
ORGMNVAN DE 

AFDELING BRABANT 
v.d. N.T.T.8. 

Verschijnt maandelijks 

Redactieadres: 

Rob Hendrik:x 
Sibeliusstraat 466 
5011 JX Ti 1 burg. 



M I X E D 
ORGAAN 

VAN DE 

AFDELING BRABANT 
VAN DE 

N.T.T.B. 
NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND. 

Jaargang 43 

Colofon: 

Redactie: 
Rob Hendrikx 
Sibeliusstraat 466 
5011 JX Tilburg 
013 - 551472 

Lydia van Oirschot 
Langenakker 116 
5731 JV Mierlo 
04927 - 61468 

Bestuur: 

Dhr. 'P•. Dam (voorzitter) 
A. Koenestraat 11 
4731 EW Oudenbosch 
01652 - 14270 

nummer 1 

Dhr . Chr . van Dijk (penningm.) 
KE:mm~dylaan 3 6 
5051 XG Goirle 
013 - 34f)446 

Dhr. C. van. Roosendaal 
U~CL/ accom, zaken) 
Lambertushof 9 
5667 SB Geldrop 
040 ·- 85.35·47 

1 

februari 1994 

Frits van der Meulen 
Tjalk 28 
4871 DB Etten-Leur 
01608 - 14918 

Mevr. R. Elshof (secr.) 
Plutostraat 17 
5694 SV Son en Breugel 
04990 - 76222 

Dhr. N. van Erp (CTW) 
Begijnenstraat 169 
5341 BJ Oss 
04120 - 32106 

Dhr. E. Ligtenberg 
(PR/sponsoring) 
van Veldekelaan 7 
4707 AH Roosendaal 
01650 - 44612 



Redactioneel. 

Het lijkt erop dat veel mensen in onze afdeling verwachten 
dat wij, als redactieleden van de Mixed, de hele afdeling 
af stropen op zoek naar nieuws. Dat is slechts ten dele 
waar. Wanneer wij op de hoogte zijn van nieuwswaardige 
gebeurtenissen, zijn wij best bereid daarvoor op pad te 
gaan. Dan is het evenwel een vereiste dát we inderdaad op 
de hoogte zijn. Zelf alles bijhouden wat er in een uitge
breide afdeling als Brabant gebeurt, is een onmogelijke 
zaak. Daarvoor hebben we naast de Mixed teveel om handen. 
Wanneer u in uw vereniging of omgeving een belangwekkende 
gebeurtenis ziet aankomen, schroom dan niet een van de 
redactieleden in te seinen. Daarnaast is het uiteraard ook 
mogelijk zelf een verslag te maken van uw evenement en dat 
op te sturen. Er zijn clubs die deze weg al bewandelen, 
maar er schuilt meer 'schrijftalent in de afdeling, dat 
blijkt uit de diverse clubbladen. Om de betreffende corres
pondent voldoende geïnformeerd te houden, is het dan ook 
zaak om uw clubblad te zenden aan diegene, die uw gebied 
'covert'. Het kan gebeuren dat een stukje dan pas in een 
latere Mixed wordt meegenomen, maar geplaatst wordt het. In 
het kader van deze nieuws-optimalisering zoeken we nog 
steeds naar een enthousiast, actief tafeltennispersoon 
(m/v) in de regio Den Bosch/ Oss. 
Door plaatsgebrek zag de redactie zich helàas gedwongen de 
uitgebreide uitslagenlijsten van de diverse toernooien te 
laten vallen en zich te beperken tot een summier verslag. 
We vragen hiervoor begrip. 
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Van het AB. 

REGIOVERGADERINGEN. 

Op 10, 11 en 12 januari j 1. hebben in resp. Vlijmen (De 
Mand), Oudenbosch (Vice Versa '51) en Eindhoven (Flash) de 
jaarlijkse regiovergaderingen plaatsgevonden. Deze bijeen
komsten hebben duidelijk een informatief karakter en het AB 
wil de verenigingen per regio de mogelijkheid geven tot het 
uiten van op- en aanmerkingen en ideeën ten aanzien van 
beleidsvoorstellen van het Afdelingsbestuur. In totaal 
hebben er afgevaardigden van 57 verenigingen aan de discus
sies deelgenomen. 

Na een korte inleiding door de voorzitter (Adri Dam) was er 
gelegenheid om van gedachten te wisselen over de volgende 
thema's: 
- voorkeursbeleid 

regio-activiteiten 
- opzet jeugdcompetitie 
- speciale competities 

Voorkeursbeleid. 
Kerngedachte: verenigingen die zich houden aan de regels 
ten aanzien van 'alle leden opgeven als NTTB-lid' krijgen 
waar mogelijk een voorrangsbehandeling. 

Het AB is de mening toegedaan dat niet alle verenigingen in 
de afdeling Brabant werkelijk AL hun leden opgeven. Door 
middel van bepaalde voorkeursbehandelingen te geven aan die 
verenigingen die dit wel doen, hoopt het AB een stimule
ringsmiddel gevonden te hebben waardoor meerdere verenigin
gen alsnog hun "grijze" leden opgeven. 

Enkele op-/aanmerkingen vanuit de vergaderingen: 
- hoe zal het AB willen onderzoeken of de verenigingen al 
hun leden opgeven? . 
- verplichting van verenigingen om leden op te geven 
- heeft het beleid een tijdelijk karakter? 
- is het voorkeursbeleid geen discriminatie? 
- het AB wordt geadviseerd nog eens goed na te denken op 
welk terrein men het voorkeursbeleid uitvoering wil geven 

.individuele speler mag niet gedupeerd worden door het 
verenigingsbeleid 

Voorzichtige conclusie: 
Dit onderwerp moet nog eens grondig bekeken worden op de 
praktische mogelijkheden en gevolgen. 

Regio-activiteiten. 
Kerngedachte: nieuwe (of hernieuwde) activiteiten binnen de 
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regio's worden gestimuleerd door een soort subsidierege
ling. 

Voor alle duidelijkheid, het betreft hier activiteiten 
waaraan door meerdere verenigingen wordt deelgenomen, 
echter niet die toernooien die voorkomen . op de evenementen
lijst van de commissie toernooien en wedstrijden. 

Enkele op-aanmerkingen vanuit de vergaderingen: 
- veel evenementen vinden al plaats, men is bang voor een 
overvolle agenda voor speler en begeleider. 
- men mist die activiteiten buiten het tafeltennisgebeuren 
om, deze zouden meer bekend gemaakt moeten worden 

Voorzichtige conclusie: 
Er lijkt voldoende draagvlak om deze gedachte verder te 
ontwikkelen. 

Opzet jeugdcompetitie. 
Kerngedachte: moeten we wel of niet gebruik gaan maken van 
het recht om in december jeugdteams te laten promoveren 
naar de landelijke competitie? Voorstel 1 oude systeem 
handhaven. Voorstel 3 in één stap naar opzet met één promo
tieplaats. Verstel 2 zit er tussen in met promotiewedstrij
den. 

Ofschoon de competitiecommissie vele mogelijke vormen heeft 
bekeken, blijkt er altijd nog een andere combinatie gevon
den te kunnen worden. Het AB heeft gedacht een keuze te 
laten maken uit de drie voorstellen. 

Enkele op-/aanmerkingen vanuit de vergaderingen: 
- reisafstanden worden vaak als probleem gezien door de 
verenigingen maar niet door de spelers 
- bij voorstel 3 wordt als nadeel gezien dat te veel teams 
zouden degraderen 
- voorstel 3 heeft als voordeel dat er een extra klasse bij 
komt, wat toch leuk is voor de 11 mindere goden " 

het verdwijnen van de " kampioensklasse 11 wordt als 
jammer beschouwd 
- keuze maken blijft altijd moeilijk 
- er werd tijdens de bijeenkomst nog een alternatief inge-
diend welk later nog gepubliceerd zal worden. 

Voorzichtige conclusie: 
Men wil gezien de uitslag van de peiling best verande:r;en 
(dus gebruik maken van het promotierecht in december) . De 
vorm waarin dit bereikt moet worden is nog niet duidelijk. 
De competitiecommissie mag zich ·er weer over buigen. 

4 



Speciale com~~tities: 

Kerngedachte: Moeten we als NTTB ook geen andere kompeti
tievormen aan bieden dan alleen de vorm welke we nu reali
seren? 

Ook dit thema is gericht op een aanpak"- binnen de r -egi<:f' s op 
het gebied van activiteiten buiten het reguliere competi
tiegebeuren om, samenwerking met nevenbonden, activiteiten 
voor basisleden. 

Enkel op-/aanmerkingen vanuit de vergaderingen: 
- men is bang voor grote reisafstanden 
- het moet niet zo zijn dat er spelers uit de regionale 
competities worden gehaald 
- de recreanten willen geen verplichting, wel gezelligheid 
- belangrijk dat e.e.a. wordt gestimuleerd/gepubliceerd 

moeten dit soort activiteiten wel onder de NTTB-vlag 
komen 

Voorzichtige conclusie: 
Dit was het eerste aansnijden van dit onderwerp. Het idee 
zal op diverse niveaus nog aan de orde worden gesteld. 

Rondvraag: 
De voorzitter deelt mede dat er nog een vacature is binnen 
het AB (technische zaken) en er wordt nog een contactper
soon voor de regio Den Bosch voor de Mixed gezocht. Nico 
van Erp (CTW} geeft aan dat de bekercompetitie op 20 febr. 
13 mrt. en 17 apr. zal plaatsen. tevens is er tijdens de 
rondvraag het afdelingsorgaan de MIXED ter sprake _gekomen 
waarover ondergetekende zich met de redactie zal beraden. 

Resultaten van de peilingen: 

Vlijmen 
Oudenbosch 
Eindhoven 

totaal 

Namens het AB 

Voorkeurs
beleid 
ja nee ? 

7 13 6 
6 5 
9 9 1 

22 22 12 

Eelco Ligtenberg 

Regio-
act i vi tei ten 
ja nee ? 

21 2 
10 1 1 
18 1 

49 1 4 
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Jeugdcomp. 
oud nieuw 
1 2 3? 

7 98 
1 1 73 
2 2 69 
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Onderscheiding. 

Regelmatig worden personen die zich voor 
de afdeling Brabant verdienstelijk maken 
en maakten extra in de schijnwerpers gezet. 
Onlangs (17 december 1993) was het de beurt 
aan mensen van de vereniging The Back Hands uit Sint Wille
brord. Nog niet zo lang geleden bestond deze club 25 jaar . . 
Daar is do9r het bestuur een leuk feest van gemaakt. Maar 
juist de organiserende bestuursleden waren de jubilarissen 
die gehuldigd zouden moeten worden. 
Een nieuw gekozen bestuurslid kwam daar achter en ondernam 
stappen om een en ander alsnog te regelen. Het werd een 
feestavond waarvan ik helaas maar een klein stukje kon 
meemaken. Het ging om drie 'feestvarkens': 
l. Jos Kas. 25 jaar lid van The Back Hands, waarvan ver
schillende jaren bestuurslid. Zelfs verhuizen naar een 
andere plaats was geen reden om de club vaarwel te zeggen. 
2. Piet Raaymakers. 25 jaar lid, waarvan veel jaren be
stuurslid en de laatste jaren voorzitter. Een echte 'verde
diger' van de club, zowel qua spelstijl als ten aanzien van 
clubbelangen. 
3. Toon de Rijk. Natuurlijk ook 25 jaar lid en zolang ik me 
kan herinneren ook bestuurslid en 'allesdoener~ bij The 
Back Hands. Eigenlijk kan het kort gezegd worden: Toon IS 
The Back Hands. Opvallend is zijn betrokkenheid bij de 
organisatie van het jaarlijkse Backhandstournooi, een van 
de weinige nog resterende zelfstandige grote tournooien. 
Bij 4~ regiovergaderingen is Toon er altijd, compleet met 
recht-door-zee opmerkingen en verrassingen in de rondvraag. 
Daarnaast ·ts Toon al een aantal jaren betrokken bij het 
kompetitiegebeuren. Hij regelt als kompetitieleider zijn 
zaakjes prima. Het feit dat hij wel een wandelende tafel
tennis-encyclopedie lijkt, komt hem daarbij uitstekend van 
pas. 
Voor alle jubilarissen was er een kleine vochtige attentie 
en voor Toon een welverdiende ERERAAD IN BRONS van de 
afdeling Brabant. Een onderscheiding die ik hem met plezier 
heb opgespeld. Jubilarissen proficiat en vooral bedankt 
voor alles wat jullie in het belang van de tafeltennissport 
deden (en nog doen) . · 

Adri Dam, voorzitter afdeling Brabant. 



Brabantse 1994. 

Op zaterdag 15 januari jongstleden barstte sporthal De 
Hazelaar in Rosmalen bijna uit zijn voegen toen daar de 
Brabantse kampioenschappen voor de jeugd werden gehouden. 
Met maar liefst 1137 inschrijvingen was het toernooi over
vol, maar desalniettemin slaagde- de orgarïisatié erin- het 
tijdschema aan te houden, waarvoor hulde aan de organise
rende vereniging Vice Versa '64. 

De strijd om de titel bij de jongens junioren A/B was een 
Oostbrabantse aangelegenheid. Bart Verleg van Veldhoven 
klopte uiteindelijk Heino van Dooren van OKI met 21-12, 21-
19. Van Dooren nam wraak door de open klasse te winnen. In 
de finale versloeg hij Tomislav Santic van Budil,ia met 21-
19, 21-17. Ook in de finale van het juniorendubbel troffen 
Van Dooren en Verleg elkaar en wederom was het Verleg die 
aan»het langste eind trok. 
Bij de meisjes steekt er momenteel eentje met kop en schou
ders boven de rest uit. Karlijn Wenstedt van Irene, 100% in 
landelijk A, won in de finale van de junioren A/B met 21-
11, 21-2 van Ilona Schrama van Veldhoven. In de open klasse 
had ze beduidend meer moei te met aspirante Joyce Schoone 
van Vice Versa '51: 21-19, 21-19. Het juniorendubbel werd 
gewonnen door de Bergeykse dames Van Schayk en Neynens, 
tegen de Vice Versa '51 meiden Melissen en Nicole Hopmans. 

SENIOREN. 
Ook bij de senioren met 713 inschrijvingen een groot aantal 
gegadigden. Lange tijd slaagde men erin het tijdschema aan 
te houden, maar in de laatste uren liep het tamelijk uit. 
Bij de mannen waren er twee favorieten voor de Brabantse 
titel. Toen een daarvan wegviel met een blessure, was de 
weg dus geëffend voor de ander. Jos Verhulst won de finale 
van de A tegen Gert-Jan vd Braak in drie games. Derde 
werden Jörg de Cock van Veldhoven en Frank Boute va.n OKI . 
Door de blessure van Boute kwam diens clubgenoot Marco van 
Elferen in de finale van de open klasse tegen Jos Verhulst. 
Het niveauverschil van ruim twintig plaatsen op de rang
lijst was ook aan tafel te zien, zodat Verhulst met 21-16, 
21-14 ook deze titel won, waaraan hij overigens nog een 
derde toevoegde, door aan de zijde van B-speler Erik van 
Kempen van TTCV/Nedlin het dubbel te winnen tegen de Veld
hoven-mannen Jörg de Cock en Marco Bottram: 21-19, 21-18. 

Het damestoernooi werd door de blessure van Patricia de 
Groot beroofd van haar topfavoriete. Wel werd op deze 
manier de spanning vergroot, want het resterende deelne
mersveld was tamelijk gelijkwaardig. Femke Hermus van Hotak 
'68 won uiteindelijk de finale in de A-klasse van titelver
dedigster Mariëlle van Gool van Irene met 21-1.0, 21-18. 
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Derde werd Beppie Koning van Veldhoven. 
Een nieuwe verschijning op dit toernooi was de Bosnische 
Vanja Santic, die de titel pakte in de B- klasse, maar in de 
Sl bewees wel degelijk een A-licentie te verdienen. Lang
zaam in het toernooi groeiend bereikte ze een voorlopig 
hoogtepunt door in een vroeg stadium Mariêlle van Gool, ook 
-in de ·Open- klasse-de-·-titel verdedigend;--tt-it -te-schake-len. 
In de halve finales waren derhalve twee confrontaties Hotak 
'68-Veldhoven te zien. Hoewel namelijk Santic tijdens dit 
toernooi voor Never Despair uitkwam, zal ze komend seizoen 
competitie spelen voor Veldhoven. Corinne Marsman zette -
Veldhoven op l-0 door Jolanda Meeus te verslaan. Twee 
tafels verderop maakte Santic indruk door het ogenschijn
lijke gemak waarmee ze Femke Hermus opzij zette. Door 
vermoeidheid of door spel dat haar minder lag, was ze 
evenwel vrij kansloos in de finale, gezien de 21-6, 21-17, 
zodat Corinne Marsman de nieuwe Brabantse kampioene in de 
Sl is. Het dubbel was tenslotte een prooi voor Marsman en 
Hermus, die de verrassende S . Ven1eyen/N. de Werdt van 
Eudilia versloegen met 21-ll, 21-16. 

De verenigingsprijs ging bij de jongens naar Belcrum, bij 
de meisjes naar Vice Versa 'Sl, bij de heren naar Never 
Despair en bij de dames naar Hotak '68. 

Rob Hendrikx. 

p 
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Open Astense. 
ZEER GESLAAGD TAFELTENNISTOERNOOI ATTV'71 

Op zondag 12 december jl. hield de Astense tafeltennisver
eniging ATTV '71 haar jaarlijkse open toernooi in de gymza
len van het C.A.S. Mede door deelname uit o.a. Asten, 
Someren, Deurne, Helmond, Mierlo, Lierop, Weert en Eindho
ven was het toernooi geweldig geslaagd en de 13 tafels 
waren dan ook de hele dag bezet. 
Er kon worden gespeeld in diverse klassen, t.w. een jeugd
klasse; dit spreekt voor zich en 3 senioren klassen, name
lijk A, B en C, waarbij de sterkte gaat van (C) echte 
rekreanten via de laagste NTTB klasse (7e) t/m maximaal 2e 
klasse NTTB (A) . Ook was er zoals voorheen een extra in
schrijving mogelijk , nl. de allroundklasse waarin de titel 
"Astens kampioen 1993" te verdienen was. 
In de eigen klassen werd er gespeeld in poules van 8 perso
nen, waarna de beste 4 naar de winnaarsronden gingen en de 
overige 4 naar de verliezersronden. Daar werd dan verder 
gespeeld in een afvalsysteem . Bij de allroundklasse was de 
le ronde in poule' s van 3 / waarna de 16 besten verder 
gingen in de winnaarsronde en de overigen in de verliezers
ronde, beide ook weer volgens afvalsysteem. 
Dan nu het wedstrijdverloop in het kort. 
Bij de jeugd een Somerse finale, waarbij Christian Kalen
berg zijn titel prolongeerde, voor Rolf Moors. 
ATTV' s sterkste jeugdlid Erik van Beek nam deel in de 
senioren klasse C en werd hier le door in de finale teamge
noot Toon van Loon te verslaan. 
In de B klasse werden de ongeslagen poulewinnaars G. Heus
sen en W. Poel uit Weert in de kwartfinale's geklopt door 
de nrs. 4 uit de andere poule' s . Een van deze was Niek 
Sanders van ATTV die de verrassing nog groter maakte door 
de finale te winnen met zeer goed spel. Tweede werd hier 
Roland Robinson van Fortuna uit Helmond. 
De A klasse werd een prooi voor John Zeegers van ttc Deurne 
die mede-finalist Frans Ebels uit Weert ruim klopte. 
In de allroundklasse bestond de halve finale voor de helft 
uit ATTV' ers en de andere helft uit leden van ttc Deurne. 
In de finale hield deze gelijke verdeling stand, voor de 2e 
keer vanaf het e e rste ATTV toernooi -1981- stond er een 
ATTV'er in de finale, en dezelfde als in 1985; Hans Caris. 
Maar ook voor hem was John Zeegers vandaag niet te ver
slaan . Met weliswaar klein verschil behaalde John de be
geerde titel (Doordat John overigens sedert een tijdje in 
Asten woont is hij wel de eerste Astense winnaar!). Doordat 
iedereen door het systeem veel wedstrijden kon spelen ging 
iedereen na afloop moe maar voldaan huiswaarts. Vanaf deze 
plaats willen wij nog alle ATTV' ers bedanken die met hun 
medewerking dit toernooi zo lieten slagen . Vooral de kant i
nedienst en organisatie, maar ?Ok alle anderen. 

J. Caris 
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EK Birmingharn. 
Van 25 maart tot en met 4 april 1994 zullen in de 'National 
Indoor Arena (NIA) ' te Birmingham (Engeland) de Europese 
Kampioenschappen tafeltennis plaatsvinden. De organisatie 
heeft in samenwerking met Wagon Lits Travels voor ... een 
aantal Europese landen, waaronder Nederland, een reispakket 
samengesteld. Door een gecoördineerde aanpak kunnen deze 
pakketten tegen scherpe prijzen worden aangeboden. 

In het pakket vallen de kosten voor de reis (per trein/boot 
of vliegtuig), 5 nachten hotel inclusief ontbijt, shuttle
service tussen hotel en de NIA en natuurlijk toegangsbewij
zen. U vertrekt op 30 maart vanuit Hoek van Holland of op 
31 maart indien u een van de andere reisvormen (boot Oos
tende, of vliegtuig vanaf Amsterdam, Brussel, Düsseldorf, 
Hamburg of Frankfurt) neemt. De terugreis is voor alle ) 
pakketten op 5 april. Er zijn verschillende categorieën 
hotels en de prijzen lopen uiteen van f645,- (Oostende, 
budget-klasse) tot fll90,- (Hamburg, superior-klasse). 

Uitgebreide informatie omtrent vertrektijden, accomodaties 
en prijzen en bestelformulieren zijn per briefkaart aan te 
vragen bij: 

Receptie. 

H.M. Lippes 
Glipperweg 22 
2104 AK Heemstede 
Tel: 023-283538. 

Hoewel het aanvankelijk vastgestelde tijdstip niet gehaald 
werd, is inmiddels toch de nieuwe accomodatie van T.T.V. De 
Mand te Vlijmen geopend. Op 6 november jl. vond een recep 
tie plaats, waarbij o.a. het afdelingsbestuur vertegenwoor
digd was. Nico van Erp overhandigde het bestuur van De Mand 
een presentje en dacht dat de valpartij die hij als speler 
in de oude zaal van De Mand had gemaakt nog wel eens bijge
dragen zou kunnen hebben aan de huidige verbeterde accomo
datie. 
Voor hem had de burgemeester van Vlijmen al een ruime toe
spraak gehouden, waarna hij eraan moest geloven en in het 
strijdperk moest treden tegen het jongste lid van de club. 
Geroutineerd buitte de burgervader zijn surplus aan arm
lengte uit en won met 21-13. Aan de daarna vertoonde demon 
stratie door twee topspelers van De Mand werd door de 
aanwezigen minder aandacht besteed. De zaal, waar 6 tafels 
zullen komen staan, meet 180 vierkante meter, vergezeld van 
100 vierkante meter aan kantine en fraaie kleedruimten. De 
zaal is gesitueerd op sportcomplex De Hoge Heide, Pieter 
Breugelweg 14d te Vlijmen. · 
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Back Hands-toernooi. 

Op 9 januari 1994 werd het toernooi bij de senioren voor de 
27e keer georganiseerd door de T.T.V. The Back Hands. Veel 
spelers bij de heren met een hoge licentie lieten dit jaar 
verstek gaan. De toernooi-organisatie was ook dit jaar weer 
volledig geautomatiseerd, behalve op de wedstrijddag zelf. 
Het toernooi verliep goed. De communicatie tussen de wed
strijdleider en de zaalcommissarissen was dit jaar goed. Er 
werden nu bijna geen spelers opgeroepen wat de rust van het 
toernooi bevorderde. 
Bij de heren was Edwin Wouts van TCS, mede door zijn mate
riaal, niet te kloppen. Bij de dames werd zoals verwacht 
Femke Hermus van Hotak '68 kampioen. In beide finales 
versloeg ze Floor van de Vlist van Twenty-One Up. 

Verenigingsprijzen 
1) Hotak 
2) Back Hands 
3) Vice Versa '51 
4) Smash '70 
5) BSM 
6) Twenty-One Up 
7) Breda 
8) Tanaka 
9) Belcrum 
10) Markiezaat 

senioren: 
25,5 ptn. 
23 ptn. 
16 ptn. 
14,5 ptn. 
14 ptn. 
12,5 ptn. 
12 ptn. 
11,5 ptn. 
11 ptn. 
7,5 ptn. 

J. Maas, bondsgedelegeerde. 

NOOT VAN DE REDACTIE: 
Van het jeugdtoernooi heeft ons helaas geen verslag be
reikt. 
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Regiovergadering. 
Verslag regiovergadering dd 10 januari 1994. 
Zaal: T.T.V. De Mand, Vlijmen. 

1) Opening door de voorzitter. De heer Rombouts heette als 
voorzitter van de regio Den Bosch alle aanwezigen hartelijk 
welkom. Hij dankte t.t. v. De Mand als gastheer, en deed 
iedereen nog de beste wensen toekomen voor het jaar 1994 . 

2) Financiëel verslag. 
Onder punt 2 van de agenda vroeg hij of iedereen akkoord 
kon gaan met het f inanciëel verslag zoals was toegevoegd 
aan de agenda. Lachend werd vastgesteld dat het eindbedrag 
fl,95 lager was dan het eindbedrag van 1992. 
Wel kwam nog aan de orde of en tot wanneer de heer Rombouts 
het voorzitterschap wilde blijven uitvoeren. Hij gaf aan 
tot het einde van dit jaar te willen aanblijven, dan was 
hij 25 jaar in functie. 

3) RBW en welpencompetitie. 
Onder punt 3, RBW en welpencompetitie, gaf de heer Rombouts 
te kennen dat alsnog ter vergadering welpen konden worden 
aangemeld, dit dan meteen bij de heer Van Hooft. 
Voor de RBW deelnemers moesten de inschrijvingen uiterlijk 
binnen 10 dagen worden doorgegeven aan de heer Peter Tie
bosch. Daarna reikte de heer Rombouts de behaalde diploma's 
uit voor zowel de RBW als de welpencompetitie. 
In strijd met de regels waren er bij de RBW-competitie geen 
finalewedstrijden gespeeld, zodat aan de drie winnende 
teams in de poule diploma's moesten worden afgegeven. Voor 
volgend seizoen werd vastgesteld dat toch weer maar een 
diploma zou worden afgegeven. Voor deze RBW-wedstrijden 
werden nu de kampioensdiploma's behaald door t.t.v. Elshout 
en tweemaal t . t.v. De Mand. Voor de welpencompetitie ging 
het diploma naar het team van Never Despair. 

4) Ingekomen stukken. 
Als ingekomen stukken gaf de voorzitter aan: 
- de opening van de nieuwe zaal van t.t.v. De Mand 
- het jubileum van Vice Versa uit Oss 
Hij gaf verder aan dat 20 maart de regionale kampioenschap
pen zullen worden gespeeld en op 18 mei de afsluiting 
plaats vindt van de recreantencompetitie. 
Tevens kwam hij nog even terug op het feit dat teams van 
t.t.v. De Rots het laatste jaar niet hadden kunnen deelne
men aan de recreantencompetitie. In de bestaande poules was 
geen uitbreiding mogelijk gebleken. 
Hij riep eventuele gegadigden dan ook op zich aan te melden 
zodat met een extra poule zou kunnen worden gestart. 
Tot slot gaf hij nog aan dat de volgende regiovergadering 
plaats zal vinden op maandag 16 mei. Gastheer is dan Never 
Despair te Den Bosch. 
Daarna gaf hij het woord aan Bert van Heerebeek, voorzitter 
van t.t. v. De Mand, voor een uiteenzetting over het tot 
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stand komen van de eigen accommodatie. 

Bij de toegezonden agenda voor deze vergadering was al een 
uiteenzetting bijgevoegd, daarop wilde hij verder ingaan . 
Hij gaf aan hoe noodzakelijk het voor de vereniging was ge 
weest wat te ondernemen om een goede ruimte te realiseren. 
Het ledenverloop was door de te kleine en technisch onvol
doende ruimte in het buurthuis, zeer kritiek. Een bestaande 
ruimte welke voor t.t.v. De Mand geschikt te maken was, was 
of niet te vinden of veel te duur. Langzaam kwam men tot de 
conclusie dat zelf bouwen het enige goede alternatief zou 
zijn. De gemeente wilde niet verder gaan dan het ter be
schikking stellen van de grond, dit dan met het zogenaamde 
"recht van opstal". 
Nadat enkele begrotingen waren opgesteld en prognoses waren 
gemaakt, werd besloten toch te gaan bouwen. Daarvoor was de 
medewerking nodig van alle leden. Enkele mensen uit de 
vereniging werden aangesteld als leider voor deelprojecten . 
Ieder kreeg een eigen budget, waaraan niet viel te tornen, 
tenzij het uit een ander budget werd teruggehaald. De 
begrote kosten voor de bouw waren f95. 000, - , een bedrag 
waarvoor men ook een 50% gemeentegarantie kreeg. 
De andere 5 O % werd gegarandeerd door het Waarborgfonds . 
"Het resultaat, 11 sprak Bert, "kunnen jullie vandaag alle
maal zien." 
Het budget werd weliswaar met ca f6000,- overschreden, maar 
de waarde wordt nu ook al getaxeerd op f225.000,-. Veel is 
er een beroep gedaan op bedrijven, en in enkele belangrijke 
gevallen kon worden gebruik gemaakt van gebruikte materia
len. 
Voor de vereniging zijn de effecten nu al duidelij~ zicht
baar. Was in het voorjaar 1993 het dieptepunt voor wat 
betreft het ledental bereikt met 42 leden, nu, januari 1994 
zitten we weer op 59 leden. De prognose die daarvoor was 
gemaakt, is zeker bereikt. Ook de omzet van de bar voldoet 
tot nu toe zeker aan de gestelde verwachtingen. Noodzake
lijk is en blijft echter dat de zaal voldoende bezet 
blijft. Er zullen dus naast de normale verenigingsavonden 
voldoende evenementen moeten worden georganiseerd. 
Van Heerebeek gaf ook nog aan dat een actie voor het ver
werven van bordsponsoren zeer geslaagd was. Tot nu toe zijn 
ongeveer 40 reclameborden verkocht. 
Tot slot gaf hij aan dat alle leden van t . t.v. De Mand zeer 
trots zijn op hun prestatie en hèt resultaat. 

Uit het applaus en de reacties bleek dat ook de aanwezigen 
duidelijk onder de indruk waren van de geleverde prestatie. 
Na de vergadering werd Bert dus ook nog door verschi~lende 
collega-bestuursleden benaderd voor wat nadere toelichting. 
De vergadering zelf werd overgenomen door het bestuur van 
de afdeling Brabant. 

Vlijmen, 11 januari 1994, . 
de notulist, Bert van Heerebeek. 
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A/B-meerkampen~ 

Op zondag 6 februari werden de jaarlijkse Brabantse A/B
meerkampen gespeeld. Door organisatorische problemen (inge
laste wedstrijd o.i.d.) moest TCS de organisatie terugge-
ven, waarna Vice Versa '51 zich van die taak kweet. _ 
Ruim een week voor aanvang stond in de Rond de taf el een 
voorlopig deelnemersveld, met de mededeling dat dit nog 
uitgebreid kon worden. Teleurgesteld was de organisatie, 
Adri Dam en Jos Dekkers, dan ook toen men op die bewuste 
zondagmorgen met minder spelers van doen had dan was aange
kondigd. Een aantal spelers/speelsters had zich afgemeld. 
Anderen kwamen gewoon niet opdagen. In plaats van een 
dubbele meerkamp met kruisfinales werden dus een zeskamp 
(bij de vrouwen) en een vijfkamp gespeeld. 

Tot opluchting van de deelnemers had de organisatie jeugd
spelers bereid gevonden om de partijen te tellen. Een 
applaus was hiervoor hun deel. 
De organiserende vereniging had het recht om wild cards uit 
te delen. Met het oog op eventuele publieke interesse had 
men die gegeven aan clubmensen. 
Joyce Schoone, aspirante en spelend in de kampioensklasse 
meisjes landelijk A, mocht op die grond meedoen bij de 
dames. In haar eerste wedstrijd, tegen Hotak's Jolanda 
Meeus, kon ze goed bijblijven, maar in de andere wedstrij
den, tegen eredivisiespeelsters, kwam ze nog wat te kort. 
Niettemin zullen we Joyce wel vaker terugzien in dit toer
nooi. 
Mariëlle van Gool moest starten tegen Irene-clubgenote 
Petra Staps en had het er moeilijk mee. Wanneer je elkaar 
zo door en door kent als die twee, gaan er andere wetten 
gelden. Na drie spannende games was het Van Gool die aan 
het langste eind trok. Die spanning was er niet op de tafel 
ernaast, een herhaling van de finale van de Brabantse in de 
open klasse. Corinne Marsman moest het ditmaal afJ.,eggen 
tegen collega-Veldhovense Vanja Santic . . Daarmee waren de 
krachtsverhoudingen voor deze dag vastgelegd. Santic kwam 
nog iets tekort tegen Van Gool, maar won simpel van Staps, 
die op haar beurt sterker was dan Marsman. 
1) Mariëlle van Gool - Irene 
2) Vanja Santic - Veldhoven 
3) Petra Staps - Irene 
4) Corinne Marsman - Veldhoven 
5) Jolanda Meeus - Hotak '68 
6) Joyce Schoone - ViceVersa '51 

Bij de mannen ging de wild card naar René van der Vorst, 
lid van Vice Versa, maar competitie spelend bij Belcrum. 
Hij maakte die wild card waar, en verloor alleen van Jörg 
de Cock. Verdediger Edwin Wouts ging er heel dik van af, 
terwij 1 hij toch eerste divisie speelt bij TCS. Wouts· kon 
het in de laatste partij het · jeugdtalent De Cock nog wel 
moeilijk maken, maar meer dan een game zat er niet in. 
1) Jörg de Cock - Veldhoven 
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2) René van der Vorst - Vice Ve rsa 'SJ. 
3) Edwin Wouts - TCS 
4) Rob Kremers - Valkenswaard 
5) Hans Swinkels - TTCV/Nedlin 

De nummers een tot en met vier ontvingen een beker plus een 
geldprijs. Tot slot verkondigde Adri Dam, voorzitter van de 
afdeling Brabant, nog eens genoten te hebben van het feit 
dat er weliswaar stevig geknokt was voor de punten, maar 
dat dat vandaag was gegaan in een bijzonder relaxte sfeer, 
met ruimte voor grapjes en waardering voor elkaar. Dat is 
een benaderingswijze . Er zijn ook mensen die, zodra men 
niet grommend van bloeddorst achter de tafel staat, spreken 
van "een genante vertoning, huisvrouwen-pingpong 11 , zonder 
dit overigens te willen veroordelen. Een ieder kieze zelf 
zijn/haar eigen voorkeur. 

Rob Hendrikx. 

Veldhovens damestoernooi. 
Op zondag 23 januari werd door de TTV Veldhoven weer een 
Damestoernooi georganiseerd in haar prachtige accomodatie. 
Er waren 3 O deelneemsters; behal vè van de organiserende 
vereniging ook van Valkenswaard, Unicum, Mierlo (MTTV' 72) 
en Bergeijk. 
Vanaf half tien druppelden de deelneemsters de kantine 
binnen en toen de toernooileiding de dames om J.O. 00 uur 
erop attent maakte dat er beneden in de zaal compleet 
uitgeruste tafeltennistafels stonden, die ook _gebruikt 
mochten worden, keek men toch enigszins verrast. Maar 
eenmaal op gang werd er goed, leuk, enthousiast, fanatiek 
en sportief gespeeld. Er werd gespeeld in 3 sterkte-klassen 
volgens het meerkampsysteem. 
Om half een werd het toernooi onderbroken voor een gezame
lij ke broodmaaltijd in de kantine; tijdens deze maaltijd 
vond ook de loting plaats van de dubbel-koppels, want na 
het individuele toernooi vond nog een dubbeltoernooitje 
plaats (knock-out systeem) . 
Na het dubbel de prijsuitreiking, waarbij er voor iedere 
deelneemster een aandenken was in de vorm van een 11 kaaps 
viooltje" voor de winnaressen w~s er een bos bloemen. 
De winnaars waren: 
A-Poule: Helma van Wijgerden 
B-Poule: Angelique van Oirschot 
C-Poule: Lydia van Oirschot 
Dubbel : Corry Ras/Christine Heerkens. 

Ook volgend jaar zal er weer een Damestoernooi georgani
seerd worden en wel op zondag 22 januari 1995. 

Jan Dijkkamp 
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Grote Club Actiec 
Dat de Grote Club Actie ook binnen ·de tafeltenniswer e l d 
haar intrede heeft gedaan, mag wel blijken uit het feit dat 
Peter Donders van Never Despair er in geslaagd is landelijk 
de meeste loten te verkopen. 
Maar liefst 1000 loten werden door hem aan de man gebracht 
en dit is gehonoreerd door de directeur van de Grote Club 
Actie die Peter hoogstpersoonlijk een waardebon voor een 
weekend Euro-Disney, compleet verzorgd voor 4 personen, 
heeft overhandigd. Peter (en natuurlijk ook Never Despair) 
van harte gefeliciteerd . 

Eelco Ligtenberg/AB 

Onderscheidingo 
Bart Bollen heeft bijna 10 jaar lang alle kampioensdiplo
ma's voor onze afdeling gekalligrafeerd. Door omstandighe
den is hij daarmee afgelopen jaar.gestopt. Om hem te bedan
ken voor deze activiteit en voor het vele werk dat Bart bi j 
diverse tafeltennisverenigingen heeft verzet, heeft het AB 
besloten om hem te benoemen in de ereraad in brons. De 
bijbehorende speld is op dertien januari 1994 door Cees van 
Roosendaal aan Bart overhandigd. 

Geslaagd. 
Voor .het diploma bondsscheidsrechter zijn uit de af deling 
Brabant geslaagd : 
Mw. T. D~ffy-Frerix 
F. van Liehóut 
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Maaslandtoernooi 1994. 
24e Maaslandtoernooi met Never Despair als winnaar. 

Op zondag 2 januari 1994 organiseerde OTTC haar 24e Maas
landteamtoernooi. 
OTTC had dit jaar gekozen voor de twee aan elkaar gekoppel
de sporthallen De Ruivert en de Mondriaanhal. Zo zou het 
toernooi zowel voor de jeugd als de· senioren op een dag 
kunnen worden gehouden. 
Maar door het geringere aantal inschrijvingen kon OTTC het 
toernooi in een hal afwerken. Wat de oorzaak van het klei
ner aantal inschrijvingen is, is moeilijk te : zeggen. Al zal 
zeker de datum 2 januari, zo direct na de feestdagen, wel 
eens de belangrijkste oorzaak kunnen zijn. 
OTTC overweegt dan ook, om als het toernooi voor de 25e 
keer wordt georganiseerd, uit te wijken naar een andere 
datum (maart-april} . Bovendien wordt nu reeds nagedacht om 
voor dit jubileumtoernooi iets aparts te doen. 
Het 24e Maaslandtoernooi was zo van opzet dat er geen 
onderscheid was in klasse voor meisjes-jongens en dames
heren. Ook dit jaar was het aantal meisjes en dames rede
lijk groot. Bovendien blijkt ook dit jaar weer dat de 
deelnemers (mannen en vrouwen} uitstekend tevreden zijn 
over deze opzet. Verder mogen de resultaten van de vrouwen 
er best zijn. 
Alle finales konden op het vastgestelde tijdstip (15 . 00 
uur} aanvangen. 
In de hoogste seniorenklasse was het Never Despair (Gert
Jan van de Braak en Jos Verhulst} . die de eerste plaats. voor 
zich opeiste. In de finale versloeg men OTTC (Emily en 
Patrick Noor} met 3-1. Emily scoorde het Osse punt door 
winst op Gert-Jan van de Braak. 
Bij de jeugd was de eerste plaats voor JCV (R. van Heil- G. 
van Berkel}. Zij versloegen in de finale H. van Dooren 

!'\ (OKI) en K. Wenstedt (Irene) met 3-2. 

Nico van Erp. 
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Recreatoernooi. 

Op zondag 6 maart vindt in de hal van Irene weer plaats het 
bekende Recrea-toernooi, dat toegankelijk is voor spelers/ 
sters uit de laagste drie klassen van de NTTB-competitie, 
uit de tweede klasse of lager van een regionale competitie 
en voor recreanten. 
Gespeeld wordt in een 7- of 8-kamp, met daarna een vervol
gronde voor de winnaars. 
Voor meer inlichtingen: · 

M. v. Hooff 
Kruisstraat 21 
5014 HR Tilburg 
013-358841 

Marjo van Hooff. 

Rectificatie. 
In mijn laatste zin onder de standen van de Brabantse teams 
in de landelijke seniorencompetitie schreef ik al dat 1k 
hoopte volledig te zijn geweest . Zo niet dan zou ik het wel 
te horen krijgen . Welnu, dit is inderdaad gebeurd. 
De secretaris van ttv Smash '70 Noordhoek uit Standaardbui
ten maakte me erop attent dat ik in de derde divisie, groep 
5, het eerste damesteam van zijn vereniging over het hoofd 
had gezien. 
Met de verschuldigde excuses zij hier alsnog vermeld dat de 
dames van Smash '70 Noordhoek een verdienstelijke _tweede 
plek hebben behaald. 

Rob Hendrikx. 

Uit de clubbladen. 
In Achter het net van Attaque wordt verslag gedaan van een 
succesvolle enquete over de nieuwe puntentelling binnen de 
competitie. Van de 22 deelnemers waren er 18 voor het 
nieuwe systeem, slechts twee waren tegen. Een was voor en 
tegen en een voor het niets uitmaken. In de volgende mixed 
zal hieraan uitgebreid aandacht worden besteed. 

In Aarle-Rixtel heeft men plannen voor het aanbouwen van 
een kantine/instructielokaal om te tafeltennissen. In de 
Clubgalm van ATTC' 77 vertelt Johan Heurter uitgebreid wat 
er a llemaal gedaan moet worden om dit daadwerkelijk te 
verwezenlijken. Er zijn veel procedures die doorlopen 
moeten worden en er komt financieel veel bij kijken. Er 
wordt met nadruk geschreven dat d.m.v. energiebesparing 
veel bezuinigd kan worden. 
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De Tof felproat van TTV Veldhoven komt terug op de kampioe
nenregen van deze najaarscompetitie. Maar liefst 7 teams 
werden kampioen. Het geheim hier achter is het motto: hard 
en gericht trainen. Binnen · alle trainingsgroepen wordt 
gewerkt met maandthema's die opgesteld worden door hoofd
trainer Jack Aarts. Iedere trainer werkt deze uit naar het 
niveau van zijn trainingsgroep. Alles staat of valt met de 
inzet en motivatie van de betrokken spelers/sters en ·trai
ner. Blijkbaar geen probleem, want het heeft goede resulta
ten afgeworpen. 

In Batgeheimpjes van TTV Waalwijk een verslag over de qua 
opkomst zeer geslaagde Open Waalwijkse Kampioenschappen 
1994. Ver- .en bewondering wekt vooral de passage van een 
begeleider van De Mand, die met drie kinderen in de auto 
over de kop vloog, waarna de jeugd gewoon wilde spelen . 
Over gemotiveerdheid gesproken. 

In Intergame van TTCV /Nedlin wordt een uitvoering van de 
bij veel clubbladen bekende rubriek 'geef de pen door' op 
rijm geschreven. Rijmschema aaaaaaa, enz. De geïnvesteerde 
zweetdruppels zie je er niet aan af, en het resulta.at is 
ronduit goed. Benieuwd of de volgende scribent ook zo'n 
poëtische ader bezit. 

De redactie van het clubblad van Kadans gaat een cursus in 
23 delen verzorgen voor haar lezers, getiteld "hoe schrijf 
ik een verslag". In dit eerste deel worden reeds enige 
nuttige tips gegeven, zoals het aanbrengen van wat struc
tuur in de reeksen letters. Elfgb vrifhvbld flcivbnvnldifd 
vg kg gflfvbn gjgrffnm c fff fbd,; seo ! ! ! ! ! ! is b_ijvoor
beeld niet de ideale aanvangszin. 

In Tennisb (1) atje van TTV De Rots vermeldt de voorzitter 
met trots dat in maart jongstleden voor het eerst in de 
verenigingshistorie het lOOe clublid mocht worden begroet, 
vooral dankzij de jonge jeugd en de recreantengroep op 
vrijdag. 

In 't Leuterke van Red Star '58 zit men met een probleem . 
Het taptoetoernooi heeft een dermate grote aanwas van 
j eugdleden opgeleverd, dat de trainingsgroep te groot is 
geworden voor het huidige kader. Men doet een oproep voor 
extra begeleiders. 

In Service van Tanaka is een opmerkelijk feit te lezen. Een 
herenteam dat . vorig seizoen kampioen werd in de vijfde 
klas, is dit seizoen te bewonderen in de ... zesde. Zou er nu 
weer een titel in zitten, of degradeert men naar de ... pak
weg vierde? 

In Van de groene taf el van OTTC wordt de organisatie aange
kondigd van een Dutch Tennis Tqernooi. Dutch tennis combi
neert elementen van tennis, badminton en tafel tennis, en 
zou mogelijk een nieuwe rage kunnen gaan worden. Inmiddels 
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is dit evenement achter de rug . Hopelijk horen we van OTTC 
de ervaringen hiermee. 

In Luto-nieuws staat een citaat uit een brief die men 
ontving van de gemeente Tilburg, waarin die, na aanvanke
li·jke terughoudendheid, toch een toezegging doet van eeii 
subsidie ·van f 15. 000, - voor de noodzak~~ijJç~ renoy~~i!!_Y~ 
het dak op de, zaal. B en W vermelden nog even uitdrukkelijk 
dat het hier een uitzonderlijke gunst betreft. 

Uit het wekelijkse uitslagenblaadje Shot van Vive Versa '51 
blijkt hoe actief men bij die club is in de periode dat de 
competitie stil ligt. Een greep: kaartavond vriendschappe
lijke wedstrijd, dubbeltoernooi, spelletjesmiddag, bowling
avond, nog een kaartavond, carnaval, langlaufen. Ook is er 
al sprake van een survivaltocht. En tussen dat alles door 
tafeltennist men soms. 

Agenda. 
22 feb 
25 feb 
6 mrt 
6 mrt 
6 mrt 
12/13 mrt 
13 mrt 
19 mrt 
20 mrt 
20 mrt 

europese damesliga 
europa cup l/2 finale 
nat . jeugdmeerkampen l/4 finale Rotterdam 
official toernooi afd. Brabant 
toptoernooi Bergeijk 
nat. A-meerkampen finale 
afd. bekercomp. 2e ronde · 
regionale kampioenschappen jeugd 
regionale kampioenschappen senioren 
2e A-ranglijsttoernooi · 
ned. kampioenschappen veteranen 

t/m 3 april europese kampioenschappen 
nat . B-meerkampen l/4 finale 
damestoernooi Bergeijk 

20 mrt 
25 mrt 
27 mrt 
10 april 
10 april 
10 april 
12 april 

nat. jeugdmeerkampen l/2 finale 
open Dongense kampioenschappen 

.europese herenliga 

Kopij voor de volgende mixed: uiterlijk 
13 maart 1994. 
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