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NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 

Wat zal 1993 ons brengen? Allerlei 
voorspellers hebben melding ge
maakt van een waar rampjaar. Wei
nig zal ons bespaard blijven. 
Graag zou ik in hun voetsporen 
treden. Even roeren in een zwart 
kopje koffie of turen in een gla
zen b:il en zien wat de tafelten
nistoekomst ons brengt. In een 
visioen zag ik het volgende: 
Het hoofdbestuur vindt een sponsor 
die daarbij wel als eis stelt dat 
Jan Vlieg aftreedt. De topsporters 
protesteren omdat ze dat van hun 
eigenzinnige coach moeten, maar 
zijn in hun hart dolgelukkig. 
Bettine Vriesekoop wint de top 12 
door in de finale Mirjam Hooman te 
verslaan. 

Het afdelingsbestuur wordt uitge
breid en in juni kunnen we een 
nieuwe voorzitter benoemen. 
De Mixed gaat over in andere han
den. 
Het ledental van de NT1'.B zal iets 
groeien. 

Is de wens de vader van de gedach
te? Laten we in ieder geval allen 
hopen dat er van de bovengenoemde 
voorspellingen een aantal uitko
men. We gaan dan een goed 1993 
tegemoet. 

Johan Heurter. 

~~[[[~[~[~~~~~~~[~~[[11[[11~~~~~1n1~~~~1~J[[[[[[~~[[[[[[[[l]IIII]lIIII]l!]IJ 
Het afdelingsbestuur heeft in de 
maand januari twee led.en opgenomen 
in de ereraad. Bert de Graaf van 
ttv Breda werd opgenomen in de 
ereraad in zilver en Jac Reute
lingsperger van ttv JCIJ uit Vught 
in de ereraad in brons. 

Bert de Graaf ontving de onder
scheiding uit handen van afde-
1 ingsvoorzitter Raymond Gradus op 
de nieuwjaarsreceptie van ttv Bre
da op zondag 3 januari . De toeken
ning. geschiedde vanwege zijn enor
me verdienste voor de tafeltennis-

Mixed januari '93 - 1 



sport. Bert de Graaf is al 25 jaar 
correspondent van dagblad De Stem 
voor tafeltennis. Elk jaar 
schrijft hij aan het begin van de 
competitie ook een hele pagina in 
de krant over tafeltennis. Uit 
zijn stukken blijkt een positief 
kritische instelling ten opzichte 
van de tafeltennissport. 
Daarnaast is Bert de Graaf een 
zelfde periode lid van de uitsla
gendienst. Dankzij deze commissie 
kunnen de verenigingen nog voor 
het weekeinde beschikken over alle 
competitieresultaten via het bul
letin 'Rond de Tafel'. Maar voor 
de drie leden van de uitslagen
dienst betekent het wel dat ze elk 
weekeinde paraat moeten zijn bij 
de telefoon. 
Ook is Bc:tt de Graaf nog lid van 
de Bredase sportadviesraad. Hij 
vertegenwoordigt in deze commissie 
naast tafeltennis ook nog badmin
ton. 
Bert, namens de Mixedredaktie, 
hartelijk gefeliciteerd. 

Traditioneel z1Jn er in januari in 
de drie regio's de zogenaamde re
giovergaderingen. De redaktie be
zocht de vergadering in Veldhoven 
en heeft hiervan een kort verslag 
gemaakt. 

Jac Reutelingsperger was 12~ jaar 
voorzitter van ttv JCV uit Vught. 
Op zondag 10 januari nam hij tij
dens de nieuwjaarsreceptie af
scheid. In die 12~ jaar heeft Jac 
Reutelingsperger zich op diverse 
fronten ingezet voor het belang 
van de vereniging intern en voor 
haar uitstraling naar buiten, in 
Vught, regionaal en zelfs lande-
1 ijk. Binnen de vereniging heeft 

" hij ·bevorderd dat JCV vanaf 1983 
" kon beschikken over een eigen ac

commodatie. Op het sportieve vlak 
heeft hij het juiste evenwicht 
weten te bereiken tussen competi
tie- en recreatiesport. In de re
gio heeft hij gezorgd voor een 
plezierige samenwerking tussen de 
Vughtse tafeltennisverenigingen. 
Landelijk heeft hij bevorderd dat 
de Nederlandse A-Kampioenschappen 
gedurende vier jaar naar Brahmt 
werden gehaald. Al -met al reden 
genoeg voor het bestuur van JCV om 
Jac Reutelingsperger voor te dra
gen voor een onderscheiding. Het 
afdelingsbestuur heeft bij grote 
uitzondering besloten deze onder
scheiding uit te reiken. Normaal 
worden er bij een 12~jarig jubi
leum geen onderscheidingen uitge
reikt, maar voor Jac Reutelings
perger is dus een uitzondering 
gemaakt. Raymord Gradus reikte hem 
de ereraad in brons uit tijdens de 
nieuwjaarsreceptie. 
Jac, namens de Mixedredaktie, har-
tel ijk gefeliciteerd. 

In zijn openingswoord blikte voor
zitter Raymorrl Gradus terug op 
1992. Als negatief merkte hij met 
name de financiële toestand van de 
lardelijke organisatie aan. De 
sponsor is weggevallen, de subsi
die van WVC is weg en het leden
aantal valt tegen bij de niet-com
petitiespelers. Dat betekent be
zuinigen en contributieverhoging. 
Gemiddeld komt die verhoging neer 
op 3 gulden per lid. Ook hekelde 
hij de rol van bondscoach Jan 
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Vlieg, die in de pers nogal wat 
;a-okod.illentranen over de beslui
ten heeft gehuild. Door het optre
den van Vlieg is er in dé media 
een onjuist .beeld geschapen en van 
een NTIB-functionaris zou je beter 
verwachten. Positief noemde hij de 
aansprekende resultaten van de 
Brabantse jeugdspelers en dat een 
aantal verenigingen een accommoda
tie opende, of verbeterde. Ten 
slotte maakte hij zich ernstig 
zorgen over de samenstelling van 
het afdelingsbestuur. Vanwege zijn 
nieuwe werkkring in Den Haag 
treedt Gradus af als voorzitter 
van de afdeling Brabant. Tot op 
heden is er nog niemand gevonden 
die zijn taak over wil nemen. Ook 
is er nog een vacature voor Pers 
en Propaganda. Vandaar dat hij 
nogmaals een dringende oproep deed 
aan alle verenigirgen om na te 
denken over een oplossing. Een 
kandidaat hoeft niet per se voor-
zitter te worden. Het is mogelijk 
om intern met posten te schuiven. 
Tenslotte maakte hij de datum van 
de algemene ledenvergadering be
kend. Die is op vrijdag 4 juni in 
Breda, aanvang 19.30 uur. 

Punt 2 van de agenda was een me
ningspeiling over het voorstel om 
in de laagse jeugdklassen dezelfde 
soepele invallersregeling te gaan 
hanteren als in de seniorencompe
ti tie bij de dames 4e klasse en de 
heren 7e klasse. Het plan werd als 
een prima voorstel ervaren en op 
de algemene ledenvergadering zal 
er een definitief voorstel ter 
stemming voorliggen. 

Het afdelingsbestuur vindt het erg 
belangrijk da.t de verenigingen een 
.beleidsplan opstellen, maar alvo
rens daartoe kan worden overgegaan 
dient er een sterkte-zwakte analy
se gemaakt te worden en moeten de 
doelstellingen helder geformuleerd 
worden. Raymond Gradus brak een 
lans voor het maken van een .be
leidsplan per vereniging en zegde 
toe dat er nog voor de zomervakan
tie een thema-Mixed zou verschij
nen over dit onderwerp. Vand.aar 
ook de oproep aan alle verenigin
gen die reeds over een .beleidsplan 
beschikken dit op te sturen naar 
de Mixedredakteur. Hier kunnen we 
dan weer gebruik van maken bij het 

Over de deelname van de jeugdleden 
die competitie spelen bij de seni
oren lagen drie voorstellen met 
betrekking tot hun deelname aan de 
Brabantse kampioenschappen en de 
Regionale kampioenschappen. Zowel 
in West-Brabant als in de Regio 
Eindhoven koos de overgrote meer
derheid voor voorstel 1, dat de 
jeugd mag kiezen waar ze aan deel 
wil nemen. In de Regio Den Bosch 
was het verdeeld. Ongeveer de 
helft was voor voorstel 1 en de 
andere helft wilde alles zo laten 
als het nu was, dus dat ze deel 
moeten nemen bij de senioren. 

De bekercompetitie was vorig jaar 
zowel bij jeugd als senioren an
ders van opzet en kon toch nog 
afgewerkt worden. Dit jaar is er 
geen daling van het aantal teams 
meer. De hoop is dat het aantal 
teams het volgend seizoen weer zal 
toenemen. 

In de competitie kennen we twee 
verschillende systemen voor het 
tellen van de punten, het setpun
tensysteem (landelijk ingevoerd en 
inmiddels door 19 van de 21 afde-
1 ingen overgenomen) en het wed
strijdpuntensysteem (zoals dat in 
de afdeling Brabant gehanteerd 
wordt). Een aantal jaren geleden 
is in Brabant aan de verenigingen 
gevraagd of zij ook het setpunten-
systeem in wilden voeren. Dat was 
toen niet het geval. Die vraag 
ligt nu weer ter tafel. In alle 
regio's werd overduidelijk gekozen 
voor uniformiteit in de puntentel
ling, dus als 19 van de 21 afd~ 
lingen en de landelijke bond het 
setpuntensysteem hanteren, zou dat 
in .Brabant ook het geval moeten 
zijn. In de algemene ledenvergade
ring is dus een voorstel te ver
wachten. 

Adri Dam vertelde nog over de 
jeugdtrainercursus die inmiddels 
van start is gegaan bij ttv Luto 
in Tilburg en dat •. er ~~n themadag 
georganiseerd gaat wottj.en over . 
neveriaktiviteiten. Dat laatste zal 
samen met de stichting Sportservi
ce oord-Brabant gebeuren. Datum en 
plaats zijn nog niet bekend. 

samenstellen van die thema-Mixed. M. d 
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In de rondvraag merkte Frans v.d. 
Velden, de wedstrijdsecretaris van 
ttv Veldhoven, op dat de koppeling 
van teams die op maandag t/m vrij
dag spelen met de teams die op 
zaterdag spelen soms onlogisch is. 
Verder deelde Nico van Erp mee dat 
de Brabantse Kampioenschappen 1994 

De nieuwjaarsreceptie bij de 
Vughtse tafeltennisvereniging 
J.C.V. is altijd druk bezocht en 
gezellig. ZoIXlag 10 januari stond 
de bijeenkomst helemaal in het 
teken van het af scheid van voor
zit ter Jac. Reutelingsperger, die 
na 12~ jaar de voorzittershamer 
overgaf aan Guus van Woesik. 
Voor het zover was zette Jac Reu
tel ingsperger nog Sjef v.d. Zandt 
en Dick v.d. Krabben in het zonne
tje. Sjef v.d. Zandt werd door de 
ledenraad benoemd tot erelid voor 
zijn vele jaren van belangeloze 
inzet voor de hele vereniging. 
Dick v.d. Krabben, die al 12 jaar 
de veel eisende post van wed
strijdsecretaris vervult, werd lid 
van verdienste. 
Jac. Reutelingsperger vertelde 
tijdens zijn nieuwjaarsrede, dat 
hij er bewust voor gekozen heeft 
zijn functie na 12~ jaar neer te 
leggen. Hij achtte het nuttig en 
wenselijk dat er nieuw bloed in 
het JCV- bestuur kwam, zeker omdat 
uit eigen gelederen volop kwali
teit aanwezig is. Hij memoreerde 
bij zijn afscheid als belangrijk
ste wapenfeiten de aankoop en 
nieuwbouw van de zaal, waarvan met 
behulp van veel leden een tafel
tennisaccommodatie is gemaakt die 
maar op weinig plaatsen te zien 
is; de viering van het 40-jarig 
jubileum; de vele sportieve suc
cessen en de gezonde structuur bij 
JCV, zowel financieel als organi
satorisch. Hij merkte ook nog op 
dat hij het een voorrecht vond dat 
hij als Limb..trger bij JCV actief 
heeft mogen zijn. 

gehouden zullen worden in Rosma
len. De organiserende vereniging 
is ttv Vice Versa '64; voor de AB
meerkampen is een sponsor gevonden 
en het officialtoernooi wordt dit 
jaar gehouden bij ttv Tanaka in 
Etten-Leur op zondag 7 maart. 

Hierna kreeg Jac. Reutelingsperger 
van de voorzitter van de afdeling 
Brabant, Dhr. Gradus, te horen dat 
hij was opgenomen in de ereraad in 
brons van de NITB afdeling Bra
bant. 
Ton Willems, de voorzitter van de 
NKS afdeling ta.feltennis, speldde 
hem daarna de bond.sspeld van de 
NKS op. 

Namens het Vughtse College van B & 
W nam wethouder Burgmans afscheid 
van Jac. Reutelingsperger. De wet
houder wees bij deze gelegenheid 
op het belang van verenigingen als 
JCV voor Vught. Zonder al die ak
ti vi tei ten leeft de gemeenschap 
niet. 
Dhr. Rombouts dankte de scheidende 
voorzitter voor de uitstekende 
samenwerking tussen de Vughtse 
verenigingen (JCV-PJS-JEEP) en het 
Romboutstoernooi, dat ieder jaar 
gespeeld wordt door de Vughtse 
verenigingen, waarvan Jac. Reute
lingsperger mede-oprichter was. 
Hoogtepunt van het JCV Nieuwjaars
feest vormt altijd de alternatieve 
kampioenshuldiging, maar dit keer 
werd de scheidende voorzitter door 
Frans Elissen in de spot-lights 
gezet. 

P.A. Rombouts 
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Zaterdag 16 en zondag 17 januari 
organiseerde de Bergen op Zoomse 
vereniging Het Markiezaat de Bra
bantse titelstrijd in de Mervo-hal 
in Roosendaal. Op zaterdag streden 
423 jeugdigen (300 jongens en 123 
meisjes) om 36 titels op 64 ta
fels. Dat betekende 1239 wedstrij
den, waarvan 1080 enkels en dus 
159 dubbels. Meer wedstrijden dus 
dan vorig jaar in Helmond. Het 
verliep op zaterdag dan ook wat 
stroef en het tijdschema kon niet 
gehaald worden. 

Wens van ttv Vice Versa '51. De 
tweede prijs was voor Anja van 
Riel van ttv Waalwijk. Zij ontving 
een sporttas. De orgineelste in
zending was van F'loor Tebbe van 
ttv Belcrum, die een hoes voor een 
batje kreeg. Op zondag waren er 
283 deelnemers, 205 heren en 78 
dames, die 863 wedstrijden speel
den. Daarvan 748 enkels en 115 
dubbels. Op zondag verliep het 
toernooi goed. 

's Middags hebben afdelingsvoor
zitter Raymond Gradus en sponsor 
Eddy Posno de prijzen uitgereikt 
van de wedstrijd in de Mixed voor 
alle leden. De eerste prijs, een 
batje naar keuze, ging naar Ralph 

In deze Mixed treft u de winnaars 
en de uitslag van de verenigings
prijzen. Ook is het exclusieve 
Mixed-overzicht van de verenigin
gen met Brabantse kampioenen weer 
opgenomen. In een volgende Mixed 
komen we nog terug met een ver
slag je over o.a. het recreanten-
toernooi. 

UITSLAGEN JEUGD 
=============== 

JONGENS JUNIOREN ENKEL AB 16 deelnemers 
l D. Cloots (Hotak'68) 2 s. Bennenbroek (Budilial 
3/4 E . J. de Jong (Besboirene) 3/4 R. Heil (JCV} 

JONGENS JUNIOREN ENKEL C 35 deelnemers 
1 H. van Dooren (Oki) 2 D. de Vries (Stiphout) 
3/4 R . Clijsen (TIOSJ 3/4 s . v . d. Broek (Besboirene) 

JONGENS JUNIOREN ENKEL D 32 deelnemers 
1 J. Maas (Back Hands) 2 T. van Zandbeek (VVersa64) 
3/4 A. Gavilan (LUTO) 3/4 J. Kamma (Breda) 

JONGENS ASPIRANTEN ENKEL AB 15 deelnemers 
1 Th.v . d. Steen (Budilia) 2 R. Theuns (Hotak'68) 
3/4 s. Stoffels (Hotak'68l 3/4 M. Mayers (Okii 

JONGENS ASPIRANTEN ENKEL C 47 deelnemers 

21/17 21/15 

21/16 21/11 

21/11 21/16 

21/14 19/21 21/16 

1 J. Smeyers (Veldhoven) 2 D. Wels (TTCVNedlin) 21/19 21/18 
3/4 N. Braams (SonBreuqel) 3/4 Br. van Veldhov~n (Neverdespa) 

JONGENS ASPIRANTEN ENKEL D 41 deelnemers 
1 R. van Gils (Smash) 2 P. Verdonk (ROTS) 
3/4 Ma.v .d . Elst (JCV) 3/4 F. Peters (ROTS) 

JONGENS PUPILLEN ENKEL AB 23 deelnemers 
1 J. Looymans (Budilia) 2 J. Zijlrnans (TTCVNedlin) 
3/4 M. Wircx (Hotak'68) 3/4 T. Stoeldraaier (T.C.S.) 

JONGENS PUPILLEN ENKEL C 27 deelnemers 
1 o. v.d. Linden (Veldhoven) 2 J. Soree (Veldhoven) 
3/4 J. Sauer (RedStar 58) 3/4 P~ Stuart (RedStar 58) 

JONGENS PUPILLEN ENKEL D 34 deelnemers 
1 J. Wijninqs (Back Hands) 2 M. Kerkhof (Neverdespa) 
3/4 J. Verbunt {TIOS} 3/4 R. van Roosrnalen (Veldhoven) 

JONGENS WELPEN ENKEL A 5 deelnemers 
1 P . van Gemert (Veldhoven) 2 J. Luyken (Belcrum) 
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JONGENS WELPEN ENKEL D 25 deelnemers 
1 T. van Gorp (RedStar 58) 2 I. Martin (LUTO) 
3/4 A. van Dijke (Smash'76) 3/4 R. Wens (V.Versa'Sl) 

JONGENS JEUGDKLASSE 1 20 deelnemers 
1 D. Cloots (Hotak'68) 2 s. Bennenbroek (Budilia) 
3/4 B. Verleg (Veldhoven) 3/4 R. v.d. Steen (Budilia) 

JONGENS JEUGDKLASSE 2 53 deelnemers 

21/13 13/21 21/17 

21/14 21/14 

1 J. Looymans (Budilia) 2 H. van Dooren (Oki) 18/21 21/16 21/10 
3/4 G. van Berkel. (JCV) 3/4 R. Neynens (Budilia) 

JONGENS JEUGDKLASSE 3 95 deelnemers 
1 R. van Hest (Oki) 2 N. Braams (SonBreugel) 21/13 15/21 21/18 
3/4 J. Smeyers (Veldhoven) 3/4 J. van Lieshout CRedStar 58} 

JONGENS JEUGDKLASSE 4 73 deelnemers 
l P. Kooremans (Belcrurn) 2 O. v.d. Linden (Veldhoven) 22/24 21/9 21/14 
3/4 J. Schoone (V.Versa'Sl) 3/4 P. Verdenk (ROTS) 

JONGENS JEUGDKLASSE 5 59 deelnemers 
1 J . Wijnings (Back Hands) 2 R. Hansen (LUTO) 
3/4 I. Martin (LUTO) 3/4 M. Kerkhof (Neverdespa) 

JONGENS JUNIOREN DUBBEL 34 dubbels 
l H. van Dooren/D. Veenbrink (Oki) 
2 E.J. de Jong/M. Schoonus (Besboirenel 

JONGENS ASPIRANTEN DUBBEL 44 dubbels 
1 B. van Moll/M. Mayers (Oki) 
2 R. Bouwman/D. Wasser (Stiphout) 

JONGENS PUPILLEN DUBBEL 31 dubbels 
1 R. Neynens/J. Looymans (Budilial 
2 s. van Thoor/B. Bertens (Belcrum/Besboirenel 

JONGENS WELPEN DUBBEL 13 dubbels 
1 P. Kooremans/J. Luyken (Belcruml 
2 J. Schoone/R. wens (V.Versa'51) 

MEISJES JUNIOREN ENKEL B 16 deelnemers 
l J. Wenstedt (Besboirene) 2 M. Geertse (Besboirene) 
3/4 G. de Vocht (Stiphout) 3/4 M.v.d. Bosch (Neverdespa) 

MEISJES JUNIOREN ENKEL C 15 deelnemers 
1 R. van Hintum (Bergeijk) 2 s. Aarts (Waalwijk) 
3/4 S. Beek (TIOS) 3/4 M. van Haperen (Tanaka) 

MEISJES ASPIRANTEN ENKEL AB 24 deelnemers 
1 K. Wenstedt (Besboirenel 2 M. Neynens (Budilial 
3/4 s. Clijsen (TIOS} 3/4 P. Meeuwissen {Belcrum) 

MEISJES ASPIRANTEN ENKEL C 25 deelnemers 
1 K. Scheurkogel (Markiezaat) 2 L. Hansen (LUTO) 
3/4 R. Gelens (LUTO) 3/4 K. Clijsen (TIOS} 

MEISJES PUPILLEN ENKEL AB 11 deelnemers 
1 J. Schoone (V.Versa'Sl) 2 s. Verhoeven (Waalwfjk) 
3/4 A. Gabeler (Belcruml 3/4 A. v.d. Broek (SonBreugell 

MEISJES PUPILLEN ENKEL C 14 deelnemers 
1 c. Gelens (LUTO} 2 E. Schuurmans (TTCVNedlin) 
3/4 F. v.d. Lans (TTCVNedlin) 3/4 B. de Graaf (LUTO) 

MEISJES WELPEN ENKEL A 2 deelnemers 
1 A. Quak (Hotak'68l 2 D. Geubbels (Stiphout) 

MEISJES WELPEN ENKEL D 16 deelnemers 
1 B. Roovers (V.Versa'Sl) 2 K. van Nes (Hotak'68) 
3/4 A. de Krom (Hotak'68} 3/4 M. Vissers (JCV} · 

MEISJES JEUGDKLASSE l 19 deelnemers 
1 K. Wenstedt (Besboirene) 2 M. Geertse (Besboirene) 
3/4 G. de Vocht (Stiphout) 3/4 J. Wenstedt (Besboirene) 

MEISJES JEUGDKLASSE 2 38 deelnemers 
1 J. Schoone (V.Versa ' Sll 2 s. Verhoeven (Waalwijk) 
3/4 J. Brok {JCV) 3/4 J . Melissen (V.Versa'Sl) 
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MEISJES JEUGDKLASSE 3 36 deelnemers 
1 A. v.d. Broek (SonBreugel) 2 A. Gabeler (Belcrurn) 19/21 21/16 21/17 
3/4 I. Hopmans (V.Versa ' Sll 3/4 M. v.d. Broek (SonBreugel) 

MEISJES JEUGDKLASSE 4 30 deelnemers 
1 E. Schuurmans (TTCVNedlin) 2 F. v.d. Lans (TTCVNedlin) 16/21 21/17 21/18 
3/4 M. Doorn (Budilia} 3/4 o. Damen (Smash) 

MEISJES JUNIOREN DUBBEL 13 dubbels 
1 J. Wenstedt/M. Geertse (Besboirene) 21/16 16/21 21/17 
2 G. de Vocht/!. Wasser (Stiphout) 

MEISJES ASPIRANTEN DUBBEL 18 dubbels 
1 K. Wenstedt/N. Bertens (Besboirene} 21/23 21/16 22/2C 
2 M. Neynens/F. van Schaik (Budilia/Bergeijk) 

MEISJES PUPILLEN DUBBEL 9 dubbels 
1 J. Schoone/S. Verhoeven (V.Versa'Sl/Waalwijk) 
2 A. Gabeler/H. Jansen (Belcrum) 

MEISJES WELPEN DUBBEL 7 dubbels 
1 A. Quak/A. de Krom (Hotak ' 68) 
2 D. Geubbels/K. Teulings (Stiphout/VVersa64) 

UITSLAGEN SENIOREN 
================== 

HEREN ENKEL A 5 deelnemers 
1 F. Boute (OKI} 2 S. Verbeek (OKI) 
3/4 R. Vogelaar (T.C.S . ) 3/4 G. v.d. Braak (NeverDesp . ) 

HEREN ENKEL B 11 deelnemers 
1 M. Bottram (Veldhoven) 2 E. van Roovert (OKI) 
3/4 s. MC Ewan (Veldhoven) 3/4 E. van Roovert (OKI) 

HEREN ENKEL C 24 deelnemers 
1 E. Wouts (Back Hands) 2 D. Cloots (Hotak'68) 
3/4 M. Voerrnans (Besboirene) 3/4 G. van Dongen (OKI) 

HEREN ENKEL D 22 deelnemers 
1 P. van Mall (Valkenswrd) 2 T. de Wit {LUTO) 
3/4 E. Duivis (Valkenswrd) 3/4 M. Diepstraten (OKI) 

HEREN ENKEL E 28 deelnemers 

21/7 21/8 

21/18 21/17 

21/18 21/16 

21/14 21/17 

21/14 21/5 

l H. Smans (B.S . M.) 2 A. van Duerendenhollan (Smash'70) 11/21 21/14 21/12 
3/4 W. Tempelaars (Back Hands) 3/4 B. Jongenelen (V.Versa ' Sl> 

HEREN ENKEL F 42 deelnemers 
l E. Meerman (Markiezaat) 2 T. Vos (Bergeyk) 
3/4 P. v.d. Loo (RedStar 58) 3/4 R. Minkman (T.c . s.) 

HEREN ENKEL G 49 deelnemers 
1 R. v.d . Berg (Gageldonk) 2 P. v.d. Linden (Gaqeldonk) 
3/4 E. van Dorst (SIOS) 3/4 o. Bennik (Tanaka) 

HEREN ENKEL H 24 deelnemers 
1 W. Nuiten (Gageldonk) 2 E. vari Brakel (Vice Versa) 
3/4 H. Stokers (Rots) 3/4 Y. Musscher (Smash'70l 

HEREN ENKEL Sl 40 deelnemers 
1 F. Boute (OKI) 2 S. Verbeek (OKI) 
3/4 E. Wouts (Back Hands) 3/4 G. v.d. Braak CNeverDesp.) 

HEREN ENKEL S2 92 deelnemers 
1 P. van Mall (Valkenswrd) 2 J. Horst (Markiezaatl 
3/ 4 R. Verschuren (Tanaka) 3/4 R. van Geel (Bergeyk) 

HEREN ENKEL S3 70 deelnemers 
1 R. v . d . Berq (Gaqeldonkl 2 G. Jaspers (Back Hands) 
3/4 P. v.d. Linden (Gageldonk) 3/4 D. Bennik . CTanaka) 

HEREN DUBBEL A/B 9 dubbel s 
1 F. Boute/S. Verbeek (OKI) 
2 J. de Bijl/A . v . d. Burgt (OKI) 
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HEREN DUBBEL C 13 dubbels 
1 J. 't Hooft/L. Gijsen (Belcrum/LUTO) 
2 D. Cloots/P . de Graaf (Hotak'68) 

P.EREN DUBBEL D 10 dubbels 
1 P. van Moll/C. Prinsen (Valkenswrdl 
2 c. v.d. Hout/M. Leermakers {RedStar 58) 

HEREN DUBBEL E 15 dubbels 
1 A. van Duerendenhollan/C.van ' t Hof (Smash'70/Smash'76) 
2 R. Verstegen/J. v.d. Ven (SIOS) 

HEREN DUBBEL F 20 dubbels 
l F. v.d. Kieboom/R. Minkman (T.C.S.) 
2 T. Martens/B. Vrijbergen (VVersa64) 

HEREN DUBBEL G 18 dubbels 
1 p: v.d . Linden/R. v.d. Berg (Gageldonk) 
2 s. Tousain/R . Brandt (V.Versa'Sl) 

HEREN DUBBEL H 7 dubbels 
1 Y. Musscher/W. Hopmans (Smash'70) 
2 H. Stokers/A. Lo (Rots) 

DAMES ENKEL A 8 deelnemers 
1 M. Gool (Besboirene) 2 B. Koning (Veldhoven) 
3 c. Marsmaq (Veldhoven) 

DAMES ENKEL B 12 deelnemers 

21/15 12/21 21/10 

21/7 21/14 

21/18 21/11 

21/13 16/21 23/21 

21/17 21/19 

21/18 16/21 21/13 

21/17 21/19 

1 M. Timmermans (Veldhoven) 2 M. Musters (Markiezaat) 21/11 17/21 23/21 
3/4 E. van Deurzen (LUTO) 3/4 E. v . d. Heijden (LUTO) 

DAMES ENKEL C 13 deelnemers 
1 C. v.d. Putten (A.T . T.C.) 2 M. Bovenlander CW .v.Zoelen) 11/21 22/20 21/15 
3/4 M. Withagen (TC0'78) 3/4 J. van Osta (Smash'70) 

DAMES ENKEL D 25 deelnemers 
1 P . van Keme~ade (Taveres) 2 M. Twardy (Bud ilia) 21/16 21/11 
3/4 J. van Zundert (V.Versa'5ll 3/4 P . van Kemenade (Taveres) 

DAMES ENKEL E 11 dee 1 nemers 
l M. van Berkel (Stiphout) 2 A. v.d. Hoff (V.Versa'Sl) 
3/4 H. de Kok (Markiezaatl 3/4 H. Tousain (V.Versa'51) 

DAMES ENKEL F 9 deelnemers 
R. Lukassen (Stiphout) 
E. Kraus (V.Versa'51) 

2 A. van Eck (Stiphout) 

D~.MES ENKEL Sl 33 deelnemers 
1 M. Gool (Besboirene) 2 c. Marsman (Veldhoven) 
3/4 B. Koning (Veldhoven) 3/4 H. Heeren (Hotak'68) 

D~.MES ENKEL 52 45 deelnemers 
1 M. Twardy (Budilia) 2 P. van Kemenade (Taveres) 
3/4 K. Mertens (Belcrum) 3/4 J. van Akkeren (Belcrum) 

DAMES DUBBEL A/B 9 dubbels 
1 J . Meeus/M. Gool (Hotak'68/Besboirene) 
2 ?. Staps/E. van Deurzen (LUTO) 

DAMES DUBBEL C 9 dubbels 
1 E. Verdonck/Y. Derksen (Markiezaat/Stiphout) 
2 M. Bovenlander/A. Suykerbuyk (W.v.Zoelen) 

DAMES DUBBEL D B dubbels 
l H. Twardy /M . Twardy (Budilia) 
2 P. van Kemenade/A . Smans (Taveres) 

DAMES DUBBEL E/F 8 dubbels 
l N. Dekkers/A. v.d. Hoff (V.Versa'51) 
2 M. van Berkel/!. van Beek (Stiphout) 
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MEISJES: 

1. Besbo Irene 34 pt . 
2. Vice Versa '51 18 pt. 
3. TTCV/Nedlin 14 pt. 
4. Waalwijk 13 pt. 
5. llJfO 10 pt. 

Budilia 10 pt. 
Belcrum 10 pt. 

DAMES: 

1. Budilia 18 pt. 
2. Taveres 14 pt. 

Stiphout 14 pt. 
4. Veldhoven 10 pt. 

Vice Versa '51 10 pt . 
Besbo Irene 10 pt. 

JONGENS: 

1. Veldhoven 
2. Budilia 
3. Ho tak '68 
4. OKI 
5. Never Despair 

HEREN: 

1. Gageldonk 
2. OKI 
3. Valkenswaard 
4. Back Hands 
5. Bergeyck 

46 pt. 
40 pt. 
38 pt. 
32 pt. 
30 pt. 

46 pt. 
31 pt. 
30 pt. 
22 pt. 
21 pt. 

Ons gebruikelijke overzicht van de verenigingen die titels vergaarden op de 
Brabantse Kampioenschappen. Iedere titel levert een punt op. In het dubbel 
krijgt elke speler een half punt. Tussen haakjes staan de punten van vorig 
jaar. 

VERENIGING: JEUGD: SENIOREN: TOTAAL: 

1. Besbo Irene 5 (2~) 2~ (-) 7~ ( 2~) 
2. OKI 4 (3) 3 ( 2) 7 {5) 
3. Budilia 4 (3) 2 ( 1) 6 ( 4) 
4. Veldhoven 3 (4li) 2 ( 5) 5 (9~) 
5. Ho tak '68 4 (-) li ( 1) 4~ (1) 

Vice-Versa ' 51 3~(4) 1 ( 1) 4~ (5) 
7. Back Hands 3 (1) 1 ( 211) 4 (3~) 

Gagel donk - (-) 4 (-) 4 (-) 
9. Valkenswaard - (-} 3 (-) 3 (-) 

10. Belcrum 2 ( 211) ~ (1) 2li (3~) 
Markiezaat 1 ( 2) 1 li ( 1) 2~ (3) 
Stiphout - (-) 2~ (-) 2~ (-) 

13. LUTO 1 (1) ~ (1~) 1~ ( 2\i) 
Smash '70 - (-) 1 li (-) 1~ (-) 

15. ATTC '77 - (-) 1 ( 3) 1 (3) 
Bergeijk 1 ( 1) ( 1) 1 ( 2) 
BSM - (-) 1 ( 1) 1 (1) 
Red Star '58 1 (-) (-) 1 (-) 
Smash 1 (-) (-) 1 (-) 
Son & Breugel 1 (3) (-) 1 ( 3) 
Taveres - (-) 1 (-) 1 (-) 
TCS - (-) 1 (2) 1 ( 2) 
TTCV/Nedlin 1 (-) (-) 1 (-) 

24. Smash '76 - (-) ~ (-) ~ (-) 
Waalwijk ~ ( 1) ( 1) ~ ( 2) 
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REACTIE VAN EEN PRIJSWINNAAAR. 

Tijdens de Brabantse Kampioen
schappen in Roosendaal werden de 
prijswinnaars van de puzzel in de 
speciale Mixed verblijd met hun 
prijs. De afdelingsvoorzitter 
'plukte' de kinderen uit de sport-
hal en overhandigde de prijzen. 
Van een van die winnaars ontvingen 
we onderstaande reactie: 

Ik ben Ralph Wens, 11 jaar, en ik 
woon in Oudenbosch. Tijdens de 
Brabantse Kampioenschappen op za
terdag 16 januari kreeg ik een 
prijs die ik gewonnen had met een 
puzzel in de Mixed. 
Ik mocht bij Posno Sport een nieuw 
batje uitzoeken. 

Op vrijdagavond 18 december heeft 
ttv Kadans in Best weer het jaar-
1 i jkse bestuurstoernooi voor de 
Regio Eindhoven georganiseerd. 
Deze keer waren er 38 deelnemers, 
waaronder ook drie leden van het 
Afdelingsbestuur. Er waren zeven 
poules gemaakt, ingedeeld naar 
sterkte. Hoewel presteren mag, 
stond de gezelligheid voorop. Het 
toernooi duurde tot 0.00 uur en 
daarna volgde de prijsuitreiking. 
Die prijswinnaars waren: 
Poule A: 
1. Ton Bouw (F.en en Twintig) 
2. Peter v.d . E'ynde (F.en en Twin
tig) 

Ik zit al twee jaar op tafeltennis 
en ik vind het een leuke sport. 
De club waar ik bij tafeltennis is 
Vice Versa '51 uit Oudenbosch . Ik 
train drie keer per week. Ik speel 
competitie (4e jongensteam) en doe 
ook vaak mee aan toernooien. Op 16 
januari deed ik mee aan de Bra
bantse Kampj.oenschappen. In de 
open klasse haalde ik de halve 
finale en toen werd ik uitgescha
keld. Ook in de Welpen D klasse 
werd ik uitgeschakeld door dezelf
de tegenstan:!er. Met het dubbel 
kwam ik samen met Jacco Schoone in 
de finale en daar verloren we. Ik 
vond het een leuk toernooi. Het 
liep alleen wel erg uit. 

RAL.PH WENS 

Poule B: 
1. Karel v.d. Putten (ATTC '77) 
2. Guus Geerts (Kadans) 
Poule C: 
1 . Jeroen de Groot (Kadans) 
2. Jan Pellegrino (Flash) 
Poule D: 
1. Ed Tromp (Flash) 
2. Ria Elshof (afdelingsbestuur) 
Poule E: 
1. Cor Verhaeg (ATIC '77) 
2. Annemiek Smans (Taveres) 
Poule F: 
1. Jan v.d. Moosdijk (Kadans) 
2. D. Naber (MI1V) 
Poule G: 
1. 1hed Fallaux (Veldhoven) 
2. Jean Paul Itegem (Taveres) 
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dames enkel A: 

dames enkel B: 

dames enkel C: 

dames enkel D: 

dames enkel E: 

dames enkel F: 

dames extra 1: 

dames extra 2: 

dames dubbel AB: 

dames dubbel CD: 

dames dubbel EF: 

heren enkel AB: 

heren enkel C: 

heren enkel D: 

heren enkel E: 

heren enkel F: 

heren enkel G: 

heren enkel H: 

heren extra 1: 

heren extra 2: 

heren extra 3: 

heren dubbel AB: 

heren .dubbel C: 

heren dubbel D: 

heren dubbel E: 

heren dubbel F: 

1. Femke Hermus (Hotak • 68) 
2. Petra Staps (1.uto) 21-16 21-13 
1. Ellen v.d. Heyden (I..uto) 
2. Monique Musters (Markiezaat) 21-12 22-20 
1. Janneke Slokkers (Markiezaat) 
2. Marjolein Bos (Smash '70) 13-21 21-11 21-14 
1. Yvonne fultman (Markiezaat) 
2. Jeanine van Akkeren (Belcrum) 21-18 13-21 21-7 
1. Arieke Knook (Breda} 
2. Monique Meijeren (BSM) 21-14 21-17 
1. Brigitte Gorissen (Besbo Irene) _ 
2. Els Kraus (Vice Versa '51) 21-12 21-19 
1. Femke Hermus (Hotak '68) 
2. Ellen v.d. Heijden (1.uto) 21-18 10-21 21-6 
1. Claudia van Peer (Vice Versa '51) 
2. Patricia van Kemenade (Taveres) 
1. Hermus/Meeuws (Hotak '68) 
2. Musters/Slokkers (Markiezaat) 21-12 15-21 21-11 
1. Verdonck/Bultman (Markiezaat) 21-19 21-15 
2. Bos/van Aalst (Smash '70) 
1. Knook/Tooten (Breda) 21-11 21-15 
2. Gorissen/Koenraadt (Besbo Irene/TCS) 
1. Gert Gosselink (Hotak '68) 22-20 21-19 
2. Rijn Vogelaar (TCS) 
1. F.dwin Wouts (Back Hands) 21-16 21-14 
2. Paul de Graaf (Hotak '68) 
1. Marco van Opstal (Belcrum) 21-16 11-21 21716 
2. Gerry Nijkamp C.Belcrum) 
1. Oîristian van 't Hof (Smash '76) 19-21 21-16 21-14 
2. William Tempelaars (Back Hands) 
1. Ronald Minkman (îCS) 21-10 21-13 
2. F.dwin van Kasteele (Vice Versa '51) 
1. Harry v.d. Buys (Breda) 21-17 21-17 ~ 
2. Dolf Bennik (îaveres) ~}}l 
1. Yvo van Musscher (Smash '70) 21-7 21-19 A. 
2. Arjan de Bruijn (fuck Hands) 
1. Twan Jansen (Hotak '68) 21-11 21-10 
2. John de Bijl (OKI) 
1. Rob Verschuren (îanaka) 15-21 22-20 21-19 
2. Piet Raaymakers (Back Hands) 
1. Jan Hendriks {Besbo Irene) 21-18 21-12 
2. Ronnie Oonincx (Back Hands) 
1. T Vogelaar/Janssen (Hotak/TCS) 21-12 21-15 
2. Ridder/Drenth (Hotak '68) 
1. Mertens/Wouts (Back Hands) 20-22 21-16 21-19 
2. Cloots/de Graaf (Hotak '68) 
1. Emmerik/Nijkamp (Belcrum) 21-8 14-21 21-17 
2. de Bruijn/Tempelaars (Back Hands) 
1. v Dueren den Holl13-nder/Gommers (Smash '70) 
2. Mertens/Lauwerijssen (fuck Hands)18-21 22-20 21-19 
1. Monsieurs/v.d. Kasteele (fuck H/Vice V '51) 22-24 21-8 

21-19 
2. v Nispen/Roosenboom (fuck H/Vice Versa '51) 

heren dubbel GH: 1. v Logten/van Rijn (Elshout) 17-21 21-14 21-16 
2. Jaspers/Schijven (Back Hands) 
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Het Back Hands Toernooi is ge
spee ld op 9 en 10 januari 1993. De 
redaktie heeft alleen de uitslagen 
van zondag van de senioren ontvan
gen. We beperken ons tot de num
mers 1 en 2. 

Elk half jaar publiceren we in de 
Mixed een overzicht van de resul-· 
taten van de Brabantse teams in de 
landelijke competitie. Deze keer 
de resultaten van de najaarscompe
titie 1992. 

meisjes A-klasse 
Besbo Irene 1 is tweede geworden 
met 59 punten en mag door dit uit
stekerde resultaat in de voor
jaarscompetitie uitkomen in de 
kampioensklasse. 

meisjes ~lasse 
Vice Versa '51 1 en Stiphout 1 
werden kampioen met resp. 84 en 58 
punten. Beide teams promoveren 
naar de A-klasse. Vice Versa '51 2 
werd tweede met 63 punten en pro
moveert ook naar de A-klasse. 
Veldhoven 1 werd met 41 punten 
laatste, evenals Belcrum 1 . Het 
Bredase team had slechts 15 punten 
en komt de nieuwe competitie uit 
in de C-klasse. 

meisjes C-klasse 
Bergeijk 1 werd kampioen met 70 
punten en promoveert naar de B
klasse. Veldhoven 2 werd met 66 
punten tweede, evenals TICV/Nedlin 
1. Dit laatste team scoorde 63 
punten. F.en derde plaats was er 
voor Tios '67 1 met 56 punten en 
Vice Versa '51 3 met 40 punten. 
Bergeijk 2 werd met 48 punten 4e, 
Never Despair 1 (met 51 punten) en 
Het Markiezaat (met 32 punten) 
vijfde en Besbo Irene 2 met 23 
punten zesde. 

jongens A-klasse 
Budilia 1 werd met 31 punten laat
ste. 

Verenigirigsprijs senioren: 
1. Back Hands 3~ punten 
2. Hotak '68 26~ punten 
3. Be 1 crum 1 ~ punten 
4. Markiezaat 16 punten 
5. Smash '70 13 punten 

jongens B-klasse 
OKI 1 en Bes.bo Irene 1 werden al
lebei tweede met resp. 66 en 54 
punten. Van deze twee teams speelt 
OKI in de voorjaarscompetitie in 
de A-klasse. The Back Hands 1 werd 
met 56 punten derde, Veldhoven 1 
met 45 punten vierde en Waalwijk 1 
met 46 punten vijfde. 

jongens C-klasse 
OKI 2 en Belcrum 1 werden kampioen 
met resp. 86 en 74 punten. Beide 
teams promoveren naar de ~lasse. 
Derde plaatsen waren er voor JCV 
1, Tios '67 1, Never Despair 1 en 
Hotak '68 1 met 59, 58, 54 en 49 
punten. TCS 1 werd met 48 punten 
vierde. 

dames eredivisie 
Besbo Irene 1 werd met 49 punten 
derde. 

dames le divisie 
Veldhoven 1 werd met 55 punten 
tweede en Hotak '68 1 met eveneens 
55 punten derde. 

dames 2e divisie 
lllto 1 werd met 68 punten kampi
oen. Voor JCV 1 (59 punten), Never 
Despair 1 (57 punten) en Veldhoven 
2 (52 punten) waren er 3e plaat
sen. The Back Hands 1 werd met 43 
punten vierde en vijfde plaatsen 
waren er voor OKI 1, Stiphout 1 en 
JCV 2 met resp. 41, 40 en 35 pun
ten. Alleen JCV 2 degradeert naar 
de 3e divisie. 

dames 3e divisie 
Het Markiezaat 1 werd met 63 pun
ten kampioen en promoveert naar de 
2e divisie. Voor Red Star '58 1 
was er met 50 punten een derde 
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plaats. Vierde werden PJS 1 met 50 
punten, Belcrum 1 met 47 punten en 
Vice Versa '51 1 met 45 punten. 
Hotak '68 2 werd met 41 punten 
vijfde en Het Markiezaat 2 met 26 
punten zesde . Dit laatste team 
degradeert hierdoor naar de 4e 
divisie. 

dames 4e divisie 
Smash '70 1 en Red Star '58 2 wer
den kampioen met 76 en 68 punten. 
Beide teams promoveren naar de 3e 
divisie . A'ITC '77 1 werd met 65 
punten tweede. Derde plaatsen wa
ren er voor Unicum 2 (58 punten), 
Never Despair 2 (56 punten) en 
A'ITC ' 77 2 (53 punten). Stiphout 2 
(47 punten), JCV 3 (44 punten) en 
Vice Versa '51 2 (41 punten) wer
den vierde. Will van Zoelen 1 was 
met 36 punten vijfde en Een en 
Twintig 1 met 34 punten zesde. 

Er degradeerde geen enkel dames
team naar de afdeling en uit de 
afdeling gaan BSM 1 en BSM 2 de 
vierde divisie versterken. 

heren le divisie 
OKI 1, met 100% scores van Frank 
Boute en Bettine Vriesekoop, werd 
kampioen met 120 punten . Hierdoor 
promoveert dit team naar de eredi
visie, zod.at Brabant in de voor
jaarscompetitie eindelijk weer 
vertegenwoordigd is in de hoogste 
klasse bij de heren. TCS 1 en 
Veldhoven 1 werden derde met resp. 
91 en 84 punten. JCV 1 werd met 75 
punten vijfde en TTCV/Nedlin 1 met 
51 punten zesde. Beide teams de
graderen naar de 2e divisie. 

heren 2e divisie 
Never Despair 1 werd met 69 punten 
tweede. OKI 2 legde met 53 punten 
beslag op een derde plaats. Besbo 
Irene 1 werd met 36 punten vijfde 
en OffC/Cf Holland met 23 punten 
zesde, waardoor deze twee teams 
degraderen naar de 3e divisie. 

heren 3e divisie 
Renata 1 werd met 61 punten kampi
oen en promoveert naar de tweede 
divisie. Hotak '68 1 werd met 57 
punten vijfde. TICV/Nedlin 2 legde 
met 52 punten beslag op een derde 
plaats en zowel Veldhoven 2 (50 
punt en) als Besbo Irene 2 (46 pun
ten} werden vierde . 

heren 4e divisie 
Belcn.un 1, Hotak '68 2, 'ITCV/Ned
lin 3 en Luto 1 werden kampioen 
met resp. 81, 76, 62 en 62 punten. 
Zij promoveren alle vier naar de 
derde divisie. Never Despair 3, 
Valkenswaard 1 en Besbo Irene 3 
werden tweede met resp. 61, 54 en 
51 punten . 1ne Back Hands 1 met 59 
punten en Bergeijk 1 met 57 punten 
werden derde . Vierde plaatsen wa
ren er voor Never Despair 2 met 54 
punten en Belcrum 2 met 49 punten. 
Van Liempd Ass 1 met 45 punten. 
OKI 3 met 42 punten en JCV 2 met 
40 punten werden vijfde en OKI 4 
met 41 punten 6e. De vier laatst 
genoemde teams degraderen naar de 
afdeling. Uit de afdeling zijn 
stiphout 1, The Back Hands 2 en 
Veldhoven 3 gepromoveerd naar de 
vierde divisie. 

voorjaarscompetitie 1993 
In de voorjaarscompetitie van de 
landelijke competitie komen de 
volgende Brabantse teams uit: 

meisjes kampioensklasse : Besbo 
Irene 1 
meisjes A: Vice Versa ' 51 1 en 2, 
Stiphout 1 
meisjes B: Bergeijk 1, Veldhoven 1 
meisjes C: Bergeijk 2,- Tios '67 1, 
Het Markiezaat 1, 'ITCV/Nedlin 1, 
Vice Versa '51 3, Besbo Irene 2, 
Belcrum l, Veldhoven 2. 
jongens A: B..ldilia l, OKI 1 
jongens B: Besbo Irene 1, Belcrum 
1, Waalwijk 1, Veldhoven 1, The 
Back Hands 1, OKI 2 
jongens C: Budilia 2, Never Des
pair 1, JCV 1, Hotak '68 1, TCS 1, 
Tios '67 1 
dames eredivisie: Besbo Irene 1 

.dames le divisie: Luto 1, Hotak 
' 68 1, Ve ldhoven 1 
dames 2e divisie: The Blek Hands 
1 , Never Despair 1, OKI 1, JCV 1. 
Het Markiezaat 1, Veldhoven 2, 
stiphout 1 
dames 3e divisie : Belcrum 1, Hotak 
' 68 2. Uni cum 1, Smash ' 70 1, Red 
Star '58 1 en 2, JCV 2, PJS 1, 
Vice Versa ' 51 1, Budilia 1 
dames 4e divisie: JCJ 3, Stiphout 
2, ATTC '77 1 en 2, Unicum 2, E.en 
en Twintig 1, Het Markiezaat 2, 
BSM 1 en 2, Will van Zoelen 1, 
Never Despair 2, Vice Versa '51 2 
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De eredivisiewedstrijd van ttv OKI 
in Eindhoven tegen Kluis uit Ge
leen die zaterdag 22 januari zou 
plaats vinden is op het laatste 
moment afgelast. De spelers van 
Kluis raakten op weg naar Eindho
ven betrokken bij een verkeerson
geval. Ze konden hun weg toch ver
volgen, maar bij aankomst in Eind
hoven klaagden de spelers over 
pijn in de nek en hoofdpijn. Na 
overleg werd besloten de wedstrijd 
uit te stellen. Dat is tenminste 
een heel wat sportievere houding 
dan in het profvoetbalwereldje. 

Daar kon Telstar niet beschikken 
over 12 spelers en wilde daarom de 
wedstrijd in en tegen RBC uit Roo
serrlaal uitstellen. Nee, zei RBC, 
daa.rmee aangevend wat men onder 
sportiviteit verstaat. Gel~i~ 
hebben we bij het tafeltennis in 
de gaten dat onze tegenstanders · 
ook mensen zijn, waar we op een 
sportieve en gezellige manier mee 
omgaan. 

De Pers en Propaganda Commissie 
van de afdeling Brabant is opgehe
ven. De werkwijze voldeed niet 
meer. Het afdelingsbestuur wil bij 
deze de leden van deze commissie 
nogmaals hartelijk dank zeggen 
voor hun inzet. In de nieuwe werk
wijze is gekozen voor twee pro
jectgroepen. In de projectgroep 
"nevenbonden" hebben zitting Cees 
van Roosen:iaa l , Arno van Esch en 
Jan furgers. De projectgroei? "Wee~ 
v.h. tafeltennis" bestaat uit Adri 
Dam, Henny in 't Zan:it en Thed 
.Fallaux-Poodt. 

De algemene ledenvergadering van 
de afdeling Brabant wordt gehouden 
op vrijdagavond 4 juni in Breda. 
De vergadering begint om 19.30 
uur. De stukken voor deze vergade
ring ontvangt u begin mei. 

De afdeling Brabant heeft een 
prijzenkast. Sinds een half jaar 
zijn de trofeeën te bewonderen bij 
ttv Besbo-Irene. Daar hangt nu in 
de kantine van deze Tilburgse ver
eniging onze prijzenkast. Gekozen 
is voor de lokatie Tilburg, omdat 
bij ttv Besbo-Irene relatief veel 
afdelingsactiviteiten plaatsvin
den, Tilburg centraal ligt en het 
een B-accommodatie is. 

Op 21, 22 en 23 mei zullen vier 
spelers van ttv Tios '67 uit Til
burg, in het kader van een actie 
gericht op het verwerven van mid
delen voor een nieuw clutgel:x:iuw, 
een aanval gaan doen op het Bene
lux-duurrecord tafeltennissen. Dat 
record voor dubbels staat nu op 
ruim 55 uur. Het doel is om een 
verwerving te krijgen in het Groot 
Guinness Record Boek. Qn de kans 
van slagen te vergroten wordt ge
start met twee dubbels. De vier 
spelers zijn Arno van Esch, Leon 
van Esch, Paul Mutsaers en Chris 
van Dijk. Naar schatting moeten er 
240 wedstrijden gespeeld worden en 
Tics ' 67 zoekt nog verenigingen 
die als tegenstander willen funge
ren. Hebt u interesse, neem dan 
contact op met Ton Haselbeke, tel. 
013-676097 (overdag: Olü-4081501). 

Op zorxiag 7 maart organiseert ttv 
Besl:x:i Irene voor de 6e maal een 
recreanten tafeltennistoernooi. U 
kunt nog tot 20 februari inschrij
vèn bij Mai:-jo van Hooff, Kruis
straat 21, 5014 HR Tilburg. 

Plakken mag niet meer! Sinds 1 
januari 1993 is het door de ITI'F 
verboden bij evenementen die on:ier 
haar auspiciën vallen. De reden is 
dat sommige lijmsoorten kankerver
wekkende stof fen zouden bevatten. 
Bij 'Uit de clubbladen' leest u 
'een leuke reactie op dit verbod. 
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9e Bestuurstoernooi Regio Den 
Bosch een gezellige happening. 

O'fTC!CT Holland organiseerde op 
vrijdag 4 december voor de 9e maal 
het bestuurstoernooi voor bestuur
ders van verenigingen uit de Regio 
Den Bosch. 
Ondanks dat enkele verenigingen 
hadden afgezegd (ivm St.Nicolaas
avond?) hadden toch nog een 36-tal 
bestuurders van 9 verenigingen 
zich aangemeld. 
Verdeeld in twee klassen werd fa
natiek gestreden om de prijzen. 
In de A klasse (t/m 5e klasse) 
stonden in de halve finale tegen
over elkaar A.v.d.Heijden (OITC/CT 
Holland) en G.v.d .Wielen (De 
Mand). Het was laatstgenoemde die 
zich toch enigszins verrassend 
plaatste voor de finale door met 
21-15, 18-21 en 21-14 te winnen. 
De andere halve finale won J. v. 
Veldhoven (Vice Versa '64) eenvou
dig van M.Koolen (v.LiemJ,Xi Ass.) 
met 21--10 en 21- 12. 
In de finale was het de 57-jarige 
J.v.Veldhoven die in een goede 
wedstrijd G.v.d.Wielen versloeg 
met 16-21, 21-18 en 21-18. 
In de B klasse stond in de halve 
finale W.Mandemakers (Rally) te
genover H.v.Vlijmen (Vice Versa 
Oss). De Rally-bestuurder versloeg 
met 21-15 en 21-14 de voor het 
eerst deelnemende bestuurder van 
Vice Versa Oss. 

In de andere halve finale stond 
een tweede Vice Versa Oss-bestuur
der, nl L.v.Doorn. Maar ook hij 
moest zijn meerdere erkennen in de 
tegenstander nl . in P. v. Grin-:>ven 
(G'Effect) en wel met 21-16 en 22-
20. 
In de finale was W.Mandemakers 
duidelijk sterker dan P.v.Grins
ven. Deze werd dan ook met 21-16 
en 21-12 naar de tweede plaats 
verwezen. 

De verenigingsprijs ging voor de 
vijfde maal en nu definitief naar 
OITC!CT Holland met 14 punten. De 
Mand was goede tweede met 12 pun
ten. 

Eindstarrl verenigingsprijs : 

1 OITC!CT Holland 14 pnt. 
2 De Mand 12 pnt. 
3 Vice Versa '64 11 pnt. 
4 Vice Versa Oss 8 pnt. 
5 Rally 7 pnt. 
6 De Rots 

v.Liempd Ass. 6 pnt. 
8 G'Effect 5 pnt. 
9 ITCV/Nedlin 2 pnt. 

Na afloop van het toernooi reikte 
toernooileider Nico v.Erp de "al
ternatieve" prijzen uit. &:iven
dien was de Goede Sint de deelne
mers (sters) niet vergeten en had 
hij ervoor gezorgd dat naast de 
hapjes die tussendoor gretig af
trek vonden, er voor iedereen een 
chocoladeletter was. 
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NIEXJWE FORMULE MAASLAtIDI'QERNI 
EEN SUCCES. 

In het weekeinde van 2 en 3 janua-
.· ri organiseerde OITC/CT-Hol land 
voor de 23e keer het Maasland.team
toernooi. 
Dit jaar was gekozen voor een 
nieuwe opzet.Voor de eerste maal 
speelde in een landelijk toernooi 
de jongens en meisjes en de dames 
en heren in gemengde klassen. 
In overleg hierover met de lande-
1 ijke CIW had OTfC/CT-Holland 
hiervoor toestemming gekregen. Dit 
in eerste instantie voor 2 jaar. 
Maar gezien de vele positieve re
acties van zowel de vrouwelijke 
als de mannelijke deelnemers lijkt 
er nu al geen twijfel over te l::>e
staan dat de gemaakte keuze een 
juiste is. 
Bovendien is het aantal vrouwelij
ke deelnemers verdubl::>eld. Bij de 
jeugd namen dit jaar 32 meisjes 
deel. In 1991 waren er dit 12. Bij 
de senioren een zelfde l::>eeld. Dit 
jaar 32 dames tegenover in 1991 16 
dames. 
Het aantal teams steeg dit jaar 
met niet minder dan 36. 
Van de 137 deelnemende teams waren 
er bovendien 17 teams gemengd. 

Op een kleine uitzondering na ziet 
het er naar uit dat de inschaling 
van de meisjes/dames, resp. bij de 
jongens/heren, goed is geslaagd. 

Jeugd: 
Bij de jeugd werd gespeeld in 5 
klassen. 
In de jeugd 1 (jongens junio
ren/aspiranten A/B) stonden in de 
finale Red Stars en Belcrum. 
Het team van Red Stars bleek dui
delijk sterker dan het Bredase 
team. Met 5-0 was de zege voor de 
Noord Limburgers. 
In de jeugd 2 (Jongens junioren en 
aspiranten C, pupillen A, meisjes 
junioren A/B en aspiranten A) wa
ren van de 4 teams in de halve 
finale niet minder dan 3 teams 
meisjes teams. 

In de finale waren het wel de jon
gens van &ck Hands (J . Maas/ D. 
Vissenberg) die de Blue star meis
jes (J in 't Zandt en R Elshof) 
naar de tweede plaats verwezen. 
In de klasse 3 (Jongens junioren 
D, pupillen B, welpen A en meisjes 
aspiranten B en pupillen A) was 
het ook een team van Back Hands 
dat met de le prijs ging strijken. 
P.d.Rooy en E.v.Ginneken versloe
gen met 3-2 DIS (M.Bleyenl::>erg/ 
P.Hollel::>eek) 
In de klasse 4 (jongens aspiranten 
D,pupillen C en meisjes junioren 
C,aspiranten C en pupillen B) sto- · 
nden twee teams van 1VO tegenover 
elkaar in de finale. De broertjes 
Jurawan versloegen met 3-2 T.v.Bon 
en Ch. Rademakers . 
In de klasse 5 (jongens pupillen 
D,welpen D en meisjes junioren 
D,aspiranten D,pupillen C/D en 
welpen A/D) waren het de twee mei
sjes teams van Asterix die elkaar 
bekampten om de ereplaatsen. Het 
waren A.Schmidt en G.l.enssen die 
met 4-1 B.Janssen en C.vd Meerberg 
naar de tweede plaats verwezen. 

Jeugd 1: 
Red Stars - Be1crum 4-1 
Jeugd 2: 
&ck Hands 1- Blue Star 3-2 
Jeugd 3: 
&ck Hands 2- DTS 1 3-2 
Jeugd 4: 
1VO 3 1VO 4 3-2 
Jeugd 5: 
Asterix 1 - Asterix 2 4-1 

Senioren. 

Hierbij was de kersverse 3 voudige 
Nederlandse kampioene Bnily Noor 
de grote publiekstrekster. Samen 
met haar oudste broer Erik verde
digde zij de kleuren van 01TC/ct
Ho~land. In de finale van de klas
se 1 (Heren A/B) troffen zij het 
gelegenheids duo G.v.d.Braak en 
J.Verhulst. 
Het waren laatstgenoemden die met 
3-2 de eerste plaats voor zich 
opeisten. 
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Maar het was Einily die de vele 
toeschouwers liet zien waarom zij 
Nederlands kampioene is geworden. 
Beide spelers werden door haar 
verslagen. Erik bleef met lege 
handen staan. 

In de klasse 2 (heren C en dames 
A) was het Red Stars (M.v.d.Ruyt
G.Loeffen) die in de finale Good. 
Luck (R.Arbon-R.v.d.Putten) met 3-
2 versloeg. 
In de klasse 3 (heren D/E en dames 
B/C) was het team van Over 't Net 
(J.Verheuvel-J.Jansen) te sterk 
voor alle tegenstanders. Ook in de 
finale moesten R.Moormann-M.Cuy
pers(OITC/CT-Holland) het afleg
gen. 

Armada (J .SÖree-P.Manders) ver
sloegen in klasse 4 (heren F en 
dames D) in de finale Revanche 
(M.Hensbergen-J.Smits) met 3-2. 
In de klasse 5 (heren G/H en dames 
E/F) stonden twee teams van Aste
rix tegenover elkaar. 
Het waren P.Hulsman-L.Joosten die 
met 3-0 H.Franssen-M.Eikelenberg 
versloegen. 

Senioren 1: 
Never Despair - orTC/CT-Holl. 3-2 
Senioren 2: 
Red stars - Good Luck 3-2 -
Senioren 3: 
Over 't Net - OITC/CT-Holl. 3-0 
Senioren 4: 
Armada Revanche 3-2 
Senioren 5: 
Asterix 3 _ Asterix 2 3-0 
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zo 7- 2 landelijke bekercompetitie 3e ronde 
do 11- 2 t/m 14-2 Top 12 in Denemarken 
za 13- 2 Ranglijst C-toernooi 4, jeugd in Malden 
zo 14- 2 Ranglijst B-toernooi 3, jeugd in Malden 
zo 14- 2 NK veteranen in Weert 
za 27- 2 Regionale kampioenschappen jeugd --
zo 28- 2 Regionale kampioenschappen senioren 
zo 28- 2 nationale B-meerkampen 1/4 finales senioren 

~ 

ma 1- 3 Regiovergadering Midden-Brabant 
zo 7- 3 officialtoernooi bij ttv Tanaka 
zo 7- 3 6e recreanten toernooi bij ttv Besbo Irene 
zo 7- 3 nationale jeugd.meerkampen 1/4 finales in Rotterdam 
za 13- 3 nationale A-meerkampen finales senioren in Scheemda 
zo 14- 3 nationale A-meerkampen finales senioren in Scheemda 
zo 14- 3 afdelings meerkampen senioren A/H licenties 2e ronde 
zo 21- 3 afdelings jeugdmeerkampen finales CID-licenties 
zo 21- 3 ranglijst A-toernooi 2, jeugd in Baarlo 
do 25- 3 Regiovergadering Regio Eindhoven 
zo 28- 3 landelijke bekercompetitie 4e ronde 
zo 4- 4 afdelingsbekercompetitie finales jeugd CID-licenties 
zo 4- 4 afdelingsbekercompetitie finales senioren 
zo 4- 4 nat.jeugdmeerkampen 1/2 finales in Berkel en Rodenrys 
vr 9- 4 Open Beneluxkampioenschap jeugd in Gorssel 
za 10- 4 Open Beneluxkampioenschap senioren in Gorssel 
zo 11- 4 landelijke bekercompetitie 1/4 finales 
zo 18- 4 nationale B-meerkampen 1/2 finales senioren 
zo 18- 4 Nationaal pupillen/welpen toernooi in Den Haag 
zo 18- 4 Open Geldropse kampioenschappen jeugd en senioren 
za 24- 4 NK jeugd B-licenties in Helmond 
zo 25- 4 NK jeugd A-licenties in Helmorrl 
zo 2- 5 finales afdelingsmeerkampen senioren A/H-licenties 
vr 7- 5 t/m 16-5 6e internationale toernooi in Lloret de Mar 
zo 9- 5 nationale jeugdmeerkampen finales in Malden 
di 11- 5 t/m 23-5 Wereldkampioenschappen in Götenberg 
vr 14- 5 beslissingswedstrijden afdelingscompetitie 
za 15- 5 Zuid Nederlandse kampioenschappen jeugd in Heeze 
za 15- 5 ITT {Internationaal studententoernooi) in Eindhoven 
zo 16- 5 ITT (Internationaal studententoernooi) in Eindhoven 
zo 16- 5 Zuid Nederlandse kampioenschappen senioren in Heeze 
vr 21- 5 t/m 23-5 Recordpoging ttv· Tios '67 in Tilburg 
zo 23- 5 nationale B-ineerkampen finales senioren ; 

vr 4- 6 Algemene Ledenvergadering in Breda 
zo 6- 6 landelijke bekercompetitie 1/2 finales 
zo 20- 6 landelijke bekercompetitie finale :è 
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Tussen Kerst en Oud en Nieuw is 
mijn brievenbus bijna verstopt 
geraakt met clubbladen. Bijna elke 
Brabantse vereniging heeft een 
editie uitgebracht met veel eind
standen en percentages van de com-
pet i tie. Ook veel uitnodigingen 
voor nieuwjaarsrecepties. waarbij 
me is opgevallen dat er maar wei
nig verenigingen hun nieuwjaarsre
ceptie op 1 januari houden. Drie 
heb ik er ondekt, nl. TTCV/Nedlin 
in Veghel, Never Despair in Den 
Bosch en ATIC '77 in Aarle-Rixtel. 
De andere verenigingen gebruiken 
de dagen in de eerste week van 
januari (het loopt tot 10 janua
ri). De redaktie heeft geprobeerd 
uit de diverse clubbladen nog wat 
andere wetenswaardigheden te ver
zamel en. 

TIV Het Markiezaat uit Bergen op 
Zoom begint aan het jubileumjaar. 
De eerste activiteit in dat kader 
was de organisatie van de onlangs 
gehouden Brabantse Kampioenschap
pen, waarvoor ze uit moest wijken 
naar Roosendaal. In Bergen op Zoom 
was geen geschikte sporthal te 
vinden. 
Vrienden van 't Markiezaat kunnen 
zich kenbaar maken d(X)r hun naam 
op een tegeltje te laten zetten. 
Dat kost dan î 25,- en dat tegel
tje komt te hangen in het clutge
bouw. De opbrengst wordt gebruikt 
voor het feest t.g.v . het 25-jarig 
bestaan. 

11V Kadans uit Best is een buurt
competitie gestart. Het is een 
invitatiecompetitie die gespeeld 
wordt via het zogenaamde Davis Cup 
systeem. Elk bestuurslid heeft 2 
teams van 4 spelers samen moeten 
stellen. Op 4 tafels wordt er ge
speeld op de dinsdagavond. Na de 
eerste avonden is al te constate
ren dat het een goede greep is. 

11V Red Star '58 uit Goirle is een 
vereniging 'met twee sporten, nl. 
tafeltennis en badminton . Het aan
tal leden van beide takken is even 
groot, de speeltijd is even lang 
en het geld dat ze ieder binnen
brengen is hetzelfde. Het bestuur 
van ttv Red Star '58bestaat ech
ter uit tafeltennissers en dat 
levert op dit moment wat problemen 
op. De relatie tussen de beide 
groepen is verstoord en het be
stuur van de Goirlese vereniging 
zal in 1993 heel wat energie moe
ten stoppen in het herstellen van 
de vertrouwensbreuk. Daartoe zal 
in elk geval de bestuurssamenstel
ling dienen te veranderen. Ik wens 
de twee groeperingen veel wijsheid 
toe in 1993. 

In 'Tios nieuws' van ttv Tios '67 
uit Tilburg staat een- vergelijking 
tussen de NITB en de TIL, de Til
burgse Tafeltennis Liga. Daarin 
staat o.a. de,t in de NfTB de mees
te competitiewedstrijden op zater
dag worden afgewerkt en bij de TIL 
op maandag t/m vrijdag. Dit klopt 
volgens mij niet helemaal. De 
jèugd speelt op zaterdag, maar die 
kan in de TIL niet terecht. De 
landelijke competitie speelt op 
zaterdag, maar die horen in de TIL 
ook niet thuis. Haast alle andere 
verenigingen spelen in de NITB hun 
wedstrijden op maandag t/m vrij
dag . Verder kun je bij de NTI'B je 
voorkeur aangeven, zaterdag- of 

.doordeweekse competitie. Misschien 
maakt dit gegeven de NTIB wel weer 
wat interessanter voor een aantal 
TIL-spelers . 
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De training van de recreantengroep 
bij ttv arre-er Holland in Oss 
wordt erg matig bezocht. Meestal 
is mir.rler dan de helft van het 
aantal opgegeven leden aanwezig . 
Vandaar dat het bestuur en de 
technische commissie besloten 
heeft de werkelijke animo te pei
len. laat het voor arre-er Hollar.rl 
een troost zijn dat dit bij meer 
verenigingen zo is. Mijn ervaring 
is dat de doorsnee recreant één 
avorrl per week van huis wil zijn 
om gezellig een balletje te slaan. 
Hij vir.rlt dat hij wel moet gaan 
trainen, maar in de praktijk 
blijkt dat hij er eigenlijk geen 
zin in heeft. Var.daar dat hij zich 
al weer snel zal beperken tot die 
ene gezellige avor.rl . 

Het bestuur van ttv Geenhoven in 
Valkenswaard is druk op zoek naar 
een nieuwe sponsor. De laatste 
drie jaar werden zij gesponsord 
door de firma van Zandbeek. Er 
zijn wel wat losse contacten, maar 
een overeenkomst is er nog niet 
afgesloten. De leden worden ver
zocht mee te zoeken. 

Zoeken naar de goede zaal is menig 
tafeltennisser al eens overkomen. 
Soms heeft een team zelfs wel eens 
problemen met het vinden van het 
goede dorp waar gespeeld moet wor
den, maar ik had nog nooit eerder 
gehoord dat een team erin geslaagd 
was naar een verkeerde plaats te 
rijden en te denken dat ze hele
maal goed zaten. Bij ttv Never 
Despair uit Den Bosch was er een 
team dat naar Aalst moest. Ze re
den naar Áalst, vonden de Juliana
straat, maar geen sporthal . Het 
verkeerde Aalst dus. Foutje , be
dankt. 

Bij ttv ATIC '77 in Aarle-Rixtel 
gaan ze terug in de tijd. Vanaf 
deze competitie , voorjaar 1993, 
scheiden ze daar de bokken van de 
schapen. De dames spelen op zater
dag om 13.00 uur thuis en de heren 
om 18 .00 uur . Wat daar achter zit? 
Dat vraagt een lid van het eerste 
team zich ook af. Van hem hoeft 
die seksescheiding niet. Hij is 
voorstander van totale integratie . 
Een starrlpunt dat in deze tijd 
zeer te huldigen valt. 

11V Vice Versa '51 uit Oudenbosch 
heeft een sponsor gevonden voor de 
hele vereniging. Het sponsorbedrag 
zal voor een groot deel worden 
besteed aan nieuwe shirts voor 
iedereen. Gedurende twee jaar zal 
op d i e shirts op de achterzijde de 
naam van de nieuwe sponsor staan. 
En niet alleen de competitiespe
lers kunnen een shirt krijgen. 
Alle andere leden komen ook in 
aanmerking voor een gratis shirt. 
Inderdaad een sponsor dus voor de 
hele vereniging . 

11V Tanaka uit Etten-Leur hoeft 
waarschijnlijk niet te verhuizen. 
Daar was sprake van in verband met 
een nieuw gemeentelijk plan. Nu de 
vereniging in het huidige gébouw 
kan blijven, wil het bestuur de 
exploitatie rendabeler proberen te 
maken. Dat zal onder andere gebeu
ren door efficiënter van de zaal 
gebruik te maken. Op die manier 
kunnen in ieder geval de energie
kosten gedrukt worden. 

11V Unicum te Geldrop is tot stand 
gekomen door een fusie van ttv 
Achi.lles '68 en ttv Geldrop . Een 
snelle rekenaar zal het al in de 
gaten hebben. Achilles zou dit 
jaar 25 jaar bestaan hebben, maar 
Achilles is niet meer. Daar zitten 
ze in Geldrop helemaal niet mee. 
Een jubileumcommissie is in het 
leven geroepen om 25 jaar georga
niseerde tafeltennissport in Geld
rop te gaan vieren. U hoort er nog 
meer van. 
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In d i 'Ierse c 1ubb1 ad en kwamen we 
stukjes tegen over het afgekondig
de plakver:ooct. De mooiste reactie 
was van Hans in 'intergame', het 
clubblad van ITC\l/Nedl in :;.n Veg
hel . Leest u. mee: 
De grootverbruikers zullen de ko
mende maanden voor een moeilijke 
2'esl1ss1ng komen te staan. 
Zelfmoord? Stoppen met tafelten
:1is? Stoppen met lijmen? Dat 
11ooi t ! : Si:oppen met roken? Ak
koord! Stoppen met drrnken? Ak
koord! 
Maar stoppen met lijmen? Uitgeslo
ten!! 

Dan maar illegaal. BlJvoorbeeld 
vlak voor de wedstrijd even op het 
toilet lijmen of tuiten in de au
t.o. 
Het is vooral psychisch, meneer. 
mem~aa 1 za 'k maar zeggen. Het 
lucht_ie, de harrlelirxJ, het chemi
sche met het fysieke veremgen, 
meneer . dá~ kick ik op! 
En la ten we eer lj j.1< wezen, meneer, 
Je wordt er een stuk sneller door. 
Nou ja. ik niet, maar m'n 'batje 
dan hè. bij wijze van spreken. Ik 
moet er niet aan denken dat ik 
niet meer mag liJmen. meneer. Mijn 
a.utc kan ik missen, m::Jn vrouw als 
kiespijn, maar de lijm meneer, 
nee .... da.ar kan ik niet meer DJi
ten. Dat lapje nlbber van die 
plank scheuren .... , heerliJk me
neer. Dat deeg-rolletje in de hand, 
normaal heeft miJn vrouw dat vast. 
als een wapen meneer. fJ1 dan gaat 
dat bl ikkie open nè ... . , die eer-· 
ste snuif, mijn neu~gaten kna.l len 
open ais de kleppen va[') een formu
ie--1-racewagen en ik gri JP naar 
wiJn kwast. Lekker vet lnsmeren, 
neus er vlak boven, dan even li'iten 
i:-.Jrogen en tl jciens het drogen voor
al :rots rondkijken meneer. of 
iedereen wel kan zien dat ik lijm. 
Want laten we eerlijk z1Jn, me
neer, Je lijmt toch niet als Je 
niet goed bent, nee toch?? 
Wat het speinivo van de gemiddelde 
11 jmer is meneer? Eh .... eh ... . 
jah .... dat wisselt nogal .... eh. 
Of ' t schadelijk is zoals ze bewe
ren? Schei toch uit. Je moet ge
woon niet te zwaar inademen en met 
ru' n waa...-rnemings- en kon"sentratie
vermogen was het toch al zwaar 
klote meneer . Komt allemaal door 

de voed1ryg van tegenwcx:.rrdig en die 
zure regen en zo. Of anderen er 
last van hebben? Jah . ... , ik zei 
toch al dat het met m' n waarne
mj;igsvermogen 5lecht gesteld was! 

Kanx.erverw-ekkend? La.3.t rr,e niet 
lachen. Waar krijg je tegenwoord:i.g 
geen kanker van? Als Je overal 
rekening mee moet houden heb je 
toch qeen leven !lJeer menee:r-, zo is 
het toch? Niet dan? 

Heeft de ITTF (Internationale Ta
fel Ter1nis Federatie) het verbo
den?? 

(F..en 1 a.nge sti 1 te volgt. ) 

Krijg nou de kanker'. 

In 'Toffelproat' Vàn ttv Veldhoven 
troffen we wee:::- iets nieuws aan, 
een zogenaamd. "Ket.tiryg interview". 
Als je uitve:rkoreï1 bent v00r een 
interview, dan geef Je dat inter
view. VeYVolgens kjes je iemand 
uit die Je altijd al hebt willen 
ondervYagen . Je neemt die persoon 
een intentiew af en die neem-': wee2· 
iemand anders i:-en interview af, 
etc. Als je de ketting verb1reekt 
zal eeuwig ongelw( je deel zijn. 

Gewone feesten zijn er genoeg, 
vandaar dat het de moeJte waard is 
iets nieuws te ve:rz.irmen. füJ j;J;.y 
Waalwijk wordt het een 'Gluhweina
bend' met om middernacht erwten
s~p! Deelnemers worden verzocht 
in Tiroler art te verschijnen. Dat 
zal een irare mengelmoes worden, 
Ho 11 andse ero".rtensOP,.p eten bi .J een 
optreden va.n de AlpenzusJes in 
Tiroler Lederhosen. Veel plezier! 

Tafel tennissers denJ.~en ook aan 
onze medemens die h~t vaak veel 
zwaarder te verduren heeft. Een 
speciaal toernooi wet de opbrengst 
die naar eer: goed doel gaat, komt 
regelmatig voor. Bi.j ttv Luto in 
Ti l b...irg hebben ze het 1 ets struc
tureler gemaakt. Het bestuur heeft 
h~sloten posi U ef te reageren op 
de akt ie van 'Mensen in nood' . Ze 
:z..al een krnd. voor haar rekening 
ne:nen voor het bedrag van .f 20, -
per maand. 
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