
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 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. A. Dam (voorzitter) 
A. Koenestraat 11 
4731 EW Oudenbosch 
01652 - 14270 

nummer 7 

Dhr. Chr. van Dijk (penningm.) 
Kennedylaan 36 
5 051 XG Goirle 
013 - 345446 

Dhr. C . van Roosendaal 
(ACL/accom . zaken) 
Lambertushof 9 
5667 SB Geldrop 
040 - 853547 

oktober 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) 

Vàn Veldekelaan 7 
4707 AH Roosendaal 
01650 - 44612 



Redactioneel. 

Door een combinatie van factoren werden WlJ van de redactie 
behoed voor een behoorlijke uitglijer. Tijdens de laatste 
redactievergadering was afgesproken een interview te houden 
met het nieuwbakken AB-lid. Met hem gebeld en een afspraak 
gemaakt, vast wat vragen bedacht, etcetera. Zowat daags voor 
de termijn werd via een toevallig telefoontje ontdekt dat de 
basis voor het vraaggesprek, te weten het deel uitmaken van 
het AB, was weggevallen. De ontmoeting werd dus gecancelled. 
Dus geen interview in dit nummer? 
Jawel! Wij zijn niet voor één gat te vangen. Gesproken werd 
met een heuse Nederlands kampioen , waarvan desondanks niet 
vee l mensen zullen hebben gehoord. Is dat terecht? Lees en 
oordeel zelf. 
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Van het bestuur~ 

ORGANISATOREN GEZOCHT VOOR REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN IN REGIO 
EINDHOVEN EN MIDDEN BRAB.fu~T. 

Voor de regionale kampioenschappen in de twee bovenstaande 
regio's hebben zich nog geen verenigingen aangemeld die deze 
kampioenschappen willen organiseren . 
Aanmelding hiervoor kan gedaan worden bij ondergetekende. 

De regionale kampioenschappen in regio Den Bosch worden geor
ganiseerd door Jeep. In regio West-Brabant worden ze georgani
seerd door Vice Versa '51. 

AANMELDING ORGANISATOREN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 1996. 

Verenigingen die interesse hebben om in het seizoen 1995-1996 
de Brabantse kampioenschappen te organiseren kunnen zich 
hiervoor nu reeds aanmelden. 
De aanmelding moet uiterlijk 15 december in mijn bezit zijn. 
Mochten er meerdere kandidaten zijn, dan zal zo spoedig moge
lijk na deze datum beslist worden welke vereniging de organi
satie krijgt. 

Men moet over een accomodatie kunnen beschikken waar een 60 
tafels geplaatst kunnen worden. 
Het toernooi zal vermoedelijk plaats vinden in het weekeinde 
van 6-7 januari of 13-14 januari 1996. 

Voor eventuele nadere informatie kunt u altijd contact met mij 
opnemen . 

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

NIEUW LID AB AFGETREDEN. 

Anthony Versigny , lid van het afdelingsbestuur, heeft om 
persoonlijke redenen besloten af te treden als lid van het 
afdelingsbestuur. Anthony was belast met de portefeuille 
kadervorming en reglementen. Totdat binnen het afdelingsbe
stuur de v acature die nu ontstaan is, ingevuld is, · zal Adri 
Dam de kadervorming waarnemen. De reglementen worden waargeno
me n door Ria Elshof. Verenigingen die de reglementen op dis
kette toegestuurd willen hebben, kunnen dit aanvragen bij Ria 
Elshof. Hiervoor zal f6,- in rekening gebracht worden. 
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Top 12 . 

Na de verschuiving die noodzakelijk werd omdat meerdere spe
lers in het beoogde weekend i n Maart (Duitse) competitiever
plichtingen hadden, kon dan toch op 1 en 2 oktober jongstleden 
de national e top 12 worden afgewerkt. Vooraf leek een volledi 
ge topbezetting aanwezig, met uitzondering van Patricia de 
Groot, wier blessureleed hopelijk aan de laatste loodjes toe 
is. 
Voor aanvang van het toernooi trad echter de eerste tegenval
ler al op. De grote kanshebber bij de mannen, Danny Heister, 
bleek last te hebben van griep. Niets aan te doen. Een andere 
corifee, Frank Boute, liet de competitiebelangen van zijn club 
Irene prevaleren, maar dit is een schijnkeuze, volgens Igor 
Heller. "We zouden die wedstrijd uiteraard meteen verzet 
hebben. " Tijdens het toernooi vie l vervolgens Ron van Spanje 
geblesseerd uit, een lot dat l ater gedeeld werd door Monique 
Arends. 
Eerste reserve Pieke Franssen bleef zonder overwinningen, al 
pakte hij zowel tegen De Cock als tegen Verhulst een game. De 
tweede invaller deed meer van zich spreken. Niet zozeer door 
opzienbarende prestaties, maar door het feit dat Gert - Jan van 
der Braak in de vijfde game tegen Jan Tammenga de strijd 
staakte. Volgens hem omdat scheidsrechter Pieter van den 
Hammen senior ten onrechte zijn service bleef afkeuren, waarna 
hij gezegd zou hebben dat, als hij toch niet kon server~n, hij 
net zo goed kon stoppen , waar Van den Hammen hartgrondig mee 
instemde. Hoofdscheidsrechter Kuppen kwam eraan te pas en er 
werd overwogen de partij alsnog uit te laten spelen, maar de 
taf el was inmiddels bezet door de dames en in plaats daarvan 
werd Van den Braak uit de uitslag geschrapt. 
Tot zover de perikelen. Was er ook nog sportieve sensatie? 
Nauwelijks . 
Na het wegvallen van Heister en Van Spanje was het duidelijk 
dat uit die poule Haldan en Chen Sung door zouden gaan. In de 
onderlinge plaatsingswedstrijd moest de voormalige Roemeen 
evenwel de volle vijf games spelen tegen de Chinees, die in 
zijn thuishaven dermate luidruchtig werd toegejuicht dat een 
toeschouwer die maar bleef klappen, vanuit de zaal terecht 
werd gewezen . In de andere poule bleek Kobes niet in staat tot ~ 
een stunt, zodat Henk van Spanje en Trinko Keen simpel door
gingen. Van Spanje stond Keen slechts een game toe, zodat de 
beoogde finale Keen-Haldan te vroeg plaats vond. Qua spel was 
dit waarschijnlijk ook de mooiste mannenpartij, waarin Haldan 
uiteindelijk voornamelijk rustiger was dan de jongere Keen. 
Van Spanje rekende af met Chen Sung en stond zo in de eind
strijd tegen zijn oude ·Ve l uwemaatje Ha l dan. Van Spanje nam in 
de eerste game een voorsprong die hij vast wist te houden tot 
de 21, maar daarna was de koek op, en gaf de grotere vastheid 
van Haldan de doorslag. 

Bij de vrouwen was het voor het eerst sinds enige tijd dat de 
grote vier allemaal aanwezig waren. Bondscoach Peter Engel had 
vooraf Vriesekoop, Hooman en Keen al aangewezen voor het world 
cup toernooi. De vierde plaats zou vergeven worden aan Emily 
Noor of Melisa Muller. Sinds het EK schijnt de opinie bij veel 
mensen te zijn dat Nederland nu drie toppers heeft, en dat 
daarna Muller en Noor komen. Mij lijkt dat onzin. Noor speelde 
in het landentoernooi in Birmingham sterker dan Keen, en als 
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een blessure geen roet in het ete n had gegoold, was ze mis 
s chien ook wel heel ver gekomen . Wat Keen kan, kan Noor ook. 
De meeste onderlinge confrontaties z ijn b ij mijn weten de 
laatste jaren door de speelste r uit Oss gewonnen. Nu, op 2 
oktober, was dit de enige ontmoeting tussen de g rote vier 
onderling die niet plaats vond. 
In de poule wist Keen een game te pakken tegen Vriesekoop, en 
verder 18 en 19 te scoren. In de andere poule moest Hooman 
zelfs tot 21-19 in de vijfde om Noor af te schudden . De 21-9 
in de derde game leek meer een uitschieter dan de 31-29 in de 
eerste. 
Kortom, voor de halve finales leek alles vrij open. Mirjam 
Hooman maakte geen erg sterke indruk. Voor de thriller tegen 
Noor had ze ook tegen Muller al over de volle lengte gemoeten. 
De kruisfinale tegen Gerdie Keen besliste ze met 21 - 18, 17-21, 
25-23 en 21-18 in haar voordeel. Bij vlagen speelde ze goed, 
maar dan weer miste ze eenvoudige ballen. Vriesekoop hoefde op 
de andere tafel geen game af te staan aan Noor, maar de game
standen 21-19, 22-20 en 21-17 impliceren toch wel dat het gat 
dat er vroeger lag tussen Hooman en Vriesekoop enerzijds en de 
rest van Nederland aan de andere kant, zo goed als gedicht is . 
Door de grotere overtuiging die het spel van Bettine uit
straalde leek zij favoriet voor de finale. Hoewel haar ver
trouwensman Jan Vlieg wel aanwezig was, werd de coaching 
waargenomen door teamgenote Patricia de Groot. Waar Vriesekoop 
dus tegenwoordig op eigen benen staat, vielen bij Mirjam 
Hooman de bij tijd en wijle radeloze blikken op, die ze Frits 
Kantebeen toewierp. In een wedstrijd die gedomineerd werd door 
unforced errors, leek Hooman alleen in het begin van de derde 
game een kans te hebben. In die fase kwamen er enkele goede 
rallies, maar al snel overheersten de fouten weer. Met 21-13, 
21-15 en 21-17 won Vriesekoop haar zevende Limburg Coupe in 
straight games. 

De organisatie was ditmaal in handen van Van Sloun Interieur 
uit Buchten/Born. Hoe de spelers over de zaal oordeelden, weet 
ik niet, maar de tribunes van sporthal het Anker bieden een 
slecht zicht · op met name de eerste tafels. Wellicht verdient 
het aanbeveling om bij de volgende top 12, in maart alweer, 
meer zitplaatsen in de zaal zelf te creëren. 

Rob Hendrikx. 

Open dag TTV De Mand. 

Afgelopen zondag 4 september was het in de zaal van tafelten
nisvereniging De Mand weer een drukte van belang. Ook nu was 
er weer een open jeugddag, maar dan nu voor de leerlingen van 
de basisscho len welke met Pasen nog niet waren geweest. lüle 
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 konden hiervoor inschrij
ven . Inschrijfformlieren waren in overleg met de schoolleiding 
op de diverse basisscholen verspreid . 
Ook nu waren er weer een tiental verschillende spelonderdelen, 
welke allemaal te maken hadden met een balletje en een batje. 
Voor alle onderdelen waren punten te verdienen . Voor alle 
kinderen die voldoende punten wisten te scoren, was er aan het 
eind een heus diploma. Een veertigtal kinderen had ingeschre
ven en ze beleefden allemaal een zeer leuke en gezellige dag. 
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Naast het s pelen tegen de robot was er onder 
ning met de j eugdtraine r, een oefening om 
mogelij k te laten s t ui ten op he t ba t j e, het 
balletje raken van e en z ak je chips , en z. 

andere een oef e 
de bal zo vaak 

met het ges lagen 

Enthousiast werd er op elk onderdeel gestreden, en dat er 
voldoende tafeltennistalent in groot Vlijmen aanwezig is, werd 
snel duidelijk. 
Ook de gratis consumpties, bestaande uit een frietje, enkele 
glazen fris en een snack, vonden zeer gretig af t rek . 
Veel ouders toonden belangstelling, wat zowel voor de jeugd 
als voor de organisatie een extra stimulans betekende . 
De twaalf vrijwilligers, seniorleden van de vereniging, waren 
aan het einde van de middag nog vermoeider dan de kinderen. 
Het enthousiasme en spelplezier van de kinderen was echter 
voor hen een ruime compensatie. 
Aan het eind van de middag was het, evenals 2e paasdag, weer 
moeilijk aan de kinderen duidelijk te maken dat het echt was 
afgelopen. 
Aan het einde van deze door John van Kempen perfect georgani
seerde dag kon aan alle deelnemende kinderen het diploma 
worden uitgereikt. Dit krijgt beslist een ereplaats gezien de 
inspanning en strijd die er voor werden geleverd. 
Voor TTV De Mand was het de zoveelste gelegenheid om het 
tafeltennis in een wat bredere belangstelling te plaatsen. 
Gezien de zeer vele positieve reacties van zowel de jeugd als 
van de ouders zijn we hierin zeker geslaagd. 
Leverde de eerste open dag, 2e paasdag, direct een achttal 
nieuwe jeugdleden op, het resultaat van deze dag kon nog wel 
eens wat positiever uitvallen . Aangezien uiteraard de ouders 
moeten instemmen, zal dit pas met enkele weken duidelijk zijn. 

Bert van Heerebeek, 
TTV De Mand. 

Europa Cup. 

Bij aanmelden voor het spelen 
van Eur opa Cup (in dit geval 
de Nan cy Evans Cup) geef je 
naas t e en s portief prestatief 
gevoel, toe aan je avontuur
lijke gevoel. Loting bepaalt 
wie je tegenstander zal 
worden. 
Met de reiservaring van vorig 
jaar naar Roemenië nog in het 
gehe ugen, maakten wij ons nu 
op voor de reis naar Kroatië. 
In beginsel enigszins 
huiver ig v anwege de oorlog, maar na uitvoerig geïnformeerd te 
hebben, blijkt het oorlogsgeweld ver verwijderd te zijn van 
Varazdin. Een route wordt gepland en voor je het weet, ben je 
op weg ... 

Woensdag 31 augustus rond de klok van 17. 00 uur neemt onze 
reis een aanvang . Op deze eerste dag zal zo'n 450 kilometer 
moeten worden afgelegd. In de buurt van Frankfurt overnachten 
we en donderdag leggen we het tweede gedeelte van onze reis 

6 



af. In totaal hebben we ± 1300 kilometer gereden als we voor 
Hotel Turist te Varazdin tot stilstand komen. 
Met een hartelijke ontvangst door de voorzitter van STK Mundus 
en een kennismaking met de speelsters en coach sluiten we de 
donderdag af . 

Vrij dag 2 september: de wedstrijddag. Na het ontbijt trainen 
en vervolgens een rondwandeling door Varazdin en ontvangst 
door de Burgemeester. 
Na de lunch een paar uur rust ter voorbereiding op de wed
strijd, die begint om 18.00 uur. 
In geval van spelen van een Europa cup-wedstrijd zeggen de 
spelregels dat de sterkste speelster als eerste geplaatst moet 
worden. Voor de twee overige speelsters geldt dit niet. Mid
dels loting wordt bepaald wie 'thuis' en 'uit' spelen. Dit 
alles leidt tot de volgende opstelling: 

thuis : STK Mundus 
A: Duska Jovicic 
B: Bojana Jagic 
C: Irene Purkat 

plaats ranglijst Kroatië 
10 

28 

uit: Hotak '68 
X: Marlies Somers 

plaats ranglijst Nederland 
11 

Y: Mariëlle van Gool 
Z: Femke Hermus 

17 
16 

De eerste wedstrijd (volgens speelschema A tegen Y) is tussè n 
Duska Jovicic -de sterkste speelster van STK mundus- en onze 
terug van weggeweest Mariëlle van Gool. Mariëlle verliest in 
drie games (21-17, 12-21, 21-16) en er verschijnt 1-0 voor STK 
Mundus op het scorebord. 
Onze grote troef Marlies Somers dient op orde op zaken te 
stellen tegen Bojana Jagic, de twaalfjarige speelster die heel 
wat in haar mars heeft in de toekomst maar nu de zwakke scha
kel vormt voor STK Mundus. En Marlies vervult haar plicht. Met 
6-21 en 10-21 zet ze gelijke cijfers op het scorebord: 1-1. 
De derde wedstrijd is een sleutelpartij voor Hotak: Irene 
Purkat neemt het op tegen Femke Hermus. Femke speelt in volle 
glorie en wint met 16-21 en 13-21. Dan volgt het dubbel, met 
de STK Mundus speelsters Jovicic en Purkat en voor Hotak 
Somers/Hermus. Eveneens een zeer belangrijke partij voor 
Hotak-winst. En het Hotak-dubbel voldoet aan de verwachtingen. 
Met 13-21 en 16-21 komen we met 3-1 voor. Niets staat een 
overwinning nog in de weg, maar wie zal het vierde punt bin
nenhalen? Duska Jovicic tegen Marlies is een fraai staaltje 
tafeltennis. Marlies geeft niet toe, maar het lukt haar niet 
het vierde punt op haar naam te zetten. Met 18-21, 21-18 en 
21-7 gaat het punt naar STK Mundus. Mariëlle gaat in de slag 
met Irene Purkat. Ook zij moet buigen met 21-11 en 21-17 en er 
gaat wederom een punt naar STK Mundus. Maar in de laatste 
partij kan Hotak er op het gemak bij gaan zitten. Bojana Jagic 
heeft geen kans tegen Femke. Zo wordt deze eerste ronde Europa 
Cup voor Hotak met de cijfers 9-21 en 6-21 in winst (4-3) 
omgez e t. 

De vrijdagavond (en een 
gemoedelijke sferen door 
diner, een lekker drankje 
ons overwinningsgevoel. 

stukje van de nacht) brengen we in 
met de Kroatische ploeg. Een goed 
en een frivool muziekje versterken 

Marlies Hotaktrots, Mariëlle met 
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teamgevoel en femke bovenal gelukkig met haar 100 %. 

Op zaterdag komt de realiteit weer aan de orde. Met Jacques, 
in het dagelijks Hotak - leven voorzitter, en Cis, altijd en 
eenwig op stap met het Hotak eerste damesteam, neemt de terug
reis een aanvang en hebben we volop gelegenheid te filosoferen 
over onze volgende Europa Cup-wedstrijd. De tegenstander is al 
bekend: SK Oton Lugansk uit de Oekraïne. 

Zondagavond om 19 . 30 uur stapten we onze 
Meulenblock weer binnen. Moe van de vele 
voldaan over het behaalde resultaat. 

eigen vertrouwde 
kilometers, maar 

Cis Tempelaars. 

Naschrift redactie. 

Inmiddels heeft Hotak ook het duel in de tweede ronde van de 
Nancy Evans Cup afgewerkt . Voor zo'n honderd toeschouwers werd ~ 
in het eigen Meulenblock nipt met 3-4 verloren van de tegen
stander uit de Oekraïne . Zowel Mariëlle van Gool als Femke 
Hermus en Marlies Somers boekten een overwinning en leden een 
nederlaag. Het dubbel ging ook verloren. Toch kan ons inziens 
Hotak terugzien op een zeer geslaagd Europees avontuur . 
Wordt vervolgd ... 

De redactie. 

Jeugd A/B-meerkampen. 

In twee of drie ronden werd gespeeld voor plaatsen in de 
zogenaamde "regionale 11 ronde op 2 7 november a.s . 
De afdelingsfinales die op 25 september en 9 oktober jongstle
den werden gespeeld, leverden de volgende uitslagen op: 

jongens junioren: 
1 D. Wasser (Stiphout) 
2 F. Dammers (Never Despair) 
3 I . Melieste (TCS) 

jongens aspiranten: 
1 T . Stoeldraaijer (TCS) 
2 P. van 't Hof (V .Versa '51) 
3 N. Willemsen (COSMOS/TTVV) 

meisjes junioren: 
1 J . Melissen (Vice Versa '51) 
2 M. Meulenbroeks (COSMOS/TTVV) 
3 S. Clijssen (TIOS '51) 

meisjes aspiranten: 
1 A. Gabeler (Belcrum) 
2 A. vd Broek (Son en Breugel) 
3 F. vd Lans (TTCV/Nedlin) 

jongens pupillen: meisjes pupillen: 
1 R. Wens (Vice Versa '51) 1 K. van Nes (Hotak '68) 
2 S. Schretlen (Never Despair)2 N. Spit (Never Despair) 
3 V. vd Leest (Never Despair) 3 M. Vissers (JCV) 

jongens welpen: 
1 S. Wens (Vice Versa '51) 
2 E. Schön (Belcrum) 
3 R. Kelch (Stiphout) 

meisjes welpen : 
1 L. Konings (Hotak '68) 
2 C. Franken (Hotak '68) 
3 B. Schretlen (Never Despair) 
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Interview. 

Het traditionele vraaggesprek bracht ons ditmaal naar het in 
het land van Maas en Waal gelegen dorpje Rossum. Al snel bleek 
hier geen enkele gemeenteplattegrond aanwezig. Toen ik in een 
café ~vroeg hoe ik naar de Nieuwe Weg moest komen, keek men mij 
verbaasd aan. Nieuwe Weg? Hier in Rossum? Op de vraag wie ik 
dan moest hebben, noemde ik de naam Cor Pellegrom, en prompt 
bleek men alsnog de route te kunnen wij zen . De faam van de 
Nederlands kampioen is dus aanzienlijk in het dorpje, dat in 
de atlas de vermelding (Gld) meekreeg. Vandaar dat mijn eerste 
vraag luidde: 

- Is dit afdeling Brabant of afdeling Gelderland? 
"Brabant. We horen bij de provincie Gelderland, maar qua sport 
zitten we bij Brabant, ook bij het voetbal bijvoorbeeld . Wat 
daar de reden voor is, weet ik niet. Volgens mij begint de 
afdeling Geldeland boven de Waal, en wij zitten hier tussen de 
Waal en de Maas." 

Je bent rolstoeltafeltennisser. Misschien een beetje een 
vreemde vraag: Wat was er eerder: de rolstoel of het tafelten
nis? 
"Eigenlijk het tafeltennis. Een beetje amateuristisch, een 
keer in de week of zo, bij de club, Rotac. Niks bij zanders. 
Toen ging de aandacht meer naar het voetbal uit. Ik heb altijd 
gevoetbald. Toen moest ik naar het ziekenhuis. Ik had klachten 
over een zenuw in mijn nek, die moesten ze isoleren, en toen 
zijn er wat dingen misgegaan. Door die foute behandelingen in 
het ziekenhuis ben ik in een rolstoel beland, en is die dwars
laesie ontstaan. 
Omdat ik erg sportminded ben en toch al een beetje aan tafel
tennis deed, ben ik me toe gaan leggen op tafeltennis, en dat 
ging niet slecht eigenlijk. Van lieverlee kom je erin . Hoe 
beter het gaat, hoe meer zin je krijgt, natuurlijk. 11 

• 

Ben je meteen weer bij Rotac gaan spelen of in de eigen 
competitie van de NIS (Nederlandse Invaliden Sportbond)? 
"Nou, de NIS heeft geen eigen competitie . Het is trouwens 
tegenwoordig de Nebas, de Nederlandse Bond voor Aangepaste 
Sporten . Nebasleden die competitie willen spelen, moeten 
gewoon NTTB spelen. Zeker leden uit de Nederlandse selectie 
zijn verplicht om NTTB te spelen." 

- Maar er zijn wel aparte toernooien? 
11 Ja 1 dat wel . " 

- Wat zijn trouwens de criteria van de Nebas? Hoe gehandicapt 
moet je zijn? 
"Ja, da's moeilijk. Ik heb gisteren een toernooi gehad in 
Stiphout. Daar ben ik derde geworden in klasse 1, da's best 
wel goed eigenlijk voor een rolstoeler . Tja, daar doen er mee, 
die lopen misschien nog wel harder dan jij. Die mankeren voor 
het oog niks, maar ze zullen best wel wat hebben . Volgens mi], 
als je een medische verklaring van een dokter hebt, kun je al 
meedoen, zeker in Nederland. Internationaal ligt dat iets 
anders. Daar speel ik alleen tegen rolstoelers. Maar in Neder
land zijn er die maar een paar. Internationaal speel ik alleen 
tegen rolstoelers, in mijn eigen klasse, klasse 3. Dat zijn 

9 



mensen die vanaf hun middel ongeveer verlamd ZlJn. De meesten 
zijn dwarslaesiepatiënten, die hebben dus de zelfde moeilijkhe
den. Dat is het eerlijkst en het mooiste eigenlijk . " 

Hoe kun je een rolstoeler vergelijken met iemand met ·één 
arm? 
"Dat kun je ook niet wegstrepen tegen elkaar. In Nederland 
worden de klassen ingedeeld op sterkte. Ik speel in klasse 1, 
de sterkste klasse, en daar heb je al gauw weinig rolstoelers 
en veel lopers. Da's voor mij toch weer een uitdaging om 
daarvan te winnen." 

- Welk niveau speel je in de NTTB? 
"Vierde klas. We zijn drie keer op rij tweede geworden en toen 
hebben we de promotiewedstrijd verloren. Rotac is een club met 
puur mensen uit Rossum. We hebben zo'n 55 leden en die spelen 
bijna allemaal competitie. Maar daarnaast train ik ook bij 
Never Despair, want de trainingsmogelijkheden zijn hier niet 
geweldig. We hebben de zaal, een dorpshuis, twee keer. Op 
vrijdag competitie en op donderdag vrij spelen. We hebben geen 
trainer. En omdat ik bij de selectie zit, moet je bij een 
erkende trainer spelen, Jo Kuijs, dus. Daar kom ik al een jaar 
of vier, vijf. Ik train daar met de jeugdselectie. " 

- Vind je dat de mindervaJidensport voldoende aandacht krijgt 
in Nederland? 
"Natuurlijk niet, maar dat probleem heeft tafeltenni s sowieso 
ook al . Hoe meer aandacht, hoe meer sponsors en mogelijkhedeti ~ 
om te trainen en wedstrijden in het buitenland te spelen . " 

- Zijn er sporten die bij uitstek geschikt zijn voor minderva
liden? 
"Ja, tafeltennis, basketbal, tennis, zwemmen. In 1996, in 
Atlanta, gaan ze basketbal, tafeltennis en nog iets, ik meen 
zwemmen, integreren met de gewone Olympische Spelen. Normaal 
zijn de Paralympics na de Spelen, maar nu tegelijk . Dan krijg 
je meer aandacht. Basketbal en tafel tennis zijn ook sporten 
waar goed naar te kijken is. Er zijn ook sporten van de Nebas, 
waarvan ik zeg: nee, dank je wel. Die hoeven niet op televi 
s ie . . Bodja, bijvoor beeld. Dat kent bijna niemand, en dat is 
maar goed ook. Dat is een soort jeu de boules voor mensen die 
heel erg spastisch zijn. Daar staat een begeleider bij, die 
moet ze laten schrikken, want zelf kunnen ze eigenlijk niks, 
en dan moet die bal dicht bij dat andere balletje komen . 't Is 
leuk voor die mensen dat ze het doen, maar het moet niet op 
televisie, want het is geen topsport natuurlijk." 

- Wat is topsport ? 
"Als je vier, vijf keer in de week traint, en je zit bij de 
national e top en de Europese en wereldtop , dan ben je dus met 
topsport bezig." 

- Hoe z ijn in het algemeen in de (onze) sport de voorzieningen 
voo r mindervaliden? 
"De grote sporthallen zijn a, l tijd wel goed aangepast. Daar is 
altijd een aangepaste wc. Bij Nebastoernooien is het natuur
lijk altijd goed geregeld. Dat .. zou . wat zijn als het niet zo 
was. Maar bij NTTB-toernooi en wordt vaak het inval identoilet 
gebruikt als opslagruimte, en . zit dus op slot. Daar moet je 
dan even achterheen." 
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Is het toeval dat bij sommige clubs meerdere mindervaliden 
spelen? 
"Nou, als je Nebastoernooien wi l t spelen , moet je lid zijn v an 
een Nebasvereniging. Rotac is omwille van mi j lid geworden van 
de Nebas." 

Ik heb wel eens van mensen gehoord dat ze moeite hebben om 
voluit te spelen tegen een mindervalide. 
"Ja, wat moet ik daarmee? Ik pak ze dan nog harder aan. Dan 
moeten ze wel voluit. Ik wil winnen, en ik neem aan dat .die 
ander ook wil winnen." 

- Je bent Nederlands kampioen geworden 
"Ja, de nationale top was er, alle rolstoelers. Dat was 21 
Mei, bij Irene." 

- Vinden die toernooien verspreid door het land plaats, of op 
vaste plaatsen? 
"Heel onregelmatig . Vorig jaar was het er niet, wel een top 12 
voor de rolstoelers, die heb ik ook gewonnen. In '92 was het 
er wel, toen heb ik het ook gewonnen, en daarvoor was het er 
weer een hele tijd niet geweest. Er zijn gewoon weinig vereni
gingen die het willen organiseren . In '92 was het in Rotter
dam, in '93 de top 12 in Gouda, en nu bij Irene, niet echt een 
vaste pla ats." 

- Je zei dat je bij de wereldtop hoort. 
"Mi jn eerste toernooi was het EK in '91, toen zat ik een half 
jaar bij de selectie en mocht ik mee naar het EK in Salou, 
daar kwam ik bij de laatste zestien. Dat was om ervaring op te 
doen . In '92 waren de Paralympics in Barcelona, dat was prach
tig. Toen zat ik bij de laatste acht in de open klasse, dat 
was heel goed. Daarna nog een paar open toernooien. Dit jaar 
zouden de wereldkampioenschappen in Amerika ziJn, ma-ar die 
gingen niet door. Ze konden de organisatie niet rond krijgen. 
Aankomend jaar is er een EK, maar waar weten ze nog niet. En 
dan in '96 Atlanta." 

- Zijn er bepaalde landen die er mondiaal uitspringen? 
"Ja, Duitsland, Frankrijk, Amerika, Korea. Maar ja, in Duits
land heb je zoveel rolstoelers, dan schiet het niveau ook 
omhoog. In mijn klasse zit een aantal spelers die aan elkaar 
gewaagd ZlJn. Die worden dik gesponsord, die Duitsers en 
Fransen. Zo'n Duit ser komt voor een toernooi in een v liegtuig 
naar Frankrijk, en daar stapt hij dan in een gereedstaande 
BMW." 

- De v a lide toptafeltennissers gaan naar Duitsland. Zit er dat 
voor jou ook in? 
" Ik heb gisteren nog met de Belgische bondscoach gesproken, en 
d i e vond mij flink vooruitgegaan. Hij vroeg of ik geen zin had 
om in België te komen spelen. Daar is een sterke rolstoelcom 
petitie, met een brede top, niet echt een of twee uitschie
ters. Maar ja , het zijn wel afstanden elke keer. Met een goeie 
kilometervergoeding heb ik er wel oren naar . Ik rijd zelf, dus 
dat is het probleem niet, maar ciie afstanden ... " 

- Hoe is de Nederlandse selectie opgebouwd? 
"Je hebt een A- en een B-selectie. De B moet zorgen voor de 
doorstroming naar de A. De A-selectie is voor internationale 
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wedstrij den . In de voorbereiding op belangr1jke toe r nooien 
hebben we vaak een training sweekend, de .. l aatste keer in Gouda. 
Meestal is het in Tiel. We hebben een bondscoac h e n t wee 
assistenten. De coach is sinds kort Janine Timmer. Eerst 
hadden we Dike K~en, d i e was echt goed . En een van de assis
tenten is Frans Twardy uit Budel. De training is best zwaar e n 
de begeleiding goed. We _hebben conditietraining en tegenwoor
dig ook mentale training, .· maar dat hoeft voor mij niet . Maar 
anderen hebben er wel profijt van, blijven rustiger, niet zo 
opgefokt." 

- Is er nog iets dat je kwijt wilt? 
"Eh ... dat ik blij ben met Never Despair, dat ik daar terecht 
kan om te trainen. Maar competitie speel ik bij Rotac." 

Rob Hendrikx. 

Meppers jubileert. 

ROBIJNEN JUBILEUM VAN T.T.V. DE MEPPERS 

Een week na de Brabantse Dag liep Heeze wederom vol, dit keer• 
om het 40-jarig bestaan van de tafeltennisvereniging de Mep
pers te vieren. "Een 40-jarig bestaan, dus vier dàgen feest" 
zegt Ad Peeters, penningmeester van de club. 
Op donderdag 1 september werd een bestuursdag georganiseerd. 
Vrijdags · een optreden van de 70-jarig jubilerende fanfare St. 
Nicasius uit Heeze met aansluitend het Joola-show-team m.m .v . 
~ettine Vriesekoop, Frank Boute en Jan Vlieg. 
Die zaterdag werd er eerst gefruhschopt, daarna een fiets· 
oriêntatie-tocht gehouden met daarop volgend een receptie en 
tot slot een feestavond met barbeque. Er was een entertainer.· 
ingehuurd, oud-leden waren uitgenodigd, senioren en jeugd 
hadden acts ingestudeerd en er werden leden gehuldigd. En · of 
het ailema·ai nog niet genoeg was: Op zondag konden leden als 
afsluiter nog deelnemen aan het koppijntoernooi. 

De geschiedens van de Meppers. 
In september 1954 werd er door de bestuurders van de Katholie
ke Arbe'iders Jeugd besloten om de toenmalige jeugd meer ver
tier te bieden. Zij stapten naar de aannemer en kregen het 
voor elkaar dat voor een zacht prijsje twee taf els werden 
gekonstrueerd. Schilderen deden ze zelf. 
Het ping-pon~en bègon in de "fireliet", maar al gauw werd een 
echte club opgericht. Er werd verhuisd naar de gymzaal van de 
oude jongensschool (huidige mortuarium) en met vijf teams werd 
er begonnen met het spelen van de bondscompetitie. 
Daarna ging de vereniging naar het verenigingsgebouw (het 
bondsgebouw) waar bij hard regenen de tafels moesten worden 
verplaatst en emmers neergezet. Het was er erg klein en koud 
en er moest flink worden gestookt. Met een paar man werd er 
e en echte tafeltennisvereniging van gemaakt onder supervisie 
van de KAJ met als naam TTV KAJ' De Meppers, later kortweg: De 
Meppers. 
In 1967 konden de Meppers eindelijk een grotere ruimte huren 
in het St . Maartenshuis (nu brandweerkazerne) en kwam de 
vereniging tot bloei. Het aantal leden ging met sprongen 
omhoog en onder leiding van trainer Thieu van Vroenhoven 
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promoveerden het e e rs te herenteam naar de lande li j ke kompet i 
tie . Ook het eerste meisjest eam ging lande l ij k spelen en later 
promoveerden ook nog het eerste dames t eam naar d e landelij ke 
kompetitie. 
Omdat er in het gebouw geen douche - en kleedruimten aanwe zig 
waren en de vereniging uit haar jasje groeide, werd de gemeen
te Heeze verzocht om een eigen lokatie te bouwen. Dit · ging 
helaas niet door. In 1976 werden de Meppers in de nieuwe 
sporthal geplaatst. Er werden "transfers " gedaan en veel goede 
spelers verhuisden zo zoetjes aan naar andere verenigingen. 
Het 25-jarig bestaan van de De Meppers werd in 1979 een feit . 
Het bestuur van de N. T .T . B. benoemde wegens bij zonde re ver
diensten Jan Berkers en Jan Scheenen in de Ereraad in respec
tievelijk Zilver en Brons. 
Door de jaren heen werd er naast tafeltennis ook aan allerlei 
andere activiteiten deelgenomen: organisatie van het tuin
feest, zomeravondvoetbal, de carnavalsmiddag, Dutch tennis, 
kegelavond, etc, etc. 

Momenteel telt de vereniging bij de bond 3 seniorenteams en 4 
jongesteams. Voor het eerst sinds jaren zijn er meer jeugdle
den dan senioren. 

Drie voorzitters in 40-jarige bestaan. 
Opmerkelijk is niet alleen dat er in 26 jaar slechts 3 voor 
zitters zijn geweest, nog vreemder is het dat er de laatste ~4 
jaar geen voorzitter meer aanwezig is binnen de vereniging! 
Sinds 1980 wilde niemand voorzitter zijn. Niemand binnen het 
bestuur wilde het voortouw nemen om de zaak uit te bouwen en 
durfde die tijdsinvulling eraan te geven welke ervoor staat. 
Desondanks loopt alles toch door. 
Bij bestuursvergaderingen is er een gespreksleider en afhanke
lijk van de activiteit is er een roulerend "voorzitter". Die 
mensen van die betreffende commissie regelen dit dan onder
ling . 

Organisatie van de Zuidnederlandse. 
De Meppers zijn begonne n met het organiseren van het Paastoer
nooi . Deelname hieraan was enorm groot. Later liep het aantal 
inschrijvingen terug. Toen werd er in 1977 ingeschreven voor 
de organisatie van de Regionale Eindhovense Kampioenschappen. 
Dit werd zo'n 5 à 6 jaar georganiseerd, totdat de vereniging 
Belcrum te Breda zich terugtrok voor de organisatie van d e 
Zuid Nederlandse Kampioenschappen. Er werd contact opgenomen 
met de lande lijke Commissie Toernoo ien en Wedstri j den en tot 
nu toe wordt de Zuidnederlandse door de Meppers georganiseerd 
(voor de 16e keer ) . 
Helaas loopt de interesse voor de senioren enorm terug door de 
overv loed van toernooien die er gehouden worden. Dit jaar werd 
er daardoor voor het eerst geen seniorentoernooi georgani
seerd . 

Doelstelling van de vereniging . 
Allereerst een e igen home proberen te realiseren, want . een 
goede, maar vooral gezellige accomodatie is van enorm groot 
belang voor een vereniging. Daarna zullen er zeker meer leden 
komen. Als er meer jeugd komt, krijg je vanzelf doorstroming 
naar een hoger presta tiepeil. 
Gelukkig is he t verhe ugend te we ten dat het b e stuur een gede -
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gen plan heeft ontwikkeld om, samen met de i~doclub en kor f
balvereniging , tot een eigen sportruimte te k;men. 
Omdat de tafeltennisvereniging in Heeze in het verleden al 
zoveel moeite heeft gedaan om een eigen ruimte te krijgen en 
dit tot op heden steeds niet gelukt is, hopen wij van Mixed 
van harte dat het De Meppers na een 40-jarige bestaan dit keer 
wel zal lukken. Veel succes toegewenst! 

Lydia van Oirschot. 

Het nut van EHBO. 

Op vrijdag 23 september jongstleden vond in de vierde klasse H 
bij de heren de wedstrijd JCV 7 tegen OKI 6 plaats. 
Nou en? zult u zeggen. 
Het feit dat het een wedstrijd uit mijn eigen poule betrof, 
zal het voor u nog steeds niet interessant maken, maar dat 
verandert spoedig. 

Bij een stand van 3-4 in het voordeel van OKI, in de achts te 
partij tussen Rikkert van der Voort en Leo van de Ven, kreeg 
deze laatste een acute hartstilstand ten gevolge van zuurstof
gebrek. 
Nadat ik het nieuws bij mijn eigen club al had gehoord, be
reikte mij een brief van Stanley Verbeek, secretaris van OKI, 
die de nodige informatie bevatte: 
"Door snel handelen van een drietal mensen, te weten dhr. 
Leermakers, Joost Hettinga en Joris Vrensen, kon Leo gereani
meerd worden . Later is Leo van de Ven met een ambulance naar 
de intensive care-afdeling van het ziekenhuis in Den Bosch 
gebracht. Inmiddels is Leo van de Ven overgeplaatst naar het 
Diaconessenziekenhuis in Eindhoven en maakt hij het naar 
omstandigheden goed." 

Inmiddels heb ik van Leo's teamgenoot Peter van Daal begrepen 
dat Leo al weer thuis is en het redelijk goed maakt, al heeft 
hij moeite met lachen. Tijdens het reanimeren heeft men name
lijk zijn ribben gebroken! Ook zijn geheugen functioneert nog 
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e re en evenwe om aan i onge u ig voorva~ op eze p aa s 
aandacht te schenken, is de slotpassage uit de brief van 
Verbeek, die ik hierbij integraal plaats : 

"Als bestuur van TTC OKI zijn wij bovengenoemde mensen van het 
'reanirnatieteam' bij zonder dankbaar voor hun getoonde inzet. 
Tevens roept dit bij ons de vraag op hoe dit afgelopen was als 
er niemand was geweest die reanimatie had kunnen toepassen. 
Zijn er bij andere tafeltennisverenigingen ook mensen die 
kunnen reanimeren? 
Het zou denk ik voor veel verenigingen nuttig zijn als ze eens 
inventariseerden of er onder hun leden mensen zijn die kunnen 
reanimeren of een EHBO-diploma hebben. " 

Waarvan acte. 

Rob Hendrikx. 

P.S. Beterschap, Leo! 
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Stiphouts tafeltennisgala. 

Zondag 18 september vond de tweede editie plaats van het 
Stiphouts tafeltennisgala. Werd vorig jaar nog gekozen voor 
een regionaal deelnemersveld, dit jaar lag het accent meer op 
de echte top. 
Door het afzeggen met een blessure door titelverdedigster 
Bettine Vriesekoop werd de indeling wat veranderd. Hetzelfde 
gebeurde bij de heren waar de afgemelde Thierry Cabrera werd 
vervangen door drievoudig Nederlands kampioen Danny Heister . 
Die had wel een uitnodiging gehad, maar dacht een Europa Cup
wedstrijd te hebben op die dag. Toen hij ontdekte dat die 
partij op zaterdag werd gespeeld, zat het deelnemersveld in 
Stiphout al vol. Door de afmelding van de Belg kwam er alsnog 
een gaatje, wat voor de organisatie aanleiding was Heister in 
Duitsland op te gaan halen. 

Verrassend attent was het feit dat alle deelnemers in hun 
eigen taal welkom werden geheten. En dat omvat te toch niet 
alledaagse talen als Russisch, voor Elena Timina, en Chinees, 
voor de nieuwe Van Sloun-speler Wang Wei. 
Om met deze laatste maar te beginnen, hij vormde de meest. 
t egenvallende speler van de dag . Aangekondigd als nummer tien 
van China bleven de prestaties van de "Europees" spelende Wei 
onder de verwachtingen. Wel aantrekkelijk was het spel van de 
jonge Belg Kevin Vissers, die het mannen als Bottram en Ver ~ 
hulst toch moeilijk maakte en die potentie lijkt te hebben uit 
te groeien tot een grote. Datzelfde mag beweerd worden van 
Jörg de Cock, maar tegen De Boer, Chen Sung en Pastoors kon 
hij dat niet waarmaken. Daarom waren de laatste poulewedstrij
den haast een formaliteit, en alleen maar bedoeld om de plaat 
sing van de kruisfinales te bepalen. In de ene groep was 
Trinko Keen sterker dan Jos Verhulst en in de anders: groep 
overwon Heister Chen Sung . 
Bij de dames hetzelfde beeld. In de ene poule won Diana Bakker 
steeds een game tegen zowel de Russische topverdedigster 
Timina als tegen de Belgische Cécile Ozèr, maar het volstond 
niet voor een verrassing . In de andere poule speelde Melissa 
Muller tegen Emily Noor en vooral tegen de EK-tweede Gerdie 
Keen vaak schitterende rallies, maar ze kwam beide malen net 
tekort voor de winst . Noor versloeg Keen en in een lange , 
tactische driegamer pakte Timina de kleine Waalse in. 
Na twee duidelijke overwinningen in de kruisfinales mocht Jos 
Verhulst zijn ploeggenoot Chen Sung verslaan in een goeie pot 
voor de derde plek . De mannenfinale was dus Keen tegen Heis
ter , altijd een mooie partij. Zo ook ' nu, maar het moet gezegd: 
alle fraaie punten kwamen van de Nederlands kampioen. In beide 
games opende Heister sterk, waarna Keen in het middengedeelte 
van de game aansluiting kon vinden. Daarna was het echter 
Heister die doorstootte naar de gamewinst . Twee dingen vielen 
me met name op aan zijn spel. Als Keen hem onder druk zette, 
wist hij niet alleen de bal terug te brengen, maar hem nog 
zodanig te plaatsen dat hij het initiatief weer over kon 
nemen. Verder was daar die netbal van Keen, die door Heister 
vrijwe l van de grond werd geplukt ~et de backhand en dusdanig 
laag op t af e l werd gebracht dat Keen hem in het net stak. 
Heister was scherp. Toen hij in de poule de tweede game inle
verde bij De Boer, leek hij in de beslissende game een tandje 
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bij te schakelen . Gevolg: 21 - 8 . Heister lijkt. klaar voor de 
top--12 in Born. 
Gerdie Keen zei destijds geluk te hebben gehad op het EK door 
alleen maar aanvalsters te ontmoeten. Tege n verdedigsters zou 
ze niet kunnen spelen. Een van de beste van Europa, El ena 
Timina, is nu teamgenote van haar en dus ook trainingspartner . 
Keens spel is er al op vooruit gegaan, maar ze verloor toch 
net van de met een Nederlandse journalist getrouwde Russische . 
Op de andere tafel klopte Noor Ozèr, zodat Keen "brons" mocht 
pakken tegen de frêle Belgische, die met haar felle steekbal
len en goede reflexen een aantrekke l ijk, maar behoudend spel~ 
letje heeft . 

. Noor speelde goed in de finale, die waarschijnlijk enkele van 
de beste rallies van de dag opleverde. Noor heeft een goede 
topspin en de harde afmaakklap die nodig lij ken voor winst 
tegen de taaie verdedigster. Maar het in stelling brengen van 
die smash was een onoverkomelijk probleem. Ik heb slechts 
eenmaal een mep gezien. Voor de rest was ze afhamkelij k van 
spin en nog eens spin, omdat Timina er op fantast i sche wijze 
in slaagde al haar kapballen, forehand en backhand, met zwart 
of rood rubber rakelings over het netje te doen scheren. En al 
te voorzichtig mag je als aanvalster ook niet worden, want de 
Russische heeft nog meer wapens. Vele malen liep zij feitelij k 
om haar forehand heen, om vanuit die positie met een backhand
tik, meestal parallel, te scoren . Die slag was reuzevast, en 
belandde vier van de v ijf keer op het uiterste puntje van de 
tafel. Timina, verdiende winnares in een spannende, kwalita
tief hoogstaande wedstrijd, is een aanwinst voor het Neder- . 
landse tafeltennis. Zich oppeppend in de wedstrijd, afwisse
lend in Russisch en Engels hardop klagend bij een gemiste bal , 
wekte ze de indruk moeite te hebben met het spel van haar 
tegenstreefsters. Maar de ontspannen knipoog die ze haar man 
toezond, meteen na het winnende punt, leek daarmee in tegen
spraak . Helaas zal de materiaalspeelster nog niet meedoen met 
de aanstaande top-12, maar hopelijk is zij present bij het 
Nederlands Kampioenschap. De spanning en aantrekkelijkheid van 
het toernooi zouden er op vooruit gaan. 

Rob Hendrikx. 
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Varia" 

DAMESCOMPETITIE. 
Dit seizoen is er helaas geen 4de klasse meer bij de dames
competitie. Dit is slechts een tijdelijke situatie, want door 
een verzwaarde degradatieregeling (teams die 4de, 5de of 6de 
worden degraderen automatisch) zal het probleem volgend sei
zoen weer opgelost zijn. Oorzaak hiervoor is de enorme reisaf
stand die de bond de laagste competitiespeelster wil besparen. 
Jammer alleen dat hierdoor de onderlinge verschillen zijn 
vergroot. 

AFDELINGSTRAININGEN. 
Enkele weken terug is er in rond de tafel een oproep geplaatst 
voor het aanmelden van jongens en meisjes voor de korte series 
afdelingstrainingen . Herinner de trainers en technische com
missies hier nog eens aan . Voor informatie: Rond-de-tafel 2 
of: Ad Jonkers: 013-344780 

PLATTEGRONDJ-ESBOEKEN . 
Er is weer een nieuwe editie van het bekende plattegrondjes
boek verschenen. Van alle Brabantse tafeltennisverenigingen 
die NTTB-competitie spelen is hierin een stadsplattegrond 
opgenomen. Verenigingen kunnen dit boek bestellen bij Cees van 
Roosendaal, 040-853547. De prijs van dit boek is fl. 5,00 plus 
verzendkosten. Deze kosten worden via de afdelingspenningmees
ter aan de vereniging in rekening gebracht. 

REGLEMENTEN. 
De regel die momenteel voor veel verwarring zorgt, is die van 
het 11 volleren 11

• Internationaal gold het al langer niet meer 
als fout. Per 1 september j 1. is dat ook zo in Nederland. 
"Volleren" is het slaan van de bal zonder dat deze, na de 
laatste slag van de tegenstander, jouw helft heeft geraakt. 
Krampachtig het batje wegtrekken bij een afzwaaier van de 
opponent hoeft dus niet meer. 
Wèl geldt als fout het zogenaamde 11 blokkeren 11

• Dat is wanneer 
een speler de bal raakt voordat de bal zijn eindlijn is gepas
seerd of zijn helft heeft geraakt. In gewone taal: als je de 
bal verhindert om de taf el te raken, als je de bal raakt, 
terwijl die 11 het nog had kunnen doen 11

• 
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Nieuwbouw TTCV/Nedline 

NIEUWBOUW TTCV/NEDLIN TE VEGHEL VORDERT GESTAAG. 

Na l~ jaar voorbereiding is in februari 1994 door de Algemene 
Ledenvergadering (A.L.V.) van TTCV/Nedlin het besluit genomen 
dat er een nieuwe tafeltennishal gebouwd zal gaan worden. De 
in juni 1993 ingestelde bouwkommissie wist de vergadering 
ervan te overtuigen dat nieuwbouw een haalbare zaak zou zijn, 
mits de leden bereid zouden zijn om de handen uit de mouwen te 
steken. Door de nodige zelfwerkzaamhe i d zouden de kosten in de 
hand gehouden kunnen worden. 
Voorafgaande aan het definitieve besluit heeft er veel overleg 
plaatsgevonden, zowel intern (bestuursleden onderling en van 
bestuur met de bouwkommissie) als extern (bestuur met advi
seurs, geldschieters en gemeente Veghel). 

Medio 1992 gaf de 'huurbaas' van de huidige tafeltennisakkom
modatie aan de Rijksweg dat hij het gebouw/de lokatie graag op 
korte termijn weer zelf in gebruik wilde nemen om een kantoor
pand te realiseren . Kontraktueel kon TTCV nog tot september 
1994 blijven zitten en tevens lag er nog een optie voor de 5 
jaren daarna. Door voorzitter Hein Timmermans is de wens van 
de huurbaas aangegrepen om te gaan ijveren voor een def ini
tieve oplossing van de huisvestingsproblemen. Immers, TTCV 
heeft vanaf 1964 toen de vereniging werd opgericht van een 
aantal verschillende akkommodaties gebruik moeten maken. Het _ 
feit dat er op dat moment al 8 jaren gebruik gemaakt was van 
één en dezelfde akkommodatie was al een unicum. 

Aanvankelijk werden de voelsprieten vooral uitgestoken in de 
richting van bestaande gebouwen, die met enige verbouwings 
werkzaamheden tot een volwaardige tafeltennishal omgebouwd 
zouden kunnen worden. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden van 
nieuwbouw bekeken. Bestaande gebouwen bleken in Veghel niet 
beschikbaar te zijn en aanvankelijk leken nieuwbouwplannen ook 
te duur te zijn. 

In juni 1993 is een bouwkommissie van 4 ter zake kundige TTCV
ers ingesteld. Vanaf dat moment zijn de plannen in een stroom
versnelling geraakt en kon er in oktober een plan aan het be
stuur voorgelegd worden, dat de toets der kritiek kon door
staan en bovendien financieel haalbaar leek. In november is 
dit aan de A.L.V. voorgelegd. Een definitieve goedkeuring kon 
de A.L.V. nog niet aan de plannen geven, omdat de financiële 
onderbouwing nog niet geheel rond was. Half januari 1994 was 
dit wel zo ver, waardoor in februar~ een extra ledenvergade 
ring belegd kon worden. In deze bijeenkomst zetten de leden 
het licht definitief op groen, waardoor kontrakten met ge
meente, Stichting Waarborgfonds Sport (S.W.S .) en hypotheekin
stelling getekend konden worden. 

Enkele belangrijke punten, die de positieve beslissing om te 
gaan bouwen, vergemakkel ijkt hebben: 
- een eenmalige subsidie van de gemeente Veghel; 
- medewerking van de Stichting Waarborgfonds Sport om geduren-

de 15 jaren garant te staan voor de helft van het hypotheek
bedrag; 

- medewerking van de gemeente Veghel om gedurende 25 jaren ga-
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rant te staan voor de andere helft van het hypot heekbedrag; 
- toezegging van de gemeente Veghel dat de vereniging een stuk 

grond in erfpa cht kan krijgen, gelegen in het Prins Will em 
Alexander Sportpark; 

- toezegging van het Nationaal Fonds Sport Gehandikapten dat 
de vereniging een subsidie zal krijgen, mits een aantal 
extra voorzieningen voor de gehandikapte leden aangebracht 
wordt; 
toezeggingen van een aantal leden dat zij mee zullen helpen 
om diverse werkzaamheden uit te voeren; 

- toezeggingen van een aantal leden om regelmatig een bedrag 
in het 'obligatiefonds' t e zullen storten. De bedragen 
worden in de 10 jaren ná het gereedkomen van de nieuwbouw 
zonder rente terugbetaald. 

Na diverse diskussies met de gemeente Veghel (o.a. over de 
exacte ligging van het gebouw, over de vraag wie het bodemon
derzoek voor zijn/haar rekening zou moeten nemen) was het eind 
mei zo ver, dat de eerste spade de grond in kon. De fundering 
is vervolgens geheel in eigen beheer door eigen leden uitge
graven . 
Half juni kon reeds gevierd 
worden dat het hoogste punt 
bereikt werd (de basis van 
het gebouw is een staalkons
truktie met kant-en-klare 
elementen) en vóór de bouw
vakvakantie was het gebouw 
nagenoeg dicht . Met een ge
rust hart kon iedereen een 
viertal weken met vakantie 
gaan. 

Vanaf half augustus draait Foto: Paul van Berkel, Veghel. 

de (beton)molen weer op vol-
le toeren. De binnenmuren 
v an kantine, keuken en kleedloka l en met douches worden opge
trokken en het is de planning dat alle binnenmuren in septem
ber verder afgemetseld worden. Daarna resten er nog veel 
werkzaamheden 1 waarvoor een beroep op de leden gedaan moet 
worden. 

Het is de planning dat tus
sen de be i de kompetitiehelf
ten in de grote verhuizing 
plaats zal gaan vinden. Er 
wordt na ar gestreefd dat de 
tweede helft van de huidige 
kompet itie gespeeld zal wor
den in ons nieuwe tafelten
niscentrum. In de loop van 
het voorjaar willen we een Foto: Paul van Berkel, Veghel 

keer de deuren openzetten 
voor kollega-verenigingen en 
andere geïnteresseerden. Jullie horen daar nog van. 

Harrie p~erlings, 
sekretaris TTCV/Nedlin. 
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Uit de clubbladeno 

Bij de redactie van het Clubblad van TTV Belcrum is geen 
enkele reactie binnengekomen voor de samenstelling van een 
Belcrum-top 100 . Nu probeert men het opnieuw. Tevens is de -. 
club op zoek naar een oude, goed functionerende ijskast. 

Shot van Vice Versa '51 heeft een nieuwe (verkleinde ) lay-out. 
In de eerste uitgave worden leden opgeroepen om adverteerders 
te werven om de hele binnenkant van de omslag te kunnen vullen 
met advertenties. Reeds bij het volgende nummer, een week 
later, was die wens vervuld. Het kan dus wel ... 

In Toffelproat van COSMOS/TTW wordt melding gemaakt van het 
feit dat Jörg de Cock bij de kick-off voor het nieuwe eredivi
sieseizoen de aanmoedigingsprijs heeft ontvangen als talent 
van het jaar. Trainer/ coach Jack Aarts werd tweede bij de 
verkiezing van coach van het jaar . 

In Service van Tanaka breekt Toffe Thomas een lans voor lagere 
prij zen in de kantine. Het huidige prijsniveau benadert dat 
van de horeca, en dat kan niet de bedoeling zijn. Met name bij 
jeugdaangelegenheden zou de frisdrank goedkoper kunnen . Anders · 
neemt men immers zelf de drank mee, en wordt er helemaal niets 
verdiend. 

In Kluts van TTV Stiphout wordt melding gemaakt van de hinder 
die omwonenden ondervinden van Stiphouse-gangers. Tip van het 
bestuur aan de leden: minder hard praten en brommer pas ver
derop starten. 

In Batgeheimpj es van TTV Waalwijk enkele 
voor de gelegenheid een taf el tennisjasje 

moppen die speciaal 
hebben gekregen. De 

leukste: 
- Die speler 
- Zo! Speelt 

Nee, wij 
geeft. 

viert bij onze club zijn zilveren jubileum. -
die hier al vijfentwintig jaar? 
zijn de vijfentwintigste club die hem een kans 

D'n opslag van TTV De Bron bevat een heus toep-reglement. Dit 
edele kaartspel wordt blijkbaar veel beoefend, want van een 
zestal toptoepers (o f toeptoppers) worden profielen gegeven, 
met door hen gepraktizeerde tactieken en tips voor tegenstan
ders. 

In Tafeltennisb(l)atje van TTV De Rots een eerste deel van een 
feuilleton over de Zweedse tafeltennisschool. 11 

••• levert 
Zweden op dit moment de sterkste tafeltennisspelers van Euro
pa. Optimisten verwachten zelfs dat zij op korte termijn in 
staat zijn de hegemonie van China te doorbreken." 
??? Genoemd artikel blijkt dan ook al uit 1984 te stammen. De 
Chinese hegemonie ligt ver achter ons. 

Irene Sirene heeft een nieuwe opmaak en een nieuwe redacteur. 
Hij maakt in zijn inleiding gewag van de bestuurscrisis die 
Irene dreigde te gaan beleven. Ter elfder ure bleken enkele 
mensen bereid bestuurs- en commissieplaatsen te bezetten. 
Binnenkort waarschijnlijk meer hierover . 
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Ook bestuurlijke probleme n bij Never De spair r zo blijkt uit 
Endeetje. Hoewel he t bestuur had besloten geen wervende brief 
naar kandidaat-sponsors te sturen, deed de voorzitter dat op 
eigen houtje toch . Zijn reactie : "Als voorzitter heb je speel
ruimte, ook in het interpreteren van de notulen . 11 

Dit was voor een bestuurslid de welbekende druppel en zij 
legde haar taken neer. Gelijk heeft ze . 

De clubgalm van ATTC'77 geeft onder het moto: "Uiteraard denkt 
je tegenstander precies hetzelfde" herkenbare situaties aan 
rondom het competitiegebeuren. De meest voorkomende uitspraken 
na een wedstrijd: "De tegenstander had ontzettend veel geluk, 
hij maakte veel meer sorryballen, hij serveerde niet volgens 
de regels, hij had een batje met noppen of anti-topspin, hij 
verdomt het om sorry te zeggen en loopt constant de tegenstan
der te treiteren. Zeer herkenbaar voor de meeste tafeltennis
sers! 

TTCV Nedlin meldt in Intergame het heugelijke feit van een 
nieuwe eigen akkomodatie. Extra feestvreugde na het dertig 
jarig bestaan van de club. Na allerlei perikelen is alles 
rond. Ook de pers geeft veel aandacht aan het gebeuren . Zie 
verder in Mixed een verslag van de ontwikkelingen. 

In Achter het Net wordt verslag gedaan van de huldigingen van 
de sportkampioenen van St. Oedenrode. Twee teams van Attaque 
hadden de eer hierbij aanwezig te zijn. Van· elk team werd 1 
sporter geinterviewd. Daarna werden video opnames getoond, . 
welke vooraf van de sport-verenigingen waren opgenomen. Tot 
slot werden er oranje pet ten uitgereikt met als opschrift: 
HSportkampioen 1993-1994". (In het kader van de WK-voetval). 
Opmerkelijk was het feit dat er veel meer toeschouwers waren 
bij de huldigingen van de jeugd dan bij de senioren. 

TTC Deurne vermeldt in onder de Loep het 15-jarig bestaan van 
de club . Doordat zij zelfstandig aan het werk zijn binnen de 
club en gestationeerd zijn in de Micro-sporthal is het leden
aantal verdubbeld. Vooral het aantal junioren is sterk geste
gen. Op 24 september werd dit heugelijke feit gevierd door 
gezamenlijk te gaan kegelen, darten en tafelvoetballen . 

Kadans laat de clubpsychiater spreken. Een veelvoud van stoor
nissen door gebruik van alcohol wordt opgesomd. Er blijkt wel 
degelijk uit dat alcohol met mate opwekkend kan zijn! Grotere 
hoeveelheden beïnvloeden echter het tafeltennisspel in nega
tieve zin. Gelukkig dat de spelers van Kadans daar dan ook 
niet aan zullen beginnen. 
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Agenda. 

22 okt 
22 okt 
23 okt 
23 okt 
23 okt 
28 okt 
30 okt 
30 okt 
30 okt 
3-6 nov 
5 nov 
5 nov 
6 nov 
6 nov 
6 nov 
8 nov 
12 nov 
13 nov 
13 nov 
13 nov 
13 nov 
15 nov 
17-20nov 
17-20nov 
20 nov 
20 nov 
20 nov 
24-27nov 
27 nov 
2 dec 
3/4 dec 
4 dec 
4 dec 
9 dec 
9 dec 
10 dec 
10 dec 
10 dec 
11 dec 
11 dec 
13 dec 
17 dec 
17/18dec 
18 dec 
18 dec 
23 dec 

le C-ranglijsttoernooi jeugd 
Open Boxtelse senioren , 
sen. licentiemeerkampen, le ronde 
le B- ranglijsttoernooi jeugd 
Waereldsjtadtoernooi Geleen 
Europese mannenliga Ned-Griek. Veldhoven 
le ronde C/D-meerkampen jeugd 
nat. A-meerkampen, 1/8 finale 
nat. C-meerkampen , 1/8 finale 
Open Italiaanse sen. 
2e C-ranglijsttoernooi jeugd 
RVS '85 toernooi Rotterdam 
le A-ranglijsttoernooi jeugd 
Open Flevose kampioenschappen 
Open Deurnese kampioenschappen 
Europese mannenliga 
Europese mannenliga 
2e ronde C/ D-meerkampen jeugd 
sen. licentiemeerkampen, 2e r onde 
Top 12 meisjes pupillen Assen 
afdelingsontmoeting jeugd 
Europese vrouwenliga 
Open Joegoslavische sen. 
België-invitatietoernooi 
nat. A-meerkampen, 1/4 finale 
nat. C-meerkampen, 1/4 finale 
Open Bartje-toernooi 
Open Zweedse sen. 
Nat_. j eugdmeerkampen, regionale ronde 
reg. bestuurderstoernooi Den Bosch 
Open Franse sen . 
finale C/D-meerkampen jeugd 
sen. licentiemeerkampen, finale 
Europa Cup 3e ronde 
beslissingswedstrijden afdeling 
Ned kampioenschappen senioren B en C 
Europese mannenliga 
3e C-ranglijsttoernooi 
2e B-ranglijsttoernooi 
Ned kamp. kwalificatie A-senioren 
Europese vrouwenliga 
ABL toernooi 
Nederlands kampioenschap 
Pelgrimtoernooi 
Bestse kampioenschappen 
bestuurderstoernooi Kadans 

Kopij voor 
uiterlijk 5 
zijn. 

de volgende Mixed moet 
december 1994 bij ons binnen 
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