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Redactioneel. 

Het seizoen is alweer volop bezig en 
iedereen heeft het weer razend druk met 
competitie, toernooien en andere beslom
meringen. Temidden van al die drukte moe
ten dan ook nog periodieken als dit uit
gebracht worden. Aangezien een en ander 
voor de diverse betrokkenen ook slechts 
een nevenbezigheid is, moet er immer weer 
tijd voor gezocht worden. Om deze reden, 
en om een stuk duidelijkheid te scheppen 
naar de abonnées toe, is in overleg met 
het AB besloten de verschijningsfrequentie van dit blad te 
wijzigen. In plaats van achtmaal verschijnen we voortaan nog 
"maar" zesmaal per jaar, namelijk om de twee maanden. Kopijs
luitingsdatum zal dan in beginsel liggen aan het eind van de 
even maand, waarna zo'n twee weken later de Mixed verschijnt. 
Niet slechts levert dit duidelijkheid en meer tijd voor de 
redactie, maar ook vergroot het de kans om iedere keer een 
goed leesbaar en informatief blad te produceren. 
Want dat blijft natuurlijk de doelstelling. 

(Hart)verwarmend. 

Op die zondag half september hoorde ik bij de meer dan der
tienhonderd deelnemers aan het Megatoernool. over de kwaliteit 
van mijn deelname wil ik het verder niet hebben en het lag ook· 
niet aan de warmte en de vochtigheid. 
Waar ik nog op een andere manier warm van werd, WiaS de samen
stelling van de wedstrijdleiding. Het: was een aangename ver
rassing om te zien hoe die in elkaar zat. Ik zag (in willekeu
rige volgorde) één of meer personen van Breda, WêLnzl/Belcrum, 
Hotak '68, Sios, Tanaka, Vice Versa '51, Thee Baci<~ Hands, smash 
'70 en OTTC. Normaal zou TCS er ook. bij gewi:.~est 2d jn. Wîe weet 
vergeet ik nog wel een club, want ik probeer het me nu (een 
aantal dagen later) uit mijn hoofd te herirme~ren. 
Alles bij elkaar een prachtig voorbeeld van i:;am(mwerking. ~~ 
kan het dus! Navraag leerde mij dat Jan M<Jas verantwoordeli Jk 
was voor het bij elkaar halen van dit:. s,electe geizelschap (daar 
zaten heel wat jaren bestuurs- t:m toernc11oiervari.ng achter de 
taf els) • In één adem met Jan werd Joost Schc~enmakers genoemd· 
De twee personen die de inschrijvingen verwerkten en.enoi:~ 
veel voorbereidend werk hebben verzet. Een ç;rot.e pluim liJkt 
me op zijn plaats. Bij deze! 
Natuurlijk hadden zelfs Jan en Joost dit "dE~t klaar kunnen 
spelen zonder de hulp van al die~ and.ere helpers; en helpsters· 
Die hele groep verdient eveneens> gr•ote waarder:i;ng en dank: de 
sponsors, de commissie Megatoernoo··J., de tafels]ouwers, de 
zaalcommissar is sen, het ontvanqst' ...:omi té, de ?~;cnaval~ban~' 
enz. Op z'n Brabants gezegd: Da.d.:'ie bedankt Zl.J"t da witte: 
En vooral ook bedankt alle dee·lr.ie1ners en deelru9emsters die er 
samen een gemoedelijke, dru1'(]{e.~" wa.rme, vochtiq~e en zeer gezel
lige happening van gemaakt bet.>ben. 
Over vier jaar de WK voor ·ve"t,eranen??????? 

Adri Dam, voorzitter éll·fdeli·ng Brabant. 
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Organisatoren gezocht ... 

Verenigingen die interesse hebben om in het seizoen 1996-1997 
d7 Brabant~e kampioenschappen te organiseren, kunnen zich 
hiervoor nu r~eds aanmelden. 
D7 .aanm~l.4ing moet uiterlijk 15 december 1995 in mijn bezit. " 
Z1Jn. Mochtert ,.er meerdere kandidaten zijn, dan zal zo spoedig 
mogelijk na deze datum beslist worden welke vereniging de 
organisatie krijgt. 
Men moet over een accomodatie kunnen beschikken waar een 56 
tafels geplaatst kunnen worden. Het toernooi zal vermoedelijk 
plaatsvinden in het weekeinde van 4-5 januari of 11-12 januari 
1997. 
Voor eventuele nadere informatie kunt u altijd met mij contact 
opnemen. 
De Brabantse kampioenschappen (nieuwe stijl) worden dit sei
zoen weer in Breda (Agpo racketcentrum) door ttv Breda georga
niseerd. 

Voor de regionale kampioenschappen in de regio's Eindhoven, 
West-Brabant en Midden-Brabant hebben zich nog geen verenigin
gen aangemeld die deze kampioenschappen willen organiseren. 
Deze regionale kampioenschappen vinden plaats in het weekeinde 
van 23 en 24 maart 1995. 
Aanmelding hiervoor kan gedaan worden bij ondergetekende. De 
regionale in de regio 's Hertogenbosch worden georganiseerd 
door ttv Jeep. 

Nico van Erp 
Begijnenstraat 169 
5341 BJ Oss 
0412-632106 

EJK 1995 in Den Haag. 

Na tien jaar terug in Den Haag. In 1985 werden de Europese 
Jeugdkampioenschappen in een andere zaal georganiseerd, nu 
werd gekozen voor de Houtrusthallen. Ongeveer veertig landen 
hadden zich opgegeven. Bij aanvang van het toernooi bleek dat 
enkele landen niet aanwezig waren, waarschijnlijk wegens 
geldgebrek. Het toernooi is op een geordende, naar mijn idee 
korrekte manier verlopen. De wedstrijden werden steeds goed op 
tijd gespeeld, van veel vertraging was geen sprake. Jammer was 
de aankleding en de uitstraling van de zaal, voor een EJK was 
dit aan de magere kant. Iedereen kon vrijelijk over de speel
vloer lopen, de centercourts waren niet goed afgescheiden van 
het publiek. Dat gaf een beetje een rommelig beeld. Zeker voor 
een topevenement is dit geen reklame. 

Het nivo van de wedstrijden was zeker voldoende. Echte topspe
lers waren er niet, de top is denkelijk iets minder, daarente
gen is het nivo in de breedte zeker sterker geworden. Er .waren 
geen spelers of speelsters waarvan vooraf al vaststond dat ' ze 
zeker zouden winnen. Daardoor bleef het in elke categorie tot 
het einde toe spannend en ging het nooit vervelen. 
In de landenwedstrijden waren er twee dominante landen. Bij de 
meisjes junioren en kadetten· won Rusland tweemaal overtuigend 
de finale en bij de jongens junioren en kadetten won Duitsland 
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op overtuigende W1JZe beide keren de finale. Verder viel het 
op dat het tafeltennis bij de meisjes nog steeds gedomineerd 
wordt door de Oostbloklanden (Rusland, Roemenië, Kroatië, 
Hongarije, Wit-Rusland, Tsjechië, enz). Bij de jongens is dit 
veel minder het geval. Verrassend was de tweede plaats van 
Spanje bij de jongens junioren. Na o.a. winst op Roemenië en 
Zweden wisten ze de finale te bereiken. Zweden, toch jarenlang 
een toonaangevend land geweest, kon opnieuw niet imponeren. 
Het mooie, verzorgde spel is er nog wel, maar het rendement is 
een stuk minder geworden. 

Verrassend was ook de vierde plaats van Nederland bij de 
jongens kadetten. Vooral in de kwartfinale tegen Rusland werd 
er zeer goed gespeeld met een ijzersterke Kalun Yu. Twee keer 
wist hij terug te komen uit een bijna uitzichtloze positie 
(17-20 achter in de derde game) om vervolgens beide partijen 
te winnen. Mede daardoor werd Rusland met 3-2 op de knieën 
gedwongen. Jammer dat in de twee wedstrijden daarna tegen 
Denemarken en Frankrijk de accu's niet meer opgeladen konden 
worden. Het moet wel gezegd worden dat het niveau van hét 
kadettentafeltennis een stuk lager is dan dat bij de junioren. 
Taktiek en invulling van slagen en combinaties zijn nog duide
lijk in opbouw. 
Wat verder opvalt, is dat de zogenaamde "kleine tafeltennis
landen" steeds beter gaan spelen. Vaak onder impuls van een 
externe trainer worden er meer uren gemaakt in speciaal daar
voor ingerichte trainingscentra. Een goede ontwikkeling voor 
de tafeltennissport. 

Het individuele toernooi had enkele verrassingen in petto. Zo 
werd bij de jongens junioren niet de als eerste geplaatste 
Schröder uit Duitsland kampioen, maar de Rus Smirnov, die in 
de finale wist te winnen van de Zweedse jongeling Molin. Bij 
de meisjes junioren haalde de Kroatische Tamara Boros het voor 
de als eerste geplaatste Russische verdedigster Svetlana 
Ganina. 
Geen verrassing bij de jongens kadetten. De als eerste ge
plaatste Duitser Timo Boll kwam niet _in de problemen en won de 
finale verdiend van de Fransman Boisard. De meisjes kadetten 
tenslotte was een bevestiging van de plaatsing; de (Chinese) 
Poolse Miao Miao won nipt van de Française Gourin. 
De Nederlandse spelers en speelsters konden geen potten bre
ken, ook niet Jörg de Cock. Alleen Daan Sliepen wist de laat
ste 16 te halen in het hoofdtoernooi, een mager resultaat, 
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zeker in ~igen land. Maar helaas, het is niet anders . onze 
spelers eri _speelsters hebben momenteel te weinig klasse om in 
de top mee te draaien. 

Trends in het tafeltennis zijn er m.i. duidelijk. Het belang 
van een goede service wordt steeds groter. Het spel is o.a. 
door het lijmen zo snel geworden dat een service die niet goed 
gecontroleerd wordt teruggespeeld, bijna zeker een punt ople
vert voor de serveerder. Een topspeler zonder goede service is 
dan ook ondenkbaar, een aanvaller die niet in staat is om goed 
te verdedigen, redt het ook niet. Het tafeltennis wordt steeds 
meer een service/le bal-spel, lange rallies komen niet vaak 
meer voor. Misschien dat we, als de spelers wat meer aan de 
grote snelheid in het spel zijn gewend, meer rallies te zien 
krijgen. Het zou._ de aantrekkelijkheid van de sport wel ten 
goede komen. Verder valt het op dat er weer meer verdedigend 
ingestelde spelers komen, niet omdat je hiermee kampioen kunt 
worden, maar waarschijnlijk meer omdat je tegen dit soort 
spelers bepaalde slagen en systemen beter kunt aanleren en de 
spelers er meer allround door worden. Iedereen plakt tegen
woordig, ook al kunnen ze amper een batje vasthouden. De 
lijmfabrikanten juichen deze ontwikkeling van harte toe, maar 
ik heb hier zo mijn bedenkingen tegen. Het is denkelijk beter 
om te sleutelen aan een goede techniek, c.q. controle in het 
spel omdat dan "het lijmen" een extra toegevoegde waarde kan 
zijn en aldus .wel zijn rendement oplevert. Een goede voorlich
ting door de trainers hieromtrent kan zeer op zijn plaats 
zijn. 

Tot zover mijn verslag van de 38e EJK in Den Haag. 

Met sportgroeten, 
Jack Aarts, COSMOS/TTVV. 

A fdelingsontmoeting. 

Dit seizoen staat al voor de 5e keer een afdelingsontmoeting 
voor de Brabantse jeugd op het programma. Dit jaar is de 
organisatie in handen van de afdeling Brabant, dus weer eens 
een thuiswedstrijd. 
De ontmoeting wordt gehouden in de zaal van Perf ection/Irene 
in Tilburg op zondag 19 november a.s. De aanvang is 10.30 uur. 
Aanwezig zijn uiterlijk 09.45 uur. 
Er zal deelgenomen worden door jeugdteams van de afdelingen 
Randstad Noord {in samenwerking met NHNK en Kennemerland), Den 
Haag, Gelderland en Brabant. 
Zowel bij de meisjes als bij de jongens wordt gespeeld in 
teams van twee in de leeftijdsgroepen junioren internationaal, 
kadetten en minikadetten. 
Aan de Brabantse verenigingen waarvan jeugdleden zijn geselek
teerd, wil ik vragen om mij uiterlijk 10 oktober te laten 
horen of de jongens en meisjes gebruik willen/kunnen maken van 
deze uitnodiging. Dit geldt ook voor de reserves. Dus altijd 
even een berichtje naar ondergetekende. 
Eveneens wil ik de verenigingen, waarvan jeugdleden deelnemen 
aan deze ontmoeting, vragen personen beschikbaar te stellen· 
die de jeugdleden . tijdens de wedstrijden begeleiden. We stre
ven naar één coach per team. SVP naam en adres van de begelei
der van uw vereniging, gelijktijdig met het bericht over de 
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geselekteerden aan mij doorgeven6 
De verenigingsbesturen wordt verzocht de geselékteerden op de 
hoogte te stellen. Er zijn namelijk geen persoonlijke uitnodi
gingen verzonden. 
Zoals gebruikelijk zal er in afdelingsshirts gespeeld worden, 
die op die dag uitgereikt zullen worden. 

De geselekteerden 
meisjes junioren: 

reserves: 

meisjes kadetten: 

reserves: 

meisjes minikad. 

reserves: 

jongens junioren: 

reserves: 

jongens kadetten: 

reserves: 

jongens minikad. 

reserves: 

zijn: 
Angelique Gabeler 
Patricia Meeuwissen 
Annemiek vd Broek 
Isabella Avontuur 

Bianca Roovers 
Annemiek Quak 
Neeltje Spit 
Gwenny Maartens 

Suzanne vd Velden 
Marieke Meerbeek 
Ineke Brankaert 
Carolien Franken 

Johan Muskens 
Marvin Wirckx 
Rob Speekenbrink 
Peter de Rooy 

Peter Kooremans 
Pascal van Gemert 
Jacco Schoone 
John vd Leur 
Stephan Wens 
Joost Wijnen 
Bart van Meurs 
Eelco Bollen 

Belcrum 
Belcrum 
Son en Breugel 
Smash 

Vice Versa '51 
Hotak '68 
SPS/Never Despair 
SPS/Never Despair 

Stiphout 
TCS 
COSMOS/TTVV 
Hotak '68 

Belcrum 
Hotak '68 
Hotak '68 
Back Hands 

Belcrum 
COSMOS/TTVV 
Hotak '68 
SPS/Never Despair 
Vice Versa '51 
COSMOS/TTVV 
De Rots 
Vice Versa '64 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 
Nico van Erp, Begijnenstraat 169, 5341 BJ Oss, 04120-32106 
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Terug bij de bond. 

DRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT VOOR DE NISPENSE TAFELTENNISCLUB 

Na afgelopen seizoenkampioen te zijn geworden in de hoogste 
klasse van de Roosendaalse rekreanten competitie heeft Nitak 
besloten om toch weer lid te worden van de Nederlandse Taf el
tennis Bond. Voorheen heeft er al tweemaal een team voor de 
NTTB gespeeld, maar beide keren werd het team later opgeheven 
wegens gebrek aan spelers. 
Dit seizoen zijn er twee jeugdleden doorgestroomd naar de 
senioren en zal het vier man sterke team zich in de zevende 
klasse doen gelden. "Liever hadden we in de zesde klásse 
gespeeld" zegt secretaris de heer Kerstens, "want in die 
klasse hebben wij ons ook ingeschreven". 
Niet dat het de heer Kerstens dwars zit, want hij verwacht 
toch direct te promoveren. "Velen, die in de Bond spelen, 
denken dat wij wel in de vijfde klasse kunnen spelen", zegt 
hij, "maar dat is nog maar afwachten". 

De vereniging Nitak is een klein clubje met weinig leden, 
voornamelijk mannen en jongens, maar ook een aantal meisjes. 
De leeftijd ligt tussen de 16 en 55 jaar. 
Hoewel de club een gezelligheidsvereniging heet te zijn, wordt 
er sinds vorig jaar toch beter getraind. Voorheen was er een 
clublid dat wat training gaf, maar nu is er een echte trainer 
aanwezig, namelijk Twan Janssen van de TCS (Steenbergen). 
In het dorpshuis wordt er nu elke maandag getraind en op 
woensdag competitie gespeeld. 
Voor zo'n kleine vereniging wordt er toch veel georganiseerd, 
zoals de Clubkampioenschappen, Nispense Kampioenschappen, 
Dubbeltoernooi (invitatie-toernooi), Basisschooltoernooi en 
een jaarlijkse bowling- en feestavond met aanhang. 

Nitak heeft ook nog een eigen clubsponsor en dus kunnen .wij de 
leden binnenkort in kobaltblauwe shirts zien van het Uitzend
buro Job-support. Ik hoop dat het de Nispense club bevalt in 
de Bond en wens hen namens de redactie van Mixed veel succes 
toe. 

Lydia van Oirschot. 

Het megatoernooi. 

De Nederlandse tafeltennisbond bestaat 60 jaar. om die red~n 
werden verschillende festiviteiten op touw gezet. Het mees~ in 
het oog springende daarvan is waarschijnlijk het evenement çiat 
werd aangekondigd als "het grootste tafeltennistoerpooi dat 
ooit op 1 dag is gehouden". Gespeeld zou worden door 1358 
spelers op maar liefst 174 tafels. Gespannen werd afgewacht 
hoe een en ander zou verlopen. . · 
Nou, we mogen stellen dat het prima is gelopen. Natuqrlijk 
gingen er wat dingetjes mis • . Dat is niet te vermijden bij een 
dergelijke massaliteit. Soms werd een speler tot verlie~,car 
verklaard omdat hij niet tijdig bij de taf el was, .. ,:rnen·s~n 
klaagden over het niet tijdig (in hun ogen) bijgèh~uden wand
schema, maar dat soort zaken houd je altijd. 
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Een ernstiger , en niet voor
zien probleem deed zich voor 
tegen de tijd dat de A-spe
lers aan de slag moesten. De 
enorme mensenmassa, een groot 
deel zwetend en daardoor de 
temperatuur en vochtigheid in 
het complex omhoog jagend, 
was oorzaak dat de vloer hier 
en daar glad werd. Adequaat 
werd hierop gereageerd door 
de wedstrijdleiding die het 
tafelschema omgooide. Ondanks 
dit en de onoverzichtelijk
heid die een toernooi van een 
dergelijk gigantische omvang 
automatisch met zich brengt, 
leidde een en ander nauwe-
1 i jks tot vertragingen. Dit 
is denkelijk een enorme pluim 

Nil~ 60 
~O().f' 

-proÇic.,\Clt 

op de hoed van de wedstrijdorganisatie, die alles vooraf tot 
in de puntjes had geregeld en op papier had staan. Met name 
Jan Maas, die continu werd belaagd met problemen en probleem
pjes van velerlei kaliber, viel op door de gelijkmoedigheid 
waarmee hij deze klachten tegemoet trad. Vrijwel alles werd 
vlot en tot tevredenheid van de betrokkene geregeld. 
Een aardig en niet verwacht intermezzo vond plaats rond de 
middag, toen de inmiddels aanwezige wethouder van sportzaken 
aan organisator Jan Burgers de sportmedaille van de stad Breda 
uitreikte wegens de verdiensten die hij voor het tafeltennis 
in Breda heeft gehad over een periode van jaren. Prompt daarna 
werd bekend gemaakt dat de wedstrijdtafel, te verloten onder 
de verenigingen met 21 of meer deelnemers, gewonnen was door 
De Rots uit Boxtel. 

1 

Aan het toernooi deden enkele tientallen Belgen mee, die bij 
de jeugd de nodige prijzen wegkaapten, waarschijnlijk door een 
iets te lage indeling. Verder was daar bijvoorbeeld een spe
ler, ook bekend als fotograaf van de bond, die vanuit Gronin
gen al zaterdagavond was gekomen en had overnacht in een 
hotel. Maar ontegenzeggelijk kwam het grootste deel van de 
deelnemers uit Brabant. Opvallend was hier bijvoorbeeld dat de 
grootste vereniging van Nederland, Perfection/Irene, slechts 
vijf spelers leverde, tegenover de liefst 41 van Wanzl/Bel
crum, waar dan ook actief gelobbied was. Ook opvallend was de 
inbreng van COSMOS/TTVV dat liefst vijf A-senioren en nog drie 
B's meebracht. 
Na afloop van het toernooi (het opruimen van de zaal ging wat 
vlotter dan het inruimen daags tevoren; onder anderen doordat 
de chauffeur in een file had gestaan, werd het voorbij twee 
uur 's nachts) was organisator Jan Burgers opgetogen. "We 
hebben hier vandaag goede zaken gedaan. De directie van Agpo 
is laaiend enthousiast." 

Omdat pas laat in het voorjaar de publiciteitscampagne op gang 
kwam, viel de zomerstop midden in de inschrijvingsperiode . De 
aanmeldingen druppelden binnen. Gevreesd werd dat vele ~~ubs. 
tot het laatste moment zouden wachten, waarna de wedstr1Jdl·e1-
ding overuren zou moeten maken. Doór middel van diverse publi
caties werd getracht de mensen te mobiliseren. Begin augustus 
stond de teller op 500. Gediscussieerd werd binnen het organi-
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satiecomité over de vraag bij welk deelnemersaantal het nog 
opportuun was de zaak door te laten gaan. Toeri twee weken 
later de 1100 gepasseerd was, haalde men opgelcht adem; het 
toernooi zou er komen. Uiteindelijk bedroeg het aantal aanmel
dingen 1358: 643 heren, 171 dames, 411 jongens en 133 meisjes. 
Sommige jeugdklassen moesten bi]eengevoegd worden om tot een 
redelijk aantal deelnemers te komen. Aan de andere kant was de 
F-klasse bij de heren met liefst 149 deelnemers volgeboekt. 
Verheugd werd geconstateerd dat de lijst met reserves groter 
was dan de lijst met afmeldingen. 
Wanneer je zo eens een blik wierp op de krioelende menigte in 
de hal, viel de indruk van massaliteit nog best mee. Pas als 
je van het ene eind naar het andere probeerde te lopen, merkte 
je hoe groot de afstand was. 
Rond de middag, toen ruim duizend spelers al volop hadden 
lopen zweten, steeg de temperatuur en vooral de vochtigheids
graad in de zaal dermate dat het neersloeg op de vloer, die 
gevaarlijk glad werd. Mensen die niet noodzakelijkerwijs in de 
zaal moesten zijn, werd verzocht zo lang de tent te bezoeken, 
waar het, mede door de ingehuurde band, prima uit te houden 
was. Doordat ook alle deuren van het complex tegen elkaar 
werden opengezet, was aan het begin van de middag het nijpend
ste probleem wel voorbij. 
Hoewel voor velen duidelijk de Olympische gedachte voorop 
stond en het deelnemen belangrijker werd gevonden dan eventue
le winst, vermeld ik hier nog even de winaars in de hoogste 
klassen. Bij de meisjes zegevierde M. Snel van Avanti, bij de 
jongens was Dennis van Boven uit Arnemuiden het sterkst. Bij 
de dames nam Anja Heijnen van SVE de eerste prijs mee naar 
huis en bij de heren triomfeerde Martin Brinkhoff van SVE. 
Behalve de voortdurende aanspreekbaarheid van toernooileider 
Jan Maas en de onverstoorbaarheid waarmee organisator Jan 
Burgers alles op zich af liet komen, viel ook de werklust op 
die bondsgedelegeerde Nico van Erp aan de dag legde. Hoewel in 
het goede pak, was hij vrijwel onafgebroken bezig de wed
strijdleiding bij te staan en zelfs eigenhandig de wandsche
ma 's in te vullen. 
Een negatieve kantteke
ning dient geplaatst te 
worden, zij het voorzich
tig, richting hoofdbe
stuur. Waar afdelings
voorzitter Adri Dam zwe
tend en zwoegend achter 
de tafel stond, kwamen 
bondsbestuurders Jacques 
Tempelaars, Hubert Spee
kenbrink en Ton van Hap
pen slechts even langs, 
keurig in het pak, voor 
een kort gesprekje en 
daarna waren ze snel weer 
weg. Bovendien was het 
comité niet erg te spre
ken over de uiterst moei
zame wijze waarop van de 

ee.'('\ f"1e'3o.
op Aon:!e . in ~,.-eJa 

bond een geringe f inanci-
ële bijdrage werd verkregen, voor ,een evenement waar de bond 
wél mooi weer mee speelde, en over de niet nagekomen toezeg
gingen dat de vaderlandse toppers (Vriesekoop, Heister, de Ke-
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nen) zouden worden gepord voor deelname. Volgens- coördinator 
Van Happen hadden de heren Duitse competitieverplichtingen en 
de dames , "geen zin". Het besef hoe en wanneer je je sport kunt 
en moet verkopen, wil blijkbaar maar niet doordringen. 

Toch overheersten bij alle betrokkenen naderhand de positieve 
gevoelens. Al met al was het een dag om met gepaste trots op 
terug te kijken, maar niet iets om iedere maand te doen. 

Rob Hendrikx. 

Rectificatie. 

In Mixed van juni 1995 stond een interview met ondergetekende. 
Ik wil er nogmaals met klem op wijzen dat alles wat in dit 
artikel staat, de persoonlijke mening van mij is. Uiteraard 
worden beslissingen betreffende opstellingen van teams bespro
ken door de gehele kompetitiekommissie. De hieruit voortkomen
de wijzigingen zijn dus op zeer demokratische wijze genomen. 

In Mixed van Augustus 1995 staat mijn reaktie op het ingezon
den artikel van Hans van der Bruggen. Hier is een storende 
fout ingeslopen. Arie van Dommelen had geen invalverbod opge
legd gekregen. 
Mijn excuses voor deze vergissing. 

ACL afdeling Brabant, Joan Boons. 

Vereniging Ondersteunings Project. 

De laatste tijd bereiken het Bondsbureau steeds vaker vragen 
van verenigingen die iets willen, maar niet weten hoe ze dat 
kunnen realiseren. Ze willen groter worden, een eigen club
huis, ouders bij het begeleiden van de jeugd betrekken, 's 
avonds meer verlichting op de toegangsweg naar het clubgebouw, 
een beleidsplan voor de toekomst maken en noemt u verder -maar 
op. 

Binnen de NTTB zijn (oud)verenigingsbestuurders met veel 
ervaring die bereid zijn om als consulent hun kennis ten 
dienste te stellen van andere verenigingen. Door het NOC*NSF 
is geld beschikbaar gesteld om een groot deel van de kosten te 
dekken. De rest betaalt de NTTB, mits de verenigingen zelf ook 
bereid zijn om een geringe bijdrage te geven, f25,- per dag
deel tot een maximum van f250,-. De eerste kennismakingsbij
eenkomst is gratis. Daarmee zijn de voorwaarden geschapen om 
Vereniging Ondersteunings Projecten (VOP) van start te laten 
gaan. 

Na een verzoek zal een consulent telefonisch contact met de 
vereniging opnemen. Meestal volgt daarna dan een kennisma
kingsbijeenkomst, waarbij wordt getracht de vraag te beschrij
ven en aan te geven welk doel men uiteindelijk wil bereiken. 
Na overleg met het Bondsbureau krijgt de consulent een budget 
en gaat hij samen met de vereniging -aan de slag. 

Joop Matteman, Platform KVSO. 
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Sportmedische rubriek. 

DE ENKEL. 

Verstuiking van de enkel is de meest voorkomende blessure bij 
sport. Deze blessure ontstaat doordat je in de standfase 
teveel op de buitenrand van je voet gaat staan, waardoor de 
voet naar binnen klapt. Dit gebeurt eerder als je moe bent, of 
als je op oneffen terrein loopt. 
Evenals de knie en de heup is de enkel een gewricht dat bij 
het staan en lopen aan grote krachten wordt blootgesteld. Als 
je loopt op oneffen grond, moeten de voet en enkel zorgen dat 
het lichaam hierdoor niet. uit balans raakt, door zich naar de 
bodem te voegen. Een tweede belangrijke taak van de voet en 
enkel is het overbrengen van de krachten die het been uitoe
fent om het lichaam te verplaatsen. De voet is een soort 
hefboom, de enkel een scharnier. Het scharnier werkt goed zo 
lang de voet binnen de normale grenzen wordt neergezet. Als 
dat niet het geval is, worden de krachten te groot en ga je 
zwikken. Je drukt het scharnier uit zijn voegen, waarbij 
banden kunnen scheuren. 
Het bot kan in ernstige gevallen schade oplopen in de vorm van 
een breuk of barst. Ook kan het kraakbeen van het gewricht 
kapot gaan. Het bekendste voorbeeld hiervan is de enkel van 
Marco van Basten. 

Een enkelverstuiking zal sneller ontstaan bij mensen die door 
eerdere verstuikingen uitgerekte enkelbanden hebben. Een 
belangrijke functie van deze banden is het verzorgen van het 
bewegingsgevoel in het gewricht. Ze kunnen daardoor waarschu
wen als de voet in een gevaarlijke stand dreigt te komen. De 
functie van de banden kan gedeeltelijk worden overgenomen door 
een bandage of door een enkelbrace. De spieren rondom de enkel 
vormen ook een belangrijke bescherming, maar dan moet het 
gewrichtsgevoel (= propriocepsis) goed functioneren. 
Vroeger 'werden gescheurde enkelbanden vaak via een operatie 
aan elkaar .gehecht. Tegenwoordig gaat men ervan uit dat in de 
meeste gevallen een operatie niet 'nódig is, ook al zijn de 
banden helemaal kapot. Als je zorgt dat de enkel niet ~eer 
zwikt, groeien de banden vrijwel altijd goed aan elkaar. 
Afhankelijk van de ernst van de blessure kun je dan eerst 
enkele dagen rust houden, waarna je al snel begint met belas
ten. 

Een optimale behandeling van een verzwikte enkel zorgt voor 
een heel goede kracht van de spieren rondom het gewricht. 
Daarnaast moet via gerichte training de propriocepsis geoefend 
worden. Een bandage of brace kan tenslotte een extra bescher
ming geven. Meer dan driekwart van de enkelverstuikingen . 
geneest voorspoedig binnen 4 tot 8 weken, ook zonder uitge
breide behandeling. Het voorkomen van recidief-zwikken is 
altijd belangrijk. 
Als het kraakbeen beschadigd raakt, kan de genezing een proces 
van vele maanden worden, waarbij operatief ingrijpen soms 
noodzakelijk is. 

Tafeltennis is een sport met een relatief kleine kans op 
enkelblessures. Doordat de bewegingen achter de tafel volgens 
een grotendeels vastliggend patroon verlopen, is de controle 
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van de voet en enkel goed. Alleen bij rare sprongen kan het 
wel eens mis gaan. -
Bij looptrainingen op oneffen terrein kun je door je enkel 
gaan, vooral als je zijwaarts beweegt. 

Om het verzwikken van de enkel te voorkomen, kun je een elas
tische bandage, een tapeverband of een brace gebruiken. De 
keus wordt onder andere bepaald door het risico dat je door je 
enkel zult gaan. Andere overwegingen zijn: hoe vaak moet je de 
bescherming gebruiken (geld), de tijd die je nodig hebt om de 
bescherming aan te leggen, en het draagcomfort. Een elastische 
bandage is goedkoop, gemakkelijk en snel aan te brengen, maar 
beschermt niet zo goed. De brace en het tapeverband ontlopen 
elkaar weinig op het gebied van comfort en veiligheid. Een 
tapeverband is goedkoper bij kortdurend gebruik. Als je echter 
meer dan 10 maal een tapever-
band moet aanleggen, ligt de 
prijs van de brace gunstiger. 
Bovendien heb je voor het 
aanleggen van de brace minder 
tijd nodig. 

Viktor Blum, sportarts. 

De enkel is de soepele ver
binding tussen het been en de 
voet. Dat soepele komt door 
twee gewrichten, het bovenste 
en het onderste sprongge
wricht. Het bovenste sprong
gewricht is de verbinding 
tussen de twee botten van het 
onderbeen (scheenbeen/kuit
been) en de voet. Dit ge-
wricht biedt de mogelijkheid de voet op en neer te bewegen. 
Het onderste spronggewricht zit onder het bovenste en maakt 
het mogelijk om de voet te kantelen. De combinatie van die 
twee soorten beweging maakt dat je zo veel met de voet kunt. 
De spieren, waarmee je de voeten kunt bewegen, zitten met 
pezen aan de botten vast en ze zijn omsloten door kapsels. 
Tussen de botten van de voet zitten banden. Dit heel mooi 
samengestelde geheel krijgt het met sporten zwaar te verduren, 
soms te zwaar en dan rekken de banden en de kapsels en soms 
gaan zelfs de spieren kapot of raken de pezen los van het bot. 
Dat zijn allemaal heel pijnlijke gebeurtenissen met een (lang
durig) herstelproces. Vervelend is zeker dat zoiets altijd een 
zwakke plek ten gevolge heeft, waardoor herhaling makkelijk 
voorkomt en klachten later niet uitgesloten zijn. 
Wat mij betreft, als sportmasseur, gaat het erom hoe je be
schadigingen kunt voorkomen of tenminste de kans erop kunt 
verkleinen. 
De winter komt eraan en dus de tijd voor koude voeten. Als we 
dan gaan sporten, zullen we eerst de gewrichten van binnen uit 
moeten gaan opwarmen (dus niet de voeten even op de verwarming 
en dan gaan rennen). Dat is dus weer de warming-up. Zorg 
ervoor dat de voeten door en door warm zijn voordat je een 
prestatie van ze gaat vragen. In koude voeten heb je minder 
gevoel, dat wil zeggen dat je niet voelt wat de stand van de 
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voet is en dus ook niet een verkeerde stand ·snel genoeg zult 
veranderen in een goede stand. 
Stretching hoort ook bij de voorbereiding en met name het 
rekken van de achterkant van de onderbenen zou je altijd 
moeten doen. Daarmee bereik je de kuiten (denk aan de beruchte 
zweepslag) maar ook de pezen, banden en kapsels rond de enkel, 
zoals de achillespees die aan het hielbeen vastzit. 
De masseur kan dan ook nog de voeten masseren en daarmee dus 
ook de enkel. Dit vergroot de doorbloeding en dus na de in
spanning de afvoer van afvalstoffen en als voorbereiding op de 
inspanning een grotere gevoeligheid. Een goede voetmassage 
bevordert zelfs de gezondheid (de voetreflexoloog masseert de 
hele voet op een speciale manier en bereikt daarmee bijna 
altijd een betere gezondheid bij degene die hij masseert. 

In een vorige uitgave heb ik geschreven nog enkele opmerkingen 
te zullen maken over de relatie tussen de voet en de rest van 
het lichaam. Met name wil ik het dan hebben over de stand van 
de voeten en de lichaamshouding. Omdat er heel veel grotere en 
kleinere afwijkingen aan de voeten kunnen voorkomen, geef ik 
maar een voorbeeld. Stel je voor dat je aan een kant een 

~ doorgezakte voet hebt {ook wel platvoet genoemd) en aan de 
andere kant niet. Het gevolg is dan dat het been met die 
doorgezakte voet korter lijkt. Dit kan een hele reeks gevolgen 
hebben. Door die doorgezakte voet zal er een draaiing van het 
been ontstaan naar binnen en dat heeft tot gevolg dat de knie 
een beetje wordt gewrongen en dus op den duur pijnlijk wordt. 
Door het naar binnen draaien van het been komt er ook een 
draaiing in het heupgewricht met als gevolg een iets meer 
holle rug en daardoor mogelijk rugpijn onder in de rug. 
Wordt het been zogenaamd korter dan zal ook het bekken een 
beetje scheef komen te staan en daardoor zal ook de ruggegraat 
scheef staan. Maar omdat wij nu eenmaal rechtop willen lopen, 
zullen we die scheve ruggegraat corrigeren en dat is te zien 
als een ruggegraat met een bocht naar de ene kant en ~en 
eindje hoger een bocht naar de andere kant en soms nog een 
derde bocht weer de andere kant op. Dit bochtige geheel kan 
leiden tot pijn op allerlei hoogten, bijvoorbeeld pijn in de 
schouder of tussen de schouders. 
Er kan wat aan gedaan worden door .in de schoenen zooltjes aan 
te brengen met corrigerende verhogingen, waardoor het verschil 
tussen de voeten als het ware wordt opgeheven. Na enige tijd 
zal het lichaam dan daaraan gewend raken en zal de pijn ver
dwijnen. 
Ik heb deze opmerkingen gemaakt, omdat veel mensen kleine 
verschillen in hun voeten hebben en als gevolg daarvan ergens 
in hun lichaam altijd wat ongemakken, die relatief eenvoudig 
zijn te corrigeren. De deskundige,' die zulke correcties aan 
kan brengen, heet podokinesioloog. 

Jan van Lente, sportmasseur COSMOS/TTVV. 

Praasterink tafeltennîsgala 1995. 

Gekoppeld aan het dertigjarig verenigingsjubileum organiseerde 
TTV Stiphout voor de derde maal op rij het inmiddels traditio
nele tafeltennisgala. Wederom waren verschillende vaderlandse 
en enige buitenlandse toppers uitgenodigd om in toernooivorm 
hun kunsten aan het publiek te tonen. En dat publiek kwam in 
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redelijke getale op . Niett emin denk ik dat de doelstell ing van 
de organisatie, tafeltennis promoten bij mensen die in begin
sel niet bekend zijn met de sport, ietwat té ambitieus is. 
Een nieuw verschijnsel in de versie van 1995 was de omlijsting 
van het tafeltennis met demonstraties van martial arts en 
streetdance. Met name dit laatste, naar het schijnt een rage 
in Amerika, lijkt een uitstekende mogelijkheid om de veelvul
dig voorkomende leemtes in tafeltennis- (en andere sport- ) 
manifestaties op te vullen. 
Dan naar het tafeltennis. De winnaars waren goed te noemen. 
Emily Noor en Chen Sung speelden sterk en eisten met recht de 
titel (en de best gevulde enveloppe) voor zich op. Beiden 
hadden een onverwacht makkelijke finale. Noor, die in de 
groepswedstrijd nog een moeizame start had gekend tegen Cécile 
Ozère, denderde nu over de frêle Belgische nummer 1 heen. De 
tweede game was 21-5. Noor zal blij zijn geweest dat Ozère in 
de halve finale de taaie Timina had geëlimineerd, mede dankzij 
de tijdregel bij een stand van 18-16 in de derde game. 
Vrijwel even moeiteloos als Noor, zij het met wat betere 
rallies, verging het Chen Sung op de andere tafel. Jörg de 
Cock was duidelijk iets minder vast dan de Chinees, van wie 
hij ook in de groep al had verloren. De Cock baarde opzien 
door in de halve finale de verwachte winnaar uit te schakelen. 
Thierry Cabrera, de Belgische nummer 2, had zich al mateloos 
impopulair gemaakt bij het publiek door continu te schelden op 
alles wat los en vast zat, hekjes om te trappen en ook de 
tafel niet te ontzien. Michel de Boer had hem, na winst in de 
eerste game, nog laten ontsnappen, Jos Verhulst kon het hem 
ook niet moeilijk genoeg maken, maar De Cock had lak aan het 
gegrom van de Waal en ging steeds harder spelen, de Belg geen 
tijd latend voor variatie. Toen de zestienjarige aan het begin 
van de tweede game met perfect spel een ruime voorsprong 
verwierf, gaf Cabrera de moed op en de game weg: 21-7! 
Datzelfde deed hij bijna bij een uitzichtloze 10-1 achterstand 
in de derde game in de troostfinale tegen Verhulst. Met ~en 
paar per ongeluk goed uitgepakte wanhoopsballen en wat geluk 
kwam hij opeens weer in het spel, waarna Verhulst totaal de 
draad kwijt was. Cabrera wachtte niet de officële prijsuitrei
king af, maar haalde tussentijds zijn enveloppe op en was weg . 
Het scheelde hem ongetwijfeld een fluitconcert. 

Hoewel de finales dus niet hoogstaand waren, viel er toch van 
prima tafeltennis te genieten. De halve finale van Chen Sung 
tegen Verhulst was een prachtpartij, waar de Chinees pas laat 
in de tweede game vat kreeg op het spel van zijn voormalige 
teamgenoot. Ook de halve finale van Elena Timina tegen Ozère 
was het aanzien waard, hoewel de Belgische zeer omzichtig te 
werk ging tegen de Russische verdedigster. De fraaiste staal
tjes tafeltennis evenwel, en de meeste open doekjes, vielen 
ten deel aan Michel de Boer en Ronald Vijverberg in de strijd 
om de vijfde en zesde plaats. Spin over spin, gevolgd door 
hoog terugbrengen door Vijverberg, leidde tot schitterende 
rallies. In de derde game was de pijp leeg bij De Boer en liep 
Vijverberg over hem heen . 

Hoewel er dus voldoende positiefs te melden was, kleefden er 
ook enige minpuntjes aan de dag. Het grootste heette Cabrera 
en te verwachten valt dan ook dat de onsportieve Belg voor 
volgende edities niet meer uitgenodigd zal worden. 
Doordat de Van Sloun-Chinees Liu Qiang competitie moest spe-
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len, werd eerste reserve Han Gootzen opgeroepen. Dit had tot 
nadeel dat hij de hem toebedachte taak verwaarloosde. Hij 
stond vermeld als spelersbegeleider. Maar wanneer reeds ge
douchte en omgeklede spelers te horen krijgen dat ze nog 
moeten spelen, is er toch iets niet goed afgestemd. 
Jammer, maar onvermijdelijk, was het wegens blessures terug
trekken van Patricia de Groot, die de halve finale staakte na 
enige punten, en dezelfde Gootzen, die de strijd om de zevende 
plek niet meer aanging. 
Dubieus was ook het spelen van de plaatsingswedstrijden, voor 
de mindere posities, tussen de halve finales en de finales. 
Waar niet veel meer op het spel staat, valt veelal weinig te 
genieten. De Boer-Vijverberg was een gelukkige uitschieter. 

Afsluitend kan toch gesteld worden dat de derde editie van het -
Stiphouts tafeltennisgala redelijk geslaagd was, en in elk 
geval leerzaam. 

Rob Hendrikx. 

Uit de clubbladen. 

Eind 1992 hield het clubblad "Krabbeltjes" van Unicum op te 
bestaan. Onder andere wegens gebrekkige interne communicatie 
bleek de onmisbaarheid van een verenigingsblad. De Geldropse 
tafeltennisvereniging is het nieuwe seizoen begonnen door een 
goedogend blad uit te brengen, met een redactie van welliefst 
zeven man sterk. Een naam is nog niet gevonden, maar daarvoor 
is een prijsvraag bedacht. 

In Achter het Net van Attaque wordt onder de titel Jeugdhoek 
een lijst van de aktiviteiten opgesomd die voor het komende 
seizoen gepland zijn. Naar aanleiding van een enquete zijn de 
interesses bij de jeugdigen gepeild. Zo te zien heeft de club 
uit St.Oedenrode grootse plannen voor de jeugd. Toch mis ik op 
het lijstje aktiviteiten die niet direct betrekking hebben op 
tafeltennis. Daar is de jeugd ook dol op. 

In het verenigingsblad van Kadans wordt een modeshow aangekon
digd, ten einde de nieuwe clubkleding te preserteren. Naar 
verluidt worden de slipjes uitgevoerd in gifgroen, de bh's in 
diepzwart en de trainingspakken in zacht oker. Over de shirts 
en broekjes wordt niet gesproken. Betekent dit dat daar beter 
niets over gezegd kan worden? We zullen het wel zien tijdens 
de competitie. 

In TIOS-nieuws een verslag van iemand die enkele clubgenoten 
ging opzoeken in hun respectieve tweede woning. Omdat beide 
bezoeken op een dag werden afgewerkt, kon men helaas niet 
genieten van de romantiek als onder het baldakijn de lampjes 
gaan branden. Over romantiek gesproken: bij het tweede buiten 
had manlief een bloemenperk aangelegd in de vorm van een hart. 

In Flash-bek wordt gewag gemaakt van de nieuwe tafelbladen die 
middels gemiddeld zo'n honderd schroeven op de onderstellen 
zijn gemonteerd. Omdat het de bedoeling is dat de nieuwe 
tafels een tijdje meegaan, is het vanaf nu écht verboden om op 
tafel te zitten of te slaan •.• 
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Tanaka's Service bevat een aloud zeer bekend sprookje in een 
enigszins aangepaste versie. Het is het verhaal van Hash en 
Wietje, zoon en dochter van Pa en Ma Rihuana, die via een 
omzwerving langs Opium en Omium bij de boze H-XTC terecht 
komen. In het voorwoord waarschuwt de redactie de lezer dat 
het hier studentenhumor betreft, die te ontraden valt voor 
mensen die snel geschokt zijn. 

De warme zomer heeft alweer tot een noviteit op het gebied van 
de puntentelling geleid. Tennisb(l)atje van De Rots maakt 
gewag van een toernooi, dat wegens de hitte werd verspeeld via 
de "tropentelling". Dit houdt in dat een game wordt gespeeld 
vanaf 10-10. Benieuwd wat ze verzinnen als het vriest. 

Bij Perfection/Irene heeft het computertijdperk nu goed toege
slagen. Men heeft ontdekt uit bestaande spelers nieuwe te 
kunnen kweken door vernuftige vermenging van de genen. Twee 
foto's van diverse individuën worden door de computer gecombi
neerd tot één afbeelding. De (prijs)vraag is dan natuurlijk: 
wie werden hier samengesmolten? 

In het clubbulletin van Vice Versa '51 wordt verslag gedaan 
van de terugmatch van een uitwisselingstoernooi met de Belgi
sche vereniging Picasso. Omdat de Belgen vorige keer nogal dik 
hadden verloren, had men nu enige gastspelers geïnviteerd. 
Deze konden echter niet verhinderen dat opnieuw de zege naar 
de Oudenbosschenaren ging: 43-35. 

De vorige keer in deze rubriek staande opmerking over de graad 
van ernst van en de pseudoniemen onder sommige stukjes in 
Endeetje van SPS/Never Despair is daarin nu tot ingezonden 
brief gebombardeerd in de rubriek "Martha weet raad". Omdat 
het ons opviel, viel het ook anderen op, zodat er bijna een 
serieuze discussie uit voortkwam. Het zal wellicht niemand 
verbazen dat "Martha" ook een pseudoniem is. Gelieve zel_f uw 
conclusie te trekken. 
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A-ranglijsttoernooi Den Haag 
senioren licentiemeerkampen 2e ronde 
Europese vrouwenliga 
Open Hongaarse kampioenschappen 
C/D-meerkampen jeugd 2e ronde 
Nederlandse kampioenschappen senioren B/C 
Open Oostenrijkse kampioenschappen 
afdelingsontmoeting Tilburg 
1/4 finale nationale C-meerkampen 
Open Franse kampioenschappen 
A/B-jeugdmeerkampen regionale ronde 
kwalificatie NK senioren A 

Kopij voor de volgende Mixed dient uiterlijk 5 november 1995 bij ons 
binnen te zijn. 
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