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Redactioneel. 

Het moet maar eens uit zijn met die vrijstellingen . 
Het is een verschijnsel van de laatste jaren dat veel van onze 
sterkere tafeltennissers in den vreemde, vooral Duitsland, 
competitie spelen. Door de, ook internationaal, overvolle 
evenementenkalender zullen bepaalde gebeurtenissen elkaar 
overlappen . Dit leidt de laatste jaren tot een toenemenàe 
tendens om spelers die verplichtingen in het buitenland heb
ben, maar vriJ te stellen van de kwalificatietoernooien voor 
de nationale top 12 of het NK . Ik ben hier geen voorstander 
van. Spelers als Greve, Vijverberg, Roewen en Schoonewille 
krijgen nu een vrijkaart voor de volgende ronde, cq het hoofd
toernooi, terwijl zij normaliter stevig aan de bak zouden 
moeten om zover te geraken. Bovendien verminder je het aantal 
beschikbare plaatsen voor de anderen. 
Naar mijn mening moet het complete systeem van vrijstellingen 
en plaatsingen op de helling. Er is helemaal niets op tegen om 
ook Heister, Keen en Vriesekoop zich te laten plaatsen voor 
een van de toptoernooien. De mogelijkheid van een onverwachte 
uitschakeling is immers een van de grote charmes van de sport. 
En wie verhinderd is, heeft doodsimpel pech: helaas, pinda
kaas, volgende keer beter! 
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Nederlandse Kampioen schappen . 

VRIESEKOOP PASSEERT VAN DER HELM . 

Wat in de pers het meeste aandacht kreeg betreffende het 
afgelopen NK was natuurlijk het feit dat Bettine Vriesekoop 
haar 25e en 26e nationale titel veroverde, waarmee ze de 
vijf entwintigvoudig kampioen Bert van der Helm opvolgde als 
recordhouder qua aantal Nederlandse titels. In een reactie na 
het toernooi zei ze dat dit feit en het aantal haar niet 
zoveel zei, maar dat ze wel beide titels wilde veroveren. Het 
volgende doel is nu om alleenrecordhouder te worden wat be
treft het aantal titels in het enkelspel, toch de koningsdis
cipline. Momenteel staat ze, evenals Van der Helm, op 12. 
Het kampioenschap dat haar voorbij de huidige FVT Visser-coach 
bracht, kreeg ze nota bene in de schoot geworpen. Tegenstand
ster Mirjam Hooman moest de eindstrijd laten schieten. Bij een 
stand van 22-20 en 6-8 in haar tweede finale van de dag, die 
in het damesdubbel, blesseerde ze zich zodanig aan haar rug, 
dat ze gedwongen werd de wedstrijd te staken. Deze ongelukkige 
gang van zaken zorgde zo voor een anticlimax. Maar of dit veel 
anders was geweest als Hooman wel had kunnen spelen? Waar
schijnlijk was het een eenzijdige finale geworden, met dezelf
de winnares als nu. Dit leid ik af uit de finale van het ge
mengd dubbel. 

Wie voor het toernooi had voorspeld dat er een Nederlands 
kampioenschap terecht zou komen in Veldhoven, zou waarschijn
lijk instemmend geknik hebben ontmoet. Mirjam Hooman speelt 
namelijk in Duitsland, maar komt in Nederland op toernooien 
namens COSMOS/TTVV uit. En ze is hoe dan ook iemand om reke
ning mee te houden. Haar aanwezigheid in drie finales moge 
daarvan getuigen. 
Maar nee, het zou niet Mirjam Hooman worden die voor -de Veld
hovense club op het hoogste podium mocht staan. De finale in 
het enkelspel liet ze schieten, die in het damesdubbel moest 
ze staken, maar voordien had ze wel de mixed gespeeld. Tegen
standster was, zoals zo vaak, Bettine Vriesekoop. Zoals gezegd 
was dit wandelend monument van de Nederlandse tafeltennissport 
gebrand om tweemaal te zegevieren. Voor het gemengd dubbel had 
ze daarvoor een alliantie gesmeed met Chen Sung, maar' de 
Chinees moest afzeggen wegens 40 graden koorts. Als vervanger 
vroeg Bettine toen ... Jörg de Cock. De vijftienjarige ging 
akkoord en gezamenlijk zetten ze de zegereeks in. Alleen in de 
halve finale werd een game afgestaan, maar met 11 en 14 stelde 
de combinatie van routine en talent daarna orde op zaken. Ook 
in .de finale waren ze sterker dan de concurrentie. 
Natuurlijk was De Cock nerveus. Vijftien jaar, en voor het 
eerst in de eindstrijd van een NK, dat telt. En dus wierp 
Vriesekoop zich op als mentrix. Ze overlegde de te volgen 
tactiek en sprak herhaaldelijk hardop haar waardering uit ~oor 
een geslaagde actie. Verder vertrouwde ze op Jörgs tafelten
nisinstinct, en met recht. Als de Veldhovenaar zijn batje kan 
laten spreken, wijken de zenuwen snel . Gedurende de hele 
partij overklaste hij zijn tegenstrever Peter-Paul de Vrind. 
En dus was het pleit gauw beslecht. Want Vriesekoop was niet 
slechts mentor, maar ook motor . Ze speelde zowel scherp als 
foutloos, en dat is een combinatie die zelden voorkomt. Ik 
durf zelfs de stelling aan dat Vriesekoop met iedere willekeu-
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rige A-speler gezegevierd zou hebben, maar wil daarmee niets, 
afdoen aan het prima spel van De Cock. Hij scoorde punten, hij 
bracht ballen terug die al bijna een punt waren , kortom : hij 
bepaalde mede het succes van het dubbel . 
Er waren een paar goede rallies, maar het niveauverschil was 
duidelijk . Met 21-12, 21-13 ging de winst naar Vriesekoop/De 
Cock. Haar 25e, zijn le titel . 

Eerder had Vriesekoop ook in de halve finale van het enkelspel 
al indruk gemaakt, door bij een stand van 17-17 in de eerste 
game tegen Emily Noor enkele uitstekende punten te spelen. 
Daarna maakte Noor te vaak dezelfde fouten (actieve ontvangst 
missen, forehand topspin diagonaal twee centimeter over tafel, 
korte service te ver naar de forehand) om Vriesekoop echt te 
kunnen bedreigen. 
Hooman daarentegen kon nooit weglopen van Gerdie Keen en keek 
zelfs tegen een 2-0 achterstand in games aan. Maar deze gokte 
misschien iets teveel op de fouten van Hooman en werd gestraft 
voor die passiviteit. Mede door die vijf games en de daaruit 
voortvloeiende vermoeidheid volgde later de fat ale struikel
partij. 
Waarmee maar gezegd wil zijn, al was de methode controver- \. 
sieel, dat mijns inziens toch de enig juiste kampioene is 
geworden. 

Bij de heren stonden alle halve finalisten van het enkelspel 
ook in de finale van het dubbel. Naar verwachting wonnen Danny 
Heister en Trinko Keen van Paul Haldan en Ron van Spanje. Voor 
die laatste was het zijn tweede nederlaag tegen Heister op d i e 
dag, voor Keen een revanche op Haldan . 
Van Spanje zal in de tweede game tegen Heister een MTK-erva
ring hebben gehad: een Maatje Te Klein . Links en rechts zoef
den de ballen hem om de oren. Beide andere games wist hij iets 
meer tegenstand te bieden, maar het was niet voldoende : 
Op de andere tafel maakte Haldan, met zijn grote mate van 
controle, Keen het leven zuur. Ballen waarvan Keen gewend is 
dat het winnaars zijn, kwamen nu terug, en vaak scherp. Boven- . 
dien legde · de ex-Roemeen knappe korte steekballetjes neer .. 
Naar verwachting was het dan ook Keen die zich als eerste 
ergerde aan een jankende baby op de tribune, nota bene op een ~ 
moment dat hij voorstond. Hij won de tweede en vierde, maar 
Haldan wist in de beslissende game door te drukken. 

Door met name de vrolijke deunen van de boerenkapel de Knol
lentrekkers en de door de Kerstman persoonlijk geregisseerde 
"wave" heerste er bij het begin ·van de finale een in het 
tafeltennis haast ongekende, kermisachtige sfeer. Speaker Ton 
van Happen maakte van de gelegenheid gebruik te melden dat de 
bond zojuist een sponsorcontract had ondertekend met de firma 
Butterfly, die voor /80 . 000- in 3 jaar de nieuwe opzet van de 
jeugddiploma's bekostigt. En intussen stond een meter verder, 
op de tafel van de organisatie een grote doos Nittaku-ballen. 

Dan het klapstuk: 
De finale is kwalitatief hoogstaand. Met name halverwege de 
eerste game vindt een rally plaats die superb is. Beide spe
lers weten uit moeilijke positie nog schitterend geplaatste 
slagen te leveren. Heister kan echter Haldan niet verrassen 
qua plaatsing . Heister scoort de mooie punten en Haldan de 
eenvoudige. En van die laatste soort zijn er nu eenmaal meer: 
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21-17. 
Haldan mist werkelijk niets uit tweede positie, Hei.ster wel. 
Danny mist echter zelden de bal waarvan je verwacht dat hij 
hem mist, maar steeds de daaropvolgende. Bovendien gaat hij 
"frotten'' met zijn backhand; vreemde duwende bewegingen maken, 
alsof hij met lange noppen speelt. Gevolg: 21-14. 
In de derde gaat Heister anders plaatsen, afwisselend door het 
midden en scherp over de hoeken. Haldan moet op de laatste 
ballen het antwoord schuldig blijven en mist, door niet vol
doende uit te stappen de eerste. Heister gaat nu ook meer 
simpele puntjes scoren: 16-21. 
Heister varieert in de vierde game zijn aanval steeds meer, 
want met alleen hard spel krijg je Haldan er niet onder, zoals 
ook Keen heeft ondervonden. Net als soms in de eerste game 
oogst Heister succes met opvallend korte balletjes vanuit 
tweede positie, waar Haldan zich op verslaat: 15-21. 
Als Haldan draait met een 10-9 voórsprong, is de strijd nog 
volledig open. Daarna trekt hij echter het initiatief naar 
zich toe. Heister weet bijna geen druk meer te maken op zijn 
eigen service: van 9-11 naa~ll-14 en van 14-16 naar 15-20. 

1 , Aangezien hij beide concurrenten heeft verslagen, kan Haldan 
alleen maar gezien worden als de terechte winnaar, al is het 
kwaliteitsverschil zodanig g~ring dat dé vorm van de dag 
beslissend lijkt te zijn. 

Als -'toegift, om het wegvallen van de damesfinale , g:oed te 
maken, besluit de · organisatie tot een ingelaste dem9,nstratie 
van Bettine Vriesekoop en Jörg de Cock. Zowel twee p:J:;:~atselij
ke jeugdspelers als de wethouder van sportzaken van Zwolle 
weten in ~en mini~edstrij<lje een punt te scoren tegen de 
vedette; 'die daarna met De , Cock enige basistraïningsvormen 
doorneemt, waarbij opvalt dat De Cock • moeit'el.oos de levende 
legende bijbeent en zelfs een keer vanuit derde positie, na 
een smash van haar de aanval overneemt en de bal op het uiter
ste hoekje van de tafel plaatst. Hij lijkt zijn draai in de 
vaderlandse top gevonden te hebben. Op de vraag van Speaker 
Ton van Happen naar zijn reactie op het voorstel van de re
cordkampioene antwoordde hij: "Een goede kans, en die heb ik 
gegrepen." 
Waarvan acte. Hopelijk ziet de bondscoach dit ook zo. 
Daarna volgt de prijsuitreiking, waarbij het helaas zo is dat 
alleen bij het heren enkelspel alle laureaten nog in de zaal 
aanwezig zijn. 

Rest de constatering dat een prima georganiseerd toernooi 
goede winnaars kreeg. Recordhoudster Bettine Vriesekoop lijkt 
op weg de populariteit te verdienen die bij haar status hoort. 
Enige smet vormde de blessure van Mirjam Hooman, die hopelijk 
snel herstelt. 

Rob Hendrikx. 
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Bestuurstoernooi . 

Op vrijdag 2 december jl. is in de zaal van OTTC in Oss alweer 
voor de 12e keer het jaarlijks terugkerende regionaal be
stuurstoernooi gehouden. Negen verenigingen gaven dit jaar 
weer acte de présence. Aanwezig waren clubs uit Vlijmen, 
Boxtel, Veghel, Vught, Berlicum, Oss, Den Bosch en voor de 
.laatste keer Rosmalen. 
De opzet van het toernooi was deze keer aangepast. De 25 
bestuurdere:h waren verdeeld in 3 vijfkampen in de A- en 2 
vijfkampen in de B-klasse. De nrs. 1, 2 en 3 van elke vijfkamp 
gingen naar de winnaarsronde en de nummers 4 en 5 naar de 
verliezersronde. Op deze manier kon elke deelnemer 6 wedstrij
den spelen, hetgeen beter bevalt dan het afvalsysteem. 
Bij ontstentenis van Nico, die ging voor de 25e keer trouwen 
of zoiets, werd de organisatie in handen gegeven van onderge
tekende, hetgeen natuurlijk een hachelijke onderneming was. 
Iedereen was er op de afgesproken tijd en ondanks mijn aanwe
zigheid werd er om kwart over zeven met de wedstrijden begon
nen. 
In de vijfkampen werden spannende wedstrijden gespeeld, want 
in 4 van de 5 gevallen moest door puntentelling uitgemaakt 
worden hoe de plaatsen verdeeld moesten worden. 
In de B-klasse wist Ria Ceelen van OTTC door te dringen tot de 
halve finale, maar moest in Harry van Vlijmen van Vice Versa 
Oss toch haar meerdere erkennen. In de andere halve finale 
verloor D. vd Heij den van UVCO van ZlJ n clubgenoot W. van 
Zoggel. De finale tussen Van Vlijmen en Van Zoggel werd in het 
voordeel van de laatste beslecht, waarbij opgemerkt dient te 
worden dat Harry voor Sinterklaas speelde door een 20 - 11 
voorsprong nog cadeau te doen. 
In de A-klasse moest Pieter Versteegen van OTTC in de halve 
finale zijn meerdere erkennen in Wim van Bijnen van De Mand. 
In de andere halve finale was Wim Heestermans te sterk voor 
clubgenoot John van Veldhoven van Vice Versa '64. In de finale 
had Heestermans geen kind aan Van Bijnen en hij was dus te
recht eerste. 
De verenigingsprijs wisselde dit jaar weer van eigenaar want 
Vice Versa Den Bosch won hem deze keer op overtuigende wijze. 
In de strijd om het behoud van haar zelfstandigheid is deze 
wisseltrofee op 13 december j 1. mee naar Den Haag geweest om 
aan te tonen dat men in Rosmalen echt wel tot iets in staat 
is!!! 
Tijdens en na dit toernooi zijn tal van bestuursaangelegenhe
den aan de orde geweest, hetgeen ertoe geleid heeft dat er een 
initiatief genomen is om te komen tot een nieuw regiobestuur. 
Na afloop heeft ondergetekende de prij zen uitgereikt en werd 
er tot na half twee nog nagetafeld. 
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar deelname aan 
dit toernooi en tot ziens bij de volgende editie . 

Namens Nico van Erp, 
Joop Meijer. 
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Interview . 

TTV Irene heeft zo ongeveer een bestuurscrisis beleefd. Noch
tans is deze situatie geleidelijk ontstaan. Zodanig zelfs dat 
vele mensen wakker schrokken als gevolg van de "brandbrief" 
waarmee voorzitter Jan Hendriks in juni 1994 de uitnodiging 
voor de jaarvergadering opende. Hij vergeleek daarin Irene met 
een Mercedes, gezien de prachtige carrosserie (accomodatie) en 
het grote vermogen (ledental, draagkracht), maar met een 
krakkemikkige motor (bestuur) . Wanneer een en ander niet op 
zeer korte termijn zou verbeteren, zou hij er acuut een streep 
onder zetten. 
Tijd daarom voor een gesprek met een bevlogen bestuurder. 
Het werd een monoloog. 

DE PROLOOG. 
"Ik ben lid geworden toen het "oude" bestuur er nog zat, een 
soort driemanschap was het toen, met Jan van Unen, Fons Ceha 
en Wim Schuurman. Dat was heel Irene, daar zat heel de kennis. 
Na een tijdje stopten er enkele mensen, en daar kwamen anderen 
voor in de plaats. Dan krijg je botsende manieren van werken. 
Van het drietal is eerst penningmeester Fons Ceha er mee 
gestopt, omdat hij naar Limburg verhuisde. Fons had een aparte 
werkwijze en wanneer iemand dat over moet nemen, kost dat een 
hoop tijd. Niet veel later is Jan van Unen gestopt. Van de 
"oude" garde was toen als belangrijkste exponent Wim Schuurman 
over. De kwaliteit nam dus af, omdat de ervaring ontbrak. En 
aangezien Irene er niet eenvoudiger op werd, had je eigenlijk 
meer kwaliteiten nodig, in plaats van minder. Vandaar dat het 
steeds moeilijker ging. 

MEER PROBLEMEN. 
Toen ontstonden er, zowel binnen het bestuur als in_ de rest 
van de vereniging twee stromingen, die verschillend dachten 
over welke koers er gevaren moest worden. Ieder was toen een 
beetje met zijn eigen straatje bezig en zolang men niet op 
elkaars terrein kwam, werd het getolereerd. Maar als dat wel 
gebeurde, knalde het regelmatig. Dat is dus geculmineerd in de 
ledenvergadering van december 1992, die uitmondde in een soort 
touwtrekkerij tussen beide kampen. Toen kwam er zo'n beetje 
een compleet nieuw bestuur. 
Dus dan heb je weer veel onervaren mensen en nieuwe ideeën. 
Verder was de tweespalt nog niet opgelost. Dat betekent dat de 
spanningen alleen maar opliepen. Dat heeft er toe geleid dat 
ik het voorzitterschap heb overgenomen; ik was al vice-voor
zit ter, ik ben er eigenlijk een beetje per ongeluk ingerold. 
Toen is er een neutrale commissie naar voren geschoven, om een 
en ander te inventariseren. Een groot deel van de vereniging 
kon zich min of meer in het advies van die commissie vinden, 
en een half jaar later was dat probleem voor 98% uit de we
reld . 
Maar toen kwam het volgende probleem, dat de penningmeesteres, 
Judith van Unen, ermee kapte . Wegens tijdgebrek kon ze het 
niet meer aan. Toen hebben we echt in een dip gezeten, en is 
een financiële commissie in het l .even geroepen. 
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Op dat moment kon je eigen l i jk niet met go-ed fatsoen iemand 
benaderen voor een bestuursfunctie , want je naaide zo iemand 
feitelijk een oor aan. Het was gewoon veel te zwaar . 

EEN NIEUWE WEG? 
Op 13 september 1993 heb ik toen een voorstel gedaan voor een 
nieuwe bestuursstructuur bij Irene, om dit soort problemen 
voortaan te kunnen voorkomen. Veel mensen twijfel den aan de 
haalbaarheid , en ik kon zelf ook niet garanderen dat dit dé 
oplossing was. Ik wist alleen dat het niet werkte zoals we 
toen bezig waren. We hebben informatie ingewonnen bij onder 
andere de NKS en bij BOTS (Bureau Ondersteuning Tilburgse 
Sport) . Die adviezen waren gematigd positief; het kan ·goed
gaan, het kan foutgaan. Je zou het eigenlijk moeten . onderzoe
ken, maar dat kost tijd en mensen . En we hadden geen tijd en 
geen mensen. 
Dus is het voorstel een half jaar blijven liggen, er kwam 
niets van terecht. In februari '94 heb ik toen nog eens aan de 
bel getrokken. Ik zei: we moeten nu eens gaan beslissen of we 
dit gaan doen of niet . Maar zó werkt het niet. En met zó 
bedoel ik: een x-aantal personen die de hele vereniging run
nen. Daar is Irene veel te groot en veel te ingewikkeld voor . 
Daarop is besloten de structuur voor te leggen aan de leden . 
Het werd zowat unaniem positief ontvangen . Dus na die positie
ve reactie van de leden verwacht je dat iedereen ermee gaat 
beginnen, maar het kwam niet van de grond . 

We kwamen steeds dichter bij de algemene ledenvergadering. Dit 
was hetgene waar ik me echt hard voor had gemaakt. Komt er dat 
niet uit , dan vind ik het niet zinvol om door te gaan . 
Bespr~kingen met Henk en Frank Boute waren inmiddels gaande, 
wat duidt op ambitie . Dat betekent dus dat je eigenlijk door 
móet. Twee bestuursleden wilden doorgaan, de rest van het 
bestuur, waaronder ik, wilde stoppen. 
Tijdens die vergadering hebben we het standaardwerk - .er snel 
doorgejaagd . Toen hebben we de kwestie aangekaart . . Luister : 
als er niets gebeurt , kan het zijn dat de deuren straks niet 
meer opengaan ... 
We hebben toen drie kwartier tot een uur gepauzeerd om de 
mensen daar maar eens over te laten nadenken. Blijkbaar worden 
ze alleen op die manier wakker . Het verwijt dat ik kreeg was 
dat het allemaal veel te snel moest. Er ontstond een soort 
patstelling. Maar toen kwam er onvoorwaardelijke steun van de 
man die het jubileum had georganiseerd. Op grond daarvan heb 
ik mijn, eigenlijk vaststaand besluit, teruggedraaid en ben 
doorgegaan als voorzitter. 

DE NIEUWE OPZET . 
Naast de standaardfuncties van voorzitter, penningmeester en 
secretaris bestaan er vier commissies, betreffende: 

- de hal (onderhoud, halverhuur, interieurverzorging, badmin-
ton, etc) 

- de kantine (inkoop, prijsbepaling , kantinediensten , etc . ) 
- de competitie (training, toernooien, wedstrijden, etc.) 
- de recreanten (dagrecreanten, avondrecreanten , clubblad, 
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bowls, etc. ) 

Iedere commissie bestaat uit vier of vijf personen, die geza
menlijk hun deelgebied besturen . Dat betekent snel en slag
vaardig besluiten, want men heeft een sterke expertise op een 

· beperkt gebied. Gaat er iemand weg, dan heb je nog genoeg 
mensen over, en een nieuwe persoon is sneller in · te werken. 
Van elke commissie zit een persoon in het bestuur. Dat is een 
werkbare situatie. 
De voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen zich dan 
beperken tot hun strikte taken. 

DE RESULTATEN. 
We hebben voor de al wat oudere sporters overdag bowls in huis 
gehaald, dat is een groeiende sport, zo hopen we de mensen 
vast te houden die geen trek meer hebben in gymnastiek. We 
willen die gymnastiek ook gaan combineren met een bezoek van 
een diëtiste. 
We gaan in de kantinecommissie de prij zen en winstmarges per 
dranksoort eens inventariseren. 
We werken met kostenplaatsen. Bijvoorbeeld bij de competitie
leden. Daar onderscheiden we in afdelings- en landelijke 
senioren, en dito jeugd. Per kostenplaats heb je dan een 
overzicht wat de kosten en wat de baten zijn. Dat levert 
gegevens op waarop je beleid kunt afstemmen. 

DE INVULLING. 
Van de zes huidige bestuursleden ZlJn drie personen bezig om 
de commissies hal, kantine en recreatiezaken op te zetten. Het 

. competitiegebeuren wordt reeds door de technische commissie 
uitgevoerd. De sleutelposities zijn dus nog een beetje onder
bemand. Werk verrichten kost energie, maar dingen opzetten 
kost nog meer energie. Een half jaar geleden was het nog zo: 
voor elk probleem dat je oploste, kreeg je er twee terug. Nu 
is dat al één op één, dus we gaan vooruit. Maar ik bad zelf 
verwacht dat het allemaal veel sneller had gekund . Het heeft 
zelfs een jaar geduurd voordat de mensen het idee hebben 
aanvaard. 
Maar alles bij elkaar genomen blijkt Irene weer bestuurbaar te 
zijn, er zijn nieuwe mensen opgestaan die zich actief opstel
len, er worden initiatieven genomen. 
Zaak is nu dat nog meer mensen bij worden betrokken, dat de 
kennis gespreid wordt. Als men eerst iets vroeg, was het 
antwoord: dat moet ik eens uitzoeken . Nu is het: dat weet hîj. 
En als hîj dat dan inderdaad weet , ben je goed op weg." 

Rob Hendrikx. 
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Nieuw home. 

ATTC '77 TE AARLE-RIXTEL HEEFT EEN NIEUWE ACCOMMODATIE 

Zaterdag 7 januari heeft ttv ATTC '77 te Aarle-Rixtel onder 
grote belangstelling haar nieuwe accommodatie aan de Jan van 
Rixtel straat officieel in gebruik genomen. De openingshande
ling werd verricht door de wethouder sportzaken Dhr. G.J. Be
niers . Met het doorknippen van een lint zwaaiden twee enorme 
tafeltennisbatjes weg, waardoor de deur vrijkwam naar de 
nieuwe ontmoetingsruimte. 

Eigen ruimte. 
ATTC '77 had in Aarle-Rixtel al 11 jaar de beschikking over 
een eigen ruimte. Op het bedrijventerrein was een loods omge
bouwd tot een gezellige, intieme tafeltennisruimte, maar deze 
zaal voldeed kwa afmetingen niet aan de regels van de NTTB. 
Ook waren er geen douches, wat met name de tegenstanders van 
de landelijk spelende teams zeer vervelend vonden. Al jaren 
werd , er gezocht naar een oplossing en toen de verhuurder liet 
weten dat hij het lopende huurcontract niet zou verlengen is 
ATTC '77 met de gemeente gaan praten. In overleg werd een 
oplossing gevonden. De gymzaal in de Jan van Rixtelstraat werd 
's avonds nauwelijks gebruikt en voldeed aan de afmetingen (20 
x 10 meter). ATTC '77 wilde echter ook een ontmoetingsruimte. 
Na lang praten ging de gemeente accoord en stelde de grond ter 
beschikking. Daardoor kon op 7 mei begonnen worden met d~ 
bouw. Een aannemer verzorgde het grondwerk en de ruwbouw, 
waarna de leden zelf de afwerking ter hand namen. Het enthou
siasme is al die tijd groot geweest en de leden zijn dan ook 
trots op het resultaat. De aanbouw heeft een lengte van 23 
meter, is 6 meter breed en bevat o . a. een bestuurskamer, een 
bar met keuken, een sanitairgroep waarin ook een invalidentoi
let is opgenomen en een berghok. Vanuit deze ontmoetingsruimte 
zorgt een glazen scheidingswand voor een prima zicht op alle 
tafels, zodat de wedstrijden steeds gevolgd kunnen worden. 

Financiën . 
ATTC '77 had de laatste jaren flink gespaard, waardoor de 
aanbouw voor een groot deel uit eigen middelen gefinancierd 
kon worden . Daarnaast leende het accommodatiefonds van de NTTB 
f 10. 000, - en de afdeling Brabant f 7. 000, - . Het resterende 
bedrag werd geleend bij een bank, waarvoor de gemeente Aarle
Rixtel bereid was garant te staan. Verder zegde de gemeente 
een bedrag toe voor de aanpassing van de doucheruimte in de 
gymzaal. Deze bestond uit één ruimte met twee douchekoppen . 
ATTC '77 heeft deze ruimte gescheiden en het aantal douchekop
pen uitgebreid tot acht. Verder is er een nieuw plafond in de 
doucheruimte gekomen. 
Uiteraard had ATTC '77 ook een aantal meubels nodig voor de 
ontmoetingsruimte. Deze werden geschonken door bierbrouwer 
Bavaria uit Lieshout. 
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Beheer . 
Met de gemeente Aarle-Ri xtel is een zeer bijzondere construc
tie overeengekomen. ATTC '77 neemt het beheer van de gymzaal 
over van de gemeente, inclusief de variabele lasten . Dat 
betekent dat ATTC '77 naast een huurbedrag ook het gas, water 
en elektriciteit betaalt. Ook het klein onderhoud is voor ATTC 
'77. Voor het gebruik door de basisschool overdag ontvangt 
ATTC '77 een kleine vergoeding voor het verbruik van gas, 
water en elektriciteit. ATTC '77 is dus verantwoordelijk voor 
de gymzaal en heeft ook, in samenspraak met de gemeente Aarle
Rixtel, zeggenschap over de zaal. Het verhuur van de gymzaal 
loopt via ATTC '77. Overigens wordt de ruimte alleen voor 
tafeltennisaktiviteiten verhuurd. 

Opening. 
Na de openingsplechtigheden en de receptie werden een aantal 
mensen van ATTC '77 in de bloemen gezet. Hieronder waren de 
echtgenotes van drie bestuursleden. Zij ontvingen een groot 
boeket omdat ze hun man zo lang hadden moeten missen. Geduren
de zo'n zeven maanden waren Karel v.d. Putten, Cock de Boon en 
Hans v.d. Eventuin haast elke avond op de bouw aanwezig. Zij 
ZlJn de grote animators geweest, waardoor ATTC '77 nu een 
fraaie tafeltennisaccommodatie rijker is. 

Johan Heurter. 

Bestuurstoernooi. 

Bestuurstoernooi Regio Eindhoven Geslaagd. 

Net voor kerst mochten de bestuurders van de verenigingen uit 
de Regio Eindhoven de krachten weer eens met elkaar meten . TTV 
Kadans in Best was de gastheer en 36 bestuurders waren aanwe
zig. Deze keer had de organisatie gekozen voor een zogenaamd 
dubbel Daviscup systeem. Er werden teams van 4 personen ge
vormd bestaande uit twee sterke en twee iets minder sterke 
spelers. De twee sterken spelen tegen de twee sterken van de 
tegenstander en voor de twee iets minder sterken geldt het
zelfde. Ook worden er nog twee dubbels gespeeld . Zo krijg je 
tien wedstrijden. Het nadeel van dit systeem is dat iedereen 
maar 3 wedstrijden speelt, 2 enkel en 1 dubbel. 
Alle bestuursleden werden stevig door elkaar gehutseld, zodat 
er dus sprake was van "gemengde" teams . Op die manier was er 
veel contact tussen de bestuurders van de verschillende ver
enigingen. 
Een eindstand werd er niet opgemaakt en daar ging het ook niet 
om. De 10 kerstbroden werden eerlijk verloot en voor de meeste 
deelnemers was het al ruim na middernacht voordat ze naar huis 
gingen. Tot volgend jaar maar weer. 

Johan Heurter. 
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Brabantse Kam-
pioe nschappen. 

Is het leuk 
af deling te 
NTTB? 
Ja. 

om de groots t e 
zijn binnen de 

Is het leuk dat binnen die 
afdeling zóveel mensen actief 
zijn? 
Ja. 
Is het dus leuk om de Bra
bantse te organiseren? 
Ja èn nee. 

ff\\_ .. ... ·.·• . 
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Het overweldigende aantal inschrijvingen (dit jaar weer meer 
dan in 1994) leidt zo onderhand tot serieuze capaciteitspro
blemen . Niet alleen heb je een hal nodig waar meer dan zestig 
tafels kunnen staan, niet alleen heb je een vereniging nodig 
met de know-how, het vrijwilligersleger en de bereidheid die 
vereist zijn om de organisatie in goede banen te kunnen lei
den, maar tevens is het speelschema dermate gecompliceerd en 
lang van stof dat ook daaruit problemen ontstaan. 
Zaterdag, bij de jeugd, bleken nog enige finales open te 
staan, toen de zaal ontru imd diende te worden in verband met 
een te spelen tennistoernooi . Inspanningen van bondswege om 
een en ander een half uur uit te stellen mochten niet baten. 
Wel had men geregeld dat er op in het zelfde complex gelegen 
squashbanen tafels waren opgesteld . Begrijpel ijkerwijs hadden 
meerdere betrokkenen daar grote moeite mee. Je staat de hele 
dag te spelen op een stroeve, blauwe vloer, met vrij weinig 
licht en een donkere omgeving en dan dien je de finale opeens 
te spelen in een zeer lichte zaal, met een supersnelle, houten 
vloer en witte wanden. Dat is niet alleen niet ideaal, het is 
in feite bespottelijk. Niettemin kom je die dag voor het 
afwerken van een toernooi . Verreweg de meeste betrokkenen 
schikten zich dus in het onvermijdelijke. Spottend werden de 
voordelen van de nieuwe situatie opgesomd: geen letballen, 
onmogelijk om tijdens de game te coachen, meer ruimte achter 
en naast de tafel dan in de grote hal. 
Terwijl dus vrijwel alle partijen alsnog werden gespeeld, 
waren er twee kampen die meenden zich oninschikkelijk te 
moeten opstellen . De finalisten in de open klasse meisjes Jl, 
Karlijn Wenstedt van Irene en Floor Tebbe van Belcrum, weiger
den hun wedstrijd te spelen onder de veranderde omstandighe
den. Ongetwijfeld hebben de respectieve begeleiders hier een 
vinger in de pap gehad. Van bondswege is getracht de dames 
alsnog tot spelen te bewegen op zondag. Degene die haar spul
len niet bij zich had omdat ze slechts als toeschouwer aanwe
zig was, wilde wel spelen, maar de ander, volledig in tenue en 
opgewarmd door het spelen van haar wedstrijden bij de senio
ren, bleef dwarsliggen. Zodoende is er geen kampioene van 
Brabant in de Jl bij de meisjes. Betrokken partij en moeten 
zich naar mijn mening nog maar eens achter de oren krabben of 
deze uitkomst in het belang is van de speelsters. Ik denk van 
niet. 
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Tot zov e r de e llende. 
Verder wa s he t een toe rnooi dat als geslaagd kan worde n be 
stempeld. Weliswaar ondervond men op beide da ge n e n ige vertra 
ging , maar dat i s welha a s t onve rmijdelij k a ls j e te ma ken he b t 
met poules die z ijn i ngeschat op twintig minu ten per wedstrijd 
en spelers die op drie fronten actief z ijn. Rekening houdende 
daarmee, viel de schade uiteindelijk zeer mee. Wel was he t 
traditioneel vrijwel onmogelijk om aan te geven in welke fase 
van het toernooischema een bepaalde wedstrijd zich afspeelde 
en in · welke klasse. Al deze problemen hebben geleid tot een 
discussiestuk op de regiovergaderingen, waarover verderop in 
dit blad meer. 

Bij de jongens was Tomislav Santic van COSMOS/TTVV, vorig jaar 
verliezend finalist in de open klasse, de grote man. Hij won 
alle drie de klassen waarin hij uitkwam. In de finale van de 
junioren A/B deklasseerde hij clubgenoot Robert van Hest . In 
de eindstrijd van de extra klasse Jl was het Marcel Mayers van 
OKI die de eerste game goed bijbleef, maar de tweede onder de 
tien verloor . Het juniorendubbel werd in drie games een prooi 
voor Santic en Theuns (Hotak '68) tegen het OKI-duo Mayers en 
Van Moll. 
De titels bij de aspiranten, de pupillen en de welpen gingen 
naar respectievelijk R. Meiland (Hotak '68), die in drie games 
boven de twintig clubgenoot Spekenbrink versloeg, Pascal van 
Gemert (COSMOS/TTVV) en Stephan Wens (Vice Versa '51 ) . De J2 
was voor Peter Kooremans (Belcrum), de J3 voor H. Timmermans 
(Waalwijk), de J4 voor P. v. Hoorn (OTTC) en de J5 voor C.H . 
Hsia (Tanaka) . Het dubbel aspiranten werd gewonnen door Jordan 
Zijlmans en Vincente del Priore (COSMOS), dat van de pupillen 
door Peter Kooremans (Belcrum) en Jacco Schoone (Hotak '6 8) , 
en bij de welpen door Stephan Wens (VV '51) en E. Schoen 
(Belcrum) . 
Bij de meisjes junioren was het zoals verwacht Karlijn Wens
tedt van Irene die zegevierde. Ze heeft inmiddels haar senio
ren A-licentie en is duidelijk te sterk voor de overige jeugd
speelsters. De kampioenen bij de aspiranten, pupillen en 
welpen werden achtereenvolgens Floor Tebbe (Belcrum) , Bianca 
Roovers (Vice Versa '51) en C. Franken (Hotak '68). ~ 
De J2 werd gewonnen door A. vd Broek (Son en Breugel) , de J3 
door I. Avontuur (Smash) , de J 4 door L. Schuurmans (Nedlin) en 
de J5 door L . Konings (Hotak). 
Het juniorendubbel ging naar Patricia Meeuwissen en Jolanda 
Luyken (Belcrum) , aspiranten naar Angelique Gabeler en Floor 
Tebbe (Belcrum), pupillen naar K. van Nes en A. de Krom (Ho
tak) en welpen naar L . Konings en C. Franken (Hotak ) 
De verenigingspr i j zen waren voor COSMOS/TTVV bi j de jongens en 
Hotak '68 bij de meisjes. 

Zondag was het de beur t aan de senioren en des te opvallender 
is dan ook dat het toernooi bij de mannen werd gedomineerd 
door een vijftienjarige . Jörg de Cock was op voorhand een van 
de kanshebbers, maar met Gert-Jan van de Braak, Frank Boute en 
Marco Bottram was toch wel serieuze concurrentie aanwezig. 
Beide enkelspelfinales liepen evenwel uit op een confrontatie 
tussen de jongeling uit Veldhoven en de routinier (tigvoudig 
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international) Boute uit Haaren . 
De eerste wedstrijd, die in de A-klasse, werd in twee games 
beslist in het voordeel van De Cock, wiens backhand t ik veel
vuldig scoorde. 
Meer ral lies, en meer spanning, leverde de eindstrijd in de 
open klasse op . . Boute speelde nu in de eerste game, tot rond 
de vijftien, met zijn pas verworven bril, maar zette het ding 
toen weer af. Veel verschil maakte het niet. De Cock bleef 
koel bij achterstand, ging uitstekend mee in snelle rallies en 
bleef stoïcijns onder Boute's fanatisme. Dit bracht iemand tot 
de opmerking dat Jörg "op routine" had gewonnen, een aardige 
observatie. 
De Cock dubbelde met Stanley Verbeek van OKI en die combinatie 
veroverde de eerste plaats bij de dubbels door Never Despairs 
Van de Braak en Andries sen terug te wij zeri. ·. 

Bij de vrouwen waren twee poules gemaakt in de A-klasse. De 
winnaressen ontmoetten elkaar in de finale. Vanja Sant:i.c van 
COSMOS/TTVV bleek in drie games een klein stukje sterker dan 

.-----., Petra Staps van Hotak '68. 
, In de open klasse verloor Santic de halve finale van Mariëlle 

van Goal (Hotak '68), die vervolgens ook clubgenote Femke 
Hermus aan de zegekar bond. 

J "Vijf weken niet getraind, helemaal geen verwachtin~en hebben, 
expres geen coach meenemen, en dan kampioene worden . . . " ver
wonderde Van Gool zich over ha'ar eigen verrichtingen. Vantevo
ren had ze ook de titel in het dubbelspel al veroverd met 
Staps tesamen . 
De verenigingsprijzen kwamen bij dezelfde clubs terecht als 
zaterdag: COSMOS/TTVV bij de mannen en Hotak '68 bij . de vrou
wen. 

Dit verdient opmerking. In Veldhoven scoort men goed bi-j de 
mannen en de mannetjes, in Hoogerheide voornamelijk bij de 
vrouwen en vrouwtjes. Sowieso is trouwens sprake van een 
opvallende concentratie van talent . Toen de kwartfinales in de 
open klasse bij de dames plaatsvonden, stonden daarin vier 
dames van COSMOS en vier van Hotak. De andere clubs lijken 

r,,-..,,, achter te blijven bij dit geweld. Nu was de finale een Hotak
aangelegenheid, vorig jaar een COSMOS-onderonsje. 

Rob Hendrikx. 



Nieuwè clubs. 

KENNISMAKING MET H.T.T.C . TE HEEREWAARDEN. 

Heerewaarden is . een bijna onvindbaar plaatsje. Het kostte me 
veel moeite, maar na drie keer zoeken, dit keer op een zeer 
gedetailleerde landkaart, kon ik het plaatsje eindelijk vin
den. Het is gelegen op de plaats waar de Maas en Waal het 
dichtst bij elkaar komen, zo'n 15 kilometer onder Zaltbommel. 
Heerewaarden telt circa 1200 inwoners en ligt nog net in 
Gelderland, op nog geen kilometer van Brabant af. 

Ondanks de kleinte van het dorp bestaat er toch al lange tijd 
interesse voor t~feltennis. Vroeger, eind jaren 60, begin 
jaren 70, hebben al enkele dorpelingen bij de bond gespeeld. 
Hierdoor is altijd het tafeltenni,sgevoel gebleven. 
Vandaar dat het niet verwonderlijk is dat in april 1983 door 
enkele oudere tafeltennissers werd besloten om een vereniging 
op te richten. Doordat er geen geld was, werd ervoor gekozen 
om bij de M.W.T.B. (Maas en Waal tafeltennisbond) te gaan 
spelen. Naast financiële middelen speelden ook de enorme 
reisafstanden een rol. (Men zou o.a. kompeti tie in Eindhoven 
moeten spelen!). 

De laatste seizoenen nam de uitdaging binnen de kompetitie ~ij 
de M. W. T.B. erg af voor de spelers van H.T. T. C. Al ·diverse 
malen werd men kampioen in de le klasse van Maas en Waal . 
Tevens wérd er telkens tegen dezelfde tegenstanders gespeeld 
en dat begon ook te vervelen. Vandaar dat er binnen de vereni~ 
ging stemmen opgingen om lid te worden vàh ~de N. T; T.B. Men 
hoorde van anderen dat er voortaan meer tafeltennisclubs in de 
omgeving bijgekom~n waren (Zaltbommel, Hedel, Ammerzode etc.), 
zodat de reisafstanden wel mee zouden vallen. 

Na even overwegen is besloten 
om 2 teams aan te melden bij 
de bond: vandaar dat we dit 
seizoen zo'n, 8 nieuwe kompe
titiespelers mogen begroeten. 
Waarschijnlijk zullen ·zij 4e 
en Se klasse gaan spelen en 
ze zijn te herkennen aan hun 
paarse shirts en groene broe
ken! 

Nog even voor de duidelijk
heid: Heerewaarden ligt tus
sen Zaltbommel en . Tiel en er 
wordt gespeeld in het dorps
huis, wat gelegen is in het 
centrum. Of daar ooit hoog 
water staat, heb ik maar niet 
gevraagd ... 

In ieder geval wenst de redactie van Mixed deze nieuwe vereni
ging veel succes toe binnen de N. T; T.B. en· voldoende tegen
stand tijdens de kompetitiewedstrijden. 
Lydia van Oirschot. 
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Op de grens van Zeeland en Brabant, onder de rook van Halste
ren, ligt een klein plaatsje genaamd Lepelstraat. Hier gaat de 
reis naar toe. Op weg naar een gloednieuwe tafeltennisvereni
ging. 
In het gemeenschapshuis 11 t weike 11 treffen we Dhr van Elzakker. 
Hij is momenteel voorzitter van deze nieuwe vereniging. Na een 
korte rondleiding door het gebouw trekken we ons terug in een 
kantoor voor het interview. Na een kopje koffie steken we van 
wal. 

* Wat betekent SKW? 

Deze afkorting staat voor Sociaal Kultureel Werk. Er wordt in 
dit gebouw van alles gedaan, dansavonden, video's draaien, 
bloemschikken, toneel enz ... en dus tegenwoordig ook tafelten
nis. 

* Hoe ZlJn jullie er toe gekomen om een tafeltennisvereniging 
op te richten? 

~ Stuwende kracht hierachter is vooral Gerard Rens. Hij is zelf 
/ een fanatiek speler en trainer. Hij traint eenmaal per week de 

jeugd. In de naaste toekomst zal dit waarschijnlijk zelfs 2x 
per week worden. Er werd al een balletje geslagen, maar Gerard 
had iets van als we verder willen moeten we ook tegen andere 
verenigingen gaan spelen dus competitie spelen . Zo zijn we er 
toe gekomen om ons aan te melden bij de N.T.T.B. De naam van 
onze vereniging wordt 11 t Weike." Dit is ook de naam van het 
buurthuis waar we spelen. 

* Hoe zijn jullie aan de leden gekomen? 

Vroeger werd er in het oude buurthuis (in een klooster) ook al 
getafeltennist. Eind 91 moesten we daar weg. Een jaar geleden 
is het nieuwe buurthuis 't weike geopend. Lepelstraat heeft 
een bruisend verenigingsleven. Doordat er al veel jeugd in het 
buurthuis kwam om bv. te dansen en andere activiteiten was het 
zo rondverteld dat er ook getafeltennist kon worden. 

* Hoeveel leden hebben jullie? 

Momenteel hebben we 17 leden, allemaal jeugd. 

* Welke klasse gaan jullie spelen? 

We gaan met voorlopig 1 jeugdteam 4e klasse kadetten spelen. 

* Is dat niet weinig met 17 jeugdleden? 

We kiezen voor een voorzichtige start. Als je competitie gaat 
spelen moet je ook een volwaardig team kunnen opstellen. Omdat 
onze jeugdleden naast tafeltennis vaak ook bij andere vereni
gingen actief ziJn zullen ze niet altijd mee kunnen doen. 
Vandaar maar 1 team. 

* Wat zijn de clubkleuren? 

De clubkleuren zijn momenteel nog niet bekend . Er wordt wel 
hard over nagedacht. Misschien via een sponsor. 
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* Komen de leden u i t het d6rp Lepelstra at zel f? 

Ja, alle leden die we hebben komen uit Lepelstraat. 

* Hoe willen jullie bekendheid geven aan de club? 

Dit gebeurt momenteel al veel via mond op mond reclame. Ook 
wordt er bekendheid gegeven via "De Beiaardier . " Dit is een 
blad wat uitgegeven wordt door de S.K.W. Dit blad staat vol 
met informatie over alles wat het S. K. W. organiseert . Daar 
valt tafeltennis ook onder. Het streven is wel naar een zelf
standige tafeltennisvereniging. 

* Hoeveel inwoners heeft Lepelstraat? 

Wij hebben ± 2000 inwoners . 

* Wat zijn de toekomstplannen? 

Zoals eerder gezegd wordt er gestreefd naar een zelfstandige 
tafeltennisvereniging. Mocht de club groter worden dan zal er 
eerst uitgekeken m0eten worden naar een andere ruimte. In de 
huidige ruimte is slechts plaats voor een beperkt aantal 
leden. Onze belangrijkste doelgroep is toch wel - de jeugd. 
Sport is voor hen van groot belang. Dat ze gezellig een bal
letje kunnen slaan. Natuurlijk is het ook leuk als er eens wat 
gewonnen wordt, maar dat staat zeker niet op de eerste plaats. 
Het bestuur bestaat voorlopig uit 3 man en de toekomst zal 
leren of onze tafeltennisvereniging een toekomst heeft. 

We bedanken Dhr van Elzakker voor z1Jn uitleg en vriendelijke 
ontvangst. Natuurlijk wensen wij van de mixed deze vereniging 
ontzettend veel succes toe met hun streven naar een volwaardi
ge tafeltennisvereniging voor Lepelstraat. 

Frits van der Meulen. 

--~-~-· ;.,..___--
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Nederlands kampioenschap 
bedrijfstafel tennis. 

Naast de N. T.T.B. zijn er in Nederland ongeveer 20 nevenbonden 
actief met de tafeltennissport. Deze nevenbonden werden 
vroeger "wilde bonden" genoemd. Enigszins begrijpelijk, daar 
deze organisaties ontstonden naast de officiële N.T.T.B . Zoals 
de naam al doet vermoeden lag de oorsprong in gezelligheids
teams van bedrijven, die in de eigen kantine een kleine 
competitie opgezet hadden. Vooral in de periode van 1968 tot 
en met 1975 groeiden deze bonden enorm en werden daardoor een 
"bedreiging" voor de N.T.T.B . Vooral een starre houding van de 
N. T.T . B. -officials in Brabant stonden een samenwerking in de 
weg . De laatste jaren is aan beide zijden een wederzijds 
begrip ontstaan, hetgeen in de toekomst wellicht tot enige 
samenwerking zou kunnen leiden. 

Voor de kampioensteams van de hoogste klasse van al deze 
bonden wordt ieder jaar een "Nederlands Kampioenschap Be
drijfstafeltennis" gehouden . De laatste 2 jaren was de titel 
behaald door twee verschillende teams van TIOS '51 uit 
Tilburg. Deze vereniging speelt ook met een aantal jeugd- en 
seniorenteams in de NTTB, waardoor er een link is gelegd 
tussen deze nevenbonden en de NTTB. Vanwege het succes in 1993 
kon TIOS '51 nu als gastheer fungeren voor een 12 teams uit 
geheel Nederland. Zo waren er o.a. verenigingen uit Groningen L. 
Den Haag, Oudenbosch, Eindhoven, Nijmegen en uiteraard 
Tilburg. 

In 3 vierkampen werd uitgevochten wie door mocht gaan naar de 
finale-driekamp. Na een hevige strijd bleven JCF (Eindhoven), 
CWZ (Nijmegen) en TIOS '51 1 uiteindelijk over . Helaas was de 
titelverdediger, TIOS '51 2, in de poule uitgeschak~ld . De 
eerste wedstrijd ging tussen CWZ en TIOS '51. Tegen de 
verwachting in konden Henny van Woensel, Leon en Arno van Esch 
van TIOS deze partij redelijk makkelijk winnen, zodat JCF 
tegen de verliezer kon spelen . Ook JCF trok aan het langste 
eindje en een echte finale tussen de ploegen uit Eindhoven 
(kampioen in 1990) en Tilburg (kampioen 1992) was een feit . 

De confrontatie tussen de eerder genoemde spelers van TIOS '51 
en Kees Jonker, Rob den Otter en Bernie vd Heyden van JCF was 
voor het publiek een genot om te zien. Na een aantal spannende 
partijen ging JCF toch met de eer strijken . TIOS '51 was 
achteraf toch wel met een tweede plaats tevreden; men had 
immers al twee jaar op een rij mogen genieten van een Neder
landse titel. Na een dergelijk sportief evenement blijkt dat 
op het eind toch het sterkste team gaat winnen en daardoor 
verdiend de wisseltrofee uit handen van de wethouder van 
sportzaken van Tilburg , mevr . mr. A. van Blerck mocht ontvan
gen. 
Met een luid applaus van het publiek ging men nog even 
tevreden op de foto en kon men gelukkig huiswaarts keren. 

Einduitslag 1. JCF Eindhoven 
2 . TIOS '51 Tilburg 
3 . CWZ N i j in e g e n 

Arno van Esch. 
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Uit de clubbladen. 

Het clubblad 
tegenwoordig 
"handwerk" is 
is de laatste 

van t . t .v . T .C. O. '78 uit Ossendrecht wordt 
helemaal met de computer gemaakt. Het enige 
het schrijven van de stukjes zelf. Het clubblad 
jaren kwalitatief vooruit gegaan. Complimenten! 

In het clubblad "De batkreet 11 van t.t.v . Budilia een pleidoo i 
voor de kleur paars . Vroeger was paars lelijk schrijft men. 
Tegenwoordig is paars in . Wat te denken van paarse tafels, 
paars clubtenue, paarse kabinet, Purple rain (van Prince) 
paarse bloemen (lavendel) en de rockband Deep Purple . 

In het clubblad "de Smashparade 11 van t . t . v. Het Markiezaat uit 
Bergen op Zoom stelt de voorzitter dat clublid zijn meer is 
dan alleen je contributie betalen . Een nadenkertje, maar hij 
heeft wel gelijk! 

In de nieuwsbrief van TTV Renata is een nieuwe rubriek aange
bracht; "voor u op tafel gelegd". Hierin wordt een lid van de 
vereniging geïnterviewd door een ander lid . Deze bepaalt wie 
de volgende is, waardoor er een ketting van interviews ont
staat. Een leuke manier om wat meer van elkaar te weten te 
komen! 

TTV Kadans meldt in het Bestse clubblad aldaar dat het gebruik 
van tafeltennisballen de laatste tijd sterk is toegenomen. 
Het kan eraan liggen dat een aantal leden opeens veel harder 
zijn gaan smashen, waarschijnlijker is het dat een aantal 
leden een wintervoorraad heeft aangelegd. Kadans hoopt door 
een buis in de zaal op te hangen een oplossing hiervoor te 
hebben gevonden . De bedoeling is dat ieder een de ballen bij 
gelegenheid in deze buis zal doen . Laten we hopen dat dit 
werkt, ook andere verenigingen werken met dit systeem" 

Ook de clubgalm van ATTC ' 77 heeft het over ballen . En wel 
oranje ballen. Voor vele onder ons werd er in 19 94 voor het 
eerst met oranje ballen gespeeld . Over het algemeen werd dit 
niet als onprettig ervaren . Omdat de thu isclub bepaalt met 
welke kleur bal gespeeld wordt , kan dit voor verenigingen met 
bijv. een oranje clubshirt problemen opleveren (afdelingsspe
lers zullen over het algemeen geen reserveshirt bij zich 
hebben) . 
Oplossing: de thuisclub speelt gewoon tegen tegenstanders in 
een oranje shirt of de thuisclub speelt voor deze gelegenheid 
met een witte bal. M.a .w. los het probleem sportief op! 

In d'n Opslag van TTV De Bron staat een test om te ontdekken 
wat voor soort speler men is , super agressief, super sportief 
of een van de gradaties ertussen. 

Tennisb (1) atje van TTV De Rots heeft een voorwoord waarin de 
redacteur aangeeft genoten te hebben van het recept voor een 
kerstdiner dat in een vorig nummer was gesuggereerd. Met name 
het sausje voor over de varkenshaas was verbluffend . 

In TTV Waalwijks Batgeheimpjes een verontwaardigde reactie van 
de jeugdtrainer op de laatste editie van geef de pen door , 
waarin een indirecte aanval was geplaatst op zijn persoon en 
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werkwijze . De redactie wenst echter geen "Bold-and-beautiful" 
taferelen en stelt da t deze p l a a t s ing e e nmal ig i s . 

In het clubbulletin maak t Vi c e Versa '51 meld ing v a n de rev i
val van een oud fenomeen, onder de nieuwe naam 11 ledenbus 11

• 

Hierin kunnen de leden hun ideeën , v ragen/ opmerk ingen en 
verenigingspost kwijt. Men hoopt op deze wi j ze de l eden tot 
meedenken te bewegen . 

In TTV Belcrum ' s clubblad maakt een "jeugdig senior" gewag van 
de opmars van vreemde kleuren in de sport: blauwe biljartla
kens, blauwe tennisbanen, blauwe tafels , straks de voetbalvel-
den? · 

Never Despair verkiest ieder jaar een clublid-van-het-jaar, zo 
meldt Endeetje. Hoewel zowel het eerste dames- als herenteam 
prima presteerde en dus veel punten vergaarde, werd het uit 
eindelijk Peter Schraven, als coach van heren 1, bestuurslid, 
barman, klusjesman en nieuwbakken erelid. 

Uit Van de groene tafel blijkt dat OTTC Oss een eerste "Hus
sel toernooi 11 heeft georganiseerd. Het betrof hier een dubbel
toernooi waarbij men met steeds een andere partner speelde. 
Een aardig idee. 

In TIOS-nieuws van TIOS worden de problemen aangekaart van een 
eventueel contact met een buitenaardse beschaving, want : "Het 
is natuurlijk absurd om te veronderstellen dàt op dit nietige 
planeetje rondom een middelmatige zon aan de rand van het 
melkwegstelsel het enige leven zou vormen, in het immens grote 
heelal. 11 

Waarvan akte. 

De Sirene v an Irene vermeldt vol trots dat twee 
speelsters in december Nederlands kampioen zijn 
Karlijn Wenstedt won de finale bij de B- licenties 
Verhoeven was de beste C-speelster van het land. 

van haar 
geworden. 
en Sophie 

Intergame van TTCV/Nedlin bevat goed nieuws voor iedereen die 
wel eens de neiging heeft een tegenstander verrot te schelden. 
Wanneer je iemand een 11 klootzak 11 noemt, is dat geen belediging 
in de zin van artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht, 
aldus een uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden. 

Service van TTV Tanaka za l op zoek moeten naar enkele nieuwe 
vaste rubrieken . Zowel de column van Toffe Thomas als de I.Q.
quiz beleven namelijk hun laatste optreden . 
Verder ook hier Nederlandse Kampioenen: . Rob Verschuren en 
Annelieke Quak veroverden de titel in het mixed dubbel C . 

Kampioenen ook bij COSMOS/TTVV. Tof f elproat vermeldt dat van 
de vijf landelijk spelende jeugdteams er maar liefst vier 
kampioen zijn geworden. Bij de betrokkenen overheerst dan ook 
een gevoel van trots op dit succes . 

In Luto-nieuws wordt het levensverhaal - gedeelte in de rubriek 
Tell me a story in onontcij ferbaar ' geheimschrift geschreven . 
Later merkt de schrijfster op dat ze bereid is een en ander 
nader toe te lichten in een gezellig gesprekje met een lekker 
drankje erbij voor degenen die daar behoefte aan hebben. Daar 

21 



de bewuste dame ons bekend is, kunnen wij een dergelijk tête
à-tête van harte aanbevelen . 

Agendao 

29 
3-5 
4/5 
5 
11 
12 
12 
14 
17 
18 
19 
25 
26 
28 
4/5 
4/5 

·' 12 
12 
12 

jan 1/8 finale jeugd A/B-meerkampen 
feb Europese top 12 Dijon 
feb nationale A-meerkampen 1/2 finale 
feb nationale C-meerkampen finale 
feb Europese mannenliga 
feb nationale B-meerkampen 1/8 finale 
feb afd. bekercompetitie le ronde 
feb Europese vrouwenliga 
feb Europa Cup 4e ronde 
feb 4e ranglijsttoernooi C-jeugd Malden 
feb 3e ranglijsttoernooi B-jeugd Malden 
feb Europese mannenliga 
feb Assen-toernooi 
feb Europese vrouwenliga 
mrt regionale kampioenschappen 
mrt nationale top 12 Born 
mrt Recrea '95 Irene 
mrt 1/4 finale jeugd A/B-meerkampen 
mrt afd. bekercompetitie 2e ronde 

Kopij voor de volgende Mixed dient voor 
28 februari 1995 bij ons binnen te zijn. 
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