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M 1 X E D 
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van de 
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" ••• o 9NTTB 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND 

De laatste maanden hebben we weer 
nauwelijks kunnen genieten van 
toptafeltennis via de vaderlandse 
buis. Geen succes bij de top 12, 
dus geen beelden. Misschien wordt 
dat in mei beter. De wereldkampi
oenschappen in Göteborg hebben 
beslist meer uitstraling, dus er 
is nog hoop. Maar of er nu wel een 
reële kans op succes is? Toch zul
len we beslist wel iets horen van 
het WK-front. Al is het maar van 
het congres van de ITTF wat altijd 
gelijktijdig gehouden wordt. Daar 
zal de Japanse voorzitter Ogimura 
voorstellen de games in te korten 
tot 11 punten (zie verderop in 
deze Mixed). Een revolutionair 

voorstel. Of het enige kans heeft 
in het conservatieve tafeltennis
wereldje betwijfel ik. Toch is er 
wel iets te zeggen voor zijn idee. 
Het zal een wedstrijd in ieder 
geval spektaculairder maken. De 
biljartband wilde een paar jaar 
geleden niet aan het setpuntensys
teem bij het driebanden. Door de 
profaf scheiding werd het systeem 
ingevoerd en ondertussen is het 
overgenomen door de hele bond. 
Ik voel wel iets voor een experi
ment. Wil tafeltennis interessant 
zijn voor de televisie, dan zal 
het wat meer spektakel moeten bie
den. Misschien kunnen kortere ga
mes daaraan bijdragen. 

Johan Heurter 
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Op zaterdag 6 maart vierde ttv 
Geenhoven te Valkenswaard het zil
veren jubileum. 's Avonds was er 
een receptie en aansluitend een 
groots teest voor leden en geno
digden. In dit artikel blikken we 
terug op 25 jaar tafeltennis in de 
speeltuin. 

.De oprichting 
Het bestuur van speeltuin Geenho
ven heeft middels een circulaire 
in de omgeving gepolst of er inte
resse is voor tafeltennis. Dat 
leidt op 7 maart 1968 tot de op
richting van ttv Geenhoven, uiter
aard onder de vlag van het speel
tuinbestuur. Een belangrijke man 
uit die periode is Frans Mollen. 
Hij vervult zo'n beetje alle func
ties met als belangrijkste het 
geven van training. Er wordt ge
speeld op twee tafels in het zoge
naamde "Kasteeltje". In 1969 komen 
er twee tafels bij, die geplaatst 
worden in het oude speeltuinge
bouw, dat tegenwoordig niet meer 
tot het complex van speeltuin 
Geenhoven behoort. 
De vereniging groeit snel en er is 
dringend behoefte aan extra accom
modatie. Daarom wordt in 1970 voor 
een jaar een zaal gehuurd in de 
St. Pauluskerk, waardoor er op 
drie lokaties gespeeld wordt. In 
datzelfde jaar wordt de damesafde-
1 ing opgericht en is er voor het 
eerst een algemene ledenvergade
ring. Piet Staals wordt gekozen 
als eerste voorzitter. De andere 
bestuursleden zijn Eef Brom (se
cretaris} en Harrie van Gompel 
(penningmeester). 
In 1971 verschijnt op de plaats 
waar men nu de auto's ·parkeert een 
houten gebouw waarin vier tat'el's · 
geplaatst kunnen worden. Er wordt 
dan ook gestopt op de drie andere 
lokaties. De nieuwe ruimte levert 
de vereniging maar liefst 36 nieu
we leden op in de laatste maanden 
van 1971, waardoor dat jaar met 64 
leden kan worden af gesloten. 

Crisis 
In 1973 is er een grandioos eerste 
jubileumfeesti maar toch ontstaat 
er een crisis. Door allerlei om
standigheden bestaat het bestuur 
nog maar uit één man: Piet Staals. 
Vandaar dat op de algemene leden
vergadering het voortbestaan be
sproken wordt. De vereniging wordt 
niet opgeheven en er komt een 
nieuw bestuur. In 1976 staat het 
voortbestaan weer op het spel. Op 
de algemene ledenvergadering moet 
gestemd worden over een fusie met 
ttv De Dennenberg, het huidigé ttv 
Valkenswaard. Het resultaat is 
duidelijk: 7 voor, 28 tegen fusie. 
TTV Geenhoven heeft inmiddels 45 
seniorleden, veel te veel voor de 
huidige accommodatie. Vandaar dat 
er een ledenstop wordt ingesteld. 
In 1977 wordt in de buurt van de 
speeltuin nog een gymzaal gehuurd 
om zo het aantal trainingsavonden 
uit te breiden. At en toe loopt 
dit danig uit de hand. Even een 
balletje slaan, dan de tafels aan 
de kant en zaalvoetballen. 

Relatie met speeltuinbestuur 
De vereniging is opgericht door 
het bestuur van speeltuin Geenho
ven. In 1970 komt er een eigen 
bestuur voor de tafeltennisvereni
ging, maar de relatie met het 
speeltuinbestuur is duidelijk: Het 
tafeltennisbestuur wikt, het 
speeltuinbestuur beschikt. Ieder 
voorstel van de leden dient gefi
atteerd te worden. Daar staat te
genover dat het speeltuinbestuur 
van alles regelt, zoals financiën, 
sportkleding en materiaal. In 1971 
start het tafeltennisbestuur met 
een eigen kas. Er volgt een strik
te scheiding van de financiën. De 
gemeentesubsidie is voor de tafel
tennisvereniging maar de opbrengst 
van de consumptieverkoop gaat naar 
de · speeltuin. Zaalhuur hoeft er 
niet betaald te worden. Als de 
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vereniging teveel geld in kas 
heeft, vloeit dit naar de speel
tuin . Op dit moment is er een goe
de zakelijke relatie met het 
speeltuinbestuur. De vereniging 
huurt drie avonden en de zaterdag
middag de zaal. De opbrengst van 
de bar is nog steeds voor de 
speeltuin. 

Glad 
In 1980 wordt de nieuwe verbin
dingsweg Valkenswaard-Donunelen 
geopend. Hierdoor wordt het speel
tuincomplex in tweeën gedeeld. Ter 
compensatie krijgen ze een ander 
stuk grond waar in 1981 een stenen 
gebouw wordt geplaatst. Daar kan 
de tafeltennisvereniging ook ge
bruik van maken, waardoor er twee 
teams extra geformeerd kunnen wor
den. Bij toerbeurt moet er een 
team competitie in deze ruimte 
spelen. 

Er zijn ook problemen met de ac
commodatie. De dames moeten zich 
omkleden in de wc, het invallend 
zonlicht moet primitief buiten 
gehouden worden met kartonnen pla
ten en de vloer is te glad. Als op 
28 september 1985 het nieuwe pa
viljoen feestelijk geopend wordt, 
met ruimte voor acht tafels, lij
ken de problemen de wereld uit. 
Echter, opnieuw blijkt de vloer te 
glad. Er is zelfs sprake van een 
conflictsituatie met het speel
tuinbestuur. Deze vindt echter een 
machtige bondgenoot in de topspe
lers van ttv Valkencourt. Doordat 
die een keer niet konden beschik
ken over hun zaal weken ze voor de 
training uit naar Geenhoven. Deze 
spelers vonden de vloer prima. Het 
conunentaar van de verhuurder luidt 
dan ook: mensen die echt tafelten
nissen kunnen op deze vloer prima 
uit de voeten. Ook ontstaat er nog 
een discussie over de financiering 
van de .te bouwen douches . Betaling 
door middel van een guldenautomaat 
wordt weggewuifd. Dan liever een 
bedrag op de zaalhuur. 

In 1988 krijgt ttv Geenhoven, in 
de persoon van Marja Loots, een 
vrouwelijke voorzitter. Een jaar 
later is ze op de algemene leden
vergadering afwezig vanwege de 
geboorte van haar zoon Donovan, 
maar alle aanwezigen worden wel 
getrakteerd op beschuit met muis
jes. 

Aktiviteiten 
Tafeltennisaktiviteiten zijn er 
voldoende voor de leden van ttv 
Geenhoven. Zo organiseren ze jaar-
1 i jks het familietoernooi, het 
handicaptoernooi, het John Peels
toernooi, het Mindere Godentoer
nooi, het Overige Deelnemerstoer
nooi en het Toon-Keestoernooi. 
Daarnaast zijn er nog uitwisselin
gen en sinds vorig jaar de Open 
Geenhovense Kampioenschappen. Op 
dit toernooi zijn hele leuke prij
zen te winnen, zoals een weekeind 
Parijs. Op drie avonden worden de 
voorrondes gespeeld, gevolg door 
de finaleavond op vrijdag. Op die 
slotavond is er, behalve de fina
les, prijsuitreiking en loterij, 
ook een koud buffet en een orkest. 
De formule slaat duidelijk aan. Op 
de finaleavond van dit jaar waren 
circa 90 mensen aanwezig. Reden 
voor het bestuur om hier zeker mee 
door te gaan. 

TTV Geenhoven heeft haar bestaans
recht binnen Valkenswaard de laat
ste 25 jaar duidelijk bewezen. De 
redaktie wenst de jubilaris nog 
vele plezierige speeljaren toe in 
de speeltuin. 

Johan Heurter 
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De redaktie van de Mixed is van 
mening dat de huidige construct ie, 
een redakteur die alles alleen uit 
moet werken, niet werkt. Het is te 
veel werk, er is geen klankbord en 
het biedt veel te weinig continu
i tei t. Vandaar dat we op korte 
termijn willen overschakelen naar 
een andere werkwijze. De bedoeling 
is een redakteur te hebben die 
samen met een aantal corresponden
ten de Mixed verzorgd. We zijn nu 
specifiek op zoek naar correspon
denten. Dat zouden er een aantal 
moeten zijn, verdeeld over Bra
bant. die op verzoek van de redak
teur bepaalde verhaaltjes maken. 
Uiteraard mogen ze zelf ook aller
lei onderwerpen en nieuwtjes aan
dragen. 

Hebt u belangstelling om als cor
respondent mee te werken aan de 
Mixed, neemt u dan contact op met 
Ria Elshof, tel. 04990-76222. 
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Zoals in de regiovergadering al is 
aangekondigd willen we met een 
thema-Mixed uitkomen over het ma
ken van een beleidsplan. We weten 
dat er in Brabant diverse vereni
gingen een beleidsplan hebben op
gesteld, maar we weten niet welke 
verenigingen dat zijn. Van een 
tweetal verenigingen heb ik inmid
dels een beleidsplan ontvangen, 
ttv Bergeijk en ttv Hotak '68 

waarvoor dank, maar met alle ande
re verenigingen die een beleids
plan hebben zou ik ook graag in 
contact komen. Hebt u bij uw· ver
eniging een beleidsplan, stuur dit 
dan nàar Johan Heurter, Langea.kker 
33, 5735 HD Aarle-Rixtel. Ik zou 
het ook zeer op prijs stellen als 
u aan zou kunnen geven wat de re
sultaten zijn van het plan. Bij 
voorbaat dank. 
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Hoi lezers/lezeressen, 

Mijn naam is Anja van Riel. Ik~ben 
14 jaar en speel 4~ jaar bij ttv 
Waalwijk. Zoals beloofd zou ik een 
stukje schrijven in dit blad en 
tevens bedanken voor de mooie 
sporttas die ik heb gewonnen met 
de puzzel uit de speciale Mixed. 

dus al niet meer stuk, want voor 
de rest wilde het niet zo lukken. 
Het was een hele gezellige dag. 
Met de competitie spelen wij in de 
kampioensklasse (meisjes) en pro
beren we er het beste van te ma
ken . Ik vind dit een leuk blad. Ik 
vind tafeltennis een leuke sport. 

Ik heb hem op de Brabantse kampi- Veel tafeltennisplezier en groet-
oenschappen gekregen. Mijn dag kon jes van Anja. 
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De oude vertrouwde bondskaart en 
de licentiepas zullen binnenkort 
nog slechts te bezichtigen zijn in 
het tafelt.ennismusewn van Bas den 
Breejen en zijn Stichting Vrienden 
van het Tafeltennis. 
Met ingang van 1993 is ieder lid 
van de NTTB voorzien van twee 
kaartjes in credit-card formaat: 
een Stamkaart en een Jaarkaart, 
voorzien van een plastic hoesje om 
het in op te bergen. 
In dit artikel wil ik u duidelijk 
maken wat de funktie van de nieuwe 
bondskaarten is en waarom ze in 
omloop zijn gebracht. 

De automatisering b~edt nieuwe 
mogelijkheden 

De ledenadministratie van de NTTB 
wordt al weer zo'n jaar of 5 in 
eigen beheer gevoerd op de compu
ter van het bondsbureau in Zoeter
meer. 
Dank zij de enorme inzet van vrij
willigers in de Commissie Admini
stratie en automatisering samen 
met medewerkers van het bondsbu
reau, werd programmatuur voor het 
voeren van een ledenadministratie 
ontwikkeld t.b.v. het bondsbureau 
en de afdelingen. Deze programma
tuur is bestand tegen alle eigen
aardigheden van de NTTB, bijvoor
beeld basiscontributie op jaarba
sis, maar competitietoeslag per 
half jaar. 

Enkele logische vervolgstappen 
waren: 
- geautomatiseerde competitiever
werking; 
- koppeling van ledenadministratie 
aan de competitieadministratie; 
- koppelingen aan de financiële 
administratie; 
- verwerking van off icialfunkties 
in de ledenadministratie. 

Desondanks liepen toch nog enige 
systemen naast elkaar, waarbij een 
van de knelpunten de licentieadmi
nistratie was. Deze administratie 
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vond geheel los van de ledenadmi
nistratie plaats en werd gevoerd 
door vrijwilligers van de Conunis
sie Toernooien en Wedstrijden (A
t/m C-licenties) en door afde
lingsfunktionarissen (D- t/m H-li
centies) 
De integratie van de licentieadmi
nistratie, voor wat betreft de A-, 
B- en C-licenties, in de ledenad
ministratie is thans een feit. Op 
enige termijn zullen ook de afde
lingslicenties in dit systeem mee 
kunnen draaien. 
Vanuit de behoeften voor de ver
strekking van licentiepassen is 
het idee van een nieuwe bondskaart 
gerold, waardoor gelijk een aantal 
andere voor de toekomst gewenste 
mogelijkheden zijn gerealiseerd. 

Stamkaart en jaarkaart 

De nieuwe bondskaart is opgebouwd 
uit 2 delen. 
Het eerste deel is de stamkaart, 
die alleen vaste gegevens van het 
lid bevat. U vindt op deze kaart 
de naam, het bondsnummer, de ge
boortedatum, het geslacht en een 
pasfoto. 
In principe wordt die kaart dus 
eenmalig aan een (nieuw} NTTB-lid 
verstrekt. 
Het tweede deel is de jaarkaart, 
die alleen geldig is voor het jaar 
van afgifte. Naast de naam van het 
lid en het bondsnummer staan op 
deze kaart de variabele gegevens. 
Hierop treft u dus aan de afdeling 
en vereniging waar men lid van is, 
met een vermelding of men wel of 
niet competitiegerechtigd is, of 
het om een jeugdlid of een senior 
gaat en de eventuele toernooili
centie. 
Op beide kaarten zijn de naam en 
het bondsnummer vermeld; samen 
vormen ze een eenheid. 

De oude bondskaart werd af gegeven 
op het moment dat iemand als NTTB
lid werd aangemeld. Er kwam pas 
een nieuwe kaart als er iets ver
anderde door bijvoorbeeld verhui
zing of omdat het lid competitie 
ging spelen of er juist mee stop
te. 



Leden van de NTTB konden soms ja
ren lang met dezelfde kaart rond 
lopen, omdat er niets in de NTTB
administratie was veranderd. Dat 
was op zich geen bezwaar. Bezwaar
lijk was wel dat je aan de hand 
van de bondskaart helemaal niet 
kon zien of iemand nog wel lid was 
van de NTTB. De kaart vermeldde 
immers geen geldigheidsduur. 

De nieuwe stam- en jaarkaart geeft 
betrouwbare informatie over een 
lid. U kunt direct zien of iemand 
in dat jaar daadwerkelijk lid is 
van de NTTB, of hij/zij competi
tiegerechtigd is en welke toer
nooilicentie is toegekend. 

Eén bondsnummerLéén bondskaart 

Van de gelegenheid zal binnenkort 
gelijk gebruik worden gemaakt om 
leden van de NTTB die bij meerdere 
tafeltennisverenigingen lid zijn 
één bondsnummer toe te kennen. Nu 
is het zo dat dergelijke leden 
voor elk lidmaatschap bij een ver
eniging een nieuw bondsnummer en 
dus ook een nieuwe bondskaart 
krijgen. Enkele fanatieke NTTB-ers 
lopen nu met 4 geldige bondsnum
mers en bondskaarten rond. 
De computer zal dergelijke "dub
bel-lidmaatschappen" zo veel moge
lijk trachten op te sporen. Alle 
verenigingslidmaatschappen worden 
vervolgens op één jaarkaart ver
meld onder één en het zelfde 
bondsnummer. 

Bondsnummer voor het leven 

Tot op heden kreeg iemand die naar 
een andere vereniging ging een 
nieuwe bondskaart met een nieuw 
bondsnummer. We trachten dat in de 
toekomst zo veel mogelijk tegen te 
gaan. 
De computer zal de gegevens van 
iemand die door een veren1g1ng 
wordt afgevoerd als lid, geruime 
tijd bewaren. Meldt een andere 
vereniging die zelfde persoon dan 
weer aan als NTTB-lid, dan zullen 

de bestaande gegevens worden ge
bruikt en behoudt de speler/speel
ster het oud~ bondsnummer. Wel zal 
een nieuwe jaarkaart worden ver
strekt waarop de nieuwe vereni
gingsgegevens zijn vermeld. 
In principe behoudt iedereen dus 
zijn bondsnummer voor het leven, 
tenzij het lidmaatschap langdurig 
wordt onderbroken. 

Geen afzonderlij!ce licentiepas 
meer 

Leden van de NTTB met een toer
nooilicentie moesten een bonds
kaart èn een licentiepas bij toer
nooien kunnen tonen. Om een licen
tiepas te krijgen moesten gehe,el 
andere wegen worden bewandeld dan 
voor een bondskaart. Verhuizingen 
en dergelijke moesten ook op 
meerdere plaatsen worden gemeld. 

Thans is de landelijke Commissie 
Toernooien en Wedstrijden voorzien 
van een computer en programmatuur, 
die volledige integratie van de 
licentieadministratie in de leden
administratie mogelijk maakt. 
Wijziging van licentie zal in het 
vervolg dus alleen een nieuwe 
jaarkaart voor de betrokkene ople
veren, die volgens de normale ka
nalen van de ledenadministratie 
wordt toegezonden. 

De Stamkaart, mits voorzien van 
een aangehechte pasfoto, samen met 
de jaarkaart waarop de licentie is 
vermeld doen tevens dienst als 
licentiepas. Van een afzonderlijke 
licentiepas en -nummer is voor de 
A- t/m C-licenties dus geen sprake 
meer. 

·Nadat we wat ervaring hiermee heb
ben opgedaan zullen enkele afde-
1 ingen voor de D- t/m H-licenties 
op proef volgen. We verwachten 
vervolgens dat in 1994 de meeste 
afdelingen van dit systeem gebruik 
kunnen maken. 

We zijn er van overtuigd dat het 
werk van een groot aantal vrijwil
ligers hierdoor vereenvoudigd zal 
worden. 
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Voordelen van de nieuwe stam-jaar
kaartcombinatie 

Hierboven is een aantal voordelen 
van de nieuwe bondskaart (en de 
daar achter liggende administra
tieve organisatie) opgesomd. 
In het kort nog even: 
- de stam- en jaarkaart geven be
trouwbare informatie over het 
NTTB-lidmaatschap; 
- iemand die lid is van meerdere 
NTTB-verenigingen heeft binnenkort 
nog maar één stam-/jaarkaartcombi
natie met één bondsnurnmer; 
- de stam-/jaarkaartcombinatie 
doet tevens dienst als licentie-
pasj . 
- de uitgifte van nieuwe licenties 
ga.at meelopen in de routine van de 
ledenadministratie; 
- de stam-/jaarkaartcombinatie 
heeft een handzamer formaat en is 
duurzamer . 

De nieuwe stam-/jaarkaartcombina
tie biedt echter nog meer moge-
1 i jkheden voor nu en in de toe
komst. 
De kaart is uitstekend bruikbaar 
om leden van de NTTB secundaire 
voordelen uit hun NTTB-lidmaat
schap te laten halen. 

Nu reeds worden vaak kortingen 
verstrekt op de entreeprijs van 
evenementen voor NTTB-leden. De 
toepassing hiervan wordt aanzien-
1 ijk vereenvoudigd. 
In de toekomst is het ook mogelijk 
aan NTTB-leden andere voordelen te 
bieden op vertoon van hun lidmaat
schapskaart. Wij denken daarbij 
aan kortingen op produkten of 
diensten van bedrijven. Wij zullen 
de mogelijkheden hiertoe onderzoe
ken, zodat wij nog meer facilitei
ten kunnen bieden aan onze leden. 
Zodra wij daarin geslaagd zijn 
zullen wij u hierover uiteraard 
berichten. 

Niet al het oude is slecht en ver
nieuwen is lang niet altijd verbe
teren. De oude bondskaart heeft 
goed dienst gedaan gedurende tal 
van jaren. Met de nieuwe stam-/
jaarkaartcomblnatie menen wij een 
eigentijdse oplossing te hebben 
voor een aantal problemen die wij 
hadden en hopen op deze wijze weer 
de nodige jaren voort te kunnen. 

Hubert Speekenbrink, 
directeur NTTB 

STAM-LEDEN BIJ KRIJGSDANS? 
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Op de nieuwe bondskaart zoals 
hierboven beschreven staan de D, 
E, F, G, en H licenties nog NIET 
vermeld. Voor houders van deze 
licenties geldt dan ook nog de 
oude licentiepas. Een licentiepas 
kunt u aanvragen bij Harry Kuij
pers, van Lieshoutstraat 16, 5·roa 
CE Helmond. 

Alle basisleden, dus 
ook niet-competitiespelers, kunnen 
een licentiepas aanvragen. Deze 
licentiepas heeft u nodig indien u 
mee wilt doen aan meerkampen en 
toernooien. 

Ria Elshof 
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Het bestuur van de NTTB maakte op 
9 februari middels een persbericht 
bekend dat ze erin geslaagd was 
twee shirtsponsors aan te trekken 
voor de top 12 in Kopenhagen. Mir
jam Hooman en Bettine Vriesekoop 
voerden reclame voor de bedrijven 
OKI Systems en Schoonderbeek 
schoonmaak- en bedrijfsdiensten. 

Geen enerverend bericht, maar wel 
belangrijk die extra centjes voor 
een armlastige bond. Maar wat 
bleek nu: de sponsors leverden 
geen geld op, maar kostten de NTTB 
geld. Raar, maar waar. 

De NTTB had zich verplicht tot het 
uitkeren van startgeld aan Bettine 
en Mirjam. Dat zou betaald worden 
uit de sponsoropbrengst. Maar die 
sponsors hebben niets hoeven te 
betalen, want die waren een ver
goeding per minuut tv-zendtijd 
overeengekomen. Door de vroegtij
dige uitschakeling van zowel Mir
jam als Bettine waren er geen 
beelden van dit tweetal op de NOS 
te zien, dus geen inkomsten voor 
de NTTB. Het startgeld werd wel 
uitgekeerd, een verliespost-dus. 
Toch beter nadenken bij het 
afsluiten van een contract. 
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Zaterdag 8 mei 1993 organiseert de 
Stichting Gehandicapten Sportdag 
Dongen voor de 17e keer haar 
sportdag waarop o.a. tafeltennis 
gespeeld wordt. Het nivo waarop 
gespeeld wordt is vooral recreä
tiet ot het nivo van de lagere . 
klassen. Iedere gehandicapte ta-
f el tennisser mag inschrijven. 
Het inschrijfgeld bedraagt zes 
gulden per persoon. Inschrijven 
voor 15 april. Deze sportdag duurt 
van 10.00 uur tot ongeveer 17.00 
uur. 

;s, 
\

1 

GEHANDICAPTEN 

~ 
Voor inlichtingen en/of inschrij
vingen: 

Toos van Campenhout 
Saturnusstraat 6 
5101 TW DONGEN 
telefoon 01623-13685 

Mixed maart 1993 - 8 



Het TaptoeTafelTennisEvenement 
1992 is weer achter de rug, en ook 
dit jaar is het in de afdeling 
Brabant weer een groot succes ge
worden. Landelijk zien we echter 
helaas een teruggang van zowel het 
aantal deelnemende verenigingen 
als het aantal deelnemers. Was 
1989 een topjaar, met 259 deelne
mende verenigingen en 21.600 deel
nemers, in 1992 is het aantal ver
enigingen teruggelopen tot 206, en 
het aantal deelnemers tot 13.000. 
In de afdeling Brabant is de ont
wikkeling als volgt: 
1988: 27 clubs 2.256 deelnemers 
1989: 30 2.895 
1990: 32 2.650 
1991: 33 2.030 
1992: 31 2.260 . 
Ten opzichte van 1991 zien we dus 
dat er 2 verenigingen minder heb
ben deelgenomen, maar dat het aan
tal deelnemers met 230 is toegeno
men. 
Ik ben echter van mening, dat er 
nog meer verenigingen kunnen mee
doen, waardoor ook het aantal te 
bereiken scholen toeneemt en waar
schijnlijk ook het aantal deelne
mers. Dit is ook hetgeen uitgeve
rij Malmberg, de sponsor van dit 
evenement, nastreeft. 

Op zondag 21 maart begint Teleac 
een cursus "Effectief besturen". 
Het is een cursus speciaal voor de 
honderdduizend mensen die in hun 
vrije tijd als vrijwilliger de 
verantwoording willen en durven 
dragen voor een vereniging of 
stichting. Teleac wil helpen dit 
werk nog beter te doen. De cursus 
bestaat uit zes televisie-uitzen-

Uit reakties die ik ontvangen heb 
van de verenigingen via de evalua
tieformulieren, die ik overigens 
ook na een telefoontje niet alle
maal heb ontvangen, kan ik conclu
deren, dat in het algemeen de or
ganisatie van het evenement goed 
is verlopen. 
Opmerkingen en suggesties die op 
deze formulieren zijn aangegeven, 
zullen worden doorgespeeld naar de 
landelijke werkgroep , zodat in de 
toekomst de organisatie nog soepe-
ler kan verlopen. _, 
Ik bedank alle deelnemende vereni
gingen voor hun inzet en ik hoop 
dan ook, dat ik alle verenigingen 
die in 1992 hebben deelgenomen ook 
in 1993 als deelnemer terug zie. 
Verenigingen die nog niet eerder 
hebben deelgenomen en belangstel
ling hebben om in 1993 wel deel te 
nemen, kunnen altijd kontakt met 
mij opnemen, of eens informeren 
bij een andere vereniging. 

Wil Govers 
De Smeelen 59 
6021 VC Budel 
telf. 04958/93468 

digingen en een aantal radiopro
gramma's. In die radioprogramma's 
zal met name ingegaan worden op 
het maken en vernieuwen van een 
beleidsplan. Daarnaast is er na 
afloop een videoband te bestellen 
(f 75,-) en is er een boek. Het 
boek kost f 34,95 en kan besteld 
worden bij Teleac, maar het is Ook 
vèrkrijgbaar in de boekhandel. 
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Tokyo (AFP) - De voorzitter van de 
Internationale Tafelte~nis Federa
tie wil het aantal punten per game 
terugbrengen van 21 nààr 11:· Vol
gens Ichiro Ogimura zal de sport 
daardoor veel aantrekkelijker wor
den. 
De Japanse voorzitter van de ITTF 
wil echter niet de partijen , inkor
ten, daarom zal, als het plan 
doorgaat, gespeeld worden om ten
minste drie en ten hoogste .vijf 
gewonnen games. Bovendien zal de 
opslag per punt wisselen en niet 
zoals nu, per vijf punten. 

Op zaterdag 3 april organiseert 
ttv Taveres in Eindhoven weer het 
jaarlijkse spierpijntoernooi. Tij
dens dit toernooi spe~en tafelten
nissers tegen elkaar in verschil
len sporten, nl. volleybal, bad
mintons jeu de boules, frisbee en 
touwtrekken. Elk team bestaat uit 
zes mannen en/of vrouwen. Meer 
informatie bij Annemiek Smans, 
tel. 040-447873. ' 

Op zondag 18 april worden door ttv 
Unicum in Geldrop weer de Öpen 
Geldropse Kampioenschappen georga
niseerd. De formule bÜjft Onge
wijzigd, dus iedereen . speel~ in 
een grote poule. Het toernooi 
staat open voor iedereen, senio
ren, jeugd, competiti~spelers en 
recreanten. In het kaqer van het 
naderende jubileum, 25 jarig be
staan, heeft de organisatie moeite 
gedaan om een nog sterkere A-poule 
te krijgen. Naast Stanley Verbeek, 
die al vier keer dit toernooi ge
wonnen heeft, zullen ook enkele 
spelers van TCS 1 aanwezig zijn. 
Verder zullen tafeltennissers uit 
Hongarije achter de tafel ver
schijnen. 

Mixed 

Ogimura zal zijn plan voorleggen 
aan de nationale organisaties tij
dens de wereldkampioenschappen, 
die in mei in Göteborg worden ge
houden. De invoering zou op zijn 
vroegst in 1995 moeten plaatsvin
den. "Men heeft dan twee jaar tijd 
om in te spelen op de nieuwe ont
wikkeling. In Japan is dit systeem 
overigens niet nieuw. Er wordt al 
ongeveer tien jaar mee geëxperi
menteerd." 
(Overgenomen uit "Het Nieuwsblad" 
van 21 januari 1993) 

TTV Vice Versa uit Oss bestaat 15 
jaar en dat gaan ze ook vieren. 
Dat ·doen ze onder andere door de 
organisatie van een jubileum ta
feltennistoernooi in de Maasland 
Sporthal in Oss. Het is een toer
nooi wat goed past bij deze ver
eniging die nog niet zo heel lang 
lid is van de NTTB, nl. een recre
antentoernooi. De deelname staat 
open voor heren met een E,F,G en H 
licentie en voor dames met een E 
en F licentie. Het toernooi wordt 
gehouden op zaterdag 17 april. 

maart 1993 - 10 

j 



Van 1 t/m 7 augustus is in Heerlen 
weer het internationale trainings
kamp van ttv Heerlen en Vroco 
Sport. Het programma. bestaat uit 
ruim 20 uur tafeltennis, gecombi
neerd met conditietraining c.q. 
spelvormen en wedstrijdvormen, een 
gevarieerd avondprogramma en de 
hele week kost en inwoning. De 
hoofdtrainer is Rob Zwartjens (ttv 
OKI}. Andere brabantse trainers 
die daar aanwezig zullen zijn, 
zijn Martin Jacobs (ttv ATTC '77), 
Vincent van Kuyck {ttv Besbo Ire
ne) en Maurice Manders (ttv Stip
hout). Het inschrijfgeld bedraagt 
f 245,- per persoon en staat open 
voor alle jeugdleden van de NTTB. 
Meer informatie is te krijgen bij 
Harry Heuvelmans, tel. 045-713337. 

"Na maanden van (slopende) onze
kerheid is de kogel eindelijk door 
de kerk. De kantonrechter te Delft 
heeft op 4 februari j.l. besloten 
dat de NTTB gerechtigd is om mij 
per 1 maart te ontslaan.", aldus 
Wim van Haasteren in zijn laatste 
persbericht. Van Haasteren was als 
topsportcoördinator en PR-man 4~ 
jaar in dienst van de NTTB, maar 
moest in de grote bezuinigingsope
ratie het veld ruimen. In zijn 
persbericht bedankt hij de media 
voor de constructieve wijze waarop 
hij met hen heeft kunnen samenwer·
ken. Ik wil op mijn beurt Wim van 
Haasteren bedanken voor de infor
matie die hij mij regelmatig heeft 
doen toekomen. Ik hoop dat hij 
snel een andere werkkring zal vin
den. 

do 25- 3 
zo 28- 3 
za 3- 4 
zo 4- 4 
zo 4- 4 
zo 4- 4 
vr 9- 4 
za 10- 4 
zo 11- 4 
za 17- 4 
zo 18- 4 
zo 18- 4 
zo 18- 4 
za 24- 4 
zo 25- 4 
zo 2- 5 
vr 7- 5 
zo 9- 5 
di 11- 5 
vr 14- 5 
za 15- 5 
za 15- 5 
zo 16- 5 
zo 16- 5 
vr 21- 5 
zo 23- 5 
vr 4- 6 
zo 6- 6 
zo 20- 6 

Regiovergadering Regio Eindhoven 
landelijke bekercompetitie 4e ronde 
spierpijntoernooi ttv Taveres in Eindhoven 
afdelingsbekercompetitie finales jeugd CID-licenties 
afdelingsbekercompetitie finales senioren 
nat.jeugdmeerkampen 1/2 finales in Berkel en Rodenrys 
Open Beneluxkampioenschap jeugd in Gorssel 
Open Beneluxkampioenschap senioren in Gorssel 
landelijke bekercompetitie 1/4 finales 
jubileumtoernooi ttv Vice Versa Oss 
nationale B-meerkampen 1/2 finales senioren 
Nationaal pupillen/welpen toernooi in Den Haag 
Open Geldropse kampioenschappen jeugd en senioren 
NK jeugd B-licenties in Helmond 
NK jeugd A-licenties in Helmond 
finales afdelingsmeerkampen senioren A/H-licenties 
t/m 16-5 6e internationale toernooi in Lloret de Mar 
nationale jeugdmeerkampen finales in Malden 
t/m 23-5 wereldkampioenschappen in Götenberg 
beslissingswedstrijden afdelingscompetitie 
Zuid Nederlandse kampioenschappen jeugd in Heeze 
ITT (InternaJ.fonaal studententoernooi) in Eindhoven 
ITT (Internationaal studententoernooi) in Eindhoven 
Zuid Nederlandse kampioenschappen senioren in Heeze 
t/m 23-5 Recordpoging ttv Tios '67 in Tilburg 
nationale B-meerkampen finales senioren 
Algemene Ledenvergadering in Breda 
landelijke bekercompetiti.e 1/2 finales 
landelijke bekercompetitie finale 
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De jeugd van ttv Veldhoven gaat 
naar Zweden! De vereniging is uit
genodigd om deel te nemen aan het 
' internationale toernooi van IF 
Tivo in Karlsborg van 6 t/m 16 
augustus. Meer dan 400 tafelten
nissers uit 14 landen zullen tij
dens dit toernooi om de diverse 
prijzen strijden. Alle leden van 
12 t/m 19 jaar mogen mee en de 
kosten bedragen slechts 500 gul
den. Veel succes en veel plezier 
in Zweden. 

De leden van ttv Tios 1 67 uit Til
burg kunnen wat geruster ademha
len. Hun huidige lokatie gaat ver
dwijnen voor de stadsvernieuwing, 
maar de termijn is wat ruimer dan 
gedacht: 8 tot 10 jaar. De commis
sie VONK, voor ons nieuwe klublo
kaal, kan dus nog een hele tijd 
vooruit met het verwerven van gel~ 
den voor een nieuw onderkomen. 

Bij ttv Tanaka in Etten-Leur is 
weer ingebroken. Er zijn spullen 
weggehaald die voor de inbrekers 
betrekkelijk weinig waarde hebben, 
maar voor de vereniging des te 
meer. Unaniem is het bestuur van 
mening dat er geen halve maatrege
len genomen moeten worden, maar 
het is er ook v·an doordrongen dat 
de speelzaal niet veranderd kan 
worden in een onneembare vesting. 

Het betekent wel dat extra inkom
sten uit diverse akties besteed 
moeten worden aan maatregelen om 
inbraak te voorkomen. Een trieste 
ontwikkeling. 

In "'t Leuterke" van ttv Red Star 
~uit Goirle, wat overigens in 
een geheel nieuwe stijl is gego
ten, lezen we dat de accommodatie 
weer behoorlijk verbeterd is. De 
ramen zijn opnieuw geblindeerd, er 
is een compleet nieuwe verlichting 
aangebracht en de oude toestellen
berging is omgeturnd tot een ge
zellig zitje. Verder is er nog een 
keukenblok geplaatst. Wanneer de 
hoofdverbouwing kan en mag plaats 
vinden is nog niet bekend. 

Bij ttv Stiphout in Helmond is men 
al een aardig eind op dreef met de 
nieuwbouw achter de hal. Daar 
wordt aan de bestaande hal een 
berging en bestuurskamer gebouwd 
en dat alles door leden in de 
vrije tijd. 

En ook bij ttv Kadans in Best is 
er tussen kerst en nieuwjaar hard 
gewerkt aan. de accommodatie. Ook 
hier is de verlichting vernieuwd, 
wat een hele verbetering genoemd 
mag worden. 

Tenslotte dan nog ttv Het Markie
zaat uit Bergen op Zoom in het 
rijtje accommodatieverbetering. 
Hier is de zaal opnieuw geschil
derd, naar een ontwerp van Ad 
Rens. 
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