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Redactioneel. 

WAT IS TOPSPORT? 
Met de Spelen in aantocht kun je ervan verzekerd zijn dat 
Bettine Vriesekodp, Mirjam Hooman en Trinko Keen veelvuldig in 
beeld zullen verschijnen en in de kranten zullen opduiken, 
ongeacht hoever zij komen in het Olympisch tafeltennistoer
nooi. 
Veel minder aandacht zal uitgaan naar Nederlandse tafeltennis
sers en -sters die een veel reëlere medaillekans kennen. In 
dit nummer aandacht voor Mariëlle Brouwer, eveneens wordt 
vermeld Cor Pellegrom, die in een interview destijds zei "Als 
je vier, vijfmaal per week traint en aan de internationale top 
staat, bedrijf je topsport." 
Toch kent nauwelijks iemand Pellegrom, Brouwer en Paardekam. 
Nederlanders zijn er als de kippen bij iemand als landgenoot 
te omarmen die sportief succes boekt. Als Zülle de proloog 
wint, is hij opeens Nederlander. Krajicek, van Tsjechische 
origine, is een nationale held sinds Wimbledon. 
De verklaring voor dit onderscheid? Cor, Mariëlle en Jolanda 
bedrijven hun sport vanuit een rolstoel. Tegen valide toppers 
maken zij geen kans, maar tegen mindervaliden uit de hele 
wereld spelen zij geregeld eerste viool. Publiciteit schenkt 
hieraan evenwel (vrijwel) geen enkel medium. Is dit (valse) 
gêne? Verandert dit pas bij een gouden medaille in Atlanta? 
Voor het eerst worden daar namelijk de Paralympics en de 
"grote" Olympische Spelen aan èlkaar gekoppeld. 
Misschien is dit een eerste stap op weg naar erkenning? 

AfdelingsledenVergadering 1996. 

Op 31 mei werd, traditiegetrouw in Breda de jaarvergadering 
van de afdeling Brabant gehouden. Het werd een vluggertje. 

Een normalerwijs na de pauze plaatsvindend item werd nu naar 
voren gehaald, omdat de betreffende gast weer snel weg moest. 
Het betrof hier de Johan Goossens trofee, waar zoals immer 
lustig over werd gebrainstormd, totdat iemand met deze naam op 
de proppen kwam en er meteen unanimiteit was. Het betreft de 
meervoudig Nederlands Kampioen (bij de rolstoelers) en Para
lYl\lpics-ganger C9r Pellegrom. Een interview met deze jongeman 
stond enige tijd geleden in dit periodiek (verderop in dit 
nummer een artikel over rolstoeltafeltennisster Mariëlle 
Brouwer, die eveneens naar Atlanta gaat). 

Bij de behandeling van de diverse jaarverslagen stelde Marlies 
Somers (Hotak '68) voor om de gelden die de afdeling ter 
beschikking heeft meer te gebruiken, bijvoorbeeld voor de 
declaratie van jeugdspelers die naar afdelingstrainingen gaan. 
Penningmeester Chris van Dijk antwoordde dat het verstandig 
was een redelijke som achter de hand te houden, daar men nooit 
wist hoeveel clubs misschien een beroep wilden doen op het 
accomodatiefondse Niettemin, voegde voorzitter Adri Dam hier
aan toe, zouden briljante ideeën àltijd overwogen kunnen · 
worden. . · · 
Elly Gevers (Tanaka) hekelde het verplicht inschrijven voor 
het dubbelspel bij de Brabantse, omdat je je geld kwijt bent 
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als je partner niet komt opdagen. Nico van Erp antwoordde dat 
volgend jaar meer mogelijkheden komen om een dubbelpartner te 
kiezen. 
Hans van der Bruggen stelde voor om de financiële voorstellen 
te doen vergezellen met die van vorig jaar, ~at overwogen zal 
worden. 
Frans Geubbels (Stiphout) constateerde dat teams vaak uit 
overmacht onvolledig komen opdagen en dan, om een boete te 
voorkomen, maar een fictieve naam invullen op het formulier. 
Adri Dam: "Het invullen van zomaar een naam is uit den boze. 
Het betreft hier een boete, die zelden wordt opgelegd, maar 
die nu eenmaal op de landelijke boetelijst voorkomt." In een 
dergelijk geval lijkt het dus de aangewezen weg gewoon twee 
namen in te vullen. 
Adrie van de Heijden (OTTC) stelt voor bij het technisch werk 
het zwaartepunt te leggen bij de groep 17- tot 19-jarigen, 
omdat die een geducht knelpunt vormen, met veel opzeggingen. 
De kascommissie had geconstateerd dat veel declaraties niet 
voorzien waren van bescheiden, maar niet bovenmatig hoog 
waren. De heren Bultman en Dekkers blijven in deze commissie 
aan. Jansen stopt en wordt opgevolgd door Frans Geubbels. 
De Inmiddels zitting genomen 
hebbende AB-leden Arthur Jan
sen en Arno van Esch werden 
met applaus benoemd, en ook 
de bondsraadsledenbenoemingen 
stuitten niet op verzet. 
Adri Dam en Nico van Erp wer
den vervolgens nog in de blo
emen gezet wegens hun be
stuurslustrum. 

In de rondvraag wilde Fred 
van Zalingen (Breda) weten of 
er fatsoensregels bestonden 
omtrent het benaderen van 
spelers van andere clubs. 
Adri Dam antwoordde dat er in 
de zomerperiode geen over
schrijvingsregels gelden, en 
dat er geen officiële regels 
zijn omtrent fatsoen, maar dat hij vindt dat het ene bestuur 
het andere moet benaderen. 
Johan Heurter (ATTC) stelde de vraag waarom de ALV al om half 
acht begint, terwijl competitiewedstrijden om acht uur staan 
gepland. Er zal rekening mee worden gehouden. 
Edgar Verkooijen (Perfection/Irene) was van mening dat onder
getekende moet stoppen met het botvieren van zijn frustraties 
in het redactioneel commentaar, wat voor kennisgeving werd 
aangenomen. 

Belangrijk item was verder nog het heet hangijzer van de 
damescompetitie. Nadat achtereenvolgens de vierde en de derde 
klasse waren afgeschaft, ontstonden in de tweede klasse enorme 
krachtsverschillen, wat ook weer ledenverlies heeft gekost, 
wellicht. Inmiddels is op dit probleem nader ingegaan, maar of 
het tot voor eenieder bevredigende oplossingen leidt, zal de 
tijd moeten leren. Frans Geubbels had als aanbeveling om 
soepeler om te springen met dispensatie voor dames in de 
herencompetitie. Rob Hendrikx. 
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Kaderdag NTTB. 

Op zaterdag 1 juni jl. organiseerde de NTTB voor de vijfde 
keer een Nationale Kaderdag voor kaderleden van de af delingen 
en medewerkers van de NTTB. Dit jaar stond de dag in het teken 
van de vraag op welke wijze de sport het uitgangspunt van de 
verschillende verenigingsactiviteiten kan zijn. 
Carel Deken, hoofdbestuurslid van de NTTB, maakte van de 
gelegenheid gebruik om het belang van competitiespelen te 
relativeren. Hij lanceerde de paradoxale stelling dat juist 
door de aandacht voor het competitiegebeuren het ontwikkelen 
van het spelniveau bij veel verenigingen niet tot zijn recht 
komt. "Prestatie" wordt te eenzijdig gekoppeld aan het preste
ren in de competitie, met als gevolg dat het trainingsbeleid 
van de verenigingen vrijwel geheel gericht is op · e'en kleine 
groep "topspelers". Hierdoor wordt eraan voorbijgegaan dat ook 
recreatieve spelers het als een uitdaging zien om zich verder 
in de sport te bekwamen. Voor hen zou een gerichte training 
evenveel kunnen betekenen als voor de topsporter. Tussen neus 
en lippen liet Carel Deken bovendien weten dat we ons niet al 
teveel illusies moeten maken over het feitelijke niveau van de 
Nederlandse top. Met enig gevoel voor ironie merkte hij op dat 
de top van ons land pas iets voor zou stellen als eredivisie
verenigingen en de NTTB eens flink ruzie zouden krijgen over 
het gevoerde trainingsbeleid. 
Vervolgens deed de voorzitter van SPS/Never Despair, Hans van . 
der Bruggen, een duit in het zakje door zijn inmiddels "be
roemde" vergelijking tussen een tafeltennisvereniging en een 
gespecialiseerde bakker nog eens nader uit te werken. Hij 
stelde dat de verschillende groepen van een tafeltennisvereni
ging weliswaar allemaal op een andere wijze benaderd moeten 
worden, maar dat een vereniging ernaar moet streven om alle 
groepen in staat te stellen zo goed mogelijk te presteren in 
de ruimst mogelijke zin van het woord. Dat sommige groepen de 
sport meer als spel dan als prestatiesport willen beoefenen, 
hoeft daarbij geen bezwaar te zijn. 
Daarna voegde Henk van der Palen, docent aan de CALO te Zwol
le, een aangenaam concreet element aan het geheel toe door de 
draak te steken met de wijze waarop zelfs de allerjongsten 
lastig worden gevallen met allerlei sporttechnische details. 
In plaats van deze groep onmiddellijk te confronteren met de 
finesses van topspin en de positie van de voeten, zouden de 
verenigingen er beter aan doen de kinderen op een meer speelse 
wijze te introduceren in "de wereld van bat en bal". 
In het verlengde daarvan werd het boek "Tafeltennis voor 6-
tot 9-jarigen" gepresenteerd. In het boek wordt beschreven hoe 
jonge kinderen op een speelse wijze kennis kunnen maken met de 
tafeltennissport. In tegenstelling tot "normale" trainingen, 
waarin kinderen vanaf de eerste keer tegen elkaar moeten gaan 
"sparren", zodat driekwart van de trainingstijd verloren gaat 
aan ballen rapen, bestaat de cursus die in het boek beschreven 
wordt, uit spelvormen waarin verschillende deelaspecten cen
traal staan. Elke spelvorm biedt bovendien mogelijkheden om 
die voor de snellere pupillen spannend en aantrekkelijk te 
houden. 
De cursus kan gelden als een aanvulling op het vorig jaar door 
de NTTB gepresenteerde superstar-jeugddiploma, dat gericht is 
op kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Omdat beide cursussen in 
heldere taal geschreven zijn en de voortgang van de pupillen 

4 



erm7e nauwgezet in kaart kan worden gebracht, ZYJn het handza
~e instrumenten voor verenigingen die structureel met het 
Jeugdgebeuren bezig willen zijn. 
Het cursu~boek "T~feltennis voor 6- tot 9-jarigen", inclusief 
de begeleidende videoband kost f 32,50; het informatiepakket 
"Butterfly-Superstar-jeugddiploma" kost f 25,-; het diploma
pakket "Butterfly-Superstar-jeugddiploma" kost f 15,-. Allen 
te bestellen bij het bondsbureau, telefoon 079-3414811. 

Thieu Kuys. 

Mixeddubbeltoernooi Smash '70. 

Op 15 mei 1996 is ons tradi
tionele Mixeddubbeltoernooi 
verspeeld, dat openstond voor 
licentiepashoud(st)ers uit 
West-Brabant. 
Er deden 19 dubbels mee (max. 
20 is mogelijk) van 8 West
brabantse tafeltennisvereni
gingen~ 
De dubbels waren aan de hand 
van hun licenties verdeeld in 
2 groepen (A en B). 
In de A-groep (2 vijfkampen) 
wonnen Jolanda Meeus/Niels 
Landa (Hotak '68) voor de 
winnaars van de vorige editie 
Ingrid van Aalst/Albert van 
Dueren den Hollander (Smash 
'70). 
In de B-groep (1 vijfkamp en 
1 vierkamp) wonnen Hannie Rosenboom/Joris Gerritsen (Vicé 
Versa '51/Smash '70) voor Marlies Joosen/Cyriel Postma(Markie
zaat). In deze B-groep zorgde gametelling voor het uiteinde
lijke verschil tussen de nummers 2, 3 en 4. 

In 1997 zal ons traditionele Mixeddubbeltoernooi weer ver
speeld worden, (wederom op de woensdagavond voor hemelvaarts
dag), dus op woensdag 7 mei 1997. 

Namens t.t.v. smash '70, 
L. van der Horst. 

ACCOMMODATIESYMPOSIUM LEERZAAM. 

Dinsdag 4 juni waren in een warme zaal op Papendal ruim hon
derd tafeltennisbestuurders .aanwezig. Zij kwamen voor het 
accommodatiesymposium wat opgebouwd was rond twee thema's: 
- Hoe realiseert een vereniging een eigen accommodatie en wat 
komt er zoal kijken bij de exploitatie van een eigen zaal. 
- Wat kan een project sociale veiligheid betekenen voor een 
vereniging. 
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Na een korte inleiding door HB-lid Raymond Gradus schetste 
dagvoorzitter Cees van Roosendaal wat de landelijke fondsbe
heerscommissie kan betekenen voor verenigingen met plannen 
voor een eigen accommodatie of voor aanpassingen daarvan (zie 
elders in deze Mixed). Hierna volgden een vijftal inleiders, 
gevolgd door een discussie. 
De eerste inleider was Johan Heurter. Hij schetste het reilen 
en zeilen van zijn vereniging A.T.T.C. '77 om te komen aan een 
eigen accommodatie. Aan het einde van zijn verhaal presenteer
de hij een stappenplan, wat voor verenigingen met plannen 
misschien nuttig kan zijn. 
1. Ga praten met de gemeente. 

Vertel ze je wensen en probeer een zo open mogelijk gesprek 
aan te gaan over de mogelijkheden die de gemeente kan bie
den. Misschien een stuk grond, misschien een oude school of 
een oude gymzaal, misschien alleen maar subsidie. 

2. Stel aan de hand van dat gesprek een plan op. 
Probeer dit zo gedetailleerd mogelijk in te dienen. Het is 
slim om dit van te voren met de betrokken ambtenaren door te 
spreken en hun opmerking mee te nemen voordat het plan def i
ni tief bij B & W wordt ingediend. 

3. Wanneer B & W en de gemeenteraad accoord gaan, is het 
zaak de plannen verder uit te gaan werken. 

Het kan nuttig zijn om een architect in de arm te nemen. 
Spreek dan wel van te voren een vast bedrag af. Zorg daar
naast voor een gedegen financiële onderbouwing. Een archi
tect kan bij het maken van de kostenramingen behulpzaam 
zijn. Informeer ook tijdig naar de mogelijkheden van het 
lenen van geld en neem tijdig contact op met de Stichting 
Waarborgfonds Sport. 

4. Schrijf een ledenvergadering uit. 
Bespreek de plannen en inventariseer welke leden iets kunnen 
en willen doen. Wie kan er goed timmeren, wie metselén, wie 
elektriciteit aanleggen, wie kan goedkoop iets regelen, enz. 

5. Wijs een bouwcoördinator aan en een hele kleine bouw-
club. 

Tijdens de bouw moeten allerlei beslissingen genomen worden. 
Dat dient in een kleine club te gebeuren. De bouwclub maakt 
een planning. De bouw coördinator is de regelneef van de 
vereniging. Hij moet veel gedaan kunnen krijgen van de leden 
en zorgen dat iedereen op de juiste tijd aanwezig is. Ook 
zorgt hij er voor dat de materialen en de gereedschappen 
aanwezig zijn. 

6. Probeer tijdens de bouw of verbouwing zoveel mogelijk 
leden erbij te betrekken. 

Ook dames kunnen zich nuttig maken! Schrijf ook elke keer 
iets in het clubblad en maak de buitenwereld attent op je 
bezigheden, bv. door een plaatselijke journalist een aantal 
keren uit te nodigen. 

7. Benoem tijdig een openingscomité. 
De opening moet een hoogtepunt worden en zoveel mogelijk 
mensen moeten zien dat jij als tafeltennisvereniging een 
eigen onderkomen hebt. Dus mobiliseer de lokale radio, de 
plaatselijke pers en schrijf stukjes in de huis-aan-huis . 
blaadjes. Nodig ook de buurtbewoners persoonlijk uit. 
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8. Organiseer een vrijwilligersavond. 
Sommige leden zijn elke zaterdag aan het werk en anderen zie 
je ineens een half jaar niet meer om dan pas te komen kijken 
als het klaar is. Beloon de werkers met een leuke aangeklede 
feestavond. 

9. Mocht de gemeente nou niet mee willen werken, neem dan
gerust een gok. Wanneer er een ruimte op een industrie
terrein om te bouwen is tot tafeltenniszaal, doe dat 
dan, maar investeer niet te veel geld. Gemeenten zullen 
er niet snel toe over gaan om een sportvereniging ergens 
weg te sturen. Dat ligt maatschappelijk niet zo lekker 
en dat kon wel eens kiezers kosten. Uiteraard is het ook 
een goed idee om leden lid te laten worden van plaatse
lijke politieke partijen. 

De tweede inleider was Cor Brasser, voorzitter van ttv Alkmaar 
'71. Hij ging nader in op de exploitatie van een eigen ruimte. 
Een eigen accommodatie levert uiteraard extra inkomsten op. 
Allereerst zullen er waarschijnlijk meer leden komen, dus meer 
contributie-inkomsten. Ten tweede hoeft de huidige zaalhuur 
niet meer betaald te worden, ten derde zijn daar de kantine
opbrengsten, ten vierde kan de zaal verhuurd worden aan derden 
en ten vijfde kan er bordreclame geplaatst worden. Er zijn 
echter ook extra uitgaven, zoals de energiekosten, de kapi
taallasten, de onroerendzaakbelasting, de reservering voor 
groot onderhoud, klein onderhoud, verzekeringen en veelal 
erfpachtkosten. 

De derde spreker was Ronald Bouma, voormalig medewerker van 
NSF-accommodaties en medewerker van Pellikaan Bouwbedrijf. 
Zijn bedrijf heeft onlangs een multifunctionele sportaccommo
datie in Amersfoort in gebruik genomen. Hier kunnen mensen 
tegen betaling van f 1400,- per jaar zo vaak komen sporten als 
ze willen en ook de sport beoefenen waar ze op dat moment 
toevallig zin in hebben. Hij voorziet dat deze commercieel 
beheerde accommodaties een vlucht gaan nemen. Hij vindt dat 
verenigingen hierop in moeten spelen en zich niet moeten op
heffen, maar wel moeten gaan samenwerken met andere verenigin
gen die samen in dezelfde accommodatie spelen. Voordeel kan 
zijn dat de ledenadministratie gecentraliseerd kan worden, een 
gezamenlijk clubblad en misschien wel een samengaan op bepaal
de bestuursterreinen. In de discussie aan het einde van het 
programma gingen diverse aanwezigen in op het betoog van Ro
nald Bouma. Zijn provocerende stelling werd beslist niet ge
deeld door de andere sprekers. Die zagen juist het vereni
gingsleven op deze manier kapot gaan en daar zit natuurlijk 
niemand op te wachten. 

Na de pauze was het woord aan Annemarie ten Boom. Zij heeft 
een project over sociale veiligheid in en om accommodaties van 
het ministerie van VWS en NOC/NSF begeleid. Ook in de toekomst 
zal zij tafeltennisprojecten op dit gebied begeleiden. 
Een sociaal veilige omgeving om te sporten is een plaats waar 
men zich prettig voelt. Waar men zich niet -steeds afvraagt of 
je jas niet uit de kleedkamer wordt gestolen, waar je niet 
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lastig gevallen of nageroepen 
wordt door rondhangende jeug
digen, waar je rustig kunt 
douchen zonder inkijk. Er is 
een zestal criteria voor so
ciale veiligheid: 
1. Sociale controle: is er 

toezicht, binnen en 
buiten de accommodatie? 
Niet alleen door off i
ciële functionarissen, 
maar ook door toevalli
ge passanten, iemand 
achter de bar, e.d. 

2. Afwezigheid van moge
lijke daders: is de 
accommodatie niet al te 
gemakkelijk toeganke
lijk voor ongenode gas
ten? En in welke buurt 
ligt de accommodatie? Er zijn buurten en straten waar 
mensen liever niet komen omdat zij daar meer mogelijke 
daders verwachten. 

3. Zichtbaarheid: verlichting (bv. kun je een gezicht her
kennen?), zichtbelemmeringen (bv. · hoge beplanting), o
verzicht (uitgang e.d. duidelijk aangegeven). 

4. Alternatieve routes, vluchtmogelijkheden: is er een 
nooduitgang, of een andere route die men kan nemen in 
dien er iets mis is? En is er een telefoon aanwezig en 
bereikbaar in noodgevallen? 

5. Aangename sf eer /aaritrekkel i jkheid: in een aantrekkelijke 
omgeving voelen mensen zich eerder veilig. Een a~ntrek
kelijke omgeving is goed onderhouden, schoon en zonder 
sporen van vandalisme. Ook kleur en aankleding spelen 
een rol in de beleving. 

6. Inbraak- en vandalismebestendigheid: kan men zich gemak
kelijk toegang verschaffen? Is het gemakkelijk om zaken 
te vernielen? 

Wanneer verenigingen het idee hebben dat hun vereniging niet 
echt veilig is, kunnen ze het stappenplan uitvoeren. Hiermee 
kunnen verenigingen zelf aan de slag. Daarnaast kunnen ze hulp 
krijgen van de NTTB. 

Als laatste vertelde Eric Janssen van ttc Panningen '74 wat 
deze vereniging, met behulp van Annemarie ten Boom, gedaan 
heeft aan sociale veiligheid. Een prima verhaal uit de prak
tijk. 

Al met al een hele leerzame avond. 

Johan Heurter. 
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LANDELIJK STEUNFONDS HELPT VERENIGINGEN 

Vier jaar geleden werd het landelijk steunfonds opgericht 
teneinde verenigingen financieel te ondersteunen bij het bou
wen of verbouwen van een eigen accommodatie. Hierdoor hebben 
verenigingen meer speelmogelijkheden, waardoor het ledental 
kan toenemen. Er ontstaan inkomsten uit barverkopen, waardoor 
verenigingen meer kunnen gaan doen aan opleiding, begeleiding 
en training. Verder kunnen er meer verenigingsactiviteiten 
georganiseerd worden. Bovendien betekent een eigen ruimte een 
grotere binding met de leden en meer plezier in de tafelten
nissport. Tot nog toe werden 14 verenigingen geholpen. Vaak 
was deze ondersteuning een ruggesteuntje voor gemeentes om mee 
te werken aan de tot stand koming en zelfs subsidiëring van 
dergelijke projecten. 
De ondersteuning vindt plaats door een geldlening van maximaal 
f 10.000,-. De aflossing bedraagt minimaal f 1000,- per jaar 
en de rente bedraagt 3%. 
Hebt u ook plannen en wilt u ook in aanmerking komen, dan kunt 
u een aanvraag indienen bij de fondsbeheerscommissie. Deze 
club van "wijze" mannen beoordeelt de aanvraag. De belangrijk
ste taak van de commissie is controleren of het geld dat uit
geleend wordt ook weer kan worden terugbetaald. Er moet dus 
een gezond financieel plan gemaakt worden. 
Inlichtingen en wellicht enige hulp kunt u krijgen bij het 
bondsbureau, of bij de heren van de fondsbeheerscommissie. Dat 
zijn: 
voorzitter Jan Backhuijs, tel. 023-5296145 
vice-voorzitter Roel van Selling, tel. 038-4441079 
secretaris Cor van Zijp, tel. 071- 5218070 

ACCOMMODATIEFONDS AFDELING BRABANT 

Naast het landelijk steunfonds is het voor Brabantse tafelten
nisverenigingen ook mogelijk een beroep te doen op het accom
modatiefonds van de afdeling Brabant. Ook hier kan maximaal f 
10.000,- geleend wordene De preciese regels luiden: 
Hoogte van het te lenen bedrag: aantal leden x f 100,- ~ 
maximum: f 10.000,-
minimum: geen 
altijd mogelijk: f 5.ooo,-

jaarlijkse aflossing: 
maximum: f 
minimum: f 
terugbetalingstermijn: 
rentepercentage: 

2.000,-
1.000,-

10% van het geleende bedrag 

5 à 10 jaar 
nu 3% 

om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de afdeling 
Brabant dient u een uitgewerkt plan in te dienen bij de afde
lingsfunctionaris accommodatiezaken Johan Heurter. Dit plan 
dient o.a. te bevatten een investeringsplan en een meerjaren
exploitatiebegroting. Johan Heurter geeft dan een advies aan 
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het afdelingsbestuur . De uiteindelijke beslissing over het wel 
of niet verstrekken van een lening ligt bij het afdelingsbe
stuur. 
Op dit moment hebben 5 verenigingen een leningen lopen, te 
weten: 
- Een en Twintig te Beek en Donk, 
- Kruiskamp te 's-Hertogenbosch, 
- TCS te Steenbergen, 
- A.T.T.C. '77 te Aarle-Rixtel, 
- TTCV/Nedlin te Veghel. 

Meer informatie is te verkrijgen bij Johan Heurter, tel. 0492-
382017. 

Tot slot wil ik nog W1JZen op de nieuwe uitgave van het boekje 
"Tafeltennis in eigen home ... Kan dat?". Het is een erg nutti
ge handwijzer, met veel tips en het kost slechts f 25,-. Voor 
elke vereniging met plannen een onmisbaar boekje. Het is te 
bestellen bij het bondsbureau. 

Johan Heurter. 

Regionale Middenbrabantse. 

Op zondag 24 maart 1996 werden de Regionaal-Midden-Brabant 
kampioenschappen gehouden in sporthal "De Wetering" te Loon op 
Zand. Dit kampioenschap wordt elk jaar georganiseerd door het 
bestuur van de Regio Midden Brabant. Dit bestuur bestaat uit 
afgevaardigden van de volgende verenigingen: BSM, Luto, Red 
Star '58, Smash, Tios '51, Waalwijk, White Balls en Perfection 
Irene. 

Dit jaar was ervoor gekozen om zowel de jeugd als de senioren 
op èèn dag te laten spelen, in tegenstelling tot voorgaande 
edities. Er werd gespeeld op 29 tafels, wat neer kwam op ruim 
700 wedstrijden. Dit jaar was er een record aantal deelnemers 
van ruim 200 personen. 

QITSLAGEN ENKELSPEL 

DAMES 2: 
1. Susan Clijsen 
2. Sasja Beek 
3/4. Loes Hansen 

Kim Clijsen 

HEREN 2/DAMES 1: 
1. Roel Staps 
2. Arno van Esch 
3/4. Coen van Hout 

Ramon Clijsen 

Tios ~51 
Tios '51 
Luto / 
Tics '51 

Luto 
Tics '1 51 
Red Star '58 / 
Tics 1 51 
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MEISJES 1: 
1. Anja van Riel 
2. Isabelle Avontuur 
3/4. Conchita Gelens 

Conny Potters 

JONGENS 1: 
1. Henri Timmermans 
2. Jasper Sauer 
3. R. Hansen 

UITSLAGEN DUBBELSPEL 

SENIOREN 2: 

Waalwijk 
Smash 
Luto / 
Smash 

Waalwijk 
Red Star '58 
Luto 

1. Roel Staps / Rene Vrins Luto 
2. Coen v/d Hout / Peter Scholten Red star '58 

JUNIOREN 1: 
1. Rob Hansen Luto / M. v/d Hoven 
2. S. Karelaars Red Star '58 / Willy Lia 

Edgar Verkooijen. 

Mariëlle Brouwer voor vierde 
maal naar Paralympics. 

Op 1 augustus reist de Neder
landse ploeg van een 100 spo
rters en een tiental begelei
ders af naar Amerika om zich 
daar te gaan voorbereiden op 
de Paralympics, de Olympische 
Spelen voor gehandicapten, 
die van 15 t/m 27 augustus in 
Atlanta plaats zullen vinden. 
Een van die 100 sporters is 
de 31-jarige Raamsdonksveerse 
Mariëlle Brouwer - Van der 
Ploeg. 

Waalwijk 
Waalwijk 

Mariëlle staat al ruim 14 jaar aan de internationale top bij 
het rolstoeltafeltennissen. 
"De uitverkiezing kwam voor mij niet echt als een verrassing. 
Toch geloofde ik er de laatste maanden niet echt meer in. De 
organisatie van de Paralympics heeft dit keer een ander sys
teem gehanteerd. De beste 12 van de wereld in mijn handicap
klasse zijn uitgenodigd. Daar hoor ik ook bij. Maar bij het 
NOC*NSF kent men andere criteria, en dus was het nog even 
afwachten of ze me zouden uitzenden," zegt ze opgelucht nu ze 
de schriftelijke bevestiging in handen heeft. 
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In oktober 1995 hoorde ze al van de organisatie van de Para
lympics dat ze bij de beste 12 van de wereld behoorde en dus 
gerechtigd was om deel te nemen. Pas half mei kreeg ze van de 
Nederlandse bond het verlossende schrijven in de bus. 
"Het zijn spannende maanden geweest. Natuurlijk wilde ik er 
ook dit keer bij zijn. Dit evenement betekent voor mij net als 
elke andere sporter meer dan een Europees of wereldkampioen
schap. Als de bond je dan lang in onzekerheid laat, ga je toch 
twijfelen." 
Het is de vierde maal dat de Raamsdonksveerse zal deelnemen 
aan het grootste sportevenement ter · wereld. De eerste keer in 
1984 was in het Engelse Stoke Mandeville, omdat er in het 
Amerikaanse Illinois zes weken voor de start van de Spelen 
plots geen geld bleek te zijn bij de Amerikaanse bond voor 
Rolstoelsporters. In '88 was Seoul en in '92 Barcelona de 
plaats van handeling. 
In de vorige drie edities behaalde ze geen medailles, al 
reikte ze steeds tot de laatste acht. In 1984 eindigde ze als 
vierde in de open klasse. 

/'"\ "In Barcelona zat ik er weer heel dicht bij. Ik versloeg Wong 
uit Korea, de reg49rend kampioene, met tweemaal 21-12, maar in 
de kwartfinale stuitte ik op de wereldkampioene, de Duitse 
Roossen. Ik verloor in drie games. Dat was jammer, want ik had 
zeker kansen. Roossen werd later eerste." 
In liefst drie categorieën zal Mariëlle Brouwer in Atlanta 
uitkomen. In het landenteam samen met Truus Laemers uit Weert 
en Jolanda Paardekam uit Gouda en individueel in zowel de open 
klasse als haar eigen klasse, de lichtst gehandicapte rolstoe
lers. 
"Het niveau ligt erg hoog. Toch denk ik met het landenteam een 
podiumplaats te kunnen halen. Individueel is het een zware 
opgave, maar zeker niet uitgesloten om een medaille te h~len. 
Er zijn twee speelsters die er echt uitspringen, maar de rest 
is aan elkaar gewaagd en de vorm van de dag en de poule-inde
ling zullen bepalend zijn. De open klasse is een knock out
systeem. Alle rolstoelklassen bij elkaar en je moet dus geluk 
hebben met de loting. Toch moet een plaats bij de eerste acht 
mogelijk zijn." 

Wie denkt dat Mariëlle voor de gezelligheid naar Atlanta 
afreist heeft het mis. 
"Voor veel buitenstaanders lijkt deze trip een snoepreisje. Na 
drie Paralympics kan ik je verzekeren dat het geen plezier
reisje is. Je staat vroeg in de morgen met tafeltennis op en 
gaat er 's avonds laat weer mee naar bed, het hele toernooi 
lang. Natuurlijk ontmoet ik veel sporters en oude bekenden en 
is er onderling een goede sfeer, maar van Atlanta zelf zal ik 
nauwelijks iets zien, hooguit het dagelijkse busreisje van 45 
minuten tussen het Olympisch dorp en de speelhal." 
Vooraf gaand aan de Paralympics reist de Nederlandse ploeg 
eerst twee weken af naar Warm Springs, waar men in een revali
datiecentrum zal acclimatiseren. 
In Atlanta verwachten ze een temperatuur van rond de 38 graden 
en een hoge luchtvochtigheid. Extreme omstandigheden die zek.er 
parten zullen gaan spelen. 

12 



"In Nederland kunnen we ons op dat soort omstandigheden niet 
voorbereiden. We hebben wel uitvoerige informatie gehad over 
eet- en drinkgewoonten en ik ben nu al aan het wennen om veel 
te drinken, al heb ik soms nog moeite om die 4 liter weg te 
krijgen. Toch moet dat om straks in Warm Springs en Atlanta 
niet ziek te worden. Daarnaast moet je in een goede conditie 
zijn. De trainingen zijn opgevoerd. Ik train voornamelijk 
tegen valide tafeltennissers. Alleen op de centrale training 
van de bond speel ik tegen andere rolstoelers. Dat is een 
totaal ander spel dan ik normaal in de Nederlandse competitie 
speel, dan speel ik alleen tegen validen. Ik zal in de laatste 
maanden dus extra moeten trainen op het rolstoelspelletje." 
Naast de trainingen bij haar valide verenigingen Tanaka in 
Etten-Leur en Wanzl/Belcrum in Breda reist ze regelmatig naar 
Weert en Gouda om daar met haar teamgenoten te trainen. 

"Ik denk niet dat ik echt zenuwachtig zal zijn. Met mijn 
ervaring van de vorige drie keren weet ik wat me te wachten 
staat. Trouwens, ik bereid me optimaal voor. Naast tafeltennis 
doe ik aan kracht en conditietraining. Ook hebben we van een 
sportpsycholoog goede begeleiding gehad. Je mag best wat 
spanningen hebben. Dat verhoogt zelfs de prestaties. Ik moet 
er alleen mee om kunnen gaan. Als ik van mezelf weet dat ik 
goed voorbereid ben, hoef ik me niet echt zenuwachtig te 
maken. Bij de laatste testwedstrijden, begin juni in Italië 
heb ik bij een sterk bezet toernooi bewezen op de goede weg te 
zijn. Met ons landenteam behaalden we een 3e plaats, met net 
zoveel punten als de nummers 1 en 2, Italië en Oostenrijk, de 
nummers 2 en 3 van het laatste EK. Dat geeft vertrouwen." 
Als je Mariëlle Brouwer zo hoort praten, lijkt het of ze 
professioneel bezig is, maar naast het sporten heeft ze nog 
gewoon een 40-urige werkweek bij de EPZ in GeertruidenbeFg. 
"Het is inderdaad soms schipperen met je tijd. Na het werk 
sporten en natuurlijk de vakantiedagen die opgaan aan de 
internationale toernooien. Ook financieel kost het een aardige 
duit. Gelukkig heb ik voor mijn rolstoel een sponsor. De 
Zweedse rolstoelfabrikant Scandinavian Mobilite zorgt ervoor 
dat ik een superlichte sportrolstoel van titaan heb. Hij is 
slechts 8 kilo en dus heel wendbaar, iets wat heel belangrijk 
is bij het tafeltennissen." 

Voor Mariëlle Brouwer zal Atlanta waarschijnlijk haar laatste 
Paralympics zijn. Na 15 jaar internationaal tafeltennissen, 
waarbij ze medailles behaalde op Nederlandse, Europese en 
wereldkampioenschappen, denkt ze aan stoppen. 
"Ik ben nu 31 jaar. Niet echt oud, maar na 15 jaar internatio
naal tafeltennis te hebben gespeeld, wil ik het gaan afbouwen. 
Ik blijf zeker competitie spelen in Nederland bij mijn valide 
vereniging. Het rolstoelspel is anders en om mijn spelstijl 
elke keer voor een internationaal toernooi te moeten aanpas
sen, kost een hoop energie en tijd. Ik wil nog een keer goed 
presteren in Atlanta. Als ik thuiskom met een medaille, zou 
dat een mooie afsluiting zijn. Het is de enige medaille die 
nog ontbreekt. Elke kleur is schitterend, maar natuurlijk 
vecht ik voor goud." Bert de Graaf. 
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Uit de clubbladen. 

TIOS-nieuws neemt afscheid van een man die maar liefst 17 jaar 
deel uitmaakte van de redactie, omdat, in zijn eigen woorden, 
"de pen leeg is". Naast redactiewerk organiseerde Cees Paradé 
ook nog: jeugdweekend, carnavalsavond, fietstocht, Sinter
klaas, rommelmarkten, enveloppenakties, enz. 

Het clubbulletin van Vice Versa '51, door leden nog steeds 
"Shot" genoemd, maakt melding van een actieve seizoensafslui
ting, te beginnen met een sport- en spelmiddag voor welpen en 
pupillen, waarna de sluitingsavond in Amerikaanse sferen 
plaatshad, inclusief barbecue. 

In Batgeheimpjes van TTV Waalwijk beschrijft de "pen"-houder 
het roerend eens te zijn met de visie van de jeugdtrainer (een 
vorig keer hier vermeld), wàaraan hij toevoegt dat dit de 
eerste keer in 15 jaar is dat er sprake lijkt te zijn van 
beleid. Tevens steekt het hem dat er bij kampioenswedstrijden 
zelden een bestuurslid aanwezig was en dat er voor het eerste 
team al 15 jaar geen trainer aanwezig is. Dit alles geldt 
overigens als opbouwende kritiek. 

Van de groene taf el van OTTC meldt dat de club een nieuwe 
shirtsponsor heeft gevonden. De eerstvolgende 3 jaar spelen de 
Ossenaren met de naam "Adminco" op hun rug. 

\ 

Toffelproat van COSMOS/TTVV haalt uit de oude doos een stukje 
waarin een lid beschrijft wat een sorrybal is. De speler die 
voordeel heeft, zegt "sorry", de ander laat een onderdrukte 
vloek vallen of uit zijn ongenoegen met een kernachtige, 
eenlettergrepige kreet. Wanneer de tegenstander foutief ser
veert, zegt men "sorry", en mocht het opportuun zijn om de 
tegenstander (nog meer) te willen irriteren: "sorry en be
dankt". 

Ook in Tennisb(l)atje van TTV De Rots wordt afscheid genomen. 
Hier betreft het een man die bijna 10 jaar heeft gewerkt als 
trainer voor de club, en en passant ook nog veel heeft bete
kend voor ledenwerving en -behoud, met name waar het de jeugd 
betrof. De voorzitter bedankt in zijn voorwoord de scheidende 
Johan Verdonk. 

Het clubblad van Wanzl/Belcrum bevat een stukje waarin iemand 
het Brabantse besturenboek heeft doorgespit. Het gros van de 
verenigingen kent slechts 5 à 6 namen achter 15 verschillende 
functies. De club met de grootste verscheidenheid is ech-
ter ••• Wanzl/Belcrum met maar liefst 13 verschillende namen. 

Endeetje van SPS/Never Despair bevat een artikel over toer
nooibezoek, geschreven door een deelneemster, die meedeed 
samen met de welbekende Martha, hoewel zij geen familie van 
elkaar zijn, wat bij een familietoe~nooi nu juist wel een 
vereiste is. 
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Red Star '58 heeft besloten, aldus 't Leuterke, bij de senio
ren voortaan niet meer, zoals bij de jeugd, iets "blijvends" 
te schenken bij een kampioenschap (een pen, bekertje, vaan
tje), maar te volstaan met een mooie bos bloemen. 
Bij veel verenigingen zou men daar al lang blij mee zijn. 

Luto-nieuws bevat een enquêteformulier, waarin men kan invul
len: 
- hoe lang men al lid is 
- of het blad ook door niet-leden gelezen wordt 
- hoe lang men gemiddeld het blad leest 
- wat de leukste en minst leuke rubrieken zijn 
Benieuwd wat de gevolgen zullen zijn. 

Intergame van TTCV/Nedlin heeft een stukje, met grote foto, 
van een elfjarig meisje dat een half jaar geleden een kwaad
aardige hersentumor bleek te hebben. Toen ze een tijd later de 
zaal binnenkwam met een brede lach, leek alles weer in orde te 
komen, maar dat was de laatste keer dat men haar zag. In het 
hart zal echter altijd een plaatsje voor Yvet open blijven. 

Eveneens minder prettig nieuws zogauw men Flash-bek openslaat. 
Drie jongens schrokken zelf van het succes waarmee ze branden
de lucifers door een gaatje in de houten wand lieten vallen. 
Nadat ze zelf al hadden geprobeerd het vuur te blussen, kwam 
de brandweer in actie. Niettemin werd het drankhok geheel in 
as gelegd en veel schade aangericht. 

Kopij voor de volgende Mixed 
dient uiterlijk 31 augustus 1996 
bij ons binnen te zijn. 

De redactie wenst u een prettige 
vakantie ... 
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