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Van de redactie. 

Juist nu we na jaren weer in de nastrevenswaardige situatie 
verkeren dat in alle klassen hetzelfde competitiesysteem wordt 
gehanteerd, staan er types op, die schreeuwen om verandering. 
Ted van der Meer, in zijn redactioneel in TafelTennisMagazine , 
neemt daarbij het voortouw. De huidige competitie-opzet lijkt 
helemaal nergens op, volgens hem. Hij doet vervolgens een 
systeem uit de doeken, waarmee het allemaal veel beter wordt. 
Ik ben blij te merken dat Van der Meer veel kritiek krijgt 
vanuit de tafeltenniswereld. Voor zover ik kan beoordelen is 
zijn grootste kritiekpunt op het huidige systeem dat de wed
strijden te lang duren voor het publiek. Omwille van het 
publiek een competitie-opzet op de helling zetten? Dat is te 
zot voor woorden. 
Mijns inziens moeten we juist de andere kant op . De band 
tussen topsport en recreatiesport dient inniger te worden. 
Hoe? Door te stimuleren dat de afdelingsspelers gaan kijken 
naar de top van Nederland. Niet te tellen is het aantal clubs 
dat op 18 en 19 december j 1 . hun clubkampioenschappen of 
andere evenementen hadden gepland, in het weekend dat het NK 
werd gehouden, dus. Waarom geen supportersreis georganiseerd, 
met kwantumkorting de bus in, allemaal! De bond klaagt over 
het gebrek aan publiek, maar jaagt het zelf weg. Tijdens de 
top-12, in maart, ligt alleen de eredivisie stil. Alle andere 
klassen moeten competitie spelen. En dat zijn nu juist de 
potentiële toeschouwers/supporters. Mensen zijn best bereid 
naar Enschede/Zwolle/Scheemda/Buchten te reizen, mits ze twee 
dagen terecht kunnen. Voor één dag is het de moeite niet. De 
top en zij die daar geen deel van uitmaken, zouden elkaar 
moeten omarmen. Danny Heister kan ervoor zorgen dat Jantje de 
Wit weer een jaar met veel plezier pingpongt. Dat is nu de 
praktische invulling van het vaakbesproken "top-down"-rhodel. 

Inhoud. 
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Bestuurderstoernooi. 

OTTC organiseerde op vrijdagavond 3 december voor de lOe keer 
het toernooi voor de bestuurders van de regio Den Bosch. 
Hoewel het aantal deelnemers kleiner was dan de vorige jaren, 
is het toch een bijzonder geslaagd toernooi geworden, zo vlak 
voor Sint Nicolaas. 
Vierentwintig bestuurders van acht 
aangemeld. Zij werden verdeeld in 2 
spelers uitkomend in de 4e klasse 
speelden Se klassers en lager. 

verenigingen hadden zich 
klassen. De A-groep voor 
of hoger . In de B-groep 

Door het kleinere aantal deelnemers konden deze ingedeeld 
worden in vier zeskampen. Hierna werd er door de eerste twee 
van elke groep kruisfinales gespeeld. Bovendien werd er door 
de nummers 3 t/m 6 nog gestreden om de totale eindklassering. 
In de A-klasse stonden in de kruisfinales tegenover elkaar 
Leon Darnen (Never Despair) en Adrie vd Heyden (OTTC) . Hier was 
het Leon die met 21-18, 11-21 en 21-18 de finale bereikte. De 
andere kruisfinale was nog spannender. John van Veldhoven 
(Vice Versa '64) won hier met 14-21, 21-14 en 23-21 van Nico 
van Erp (OTTC) . 
In de finale was het Leon Damen die na een spannende strijd 
John van Veldhoven naar een tweede plaats verwees met de 
standen 21-15, 18-21 en 21-19 . 

In de B-klasse won in de eerste kruisfinale Jan Janssen (OTTC) 
met 21-17 en 21-18 van Lambert van Doorn (Vice Versa Oss) . In 
de tweede kruisfinale won W. v. Zoggel (UVCO) met 21-11 en 21-
17 van zijn clubgenoot D. vd Heyden. 
In de finale ook hier een spannend slot. Het was uiteindelijk 
W. v. Zoggel die met 19-21, 21-10 en 21-19 Jan Janssen naar de 
tweede plaats verwees. 

In de strijd om de verenigingsprijs was het Uvco dat voor de 
eerste maal de nieuwe verenigingspriJ s mee naar huis mocht 
nemen. De winnaar van het vorige seizoen, OTTC, werd nu- twee
de. 
De uitslag ziet er als volgt uit: 
1 Uvco 22.5 pnt 
2 OTTC 17 pnt 
3 Never despair 16.6 pnt 
4 Vice Versa Oss 15 pnt 

Vice Versa '64 15 pnt 
6 De Rots 3.5 pnt 
7 TTCV/Nedlin 2.5 pnt 
8 Van Liempd Ass.O pnt 

Na een uitreiking van een sinterklaas~urprise door de voorzit
ter van OTTC, Adrie vd heyden, aan alle deelnemers, kon onder
getekende de prijzen in natura uitreiken aan de winnaars en de 
nummers 2 van elke klasse. Bovendien ontving UVCO de nieuwe 
verenigingsprijs. 

Nico van Erp 
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Competitie-overz icht. 

DAMES. 
Eredivisie. 
Waar al rekening werd gehouden met degradatie van een van 
beide Brabantse teams, deed zich .een onverwachte ontwikkeling 
voor. Hoonhorst speelde met enige dramatisch slechte uitslagen 
de Brabantsen in de kaart, zodat zowel Hotak '68 als Irene 
voor de eredivisie behouden blijven. 

Eerste divisie. 
Over het kampioenschap van Veldhoven in groep 2 is elders in 
dit blad volop te lezen. 

Tweede divisie. 
In groep 2 werd JCV 1 derde. Het tweede van Veldhoven degra
deerde naar de derde divisie . In groep 3 speelde zich een 
zustermoord af. Never Despair 1 wist zich te handhaven, ter
wij 1 Luto 1, met 1 puntje minder, degradeerde. In groep 4 
eindigde Unicum 1 troosteloos onderaan, zodat men degradeerde. 

Derde Divisie. 
In groep 2 handhaafde JCV 2 zich met een tweede plaats, ter
wijl zowel Red Star 'S8 1 (4e} als ATTC '77 1 (Se} degradeer
de. In groep 3 werd Stiphout 1 tweede, Budilia 1 derde en PJS 
1 vierde, zodat men degradeerde . In groep 4 behaalde Hotak '68 
2 het kampioenschap, zodat promotie naar de tweede divisie 
bewerkstelligd werd. 't Markiezaat 1 was te zwak voor deze 
klasse en gaat het in de vierde divisie proberen. In groep S 
zorgde Belcrum 1 voor handhaving met een derde plaats. 

Vierde divisie. 
In groep 3 was er een tweede plaats voor ATTC '77 . 2. DNW 1 
werd vierde en Stiphout 3 vijfde. In groep 4 werd JCV 3 twee
de, DNW 2 werd derde, Taflan 1 vierde, Unicum 2 vijfde en BSM 
1 laatste. In groep S was er een tweede plek voor Stiphout 2 . 
Will van Zoelen 1 werd derde . Never Despair 2 werd laatste. 
In groep 8 werd Vice Versa 'Sl derde en Belcrum 2 laatste. 
BSM 1, Never Despair 2 en Belcrum 2 degraderen naar de eerste ~ 
klasse afdeling. 

HEREN. 
Eredivisie . 
OKI deed het beter dan verwacht door de play-offs te halen en 
een fraaie derde plaats te veroveren. 

Eerste divisie. 
In groep 1 was de titel voor Veldhoven . Zie elders in dit 
blad. Never Despair 1 werd vijfde en degradeerde. In groep 2 
was er een goede tweede plaats voor TCS/SBR 1 . 

Tweede divisie. 
In groep 2 een typisch geval van jij-of-ik . 
bleef er juist in, terwij 1 OKI 2, met een 
degradeerde. In groep 4 werd JCV 1 tweede . 

Derde divisie. 

TTCV /Nedlin 1 
puntje minder, 

In groep 3 werd Irene 1 derde . In groep 4 was er een tweede 
plek voor TTCV/Nedlin 2 en een degradatieplaats (Se) voor 
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Renata 1. In groep 5 ging de titel naar Hotak '68 1. Veldhoven 
2 werd tweede. 

Vierde divisie. 
In groep 4 werd OTTC 1 kampioen en Never Despair 2 tweede. 
In groep 5 werd Irene 3 kampioen, vlak voor Belcrum 1. Bergeyk 
1 werd derde. In groep 6 ging de titel naar Irene 2. Renata 2 
werd derde en Stiphout 1 bezette de laatste (degradatie-) 
plaats. In groep 7 werd OKI 3 tweede, Luto 1 derde en Valkens~ 
waard 1 vijfde, wat degradatie betekent. In groep 8 werd Hotak 
'68 2 kampioen. In groep 9 werd Belcrum 2 tweede. In groep 15 
werd TTCV/Nedlin 3 kampioen. OTTC 2 werd vijfde en degradeer
de, op onderling resultaat. In groep 16 ging de titel naar 
Never Despair 3, voor Back Hands 1. 

JONGENS. 
Landelijk A. 
Budilia 1 werd voorlaatste in groep 1. 

Landelijk B. 
OKI 1 werd met grote voorsprong kampioen in groep 3. In die
zelfde groep werd Hotak '68 1 derde. In groep 5 werd Veldhoven 
kampioen, met een puntje voorsprong. Ho tak ' 6 8 2 werd hier 
vijfde. In groep 6 veroverde OKI .2 ruimschoots de titel, voor 
JCV 1. 

Landelijk C. 
In groep 5 werd Never Despair 1 tweede. In groep 8 werd Irene 
1 kampioen en Belcrum 1 voorlaatste. In groep 9 werd TCS/SBR 1 
tweede en Hotak '68 3 vijfde. In groep 10 behaalde Veldhoven 2 
de titel. In groep 11 werd Tios '67 1 kampioen, voor Stiphout 
1 . In groep 12 werd Budilia 2 derde. 

MEISJES. 
Landelijk A. 
In groep 1 werd Irene kampioen . Zij komen in de kampioens
groep. In groep 2 werd Stiphout 1 laatste . In groep 3 verover
de Vice Versa '51 de tweede plek, zodat ook dit team in de 
kampioensgroep komt. 

Landelijk B. 
In groep 1 werd Tios '67 1 derde en Vice Versa '51 2 vierde. 
In groep 2 werd Veldhoven 1 kampioen. In groep 3 werd Bergeyk 
1 derde. In groep 4 werd Taflan 1 vijfde. 

Landelijk C. 
In groep 3 werd Markiezaat 1 vierde en Bergeyk 2 laatste. In 
groep 4 werd Belcrum 1 kampioen en Son en Breugel 1 derde. In 
groep 5 werd Veldhoven 2 vijfde en Vice Versa '51 3 laatste. 

Ik hoop compleet te zijn geweest. Zo niet, dan hoor ik hét 
vanzelf. 

Rob Hendrikx. 
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Jumelage. 

VRIENDSCHAPSBANDEN VAN TTV UNICUM TE GELDROP. 

Op een frisse, maar zonnige zondagmorgen had ik een gesprek 
met de heer B. Groenheyde, de voorzitter van Unicum, in zijn 
eigen clubgebouw. Onder het genot van een kopje thee en wat 
achtergrondmuziek was het voor mij niet zo'n grote opgave om 
een gesprek op gang te houden. De voorzitter roerde zijn mond 
graag en enthousiast. Aan mijn vragenlijstje kwam ik bijna 
niet toe, want alles werd zonder vragen duidelijk uitgelegd. 
Unicum heeft momenteel drie vriendschapsbanden, te weten: St. 
Cyr l'Ecole (Frankrijk), Pees (Hongarije) en Dendermonde 
(België), waarvan Hongarije en België op een laag pitje staan. 

Op verzoek van de gemeente Geldrop is al enkele jaren geleden 
een vriendschapsband opgebouwd tussen de Geldropse tafelten
nisvereniging en de tafeltennisvereniging te St. Cyr l'Ecole. 
De clubs bezoeken elkaar 2 maal per jaar en dat is behoorli jk 
veel, zegt de voorzitter. Op mijn vraag of er nooit geen pro 
blemen zijn gèweest met de uitwisseling zegt Groenheyde la
chend: "Nooit. Unicum heeft namelijk een Commissie buiten
landse betrekkingen samengesteld, die alles duidelijk op 
papier heeft gezet. Dat voorkomt onduidelijkheden en proble
men". 

- Toch kan ik kan me voorstellen dat iedereen wel naar Frank
rijk wil om te gaan tafeltennissen, kan dat zomaar? 
11 De Commissie buitenlandse betrekkingen hangt bij de uitnodi
ging van St. Cyr l' Ecole een inschrijf formulier op voor alle 
leden van Unicum. Iedereen kan zich daarvoor opgeven. Hoewel 
er maar een beperkt aantal slaapplaatsen z1Jn, geeft dit 
zelden moeilijkheden. Er is namelijk een lijstje met criteria 
samengesteld. Voorke~r hebben natuurlijk diegene die als 
gastgezin hebben gefungeerd. Daarnaast komen de spelers aan de 
beurt die nog nooit zijn geweest en dan met name zij die wat 
voor de vereniging over hebben en vrijwilligerswerk verrich
ten. De definitieve groep wordt dan zo harmonisch mogelijk 
samengesteld.· Men moet elkaar opvangen en er mag beslist geen 
groepjesvorming ontstaan! Jeugd wordt gekoppeld aan de senio
ren en zij die de Franse taal niet spreken met mensen die dat 
we 1 kunnen" . 

Over mijn vraag wat voor kado's er worden gegeven is hij kort: 
"Er wordt alleen bij een jubileum_ een kade gegeven van de 
vereniging. De gastgezinnen krijgen natuurlijk wel een kleine 
vergoeding van de spelers zelf t.w . v. fl. 5,- afl. 10,-". 
(Bijvoorbeeld: fles jenever, drop, Geldropse Pijnenburg koek). 

En wat gebeurt er tijdens zo'n uitwisselingsweekend? 
Bij aankomst wordt men ontvangen met een· hapje en een borrel
tje en onderbracht bij de gastgezinnen . Verder is er altijd 
een tafeltennistoernooi met ook nog spelers van andere tafel
tennisverenigingen. Omdat St. Cyr l' Ecole dicht bij Parijs 
ligt, ligt het voor de hand om daar ook nog een dag naar toe 
te gaan . 
's Avonds wordt er een feestavond georganiseerd, waar het 
bekende franse eet- en drinkwerk aan te pas komt . 
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Zoals ik al zei, heeft Unicum -naast deze uitwisseling ook nog 
kon takt met Hongarije en B'elgië. Deze banden, zijn momenteel 
minder hecht. Wel heeft de Geldropse vereniging goede kontak
ten met de Bestse vereniging Kadans . Kadans is qua structuur 
min of meer gelijk aan Unicum. Het zwaartepunt ligt niet op 
presteren, maar op gezelligheid. Het bestuur verstaat elkaar 
goed en er worden ieder jaar gezamenlijke voetbalwedstrijden 
en feestavonden gehouden. In de planning staat een gezamelijke 
activiteit. Kadan~ heeft zelf ook een vriendschapsband met 
Ahrweiler in Duitsland. Een weekend met de verenigingen Ka
dans, Ahrweiler, Unicum en St. Cyr l'Ecole zit in de koker . De 
bedoeling is een tafeltennistoernooi te houden, maar ook een 
niet-tafeltennisevenement, een 6-kamp en een feestavond. 

Van buitenlanders valt veel te leren, vindt Ben Groenheyde. 
Een andere taal, een andere manier van leven en je komt eens 
op plaatsen waar je anders nooit zou komen. Er ontstaat een 
vriendschap op afstand en dit geeft een toegevoegde waarde aan 
de vereniging. Het mooiste vindt Ben Groenheyde dat je via het 
tafeltennissen echte vrienden kunt maken over heel de wereld! 

Lydia van Oirschot. 

Toernooi. 

HET VELDHOVENS DAMES - TAFELTENNISTOERNOOI 

Op zondag 23 januari 1994 wordt bij de ttv Veldhoven een 
tafeltennistoernooi georganiseerd, dat alleen bestemd zal zijn 
voor dames van 18 jaar en ouder. Inschrijven kan bij Peter 
Putmans tel. 040-531338 of Jan Dijkkamp tel . 040-537452 
Inschrijfgeld: fl. 7,50 p.p. Voor 18 januari inschrijv~n. 

Beste dames, 
Ik hoop dat jullie, net als ik, de kriebels krijgen bij het 
horen van wederom een gezellig damestoernooi. Mijn ervaring 
is, als mindere god in de tafeltenniswereld, dat op zo'n 
toernooi beginnende en recreatieve spelers eens niet van de 
tafel geveegd worden, zoals in menig (bonds)toernooi. 
Je krijgt hier de kans om lekkere partijen te spelen tegen 
gelijkwaardige tegenstandsters. Voorwaarde is echter wel dat 
er een grote opkomst is. Ik ben in ieder geval wel van de 
partij! 

Lydia van Oirschot 
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Nederlands Kampioenschap. 

Op zaterdag 11 december werd in de Diekman hal in Enschede het 
NK afgewerkt voor B- en C-licenties. 
Bij de dames B kwam Maureen van Weert van JCV door de poule. 
Ook de ronde daarna won ze, waarna ze tegen de latere winnares 
Gabriëlle Demon moest. Einde oefening. Jolanda Meeus van Hotak 
'68 kwam door de poule, en werd gestuit door topaspirante 
Wendy Snijders. Selma Paetzel van Never Despair won haar poule 
moeizaam, klopte daarna Linda Kleeven en Mariska Goormachtig 
en stuntte vervolgens in de kwartfinale door de jonge Wendy 
Snijders uit te schakelen. De luide aanmoedigingen van de kant 
waren niet slechts vóór Paetzel, maar ook tégen Snijders. Deze 
kon die antipathie niet aan, stond huilend achter de tafel en 
verloor kansloos. Gezien haar jeugdige leeftijd begrijpelijk, 
maar een toptalent zal ook de nodige mentale hardheid moeten 
aanleren. 
Bij de C-dames kwam . Jolanda Sof fers van Ho tak '68 door de 
poule. Daarna was het over. Linda van Esch van Renata onder
ging hetzelfde lot. Ook Janneke Slokkers van Hotak '68 kwam 
tot de tweede ronde . 
In het dubbel B-dames haalden Van Weert en Koenraad van JCV de 
kwartfinale. Musters en Meeus van Hotak '68 kwamen de eerste 
ronde door en stuitten toen op de latere winnaressen Snijders 
en Finders. 
In de C kwamen Slokkers en Soffers een ronde door. Geertse van 
Irene kwam met haar Utrechtse partner tot de kwartfinale. 

Bij de heren B geraakte Edwin Wouts van TCS door de poule. Ook 
Anthony van de Burgt van OKI kwam door de poule en daarna was 
het uit. Peter van Hout van Renata kwam na de poule zelfs nog 
twee ronden verder, w~arna het in de kwartfinal e was afgelo
pen. Jeroen van de Wiel van Never Despair won in de halve 
finale van degene tegen wie Van Hout tenonder was gegaan, en 
mocht in de finale aantreden tegen een andere Brabander. JÖrg 
de Cock van Veldhoven, op grond van zijn competitieresultaten 
inmiddels al in het bezit van een A-licentie, bewees zaterdag 
nogmaals dat hij die dik verdient. Hij liet Van de Wiel geen 
kans en werd Nederlands kampioen. Van de Wiel hield aan zijn 
finaleplaats wel een A en een startbewijs voor zondag over. 
Bij de C kwam Peter Bruurs van Veldhoven door de poule, maç:lr 
niet verder, evenals Frank van der Vleuten van Luto en diens 
teamgenoten Maarten Stienstra en Tom Muller. 
In. de dubbel B kwamen Van Roovert en Van de Burgt van OKI tot 
de kwartfinale, waar ze gestuit werden door de Hotak 
De Graaf en Cloots, die Nederlands kampioen werden. 
Heyden en Van Hou t van Renata kwamen een ronde door, 
Nieuwenbroek en Valk van JCV. 

'68-ers 
Van de 

net als 

In de C raakten Van der Vleuten en Stienstra van Luto tot in 
de kwartfinale. 
In de mixeddubbel B kwamen Nieuwenbroek en Suer van JCV een 
ronde verder, evenals de Belcrummers Van Gils en Van der 
Linden en Meeus en Cloots van Ho tak ' 6 8 . Ook Van Veenendaal 
(Valkenswaard) en Paetzel (Never Despair) wonnen eenmaal. 
Jeras en Musters van Hotak '68 kwamen twee ronden door. 
In de C kwam De Graaf van Hotak met zijn Utrechtse partner 
twee ronden verder. Geertse en Voermans van Irene overleefden 
een ronde. Lauwerijssen van Back · Hands met zijn Gelderse 
partner kwam tot de halve finale. Het Hotak-duo Nij kamp en 
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Slokkers raakte tot de kwartfinale. 

Een dag later stond de kwalificatie voor het NK voor de A
spelers op het programma. In plaats van 42 stonden er nu 18 
tafels, wat een stukje overzichtelijker is. 
Bij de mannen gingen de beste drie van ~lke poule door, bij de 
vrouwen de bovenste twee. Hennie Heeren van Hotak '68 kwam 
niet opdagen en lag er dus al meteen uit . Haar teamgenoten 
Femke Hermus (2e) en Marlies Somers (le) wisten zich wel te 
plaatsen. Twee uit drie, dus. Dit werd overtroffen door de 
Irene-vrouwen, die 100 % scoorden. Zowel Hanny de Koning, die 
tweede werd, als Petra Staps en Mariëlle van Gool, die beiden 
hun poule wonnen, mochten in Zwolle aantreden. Behaalde Irene 
3 uit 3, Veldhoven presteerde andersom: O uit 4. Ellen Ras, 
werd laatste in de poule van De Koning. Marianne Timmermans 
werd derde in de poule van Staps. Beppie Koning werd ternau
wernood uitgeschakeld. Corinne Marsman, na lange blessure 
beter spelend dan verwacht, haalde het ook niet. 
Bij de Veldhovense mannen ging het wat beter. Erwin Andriessen 
en Steve McEwan haalden het niet, maar Marco Bottram en Jörg 
de Cock plaatsten zich overtuigend. Van het OKI-trio Ronnie 
Jongenelen, Stanley Verbeek en Marco van Elferen, wist alleen 
de laatste zich te kwalificeren. Nieuwbakken A-speler Jeroen 
van de Wiel leverde memorabele partijen, maar haalde het niet, 
in tegenstelling tot teamgenoot Gert-Jan van de Braak. Gert 
Gosselink van Hotak '68 kwam tekort, evenals Bredanaar Richard 
van Gurp van Kluis en de namens Irene spelende Reinier Paet
zel . Van het TCS- trio Twan Janssen en de gebroeders . Rein en 
Ton Vogelaar, haalde alleen Rein het niet. 

Open Deurnese. 

Op zondag 7 november was het weer zover, ons jaarlijks toer
nooi. Om ca. 9.00 uur stonden 60 "uitgeslapen" tafeltennissers 
van 8 verenigingen klaar voor een gezellige tafeltennisdag. 
Helaas was de opkomst dit jaar matig, maar dat leverde voor de 
deelnemers wel extra wedstrijden op. Er werd gespeeld in 6 
klasses, vier voor de senioren en twee voor de jeugd. 
Bij de jeugd was in de klasse E: le-2e klas junioren en le 
klas aspiranten, ttv de Rots uit Boxtel sterk vertegenwoor
digd. De 11 deelnemers in deze klasse speelden allemaal tegen 
elkaar, waarna Arnoud van de Meijden en Rudolf Kempers beide 
van ttv de Rots de sterksten bleken. Evenals in de poule
wedstrijden was ook in de finale Arnoud vd Meijden de sterk
ste. 
De titel Open Deurnes kampioen wordt vergeven in de hoogste 
seniorenklasse met spelers die ho9gstens uitkomen in de 2de 
klasse NTTB. De 14 deelnemers in deze klasse waren goed aan 
elkaar gewaagd. Na de 2de ronde wisten Joris Dekker (ttc 
Deurne) en Henk Caris (ATTV) zich te plaatsen voor de wed
strijd om de 3de plaats. Deze wedstrijd werd eenvoudig gewon
nen door Henk Caris. 
In de finale moest titelverdediger John Zeegers (ttc Deurne) 
het opnemen tegen zijn teamgenoot Twan Derks. Een favoriet was 
er eigenlijk niet, maar door zijn fanatieke supporters had 
John een licht voordeel. Maar John kwam in deze wedstrijd , niet 
in zijn spel en werd onverwacht eenvoudig in 2 sets verslagen 
door Twan Derks. 
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Na de prijsuitreiking door voorzitter Piet Zegers konden we 
als toernooicommissie terugkijken op een geslaagd toernooi, 
alleen hopep we in 1994 weer zo'n 100 tafeltennissers te 
kunnen begroeten. 

Klasse A 2e-3e klas NTTB 
1. Twan Derks TTCD 
2. John Zeegers TTCD 
3. Henk Caris ATTV 

Klasse B 4e-5e klas NTTB 
1. William v Dinther TTCD 
2. Peter Fransen TTCD 
3. Mark vd Burgt TTCD 

Klasse c 6e-7e klas NTTB 
1. Ton van Bussel ATTV 
2. P.v Berkensteyn ttv Real 
3. Erik v Beek ATTV 

Klasse D senioren recreanten 
1. Hannie Vereijken ttv 11 21 11 

2. Ruud Smeelen Over't Netje 

Klasse E le-2e klas jun+le klas asp. 
1. Arnoud vd Meyden ttv de Rots 
2. Rudolf Kempers ttv de Rots 
3. Christiaan Kolenberg Over 't Netje 

Klasse F jeugd "recreanten" 
1 Ron Caris ATTV 
2 Carl vd Zanden ATTV 

T. van Dijk, Deurne 
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Dubbele promotie ... 

Het Venrayse Red Stars was er de week tevoren net niet . in 
geslaagd. De stunt aller stunten, een dubbele promotie . naar de 
.eredivisie. Nadat de dames van de Limburgse club met ru;Lme 
voorsprong de titel hadden gepakt in de eerste divisie ~rbep 
1, slaagden de heren er net niet in om dit te evenaren in de 
eerste divisie groep 2. Kampioen werd daar namelijk het heren
team van Shot, zodat de Wageningse club komend seizoen zowel 
bij de heren als bij de dames een eredivisieteam zal hebben. 
Dit is op zich geen unicum. Uit het verleden springt onmiddel
lijk de naam Tempo Team naar voren als vereniging die dat 
staaltje al eerder uithaalde. Dat zowel de vrouwen als de 
mannen tegelijkertijd in die eredivisie terechtkomen, zou, bij 
mijn weten, wél een eenmalige prestatie zijn. TTV Veldhoven 
zag zich voor die mogelijkheid geplaatst. Nadat de heren al 
een week voor het einde van de competitie zeker waren van : de 
titel in de eerste divisie groep 1, kon daar op de laat.ste 
wedstrijddag het damesteam een tweede kampioenschap aan toe
voegen . 

Van tevoren was Veldhoven bij de dames de favoriet voor de 
titel in de eerste divisie groep 2. Door winst bij concurrent 
Spaarne uit Haarlem in de eerste wedstrijd werd die visie 
meteen bevestigd. Na de helft van de competitie leek er echter 
roet in het eten te worden gestrooid. Een van de pijlers van 
het team, Corinne Marsman, kreeg te maken met een ernstige 
blessure, die haar voor weken aan de kant zou houden. Een 
vervangster werd gevonden in oudgediende Barbara Fassotte, die 
tot voor twee jaar deel uitmaakte van het team dat toen nog 
eredivisie speelde. Fassotte haalde haar plank uit de kast, 
ging weer trainen en slaagde er uitstekend in Veldhoven in de 
race te houden. Wederom werd van Spaarne gewonnen, zodat vóór 
de laatste wedstrijd het verschil twee punten bedroeg in 
Brabants voordeel. Zowel Spaarne als Veldhoven mochten thuis 
aantreden tegen laag geplaatste teams . Een 8-2 overwi-nning zou 
in ieder geval zekerheid geven voor de Veldhovensen. Bij een 
mindere uitslag werd men afhankelijk van de concurrent. Men 
kreeg de punten echter beslist niet cadeau, omdat Blue Star 
uit Venlo nog tegen degradatie vocht . 
De start van de wedstrijd was goed . Ellen Ras, de benjamin van 
het team met 18 jaar, opende tegen Anouk Schrivers, een speel
ster met een enorm vast blok. Gelukkig voor Ras was Schrivers 
nog niet echt warm, zodat een simpele overwinning het gevolg 
was. Marianne Timmermans, sinds december vorig jaar in hèt 
bezit van een A-licentie, trad aan tegen Miriam Franssen , naar 
mijn idee de tegenstandster met het meeste balgevoel, maar 
tevens met de bijbehorende mentale zwakte. Ook deze partij 
werd gewonnen . Daarna moest Fassotte tegen Cindy Schuite, een 
speelster die qua postuur en bewegingen wat lijkt op de he.laas 
gestopte Cyriel Onstenk. Schui te opende met enkele ·. sterke 
punten, maar daarna liep Fassotte snel van haar weg. Beschik
kend over een subtiel, bekeken spelletje en een voortreffelij
ke backhandspin was zij voor Schuite een niet te nemen obsta
kel. Toen daarna ook het dubbel een prooi werd voor Veldhoven, 
leek alles rooskleurig te verlopen. Besloten werd om contact 
te zoeken met Haarlem, om te weten hoe Spaarne er yoor stond. 
Steeds weigerde men in Haarlem · daarover iets te zeggen. In 
Ve ldhoven haalde men de schouders op: dan zelf maar de boel 
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afmaken. De vijfde partij l i ep echter niet zoals gewenst. 
Timmermans liep constant vast op het razendsnelle blok van 
Schrivers, en kon te zelden een winnende spin slaan . Ras won 
in een spannende pot van Schui te en Fassot t e bleek ook met 
Franssen weinig moeite te hebben. 6-1. Uit de laatste drie 
partijen was nog twee maal winst noodzakelijk . Timmermans won 
in drieën van Schuyten. Nog één. Fassotte speelde tegen Schri
vers. Corinne Marsman, de ongelukkige waarvoor Fassotte in
viel, dacht niet dat haar teamgenote dit zou kunnen winnen. De 
wedstrijd ging enorm gelijk op . Tegenover Schr.i vers' felle 
steekballen stond het haast laconieke 'tillen' van de bal door 
Barbara. Opvallend vaak ging een forehandspin van Fassotte 
diep het net in . Haar backhandopeningen echter waren ook voor 
Schrivers te veel van het goede . In een razend spannende 
partij bleef Fassotte net aan de goede kant van de score. Het 
gejuich dat opsteeg bevatte een ondertoon van opluchting. Een 
stoet van geïnteresseerden kwam het team feliciteren. Op de 
regel dat er geen eten en drinken toegestaan is in de zaal, 
werd voor één keer een uitzondering gemaakt. Enkele fle s sen 
champagne werden aangerukt en verorberd, kussen uitgedeeld en 
bloemen overhandigd. Na deze onderbreking werd de l a atste 
partij nog afgewerkt, die door Ras werd gewonnen van Franssen . 
Blue Star moest zich tevreden stellen met een schamel puntje , 
waarschijnlijk eerder gehinderd dan geholpen door een stress 
beer van een coach, de vader van Schrivers, zelf oud-speler . 

Coach Karel Emck was tevreden met de titel en neemt "op mijn 
hoogtepunt" afscheid. Zijn drukke baan is de reden dat hij 
geen tijd meer heeft voor de beslommeringen van het team. Men 
zoekt binnen de vereniging naar alternatieven, maar die liggen 
niet voor het opscheppen. 
De feestvreugde ten spijt wordt de realiteit niet uit het oog 

. verloren . Uiteraard is men bij Veldhoven blij met de promotie 
naar de eredivi sie. Men weet echter zeer goed dat het verblijf 
daarin naar alle waarschijnlijkheid van korte duur zal zijn. 
Corinne Marsman, Marianne Timmermans en Ellen Ras zullen best 
hun partijtjes winnen, maar handhaving zal moeilijk, zeer 
moeilijk worden . Wellicht is wat dit betreft soelaas te ver
wachten van de vierde speelster, die komend seizoen in het 
team komt, een gevluchte Bosnische . 

Dit ~erspectief is er wel voor Erwin Andriessen, Marco Bottram 
en JÓrg de Cock, aldus de vaste overtuiging van hun coach Jack 
Aarts . Aan het begin van het seizoen had hij niet gerekend op 
de titel . Onzeker was bijvoorbeeld wat De Cock, pas veertien 
jaar en afkomstig uit de derde divisie ~ zou gaan doen . Toen de 
eerste drie wedstrijden met groot vertoon van macht waren 
gewonnen, ging Aarts denken dat men misschien wel bovenin mee 

.. kon spelen. De wellicht te verwachten terugval bleef uit en zo 
werd het team reeds een week 'te vroeg' kampioen . Dit team, 
aangevuld met reserve Steve McEwan, gaat ongewijzigd de eredi
visie in. De reden dat de coach prolongatie van het verblijf 
in de hoogste klasse wel ziet zitten , is de ontwikkeling die 
zijn spelers nog steeds doormaken . Van De Cock is dit voor de 
hand liggend, tnaar ook Marco Bottram (17), lange tijd dit 
sei~oen sterksie man, wordt nog steeds beter. Net als Marianne 
Timmermans werd Bott r am vorig jaar december Nederlands kampi
oen bij de B-licenties. Sindsdien is hij het B-niveau duide
lijk ontstegen. Op mijn vraag wat he t sterkste punt is van 
zijn team, antwoordt Aarts dat dat zonder meer het collec tief 
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is, het feit dat de mannen alles samen doen, belangstelling 
voor elkaars wedstrijden tonen, elkaar ste~nen. Hij hoopt 
verder dat de steun die de hele club het team dit seizoen 
heeft gegeven, ook zal blijven in de eredivisie, wanneer het 
misschien allemaal wat minder voorspoedig zal gaan . Een symp
toom van die steun is het spontane ontstaan van de supporters
club, een groepje fanaten dat bij wedstrijden nadrukkelijk 
aanwezig is. Hiervan hebben de spelers duidelijk profijt. 
Momenteel werkt de club aan contacten met een hoofdsponsor, 
voor wie het dubbele eredivisieschap natuurlijk interessant 
is . Daarnaast blijft men veel aandacht schenken aan de jeugd
opleiding, om zodoende de duurzaamheid van topsport aan de 
Burgemeester van Hoofflaan te garanderen. 
Tot slot wil hij de hoop uitspreken dat andere verenigingen 
een voorbeeld nemen aan de manier waarop TTV Veldhoven werkt , 
zonder veel geld, maar met inzet en eensgezindheid, door 
gezamenlijke inspanningen in een goede sfeer. Dat je op die 
manier de eredivisie kunt bereiken, wordt in Veldhoven bewe
zen . Ellen, Marianne, Corinne, Barbara, Karel, Erwin, Marco 
JÖrg, Steve en Jack, namens de redactie van Mixed, van harte 
gefeliciteerd! 

Rob Hendrikx . 

. en dus feest! 

Op vrijdag 3 december j 1. organiseerde de vereniging ttv 
Veldhoven een feestje ter gelegenheid van het heuglijke feit 
dat alle vaandelteams kampioen geworden waren . En dan met name 
het eerste dames- en herenteam die nu beiden naar de eredivi
sie· zullen verhuizen. 
Hoewel een informele gelegenheid, ontbrak er niets aan; toe
spraken, huldigingen, foto's, aanwezigheid van sponsoren, de 
bond, warme en koude hapjes en vrolijke muziek. Kortom: een 
heel gezelschap met vooral veel sfeer. 

Voorzitter Wim Meijvis was zeer content met het hele gebeuren. 
Ik vroeg hem of deze kampioenschappen pasten binnen de be
leidsdoelstellingen van de vereniging. Jawel. Zo'n 5 jaar 
geleden fuseerde ttv Veldhoven plotsklaps met L+T Eindhoven. 
De spelers van L+T Eindhoven kwamen, nadat de sponsor was 
vertrokken, massaal naar Veldhoven toe. Dit bracht volgens de 
voorzitter een cultuurschok te weeg. I.p.v. le klasse niveau 
heren ging het niveau direct naar de 3de divisie. In die tijd 
is een technisch beleidsplan geboren. Doel was een zo hoog 
mogelijk tafeltennisniveau te bereiken. "Dat wij in zo'n korte 
periode dit voor elkaar hebben gekregen, hadden wij nooit 
verwacht", aldus Meijvis. 

- Zijn er bepaalde spelers aangetrokken om deze kampioenschap
pen te bereiken? 
"Ja, alleen oudlid JÖrg de Cock is aangetrokken. Hij studeert 
nu bij het L.0.0.T. (Joris College) en heeft daar een aange
past leerprogramma speciaal voor topsporters. Verder ligt het 
niet in onze bedoeling om mensen van andere verenigingen aan 
te trekken. Wij hanteren het 'Ajax-principe' om eigen jeugd op 
te leiden. Met zo'n 9 trainers, waaronder hoofdtrainer Jack 
Aarts, moet dat ook wel lukken". 

13 



Op mi]n vraag op er genoeg aanvulling van onderaf is moet de 
Veldhovense voorzitter even zuchten. 
"Bij de jongens loopt het goed, maar het aantrekken van meis
jes is een probleem". Veldhoven heeft ca . 100 jeugdleden, 
waarvan zo'n 60 a 70% jongens zijn. 
Veldhoven trekt veel jeugd aan door het organiseren van het 
taptoe-toernooi, het basisscholenkampioenschap Veldhoven en 
het Vrijhoeven nieuwjaarstoernooi voor de jeugd. Zij stimule
ren hierdoor stelselmatig de jeugd. Ook worden er op woensdag
middag gratis tafeltennislessen gegeven onder begeleiding. 

- Het is vaak moeilijk om die jeugd te behouden, wat doet ttv 
Veldhoven hieraan? 
"Het geven van goede training, goede begeleiding, een goede 
sfeer, veel acti vi tei ten en het betrekken van de jeugd bij 
diverse zaken . Zo wordt er o.a . georganiseerd : survival toch
ten , kanotochten, het laten deelnemen aan het jeugdtoernooi in 
Zweden en in de planning is het Hasselt jeugdtoernooi . Verder 
gaat de jeugd samen met een paar senioren de kantine moderni
seren en is er een supportersclub opgericht . Er worden busjes 
gehuurd en voor ratels gezorgd". 

- Hoe kan het gebeuren dat ook bij de jeugd 5 teams kampioen 
zijn geworden, toeval? 
"Eigenlijk wel, hoewel het geven van een goede training, 
begeleiding en een vaste coach meespeelt. Verder is er ook de 
positieve uitstraling van de hogere teams". 

De vereniging is de op een na grootste vereniging van Neder
land. Sponsoren zijn daarom broodnodig. 
Wim Meijvis benadrukt echter dat hij nooit afhankelijk wil 
worden van een hoofdsponsor . De vereniging, het bestuur en 
alle leden, moeten de zaken blijven bepalen. 

Ten slotte vroeg ik Wim Meijvis hoe hij het vindt om voorzit
ter te zijn van zo'n grote vereniging . 
"Ik organiseer graag dingen en ik kan wel zeggen dat ik me 
gelukkig kan prijzen dat onze vereniging , ondanks de hoge 
prestaties, veel vrijwilligers heeft op alle mogelijke terrei
nen die me daarbij helpen. Scheidsrechters, jeugdcommissie, 
losse vrijwilligers, etc, etc. Het geeft mij mede dankzij hen 
veel voldoening om de club, waaraan ik zeer gehecht ben, te 
besturen". 
Verwacht mag dan ook worden dat Wim Meijvis nog enige jaren 
voorzitter zal blijven. 

Lydia van Oirschot. 
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Reglementen. 

Een deel van de reglementen 
van de NTTB is momenteel op 
diskette verkrijgbaar. Het 
betreft met name: 

- de spelregels (uitgave 
oktober 1992) 

- het afdelingscompetitiere 
glement 

Het kan met name gemakkelijk 
zijn om hierover te beschik
ken wanneer u in een clubblad 

"-

- D 

D 0 
-

of dergelijke delen hiervan wilt publiceren of bespreken. 

Een kopie van deze diskette kan besteld worden bij de ACL, 
Cees van Roosendaal. 

Geleverd wordt een 3.5"-diskette, geformatteerd op 720 Kb. De 
teksten zijn opgenomen in WordPerfect 5.1 . 

Kosten (diskette en porto) worden via een nota van de afdeling 
aan de vereniging in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 
f6,00. 

Cees van Roosendaal. 
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Afdelingsontmoeting. 

Zondag 14 november j 1 . stond alweer voor de vierde keer de 
afdelingsontmoeting voor de jeugd op het programma. Aan deze 
zo langzamerhand een traditie wordende ontmoeting namen de 
sterkste jeugdteams van de afdelingen Amsterdam (in combinatie 
met Kennemerland en NHNK) , Den Haag, Gelderland en Brabant 
deel. 
De ontmoeting vond dit jaar plaats in Leiden (zaal Docos) en 
de organisatie was in de uitstekende handen van de afdeling 
Den Haag. 
In tegenstelling tot de twee vorige ontmoetingen werd d{t jaar 
in drie leeftijdsgroepen gespeeld, nl. junioren, kadetten en 
minikadetten, meisjes en jongens. 
Gezien de zaalmogelijkheden een betere opzet dan de vorige 
ontmoetingen waar in vier leeftijdsgroepen werd gespeeld. 
Ook dit jaar heeft de Brabantse jeugd zich weer van zijn beste 
kant laten zien. Al waren de twee nederlagen van de jongens 
junioren een beetje verrassend te noemen. 
Ondergetekende mocht dan ook uit handen van de wedstrijdleider 
Rinus Nederpel de eerste prijs in ontvangst nemen. 

Via deze weg wil ik naast de spelers(sters) voor hun inzet e n 
sportieve gedrag ook de begeleiders bedanken voor de begelei
ding van de Brabantse jeugd op deze dag . 
Het ziet er naar uit dat het volgende seizoen de afdeling 
Gelderland deze ontmoeting zal organiseren . De eerste contac
ten hierover zijn reeds gelegd . 

De uitslagen van de wedstrijden van de Brabantse teams zien er 
als volgt uit: 

Brabant 

meisjes 
junioren 
kadetten 
minikadetten 

jongens 
junioren 
kadetten 
minikadetten 

Totale uitslag: 

Brabant 
Den Haag 
Amsterdam 
Gelderland 

Nico van Erp. 

Gelderland 

5-0 
5-0 
5-0 

2-3 
5-0 
4-1 

73 punten 
43 punten 
38 punten 
26 punten 

Amsterdam Den Haag 

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

1-4 5-0 
4-1 5-0 
4-1 2-3 
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NK in Zwolle. 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd de eindronde van 
het Nederlands Kampioenschap gehouden in de WRZV-hallen in 
Zwolle, op 18 en 19 december jongstleden. De Mixed doet ver
slag. . 

DE I BRABANDERS I • 

Mariëlle van Gool won haar eerste wedstrijd makkelijk van 
Maroesja Bonsen, zonder ooit echt lekker in de wedstrijd te 
zitten. De ronde erna verloor ze van Brenda Vonk-Huntelerslag, 
hoewel ze een game won, en er meer in had gezeten . 
Hanny de Koning strandde al in de eerste ronde, tegen Heleen 
Roewen, in vier games (in de enkelspelen werd best-of-five 
gespeeld) . 
Petra Staps sleepte er twee games uit tegen Femke Hermus, die 
echter de punten met veel meer gemak scoorde en won, waarna ze 
tegen Guus Hendriks in het stof beet, in drie games. 
Voor Hendriks was daarna het eindstation de kwartfinale tegen 
Gerdie Keen, die haar geen enkele kans gaf. 
Marlies Somers verloor de eerste game van Ellen Fidder, pikte 
de tweede ternauwernood en won de derde en vierde simpel. 
Daarna was verdedigster Evelien Hengstman een stukje te vast 
voor haar. 
Mirjam Hooman had geen enkele moeite met Esther Tanck en 
nauwelijks meer met Brenda Vonk. Zij stuitte in de halve 
finale op Patricia de Groot, die soepel over Anja Heijnen heen 
was gelopen en daarna alleen de tweede game aan Melisa Muller 
af moest staan. In die halve finale v i el op dat beide speel
sters zelfs op een korte service van de ander gelijk openden . 
Niettemin volhardde zowel De Groot als Hooman in die serveer
WlJ ze. Op de beslissende momenten kwam De Groot een beetje 
vastheid tekort om Mirjam te kunnen bedreigen: 21-15, 21-17, 
21-9. 
Emily Noor bedwong op simpele wij ze Miriam van der Aar en 
Evelien Hengstman en trad daarna in de halve finale aan tegen 
Gerdie Keen . In plaats van haar powerspin erin te gooien, ging 
ze vaak met het contraspelletje van de Randwij kse mee, en 
bleek daarin nauwelijks voor haar onder te doen. De eerste 
drie games waren close: 21-18 en 21-19 voor Noor, daarna 21-19 
voor Keen. Maar toen was het over en zegevierde Noor in de 
vierde met 21-11. Over de finale leest u verderop in dit stuk. 

Bij de mannen leek Gertjan van de Braak voor een verrassing te 
gaan zorgen tegen Peter Paul de Vrind. De eerste game had hij 
al gewonnen en de tweede moest hij pakken, maar hij liet hem 
glippen met 22-24. Hoewel Van de Braak de derde nog won, was 
De Vrind daarna te sterk. 
Frank Boute won eenvoudig van Albert Geerling, maar strandde 
toen op diezelfde De Vrind, in straight games. 
Marco Bottram versloeg met 21 - 19 in de vijfde Erwin Beek, maar 
bleek daarna duidelijk een maatje te klein voor Chen Sung, die 
in de eerste ronde Twan Jansen ook al makkelijk aan de kant 
had geschoven. 
JÖrg de Cock, de verbazend sterke Veldhovenaar van 14, opende 
met een drie games-winst op Leon Houben, en won daarna, even
eens in drie games, van Hans den Boer, die in de eerste ronde 
vriend en vijand had verrast door · Henk van Spanje met 3-0 naar 
huis te sturen . De Cock liep z ich daarna stuk op Gerard Bak-
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ker, die hem slechts een game toestond. 
In de eerste ronde had Bakker al korte mett~n gemaakt met Ton 
Vogelaar, die alleen in de eerste game bijbleef. 
Jos Verhulst opende soepel tegen Remco van Steenwijk, maar 
ging tenonder tegen Michel de Boer. 
Marco van Elferen ging al in de eerste ronde onderuit tegen 
Lindo Greve. 

In het damesdubbel bleef de Irene-combinatie De Koning/Van 
Gool net aan de verkeerde kant van de score tegen Muller/Ko
nijn. 
De Hotak-dames Somers/Hermus verloren in drie games van Fid
der /Williams. 
Het HOI-duo Hendriks/De Groot won, na een bye in de eerste 
ronde, ~an Fidder/Williams en strandde in de halve fina l e op 
het Wescon Reflex-dubbel Noor/Arends. 
In de andere helft van het schema ondervond de tandem Hooman/ 
Keen weinig tegenstand van bet ekenis, zodat wederom Booman en 
Noor tegenover elkaar kwamen in de finale . 

Het OKI-dubbel Boute/Verbeek won simpel hun eerste duel, kwam 
daarna tot ieders verrassing met 19 - 13 voor tegen de topfavo
rieten Heister en Keen, maar schrokken daar zo van, dat de 
eerste game alsnog werd verloren. De tweede was toen slechts 
een formaliteit. 
De Veldhovenaren Bottram/De 
verder dan acht punten tegen 
Van Elferen/Paetzel scoorden 
tegen Bakker/De Vrind. 

Cock kwamen beide games nie t 
Van Sloun's Verhulst/Chen Sung. 
slechts een paar punten méér 

De TCS-mannen Jansen en Vogelaar wonnen nipt aan van De Boer/ 
Vijverberg, en verloren toen met 16 en 19 van diezelfde Bakker 
en De Vrind. 

In het gemengd dubbel moesten enkele voorwedstrijden gespeeld 
worden . De Koning/Paetzel verloren met tweemaal 15 van Tanck 
en Geerling. 
Van Elferen/Van Gool werden geklopt door Hermus/Janseh met 21-
19 in de derde. 
Staps/Vogelaar hadden een walk-over omdat de tegenstander niet 
compleet was. Daarna mochten ze tegen Boute/Noor en kwamen met 
14 -en 13 punten achter de tafel vandaan. 
Somers, aan de zijde van Henk van Spanje, won simpel van 
Arends/Tammenga, maar verloor daarna van Hendriks/Chen Sung, 
die eerder al het echtpaar Vonk hadden geklopt. 
Hendriks en Chen Sung zorgden voor een spannende pot tegen 
Boute en Noor, maar verloren uiteindelijk met 21-18 in de 
derde game. 
Hermus/Jansen brachten het tot een derde game tegen Kobes/Mul-
ler, maar moesten daarin zwaar het onderspit delven. ~ 
De Groot/Andriessen verloren in twee games van Bonsen en Van 
de Berg, die daarna de eerste prooi werden voor Hooman en 
Bakker. 
Hooman en Bakker klopten, in een eveneens spannende halve 
finale Muller en Kobes, zodat voor de derde maal Hooman en 
Noor in de finale tegen elkaar uit zouden komen. 

DE FINALES. 
Driemaal een finale Hooman-Noor. De eerste van die 'drie, 
chronologisch bekeken , was die in het gemengd dubbel. Voor uw 
redacteur gold hierbij Noor als favoriet e , niet in eerste 
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instantie omdat zij vorig jaar met Frank Boute - ook al kampioen 
was geworden, maar omdat haar grotere kracht in de mixed de 
doorslag lijkt te geven wanneer de overige verschillen klein 
zijn. Daarbij zou het dan, volgens Bartjens, gunstig ziJn 
wanneer Noor op Hooman serveerde. De eerste game, waarin het 
omgekeerde het geval was, begon goed voor Boute en Noor, die 
een 6 - 2 voorsprong namen . Daarna waren het echter Hooman en 
Bakker die de punten maakten en met 21-15 de eerste game naar 
zich toe trokken. In de tweede game leken zij wederom aan het 
langste eind te gaan trekken. Totdat Noor en Boute met een 
tussensprintje van 11-13 naar 17-13 liepen. Hoewel de t egen
standers nog tot 18-17 kwamen, was de gamewinst een feit met 
21-19. In de derde scoorden Boute en Noor al snel enkele goede 
punten, wat leidde tot een 10-3 voorsprong bij het wisselen 
van speelhelft. Het pleit leek, en was, beslecht. Dat Hooman 
en Bakker nog tot 12 punten kwamen, is slechts voor de statis
tieken van belang. Tussenstand Noor-Hooman: 1-0. 

Onmiddellijk werd die stand evenwel in evenwicht gebracht. Een 
simpele stelling in het tafeltennis is dat de beslissende 
factor in een dubbel de zwakste speler is, tenzij zijn partner 
dermate sterk is dat die zwakte gecompenseerd kan worden. Het 
rijtje Hooman-Keen-Noor-Arends overziend hoeft men geen kenner 
te zijn om in te zien dat Monique Arends duidelijk de zwakste 
van de vier is. Zij was het dan ook die vaak net iets te laat 
op de goede plek stond, de bal op het randje van het batje 
kreeg of om een andere reden de goede slag niet in huis had. 
Met 21-11, 21-14 was de winst voor Hooman en Keen. Tussenstand 
Noor-Hooman: 1-1. 

Wanneer je de twee duidelijk sterkste spelers in het toernooi 
met elkaar laat dubbelen, en dat ook nog eens een combinatie 
is die buitenlandse koppels, bestaande uit individueel beter 
geachte spelers, met de regelmaat van de klok in het stof laat 
bijten, lijkt het dubbeltoernooi een eitje te worden voor dat 
dubbel. Met de nadruk op "lijkt". Heister en Keen, in het 
recente verleden zeer sterk acterend op diverse internationale 
podia, keken tegen Frank Boute en Stanley Verbeek wel degelijk 
tegen een ruime achterstand aan. Toen zij tegen het eind van 
de eerste game de turbo aanzetten, kon met name Verbeek niet 
helemaal meer met de 'grote jongens' mee. Met 22-20 en 21-9 
was de eerste hindernis genomen . Tegen Chen Sung en Jos Ver
hulst werd de eerste game zelfs verloren met 21-23. Daarna was 
er 21-16 winst en met 21-10 gaf de derde game een vertrouwd 
beeld. Ook in de finale, tegen de (ex-)Scylla-mannen De Vrind 
en Bakker was de eerste game moeizaam. Met 22-20 bleven de 
favorieten net aan de goede kant van de score. In de tweede 
game was de score 21-11, zodat de met potlood reeds ingevulde 
namen van de winnaars met pen konden worden overgetrokken. 

De derde confrontatie tussen Mirjam Hooman en Emily Noor liep 
uit op een anticlimax. Noor kwam geen moment in haar spel. Zij 
is wellicht de mindere van Hooman, maar niet in die mate. Haar 
blok liep voor geen meter en ze kwam er niet toe om Hoomans 
snelle spel over te nemen . Met 21-9 en 21-10 waren de eerste 
twee games al snel voor de Eindhovense. 
"Oké, vergeet die eerste twee games! Probeer haar., .. nu. eens voor 
te zijn, gooi je spin erin, maar niet . blind. Varieer wat meer, 
speel wat meer met gevoel. Laat haar komen en · als je een 
gaatje ziet: Boem, dan kom jij!"· 
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Zo ongeveer kan de boodschap hebben geluid die Noor na de 
tweede game van coach Theo Rieken ontving. In ieder geval was 
het wat ze aan het begin van de derde game deed. Ze nam een 
paar punten voorsprong, maar raakte die voor de helft van de 
game al weer kwijt. Nog steeds straalde Hooman veel meer 
vertrouwen uit bij alles wat ze deed. De 21-19 suggereert een 
spanning die er nauwelijks was. Hooman was altijd de winnares. 
Eindstand Noor-Hooman: 1-2. 

De ontmoeting tussen Keen en Heister was er een om naar uit te 
zien. Met name gingen de gedachten dan terug naar vorig jaar , 
toen ze een gedenkwaardige finale af leverden, die Heister met 
3-1 won. Maar het kon ook anders. Een jaar eerder in Den Bosch 
troffen ze elkaar in de halve finale. Keen was toen absoluut 
geen partij voor een ontketende Heister . Andersom had de 
Randwijker geen kind aan Heister tijdens de finale van de top-
12 dit voorjaar in Scheemda. Nu was Heister licht favoriet, 
niet alleen omdat hij reeds tweemaal op rij Nederlands Kamp i
oen was geworden, maar vooral omdat hij in de halve finale , 's 
ochtends, een iets scherpere indruk had achter gelaten. 
Na een 3-1 voorsprong in de eerste game voor Heister scoorde 
Keen 10 van de daaropvolgende 11 punten: 4-11. Prompt haalde 
Heister exact datzelfde staaltje uit: 14-12. Daarna bleef de 
game in evenwicht, waarna Heister gelukkiger was aan het eind : 
23-21 . In de overige games kwam er licht tussen de beide 
kemphanen. Heister, iets beweeglijker nog dan Keen, leek ook 
wat onverstoorbaarder. Waar Keen zich al snel aan iets buiten 
het centre court ergert, lijkt niets de concentratie van 
Heister te kunnen verstoren. Met enkele schitterende spincom
binaties kreeg met name hij de handen van de toeschouwers op 
elkaar . Met 21-13 en 21-12 bewees hij een terecht kampioen 
1993 te zijn. 

OPVALLEND . 
Dat in het vrouwentafeltennis de krachtsverhoudingen vrij 
duidelijk liggen, moge bekend ZlJn. Bij de mannen is dat 
anders, daar kan iedereen iedereen kloppen. Dus, in een best
of - five systeem, verwacht je veel vijfsetters. Maar dat viel 
tegen. Bij de vrouwen werden 15 partijen in drie games be
slist, 6 in vier games en er waren slechts twee wedstrijden 
over de volle vijf games. Bij de mannen werden er 23 partijen 
in drieën gespeeld, 5 in vieren en slechts drie in vijf games. 
Eveneens opvallend was dat de halve finalisten bij de vrouwen 
allen rechtshandig waren. De enige linkshandige bij de laatste 
acht was Melisa Muller. Bij de mannen daarentegen waren alle 
halve finalisten linkshandigen. Drie van hen schakelden in de 
kwartfinale een rechtshandige tegenstander uit. Alleen Bakker 
klopte een collega-lefty, De Cock. Wat kunnen wij hieruit 
concluderen? Niets, lijkt mij, maar toch is het opva~lend. 
Opvallende uitslagen waren er ook. De belangrijkste daarvan 
was het onverwachte verlies van Henk van Spanje in de eerste 
ronde tegen Shot-veteraan Hans den Boer met 21-19, 21-16 en 
21-19. Van Spanje bleek een sportief verliezer en hij droeg 
zijn uitschakeling als een vent . Eveneens verrassend was de 
uitschakeling van Gert Kobes door Gerard Bakker, in de tweede 
ronde. Wie het Groningse talent kent, weet dat hij zeer wis
selvallig kan presteren, maar 2i-10 en 21-8 is wel heel dik . 
In datzelfde stadium werd Jos Verhulst uitgeschakeld door 
Michel de Boer, eveneens in 4 games . In de kwartfinale viel 
nog een verras sing te noteren . Chen Sung , in de competitie 
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ijzersterk spelend, ging eraf tegen Merijn de Bruin . De eerste 
game was met 22-20 nog voor de Chinese Limburger, maar daarna 
was de partij met 16, 15 en 13 voor de 22 - jarige De Bruin, die 
goed voetenwerk paart aan veel balgevoel, creativiteit en dik 
lijmen. 

IRRITANT, IRRITANTER, IRRITANTST. 
Irritant: een als clown ("Confetti" of zoiets) aangekondigd 
figuur met een rode fopneus, die met een kartonnen bordje een 
half uur voor de wedstrijd aangeeft dat het nog vijf minuten 
duurt. NTTB-humor. 
Nog irritanter: een deur van de kantine die piept alsof hij in 
geen tien jaar geolied is, en die tijdens de finales om de 
twaalf seconden open- danwel dichtgaat. 
Allerirritantst: TTM-medewerker Gerald Rensink, acterend als 
speaker, die dermate hard in de microfoon brult dat door de 
vervorming weinig te verstaan valt, die dermate veel irrele
vante gegevens over de spelers ten beste geeft dat: 
a) de wedstrijden al bezig zijn voordat hij klaar is, 
b) de toeschouwers zich afvragen of dit allemaal nodig is, en 
c) hij zich geregeld vergaloppeert in zijn blijkbaar niet 

voorbereide speeches. 
Wanneer behalve de spelers en de scheidsrechters ook nog eens 
een keer de coaches aan het publiek geïntroduceerd worden, 
dringt zich de gedachte op dat hier iemand bezig is op verve
lende wijze zijn hoeveelheid parate kennis te spuien. Wat nog 
net ontbrak was informatie over de schoenmaat van Danny Heis
ter, de kapper van Mirjam Hooman en de vraag of Emily Noor al 
een vriend heeft. Misschien kan Gerald Rensink ons volgende 
keer daarop vergasten. 

DE ORGANISATIE . 
Zowel de kwalificatie in Enschede als het eindtoernooi in 
Zwolle werden dit jaar voor het eerst georganiseerd door 
Marcel Laurij ssen uit Loon op Zand (z ie Mixed van oktober) . 
Waar tijdens de kwalificatie het tijdschema niet helemaal 
gehaald werd, ondanks het inzetten van extra tafels, liep 
tijdens het eindtoernooi alles op rolletjes . Enige noot van 
kritiek: als de voorlaatste finale zo snel klaar is, waarom 
laat je de laatste finale dan niet aansluitend spelen. Nu viel 
er een gat van een half uur. Voor de rest, goede organisatie, 
goed toernooi, terechte winnaars. 

Rob Hendrikx. 
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Column. 

door Job Schuring. 

HET BALLETJE. 

Het is weer een gezellige boel bij de tafeltennisbond . Be
schuldigingen, dreigementen, afzeggingen, iedereen valt weer 
over elkaar heen. En ik moet zeggen: ik houd daar eigenlijk 
wel van. Zelf heb ik jarenlang getafeltennist en ik vond het 
elke keer weer heerlijk, als ik de zaal binnenkwam en zag dat 
tafels onderuitgeschopt werden, bestuursleden batjes naar het 
hoofd geslingerd kregen en spelers elkaar met sporttassen 
verrot sloegen . Een leuke, gezellige sfeer van vijandschap. 
Hier gebeurde tenminste wat! 
Soms was er slechts sprake van verbaal geweld en v l ogen er 
alleen verwensingen over de tafel, maar ook dat was fantas 
tisch. Ik heb daar veel van geleerd en als fietser in Amster
dam nog dagelijks plezier van. 
En natuurlijk heb ik me dikwijls afgevraagd waarom er juist 
bij het tafeltennis altijd zoveel heisa is . Komt het misschien 
door het individualistische karakter van de sport? Dit zal 
ongetwijfeld meespelen. Als je verloren hebt, heb jij verloren 
en kun je niemand anders de schuld geven. En dat is vervelend. 
Het is altijd prettig een ander de schuld te kunnen geven, ook 
al ben je zelf de verantwoordelijke. Zelf geef ik trouwens wel 
altijd anderen de schuld, wat ik ook doe, en ik moet zeggen 
dat het me prima bevalt. Ik heb weliswaar geenvrienden meer, 
maar dat ligt niet aan mij! 
Nee , volgens mij heeft het een andere oorzaak. Het is het 
balletje. Dat kleine kloteballetje, dat witte celluloid tyfus
ballet je, dat als je het een hengst geeft, in de meeste geval
len naast de taf el belandt en anders terechtkomt in dat groene 
pokkenetje. Geef eerlijk toe: daar word je toch gek van! 
Als het balletje iets groter zou zijn, zou het probleem zijn 
opgelost, zouden tafeltennissers elkaar omhelzen en was er 
niemand meer binnen de tafeltennisbond, die het woord ruzie 
nog zou kunnen schrijven . 
En nu zult u misschien zeggen: "Wat een onzin, je kunt de 
schuld toch niet aan zo'n klein balletje geven?" Nou, mooi 
wel! Heeft u bij de ballonvaart wel eens ruzie gezien? Nou 
dan! Nu wil ik niet zeggen dat het balletje dan maar plaats 
moet maken voor zo'n ballon . Dat zou tenslotte moeilijk tafel 
tennissen zijn. Het kan wel , maar die korf aldoor in je snuf
ferd! 
Een basketbal zou al wel een stuk helpen. En misschien brult u 
nu wel: "Oké, stel dat je gelijk hebt · en het inderdaad aan het 
balletje ligt, waarom gaat men dan in de golfsport zo leuk met 
elkaar om?" Dan zeg ik: leuk gevonden, maar golf is natuurlijk 
geen sport. Golf is een hobby, een hobby voor ontslagen voet
bal trainers. En zo is het bewijs geleverd en heb ik weer 
gelijk. Heerlijk! 

Uit: Sport International, december 1993. 
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Uit de clubbladen . 

In Achter het net van ttv Attaque wordt opgemerkt dat het 
reglement van de NTTB is gemaakt voor alle kompetitiespelenden 
bij de NTTB en dat zich dat niet beperkt tot de zogenaamde top 
van het Nederlandse Tafeltennis. Ik denk hierbij direct aan de 
nieuwe verkeersregels in Nederland en zou daarom willen zeg
gen: bij twijfel, gebruik je gezonde verstand! 

In 't Netballetje van M.T.T.V.'72 worden de mogelijkheden van 
de clubhanddoek beschreven. Je kunt hem gebruiken om de tegen
standers te imponeren, bezwete voorhoofd af te vegen, kado te 
doen, maar vooral; de teamgenoten aan te moedigen en naar de 
ovèrwinning te juichen (ole, ole, ole, ole) . 

In de Clubgalm van ATTC' 77 werd beschreven de hulde door de 
NTTB van Henk Cuppen (competitiecommissie) en Johan Heurter 
(redacteur Mixed) . Johan kreeg een onderscheiding en werd 
benoemd in de "Ereraad in goud" en ontving een gouden speld en 
een oorkonde. Tot ieders grote spijt werden er echter geen 
bloemetjes uitgedeeld. 

In de Toffelproat van ttv Veldhoven een oproep om lid te 
worden van de supportersclub. De club zoekt kapitaalkrachtige 
sponsors. Voor fl. 10,- ben je al lid (boven de 16 jaar) en 
voor fl. 7,50 kun je een t-shirt van de club kopen . Misschien 
ook een leuk idee voor andere verenigingen; een aanhang zorgt 
natuurlijk voor meer sfeer binnen de tafeltenniswereld! 

In het clubblad van Kadans wordt, op enigszins bittere toon 
verslag gedaan · van een voetbalwedstrijd tegen bevriende club 
Unicum, die met maar liefst 4-2 verloren werd. Maar de derde 
helft was wel gezellig. 

In Tennisb (1) atje van De Rots wordt voornamelijk geklaagd, 
over het gebrek aan kopij, te lage trainingsopkomst, wegblij
ven zonder afzeggen, slecht invullen wedstrijdformulieren. Er 
zal toch ook wel iets goed gaan?! 

In Van de groene tafel van OTTC wordt verslag gedaan van een 
gezellige rikavond. Kampioen werd Robert Moormann, net voor 
Bert van Horne. De poedelprijs ging naar Anton van Uden, die 
meer minpunten had dan de winnaar pluspunten . 

In Irene-Sirene wordt meermaals melding gemaakt van het feit 
dat, in verband met het terugtreden van de penningmeester, de 
financiële administratie op zijn gat ligt, reden waarom het 
bestuur voor verschillende andere beleidstaken geen tijd 
heeft. 

In Batgeheimpj es van TTV Waalwijk blijkt de rubriek Geef de 
pen door te zijn uitgestorven, reden voor de redactie om twee 
vrijwilligers aan te wij zen deze rubriek nieuw leven in te 
blazen. Van die twee zal er toch zeker wel een reageren, denkt 
men waarschijnlijk. 
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In Smashparade van Het Markiezaat wordt melding gemaakt van 
een extra ledenvergadering over het wel en wee binnen de club. 
Er zijn waardevolle dingen gezegd. Voornaamste punt leek het 
probleem van de fietsendiefstallen, waarover inmiddels met de 
gemeente overlegd is. 

In 't Leuterke van Red Star '58 wordt verslag gedaan van het 
jaarlijkse gebeuren waarop de werkers in de vereniging beloond 
worden. Men werd getracteerd op een buffet, drank, disco en 
een tonpraoter. Het was uitermate geslaagd. 

In Shot van Vice Versa '51 worden geïnteresseerden opgeroepen 
om zitting te nemen in de nieuw op te richten toernooicommis
sie. Men is er zeker van dat het ditmaal wel van de grond zal 
komen. 

Agenda. 

02 jan 94 
08/09 jan 
11 jan 
15 jan 
15/16 jan 
18 jan 
22 jan 
22/23 jan 
23 jan 
23 jan 
30 jan 
05/06 feb 
06 feb 
06 feb 
06 feb 
06 feb 
11 feb 
15 feb 

24e maaslandteamtoernooi 
Open Tsjechische kampioenschappen 
Europese herenliga 
European Nations Cup 
Brabantse Kampioenschappen 
Europese damesliga 
Nat. jeugdmeerkampen 1/8 finale 
Europese jeugd-top 12 
Nat. A-meerkampen halve finale 
Nat. C-meerkampen halve finale 
Nat. Bekercompetitie derde ronde 
Europese top 12 
Nationale C-meerkampen finale 
Afdelingsmeerkampen finale jeugd C/D 
Afdelingsmeerkampen finale senioren 
Nederlandse kampioenschappen veteranen 
Europa Cup kwartfinale 
Europese damesliga 

Inleveren 
uiterlijk 

kopij voor de volgende 
31 januari 1994. 

Mixed: 

De redactie van de Mi~ed wenst u een 
voorspoedig 1994. 
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