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Van de redactie. 

Voor u ligt de tweede editie van de Mixed sinds de redactione
le vernieuwing. Een vernieuwing waar sommige mensen/ clubs nog 
wat moeite mee schijnen te hebben. Daarom zij hier nogmaa:.s 
vermeld dat het in de bedoeling ligt dat de verenigingen hun 
clubbladen sturen naar de correspondent/redactielid in hun 
eigen regio. Slechts op die manier blijven de correspondenten 
goed geinformeerd, zodat ze snel en adekwaat kunnen inspringen 
op gebeurtenissen. Het zou het verschil kunnen vormen tussen 
wel een verslag in de Mixed of niet. Over die correspondenten 
gesproken: de positie van correspondent voor de regio Den 
Bosch/Oss is nog steeds vacant. Wie aardig kan schrijven en 
enthousiast is, mag zich melden bij de redactie. 
De redactie betreurt het feit dat sommige mensen zich zo kwaad 
maken over onschuldig bedoelde opmerkingen in artikelen in dit 1 
blad. Daardoor loopt u nu bijvoorbeeld de Europa Cup-beleve
nissen van Hotak '68 mis. De redactie blijft evenwel van zins 
de eigen mening weer te geven en geen concessies te doen aan 
wat de betrokkene liever zou lezen. Deze twee zaken hoeven 
beslist niet met elkaar in tegenspraak te zijn. In verreweg de 
meeste gevallen vallen ze zelfs samen. 
We wensen u veel leesplezier. 
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Van het afdelingsbestuur. 

In de vergadering van de competitiecommissie op 9 september 
jl . is speciale aandacht besteed aan Henk Cuppen. Henk maakt 
inmiddels alweer 5 jaar deel uit van deze commissie . Bij de 
opening van de vergadering stond de afdelingscompetitieleider, 
Cees van Roosendaal, even stil bij dit eerste lustrum en sprak 
de hoop uit dat Henk nog vele jaren zijn vrijwilligerswerk 
voor de afdeling Brabant zal willen voortzetten. 

JOHAN HEURTER ONDERSCHEIDEN 

In de redactie van Mixed heeft zich een wis
seling van de wacht voorgedaan. Johan Heurter 
heeft na een hele reeks van jaren zijn hoofd
redacteurspen neergelegd. Eigenlijk was in 
zijn geval de term hoofdredacteur onjuist. 
Hij was namelijk hoofdredacteur, redacteur, 

correspondent, typist, enz., tegelijkertijd. Die complexe taak 
heeft hij op een prima manier vervuld. Op een positief krit~
sche maar vooral enthousiaste manier vulde hij ons afdelings
orgaan met nieuws. 
Voor de tijd dat Johan dit werk heeft willen doen en met nane 
voor de manier waarop hij het deed, is de afdeling Brabant hem 
veel dank verschuldigd. Die dank werd onlangs uitgedrukt : ... n 
het verlenen van een onderscheiding. 
Ex-voorzitter Raymond Gradus · had gevraagd om Johan nog in het 
zonnetje te mogen zetten, een genoegen dat hem niet onthouden 
werd. Na de nodige lovende woorden werd het insigne behorende 
bij de ereraad in goud opgespeld. Een blijk van waardering dat 
zeker verdiend is en waarmee we Johan van harte feliciteren. 

.·.:·::: 

SPELDJE VOOR JAN VAN ELZAKKER 

Tijdens de receptie ter ere van het zilveren 
jubileum van Hotak'68 kwam de voorzitter van 
de afdeling Brabant met een verrassing voor 
Jan van Elzakker. Voor al zijn grote verdien-
sten bij het opbouwen van een echte tafelten
niscultuur (zoals Jan het zelf wel noemt) 

werd Jan onderscheiden met de ereraad in brons, compleet met 
een keurige oorkonde . Jan heeft zich vooral met de technische 
kant van de vereniging bezig gehouden . Hij straalt daarbij een 
enthousiasme em deskundigheid uit die hem tot een autoriteit 
op dit gebied maken. Dat bleef niet onopgemerkt: de Nederland
se Tafeltennisbond vroeg hem als docent voor de trainerscu~
sus, de afdeling Brabant maakt nu al voor een tweede keE:ff 
gebruik van zijn kundigheden als afdelingstrainer en hij was 
ook adviserend actief bij andere clubs. Een puike staat van 
dienst die zeker nog veel langer zal worden! 
Jan, van harte gefeliciteerd met dit blijk van waardering. 
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Europa Cup. 

Irene 
ine). 

Salamandra LKT Lugansk (Oekra-

In het weekend van 9 en 10 april j 1. 
stonden de wedstrijden voor de tweede 
ronde van de Nancy Evans Cup op het 
programma . Uit nostalgisch oogpunt had 
men bij Irene besloten de wedstrijd op 
zondag te spelen. Precies 6 jaar eerder, zo bleek uit het 
voorwoord van de voorzitter, werd in dezelfde zaal de eerste 
Europese wedstrijd gespeeld door Irene. He leen Hop, Annemarie 
Chambon en Ellen Schers hoefden zich toen maar n~t , met 3-4, 
gewonnen te geven. Nu stond er evenwel een compleet ander 
team . Mariëlle van Gool, Hanny de Koning en niewelinge Petra 
Staps dienden aan te treden tegen het team van Salamandra LKT 
uit Lugansk. De nationale ranglij stposit i es van de Oekraïnse 
meisjes gaven niet echt een indicatie van hun sterkte . 
Nochtans hadden de Tilburgsen er vertrouwen in . 
De hal was volgestroomd met een kleine 200 toeschouwers u i t 
heel Brabant en zelfs daarbuiten. De vaste supporterskern, 
voornamelijk bestaande uit jeugdleden van Irene , was voorzien 
van ratels, luchthoorns en een heuse koebel, en had meerdere 
spandoeken opgehangen in de hal. Aan de ambiance zou het niet 
liggen. Nadat beide ploegen elkaar presentjes hadden overhan
digd, kon de strijd beginnen. 

Petra Staps opende tegen de sterkste tegenstandster, Zuya 
Suprunova, de nummer 5 van haar land en 2 0 jaar oud . Staps 
kwam snel op voorsprong door goed te plaatsen en veel . trage 
s~inballen te geven. Suprunova, die zulke ballen blokte door 
ze een beetje te kappen, had moeite met haar controle. Petra 
maakte daar prima gebruik van en won de eerste game met 21-17 . 
Prompt ging enkele malen de wave door de zaal, waar een voor
zichtig optimisme zich meester maakte van sommigen . 
In de tweede game heeft Suprunova beter zicht op de spins van 
ha.ar tegenstandster. En door het effect zijn die blokballen. 
da.n lastig te bespelen. Ook valt op dat de Oekraïrtse zelf 
actiever speelt dan in de eerste game. Petra slaagt er op de 
service van de ander vaak in om wat terug te krabbelen, maar 
ge,eft dat dan op eigen service weer uit handen . Het wordt 11-
21. Hetzelfde beeld in de beslissende game. Staps' spins gaan 
te: vaak net mis. Echte rally ' s z1Jn er in de hele partij 
weinig te zien. De onverstoorbare Suprunova speelt de partij 
makkelijk uit: 12-21. 

Hëlllny de Koning moet dan tegen Yulia Petrova, eveneens 20 en 
nummer 15 op de national e ranglijst . Hanny begint met enkele 
goede , haar zo typerende 'beuk ' -ballen, maar raakt daarna het 
goede spoor bijster, wat leidt tot een 6-14 achterstand. 
Meermaals als De Koning een backhand naar het midden speelt, 
krijgt ze hem haarscherp op de f.orehand terug. Te weinig 
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slaagt ze erin de, zwakke plek van de opponente, het lichaam, 
te bestoken. Petrova blijkt iets meer allround dan De Koning, 
die in de tweede game nog wel tot 14-15 komt, maar eigenlijk 
geen moment de indruk wekt de wedstrijd te kunnen gaan pakken. 
Zij verliest met 14-21, 15-21. 

Nou, dan moet het maar komen van de Tilburgse kopvrouw. Mari
elle van Goal heeft zichzelf die positie verworven door haar 
goede resultaten in de laatste competitie, welke lijn ze op 
het moment door weet te trekken. Ze mag spelen tegen de pas 
15-jarige Elena Schwez, de nummer 1 bij de junioren in haar 
land en qua speltype een beetje vergelijkbaar met Evelien 
Hemgstman. Mariëlle heeft door een ongelukkige blessure de 
hele week niet getraind, en dat is te merken. Voordat ze een 
bal goed heeft geraakt, kijkt ze tegen een 1-9 stand aan. Op 
zeker ogenblik raakt Van Goal geirriteerd omdat de meegereisde 
supporters uit de Oekraïne voor elk punt klappen, randbal, 
netbal; maakt niet uit. Toegegeven, dit is geen bijster spor
tief gedrag, maar het zichzelf hieraan irriteren spreekt niet 
voor de mentale hardheid die topsport vereist. 
De kleine, maar beweeglijke Schwez kapt de snelle spin van 
Mariëlle rustig terug op tafel en is tevens in staat om een 
iets te hoge korte bal genadeloos af te slaan. Van Goal mist 
de vastheid om de bal op tafel te houden tot ze hem af kan 
maken. Een 8-21, 15-21 nederlaag is het gevolg . 

Ook het dubbel is daarna snel bekeken. De eerste game behoort 
mE!t 6-21 al heel snel tot de geschiedenisboeken. In de tweede 
boekt Van Goal een aantal malen succes met haar backhandtik, 
maar zij ondervindt te weinig steun van De Koning, zodat met 
l:i-21 de winst voor Suprunova en Petrova is. Opvallend ·is dat 
ook de overigens zo stoïcijnse speelsters uit de voormalige 
Sovietrepubliek zich een paar maal lijken te ergeren aan 
u:_tlatingen van hun eigen aanhang. 

In amper anderhalf uur was wederom een Europa Cup-seizoen 
voorbij. Irene-coach Hans Druij ts wilde van teleurstelling 
n:Lets weten. 11 Petra en Hanny hebben maximaal gespeeld. Sala
mandra was gewoon wat te sterk voor ons. Ik denk dat ze nog 
een heel eind zullen komen." 
Persoonlijk ben ik niet overtuigd van de zoveel grotere kracht 
van de bezoeksters. Een 0-4 nederlaag is geflatteerd. Het feit 
dat de Oekraïnsen in verschillende partij en veel sorryballen 
sloegen ligt niet aan het ~eluk van de dommen, maar, op zijn 
Duits, aan "das GlÜck des tuchtigen". zowel vrijdag als zater
dag hadden de speelsters, met reserve Olga Holodar, trainings
u::::-en gemaakt, in hoog tempo en zonder veel rust. Irene ver
toefde toen in De Efteling en trad de wedstrijd misschien iets 
té vrijblijvend tegemoet. Slechts in dit opzicht ben ik ervan 
overtuigd dat de beste heeft gewonnen. 

Rob Hendrikx. 
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Velen onder u zullen het woord 'jumelage' al eens gehoord 
hebben . Dit is een officiële vriendschapsband tussen twee 
gemeenten (een Nederlandse en een buitenlandse), op allerlei 
gebied, cultureel, sportief, economisch, onderwijstechnisch, 
etc. Hoofdzaak is dat een en ander vrijblijvend geschi edt , 
ontspannen en gezellig . Dit betekent voor tafeltennisvereni
gingen dat zij (eventueel gesubsidieerd) naar het buitenland 
kunnen gaan en daar eens tafeltennissen. 

Algemeen. 
Eigenlijk is een jumelage een onderdeel van een stedenband. 
Deze gaat veel verder; er wordt gediscussieerd em hulp gege
ven. De gemeente heeft o.a. als doelste l ling om haar bevolking 
meer mondiale bewustwording te geven op het gebied van: 
1) ontwikkelingssamenwerking: mensen laten nadenken qver arm 

en rijk (ontwikkelingslanden) . --i 
2) anti-apartheid, anti-discriminatie (Zuid-Afrika). 
3) vrede en veiligheid, ontspanningsproblematiek en opbouwen 

van de democratie (Oost-Europa) . 

Door het geven van bijeenkomsten, manifestaties en bezoeken 
van scholen, wordt dit onder de aandacht van de mensen ge
bracht . 
Zo'n stedenband komt tot stand door groepen vrijwilligers in 
het buitenland die aankloppen bij de gemeente voor meer hulp . 
Is de bevolking aldaar en hier bereid om deze band wederzijds 
te dragen, dan wil de gemeente hieraan graag meewerken. De 
gemeente zal dan haar eigen specifieke kennis overbrengen en 
het lokale draagvlak (individuen, bedrijven, instellingen) 
erbij betrekken. -

Gemeente Eindhoven . 
De gemeente Eindhoven bezit verschillende stedenbanden: Geda
ref in Soedan, Chinandega in Nicaragua, Vaal Civic in Zuid
Afrika, Bialystok in Polen en Minsk in het Gos (Belarus) . 
In bijvoorbeeld Polen wil men erg graag bezocht worden door 
sportverenigingen. Mochten er dus geïnteresseerde tafeltennis
verenigingen zijn in Eindhoven (Flash, De Kuub, Renata of 
OKI), dan kunnen die bellen voor inlichtingen: Oost-Europa 
E:tedencontact: Mevr. Munsters 04990-74044 of de heer Leminsk 
040-387842. 

l.ndere gemeenten in Brabant. 
In veel andere gemeenten heeft men ook zo'n vriendschapsband. 
Het is voor tafeltennisverenigingen wel interessant om ook een 
vriendschappelijke uitwisseling aan te gaan. Zo hebben bij
voorbeeld Unicum (Geldrop) err MTTV '72 (Mierlo) ook zo'n band. 

Vervolg jumelage . 
In de volgende Mixed een interview met de voorzitter van 
Unicum, de heer B . Groenheyde, ov~r zijn ervaringen in Frank-
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rijk, Hongarije en Belgiê. 

HE~eft uw vereniging ook zo'n jumelage, laat dit dan even 
weten, dan kan hiervan ook verslag worden gedaan . Bij voorbaat 
dank . 

Lydia van Oirschot. 

Meerkampen . 

Op zondag 31 oktober ZlJn in verschillende p l aatsen de le ron
de van de meerkampen heren gehouden voor de licenties D t/m H. 
In het aan de rand van Helmond gesitueerde clubhuis "Stip
house", gelegen in de bossen, was het voor sommigen wel even 
zoeken op deze mistige morgen. Buiten stond een frisse wind, 
binnen was het aangenaam om het luie zweet er uit te spelen . 
Om 11. 00 uur begonnen de wedstrijden en er hing een gezellige 
en ontspannen sfeer. Er moest hard geknokt worden voor een 
p l aatsje bij de eerste drie of vier, afhankelijk van de groot
te van de poules . Spannende wedst r ijden waren er in overvloed, 
doordat de onderlinge verschi l len niet zo groot zijn . 
Voor de toeschouwers was het wel even wennen al die felle 
kleuren. De tafels waren blauw e n de ~entercourts rood en ook 
de meeste spelers waren in rode of blauwe kleuren gestoken . Op 
een enkele speler na speelden de meesten in het verplichte 
clubtenue . 
Rond 16.00 uur was het toernooi ten einde. 
Alle spelers die de le ronde zijn doorgekomen, proficiat en 
veel sucbes bij het vervolg! 
Voor de overige spelers wordt het weer een jaar tje goed trai
nen geblazen en volgend jaar meer ·geluk. 

Lydia van Oirschot . 

Gezocht . 

De CTW van de afdeling Brabant is op zoek naar organisatoren 
die de organisatie van de Brabantse Kampioenschappen in de 
komende seizoenen op zich willen nemen. 
Het gaat om het seizoen 1994 - 1995 (datum januari 1995) en 
het seizoen 1995 - 1996 (datum januari 1996) . 
De organisatoren moeten over een accommodatie kunnen beschik
ken waar minimaal 56 tafels geplaatst kunnen worden. 

Organisatoren die interesse hebben om een 
evenement te organiseren, kunnen hierover 
opnemen tot uiterlijk 1 december 1993. 

N . v. Erp, Begijnenstraat 169 
5341 BJ Oss , Tel: 04120 - 32106 
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Ere- en eerste divisie. 

In de eredivisie heren doet OKI het uitstekend. Dankzij enkele 
prima uitslagen werd een voorlopige tweede plaats veroverd. 
Dit betekent dat men in de halve finale van de play-offs tegen 
de nummer drie moet aantreden: VSB uit Harkstede. De wedstrijd 
in deze competitie werd door Frank Boute, Stanley Verbeek en 
-Marco van Elferen thuis met liefst 9-1 gewonnen, maar daarbij 
dient aangetekend dat de kopman van de gasten, Gert Kobes, 
toen wegens een oorontsteking niet meespeelde. Niettemin zijn 
er ook als de Groningers in hun sterkste opstelling spelen, 
we:. degelijk kansen voor de Eindhovenaren. Veel zal daarbij 
afhangen van de uitslag van het onderlinge duel der kopmannen 
Kobes en Boute, en van het dubbel. 

Bi:i de vrouwen is er in de eredivisie minder reden tot jui
chen. Beide Brabantse clubs, Hotak en Irene, belandden in de 
onderste helft van de ranglijst, zodat men nu in de degrada 
tiepoule mag proberen het vege lijf te redden. Zowel het team 
van Femke Hermus, Hennie Heeren en Marlies Somers als dat van 
Petra Staps, Mariëlle van Gool en Hanny de Koning staat bij 
het begin van de play-offs op 15 punten, mede dankzij de 
onderlinge 5- 5. Omdat Hoonhorst iets sterker geacht mag wor
den, gaan de Brabantse clubs onderling uitmaken wie samen met 
het zwakke Rijnsoever terug moet naar de eerste divisie. 

In de eerste divisie heren gaat het uitstekend met het team 
van Veldhoven. JÖrg de Cock, Marco Bottram en Erwin Andriessen 
staan na 7 wedstrijden elf punten los van de concurrentie en 
stevenen rechtstreeks af op de eredivisie. In dezelfde poule 
gaat het minder met het Bossche Never Despair. Jeroen van de 
Wiel, Gert-Jan van der Braak en Bob van Geffen bivakkeren op 
een voorlaatste plek en moeten nog een zwaar gevecht leveren 
om degradatie te voorkomen. 
In de andere poule doet TCS het wat beter. Rijn Vogelaar, Ton 
Voqelaar, Edwin Wouts en Twan Janssen staan momenteel derde, 
maar als tegen koploper Shot gestunt kan worden, zit er nog 
perspectief in . 

Ook het damesteam van Veldhoven staat op kop in de eerste 
divisie. De suprematie is niet zo groot als bij de heren, maar 
promotie ligt binnen handbereik voor Ellen Ras, Marianne 
Timmermans en Corinne Marsman. 

In het volgende nummer meer aandacht voor de verrichtingen van 
de topteams, maar ook van de andere landelijk spelende clubs. 

Ra:::> Hendrikx. 
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Aankondiging. 

Op vrijdag 14, woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 Januari 0
-

organiseert T.T.V. Geenhoven voor de 3e keer 
DE "OPEN GEENHOVENSE 11 KAMPIOENSCHAPPEN 
voor tafeltennissers: vanaf 3e klasse N.T.T.B. 

vanaf B- categorie T.L.E . 
recreanten 

Programma: 
14 januari: voorronde klasse A: 3e klas NTTB & TLE (B-cat) 

voorronde klasse B: 4e klas NTTB & TLE (C-cat) 
19 januari: voorronde k l asse C: Se klas NTTB & TLE (D/E-cat) 

voorronde klasse D: 6e klas NTTB & TLE (F/G-cat) 
20 januari: voorronde klasse E: 7e klas NTTB & TLE (H/I/J-cat) 

voorronde klasse F: recreanten 
21 januari: grootse finale-avond. Toegang voor deelnemers en 

hun partner. Op deze avond worden alle finalepoul 
les uitgespeeld. Hierna volgt de prijsuitreiking, 
trekking van de tombola, een heerlijk buffet, 
drankje, dansje en muziek. 

Aanvang: alle avonden 19 . 00 uur , zaal open om 18.30 uur. 
Speeltuin Geenhoven, Hoppenbrouwer, Valkenswaard, 04902-16007. 
De voorronden worden gespeeld volgens het vijfkampsysteem, per · 
klasse is plaats voor maximaal 20 spelers. Per klasse gaan 4 · 
spelers over naar de finales van 21 januari, waar vierkampen 
gespeeld zullen worden. 
Prijzen : per klasse zijn er prijzen voor de nummers 1 tm 4, · 
goederen ter waarde van 75, 45, 25 en 10 gulden. 
Alle spelers krijgen een lot voor de grandioze tombola, die 
gehouden wordt onder alle deelnemers, met een totale waarde 
van ca 1200 gulden. De le prijs is een reis met exotische. 
bestemming, daarnaast apparatuur, kadopakketten, sportacces
soires, waardebonnen, etc. 
Ook dit jaar is e weer een verenigingspr1J s, waarnaar alle 
verenigingen met minstens drie deelnemers meedingen. Deze 
welgevulde wisselbeker is beschikbaar gesteld door speel tuin 
Geenhoven, en is vorig jaar gewonnen door TTV Flash uit Eind
hoven. · 
All~ avonden worden aangekleed met hapjes, op de slotavond een 
buffet, prijsuitreiking , tombola , drankje, dansje en muziek . 
Inschrijving kan telefonisch of sch~iftelijk bij: 

dhr . A. Loos, Doornappelstraat 21, 
5552 RM Valkenswaard, 04902-40636 . 

Het verschuldigde inschrijfgeld dient overgemaakt te worden op 
rekeningnr. 1529 62417 van Rabobank Valkenswaard tnv T'I'V 
Geenhoven ovv "Inschrijving O.G . 11

• 

Slotdatum uiterlijk 31 december of als het toernooi is volge ~ 
boekt . TTV Geenhoven behoudt zich het recht voor om deelnemers 
in te delen in een andere klasse, in overleg. 
Inschrijfgeld: f15, - p.p. (all in, inclusief 2 consumptiebor..
nen.) 
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Geslaagden . 

Geslaagd voor het diploma verenigings
scheidsrechter: 
T . v . d. Krabben 
R. Vos 
D. Vekeman 

Voor het examen toernooileider is ge
slaagd mw. M. Wagemakers. 

Het diploma jeugdtrainer is behaald door: 
P. van de Camp 
R . van Geel 
R. den Hollander 
mw . T . Koenraadt 
mw . M. Quak 
J. Slaats 
T. Claassens 
I. den Hollander 
A. Janssen 
D. Martin 
H. Ruis 
mw. P . Staps 

Receptie. 

De om meerdere redenen binnen onze afdeling zeei bekende 
vereniging T.T.V. Irene uit Tilburg bestaat dit jaar 50 jaar. 
Hoewel aanvankelijk, in verband met roerige tijden binnen de 
club, was afgezien van festiviteiten , heeft de jubileumcomm:Ls
sie, onder impuls van een nieuwe commissievoorzitter, de 
schouders eronder gezet . Op 16 oktober jl. leidde dat tot een 
goed bezochte receptie in het sportcentrum aan de Insulinde
straat. 
De sprekers, waaronder wethouder van sportzaken Jan Timmer
mans, bondsvoorzitter Jacques Tempelaars, afdelingsvoorzitter 
Adri Dam, NKS-voorzitter Ton Willems en clubvoorzitter <Jan 
Hendriks, wisten in hun respectieve speeches weinig toe te 
voegen aan hun in de jubileumgids vermelde teksten. Veel 
lovende woorden dus. 
De bezoekers dienden hun naam en achtergrond in te vullen op 
een visitekaartje, waarna ze door een heuse spreekstalmeester 
werden omgeroepen alvorens het in gelid opgestelde bestuur een 
handje te mogen geven en z i c h daarna te laven aan de grat is 
drank . 
Opvallende afwezige was overigens de inmiddels voorlaatste ex
voorzi t ter, de in december tijdens een tumultueus verlopen 
Algemene Ledenvergadering opgestapte (sommigen zeggen : buiten
gewerkte) Piet Géboers . Andere · oud-bestuursleden waren wel 
aanwezig . Afgaande op geruchten zouden hun rangen binnenkort 
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wel weer eens uitgebreid kunnen worden. Het bestuursklimaat 
binnen de grootste vereniging van Nederland is nog immer niet 
volledig tot rust gekomen. 
De receptie was de tweede activiteit in verband met het jubi
leum. In Augustus was er al een trainingsweek voor de jeugdle
den van de club . In de loop van het komende jaar staan er nog 
meer activiteiten op het programma. Welke dat zijn, is slechts 
nog in beperkte kring bekend . 

Stiphouts top 10. 

Het vorige nummer van dit blad verscheen net te laat om de 
aankondiging van het eerste Dactylo Stiphouts top 10 - toernooi 
nog van veel promotionele waarde te doen zijn. Niettemin was 
de publieke belangstelling ronduit goed te noemen . Dit toer
nooi zou gezien kunnen worden als een variant op de Irene-c~p, 
een toernooi dat zo'n tien jaar geleden meermaals georga:::li
seerd werd en als officieus zuidnederlands (Brabant, Limh..irg 
en Zeeland) kampioenschap werd geafficheerd . Jaren is het s t il 
geweest op het vlak van de invitatietoernooien, en Stiphout is 
nu in dat gat gedoken met een toernooi voor de sterkste tien 
spelers en speelsters, die een link hebben met de afdeling 
Brabant. 
Opvallend was dat alle uitgenodigde spelers, inclusief Euro
pees kampioene Bettine Vriesekoop, kwamen opdagen, dit eni9s
zins tot verdriet van reserve Ellen Ras, die nu na het ins-oe
len weer snel kon gaan douchen. Van haar diensten werd g:èen 
gebruik gemaakt . 
Alvorens over de wedstrijden zelf te berichten enige opmerkin
gen over de entourage. Bij ·wij ze van grote uitzondering was 
het bij dit evenement toegestaan in de speelzaal te eten en 
drinken. Er liepen zelfs aan hun tenue herkenbare verenigin:rs
vrijwilligers rond om de bestellingen op te nemen. Je hoefde 
je pilsje en en je broodje frikandel niet eens in de bar te 
gaan halen, het werd je bezorgd! Deze service werd alom ho9e-

· lijk gewaardeerd. Niet alleen de obers, maar ook de scheids
rechters en de organisatoren, eveneens uit de rangen van 
Stiphout afkomstig, waren aan hun kleding te herkennen, wat 
voor veel duidelijkheid zor gde. Om tenslotte aan te geven jat 
de sfeer voorr ang kreeg boven de . absolute topprestatie, was 
het tevens toegestaan in de zaal te spreken, lachen en derge
lijke. De spelers en speelsters hadden da.:.r geen moei te mee, 
en pasten zich vlot aan de ontspannen sfeer aan. 

In poule A van de vrouwen we rd Vriesekoop naar verwachting 
eerste, zonder daarvoor echt diep te moeten gaan . De als 
tweede voo r ziene Guus Hendri k s diende evenwel in Marl i es 
Somers haar meerdere te erkennen, zodat deze in de kruisfinale 
kwam tegen Emily Noor. Plaatselijke vedette Patricia de Groot 
had in de Osse haar meerdere moeten erkennen. Daar de dames De 
Koning , Hermus en Staps onderling van elkaar hadden gewonnen, 
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werd het punten tellen. Daarna werden plaatsingswedstrijden en 
kruisfinales gespeeld. Om plaats 9 en 10 won Corinne Marsman 
met 19-21, 21-14, 21-14 van Petra Staps. Femke Hermus eiste de 
zevende plek voor zich op door Mariëlle van Gool met 21-16, 
21-12 te verslaan. Guus Hendriks werd vijfde door Hanny de 
Koning met 21-13, 21-15 te kloppen. 
In de kruisfinale is De Groot de eerste die Vriesekoop een 
game afhandig maakt: 21-18. In de tweede game stelt de nummer 
1 van de vaderlandse ranglijst echter snel orde op zaken. Via 
12-3 wordt het 21-7. De derde game kent eenzelfde beeld. Via 
een 13-4 tussenstand snelt Bettine naar 21-13. 
Op een andere taf el ondergaat Somers het geweld van het kanon 
uit Oss. Met 21-7 verliest zij de eerste game. In de tweede 
weet ze meer tegenstand te bieden, maar met 21-16 gaat ook die 
naar Noor. 
De kleine finale ziet De Groot soepel winnen van een vermoeide 
Somers, voor wie deze dag toch al geslaagd is: 21-14, 21-6. 

Bij de mannen speelt Frank Boute enkele moeizame partijen, 
maar hij slaagt erin le te worden in ZlJn poule. Dé veteraan 
Han Gootzen moet zijn meerdere bekennen in de sterk spelende, 
jeugdige Marco Bottram. Ook in de andere poule gaat een jonge
ling met de tweede plaats strijken. JÖrg de Cock, dit seizoen 
eerste divisie spelend bij Veldhoven, en pas 14 jaar oud, 
hoeft slechts Jos Verhulst voor zich te dulden. 
Negende wordt Rijn Vogelaar door clubgenoot Twan Jansen met 
21-19, 21-17 terug te wijzen. Gert-Jan van de Braak houdt 
Erwin Andriessen achter zich met 21 - 16, 21-18. Han Gootzen 
eist de vijfde plek voor zich op tegen Stanley Verbeek: 21-8, 
21-17. 
In de kruisfinale is Bottram de eerste game kansloos tegen 
Verhulst: 21-5. In de tweede game pakt Bottrarn een paar punten 
voorsprong en houdt die met goed spel steeds vast: 14-21. Ook 
in de derde komt hij voor . Na het draaien loopt Verhulst van 
9-10 naar 14-11. Dit blijkt voldoende voor de overwinning, met --i 
21-18 . De Cock blijft in beide games goed bij Boute in de 
buurt. Maar tegen het einde van de game is het waarschijnlijk 
de grotere routine van de ex-international die de doorslag 
geeft: 21-15, 21-19. In de strijd om de derde en vierde plaats 
slaat De Cock mooie ballen, maar is Bottram een stukje vaster 
en doeltreffender: 21-10, 21-17. 

Dan de eindstrijden. 
Noor staat tegen Vriesekoop voortref fel ijk te blokken. Ze dra 
ze echter een gaatje ziet, zet ze haar forehandspin vol dcor. ~ 
Op deze manier bezorgt ze Vriesekoop handenvol problemen. Met 
21-18 is de eerste game een prooi voor Emily. In de tweede 
game past de Europees kampioene haar spel aan. Ze wint met 21-
13. De derde game geeft aanvankelijk een gelijkopgaande strijd 
te zien. Meerdere keren opent Vriesekoop vanuit het midden 
naar de forehand van haar tegenstandster, om dan de bal · twee 
keer zo snel op haar eigen forehand om de oren te krijgen. Ze 
irriteert zich eraan dat haar deze fout vaker overkomt. :Koor 
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draait met 10-8 voor, bouwt dat zelfs uit tot 15-10 en lijkt 
dan op een sensatie af te stevenen. Of het aan zenuwen van 
Noor ligt, of aan de ongenaakbaarheid van Bettine, blijft de 
vraag, maar via 17-18 en 19-20 achterstanden weet Vriesekoop 
zich te redden met 23-21. 

De finale van de mannen toont twee jongens, die al sinds een 
jaar of twaalf steeds weer tegenover elkaar staan. En naar 
m1Jn schatting zullen ze beiden on0eveer de helft gewonnen 
hebben van al hun onderlinge partijen . Ook nu is het een zeer 
gelijk opgaande strijd. In de eerste game slaagt Boute er maar 
niet in op voor~prong te komen . Steeds dient hij een achter
stand van enkele punten weg te werken. Met 21-19 ga~t de game 
naar Jos. In de tweede game komt Frank wel voor, met 14-11 en 
met .19-16. Toch wordt het weer gelijk. Uiteindelijk trekt 
Boute aan het langste eind met 23-21. In de derde draait Boute 
met 10-9 voor. Via 14-14 en 18-17 wordt het 19-20. D'n maakt 
Verhulst de partij uit. Hij is vandaag de terechte winnaar. 
Opvallendste rally is die waarbij Verhulst een kort :b;alletje 
le·~t. Boute haalt de bal en tilt hem, onder de net post door, 
op tafel. De bal glijdt haast. Verhulst · reageert als een 
adder, ze~ zijn plank tegen de bal en speelt hem o6k o~er het 
ne_t, maar het celluloid heeft dan al twee maal gestuit. De 
heren verkneukelen zich later nog over dit punt, en zijrt ervan 
ov·ert~igd dat een groot deel van het publiek het niet- heeft 
gesnapt. 

Al met al een geslaagd evenement, door de opkomst van talr~jke 
to·eschouwers, door de deelname van alle geïnviteerde spelers, . 
door de strakke organisatie van T.T. V. Stiphout en, last but 
not least, door de financiële bijdrage van enkele lokale 
sponsors. Het zou mij niets verbazen wanneer volgend j áar dit 
evenement wederom op de kalender verschijnt. 

Rob Hendrikx. 
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Uit de clubbladen . 

In de clubgalm van A. T . T. C. '77 beschrijft de clubarts de 
gE!Varen van te hoge bloeddruk. Deze bij 10 à 12 % van de 
bevolking voorkomende toestand kan leiden tot hartinfarct, 
nierbeschadiging, beroerte, gezichtsstoornissen en andere 
complicaties. Remedie: niet te zout eten, genoeg lichaamsbewe
ging, niet te zwaar zijn en matig alcoholgebruik. 

T'I'CV Nedlin' s Intergame verhaalt dat twee fietsgerelateerde 
vernieuwingen in onze sport, te weten de "molenwiek" -topspin 
en het nat plakken van rubbers, niet zijn bedacht in fietsland 
bij uitstek Nederland, maar nota bene in Hongarije . 

Hoewel de nieuwe competitie al een tijdje bezig is, wordt in 
meerdere bladen nog melding gemaakt van de veranderde punten
telling. De redactie van Kadans is er enthousiast over. Meer 
spanning en meer concentratie. "De nieuwe puntentelling is 
voor het tafeltennis wat de Oil of Ulaz is voor de ijdelen en 
de computer voor het clubblad . " 

Ook in Endeetj e van Never Despair wordt gewag gemaakt van de 
nieuwe puntentelling . Er worden een aantal hersenkrakers 
opgegeven om de lezers vertrouwd te maken met de (on)mogelijk
heden van het nieuwe systeem. Eentje zal ik er hier overnemen . 
Laat zien dat een team dat alle wedstr i jden met 7-3 wint 
minimaal als derde in een groep eindigt. 

In Smashparade van het Markiezaat wordt maar liefst tweemaal 
verslag gedaan van een seizoensafsluitende feestavond. Een der 
artikelen is geschreven in een soort steenkoolfrans, Jn ver
band met het (Franse) thema van de avond . Een aanvullende 
cursus Teleac zou geen kwaad kunnen. Tijdens de ALV in septem
bE!r werd een hevige discussie gevoerd over het wel en wee 
binnen de club. Op grond daarvan is besloten op 2 november een 
buitengewone ledenvergadering te organiseren. 

In Batgeheimpjes van ttv Waalwijk een verslag over het dream 
tE!am. Niet dat van Michael Jordan en Magie Johnson, maar dat 
van heren 5. De onvermoede successen van dit viermansteam 
worden toegeschreven aan de buitenlandse voorbereiding; verge
lijkend houseparty-onderzoek in Tirol, het te voet beklimmen 
van Alpe d'Huez, een verblijf in Florida en een survivaltocht 
in de Ardennen. 

In d'n opslag van TTC OKI staan verslagen van twee verschil
lende activiteiten tijdens de voorbereiding op dit seizoen, 
een oefenwedstrijd en een trainingskamp . Uit beide verhalen 
blijkt dat er hard getraind is en, nog belangrijker, dat de 
onderlinge sfeer uitstekend is. Ook in andere stukjes wordt 
gewag gemaakt van een sterk verbeterde sfeer binnen de club. 

Vice Versa '51 heeft, zo blijkt ui~ het uitslagenblaadje Shot, 
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twee (derde) wereldkinderen geadopteerd. Na het recente bezoek 
van de Indiase pater Vettukallel , · met wie al langer een oand 
bestaat, zijn een meisje van zeven en een jongetje van acht 
jaar financiëel geadopteerd door de Oudenbosche club. 

De barcommissie van ttv De Rots . had een · feestavond, zo staa.t 
in tennisb ( 1) atj e. Eerst is . men gaan · steengrillen en daarna 
werd getracht de eerste beginselen · van het edele snookerspel 
onder de knie te krijgen. Maar gezellig was het wel. 

In Toffelproat van ttv Veldhoven wordt gemeld dat tijdens de 
feestavond de supporter van het jaar bekend werd gemaakt. . 
Daarbij werd gelet op enthousiasme, · uitstraling, uitdossinsr , 
e . d. Winnares is geworden mevrouw Bottram. Gezien de jeugdige 
leeftijd van Marco vermoeden wij dat het hier niet om zijn 
echtgenote, maar om zijn moeder gaat. Daarnaast een dagboek 
uit Zweden, geschreven door de diverse deelnemers . Naast 
tafeltennissen waren er nog veel andere dingen te doen; donke
re gangen bezoeken met kruitdampen en kanonschoten, door een 
kazerne banjeren en soldaten uitlachen, · van een glijbaan af 
van 80 meter , bungy jumpen , motorcrossen, ontbijten, de Py
thon , badjuffrouw in het water gooien, slapen en vooral de 
meiden bekijken! 

TIOS '67 vermeldt in z1Jn TIOS Nieuws een verslag van eEm 
internationale uitwisseling, namelijk tegen het Belgische 
Rijkevorsèl. Met zes teams werd een overwinning van in totaal 
8-4 geboekt, zodat de wisselbeker wederom voor een jaar in 
Tilburg verblijft. 

In Irene Sirene wordt liefst tweemaal verslag gedaan van een 
in verband met het 50-jarig jubileum georganiseerd jeugdtrai
ningskamp. Zowel twee van de deelneemsters als een van de 
trainers hebben hun ervaringen op papier gezet. Eensluidend 
kwamen ze tot de conclusi e dat het prachtig was geweest en 
absoluut voor herhaling vatbaar. 

In Service van Tanaka staan de resultaten van een zelf ver
richt onderzoek naar de waardering van reclamespotjes. Leukste 
reclames waren van Centraal Beheer , Victoria Vesta en de 
staatsloterij I terwij 1 Robijn intensief I Libresse, KotE:X 
curved en Always ultr a scoorden als · meest irritante spotjes. 

In Onder de Loep van T . T. C. D. staan twee kranteknipsels u i t 
1975 en 1977 over de tafeltenniskampioenschappen van Deurne 
destijds . Inschrijfgeld was toen fl. 2, - (bij lidmaatschap f l. 
1,-) . Voor belegde broodjes, worstebroodjes en soep werd 
gezorgd e n naast een beker kon men ook een sporttas of een 
taf eltennisbatj e winnen . Ei ndstand 1977 : 1. Jos Swinkels, 2 . 
Frans Geubbels en 3. Henk Caris. 
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Agenda. 

13-14 nov 
14 nov 
20-21 nov 
21 nov 
21 nov 
21 nov 
21 nov 
27-28 nov 
28 nov 
28 nov 
4-5 dec 
10 dec 
11 dec 
11 dec 
12 dec 
12 dec 
14 dec 
14 dec 
17 dec 
18-19 dec 
18-19 dec 
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open Oostenrijkse kampioenschappen 
landelijke bekercompetitie 2e ronde 
open Hongaarse kampioenschappen 
af delingsmeerkampen 2e ronde 
nat. A-meerkampen kwartfinale 
nat. C-meerkampen kwartfinale 
afdelingsmeerkampen C/D-jeugd 2e ronde 
open Zweedse kampioenschappen 
nat. jeugdmeerkampen regionale ronde 
tafeltennistoernooi Asten 
open Finse kampioenschappen 
beslissingswedstrijden afd.comp. 
nat. kampioenschappen B/C-senioren 
3e C-jeugdranglijsttoernooi 
kwal.toern. nat. kamp. A-senioren 
2e B-jeugdranglijsttoernooi 
Europese damesliga 
Europese herenliga 
Europa Cup 4e ronde 
open Portugese kampioenschappen 
Nederlands kampioenschap Zwolle 

dient Kopij voor de volgende 
uiterlijk 12 december bij 
binnen te ziJn, opdat u het 
de Kerst heeft. 

Mixed 
de 

blad 
redactie 
nog voor 

16 


