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l : )llXI~ 1): 
ORGAAN van de N.T.T.8. afd. BRABANT 

Redaktie: Johan Heurter Langeakker 33 5735 HD Aarle Rixtel 

Telefoon: 04928 - 2017 

Jaargang 41 nummer 1 februari 1992 

~ VAN DE REDAKTIE 

Het Afdelingsbestuur heeft vorig jaar besloten de samenwerking 
met het Werkvoorzieningsschap Bergen op Zoom te beëindigen. 
Dat betekent o.a. dat de ledenadministratie niet meer in Roosen
daal plaatsvindt, maar door Ria Elshof wordt bijgehouden. De 
bulletins Rond de Tafel en Mixed zullen voortaan ook . ergens 
anders gedrukt worden, nl. in Oudenbosch. Deze Mixed is .daar 
een voorbeeld van. 

Wat verandert er voor u? Niets! Alle copy blijft u gewoon sturen naar Langeakker 
33 in Aarle-Rixtel. 
Door deze overgang hoopt het afdelingsbestuur de kosten te kunnen drukken en 
we verwachten dat de Mixed sneller na de copy-inleverdatum bij u in de bus ligt. 
Wat staat ons in 1992 verder nog te wachten? Olympische Spelen in Barcelona met, wie weet, 
Nederlandse kanshebbers op tafeltennisgebied, maar eerst nog de top 12 in Wenen en de 
Europese Kampioenschappen in Stuttgart. 

Op afdelingsniveau is het bestuur erg actief bezig met de uitvoering van het 
beleidsplan. We zijn in beweging en moeten zorgen dat de ledenaanwas weer 
terugkeert. Daar ligt ook een taak voor de ver~nigingen, want zij kunnen ervoor 
zorgen dat het ledental van de NTTB minimaal verdubbelt. 

Hoe, denk maar eens goed na. 
Een gezond en zeer sportief 1992. 

Johan Heurter 
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BELCRUM VIERT 8 FEBRUA
RI 40-JARIG BESTAAN 

Op zaterdag 8 februari, zal ttv 
Belcrum uit Breda officieel 
haar veertig Jang bestaan 
vieren. Dat gebeurt middels 
een receptie van 15.00 tot 
17.00 uur, en 's avonds is er 
een feestavond voor leden en 
oud-leden. Eerder was er in 
het kader van de jubileumvie
ring al een sponsorloop · door 
de jeugd, wat 3000 gulden 
opgebracht l1eeft, en was er 
een tafeltennismarathon met 
o.a. deelname van 8 leden van 
ttv Mortsel uit België. De be
doeling was in 12 uur zoveel 
mogelijk wedstrijden te spe
len. De score was uiteindelijk 
241 wedstrijden. 

Op 2 februari volgt nog een toernooi 
voor oudleden, op 8 februari, zoals al 
genoemd, vinden de officiële activitei
ten plaats, en op 22 maart organi
seert ttv Belcrum de West-Brabantse 
kampioenschappen in het Gemeente
lijk Sportcentrum in Breda. Senioren 
en jeugd spelen op één dag op 46 
tafels. 
De Mixedredaktie feliciteert ttv Bel
crum van harte met dit jubileum, maar 
is door omstandigheden niet in staat 
in dit nummer een uitgebreid artikel 
over de Bredase vereniging op te 
nemen. In de volgende Mixed komen 
we echter uitvoerig op het jubileum 
terug. 

Johan Heurter 
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JUBILEUM TAVERES GING 
BIJNA ONOPGEMERKT 
VOORBIJ 

Het gebeurt niet vaak dat een 
lustrum van een tafeltennisver
eniging onopgemerkt voorbij 
gaat. Toch was dat bijna het 
geval. De Studententafelten
nisvereniging Taveres uit Eind
hoven bestond onlangs 25 
jaar. Dat werd gevierd met een 
oud-ledentoernooi en een 
feestavond wat een groot 
succes is geworden. Het was 
in feite een grote reünie. Ech
ter, geen receptie voor andere 
tafeltennisverenigingen, geen 
grote stukken in de krant en 
dus ging het bijna onopge
merkt aan ons voorbij. 

De Mixedredaktie werd echter 
getipt en sprak met Guido 
Dolmans, 5e jaars elektrotech
niek en voorzitter van Taveres, 
en Patricia van Kemenade, Se 
jaars werktuigbouwkunde en 
vorig jaar voorzitter van de 
Eindhovense Studenten Tafel
tennisvereniging, over het 
reilen en zeilen van Taveres. 

STRUCTUUR: Taveres is een van de 
35 sportverenigingen die de Techni
sche Universiteit (TU) in Eindhoven 
rijk is. De TU beschikt over een pro
fessioneel gerund sportcentrum waar 
allerlei sporten te beoefenen zijn. 
Studenten kunnen daar gebruik van 
maken als ze een sportkaart hebben. 
Deze kaart kost 80 gulden per jaar en 
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als 'je. bv. zin hebt'om met iemand te 
gaan 'squashen, dan kan dat. Het· 
kost je verder niets. Als je een sport
kaart hebt, kun je lid worden van 
Taveres. Het lidmaatschap kost 25 
gulden per jaar en dan .kun je bv. 
twee maal per week komen trainen 
onder de deskundige leiding van 
Adriaan Schellekens, competitiespe"' 
len, maar ook meedoen aan de vele 
overige aktiviteiten die Taveres orga
niseert. Zo zijn er interne competities 
volleybal, voetbal, darts, etc. waar 
teams van Taveres aan deelnemen. 

TAfeltennis VEReniging Eindhovense 
Studenten (T AVERES) werd opgericht 
op 1 oktober 1966 en is sinds die 
datum ook lid van de NTIB. Voor
heen was er ook al een studententa
feltennisclub, Pandora geheten, maar 
na een ruzie met de bond werd een 
nieuwe vereniging opgericht. Uit die 
eerste jaren is weinig bekend. Tave
res kent geen leden die 25 jaar lid 
zijn, al benadert Jack, de eeuwige 
student, dit wel. Hij is al 20 jaar lid, 
maar de overige leden komen niet 
verder dan een jaar of vijf. De deelna
me aan de competitie was altijd erg 
goed. In 1985 en 1986 namen er 
zelfs elf teams deel. Op dit moment 
zijn er vijf teams actief in de afdeling 
Brabant. 

Taveres heeft ook altijd trainers ge
had, zoals Wil de Vaan, Jan Suis
kens, Sjef Orbons, Han Gootzen en 
Adriaan Schellekens. 

KNOERIS: Taveres kent een aantal 
onderscheidingen. Zo is daar de 
prestatieprijs voor degene met het 
hoogste competitiepercentage, de 
constantinopelprijsvoor de constants
te prestatie (kleinste standaarddevia
tie) en de spurtprijs voor de beste 
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verbetering van het competitiepercen
tage. 

Behalve deze drie prijzen kent Tave
res nog een belangrijke onderschei
ding: Knoeris. Voor de nieuwe leden 
wordt de titel Knoeris geïntroduceerd 
als: 
"Iemand die knullig, oenig, stom en 
geliefd is binnen onze vereniging. 
Knoeris zijn is een eer, misschien 
zelfs een leefregel. De prijs is voor 
het leven. Eerder onderscheiden 
Knoerissen kan men gemakkelijk 
herkennen aan de wat doffe blik in de 
ogen." 

Wat moet je allemaal doen om Knoe
ris te worden? Bijvoorbeeld op een 
afstudeerfeestje uitbundig de verkeer
de felîciteren, de achterruit van een 
auto aan de binnenkant schoonkrab
ben (waar voorheen de achterruitver
warming zat), een fiets drie etages 
mee naar boven nemen, versnaperin
gen voor de bestuursvergadering 
kopen te weten koekjes, zoutjes, 
koffie, frisdrank en twee pils, de 
stroom in een hele flat uitschakelen 
om de lift 
weer open te krijgen, etc. 

ITT: Een ander jaarlijks hoogtepunt is 
het Internationale Tafeltennis Toer
nooi. Over heel Europa worden uitno
digingen aan de universiteiten ge
stuurd en uit diverse plaatsen stro
men · de studenten toe om deel te 
kunnen nemen. Het herentoernooi is 
altijd volgeboekt (120) en ook de 
dames zijn goed vertegenwoordigd 
(ong. 40). De studenten komen op 
vrijdag naar Eindhoven en worden 
zoveel mogelijk ondergebracht bij 
Taveresleden. Op zaterdag is er dan 
een teamtoernooi, gevolgd door een 
feestavond en op zondag is er een 



individueel toernooi. Het niveau is 
hoog, zo rond de eerste divisie. 
Veel Taveresleden zijn bij de organi
satie betrokken. Verdeeld over zes 
commissies slagen zij er elk jaar weer 
in dit grote evenement tot een succes 
te maken. 
Een ander jaarlijks terugkerend ge
beuren is het "Spierpijntoernooi". Aan 
dit toernooi nemen tafeltennisvereni
gingen deel waarin ze elkaar bestrij
den in allerlei andere sporten. Inci
denteel worden ook nog andere eve
nementen georganiseerd, zoals het 
afgelopen jaar de Nederlandse Stu
denten Kampioenschappen met Jo
nah Kahn en Merijn de Bruin als 
winnaars. 

GEZELLIGHEID: Taveres is een 
vereniging waar gezelligheid erg 
belangrijk is. Zo komen alle competi
tiespelers na afloop van hun wedstrijd 
naar het café Theij en Ontij om de 
overwinning te vieren of de nederlaag 
te verdrinken. Ook hoor je van oud 
Taveresleden dat een "burgervereni
ging" vaak anders is. Er heerst toch 
een andere sfeer en er zijn minder 
aktiviteiten. 
Het is duidelijk dat Taveres binnen de 
NTTB een bijzondere positie inneemt, 
met specifieke problemen, zoals "hoe 
laat gaat de laatste trein naar Eindho
ven" of "kan iemand ons naar de bus 
brengen". 

De Mixedredaktie hoopt dat Taveres 
nog heel lang deel blijft uitmaken van 
de tafeltenniswereld. Nog vele jaren. 

Johan Heurter 
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BESTUURSTOERNOOI RE
GIO EINDHOVEN WEER EEN 
SUCCES. 

Vrijdag 13 december 1991 , 
tafeltennissen in Best. Of ik op 
een normale vrijdag de 13e 
zou gaan tafeltennissen weet 
ik niet, maar het bestuurstoer
nooi in Best kan ik natuurlijk 
onmogelijk laten passeren. Je 
ontmoet je collega-bestuursle
den en je kan weer vele infor
mele contacten leggen. Een 
uniek en belangrijk evenement 
dus, waar de prestatie pas op 
de tweede plaats komt. Toch 
werd er wel degelijk op niveau 
gepresteerd, maar het hele ge
beuren verliep in een ontspan
nen en zeer vriendschappelij
ke sfeer. 

Twaalf verenigingen waren present 
met in totaal 46 bestuursleden. Hoe
wel winnen niet het eerste doel was, 
en er ook geen fraaie bekers te 
vergeven waren, kwamen er natuurlijk 
wel een aantal winnaars. Op acht ver
schillende niveau's werd er gestre
den, en de winnaars waren: 

2e klasse: Henri Geeven van Een
entwintig uit Beek en Donk 
3e klasse: Iwan Wijnen van Bergeijk 
3e ·klasse: Franklin v.d. Burgt van 
Stiphout uit Helmond 
3/4e klasse: Guido Dolmans van 
Taveres uit Eindhoven 
5e klasse: Arthur Janssen van 
MTTV '72 uit Mierlo 
Se klasse: Rob Faessen van Ka-
dans uit Best 
6/7e klasse: Henk van Oirschot van 



MTTV '72 uit Mierlo 
7e klasse: Thed Fallaux van Veld
hoven 
Dat de deelnemers in de verschillende 
klassen goed aan elkaar gewaagd 
waren, bleek wel uit het aantal gelijke 
spelen, en het feit dat er in twee klas
sen een beslissingswedstrijd nodig 
was om de winnaar aan te wijzen. 
Namens alle deelnemers wil ik Ellen 
Faessen bedanken voor de organisa
tie en volgend jaar ben ik waarschijn
lijk wel weer van de partij. 

Johan Heurter 

VICE VERSA '51 BELEEFDE 
EEN GRANDIOOS . JUBI
LEUMFEEST. 

Het jubileumfeest van ttv. VI
CE VERSA '51 uit Ouden
bosch ter gelegenheid van het 
40 jarig bestaan is een grandi
oos succes geworden. 's Mor
gens was er een toernooi c.q. 
reünie voor oud-leden. In to
taal deden er zo'n 40 mee. 
Het was een leuk weerzien 
met als hoogtepunt een wed
strijd tussen twee oprichters, 
nl. Willy Mol en Jack Willem
se. 

De receptie, die hierna volgde, werd 
druk bezocht. De carnavalsbands "De 
Velletrekkers" en "De Spuipuiten" 
brachten een serenade. Namens de 
afdeling Brabant voerde voorzitter 
Raymond Gradus het woord. Hij had 
vele lovende woorden voor ttv Vice 
Versa '51 en roemde hun constructie
ve opstelling. Een aantal leden zette 
hij nog eens extra in het zonnetje, 
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zoals voorzitter Adri Dam, al 35 jaar 
lid, waarvan 30 jaar bestuurslid, Mar
jan Wagert)qkers, oud AB-lid, Jos 
Dekkers, penningmeester vari Viqe
Versa '51, en Ad Goossens, voorzit
ter van de Regio. Als aandenken aan 
dit jubileum ontving Vice-Versa '51 
een wandbord met het logo van de 
afdeling Brabant. 

Namens de NKS sprak voorzitter 
tafeltennis, Ton Willemse, enige woor
den. Hij bracht ook een viertal onder
scheidingen mee. Adri Dam, Jos Dek
kers, Jan de Roos en Jack Willemse 
kregen de bronzen speld van lid van 
verdienste van de NKS. 
's Avonds was er een groot feest 
voor alle Vice Versa '51 leden en 
genodigden. 

Johan Heurter 

De ballen kunnen nu echt weg! 



SUCCESVOL TAFELTENNIS
TOERNOOI VOOR HET LILI
ANE FONDS. 

Voor de vijfde maal in succes
sie organiseerden enkele 
leden van tafeltennisvereni
ging 'De Mand' uit Vlijmen het 
Liliane Tafeltennistoernooi. De 
opbrengst van het toernooi is 
voor het Liliane Fonds, dat 
hulp geeft aan kinderen met 
een handicap in ontwikke
lingslanden. De organisatoren 
konden aan het Liliane Fonds 
een bedrag van f 1284,35 
overhandigen. 

Het Liliane Tafeltennistoernooi is 
inmiddels een begrip geworden in 
Vlijmen en omstreken. De eerste 
zondag in november is de vaste 
speeldag geworden. Sportiviteit en 
gezelligheid staan voorop. Iedereen 
mag aan de competitie deelnemen. Er 
wordt gespeeld in drie categorieën: 
recreanten, competitiespelers en da
mes. Afhankelijk van de speelsterkte 
krijgt een speler een bepaalde 
handicap mee. Dat houdt de 
competitie spannend en levendig. 

Tijdens het toernooi wordt geld bij 
elkaar gebracht door het inschrijfgeld 
dat de deelnemers betalen. 
Bezoekers en deelnemers kunnen 
ook hun geluk beproeven bij een 
loterij en natuurlijk worden er de 
nodige consumpties genuttigd. "We 
hebben alleen hoeven te betalen voor 
het beleg en de bekers", vertelde Tiny 
de Wijs van de organisatie. "De Kos
ten konden we zodoende heel laag 
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houden, zodat het grootste gedeelte 
van de opbrengst naar het Liliane 
Fonds kan. Zelfs de zalen en tafels 
konden we gratis gebruiken. Al met al 
is het wel een hele organisatie, maar 
we zijn blij dat we zo'n groot bedrag 
voor dit goede doel bij elkaar hebben 
gebracht." 

De winnaars van het toernooi waren 
Jolanda Scheyn bij de dames, Ed 
Ordelmans (van ttv 'De Mand') bij de 
competitiespelers en William Ypelaar 
(van jongerencentrum 't Huukske) bij 
de recreanten. William Ypelaar 
behoorde ook vorig jaar tot de 
winnaars. Voor het eerst dit jaar was 
er voor de winnaars een wisseltrofee. 
De trofee werd door het Liliane Fonds 
ter beschikking gesteld. De trofee is 
een beeldje van een moeder dat haar 
gerevalideerde dochter ondersteunt 
bij haar eerste stappen. Met de 
opbrengst van het toernooi zullen ver
schillende kinderen met een handicap 
weer een steuntje in de rug krijgen. 

N.K. TAFELTENNIS VOOR 
LAATSTE MAAL IN DEN 
BOSCH. 

De laatste aflevering van een 
trilogie voor Den Bosch. De 
Nederlandse A-kampioen
schappen worden volgend jaar 
in Zwolle gehouden, dus een 
afscheid van De Maaspoort. In 
februari nog een compleet 
gekkenhuis bij de top 12, nu 
met zo'n 800 toeschouwers op 
de zondag redelijk gevuld. De 
titels gingen bij de dames 
naar Bettine Vriesekoop (een 
3-0 overwinning op Mirjam 



Hooman-Kloppenburg) en · bij 
de heren naar Danny Heister 
(Paul Haldan haakte ziek af). 

De volledige uitslagen kunt U 
vinden in Tafeltennis Magazi
ne nr. 1 O van december 1991. 

Voor de Brabantse deelnemers was 
er niet zo erg veel succes. Via het 
kwalificatie-toernooi hadden Petra 
Staps en Esther Tanck bij de dames 
en Rein Vogelaar en Jos Verhuist bij 
de heren zich weten te plaatsen. 
Petra Staps trof in de eerste ronde 
Mirjam Hooman en was met 3-0 
kansloos. Ook Esther Tanck 
overleefde de eerste ronde niet. Zij 
werd door, de tegenwoordig in 
Someren woonachtige, Emily Noor 
met 3-0 verslagen.Emily kwam in de 
kwartfinale Mirjam Hooman tegen en 
verloor ook met 3-0. Het verste kwam 
nog Patricia de Groot. Zij verloor in 
de halve finale pas van .. .. . jawel, 
Mirjam Hooman. 

Rein Vogelaar kwam in de eerste 
ronde Paul Haldan tegen. Hoewel niet 
fit, won Haldan met 3-0. Jos Verhuist 
ging in de eerste ronde in vier games 
onderuit tegen Caspar Mol. Tilburger 
Frank Boute kwam nog het verste. Hij 
verloor in de kwartfinale van Danny 
Heister met 3-1 . 
In de dubbelspelen was er wel 
succes voor Emily Noor. Met Gerdie 
Keen won ze de damesdubbelfinale 
van Mirjam Hooman en Heidy de 
Haas met 2-1. In het gemengd 
dubbel was ze samen met Danny 
Heister te sterk voor Mirjam Hooman 
en Peter Paul de Vrind (2-0). 
Door de ziekte van Paul Haldan was 
er in het herendubbel geen finale. 
Trinko Keen en Caspar Mol wonnen 
zonder te spelen de titel. 
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OPEN GELDROPSE KAMPI
OENSCHAPPEN .·. 

Op zondag 12 april worden~ in 
Geldrop voor de 9e maal de 
Open Geldropse Kampioen
schappen gehouden. Dé toer
nooivorm is weer als · vanouds, 

·dus veel tafeltennissen voor 
weinig geld. 
De indeling is bij de senioren op 
sterkte en bij de jeugd op leeftijd. Een 
aantal verenigingen in Eindhoven en 
omstreken worden midden februari 
nog direct ·benaderd, maar voor 
inschrijfformülierenen meer informatie 
kan men vanaf nu al terecht bij: 

Ben Groenheyde 
Eppe 16 
5667 AM Geldrop · 
Tel: 040 - 859184 

---/ / 

( TEA- BREAK! 
\ 

"· --1 

Copyright: Süddeutscher Verlag 
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22e MAASLANDTEAMTOER
NOOI MET ZTTC EN JCV 
ALS STERKE WINNAARS. 

Het door OTIC/CT-HOLLAND 
voor de 22e maal georgani
seerde Maaslandteamtoernooi 
op 22 december j.I. had in de 
bovengenoemde teams sterke 
winnaars. 

Het toernooi, wat tot heden toe 
steeds gedurende twee dagen werd 
afgewerkt, vond dit jaar alleen op 
zondag plaats. De oorzaak hiervan 
was dat de jeugd het dit jaar in grote 
getalen liet afweten. In overleg met de 
verenigingen die wel bij de jeugd 
hadden ingeschreven werd besloten 
om het toernooi voor de jeugd naar 
de zondag te verplaatsen. 

In totaal hadden zich 101 teams 
aangemeld voor het toernooi . 
Jammer was het, zowel voor de 
organisatoren als voor de be
trokkenen, dat er nogal wat teams 

, zich alsnog aanmeldden na de 
lotingsdag. Deze teams konden om 
begrijpelijke redenen niet meer 
ingedeeld worden. 

Bij de dames was het ZTTC dat met 
c. Bonsen en A. Bus de hoge 
verwachtingen waar maakte. Met een 
3-1 winst op Luto/ Trib. eisten zij de 
eerste plaats op. 
Bij de dames was het jammer dat 
alles samengevoegd moest worden 
i.v.m. een te kleine deelname. Voor 
het volgende jaar willen de 
organisatoren eens gaan bekijke.n. of 
er voor de dames en voor de me1s1es 
andere mogelijkheden zijn om toch 
aan het Maaslandteamtoernooi te 
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kunnen deelnemen. 

Bij de heren was het een regionaal 
gebeuren. Met JCV als verw~chte 
finalist en latere winnaar. In de finale 
werd het combinatie team van G. v.d. 
Braak (Nev. Despair) en S. Verbeek 
(OKI) met 3-1 verslagen. Alleen het 
dubbelspel ging voor JCV verloren. 

De Brabantse deelname deed het erg 
goed in de diverse klassen. Ze~er 
vermeldingswaardig zijn de overwin
ningen van Budilia in alle jongens
klassen. Bij de jongens 3/4 zelfs 
dubbele winst. 

Na afloop van de finales werden aan 
de finalisten de prijzen uitgereikt, en 
konden de deelnemers en de 
organisatoren toch nog met een 
voldaan gevoel zich gaan voor
bereiden op de komende feestdagen. 
Het organiserende OTTC /CT
HOLLAND hoopt bij het volgende 
evenement meer teams in de Maas
landsporthal te mogen begroeten. De 
organisatoren zullen zie~ in de 
komende maanden gaan beraden wat 
er aan gedaan kan worden om er bij 
de 23e uitgave voor te kunnen 
zorgen dat elke dee~nemer.(ster) 
zoveel mogelijk op zijn eigen niveau 
zal kunnen spelen. 
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UITSLAGEN. 22e_MAASLANDTEAMTOERNOOI: 

Meisjes 1: 3-2 1. Besbo/lrene 
2. HTC 

Meisjes 3/4: 5-0 1. Son/Breugel 
2. Son/Breugel 

Jongens 1: 3-2 1. Budilia 
2.ATC 

Jongens 2: 3-2 1. Budilia 
2. OKI 

Jongens 3/4: 3-0 1. Budilia 
2. Budilia 

Dames: 3-1 1. znc 
2. Luto/ Trib. 

Heren A/B: 3-1 1. JCV 
2. Nev. Despai r 

Heren C: 3-2 1. TICV /Nedlin 
2. OTIC/CT-HOL. 

Heren D: 3-1 1. Valkenswaard 
2. TIC 

Heren E: 3-0 1. Nev.Despair 
2. Looping 

Heren F: 3-1 1. TIC 
2. TIC 

Heren G/H: 3-2 1. Besbo/lrene 
2. Tanaka 

Nico van Erp (OTIC/CT-HOLLAND) 

TAPTOE TOERNOOI TE 
HELMOND 

Basisscholieren uit de groe
pen 5 t/m 8 konden in Hel
mond op maandaQ. .· 23 en 
dinsdag 24 december 1991 bij 
TIV STIPHOUT terecht voor 
het jaarlijkse Taptoe Tafel
tennis Toernooi. Na een 
aanvankelijk langzaam en 
voorzichtig op gang komend 
aantal inschrijvingen , wilden 
uiteindelijk toch preciès 100 
kinderen, afkomstig van 18 
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(K. Wénstedt-J . Wenstedt) 
(C. Moorman-K. Hendriks) 
(A. v.d. Broek-N. Ta) 
(0 .. B'rèoms-L. Spanjers) 
(S. Bennenbroek-R.v.d.Steen) 
(M. Schrijvers-B.Schrijvers) 
(T. v.d.Steen-J. Cooymans) 
(D. Veenbrink-H.v.Dooren) 
(R. Neyens-J. Gevers) 
(M. Visscher-H. v.Soest) 
{A. Bus-C. Bonsen) 
(P. Staps-E. v. Deurzen) 
(J. Kahn-J. Verhuist) 
(G. v.d.Braak-S.Verbeek, OKI) 
(C. Weliens-M. v.Grinsven) 
(J. Peters-R. v.d. Hammen) 
(C. Prinssen-P. v. Mall) 
(R. Theissen-R. Giessen) 
(M. Quint-J. v.d.Biezen) 
(P. Lommen-D. Mass) 
(M. Schattorjé:-M.J.Quicken) 
(R. Cremers-R:. Jacobitz) 
(A. Elblein-R. Hendriks) 
(M. v.d. Burg-D. Bennik) 

basisscholen, meedoen. 

Met een informatiebulletinwerden de 
deelnemers o.a. geïnformeerd over 
de dag waarop zij verwacht werden. 
Het risico dat deze werkwijze met zich 
mee kan brengen, blijkt toch steeds 
weer gering te zijn, omdat ook deze 
keer weer alle scholen op de voor 
hun ingeplande dag verschenen. 

Bij de start van het toernooi waren 
echter wel een aantal aanpassingen 
op de oorspronkelijke indeling 
noodzakelijk, omdat een aantal 
kinderen om · verschillende redenen 
niet op kwam dagen. Tussen 10.00 



en 15.30 uur vond dan het toernooi 
plaats, met in de middagpauze een 
demonstratie, welke toch steeds weer 
aanslaat. 

De opzet van het toernooi is bij ons 
ongewijzigd gebleven. Er werden 
meerkampen gevormd met kinderen 
uit de groepen 5 en 6, en kinderen uit 
?e groepen 7 en 8. Daarbij speelde 
iedereen op één dag in twee 
meerkampen mee. Zo speelt iedereen 
de gehele dag mee, en resulteert 
~iteind~lijk een eindrangschikking. De 
finale in de oudste leeftijdsklasse 
werd op beide dagen als laatste ge
speeld. Vanwege de goede publieke 
belangstellingwas dit ongetwijfeld een 
hele belevenis voor de betrokken 
finalisten. 

Ik denk dat het TIT '91 in Helmond 
geslaagd genoemd kan worden. Uit 
de reacties achteraf kan geconclu
deerd worden dat de meesten een 
fijne sportdag hebben gehad. Voor 
nv STIPHOUT is dit reden genoeg 
om ook volgend jaar graag weer haar 
medewerking te verlenen aan dit 
evenement. 

Marcel Seelen, Organisator 
TTT j91, regio Helmond. 
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LANDELIJKE COMPETITIE 

MEISJES 

A-klasse: Besbo Irene werd met 57 
punten derde. 

B-klasse: Never Despair en Vice 
Versa '51 werden met 51 en 47 
punten derde. Veldhoven werd met 
46 punten vierde en Een en Twintig 
met 40 punten vijfde. · 

C-klasse: Vice Versa '51 2 werd met 
73 punten kampioen. Tweede 
plaatsen waren er voor Unicum en 
Stiphout met 61 en 58 punten. 
Veldhoven 2, Bergeijk en Never 
Despair 2 werden met 46, 45 en 38 
punten vierde. Besbo Irene 2 werd 
met 38 punten vijfde en A.T.T.C. '77, 
Vice Versa '51 3 en TTCV /Nedlin 
werden met 36, 30 en 26 punten 
zesde. 

JONGENS 

A-klasse: OKI werd met 50 punten 
derde. 

B-klasse: Budilia en Het Markiezaat 
legden beslag op een derde plaats 
met resp. 52 en 51 punten. The Back 
Hands en Ve!dhoven werden met 47 
en 44 punten vijfde en Never Despair 
met-34 punten zesde. 

C-klasse: Vice Versa '51 werd met 
77 punten kampioen. Veldhoven 2 
werd met 63 punten tweede en voor 
Besbo Irene en Waalwijk waren er 
. derde plaatsen met 61 en 52 punten. 
Belcrum, Kadans en Budilia 2 werden 
met 56, 52 en 43 punten vierde en 
Elshout met 33 punten zesde. 

.) 
\ 



"' 1 

DAMES 

Eredivisie: Landskampioen Besbo 
Irene -moest het, zoals verwacht, deze 
competitie afleggen tegen HOI 
Opleidingen uit Den Helder. Het team 
met Patricia de Groot (100%), Melissa 
Muller (97%) en Linda Konijn (20%) 
veroverde de herfsttitel met 7 4 
punten, voor Guus Hendriks (77%), 
Heidy de Haas (67%) en Esther 
Tanck (50%). HOI Opleidingen had 
de NTTB gevraagd als team over te 
mogen stappen naar de heren
competitie, maar het hoofdbestuur 
heeft die wens afgewezen. De vraag 
is of met name Patricia de Groot en 
Melissa Muller nog lang trek zullen 
hebben in een damescompetitie 
zonder tegenstand. 

1e divisie: Hotak '68 eindigde gelijk 
met Amsterdam '78 (64 punten). 
Door het onderlinge resultaat ging de 
titel naar Amsterdam. Veldhoven werd 
hier vijfde met 41 punten en degra
deert naar de 2e divisie. 

2e divisie: Hotak '68 2 werd met 66 
punten kampioen en promoveert naar 
de 1 e divisie. Voor Luto en JCV 
waren er vierde plaatsen met resp. 46 
en 44 punten. OKI werd met 47 pun
ten vijfde, maar blijft dankzij het 
puntenaantal toch in de 2e divisie. 

3e divisie: Twee Brabantse kam
pioenen, Belcrum met 82 en Never 
Despair met 74 punten. Beide teams 
promoveren naar de 2e divisie. Stip
hout, JCV 2 en The Back Hands 
werden tweede met 73, 63 en 57 
punten. In de komende competitie zal 
Stiphout uitkomen in de 2e divisie, 
JCV 2 en Back Hands blijven in de 3e 
divisie. Derde plaatsen waren er voor 
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OKI 2 (51 uit 9), Red Star '58 (56) en 
P JS (55 ) ~ Het Markiezaat werd met 
44 . punten vierde en Vice Versa '51 
met 41. -puntenviffde.. Ook Vice Versa 
'51 handhaafde zich dankzij het 
puntenaantal. Hotak '68 3 werd met 
30 punten zesde en degradeert naar 
de 4e divisie. 

4e divisie: Hier waren drie Brabantse 
kampioensteams, nl. Budilia met 74 
punten (gelijk geëindigd met 
Ravensbos/Otter 3, maar .e.en beter 
onderling resultaat), Veldhoven 2 met 
58 punten (uit 8 wedstrijden) en 
A.T.T.C. '77 met 62 punten. Alle drie 
de teams promoveren naar de 3e 
divisie. 
Een tweede plaats was er voor 
Smash '70 met 61 punten en . derde 
werden Never Despair 2 (54) en 
Unicum (50). Vice Versa '51 2 (~1 . uit 
8), Will van Zoelen (36) en Hotak '.6$ 
4 (22) werden laatste en degrader.en 
naar de afdeling. . ,' . .i 
Vanuit de af.deling promoveren . 
Belcrum 2 en Het Markiezaat 2 naar 
de 4e divisie. 

HEREN 

1 e divisie: JCV werd met 75 punten 
kampioen en promoveert naar de 
eredivisie. Het kampioensteam 
bestond uit Jos Verhuist (65%) en 
Jonah Kahn (80%) op tafel 1 en 
Harm Nelissen (70%) en Mario 
Heeren (94%) op tafel 2. 
OKI werd vierde met 52 punten en 
TCS werd met 37 punten laatste en 
degradeert naar de 2e divisie. 

2e divisie : TTCV /Nedlin en 
Veldhoven werden beide kampioen 
met 72 punten en promoveren naar 
de 1e divisie. Voor Never Despair 



was er een tweede plaats met 64 
punten. Besbo Irene werd met 54 
punten derde en OKI 2 werd met 36 
punten laatste en degradeert naar de 
3e divisie. · 

3e divisie: Hotak '68 werd met 71 
punten kampioen en promoveert naar 
de 2e divisie. Een tweede plaats was 
er voor Belcrum met 59 punten. 
Vierde werden OKI 3, Renata en Luto 
met resp. 55, 50 en 48 punten. 
Besbo Irene 2 werd met 40 punten 
vijfde en JCV 2 met 15 punten zesde, 
waardoor ze beiden degraderen naar 
de 4e divisie. 

4e divisie: Kampioen werden 
OITC/CT Holland met 77 punten, 
Veldhoven 2 met 72 punten en 
rrcv /Nedlin 2 met eveneens 72 
punten. Deze drie teams promoveren 
naar de 3e divisie. Tweede plaatsen 
waren er voor Bergeijk en Valkens
waard met resp. 64 en 57 punten. 
Besbo Irene 3 werd met 51 punten 
derde en OKI 7 (44) en Belcrum 2 
(41) werden vierde. Maar liefst zeven 
Brabantse team degradeerden. 
Veldhoven 3 vijfde met 41, OKI 5 
vijfde met 37, OKI 6 vijfde met 38 (uit 
9), Stiphout vijfde met 29, Red Star 
'58 zesde met 36, OKI 4 zesde met 
33 en van Liempd Ass zesde met 29 
moeten allemaal terug naar de afde
ling. 
Vanuit de afdeling promoveren The 
Back Hands, ITCV /Nedlin 3 en OKI 
8 naar de 4e divisie. 
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BRABANTSE KAMPIOEN
SCHAPPEN WEER PRIMA 
VERLOPEN 

Voor de zesde keer in negen 
jaar verzorgde ttv Stiphout de 
organisatie van de Brabantse 
kampioenschappen in de Hel
mondse City-Sporthal. Evenals 
de vorige edities verliep het 
toernooi weer vlekkeloos. Een 
prima organisatie in een prima 
atmosfeer. 

In totaal waren er 67 Brabantse titels 
te vergeven. Hieronder vindt u alle 
winnaars, maar uiteraard waren er 
weer vier titelklassen. Bij de meisjes 
ging de overwinning naar Ester v.d. 
Linden van Belcrum, die in de finale 
Karlijn Wenstedt van Besbo Irene in 
twee games versloeg. Paul Willem 
Eibers van Het Markiezaat won de 
titelklasse bij de jongens door in de 
finale in drie games W. Braspenning 
van The Back Hands te verslaan. Bij 
de dames won geheel ·volgens 
verwachting Patricia de Groot, 
uitkomend namens ttv Veldhoven, de 
titel en bij de heren zegevierde Jos 
Verhuist van JCV in de finale over 
teamgenoot Jonah Kahn. 

Tot slot nog wat cijfers: 
De 760 deelnemers waren afkomstig 
van 48 verenigingen en zorgden voor 
2109 inschrijvingen. Er waren 120 
meisjes, 294 jongens, 89 dames en 
257 heren. In totaal moesten er 2199 
wedstrijden gespeeld worden. Op 
zaterdag stonden er 54 tafels opge
steld en op zondag 50. 
Volgend jaar zijn de Brabantse 
Kampioenschappen op 16 en 17 
januari in Roosendaal. Het Markiezaat 
treedt dan op als organisator. 



VERENIGINGSPRIJZEN 

Vorig jaar waren er voor het 
eerst, in verband met het 50-
jarig be$taan van de afdeling, 
verenigingsprijzen te winnen. 
Het afdelingsbestuur had be
sloten dat deze prijzen ook dit 
jaar weer vergeven werden en 
dat leverde drie verenigingen 
een extra trofee op. 

Bij de jongens mocht ttv OKI uit Eind
hoven, evenals vorig jaar, de Thorn 
de Jonge trofee mee naar huis ne
men. Zij hadden een ruime voor-

Thorn de Jonge trofee 
Uongenaj , 

1. OKI 
2. Budilia 
3. Never Despair 
4. Tics '67 

The Back Hands 

77 punten 
49 punten 
31 punten 
26 punten 
26 punten 

Nico Salfischbergertrofee_ 

1. OKI 
2. The Back Hands 
3. Unicum 
4. T.C.S. 

52 punten 
43 punten 
32 punten 
30 punten 
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sprong op nr. 2 Budilia uit Budel. Bij 
de meisjes was het zeer spannend. 
Uiteindelijk ging de Toine van Otter
dijk trofee naar Veldhoven, met één 
punt voorsprong op de winnaar van 
vorig jaar Vice Versa '51 uit Ouden
bosch. De Nico Salfischberger trofee 
bij de heren werd, evenals vorig jaar, 
gewonnen door ttv OKI, ook nu weer 
met The Back Hands uit St. Wille
brord als tweede. Bij de dames waren 
de rollen ten opzichte vanvorig jaar 
omgedraaid. A.T.T.C. '77 uit Aarle
Rixtel won nu de Cees Hobbelen tro
fee, voor Hotak '68 uit Hoogerheide. 

Toine van Otterdijk trofee 
(meisjes) 

1 . Veldhoven 
2. Vice Versa '51 
3. Son en Breugel 
4. Besbo Irene 

26 punten 
25 punten 
24 punten 
23 punten 

Çees Hobbelen trofee 

1. A.T.T.C. '77 
2. Hotak '68 
3. Veldhoven 
4. Het Markiezaat 

; 

28 punten 
18 .punten 
16 'punten 
14 punten 

. '.--:., ; ' ~ ' 



UITSLAGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 

Jongens enkel Junioren A/B 
1: P.Elbers(M'zaat) 
2: R.Verstijlen(B.Hands) 
3: B.Spierenburgh(V'hoven) 
3: M.Kerkhof(B.Hands) 

Jongens enkel Junioren C 
1: D.vd.Hoorn(Waalwijk) 
2: R.d.Kleyn(Oki) 
3: R.vd.Schans(Waalwijk) 
3: J.v.Daal(Oki) 

Jongens enkel Junioren D 
1: D.Vissenberg(B.Hands) 
2: E.Maas(B/lrene) 
3: D.Siecker(N.Despair) 
3: A.Gavilan(Luto) 

Jongens enkel Aspiranten A/B 
1: R.vd .Steen(Budilia) 
2: P.Oosterwijk(Eenentw.) 
3: R.Heil(N.Despair) 
3: J.Huysmans(TCS) 

Jongens enkel Aspiranten C 
1: H.v.Doorn(Oki) 
2: B.Valstar(Oki) 
3: S.Cornuit(Oki) 
3: R.Bouwman(Stiphout) 

Jongens enkel Aspiranten D 
1: J.v.Horssen(Stuiters) 
2: R.Klerkx(Tios) 
3: D.Ballering(Unicum) 
3: J.Jonkers(Luto) 

Jongens enkel Pupillen A/B 
1: J.d.Cock(Oki) 
2: T.vd.Steen(Budi!ia) 
3: J.Looymans(Budilia) 
3: S.Stoffels(M'zaat) 
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21-17 19-21 24-22 

21-17 21-13 

21-15 21-11 

15-21 22-20 21-11 

15-21 21-17 21-17 

21-13 21-15 

21-17 21 -19 



Jongens enkel Pupillen C 
J: B.v.Veldhoven(N.Despair) 
2: P.d.Rooy(B.Hands) 
3: R.Meîland(Hotak) 
3: T.Stoeldraaier(TCS) 

Jongens enkel Pupillen D 
1: A.Haselbekke(Tios) 
2: F.Dammers(N.Despair) 
3: J.Sauer(R.Star) 
3: E.Knaven(Hotak) 

Jongens enkel Welpen D 
1: K.v.'t Hof(V.V.'51) 
2: R.Neynens(Budilia) 
3: R.Zegers(V'hoven) 
3: P.Kooremans(Belcrum) 

Jongens enkel J-1 
1: P.Elbers(M'zaat) 
2: W.Braspenning(B.Hands) 
3: R.Verstijlen(B.Hands) 
3: B.Veenstra(V.V.'51) 

Jongens enkel J-2 
1: J.d.Cock(Oki) 
2: T.vd.Steem(Budilia) 
3: J.Looymans(Budi!ia) 
3: S.Stoffels(M'zaat) 

Jongens enkel J-3 
1: T.Stappershoef(Luto) 
2: H.v.Doorn(Oki) 
3: J.Muskens(B/lrene) 
3: B.Valstar(Oki) 

Jongens enkel J-4 
1: R.vd.Meulenhof(Elshout) 
2: J.Soree(V'hoven) 
3: J.v.Horssen(Stuiters) 
3: R.d.Kort(Luto) 

Jongens enkel J-5 
1: R.v.Woerkum(Bergeijk) 
2: R.Neynens(Budilia) 
3: P.Muskens(B/lrene) 
3: P.Kooremans(Belcrum) 

19-21 21 -18 21-10 

21 -17 18-21 21-16 

21-13 4-21 21-15 

21-11 22-24 21-15 

18-21 21- 9 21-15 

21-14 21-11 

21-18 21-14 

uitgevallen 
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Jongens dubbel Junioren 
1: S.Bennenbroek(Budilia)/M.v.Opstal(Breda) 
2: J.v.Daal(Oki)/D.Veenbrink(Oki) 
3: R.Verstijlen(B.Hands)/M.Kerkhof(B.Hands) 
3: E.d.Jong(B/lrene)/M.Schoonus(B/lrene) 

Jongens dubbel Aspiranten 
1: B.Verleg(V'hoven)/R.vd.Steen(Budilia) 
2: H.v.Doorn(Oki)/S.Cornuit(Oki) 
3: R.Koppers(N.Despair)/R.Heil{N.Despair) 
3: J.Huysmans(TCS)/ A.Heyboer(TCS) 

Jongens dubbel Pupillen 
1: J.Looymans(Budilia)/T.vd.Steen(Budilia) 
2: J.d.Cock(Oki)/S.Stoffels(M'zaat) 
3: M. Wi rcx(Hotak )/ R.Speekenbri nk(Hotak) 
3: R.Theuns(Hotak)/1.d.Ouden(Hotak) 

Jongens dubbel Welpen 
1: N.Willemsen(V'hoven)/R.Zegers(V'hoven) 
2: R.Neynens(Budilia)/R.v.Woerkum(Bergeijk) 
3: P.Kooremans(Belcrum)/J.Luyken(Belcrum) 
3: K.vh.Hof(V.V.'51 )/J.Schoone(V.V.'51) 

Meisjes enkel Junioren A/B 
1: D.Vaessen(Unicum) 
2: M.v.Berkel(Stiphout) 
3: E.vd.Linden(Belcrum) 
3: J.Wenstedt(B/lrene) 

Meisjes enkel Junioren C 
1: D.Meulenbroeks(V'hoven) 
2: Lv.Beek(Stiphout) 
3: K.v.Lierop(Bergeijk) 
3: N.Leys(Rots) 

Meisjes enkel Aspiranten A/B 
1: K.Wenstedt(B/lrene) 
2: M.Neynens(Budilia) 
3: l.Schrama(Unicum) 
3: M.Geertse(B/lrene) 

Meisjes enkel Aspiranten C 
1: M.Vermelis(V'hoven) 
2: C.Osinga(TTCV /N) 
3: S.Oomen(V.V.'51) 
3: S.Farla(V.V.'51) 
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21-18 21-13 

19-21 21 -15 21-13 

21 -14 21-19 

uitgevallen 

21-16 17-21 21-14 

21-14 21- 6 . 

21-17 21-19 

21- 9 21-17 



Meisjes enkel Pupillen A/B 
1: M.Matic(Belcrum) 
2: 1.Farla(V.V.'51) 
3: J.Schoone(V.V.'51) 
3: S.Verhoeven(Waalwijk) 

Meisjes enkel Pupillen C 
1: N.Ta(Son + Br.) 
2: L.Spanjers(Son + Br.) 
3: P.Kats(M'zaat) 
3: O.Braams(Son + Br.) 

Meisjes enkel Welpen D 
1: M.vd.Broek(Son + Br.) 
2: A.Quak(Hotak) 
3: D.Geubbels(Stiphout) 

Meisjes enkel J-1 
1: E.vd.Linden(Belcrum) 
2: K.Wenstedt(B/lrene) 
3: J.Wenstedt(B/lrene) 
3: D.Vaessen(Unicum) 

Meisjes enkel J-2: 
1: S.Hopmans(V.V.'51) 
2: G.d.Vocht(Stiphout) 
3: G.Kamps(N.Despair) 
3: J.Slokkers(M'zaat) 

Meisjes enkel J-3 
1: M.Vermelis(V'hoven) 
2: J.Brok(JCV) 
3: C.Osinga(TTCV /N) 
3: M.v.Nes{Hotak) 

Meisjes enkel J-4 
1: N.Ta(Son + Br.) 
2: L.Spanjers(Son + Br.) 
3: M.Suykerbuyk(W.v.Z.) 
3: P.Kats(M'zaat) 

Meisjes dubbel Junioren 
1: J.Wenstedt(B/lrene)/E.vd.Linden(Belcrum) 
2: M.v.Sinten(Eenentw.)/J.v.Zutphen(Eenentw.) 
3: l.v.Beek(Stiphout)/M.v.Berkel(Stiphout) 
3: D.Vaessen(Unicum)/N.Leys(Rots) 

Meisjes dubbel Aspiranten 
1: M.Geertse(B/lrene)/K.Wenstedt(B/lrene) 
2: K.Schampaert(V'hoven )/L. v. Mierlo(V'hoven) 
3: N.v.Oirschot(N.Despair)/ A.Ryniers(N.Despair) 
3: E.Brons(Budilia)/M.Neynens(Budilia) 
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21-19 14-21 21-13 

21-17 21-17 

21-16 21-19 

21-17 21-18 

21- 8 21-17 

21-15 21~ 8 

21-18 22-20 

21-11 21- 8 

21-15 21-18 



Meisjes dubbel Pupillen 
1: J.Schoone{V.V.'51 )/1.Farla(V.V.'51) 
2: S.Verhoeven(Waalwijk)/P.Kats(M'zaat) 
3: A.Gabeler(Belcrum)/P.Meeuwissen(Belcrum) 
3: M.v.Nes(Hotak)/M.Oerlemans(Hotak) 

Meisjes dubbel Welpen 
1: A.Hopmans(V.V.'51 )/R.Tierlinck(V.V. '51) 
2: D.Geubbels(Stiphout)/ A.Quak(Hotak) 
3: B.Roovers(V.V. '51 )/C.Looymans(Budilia) 

Heren enkel A 
1: J.Kahn(JCV) 
2: M.Heeren(B.Hands) 
3: J.Verhulst(JCV) 
3: H.Nelissen(JCV) 

Heren enkel B 
1: E.Andriessen(V'hoven) 
2: J.vd.Wiel(N.Despair) 
3: S.Mc.Ewan(V'hoven) 
3: M.Bottram(V'hoven) 

Heren enkel C 
1: F.v.Gils(Belcrum) 
2: E.Creemers(OKI) 
3: R.Kremers(V'waard) 
3: M.Voermans(B/lrene) 

Heren enkel D 
1: R.Schenk(OKI) 
2: A.vd.Kerkhof(OK!) 
3: G.v.Dongen(OKI) 
3: P.Duitsman(Stiphout) 

Heren enkel E 
1: J.Dielemans(Unicum) 
2: P.vd.Boogaart(Meppers) 
3: R.Vrins(Luto) 
3: H.Gruyters(Eenentw.) 

Heren enkel F 
1: L.Koenraadt(TCS) 
2: W.Tempelaars(B.Hands) 
3: J.vd.Biezen(N.Despair) 
3: R.Dam(V.V.'51) 

Heren enkel G 
1: A.vd.Wiel(Waalwijk) 
2: P.vd.Linden(Gageldonk) 
3: A.Krijnen(V.V.Oss) 
3: P.vd.Linden(Gageldonk) 
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21-12 21-17 

21-18 21-18 

21-15 21-19 

15-21 21-14 21-15 \ 
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Heren enkel H 
1: E.v.Rooij(Unicum) 
2: H.Strack.v.S.(Waalwijk) 
3: M.v.Zon(N.Despair) 
3: M.Farla(V.V.'51) 

Heren enkel S-1 
1: J.Verhulst(JCV) 
2: J.Kahn(JCV) 
3: P.Maatman(V'hoven) 
3: E.Andriessen(V'hoven) 

Heren enkel S-2 
1: R.Verschuren(Tanaka) 
2: G.v.Dongen(OKI) 
3: E.Duivis(V'waard) 
3: M.Rutjes(Son + Br.) 

Heren enkel S-3 
1: R.Minkman(TCS) 
2: M.Laurijsen(Luto) 
3: E.Verhoeven(Tanaka) 
3: E.Meerman(M'zaat) 

Heren enkel S-4 
1: E.v.Rooij(Unicum) 
2: P.Vriends(TCS) 
3: E.v.Brakel(V.V.Oss) 
3: M.v.Zon(N.Despair) 

Heren dubbel A 
1: J.Kahn(JCV)/J.Verhulst(JCV) 
2: R.Vogelaar(TCS)/T.Vogelaar(TCS) 
3: S.Verbeek(OKl)/ E.v.Roovert(OKI) 
3: G.Gosselink(Hotak)/R.v.Elzakker(Hotak) 

Heren dubbel B 
1: E.Andriessen(V'hoven)/S.Mc.Ewan(V'hoven) 
2: R.Jongenelen(OKI)/ J.Valk(OKI) 
3: M.Bottram(V'hoven)/P.Maatman(V'hoven) 
3: J.vd.Wiel(N.Despair)/N.v.Liempd(N.Despair) . 

Heren dubbel C 
1: J.v.Geel(Bergeijk)/ J.Mandemakers(Bergeijk) 
2: P.Grijsee!s(V'waard)/R.Grijseels(V'Waard) 
3: R.Lauwerijssen(B. Hands )/E. Wouts(B. Hands) 
3: P.Buuringen(OKl)/E.Creemers(OKI) 

Heren dubbel O 
1: R.Schenk(OKl)/G.v.Dongen(OKI) 
2: A.vd.Kerkhof(OKl)/J.Haemakers(OKI) 
3: P.v.Eynde(Eenentw.)/H.Grnyters(Eenentw.) 
3: F.d.Brouwer(V'hoven)/R.v.Moosdijk(Meppers) 
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Heren dubbel E 
1: P.Oudesluis(Luto)/M.Heitzer(Luto) 
2: M.Rutjes(Son + Br.)/J.Rutjes(Son + Br.) 
3: P.Mertens(B.Hands)/P.Lauwerijssen(B.Hands) 
3: J.Dielemans(Unicum)/ A.Verberne(Unicum) 

Heren dubbel F 
1: J.v.Nispen(B.Hands)/W.Tempelaars(B.Hands) 
2: E.v.Eyndhoven(Rots)/ P.vd.Loo(Rots) 
3: A.Krijnen(V.V.Oss)/ T.Schreuders(V.V.Oss) 
3: D.Wilbrink(Sios)/E.Remijn(Sios) 

Heren dubbel G 
1: G.Jaspers(B.Hands)/G.d.Graaf(B.Hands) 
2: R.Monsieurs(B.Hands)/R.Oonincx(B.Hands) 
3: A.vd.Wiel(Waalwijk)/M.vd.Wiel(Waalwijk) 
3: G.Jaspers(B.Hands)/G.d.Graaf(B.Hands) 

Heren dubbel H 
1: M.Farla(V.V.'51 )/ J.v.lersel(V.V.'51) 
2: C.Zijlmans(Waalwijk)/M.Tak(Waalwijk) 
3: M.v.Zon(N.Despair)/B.vd.Bosch(N.Despair) 
3: H.v.Zandbeek(V.V.'64)/H.Timmermans(V.V.'64) 

Dames enkel A 
1: P.d.Groot(V'hoven) 
2: M.v.Gool(Hotak) 

Dames enkel B 
1: F.Hermus(Hotak) 
2: M.Timmermans(V'hoven) 
3: l.Kolen(R.Star) 
3: E.Ras(V'hoven) 

Dames enkel C 
1: M.Musters(M'zaat) 
2: S.Leenen(OKI) 
3: A.Tetteroo(M'zaat) 
3: N.Vermeulen(Budilia) 

Dames enkel D 
1: L.v.Esch(Renata) 
2: K.Mertens(Belcrum) 
3: J.Teeuwen(ATTC) 
3: A.v.Bertoo(ATTC) 

Dames enkel E 
1: K.vd.Weijer(ATTC) 
2: C.d.Groot(A.Fair) 
3: l.Huybregts(TCS) 
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Dames e·n·kel F 
1: A.Kouwenberg(Elshout) 
2: A.Koenraadt(TCS) 
3: S.v.Hooff(B/ lrene) 
3: M.Verwoord(Unicum) · 

Dames enkel S-1 
1: P.d.Groot(V'hoven) 
2: E.vd.Heijden(Luto) 
3: G.d.Vocht(Stiphout) 
3: M.v.Gool(Hotak) 

Dames enkel S-2 
1: J.Teeuwen(A TIC) 
2: L.v.Esch(Renata) 
3: E.Damen(N.Despair) 
3: P.vd.Berg(V.V. '51) 

Dames dubbel A 
1: H.Heeren(B.Hands)/E.vd.Heijden(Luto) 
2: M.v.Gool(Hotak)/M.Schoone(Hotak) 

Dames dubbel B 
1: E.Ras(V'hoven)/M.Timmermans(V'hoven) 
2: G.d.Vocht(Stiphout)/Y.Derksen(Stiphout) 
3: M.v.Weert(JCV)/E.Koenraad(JCV) 
3: F.Hermus(Hotak)/ J.Meeus(Hotak} 

Dames dubbel C 
1: S.Verweyen(Budilia)/N.Vermeulen(Budilia) 
2: M.Musters(M'zaat)/W.vd.Bergh(M'zaat) 
3: N.d.Crom(Hotak)/D.v.Elzakker(Hotak) 
3: J.vd.Bogaard(JCV)/M.v.Bergen(JCV) 

Dames dubbel D 
1: J.Teeuwen(ATIC)/M.Elshof(ATIC) 
2: J.Soffers(Hotak)/ A.Brouwers(Stiphout) 
3: O.Pals(Hotak)/W.Buys(Hotak) 
3: P.vd.Berg(V.V.'51 )/M.Kremers(V.V.'51) 

Dames dubbel E/F 
1: Y.Leijten(BSM)/P.Oprins(BSM) 
2: W .Vlami ngs(A TTC)/K. vd. Weijer(A TTC) 
3: A.v.Eck(Stiphout)/R.Lukassen(Stiphout) 
3.: A.Koenraadt(TCS)/1.Huybregts(TCS) 
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Ons gebruikelijke overzicht van de verenigingen die titels vergaar
den op de Brabantse kampioenschappen. Iedere titel levert een 
punt op. In het dubbel krijgt elke speler een half punt. Tussen 
haakjes staan de punten van vorig jaar. 

Vereniging jeugd senioren totaal 

1. Veldhoven 
2. OKI 

Vice Versa '51 
4. Budilia 

Unicum 
6. The Back Hands 

Belcrum 
8. A.T.T.C. '77 

J.C.V. 
Het Markiezaat 
Son en Breugel 

12. Besbo Irene 
Luto 

14. Bergeijk 
Elshout 
T.C.S. 
Waalwijk 

·1a. B.S.M. 
Hotak '68 
Never Despair 
Renata 
Stuiters 
Tanaka 
Tios '67 

25. Breda 

41h (4) 
3 (4) 
4 (1) 
3 (4) 
1 (1) 
1 (-) 
21h (11h) 

(-) 
(1) 

2 (-) 
3 (1) 
21h (2) 
1 (-) 
1 (-) 
1 (-) 

(-) 
1 (1 V2) 

(-) 
(6) 

1 (3) 
(-) 

1 (-) 
(-) 

1 (3) 
1h (-) 

LEDENADMINISTRATIE 

5 (1) 
2 (61h) 
1 (1) 
1 (-) 
3 (-) 
21h (2) 
1 (-) 
3 (3) 
3 (-) 
1 (-) 

(-) 
(3) 

11h (1) 
1 (2) 
1 (-) 
2 (1h) 
1 (-) 
1 (-) 
1 (2) 

(-) 
1 (-) 

(-) 
1 (-) 

(-) 
(-) 

Het contract met het Werk
voorzieningsschap Bergen op 
Zoom, dat o.a. het Bondsbu
reau van de afdeling Brabant 
verzorgde, is met ingang van 
1 januari 1992 opgezegd. Dat 
heeft voor de ledenadministra
tie een paar consequenties. 
Voortaan beheert Ria Elshof 
de ledenadministratie van de 
afdeling Brabant. U dient dus 
uw mutaties te zenden naar 
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91h (5) 
5 (101h) 
5 (2) 
4 (4) 
4 (1) 
31h (2) 
31h (11h) 
3 (3) 
3 (1) 
3 (-) 
3 (1) 
2V2 (5) 
21h (1) 
2 (2) 
2 (-) 
2 (1h) 
2 (11h) 
1 (-) 
1 (8) 
1 (3) 
1 (-) 
1 (-) 
1 (-) 
1 (3) 
1h (-) 

Plutostraat 17, 5694 SV Breu
gel. Dus stuur niets meer naar 
Roosendaal! 
Het gele boekje dat elke vereniging 
heeft ontvangen met de richtlijnen 
ledenadministratie 1992 bevat een 
fout. Op bladzijde 5 staat bij de 
adressen bij Brabant een verkeerd 
adres. Daar moet staan: Plutostraat 
17, 5694 SV Breugel, tel. 04990-
76222. 
Heeft u verder nog vragen, bel gerust 
met Ria Elshof, of stuur haar een 
briefje. Het adres is Plutostraat 17, 
5694 SV Breugel. 

, \ 
1 
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WERELDTOP IN VABOG TA
FELTENNIS ''GRANDPRIX 

Ter gelegenhêkt van 25 jaar 
zaalsport in de Gemeentelijke 
Bredase Sporthal zijn Bert de 
Graaf (Sportadviesraad), Jan. 
Burgers (ttv Breda) en Bert 
Zandbergen (ttv VTS) er in ge
slaagd de finale van de Dutch 
Tafeltennis Grand Prix naar 
Breda te' halen. Op dinsdag
avond 24 maart komen , 4 bui
ten !anders en 4 Nederlanders 
naar Breda die hun sporen op 
tafèltennisgebied ruimschoots 
verdiend hebben. 
De Nederlanders Paul Haldan, Danny 
Heister (Nederlands kampioen 1991 ), 
Henk van Spanje en Ron van Spanje 
zullen het opnemen tegen Guo Yue
hua (China), een van de beste spe
lers van de afgelopen 25 jaar, · Chen 
Xinhua {China), meervoudig yvereld
kampioen, Andrezj Grubba (Polen), 
derde op de wereldranglijst en Peter 
Korbel (Tsjecho-Slowakije), een veel 
gevraagd speler voor evenementen. 
Het tafeltennisgala begint om 19.00 
uur. Kaarten kosten vijf gulden en zijn 
verkrijgbaar aan het Stadskantoor in 
Breda en bij ttv Breda. 

Bert de Graaf 

RED STAR '58 DEFINITIEF 
IN ANDERE ACCOMMODA
TIE. 

De acute huisvestingsproble
men zijn voor ttv Red Star '58 
uit Goirle voorbij. 
Sinds 1 januari 1992 kan de 
vereniging op alle uren dat de 
basisschool de gymzaal aan 
de Haestrechtstraat niet nodig 
heeft, er gebruik van , maken. 
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En daarmee is,, het .eerste :deet 
van de lijdensweg afgesloten. 
Er . kan , weer gespeeld worden 
in .. een . fatsoenlijke omgeving 
en ook de vele badmintonners 
die bij Red Star '58 spelen, 
kunnen weer aan de slag. De 
problemen zijn echter nog 
lang niet voorbij. 

Voorzitter Ad Jonkers daarover: "Het 
is een gymzaal met twee kleedruim
tes, en verder niets. Aan sociale toe
standen zit er helemaal niks, dus we 
zullen een kantine moeten gaan bou
wen. Hoe dat precies zal moeten, 
weten we nog niet. Er is nog veel 
onzeker. Op dit moment huren we de 
gymzaal van de gemeente Goirle, 
maar omdat de school onder de 
opheffingsnorm zit, bestaat de kans 
dat ze uit deze ruimte weggaat. De 
gemeente zou dan het liefste de 
gymzaal aan ons verkopen, maar die 
is op dit moment nog eigendom van 
's Rijks Gebouwendienst. En de vraag 
is dan: hoe willen ze verkopen? Voor 
een symbolisch bedrag of voor b.v. 
50.000,- en met of zonder het achter
stallig onderhoud?" 
Ook mist Red Star '58 een opslag
ruimte. Er is ondertussen een aantal 
wagens aangeschaft om de tafels op 
te kunnen !)ergen, maar het elke 
avond opruimen en wegrijden is .na
tuurlijk niet ideaal. Ad Jonkers ziet de 
toekomst van Red Star '58 echter 
zonnig tegemoet: "be plaats 'is piet 
ongunstig. De gymzaal staat in een 
nieLJwe wijk van Goirle, dus dat bi,edt 
perspectieven. Het zal echter nog een 
heel zwaar jaar worden, maar ik hoqp 
dat we over een jaar toch onze nieu
we zaal officieel kunnen qpenen, en 
dat de problemen dan . verleden tijd 
zijn." 
De Mixedredaktie wenst Red Star '58 
een goed jaar toe .• en hoopt over e,en 
jaar bij die opening aanwezig te zijn. 

Johan Heurter ,. · : 1'· 



NIEUWS IN 'T KORT 

Stichting Sportservice 
Noord-Brabant bestaat 121h 
jaar en gaat dat vieren met 
een jubileumbijeenkomst in 
het Provinciehuis in Den 
Bosch. Op deze bijeenkomst 
zullen o.a. spreken Drs. W. 
Dröge, voorzitter van Sportser
vice Noord-Brabant, Drs. J. 
Baartmans-van den Boogaard, 
lid van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant, Dhr. J. 
Foppele, directeur van Sport
service Noord-Brabant, Or. B. 
Crum, wetenschappelijk me
dewerker aan het Instituut 
voor Sociaal Wetenschappelijk 
Onderzoek van de K.U.B. te 
Tilburg, Drs. 1. Keulen, be
leidsmedewerkster van het 
Ministerie van WVC, Dhr. J. 
Gudden, provinciaal konsulent 
Sport voor Ouderen, Mej. D. 
van Bakel, beleidsmedewerk
ster van de afdeling Sport en 
Rekreatie van de Gemeente 
Eindhoven en Mr. Dr. P. 
Claessen, wethouder Welzijn 
en Volksgezondheid in 's
Hertogenbosch. 

Behalve de felicitaties en het roemen 
van de aktiviteiten van Sportservice 
Noord-Brabant zullen de genoemde 
sprekers het met name hebben over 
Sport en Ouderen. Tussendoor zal 
Nol van Roessel voor de komische 
noot zorgen.Daarnaast organiseert 
Sportservice Noord-Brabant op die 
dag ook nog een groots opgezette 
Sport-voor-ouderen-markt onder de 
titel "Fit op maat". Er zullen vele kijk-, 
doe- en informatiestands zijn gericht 
op sport voor 55 +-ers. 
De Stichting Sportservice Noord-Bra
bant presenteert zich met haar dien-
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sten en produkten op het terrein van 
kader- en verenigingsondersteunings
projekten, sportopleidingen,sportsti
muleringsprojekten voor gehandicap
ten, scholieren, etnische en culturele 
minderheden, 55+-ers, meisjes en 
vrouwen in de sport. Ongetwijfeld zijn 
er hier nieuwe ideeën op te doen 
voor elke tafeltennisvereniging. Dit 
hele gebeuren gaat plaatsvinden op 
zaterdag 14 maart 1992. 
De jubileumbijeenkomst is van 10.00 
tot 14.00 uur, de Sport-voor-ouderen
markt van 13.00 tot 16.00 uur. 
Omdat het aantal beschikbare plaat
sen beperkt is, moet u zich aanmel
den als u aanwezig wilt zijn. Het is 
gratis, maar wel voor 1 februari aan
melden bij Stichting Sportservice 
Noord-Brabant, Postbus 296, 5050 
AJ Goirle, tel. 013-350755. 

Hoofdbestuurslid Ron Veld
huizen uit Breda, die in juni 
als opvolger van Ton van Hap
pen aantrad, gaat het HB weer 
verlaten. Zijn werkgever stuurt 
hem als financieel directeur 
naar Engeland, en vandaaruit 
is het erg moeilijk om· de pu
blic relations en sponsoring 
van de NTIB te behartigen. 
Naar een opvolger wordt gezocht. 
Ook de functies Kadervorming en 
Sportontwikkeling en Wedstrijdwezen 
zijn vakant. Weet u iemand, het HB 
houdt zich aanbevolen. 

Weinig succes was er voor 
Brabantse spelers/ sters op de 
Nederlandse B en C kampi
oenschappen. In de B-klasse 
was er alleen in het gemengd 
dubbel een ereplaats. Marco 
Bottram en Marianne Timmer
mans van Veldhoven kwamen 
tot de finale, maar verloren 
daarin van Martin Brinkhoff en 
Ellen Jansen van Treffers met 



21-14 en 21-9. Johan Valk en 
Cindy Otten van OKI legden in 
deze klasse · beslag op de 
derde plaats. In de C-klasse 
waren er een paar derde plaat
sen. Inge van Eekelen van 
Never Despair werd derde bij 
de dames, Nancy de Crom 
van Hotak '68 samen met 
Liesbeth Geenen van Combi 
'67 werd derde bij het dames
dubbel, Bernie van Rijssen 
van Smash '70 en Twan Jan
sen van Hotak '68 werden 
gedeeld derde bij de heren, en 
Erik van Veenendaal en Rob 
Kreemers van Valkenswaard 
werden derde bij de heren 
dubbel. 

De cursus toernooileide[ 
gaat op donderdag 13 fèbruari 
van start. Waar (ergens in de 
Regio Eindhoven) was op het 
moment van dit bericht nog 
niet bekend, maar wel dat de 
cursus wordt gegeven door 
Adriaan Schellekens. Meer 
informatie bij Adri Dam, tel. 
01652-14270. 

----- -·-- ·- -·----·---
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AGENDA 
-

za 25-1 1 /8 finales nationale jeugd-
meerkampen in Rotterdam 

za 25-1 halve · finales nationale A
meerkampen senioren 

za 25-1 1 /8 finales nationale B
meerkampen senioren 

zo 26-1 1/8 finales nationale jeugd
meerkampen in Rotterdam 

zo 26-1 Officia!toernooiafd. Brabant 
in Tilburg 

zo 26-1 Recreantentoernooi Unicum 
(senioren) in Geldrop 

ma 27-1 Start competitie voorjaar 
1992 

za 8-2 Receptie tgv 40-jarig be
staan ttv Belcrum in Breda 

zo 9-2 NK veteranen in Den Haag 
zo 9-2 2e ronde afdelings jeugd

meerkampen C-D licenties 
zo 16-2 2e ronde afdelingsmeer

kampen senioren E-F-G-H 
licenties 

zo 16-2 1e ronde afdelingsmeer
kampen senioren A-B-C-D 
licenties · 

zo 16-2 1 e ronde bekercompetitie 
jeugd 

za 22-2 Ranglijst C-toernooi jeugd in 
Malden 

zo 23-2 Ranglijst B-toernooi jeugd in 
Malden 

vr/zo 28-2/1-3 Top 12 in Wenen 
zo 8-3 kwartfinales nationale 

jeugdmeerkampen in Rot
terdam 

za 14-3 Finale nationale A-meer
kampen senioren 

zo 15-3 Finale nationale A-meer
kampen senioren 

zo -15-3 kwartfinales nationale B
meerkampen senioren 

zo 15-3 halve finales afdelings 
jeugdmeerkampen C-D 
licenties 

za 21-3 Regionale kampioenschap
pen jeugd 

zo 22-3 Regionale kampioenschap
pen senioren 

zo 22-3 Ranglijst A-toernooi jeugd in 
Baarlo 

di 24-3 Va-bag Grand Prix in Breda 



zo 29-3 Finale afdelingsmeerkam
pen senioren alle licenties 

zo 5-4 Halve finale nat.jeugdmeer
kampen in Berkel/Roden
rijs 

vr/ma 10/13-4 Europese kampioen
schappen senioren in Stutt
gart 

zo 12-4 finale afdelings jeugdmeer
kampen C-D 

zo 12-4 Open Geldropse kampioen
schappen 

zo 19-4 Red Stars toernooi jeugd in 
Venray 

ma 20-4 Red Stars toernooi senioren 
in Venray 

za 25-4 Nederlandse jeugd B-kam
pioenschappen in Helmond 

zo 26-4 Nederlandse jeugd A-kam
pioenschappen in Helmond 

zo 3-5 halve finale nationale B
meerkampen senioren 

za 9-5 Zuid Nederlandse kampi
oenschappen jeugd in Hee
ze 

zo 10-5 Zuid Nederlandse kampi
oenschappen senioren in 
Heeze 

vr 15-5 Promotie/degradatiewed
strijden afd. Brabant 

vr 22-5 Afdelingsledenvergadering 
in Breda 

UIT DE CLUBBLADEN 

De 'Spek de clubkas' actie van de 
Edah in Waalwijk heeft ttv Waalwijk 
geen windeieren gelegd. De 
opbrengst was maar liefst 1646,09. 
Een leuk extraatje voor de penning
meester. Het bestuur van ttv Waalwijk 
hoopt dat de Edah-directie dit initiatief 
ook in 1992 zal herhalen. 

Frans van der Velden van ttv Veld
hoven verdient geld voor zowel de 
eigen vereniging als voor andere 
verenigingen. In totaal heeft hij 100 
gulden aan boete weten te besparen 
door de wedstrijdformulieren te corri
geren. Daarvan was 25 gulden die hij 
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voor bezoekende verenigingen ver
diend heeft. Frans bedankt 

TTV Besbo-lr..ene uit Tilburg bestaat 
in de zomer van 1993 vijftig jaar. 
Omdat dit op grootse wijze gevierd 
dient te worden is nu reeds een jubi
leumcommissie in het leven geroe
pen. Zij dienen er voor te zorgen dat 
het gebeuren over anderhalf jaar een 
onvergetelijk festijn zal worden. Ge
zien de samenstelling van de commis
sie moet dat lukken. Veel succes met 
de organisatie. 

Alle leden van ttv Stiphout uit Hel
mond die zich het afgelopen jaar 
verdienstel ijk gemaakt hadden in één 
of meerdere commissies mochten 
onlangs op reis. Het werd een cultu
rele tocht naar Brugge, met rondvaart 
en stadswandeltocht. Veel meer in
druk maakte echter het café met 300 
verschillendesoorten bier en de disco 
later op de avond in Antwerpen. 

Bijna elke tafeltennisvereniging heeft 
wel een laddercompetitie. Bij OTIC
CT Holland in Oss hebben ze op 
hetzelfde principe geënt, een zoge
naamde piramidecompetitie. -Je daagt 
dus niet een speler uit die hoger op 
de ladder staat, maar iemand die in 
de laag boven je staat. Misschien een 
idee voor andere verenigingen. 

Bij ttv Het Markiezaat in Bergen op 
Zoom is opnieuw het wildtoernooi 
gespeeld. Waar de naam wild op 
slaat is niet helernaal duidelijk. Is het 
een toernooi met wild ~Is prijs, of 
mag iedereen meedoen en is het 
daarom wild of gedraagt iedereen 
zich wild? Misschien is het toernooi 
wel zeer gewild, gezien het grote 
aantal prijzen. De toernooicommissie 
verbaast zich in elk geval over het feit 
dat er toch nog enkele deelnemers 
zonder prijs naar huis gingen. 

Bij ttv Kadans in Best is men klaar 
met de verbouwing van het herentoi
let. Het volgende karwei dat aange-
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pakt gaat worden is het licht op het 
centre-court. De tl-bakken worden 
vervangen en in het plafond geplaatst 
en tevens zullen er enkele bijkomen. 
In een later stadium zal dat ook in de 
rest van de zaal gebeuren. 

Bestuursleden van ttv J.C.V. uit 
Vught beginnen landelijk bekend te 
worden. Zo bekend dat er zelfs al 
straten naar hen vernoemd worden. 
In Heemskerk is de van Woesikstraat, 
in Tilburg de Boomstraat, in Velp de 
v.d. Zandtstraat, in Eindhoven de 
Swinkelstraat, in Nijmegen de Vos
straat en in Leiden de Huizingastraat. 
Naar alle bestuursleden is dus een 
straat vernoemd, behalve naar voor
zitter Jacq Reutelingsperger. Mis
schien was de naam te moeilijk voor 
de inwoners van Berghem, want daar 
hebben ze de Reutstraat. 

In "De Clubgalm" van ttv A.T.T.C. 
'77 uit Aarle-Rixtel staat een verhaal 
over barkrukpijn. De pijn ontstáat 
door doorzitten of schuren op een 
kruk. De schrijver geeft drie metho
den om de pijn te verhelpen. Ten 
eerste de zitting goed afstellen (hoe 
doe je dat?), ten tweede de kleding 
aanpassen (niet met een tafeltennis
broekje aan op de kruk) en ten derde 
insmeren met zalf. Ik ben benieuwd of 
er in Aarle-Rixtel nog barkrukpijn 
voorkomt. 

Eén van de jeugdleden van ttv Vice 
Versa '51 uit Oudenbosch stuurt 
brieven naar personen in de hoogste 
kringen. Om spoorbomen te krijgen 
bij de overweg in de Moerdijksestraat 
schreef ze o.a. naar de koningin en 
onlangs nog naar Minister May-Weg
gen. En met succes. De spoorbomen 
worden half 1992 geplaatst. 

TTV Tanaka uit Etten-Leur heeft 
weer met succes een snuffelmarkt 
georganiseerd. Het was weer "als 
vanouds" met ook een poffertjes
kraam. 
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Ook ttv Luto in Tilburg organiseerde 
zoiets, al noemen ze het daar ge
woon een rommelmarkt. Al om half 
tien stonden de bezoekers te wachten 
tot om 10 uur de verkoop losbarstte. 
Het nieuwe opbodsysteem werkte 
prima en bracht heel wat geld in het 
laatje. 

Twee leden van ttv Tios '67 uit Til
burg wilden tijdens de herfstvakantie 
in het Vennebos in Hapert meedoen 
aan een tafeltennistoernooi . De orga
nisatie had bedenkingen. Ze vonden, 
gezien de jeugdige leeftijd van het 
tweetal , dat ze beter niet mee konden 
doen. Ze zouden misschien als laat
ste eindigen en dat was zo zielig. 
Uiteindelijkmochten ze toch meedoen 
en werden 1 en 2. 

TTV Never Des.Qfil[ heeft deelgeno
men aan een project van de Bossche 
Sport Federatie (BSF) in het kader 
van de gemeentelijke sportstimule
ring. De BSF stuurde folders naar alle 
Bossche basisscholen om leerlingen 
uit de groepen 5 t/ m 8 uit te nodigen 
deel te nemen aan Bossche sportacti
viteiten. Eén van de mogelijkheden 
was om gedurende 8 weken een 
tafeltenniscursus te volgen bij Never 
Despair voor de geringe prijs van 25 
gulden. Maximaal konden 20 kinde
ren inschrijven voor deze cursus van 
1,5 uur per week. Uiteindelijk waren 
het er 44 en na de inschrijftermijn 
kwamen er nog 6 bij. Besloten werd 
om alle 44 kinderen deel te laten 
nemen en de 6 overigen in de wacht
kamer te plaatsen. Op de eerste 
cursusdag kwamen inderdaad alle 
deelnemers, vaak vergezeld van de 
ouders, opdraven. Het was een 
enorm succes en de afsluiting volgde 
op zondag 15 december met een 
toernooi. Never Despair zal er natuur
lijk alles aan doen om de deelnemen
de jeugd enthousiast te maken lid te 
worden van de vereniging. De BSF 
wil ook dit jaar weer zoiets opzetten 
en uiteraard zal Never Despair dan 
weer deelnemen. 



In Veghel is men ook van plan om 
een projekt op te zetten voor de 
groepen 5 t/m 8 van de basisscho
len. TTCV/Nedlin heeft zich ook 
aangemeld om in aanmerking te 
komen voor dit schoolsportproject. 
Het is te hopen dat het net zo'n suc
ces wordt als in Den Bosch. 
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