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Velen van u zullen verbaasd zijn 
dit blad in de brievenbus ·te ont
vangen. Dit blad is het afdelings
orgaan van de afdeling Brabant en 
verschijnt acht keer per jaar. De 
lezers zijn voornamelijk de be
stuursleden van de tafeltennisver
enigingen, maar in de meeste ac
commodaties is wel een exemplaar 
te vinden . Waarom ontvangt u dit 
blad nu? Het antwoord op deze 
vraag geeft onze voorzitter Ray
mond Gradus in zijn bijcrage aan 
dit nummer. 

krijgt u het laatste nummer van 
1992 en de acht van 1993 voor maar 
j' 7 ,50. 

De redaktie van deze Mixed was 
uitgebreid met Bruno Bennik en 
Frits van der Meulen, en we hebben 
geprobeerd er voor iedereen een 
interessant blad van te maken . U 
vindt o.a. informatie, interviews, 
voordeelbonnen en een column van 
Toffe Thomas. Daarnaast heeft de 
redaktie van de schrijver Maarten 
't Hart toestemning gekregen om 
z1Jn v1s1e op tafeltennis, die 
eerder gepubliceerd werd in het 
l\RC-Handelsblad, over te nemen in 
deze Mixed. 

Mocht u de inhoud van dit blad de 
moeite waard vinden, neem dan eens 
een abonnement. Dat kost 10 gulden 
per jaar, maar als u gebruik maakt 
van de speciale bon in dit nummer, 

We wensen u veel leesplezier toe. 

Jor.an Heurter. 

Medewerkers 

Deze Mixed werd samengesteld doór 
Bruno Bennik, Frits van der Meulen 
en Johan Heurter. 

Copy voor de laatste Mixed van 
1992 dient uiterlijk op 20 novem
ber bij de redaktie te zijn. 

. , In dit nummer 

-1-

van de redaktie 1 
van de voorzitter 2 
afdeling Brabant 2 
Tafeltennis, 

Maarten 't Hart 5 
Interviews 7 
Tafeltennisperikelen · 12 
Speurpuzzel 14 
Brabantse voor 

recreanten 
Agenda 
Uit de clubbladen 
Voordeelbonnen 

15 
17 
18 
19 1 



Il 

.. . . . . . . . . . ... . ... 

Deze dagen valt er in alle huiska
mers van de Brabantse leden van de 
NTTB een exemplaar van ons afde
lingsorgaan Mixed binnen. Het af
delingsorgaan Mixed verschijnt 
acht keer per- jaar , wordt ver
stuur-d aan de bestur-en van de ver-
en igingen en is niet meer weg te 
denken uit de Br-abantse tafelten
niswer-eld. Deze Mixed bevat volop 
infor-matie over- de afdeling Br-a
bant , een aantal voordeelbonnen en 
voor- de jeugd een leuke pr-ijs
vraag. Waarom een Mixed naar alle 
leden zult u zich afvragen? Met 
deze ver-zending naar- r-uim 40Cû 
adressen hebben wij twee doelen 
voor ogen: 
Ener-zijds willen WlJ u laten ken
nismake~ met de veelheid van acti
viteiten - competitie, toer-nooien, 
opleidingen, accommodaties, tech
nisch werk - , die hier in 81 abant 
plaatsvinden en met de gevarieerd
heid van haar beoefenaars - jong, 

Wat doet de afdeling Br-abant voor 
haar- Leden? 

Bovenstaande vraag wordt meestal 
beantwoord met: Ze or-ganiseren een 
competitie. Verder zie~ men de 
Bond vaak als een noodzakelijk 
kwaad , die geheel ten onrechte hun 
geld over de balk aan het smijten 
is. In dit artikel willen we u 
duidelijk maken wat de NTTB afde
ling 81 abant allemaal VOOî haar 
leden doet en u zult zelf kunnen 
zien dat het heel wat meer is dan 
een competitie organiseren. Al is 
die competitie natuurlijk wel heel 
belang-ijk. 

. . . . . . . . . . . ... . . .. .. . Il . . . . . . . . ' .. ' ·.· · ... . " .... . 

oud, recreant en topspeler. 
SclYoomt u niet om over een van 
deze activiteiten bij uw vereni
gingsbestuur- te infor-meren . 
Anderzijds hopen wij dat u hier
door het belang van het lidmaat
schap van de NTTB en dus van een 
sterke tafeltennisbond inziet. 
In de komende jar-en wil het afde-
1 ingsbestuur- samen met de veren i -
gingen nieuwe initiatieven ont
plooien en het bestaande ver-bete
ren met als doel promotie van onze 
sport. Ruim een jaar geleden heb
ben wij middels een beleids- en 
activiteitenplan onze visie ont
vouwd. 

De ver-zending van Mixed één keer 
per seizoen naar- alle leden past 
daar-in. Wij hopen dat u dit initi
atief op prijs stelt en houden ons 
aanbevolen voor uw reactie. 

Raymond Gr ad.Js 
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Het afdelingsbestuur- bestaat uit 
zes personen . Een voorzit ter , se
cret ar is en penningmeester en ver-
der een competitieleider, een 
functionaris voor het technisch 
werk en iemand die samen met de 
comnissie toer-nooien en 'Nedstrij
den een aantal evenementen or-gani
seer-t en coördineert . Daarnaast 
wordt er aandacht besteed aan op
leidingen en accomnodatie zaken . 
We lopen hier door de versd"ü l len
de activiteiten die door het afde
lingsbestuur ontplooid worden 
heen . 



Competitie 

~!.J!..:1.:~ 
In Brabant is de competitie opge-
splitst in vijf g-oepen: 

-~t1t1e 
Deze is bestemd voor damesteams 
ouder dan 16 jaar. Er zijn vier 
klassen en de karrpioenen van de le 
klassen promoveren naar de lande-
1 i jke 4e divisie. 

- herenconpetitie 
Deze is bestemd voor herentearrs 
ouder dan 16 jaar , al kan het mo
gelijk zijn dat er aan een enkele 
dame dispensatie wordt verleend om 
in deze herencoo-petitie te spelen. 
Er zijn zeven klassen en de karrpi
oenen van de le klassen promoveren 
naar de la~delijke 4e divisie. 

,' - meis~titie 
· Deze is bestemd voor me1sJes jon

ger dan 17 jaar. De sterkste meis
jesteams kunnen op aanvraag ge
plaatst worden in de landelijke 
meisj~titie. 

- jalgenscon'petit1e 
Deze is bestemd voor jongenstearrs 
jonger dan 17 jaar , al kan met 
dispensatie een enkel meisje wel 
eens in deze ~titie spelen. Er 
zijn twee leeftijdsklassen, junio
r-en en kadetten, waarbinnen een 
verdeling naar sterkte-klassen 
wordt gemaakt. De sterkste jon
gensteams kunnen op aanvraag ge
plaatst worden in de landelijke 
competitie. 

- beginnersoarpetitie 
Deze <'~t i tie is bestemd voor 
teams die bestaan uit echte begin
nende tafeltennissertjes, zowel 
jongens als meisjes en jonger dan 
13 jaar . 

Alle competities hebben eenzelfde 
indeling: 
- elk team wordt geplaatst in een 
poule van 6 teams, v.ielke een vol
ledige competitie spelen 
- er is een najaars- en een voor
jaarscorrpet i tie 
- na iedere competitie vindt er 
promotie of deg'"adatie plaats 
- na iedere coo-petitie kunnen de 
teams gewijzigd worden 
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Voor meer informatie over de com
petitie kun je terecht bij de wed-
str-ijdsecretaris van je vereniging 
of bij je bestuur. 
De Afdelingsco<rpetitieleicler (ACL) 
is Cees van Roosendaal. 

Tournooien en wedstrijden 

De Corrmissie Toernooien en Wed
strijden organiseert diverse eve
nementen of fungeer-t als coördina
tor van evenementen die door ver- -
er . .;.gingen georganiseerd worden. 
Die evenementen zijn o.a.: 
- Afdelingskaq>ioenschappen 
Hieraan kan door elk NTTS lid van 
de afdeling Brabant deelgenomen 
worden. Senioren moeten in het 
bezit zijn van een geldige licen
tiepas, welke g-atis te verkrijgen 
is. Voor jeugd en recreanten is 
die pas niet nodig. 
- Regionale kafrpioenschappen 
De afdeling is verdeeld in vier 
r-egio's. Dat zijn West-Brabant, 
Midden-Brabant, Einctioven e.o. en 
's-Hertogenbosch e.o. 
Alle NTTB-leden kunnen deelnemen 
in de r-egio waartoe hln vereniging 
behoort . Voor senioren is de li -
centiepas ver-plicht. 
- Licentie meer~ jeugd en 
senioren 
Alle NTTB-leden kunnen deelnemen 
en voor senioren is de lioentiepas 
ver-plicht. De v.iedstrijden worden 
gespeeld in meerkarrpvorm en de 
eerste 3 of 4 van een meerkarrp 
gaan over naar de volgende ronde. 
De indeling is op sterkte, afhan
kelijk van de licentie die men 
heeft. 
- Bekerocnpetitie 
In de bekercompetitie speelt men 
met teams van twee personen, waar
bij geen onderscheid gemaakt wordt 
tussen dames en heren en bij de 
jeugd ook niet tussen jongens en 
meisjes. De klasse-indeling bij de 
senioren is gelijk aan de afde
lingscoopetit ie heren, waarbij de 
dames dan ingeschaald worden. De 
jeugd kent twee klassen, junioren 
en kadetten. De eerste rohde in 
poules van minima.al crie teams 
wordt regionaal ingedeeld. 
- Taptoetafeltennistoernooi 
Elk jaar wordt er voor de leer lin
gen van de basisscholen een g-oot 
tafeltennistoernooi georganiseerd. 



Aan dit landelijke evenement wordt 
elk jaar in de kerstvakantie door 
ruim 25.CXXl basisscholieren deel
genomen. De inscrrijving loopt via 
de basisscholen en is g-atis. 
- Diverse toernooien 
Naast bovengenoemde evenementen 
worden er elk jaar door vele ver
enigingen in Brabant toernooien in 
aller lei vormen gespeeld. Het gaat 
hier over individuele of teamtoer
nooien. Informatie over deze en 
alle hierboven genoemde evenemen
ten kunt u vinden in de agenda. 
Ook kunt u alle informatie ver
krijgen bij de CTW afd. Brabant, 
waarvan de voorzitter Nico van Erp 
is. 

[ Technisch werk 

Op vier plaatsen in Brabant, te 
weten Breda, Hoogerheide, Den 
Bosch en Einclîoven, worden afde-
1 ingstrainingen georganiseerd be
stand voor welpen en pupillen. De 
bedoeling is dat er dit seizoen 
gestart gaat worden met twee g:-oe
pen die daar- weer boven zitten q.ia 
niveau. Daar komen dan de besten 
in van de regionale g-oepen, uit
gebreid met goede pupillen en as
piranten. In verband met de reis
afstanden zal dat op wisselende 
plaatsen zijn. Gedacht wordt om in 
het seizoen 93/94 met een training 
voor top-jeugd te beginnen. 
Aan de basis moet echter ook heel 
wat gebeuren. Men wil daar gaan 
starten met samenwerkingstrainin
gen tussen g:-oepen verenigingen. 
Dit moet de kweekvijver worden 
voor de regionale g-oepen. Wanneer 
dit alles een beetje ga.at lopen, 
wU men komen tot een technische 
coomissie, waar in naast de tr-ai -
ners ook regionale contactpersonen 

· komen die zorgen voor de broodno
dige contacten en die zorgen voor 
goed over leg tussen alle betrok
kenen. 
~ dit moment functioneren Jan van 
Elzakker, Ben Ros, Jo Kuys en Joh"l 
van Geel als afdelingstrainers. 
Vanuit het af del ingsbeStuur is 
Acri Dam met deze zaken belast. 
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Accommodatiezaken 

De afdeling Brabant probeert een 
actief accomoc>datiebeleid te voe
ren, dat wil zeggen, de verenigin
gen ondersteunen bij het verwerven 
en behouden van een eigen accorrmo
datie. De achterligÇJende gedachte 
is dat het een positief effect 
heeft op onze sport, wanneer ver
enigingen over een goede eigen 
accomoc>datie kunnen beschikken. 
De vndersteuning bestaat in eerste 
instantie uit advies. cnze afde
ling kent een g-oot aantal vereni
gingen met een eigen accomnodatie, 
zowel in eigendom als geh.Jurd. 
Verder kennen we de variant dat 
een vereniging een eigen kantine 
e.d. aanbouwt aan een ge
meentelijke sportaccomnodatie en 
daar zelf het · beheer over voer-t . 
Advisering kan onder meer bestaan 
uit het in contact brengen van 
verenigingen met andere verenigin
gen die deze! fde problemen gehad 
hebben . Daarnaast wordt aan voor
lichting gedaan, bv. door een ar
tikelenreeks over verzekeringen te 
plaatsen in de Mixed. 
Verder kan de afdeling voor een 
financiële ondersteuning - zorgen. 
Verenigingen die werken aan een 
eigen accommodatie kunnen een 
goed<ope lening krijgen uit het 
aCCOl'IYTlOdatiefonds van de afdeling. 
1'1t'!?estal betreft dit een 5-jarige 
lening van :f 7. CXXl, - tegen een 
r-ente van 4%. Daarnaast kan uit 
het Landelijke steunfonds van de 
NTTB geleend worden (meestal 
:f 10.CXXl,-). Wilt u meer weten dan 
kunt u contact opnemen met Cees 
van -Roosendaal . 

Opleidingen 

Het goed functioneren van vereni
gingen staat of valt met de be
schikbaarheid van goed kader. De 
afdeling Brabant ziet het belang 
daarvan zeker in en doet al het 
mogelijke om cursussen naar onze 
afdeling te halen, of zelf op lei -
dingsinitiatieven te nemen. 



> ' 

• 

wordt, in samenwerking met stich
ting Sportservice Noord-Brabant, 
een bijscholing 'organiseren van 

Het streven is om vrijwel elk sei
zoen een technische cursus ergens 
in Brabant te hebben. In september 
werden de examens afgerond voor 
een trainer-A cursus. Na de ver
plichte stageperiode heeft Brabant 
er weer een aantal gediplomeerde 
mensen bij. Bij voldoende belang
stelling gaat op vrij korte ter
mijn een cursus voor jeugdtrainer 
van start . Hiervoor wordt nog een 
informatiebijeenkomst belegd. 
Daarnaast wil de afdeling ook 
niet-technische opleidingen aan 
bod laten komen . Deze maand wordt 
het examen toernooileiderscursus 
afgenomen. Op eigen ini tiat i.ef 

. activiteiten' opgezet. · Waar-

Drie verschrikkingen teisteren de 
mensheid: de auto, popmuziek en 
sport . Van die drie is de auto de 
·grootste 1amp. Per jaar maakt hij 
in West-Eu1opa ruim tien maal zo
veel slachtoffers als Aids. Toch 
worden er- geen campagnes gevoerd 
om ze in reuzencoodooms te rullen. 
Popmuziek veroorzaakt ge
hoorbeschadiging, en maakt het 
leven van buren, ouders, en , dank
zij de walkman, treinreizigers tot 
een hel. Sport veroorzaakt bij de 
beoefenaars ervan ernstige blessu
res, plotselinge hartstilstand, 
vroegtijdige aftakeling. In deze 
krant (NRC-Handelsblad red.) stond 
enige tijd geleden een artikel 
over het onderzoek van Willemien 
van Teffelen aan 'plotse dood bij 
sport' . Koppende voetballers lopen 
de kans op hersenbeschadiging, en 
in het ver lengde daarvan: deren
t ie; de gemiddelde topvoetballer 
is rond zijn dertigste soms al 
twintig keer geopereerd. Daarnaast 
kennen we bij sport ook nog het 
fenomeen van de toeschouwer , dat 
wil zeggen: Heizel-drama's, en 
supporters-rellen met niet zelden 
moord en doodslag. 
Sport, en dan vooral topsport, zou 
onvoorwaardelijk verboden moeten 
worden . Zo'n ongelofelijke, krank
zinnige geldverspilling als de 
01 ympische Spelen - het beste be-
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schijnlijk wordt ook nog dit sei
zoen voor lichting gegeven over
, Sportsponsoring' . 
Het afdelingsbestuur wil graag 
inspelen op wensen die op dit ge
bied leven. We zijn weliswaar af
hankelijk van het aanbod uit Zoe
termeer, maar als grootste af de
l ing van Neder land komen we heus 
voldoende aan bod. Nodig is wel 
dat wensen doorgespeeld worden. De 
contactpersoon binnen het afde
lingsbestuur is Adri Dam. 

wijs dat de mensheid het stadium 
van barbarij nog volstrekt niet te 
boven is .... zou allang tot het ver
leden dienen te behoren. Na Hit
lers misbruik van de Olympische 
Spelen in Berlijn in 1936 zou toch 
geen enkel beschaafd mens nog ooit 
a.an zoiets belîoren mee te doen. 

Het zegt genoeg dat met name dic
tators dol zijn op zulk soort ma
nifestaties. 
Was ik dictator , ik zou alle 
sportmanifestaties met toeschou
wers verbieden. Voor één sport zou 
ik een uitzondering maken: ping
pong. Het schijnt dat de serieuze 
beoefenaars daarvan kwaad worden 
als tafeltennis zo genoemd wordt, 
maar het woord pingpong klinkt zo 
lief lijk onnozel dat het precies 
weergeeft wat tafeltennis inhoudt. 
Je kunt zelfs d.Ji f jes, heeft Skin
ner aangetoond, leren pingpongen 
met run snaveltjes. 
Dat volwassen mensen er plezier in 
kunnen hebben om met een stukje 
triplex een met lucht gevuld wit 
balletje heen en weer te slaan 
over een netje gaat al m'ijn ver
stand verre te boven , maar anders 
dan boksen, of etëedi v isievoetbal , 
of wielrennen, lijkt het een tame
lijk ongevaarlijke sport . Het kan 
binnensh.Jis, in kelders of op zol
ders, beoefend worden en daarmee 



ben je dan meteen af van het feno
meen supporter, die zo gemakkelijk 
in een hooligan ontaardt . Op de 
~elevisie oogt, zoals ik gisteren
morgen nog even gecheckt heb, 
ping-pong nauwelijks, dus ook op 
dit front dreigt weinig gevaar. 
Het ballet je is zo klein en gaat 
zo vlug heen en weer dat het met 
de camera amper te volgen is; je 
ziet alleen maar enkele driftig 
heen en weer springende figuur
tjes, die de hele tijd bezig zijn 
iets weg te slaan. Een tamelijk 
vruchteloze bezi~eid, gelet op 
het feit dat datgene wat weggesla
gen wordt, steeds weer terugkomt. 
Maar een feit is dat de spelers 
elkaar met dat luchtige balletje 
niet kunnen verwonden. Met die 
plankjes wel, denk ik, maar die 
worden niet heen en weer geslagen. 
(Je zou je best een spel kunnen 
voorstellen waarbij met een bal
letje een plankje heen en weer 
wordt geslagen; dat is niet cJr.vazer 
of absurder dan het omgekeerde, en 
wel moeilijker! ) Bij al dat ge
spring lijken mij blessures be
paald niet uitgesloten, maar de 
spelers staan aan weerskanten van 
het netje, kunnen elkaar dus geen 
rotschop geven. Bij voetbal bij-· 
voorbeeld kan dat wel , en laatst 
schopte een zogenaamde topvoetbal -
ler een medespeler zo hard dat de 
knieschijf naar buiten puilde. 
Al leen al het feit dat zoiets kan , 
en blijkbaar heel gewoon wordt 

;JK;...;,·r--
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gevonden, (de etter die het deed 
speelt volgend jaar gewoon weer 
verder en verdient daarbij ook nog 
miljoenen) bewijst mij dat tops
port totale krankzinnigheid is. 

Toch lijkt zelfs pingpong, dat ik, 
was ik dictator, oogluikend op 
zolders zou toelaten, niet geheel 

ongevaarlijk . Wat te denken bij
voorbeeld van Bettine Vriesekoop 
die eerst alleen maar kon spelen 
als haar coach i...iel in de zaal zat, 
en nu juist alleen maar kan spelen 
als haar ex-coach niet in de zaal 
zit. Ook Bettine heeft blijkbaar 
een tik van de sportmallemolen 
gehad. l'Jot.J ja, ze is gelukkig nog 
niet zo diep gezonken dat ze het 
evangelie verkondigt. Bij de gru
wel die sport heet hoort namelijk 
ook nog dat sommige sportbeoefe
naars het nodig vinden · om mee te 
delen dat ze met God rennen of 
schaatsen. Ik geloof dat ik dat, 
afgezien van open liggende knieën 
en Heizel-drama's, nog het meest 
afschuwelijke aspect van sport 
vind: Yvonne van Gennip of Nelli 
Cooman of earl Lewis of Janet 
Evans die het zo nodig vinden om 
het Evangelie te verkondigen. En 
dat terwijl apostel Paulus in 1 
Timotheus 4 vers 8 al zo duidelijk 
zegt: "Want de licharrelijke oefe
ning is tot weinig nut". Hij had 
ook kunnen schrijven: "Met God 
geen grotere kans op goud. " 

Maarten 't Hart 

Op de volgende bladzijden kunt u 
interviev.is lezen met verschillende 
mensen uit de afdeling Brabant. 
Allen lid van verschillende clubs . 
De één doet dit, de ander is weer 
op een andere manier actief voor 
de tafeltennissport. Maar dat 
maakt niet uit, het zijn allemaal 
mensen die de tafeltennissport een 
warm hart toedragen! 
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Rijn Vogelaar 
23 jaar 

T.C.S. Steenbergen 

sinds 1981 

* Hoe ben je destijds bij T .C.S. 
terecht gekomen? 
- Dat was via een vriendje die al 
lid was van T .C.S. Thuis speelden 
we al een beetje tafeltennis op 
een oude keukentafel, dat was leuk 
en ik ben toen lid geworden van 
T.C.S. 

* Wat is tot nu toe het hoogtepunt 
in je tafeltenniscarrière? 
- Het bereiken van de laatste 16 
tijdens de Nederlandse kampioen
schappen afgelopen jaar . In de 
1/8-f inales ben ik toen uitgescha
keld door Paul Haldan. 

* Wat is de g-ootste blunder die 
je ooit gemaakt hebt? 
- De grootste blunder heb ik be
gaan op de clubkampioenschappen 
van T.C.S. Ik was aan het inspelen 

· met m'n trainingspak aan. Even 
later deed ik m'n trainingspak uit 
en nog even later kwam ik er ach
ter dat ik vergeten was m'n sport
broek aan te trekken en in m'n 
onderbroek stond. 

* Wat betekent tafeltennis vo01-
je? 
- Een uitlaatklep, betekent veel 
voor me, het neemt ook veel tijd 
in beslag . Taf el tennis is ook be
trouwbaar in vergelijking tot an-

. dere facetten in 't leven, bij 21 
punten (meestal) heb je gewonnen . 

* Hou je je naast spelen nog met 
andere tafeltenniszaken bezig? 
- Ik geef wel eens training bij 
T. C. S ~ en Wouwse Plantage. · Ook ben 
ik medewerker van het clubblad van 
T.C.S.: 't Dropshotje. 
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* Wat zou je binnen je eigen ver
eniging en/of de tafeltennisbond 
veranderd willen zien? 
- ·sij de tafeltennisbond graag 
meer aandacht voor jonge, goedè 
spelers die bij kleinere clubs 
spelen. De bond heeft vaak alleen 
oog voor spelers van de grotere 
verenigingen . 
Jonge, goede spelers bij grote 
verenigingen hebben meer kansen: 
Dit betreft uitnodigingen voor 
bondstraining, betere begeleiding 
en uitnodiging voor het Nederlands : 
team. 

* Omscrrijf jezelf eens in één 
woord. 
- Flegmatiek. 

* Geef een korte reaktie op de 
volgende woorden! 
- tafeltennis: af en toe reerlijk 
en afschuwelijk. 
- lekker eten: zo vaak mogelijk. 
- lekkere drank: bier en Berenbur-
ger. 
- clubblad: belang-ijk voor een 
vereniging. 
- Mixed: uitslagenblad. 
- vrije tijd: zo veel mogelijk 
verschillende dingen doen. 
- eerste divisie: pittig. 
- doel, toekomst: Europacup spelen 
met T.C.S. 



Tuan Nguyen 
14 jaar 

Tanaka Etten-Leur 

sinds oktober 1991 

* Hoe ben je destijds bij Tanaka 
terecht gekomen? 
- Door een bepaald toernooi. Oh 
ja, het scholierentoernooi in de 
herfstvakantie var ig jaar bij Ta
naka. Dat was erg leuk en ik ben 
toen gelijk lid geworden. 

* W~t is tot nu toe het hoogtepunt 
in Je tafeltenniscarrière? 
- Dat waren de Westbr abantse kam
pioenschap~n. Daar ben ik eerste 
geworden b1J de pupillen D. 

* Wat is de grootste blunder die 
je ooit gemaakt hebt? 
- Na erg lang nadenken ..... 
Op een zaterdag, we moesten thuis 
spelen. Ik stond 's ochtends al om 
8 uur voor de deur om competitie 
te spelen, maar al les was dicht . 
Ik heb een hele tijd gewacht en 
dacht dat het niet doorging. Maar 
weer thuis gekomen bleek dat we 
pas om 11 uur moesten spelen. 

* Wat betekent tafeltennis voor 
je? 
- Een sport waar je talent voor 
moet hebben en erg leuk om te 
doen. 

* Wat ZlJn buiten tafeltennis je 
hobbies? 
- Gitaar spelen en vissen. 

* ~a~ zou je binnen je eigen ver
en1g1ng veranderd willen zien? 
- Ik zou graag een sponsor zien 
voor Tanaka. 

* Omschrijf jezelf eens in één 
woord? 
- Natuurtalent. 

* Geef een korte reaktie op de 
volgende woorden! 
- tafeltennis: sport. 
- lekker eten: friet. 
- lekkere drank: cola. 
- clubblad: tof . 
- Mixed: hè wat, ken ik niet. 
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- vrije tijd: rondhangen. 
- school: best wel leuk 
huiswerk afschaffen. ' 
- dit interview : ging wel. 

·-------·-····-········---
Ludo Gommers 
Petra Gomrners-Korstanje 
27 jaar / 26 jaar 
Smash'70 Noordhoek 

sinds 1989 \ __ ".-"-----·-----·----·-·--·· 

maar 

* Hoe ZlJn jullie destijds bij 
Smash '70 terecht gekomen? 
- Ludo+Petra: Wij zijn beiden lid 
geworden van Smash '70 puur voor 
de gezelligheid. Smash '70 vinden 
wij een gezellige club. 

*. Hoe ver liep jullie kennismaking 
via het tafelte~nis? 
- Petra: Ik was lid van DESO (Roo
sendaal) . De club werd opgeheven 
en ik werd lid van Tanaka (Etten
Leur) op verzoek van de toenmalige 
voorzitter . Ludo was al langer lid 
van Tanaka toen ik op de club 
kwam. Na enige tijd werd Ludo 
coach van het eerste damesteam 
waarin ik speelde. Het klikte tus
sen ons en . . . . na een half jaar 
woonden we samen en in 1990 zijn 
we getrouwd. 

* Wat is tot nu toe het hoogtepunt 
in· jullie tafeltenniscarrière? 
- Ludo: Clubkampioen van Tanaka in 
1988. 
- Petra: Het kampioenschap met het 
eerste damesteam van T anaka in de 
derde divisie. 

* Wat is de grootste blunder die 
jullie ooit gemaakt hebben? 
- Ludo: Ik heb me teveel met be-
· stuur li jke activiteiten bemoeid. 
- Petra: Op de Nederlandse kampi
oenschappen bleek dat ik mijn 
sportbroek vergeten was. Bij zo'n 
standje van Posno sport heb ik 
toen maar een nieuwe gekocht. 



* Wat betekent tafeltennis voor 
jullie? 
- Ludo: Prestatie, het betekende 
eerst alles voor me o .a . sociale 
contacten , daarna ben ik het meer 
als ontspanning gaan zien. 

- Petra: Eigenlijk hetzelfde als 
Ludo, vroeger veel meer prestatie
gericht en nu lekker als ontspan
ning en gezelligheid. 

* Houden jullie naast spelen nog 
met andere tafeltenniszaken bezig? 
- Ludo: Ik geef eens in de paar 
weken training bij Smash '70. Ook 
bekleed ik een soort bestuursfunc
tie bij een kleine tafeltennis-
club. 
- Petra: Ik doe verder niets. 

* Wat zouden jullie binnen je ei -
gen vereniging en/of de tafel ten
nisbond veranderd willen zien? 

Ludo: De promotie/degradatie 
regeling in de tweede klasse zit 
nogal vreemd in elkaar. Alleen de 
numner 1 promoveert, terwijl er 3 
kunnen degraderen. De nummers 2 en 
4 spelen geen promotie/degradatie 
wedstrijd. De nurrmers 5 + 6 degr a
deren gelijk, terwijl degradatie 
van de nummer 4 afhangt van het 
aantal behaalde punten . 
Ook de indeling van de verschil -
lende ploegen uit de regio is 
vreemd . Wij moeten nogal ver rei
zen, terwijl er genoeg ploegen in 
de buurt tweede klasse spelen . 
- Petra: -

* Onschrijf jezelf eens in één 
woord? 
- Petra: Onopvallend. 
- Ludo: Fanatiek. 

'* Geef een korte reaktie op de 
volgende woorden! 
- tafeltennis : L: leuk . P : gezel
lig. 
- lekker eten: L: Japans. P: uit 
eten. 
- lekkere drank : L: Palm. P : bes
sen jus d ' orange. 
- clubblad:. L: Service (Tanaka). 
P: Service. 
- Mixed: L: select publiek, teveel 
naar top ger i cht P : vrij onbekend. 
- vrije tijd: L: zeker geen tafel
tennis. P: te weinig. 
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Toon de Rijk 
43 jaar 

The Backhands 
St. Willebrord 
sinds oprichting 1967 

* Hoe ben je bij The Backhands · 
terecht gekomen? 

Je had de voetbal vereniging 
Rood-Wit, ik was daar jeugdleider. 
In het gemeenschapsh.Jis De Lan
teern werd altijd op vrijdagavond 
fanatiek getafeltennist door de 
leden van v.v. Rood-Wit. Men heeft 
toen de koppen bij elkaar gestoken · 
en besloten een tafeltennisvereni
ging te beginnen. 
Allereerst zou dit gebeUren onder 
de naam van Rood-Wit, maar uitein
delijk is toch voor een andere 
naam gekozen nl. The Backhands . 

* \Nat is tot nu toe het hoogtepunt 
in je tafeltenniscarrière? 
- M'n hoogtepunt was cllbbelclub
kampioen van de Backhands samen 
met Frans Joosen. 

* Wat is de grootste blunder die 
je ooit gemaakt hebt? 
- Ik ben eens een keer na een com
petitieavond vergeten het clubge
boUw af te sluiten. De volgende 
ochtend kwam ik om de zaal voor de 
jeugd te openen en toen wàren ze 
al aan het spelen! 

* Wat betekent tafeltennis voor 
~? ' 
- Tafeltennis is een stuk van m'n 
leven geworden. Het zou moeilijk 
zijn om zonder het tafelt,ennisge
beuren te leven . 

" 



* Hou je je naast spelen nog met 
andere tafeltenniszaken bezig? 
- Ik ben op velerlei gebieden nog
al actief bezig: bestuurslid van 
t.t.v. The Backhands; secretaris + 
wedstrijdsecretaris van de jeugd 
en senioren; lotto en toto admini
strateur en het ophalen ervan; 
jeugdoegeleider van een team en 
seniorbegeleider van het eerste 
damesteam; competitieleider bij de 
senioren; regelmatig bardienstme
dewerker en medewerker clubblad; 
ook zorgen voor bevoorrading van 
de kantine; tenslotte organisator 
van het Backhandstoernooi. 

* Wat zou je binnen je eigen ver
eniging en/of de tafeltennisbond 
veranderd willen zien? 

- Het hoofdbestuur van de N.T.T.8. 
moet bepaalde zaken sneller afwer
ken. Ik vind daarentegen dat de 
afdeling Brabant van de N. T.T. B. 
beter functioneert dan het hoofd
bestuur. 
Binnen onze eigen vereniging zou 
ik graag zien dat meer mensen be'
trokken zouden zijn bij de jeugd
begeleiding. 

* Omschrijf jezelf eens in één 
woord? 
- J:X.Jizendpoot. 

* Geef een korte r-eakt ie op de 
volgende woorden! 
- tafeltennis: indien goed ge
speeld mooi om naar te kijken. 
- lekker eten : veel gedaan, maar 
nu andere gewoonte aangenomen. 
- lekkere drank: heerlijke jonge 
jenever. 
- clubblad: graag meer mensen hel
pen. 
- Mixed: nu verzorgder dan voor
heen. 
- vrije tijd: helaas te weinig. 

r-·-"-·----"--"---_ ---·---1 
1 Hanneke Jongenelen 

46 jaar 

Breda 

sinds 1983 
-----··---· 

* Hoe ben je destijds bij T.T. V. 
Breda terecht gekomen? 
- Mijn 2 zoons speelden al bij 
Breda, zodoende ben ik met tafel -
tennis in aanraking gekomen en lid 
geworden. 

* Wat is het hoogtepunt in je ta
fel tenniscarrière? 
- Na lang nadenken. . . . Het hoogte
punt in m'n carrière zal nog moe
ten komen, denk ik. 

* Wat is de grootste blunder die 
je ooit gemaakt hebt? 
- De grootste "blunder" is geweest 
lid worden van Breda. Zonder dat 
lidmaatschap had ik veel meer 
vrije tijd. 

* Wat betekent tafeltennis voor 
je? 
- Gewoon gezellig bezig zijn met 
sporten, belangrijk zijn de socia
le contacten die je eraan over
hoUdt. 

* Hou je je naast spelen nog met 
andere tafeltenniszaken bezig? 
- Ik heb 10 jaar lang het clubblad 
verzorgd voor Breda, wat ik echta
dit jaar voor het laatst doe . 
Ook doe ik begeleiding voor 55-
plussers die hier tafeltennissen 
bij Breda. Dat tafeltennissen voor· 
55+ is opgestart door het sportbu
ro Breda. Daar kregen zij informa
tie over verschillende sporten en 
verscheidene mensen kozen voor 
tafeltennis. De g-oep die nu bij 
ons speelt is ongeveer 12 man 
g-oot en groeit nog steeds. 
Zelf speel ik bij de recreanten, 
dat is 1 avond per week en dat 
zijn meestal gezellige en drukke 
avonden. 

* Wat zou je binnen je eigen ver
eniging en/of de tafeltennisbond 
veranderd willen zien? 
- In het algemeen tafeltennissen 
er veel te weinig dames bij de 
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verenigingen. Daar zou ik graag 
verandering in zien. 
Ook zullen zowel de verenigingen 
als de bond in de toekomst reke
ning moeten houden met een grotere 
g-oep 55+. Dit zijn potentiële 
leden en daar zullen ze op in moe
ten springen. 

* Omschrijf jezelf eens in één 
woord? 
- Onmisbaar mispunt. 

* Geef een korte reaktie op de 
volgende woorden! 
- tafeltennis: gezellig. 
- lekker eten: liefst uit eten, 
buitenlands (exotisch). 
- lekkere drank: 'n lekker pilsje 
's avonds gaat er wel in en dat 
smaakt het best in een bruin café, 
waar we er in Breda gelukkig ge
noeg van hebben. 
- clubblad: jaren graag gedaan. 
- Mixed: aardig blad, moet zeker 
blijven. Het is trouwens geen spe
ci fiek blad voor leden. 
- vrije tijd: heb ik weinig, de 
weinige tijd die ik heb zit ik bij 
t.t. v. Breda. 

"Heb je het wel eens eerder gedaan?" 

Marco Bottram 
16. jaar 

Veldîoven 

sinds 1989 

* Hoe ben je destijds bij het ta
feltennissen terecht gekomen? 
- Mijn oudere broer speelde bij 
ttv Bergeijk. Via hem ben ik acht 
jaar geleden ook gaan tafeltennis
sen. 

* Wat is de grootste blunder die 
je ooit gemaakt hebt? 
- Echte blunders maak ik niet 
veel, tenminste tot nog toe nog 
niet. 

* Wat betekent tafel tennis. voor: 
je? 
- Veel, ik ben er een uur of 20 à 
25 per week mee bezig. Ik train 
o.l.v. Jack Aarts al 4x per week 
en dan nog spelen in de le divisie 
bij ttv Veldhoven. 

* Hou je 
nog met 
bezig? 
- Nee. 

je, naast zelf spelen , 
andere tafeltenniszaken 

* Wat zou je binnen de NTTB veran
derd willen zien? 
- Er hoeven geen echte g-ote ver
anderingen te komen . Wel zou de 
samenwerking tussen de clubs en de 
NTTB beter kunnen. 

* Omschrijf jezelf eens in één 
woord. 
- Plezier maken 

* Geef een korte reactie op de 
volgende woorden: 
- tafel tennis: lol, het hoofd
doel is lol en dan korrien de pres
taties ook. Dat gaat -bij mij sa
men. 
·- lekkeor eten : goei ding 
- lekkere drank: moet kunnen 
- clubblad: schitterend 
- Mixed: informatief 
- uitgaan: niet te vaak, hoort 
erbij, gaaf 
- school: nodig. Ik zit in het le 
jaar van de mts, motorvoertuigen
techniek 
- trainen: plezierige beziçt'ieid 
- Bergeijk: gave plaats 

* Wat is het hoogtepunt in je ta
fel tenniscarrière? 
- Dat was twee jaar geleden het 
bereiken van de laatste 16 in Oos-
ten1 ijk bij de EK kadetten. Ik 
verloor daar van de latere kampi -
oen Samsonov. 
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Eelco Bolen 
8 jaar 

Vice-Versa '64 Den Bosch 

sinds 1990 

* Hoe ben je destijds bij ttv Vice 
Versa '64 terecht gekomen? 
- Via mijn vader , die is ook lid. 
Ik ging toen mee kijken en vond 
het best wel leuk. 

* Wat vind je het leukste van ta
fel tennis? 
- Ik vind het leukste als we op de 
training rond de tafel doen. 

01 yrnpische Spelen, 01 ympic Games, 
Jeux Olympique .... 
In de ene taal klinkt het wat 
mooier dan in de andere, toch is 
het één en hetzelfde evenement, 
waar iedereen, waar ook ter we
reld, twee weken lang vol van is. 
De oorsprong van deze sportieve 
spelletjes ligt, zoals zoveel din
gen die met cultuur te maken heb
ben , bij de oude Q- ieken, die ter 
ere van de vele Griekse Goden, die 
gezeteld waren op de berg 01 ympos 
(of daar ergens boven) al ver voor 
onze jaartelling Spelen organi
seerden. 
De sporten die op dit evenement 
bedreven werden waren grotendeels 
atletische sport en (voetbal en 
tafeltennis waren toen nog onbe
kend) , dus sporten waar in pure 
kracht het op moest nemen tegen 
pure kr acht. 
Volgens de ongeschr-even verhalen 
(hoe beschaafd en ontwikkeld de 
Grieken ook waren, ze hadden nu 
eenmaal geen Telegraaf of Indepen
dent noch een Gazetto dello Sport 
om verslag te doen van de Spelen) 
ging het er toen ruig aan toe en 
vergden sommige atleten, zoveel 
van hun krachten dat ze erbij 

* Heb je al eens iets gewonnen met 
tafeltennissen? 
- Ik heb een vaantje gewonnen met 
de welpencompetitie in Budel. 

* Hoe vaak moet je tafeltennissen? 
- Twee keer per week trainen we en 
dan competitie spelen. 

* !-leb je nog andere hobby's? 
- Nee. 

* Geef een korte reactie op de 
volgende woorden: 
- lekker eten: pannekoeken 
- lekere dlank:cola 

clubblad: goed 
- sChool: Krommenhoek, groep 5 

doodvielen. Toen Baron de Couber
tin in 1896 nieuw leven in de o-
1 vmpische legende blies en in Pa
r ijs de eerste internationale O
lympische Spelen organiseerde, 
stond hem niet het beeld voor ogen 
van afgebeulde, dood neervallende 
atleten. Zijn Spelen hielden een 
sportieve , verbroederende Oompèti
tie in, waarin deelnemers uit alle 
landen hun krachten met elkaar 
konden meten , zonder dat er mate
rieel getHin te behalen was. 
Alles ging voor de eer van de at
leet en zijn vaderland. En de aard 
van de strijd was streng, maar 
vriend5chappelijk . Voilá, de Olym
pische gedachte was geboren . 

Deze 01 ympische gedachte hebben we 
in onze moderne tijd wel meerdere 
malen moeten aanpassen. Tegenwoor
dig ztjn de Spelen een prooi ge
worden van de steeds wilder om 
zich heen grijpende commercie en 
lijken de atleten steeds meer · op 
gèhaaide, zakkenvullende zakenlie
den die met dollartekens in hun 
ogen en sponsornamen op de shirt
jes hun sport bedrijven. Niet dat 
dat iets af doet aan de prestaties 
van de heren (en dames) atleten, 
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want die z1Jn, doping of geen do
ping, van behoorlijk niveau. Maar 
er is toch een stukje romantiek 
verc:t..Jenen, het heroïsche afzien, · :.\.; 
het deelnemen om deel te nemen, 
uit te lopen om uit te lopen, dat 
is er niet meer bij. \.Jat er aan 
romantiek verloren is gegaan wordt 
wel volop gecompenseerd door het 
steeds sterker wordende showele
ment. In Barcelona lieten ze al 
jaren van te voren reclame voor de 
nog te organiseren Spelen houden 
door Freddy Meroury een titelsong 
over deze spelen te laten zingen 
(een prachtnurrvner trouwens), ver
volgens werd er van de openings-
en sluitingsceremonie een enorm 
spektakel gemaakt, iets wat trou
wens iedere keer maar weer mooier, 
gekker en duurder moet worden ge
maakt, want het valt nooit mee om 
de vorige te overtreffen. 
Als de Spelen dan zijn begonnen 
verlekkeren de duizenden reporters 
zich massaal aan de grote smaakma
kers : de nationale basketbalploeg 
van de U.S.A. (door kwijlende 
journalisten in jarretels steevast 
aangeduid met de term 'dreamteam') 
met spelers rechtstreeks uit de 
NBA geplukt ! ! ! Een team dus be
staande uit louter miljonairs, die 
zich niet in het Olympische dorp 
onder de andere sporters wensen op 
te houden, maar liever verblijven 
in patserig luxueuze hotels aan de 
rand van Barcelona. 

Ze zouden alleen, om de strijd 
eerlijker te maken, iedereen met 
dezelfde rubbers moeten laten spe
len. Op het moment dat dat ge
beurt, zouden de Aziatische landen 
ook bij de vrouwen wel eens de 
macht af moeten staan, zoals bij 
de mannen dit jaar al het geval 
was. Daar konden Gatien en Waldler 
een Europees nurrmertje opvoeren in 
de finale, die trouwens met groot 
gemak door de laatstgenoemde werd 
gewonnen. Opvallend was het weer , 
dat er voor de meeste sporten 
prachtige aocomnodaties beschik
baar waren, terwijl er getafelten
nist moest worden in pas gebouwde 
stationshallen, waar met luid ge
raas en gedonder de treinen pas
seerden. Erg bevorderlijk voor de 
concentratie zou ik zo zeggen. Ook 
het tijdstip van de finales ( 's 
ochtends) , was niet bepaald gun
stig gekozen, maar zo kon alles 
tenminste nog wel live worden uit
gezonden. Dit was waarschijnlijk 
niet het geval ge'n'eest als het 
tijdstip van de finale samenviel 
met een wedstrijd van het "dream
team", want dat heeft natuurlijk 
voorrang bij de !\OS (lees : Sme
ets). 

We mogen als tafeltenni~liefheb

bers dus niet klagen, we zijn toch 
wel aan onze trekken kunnen komen 
op deze Spelen in Barcelona. Of 
deze Spelen de best georganiseerde 
aller tijden zijn, zoals door ve
len be\Neerd wordt kan ik niet be
oordelen. Ik denk niet dat . ze het 
slecht hebben gedaan in Barcelona, 
hoewel ik het wel triest vond dat 

· tijdens de slotceremonie, die 
trouwens erg indrukwekkend was, de 
hoofdrolspeiers van de Spelen, de 
atleten, de tweede viool moesten 
spelen en pas op het laatste mo
ment werden toegelaten in .de ar-e
na. 
Wel mooi in beeld was nog Bettine 
Vriesekoop, die de hand reikte aan 
een paar landgenoten om het podium 
op te klirrmen. 
Toch een mooi einde van de Spelen 
voor tafeltennisminnend Nederland 

Hier wordt hen dan toch nog gezel
schap geboden door diverse Bobo's 
en atleten uit andere "welgestel
de" sporten zoals tennis en honk
bal. De heer De Coubertin zou zich 
omdï aaien, wat zeg ik, rondtollen 
in zijn graf als hij zag wat er 
van zijn Olympische Spelen gewor
den was en welke sporters en spor
ten er tegenwoordig worden toege
laten. Hij heeft één troost . Sinds 
1988 (Seoul) is tafeltennis weer 
een Olympische sport geworden. En 
hoewel ik natuurlijk bevooroor
deeld tegenover deze sport sta, 
vind ik tafel tennis nou een échte 
01 ympische sport. De spelers moe
ten er zeer hard en lang voor 
trainen, tegen grote mentale druk 
bestand zijn, psychologisch goed 
in elkaar steken, hebben niets aan 
doping e.d. middelen en bij de 
toppers worden er geen exorbitant 
grote bedragen verdiend. Toffe Thomas. 
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E 8 T C Z T I D S L K C T E L 
K B E L T M A C D U R E E Z I 
0 S N N A D L A H L U A P A T 
0 V N T A N 0 D E L P A M A S 
P F I D T E L 0 I E N G 0 T 0 
B K S R A V B A R C N T C E I 
0 R E T R U E H N A H 0 J N S 

Probeer de onderstaande vragen op 
te lossen. 
De antwoorden ZlJn horizontaal, 
verticaal en diagonaal verborgen 
in het diag-am. 
De overgebleven letters vormen een 
zin. Tussen haakjes staat steeds 
het aantal letters van het ge
vraagde woord vermeld. 
Veel succes ! ! 

* De achternaam van een bekende 
Nederlandse tafeltennisster. 
(10) 
* Hoe noem je de onder laag van het 
rubber? (8) 
* Een balsport. ( 11) 
* Geef een ander woord voor wed
strijd. (5) 
* Wie is de hoofdredacteur van de 
Mixed? (12) 
* De helft van een wereldberoemd 
tafeltennisduo. (7) 
* Hoe heet de tafeltennisvereni
ging uit Dongen? (3) 
* Kleur van een rubber verplicht 
door de N.T.T.B. (4) 
* Hoe heet het maandblad van de 
N.T.T.B. afdeling Brabant? (5) 
* Uit welke plaats komen de vol -
gende verenigingen: Luto, Bes
bo/Irene en Tios? (7) 
* Wat is de afkorting van tafel -
tennisvereniging Elshout? (4) 
* Waardoor worden de twee tafel
hel ften gescheiden? (3) 

* De afkorting van de Nederlandse 
tafeltennisbond. (4) 
* Welke vereniging organiseert dit 
seizoen de Brabantse kampioen
schappen? (10) 
* Een bekende Nederlandse tafel -
tennisser. (10) 
* Hoe noem je een reeks wedstr ij
den om het kampioenschap? (10) 
* Kleur van een rubber v~plicht 
door de N.T.T.B. (5) 
* Noem een tafeltennisvereniging 
uit Roosendaal. (4) 
* Hoe heet het materiaal waarvan 
het balletje gemaakt is? (9) 
* f-loe noemt men tafel tennis ook 
weleens in de volksmond? (8) 
* Geef een ander woord voor op
slag. (7) 
* Noem een tafeltennisvereniging 
uit Eindioven. (3) 

Onder de goede inzendingen worden 
enkele prijzen verloot. 
Ook is er een prijs te winnen voor 
de origineelste inzending. 

Stuur een briefkaart met je n~am, 
adres, leeftijd en natuurlijk de 
oplossing van de puzzel vóór 1 
december a.s. naar: 

Frits van der Meulen, 
Tjalk 28 * De andere helft van een wereld

beroemd tafeltennisduo. (8) 4871 DB Etten-Leur. 
-14-
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In het kader van het 25- jarig 
bestaan van nv "Het Markiezaat" 
organiseren WlJ in samenwerking 
met de afdeling Brabant van de 
Nederlandse Tafeltennis Bond het 
toernooi om de 
Brabantse tafeltemiskan:pioen-
schappen. 

Het afdelingsbestuur vertelde ons, 
dat zij al lang bezig . is, om bij 
de organisatie van de Brabantse 
meer aandacht te schenken aan met 
name de recreatieve leden in Bra
bant. 
In de afgelopen jaren werd dit 
o.a. gerealiseerd door het laten 
spelen van een Recreatie-klasse op 
de dag waarop de senioren speel -
den. 
Inscrrijving was dan mogelijk voor 
NTTB-leden zonder licentiepas of 
NTTB-leden met een H-licentie die 
meer dan vijf jaren niet aan toer
nooien hadden deelgenomen. 
Dit is best wel redelijk bevallen, 
maar had als nadeel , dat alléén 
NTTB-leden bereikt werden. 
Omdat wij in de zaal, waar het 
toernooi dit jaar gehouden wordt , 
voldoende ruimte hebben, heeft de 
afdeling ons gevraagd, om op za
terdag een recreantentoernooi te 
houden, dat ook openstaat voor 
niet NTTB-leden. 

Wij hebben het verzoek van de af
deling onderzocht en hebben gaarne 
onze medewerking toegezegd. 
Dit houdt in, dat er op zaterdag 
16 januari 1993 in de Mervo-hal te 
Roosendaal een toernooi gehouden 
zal worden voor recreanten met als 
inzet: 

~ BRABANTSE TAFELTEN\IISTITEL vc:m 
RECRE.aNTEN, een voor NTTB-leden en 
een voor niet NTTB-leden. 

Plaats van het toernooi: 
Mervohal , 

ll 
.Bl(A8ANTSE RECREANTEN
KAMPIOENSCHAPPEN 1993 

ZAi ERDAG 16 \JANUARI 1993 
AANVANG IDERNOOI 1890 UUR 

klasset1: recr-eon\- mtb lid 
rectearrr niet nitb lid 
combinanekt6sse 
dubbelspelklasse 

~nschr~eiq fl. s.= pei- ~1'1 . 
inschr,!1Vl"8 per-~~. kr.!)get'! l<t>tt1ng 

rnochten er ~ vra.9eri Z~Yl, tAan kunt 
IA tet-echt b~ : · 
,:Y..N WILLEM BULTtM.N !ELF- 01640-40940 
kOOS ME!.>ERS TI:LF. 01640-3;2;3 

Datum en aanvangstijd: 
Zaterdag 16 januari 1993 aanvang 
van het toernooi 18.00 uur. 
Inscrrijven kan nog vanaf 17.00 
uur. 

Speelwijze en insctrijvifig 
Er wordt gespeeld volgens het 
toernooireglement van de NTTB, 
waarbij wij de kanttekening maken, 
dat wij er naar streven, om u die 
avond op een aangename en sportie
ve wijze bezig te houden . 

klassen 
recreant NTTB-lid 
recreant niet NTTB-lid 
combinatieklasse 
d.Jbbelspelkklasse 

In de recr-eantenklasse NTTB-lid 
kunnen NTTB-leden inschrijven, die 
geen licentiepas hebben of die een 

President Kennedylaan 2b 
sendaal 

Roo- H-licentie hebben en de afgelopen 
5 jaar geen competitie hebben ge

-15-



speeld of op toernooien niet an
ders dan in de R-klasse zijn uit
gekomen. 

De inschrijving in de klasse re
creant niet NTTB-lid spreekt voor 
zich. 

In de combinatieklasse kan op ver
zoek worden gespeeld door in
schrijvers uit beide categorieën. 

Als de tijd en het aantal deelne
mers dat toelaat zal er ook één 
dubbelspelklasse gespeeld worden. 

Insctrijving: 
Inschrijving voor leden van de 
NTTB kan geschieden door aanmel
ding via uw vereniging via het 
aanmeldingsformulier, dat wij me
dio oktober naar uw vereniging 
zullen zenden. 

Aanmelden voor NTTB-leden kan ook 
nog op de dag van het toernooi 
zelf tot 18.00 uur. 

Aanmelding van niet NTTB-leden kan 
individueel of in groeps- of vere
ningsverband bij: 

TTV "Het Markiezaat" 
p/a Proveniersblok 12 

4623 VM Bergen op Zoom. 

Aanmelden kan ook nog op de dag 
van het toernooi tot 18.00 uur. 

Insct-rijfgeld: 
Het inschrijfgeld bedraagt :f 5,-
per persoon. 

NTrB-leden kunnen, tegen 
inlevering van BON 2 uit 
deze speciale Mixed, een 
korting van 2,50 krijgen 
op hun inschrijving. 

Voor niet NTTB-leden geldt ook een 
tarief van f 5,00 pp met dien ver
stande, dat wij bij inschrijving 
per groep een korting op het in
schrijfgeld geven. Deze korting 
betekent, dat elke Se deelnemer , 
die op een dergelijke wijze wordt 
aangemeld, niet hoeft te betalen. 

Mochten er nog vragen zijn, dan. 
kunt u terecht bij: 

Jan Willem Bultman 
Proveniersblok 12 
4623 VM Bergen op Zoom 
telefoon 01640- 40940 

of bij 
Koos Meijers 
Nobel laan 30 
4622 AJ Bergen op Zoom 
telefoon 01640- 37273. 

Wij vertrouwen erop, dat met name 
de verenigingsbesturen van de af
delingsverenigingen ons en het 
afdelingsbestuur- niet in de steek 
zullen laten en voor een overwel -
digend aantal inschrijvingen zul
len zorgen. 

nv "Het Markiezaat" 

-- ~-
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.i 
zo 25-10 afdelingsjeugdmeerkarrpen le ronde, CjD-licenties 

afdelingsbekercompetitie jeugd, le ronde, CjD-licenties 
Liliane tafeltennistoernooi in Vlijmen, senioren 

zo 1-11 
zo 1-11 
zo 1-11 Open Deurnese kamp. voor jeugd en senioren 
za 7-11 ranglijst c-toernooi, jeugd 
zo 8-11 . ranglijst A-toernooi, jeugd 
zo 15-11 ' 
zo 15-11 

nationale A-meerkampen 1/4 finale, senioren 
nationale C-meerkampen 1/4 finale, senioren 

zo 22-11 le ronde afdelings senioren meerkampen 
za 28-11 Nederlandse kamp. senioren D-E lic. in Gor-ssel 

Nederlandse kamp. senioren D-E lic. in Gorssel 
nationale jeugdmeerkampen regionale ronde 

zo 29-11 
zo 29-11 
zo 
vr 
za 
za 
zo 
zo 
za 
zo 
za 
zo 
za 
zo 
za 
za 
zo 

6--12 
11-12 
12-12 
12-12 
13-12 
13-12 
19-12 
20-12 
2- 1 
3- 1 
9- 1 

10- 1 
16- 1 
16- 1 
17- 1 

nationale C-meerkampen 1/2 finale, senioren 
beslissingswedstrijden afdelingscorrpetitie 
nederlandse senioren kamp. B/C-licenties in Enschede 
ranglijst C-toernooi, jeugd 
kwalificatie Ned. sen. kamp. A-licenties in Enschede 
ranglijst B-toernooi, jeugd 
nederlandse senioren kamp. A-licenties in Zwolle 
nederlandse senioren kamp. A-licenties in Zwolle 
23e Maaslandteamtoernooi in Oss 
23e Maaslandteamtoernooi in Oss 
Back Hands Toernooi in Sint Willebrord, jeugd 
Back Hands Toernooi in Sint Willebrord, · senioren 
Brabantse kampioenschappen in Roosendaal, jeugd 
Brabantse kampioenschappen in Roosendaai, recr~tèn 
Brabantse kampioenschappen in Roosendaal, senioren 

NEDERLAND 
{HEREN) 
tegen 
POLEN 

NEDERLAND 
(DAMES) 
tegen 

HONGARIJE 

In de speelzaal van 
ttv Veldhoven 

In sporthal De Beuk . 
in Oudenbosch 

dinsdag 
3 - 11 - 1992 

aanvang 18.30 uur 
zaal open 18.00 uur 

tot 16 jr: 5,00 
ouder: 7,50 

Organisatie: 
ttv Veldhoven 

Voorverkoop: 040-538977 
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dinsdag 
10 -: 11 - 1992 

aanvang 18.30 uur 
z~al open 18.00 uur 

Entree: 5,00 

Organisatie: 
ttv Vice-Versa'51 

Voorverkoop: 01652-14270 



In de vorige Mixed gingen we in 
deze rubriek in op de vraag wat 
!:~Y ... .B.~9. ___ §.!?.r. __ '..~ uit Goirle eigen-
lijk voor een vereniging is, een 
tafeltennisclub met nevenaktivi
teiten of een omniclub met tafel
tennis en badminton als gelijk
waardige sporten. Het bestuur 
heeft inmiddels een beslissing 
genomen. De badmintongroep heeft 
een status gelijkwaardig aan ta
feltennis. Dat betekent o.a. dat 
de badmintongroep in de toekomst 
geen speeltijd meer hoeft af te 
staan aan tafeltennis. TTV Red 
Star 58 is daarmee dus een omni
club. 

Dat tafeltennisverenigingen crea
tief kunnen zijn bij het aanboren 
van geldbronnen bewijst A..:.I.:_T...:_C:::_~. 
:__z7 uit Aarle-Rixtel. Daar kUnnen 
tafels en stoelen uit de tafelten
nislîal gehuurd worden voor een 
feestje. Kosten :f 10,- voor leden 
en f 40,- voor niet-leden . Mis
schien een idee. 

Bij !!'..Y. __ QIIÇf_çI. ... ~~J.§Q.9 in Oss is 
de renovatie van het gedeelte van 
het clubgebouw onder het podiUm 
bijna gereed. Naar verluid is Pie
ter van Vollenhove benaderd voor 
de opening, maar hij heeft gewei
gerd. Er is geen piano aanwezig . 

Bi j !!Y.._ .. Y._~J_9.'l.J9.Y.~.Q zijn er ser i eu ze 
plannen om met Pinksteren 1993 een 
g-oep van circa 15 personen onder 
te brengen bij gastgezinnen. Nou 
gebeurt zoiets bij veel verenigin
gen, maar de groep die in Veldho
ven komt is afkomstig uit Tsjerkov 
Belaya, een plaatsje vlakbij Kiev 
in de Oekraïne. Het is een groepje 
jeugdige tafeltennissers en het is 
de bedoeling hen een totaal -pro
grarrma aan te bieden, waarbij ta
fel tennis vanzelfsprekend de nodi
ge aandacht zal krijgen. overigens 
ken ik nog een uitstekende tolk 
uit de voormalige Sovjet-Linie, die 
ook nog uitstekend kan tafelten-
nissen. 

TI.~ ..... I?.Y..~C-~ uit Eindloven organi
seert nog andere aktiviteiten, 
zoals bowlen, darten en biljarten. 
De winnaar moet een stukje 
schrijven voor het clubblad Wvttk, 
maar dat laat nog wel eens te wen
sen over . De leden hebben aan dat 
schrijven zo'n hekel, dat op de 
laatste biljartavond niemand de 
winnaar wilde zijn. 

De Bergse kampioenschappen werden 
altijd op zaterdag en zondag geor-
ganiseerd door !:J::.Y.: .... ~:t ___ t'.18-!:k:i..~.??.?.t 
uit Bergen op Zoom. Werden, want 
omdat de inschrijvingen op zondag 
voor de senioren erg tegenvielen, 
hebben ze daar iets anders op be
dacht . De jeugd verhuist nu naar 
de zondag en de senioren zullen 
hun wedstrijden op twee donderdag
avonden afwerken. Een tendens? 

Het bestuur van !:.!.~---~-~~-~~j.t; heeft 
op de ledenvergadering een be
leidsplan gepresenteerd. Een toe
komstplan waar de vereniging meer 
body mee krijgt. Het bestuur heeft 
al een begin gemaakt door enkele 
onderdelen uit dit plan handen en 
voeten te geven en gaat daar en
thousiast mee door. De leden wor
den in "Batgeheimpjes" opgeroepen 
daar op een of andere wijze een 
steentje aan bij te dragen. 

TTV Vice Versa '51 uit OJdenbosch 
·--·-··-··-·····-··--··-"-··----······-··-··········--·-·······-·· 
heeft weer het traditionele trai-
ningskamp achter de rug. Daarvoor 
gingen ze niet ver weg. De eigen 
hal fungeerde als lokatie en de 
bedoeling was dat iedereen bui ten 
in tenten zou slapen . Het weer 
zorgde er echter voor dat de twee
de nacht iedereen in de zaal 
sliep. Behalve trainen werden er 
heel wat gezelschapsspelletjes ge
speeld, video gekeken en was er 
als afsluiting een bonte avond. 
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