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VAN DE REDAKTIE 

Zo net voor de zomervakantie is het 
voor de meeste tafel tennisbestuur·
ders een rustige tijd. De accu moet 
dringend opgeladen worden en in de 
zomermaanden moet je je niet teveel 
met allerlei bestuurlijke 
beslomneringen inlaten. Ook wij 
hebben geen spectaculaire dingen te 
melden, maar desondanks is er nog 
wel wat te melden. De redaktie is, 
samen met anderen, druk bezig met 
een Mixed voor alle NTTB-leden van 
de afdeling Brabant. Dat moet dus 

een hele speciale Mixed worden, 
omdat de doelg-oep duidelijk anders 
is en het dan een blad is voor jong 
en oud. Deze speciale uitgave moet 
verschijnen in septerrber of oktober . 
Mocht u ideeën hebben voor zo'n 
speciale Mixed of een bijdrage 
willen leveren, neem dan contact op 
met de redaktie. Elk goed idee is 
welkom . 
Een fijne vakantie. 

Johan Heurter 

TAM"E PLV IN BREDA 

Uit de reacties van de aanwezigen op 
de afdelingsledenvergadering van 22 
mei in Breda zou je af kunnen leiden 
dat het Afdelingsbestuur uitstekend 
werk verricht . Kritiek was er 
nauwelijks te beluisteren. Het was 
dan ook een vrij tamne vergadering. 
De diverse jaarverslagen werden 
zonder op- of aanmerkingen 
geaccepteerd. Bij de andere 
agendap...Jnten waar enige discussie 
verwacht mocht worden nam alleen 
Hans v.d. Bruggen van Never Despair 
het INOOl""d. Hij vond de 
gepresenteerde voortgang van het 
aktiviteitenplan erg mager en 
pleitte ervoor dat er meer 
menskr-acht werd vrijgemaakt om de 
doelstellingen te realiseren. Bij de 
begroting zette v.d. Bruggen zijn 
twijfels bij de kosten voor de 
speciale Mixed die in septerrber of 
oktober uitgebracht zal worden . Dit 
moet een Mixed worden aan alle leden 
van de afdeling Brabant. Vol gens de 

voorzitter van Never Despair is dit 
weggegooid geld. De vergadering ging 
echter acooord met deze uitgave , 
zodat die speciale Mixed er zal 
komen . 
Adri Dam gaf verder nog wat 
toelichting op de Week van het 
t afeltennis die in week 44 weer op 
het prograrrrna staat (verderop in 
deze Mixed meer daarover). 
Na de pauze werden de 
kampioensbekers uitgereikt aan de 
jeugdteams die kampioen van Brabant 
zijn geworden. De bekers gingen 
naar: 
meisjes: Tios 1 
jongens junioren: · OKI 2 
jongens aspiranten: Hotak '68 1 
jongens pupillen: Vice Versa '51 2 
De beker bij de jongens aspiranten 
werd bij vergissing uitgereikt aan 
TTCV/Nedlin, maar later werd deze 
fout alsnog rechtgezet. 
De Johan Goossenstrofee werd 
uitgereikt aan ~im Schuurman. Ton 
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Jongenelen en Henk v.d . Linden 
werden lid van verdienste en Chris 
van Dijk (Tios '67) volgt Ton 
Jongenelen op als penningmeester. 
Het voorstel over de 
jongensc0f110etitie werd aanvaard en 
Hotak '68 stelde daarbij voor om in 
de laagste jeugd<lassen soepel om te 
gaan met de invallersregeling. Dit 
kan voor dit jaar niet, maar het kan 
worden bekeken voor het volgend 
jaar. 
In de rondvraag peilde Thorn de Jonge 
de belangstelling voor een 
bestuurstoernooi. Vorig jaar was het 
prima aangeslagen, maar dit jaar was 
de belangstelling minimaal. Uit de 
peiling bleek een behoorlijke 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
op 22 mei in Breda heeft de afdeling 
Brabant drie leden onderscheiden . 
Penningmeester Ton Jongenelen trad 
om gezondheidsredenen af en werd lid 
van verdienste van de afdeling 
Brabant. Ton Jongenelen maakte 7,5 
jaar deel uit van het AB. Hij is ook 
nog penningmeester van ttv Breda en 
heeft in 1985, na het aftreden van 
het hoofcbestuur, nog een half jaar 
in de landelijke bond op de centen 
gepast. Raymond Gradus spelde Ton de 
versierselen op en had voor 
echtgenote Hanneke een fraaie bos 
bloemen. 
Henk van der Linden heeft 13 jaar 

·deel uitgemaakt van de 
competitiecommissie van de afdeling 
Brabant, waarbij hij de laatste 
jaren de seniorencompetitieleider 
was . Hij is ook nog internationaal 
scheidsrechter, iets wat hij wel 
blijft doen. Henk van der Linden 
werd voor zijn vele werk voor de 
afdeling eveneens benoemd t ot lid 
van verdienste van de afdeling 
Brabant . Ook hij kreeg de 
versierselen opgespeld door Raymond 
Grad..ls en ook voor zijn echtgenote 

belangstelling, dus volgend seizoen 
staat het evenement waarschijnlijk 
weer op de agenda. 
Guus van Woesik vroeg nog of de 
landelijke- en de 
afdelingscompetit i e beter op elkaar 
aan kunnen sluiten. Jac Tempelaars, 
net in functie als nieuwe voorzitter 
van de NTTB, zegde toe daar aandacht 
aan te besteden. 
Om tien voor half elf sloot Raymond 
Gradus de vergadering. 

Johan Heur·ter· 

was er een fraaie bos bloemen. 
De afdeling Brabant kent ook nog een 
zeer bijzondere onderscheiding. Een 
persoon, vereniging of instantie die 
zich bijzonder verdienstelijk 
gemaakt heeft voor de tafeltennis
sport in Brabant kan in aanmerking 
komen voor de Johan Goossens Trofee, 
genoemd naar een groot bestuurslid 
van de afdeling Brabant die .in 1972 
plotseling is overleden. De trofee 
wordt niet elk jaar uitgereikt. Het 
is een bijzondere onderscheiding en 
er moet ook een goede reden zijn om 
hem uit te reiken. Dit jaar kwam de 
Johan Goossehs Trofee toe aan Wim 
Schuurman. Hij heeft zich zo'n 
dertig jaar verdienstelijk gemaakt 
voor de tafeltennissport en inmid
dels een punt gezet achter zijn 
carriëre. Wim Schuurman is ook 
ereliD van de NTTB en lid van 
verdienste van de NKS tafeltennis en 
de Johan Goossenstrofee heeft hij 
zeker verdiend. 
Wim, Ton en Henk, hartelijk 
gefeliciteerd met de 
onderscheidingen! 

Johan Heurter 
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EAG..E STAR BE~FINALES. 

Zondag 14 juni jl. werden in de zaal 
van Besbo-Irene in Tilburg de 
bekerfinales gespeeld bij de dames 
en de heren. Voorafgaand hieraan 
stonden de halve finales bij de 
mannen op het programma. Hierin 
speelde NMS Bartok tegen de Blaeuwe 
Werelt. Bij eerstgenoerr~e ploeg deed 
Richard Aarts mee in plaats van 
Pieke Franssen. Aarts begon tegen 
Haldan en bleek een maatje te klein 
voor de Olympiaganger. Chen Sung 
verloor- de tweede game heel dik van 
Ron van Spanje, maar won zowel de 
eerste als de derde game met 21-19: 
1-1. Frank Boute leek voor een ver
rassing te gaan zorgen door de 
eerste game met 21-15 van Henk van 
Spanje te winnen. In de tweede game 
had hij winstkansen, maar Van Spanje 
trok de game met 25-23 naar zich 
toe, waarna Boute in de derde game 
teveel ballen miste. Haldan speelde 
een gecontroleerde partij tegen Chen 
en Aarts verloor met goed spel van 
Henk van Spanje. Daarna verloor 
Boute in drie games van Ron van 
Spanje, waarmee de Blaeuwe Werelt 
met 5-1 de finale binnen stapte, 
waar ze een verrassende opstelling 
ui.t de hoge hoed toverden, maar 
daarover direct meer. 
In de andere t1al ve finale speelde 
Tempo Team tegen V'"'wB Harkstede. 
Casper Mol opende tegen Jan 
Tammenga. Mol verloor de tweede 
game, maar was in de derde weer bij 
de les en tegen zijn scherpe 
spinballen was de Groninger 
kansloos. Marco van Elferen speelde 
een spannende en zeer goede partij 
tegen Lindo Greve. Dankzij vooral 
een voortreffelijk backhandblok trok 
de Amsterdammer aan het langste eind 
in deze driegamer. Heister tegen 
Kobes was op papier een leuke pot, 
maar viel in praktijk tegen. Kobes 
kwam niet in zijn spel, getuige de 
21-5 in de eerste game. Ook daarna 
was de variatie, de vastheid, en de 
spin van de Nederlands kampioen een 

.struikelblok voor het met veel 
balgevoel gezegende talent uit 
Harkstede. Via simpele overwinningen 
van Mol op Greve en Heister op 

Tammenga, behaalde Tempo Team een 
onverwacht ruime 5-0 overwinning. 

Daarna was het tijd voor de finales. 
Werden in de, qua einduitslag ruim 
gewonnen, halve finales 
verschillende derde games gespeeld, 
in de finales, qua score veel 
evenwichtiger, verliep alles in twee 
games. 
Casper Mol wekte geen moment de 
indruk Henk van Spanje te kunnen 
bedreigen, en verloor de 
openingspartij. Danny Heister, in de 
bloedhete hal in uitstekende vorm 
verkerend, trok de stand gelijk door 
Geert Verhaegh, die Paul Haldan 
verving, met 4 en 9 van tafel te 
slaan. Ron van Spanje bracht zijn 
ploeg weer op voorsprong door steeds 
een net iets beter antwoord op elke 
voorkomende spelsituatie te hebben 
dan Van Elferen. Heister kwam in de 
eerste game tegen Henk van Spanje 
met 17-12 achter, maar knokte pr üna 
terug en won met 22-20. De tweede 
game verliep toen een stuk soepeler: 
21-13, en 2-2 in wedstrijden. Ron 
van Spanje won de eerste game simpel 
van een weinig geïnspireerd ogende 
Mol. In de tweede game bleef Mol 
beter bij, maar aan het eind van de 
game gaf de grotere vastheid van Van 
Spanje de doorslag. Van Elferen 
moest daarna eigenlijk van Ver-hae<;ti 
winnen om zijn ploeg nog een kans te 
laten maken. In de eerste game kwam 
hij ook voor, maar ging hij met 16 
tenonder, waarna hij in de tweede 
geen weerstand van betekenis meer
kon , bieden: 2-4. Heister bewees nog 
eens zijn vorm door de oudste Van 
Spanje met 10 en 9 naar huis te 
stur-en, maar diens broer had geen 
moeite met de moegestreden Van 
Elferen. In de tweede game 
veroorloofde Henk het zich zelfs om 
gallery play te spelen. Op de stand 
20-7 scoorde hij achter zijn rug om 
het winnende punt. De Blaeuwe 't)erelt 
won dus na het landskampioenschap nu 
ook de Eagle Star beker, zelfs 
zonder Paul Haldan. 

Bij de dames waren de halve finales:. 
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reeds twee weken tevoren gespeeld, 
zodat men alleen de finale diende af 
te werken. Het leek op papier een 
spannende wedstrijd te worden en dat 
kwam ook zo uit. 
Linda Konijn van HOI Den Helder 
opende tegen Diana Bakker van Wescon 
Reflex uit Scheemda. Bakker leek nog 
niet helemaal in haar spel te zitten 
en moest voluit gaan om Konijn van 
zich af te houden. Met 17 en 19 trok 
zij aan het langste eind. Patricia 
de Groot had het in de eerste game 
zeer moeilijk tegen een Monique 
Arends die terug is van zeer lang 
(met een schouderblessure) 
weggeweest. Pas bij 23-21 gaf Arends 
zich gewonnen. In de tweede game 
pakte De Groot de zaken wat 
energieker aan en hield zij Arends 
onder de 10: 1-1.. Melissa Muller had 
in de eerste game geen grip op de 
harde forehandklappen van Gerdie 
Keen: 21-10. In de tweede bleef 
Muller veel beter bij, maar op de 
beslissende momenten was het Keen 
die scoorde: 21-18. Patricia de 
Groot leek op een ruime gamewinst af 
te stevenen, maar verkeek zich op 
Bakker's karakter. De Groningse kwam 
van ver terug, maar De Groot kon het 
gevaar bijtijds keren. De tweede 
game liet zij Bakker weinig kans: 2-
2. Linda Konijn speelde uitstekend 
in haar eerste game tegen Keen, maar 
verloor tooh met 21-17. In de tweede 
doorgang had Keen haar blijkbaar 
door, en hield zij haar op 7. Muller 
speelde agressief tegen Monique 
Arends. De Groningse kwam er niet 
aan te pas en de ploegen stonden 
weer op gelijke hoogte. De partijen 
die nog moesten volgen, waren op 
papier de spannendste. De Groot 

opende tegen Keen. Meer- dan in haar 
eerste twee partijen speelde zij nu 
elk punt voluit. Haar forehand 
topspin kwam uitstekend door, 
waarmee ze een voorsprong van een 
paar punten nam, die zij in de 
eerste game niet meer af gaf. De 
tweede game begon hetzelfde, maar 
Keen vocht zich terug in de wed
strijd. In deze game werden de 
punten bij bosjes gemaakt. Via 13-9, 
13-14, 16-14, 16-18 en 20-18 werd 
het 21-19 voor De Groot, die daarmee 
haar ploeg een prima kans op de 
overwinning bezorgde. M...lller moest 
tegen Bakker. Recentelijk heeft 
Bakker een paar maal van Muller 
gewonnen, onder andere op het NK 
jeugd. Maar vandaag zat er dat niet 
in. Bakkers uitstekende spinballen 
werden door Muller met gemak 
teruggebracht. Niettemin leek liet er 
even op dat Bakker, na een grote 
achterstand, nog kansen zou maken op 
de eerste gamewinst, maar verder dan 
18 punten kwam zij niet. In de 
tweede game was de pijp leeg, 
terwijl Muller een tandje 
bijschakelde. Met 21-5 zorgde zij 
ervoor dat HOI met 5-3 won en, 
evenals De Blaeuwe Werelt_bij de 
mannen, de dubbel 
(landskampioenschap en beker) pakte. 

Daarmee was een eind gekomen aan een 
dag van bij vlagen voortreffelijk 
tafeltennis, van heel spannende en 
zeer overtuigend gewonnen games, 
waarbij aan het eind de bekers 
terechtkwamen bij die ploegen die er 
het meeste recht op hadden: De 
Blaeuwe Werelt en Hoi Den Helder. 

Ro6 Hendrikx (Besbo Irene). 

REGICJ\IAL.E KAl"'PICENSCHAPPEN CP 27 EN 28 FEBRUARI 1993 

Door het afdelingsbestuur zijn voor 
het komend seizoen de regionale 
kampioenschappen vastgesteld in het 
weekeinde van 27 en 28 februari 
1993. 
In dit weekeinde zal er geen 
programma vastgesteld worden in de 
afdelingskompetitie jeugd en 

senioren. 
Wel wordt er een programma 
vastgesteld voor de landelijke jeugd 
kompetitie. Verzetten van deze 
wedstrijden op zaterdag, indien 
nodig, moeten door de verenigingen 
zelf in een vroeg stadium geregeld 
worden. 
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Verenigingen/regio's die het komende 
seizoen regionale kampioenschappen 
willen organiseren moeten zich 
hiervoor schriftelijk aanmelden bij: 

N. v. Erp 
Begijnenstraat 169, 
5341 BJ Oss. 

De organiserende veren1g1ngen worden 
vriendelijk verzocht, indien 
mogelijk, te vermelden wie de 
bondsgedelegeerde(n) op de regionale 
kampioenschappen is. 

Na de toewijzing door de CTW van 
deze kampioenschappen aan een 
organisator, zal deze verzocht 
worden tijdig het concept in
schrijfformulier (in duplo) ter 
goedkeuring in te sturen naar· 
bovenstaand adres. Na goedkeuring 
door de CTW ontvangt u een exemplaar 
ter-ug. Hierna is de organisator 
gerechtigd de inschrijfformulieren 
te verzenden. 
Van de ontvangen inschrijfgelden zal 
5% aan toernooiheffing betaald 
moeten worden . 

BIJEENKCl'1ST IN TILB~G VPN I:E: VIER AFIE...Il\GSTRAINil\KE\I 

Op 3 mei kwamen de deelnemers van de 
4 afdelingstrainingen naar Tilburg 
om daar gezamenlijk te gaan 
tafeltennissen. Er kwamen maar 
liefst 47 deelnemers, afkomstig van 
21 verenigingen. We zouden getraind 
gaan worden door 4 trainers: Jan 
Elzakker, Jo Kuys, Ben Ros en John 
van Geel. 
Qn 10.00 uur werd iedereen 
bijeengeroepen en werd er uitgelegd 
hoe de opzet van de dag zou zijn. We 
werden in 4 groepen op sterkte 
ingedeeld, nl. : A, 8, C en D. Omdat 
we met zovelen war-en, deed niet 
iedereen dezelfde oefeningen op 
hetzelfde moment. Groep A en 8 
gingen eerst wedstrijden spelen in 
teamver-band en groep C en D gingen 
eerst trainen. Dat werd anderhalf 
uur gedaan. Daarna werd de zaak 
omgedraaid: C en D speelden wed
strijden en A en 8 gingen trainen. 
Tot zover verliep alles leuk. 
Hierna was er pauze van 13.00 tot 
13 . 30 uur en de boterhammen werden 
voor de dag gehaald. Die gingen erin 
als koek. Na de pauze had iedereen 
zijn buik weer dik en konden we weer 
verder gaan. Nu werden alle 
deelnemers verdeeld in groepen van 5 
of 6 man. We gingen nu 
trainingswedstrijden spelen. Elke 
keer moest je uit een servicebeurt 3 
punten halen en als dat gelukt was, 
kreeg je een punt. Zo gingen we door 

tot er iemand als eerste 5 punten 
had. 
In totaal duurde deze training 4 
uren. Al met al was het een heel 
leuke dag, die zeker nog eens 
overgedaan moet worden. 
Adrie Dam, hartelijk dank voor de 
organisatie. 

Jordan Zijlmans. 

LEUK 

Ik vond het erg leuk in Tilburg. Het 
leukste vond ik de oefeningen en de 
wedstrijdjes. En de warming up was 
heel erg zwaar. Maar ik heb het wel 
naar me zin gehad en wat ik ook wil 
vertellen dat ik .het raar vind dat 
je tussen de wedstrijdjes mocht eten 
en dat vond ik erg raar want bij ons 
in de zaal tussen de wedstrijdjes 
mag dat niet in de zaal en bij 
Tilburg in de zaal mag dat wel. 

Van Bianca Roovers, groep 5. 

NAAR TILBURG. 

Bij de training kregen we te hor·en 
dat er een toernooi was in Tilburg. 
Op zondag, om ongeveer 8.15 u. kwam 
Jac mi.j ophalen. Ik had verwacht dat 
het een grote zaal was. Maar de zaal 
was te klein, want de mensen die het 
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toernooi georganiseerd hadden, 
hadden niet zoveel deelnemers 
verwacht, dus het liep een beetje 
anders. Toen iedereen er was, 
begonnen we met de warming up. 
Daarna werden de groepen: A, B, C, D 
bekend gemaakt . Groep A en 8 gingen 
beginnen met een soort kompetitie te 
spelen en groep c . en D gingen 
trainen. Met de kompetitie begon een 
wedstrijd met 10-10 tot de 21 . Toen 
het kompetitietje was afgelopen, 
draaiden we de groepen om. Toen dat 
klaar was, was het pauze van 13.00 
tot 13.30. Toen we allemaal lekker 
gegeten en gedronken hadden, was het 
toernooi aan de beurt . Dat deden we 
met alle groepen samen. Je werd in 
een 5 of 6-kamp ingedeeld . Het 
bijzondere was de puntentelling, dat 
ging zo: Wie de toss had gewonnen 

mocht beginnen met serveren. Dat 
deed hij of zij 5 keer. Het werd dan 
5-0, 4-1, 3-2 en omgedraaid. Wie dan 
gewonnen had, had *1* punt. Zo gaat 
het maar door tot er iemand 5 punten 
heeft. Als het nou 4-4 staat, wordt 
er een tie-break gespeeld , dat gaat 
als volgt: Wie de toss in het begin 
had gewonnen, mag beginnen rriet 1 
keer te serveren. Daarna mag de 
andere kant 2 keer serveren . Als het 
dan nog niet met 2 punten verschi.l 
gewonnen is , serveert de andere kant 
2 keer. Zo gaat het maar door tot 
het 2 punten ver-schil is. Wie 
uiteindelijk in zijn 5 of 6 karrp 
eerste was geworden, kreeg een mars . 
En als je op de tweede plaats was 
geeindigd, kr-eeg je een schuimblok . 

Koen van 't Hof. 

17E I~TICNOLE STUDENTEN TAFEL TEJ\NISTC:ERN::XJI TAVERES 

q:> 9/10 mei jl. heeft 
Studententafel tennisvereniging 
Taveres weer hun jaarlijkse 
internationale studenten 
tafeltennistoernooi (ITT) 
georganiseerd. Deelname was er uit 
Nederland, Duitsland, Engeland en 
Frankrijk. Wegens overweldigende 
belangstelling moesten we dit jaar 
zelfs inschrijvingen weigeren. Zoals 
altijd komen de meeste 
afvaardigingen van cJe universiteiten 
aan op vrijdag , zodat ze zaterdag 
'fris' aan het toernooi kunnen 
beginnen, hoewel velen alvast de 
café's gaan verkennen. We trachten 
de meeste deelnemers onder te 
brengen bij Taveres leden, maar een 
aantal moest dit jaar toch in het 
sportcomplex overnachten. 
Zaterdag was er een teamtoernooi 
(twee tegen twee: twee enkels, een 
dubbel) georganiseerd. Voor diegenen 
die vroeg uit het toernooi liggen 
worden er altijd nog de zgn. 
vriendschaps-wedstrijden geregeld, 
want wij willen iedereen zoveel 
mogelijk laten spelen. 
Zaterdagavond organiser-en wij altijd 
een groot feest in de 'bunker' waar 
iedereen flink meedoet om 

interuniversitaire contacten te 
creëren. Verder vloeit het bier 
natuurlijk rijkelijk en voor de 
inwendige mens wordt ook nog 
gezorgd. Er is altijd om middernacht 
een koud buffet wat zeer in de smaak 
valt. De meeste feestgangers zien 
hun slaapzakken weer terug om 
ongeveer vier uur, waarna ze de 
volgende ochtend deze weer om h.3.lf 
negen mogen proberen te verlaten. 
Zondags is er altijd een individueel 
toernooi, en zoals elk jaar zijn er 
weer verrassingen in de uitslagen. 
Sommige spelers die zaterdag nog de 
sterren van de hemel speelden, 
worden plotseling vroeg in het 
toernooi verslagen (waarschijnl.ijk 
heeft het feest hiermee wel iets mee 
te maken .... ). Als alle finales 
gespeeld zijn (onder wakend oog van 
Henk van der Linden) is er nog 
altijd de prijsuitreiking. Ook dit 
jaar hadden we weer zeer orginelé 
ZELFGEMAAKTE prijzen, die ieder "jaar 
zeer veel bewondering krijgen van de 
deelnemers. Bij riet uitreiken van de 
prijzen proberen voorzitter Guido 
Dolmans en toernooicommissaris Han 
Gerritsen, onder toeziend oog van de 
videocamara, met name de vrouwelijke 
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prijswinnaars nog van een extra 
prijs te voorzien: nl. dlie (natte) 
zoenen; dit jaar overigens met 
wisselend succes. 
Nadat iedereen gedouched heeft, is 
het tijd om afscheid te nemen en 
krijgen we reeds de eerste 
toezeggingen van sommigen dat ze 
volgend jaar weer zullen deelnemen. 

Hierna gaan de organiserende leden 
van Taveres , waarvan enkele het hele 
weekend nauwelijks geslapen hebben, 
nog iets eten op de goede afloop van 
het toernooi en worden aldaar reeds 
plannen gesmeed voor het achttiende 
ITT. 

Yung-Yang H..J 

EEN VERZEl<ERD VOCIHBESTAAN (3) 

In de reeks van artikelen over de 
risico's die een vereniging loopt, 
bespreken we nu de risico's in het 
verkeer . Daarnaast noemen we enkele 
verzekeringen die in aanmerking 
komen voor het afdekken van de 
financiële gevolgen die uit deze 
risico's kunnen voortvloeien. Het is 
echter geen compleet advies! De 
situatie is immers per vereniging 
anders. Wij raden elk bestuur dan 
ook aan om met enige regelmaat de 
risico's door een verzeke
ringsdeskundige te laten analyseren . 
U kunt daarvoor bij voorbeeld 
terecht bij de plaatselijke Rabobank 
en andere met Interpolis 
samenwerkende tussenpersonen. 

Het vervoer van de leden naar 
wedstrijden of andere activiteiten, 
gebeurt vaak door vrijwilligers die 
zelf al dan niet lid zijn van de 
vereniging. De auto van deze 
vrijwilliger kan tijdens de rit 
betrokken raken bij een ongeval. In 
zo'n situatie spelen noch de AVP van 
de bestuurder , noch de aansprake
lijkheidsverzekering van de 
vereniging een rol. Want in die 
polissen is de aansprakelijkheid 
voor schade door het gebruik van 
motorrijtuigen uitgesloten. De 
verzekering die voor dit risico 
dekking biedt, is de aansprakelijk
heidsverzekering voor motorrijtuigen 
(WA-verzekering). De eigenaar van de 
auto is wettelijk verplicht deze 
verzekering te sluiten! 

Als de tegenpartij schuld heeft aan 
het ongeval is deze aansprakelijk 
voor de schade aan de auto van de 
vrijwilliger èn voor de eventueel 

door de inzittenden geleden schade. 
De verzekeringsmaatschappij van de 
tegenpartij zal deze schade moeten 
vergoeden. 
De vrijwilliger die voor de 
vereniging een aantal personen 
vervoert, kan zelf ook aansprakelijk 
zijn. Hij zal dan, gesteld dat hij 
de eigenaar van de auto is, de 
schade van de tegenpartij en de 
schade van zijn passagiers moeten 
claimen bij zijn WA-ver·zekeraar. 
De schade aan zijn eigen auto is 
voor eigen rekening, tenzij hij 
daarvoor een zogenoemde cascoverze
kering heeft afgesloten. 

Inzittendenverzekering 
Nu kan het gebeuren dat er geen 
uitkering plaatsvindt, bij voorbeeld 
omdat de aansprakelijkheid van een 
van de betrokkenen niet aangetoond 
kan 1A1orden, of omdat er overmacht in 
het spel is . In zulke omstandigheden 
kan een inzittendenverzekering 
uitkomst bieden. Dat is een door de 
eigenaar van de auto af gesloten 
extra verzekering, die een uitkering 
geeft bij dood of blijvende 
invaliditeit van de inzittenden, 
incl usief de bestuurder. De 
u.itkering vindt plaats ongeacht de 
schuldvraag . 
Overigens geeft de 
ongevallenverzekering die door de 
vereniging is afgesloten, in deze 
gevallen ook r-echt op een uitkering 
(zie deel 1). Indien beide 
verzekeringen zijn afgesloten krijgt 
het slachtoffer dus een dubbele· 
uitkering! 

J. Hensen, Interpolis 
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Zoals jullie zien is de naam 
toernooi vervangen door evenement en 
wel om die reden, dat de naam 
toernooi misschien kinderen af
schrikt en daarom niet meedoen. 
Dit jaar wordt het evenement in 
Brabant voor de zesde keer 
georganiseerd en landelijk vieren we 
het eerste lustrum. 
In 1991 hebben in Brabant 33 
verenigingen meegedaan met ongeveer 
2100 kinderen. Landelijk waren deze 
cijfers 236 verenigingen en ongeveer 
14 .. 500 kinderen. 
Omdat we dit jaar landelijk het 
eerste lustrum vieren, willen we 
proberen om nog meer deelnemende 
ve1erügingen en kinderen te krijgen . 

Het streefgetal is om landelijk 
20.000 kinderen achter de tafel te 
krijgen. 
Als afd. Brabant kunnen we 
natuurlijk niet achterblijven en we 
hopen dan ook, dat nog meer 
verenigingen enthousiast zullen 
reageren. 
De verenigingen die in 1991 hebben 
deelgenomen, hebben inmiddels het 
draaiboek ontvangen. 
Als er nog verenigingen zijn die 
interesse hebben om dat jaar deel te 
nemen, kunnen zij kontakt opnemen 
met: 
Wil Govers, 
De Smeel en 59, 
6021 VC Budel, 
tel . 04958-93468. 

\EEK VAN 1-ET TAFELTEN\JIS 

In het kader van de promotie van de 
tafeltennissport en ledenwerving wil 
de propagandacommissie van de NTTB 
afd Brabant evenals vorig jaar de 
bij haar aangesloten tafelten
nisverenigingen stimuleren deel te 
nemen aan: "De week van het 
tafeltennis". Deze week van het 
tafeltennis is gepland voor de 
herfstvakantie, die voor Brabant 
valt in week 44 (26 t/m 31 oktober 
1992). De aktie zal plaatsvinden in 
de accommodaties van de deelnemende 
verenigingen op zelf te bepalen 
dag(en) en tijd(en) in deze week. 
Zoals u weet is er die week geen 
competitie en het voordeel hiervan 
is dat het kader dan ook volledig 
inzetbaar is. 
De afdeling Brabant stelt dit jaar 
voor als thema: " Sport voor 
ouderen"! 
Die ouderen zijn de sporters boven 
een bepaalde leeftijd, die toch nog 
graag aktief zijn, zowel in competi
tieverband als in de recreatieve 
sfeer. Het is een brede doelgroep, 
waarin ook zeker de 55-plusser 
hoort . 

Evenals vorig jaar zal de afd. 
Brabant de verenigingen ondersteunen 
met: -
- promotionele aktiviteiten d.m.v . 
publiciteitscampagne 
- gratis verstrekken van 500 folders 
en 20 posters (meer folders kunnen 
tegen kostprijs worden bijbesteld) 
- het or·ganiseren van een 2 à. 3-ta1 
verenigingsbijeenkomsten waarin 
p-aktische hulp kan worden geboden 
zoals 'n summier draaiboek voor de 
organisatie en suggesties voot- de 
invulling van de open dag(en). 
- indien nodig individuele 
begeleiding. 
De aktie wordt tevens ondersteund 
door de Landelijke Comnissie 
Sportontwikkeling van de NTTB ~1 
weer door de Stichting $port.service 
Noord-Brabant. De subsidie is helaas 
wel minder dan vorig jaar. 
Afhankelijk van het aantal 
deelnemende verenigingen zal er 
misschien een kleine eigen bijdrage 
nodig Zijn. 
Vor-ig jaar heeft de afd. Brabant 
meegedaan met 31 verenigingen. We 
zullen zeker proberen de dingen die 
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vorig jaar fout zijn gegaan te 
voorkomen en we hopen dit jaar 
natuurlijk op nog meer deelnemers. 
Namens de werkgroep "De Week van het 
Tafeltennis" afd. Brabant, 

Het afgelopen seizoen werd aan de 
Brabantse verenigingen gevraagd om 
alle evenementen/toernooien die door 
hen werden georganiseerd en waar 
meerdere verenigingen bij betrokken 
zijn, bij de CTW van de afd. Brabant 
aan te melden. Deze toernooien 
werden dan door de CTW opgenomen in 
de evenementen agenda. 
Op deze wijze is er een duidelijk 
overzicht te verkrijgen van de vele 
toernooien die door de Brabantse 
verenigingen worden georganiseerd. 
Zo kan voorkomen worden dat meerdere 
toernooien gelijktijdig worden 
georganiseerd en hierdoor de 
deelname negatief kan beinvloeden . 

Het vorige seizoen zijn reeds 
diverse toernooien/evenementen 

De voorronde's van de nationale 
meerkampen voor A, 8 en sterke C 
spelers zijn vastgesteld op 13 en 27 
september en de finale op 4 oktober 
a.s. 
De verenigingen ontvangen hiervoor 
medio juli de inschrijfformulieren. 
Tevens ontvangen de verenigingen dan 
de lijst met A, 8 en sterke C 
spelers. 
De opgaven voor deze jeugdmeerkampen 
moeten uiterlijk voor 15 augustus 

Henny in 't Zandt 040-116819 
Thed Fallaux 040-533369 

Nog niet ingeschreven als 
vereniging? Het kan nog! Meteen even 
bellen. 

aangemeld door de Brabantse 
verenigingen. Het was een eerste 
start. 
Het is bij de CTW bekend dat er, 
buiten de in de evenementen-agenda 
opgenomen toernooien, er nog 
meerdere toernooien/evenementen zijn 
georganiseerd door Brabantse vereni
gingen. 
Voor het komende seizoen kunt u nu 
reeds data reserveren voor uw 
toernooi. Voor het reserveren van 
een datum, raadpleeg hiervoor in 
Rond De Tafel nummer 31 verschenen 
agenda, en meldt uw toernooi aan bij 
ondergetekende. 
Voor deze toernooien/evenementen 
hoeft u geen toernooiheffing te 
betalen. 

N. v. Erp (CTW afd Brabant) 

ingestuurd zijn naar R. 
Lauwerijssen. 
Gezien de vakantieperiode wor·den de 
verenigingen er op geattendeet-d er 
voor te zorgen dat binnen de 
verenigingen maatregelen genomen 
worden zodat de inschrijfformulieren 
tijdig ingezonden worden. 
Aanmeldingen die binnenkomen na 15 
augustus kunnen om organisatorische 
redenen niet meer meegenomen worden. 

N. v. Erp (CTW afd. Brabant) 

WIJZIGil\G VPN LICENTIE 

Enkele jaren geleden is door de CTW 
gepubliceerd wanneer een licentie 
bij de senioren kan wijzigen of, als 
men voor de eerste keer een licentie 

aànvraagt, welke licentie men 
krijgt. 
In de normen die de afdeling toen 
hanteerde zijn nu enige aanpassingen 
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aangebracht. In de hierna te vinden 
lijsten kunt u zien welke licentie u 
behoort te hebben bij een behaald 
percentage in de kompetitie. 
Indien wijzigingen in een licentie 
aangebracht worden dan zal dit voor 
de A tot en met c licenties gedaan 
worden door de landelijke CTW: J. 
Vrensen, Ploegmakerslaan 97, 5345 VK 
OSS. Alle overige seniorenlicenties 
in de afdeling Brabant worden 
afgegeven door H. Kuipers, van 
Lieshoutstraat 16, 5708 cc l-IELt10ND. 

INSCHALING EN BEHOUD VAN LICENTIES: 

HEREN A 
Erediv. 0-100 B 
le div. 25-100 0-25 c 
2e div. 75-100 20-75 0-20 D 
3e div. 55-100 10-55 0-10 
4e div. 85-100 40-85 0-40 E 
le kl. 90-100 40-IJO 0-40 F 

Wanneer uw licentie hoger moet 
worden dan zal de licentiepas 
opgevraagd worden door de 
licentiefunctionaris. Als een 
verlaging moet plaats vinden, b.v. 
twee kompetitiehelften niet aan de 
norm voldaan, dan moet u hier zelf 
om vragen. U moet dan de licenti.epas 
opsturen naar de 
licentiefunctionaris met het verzoek 
uw licentie te verlagen. 

2e kl. IJ0-100 25-90 0-25 G 
3e kl. 65-100 15-65 0-15 
4e kl. Wie tvee keer de 80-100 30-80 0-30 
Se kl. 1ini1ale non niet 75-100 25-75 
6e kl. haalde kan op verzoek 65-100 
7e kl. een lagere licentie krijgen. 

DA"ES A 
Erediv. 10-100 B 
te div. 40-100 0-40 C 
2e div. 75-100 25-75 0-25 D 
3e div. 45-100 10-45 0-10 
4e div. 85-100 40-85 0-40 E 
le kl. 90-100 40-90 0-40 F 
2e kl. 80-100 30-80 0-30 
3e kl. 50-100 0-50 
4e kl. 80-100 0-80 

DAllES BIJ DE HEREN 
A B C 

le kl. 70-100 20-70 0-20 
2e kl. 50-100 0-50 D 
3e kl. 90-100 40-90 0-40 E 
4e kl. 80-100 30-80 0-30 F 
Se kl. 70-100 20-70 0-20 
6e kl. 70-100 75-100 0-75 

H 
0-25 
0-65 
0-100 
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za/zo 25/7-9/8 
ma 7- 9 
zo 13- 9 
zo 13- 9 
zo 27- 9 
zo 4-10 
zo 4-10 
zo 11-10 
zo 11-10 
za 17-10 
zo 18-10 
zo 25-10 
zo 1-11 
za 7-11 
zo 8-11 
zo 15-11 
zo 15-11 
zo 22-11 
zo 29-11 
zo 6-12 
vr 11-12 
za 12-12 
za 12-12 
zo 13-12 
zo 13-12 

Olympische Zomerspelen in Barcelona 
Start competitie 
afdelingsjeugdmeerkampen le ronde, A/8-licenties 
nationale senioren meerkampen le ronde, C-licenties 
afdelingsjeugdmeerkampen 2e ronde, A/8-licenties 
afdelingsjeugdmeerkampen finale, A/B-licenties 
le ronde landelijke bekercompetitie 
nationale A-meerkampen 1/8 finale, senioren 
nationale C-meer-kampen 1/8 finale, senioren 
ranglijst C-toernooi, jeugd 
ranglijst B-toernooi, jeugd 
afdelingsjeugdmeerkampen le ronde, C/D-licenties 
afdelingsbekercompetitie jeugd, le ronde, CID-licenties 
ranglijst C-toernooi, jeugd 
ranglijst A-toernooi, jeugd 
nationale A-meerkampen 1/4 finale, senioren 
nationale C-meerkampen 1/4 finale, senioren 
le ronde afdelings senioren meerkampen 
nationale jeugdmeerkampen regionale ronde 
nationale C-meerkampen 1/2 finale, senioren 
beslissingswedstrijden afdelingscompetitie 
nederlandse senioren kampioenschappen 8/C-licenties 
ranglijst C-toernooi, jeugd 
kwalificatie Nederlandse kampioenschappen A-licenties 
ranglijst B-toernooi, jeugd 

UIT a:: O.J.A3BL..At€N 

In "Het Dropshot je" van I.:_ç:_:. § .:. uit 
Steenbergen wordt behalve 
teruggeblikt ook vooruit gekeken. 
Ver vooruit zelfs, want nu al is een 
programna opgenomen van aktiviteiten 
voor het komende seizoen. Zo weten 
ze bij TCS dat ze volgend jaar een 
alternatief slaghoutentoernooi gaan 
organiseren, dus met bv. een 
honkbalknuppel in plaats van een 
batje. 

tegenbezoek in Duitsland. 

Frank Staps van ttY"I.~9.? .. '67 uit 
Tilburg spaart postzegels. Niet 
zomaar alle zegels, maar met name 
postzegels met als onderwerp 
tafeltennis. Daar ben je dus zo mee 
klaar, zou je denken. Dat is dus 
niet zo, want wereldwijd zijn er 
heel wat tafeltennispostzegels 
verschenen. Het begon bij Frank toen 
hij op een beurs toevallig een 
eerste-dag-envelop uit Japan tegen 
kwam, met een tafeltennispostzegel 
erop. Ondertussen heeft hij er al 
heel wat verzameld. Mochten er 
lezers zijn met dezelfde hobby, neem 
eens contact op met Frank Staps. 

Ook t.tY . Y.~~9.h<?Y~IJ kijkt ver vooruit. 
Ze hebben een uitnodiging ontvangen 
om in augustus 1993 een week door te 
brengen in Karlsberg in Zweden. Een 
commissie is al aan het informeren 
hoe het voordeligste gereisd kan 
worden. 

TTV Kadans uit Best heeft het 
·····-···"··-··-·······················"·-·-
buitenlandse bezoek er weer 
opzitten. In mei was ttv Ahrweiler 
uit Duitsland te gast en het is een 
heel plezierige uitwisseling 
geworden. Volgend jaar dus op 

IIY. ..... ~9:9:.~.~.U.k heeft een nieuwe 
voorzitter . Het is Peter Peeters, 
die Nico de Kwaasteniet heeft · 
öpgevolgd. Nico, eigenlijk tijdelijk 
voorzitter geworden, blijft wel in 
het bestuur van de Waalwijkse 
vereniging. 
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Ook ttv Red Star '58 uit Goirle 
heeft°. een. ·niaïwe ·000r zit ter . Na 11 
jaar is Ad Jonkers opgevolgd door 
Marcel van der Wegen . Ad blijft nog 
wel actief in de 
accommodatiecommissie, waarin hij 
het bestuur vertegenwoordigt. Als 
dank voor ales wat Ad Jonkers voor 
Red Star '58 heeft gedaan werd hij 
benoemd tot lid van verdienste . 

T..IY.N~Y.~C . P.~?.P§~.t: uit Den Bosch 
bestaat in september 45 jaar . Geen 
jubileum dus en ook geen grootse 
viering. Toch wil men er wel een 
feestje aan wagen, vandaar dat de 
leden zondag 27 september vrij 
moeten houden , en de nacht 
ervoor ...... . 

In 1993 bestaat ttv Het Markiezaat 
················································································ 

uit Bergen op Zoom 25 jaar en dat 
mag en zal niet zomaar voorbij gaan . 
Een speciale commissie is al dt-uk 

met de organisatie bezig en het 
staat nu al vast dat het een 
knallend gebeuren gaat worden. We 
zijn zeer benieuwd wat het proçramma 
zal worden. 

Het gaat goed bij :t.:.:t.:.Y. ... QT.I.Ç/ÇT. 
~bANP uit Oss. Onlangs werd het 
honderdste lid met enig feestvertoon 
verwelkomd. Ze kreeg als aandenken 
een batje en andere 
tafeltennisartikel.en. 

Bij :t.:.!Y. .... bl::l.!.9. ..... in TilbL!rg wil men een 
"nacht van Luto" organiseren. Dit 
houdt in dat er een soort toernooi 
wordt gehouden, maar dan in een 
ander jasje gestoken. Het zal pas 
laat beginnen en de finale zal pa.s 
heel vroeg zijn . Nadere informatie 
volgt. 

.· 
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