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Redactioneel. 

De competitie zit er weer op . Bekend is wie er promoveert en 
degradeert. Bekend is ook zo ongeveer welke speler/ speelster 
naar welke vereniging gaat. Dat betekent dat de tijd van de 
alternatieve en recreatieve toernooien aangebroken is. Ook 
andere zaken, die in een druk wedstrijdseizoen soms dreigen 
ondergesneeuwd te raken, krijgen op zo'n moment de aandacht 
die zij verdienen. Vandaar dat niet alleen nu, maar ook 
volgende maand nog een nummer van de "Mixed" verschijnt, 
wellicht niet zo dik als anders, maar toch enige informatie 
bevattende die de moeite waard is. 
In een samenleving die zich steeds ongenuanceerder opstelt 
tegenover buitenlanders in het algemeen en asielzoekers in 
het bijzonder, wordt het tijd voor een tegengeluid. Derhalve 
vindt u in dit blad een interview met de Bosnische speelster 
Vanja Santic. Onze hoop is dat, wanneer u dat verhaal gelezen 
hebt, u enig begrip heeft voor de moeilijke situatie waarin 
dergelijke mensen verkeren. Je hebt huis en haard verlaten, 
arriveert in een vreemd land waar je als speelbal van de ene 
naar de andere locatie wordt gestuurd, de taal opnieuw moet 
leren en, aanvankelijk, nauwelijks rechten hebt . We hopen dat 
het u nooit zal overkomen. Daarnaast gaat het e r natuurlijk 
ook om een interessante tafeltennisspeelster nader aan u voor 
te stellen. 
Veel leesplezier. 
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Van het bestuur . 

AANMELDING ORGANISATOREN REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 1995. 

Verenigingen die het komende seizoen Regionale Kampioenschap
pen willen organiseren, kunnen zich daarvoor nu reeds 
( schrif tel ijk) aantl},elden. De data voor deze kampioenschappen 
zijn vastgesteld op 4 en 5 maart 1995. 
In dit weekeinde zal er geen afdelingskompetitie gespeeld 
worden. Wel is er een landelijke jeugdkompetitie op zaterdag. 
Voor de landelijke jeugdkompetitie zal door de CTW gevraagd 
worden om voor Brabantse teams geen wedstrijden vast te stel
len op zaterdag 4 maart. 

Voordat de organisatoren de inschrij fformu1ieren naar de 
verenigingen sturen, moeten zij deze eerst ter goedkeuring 
(in tweevoud) insturen naar ondergetekende. 

Evenals het vorige seizoen kan aan de regionale kampioen
schappen ook deelgenomen worden door verenigingen uit de 
nevenbonden. 
De organisatoren moeten dan vooraf kontakt met mij opnemen, 
zodat over klasse-indeling, overleg met nevenbonden, etc. in 
samenwerking met de CTW en het afdelingsbestuur afspraken 
gemaakt kunnen worden. 

Nico van Erp 
Begijnenstraat 169 
5341 BJ Oss 
Tel: 04120-32106. 

Bouwplannen? 

Verenigingen die plannen hebben voor de bouw van een sport
hal, kunnen wellicht baat hebben bij het zogenaamde "ver
enigingshallenplan". Dit initiatief, een gezamenlijke 
inspanning van het ministerie van WVC, de Stichting Waar 
borgfonds Sport, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 
NOC*NSF, draait al enkele jaren succesvol. 
Behalve een subsidie van f 25.000,- kan men rekenen op de 
aanwezigheid van drie ter zake kundige aannemers, te weten 
Ballast Nedam Amstelveen, Pellikaan Bouwbedrijf Tilburg en 
Vaessen Algemeen Bouwbedrijf Raamsdonkveer. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Cees van Roosendaal 
Lambertushof 9 
5667 SB Geldrop 
Tel: 040-853547 
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Jubileum Tanaka. 

EEN KWART 
TANAKA! 

EEUW T.T.V. 

Op 30 mei 1994 is het 
precies 25 jaar geleden dat 
tafeltennisvereniging Tanaka 
uit Etten-Leur is opgericht. 
Reden voor een feestje daar 
in Etten-Leur, reden voor de 
Mixed om eens een kijkje te 
gaan nemen. 

Geschiedenis : 

Om precies te zijn op 30 mei 1969 is Tanaka opgericht. De 
naam Tanaka werd afgeleid van de japanner Tanaka die we
reldkampioen was in 1955 en 1957. 
In dat jaar ( 1969) was er in de gemeente pas een nieuwe 
sporthal gebouwd. De gemeente zag erg graag dat er wat n i euwe 
verenigingen zouden bijkomen . Aan Rien van Thoor en Marius 
van Rijckevorsel is toen gevraagd een tafeltennisvereniging 
op te richten. 
Tanaka begon met haar aktiviteiten in de sporthal "De Lage 
Banken" . Vrijdagavond was dè vaste speelavond en al spoedig 
druk bezocht . Ook de jeugdafdeling liep erg goed. 
Doordat de sporthal wel erg groot was, werd er een ande r 
onderkomen gezocht en gevonden. In 1973 verhuisde Tanaka naar 
een gymlokaal achter het theater "De Nobelaer". Na een aantal 
jaren ontstaat er steeds meer de behoefte aan een eigen club
gebouw, daar de huidige lokatie zich niet leent -voor 
toptafeltennis. In 1979 verhuist de club we e r naar een ander 
gymlokaal, doch dit is maar tijdelijk, want in april 1981 is 
een eigen tafeltennishal een feit. 

Toptafeltennis: 

De vereniging groeide en boekte steeds meer sportieve succes
sen. Eerst werd Addy Snijders kampioen v an Nederland bij de 
welpen, later in 1974 werd het le meisjes team (Jolanda 
Noordam, Addy Snijders en Marianne Wagemakers) o.l . v. coach 
Peter Ruedisueli kampioen van Nederland! In 1975 speelde 
Tanaka met dit team zelfs al ereklasse . Door de goede 
klassering (3e) mocht Tanaka deelnemen aan de Europacup. In 
1976 haalde Tanaka de 2e ronde in de Europacup, en werd 
uitgeschakeld door Weiss-Rot-Weiss . 
Tot 1979 vertoeft Tanaka regelmatig in de ereklasse totdat 2 
van de 3 dames de club gaan verlaten en het is gedaan met het 
eerste damesteam . 
Hier na speelt Tanaka nog eenmaal op hoog nivo en dat is in 
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1987 als een le damesteam i n de 2e divisie uitkomt. 

Aktiviteiten: 

Met de realisering van het nieuwe gebouw kwam er ook meer 
ruimte voor diverse aktiviteiten zoals verschillende soorten 
toernooien. Het eier-toernooi, plankentoernooi, crazy ping
pong toernooi om er maar een paar te noemen. Ook is de zaal 
een ideale plaats voor carnaval vieren, rommelmarkten, bingo 
en feestavonden van de club. 

Toekomst: 

De laatste tijd is het ledental na een dieptepunt half jaren 
'80 weei aan het stijgen. 
Met het weer opnieuw aantrekken van trainer Peter Ruedisueli 
afgelopen seizoen, hoopt Tanaka de komende jaren weer hoge 
ogen te gaan gooien op het sportieve vlak . 
Momenteel doen de heren het redelijk goed met een plaats in 
de le klasse, ook de dames zitten weer in de lift . 
Bij de jeugd wordt momenteel ook weer goed gepresteerd. 

Afgelopen wintér is het gebouw en de bar grotendeels gereno
veerd en met de komst van een grote nieuwe woonwijk achter 
het gebouw ziet Tanaka de toekomst rooskleurig in! 

Op vrijdag 27 mei houdt Tanaka een toernooi voor oud-leden. 
Zaterdag 28 mei is de feestdag zelf, met 's middags een 
demonstratie van het oude le damesteam , en 's avonds een 
grote feestavond met bingo, buffet en levende muziek . De 
gehele dag wordt rechtstreeks door de lokale omroep (radio 
Europa) uitgezonden. 
Wij van de Mixed feliciteren Tanaka van harte met het 
bereiken van deze mijlpaal!! 

De Redaktie. 
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Hendriks Invitatie Toernooi. 

Geheel onverwacht werd ik telefonisch uitgenodigd door Jan 
Hendriks van TTV Irene te Tilburg voor een door hem bedacht 
en georganiseerd tafeltennistoernooi. Later kwam ik erachter 
dat hij al diverse malen dit gezelligheidstoernooi had 
georganiseerd met wat naderhand bleek veel succes. 

Jan Hendriks heeft bij de samenstelling van zijn toernooi een 
derde van de spelers uit zijn eigen vereniging geselecteerd, 
een derde uit de regio en de rest van verder weg, waaronder 
ondergetekende. Belangrijk vindt hij dat men zich sportief 
moet gedragen, zoals het niet vloeken achter de tafel en dat 
de mensen wat betreft sterkte goed bij elkaar passen. 

De opzet was als volgt: 
Er waren in totaal 32 deelnemers die onderverdeeld werden in 
8 teams. De sterkste spelers waren A, de minder sterkere B, 
C of D. Elk team had een A, B, C en D speler. De A en B 
spelers speelden gezamelijk de dubbels plus de enkels tegen 
alle A en B spelers van de andere teams. Zo moesten dan ook 
alle C en D deelnemers het opnemen tegen alle C en D deel
nemers van de andere teams . Het doel was om individueel en 
als team kans te maken op een mooie, grote beker. 
Een opvallend verschil met andere toernooien was dat elke 
wedstrijd bestond uit slechts 1 game, die eindigde bij 24 
punten. Daarnaast werd er een handicapsysteem gehanteèrd. 

Rond 10 .15 uur werd er begonnen met het schrijven van de 
naamstickers, zodat iedereen snel herkenbaar rondliep. Dit 
verhoogde de saamhorigheid en dus ook de gezelligheid. 
Enthousiast werd er gespeeld en het verliep allemaal zeer 
gemoedelijk en vlotjes. Na elk gespeelde wedstrij-d liep 
iedereen naar een weliswaar verouderd, maar zeer func tionee l 
computersysteem, om zelf alle standen in te vullen. 

Bij het naderen van het einde van het toernooi werd het voor 
velen, wel wat veel. 21 wedstrijden, 14 enkels en 7 dubbels 
bleek slopend. Het leek een ware survival of the fittest. Het 
verbaast ons dan ook niet dat de winnaars jonge, veer~ 

krachtige spelers waren van het sterkere geslacht. 

Winnaars teamprijs: team 3: Angele Wientjes/Venray 
Heleen Hop/Amsterdam 
Natascha Bertens/Tilburg 
Fenny van de Klundert/Tilburg 

Uitslag individueel: 1. Angelique van den Bosch/Noordwijk 
2. Natascha Bertens/Tilburg 
3. Lieske Oostelbos/Tilburg 

Lydi a van Oirschot. 
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Interview 
Santic. 

Vanja 

Dé verrassing op de meest 
recente Brabantse Kampioen
schappen was voor veel 
mensen het feit dat een 
speelster met een B-licentie 
de finale van de open klasse 
haalde . Dat dit niet op 
toeval berustte, kunnen u 
Mariëlle van Gool en Femke 
Hermus vertellen, die beiden 

~------ - -- - ------- - - -- - - . ----

het 'genoegen' mochten smaken tegen de kersverse 
eredivisiespeelster Vanj a Sant ic in het stof te bij ten. 
Spelend voor Veldhoven kwam ze in de competitie een beetje 
moeizaam op gang . Van de eenentwintig partijen in de 
reguliere competitie won de gevluchte Bosnische er zes, waar
van de laatste, tegen Suzan Derkx, het meest memorabele 
wapenfeit was. In de play-offs ging het haar, net negentien 
jaar geworden en inmiddels in het bezit was van een A
licentie, al beter. In de slotwedstrijd tegen Irene won zij 
maar liefst driemaal, wat helaas niet genoeg was om Veldhoven 
in de eredivisie te houden . 
Réden genoeg om deze rijzende ster nader aan u voor te stel
len. Het gesprek vond plaats bij de speelster thuis. Hoewel 
zij inmiddels zeer acceptabel Nederlands spreekt, werd dit 
interview gehouden in de Engelse taal . Vader Zdravko Santic, 
die in dit verhaal figureert, zat erbij, luisterde toe en 
hielp af en toe wanneer Vanja niet meteen het juiste woord 
kon vinden . 

Je komt uit Bosnië, vertel eens iets over je jeugd. -
"Ik ben geboren in Travnik, dat is een kleine stad, in 1975, 
dus ik ben 19 jaar oud. Na een tijdje zijn we naar Vitez 
verhuisd, dat ligt er vlakbij. Daar ben ik naar school gegaan 
en heb die ook afgemaakt. Ik heb daar getraind, maar ik 
speelde voor de club in Travnik, want er waren geen meisjes 
bij mijn club in Vitez. Dus ik trainde in Vitez, en speelde 
mijn wedstrijden voor de club in Travnik." 

Wanneer ben je met tafeltennis begonnen? 
"Dat was vrij laat, ik was tien , tien-en-een-half . Mijn vader 
is zelf een heel goede speler geweest, speelde op het hoogste 
niveau in Joegoslavië, tot hij last kreeg van zijn heupen. Nu 
geeft hij ons alleen nog training en adviezen. Hij zei tegen 
mijn broertje, Tommy (ook tweede op de Brabantse, bij de 
jongens Jl, en komend seizoen landelijk A spelend bij Veldho
ven, RH) dat hij maar eens moest gaan tafeltennissen. Dus die 
ging daar trainen met zijn vrienden. Ik gaf niets om 
tafeltennis, ik vond tennis leuker. Maar een vriendin van me 
vond het wel leuk, en vroeg of ik met haar mee wilde gaan, 
want dan hoefde ze niet alleen. Dus ik ben een paar maal met 
haar meegegaan, en ik begon het wel aardig te vinden. Maar na 
een maand hield die vriendin ermee op, en omdat ik geen zin 
had om alleen te gaan, wilde ik ook stoppen. Maar toen kwam 
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er een andere vriendin, die het jammer vond dat ik zou 
stoppen omdat sporten altijd nog beter is dan thuis zitten, 
dus ging ikdo9r. Later was ik de enige die nog over was, en 
ik wilde niet stoppen, dus ging ik in Travnik spelen. 
Eigenlijk was het dus puur toeval dat ik ging tafel
tennissen." 

En toen brak de oorlog uit. 
"De oorlog begon in Slovenië, en dat was zo ver bij ons van
daan. Ik dacht: ach, dat is maar tijdelijk. Ik geloofde niet 
dat zoiets ons kon overkomen . Die strijd was inderdaad vriJ 
snel voorbij . Toen begonnen de Serviërs in Krcatië, dat was 
al een stuk dichterbij, maar nog steeds niet zo dat ik .dacht 
dat WlJ in Bosnië er mee te maken zouden krijgen. Toen 
plotseling, als ik naar school ging, zag ik de vliegtuigen 
overkomen. Ze gooiden geen bommen, maar het was toch geen 
prettig gevoel . Op dat moment voelde ik de oorlogsdreiging . 
Toen besloot mijn vader om me tijdelijk ergens heen te 
sturen, omdat het erg gevaarlijk werd. We zagen soldaten met 
geweren. Ze schoten wel niemand neer, maar het was al erg 
genoeg om ze te zien in de stad. Dus stuurde hij me naar 
Engeland, waar hij enige vrienden heeft. Bij die familie heb 
ik een tijdje doorgebracht. Mijn broer zat in die tijd in 
Duitsland. Eigenlijk heb ik niet zoveel van de oorlog gezien. 
Wel iets, maar niet zoveel. Toen ik in Engeland zat, was de 
oorlog in Bosnië al aan de gang, maar nog n i et in mijn stad, 
omdat daar bijna geen Serviërs woonden, alleen Kroaten en 
moslims. Na een tijdje besloot ik om terug te komen, omdat de 
situatie in mijn stad niet echt ernstig was. Toen ik terug 
was, begonnen echter de moeilijkheden tussen de Kroaten en de 
moslims. Er werd veel geschoten . Een deel van ons huis was e r 
al afgeschoten, en we leefden op de begane grond. We hadden 
geen eigen schuilkelder , dus als e r een aanval kwam, gingen 
we naar de schuilkelder van de familie van mijn vrie~din. 
Toen ons huis helemaal werd verwoest, hadden we geen keus. We 
besloten dat het beter was om weg te gaan, waarheen dan ook . 
Het was niet makkelijk, maar we hebben het gered. We zijn 
samen met enkele buren weggeslopen door de bergen. Aan de 
rand van Bosnië stonden bussen klaar, allemaa l illegaal ger e
geld. Mijn vader heeft een vriend hier in Ne derland en we 
hoorden dat hier de beste condities zijn voor vluchtelingen, 
dus we kwamen hier naar toe. In Duitsland of Engeland 
bijvoorbeeld kun je blijven tot de oorlog voorbij is, maar 
hier heb je een kans om te blijven, en een bestaan op te 
bouwen. 
Toen we hier aankwamen, ZlJn we naar de politie gegaan, in 
Amsterdam . Die stuurde ons naar Luttelgeest, bij Emmeloord . 
Dat is een zogeheten opvangcentrum. Daar zijn we drie weken 
geweest, en toen gingen we naar het asielzoekerscentrum in 
Rosmalen. Daar zijn we een of twee maanden geweest en toen 
gingen we naar een ander centrum in Budel. Daar hebben we ook 
een paar maanden gezeten, en toen werd on~ een rijtjeshuis 
aangeboden, in Borssele, bij Vlissingen. Maar ik speelde al 
bij T.T.V. Veldhoven, en enkele mensen van die club hebben 
voor elkaar gekregen dat we hier in Veldhoven een huis 
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kregen . Maar de procedure is nog niet voorbij. We hebben nog 
steeds dezel f de status, geen , dus. Daar wachten we nog op. We 
zijn niet z~ker dat we die (vluchtelingen -) status krijgen, 
maar hopelijk wel, want nu kunnen we het land niet uit, 
kunnen we nergens naar toe ." 

Heb je nog contact met mensen die achtergebleven zijn in 
Bosnië? 
"Soms slaagt een broer van mijn vader, die daar nog is, erin 
om hierheen te bellen. Niet via een normale telefoonlijn, 
maar hoe dan wel, dat weet ik niet. Wij kunnen hem niet 
bellen, dus we kunnen alleen maar wachten tot hij ons belt . 
Hij houdt ons op de hoogte over de rest van de familie." 

Wat is er van je stad geworden? 
"Ik weet het niet. Hij zegt dat we de stad niet meer zouden 
herkennen, elke dag slaan er granaten in. Er is geen electri
citeit, geen water, niks." 

Laten we het dan maar weer over tafeltennis hebben. Je hebt 
een WK ·gespeeld? 
"Ja, vorig jaar mei in Zweden. Het was leuk . Twee jongens van 
mijn oude club in Vitez, die al voor de oorlog naar België 
waren gegaan, speelden mee. Dat was leuk om die weer eens te 
zien. Verder was er eentje die in Duitsland zit, en eentje 
uit Zwitserland. En de twee andere meiden waren van mijn club 
in Travnik, die nu ook in België spelen . We speelden tegen 
Litouwen, België, Luxemburg, Noorwegen en Pakistan. Dat was 
de groep. Daarin werden we 4e of Se. Daarna speelden we voor 
verdere plaatsen, tegen Chili, Turkije, en ik weet niet wie 
nog meer. We werden 50e, van de 68. Dus we hadden 18 landen 
achter ons gehouden (lacht) . Maar het ging ons niet om het 
succes . Wij wilden Bosnië als land vertegenwoordigen-. " 

Maar het EK in Birmingham kon je niet spelen? 
"Nee, want ik mag het land niet uit, zolang ik niet de vluch
telingenstatus heb. Die andere twee meisjes waren er wel, en 
die twee jongens uit België ook. Ze zijn daar dertigste of zo 
geworden." 

Denk je nog meer toernooien voor Bosnië te spelen? 
"Ja, dat hoop ik . Zo gauw ik mijn papieren krijg, en hopelijk 
is dat snel, dan speel ik." 

Dus je bent een van de beste Bosnische speelsters? 
(Lacht). "Er zijn wel enkele betere speelsters, maar ik weet 
niet of die gevlucht zijn. Jasna Fazlic bijvoorbeeld komt uit 
Bosnië maar speelt voor Servië, omdat ze met Ilya Lupulescu 
getrouwd is. En nog een heel goede speelster heeft een 
vriendje in Servië, dus speelt ze nu voor dat land. En weer 
een ander zit in Zagreb en speelt voor Kroatië. Dus de drie 
beste speelsters van Bosnië spelen nu voor een ander land en 
dat is goed voor mij, want nu kan ik spelen . " 
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Hoe bevalt Nederland je? 
"Ja, het bevalt me wel. Alleen dat weer kan ik niet uitstaan, 
altijd wind en regen, zo'n groot verschil met Bosnië . En 
alles is plat. Mijn stad is omgeven door bergen, en hier is 
alles vlak. Maar afgezien daarvan is het leuk. De mensen zijn 
vriendelijk." 

Wat zijn je ambities, in het leven en in het tafeltennis? 
"Een schoolopleiding afmaken. Ik heb nu voor de Academie voor 
Lichamelijk Opvoeding gekozen, maar als ik de praktijktest 
niet haal, moet ik iets anders kiezen. Maar ik wil een 
diploma halen en gaan werken. 
En in het tafeltennis? De vrije tijd die ik nu heb zo goed 
mogelijk gebruiken, veel trainen en zo goed mogelijk worden. 
Ik denk dan aan de top 15 in Nederland. Bij de beste vijf zal 
ik niet komen, maar de top 15 moet mogelijk zijn. En volgend 
jaar wil ik voor Bosnië aan de wereldkampioenschappen meedoen 
in China." 

Ben je van plan ooit nog terug te gaan naar Bosnië, of wil je 
hier blijven, of zeg je 'dat hangt van zoveel factoren af, ik 
weet nog niet'? 
"Bosnië is zo verwoest, eigenlijk is er geen Bosnië meer, 
alleen maar een geografische plaats, waar alles vernield is. 
Dus ik heb niet de intentie om daar nog ooit te wonen. Wel 
een keer op vakantie of mijn vrienden bezoeken, als er die 
nog zijn, maar niet wonen, want er is geen toekomst; Dus 
blijf ik in Nederland." 

Hoe voel je je zelf: Bosnische, Joegoslavische, Europeaan, 
Nederlandse? 
(Lacht, denkt even na) "Ik weet niet. Bosnische, denk ik . 
Voor de oorlog dachten we er niet bij na of we IÇroaat, 
Serviër, Bosniër of wat dan ook waren. We waren allemaal één. 
Als je me nu vraagt wat ik liever heb: Bosnië als land of 
Joegoslavië als land, dan zeg ik Joegoslavië, zoals het eerst 
was . Maar Joegoslavië wordt het nooit meer. Dus ik weet niet 
hoe ik me voel, Bosnische of Joegoslavische. Maak er maar 
Europeaan van." 

Rob Hendrikx. 
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Bijeenkomst. 

Op vrijdag 10 juni is een 
bijeenkomst gepland voor 
wedstrijdsecretarissen van 
de regio Noord-Brabant. Op 
initiatief van de competi
t~ecommissie zal tijdens 
deze avond worden gesproken 
over zaken die een wed
strijdsecretaris aangaan. 
Niettemin kan het gesprek 
m~sschien ook belang hebben 
voor andere kaderleden, die 
bijvoorbeeld veel met competitie of 
maken hebben. 

Kantine sportcentrum Irene 
Insulindestraat 3a 
Tilburg 
Vrijdag 10 juni 
Aanvang: 20.00 uur. 

Els Damen-Kuys . 

Jeugd-NK. 

,, 

teamsamenstelling te 

NATIONALE TITELS VOOR HERMUS EN DE COCK. 

Op zondag 24 april vonden in de City-sporthal in Helmond de 
Nederlandse Kampioenschappen plaats voor jeugdspelers met een 
A-licentie. De organisatie, het hoeft haast geen betoog meer, 
was in handen van TTV Stiphout en verliep vlekkeloos. 
Jörg de Cock van Veldhoven was superieur bij de jongens aspi
ranten. Zijn hoge tempo en harde spin , die hem een waardevol 
eredivisiespeler maken , zijn teveel voor zi jn leeftijdsgeno
ten. Helaas was hij echter niet in staat, geassisteerd door 
clubgenoot Jordan Zijlmans, ook de dubbelspeltitel te pakken. 

Bij de meisjes junioren werd de spannende finale gewonnen 
door Femke Hermus van Hotak '68, wat voor sommigen een 
verrassing was, die haar tegenstandster Suzan Derkx hoger 
insèhat ten. Deze beide e r edivisiespeelster s hadden weinig 
moeite samen ook de titel in het dubbelspel te veroveren. 
Bij de meisjes aspiranten was er in het dubbel een fraaie 
tweede plaats voor het Vice Versa '51/Irene-dubbel Joyce 
Schoone/Sophie Verhoeven. 
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Naamswijziging. 

In de Brabantse, en eigenlijk de Nederlandse, tafeltenniswe
reld is TTV Veldhoven een begrip. Afgelopen seizoen speelden 
zowel de dames als de heren eredivisie, terwijl meisjes zowel 
als jongens landelijk A speelden . Voorwaar, geen kattepis. 
D~~e roemruchte club zal vanaf 1 juli a.s . door het leven 
gaàn als 

COSMOS/TTVV 

dit als gevolg van een hoofdsponsorovereenkomst voor de duur 
van drie jaar met het V~~kenswaardse automatiseringsbedrijf 
Cosmos BV, dat ook nog een vestiging heeft in Heerlen. 

Cosmos automatisering is in 1979 ontstaan uit het rekencen
trum van de Willem II-sigarenfabrieken. Daarmee is zij een 
oudgediende in automatiseringsland. In 1989 betekende een 
management-buy-out een volledig zelfstandige organisatie. 
Het 50 werknemers tellende bedrijf, reeds 10 jaar hoofd
sponsor van de Valkenswaardse voetbalvereniging De Valk, wil 
de landelijke en regionale naambekendheid verhogen, het imago 
versterken door naamskoppeling aan een kwalitatief 
hoogstaande sportclub en een synergie verwezenlijken tussen 
sport en zaken door middel van advertenties in Brabant Pers, 
Limburgs Dagblad en Limburgia Pers en vermelding op de 
sportpagina's. 
Daartoe wilde men de naam koppelen aan een vereniging met 
dezelfde trefwoorden: kwaliteit, continuïteit en betrouwbaar
heid . 

TTV Veldhoven werd in November 1975 opgericht en is inmiddels 
met circa 300 leden uitgegroeid tot de een na grootste 
vereniging van Nederland. Ruim veertig competitieteams spelen 
regionale danwel landelijke competitie . Dit niveau is bereikt 
aan de hand v an een beleidsplan, uitgestippeld door bestuur 
en Technische Commissie. De negen bij de club betrokken 
trainers dragen er zorg voor dat een ieder op zijn/haar eigen 
niveau wordt opgevangen en deskundig begeleid . De club bezit 
een eigen accommodatie met een speelzaal van 32 bij 12 meter 
en een sfeervolle kantine met uitzicht op de zaal. 

Van het sponsorbedrag zal 70% worden aangewend voor de top
sport en het landelijke gebeuren, en 30% voor de breedtesport 
en de recreanten. De sponsor krijgt geen invloed op het 
(technisch) beleid van de vereniging . 
Alle competitiespelers en -speelsters zullen m. i . v . het 
komende seizoen in nieuwe clubkleding worden gestoken, 
waarbij de clubkleuren rood en zwart zullen blijven. 

Inmiddels is Cosmos/TTVV rond met de achttienjarige Avanti
speler Ronald Vijverberg. Samen met Marco Bottram (eveneens 
18) en Jörg de Cock (15) moet hij komend seizoen de heren een 
play-off-plaats bezorgen. 
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Brabanders actief in Lloret de Mar 

Al weer voor de 7e maal werd in Lloret de Mar (Costa Brava, 
Spanje ) het internat ionale tafeltennistoernooi gehouden . 
Deelnemers waren afkomstig uit o .a. België, Duitsland, 
Nederland en Spanje . De Brabantse deelnemers waren van de 
verenigingen TTV Eenentwintig, TTV Irene, TTCV/Nedlin, SIOS, 
de Zwaantjes, .... 

Van 9 t/m 12 mei was er een teamtoernooi dat gespeeld werd 
volgens het Daviscup (bekercompetitie) principe met ruim 230 
teams in diverse klassen. Dit was wat betreft de Brabantse 
inbreng met name voor TTCV/Nedlin zeer succesvol. 

In het individuele toernooi (13 mei) waren ook enkele 
Brabanders zeer goed op dreef. Zo behaalde Marc Dijstelbloem 
(TTCV /Nedlin) de hoogste trede in de zgn . ERE-DIVISIE en 
bereikte Wim Berkelmans (de Zwaantjes) de finale in de klasse 
Recreanten/Hobby 1, maar moest daarin naar een felle strijd 
zijn meerdere erkennen in de Duiste teamgenoot van 
ondergetekende. Bij de dames was Ester van Krey (TTV Irene) 
de beste in de Recreanten/Hobby 2 klasse . 

Daar de wedstrijden zoveel mogelijk in de ochtenduren werden 
afgehandeld was er volop tijd om te genieten van het 
prachtige weer en om Lloret en omgeving (o.a. Barcelona) te 
bekijken. Mijn persoonlijke ervaring van deze sportvakantie 
(rekening houdend met de organisatie/toernooi/tijd/kosten 
e.d.) is zeer positief. Verder heb ik er bijzonder prettige 
sportvrienden bij gekregen wat o.a. geresulteerd heeft in een 
ontmoeting tussen de vereniging SIOS en een combi van enkele 
Belgische verenigingen (Sokah/Tonadi) . 

Al met al voor mij volop redenen om volgend jaar weer 
aanwezig te zijn en ik hoop nog meer Brabantse speelsters 
/spelers te mogen begroeten. 

Uitslagen 7e International Tafeltennistoernooi Lloret De Mar 
1994: 

Teamtoernooi: 

ERE DIVISIE: 
1. Combi 1 (Ned/Belg) 
2. TOGB 1 (Ned) 
3. TTCV/Nedlin 1 (Ned) 

2e DIVISIE: 
1. Ardinger Slümpfe (Duits) 
2. SNS Gorkum (Ned) 
3. HTC 1 (Ned) 

4e DIVISIE: 
1. TSV Wildenburg 1 (Duits) 
2. The Animals (Duits) 
3. Das Chaos Team (Duits) 

le DIVISIE: 
1. VFPM Maximiliansau 1 (Duits) 
2. IVS Cevelum 2 (Ned) 
3. Combi 2 (Ned) 

3e DIVISIE: 
1. DJK Bildstock 1 (Duits) 
2. Seelscheid 1 (Duits) 
3. Seelscheid 3 (Duits) 

RECREANTEN/HOBBY 1: 
1. TTCV/Nedlin 2 (Ned) 
2 : Tonadi 2 (Belg) 
3. SOVA 3 (Ned) 
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RECREANTEN/HOBBY 2: 
1. TTCV/Nedlin 3 (Ned) 
2. TTV Irene 3 (Ned) 
3. IS~ Venray (Ned) 

Individuele Toernooi: 

ERE DIVISIE: 
1 . Marc Dijstelbloem (Ned : TTCV/Nedlin ) 
2. Juan Gelma (Esp:) 

le DIVISIE: 
1 . Wulf Kaschkat (Duits: VFPM Maximil i ansau) 
2. Assur Manders (Ned: IVS Cevelum) 

2e DIVISIE: 
1. Josef Hilger (Duits: Ardinger Schlümpfe) 
2. Günter Kleber (Duits : Ardinger Schlümpfe) 

3e DIVISIE: 
1. Sven Lachmund (Duits: DJK Bildstock) 
2. Francois Kases (Belg : A.R.S.P.B . ) 

4e DIVISIE: 
1. Ludwig Partner (Duits: TSV Wi l denburg) 
2. Jürgen Ferner (Duits: Die Strategen) 

VROUWEN RECREANTEN/HOBBY 1: 
1 . Chantal Wellens (Belg: Tonadi) 
2. Zvezdana Kupresak (Ned: IVS Cevelum) 

HEREN RECREANTEN/HOBBY 1. 
1. Karl Heinz Freitag (Duits: SV Wolken ) 
2. Wim Berkelmans (Ned: De Zwaantjes) 

VROUWEN RECREANTEN/HOBBY 2: 
1. Ester van Krey (Ned : TTV Irene) 
2. Karin Ontijd (Esp: Lloret de Mar) 

HEREN RECREANTEN/HOBBY 2: 
1 . Kurt Schneidereit (Duits: TSV Bernauer Bären) 
2. Christian Hauser (Duits : TV Glaishammer) 

SPORTIVITEITSPRIJS : 
A.R.S.P.B. (Belg) 
Marzahner SV (Duits) 

PROMOTIEBOKAAL : 
Fons Bue len s (Ned : GSGH Helmond) 

PS: meer inlichtingen over het toernooi e.d. voor v olgend 
jaar kunt u ook via mij opvragen. (telf. zie col ofon) . 

Eelco Ligtenberg 
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Uit de clubbladen 

In "Actie" het clubblad van T.C.O '78 uit Ossendrecht een 
brandbrief van de redaktie. Het komt geregeld voor dat mensen 
beloven een stukje in te leveren en dat dan niet doen, zodat 
het lege stuk opgevult moet worden met andere informatie . Dan 
komen die mensen alsnog met het beloofde .stukje op de 
proppen! Een probleem dat elke redaktie zal herkennen en niet 
uit te roeien lijkt! 

In het clubblad van Kadans uit Best een oproep "help de vier 
van vier door vier." Het betreft heren-4, een viermansteam 
dat in de vierde klasse onverwacht moeite heeft met 
handhaving, als ex-derde-klassers . Tips , suggesties en 
aanwijzingen welkom. 

In Batgeheimpjes van TTV Waalwijk staat een advertentie van 
een snoerloze boormachine, de Hamstermatic. De boor wordt 
aangedreven door een hamster in een tredmolen. Men kan boren 
door een brandende kaars onder het beestje te houden, extra 
snel boren door twee kaar~en te gebruiken , linksom boren door 
de hamster om te draaien en kloppen door een wijfje bij te 
plaatsen. 

In Shot van Vice Versa '51 wordt gemeld dat men er in korte 
tijd tweemaal in geslaagd is een portemonnée te verduisteren. 
Dan volgt de waarschuwing goed op de spullen te letten "als 
er onbekende personen in de zaal aanwezig zijn" . 
Discriminatie? 

In TIOS-nieuws worden verschillende vormen van gokken 
belicht. De Staatsloterij die maar liefst 40% van het 
ingelegde geld uitkeert, waarvan de winst naar de schatkist 
gaat , terwijl bij de Postcode-loterij en de Algemene Loterij 
Nederland dit geld naar een goed doel gaat. Een lans wordt 
hier echter gebroken voor de Sponsorloterij, omdat de speler 
daarbij zelf kan bepalen waarheen het geld gaat, bv . naar een 
sportvereniging. 

In Tafeltennisb(l)atje van TTV De Rots blijkt de club een 
eigen taal te hebben, die aanmerkelijk compacter is dan ABN . 
'Zou u dat eens voor mij willen herhalen? ' wordt dan 'Wè 
zedde?' 'Zulks ben ik geenszins van plan' wordt 'Mooi nie' en 
'Beste vriend, mag ik even je aandacht?' is 'Hé, 
koni j nenbal ! ' 

In Service van Tanaka de vaste rubriek 11 de top 9W' . Eindelijk 
begint deze redactie iets te snappen van dit fenomeen. Als 
iemand iets opmerkelijks doet binnen de club, wordt een 
bekende artiest/titel-combinatie dusdanig aangepast dat 
insiders de joke herkennen. De titel groen-wit van de Frank 
Bruno-groep schijnt op een boxershort van een niet nader te 
noemen persoon te slaan . 
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In Toffelproat van TTV Ve l dhoven, herstel, van COSMOS/TTVV, 
een verslag van een enquête onder de jeugdleden . Opvallende 
zaken: men wil graag een fietsenstalling zien; 34 van de 59 
ondervraagden weten niet van het bestaan van de jeugdcommis
sie, die de enquête hield. 

De voorzitter van Never Despair begint in ZlJn clubblad 
Endeetje over het niet verschijnen van zijn voorwoord in het 
vorige nummer. De redactie antwoordt hierop dat sommige 
artikelen niet of met grote vertraging zijn verschenen. Maar 
niet getreurd; ze zijn bewaard gebleven in het redactie
archief. Belangstellenden kunnen de artikelen inzien. 

In de Kluts van TTV Stiphout werd verslag gedaan van een 
dreigende bestuurcrisis. Enerzijds ontstond een tekort aan 
ondersteuning in de vereniging en anderzijds een stijgend 
aantal verplichtingen van het zittende bestuur. Het bestuur 
wilde de leden hiervan op de hoogte stellen en hen om onder
steuning vragen. De gehouden bijeenkomsten toonden een lage 
opkomst, maar wel doeltreffend. Er zijn 2 mensen bereid 
gevonden om het bestuur te komen aanvullen en dat is heel 
wat. 

Agenda. 

11/12-06 
18/19-06 
18/19-06 
15/24-07 
02-09 
10/11-09 
11-09 
12-09 
17-09 
18-09 
20-09 

zeslandenwedstrijd 
37e OTTV-toernooi 
open Hongaarse Kampioenschappen jeugd 
Europese Kampioenschappen Jeugd 
Europacup le ronde senioren 
W.K. Studenten (België) 
le ronde kwalificatiemeerkampen jeugd A-B 
start afd. kompetitie week 1 
start landelijke kompetitie week 1 
Stiphout TOP 10 
Europese vrouwen liga 

Kopij voor de volgende Mixed dient 
uiterlijk 20 juni 1994 binnen te zijn. 
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