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VAN DE REDAKTIE 

Het tafeltennisgebeuren ligt stil. 
Haast iedereen geniet van een wel ver
diende vakantie, maar u kunt toch nog 
even aan uw geliefde sport denken bij 
het lezen van deze Mixed. En als u dan 

~toch aan het denken bent, kunt u meteen 
filosoferen over dat nieuwe beleids
plan. Of heeft u meteen na het ontvan
gen van de vorige Mixed al plannen ge
maakt? 
U kunt ook terugdenken aan de WK-tafel
tennis in Göteborg. De heren presteer
den uitstekend, maar helaas zorgden de 
dames .weer voor veel negatieve publici
teit. Dankzij Eurosport kon ik zowel de 
finales van de landenwedstrijden als 

van het individuele toernooi live zien. 
Bedankt, ik heb er van genoten. 
u kunt ook nog eens nadenken over de 
afgelopen competitie. Was ' u · met uw team 
misschien karl}pioen geworden als ze de 
landelijke telling een jaar eerder in 
de afdeling hadden ingevoerd? Ik in elk 
geval wel. 
U kunt ook nog. eens terugdenken aan 
och ... , laat het verleden maar zitten. 
Ik kijk liever vooruit . Drie weken naar 
Frankrijk om de accu weer wat op te 
laden . 
Een fijne vakantie. 

Johan Heurter 

BEDANKT 

Langs deze weg wil ik alle verenigingen 
bedanken voor de uiterst prettige sa
menwerking in de afgelopen jaren waarin 
ik als voorzitter van de afdeling Bra
bant heb mogen functioneren. Met bui
tengewoon plezier heb ik vele recep
ties, openingen van accommodaties, in
terlands, recordpogingen en persoon
lijke jubilea bezocht en daar kennis 
gemaakt met de vele gemotiveerde vrij -
willigers, die de afdeling Brabant rijk 
is. Ik ben er dan ook van overtuigd dat 
de sterke positie die de Brabantse ta
feltenniswereld in den lande inneemt, 
ook in de toekomst gecontinueerd zal 
worden. 

Met plezier denk ik ook terug aan de 
ALV van 4 juni, waar ik "afscheid" heb 
genomen van de Brabantse tafeltenniswe
reld. In het bijzonder stel ik de per
soonlijke woorden, die door dezen en 
genen zijn gesproken, op prijs. Daar
naast ervaar ik het als een compliment 
om, ondanks de relatief korte periode 
dat ik als bestuurder deel heb uitge
maakt van de afdeling Brabant, door de 
vergadering als erelid te zijn benoemd . 
Rest mij alle verenigingen buitengewoon 
veel succes toe te wensen bij het uit
dragen van de tafel tennissport in Bra
bant. 

Raymond Gradus 

EVEN VOORSTELLEN 

Op de Afdelingsledenvergadering van 4 
juni is Eelco Ligtenberg uit Roosendaal 
gekozen in het afdelingsbestuur. Hierin 
zal hij de portefeuille propaganda en 
public relations beheren. Eelco is 29 
jaar, geboren en getogen in Brabant en 
werkzaam als financieel manager van 
Schroedahl International bv, een inter-

national salesorganisatie van een Duit
se firma die gespecialiseerd is in de 
ontwikkeling van afsluiters/regelven
tielen e.d. voor de chemische/petroche
mische industrie. Eelco is 20 jaar ge
leden begonnen met tafeltennissen bij 
ttv Veldhoven . Op dit moment is hij lid 
van ttv Sios in Roosendaal. Behalve 



voor sport interesseert Eelco zich ook 
voor muziek en wil hij ook graag een 
goed boek lezen. Samen met anderen wil 

hij zich ook inzetten voor de tafelten
nissport in Brabant . 
De redaktie wenst Eelco hierbij veel 
succes . 

AFDELINGSLEDENvERGADERING 

Op 4 juni 1993 werd in Breda de afde
lingsvergadering van de afdeling Bra
bant van de Nederlandse tafeltennisbond 
gehouden. De agenda met 14 punten be
loofde een . avondvullend programma en ik 
verwachtte dan ook niet dat ik voor 
middernacht de thuisreis zou kunnen 
aanvangen. Om 19.40 opent de voorzitter 
Raymond Gradus voor de laatste keer de 
vergadering door iedereen welkom te 
heten. Tevens blikt hij terug op de 
afgelopen 10 jaar waarin hij bestuur
lijk bezig is geweest voor het Brabant
se tafeltennisgebeuren. Ook spreekt hij 
de wens uit dat iedereen op deze verga
dering aktief en konstruktief zal mee
denken en meepraten. 
De agendapunten worden stuk voor stuk 
afgewerkt en er zijn tot aan punt 5 
geen vragen , opmerkingen of wat dies 
meer zij . Als de voorzitter opmerkt dat 
er met opzet foutjes in de verslagen 
zijn gezet om reakties uit te lokken, 
wel , dan komt toch eindelijk de eerste 
reaktie uit de vergadering! 
Vanaf nu komen er meer reakties , op- en 
aanmerkingen, suggesties, waaruit 
blijkt dat men gaarne bereid is een 
positieve inbreng te willen leveren aan 
het Brabantse tafeltennisgebeuren. 
Om 20 .40 uur wordt agendapunt 7d afge
rond en er wordt een pauze gehouden . 
Na de pauze worden de bekers van de 
jeugdkompetitie uitgereikt . De eer valt 
te · beurt aan Son en Breugel bij de 
meisjes kampioensklasse . Bij de jongens 
kadetten in de kampioensklasse wist 
Stiphout 1 de beker te veroveren en bij 
de jongens junioren in de kampioens
klasse heeft Besbo/Irene de beker weten 
te bemachtigen . Voor hun prestaties 
worden zij ook nog beloond met een har
telijk applaus van de ledenvergadering. 
Vol spanning wacht nu iedereen op de 
uitreiking van de Johan Goossens tro
fee . Deze trofee wordt uitgereikt aan 
een vereniging, een bestuurder of een 
sport (st) er die zich voor de tafelten
nissport erg verdienstelijk heeft ge
maakt . Je moet dan ook echt van goede 
huize komen om deze trofee te mogen 
ontvangen, dit blijkt wel uit het f eit 
dat er soms geen trofee wordt uitge-
reikt omdat er geen kandidaten voor 
zijn. 
Maar dit jaar is de trofee bestemd voor 

Marco Bottram. De voorzitter betoogt 
dat door Marco de Brabantse jeugd weer 
van zich laat spreken. Door zijn goede 
prestaties in de tafeltennissport , maar 
ook door zijn grote sportiviteit en 
positieve uitstraling heeft hij deze 
trofee dan ook dubbel en dik verdiend . 
Ook worden de familie, de coach, de 
tafeltennisverenigingen Veldhoven en 
Bergeijk in de hulde betrokken omdat 
zij hem steeds hebben gesteund . 
Onder luid applaus wordt de huldiging 
voltrokken en je merkt aan de reakties 
van de ledenvergadering dat Marco deze 
eer van harte gegund is . 

Bij agendapunt 10 is de bestuursverkie
zing vermeld. Raymond Gradus en Adri 
Dam waren volgens rooster aftredend, 
Adri Dam is wel herkiesbaar, Raymond 
Gradus niet. Eelco Ligtenberg . is als 
nieuwe kandidaat voorgedragen en wordt 
benoemd in het afdelingsbestuur. Adri 
Dam wordt herkozen en jammer genoeg 
heeft Anthony Versigny zich als kandi
daat terug moeten trekken. 
Nico van Erp verzoekt nu Raymond Gradus 
de zaal te verlaten en onder begelei
ding van 2 charmante dames die achter 
in de zaal op hem wachten voldoet hij 
aan dit verzoek. Nico van Erp spreekt 
lovende woorden uit over het vele werk 
dat Raymond verzet heeft in de afdeling 
Brabant. Hij gold voor velen als een 
grote stimulator, die nooit zomaar iets 
op zich af liet komen . Voor het vele 
werk dat hij de afgelopen jaren ver
richt heeft stelt Nico van Erp dan ook 
voor om hem te benoemen tot erel i d van 
de afdeling Brabant. De vergadering 
gaat hier volmondig mee akkoord en Ray
mond Gradus mag de vergadering weer 
verder bijwonen. Zichtbaar wa.t nerveus 
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en zich ongemakkelijk voelend mag hij 
plaatsnemen op een stoel die voor de 
bestuurstafel is gezet. Lichtelijk ge
emotioneerd hoort hij de vele lofprij -
zingen aan die worden uitgesproken door 
Nico van Erp en ik meen zelfs een klein 
traantje te hebben gezien toen hem de 
onderscheiding werd opgespeld. Tevens 
ontvangt Raymond Gradus een oorkonde. 
Na wat bekomen te zijn neemt Raymond 
het woord en bedankt iedereen voor het 
in hem gestelde vertrouwen. Hij heeft 
altijd een plezierige tijd gehad en dat 
was te danken aan het feit dat de basis 
goed was.Hij eindigt zijn afscheidsrede 
met de poëtische woorden: "Brabant, ik 
hou van jullie! Het ga je goed. Bedankt 
voor de plezierige tijd, ik zie jullie 
ongetwijfeld nog!" 
Stilte in de zaal. 
Applaus. 
Adri Dam wordt benoemd tot nieuwe voor
zitter en in zijn eerste speech als 
nieuwbakken voorzitter haalt hij een 
aantal punten aan waaraan hij graag zou 
willen werken. Wat hij heel erg voor
naam vindt is dat de kommunikatie met 
verenigingen nog ve r der wordt verbeterd 
en een middel daartoe kan zijn het zo
genaamde "inklusieve denken". Inklusief 
denken betekent rekening houden met 
anderen. Verder is de voorzitter het in 

deze situatie niet eens met het spreek
woord: "nieuwe. bezems vegen schoon". De 
lijn die door zijn voorganger is uitge
zet wil hij stellig hançjhaven, op een 
door hem geëigende manier. Hij hoopt op 
een goede samenwerking met alle vereni
gingen en heeft hier alle vertrouwen 
in. Adri Dam durft dan ook aan de le
denvergadering een welkomstgeschenk te 
vragen: er zijn een vijftal vakatures 
in het afdelingsbestuur en de diverse 
kommissies en hij hoopt dat deze op 
korte termijn bemensd zullen worden. 
Na deze, ietwat vaderlijke en op _ je 
gevoel werkende, toespraak worden er 
nog een aantal punten behandeld die te 
maken hebben met het kompetitiegebeu
ren. Er ontstaat nog een heftige dis
kussie over het set-punten systeem en 
over de 4de divisie plaats die Brabant 
in moet leveren in de voorjaarskompeti
tie bij de heren. 
Al met al was het een vruchtbare en 
positieve ledenvergadering waar ieder
een de kans heeft gekregen zijn zegje 
te doen. 

Jantje Teeuwen. 

PS De vergadering was niet om midder
nacht afgelopen. 85 kilometer verder in 
mijn woonplaats hoorde ik de klok 12 
slaan. 

TIOS ' 67 BREEKT GUINNESS-RECORD 

"Fantastisch dat we het hebben gehaald, 
maar dit doen we nooit meer" was de 
eerste reactie van de spelers van ta
feltennisvereniging TIOS '67 uit Til 
burg, toen zij op zondagmiddag 23 mei 
j .1. het Benelux-duurrecord voor dub
bels op exact 60 uur hadden gebracht. 
Bijna 500 games verdeeld over ruim 220 
wedstrijden werden in deze periode af
gewerkt door Arno en Leon van Esch, die 
samen een dubbel vormden , en door Chris 
van Dijk, die met wisselende partners 
speelde. Laatstgenoemde had aanvanke
lijk Paul Mutsaers als vaste teamge
noot , maar deze moest na ongeveer 27 
uur de strijd staken vanwege een hard
nekkige voetblessure. "Ik had het er, 
net als Paul zelf, moeilijk mee dat hij 
moest opgeven", aldus Chris, "maar ik 
wilde persé die 60 uur halen, ook al om 
Arno en Leon te steunen in hun poging 
om het Groot Guinness Record Boek te 
halen". De onderlinge steun en saamho
righeid was overigens ook nodig, met 
name in de nachtelijke uren. Het ge
vecht tegen de slaap en de vermoeidheid 
werd overigens ook voortdurend onder
steund door een trouwe schare suppor
ters, bestaande uit clubgenoten, fami-

lieleden en bekenden. 

De voorbereiding 
Toen op de nieuwjaarsreceptie het plan 
bekend gemaakt werd, sprong de vonk 
onmiddellijk op de aanwezige leden 
over: dit is leuk, hieraan kunnen we 
plezier beleven, hier gaan we ons voor 
inzetten . Hoewel bij sommigen voorals
nog enige twijfel bestond over de haal
baarheid van een dergelijk evenement , 
hebben velen direct de handen uit de 
mouwen gestoken. Hulp is geboden bij 
het werven van sponsorgelden, bij het 
voorbereiden van onze spelers (voor de 
:Langdurige trainingssessies waren zon
der veel problemen steeds voldoende 
spelers beschikbaar) , bij het ombouwen 
van de zaal, bij barwerkzaamheden, en
zovoort . Maar meer nog d.an de hulp van 
de eigen mensen heeft mij de hulp van 
buitenaf gefrappeerd. Mensen die niets 
van TIOS '67 afwisten of zelfs de naam 
van de club niet kenden hebben ons op 
een fantastische wiJze gesteund. Veel 
van die steun vond achter de schermen 
plaats, in een aantal gevallen was hij 
duidelijk z i chtbaar. De in relatief 
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korte tijd opgebouwde vriendschap met 
deze mensen en hun medeleven met 'onze' 
spelers heeft op mij een onvergetelijke 
indruk achtergelaten. 

Een aanval op een Guinnessrecord is aan 
strenge regels onderworpen, onder ande
re wat betreft de pauzes. Na ieder vol 
uur hebben de spelers recht op 5 minu
ten pauze. Deze pauzes mogen worden 
opgespaard. Na twee uur spelen mag er 
dus 10 minuten worden gepauzeerd, na 3 
uur 15 minuten, enzovoort. In de pauzes 
kan de verzorging van de spelers 
plaatsvinden, moeten zij eten en kunnen 
ze van het toilet gebruik maken. Een 
massage team van Sixtus, onder leiding 
van Rene Beijers, heeft de spelers tij
dens hun recordpoging met raad en daad 
ter zij de gestaan. Zonder die hulp was 
de poging nooit geslaagd. 

De recordpoging 
Dan de gang van zaken tijdens de re
cordpoging zelf. Geen enkele vereniging 
die had ingeschreven voor het evenement 
heeft ons in de steek gelaten. Als men
sen al niet konden komen hebben ze mij 
vroegtijdig op de hoogte gesteld, zodat 
ik tijdig voor vervanging kon zorgdra
gen. In andere gevallen heeft men zelf 
voor vervangers gezorgd. Een dergelijke 
medewerking is onontbeerlijk: je kunt 
alles perfect organiseren, maar als de 
tegenstanders niet komen opdagen loopt 
de zaak alsnog in het honderd. Toen ik 
onlangs op de Algemene Ledenvergadering 
van de NTTB afdeling Brabant hoorde dat 
bij andere evenementen spelers zo maar 
wegblijven, kon ik niet anders conclu
deren dan dat wij met de gasten die aan 
onze recordpoging hebben meegedaan de 
'echte' tafeltennisliefhebbers in huis 
hebben gehad. Opvallend soepel en 
coöperatief was men ook bij de feite
lijke uitvoering van het wedstrijdsche
ma. Bij een langdurige tafeltennishap
pening als de onderhavige is het vrij
wel onvermijdelijk dat er bij die uit
voering vertragingen of versnellingen 
optreden ten opzichte van de geplande 
tijden. Al improviserend probeer je 
daar dan oplossingen voor te vinden 
(door een of meer wedstrijden te 
schrappen dan wel toe te voegen) . Van 
buiten onze vereniging heeft niemand 
daar een onvertogen woord over laten 
horen; binnen de eigen geledingen is de 
kritiek tot een enkeling beperkt geble
ven. 

Aan de aanval op het record, dat op 
naam stond van Marike Faber en Marcel 
Heerink van tafeltennisvereniging KLM 
uit Haaksbergen, · hebben ruim 30 ver
schillende verenigingen een bijdrage 

geleverd. Sommige, zoals Vice Versa '51 
{uit Oudenbosch) en tafeltennisvereni
ging Stiphout, hebben zelfs met 4 of 5 
teams aan het evenement deelgenomen. 
Tot de deelnemers bêhoorde voorts het 
voltallige bestuur van pe NTTB afdeling 
Brabant, een aardige ' geste richting 
medebestuurslid (penningmeester) Chris 
van Dijk, maar ook ten opzichte van de 
andere drie matadoren. Sportief gezien 
is de recordpoging een grandioos succes 
geworden. Vooral de deelname van de 
vorige recordhouders aan het evenement, 
nota bene op het tijdstip dat hen het -
record afhandig werd gemaakt, was spor
tief gezien een hoogtepunt. Dankzij de 
medewerking van onder andere Patricia 
de Groot, Mariëlle van Gool, Frank Bou
te, Stanley Verbeek, Marco Bot tram en 
Jurgen de Cock kreeg het publiek op 
zondagmiddag bovendien nog een prachti
ge tafeltennisshow voorgeschoteld. 

Volhouden 
De enorme betrokkenheid van veel leden 
en ook niet-leden bij het wel en wee 
van onze spelers was groot. Bij velen 
was het na afloop van de poging thuis 
een puinhoop, omdat men daar alleen 
maar even kwam om te eten en te slapen 
(voorzover dat · lukte) . Daarna was men 
weer in de zaal. Men leefde intens mee 
en maakte zich grote zorgen wanneer 
deze of gene speler het moeilijk had. 
En dat die moeilijke momenten er zijn 
geweest is duidelijk. Een eerste test
case betreffende de mentale weerbaar
heid van ons viertal vormde- het opgeven 
van Paul: je bent als team aan de mis
sie begonnen, je wilt het ook als team 
afmaken. Als er dan iemand afvalt geeft 
dat niet alleen aan de betrokkene zelf, 
maar ook aan alle anderen een behoor
lijke dreun (zelfs aan de organisatie, 
want die moet snel iemand vinden om als 
maatje van Chris verder te gaan) . On
derlinge steun en steun van de •zij
lijn' is op die momenten belangrijk. 
Door het uitvallen van Paul nam de mo
rele druk op Arno en Leon uiteraard 
toe: vermelding in het Guinnessboek 
hing vanaf dat moment van hen af. Toen 
zich -in de nacht van zaterdag op zondag 
een vooraf ingecalculeerde 'dip' in de 
fysieke gesteldheid van de heren voor
deed, vreesden sommigen een voortijdig 
einde van de recordpoging. Fysieke pro
blemen zijn echter gemakkelijk te over
winnen (zeker met zo'n massageteam als 
waarover wij konden beschikken) als het 
'tussen de oren' maar goed zit. Wie 
Arno en .Leon wat langer kent, weet dat 
er wat dat betreft niets te vrezen valt 
(ze ziJn niet voor niets ais · eerste 
benaderd om aan de recordpoging mee te 
doen) . De wil om door te gaan was 
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voortdurend aanwezig . Dat het uiteinde
lijk is gelukt en dat ook Chris de ein
dstreep heeft gehaald is natuurlijk 
fantastisch. De atmosfeer waarin de 
laatste uren van de recordpoging zijn 
afgewerkt roepen onvergetelijke herin
neringen op, al zullen sommigen zich 
door de emoties wellicht niet elk de
tail meer voor de geest kunnen halen. 
Gelukkig is er een videoband met hoog
tepunten beschikbaar om alles nog eens 
even, in de stilte van de huiselijke 
kring, opnieuw te beleven. 

VONK 
De aanval op het Benelux-duurrecord 
tafeltennissen vormde een onderdeel van 
het actieprogramma van de commissie 
VONK om middelen bij elkaar te krijgen 
voor een nieuwe accomodatie. VONK staat 
voor: Voor Ons Nieuwe Klublokaal. Op
nieuw worden de 120 leden van TIOS '67 
namelijk bedreigd met het verlies van 
hun onderkomen. Dat is in het inmiddels 

,.--., rijke verleden van de klub al vaker 
gebeurd. TIOS '67 is, anders dan de 
naam doet vermoeden, opgericht op 2 
september 1951 onder de naam 'Rooms 
Katholieke Tafeltennisvereniging ' . Er 
werd destijds gespeeld in een parochie
huis ergens in Tilburg. In 1967 werd 
men gedwongen om een andere speelzaal 
te zoeken. De band met het parochiehuis 
werd verbroken en de naam van de ver 
eniging werd veranderd in TIOS, Tafel
tennis Is Onze Sport . Omdat er reeds 

een andere vereniging bleek te bestaan 
die dezelfde naam voerde, werd besloten 
om het jaartal aan de naam toe te voe
gen. Aldus ontstond TIOS '67. Sinds de 
oprichting heeft TIOS "67 reeds vier 
maal eerder naar een nieuwe zaal moeten 
omzien. De huidige locatie staat op de 
nominatie om over enkele jaren te wor
den gesloop t in verband met de plannen 
van de gemeente Tilburg om de binnen
stad te saneren en rondom het Centraal
station een kantorenstrook te realise
ren . 

Al met al kan TIOS '67 , dat onlangs 
gehoor heeft gegeven aan de oproep van 
het hoofdbestuur en het af delingsbe
stuur Brabant om alle leden aan te mel
den als lid van de NTTB , terugzien op 
een zeer geslaagd evenement. Er is pure 
reclame voor de tafeltennissport ge
maakt. De redactie van Guinness heeft 
inmiddels laten weten dat het nieuwe 
record wordt erkend en dat de sportieve 
prestatie in de komende editie van het 
Guinness Record Boek, dat in oktober 
verschijnt, zal worden opgenomen. 
Dankzij de steun van een groot aantal 
sponsors, waaronder de gemeente Til
burg, is het bovendien in financieel 
opzicht een succes geworden. En daar 
was het aanvankelijk allemaal om begon-
nen. 

Ton Haselbekke 

COLUMN 

Er is geen sport in de wereld waar de 
topspelers zo aan elkaar zijn gewaagd 
als bij het tafeltennis. Hier ben ik 
stellig van overtuigd . Als je naar de 
diverse kampioenschappen kijkt dan heb 
je daar weer een mooi voorbeeld van. 
Niemand slaagt erin, zowel bij de heren 
als bij de dames, om een paar toernooi
en op rij te winnen. Een slechte dag is 
bijna altijd f ataal . Bij andere sporten 
kun je je slechte vorm nog door inzet 
en werklust compenseren. Bij tafelten
nis val je genadeloos door de mand . 
Soms zitten twee spelers qua spel en 
vorm zo dicht bij elkaar dat geluk de 
doorslaggevende factor wordt. 
Harder werken als je achterstaat, ver
schijnselen die je vooral bij teamspor
ten zoals voetbal ziet, helpt bij ta
feltennis nauwelijks. De enige manier 
om een achterstand teniet te doen is om 
de ballen beter te gaan raken. Soms 
raak je de ballen maar niet goed. Dit 
is dan vooral een psychologische kwes
tie. Is het daarom dat de coaches bij 

tafeltennis vooral een psychologische 
functie hebben en dat iedereen zweert 
bij ziJn eigen privé-coach i.p.v. de 
bondscoach ? Misschien . Feit is dat 
geruzie en gehakketak in een tafelten
nisselectie onmiskenbaar zijn terugslag 
heeft op de prestaties. Wie niet psy
chisch 100 % fit is, is gedoemd in een 
vroeg stadium uitgeschakeld te worden. 
Ziedaar een verklaring voor de zwakke 
prestaties van de Nederlandse vrouwen 
op het afgelopen w. K. In het landen
toernooi ging het nog wel, maar bij het 
enkelspel was het weer droefenis troef. 
Om dus succes te hebben met tafeltennis 
moet je dus behalve goed spelen ook 
lekker in je vel zitten, vertrouwen 
hebben. Daar het voor de spelers moei
lijk is om zich ieder toernooi , dag na 
dag, m.aar weer lekker te voelen vindt 
er nogal een keer een wisseling van de 
wacht plaats in de top van de rang
lijst. Het vorige W.K. was een prooi 
voor Jurgen Persson (Nu sneuvelde hij 
in de eerste ronde) . Op de .Olympische 
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Spelen was Jan Ove Waldner (voor mij 
nog 'steeds de beste tafeltenisser die 
er rondloopt) de onbetwiste kampioen en 
nu. op de pas gehouden wereldkampioen
schappen ging de Fransman Jean Phillipe 
Gatien met de titel aan de haal. Bij de 
Olympische Spelen stond er bij de 
vrouwen nog geen maat op de heerschap
pij van Deng Yaping. Nu moest ook zij 
voortijdig afhaken na een nederlaag op 
een Koreaanse, wiens naam mij steeds 
weer ontschiet. Nee, de tafel tennistop 
is niet voor blijvertjes. Vanwege het 
feit dat je nooit weet wie een wed
strijd gaat winnen, veel minder in ie
der geval dan bij andere sporten, is 
tafeltennis een interessante sport om 
te volgen. Het is jammer dat Studio 
Sport ons weer zo weinig heeft laten 
zien van het afgelopen W.K. Heister en 
Keen wonnen in het dubbel van de ge
doodverfde favorieten Fetzner en RoB-
kbpf, een sensatie, ...... . 

maar niet te zien op de Nederlandse 
zenders. Wie een tafeltenniskampioen
schap wil volgen is veroordeeld tot het 
kijken naar de ZDF en Eurosport. De BRT 
en de RBTF (allebei Belgische omroepen) 
hebben me nog het meest verbaasd door 
tijdens de finale van de verrassend 
goed spelende Belg Jean-Michel Saive 
tegen Gatien gewoon Formule-1 Racing 
uit te zenden. Het eindeloos afleggen 
van dezelfde rondjes door buitenlandse 
coureurs geniet kennelijk prioriteit 
boven een unieke finaleplaats van een 
landgenoot bij tafeltennis. En dat ter
wij 1 iedereen wel wist dat Senna weer 
zou gaan winnen (voor de vijfde keer -in 
acht jaar, over afwisseling gesproken) . 
Dit geeft dan meteen de plaats aan die 
tafeltennis heeft in West-Europa. Geen 
sport die het uitzenden waard is, dus 
ook niet interessant voor de commercie. 

Toffe Thomas 

I.T.T. '93 

Internationaal Tafeltennis Toernooi 1993 
Jawel beste lezers, hier is een bericht uit Taveres-1and en de trouwe lezer weet al 
wat dat betekent: We hebben weer ons Internationaal Tafeltennis Toernooi (ITT) gehad. 
Dit jaar beleefde het toernooi zijn achttiende editie. En wederom kunnen we spreken 
van een geslaagd toernooi. 

Vrijdag 14 mei 

Ook dit jaar is opnieuw een 
twintigtal leden bezig ge
weest met de organisatie van 
het ITT. Dankzij de jaren
lange ervaring weet een ie
der precies wat zijn taak 
is; de uitnodigingen verstu
ren, slaapplaatsen regelen, 
het programmaboekje schrij
ven, de prij zen maken, voor 
een spetterend feest zorgen, 
de financiën kloppend maken, 
broodjes smeren, een t-shirt 
ontwerpen en het tafeltennis 
zelf organiseren uiteraard. 
Ondanks een nagenoeg vlekke
loze voorbereiding is men op 
vrijdagavond toch in span
ning hoe het toernooi dit 
jaar weer zal verlopen; de 
voorzitter is zijn toespra
ken voor de tiende keer aan 
het herschrijven, de wed
strijdcommissie wordt hotel-

de-botel van alle wij zigin
gen, de penningmeester mist 
enige guldens en de rest 
drinkt bier om de zenuwen te 
verdrijven. Op vrijdagavond 
komen namelijk de· meeste 
gasten aan. 
Dit is altijd een moment van 
prettig weerzien. Een aantal 
deelnemers komt namelijk al 
enige jaren en er zijn er 
zelfs bij die de tien toer
nooien naderen. Over de sta
tus van student van deze 
deelnemers zullen we het 
natuurlijk maar niet heb
ben. . . Onder het genot van 
èen consumptie worden deze 
vriendschappen weer opge
haald .. . 
Ondertussen is een ander 
deel van de Taverianen bezig 
met het inrichten van de 
sporthallen. u · leest het 
goed: sporthallen. Voor het 
eerst werd het ITT dit. jaar 
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in twee hallen georgani
seerd, vanwege het overwel
digende aantal deelnemers (± 
190) . De meeste van deze 
deelnemers komen uit Duits
land en Nederland. Ook enige 
Fransen hadden de tocht naar 
Eindhoven gewaagd en er zijn 
zelfs een Zweedse en een 
Chinees gesignaleerd. Helaas 
was er dit jaar geen deelna
me uit België (tentamens) en 
Groot-Brittannië (ruwe 
zee?) . 

IJ 

/IT 1793 

De rest van de vrijdagavond 
(en nacht) wordt dan besteed 
aan consumpties, sterke ver
halen, slappe verhalen en 
sight-seeing in Eindhoven, 
wat zich voornamelijk be
perkt tot de diverse kroegen 
en terrassen. Om half vijf 
des nachts is zelfs de AOR 
(studentenkroeg) gesloten en 
gaat ook de harde kern sla
pen. Dit gebeurt gedeelte
lijk bij Taverianen thuis en 
gedeeltelijk in de sporthal. 

Zaterdag 15 mei 

Vooral diegenen die in de 
sporthal hebben geslapen 
wacht zaterdag een onaange
name verrassing. Om zeven 
uur begint de muziek te spe
len en is het gedaan met de 
nachtrust. Maar ook de deel
nemers die bij Taverianen 
worden ondergebracht hebben 
het niet gemakkelijk. Zij 
worden om 8 uur uit bed ge
gooid. Om tien uur is ieder
een dan zo ver en kan het 
toernooi beginnen, maar niet 
voordat voorzitter Chris 
Thomassen de vijftiende ver
sie van zijn toespraak, die 
verdacht veel lijkt op die 
van vorig jaar en het jaar 
daarvoor en het jaar daar
voor, ten gehore. heeft ge
bracht. Sommige Taverianen 
zijn zo geniepig om dan weer 
terug het bed in te duiken, 
maar dit leidt slechts tot 
hoon bij de anderen (watje, 
slappeling of -top of the 
bill- knoeris) . 
De echte Taveriaan doet ge
woon mee of staat zi~h langs 
de kant te vervelen als ta
fel-commissaris. De echte 
Taveriaan is ook snel uitge
schakeld, zodat hij de 
broodjes voor de lunch kan 
gaan smeren. Tijdens een 
geheel weekend gaan er toch 
al gauw zo'n 1600 broodjes 
door heen en dat zijn er een 
hele hoop, dat kan ik u ver
zekeren. 
Ondertussen gaat het team
toernooi gewoon zijn gang. 
Het tijdschema loopt uit, 
maar dat is normaal. Wanneer 
de kruitdampen van de poules 
zijn opgetrokken blijkt dat 
het toernooi uitdraait op 
een Nederland-Duitsland con
frontatie, waarbij de Duitse 
teams duidelijk een numeriek 
voordeel hebben. Toch weren 
de Nederlandse teams zich 
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kranig (met 
Eindhoven 1 
1/8-finales 
schakeld) . 

uitzondering van 
en 3 die in de 
worden uitge-

Bij de dames weten de teams 
van Amsterdam en Tilburg tot 
de halve finales door te 
dringen . Hier vinden ziJ 
echter hun Waterloo, zodat 
er weer eens een Duitse fi
nale is (maar dat ziJn we 
wel gewend) . In deze finale 
wint Aken, na een spannende 
strijd met 2-1 van een com
binatie uit Trier & Karls
ruhe. 
Wat bij de dames niet lukt 
gebeurt bij de heren wel. 
Een team van de Vrije Uni
versiteit Amsterdam bereikt 
de finale . Tegenstander is 
Karlsruhe . Zo ' n Nederland
Duitsland zorgt natuurlijk 
voor een portie gezonde ri
valiteit . Wederom trekken de 
Duitsers echter aan het 
langste eind en wel met 2-0. 
Zij hebben dan ook een twee
de Bundesliga speler in hun 
gelederen. Met de uitloop 
van het tijdschema is het, 
door het ontbreken van een 
dubbel in de heren-finale, 
gelukkig meegevallen. 
Tafeltennis is natuurlijk 
leuk, maar sfeer en gezel
ligheid vormen minstens zo'n 
belangrijk bestanddeel van 
het ITT . Dit komt voor al tot 
uitdrukking op zater
dagavond . Eerst gaat ieder
een eten in één van de vele 
restaurants in de Eindhoven
se binnenstad . Bij miJn 
groep (Trier) kenmerkte zich 
dit door een grote stilte en 
veel eetlust . Na een kopje 
koffie of espresso kon ie
dereen weer er tegen aan. 
Hier worden ook de broodno
dige contacten gelegd voor 
tegenbezoeken (Taveres tour 
of Germany) . 
Daarna is er een feest, dat 
dit jaar gezamenlijk met een 

aantal waterpoloërs werd 
gehouden. De temperatuur in 
de feestzaal steeg tot re
cord-hoogten, zodat men wer
kelijk beter in zwembroek 
had kunnen verschijnen (zo
als gesuggereerd in het pro
grammaboekje) . Op dit feest 
wordt de basis gelegd voor 
de prestaties of wanpresta
ties op zondag. Helaas was 
het feest dit jaar, vanwege 
de gemeente-verordening, al 
om twee uur af gelopen. Geen 
probleem, dan duik je toch 
gewoon de stad in! Om vier 
uur is het hier echter ook 
afgelopen. In de sporthal 
kom je dan even bij met een 
flesje bier en hoort dat 
iemand zich vreselijk ge
stoord heeft aan jouw nach
telijk gedrag op vrijdag
avond. In de geest van het 
ITT volgt echter snel een 
verzoening en verstoor je 
getweeën de nachtrust van de 
vroege (voor half vijf) sla
pers op zaterdag. Bij mi] 
resulteerde dit uiteindelijk 
in vier en een half uur 
nachtrust in twee nachten, 
waarmee ik overigens nog 
niet eens recordhouder was; 
Dat was Bernd uit Trier. Hij 
bleek het het beste gedaan 
te hebben . Op zondag wist 
hij namelijk de kwartfinales 
te bereiken. 

Zondag 16 mei 

Ook zondag ochtend wordt er 
geen coulantie betracht. Om 
7 ~ur worden alle deelnemers 
weer uit hun slaapzak ge
slingerd. Dit kost nog meer 
moeite dan op zaterdag, maar 
om een uur of 8 is ook de 
laatste slaap-junk (Gert uit 
Kiel) definitief uit dromen
land verwijderd . 
Zondag is de dag van het 
individueel toernooi en ook 
de dag om de afgang van za-
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terdag te revancheren. Via 
enige ingewikkelde schema's, 
die ik u als lezer zal be
sparen, komt men uiteinde
lijk tot een winnaars- en 
verliezers toernooi . Daar 
waar de Taverianen normal i
ter altijd plachten uit te 
blinken in het verliezers
toernooi, was dat dit jaar 
toch omgekeerd; Opvallend 
veel Taverianen wisten het 
winnaarstoernooi te bereiken 
en het daarin ook nog een 
tijdje vol te houden. 
Voor de rest heerst er op 
zondag toch een soort "the
day-after" -gevoel en lopen 
velen met de vraag rond 
waarom ze überhaupt nog moe 
ten tafeltennissen. Deze 
mensen herkent men aan hun 
doffe ogen en het feit dat 
ze om een uur of 11 's och
tends al weer aan het bier 
zitten. 
Helaas kunnen Taverianen 
zich dit gevoel niet veroor
loven. Zij moeten weer 
broodjes smeren , het tafel
tennis in goede banen leiden 
en zich ook anderszins nut
tig maken. Het moge duide
lijk ziJn dat Taveres op 
maandag een collectieve 
baaldag op neemt. 
Om een uur of 4 ziJn we dan 
toch bij de finales aange
land. Hoera! Hoera! Hoera! 
Zowel bij de heren als bij 
de dames bevindt zich een 
Taveriaan in de finale. 
Shit ! Shit! Shit! Zij ver
liezen alle twee. Bij de 
dames slaagt Patricia van 
Kemenade er niet in om het 
Claudia Weber uit Trier 
moeilijk te maken. Toch kan 
Patricia van een geslaagd 
toernooi spreken: Nog nooit 
is een Taveres-dame er in 

geslaagd de finale van het 
ITT te bereiken. Ook Stanley 
Verbeek (vorig jaar nog win
naar) moet het onderspit 
delven. Tegen Christian 
Dietze uit Aken komt hij in 
de derde game duidelijk te 
kort. Bij de heren verlie
zers wint Duc Hai D. Nguyen 
(echt waar) uit Aken en de 
super looser bij de dames is 
ondergetekende helaas niet 
bekend. 
Nadat de prijzen zijn uitge
reikt door Chris (vooral de 
naam van Duc Hai D. Nguyen 
kwam moeizaam uit zijn mond) 
is het dan tijd voor het 
afscheid. Ik drink nog een 
pilsje op de winnares bij de 
dames, beloof de mensen uit 
Trier om eens op bezoek te 
komen, vermaak me met de 
deelnemers uit Karlsruhe en 
K6ln en weet zo te ontkomen 
aan het opruimen van de 
zaal, waar de meeste andere 
Taverianen mee bezig zijn . 
Wanneer dan ook de laatste 
deelnemers (Karlsruhe) ver
trokken zijn, gaat de orga
nisatie nog even door. On
danks de vermoeidheid is het 
bij de traditionele afs lui
ting in het Chinees restau
rant nog gezellig en luid
ruchtig. Na een weekendje 
Duits en Frans praten is het 
weer een verademing om je in 
gewoon Nederlands verstaan
baar te maken. Desondanks 
ziet iedere Taveriaan al 
weer uit naar het negentien
de ITT in 1994. Misschien 
dat we u, beste lezer, dan 
ook kunnen begroeten en zult 
u ook verzuchten: "Dass 
gibt's nicht ... " . 

Namens Taveres, 
Frissen 

P A U L 
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NIEUWE OPZET LANDELIJKE COMPETITIE 

De Bondsraad heeft op 8 mei zijn goedkeuring gegeven aan een 
het Hoofdbestuur met betrekking tot de landelijke competitie . 
daaruit betreffen : 
1 . Groepsgrootte eredivisie dames en heren 8 teams 

- alle overige divisies 6 teams 

aantal voorstellen van 
De belangrijkste zaken 

2 . Teamomvang 
Speelschema 

- Teams bestaande uit 3 spelers/speelsters voor alle divisies. 
- 9 enkelspelen en 1 dubbelspel 

3 . Spelsysteem - eredivisie: play-off systeem 
- overige divisies: volledige competitie 

In de jeugdcompetitie zal geen degradatie worden toegepast . 
4. Promotieplaatsen naar de 4e divisie 

De grote afdelingen die drie promotieplaatsen hadden, waaronder Brabant, raken ï 
promotieplaats kwijt na de voorjaarscompetitie . De landelijke competitieleider heeft 
daardoor enkele plaatsen vrij (wild-cards) die hij kan toekennen aan sterke jeugd
teams of dergelijke. 
5. Overschrijving - vrije periode: juni 

- met strenge beperkingen: 1 t/m 15 december 
6. Opbouw 

heren: 
dames: 

landelijke competitie 
ongewijzigd 
eredivisie: 
le divisie: 
2e divisie: 
3e divisie: 
4e divisie: 

jongens : A-klasse: 
B-klasse : 
C-klasse : 

meisjes: A-klasse: 
B-klasse : 
C-klasse: 

7. Transferregeling 

1 groep van 8 teams 
1 groep van 6 teams 
2 groepen van 6 t eams 
4 groepen van 6 teams 
12 groepen van 6 teams 
3 groepen van 6 teams 
6 groepen van 6 teams 
12 groepen van 6 teams 
2 groepen van 6 teams 
4 groepen van 6 teams 
8 groepen van 6 teams 

Deze blijft in het seizoen 1993/1994 voorlopig grotendeels ongewijzigd . 

Cees van Roosendaal ACL 

RESULTATEN LANDELIJKE COMPETITIE 

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 voorjaarscom
petitie 1993. 

meisjes kampioensgroep 
Het team van Besbo Irene 1 werd 
met 25 punten zesde. 

meisjes A-klasse 
Vice Versa '51 1 werd met 61 pun
ten kampioen. Voor Stiphout 1 was 
er met 45 punten een vijfde plaats 
en Vice Versa '51 2 werd met 32 
punten zesde 

meisjes B-klasse 
Veldhoven 1 legde met 64 punten 
beslag op een tweede plaats en 
Bergeijk 1 werd met 61 punten der
de. 

meisjes C-klasse 
Drie Brabantse teams werden kampi
oen . Veldhoven 2 met 79 punten, 
Tios '67 1 met 71 punten en TTCV/
Nedlin 1 met 67 punten. Belcrum 1 
werd met 55 punten derde· en . voor 
Vice Versa '51 3 was er met 43 
punten een vierde plaats. Bergeijk 
2 legde met 4 5 punten beslag op 
een vijfde plaats en Besbo Irene 2 
(19p) en Het Markiezaat 1 (16p) 
werden zesde. 

jongens A-klasse 
Budilia 1 werd met 59 punten twee
de en voor OKI 1 was er met 32 
punten een zesde plaats. 

jongens B-klasse 
Besbo Irene 1 en The Back Hands 1 
werden kampioen met resp. 69 en 64 
punten. OKI 2 werd met 58 punten 
tweede en Veldhoven 1 met 56 ·pun-
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ten derde. Waalwi j k 1 (3lp) en 
Belcrum 1 (2lp) werden zesde al 
speelde de laatste vereniging door 
omstandigheden maar 9 wedstrijden . 

jongens C-klasse 
JCV 1 werd met 69 punten kampioen. 
Hotak '68 1 en . Tios '67 1 werden 
met resp . 70 en .59 punten tweede 
en voor TCS 1 ( 5 6p ) en Budil ia 2 
(55p) waren er derde plaatsen. 
Never Despair 1 werd met 50 punten 
vierde. 

dames eredivi sie 
Besbo Irene 1 werd met 53 punten 
derde. 

dames le divisie 
Hotak ' 68 1 werd met 80 punten 
kampioen en promoveert naar de 
eredivisie. 
Veldhoven 1 werd met 59 punten 
tweede. Luto 1 legde met 33 punten 
beslag op een vijfde plaats en 
degradeert naar de 2e divisie. 

dames 2e divisie 
Never De.spair 1 en JCV 1 werden 
vierde met resp. 44 en 41 punten . 
OKI 1 en Veldhoven 2 werden vijfde 
met 38 en 36 punten. The Back 
Hands 1, Het Markiezaat 1 en Stip
hout 1 haalden allen 33 punten en 
degraderen daarmee naar de 3e di
visie. 

dames 3e divisie 
Unicum 1 werd met 70 punten kampi
oen en promoveert naar de 2e divi 
sie. PJS 1 werd met 67 punten 
tweede en voor JCV 2 (60p), Bel
crum 1 (5lp), Hotak '68 2 (5lp) en 
Red Star ' 58 1 (5lp) waren er der
de plaatsen . Budilia 1 (5lp) en 
Smash '70 (50p) werden vierde en 
voor Red Star ' 58 2 en Vice Versa 
'51 1 waren er vijfde plaatsen met 
resp. 41 en 33 punten . Vice Versa 
'51 degradeerde hierdoor naar de 
4e divisie. 

dames 4e divisie 
ATTC '77 1 en Het Markiezaat 2 
werden met 73 en 70 punten kampi
oen en promoveren naar de 3e divi
sie. Voor Vice Versa '51 2 (48p 

uit 8), Stiphout 2 (64p), ATTC '77 
2 (64p) en Will van Zoelen 1 (55p) 
waren er tweede plaatsen . JCV 3 
werd met 57 punten derde en voor 
Unicum 2 was er met 46 punten een 
vierde plaats. BSM 1 en Een en 
Twintig 1 werden met 44 en 43 pun
ten vijfde. BSM 2 en Never Despair 
2 werden met 36 en 28 punten laat
ste en degraderen naar de afde
ling. 

heren eredivisie 
OKI 1 legde in de gewone competi
tie (36p uit 7 ) en in de play-offs 
kampioensgroep ( l lp uit 4) beslag 
op de vierde plaats . 

heren le divisie 
Veldhoven 1 werd met 97 punten 
vierde. 

heren 2e divisie 
Never Despair 1 werd met 64 punten 
kampioen en promoveert naar de le 
divisie. Voor OKI 2 was er met 48 
punten een derde plaats en TTCV/
Nedlin 1 werd met 55 punten vier
de. JCV 1 haalde met 47 punten een 
vijfde plaats en voor Renata 1 
betekende een zesde plaats met 38 
punten degradatie naar de 3e divi 
sie. 

heren 3e divisie 
TTCV /Nedlin 2 werd met 54 punten 
tweede. Voor Hotak '68 2 (5lp) , 
Besbo Irene 1 (50p) en Veldhoven 2 
(43p) waren er vierde plaatsen. 
Hotak 1 68 1 (48p), Belcrum 1 (47p) 
en Besbo Irene 2 (42p) werden 
vijfde. Laatste plaatsen waren er 
voor OTTC/CT Holland 1 (40p) , Luto 
1 (29p) en TTCV /Nedlin 3 (14p) en 
dus degradatie naar de vierde di
visie. 

heren 4e divisie 
Never Despair 3 (67p), Never Des
pair 2 (59p) en Belcrum 2 (59p) 
werden tweede. Derde plaatsen wa
ren er voor The Back Hands 1 
(57p) ~ Besbo Irene 3 (56p) en Val 
kenswaard 1 (50p) . Stiphout 1 
(52p) en Bergeijk 1 (50p) werden 
vierde en Veldhoven 3 (40p) en The 
Back Hands 2 (35p) vijfde . 
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PETRA STAPS EN JOZEF HOOMAN 
WINNEN DE ZUID NEDERLANDSE 

Op 15 en 16 mei werden in Heeze 
weer de Zuid Nederlandse Kampioen
schappen gehouden. 
TTV De Meppers was voor de 15e 
achtereenvolgende maal organisator 
van dit tweedaags evenement. De 
inschrijvingen waren afkomstig van 
6 verenigingen uit Zeeland, 25 
verenigingen uit Brabant, 15 ver
enigingen uit Limburg en 4 vereni
gingen uit Noord-Limburg. Tesamen 
zorgden zij bij het jeugdtoernooi 
voor 639 inschrijvingen (het maxi
male) en bij het seniorentoernooi 
voor 294 inschrijvingen. Bij de 
jeugd moesten helaas nog een groot 
aantal inschrijvingen worden gere
tourneerd. 's Zaterdags werd ge
speeld op totaal 32 tafels en zon
dags had iedere deelnemer een zee 
van ruimte, doordat op 20 tafels 
werd gespeeld. 
Het toernooi zelf verliep uitste 
kend. Er hing een sportieve sfeer 
in de gemeentelijke sporthal en er 
werden prima prestaties geleverd. 
In de open jeugdklasse bleef zowel 
bij de jongens als bij de meisjes 
de titel in Brabant. Bij de meis
jes won Karlijn Wenstedt (Besbo
/Irene) overtuigend in twee games 
(21-10, 21-12) van Jolanda in 't 
Zandt (Blue Star) . De eindstrijd 
bij de jongens was een OKI-aange 
legenheid. Dennis Veenbrink was te 
sterk voor clubgenoot Heino van 
Dooren: 18-21, 21-18 en 21-14. 
Ook bij de senioren bleven beide 
titels in Brabant. Bij de dames 
behaalde Petra Staps (Luto) de 
eerste plaats. In de finale bleef 
zij M. van Weert {JCV) voor : 21-
18, 21 - 17. Terwijl Miriam in Zwe
den vertoefde voor de wereldkam
pioenschappen legde Jozef Hooman 
(OKI) beslag op de Zuid Nederland-
se titel. In drie games 12 - 21, 21 -
12 en 21-19 werd Mark Voermans 
(Besbo/Irene) naar de tweede 
plaats verwezen. 

De uitslagen: 

HE B 
1. J. de Bijl (Oki) 
2. A. v/d Burgt (Oki) 
HE C 
1. Th . v/d Steen (Budilia) 
2. R . Schenk (Oki) 
HE D 
1. P. v/d Meer (ttcv/Nedlin) 

2. R. v/d Moosdijk (de Meppers) 
3. M. Vaessen (Helden); C. Prinsen 
(Valkenswaard) 

HE E 
1 . R. Nouwen (Megacles) 
2. M. Hendriks {Falco) 
3 . E. Meerman (Valkenswaard) ; P. 
Nix (Nieuwenhagen) 
HE F 
1. H . Caris (ATTC) 
2. E. van Diepen (ATTC) 
3. W. Schleuder (Ulestraten); F. 
Merx (Nieuwenhagen) 
HE G 
1. P. van Ophoven (Blue Star) 
2 . L. Schoonens (Heerlen) 
3 . P. Hulsmann (Asterix); 
L. Coolegem (Blue Star) 
HE H 
1. B. Jacobis (Breda) 
2. ? . Vliex (Falco) 
3. W. Dijkstra {Sport & Spel); H . 
Grunberg (Budilia) 

Heren Sl 
1 . J . Hooman (Oki) 
2. M. Voermans (Besbo/Irene) 
Heren S2 
1. P. Tillemans (Falco) 
2. C. Prinsen (Valkenswaard) 
Heren S3 
1 . P . van Ophoven (Blue star) 
2. M. Kemp (Nieuwenhagen) 

HD B/C 
1 . J . de Bijl/A. v/d Burgt . (Oki) 
2. J . 't Hooft/R. v/d Moosdijk 
(Sar/de Meppers) 

HD D 
1. J. Horst/E . Meerman (Markie
zaat) 
2 . H. Lijssen/M . Vaessen (Helden) 
HD E/F 
1. A. Coonen/G. Nagy (Vaals) 
2. L . Schoonens/J. Slaats (Heer
len) 
HD G 
1. L . Coolegem/P. van Ophoven 
(Blue Star) 
2. .P. Hulsmann/L. Joos ten (Aste
rix) 
HD H 
1. R. Legra/E . Ligtenberg (Sios) 
2 . H. Grunberg /E. Kuipers (Budi
lia) 

DE A/B 
1. M. van Weert (JCV} 
2. E. v/d Heijden (Luto) 
DE C 
1. J. Slokkers (Markiezaat) 
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2 . L. van Esch (Renata) 
DE D 
1. A. Suykerbuyk (Will van Zoelen) 
2. F. v/d Putten (ATTC '77) 
DE E/F 
1. T. Jacobis (Breda) 
2. T. Grond (Falco) 

Dames Sl 
1. P. Staps (Luto) 
2. M. van Weert (JCV) 
Dames S2 
1. A. Suykerbuyk (Will van Zoelen) 
2 . T . Grond (Falco) 

DD A/B/C 
1. P. Staps/E. van Deurzen (Luto) 
2. M. Musters/J. Slokkers (Markie
zaat) 
DD D 
1. M. Elshof/F. v/d Putten (ATTC 
1 77) 
2. M. Schelfhout/C. Verdurmen (Sar 
' 72) 

DD E/F 
1. T. Grond/P . Ramakers (Falco) 
2. W. Grijseels/A . van Bussel 
(Valkenswaard/ATTC) 

Jo jun A/B 
1. Dennis Veenbrink (Oki) 
2. Heino van Dooren (Oki) 
Jo jun C 
1 . Dirk de Vries (Stiphout) 
2. Dave Wolbertus (Tanaka) 
3. R. Brouwer (Unicum) ; R . van 
Hintum (OTTC/CT-Holland) 
Jo jun D 
1. Alberto Gavilan (Luto) 
2. Christophe de Wit (Tanaka) 
3. C. Deneer (Westa); I . v/d Klun
dert (Besbo/Irene) 
Jo asp A/B 
1. Marcel Maijers (Oki) 
2. Johan Muskens (Besbo/Irene) 
Jo asp C 
1. Robert van Hest (Oki) 
2. Martin v/d Berg (de Rots) 
3. D. Wels (ttcv/ Nedlin) ; D. van 
Kessel (TTCN '72) 
Jo Asp D 
1. Frank Peters (de Rots) 
2. Arnoud v/d Meijden (de Rots) 
3. R. Meesters (Elshout); T. Voets 
(de Rots) 
Jo pup A/B 
1. Jordan Zijlmans (ttcv/Nnedlin) 
2. Eric-Jan Ververs (Westa) 
Jo pup C 
1 . Kevin Rouwette (Falco) 
2. Edwin Schelstraete (Sasse) 
3 . R. Martin (Luto) ; I . van Thie
nen (Roskam/MZ) 
Jo pup D 
1. Freek Glorius (ttcv/ Nedlin) 

2 . Maurice v/d Hoeven (Waalwijk) 
3 . L. Pigmans (ttcv/Nedlin); G. de 
Geus (de Stuiters) 
Jo welpen A 
1. Martijn Henstra (Falco) 
2. Michiel Janssen (Blue Star) 
Jo welpen D 
1. Zico Martin (Luto) 
2 . Erwin Creemers (Westa) 

Jo jeugd 1 
1 . Dennis Veenbrink (Oki) 
2. Heino van Dooren (Oki) · 
Jo jeugd 2 
1 . Dirk de Vries (Stiphout) 
2. Gerald van Berkel (JCV) 
Jo jeugd 3 
1 . Martijn Henstra (Falco) 
2. Bert Gideonse (Arnemuiden) 
Jo jeugd 4 
1. Kevin Rouwette (Falco) 
2 . Zico Martin (Luto) 

Jo dub jun 
1 . Cornui jt /Van Dooren (Oki) 
2. Maijer/Veenbrink (Oki) 
Jo dub asp 
1. Wels/Zijlmans (ttcv/Nedlin) 
2. Maijer/Moll (Oki) 
Jo dub pup 
1. Schelstraete/Rouwette (Sas-
se/Falco) 
2 . Ruskens/Schets (Belcrum) 
Jo dub wel 
1. Schoenen/Wens (Vice Versa '51) 
2. Janssen/Janssen (Blue Star) 

Me jun A/B 
1. Anouska Martens (Elslo) 
2 . Maaike den Braber ·(vice Versa 
1 51) 
3. M. Wenstedt (Besbo/Irene); M. 
Geertse (Besbo/Irene) 
Me jun C/D 
1 . Margje van Haperen (Tanaka) 
2. Ivonne Tielen (de Meppers) 
3. N. Gij zen (Elsloo) ; S . Niessen 
(Vaals) 

Me asp A/B 
1. Jolanda in 't Zandt (Blue Star) 
2. Karlijn Wenstedt (Besbo/Irene) 
3. M. Kapias (Roskam/MZ); I. Farla 
(Vice Versa '51) 

Me asp C/D 
1. Stephanie de Gijsel (Falco) 
2. Loes Hansen (Luto) 
3. M. Pruisen (Tanaka); R . Pisters 
(Falco) 

Me pup A/B 
1 . Joyce Schoone (Vice Versa '51) 
2 . Sophie Verhoeven (Waalwijk) 
3. C. Creemers (Westa); M. Wille
boordse (Roskam/MZ) 
Me pup C/D 
1. Jolanda Dirkx (Quick '72) . 
2. Claudia Niessen (Vaals) 
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3. M. Suykerbuyk (Will van Zoe
len); F. v/d Lans (ttcv/Nedlin) 
Me wel A 
1. Carine Wijnen (Maasbree) 
2. Miranda Crucq (Roskam/MZ) 
Me wel D 
1. Karin Hendrikx (Blue Star) 
2. Linda Creemers (Westa) 

Me jeugd 1 
1. Karlijn Wenstedt (Besbo/Irene) 
2. Jolanda in 't Zandt (Blue Star) 
Me jeugd 2 
1. Joyce Schoone (Vice Versa '51 ) 
2. Sophie Verhoeven (Waalwijk) 
Me jeugd 3 
1. Agnes Burhenne (Maasbree) 
2. Carine Wijnen (Maasbree) 

Me jeugd 4 
1. Claudia Niessen(Vaals) 
2. Jolanda Dirkx (Quick '72 ) 
Me dub jun 
1. Wenstedt/Wenstedt (Besbo/Irene) 
2. Den Braber/Farla {Vice Versa 
1 51) 
Me dub asp 
1. Hopmans/Melissen (Vice Versa 
1 51) 
2. Huibragtse/Kapias (Roskam/MZ) 
Me dub pup/wel 
1. Schoone/Verhoeven (Vice Versa 
'51/Waalwijk) 
2. Burhenne/Wijnen {Maasbree) 

AFDELINGSBEKERKOMPETITIE 92 - 93 

De bekerkompetitie van de afdeling 
Brabant ging gedurende het seizoen 
1992-1993 door een diep dal. Moest 
één jaar geleden de licentie-klas
se als speelklasse al vervangen 
worden door de al of niet gekombi
neerde kompetitie-klasse , voor 
welke opzet ook het afgelopen sei
zoen werd gekozen, het aantal 
deelnemende teams liep wederom 
verder terug. 
Kijkt u even mee; het aantal teams 
dat zich voor de bekerkompetitie 
had ingeschreven bedroeg bij de 

senioren: 
le/2e klasse: 
3e klasse 
4e/5e klasse: 
6e/7e klasse: 
jeugd: 

14 teams 
10 teams 
16 teams 

4 teams 

meisjes junioren: 5 teams 
meisjes kadetten: 6 teams 
jongens junioren: 23 teams 
jongens kadetten: 21 teams. 

B~j een dergelijk aantal inschrij
vingen (44 , teams bij de senioren 
en 55 teams bij de jeugd) kan men 
veel verlangen van de bekerkompe
ti tieleider, doch deze tafelten
nisfrik kan echter weinig kanten 
uit. 

De ontevredenheid langs de zijlijn 
is daarom enerzijds terecht en 
anderzijds ook weer niet. Immers, 
als iedere vereniging haar deelne 
mende kompetitieteams inschreef 
voor de bekerkompetitie, had de 
afdeling Brabant de grootste ( ! ) 
bekerkompetitie van de N.T.T.B. en 
anderzijds als de nu trouwe deel
nemende teams zich terugtrekken 
uit onvrede, dan hebben we hele
maal niets te bieden. 

De Commissie Toernooien en Wed
strijden van de afdeling wil wel, 
maar is in hoge mate afhankelijk 
van de bereidwilligheïd van de 
verenigingen. Sta daar, dames en 
en heren bestuurders, eens even 
bij stil ! 

Al met al ging de bekerkompetitie 
1992-1993 op 1 november van start 
in een drietal speelzalen voor de 
eerste r onde van de jeugd . 24 Ja
nuari vond de tweede ronde plaats. 
De senioren hadden inmiddels ook 
een aanvang gemaakt; deze wed
strijden werden meestal gespeeld 
op een door-de-weekse avond in 
o:çi.derl:i.ng overleg. 
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De finale wedstrijden van zowel de 
jeugd als de senioren vonden 
plaats op zondag 4 april ,en werden 
gespeeld in de sfeervolle speel
zaal van de vereniging Besbo/Irene 
te Tilburg. De aanvang was . 10. 00 
uur en om circa 16 . 00 uur kon de 
heer Nico van Erp, voorzitter van 

Senioren leL'.2e klasse : 
Luto 1 - Tanaka 1 1-4 
JEEP 1 - Red Star ' 58 1 1-4 
Luto 1 - Red Star '58 1 2 - 3 
JEEP 1 - Tanaka 1 1-4 
Luto 1 - JEEP 1 4-1 
Red Star '58 1 - Tanaka 1 2 - 3 

Senioren 3e klasse: 
Irene 1 - Luto 1 0-5 
Back Hands 1 niet opgekomen 

Senioren 4e/5e klasse: 
Back Hands 1 - Waalwijk 1 2-3 
Irene 1 - Waalwijk 1 1 - 4 
Irene 1 - Back Hands 1 3 - 2 
JCV afgemeld ! 

Senioren 6eL'.7e klasse: 
Irene 1 - Irene 2 
Back Hands 1 - OTTC 1 
Irene 1 - OTTC 1 
Back Hands 1 - Irene 2 
Irene 1 - Back hands 1 
OTTC 1 - Irene 2 

Meisjes junioren C/D: 
Irene 1 - Irene 2 
V.Versa '51 1 - Bergeijk 
Irene 1 - Bergeijk 1 
V.Versa '51 1 - Irene 2 
Irene 1 - V.Versa '51 1 
Bergeijk 1 - Irene 2 

Meisjes kadetten C/D: 

5-0 
3-2 
1-4 
5-0 
1 - 4 
5-0 

3-2 
1 2-3 

2 - 3 
5-0 
2-3 
4-1 

V.Versa '51 1 - V.Versa '51 2 3-2 
v . Liempd 1 - V.Versa '51 2 3-2 
v . Liempd 1 - V.Versa '51 2 1-4 
v.Liempd 2 afgemeld ! 

Jongens junioren C/D: 
Back Hands 1 - Berge i jk 2 
Stiphout 1 - Unicum 1 
Back Hands 1 - Unicum 1 
Stiphout 1 - Bergeijk 2 
Back Hands 1 - Stiphout 1 
Unicum 1 - Bergeijk 2 

2-3 
5- 0 
4-1 
3 - 2 
2-3 
0-5 

de commissie, de winnaars fe l ici
teren en de prij zen overhapdigen. 
Met het uitreiken · van de prijzen 
kwam tevens een einde aan de be
kerkompetitie van het seizoen 
1992- 1993 .' 
Hieronder de uitslagen van de fi
nales: 

Eindstand: 

1 . Tanaka 1 
2 . Red Star 

3-6 
'58 1 . 3-4 

3. Luto 1 
4. JEEP 1 

Eindstand: 

1. Luto 1 
2. Besbo/Irene 

Eindstand: 

1. Waalwijk 1 
2. Besbo /Irene 
3. Back Hands 

Eindstand: 

1 

1 
1 

3-2 
3-0 

1-2 
1-0 

2-4 
2-2 
2-0 

1 . Back Hands 1 3-6 
2 . OTTC/CT-Holland 3-4 
3. Besbo/Irene 1 3-2 
4 . Besbo/Irene 2 3-0 

Eindstand : 

1. Bergeijk 1 3-6 
2. V.Versa ' 51 1 3-4 
3. Besbo/Irene 1 3-2 
4 . Besbo/Irene 2 3-0 

Eindstand: 

1. V.Versa '51 1 2-4 
2. Van Liempd/TTVS 2-2 
3 . V.Versa '51 2 2-0 

Eindstand: 

1. Stiphout 1 
2. Bergeijk 2 
3. Back Hands 1 
4. Unicum 1 

3 - 6 
3-4 
3-2 
3-0 
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Jongens kadetten C/D: 
Red Star '58 1 - Back Hands 1 
V.Versa '51 1 - Back Hands 1 
Red Star '58 1 - V.Versa'51 1 
Besbo/Irene 1 niet opgekomen 

4-1 
1-4 
2-3 

Eindstand: 

1. Red Star '58 1 
2. Back Hands 1 
3. v.versa '51 1 

2-2 * 
2-2 * 
2-2 * 

* = toepassing meerkampregel {onderlinge wedstrijden) . 

Ad Peeters, Bekerkompetitieleider. 

NEDERLANDERS TWEEMAAL TWEEDE IN ZESLANDENKADETTENWEDSTRIJD 

Op 11, 12 en 13 juni vond in 
Steenbergen de Zeslandenkadetten
wedstrijd plaats, het jaarlijkse 
toernooi van zes Westeuropese lan
denteams van jongens en meisjes 
kadetten {geboren na 1-7-1978), 
dat geldt als voorbereiding op de 
Europese Jeugdkampioenschappen. De 
deelname van toplanden als Duits
land en Zweden garandeert altijd 
een sterke bezetting. Dit jaar 
kwamen in totaal 59 spelers in 
actie. Meest opvallende deelnemer 
was de 14-jarige Deense Sabine 
Borre Larsen, die in mei nog op de 
wereldkampioenschappen in het 
Deense damesteam uitkwam en daar 
o.a. tegen (toen nog) wereldkampi
oene Deng Ya Ping speelde. 

Op vrijdag en zaterdag werden lan
denwedstrijden gespeeld. Er werd 
gespeeld met twee teams van twee 
spelers. Alle landen speelden een
maal tegen elkaar. 
Het Nederlandse jongensteam be
stond uit Jörg de Cock, Daan Slie
pen, Camiel Nikkels en Kalun Yu . 
Zij startten met een 9-1 nederlaag 
tegen Zweden, dat na een zwak jaar 
weer een behoorlijk team heeft. 
Alleen het dubbel Jörg/Daan kwam 
tot winst. De tweede ronde tegen 
Denemarken verliep aanmerkelijk 
beter. Jörg won van Ulrik Marcus
sen en verdediger Martin Jensen. 
Daan versloeg Jensen eveneens. 
Camiel zorgde aan de tweede tafel 
voor de twee andere winstpartijen. 

Op zaterdag werd eerst met 0-10 
verloren van het sterke Duitse 
team. Alleen Camiel had tegen Mar
cus Lietzau winstkansen. Tegen 
Frankrijk was het veel spannender, 
maar na 2,5 uur ging de winst toch 
naar de Fransen: 4-6. Jörg won 
zijn twee enkelpartijen en na een 
moeilijke start ook het dubbel met 
Daan. Camiel won van Rigoni. De 
slotwedstrijd tegen Engeland om de 

laatste plaats ging helaas ook met 
4- 6 verloren . Ook nu zorgde Jörg 
voor twee punten en met Daan voor 
winst in het dubbel. Aan de tweede 
tafel werd alleen het dubbel na 
een bloedstollend gevecht van Ca
miel en Kalun met 21-19, 27-29 en 
21-19 gewonnen. 

Bij het meisjesteam was er een 
groot verschil tussen de eerste en 
de tweede tafel. Op de eerste ta
fel konden Evelien Hengstman en 
Wendy Snijders zich goed meten met 
hun tegenstandsters. Het zeer jon
ge team aan de tweede tafel kon 
zich nog niet meten met hun meest
al veel oudere tegenstandsters. 
Chantal Velderman en de beide 11-
jarigen Lea Kooy en Cathry Hof 
sleepten geen enkel punt in de 
wacht. Tegen Zweden won Evelien, 
die na vijf weken stilstand wegens 
een blessure moeite had om op gang 
te komen, tweemaal en won Wendy 
van Suzanne Jonsson. Ook het dub
bel werd gewonnen, zodat de neder
laag beperkt bleef tot 4 - 6 . Tegen 
de sterke Deense meisjes werd het 
1-9, met alleen winst voor Evelien 
tegen Janne Jensen. Ook van Duits 
land werd met 1- 9 verloren, maar 
hier was de tegenstand groter: 
Evelien verloor tweemaal krap, 
Wendy redde tegen Yvonne Wenzel de 
eer. In de laatste twee · wedstrij -
den tegen Frankrijk en Engeland 
bleef Evelien ongeslagen, maar kon 
Wendy het niveau van de ochtend 
niet meer halen. Daardoor gingen 
ook deze wedstrijden met 2-8 en 3-
7 verloren. 

Duitsland heeft op dit moment de 
sterkste groep kadetten . Zowel bij 
de jongens als bij de meisjes was 
niemand tegen hen opgewassen. Een 
enkeling kon wat punten af snoepen, 
maar in de breedte waren de Duit
sers superieur. De jongens verlo
ren slechts twee partijen tegen 
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Engeland. De meisjes hadden het 
alleen tegen Denemarken moeilijk. 
De Deense meisjes bleven tot 4- 3 
bij, maar verloren hun kansen toen 
Sabine Larsen onverwacht van Sa
manthi Wimalasuriya verloor. 

Op zondag werd een individueel 
toernooi gespeeld . De deelnemers 
waren in zes vijfkampen ingedeeld, 
waarvan de nummers 1 en 2 door
speelden volgens een direct afval
systeem. Op deze dag werden de 
mindere prestaties van de Neder
landers gecompenseerd. Jörg de 
Cock, als 6e geplaatst, werd twee
de in zijn groep achter de Zweed 
Alexander Ritchey. Daarna kwam hij 
echter goed op gang. Via winst op 
de Deen Martin Jensen en de Zweed 
Jens Lundqvist bereikte hij zonder 
veel problemen de halve finale. 
Daarin trof hij de Deen Ulrik Mar
cussen, die in zijn groep verras
send de als eerste geplaatste Dui
tser Zoltan Fejer-Konnerth had 
verslagen. Jörg was ook nu supe
rieur aan de ietwat vermoeide Deen 
en haalde met een sterke 21-9, 21-
17 winst de finale. Daarin stuitte 
hij op Fejer-Konnerth, die ziJn 
misstap tegen Marcussen door winst 
op zijn teamgenoten Hielscher en 
Anderson had goedgemaakt. Ook voor 
Jörg was Fejer-Konnerth een maatje 
te groot, hoewel hij in de tweede 
game bij 20-19 winstkansen had. 
Fejer-Konnerth werkte dit game
point echter weg en werd met 21-23 
de terechte winnaar van het toer
nooi . 

Bij de meisjes haalde Evelien 
Hengstman, Se geplaatst, als enige 
Nederlandse de tweede ronde. Na 
een makkelijke winst op Jensen 
volgde revanche op de Duitse twee
ling Wenzel. In de kwartfinale 
tegen Yvonne leek er bij 21-19 en 
16-6 niets aan de hand. De Duitse 
kwam echter sterk terug tot 18-18 
en Evelien kwam maar net met de 
schrik vrij: 23-21. De halve fina
le tegen Melanie verliep aanmerke
lijk makkelijker: 21 - 17 en 21-16, 
zodat ook Evelien de finale be
reikte. De andere finaliste was 
niet zoals verwacht Larsen maar 
Wimalasuriya . Evelien had aanvan
kelijk geen antwoord op de snelle 
tikken van de beweeglijke Duitse . 
Na 9-21 herstelde ze zich, va
rieerde de verdediging wat meer en 
won de tweede game met 23-21. Ook 
de derde game was zeer spannend . 
Uiteindelijk gaf het geluk de 
doorslag in het voordeel van Wima
lasuriya: 20-22. 
De organisatie was in handen van 
de landelijke commissie Toernooien 
en Wedstrijden van de NTTB en een 
groot aantal leden van ttv. TCS 
uit Steenbergen. Na een wat moei
lijke start op vrijdag verliep het 
evenement vlot. TCS heeft na de 
interland Nederland-Polen in 1991 
laten zien dat ook een driedaags 
internationaal evenement bij hen 
in goede handen is. 

NIEUWS IN 'T KORT 

TTV SIOS uit Roosendaal is op zoek 
naar een trainer. Het moet iemand 
zijn die één maal per week zowel 
de jeugd als de senioren training 
kan geven . De bedoe 1 ing is dà t de 
betreffende persoon vanaf septem
ber 1993 met zijn/haar werkzaamhe
den start. Gegadigden kunnen zich 
melden bij Richard Verstegen, tel. 
01650-33499 . 

Het hoofdbestuur heeft opnieuw een 
lid verloren . Tijdens de Bonds
raadsvergadering van 8 mei kon de 
raad zich niet vinden in een voor
stel van het Hoofdbestuur om de 

transferregeling voor spe
lers/speelsters van de landelijke 
competitie af te schaffen . Het 
Hoofdbestuurslid Henk van Willigen 
trok hieruit ziJn conclusies en 
liet weten niet langer voor het 
bestuur beschikbaar te ziJn. Ad 
Bouwman neemt nu zijn portefeuille 
wedstrijdwezen over . Dit alles 
betekent dat er in het Hoofdbe
stuur nu twee vacatures zijn, te 
weten: 
- secretaris/juridische zaken 
- PR en sponsoring 
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Voor de 12e maal organiseerde 
Smash '70 het Mixed dubbeltoernooi 
voor West Brabant. Het maximale 
aantal dubbels (20) was verdeeld 
over twee op sterkte ingedeelde 
groepen van tien. Deze groepen 
speelden twee vijfkampen en aan
sluitend een finaleronde. In de A
groep won het gelegenheidsdubbel 
van Smash '70 L. Rubbens/A. van 
Dueren den Hollander voor de kam
pioenen van vorig jaar M. Mus-

ters/J. Horst van Het Markiezaat . 
In de B-groep won het Vice Versa 
'51 dubbel M. Kremers/R. Brant 
overtuigend . De nummers 2, 3 en 4 
eindigden gelijk, maar na telling 
van de games bleken H. Rosenboom 
{Vice Versa '51) en G. Schreuders 
{Smash 1 70) tweede te zijn gewor
den. 

AGENDA 

za 3- 7 
do 15- 7 
za 4- 9 
za 4- 9 
zo 5- 9 
zo 5- 9 
zo 26- 9 

t/m 11-7 Europese Olympische Dagen in Valkenswaard 
t/m 24-7 36e Europese kampioenschappen jeugd 
Viering 25-jarig bestaan ttv Het Markiezaat in Bergen op zoom 
Nacht van De Rots in Boxtel 
Opening nieuwe accommodatie ttv De Mand in Vlijmen 
Open Vlijmense kampioenschappen (org. ttv De Mand) 
Nationale C-meerkampen le ronde 

UIT DE CLUBBLADEN 

De leden van ttv Besbo-Irene uit 
Tilburg moeten op de algemene le
denvergadering de statuten veran
deren . Het sponsorcontract met 
Besbo-automaterialen is afgelopen 
en daarom moeten de leden hun ver
eniging weer omdopen in ttv Irene. 

TTV Tanaka uit Etten-Leur heeft 
weer deelgenomen aan de jaarlijkse 
sportavond georganiseerd door 
handbalvereniging Internos. Sport
verenigingen werden uitgenodigd 
het in verschillende sporten tegen 
elkaar op te nemen. Tanaka vaar
digde twee teams af en het tweede 
werd tweede. Ze kunnen dus bij 
Tanaka meer dan tafeltennissen . 

De algemene ledenvergadering van 
ttv Red Star '58 uit Goirle heeft 
met grote meerderheid ingestemd 
met de voorstellen van het bestuur 
tot een koerswijziging. De be
stuurlijke structuur is aangepast 
aan de bestaande situatie: twee 
sporten onder één dak en het be
leid voor het nieuwe bestuur is 
vastgelegd . Daarmee is een basis 
gelegd voor de toekomst van de 
vereniging die dus nu uit twee 
gelijkwaardige afdelingen bestaat, 
te weten tafeltennis en badminton . 

Begin mei mocht ttv Veldhoven het 
300ste lid verwelkomen. De 9-jari
ge Edward Hendriks kreeg een 
shirtje en een beginnersbatje van 

de vereniging. 

De algemene ledenvergadering van 
ttv Unicum uit Geldrop is accoord 
gegaan met een principiële contri
butiewijziging. Voorheen betaalde 
competitiespelende leden naast de 
contributie nog een competitiebij
drage. Voortaan betalen alle seni
oren van ttv Unicum hetzelfde be
drag, of ze nu competitie spelen 
of niet. Daarnaast ontvangen alle 
competitiespelende teams ook nog 
eens een reiskostenvergoeding . Een 
financiële drempel om competitie 
te gaan spelen is er bij de 
Geldropse vereniging dus niet. 

Het embleem van ttv T.C .O. '78 uit 
Ossendrecht zal ook op de shirtjes 
van de leden komen. Via "actie" , 
het clubblad van TCO, worden de 
leden verzocht de shirts gewassen 
in te leveren zodat de effiblemen er 
gratis op gedrukt kunnen worden. 

De bouw van ttv Stiphout uit Hel
mond begint al aardig op te schie
ten . Aan de hal is men bezig om 
een opslagruimte en een bestuurs
kamer te bouwen. DÇlarmee is het 
Stiphouse een complete tafelten
nisaccommodatie geworden. 

In het clubblad van 
uit Budel lazen we 
over de gemeenste 
blijkt zwart te zijn. 

ttv Budilia 
een artikel 

kleur. Dat 
Uit onder-
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zoek blijkt dat tegenstanders in 
het zwart geklede spelers agres
siever en gemener vinden dan dra
gers van een wit shirt. Kun je 
hier psychologisch voordeel uit 
halen? 

Na afloop van de competitie, eind 
mei, treedt voor velen een soort 
leegte in, en dat net op een mo
ment dat je in topvorm bent . Bij 
ttv De Rots in Boxtel hebben ze er 
wat op gevonden. Daar spelen ze 
een na-competitie. Op alle maan
dagavonden in juni is er gespeeld. 
Een idee voor andere verenigingen! 

In "Achter het net", het clubblad 
van ttv Attaque uit Sint Oedenrode 
lazen we een spreuk van de maand. 
Die luidt: "Kauwgom in je mond, 
maar niet op de grond". 

Bij ttv OKI in Eindhoven kan er de 
komende maanden gegokt worden. 
Voor f 10,- kan er deelgenomen 
worden aan de Tour de France pou
le. En nu eens kijken of tafelten
nissers ook verstand van wielren
nen hebben. 

In het clubblad van ttv ATTC '77 
uit Aarle-Rixtel troffen we een 
lijst aan waarin wordt opgesomd 
waar de ideale trainer aan moet 
voldoen . Leest u mee: 

Komt hij te laat, dan geeft hij 
een slecht voorbeeld. 

Komt hij te vroeg, dan is hij 
blij thuis weg te zijn. 

Blijft hij nakaarten, dan is 
hij een uitslover. 

Gaat hij op tijd weg, dan heeft 
hij geen hart voor ATTC. 

Pleegt hij overleg, dan durft 
hij zelf niet te beslissen. 

Doet hij het niet, dan is hij 
eigenwijs. 

Neemt hij een speler{ster) 
apart, dan schept hij onderonsjes. 

Doet hij dit niet, dan is hij 
onpersoonlijk. 

Is hij aardig, dan wil hij de 
getapte man spelen. 

Houdt hij afstand, dan heeft 
hij verbeelding. 

Komt hij met nieuwe ideeën, dan 
is hij een fanaat. 

Heeft hij ze niet, dan gaat 
niets van hem uit. 

Laat hij anderen iets voor hem 
doen, dan is hij een afschuiver. 

Pakt hij het zelf aan, dan is 
hij eigengereid. 

Als hij oud is, dan is hij een 
oude sok. 

Is hij jong , dan weet hij er 
nog niets van . 

Staat hij er op dat men zich 
aan de voorschriften houdt, dan is 
hij lastig. 

Doet hij dit niet , dan is hij 
een slappe vent. 

Als hij succes heeft, dan heeft 
hij geluk gehad. 

En als het misloopt, dan krijgt 
hij de schuld. 

Praat hij na de wedstrijd over 
tafeltennis, dan is hij een fa
naat. 

Praat hij na de wedstrijd niet 
over tafeltennis, dan is hij ZIEK. 

De Radio 3 briefkaartenaktie "Ik 
ben woedend" staat volop in de 
aandacht . Een enorme hoeveelheid 
reacties maken duidelijk dat het 
grootste deel van de Nederlandse 
bevolking niets moet hebben van 
racisme . De Tilburgse vereniging 
Lu to doet ook mee aan een anti -
racisme aktie. Onder het motto 
"Sport verbroedert" is in "Luto
nieuws" een brief van de Tilburgse 
wethouder Jan Timmermans opgeno
men. Daarin maakt hij duidelijk 
dat sportverenigingen geen onder
scheid maken. En zo hoort het ook. 
We leven in een multi-culturele 
samenleving waarin we elkaar moe
ten respecteren. 

De voorzitter van ttv Never Des
pair uit Den Bosch, Hans _van der 
Bruggen, vindt dat het opstellen 
van een beleidsplan geen priori
teit heeft. De NTTB denkt daar 
anders over en de redaktie van 
"Endeetje" ging eens ergens anders 
t .e rade. Ze kwamen terecht bij 
Jeanette Verhaene, senior-beleids
medewerkster van de gemeente Den 
Bosch. In een uitgebreid interview 
komen allerlei zaken aan de orde 
waar over nagedacht dient te wor
den voor een vereniging besluit 
wel of niet een beleidsplan op te 
stellen. De eindconclusie is ech
ter duidelijk: als je een beleids
plan op gaat stellen, doe het dan 
goed.Het werk kun je het beste 
uitbesteden, want dan kan een ver
eniging zo'n beleidsplan negeren 
zonder de leden die er mee bezig 
geweest zijn voor het hoofd te 
stoten. 
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