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VAN DE REDAKTIE 

Eindelijk positief nieuws over onze 
natioroàle tafeltennistoppers . Na mijn 
kritische kijk in de vorige Mixed, nu 

r--... niets dan lof over het fantastische 
optreden tijdens de Europese Kampioen-· 
schappèn i n Stuttgart. Het herenteam 
bereikte een niet verwachte 5e plaats 
en dat is natuurlijk geweldig na het 
degraderen tijdens de WK vorig jaar uit 
de eerste groep. Een plaats die nog 
nooit eerder bereikt werd. Proficiat! 
De dames presteerden zelfs nog veel 
beter. Een tweede plaats tijdens· de 
landenwedstrijd voor het duo Hoo
man/Vriesekoop en tijdens het individu
ele toernooi was Bettine Vriesekoop met 
overmacht de sterkste. In de finale 
onderstreepte ze de suprematie nog eens 
door Lisa Lomas uit Groot-Brittanië in 
drie games te verslaan. Ook hier mijn 
oprechte felicitaties! 
Maar ook de andere Nederlandse dames 

presteerden goed. Mirjam Hooman-Klop
penburg verloor in de halve finale van 
Lisa Lomas en werd dus derde en Gerdie 
Keen werci ook al door Lisa Lomas ge
wipt. Dat gebeurde in de kwartfinale, 

.. maar Gerdie speelde een uitstekend 
toernooi. Denk maar eens aan de over
winning in vijf games op de Duitse fa
voriete Olga Nemes. Het damesdubbel 
Hooman/Vriesekoop werd tenslotte nog 
eens derde. Prima prestaties dus die 
hoop geven voor de Olympische Spelen in 
B:lrcelona. Ik reken erop dat we dan ook 
positief kunnen berichten. Afgesproken 
dames? 

Verder in deze Mixed· het tweede deel 
over verzekeringen, een verhaal over 
het jubilerende JE.E.P. uit Vught, de 
uitslagen van de Nederlandse jeugdkam
pioenschappen en nog allerlei nieuws 
dat we voor u vergaard hebben. Veel 
leesplezier. 

Johan Heurter . 

VOORZITI'ER RAYMOND GRAOOS TREEDT IN MEI 1993 M' 

Afdelingsvoorzitter Raymond Gradus is 
per 1 juni benoemd tot coördinerend 
beleidsmedewerker op de TI'lesaurie van 
het Ministerie van Financiën in Den 
Haag. Dat betekent dat hij daar een 
kamer zal betrekken en alleen nog in de 
weekeinden in het Brabantse zal vertoe
ven. Daarom zal Raymond aan het einde 
van zijn termijn als voorzitter, in mei 
1993, niet meer herkiesbaar zijn . Dat 
impliceert dat er gezocht zal moeten 
worden naar een opvolger'. Wanneer ie
mand een geschikte kandidaat weet, laat 

hem/haar dan contact opnemen met een 
van de leden van het afdelingsbestuur. 
Een andere taak die Raymond er op dit 
moment binnen het AB nog bij doet is 
die van voorzitter van de pers- en pro
pagandacommissie. Deze vacature binnen 
het afdelingsbestuur zal . dus ook op 
korte termijn op;;revuld moeten worden. 
Weet u iemand, laat het ons weten. 
De Mixed:redaktie wenst Raymond veel 
plezier in zijn nieuwe werkkring. 

Johan Heurter 
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:·nv JE . E.p. VIERT VEERTIG JARIG BESTAAN 

Zaterdag 16 mei viert de Vughtse tafel
tennisvereniging JE.E.P . het veertig 
jarig bestaan. Van 15 .00 tot 17 .00 uur 
is er een receptie voor iedereen die de 
jubilaris wil feleciteren en 's avonds 
is er aan de Jan van Speijckstraat een 
feest voor alle leden. Met de huidige 
voorzitter Cees v.d. Heuvel en z1Jn 
voorganger André Rombouts, bij velen 
bekend van de uitslagendienst, praten 
we over het wel en wee van de vereni
ging. 

Historie 

JE.E .P. staat voor JEugdkring Esscheweg 
Parochie (let op de plaats van de punt
jes) en telt op het moment 96 leden, 
waarvan 15 jeugdleden. De vereniging 
begon 40 jaar geleden als onderdeel van 
de stichting JE.E.P . Bij de oprichting 
van het jeugdwerk was indertijd beslo
ten voor de stichtingsvorm waaronder 
a 11 e jeugd.act i vi te iten werden gebracht , 
zoals scouting, voetballen , handeriar
beid, korfbal, volley, volksdansen, 
ballet en tafeltennis. Broeder Theo 
Rath, toen bekend als Broeder Rumoldus, 
stond aan de wieg van de afdeling ta
feltennis . Op de zolder van een woon
huis werd begonnen met de jeugd, maar 
al snel gingen de begeleiders ook spe
len. Het opstarten van de interparo
chiële competitie in 1954 was een door
braak voor de tafeltennisafdeling. De 
deelname werd een groot succes en al 
snel begon men ook bij de NITB afdeling 
Brabant . 

In 1957 kreeg de afdeling tafeltennis 
de helft van de voormalige machinefa
briek van Van Geel ter beschikking. Er 
konden niet meer dan drie tafels , twee 

~ banken en een grote kolenkachel staan. 
Later kreeg de tafeltennisafdeling de 
hele ruimte en tot 24 september 1983 
werd daar met veel plezier in gespeeld. 
Die dag echter brandde het gebouw tot 
de grond toe af. Dankzij de hulp van 
o.a . de Vughtse tafeltennisverenigingen 
PJS en JCV en de Wi 11 ibrordusschool van 
Theo Rath kon JE .E.P. toch blijven 
draaien. Van het verzekeringsgeld werd 
een nieuw gebouw neergezet op dezelfde 
plaats en vanaf september 1983 kon daar 
weer gespeeld worden. 
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Los van de St i chting 

Omdat ttv JE.E.P. een onderdeel is van 
de Stichting JE.E .P. was er in de eer
ste jaren geen bestuur. Namens de 
Stichting was Dhr. Haans afgevaardigde 
en in 1957 werd André Rombouts gevraagd 
wedstrijdsecretaris te worden . In 1958 
kwam er een eigen bestuur met André 
Rombouts als voorzitter. Jarenlang was 
hij de grote man achter JE.E.P. Na 30 
jaar bestuurslid werd in 1987 Cees van 
den Heuvel gevraagd hem als voorzitter 
op te volgen. Het huidige bestuur is 
druk bezig zich los te koppelen van de 
Stichting . De bedoeling is het terrein 
en de gebouwen dan te kopen en een uit
breiding te realiseren voor de nieuwste 
activiteit binnen de vereniging : show- ~ 
down. 

Showdown 
Pas in 1990 werd gestart met dit spel 
voor blinden en slechtzienden, dat dui
delijk van de tafeltennissport is afge
leid. JE.E.P. heeft 12 blinden op de 
ledenlijst en is de enige tafeltennis
veren1g1ng in Nederland waar ze volle
dig geïntegreerd zijn . Ze hebben hun 
vaste speelavond op woensdag, onder 
leiding van een trainer, Jurgen v.d . 
Heuvel , de zoon van voorzitter Cees . 
Ook op vrijdagavond, wanneer het vrij 
spelen is voor alle JE.E.P.leden, zijn 
ze altijd van de partij. 
Op zaterdag 13 juni organiseert ttv 
JE.E.P. zelfs de Nederlandse kampioen
schappen showdown. Daar komen 30 blin
den in aktie die zich via voorwedstrij
den hebben moeten plaatsen. In het na
jaar zal er een landelijke competitie 
voor showdown worden opgezet . Het zou 
voor de verdere ontwikkeling van show
down goed z i jn als er meer tafeltennis
verenigingen geïnteresseerd raken in 

- 1 
deze snel groei ende sport. 

Toekomst ! 
1 

Voortgekomen 4it het jeugdwerk is die-
zelfde jeugd !nu het zorgenkindje. Op 
korte termij1 wordt geprobeerd de 
Vughtse jeugd 1meer voor de tafeltennis
sport te laten kiezen. Er zullen scho
len benaderd worden en er worden gym
lessen gegeven bij JE.E.P. 
Het gebouw moet uitgebreid worden om 
meer tafels kwijt te kunnen en om spe
ciale showdownruimtes te maken. Verder 



• gaan de normale activiteiten gewoon 
~ door, zoals de jaarlijkse uj.twissel ing 

met ttv Hollington uit Hastings in En
geland en de organisatie van de regio
nale kampioenschappen {voorheen de 
Vughtse). Volgend jaar tekent JE.E.P. 
al voor de 25e keer voor de organisa
tie. 
JE.E.P. is een gezonde vereniging die 
goede relaties onderhoud met de andere 

Vughtse tafeltennisclul::lS. Prestaties 
komen voort uit gezelligheid, want een 
belangrijk uitgangspunt is: eerst sfeer 
en dan komen de prestaties vanzelf, of 
niet. En ook daar zitten ze dan niet 
mee. 

De Mixedredaktie wenst JE.E.P. nog vele 
jaren. 

Johan Heurter 

AFDELINGSLEDENVERGADERING IN BREDA 

Op vrijdagavond. 22 mei is weer de jaar-
1 ijkse afdelingsledenvergadering. 
Plaats van handeling is dit jaar de 

~ studentensociëteit van de Hogeschool 
West Brabant aan de Beukenlaan in Bre
da. De vergadering begj.nt om 19. 30 uur. 
Uiteraard staan de diverse jaarversla
gen weer op de agenda, worden er diplo
ma's 

uitgereikt, de bekers van de jeugdcom
petitie worden overhandigd en zal de 
Johan Goossens-trofee worden uitge
reikt. Ook wordt de voortgang van het 
aktiviteitenplan besproken en wordt er 
een beslissing genomen over de indeling 
van de jongenscompetitie. 
Tot ziens in Breda. 

EEN VERZEKERD VOORTBESTAAN (2) 

In de reeks van artikelen over de risi
co's die een vereniging loopt, bespre
ken we nu het risico van aansprakelijk
heid. Daarnaast noemen we een tweetal 

., verzekeringen dat dekking kan geven 
voor de financiële gevolgen die uit dit 
risico kunnen voortvloeien. Het is 
echter geen compleet advies! De situa
tie is immers per vereniging verschil-

~ lend. Wij raden elk bestuur dan ook aan 
om met enige regelmaat de risico's door 
een verzekeringsdeskundige te laten 
analyseren. U kunt daarvoor bij voor
beeld terecht bij de plaatselijke Ral:xr
bank en andere met Interpolis samenwer
kende tussenpersonen. 

Wie zal dat betalen? 
Er kan tijdens activiteiten van de 
vereniging van alles gebeuren waardoor 
schade (zowel letselschade als mate
riële schade) ontstaat. De vraag rijst 
dan steeds wie die schade moet betalen. 
In bepaalde gevallen zal de schade voor 
rekening komen van de vereniging. Heeft 
de vereniging geen aansprakelijkheids
verzekering afgesloten, dan zal de 
schade uit de clubkas moeten worden 
betaald. 

• Degene die door een schade is bena
deeld, zal de veroorzaker om schadever-

goeding vragen. De benadeelde kan een 
van de leden zijn of een buitenstaan
der. Allereerst komt dan aan de orde of 
de veroorzaker van de sch9de ook daad
werkelijk aansprakelijk is en dus ver
plicht is om de schade te vergoeden. 
In het Burgerlijk Wetboek staat uitge
breid vermeld wanneer iemand aansprake
lijk is voor een schade. Voor ons ver
haal is het vooral van belang het vol
gende te weten: wanneer iemand die han
delt in verenigingsverband. of in op
dracht van de vereniging, schade toe
brengt aan een ander, dan kan hij aan
sprakelijk worden gesteld voor die 
schade. Maar hij niet alleen. (X)k de 
verèniging kan door de benadeelde wor
den aangesproken. 

Er zijn twee aansprakelijkheidsverzeke
ringen die in dit verband een rol spe
len: 
1 de Aansprakelijkheidsverzekering 

voor Particulieren (AVP), de ei
gen polis van een lid; 

1 de Aansprakelijkheidsverzekering 
voor Bedrijven (AVB), die is af
gestemd op de specifieke risico's 
die verenigingen lopen. 

Leden kunnen voor schade waarvoor zij 
aansprakelijk zijn, een beroep doen op 
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hun eigen AVP. Datzelfde geldt voor de 
(onbetaalde) bestuursleden en voor de 
vrijwilligers die hand- en spandiensten 
voor de vereniging verrichten. 
De AVP geeft echter geen dekking indien 
sprake is van: 
• Betaalde handenarbeid 

Bij voorbeeld als iemand - van 
beroep onderwijzer - in een aan
tal vrije middagen het vereni
gingsgelJouw binnen en buiten 
schildert; uit de verenigingskas 
wordt hem, naast de materiaalkos
ten, een overeengekomen vergoe
ding betaald. 

• Arbeid verbani houdende met be
drijf Of beroep 
F.en gymnastiekleraar verzorgt de 
training van nieuwe leden (het 
wel of niet betaald worden doet 
hier niet ter zake). 

In die gevallen kan een beroep worden 
gedaan op de Aansprakelijkheidsverzeke
ring CAVB) die door de vereniging is 
afgesloten. 

Verder kunnen zïch situaties voordoen 
waarbij de vereniging als rechtsper
soonaansprakel ijk wordt gesteld. Bij 
voorbeeld in de hoedanigheid van eige
naar of als huurder van het vereni
gingsgebouw, als organisator van een 
toernooi.als werkgever (van de trainer 
of het kantinepersoneel) etc . Ook dan 
biedt een goede aansprakelijkheidsver
zekering uitkomst. F.en AVB-verzekering 
voor verenigingen is afgestemd op de 
speciale behoefte van een vereniging. 
Zo is - in tegenstelling tot een 'nor
male ' AVB - tot een bepaald ' bedrag ook 
de aansprakelijkheid gedekt voor schade 
aan goederen die de vereniging in huur 
of in gebruik heeft . 

Ten slotte nog dit. De aansprakelijk
heid voor schade die met of door een 
motorrijtuig is veroorzaakt, valt noch 
onder de dekking van de AVP, noch onder 
de dekking van de AVB. We komen daar de 
volgende keer op terug. 

J. Hensen 
Interpol is 

CLUBBLADTIPS VOOR VERENIGINGEN 

In heel wat verenigingen zorgt het re
gelmatig laten verschijnen van een 
clubblad voor de nodige problemen . Toch 
wordt het uitbrengen van zo'n informa
tieblad terecht beschouwd als een nood
zakelijkheid. Hoe kan een vereniging 
ervoor zorgen dat er regelmatig een 
blad van een aanvaardbare kwaliteit 
uitkomt? In dit artikel, wat we overge
nomen hebben uit Tafeltennismagazine 
van april 1992, een aantal tips om dat 
te realiseren. 
F.en eerste vereiste voor een goed klub
blad is het vinden van een ter zake 
kundige en vooral ook gemotiveerde re
daktie. Een redakteur van een vereni-

-gingsblad beschikt idealiter over de 
volgende eigenschappen: hij/zij kan 
zelf een artikel schrijven, 
heeft enige grafische kennis en erva
ring met de produktie van een blad, 
ziet niet op tegen vervelende karwei
tjes als mensen achterna lopen, heeft 
uithoudingsvermogen èn... tijd. Dat 
laatste is zeker belangrijk. Iemand die 
denkt dat hij het verenigingsblad 'er 
wel even bij kan doen' is eigenlijk 
ongeschikt. Redaktioneel werk is arb
eidsintensief. 
Redakteuren willen zich steeds zo goed 
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mogelijk op de hoogte stellen van alles 
wat zich binnen de vereniging afspeelt . 
Dat maakt dat ze vaak betér geïnf orm
eerd zijn dan het gemiddelde lid . . In
formatie die ze 'vertrouwelijk' hebben 
gehoord, moeten ze ook als zodanig be
handelen. En ook voor hen geldt de oer
oude journalistieke wet dat ' beide zij
den gehoord moeten worden' . F.en vereni
gingsblad moet geen spreekbuis van één 
bepaalde groep of stroming binnen die 
vereniging zijn, maar onderwerpen uit 
alle geledingen behandelen. 

Een kundige redaktie alleen is vaak 
onvoldoende om een regelmatig verschij
nend blad te garanderen. De - soms bij
na smekende - roep om bijdragen uit de 
vereniging levert maar al te vaak kwan
titatief en kwalitatief te weinig op. 
Gevolg: met kunst-en vliegwerk moet het 
blad alsncg volgeschreven en geprodu
ceerd worden . Om dit soort situaties te 
voorkomen, is het aan te raden om te 
werken met een duidelijke redaktionele 
planning. Ruim van tevoren moet de re
daktie haar nummers indelen en de mede
werkers om hun bijdragen vragen . Het 



werkt het meest efficiënt en doeltref-
...--..._ fend als mensen die niet gewend zijn 

regelmatig te schrijven een duidelijk 
omschreven voorstel krijgen. 
Wilt u, als redaktie, dat de voorzitter 
van de jeugdafdeling een leesbaar ver
haal schrijft over het reilen en zeilen 
in zijn afdeling? Zet dan voor hem op 
één A4-tje uiteen welke punten hij in 
ieder geval moet behandelen en in welke 
volgorde. Noem ook de gewenste lengte. 
Geef hem vervolgens de tijd voor z1Jn 
schrijfarbeid, maar herinner hem tus
sentijds wel regelmatig aan de af
spraak. Bijna onnodig te zeggen dat een 
redaktie altijd de nodige ruimte neemt 
tussen het tijdstip waarop de medewer
kers hun kopij inleveren en het moment 
waarop die kopij écht binnen moet zijn . 

~ Ervaring 

Problemen met de omvanq door het op het 
laatste moment wegvalÎen van een aantal 
toegezegde bijdragen voorkomt de redak
tie door op ruime schaal artikelen uit 
te zetten: meer dan eigenlijk in één 
nummer geplaatst kan worden. De erva
ring leert dat er altijd wel een of 
enkele toezeggingen niet kunnen worden 
nagekomen. 
Een andere manier waarop de redaktie de 
kontiru1ïteit van het blad waarborgt, is 
zoveel mogelijk artikelen zelf te 
schrijven . De voorzitter van de jeug-

, dafdeling kan ook door een van de re
dakteuren geïnterviewd worden. Het ar
tikel is dan in ieder geval op tijd 
beschikbaar. Onnodig te zeggen dat deze 

~ werkwijze de redaktie zelf aanzienlijk 
meer tijd kost. Maar een enthousiast 
redaktieteam dat over de nodige tijd 
beschikt, kan op deze manier veel aan 
de kwaliteit van het blad doen. Om ach
teraf problemen te voorkomen, is het 
wel aan te raden de geïnterviewde al
tijd vooraf inzage te geven in de tekst 
van het art ike 1 . 
Uit dit alles blijkt dat een blad maken 
vooral een kwestie is van organiseren. 
De redaktie moet steeds ruim vooruit 
kijken naar de nummers die gaan ver
schijnen. Op de redaktievergadering 
waar het eerstkomende nummer wordt ge
maakt, is het ook zinnig vast de eerste 
ideeën voor de twee volgende nummers te 
inventariseren. 

Evaluatie 

Een blad maken is ook een kwestie van 
regelmatig omkijken door het bespreken 

van verschenen nummers, van evalueren 
dus. Wat was goed aan het vorige num
mer? Wat niet? Waarom liep het met dat 
bepaalde artikel fout? Wie heeft reak
t ies van lezers gehoord? Enz . . 
In het ontstaan van elk nummer zijn een 
aantal vaste, steeds terugkerende mo
menten aan te wijzen. Het is zinnig het 
redaktie-overleg rond die momenten te 
koncentreren. Allereerst is er de 
vraag: wat gaan we in het komende num
mer doen? Alle ideeën die binnen de 
redaktie leven worden verzameld en be
sproken. Naast de vraag wélke onderwer-
pen behandeld moeten worden, is ook 
direkt van belang te weten welke mensen 
daarvoor ingeschakeld moeten worden . In 
een eerste redaktievergadering - ruim 
vóór het tijdstip waarop het nummer zal 
verschijnen - moeten deze vragen worden 
behandeld . De taken die uit de ver
schil lende afspraken voortvloeien, wor
den tussen de redaktieleden verdeeld. 
Wie legt het kontakt met de medewerkers 
en zorgt ervoor dat hun bijdragen op de 
afgesproken tijd binnen zijn? Wie 
schrijft het voorwoord? Wie bewerkt de 
binnengekomen kopij? Wie onderhoudt de 
kontakten met degene die drukt, sten
cilt of kopieert? Het is nuttig dat één 
persoon alle afspraken noteert en dat 
wijzigingen steeds aan hem of haar wor
den doorgA<_::reven. 

Aan\rullillg 

Is alle kopij binnengekomen, dan wordt 
fü.e in een volgende redaktievergadering 
besproken. Eventuele onduidelijkheden 
in de tekst van artikelen kunnen zo 
verholpen worden . Soms is daarvoor nog 
een aanvullend kontakt met de schrijver 
nodig. Op deze vergadering wordt ook de 
volgorde bepaald waarin de artikelen 
geplaatst worden. Het werkt het meest 
effektief om vanuit de redaktie één 
persoon te belasten met de produktie 
van het blad . Hij of zij onderhoudt 
daarvoor de kontakten met de drukker. 
Stelt een vereniging een goed en regel
matig verschijnend blad op prijs, dan 
zal ze daarvoor de nodige middelen be
schikbaar moeten stellen. Verenigings
bladen verschijnen in oneindig veel 
varianten . Inhoudelijk variëren ze van 
louter gelegenheidsstukjes tot en met 
professionele kopij en uiterlijk van 
gestencild blaadje tot en met vier
kleurendrukwerk . Het bestuur zal de 
algemene vergadering een voorstel moe
ten doen welk soort blad het bij de 
eigen vereniging het best vindt passen. 
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Gaan de leden daarmee akkoord, dan zul
len zij ook goed moeten vinden dat een 
voor die formule nocxizakelijk redaktie
en produktiebudget beschi~ar wordt 
gesteld. 
Als u op deze manier te werk gaat, dan 
bent u verzekerd van kontinuïteit en 
kwaliteit. Vergeet u niet, dat een 
klubblad waarin over het hele klubleven 
wordt bericht een bindmiddel is voor 
alle leden! 

Inhoud 

Globaal gesproken dienen de volgende 
zaken in ieder geval in een klubbläd te 
staan: 
- namen en telefoonnummers bestuur en 
kommissies; 
- kompetitie-indeling, -verslagen en 
percentages; 
- agenda klubevenementen; 
- mededelingen uit het bestuur. 
Enkele aan te raden rubrieken : 
- verjaardagen leden; 
- interviews; 
- doorgeef-pen. 
De redakties van 'Mixed' en van 'Tafel
tennis Magazine' ontvangen met veel 
plezier ook uw klubblad op de redaktie
adressen. Uit de bladen die we momen
teel ontvangen enkele voorbeelden van 

hoe-het-zou-kunnen. Onder de naam ' In
tergame' (eindredakteur Hans van der 
Wijst) informeert TTCV Nedl in zijn le- ) 
den over het wel en wee van de klub. 
Zeer overzichtelijk, fraai vormgegeven 
met kaders en foto's . Er ontbreekt maar 
één ding aan: een inhoudsopgave vóór in 
het blad. Op de laatste tekstpagina 
staat de organisatiestruktuur van de 
klub. Beter is het om al deze namen 
entelefoonnummers voorin te zetten, Dat 
maakt het blad iets helderder. 
Die duidelijkheid is wel volstrekt aan
wezig in ,, 't Schuivertje'' (Hotak 
'68) . Op de pagina's 2 en 3 staan na
men, telefoonnummers en inhoudsopgave . 
Aan alles en iedereen wordt op een vaak 
humoristische manier aandacht besteed, 
en dat 56 pagina's lang (inkl . adver
tenties). De redaktie wordt hier ge
vormd door Jan van Elzakker, Erna 'Rid-
der en Ciska Tempelaars. Naast het 1 
klubblad geeft Hotak '68 ook nog een 
' Weekbulletin' uit, lezen we in , . 't 
Schuivertje' ' . 
In een van de volgende uitgaven van 
Mixed zullen we nog eens terugkomen op 
de uitgave van een clubblad. 

Overgenomen uit Tafeltennis Magazine . 

NK JEUGD IN HELMOND WEER EEN SUCCES 

Zaterdag 25 en zondag 26 april organi
seerde ttv Stiphout voor de 8e achter
eenvolgende maal de Nederlandse kampi
oenschappen jeugd voor A-licenties en 
tevens de 5e editie van de nederlandse 
jeugd B-kampioenschappen en welpen D. 
Ook dit jaar was het toernooi weer goed 
bezet en onder leiding van de ervaren 
Frans Geubbels en Mick van Hoof werd 
het geheel weer in goede banen geleid. 
Op zaterdag stonden er 57 tafels in de 
City sporthal in Helmond en op zondag 
53. In totaal deden 655 jeugdigen mee_. 
431 op zaterdag bij de B-licenties en 
224 op zondag bij de A. 

UITSLAGEN NEDERLANDSE JEUGD A-KAMPIOENSCHAPPEN enkel. 

Jongens junioren A: 
1. Ted v,d, Berg(Pecos) 
2. Marco Bottram(Veldhoven) 

Jongens aspiranten A: 
1. Jurgen Pastoors(Odion) 
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Jörg de Cock, Femke Hermus en Jan Rid
der waren de Brabanders die met een 
titel aan de haal gingen. Jörg de Cock 
van OKI won voor de derde achtereenvol - 'j 
gende maal de titel bij de pupillen A. 
Hij won in de finale van Sjoerd Stof
fels van Markiezaat in drie games. 
Femke Hermus van Hotak '68 won de aspi
ranten A-klasse. Zij versloeg in de 
finale Gwendid v.d. Voort v.d.Kley van 
Avanti in drie games. 
Jan Ridder van Hotak '68 wist de junio
ren B-titel in de wacht te slepen. 
De winnaars in de diverse klassen staan 
hieronder vermeld en de Brabantse 
prijswinnaars. 

Jongens pupillen A: 
1. Jörg de Cock(OKil 
2, Sjoerd Stotfe!s(Markiezaat) 
Jongens welpen A: 
l, Da an Sliepen(NMS-Bartok) 



- Meisjes junioren A: 
~l. Diana Bakker(Wescom/Rl 

Meisjes aspiranten A: 
1. Femke Hermus(Hotak'68) 

UITSLAGEN NEDERLANDSE JEUGD A-KAMPIOENSCHAPPEN dubbel. 

Jongens junioren A: 
1. Ronald Vijverberg(Avanti)/ Michael v.d. Haar(Avanti) 
2. Erwin van Roovert(OKI)/ Ted v.d. Berq(Pecos) 
3. Marco Bottram(Veldhoven)/ Peter Maatmen(Veldhoven) 

~ongens aspiranten A: 
1. Guido Wisselink(Odion)/ Jurgen Pastoors(Odion) 

,-..,Jongens pupillen A: 
•. Camiel Hikkels(Torenstadl/ Jörg de Cock(OKIJ 
2. Jules Looyitans(Budilia)/ Thys v.d. Steen(Budilia) 

Jongens welpen A: 
1. Stef Keeren(Olympia-E)/ Gert Braun(Jovol 

Meisjes junioren A: 
1. Diana Bakker(Wescon/R)/ Monique Arends(Wescom/R) 
2. Manon Hengstman(Vitesse '35)/ Ellen Ras(Veldhoven) 

UITSLAGEN NEDERLANDSE JEUGD B-KAMPIOENSCHAPPEN Hoofdronde . 

Jongens Junioren B: 
1. Jan Ridder(Hotak'68 ) 

• 3. Richard Verst ij !en {Back Hands) 

Jongens aspiranten B: 
1. Tom Noten(Hercules) 

r---.). Ries v.d. Steen(Budilia) 

Jongens pupillen B: 
1. Danny Witkamp(TOGB) 

Jongens welpen D: 
1. Micha Rensen(Rhenus) 

UITSLAGEN NEDERLANDSE JEUGD B-KAMPIOENSCHAPPEN Troostronde. 

Jongens junioren B Troostronde: 
1. Hans Berenpas(Toekomstl 
3. Paul Willem Elbers(Markiezaat) 

Jongens aspiranten B Troostronde: 
1. Michel Sijtermans(Kluis) 
2. Heino van Doorn(OKIJ 
3. Raymond Koppers(N.Despair) 
~ 

Jongens pupillen B Troostronde: 
" 1. Pepi jn Pronk (HTC) 

3. Bram van Veldboven(N .Despair) 

Meisjes pupillen A: 
1. Evelien Hengstman(Vitesse'35) 

Meisjes welpen A: 
1. Lea Kooij(DOVl 

Meisjes aspiranten A: 
1. Suzan Derkx(FTTCJ/ Annet Stuiver(Wescom/Rl 
2. Lina Kleeven(Kluisl/ Karin Schampaert(Veldhoven) 

Meisjes pupillen A: 
1. Wendy Snijders(Klu1s)/ Evelien Hengstman{Vitesse'35J 
2. Joyce Schoone(Vice Versa'51)/ Inge Farla(Vice Ver
sa' 5 ll 
3. Miranda Matic{BelcrumJ/ Sophie Verhoeven(Waalwijk) 

Meisjes welpen A: 
1. Kim Vos{Wopipo)/ Lea Kooij(DOVJ 
3. Susan Lenssen{Asterixl/ Marlies v.d. Broek(Son&Breu
gel) 

Meisjes junioren B: 
1. Sonja v.d . Linden{Tatlan) 

Meisjes aspiranten B: 
1. Patricia van Lent (Panningen) 

Meisjes pupillen B: 
1. Maria Kooij(DOVJ 

Meisjes welpen D: 
1. Monique Corver(Roskam/MZJ 

Jongens welpen D Troostronde : 
1. Vu Di oh ( VTVJ 

Meisjes junioren B Troostronde : 
1. Eveline Kaan{'t Zand) 
3. Heejin Coenen(Vice-Versa'Sll 

Meisjes aspiranten B Troostronde: 
1. ManJa Visser(Toekomst) 
3. Greetje Kamps(N .Despair) 
3. Margje Vermelis(Veldhoven) 
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Meisjes pupillen B Troostronde: 
1. Charlotte Leusink{îoekomstJ 
2. Maartje Meulenbroeks(Veldhoven) 
3. Marieke Munne(Sar'72J 

Meisjes welpen D Tr0-0stronde : 
1. Marlies Kracht(VTVJ 
3. Bianca Roovers(Vice~versa'Sl) 

AGENDA 

vr 15- 5 Promotie/degradatiewedstrijden afd. Brabant 
za 16- 5 Receptie 40-jarig bestaan JE.E.P. te Vught 
za 16- 5 Kwart finale landelijk bekertoernooi 
zo 17- 5 Finale landelijke jeugdmeerkampen in Malden 
vr 22- 5 Afdelingsledenvergadering in Breda 
za 30- 5 Halve finale nationaal bekertoernooi 
zo 31- 5 Finale nationale B-meerkampen senioren 
za 13- 6 NK Showdown te Vught 
zo 14- 6 Finale landelijk bekertoernooi 
zo 14- 6 Finale jeugdbekercompetitie afd. Brabant 
vr/zo 19/21-6 EK Jeugd in Gyor (Hongarije) 
za/zo 25/7-9/8 Olympische Zomerspelen in Barcelona 

NIEUWS IN 'T KORT 

Op zaterdag 14 maart vierde de Stich
ting Sportservice Noord-Brabant haar 
12,5 jarig bestaan. Dat deed ze middels 
een jubileumbijeenkomst, gevolgd door 
een groots opgezette sport-voor-oude
ren-markt. Dit gebeuren V()nd plaats in 
het Provinciehuis in Den Bosch. Het 
thema "Fit op maat" was gericht op de 
grote groep ouderen die op komst is. De 
toenemende vergrijzing betekent voor 
ons land in het jaar 2000 zo'n 3,5 mil
joen mensen van 55 jaar en ouder. Een 
grote groep, waarvoor beweging noodza
kelijk is. Voor tafeltennisverenigingen 

is hier een taak weggelegd, want is 
onze sport niet geschikt voor alle 
leeftijden? 
Op de kijk-, doe- en informatiemiddag 
was de NITB vertegenwoordigd met een 
informatiestand en gaven twaalf 55+ 
leden van ttv Never Despair op vier 
tafels demonstraties. Uiteraard konden' 
passanten ook een balletje slaan. Bij 
ttv Never Despair heeft men concret~ 
plannen om met een 55+ groep te star~ 
ten . Misschien liggen hier ook voor 
andere verenigingen nog mogelijkheden. 

UIT DE CLUBBLADEN 

Wim Schuurman van ttv Besbcr-Irene uit 
Tilburg is afgetreden als voorzitter. 
In een vroeg stadium heeft hij zijn 
besluit kenbaar gemaakt en al vanaf 
augustus 1991 woont zijn opvolger Piet 
Gebroers de bestuursvergaderingen bij. 
Wim kan trots zijn op wat hij bereikt 
heeft, al zegt hij zelf in "Irene Sire
ne" dat wat de vereniging nu is nooit 
de verdienste kan zijn van één persoon. 
Toch is hij wel jarenlang het gezicht 
van Irene geweest en heeft hij z1Jn 
organisatietalenten in dienst gesteld 
van de Tilburgse vereniging. 

In de gemeente Drunen is weer het 
sportkompas georganiseerd . Het sport
kompas is bedoeld om kinderen uit groep 
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6, 7 en 8 kennis te laten maken met 
diverse sporten . Ook TIVE uit Elshout 
doet hieraan mee. Op de woensdagmiddag 
in de paasvakantie is een tafeltennis
toernooi georganiseerd. Ik vraag me af 
of een dag in een schoolvakantie wel 
een goede keus is, maar verder is het 
natuurlijk een uitstekend idee. 

Bij ttv Never Despair ui.t Den Bosch kan 
men tijdens de EX-voetbal in. Zweden de 

.wedstrijden volgen op een groot scherm. 
Ook wordt er een speciale voetbaltoto 
georganiseerd . . Een goed idee , de kas 
wordt gespekt en voetbal kijken in ee 
grotere groep is ook veel leuker dan 
al leen thuis·· voor d~ buis. "' 

: 



De voorzitter van ttv Tanak.a uit Etten
Leur, Ton Groeneveld, vraagt zich in 
zijn voorzitterswoord.je af of Tanak.a 
zich in de toekomst niet op ruimere 
schaal moet gaan bezig houden met ak.ti
vi tei ten die niet uitsluitend gericht 
z1Jn op tafeltennis. Bijna een kwart 
eeuw houdt Tanak.a zich bezig met tafel
tennis, maar men moet zich afvragen of, 
in het belang van de continuïteit, naar 
een andere formule gezocht moet worden. 
Ik ben zeer benieuwd hoe dat er uit 
gaat zien. Misschien kunnen andere ver
enigingen daar dan ook hun voordeel mee 
doen. 

Bij ttv Kadans uit Best staat 1992 in 
het teken van de recreant. Het bestuur 
is van plan aktiviteiten te organiseren 
die als doel hebben om recreanten te 

~ werven. Ook zal het bestuur zich beziq 
houden met de vraag "hoe houden we dë 
nieuwe leden bij de vereniging?" Als de 
op te zetten aktiviteiten aanslaan, 
zouden we daar graag wat meer over ver
nemen . 

TIV Taveres uit Eindhoven dacht lande
lijke bekendheid te krijgen toen een 
van de leden deelnam aan het tv-spel 
Boggle . Op de vraag van Frank Kramer 
naar de hobby van Jos, verwachtte ie-

; dereen tafeltennis te zullen horen . Jos 
zei echter: "het verzamelen van Beatle 
singles". Weg droom voor Taveres, weer 
geen landelijke bekendheid. Studenten, 
er zijn nog tv-spelletjes genoeg waar 
ze kandidaten voor zoeken. Het kan dus 
nog. 

In "Toffelproa.t" van ttv Veld.lîoven 
staan een aantal tafeltennisspreekwoor
den . Wat dachten jullie van : 
- Hij geeft zijn Batje aan Maarten. 
- Beter één batje in de hand dan tien 
in de lucht. 
- Beter te hard geblazen dan het bat 
verbrand. 
- Als er één batje over het centrecourt 
is volgen er meer . 

~ - Over het batje getild zijn. 
- In tafeltennisland is één batje ko
ning. 
- Hoge batjes vangen veel wind. 
- Hij heeft zijn batjes op het drc.ge . 
- Zijn batje de sporen geven. 
- Zij knijpt de batjes in het donker. 
- Wie zijn bat verbrand moet op de bla-

,.-----..., ren zitten. 
- Als de trainer van honk is dansen de 

~ batjes op tafel. 

Dat de ervaring het nog vaak wint van 
de jeugd is een bekend gegeven. Bij 
diverse verenigingen ,winnen de oude 
rotten zelfs de clubkampioenschappen. 
Vraag niet hoe ze het doen , maar op het 
juiste moment staan ze er. Bij tty 
Deurne was Ernst van Zutphen voor de 
vierde keer de sterkste. Zijn eer ste
clubtitel veroverde hij in 1983 . Overi
gens kenden ze ook bij ATTC '77 en bij 
Kadans kampioenen op leeftijd. 

Een supporter van ttv Vice Versa '51 
uit Oudentosch ging weer eens mee met 
het eerste damesteam in de landelijke 
3e divisie en heeft zich ontzettend 
geërgerd aan het gedrag van supporters 
van de tegenpartij. "Chauvinisme is 
begrijpelijk en is ook goed , je moet 
achter je eigen ploeg staan. Maar . .. 
betekent dat ook dat een luid en duide-
1 ijk applaus volgt wanneer de tegen
stander gewoon een domme fout maakt 
waar de eigen speelster geen enkel aan
deel in heeft? Betekent dat ook dat je 
als publiek . zelfs gaat klappen voor 
sorryballen? Beseffen deze supporters 
ook dat ze op die manier het spelple
zier van anderen vergallen . Het trieste 
is dat je dit bij meer verenigingen 
tegen komt . Als deze handelwijze be
schouwd wordt als taktisch wapen, dan 
zijn we echt op de verkeerde weg. Aan
moedigen prima, maar dan op een spor
tieve w1Jze, met waardering voor echt 
goede hande 1 ingen. '' 

TIV Stiphout uit Helmond heeft, zoals 
vele veren1g1ngen, meer inkomsten dan 
alleen de contributie-opbrerigst. Recla
meborden en advertenties in het club-
blad leveren ruim ;f 50,- per lid op . 
Als die inkomsten weg zouden vallen zou 
de contributie flink omhoog moeten . Het 
is dan ook niet meer dan rechtvaardig 
dat zeker de dingen die de vereniging 
nodig heeft, gekocht worden bij de 
sponsors. 

Het ophalen van oud-papier is bij ttv 
J .C.V. in Vught erg succesvol. De op
brengst is de laatste vijf jaar 
steeds gestegen, maar steeds minder 
leden zijn bereid om dit mee op te ha
len. En dat terwijl de foyer steeds 
minder inkomsten heeft en de subsidie 
waarschijnlijk minder wordt . De op
brengst van het papier is dus hard no
dig. 
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