1, 2 en 3, maar niet in 
de verwachte volgorde. In poule B ging Jan-OVe Waldner als eerste over naar 
de halve finale met 4 overwinningen (van 5 wedstrijden). Rosskopf, Prirnorac 
en Li.ndh behaalden allen drie overwinningen maar dankzij de onderlinge resul
taten ging Erik Li.ndh naar de halve finale. In poule A won de Fransman 
Jean-Philippe Gatien vier wedstrijden en werd eerste. Ook hier drie spelers 
met drie ovei:winningen: Jörgen Persson, Jean-Michel Saive en Ilija I.ilpulescu. 
Persson was de gelukkige die door mocht naar de halve finale. 
Erik Li.ndh had in die halve finale geen enkel probleem met de in het wit 
spelende Jean-Philippe Gatien: 3-0. Iat witte shirt was toegestaan orrrlat er 
gespeeld werd met oranje balletjes. 
De andere halve finale tussen Waldner en Persson leverde een 3-1 zege op 
voor de wereldkampioen Jan-OVe Waldner. De finale tussen Li.ndh en Waldner 
was een replay van de poulewedstrijd. Toen won Waldner erg simpel met 3-0. 
Nu waren de rollen orrgekeerd. De eerste twee games waren erg gezapig en 
beiden wonnen een game. De derde game l:x:xxi pas spectakel en Li.ndh won zeer 
fortuinlijk met 25-23. De vierde game was weer voor Li.ndh (21-17) die daarmee 
zijn eerste top 12 zege binnenhaalde. Uiteraard was hij er erg gelukkig mee 
en na zijn meeting met vijf meegereisde Zweedse verslaggevers had hij ook 
nCXJ even tijd voor uw Mixedredacteur. Li.ndh vond dat hij ontzettend goed 
gespeeld had: "Dit is waarschijnlijk een van mijn beste, ja het is de beste 
die ik in mijn leven gespeeld heb. Een goede overwinning, zeker met het OCXJ 
op de wereldkampioenschappen." 

Paul Haldan 

Voor het eerst een Nederlandse inbreng bij de heren op een top 12. Paul 
Haldan heeft geen slecht toernooi gespeeld, maar de echte topvonn ontbrak. 
Zijn eerste wedstrijd tegen Jörgen Persson werd een afgetekende 3-0 nederlaag. 
Iaarna tegen de Belg Jean-Michel Saive. Haldan verloor van zijn clubgenoot 
in vijf games: 11-21, 21-9, 21-15, 19-21 en 18-21. Een partij waar meer 
ingezeten heeft. Zijn enige overwinning boekte Haldan zaterdagmiddag tegen 
de Joegoslavische invaller Ilija I..upulescu. In vijf games met 22-20 in de 
vijfde. Tegen de Fransman Jean-Philippe Gatien was Haldan daarna kansloos: 
0-3. De laatste partij tegen de eveneens teleurstellende Andrei Mazunov ging 
met 3-1 verloren. Een tegenvaller, waardoor Haldan op de laatste plaats in 
zijn poule eindigde. Toch heeft Paul best leuke wedstrijden gespeeld, maar 
helaas toch een laatste plaats in de eindrangschikking. 

In poule A was de overmacht van Mirjam Hooman-Kloppenburg groot. Ze won al 
haar partijen. Vrijdag tegen de twee Olinese deelneemsters 'I\l Yong en Wang 
Xiaoming. 'I\l klopte ze in vier games: 21-13, 21-17, 20-22 en 21-18. De 
"française" Wang verloor eveneens in vier games: 21-17, 20-22, 21-15 en 
21-15. 
Zaterdag was Gabriëlla Wirth het eerste slachtoffer: 21-15, 21-13 en 21-12. 
raarna volgde Valentina Popova in vier games (21-15, 21-5, 16-21 en 21-14) 
en Alena Safarova in drie games (21-12, 21-5 en 21-14). 
Gabriëlla Wirt.h werd in _deze poule tweede en mocht samen met Hooman naar de 
halve finales. 
Poul_e B was heel wat spannender. Drie dames eindigden gelijk met 4 overwinnin
gen. Iat waren Bettine Vriesekoop, Marie Hrachva en Csilla Batorfi. De onder .... 
linge games waren ook gelijk, waarna de punten geteld werden. Uiteindelijk 
werd Marie Hrachova 1, Bettine Vriesekoop 2 en Csilla Batorfi 3. Het verschil 
tussen nummer 2 en 3 was drie punten. 
De resultaten van Bettine Vriesekoop. Vier van de vijf partijen heeft ze in 
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vijf games iooeten spelen. F.e.n zware qigave en eens temeer bleek dat ze aan 
vechtkracht nog niets heeft orxiergedaan. En ook haar nIZie ioot de scheidsrech
ter over de service is er nog steeds. 
De eerste wedstrijd was tegen Olga Nemes. De gamestarrlen: 21-14, 16-21, 21-
17, 19-21 en 22-20. F.en sloperrle partij. IBarna Csilla Batorfi, wat haar op 
een verliespartij kwam te staan. De gamestarxien waren 14-21, 17-21, 21-16, 
21-13 en 17-21. Zaterdag was Jasna Fazlic het eerste obstakel. Het werd 16-
21, 21-14, 15-21, 21-7 en 21-19. De tweede overwinnin;J was binnen. Daarna 
het gevecht tegen haar voonnalige dubbelspelpartner Marie Hrachova. Het 
werd.en weer ·vijf games: 16-21, 21-17, 18-21, 21-19 en 21-15. De laatste 
partij tegen otilia Badescu 'WOn Bettine in vier games: 21-11, 21-17, 19-21 
en 21-19. 

Halve finales dames 

De wedstrijd van de top 12 was voor ons Nederlarxiers natuurlijk het gevecht 
tussen Bettine Vriesekoop en Mirjam Hoarnan-Kloppenburg. Zorxiagmorgen half 
elf. F.en uitverkQchte Maaspoort (3200 toeschouwers) en een live-uitzerxling 
voor de televisie. Rubn een uur laIXJ zou dit tafeltennisgevecht duren. Het 
werd geen hoogstaarxie wedstrijd, maar wel een spektakelstuk ioot allerlei 
intimidaties. Het begon al goed. Vriesekoop IOOCht als eerste serveren. Haar 
eerste service werd door een Zweedse scheidsrechter afgekeurd. Punt voor 
Hoarnan. De tweede service was wel goed, maar de derde was weer fout. Weer 
een punt voor Hoarnan. F.en luid gefluit klonk door De Maaspoort en Bettine 
pakte haar trainirgsjack en stapte op. Het oponthoud duurde vier minuten. 
Wat was het? F.e.n manier om Hoarnan uit de concentratie te brengen? Haar ser
veerl:>allen zijn irxierd.aad fout, maar dat zijn er vele. Wat is er nl. aan de 
harxi. Bettine gooit de ballen wel hoog genoeg op; maar niet recht. Ze gooit 
ze schuin naar zich toe en dat mag niet. Op zich zijn de beslissingen van de 
scheidsrechter dan ook correct, maar het paste geheel niet in het beeld wat 
we de twee vorige dagen in De Maaspoort hebben gezien. Enfin, ze begonnen 
weer en Bettine serveerde nog even fout als daal:voor; maar nu IOOCht het 
ineens wel. Ze m:iet het ook vooral van het serveren hebben. Daar maakt ze de 
meeste punten mee, maar het betere tafeltennis was in deze game voor Mirjam 
Hooman. Ze 'WOn dan ook terecht met 21-18. De tweede game werd wat aantrekkelij
ker voor het publiek' ioot wat meer rally's. Bettine was beter en won ioot 
13-21. Ook de derde game was voor Vriesekoop (13-21), maar de vierde was 
weer voor Hooman ioot 21-18. De vijfde m:iest dus de beslissing bren:Jen. Het 
publiek ging er eens goed voor zitten, maar het werd een anticlimax. Hoornan 
overklaste Vriesekoop volkomen en wisselde ioot 10-2. Ze ~e haar voorspron:J 
uit tot 19-11, maar het duurde laIXJ voor ze de laatste twee pllllten maakte. 
Vriesekoop kon nog terugkomen tot 19-16, maar verloor uiteirxielijk ioot 21-18. 
Vreugde bij Mirjam Hoarnan, tranen bij Bettine Vriesekoop. 
Op de arxiere tafel speelden Marie Hrachova en Gabriëlla Wirth ook vijf games. 
Het werd een zeer fraai, op hoog niveau niveau sta.ani, tafeltennisgevecht, 
waarin Wirth uiteirxielijk de gelukkigste was. Hrachova orxiervorxi nogal wat 
hirxier van een neusverkoudheid, maar samen ioot Wirth wist ze spectaculaire 
rally's te spelen. Het publiek genoot ioot volle teugen en regelmatig was het 
applaus voor deze twee speelsters. In de vijfde game dreigde Hrachova weg te 
lopen. Ze stom voor met 19-16 toen het publiek zich er mee ging bemoeien. 
Met handgeklap en voeten:Jestanp werd Wirth opJezweept en op eigen service 
kwam ze zelfs ioot 19-20 voor. Het werd uiteirxielijk 21-23 in die vijfde game 
voor Wirth. 
IBarna werd ook hier de finale een copy van de poulewedstrijd. Alleen Hoarnan 
liet zich niet verrassen. Ze won in maar 22 minuten in drie games: 21-11, 
21-13 en 21-11. Daannee won ze ar haar wedstrijden en is dus de terechte 
winnares van de top 12 in 1991. 



Derde plaats 

Waarom wordt er gespeeld om de derde plaats? Wie het weet mag het zeggen, 
want eigenlijk zit niemarrl hier op te wachten. Ook de spelers niet. Ga.tien 
en Persson waren onderling overeengekomen dat een best of three wel voldoerrle 
was en stonden nauwelijks gemotiveerd achter de tafel. Persson mocht winnen 
met 21-17 en 21-13. Bij de dames was er gelukkig iets meer strijd en hier 
werd wel een best of five gespeeld. Bettine Vriesekoop wist zich nog op te 
laden en won dan ook verdiend van Marie Hrachova met 21-17, 22-20, 19-21 en 
21-12. 

Prijsuitreiking 

De prijsuitreiking was een hele vertoning, met allerlei sponsors die nog het 
een en ander moesten aanbieden. Zo waren er geldprijzen. De nr. 1 ontving 
een cheque ter waarde van 5000 Zwitserse francs. Ook waren er fair play 
prijzen. Bij de heren ging die naar Jean-Michel Saive en bij de dames naar 
Marie Hrachova. Ti,jdens de huldiging bedankte Bettine Vriesekoop het publiek 
voor de steun die alle spelers en speelsters tijdens het toernooi hebben 
ondervonden. 

Uitslagen 

Voor iedereen die voor later de uitslagen van deze top 12 wil bewaren nemen 
we ze maar even allemaal op. Hier komen ze: 

Heren poule A 

Persson-Haldan 
Gatien-I..upulescu 
Saive-A. Mazunov 
Gatien-A. Mazunov 
Saive-Haldan 
Persson-Illpulescu 
Illpulescu-Haldan 
Persson-A. Mazunov 
Ga.tien-Saive 
Persson-Saive 
Ga.tien-Hal dan 
A. Mazunov-I..upulescu 

~ A. Mazunov-Haldan 
'"'" Saive-I..upulescu 

Persson-Gatien 

Heren poule B 

Waldner-Lindh 
Rosskopf-Kucharski 
Primorac-D. Mazunov 
Rosskopf-D. Mazunov 
Primorac-Lindh 
Waldner-Kucharski 
Kucharski-Lindh 
Waldner-D. Mazunov 
Rosskopf-Primorac 
Waldner-Primorac 
Rosskopf-Lindh 
D. Mazunov-Kucharski 
D. Mazunov-Lindh 
Primorac-Kucharski 

21-15 
17-21 
15-21 
11-21 
21-11 
22-20 
18-21 
21-16 
21-13 
21-18 
21-13 
21-15 
17-21 
15-21 
8-21 

21-18 
21-17 
21-13 
21-17 
20-22 
21-18 
7-21 

18-21 
21-14 
13-21 
19-21 
21- 9 
17-21 
21-12 

21-19 
14-21 
21-16 
22-20 
9-21 

20-22 
12-21 
21-15 
21-17 
21-23 
21-16 
22-20 
21-12 
21-14 
12-21 

21-14 
21-15 
17-21 
21-19 
17-21 
21-18 
21-23 
21-12 
19-21 
21-16 
15-21 
21-14 
21-16 
21-16 

21-18 3-0 
18-21 0-3 
21-11 21-17 3-1 
9-21 21-13 21-15 3-2 

15-21 21-19 21-18 3-2 
21-13 21-12 3-1 
21-15 24-22 20-22 2-3 
21-16 3-0 
21-18 3-0 
21-13 21-23 7-21 2-3 
22-20 3-0 
17-21 15-21 14-21 2-3 
21-12 21-16 3-1 
21-18 17-21 13-21 2-3 
17-21 0-3 

21-is 3-0 
21-19 3-0 
21-19 21-23 21-17 3-2 
23-21 3-0 
19-21 0-3 
17-21 21-16 3-1 
21-19 21-16 12-21 2-3 
23-21 18-21 21-18 3-2 
21-17 10-21 21- 9 3-2 
18-21 16-21 1-3 
18-21 0-3 
21-10 3-0 
21-14 21-18 3-1 
21-18 3-0 
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Waldner-Rosskopf 19-21 21-16 21-19 16-21 21-19- 3-2 

Eirrlstan:l poule A Eirrlstan:l poule B 
1. Gatien 4p 1. Waldner 4p 
2. Persson 3p 2. Limh 3p 
3. Saive 3p 3. Rosskopf 3p 
4. lllpulescu 3p 4. Prim::>rac 3p 
5. A. Mazunov lp 5. D. Mazunov 2p 
6. Haldan lp 6. Kucharski Op 

Halve finales 

Gatien-Limh 15-21 20-22 12-21 
Waldner-Persson 21-14 21-13 18-21 21-16 

3/4e plaats 

Persson-Gatien 21-17 21-13 

Finale 

Limh-Waldner 21-12 17-21 25-23 21-17 

rames poule A 

Wirth-Safarova 17-21 17-21 21-14 21- 9 21-12 3-2 
Warg-Popova 15-21 19-21 18-21 0-3 
'I\1-Hooman 13-21 17-21 22-20 18-21 1-3 
Warg-Hooman 17-21 22-20 15-21 15-21 1-3 
'I\1-Saf arova 19-21 21-15 21-18 16-21 24-22 3-2 
Wirth-Popova 21-12 21- 9 21- 8 3-0 
Popova-Safarova 17-21 21-17 10-21 18-21 1-3 
Wirth-Hooman 15-21 13-21 12-21 0-3 
Warg-Tu 21- 9 21-10 6-21 21-12 3-1 
Wirth-Tu 19-21 21-13 21-17 21-16 3-1 . 
Warg-Saf arova 21-15 14-21 15-21 18-21 1-3 
Hoornan-Popova 21-15 21- 5 16-21 21-14 3-1 
Hooman-Saf arova 21-12 21- 5 21-14 3-0 
'I\1-Popova 21-13 21- 9 21-18 3-0 
Wirth-Warg 19-21 18-21 16-21 0-3 

Il3mes poule B 

Batorfi-Fazlic 21-19 21-13 13-21 21-15 3-1 
Neines-Vriesekoop 14-21 21-16 17-21 21-19 20-22 2-3 
Badescu-Hrachova 16-21 21-14 19-21 18-21 1-3 
Neines-Hrachova 16-21 21-14 21-19 13-21 12-21 2-3 
Badescu-Fazlic 21-12 21-18 21-10 3-0 
Batorfi-Vriesekoop 21-14 21-17 16-21 13-21 21-17 3-2 
Vriesekoop-Fazlic 16-21 21-14 15-21 21- 7 21-19 3-2 
Batorfi-Hrachova 21-18 21-14 19-21 10-21 16-21 2-3 
Ne:rres-Badescu 17-21 21-17 21-16 8-21 7-21 2-3 
Batorfi-Badescu 21-19 18-21 21-15 21-10 3-1 
Neines-Fazlic 16-21 21-19 17-21 19-21 1-3 
Hrachova-Vriesekoop 21-16 17-21 21-18 19-21 15-21 2-3 
Hrachova-Fazlic 21-14 21-10 17-21 16-21 21-19 3-2 
Badescu-Vriesekoop 11-21 17-21 21-19 19-21 1-3 
Batorfi-Ne:rres 21-14 21-12 21-14 3-0 
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Eindstand poule A 

1. Hooman 5p 
2. Wirth 3p 
3. Saf arova 2p 
4. Wang 2p 
5. Tu 2p 
6. Popova lp 

Halve finales 

Hooman-Vriesekoop 
Hrachova-Wirth 

3/4e plaats 

Vriesekoop-Hrachova 

Finale 

Hooman-Wirth 

EINIBTANDEN '!OP 12 

Heren 

1. Lindh 
2. Waldner 
3. Persson 
4. Ga.tien 
5. Saive 

Rosskopf 
7. I.upulescu 

Primorac 
9. A. Mazunov 

D. Mazunov 
11. Hal dan 

Kucharski 

Eindstand poule B 

1. Hrachova 4p 
2. Vriesekoop 4p 
3. Batorfi 4p 
4. Badescu 2p 
5. Fazlic lp 
6. Nernes Op 

21-18 13-21 13-21 21-18 21-18 
21-13 19-21 21-19 11-21 21-23 

21-17 22-20 19-21 21-12 

21-11 21-13 21-11 

Dames 

1. Hooman 
2. Wirth 
3. Vriesekoop 
4. Hrachova 
5. Batorfi 

Saf arova 
7. Wang 

Badescu 
9. Tu 

Fazlic 
ll. Nernes 

Popova 

Dit royaal uitgevallen verslag van de top 12 werd opgesteld door 

Johan Heurter 

TERUGBLIK OP JUBILEUMVIERING O.T.T.C./CT HOLLAND 

Zaterdag 19 januari was het hoogtepunt in de jubilemnvie
ring van het Osse arrc;cr Holland. Tijdens de drukbezochte 
receptie waren er vele lofuitingen te horen en werd met 
name de voorzitter van het jubilel..IlOC'!Olllité, Nico van 
Erp, nog een aantal keren in het zonnetje gezet. rat 
gebeurde allereerst door de burgemeester van Oss, Lhr. 
E.P. van Veldhuizen. Vanwege zijn vele verdiensten voor 
de tafeltennisclub arre/er Holland werd hem de erepenning 
van de gemeente Oss aangeboden. Een fraai doosje kreeg 
hij overhandigd, maar na opernnaking bleek er helemaal 
niets in te zitten. Een lege dop dus! En de burgemeester 
maar zoeken, vooral naar excuses. Een half uurtje later 
kreeg Nico van Erp alsnog de penning waar hij recht op 



had, na een intensieve speurtocht van de blrgervader in zijn koffertje. 
NITB voorzitter Paul Koopnan bedankte de Osse verenigin:J voor het feit dat 
ze al 47 jaar deel uit maken van de NITB en voor hun verdienste binnen de boni. 
Hij schetste de prestaties op lanielijk niveau en kwam nogmaals terug op de 
accarraoodatie, die niet helemaal was wat van een lanielijke verenigin:J vei:wacht 
mocht worden, maar nu, na de renovatie, zag het er prima uit. Hij ove:rbandigde 
voorzitter Adri v.d. Heijden een spiegel in de vonn van een tafeltennisbatje. 
Namens de jubileurocx:mnnissie sprak Nico van Erp een woordje. Een van de taken 
van de conmissie was het schrijven van een jubileumboek, wat in tegenstellin:f 
tot het boek ·bij het 40-jarig jubileum, een stukje geschiedenis dienie te 
bevatten. Er zijn vele, vele uren aan gewerkt, met name door Nicole van Erp 
en Martien v.d. Heijden. Zij boden dan ook dit boek aan het bestuur aan. 
Als blijveni aarrlenken mocht voorzitter Adri v.d. Heijden een verlicht warrlbo:rd 
onthullen, waarin het logo van het 50-jarig bestaan was vei::werkt. 
Na de aanstekelijke klanken van dweilka.pel De Klooiers, mocht afdelingsvoor
zitter Raynnnd Gradus de jubilaris toespreken. Ook hij neroreerde de aan
sprekende resultaten van de Osse verenigin:J in het verleden en sprak de 
vei:wachtin:J uit ~t die er in de toekomst weer zouden zijn. Ook hij sprak 
:nogmaals Nico van Erp toe, met name vanwege zijn verdienste voor de afdelin;J 
Brabant, orrrlat hij 16 jaar zittin;J had in het Afdelin;Jsbestuur. Bij zijn 
vertrek is hij destijds al tot erelid van de afdelin;J Brabant benoem:i. Raymnoni 
Gradus ove:rbandigde namens de afdelin;J een warrlbord. 
's Avonis hebben de Osse leden de vierin;J van het 50-jarig bestaan voorlopig 
afgesloten met een graniioze feestavoni. In mei volgt nog een Osse sportont
iooetin;J en op 22 juni is er een uitwisselin;J met Victoria uit Hilversum dat 
eveneens 50 jaar bestaat. 

Johan Heurter 

REGIOVERGADERINGEN 

Op 14, 15 en 17 januari waren weer de traditionele regiovergaderin;Jen. Namens 
de Mixed was ik aanwezig in Veldhoven op dorxierdag 17 januari. Daarvan een 
verslag en ik vei:wacht dat de twee aniere vergaderin;Jen een zelfde beeld 
hebben opgeleverd. 
Voorzitter Raymoni Gradus openie de vergaderin;J met een terugblik. Als 
positieve punten noenrle hij de lichte stijgin;J van het ledental, een stijgin;J 
van het aantal corrpetitiespelers, het succes van de 7e klasse, de dames van 

~ Besbo-Irene die kanpioen van Nederlani werden en de prc:m:>tie van het herenteam 
van JCV naar de eredivisie. Als negatieve punten noenrle hij met name het 
kaderprobleem binnen de afdelin;J, waardoor het technische werk blijft liggen. 
Ook hebben vier verenigin;Jen de NITB verlaten. Dat zijn: Fair Play, Erp, 
Vios en Fijnaart. 
Van 1991 heeft hij positieve vei:wachtin;Jen. Al~ereerst vieren we natuurlijk 
het 50-jarig bestaan van onze afdelin;J, maar er zijn meer positieve 
ontwikkelin;Jen. Het AB wil daar graag in stimulerenie zin aan mee werken. 
Het beleidsplan staat dan ook hoog op de agerm. Dit plan is ontwikkeld aan 
de hani van het Marketin;Jplan van de NITB en de rai:p:>rtages van de diverse 
werkgroepen. Binnenkort zal er met de verenigin;Jen over van gedachten worden 
gewisseld. 
Na de opening stom de meisjescompetitie op de agerm. Er is nog een 
meisjescompetitie, maar het wordt steeds iooeilijker die zo te maken dat ze 
ook interessant is voor de deelneemsters. Daaran heeft de corrpetitiecammissie 
een paar mogelijkheden opgeschreven om de meisjescompetitie aantrekkelijker 
te maken. Die mogelijkheden zijn: 
1. Het afschaffen van de Regionale inielin;J. Hierdoor kan de speelsterkte 

beter verdeeld worden. 
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2. Met nadruk pleiten bij het Hoofdbestuur dat lamelijk c wordt afgeschaft. 
Qua speelsterkte zou deze klasse ook in de afdelingen kunnen spelen. 

3. Dispensatie verlenen aan 1 jongen om in de meisjescompetitie te spelen. 
4. Teams van 2 in plaats van 3 fonreren. 
5. Een gemengde competitie maken. Dit laatste alleen als er echt geen 

amere mogelijkheden maer zijn. 
De aanwezige verenigingen mcx::hten hun manin:J geven over de ideeën en er werd 
ook gevraagd naar ideeën om meisjes te wei:ven. Want als dat lukt, kunnen we 
onze meisjescompetitie handhaven zoals ze nu is. 
De manin:Jen lagen heel divers. De meerderheid was tegen afschaffing van de 
regionale indeling en ook het afschaffen van lamelijk c zag men niet echt 
zitten (al waren er wel een paar voorstarrlers). Wel kwamen er nog een aantal 
zirwolle opmerkin:Jen uit de vergadering. Zo mark.te Frans Geubbels van ttv 
Stiphout op dat de begintijden bij sormnige verenigingen op de zaterdagmorgen 
wel erg vroeg lagen, soms zelfs 9.00 uur of 9.30 uur. Als je ook nog een 
eind moet rijden is dit niet erg uitnodigend. Ook stelde hij voor dat het 
mogelijk moest zijn om samen met een amere vereniging een team te vennen 
als die verenigingen zelf niet elk een team op de been kunnen brengen. Het 
AB heeft hier geen problemen mee, als de verenigingen het maar zelf regelen. 
Bergeijk vroeg of het niet mogelijk is dat verenigingen met veel meisjes de 
verenigingen met weinig meisjes ondersteunen, bv. door met een aantal meisjes 
aanwezig te zijn op een open dag. Verder kwam Marcel Seelen van Stiphout met 
de suggestie een soort Taptoetoernooi te houden alleen voor meisjes. 
Tjeu van Vroenhoven van ttv OKI vroeg zich af of er ooit onderzoek gedaan was 
naar het waarom van de geringe belangstelling van meisjes. Het Bondsbureau 
is hier mee bezig. 
Alle opmerkin:Jen en suggesties worden door de competitiecormnissie besproken 
en daarna ook door het AB. Eventuele voorstellen die hieruit rollen komen 
dan aan de orde op de ALV. 
Hierna stond de afdelingscontributie op de agenda. In het verleden bepaalde 
de lamelijke bond de hoogte van de contributie. De herstructureringsconmtlssie 
heeft o.a. de financiële zelfstandigheid van de afdelingen bekeken en daar 
is een verandering uit voort gekomen wat betreft de contributie. De lamelijke 
bond stelt de lamelijke contributieheffing vast en elke afdeling is nu vrij 
de hoogte van de afdelingtoeslag vast te stellen. over de hoogte is nog 
niets te zeggen, maar die toeslag zal waarschijnlijk niet hoger zijn dan ze 
nu is. In de ALV komt een voorstel over de hoogte voor 1992. 
Het agendapunt PR-beleid in uw vereniging is interessant genoeg om daar nog 
eens wat uitgebreider op in te gaan. rat doen we dan in een volgende Mixed. 
Punt 5 was Toernooizaken. Guus van Woesik constateerde dat er weer een opleving 
te zien is bij de deelname. Ook de bekercompetitie senioren wordt weer nieuw 
leven in geblazen en de bekercompetitie jeugd kan nog teams gebruiken. 
Inschrijven tot 28 februari. 
Punt 6: competitiezaken. 
Jan van Toor stelde vast dat de beslissingswedstrijden een goede zaak zijn. 
Alleen moet er nog gewerkt worden aan de organisatie van deze wedstrijden. 
Die kan beter. In het aantal teams zit wei.Fiig verloop. Voor 1991 zijn dat 47 
meisjesteams (zelfde), 208 jongensteams (3 maer), 54 damesteams (gelijk) en 
383 heren teams (7 minder). 
Punt 7 was informatie over het Marketingplan. 
Na de aarmame in de Bondsraad in 1989 is er veel gebeurd. Er zijn vele 
projektgroepen aan het werk gegaan die hun activiteitenplannen eind 1990 
hebben gepresenteerd. De belangrijkste punten hieruit zijn: 
1. Verenigingsadviseur aanstellen 

In Brabant zouden dan bv. 2 à 3 mensen kunnen worden aangesteld om 
verenigingen bij bepaalde zaken te advisereen. 

2. Nevenbonden aanpakken 
Er zullen proefprojecten worden opgezet om alle tafeltennissers onder 
één dak te brengen. In Brabant kan één proefproject van start gaan. 



3. Samer:gaan van afdelingen 
Op dit moment zijn er 21 afdelingen en dat zijn er rijkelijk veel. 

Uit deze punten maakt het AB een beleidsplan gericht op de specifieke Brabantse 
problemen. 
Als laatste agermpunt: ron:ivraag. 
Het belangrijkste wat aan de orde kwam (in Veldhoven) was hoe bestuursmutaties 
doorgegeven nx:>esten worden. Ria Elshof legde het haarfijn uit. Hier volgt 
het nog een keer. Voor bestuursmutaties zijn er speciale fonnulieren die 
'besteld :rooeten worden bij 'lbn Jo:rgenelen (ze zijn gratis). Die fonnulieren 
:rooeten dan ingevuld gezorxien worden naar het Bonlsbureau in RooserXlaal. Daar 
worden ze dan verwerkt. 
Wijzigingen van Mixed en Rorxi de Tafel (bv adreswijzigingen) :rooeten ook op 
speciale fonnulieren (ook verkrijgbaar bij 'lbn Jo:rgenelen en ook gratis) 
gezorxien worden aan Ria Elshof. D.ls niet aan de redakteur van de Mixed! 
Ik hoop dat iedereen het bovenstaarxie goed in zich opneemt en er ook 
daadwerkelijk naar harxielt. Bij voo:rbaat hartelijk dank. 
Om half elf (of was het nog iets later?) sloot Raym::>rxi Gradus de vergadering 
af. 

Johan Heurter. 

OFFICIAL-JUBILEUM TOERNOOI 
- -- --- ---- -- . - --

In het kader van de viering van het 50-jarig bestaan van de afdeling werd op 
zorxiag 20 januari in de zaal van ttv Besbo-Irene te Tilburg het "official
jubileum-toemooi" gehouden. 

Hieraan mocht worden deelgenomen door alle verenigingsbestuurders uit de 
afdeling Brabant, leden van het A.B. en de diverse afdelingscommissies, alsmede 
de leden van het hoofdbestuur c.q. de larxielijke connnissies woonachtig in de 
afdeling Brabant. 

Na enkele afmeldingen, waa?:Voor gelukkig invallers korrlen worden ingezet, 
werd uiteirxielijk door 56 deelnemers strijd geleverd achter de groene tafel. 

De connnissie had voor dit toernooi een speciale fonnule bedacht, waal'.bij het 
magische getal 115011 centraal storxi. De 56 deelnemers werden ingedeeld in B 
zevenkanpen. In plaats van 2 games per wedstrijd IOOeSt er slechts 1 game 
worden gespeeld. Op het moment dat door beide spelers te samen 50 punten 
waren behaald was de wedstrijd afgelopen. Een gelijkspel (25-25) was derhalve 
mogelijk. Voor een gewonnen wedstrijd werden in de 7-kamp 2 punten toegekend, 
voor een gelijkspel 1 punt. 

Nadat de 7-kampen waren afgewerkt volgde een dubbeltoernooi. Door loting bij 
binnenkomst waren 's-norgens de diverse spelers aan elkaar gekoppeld. Dit 
dubbeltoernooi werd afgewerkt volgens het direkt-afvalsysteem. ook hiert>ij 
werd gespeeld om 1 game van 50 punten. Onrlat het een afvalrace was :rooest, 
bij een starxi van 25-25, nog gespeeld worden voor de winnende 26e punt. Alle 
rorxie's, t/m de finale, werden achter elkaar gespeeld. 

Aan de harxi van de uitslagen van de eerder gespeelde 7-kampen had de connnissie 
alle rnnmners 1 in een tweetal vierkampen ingedeeld. Zo ook alle m.nmners 2, 
3, 4, 5, 6 en 7. OOk hiert>ij :rooest, zo nodig, om een winnend 26e punt worden 
gespeeld. De winnaars van de vierkampen plaatsten zich voor de diverse 
finale's, welke ook weer volgens de voor deze dag geldende "50-puntenregel" 
werden verspeeld. 
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De sfeer tijdens dit toernooi was uitsteken:l. Iedereen moest eerst even wennen 
aan de puntentelling. doch dat was slechts een kwestie van tijd. De rivaliteit 
tussen de diverse bestuurders tijdens de wedstrijden was groot. Soms leidde 
dit tot de ncx:lige hil ariteit. Het zou te ver voeren om alle wedstrijden te 
beschrijven. F.en wedstrijd willen wij er uit lichten, namelijk die tussen 
Frans Geubbels van Stiphout en onze afdelingsvoorzitter Raym:md Gradus. 
Frans was zeer in zijn nopjes dat hij in dezelfde vierkanp zat als Raymorrl. 
Hij zou de voorzitter wel eens een "tafeltennis"-poepje laten ruiken. Vanwaar 
deze rivaliteit?? De cormnissie is het niet te weten kunnen komen. Feit is 
wel dat Raymorrl de rollen onrlraaide en Frans met 29-21 zelf een "poepje" 
liet ruiken. 

Om plm. kwart voor vijf was het toernooi afgelopen en werden de prl.JZen 
uitgereikt door de afdelingsvoorzitter. In zijn dankwoord aan de cormnissie 
stelde hij zeer content te zijn met de toemooi-opzet. Elke deelnemer had, 
over de gehele dag verdeeld, :minllnaal 10 wedstrijden gespeeld zorrler daarbij 
echt venroeid te geraken. 

Al met al een dag met alleen maar winnaars. F.en tevreden jubileumcorrnnissie 
en tevreden deelnemers. De enige verliezers waren degenen die, om welke .~ 
reden dan ook, dit toernooi aan hun neus hebben laten voo:rbij gaan. 

Tot slot nog voor de annalen de winnaars in de diverse poules. 

IXlbbelspel 1. G. de Vocht (Stiphout) - P. OUdesluys (lllto) 
2 . P. de Krijger (Red Star'58) - A. Rooyrnans (Afd. Best. ) 

Enkel nrs.1 1. J . van Geel (Bergeijk) 
2. M. Somers (Hotak'68) 

nrs.2 1. M. van Hoof (Corrnn. CIW} 
2. H. Kuijpers (Corrnn. CIW} 

nrs.3 1. H. v.d. Linden ( Corrp. Corrnn. ) 
2 . F. Sarrlers (M.T.T.V. '72) 

nrs.4 1. J. van Toor (Afd.bestuur) 
2. T. Bollen (Vice Versa'64) 

nrs.5 1. H. in 't Zarrlt (Corrnn. P & P} 
2. E. v.d. Geld (lllto) 

nrs.6 1. B. Viveen (Bergeijk) 
2. P. de Krijger (Red Star'58) 

nrs.7 1. P. Bruggeman (Hotak' 68) 
2. J. van Spengen (Veldhoven) 

Namens de jubileumcorrnnissie 
Thorn de Jonge (voorzitter) 

TERUGBLIK OP TAPTOETOERNOOI 
Hoewel het Taptoetafeltennistoernooi alweer twee rnaarrlen achter ons ligt, 
blikken we in deze Mixed nog even terug op dit jaarlijkse gebeuren. Dat doen 
we middels een aantal reakties die we voor u verzameld hebben. Allereerst de 
reaktie van een deelnemer: 
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Dan nu een aantal reakties van deelnemende verenigin3'en. 

In Beek en Ibnk werd op 2 januari het vierde Taptoetoernooi gehouden. In 
totaal deden 92 kinderen · afkomstig uit Gemert, Aarle-Rixtel, Lieshout, 
Mariahout, Mortel, Elsendorp, Han::lel en Beek en Ibnk mee. Het is een zeer 
succesvolle dag geworden en ook de opkomst tijdens de follow-up was groot . 
Een bewijs dat kinderen tafeltennis een leuke sport vimen. 

In Veldhoven waren er maar liefst 187 insc.hrijvin3'en. Om de dag goed te 
kunnen laten verlopen was de hulp nodig van vele vrijwilligers. Met name de 
oudere jeugdleden hebben zich van hun beste kant laten zien, waardoor het 
een bijzonder geslaagde dag is geworden. 

Bij Vice Versa' 51 in OU.denbosch kwamen meer dan 150 kinderen op 3 januari 
naar het tafeltenniscentrum. De opzet was daar een beetje anders. Ieder 
speelde de hel~ van de tijd wedstrijdjes en de andere hel~ van de tijd 
werden groepsspelletjes gespeeld. Zo slaagden groepjes erin om samen een 
serie van meer dan 10 goed teruggespeelde ballen te maken, sloegen ze in een 
minuut meer dan 20 bekertjes om en brachten maar liefst 30 ballen van de 
robot tenig. De "berg" en de "sloot" bleken ''makkies" en leverden veel punten 
op. Vice Versa' 51 vond dit Taptoetoernooi een prima openin3' van het 
jubileumjaar. 

Ook ttv Will van Zoelen uit Putte had een ander element in3'ebracht. Wanneer 
de kinderen niet hoefden te spelen, moesten ze een puzzelopdracht uitvoeren. 
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Dit om de verveling tegen te gaan. Het bleek een goede greep. Het toernooi 
in Putte werd gespeeld op zaterdag 5 januari en de publieke belan;Jstelling 
in sporthal De Biezen bleek enonn groot te zijn. Het was zoeken naar een 
lege plaats op de tribune. De 70 deelnemers hebben allen een invitatie gekregen 
voor de follow up die op 14 april georganiseerd wordt. Ook dan wordt er weer 
een passerrl toernooi in wedstrijd- en spelvonn aanJel:xxlen. 

In Stiphout werd het toernooi weer op twee dagen afgewerkt, 50 kinderen op 
donderdag 27 december en 50 kinderen op vrijdag 28 december. F.en verslag: 

Op beide dagen werd om 10. oo uur met het toernooi gestart, middels een 
spelletjescircuit c.q. oJ;Mfilîllingsronde, waarl:>ij elke vijfkanpgroep met hun 
begeleider namens ttv Stiphout gedurende telkens een kleine 10 minuten vijf 
tafeltennisspelletjes doorliepen. Deze ronde diende, naast opwanning, om de 
kinderen met elkaar kennis te laten maken en hen andere facetten van de 
tafeltennissport te tonen. 

Omstreeks 10.45 uur werd gestart met de wedstrijden. Hieroij waren de 
oorspronkelijke vijfkampen tijdens de opwanningsronde ongezet tot vierkarrpen, 
vanwege het wegblijven van een aantal kinderen. 
Na deze vierkamp werd vanaf 12.15 uur tot 12.45 uur gepauzeerd, waarl:>ij 
tevens een demonstratie door twee leden van onze vereniging werd verzorgd. 
Het gaf de wedstrijdleiding genoeg tijd de uitslagen te verwerken en de 
nieuwe wedstrijden in te delen. 

Na de pauze speelden alle kinderen wederom een meerkampronde (meest vijfkampen) 
tegen gelijkgeeindigden uit de eerste ronde, om een bepaalde plaats in de 
eindrangschikking van die dag. Door een aantal wedstrijden van slechts 1 
game te laten spelen werd de geplande eindtijd van het toernooi (15.00 uur) 
goed gehaald. 

Het TIT'90 werd uiteraard ook dit jaar weer afgesloten met de uitreiking van 
mooie oorkondes aan alle deelnemers/-sters en enkele stand.aartjes, namens 
ttv Stiphout, aan de hoogstgeeindigden. Ik meen te mogen concluderen dat 
eenieder weer tevreden huiswaarts keerde. 

Ik zou dit stukje willen eindigen met al diegene te bedanken die me bij de 
uitvoering van dit toernooi hebben geholpen. Al de begeleiders van de 
wedstrijden, de assistentie bij de wedstrijdleiding, de mensen achter de bar 
etc. , maar met name ook Yvonne Derksen voor haar conputerverwerking van alle 
gegevens in de voo:rbereiding van dit toernooi! 

Marcel Seelen 
Organisator TIT'90 Regio Helmond 

Uit de reakties blijkt dat het Taptoetafeltennistoernooi nog steeds in een 
grote behoefte voorziet en een goede kans biedt aan de vereniging om de 
jeugd kennis te laten maken met de tafeltennissport. In de afdeling Brabant 
heeft Cees van Roosendaal een aantal jaren de coördinatie verzorgd. Cees 
volgt in het AB Jan van Toor op als competitieleider en de taak van Cees als 
Taptoeman wordt overgenomen door Wil Gevers. De Smeelen 59, 6021 VC Budel, 
tel. 04958-93468. Cees bedankt voor het vele werk en Wil veel succes bij de 
Taptoecoördinatie. 

Johan Heurter. 

EINDELUK S-T-TEUN 
Tijdens de bondsraadvergadering van 24 november j .1. zijn enkele zeer 
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belangrijke besluiten genomen met name op het terrein van de financiële 
organisatie van de N.T.T.B. Op basis van het tweede rapport van de 
herstructureringscamnissie hebben de 21 afdelingen naar zelfstarrligheid op 
financieel gebied ge.kregen. Al eerder was meer zelfstarrligheid verkregen op 
het gebied van de afdelingscorrpetitie en toernooien. De grotere zelfstarrligheid 
op financieel terrein was gekoppeld aan de vonning van een lan:ielijk 
steunfonds. Dit fonds werd noodzakelijk geacht, orrdat gekare.n diende te 
worden tot het op gecoördineerde wijze zo goed rrogelijk werkbaar maken en 
handhaven van de her en der binnen de N.T.T.B. aanwezige reserves. 
De herstructureringscamnissie heeft een en an:ier verder uitgewerkt en kwam 
o.a. tot de volgende conclusies: 

het fonds moet de rrogelijkheid hebben om verenigingen en afdelingen te 
ondersteunen in bijzondere situaties. 

Daart>ij kan worden gedacht aan: 
het bouwen en inrichten van eigen accorrarodaties 
het inrichten en verbeteren van gehuurde accorrarodaties 
garantiestelling bij (inter)nationale evenementen 
oprichtings-.en aanloopkosten van een nieuwwe vereniging 
afdelingen die, om wat voor reden dan ook, in structurele financiële 
problemen komen, dienen ter overbrugging van een noodzakelijk 
saneringsperiode vanuit dit fonds ondersteuning te krijgen. 

Grootte van het landelijk steunfonds. 

Het fonds zal kunnen beschikken over een bedrag van f 100.000,-. Dit bedrag 
zal worden verkregen door de overdracht van een deel van de vennogens van de 
afdelingen. We zullen u niet vennoeien met een uitvoerige beschrijving van 
de manier waarop de individuele afdelingsbijdragen zijn berekend. De totale 
bijdrage van de afdeling Brabant is f 13.000, waai:van dit jaar al f 6.000,
betaald wordt. 

Mogelijkheden. 

Zoals reeds is gesteld, kan uit het fonds ondersteuning worden verleend aan 
zowel afdelingen als verenigingen voor bijzondere situaties. 
Uitgangspunt is echter dat het steunfonds in stand moet blijven. Om zoveel 
mogelijk doelen te bereiken, zal - zoals u zult begrijpen- ook niet aan één 
aanvrager een bedrag van f 50. 000, - of f 100. 000, - als ondersteuning kan 
worden gegeven. 
Op basis van een nog op te stellen reglement kan de ondersteuning geschieden 
door bijv. geldleningen, borgstellingen, garanties e.d. ) 

Fondsbeheerscormnissie 

Voor het beheren van het lan:ielijk steunfonds werd een fondsbeheersconunissie 
benoem:i. De taken van de commissieleden zijn als volgt verdeeld. 

voorzitter: 
pennffi3rneester 
secretaris 
plv. voorzitter 
lid 

Aanvragen 

Jan Ba.ckbuijs 
Jack van Rooijen 
Cor van Zijp 
Tom de Jonge 
Ad Bouwrnan 

Haarlem 
utrecht 
leiden 
Bergen op· zoom 
Nijmegen 

De commissie wil zo snel en slagvaardig rrogelijk aan het werk, orrdat zij van 
mening is dat veel tijd onnodig verloren kan gaan als moet worden gewacht op 
de definitieve vaststelling van het reglement. Deze vaststelling vindt plaats 
in de bondsraadvergadering van 25 mei a.s. Als daarna pas publicatie 
plaatsvindt en het indienen van aanvragen rrogelijk wordt, zullen eerst in de 
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tweede helft van 1991 aanvragen kunnen worden gehonoreerd. Ein:l 1991 zal het 
reilen en zeilen van het lanielijk steunfor:rls voor de eerste keer worden 
geëvalueerd. Voorts kunnen eventuele aanvragen de conuni.ssie behulpzaam zijn 
bij het opstellen van het reglement. Irrlien er onzerzijds nog gegevens 
ontbreken bij eventuele aanvragen zal zeker snel om aanvullende gegevens 
worden gevraagd. 
Aanvragen kunnen dertlalve zo spoedig Ir!OCJelijk worden ingediend bij: 
Borrlsburo N.T.T.B. 
t.a.v. Landelijk steunfor:rls 
postbus 600 
2700 MD Zoetenneer. 

Tot slot 

Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen is onze conuni.ssie aan het werk om een 
reglement op te stellen op grond waarvan aanvragen om ondersteuning kunnen 
worden ingediend. Zodra dit reglement is vastgesteld, zult u daarvan op de 
hoogte worden ges~ld. Maar voor die tijd zijn wij al bezig met ons echte 
werk. Aarzel dus niet om aanvragen in te dienen. Dit is echt een kans voor 
open doel of beter - om in onze eigen sporttennen te blijven - een dennate 
hoge bal dat u het punt niet kunt missen. 

~ Nadere info:nnatie kunt u inwinnen bij de secretaris van de commissie: 
Cor van Zijp 
~imastraat 7 
2315 HJ leiden tel: 071 - 218070 
Ook de aniere leden van de conunissie zijn natuurlijk graag bereid om u nadere 
info:nnatie te verstrekken. 

BRABANTSE TAFELTENNISKAMPIOENSCHAPPEN 1991 

Zoals we in de vorige Mixed beloofd hebben, komen we in deze editie uitgebreid 
tenlg op de Brabantse kampioenschappen van 12 en 13 januari 1991 in Helmond. 
Allereerst wat statistische gegevens. In totaliteit waren er 763 deelnemers 
die samen goed waren voor 2062 inschrijvingen. Van die 763 waren er 127 
meisjes, 294 jongens, 89 dames en 253 heren. Bij de jeugd waren er 35 titels 
te verdienen en bij de senioren 30. Op beide dagen stonden er 50 tafels in 
de Citysporthal in Helmond en er waren in totaal 50 verenigingen die aan de 
Brabantse deelnamen. 
Hieronder volgen korte verslagjes van de zaterdag en de zondag en de complete 
uitslagenlijsten. 

De Brabantse jeugdtitelstrijd heeft dit jaar opnieuw voor de nodige 
verrassingen gezo:rgd. Vooral bij de jongens. bleek de strijd volledig open en 
toonde William Cornuyt (OKI) zich verrassend de sterkste. In zijn eigen 
leeftijdsklasse werd hij daarentegen al vrij vroeg voor de titel uitgeschakeld. 
Iets wat bij de jongens trouwens toch erg vaak gebeurde, zodat er deze dag 
maar weinig waren met een dubbele titel. Opnieuw veroverde Femke Hennus 
(Hotak) de titel bij de meisjes. Evenals vorig jaar grossierde zij wel in 
titels, want behalve in de jeugd-1-klasse griste ze ook bij de 
meisjesaspiranten-A/B en in het dubbelspel de eerste prijs mee. En de komende 
jaren blijkt Brabant zich geen zorgen over de kwaliteit te hoeven maken. 
zèker bij de jongenswelpen-D lopen er enkele spelertjes rond die hard aan 
een A-licentie toe zijn. 
De organisatie verliep dit jaar - op één uitzondering na - soepel. Wel raakte 
men op het ein:le van de dag wat duidelijker achter op het tijdschema dan bij 
vorige gelegenheden. De schade bleef echter tot circa een uurtje beperkt. Al 
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vele jaren is echter beke:rxl dat de deelname bij de jeugci" zo groot is, dat 
afwerking- op één dag elk jaar weer een prima prestatie van de organisere:rxle 
vereniging (Stiphout) is. Gelukkig kan men elk jaar nog iedere jeugdspeler 
aan dit evenement laten deelnemen en zo lang dat mogelijk blijkt, mogen we 
op een uurtje niet kijken. 
Erg jamner was dan ook dat er één incident was waart:>ij een jeugdspeler van 
verder spelen in zijn klasse werd uitgesloten. Schuldig daaraan waren 
organisatie, speler en ondergetekende. Alle drie gingen ongeveer even zwaar 
in de fout. De speler was te laat aan zijn tafel verschenen o.a. doordat 
zijn wedstrijd op een andere tafel uitliep. Maar ook orcdat hij na die set 
nog een korte nabespreking met zijn coach had gehouden en vervolgens op de 
wandschema 's moest gaan kijken orcdat hij zijn wedstijdfonnulier kwijt was. 
De wedstrijdleiding had in dit geval wat soepeler kunnen zijn, ondanks het 
feit dat rond die tijd geen tafels vrij waren en het tijdschema iets in de 
verdrukking kwam. Als B.G. had ik die soepelheid kunnen eisen, maar mijn 
reglementenkennis was daai:voor niet toereikend of verouderd. Op die ene smet 
na, toch een toernooi waar Frans Geubbels c.s. trots op te:rug kunnen zien. 

P. Kil 

De Brabantse titels bij de senioren waren dit jaar bij de dames voor Petra 
Staps van Illto en bij de heren voor ex-international Rob Turk van OKI. Petra 
Staps zegevierde in de finale in twee games over Monique Schoone van Hotak 1 68. 
De als eerste geplaatste Beppie Koning, uitkomend namens ttv Veldhoven, maar 
cornpetitiespele:rxl voor Villette Charleroi, werd gediskwalifeceerd. Ze was 
haar licentiepas vergeten en die dient ingeleverd te worden voor aanvang van 
de halve finale. Helaas werd dit besluit van de EG door Omroep Brabant 
verslaggever Gijs Hooge:rxloorn aangegrepen om de nodige kritiek via de ether 
over het evenement te spuien. F.en emotionele reaktie, die, wanneer hij beter 
geïnfonneerd was geweest, beslist achtel'.wege gebleven zou zijn. Want tijdens 
de Regionale Eindhovense Tafeltenniskarrpioensschappen 1990 waren er ook een 
paar spelers hun licentiepas vergeten. OmJa.t de overige halve finalisten 
dreigden met opstappen als er diskwalificaties zouden volgen, werd er toen 
verder gespeeld. De tuchtzaak die hiervan het gevolg was, leverde een 
duidelijke uitspraak op. De spelers waren fout en een diskwalificatie had 
het gevolg moeten zijn. an dan nu, nauwelijks een jaar later, ach en wee te 
gaan staan roepen, slaat nergens op. D..Is Beppie, · volge:rxle keer zorgen dat 
je je licentiepas bij je hebt. 
Bij de heren was de titel voor Rob Turk. Hij versloeg Hann Nelissen, van JCV 
in drie games. Titelverdediger Jos Vertlulst werd derde. over deze Brabantse 
karrpioenschappen zijn nog wat kritiekpunten vernomen. Ten eerste het feit 
dat de finales in de titelklassen niet als laatste gespeeld werden. Dit 
dient toch het hoogtepunt te zijn. Ja, dat is misschien wel zo, maar dan 
dient iedereen tot het laatste toe te blijven om dat hoogtepunt mee te maken. 
In het verleden is gebleken dat dat niet gebeurt. Als in een van de overige 
klassen de finale gespeeld is, wil men zo snel mogelijk de beker en naar 
huis . F.en tweede kritiekpunt was het feit dat de belangrijkste finales niet 
in een centre-court gespeeld werden. Hier valt inderdaad veel voor te zeggen. 
Nu werd de herenfinale gespeeld, met op de tafels erlangs dubbelfinales. 
Deze ongelukkige planning is te voorkomen en op het einde van de dag moet 
het mogelijk zijn om voor de belangrijkste finales een centre-court te bouwen. 
Concludere:rxl wil ik zeggen dat ik de Brabantse tafeltenniskarrpioenschappen 
zeer geslaagd vond. De organisatie van ttv Stiphout was van grote klasse. 
Mijn corrplimenten aan Frans Geubbels en zijn hele team. 

Johan Heurter. 
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Uitslagen Brabantse kanpioenschappen 1991. 

Meisjes enkel J-1 

1. F. Hennus (Hotak) 
2. E. v.d. Lihden (Belcnnn) 21-12 21-14 
3. S. Berkelroans (Never Despair) 
3. -
Meisjes enkel J-2 

: 1. G. de Vocht (Stiphout) 
2. N. Zijlroans (Ttcv/N) 22-20 21-12 
3. M. van Oirschot (Never Despair) 
3. M. van Berkel Stiphout) 

Meisjes enkel J-3 

1. M. Neynens (Budilia) 
2. M. Geertse (Besbo Irene) 21-19 21-18 
3. J. Schoone (Vice Versa'51) 
3. J. Slokkers (Markiezaat) 

Meisjes enkel J-4 

1. K. Clijsen (Tios) 
2. B. van Hintum (Bergeijk) 21-13 13-21 21-14 
3. I. Hopmans (Vice Versa 151) 
3. A. Joosten (Bergeijk) 

Meisjes dubbel junioren 

1. E. v.d. Linden (Belcnnn) /J. Soffers (Hotak) 
2. R. Kamrn (Tanaka) /D. Vaessen (UniClilll) 21-18 15-21 21-16 
3. M. van Sinten (Eenentw. ) /L. Coolen (Eenentw. ) 
3. K. v.d. Bruggen (Eenentw. ) /J. v. Zutphen (Eenentw. ) 

Meisjes dubbel aspiranten 

1. F. Hennus (Hotak) /G. de Vocht (Stiphout) 
2. K. Schanpaert (Veldh.) /I. Schrama (Veldh.) 21-16 21- 9 
3. M. de Braber (V.V'51)/H. Coenen (V.V 151) 
3. J. Wenstedt (B/Irene) jM. Geertse (B/Irene) 

Meisjes dubbel pupillen 

1. J. Melissen (V. V' 51)/I. Farla (V. V' 51) 
2. I. Verhoeven (ATIC)/A. Schoone (Back Harrls) 21-12 21-12 

::'. 3. K. Wenstedt (B/Irene)jN. Bertens (B/Irene) 
3. M. Ma.tic (Belcnnn) / A.v. Riel (Waalwijk) 

Meisjes dubbel welpen 

1. T. Geubbels (Stiphout)/S. Verhoeven (Waalwijk) 
2. J. Schoone (V.V 151)/A. Hopmans (V.V 151) 22-20 25-23 
3. A. Gobelen (Belcrurn)jN. Viveen (Bergeijk) 
3. A. Quak (Hotak) /M. Oerlemans (Hotak) 



Meisjes enkel Junioren A/B 

1. E. v.d. Linden (Belcrum) 
2. D. Vaessen (Unicum) 21- 9 21- 7 
3. K. v.d. Bnlggen (Eenentw.) 
3. -

Meisjes enkel junioren C 

1. M. v. Oirschot (Never Despair) 
2. R. Kanun (Tanaka) 21-13 21-16 
3. M.v. Berkel (Stiphout) 
3. L. Wilms (Tios) 

Meisjes enkel aspiranten A/B 

1. F. Hennus (Hotak) 
2. K. Scharnpaert (Veldhoven) 16-21 21-18 21-12 
3. G. de Vocht (Stiphout) 
3. J. Wenstedt (Besbo Irene) 

Meisjes enkel aspiranten C 

1. M. Geertse (Besbo Irene) 
2. J. Heyrnans (arre) 21-16 21-17 
3. W. Kerste (Never Despair) 
3. J. Rooyakkers (Veldhoven) 

Meisjes enkel pupillen A/B, Welpen A 

1. K. Wenstedt (Besbo Irene) 
2. I. Farla (Vice Versa'51) 22-20 22-20 
3. A. Rijniers (Never Despair) 
3. J. Slokkers (Markiezaat) 

Meisjes enkel pupillen C 

1. J. Brok (JCV) 
2. A. Joosten (Bergeijk) 21- 7 21- 9 
3. Y. Vleghels (Markiezaat) 
3. M. v. Nes (Hotak) 

Meisjes enkel welpen D 

1. A. v.d. Broek (SontBr.) 
2. N. Viveen (Bergeijk) 21-16 21-13 2-

3. M. Doorn (Budilia) 
3. -

~ 

Jongens enkel J-1 

1. W. Cornuijt (Tl'C OKI) 
2. R. v.d. Veeken (Tanaka) 21-15 21-15 
3. M. voennans (Besbo Irene) 
3. D. Cloots (Hotak) 
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Jorqens enkel J-2 

1. J. de Cock (Veldhoven) 
2. W. Bra.spennin:J (Tanaka) 21- 9 21-18 
3. F. de Brouwer (Veldhoven) 
3. B. Veenstra (Vice Versa' 51) 

Jorqens enkel J-3 

1. M. Bakker ('ITCE) 
2. T. stappershoef (I.llto) 21-13 21-16 
3. B. Valstar ('ITCE) 

' 3. P. v. Oostei:wi j k (F.enentw. ) -
Jorqens enkel J-4. 

1. T. v.d. Heijden (Never Despair) 
2. E. Ve.rhagen (Veldhoven) 21-15 21-10 ." 3. J. I.ooymans (Budilia) 
3. J. Smeyers (Veldhoven) 

Jorqens enkel J-5 

1. c. v. Erp (Waalwijk) 
2. s. v. '!hoor (Belcnnn) 14-21 21-18 21-10 
3. R. Meilarxl (Hotak) 
3. J. Zijl.mans (Ttcv/N) 

Jorqens enkel Junioren A/B 

1. N. van Liempd (Never Despa.ir) 
2. P. de Graaf (Hotak) 21-16 21-15 
3. N. Brons (Budilia) 
3. J. Hamaekers ('I'I'C OKI) 

Jorqens enkel Junioren c 

1. M. Wagener (Tios) 
,......,,, 2. M. Kerkhof (Back Hams) 22-20 21-18 

3. P. v.d. Loo (Rots) 
3. R. van Grootel (Ttcv /N) 

Jorqens enkel Junioren D 

1. L. Stevels ('I'I'C OKI) 
2. z. Jagielnicki (SontBr.) 21-15 21-16 
3. H. Scheepers (UVCX>) 
3. R. Vernelis (Veldhoven) 

Jorqens enkel aspiranten A/B 

1. N. I.anda (Hotak) 
2. B. Verleg (Veldhoven) 14-21 21- 5 21-13 
3. A. Cense (Veldhoven) 
3. D. Cloots (Hotak) 
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Jongens enkel aspiranten c 

1. B. Spiesenburg (Unicum) 
2. M. van Opstal (Breda) 21-19 21-17 
3. R. de IG.eyn (TI'C OKI) 
3. M. Ma.tic (Belcnnn) 

Jongens enkel aspiranten D 

1. R. Clijsen (Tics) 
2. T. v.d. Heijden (Never Despair) 25-23 21-19 
3. K. Zoethout (Back Hands) 
3. H. van rmren (TI'C OKI) 

Jongens enkel pup.i,.llen A/B 

1. J. de Cock (Veldhoven) 
2. T. v.d. Steen (Budilia) 21-18 21-18 
3. S. Stoffels (Markiezaat) 
3. B. v.d. Linden (Belcnnn) 

Jongens enkel pupillen c 

1. J. Smeyers (Veldhoven) 
2. R. 'llleuns (Hotak) 21-16 17-21 21-15 
3. M. Mayers (TI'C OKI) 
3. D. Heyboer (TCS) 

Jongens enkel pupillen D 

1. T. Knnnpelrnan (Veldhoven) 
2. c. van Erp (Waalwijk) 14-21 22-20 21-19 
3. M. Heesbeen (Waalwijk) 
3. T. Smits (UVa:>) 

Jongens enkel welpen A 

1. J. I.ooymans (Budilia) 
2. B. Bertens (Besbo Irene) 21-14 21-16 -') 

3. R. Speekenbrink (Hotak) 
3. -

Jongens enkel welpen D 

1. M. Wircx (Hotak) 
2. s. van '!hoor (Belcnnn) 21-15 19-21 21-17 

3. R. Balogh (Belcnnn) 
3. J. Zij lrnans (Ttcv /N) 

Jongens dubbel junioren 

1. W. Cornuijt (TI'C OKI)/J. Hamaekers (TI'C OKI) 
2. D. Maas (Tics) jM. Wagener (Tics) 21-12 21- 5 

3. N. Brons (Budilia)/A. Heil (Never Despair) 
3. R. Verstijlen (Back Hands)jR. Roks (Back Hands) 

20 JJ2V 



Jongens dubbel aspiranten 

1. D. Clcx:>ts (Hotak) /N. I..aOOa (Hotak) , 
2. s. Bennenbroek (Budilia)jR. v.d. steen (Budilia) 21-12 19-21 26-24 
3. E. de Jong (Besbo Irene) jM. Schoonus (Besbo Irene) 
3. s. CO:rnuij t (TIC OKI) jH. van J:boren (TIC OKI) 

Jongens dubbel pupillen 

1. T. v.d. steen (Budilia)jR. 'lWardy (Budilia) 
2. S. Stoffels (Markiezaat) /J. de Cock (Veldhoven) 21-19 9-21 21-19 
3. J. van Lieshout (R.Star)/D. Heijboer (TCS) 

~ 3. L. v.d. Kieboom (Belcrurn)/B.v.d. Lirxien(Belcrurn -

Jongens dubbel we).pen 

1. J. I.ooymans (Budilia) jR. Neynens (aidilia) 
2. T. Stoeldrager (TCS)/J. Zijlmans(Ttcv/N) 26-24 21-11 
3. S. van 'lhoor(Belcrurn)jR. Balogh (Belcrurn) 
3. R. Speekenbrink (Hotak) jM. Wircx (Hotak) 

Dames enkel S-1 

1. P. Staps (Illto) 
2. M. Schoone (Hotak) 21-18 22-20 
3. B. Koning (Veldhoven) (gediskw.) 
3. M. van Gool (Hotak) 

Dames enkel S-2 

1. J. de Boon (ATIC) 
2. A. Tetteroo (Markiezaat) 21-14 21-19 
3. E. Girnbel (Unicum) 
3. P. SUer (JCV) 

Dames dubbel A/B 

1. M. Schoone (Hotak) jM. van Gool (Hotak) 
2. E. Ras (Veldhoven) jM. Timmennans (Veldhoven) 21-13 21-15 
3. P. Staps (Illto)jE. van Deurzen (Illto) 
3. B. de Koning (Veldhoven) /J. van Unen (Besbo Irene) 

Dames dubbel c 

1. F. v.d. Putten (ATIC)/C. v.d. Putten (ATIC'77) 
2. R. Reyntjens (JCV) /W. v.d. Zee (JCV) 21 8 21-14 
3. s. Buiteman (JCV)/J. v.d. Bogaard (JCV) 
3. M. Musters (Markiezaat)jW. v.d. Bergh (Markiezaat) 

Dames dubbel D 

1. M. I2gra (Vice Versa 151) /P. Imn (Vice Versa 1 51) 
2. M.van Hirtum (JCV)/P. suer (JCV) 26-24 24-26 21-14 
3. J. de Boon (ATIC)/A.van Berloo (ATIC'77) 
3. A. Karremans (Markiezaat) /A. Tetteroo (Markiezaat) 
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Dames dubbel E/F 

1. R. Schuunnan (Besbo Irene)/T. Pijnenburg (Besbo Irene) 
2. Y. I.eijten (BSM) jR. Srnans (BSM) 21-18 21-18 
3. M. Pietennans (Zwaantjes)/A. Poolen (Zwaantjes) 
3. R. de Kort (Markiezaat)jH. de Kok (Markiezaat) 

Dames enkel A/B 

1. M. van Gool (Hotak) 
2. M. Schoone (Hotak) 21-13 21-18 
3. B. Koning (Veldhoven) (gediskw.) c 

3. E. van Detirzen (I..uto) 

Dames enkel c -0 

1. G. v.d. Berg (Een en twintig) 
2. I. Kolen (R'S~) 16-21 21-14 21-10 
3. E. van D..1lmen (Always Fair) 
3. R. Reyntjens (JCV) 

Dames enkel D 

1. J. de Boon (ATI'C) 
2. I. van Rossum (Budilia) 17-21 21-10 21-14 
3. E. Gimbel (Unicum) 
3. D. van Elzakker (Hotak) 

Dames enkel E 

1. M. van Hooff (Besbo Irene) 
2. c. de Groot (Always Fair) 18-21 22-20 21-16 
3. J. Spijkers (R.Star) 
3. H. de Kok (Markiezaat) 

Dames enkel F 

1. A. Poolen (Zwaantjes) 
2. A. Tinunennans (I..uto) 20-22 21-10 21-16 
3. A. Brouwer (Ttcv /N) 
3. R. Schuunnan (Besbo Irene) ') 

Heren enkel S-1 

1. R. Turk (TI'C OKI) 
2. H. Nelissen (JCV) 18-21 21-16 21-12 
3. G. v.d. Braak (Never Despair) 
3. J. Vertiulst (JCV) 

" 
Heren enkel S-2 

1. P. van Rooij (Stiphout) 
2. R. Schenk (TI'C OKI) 21-17 22-20 
3. E. Vertiulst (Unicum) 
3. P. v.d. Eynde (Een en twintig) 
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Heren enkel S-3 

1. W. 'l'eni>elaars (Back Harm) 
2. W. airgt (Attaque) 21-15 26-24 
3. E. I.uiken (Back Harm) 
3. R. Om (Vice Versa ' 51) 

Heren enkel A 

1. R. 'I\lrk (TrC OKI) 
2. G. v.d. Braak (Never Despair) 21- 8 21-23 21-11 
3 . H. Nelissen (JCV) 
3. J. Verhulst (JCV) 

~ Heren enkel B 

1. A. Welten (Veldhoven) 
2. P. Man:iers (TIÇ OKI) 21-16 21-16 
3. J. de Bijl (TIC OKI) 
3. A. v.d. airgt (TrC OKI) 

Heren enkel c 

1. J. v.d. Wiel (Besbo Irene) 
2. P. van Hout (Rena:ta) 21-17 21-17 
3. s. van Kuyck (Besbo Irene) 
3. s. van Geertsom (Besbo Irene) 

Heren enkel D 

1. J. Manie.makers (Bergeijk) 
2. P. van Rc.X>ij (Stiphout) 21-18 21- 16 
3. F. Bergmans (Besbo Irene) 
3. A. de Vocht (Stiphout) 

Heren enkel E 

1. G. van Ibngen (TrC OKI) 
2. R. v.d. Moosdijk (Meppers) 21-19 21-11 
3. J. v.d. sanden (Meppers) 
3. P. v.d. Eynde (Een en twintig) 

Heren enkel F 

1. M. Seelen (Stiphout) 
2. E. Peeters (Rots) 21-19 21-18 
3. F. v.d. Zandt (JCV) 
3 • P. Terrpelaars (Een en twintig) . , 

Heren enkel G 
l 
'" E. Sterrenburg (Always Fair) - i~ 

2. H. v.d. BcxJgaard (Meppers) 21-16 21-15 
3. J. Berkers (Meppers) 
3. A. v.d. Velden (Meppers) 
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Heren enkel H 

1. L. Withoos (TI'C OKI) 
2. M. de Iaat (Mand) 
3. P. van Zurrlert (Sios) 
3. M. Noordam (Tanaka) 

Heren dubbel A 

1. R. 'I\lrk (TI'C OKI)/S. Vei:beek (TI'C OKI) 
2. T. Vogelaar ('KS)/E. Oerle.mans ('KS) 
3. H. SWinkels (Ttcv /N) /P. v. Berkel (Ttcv /N) 
3. H. Nelissen (JCV)/J. Verhulst (JCV) 

Heren dubbel B 

1. R. Jongenelen (TI'C OKI)jE.v.Roovert (TI'C OKI) 

21-11 21- 9 

21-17 21-13 

2. B.v.Geffen (N.pespair)jR.Sprang (N.Despair) 21-17 23-21 
3. M. Bottram (Veldhoven) /P. Maatman (Veldhoven) 
3. c. Robben (Besbo Irene) jH. Schuunnan (Besbo Irene) 

Heren dubbel C \ 

1. M. Asmann (V.V1 64)/E. Willerrsen (V.V 1 64) 
2. P.v.d.Meer (TI'C OKI)/P.v.Buuringen (TI'C OKI) 
3. F.v.Gils (Belcnnn)/J. Pauwels (Belcnnn) 
3. P.v.Hout (Renata)/J. Schuunnan (Renata) 

Heren dubbel D 

1. R.v.Geel (Bergeijk)/J. Mandemakers (Bergeijk) 
2. H. Geeven (F.enentw.)/S.d.Koning (F.enentw.) 
3. P. ruitsman (Stiphout)jR. Schenk (TI'C OKI) 
3. R. Keyzers (Hotak)/A.v.d. Kerkhof (TI'C OKI) 

Heren dubbel E 

1. H. Gruyters (F.enentw.)/P.v.d. Eyrrle (F.enentw.) 

21-18 21-12 

21-18 21-17 

2. P. Q.Jdesluis (lllto)jR. Vrins (lllto) 23-21 21-18 
3. E. Schipper (Stiphout)/M. Seelen (Stiphout) 
3. M. Gerards (OOM) /W. de Cort (OOM) 

Heren dubbel F 

1. R. Bressers (R.Star)jM. I.eennakers (R.Star) 
2. J.v.Nispen (B.Harns)//F. Gonuneren(B.Harns) 21- 5 21- 6 
3. W. Dielemans (Belscrurn)/B. Bos (Belscrurn) . 
3 • P. v. Zutphen (F.enentw. ) /P. Ten"pelaars (F.enentw. ) 

Heren dubbel G 

1. E. llliken (B.Harns)/W. Ten"pelaars (B.Harns) 
2. M.d.Laat (Mand)JM.v.IX>ngen (Mand) 21-17 14-21 21-16 
3. R.v.d.Heyden ('KS)/P. Vriens ('KS) 
3. J. Berkers (Meppers) jH. v.d. Boogaard (Mewers) 
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Heren dubbel H 

1. T.v. Tiggelen ('ICS) /L. Withoos (TK: OKI) 
2. R. Robinson (Fortuna)/L.v.Aerle (Fortuna) 21-16 23-21 
3. A.v.d. Wiel (Waalwijk)/M. Liefrink (Waalwijk) 
3. B.v.d. Bosch (N.Despair)/P. Dorrlers (N.Despair) 

Dit jaar waren er, i.v.m. het 50-jarig bestaan van de afdeling Brabant, 
speciale verenigingsprijzen. Vanaf de 2e rorrle komen er punten gehaald 
worden. Bij dit systeem waren verenigingen met veel deelnemers duidelijk in 
het voordeel, maar dat was ook de bedoeling. Het was mede bedoeld als stinrulans 
om in te sc.hrijven voor de Brabantse kanpioenschappen. Dat je ondanks dat 
toch veel punten kon scoren bewees ATl'C' 77. Slechts 4 dames wisten maar 
liefst 26 punten te scoren en dat is, wanneer het aantal punten gedeeld zou 
worden door het aantal deelnemers in een klasse, het hoogste gemiddelde. 
De trofeeën gingen naar ttv Vice Versa' 51 (meisjes) TK: OKI (jo~ens en 
heren) en ttv Hotak'68 (dames). Hierorrler de volledige uitslagen. 

T. de Jo~e Trofee JONGENS. 

1. TK: Oki. Eindhoven 69 punten 
2. TIV Veldhoven. Veldhoven 49 punten 
3. Hotak' 68. Hoogerheide 46 punten 
4. Budilia. Budel 36 punten 
5. Belcnnn. Breda 31 punten 
6. Tios' 67. Tilburg 25 punten 

TIV Waalwijk. Waalwijk 25 punten 
8. Never Despair. Den Bosch 22 punten 
9. 'Ihe Back Hands. St. Willebrord 15 punten 

10. TIV Breda. Breda 14 punten 
11. Besbo/Irene. Tilburg 12 punten 

Tanaka. Etten-leur 12 punten 
13. Vice Versa' 51. OUdenbosch 11 punten 
14. uvcn • 71. Berlict.nn 10 punten 

T. C.S. steenbergen 10 punten 
16. 'lTCV /Nedlin. Veghel 9 punten 
17. Unict.nn. Geldrop 8 punten 

Into Tribunaal. Tilburg 8 punten 
19. Het Markiezaat. Bergen op Zoom 7 p..mten 
20. Eenentwintig. Beek en Donk 6 punten 

De Rots. Boxtel 6 punten 
22. TIV Son en Breugel. Son en Breugel 4 p..mten 
23. TIV Bergeijk. Bergeijk 2 p..mten 

J.C.V. Vught 2 punten 
De Marrl. Vlijmen 2 punten 

26. Rally. Wijk en Aalburg 1 p..mt 
Red Star 158. Goirle 1 punt 

T. van otterdijk trofee MEISJES. 

1. Vice Versa' 51. OUdenbosch 28 p..mten 
2. Besbo/Irene. Tilburg 26 p..mten 
3. Hotak' 68. Hoogerheide 18 p..mten 
4. TIV Stiphout. Helmorrl 15 p..mten 
5. TIV Bergeijk. Bergeijk 14 p..mten 

TIV Veldhoven. Veldhoven 14 p..mten 
7. Het Markiezaat. Bergen op Zoom 12 p..mten 
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8. Never Despair. Den Bosch 
Budilia. Budel 

10. 'ITCV/Nedlin. Ve:ftlel 
11. Belcnnn. Breda 
12. ATIC 177. Aarle-Rixtel 

J.C.V. Vught 
O.T.T.C./CI' Holland. Oss 

' Tios 1 67. Tilburg 
16. Tanaka. Etten-Leur 

UniClllll. Geldrop 
TIV Waalwijk. Waalwijk 

19. The Back Hands. st. Willebrord 
F.enentwintig. Beek en Ibnk 
TIV Son en Breugel. Son en Breugel 
TIC Oki. Eindhoven 

c. Hobbelen trofee DAMES. 

1. Hotak' 68 . Hoogerheide 
2. ATIC'77. Aarle Rixtel 
3. J .c. v. Vught 
4. Illto Tribunaal. Tilburg 
5. Het Markiezaat. Bergen op Zoom 
6. TIV Veldhoven. Veldhoven 
7. Budilia. Budel 

F.enentwintig. Beek en Ibnk 
Vice Versa' 51. OUdenbosch 

10. Besbo/Irene. "Tilburg 
11. Always Fair. Ammerzcxien 

Red Star'58. Goirle 
UniClllll. Geldrop 
Zwaantjes. St. Michielsgestel 

15. Belcnnn. Breda 
B.S.M •. Ibngen 
Never Despair. Den Bosch 

N. van Salfischberger trofee 

1. TIC Oki. Eindhoven 

HEREN. 

2. The Back Hands. st. Willebrord 
3. Eenentwintig. Beek en Ibnk 

TIV Stiphout. Helmond 
5. De Meppers. Heeze 
6. Besbo/Irene. Tilburg 
7. Vice Versa' 51. OUdenbosch 

Illto Tribunaal. Tilburg 
TIV Bergeijk. Bergeijk 

10. J .c. v. Vught 
11. De Mand. Vlijmen 
12. UniClllll. Geldrop 

Always Fair. Ammerzcxien 
14. T.C.S. Steenbergen 
15. Belcnnn. Breda 

Never Despair. Den Bosch 
17. Red Star'58. Goirle 

Attaque. st. Oedenrode 

10 punten 
10 punten 

8 punten 
7 punten 
6 punten 
6 punten 
6 punten 
6 punten 
4 punten 
4 punten 
4 punten 
2 punten 
2 punten 
2 punten 
2 punten 

28 punten 
26 punten 
18 punten 
16 punten 
10 punten 

9 punten 
6 punten 
6 punten 
6 punten 
5 punten 
4 punten 
4 punten 
4 punten 
4 punten 
2 punten 
2 punten 
2 punten 

73 punten 
40 punten 
32 punten 
32 punten 
27 punten 
19 punten 
16 punten 
16 punten 
16 punten 
15 punten 
14 punten 
12 punten 
12 punten 
11 punten 
10 punten 
10 punten 

8 punten 
8 punten 
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19. Zwaantjes. st. Michielsgestel 
Vice Versa' 64. Rosmalen 
TICV/Nedlin. Veghel 
TIV Sios. Roosendaal 
De Rots. Boxtel 
O.T.T.C.jHolland. Oss 
Het Markiezaat. Bergen op Zcx::mt 

26. B.S.M. Dongen 
Fortuna'83. Helmorxl 
Tanaka. Etten-Leur 
Taveres. Eirrlhoven 
Tios'67. Tilburg 
TIV Veldhoven. Veldhoven 
TIV Waalwijk. Waalwijk 

33. Hotak' 68. Hoogemeide 
Renata. Eirrlhoven 
TIV Son en Breugel. Son en Breugel 

6 punten 
6 punten 
6 punten 
6 punten 
6 punten 
6 punten 
6 punten 
4 punten 
4 punten 
4 punten 
4 punten 
4 punten 
4 punten 
4 punten 
2 punten 
2 punten 
2 punten 

VERENIGINGSRESULTATEN OP BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 

Iedere titel in een klasse levert een punt op. In het dubbel is aan elke 
speler een half punt gegeven. 

VERENIGING 

1. OKI 
2. Hotak 1 68 
3. Veldhoven 

Besbo Irene 
Stiphout 
fudil ia 

5. 

7. Nfl'C 177 
Tios '67 

10. 

14. 

16. 

Never Despair 
Bergeijk 
Back Harxls 
F.enentwintig 
Vice Versa. 151 
Belcrum 
Waalwijk 
Always Fair 
Il.lto 
Red star'58 
Vice Versa.'64 
Zwaantjes 

JEUGD 
1991 / 

4 
6 
4 
2 
2 
4 

3 
3 

1 
1\ 
1\ 

Unictnn 1 
JCV 1 
Son en Bru.egel 1 

24. 'KS 

SENIOREN 
1990 1991 / 1990 

3 6\ 1 

8 
1\ 

2 
1 
1 
1 

1 

1 
4\ 

1 
1 

2 
1 
3 
2 

3 

2 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

5 
1 
1 
2 

2 
1 

1 

1 

1 
3 
5 

'IUl'AAL 
1991 / 
10\ 

8 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
1\ 
n 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ESTHER V.D. LINDEN EN RICHARD VERSTUNEN WINNEN 
BACK HANDS JEUGDTOERNOOI 

1990 
4 

13 

1 
4 
1 
1 
1 

3 
1 
1 
5\ 

1 

1 
4 
6 

Zaterdag 19 jauari vorxl het jaarlijkse toernooi van ttv '!he Backharxls weer 
plaats in sporthal De Vijfsprong te Ruq:hen. Toon de Rijk c.s. waren er dit 
jaar opnieuw in geslaagd om een goed bezet toeniooi in elkaar te zetten. 
Zeker bij de jeugd was de bezetting redelijk sterk te noemen en ook de 
organisatie vooraf en op deze zaterdag was prilna.. Op 26 tafels werden 502 
inschrijvingen vrijwel precies volgens tijdschema. af~ewerkt. 
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Bij de meisjes was Esther van der Ll.nden (Belcrum) deze dag niet te stuiten. 
In de titelklasse Jeugd 1 werd zelfs Hotakspeelster Femke Hennus verslagen, 
al was het verschil met 23-21 in de derde game erg klein. De Belcrurnspeelster 
zegevierde hiernaast ook in de junioren-AB-klasse en in het dubbelspel en 
drukte een sterke stempel op het toernooi. Bij de jongens bleek in de 
titelklasse Richard Verstijlen de sterkste. Spelend voor eigen publiek won 
hij met 21-16 en 22-20 van Dave Cloots (Hotak). Opvallend was hier het spel 
van Jö:rg de Cock (Veldhoven) die drie keer een hoofdprijs weg sleepte. Welpen
AB, Jeugd II en het welpendubbel bracht hij elke keer in twee games op zijn 
naam. 
Opvallend in onderstaande lijst met uitslagen is dat bij de meisjesfinales 
liefst 67% der sets pas in de derde game werd beslist. De jongens hadden 
slechts in 22% van de finales een verlenging nodig. 

P. Kil B.G. 

Meisjes: 

Jeugd 1: E. v.d. Linden (Belcrum) - F. Hennus (Hotak) 21-12 14-21 23-21 
jeugd 2: K. Wenstedt (B/Irene) - R. Karnm (Tanaka) 21-13 21-15 
jeugd 3: J. Slokkers (Markiezaat) - A. Schoone (Backhand) 21-18 21-18 
jeugd 4: M. Joosen (Markiezaat) - Y. Vleghels (Markiezaat) 17-21 23-21 21-13 
jun. AB: E. v.d. Ll.nden (Belcnnn) - I. de Jong (Tanaka} 21-14 18-21 21- 7 ,1 
jun. c : A.v. Dannne (SAR 172} - R. Karnm (Tanaka) 21-17 17-21 21- 9 
Asp. AB: F. Hennus (Hotak) - M. Goorma.chtig (An1em.) 17-21 21-11 21-12 
Asp. C : M. Geertse (B/Irene) - I. Heymans (OITC) 21-16 21-18 
Pup. AB: J. Slokkers (Markiezaat) - N. Schelfthout (SAR'72)21-13 17-21 21-12 
Pup. C : M. Joosen (Markiezaat) - M. v. Nes (Hotak) 21-14 19-21 21-19 
Welp D: M. SUykerl:>uyk (W.v.Z.) - C. Meesters (V.v. 151) 18-21 23-21 21-19 
Jundubb: E. v.d. Ll.ndenjM. Ma.tic (Belcnnn) 

R. KamrrVI. de Jong (Tanaka) 22-24 21-14 22-20 
Aspdubb: F. Hennus (Hotak)/M. Goorma.chtig (Arnemuiden) 

M. Wenstedt/K.Wenstedt (B/Irene) 17-21 21-17 23-21 
Ptlirlubb: J. Melissen/I. Farla (V. Versa' 51) 

M. v. Nes/C. v . d. Heuvel (Hotak) 21-13 21-~8 
Welpdub: J. Schoone/C. Meesters (V.Versa'51} 

L. MelissenjR. Teirlinck (V.Versa'51 21- 3 21- 9 

Jongens: 

jeugd 1: R. Verstijlen (Backhands) - D. Cloots (Hotak) 
jeugd 2: J. de Cock (Veldhoven) - M. Kerkhof (Backhands) 
jeugd 3: L. v.d. Kieboom (Belcrum} - B. Bertens (B/Irene) 
jeugd 4: R. Theuns (Hotak) - P. v.d. Bosch (N.Desp.) 
jun. AB: P. de Graaf (Hotak) - R. v.d. Veeken (Tanaka) 
jun. c : o. Coenen (V. Versa' 51) - W. Braspenning (Tanaka) 
jun. D : A. Schijven (Backhands) - J. Lam (Markiezaat) 
Asp. AB: D. Cloots (Hotak) - N. lande (Hotak) 
Asp. c : M. v. Opstal (Breda) - M. Schoonus (B/Irene) 
Asp. D : S. v.d. Broek (B/Irene) - E. Westerbeek (Pr.beek) 
Pup. AB: J. de Cock (Veldhoven) - B. v.d. Ll.nden (Belcrum) 
Pup. C : R. 'Iheuns (Hotak) - D. Heyboer (TCS} 
Pup. D : M. Toussain (V.versa'51} - R. v. Dijk (OITC} 
Welp D : M. Wircx (Hotak) - s. v. '!hoor (Belcrum) 
jundubb: R. Verstijlen (Backhands)jR. v.d. Veeken (Tanaka) 

P. de Graaf/J. Ridder (Hotak) 
Aspdubb: D. ClootsjN. 1anda (Hotak) 

E. de JongjM. Schoonus (B/Irene) 
Pupdubb: s. stoffels (Markiezaat)/J. de Cock (Veldhoven) 

L. v.d. KieboornjB. v.d. Ll.nden (Belcnnn) 

21-16 22-20 
21-17 21-18 
21-14 21-17 
24-22 21-14 
21-12 13-21 21-14 
21-14 21-14 
22-20 21-17 
23-21 21-11 
15-21 21-18 21- 8 
21-19 21-14 
21-19 21-15 
17-21 21-18 21-10 
22-20 13-21 21-15 
21-15 21-14 

21-15 21-16 

21-13 21-17 

21-19 21-18 
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Welp:iub: M. Wircx/R. Speekenbrink (Hotak) 
S. v. 'IhoorjR. Balogh 

Verenigingsprijs jeugd: 

1. Hotak 48 punten 
2. Markiezaat 25.5 punten 
3. Belcrum 25 punten 
4. Vice Versa'51 23.5 punten 
5. Besbo/Irene 22.5 punten 

21- 9 21-18 

In de eerste :rorrle van de Heren Sl-klasse sneuvelden nog al wat favorieten. 
Met name Mario Heeren (A-licentie) werd geklopt door I.Du Kcpnels (C-licentie). 
Gert Gosselink (Hotak'68) werd in deze klasse uiteirrlelijk kalrpioen door van 
zijn clubgenoot Twan Jansen te winnen. In de A-klasse liet Mario Heeren 
(Back Hands) zid1 niet verrassen; hij won van Gert Gosselink. De titel bij 
de dames ginJ naar E. van Driel (OKI; zij won van P. Staps (Iuto). P. Staps 
op haar beurt won weer wel de B-klasse. Back Hands zelf won met een grote 
voorsprong de vereniginJsprijs. 

J. Maas b.g. 

Verenigingsprijs: 1. '!he Back Harrls 
2. Belcrum 
3. Hotak'68 
4. Vice Versa' 51 
5. SAR 172 
6. Unicum 
7. Het Markiezaat 

HEREN ENKEL A 4 DEEI.NEMERS 

38~ 
24 
16 
14~ 
13~ 

8 
7 

1. M. Heeren (Back Harrls) 2. G. Gosselink (Hotak'68) 
3/4 A. Vogelaar (T.C.S.) 3/4 R. Vogelaar (T.C.S.) 

HEREN ENKEL B 5 DEEINEMERS 

19-21 26-24 21-16 

1. E. de Roovert (OKI) 2. E. Oerlexnans (T.C.S.) 19-21 21-14 21-13 
3/4 B. van Geffen (N. Despair) 3/4 R. v.d. Vorst (Belcrum) 

HEREN ENKEL C 12 DEEINEMERS 
1. J. Schoernnakers (Belcrum) 2. L. Kcpnels (Belcrum) 21-15 23-21 
3/4 J. Mertens (Back Hands) 3/4 W. 't Hooft (SAR 172) 

HEREN ENKEL D 23 DEEINEMERS 
1. P. Raaymakers (Back Harrls) 2. E. Wouts (Roosendaal) 21-16 21-12 
3/4 G. Nijkalrp (Belcrum) 3/4 R. Verschueren (Back Harrls) 

HEREN ENKEL E 13 DEEINEMERS 
1. A. v. rueren d.Holl. (Smash 170) 2. E. Verhulst (Unicum)21-18 21-13 
3/4 M. van Opstal (Belcrum) 3/4 B. Jongeneelen (V.Versa'51) 

HEREN ENKEL F 22 DEEI..NEMERS 
1. E. van Broekhoven (Markiezaat) 2. R. Liebau (Smash'70) 21-18 21-15 
3/4 M. v.d. Broek (Back Harrls) 3/4 E. Meennan (Markiezaat) 
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HEREN ENKEL G 42 DEEINEMERS 
1. M. Wintjens (De Kroon) 2. R. Monsieurs (Back Hands) 21-18 21-16 
3/4 W. Tempelaars (Back Hands) 3/4 F. van Zalinge (Breda) 

HEREN ENKEL H 17 DEEINEMERS 
1. A.W. van Peer (Back Hands) 2. P. van Zundert (8ios) 20-22 21-14 21-19 
3/4 E. van Rooy (Unicum) 3/4 W. Boesveld (Markiezaat) 

HEREN ENKEL 81 22 DEEI.NEMERS 
1. G. Gosselink (Hotak'68) 2. T. Jansen (Hotak 1 68) 23-21 21-19 
3/4 L. Koprnels (Belcrurn) 3/4 R. v.d. Vorst (Belcrurn) 

HEREN ENKEL 82 58 DEEI.NEMERS 
1. P. Iauwerijssen (Back Hands) 2. P. de Bnlyn (Back H.) 21-14 21-19 
3/4 R. Broeren (Back Hands) 3/4 J. van OOrschot (Roosendaal) 

HEREN ENKEL 83 58 DEEI.NEMERS 
1. W. Terrpelaars (Back Hands) 2. E. luiken (Back Hands) 10-21 21-16 21-16 
3/4 M. Wintjens (De Kroon) 3/4 J. I.eentfaar (V.Versa'51) 

HEREN IXJBBEL A 3 IXJBBEIS 
1. T.Jansen/G. Gosselink (Hotak'68) 21-10 21-14 
2. A. VogelaarjR. Vogelaar (T. c. 8. ) 

HEREN IXJBBEL B 4 IXJBBEIS 
1. E. v.RCXJVert/A. v.d. Burgt (OKI) 21-15 18-21 21-14 
2. M. Errunerik/R. v.d. Vorst (Belcrurn) 

HEREN IXJBBEL C 7 IXJBBEIS 
1. J. 8choernnakers/L.Koprnels (Belcrurn) 15-21 21-11 21-11 
2. M. MaasjW. 't Hooft (8AR 1 72) 

HEREN IXJBBEL D 11 IXJBBEIS 
1. E. Wouts/J. v. OOrschot (Roosendaal) 21- 8 21-16 
2. M. Ermnerik/J. Verha.eren (Belcrurn) 

HEREN IXJBBEL E 7 IXJBBEIS 
1. M. v. Opstal/A. v. D..leren d.Holl. (Belcrurn/Smash '70) 21-12 21-19 
2. P. Lauwerijssen/P. Mertens (Back Hands) 

rl:Ei°~E:N IlJBBEL F 11 IUBBEIS 
L R. Verst~en/F.Goverde (SiosjV.Versa'51) 21-12 17-21 23-21 
2 • F. Gornmeren/E. luiken (Back Hands) 

HEREN CUBBEJ_, G 18 IXJBBEIS 
1. R.Dam/J.I.eentfaar (V.Versa'51) 21-18 21-16 
2. R.v. Zantvliet/P.v.Zundert (Sios) 

HEREN IXJBBEL H 3 IXJBBEIS 
1. A. HulshoutjR. Iegra (Sios) 
2. H. v.d. Heiligenberg/J. Ieyten (Breda) 

J:).l\ME'S ENKEL B 6 DEEI.NEMERS 
1. P. Staps (luto) 2. A.Kwak (Back Hands) 
3/4 J. Meeus (Hotak'68) 3/4 E. van Driel (OKI) 

DAMES ENKEL C 10 DEEINEMERS 
1. N. Nijkanp (Hotak'68) 2. N.de Crom (Hotak'68) 
3/4 E. van Hest (OKI) 3/4 C.Knlyssen (Belcrurn) 

9-21 21-16 21-17 

23-21 17-21 21-14 

21-15 9-21 21-15 
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DAMES ENKEL D 17 DEEINEMERS 
1. E. Gimbel (Unia.nn) 2. M. Withagen ('RX>'78) 21-14 21-19 
3/4 C.van Peer (V.Versa'51) 3/4 K.Mert.ens (Belcrum) 

DAMES ENKEL E/F 8 DEEINEMERS 
1. D.Bouchaut (SAR'72) 2. J.Leyten (BSM) 21-17 17-21 21-18 
3/4 R. de Kort (Markiezaat) 3/4 C.Verdunnen (SAR'72) 

DAMES ENKEL Sl 15 DEEINEMERS 
1. E.van Driel (OKI) 2. P.Sta:ps (lllto) 12-21 21-16 21-17 
3/4 M.Bos (Smash'70) 3/4 N.de erom (Hotak 1 68) 

DAMES ENKEL 82 25 DEEINEMERS 
1. M.Withagen ('RX>'78) 2. P.IEm (V.Versa'51) 21-16 21-16 
3/4 !.van Zundert (V.versa'51) 3/4 K.Mert.ens (Belcrum) 

DAMES OOBBEL B 4 OOBBEI.S 
1. M.v.d.Broek/A.Kwak (Back Hands) 17-21 21-15 21-19 
2. P. Sta:ps/E. v. Deursen (lllto) 

DAMES OOBBEL C 6 OOBBEI.S 
1. D.v.ElzakkerjN.Nijkanp (Hotak 1 68) 23-21 14-21 24-22 
2. M.MustersjM.Bos (Markiezaat/Smash'70) 

DAMES OOBBEL D 6 OOBBEI.S 
1. C.v. Peer/I.v.Zundert (V.versa 1 51) 21-18 18-21 22-20 
2. L.v.GelderenjH.Bulkmans (Back Hands/Prinsenbeek) 

DAMES OOBBEL E/F 4 OOBBEI.S 
1. C. VerdunnenjD. Bouchaut (SAR 1 72) 21- 6 21-17 
2. C. MoljM. Keyzer (Belcrum) 

NIEUWS IN 'T KORT 

Wat Paul Haldan tijdens de top 12 niet lukte, lukte een week later wel. 
Tijdens een tafeltennistoernooi in het Franse Ni.mes behaalde hij een tweede 
plaats in een sterk bezet veld. Zo versloeg hij in de poule-wedstrijden 
Jan-OVe Waldner met 16-21, 21-14 en 21-14 en Jean-:Rri.lippe Gatien met 22-20 
en 21-16. En dat tfilwijl Gatien hem tijdens de top 12 nog met 3-0 van tafel 
veegde. In de finale stuitte Haldan op de Chinees ellen Xin Hua, de mmnner 26 
van de wereldran:]lijst. Haldan verloor met 10-21 en 13-21. 

Het organisatietoernooi van de top 12, Trefpunt, heeft dat toernooi met een 
positief saldo afgesloten. In totaal bezochten 8. 000 toeschouwers de Maaspoort. 
Zij zorgden voor een recette van nti.m een ton. Geïnspireerd door het succes 
van de top 12 wil de N.T.T.B. elk jaar een internationaal toernooi gaan or
ganiseren. De Europese Unie heeft een verzoek daartoe in overweging genomen. 
Het laatste Open Nederlarrlse Karrpioensc.hap dateert van 1984, toendertijd in 
Sportpaleis AhO'f in Rotterdam. De N. T.T. B. heeft zich kan:Iidaat gesteld 
voor de organisatie van het Europees Karrpioenschap in 1998 en voor het kwa
lificatietoernooi Europese zone voor de Olympische Spelen van 1992 in Bar
celona. 

Radioverslaggever Ted van der Meer maakte overuren tijdens de top 12. Via 
TRCS, NCRV, VAP.A en NOS bereikte zijn stem vele Nederlarrlse luisteraars. Na 
bijna 14 uur live radioverslaggeving kon ook Van der Meer naar huis. Op het 
parkeerterrein ging hij op zoek naar zijn Fiat Tippo. Aha, gevonden! Hij 
sloeg onmiddellijk aan het krabben. Nadat de ruiten schoon waren probeerde 



hij de deuren open te maken. De sleutel paste niet op het linker, niet op 
het rechter en niet op het achte:rportier. "Fijn dat u de ruiten van m'n auto 
hebt schoongekrabd" klonk het opeens uit de mon:i van een enthousiaste be
zoeker. De auto van Ted van der Meer ston:i 15 meter verder, met de ru.iten 
nog dichtgevroren. 

Om het vervoersprobleem van topsporters te verzachten had het NOC via een 
importeur uit Leusden een hele reeks auto's geritseld van het merk Audi. Ook 
Bettine Vriesekoop kwam in aarnnerkirg voor zo'n auto, voorzien van een grote, 
opvallen:ie, met Olyrrpische versiering beplakte sticker. Maar daar had Bettine 
dus geen zin in. Haar blauwe Peugeot 205 bevalt haar prima, dus deed ze 
spontaan afstan:i van haar "Olyrrpic car11 • Ze deed hem cadeau aan clubgenoot 
Frank Boute, die nu bij Terrpo Team de bijnaam Frank Baudi heeft gekregen. 

Tijdens de Top 12 zijn er ook commerciële zaken gedaan. Op zaterdagmiddag 
sloot de N.T.T.B. een meerjarige overeenkomst met het Zoetenneerse bedrijf 
Nutricia. Gedurende de looptijd van twee jaar kan de N.T.T.B. gebruik maken 
van de sportvoedingsadviezen en de Extran sportvoedingsp:rodukten van Nutricia. 
Alle leden van de diverse nationale selecties zullen ieder een persoonlijk 
sportvoedingsadvies krijgen. lbor nauwe samenwerkirg van de medische staf en 
de sportvoedingsdiëtiste van Extran worden alle selectieleden op dit nog on:ier
gewaardeerde terrein begeleid. Mevrouw Iuger-Scheijmans van Nutricia zei 
veel vertrouwen te hebben in de professionalisering van de N.T.T.B. Dat 
sluit goed aan bij de doelstellingen van Nutricia. 
Het contract kwam tot stand door bemiddeling van het sporbnarketingbureau 
Trefpunt. 

De vice-voorzitter van de N.T.T.B., Ton van Happen, verlaat het hoofdbestuur. 
Na vijf jaar heeft hij gemerkt minder op 'scherp' te staan en bovendien 
beschikt hij niet meer over de ·voldoen:ie vrije tijd die nodig is voor zo'n 
vrijwilligersfunctie. Ein:i jaren 70, begin 80 was Ton van Happen ook lid van 
het AB en hij was redacteur van de Mixed. In het HB wordt hij op 25 mei op
gevolgd door Ron Veldhuizen. Veldhuizen is voorzitter van ttv Kluis uit 
Geleen en woonachtig in Breda (door DSM overgeplaatst) . Hij was on:ienneer 
actief als voorzitter van de projectgroep interne p.r. 

Steeds meer tafeltennisverenigingen gaan automatiseren. Het ledenbestand op 
schijf en het clubblad met de computer. Maar ze zijn ook vaak afhankelijk 
van een paar leden die een computer hebben en die hun hobbyisme ten gunste 
van de vereniging willen aanwenden. De Stichting Sportservice Noord-Brabant 
wil u echter graag van dienst zijn bij de ledenadministratie. Daartoe werd 
een progrannna ontwikkeld, Sport.base genaanrl. Het is een eigentijds programma 
dat de l edenadministratie kan verzorgen. Het biedt de volgen:ie mogelijkheden: 
- onbeperkt aantal leden 
- comfortabele bediening door menuls 
- invoer-maskers en helpfuncties 
- sorteren en selecteren op willekeurige kernnerken 
- geïntegreerde tekstverwerker voor het maken vàn standaard- en serie-brieven, 

alsmede facturen 
- flexibele rapportagefuncties voor het maken van lijsten, etiketten e.d. 
- aarnnaken van acceptgiro's 
- invoer van- en controle op betalingen 
- eenvoudig aanpassen van contributies 
- statistiekrocxiule voor on:ierzoek naar de opbouw van het ledenbestarxi 
Het geheel kan aangepast of uitgebreid worden. 
Verder beschikt het programma nog over een lll\TABASE gedeelte, dat u in staat. 
stelt om eigen databases en bestanden te maken. 
Het programma kost 99 gulden inclusief een han:ileiding, maar exclusief porto 
(7,--). 
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Meer infontatie bij Sport.service Noord-Brabant, Posthus 296, 5050 AG Goirle 
tel. : 013-350755 (vragen naar Han Hubben) • Hier kunt u ook het progranuna 
bestellen. 

De Nationale Jeugd Ol}>mpische Dagen woroen dit jaar gehouden in Valkenswaard. 
~ 8 en 9 juni zijn op sportcentnnn Valkencourt zo'n 2000 jeugdtopsporters 
actief. Voo:rheen m:x:hten of alleen jongens, of alleen neisjes aan het tafel
tennistoernooi meedoen. Dit jaar zijn beide categorieën welkan. Per provincie 
doen 2 jongens en 2 neisjes nee. Zij spelen enkelspel en gemengd-dubbelspel. 
De deelnercers zullen worden uitgenodigd aan de hand van de laatst verschenen 
ranglijsten en iroeten ge.boren zijn na 1 januari 1976. De winnaars in het 
enkelspel plaatsen zich voor de Europese Olynpische Dagen in Brussel van 17 
tot 21 juli 1991. 

De Stiphoutse Patricia de Groot gaat weer spelen bij de dames. Het afgelopen -
najaar speelde ze in het eerste herenteam van Megacles uit Weert in de eerste 
divisie, waar ze tot 39% kwam. De kanenie cacpetitie speelt ze voor HOijNoor
kop uit Den Held~. Ze zal daar een team vormen net Melisa Muller, Lirrla 
Konijn en Anneke Oosterbeek. De trainer is Bert Schoofs. De doelstelling van 
HOI/Noord.kop is duidelijk: proberen de dames van Besbo-Irene van de larrls
titel af te houden. Het zal ongetwijfeld een spannerrle strijd worden. 

De jaarlijkse Jeugd.sportkampen worden in 1991 gehouden in Sint-Michielsgestel, 
op de acconuoodatie "Zonnewende". 

De corrpetitiedata in de heren eredivisie zijn gewijzigd. Het hoofdbestuur is 
aan de wens van de eredivisie verenigingen tegemoet gekomen om de play-off 
wedstrijden in de heren eredivisie na de wereldkampioenschappen te spelen. 
De hoofdcorrpetitieleider Rob Peters was het net deze beslissing niet eens en 
heeft besloten zijn functie ornniddellijk neer te leggen. Het hoofdbestuur 
betreurt deze stap en beraadt zich over een oplossing. 

FINALE NATIONALE OOSTDAM TOP 10 
De finale van de Nationale oost.dam Top-12 (voo:rheen finale van het 
wintercircuit) is verschoven naar het weekend van 9 en 10 maart 1991. De 
wedstrijden worden gespeeld in de Patl'noosh.al in Enschede. 

De opzet van deze finale is dit jaar gewijzigd. In voorgaame jaren plaatsten 
zich hiavoor 10 spelers en speelsters, die ieder een volledige 10 kanp 
afwerkten. Dit jaar zullen voor het eerst 12 spelers en 12 speelsters 
deelnemen, die ieder verdeeld worden over 2 zeskampen. De nununers 1 en 2 uit 
iedere zeskanp plaatsen zich voor de kruisfinales, waanB de winnaars de 
finale zullen spelen. De opzet van dit evene.ioont is daanooe gelijk aan dat 
van het Europese Top-12 toernooi. Met deze wijziging wil het hoofdbestuur 
van de N.T.T.B. het evene.ioont aantrekkelijker maken voor het publiek, anrlat 
er nu ook een "echte" finale wordt gespeeld. 
~ zaterdag zullen de spelers en speelsters 3 rorrles afwerken. De wedstrijden 
beginnen dan om 12. 00 uur. ~ zorrlag worden de arrlere 3 rorrles uit de zeskampen 
gespeeld. De kruisfinales en finalewedstrijden. De wedstrijden beginnen dan 
om 10.00 uur. 

De volgerrle spelers en speelsters hebben zich geplaatst: 

Heren groep A 
Paul Halden 
Trinko Keen 
Frank Boute 
Sert Kobes 

Avanti 
Avanti 
Tempo Team 
Ver. Spaaz:bank 

Heren groep B 
Vasile Florea 
Danny Heister 
Rob TUrk 
ellen Sung 

Avanti 
Tempo Team 
OKI 
NMS Spb Bartok 
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Gerard Bakker Scylla 
Michel de Boer Avanti 

Dames groep A 

Mirjam Hooman Scylla 
Melisa Muller HOI oplei dingen 
Patricia de Groot Megacles 
Guus Herrlriks Besbo ï r ene 
Brerrla Huntelerslag Shot {W) 
Nathalie Barelds Hoonhorst 

Speelzaal : Pathrnos-hal 
Veilin;Jstraat 20 
Enschede 
tel.nr. 053-301715 

EVENEMENTENKALENDER 

casper Mol Avanti 
Jan Tamnenga Ver. Spaarbank 

Dames groep B 

Emily Noor Tempo Team 
Gerdie Keen Ver. Spaarbank 
Mariette Broekhart Hoonhorst 
Heidi de Haas Scylla 
Rena.te IDuws 't Zarrl 
Judy Williarns Arnsterdam 178 

za 2-3 
za 2-3 
zo 3-3 
zo 3-3 
zo 3-3 
za 9-3 
zo 10-3 
zo 10-3 
zo 17-3 

West- Brabantse kampioenschappen te o..idenbosch jeugd 
Regionale Eindhovense kampioenschappen te Budel jeugd 
West-Brabantse kampioenschappen te o..idenbosch senioren 
Regionale Eindhovense kampioenschappen te Budel senioren 
Regionale Vughtse kampioenschappen te Vught 

zo 24-3 
zo 24-3 
zo 24-3 
zo 7-4 
zo 7-4 
zo 14-4 
za 20-4 
za 20-4 

za 20-4 

Oostdam top 10 te Enschede senioren 
Oostdam top 10 te Enschede senioren 
'Ihree Ba.11 Nationale Jeugdmeerkampen ~ finales te Vught 
Nationale B-meerkampen ~ finales 
le ronde seniorernneerkarnpen dames A/D en heren A/D 
2e ronde seniorernneerkampen heren E/G 
Ranglijst A-toemooi te Baarlo j eugd A 
Open Geldropse kampioenschappen te Geldrop 
'Ihree Ba.11 Nationale Jeugdmeerkampen ~ finales te Rotterdam 
Finales seniorenmeerkampen alle klassen 
Nederlandse kampioenschappen jeugd B + welpen D te Helmond 
Sportdag N.I.S. te Oosterhout, aangeboden door 50-jarige afdelin;J 
Brabant 
Abrahamtoemooi in Oosterhout, voor alle 50-jarigen en ouder binnen 
de afdelin;J Brabant 

zo 21-4 Nederlandse kampioenschappen jeugd A te Helmond 
wo 24-4 t/m 
zo 5-5 wereldkampioenschappen in Chi.ba, Japan 
za 27-4 Rec.eptie n.a .v . 50- jarig bestaan afdelin;J Brabant te Oosterhout 
zo 28-4 Nationale B-meerkampen ~ finales 
zo 12-5 'Ihree Ba.11 Nati onale Jeugdmeerkampen finales te Malden 
ma. 27-5 t/m 
za 1-6 Promoti e-degradatiewedstrijden in de afdelin;J 
vr 7-6 Afdelin;Jsledenvergaderin;J in Breda 
za 8-6 en 
zo 9-6 
zo 9-6 

Nationale Jeugd Olympische Dagen in Valkenswaard 
Nat i onale B-meerkampen finale 

TTV BESBO-IRENE ZOEKT 400 DEELNEMERS VOOR SUPERLOTERU 
Beste sportvrienden, 

Velen van u kennen ongetwij feld onze verenigin;J, wellicht als tegenstander of 
arrlers als collegaverenigin;J vanuit het vergadercircuit, uit persberichten, 
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plaatselijk, regionaal, zo niet landelijk. 

Als u ons sportcentrum al eens hebt bezcx:::ht, kent u ons 'home 1 
• Een 

sportacconnnodatie die er wezen mag en waarop wij terecht trots zijn en willen 
blijven. 

Dat is de reden waarom wij u, collega-vereniging, deelgenoot maken van ons 
'dak-probleem'! Het grote ronde dat met zijdaken dat onze sporthal overkoepelt, 
is toe aan vernieuwing en dat kost handenvol geld. Bijna "ANDERHALVE 'ION". 
Ja u leest het goed:"EENHONDERD EN VIJFITG IXJIZEND GUIDEN" gaat de renovatie 
kosten. 

Hoewel we redelijk goed bij kas zitten, gaat dit echter de draagkracht van 
onze vereniging te boven, temeer daar de no:anale huishouding niet in de rode 
cijfers mag komen. 

Om de hoognodige renovatie te kurmen betalen willen wij door middel van een 
"SUPER WI'ERIJ", met een werkelijk fantastisch prijzenpakket, de ontbrekende 
gelden proberen bijeen te brengen. 

4 o o Deelnemers 
hebben wij nodig 
om deze actie te 
doen slagen en 
wij rekenen op 
uw sportieve 
collegialiteit. 
Ongetwijfeld 
zijn er bij uw 
vereniging leden 
die naast het 
beoefenen van 
hun geliefkoosde 
sport, ook houden 
van een gokje, 
Welnu, Besbo
Irene biedt hen 
hierbij een 
prachtige kans. 

Wilt u meedoen, 
neem dan contact 
op met Martin 
van Veggel, tel. 
013-360236. 

Bij voorbaat 
dank voor uw 
welwillende 
medewerking. 
NanerE het rest:u.Ir. 
De loterij-
commissie. 

A TAFELTENNISVERENIGING 
L::::.. ~ L::::.. 

D ~ D BESBO-IRENE 
[]l 'f::::~ ID ORGANISEERT: 

UNIEKE LOTERIJ 
t.b.v. dakrenovatie 

Wij zoeken 400 deelnemers (niet één meer) die via automatische bank- of giro-overschrijving 
f 25,- per maand willen overmaken (en dit 10x) 

Prijzen: Elke maand trekking van 10 prijzen. (Dus 101 prijzen op 400 deelnemers). 

iedere maand: 

VHS VIDEO met afstandsbediening 

DAMES- OF HERENFIETS 
MAGNETRON 
CD-SPELER 

KUNSTSTOF LIGBED FLAIR 'ROMANCE' 

STEREO RADIO CASSETTERECORDER 
WALKMAN 

WEKKERRADIO 
KRUIMELDIEF 

EXTRA MAANDPRIJS 

Per maand ruim f 2700,- aan prijzen. 

EN DAN DE KLAPPER: GRATIS 11e TREKKING 

EEN PERSONENAUTO 
SEAT MARBELLA "COLOURS" 

Totaal ruim f 40.000,- aan prijzen. 

Voor meer informatie: bel onze halbeheerder Martin van Veggel, tel. 013 • 36 02 36. 
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LANDELUKE COMPETITIE 

In de voorjaarscompetitie zijn de volgerne Brabantse teams actief: 

Dames 
eredivisie: Besbo-Irene 1 
le divisie: Hotak' 68 1 en Illto 1 
2e divisie: Belcnnn 1, Besbo-Irene 2 en Veldhoven 1 
3e divisie: OKI 1 en 2, JDI 1 en 2, ros 1, Stiphout 1, Budilia 1, Red Star'58 

1, Backhands 1 en Never Despair 1 
4e divisie: Hotak'68 2 en 3, Will van Zoelen 1, ros 2, Veldhoven 2, JDI 3, 

NYrC'77 1, Srnash'70 1, Always Fair 1 en Het Markiezaat 1. 

Heren 
eredivisie: JDI 1 
le divisie: OKI 1 en 'ITCV/Nedlin 1 
2e divisie: TCS 1, Never Despair 1, OKI 2, JDI 2 en Besbo-Irene 1 
3e divisie: Hotak'68 1, Belcnnn 1, Veldhoven 1 en 2, OKI 3, Never Despair 2, 

Besbo-Irene 2 en Illto 1 
4e divisie: Veldhoven 3, OKI 4, 5 en 6, 'ITCV/Nedlin 2, Valkenswaard 1, Belcnnn 

2, Stiphout 1, Besbo-Irene 3, arre/er Holland 1 en Bergeijk 1 

Meisjes 
A-klasse: 
B-klasse: 
C-klasse: 

Jongens 
Karrp.groep: 
A-klasse: 
B-klasse: 

C-klasse: 

Hotak'68 1, Besbo-Irene 1 en Vice Versa'51 1 
Back Hands 1, Veldhoven 1 en Never Despair 1 
Stiphout 1, Eenentwintig 1, Unicmn 1, ATI'C' 77 1, Veldhoven 2, 
Vice Versa'51 2 en 3 en Het Markiezaat 1. 

OKI 1 
'ITCV /Nedlin 1, Hotak' 68 1, Backhands 1 en Belcnnn 1 
Besbo-Irene 1, Hotak' 68 2, Tanaka 1, Never Despair 1, Veldhoven 
1 en OKI 2 
Het Markiezaat 1, Belcnnn 2, Elshout 1, Never Despair 2, Veldhoven 
2, 'ITCV jNedling 2 en Budilia 1. 

UIT DE CLUBBLADEN 
Bij ttv Kadans in Best is Jan v.d. Moosdijk waarnemend voorzitter tot de 
ledenvergadering van 28 februari. Waarschijnlijk wordt daar de opvolger van 
Wil v.d. Bragt gekozen. We houden u op de hoogte. 

De gemeente Waalwijk heeft een Verordening Minimafonds. Het doel is mensen 
met een inkomen op minimumniveau een financieel :ruggesteuntje te geven. zo 
kunnen zij ten behoeve van hun kinderen in aanmerking komen voor een bijdrage 
in de kosten van deelname aan sociaal-culturele en sportieve/recreatieve 
activiteiten. In "Batgeheirrpjes", het clubblad van ttv Waalwijk staat de 
regeling vermeld, compleet met bedragen en waar het aangevraagd kan worden. 
Misschien zijn er wel meer gemeenten in Brabant die een dergelijke regeling 
kennen. Informeer eens op het gemeentehuis en stel uw leden hiervan in kennis. 

"Kluts" van ttv Stiphout te Helmond blikt uitgebreid terug op de viering van 
het zilveren jubileum, met verslagen van de diverse activiteiten en teksten 
van de speciaal geschreven liedjes. Uit alles blijkt dat het jubileum een 
hoogtepunt in de Stiphoutgeschiedenis genoenrl kan worden. 

Bij ttv Tanaka in Etten-leur hadden ze een echte gegraveerde doorgeefpen. 
Hadden, want hij is spoorloos verdwenen. De pen moet nu dus symbolisch 
doorgegeven worden via het stukje in "service". Maar leuker is het natuurlijk 
als de doorgeefpen weer gewoon terugkomt. 
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Hebt u in Den Bosdl ook wel eens gezocht naar de áo:x:um::x:latie van "Never 
Despair"? Ja, dan zal het zoeken in de toekanst een stuk eenvaidiger worden, 
want al van afstam zult u zien waar Never Despair is gehuisvest. Aan de 
acx:acalLXla.tie wordt namelijk een lichtbak bevestiÇP met "Never Despair". 

Voorzitter Koos Meijers van ttv Het Markiezaat in Bergen c:p Zoan constateerde 
in zijn nieuwjaarstoespraak dat de telbo:rden c:p twee manieren gesloten kunnen 
worden. 1. Cijferflapjes terugvcuwen en telbord sluiten dat dan sinpel 
dichtklikt. 2. cijferflapjes niet terugvcuwen, telbord sluiten dat dan met 
enig krachtsvertoon dichtklikt. !Bart>ij scheuren dan wat flapjes af, maar 
allee, dan had het maar geen telbord iooeten worden. 

Op vrijdag 1 februari was er bij ttv Vice Versa'51 in OUdenbosdl een firma 
te gast die dekens met toebehoren verkocht. Van deze firma m:x:ht Vice Versa 
de bezoekers 2 consunpties aanbieden en een lékker kopje serveren. Boverrlien 
kreeg ieder echtpaar een geschenk met een harrlelswaarde van 40 gulden. En 
hoe meer echtparen op de verkoopdeoonstratie hoe beter, want Vice Versa 
kreeg ook nog eel) leuk bedrag per aarrwezig echtpaar. De datum was echt 1 
februari en niet 1 april. Hoe heet die firma? 

Taalfouten! Ik kan. er een boek over schrijven. Vele clubbladen redacties 
he.bben iooeite met de Nederlarrlse taal. Zo ook de redactie van ttv A.T.T.C. '77 
uit Aarle-Rixtel. In de vorige "Clubgalm" storrl een stukje orrler de kop 
"Gehoort". U leest het goed: gehoort met een "t". Dat was arrleren ook 
opgevallen, dus een in3'ezorrlen brief. En ja hoor, ook daar weer een reaktie 
op. De enige die zich niet in de discussie inenpe was de eirrlredakteur, En 
dan nu de 1000 gulden vraag: Wie is die eirrlredakteur? 

Het oud-leden-toernooi van ttv o.T.T.C./cr-Hollarrl uit Oss is een groot 
succes geworden. Een 50 tal oud.leden hadden zich aangemeld. orrler hen corifeën 
als William CUypers, William Bererrls, Erik van Kempen en Hann Nelissen. De 
huidige J.C.V.-er. Hann Nelissen won, door in de finale William CUypers ('wel 
geen oud.lid, maar hij m:x::h.t toch ne3doen) in twee games te verslaan. 
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