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47e jaargang, nummer 1, oktober 1998 

Re-Mixed 

"We'll meet again" schreef de redactie bij de laatste uitgave van Mixed in januari 1997. In 
inderdaad, here we are again. Na 8 mixed-katernen, die als bijlage zaten bij Rond de Tafel, is 
hier weer een ouderwetse Mixed, gestoken in een nieuw jasje. Een redactie, bestaande uit 
Pieter Brooijmans, Lydia van Oirschot, Henk Sandkuyl en Johan Heurter zal proberen om dit 
seizoen 6 maal een Mixed te laten verschijnen. Daarvoor is uiteraard ook uw hulp nodig. De 
Mixed is een blad voor de Brabantse tafeltennisverenigingen met nieuws van de Brabantse 
tafeltennisverenigingen. Maar dan moeten wij dat nieuws wel doorkrijgen. Hebt u iets te 
melden, laat het ons dan weten. Schrijf, bel, fax of e-mail (zie colofon) en stuur ons uw 
clubblad. Ook hier kan de redactie nieuwtjes uithalen. 
Wij wensen u veel leesplezier bij het eerste nummer van de inmiddels 47e jaargang. 
Namens de redactie, 
Johan Heurter. 

INHOUD 

Noodgreep van kleine vereniging blz. 2 
Ingezonden brief blz. 2 
Reactie afdelingsbestuur blz. 3 
Taptoe Tafeltennisdag blz. 4 
BSM 50 jaar blz. 4 
Toernooien-toer blz. 5 
Geslaagd 16e bestuurstoernooi Den Bosch blz. 6 
Internet blz. 7 
Renata 40 jaar blz. 7 
SV Red Star '58 viert 40-jarig jubileum blz. 8 
Trainer-A cursus blz. 9 
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Agenda blz. 11 
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Foutje blz. 12 
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"NOODGREEP" VAN KLEINE VERENIGING! 

TTV Rotac '82 wil alle verenigingen van de NTTB afd. Brabant deelgenoot maken van 
problemen rondom het samenstellen van teams t.b.v. de competitie. De problematiek 
speelt bij alle verenigingen maar ons inziens het meest bij kleine clubs. Deze gevolgen 
komen nu eenmaal harder aan dan bij een "grote club". 
Wij hebben dit competitiegedeelte alle seniorenteams (5) teruggetrokken. 
De reden van deze, noodgedwongen, terugtrekking is gelegen in het feit dat wij met de 
criteria die de Bond opgesteld heeft m.b.t. de samenstelling van teams niet meer tot een 
goede samenstelling konden komen. Tijdens een ledenvergadering is hiertoe besloten. 
Het bestuur kan begrijpen dat er regels moeten zijn waaraan de samenstelling moet 
voldoen, maar dat deze op dit niveau zo strak gehanteerd moeten worden is onbegrijpelijk. 
Men plaatst kleine verenigingen, zoals Rotac '82 is, voor grote problemen zoals leden die 
opstappen en hierdoor mogelijk leden meeslepen. 
In dit geval zou dit concreet betekenen dat wij 6 leden zouden verliezen wat een verloop 
betekent van ongeveer 15%. Daarnaast zou het ongenoegen van leden die gedwongen 
worden in een ander team te spelen op termijn dezelfde gevolgen kunnen hebben. 
Dit is voor onze club een belangrijke reden om bovengenoemde stap, noodgedwongen, te 
moeten nemen. 

Het bestuur van TTV Rotac '82 heeft het bestuur van de NTTB Afd. Brabant verzocht deze 
problematiek rondom regelgeving bij het samenstellen van teams mee te nemen naar het 
landelijk bestuur van de NTTB en bekijken of hier op korte termijn een aanpassing op 
plaats kan vinden. Dit is volgens ons van groot belang voor de "kleine clubs" in onze regio 
en voor de NTTB Afd. Brabant. 

Wij hopen dat de "gedupeerde" verenigingen begrip op kunnen brengen voor deze 
beslissing en we hopen dat we volgend gedeelte weer mee kunnen spelen. 

Met vriendelijke groeten, 

Wim Dubach 
voorzitter TTV Rotac '82 

INGEZONDEN BRIEF 

Een bestuur als de NTTB afd. Brabant, 
bestaat alleen maar uit vrijwilligers. En 
vrijwilligers doen dit soort zaken voor hun 
plezier, anders ga je niet in een bondsor
gaan zitten. Kritiek is er altijd te leveren en 
het iedereen naar zijn I haar zin maken is 
verschrikkelijk moeilijk. Toch wil ik het 
volgende onder de aandacht brengen. 

Ook tafeltennissers/sters zijn vrijwilligers 
en zij gaan voor hun plezier een avondje 
vrij- of competitie spelen. Op dit laatste wil 
ik graag wat dieper ingaan. 
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Ik heb vernomen van diverse verenigingen 
in de regio 's-Hertogenbosch, bv. Zwaan
tjes en Rotac '82, dat het steeds moeilijker 
wordt om een team samen te stellen. Men 
heeft te maken met het eigen verenigings
belang, zoals bv. Jantje wil niet bij Pietje in 
het team spelen, zoja dan stopt hij ermee. 
Of anders dan zal de Competitiecommissie 
wel roet in het eten gooien door een speler 
te verbieden in een bepaald team uit te 
komen i.v.m. een te laag of een te hoog 
percentage, terwijl een team al jaren met 
elkaar competitie speelt of een andere 
reden bestaat om in een bepaald team te 
spelen. 

lees verder bovenaan pagina 3 



vervolg van pagina 2, ingezonden brief 

Ik kan me best voorstellen dat je als Com
petitiecommissie een zo sterk mogelijke 
competitie wil maken, maar men mag niet 
uit het oog verliezen dat de meeste compe
titiespelers voor hun plezier spelen en als 
een speler hoger wil (en kan) spelen, deze 
zich niet laat ,indelen in een lagere klasse. 
Ik weet dat jullie dit uit voorzorg doen voor 
competitievervalsing, maar anderzijds 
bestaat nu de kans dat spelers bewust 
wedstrijden gaan verliezen om dan niet in 
een hoger team geplaatst te hoeven 
worden. Dit kan toch nooit de bedoeling 
zijn van een sportbond en ik hoop dat dit 
ook niet zal gebeuren, want dit is ook een 
vorm van competitievervalsing en uiteinde
lijk spelen we toch allemaal voor ons 
plezier. 
Wat mij het meest verontrust is, dat ik 
signalen hoor van diverse verenigingen, 
dat als men bij de bond zo moeilijk blijft 
doen, dan trekken wij onze vereniging 
terug uit de NTIB en gaan bedrijfscompeti
tie spelen of dan bundelen wij als gedu-

. peerden de krachten en zetten zelf een 
competitie op. Het terugtrekken uit de 
competitie is al reeds gebeurd. Bijvoor
beeld in de 4e klasse waar in een poule 2 
verenigingen zich hebben teruggetrokken, 
nl. Zwaantjes en Rotac. 
Ik hoop dat u als bond zo snel mogelijk met 
de verenigingen uit de genoemde regio om 
tafel gaat zitten en voor het volgend sei
zoen tot een andere oplossing zult komen, 
zodat voor alle betrokkenen het tafeltennis 
weer met veel plezier en zonder gemop
per(!!!) op de bond gespeeld kan worden. 

Met vriendelijke sportgroeten, teken ik, een 
verontruste tafeltennisliefhebber. 

Peter Heil 
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REACTIE AFD. BESTUUR 

Naar aanleiding van de ontstane commotie 
met betrekking tot de teamsamenstellingen 
heeft het afdelingsbestuur middels een 
brief aan alle verenigingen uitleg gegeven 

· over de huidige situatie. De brief luidt als 
volgt: 
Op de laatstgehouden afdelingsledenver
gadering van 15 mei jl. is afgesproken om 
bij teamsamenstellingen ruimere marges te 
hanteren. In de praktijk is echter gebleken 
dat dit bij meerdere verenigingen toch nog 
tot grote problemen heeft geleid, in het 
uiterste geval zelfs tot het terugtrekken van 
teams. 
In het belang van het tafeltennis binnen de 
afdeling Brabant heeft het afdelingsbestuur 
het volgende besloten: 
- aan · een tweetal teams de gelegenheid 

te geven de competitie voort te zetten; 
- de reeds teruggetrokken teams behou

den het recht op hun oorspronkelijke 
klasse in de komende competitie; 

- de hiermee verband houdende boetes 
zullen worden teruggetrokken. 

Het afdelingsbestuur wil nadrukkelijk aan
geven dat de competitiecommissie het 
besluit van de afdelingsledenvergadering 
(het hoogste beslissingsorgaan binnen de 
af deling) op correcte wijze heeft uitge
voerd. Bij de genomen beslissingen is 
steeds, en terecht, uitgegaan van een 
gelijke behandeling van alle verenigingen. 
Niettemin heeft het afdelingsbestuur ge
meend bovenstaande maatregelen te 
moeten nemen. Deze besluitvorming is 
mede gevoed door een op hande zijnd 
voorstel vanuit de competitiecommissie 
voor verdergaande versoepeling van de 
teamsamenstelling. 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de NTTB afd. 
Brabant 

Ria Elshof 
Secretaris 



TAPTOE TAFELTENNIS DAG 

Binnen de afd. Brabant nemen 33 vereni
gingen deel (een toename van 2) aan de 
Taptoe Tafeltennisdag. Het aantal te 
verstrekken oorkondes is 3.385 (een toe
name van 270). 

De deelnemende verenigingen binnen de 
afd. Brabant zijn: 
TTV Attaque (St. Oedenrode), ATTC '77 
(Aarle Rixtel), ATTV '71 (Asten), TTV 
Bergeyk (Bergeyk), TTV Best (Best), BSM 
(Dongen), TTV Budilia (Budel), Cos
mos/TTW (Veldhoven), TTV Een en 
Twintig (Beek en Donk), TTV Flash (Eind
hoven), Hita '79 (Hilvarenbeek), TTV Irene 
(Tilburg), TTV JCV (Vught), Kruiskamp '81 
(Den Bosch), Van liempd./TTVS (Schijn
del), TTV Luto (Tilburg), TTV 't Markiezaat 
(Bergen op Zoom), TTV de Meppers (Hee
ze), TTV MTTV '72 (Mierlo), Never Despair 
(Den Bosch), TTV OTTC (Oss), SV Red 
Star '58 (Goirle), TTV de Rots (Boxtel), 
TTV Smash '73 (Uden), TTV Stiphout 
(Stiphout), TTV Tanaka (Etten Leur), TCS 
(Steenbergen), TTV Tios '51 (Tilburg), TTV 
Unicum (Geldrop), UVCO (Berlicum), Vice 
Versa '51 (Oudenbosch), TTV Waalwijk 
(Waalwijk), TTV de Zwaantjes (St. Michiels
gestel). 
Een ~ergelijking met het voorgaande jaar 
laat zien, dat er 4 verenigingen om uiteen
lopende redenen niet meer deelnemen. 
Daar tegenover staat echter, dat de vol
gende verenigingen nieuw zijn op de 
deelnemerslijst: A TTV '71, Hita '79, Krui
skamp '81, Stiphout, Tios '51 en de Zwaan
tjes. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren, heeft 
de NTTB in samenspraak met Malmberg 
besloten om alleen de verenigingen die 
deelnemen het draaiboek toe te zenden. 
De landelijke opening van de Taptoe 
Tafeltennisdag wordt dit jaar iets kleiner 
aangepakt en zal plaatsvinden bij de Tielse 
TC. 

Ik wens iedereen veel succes bij de organi
satie. 
Voor inlichtingen kan altijd kontakt worden 
opgenomen met: 
Wil Govers, De Smeelen 59, 6021 VC 
Budel, Tel. 0495-493468 
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BSM50JAAR 

TTV B.S.M. uit Dongen bestaat 50 
j~ar. Dat gaat de vereniging groots 
vieren. Op zondag 1 november is er 
een tafeltennisdemonstratie in het 
Patronaat aan de St. Jozefstraat. Om 
14.00 uur door Max Kuijpers en Inge 
Vonken, de Nederlandse welpen kam
pioenen en om 15.00 uur door Bettine 
Vriesekoop en Frank Boute. De toe
gang is gratis, maar aanmelding vooraf 
is wel verplicht. Dat kan bij Gijs Oprins, 
tel. 0162-322182. 
Op zaterdag 7 november kunnen alle 
tafeltennisverenigingen de gouden 
jubilaris komen feleciteren in het Patro
naatsgebouw aan de St. Jozefstraat 
11 O te Dongen. De receptie is van 
16.00 tot 17.30 uur. 



TOERNOOIEN-TOER 

De sectie Kadervorming en Sportontwikke
ling heeft onlangs een boek op de markt 
gebracht onder bovenstaande titel. Dit 
boek is niet alleen een aanrader voor alle 
functionarissen binnen de vereniging die 
toernooien organiseren, maar zel<er ook 
voor elke (jeugd)trainer. Wie wil niet graag 
snel een toernooitje organiseren en niet 
steeds terug moeten vallen op steeds weer 
dezelfde bekende vormen. Om die sleur te 
doorbreken is dit boek op de markt ge
bracht. 

Toernooien-toer is een handreiking bij het 
organiseren van toernooi- en spelvormen 
in de vereniging. In het boek staan niet 
alleen traditionele vormen en ideeën, maar 
juist ook andere. 

Als u een toernooi of een activiteit wilt 
organiseren in een andere vorm dan het 
traditionele toernooi, draagt toernooien-toer 
hiervoor ideeën aan. Ook als u snel een 
toernooitje wilt organiseren op de vrije 
speelavond of voor de trainingsgroep tij
dens de training of als afsluiting van een 
trainingskamp geeft dit boek allerlei vor
men aan. Daarnaast is dikwijls de tijd te 
kort om allerlei ingewikkelde vragen te 
moeten beantwoorden. Welke activiteit 
past bij de doelgroep? Hoe deelt u de 
deelnemers in? Hoeveel tijd moet u inplan
nen? Hoeveel tafels moeten er geplaatst 
worden? Is er extra materiaal nodig? Wat 
moet u als wedstrijdleider allemaal doen? 
Wellicht weet u niet alle antwoorden. 
Toernooien-toer is uw helpende hand. Het 
boek biedt allerlei uitgewerkte toernooivor
men en spel-ideeën met toelichtingen en 
tips. 

1 n Toernooien-toer komen zowel officiële 
toernooisystemen als meer speelse spel
vormen aan bod. Meerkampen, afvalsyste
men, laddersystemen en tientallen alterna
tieve spelvormen worden beschreven. Ook 
wordt er aandacht besteed aan teamtoer
nooien en grootschalige evenementen 
waarbij spelvormen gecombineerd worden. 
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De meeste spelvormen worden op drie 
manieren belicht: 
* Een algemene toelichting op het spel en 

de spelregels. Dankzij de toelichting 
kunt u zelf inschatten of en wanneer u 
bepaalde regels kunt aanpassen aan de 
omstandigheden van uw toernooi. 

* Tips voor aanpassingen aan bijzondere 
omstandigheden. 

* Toernooien-toer bevat circa 40 illustra
ties van toernooischema's. Veel af
beeldingen kunnen zonder aanpassin
gen gebruikt worden door de wedstrijd
leiding. 

Hoe te bestellen 
Het 64 pagina's dikke boek is voor slechts 
f 25,00 verkrijgbaar bij de NTTB. U kunt 
het boek bestellen door het bedrag over te 
maken op: 
ING Banknr. 66.72.11.500 of Postbanknr. 
26.85.45 onder vermelding van "Toernooi
en-toer''. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Bondsbureau NTTB 
Afdeling Kadervorming en Sportontwikke
ling 
Postbus 600 
2700 MD Zoetermeer 
Tel. 079- 3414811 



GESLAAGD 16e BESTUURSTOERNOOI DEN BOSCH 

Op vrijdagavond 5 juni was het dan weer 
zover. Op de agenda stond het bestuurs
toernooi voor de bestuurders van de vere
nigingen uit de regio Den Bosch. OTTC 
droeg voor de 16e keer zorg voor de orga
nisatie. Aangemeld hadden zich 30 be
stuurders van 9 verenigingen. De deelne
mers werden verdeeld in 2 klassen, zodat 
er zoveel mogelijk gespeeld kon worden (in 
6-kampen) op tafeltennisniveau van de 
diverse bestuurders. Zoals elk jaar was het 
een gezellige bijeenkomst van de diverse 
bestuurders, waar tussen de wedstrijden 
door ook wel eens de onvermijdelijke be
stuursproblemen besproken werden. Iets 
wat ook op informele wijze aan de bar wel 
eens verrassende resultaten kan opleve
ren. 
Maar ook was het tafeltennistechnisch 
niveau van de diverse bestuurders op een 
goed niveau. In de A-klasse stonden in de 
halve finale Marco van Berkel (Vice Versa 
'64) en Jack Bechtold (Never Despair). 
laatstgenoemde won nipt met 21-11, 19-
21 en 21-19 en plaatste zich hierdoor voor 
de 2e maal in successie voor de finale. In 
de andere halve finale won Adrie v.d. 
Heyden (OTTC) overtuigend van de favo
riet voor de eindzege Mathijs Assmann 
(Never Despair). De cijfers 21-11 en 21-14 
spreken dan ook duidelijke taal. 
In de finale dus Adrie v.d. Heyden en Jack 
Bechtold. Een wens van een van beide 
spelers was om zeker tegen elkaar te 
kunnen spelen. Dat bestuurders ook maar 
mensen zijn, blijkt uit het voorbeeld dat de 
organisatie op de dag voorafgaande aan 
het toernooi werd gebeld door een van 
deze spelers of het schema niet zo aange
past kon worden dat zij zeker tegen elkaar 
konden spelen. De wedstrijdleider trapte 
daar niet in en zei dat men er maar voor 
moest zorgen dat zij beiden in de finale 
kwamen en dat dan de wens in vervulling 
zou gaan. Overigens moet dit alles gezien 
worden in de sfeer zoals dit toernooi elk 
jaar weer gespeeld wordt en gezien moet 
worden als een sluiting van het tafeltennis
seizoen. In de finale versloeg Adri v.d. 
Heyden zijn gewenste tegenstander Jack 
Bechtold overtuigend met 21-14 en 21-15. 

Mixed, oktober 1998 6 

In de B-klasse waren de halve finales twee 
verenigingsontmoetingen. In de eerste 
halve finale versloeg Hans Stoker zijn 
mede De Rots bestuurder Hans van Haar
en met 19-21, 21-13 en 21-15. Bestuurder 
Hans van Haaren moest na aankomst in 
Oss nog een retourtje Oss-Boxtel maken, 
omdat hij er in Oss achter kwam dat hij zijn 
sportschoenen vergeten was. De andere 
halve finale ging tussen Fred van Heeren 
en Dick v.d. Heyden van UVCO '71 (Berli
cum). laatstgenoemde plaatste zich voor 
de finale door een 21-14 en 21-15 zege. 
Ook in de finale was Dick v.d. Heyden net 
iets sterker dan Hans Stoker (De Rots) met 
21-18 en 21-19. 
Wie · de verenigingsprijs zou gaan winnen 
was tot aan de laatste partij spannend. 
Uiteindelijk won OTTC na 5 jaar weer deze 
fel begeerde verenigingsprijs. 
Omdat een oud spreekwoord 
zegt:"Gezelligheid kent geen tijd" liep de 
klok al aardig tegen een uur toen de laatste 
bal werd geslagen. Organisator Nico van 
Erp kon dan ook na afloop samen met de 
deelnemers terugzien op een gezellige 
avond tafeltennis voor de Bossche be
stuurders. Dat er dan voor de prijswinnaars 
ook nog een prijs is te behalen, is dan ook 
leuk meegenomen. 
Uitslagen: 
A-klasse: 1. Adrie v.d. Heyden (OTTC) 

2. Jack Bechtold (Nev Despair) 
8-klasse: 1. Dick v.d. Heyden (UVCO '71) 

2. Hans Stoker (De Rots) 
Verenigingsprijs: 
1. OTTC 
2. Never Despair 

uvco '71 
4. Vice Versa '64 
5. De Rots 
6. Rotac '82 
7. De Mand 
8. Vice Versa Oss 
9. v.liempd/TTVS 

Nico van Erp 

14 punten 
12 punten 
12 punten 
11 punten 
9 punten 
8 punten 
6 punten 
4 punten 
3 punten 



INTERNET 

Ook in het nieuwe seizoen zijn we verder 
gegaan met het experiment om via een 
pagina op het Internet informatie aan te 
bieden aan de verenigingen van de 
Afdeling Brabant. We hopen dat het 
aangebodene voor de verenigingen inte
ressant genoeg is om met de pagina door 
te gaan. 

Sinds kort zijn er wat statistieken beschik
baar via NedStat. Bezoekers kunnen deze 
statistieken ook bekijken: simpel klikken op 
het figuurtje naast het aantal bezoekers en 
u komt op de statistieken-pagina. De 
meeste bezoekers komen op dinsdag en 
woensdag, waarschijnlijk omdat we 
prober~~ de uitslagen van de afdelings
compet1t1e dan beschikbaar te hebben. 

De snelheid waarmee we de uitslagen 
beschikbaar hebben op het Internet is 
natuurlijk niet alleen de verdienste van 
o~dergetekende. Hier hebben de uitslagen
dtenst en de redactie van Rond de Tafel 
ook· een groot aandeel in. Dat geldt ook 
voor een groot aantal zaken die gepubli
ceerd worden op de Internet pagina•s van 
de Afdeling Brabant. Verschillende mensen 
leveren materiaal aan, via floppy, e-mail of 
papier, wat we vervolgens publiceren. 
Zonder de hulp van deze mensen zouden 
we bij lange na niet zoveel informatie . 
beschikbaar kunnen stellen. Om te voorko
men dat we iemand vergeten, willen we 
hier iedereen bedanken die een bijdrage 
levert. 

We hebben in de afgelopen tijd een aantal 
dingen toegevoegd. De spelregels zijn 
bijvoorbeeld op te vragen, de uitslagen en 
indelingen van de voorrondes van de 
landelijke meerkampen jeugd, de ranglijst 
van de jeugd en de agenda van de CTW. 
Dit alles naast de bekende informatie zoals 
de Rond de Tafels. 

Er is ook een begin gemaakt met een 
pagina waar men verschillende zaken kan 
"down-loaden" naar de eigen PC. Hier 
staan bijvoorbeeld team-lijsten in Word 
formaat, de spelregels, aanmeldingsformu
lier voor toernooien bij de CTW en inschrijf 
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RENATA 40 JAAR 

TTV Renata bestaat 40 jaar. Het be
stuur van deze Eindhovense vereniging 
heeft ervoor gekozen dit jubileum 
alleen intern te vieren. Dat doen ze op 
7 november met een feest voor alle 
leden en oud-leden. 

formulieren voor de beker-competitie. 

Binnenkort hopen we dit uit te breiden met 
een aantal formulieren zoals diê binnen de 
afdeling gebruikt worden. Het is dan niet 
meer noodzakelijk deze aan te vragen, 
maar men kan deze via het Internet afdruk
ken. 

Het bestuursboek van de afdeling zal bin
nenkort ook opvraagbaar zijn. Daarmee 
kunt u altijd de laatste informatie opvragen. 
Verder zullen de licenties van zowel jeugd
als senioren op de pagina's komen te 
staan. 

Afsluitend willen we u nog eve wijzen op 
de statistieken pagina. De oplettende lezer 
ziet daar zelfs bezoekers bij uit Nieuw
Zeeland. Wie zei dat er geen interesse is 
voor het tafeltennis in de Afdeling Brabant; 
zelfs de andere kant van de wereld wil 
weten hoe het met ons gaat. 

Henk Sandkuyl 



SV RED STAR '58 VIERT 40-JARIG JUBILEUM 

T oerfietsers en voetballers waren in 1958 
de eerste leden van tafeltennisvereniging 
Red Star '58 te Goirle. Op zaterdag 12 
september vierde de club zijn 40-jarig jubi
leum als SV Red Star '58, met naast de 
afdeling tafeltennis ook een afdeling bad
minton. De ongeveer 200 leden sporten 
sinds vorig jaar in een eigen accommoda
tie di,e ook wordt gebruikt door huurders als 
de Goirlese Taekwondo-vereniging. 
Voorzitter Jan Verhoof, lid sinds 1976, 
heeft ruim de helft van die veertig jaar 
meegemaakt. "De saamhorigheid is altijd 
groot geweest. We hebben een grote vaste 
kern van leden,'1 karakteriseert hij de club. 
Jan Verhoof noemt de groei van de groep 
jeugdspelers in de afgelopen jaren een 
belangrijk positief punt. "Want bij het 25-
jarig bestaan hadden we bijna geen jeugd 
meer. Verder valt op dat het badminton 
een hele grote vlucht heeft genomen, en 
de bouw van een nieuwe zaal was natuur
lijk een hoogtepunt." 

Accommodatie 
SV Red Star heeft waar het om de accom
modatie gaat een bewogen geschiedenis 
achter de rug. De eerste tafeltennissers 
speelden op een tafel die stond opgesteld 
op een zolderkamertje van het oude, reeds 
afgebroken lnstuifgebouw op de hoek van 
de Bergstraat en de Tilburgseweg. Vanuit 
de Instuif was de club ook ontstaan, uit 
een groepje jonge Goirlenaren die voor de 
tweede keer een fietstocht door Nederland 
hadden gemaakt en door het oprichten van 
een vereniging bij elkaar wilden blijven. 
Onder leiding van sociaal jeugdwerker Jan 
Broek gingen de 13- en 14-jarigen tafelten
nissen, samen met een clubje tafeltennis
sers dat uit het Patronaatsvoetbal was 
ontstaan. In het eerste bestuur zaten toen 
ook twee minderjarigen, secretaris Aloys 
de Rooij en penningmeester Wil van Son. 
Piet Hoskens, begeleider van de toerfiet
sers, was voorzitter. 
Van het zolderkamertje ging het later naar 
het Patronaatsgebouw achter de St. Jan
skerk, een zaal die ook werd gebruikt door 
de eerste judoclub in Goirle. Dit gebouw 
betekende een enorme vooruitgang, zeker 
toen er twee douches in kwamen. In die tijd 
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was dat voor een tafeltennisvereniging een 
zeldzaamheid. 
In 1977 verhuisden de tafeltennissers naar 
het Jan van Besouwhuis, waar op de derde 
verdieping plaats was voor zo'n tien tot 
twaalf tafels. In 1991 begon met een nieu
we verhuizing een periode van grote onze
kerheid. Eerst dienden enkele leslokalen 
van de voormalige Albertus Magnusschool 
als tijdelijk onderkomen. Daarna kwam de 
gymzaal aan de Van Haestrechtstraat in 
beeld als definitieve locatie. Na jaren van 
bouwtekeningen maken en onderhandelen 
met de gemeente bleek ook dit gebouw 
maar een tijdelijke oplossing. De gemeente 
bood vervolgens de gymzaal aan de Ven
delierhof aan, waar de club een sporthal 
aan liet bouwen om ook de badmintonners 
de ruimte te kunnen geven. 

Hoofdklasse 
In De Vendelier zoals het gebouw is ge
noemd, speelt SV Red Star '58 in de tafel
tenniscompetitie met vier jeugd-, vijf senio
renteams en drie teams in de regionale 
bedrijfscompetitie TTL. Het eerste competi
tieteam bestond uit H. van Gils, H. Eikholt, 
S. Santegoets en K. van Nuenen. Na een 
seizoen behaalde het team het kampioen
schap in de vierde klasse. In tiet seizoen 
1966/'67 ging de club voor het eerst op 
landelijk niveau acteren, toen Piet Tack, 
Bart de Krijger en Jan Nieuwenhuizen de 
titel pakten in de eerste klasse en ook in de 
promotiewedstrijden zegevierden. Tien jaar 
later kwam het sportieve hoogtepunt van 
de vereniging met de promotie naar de 
hoofdklasse, door Bart de Krijger, Jan 
Nieuwenhuizen en Arnold Giessen. 
"Elke zaterdag zat het vol," herinnert voor
zitter Jan Verhoof zich die tijd. "We speel
den toen nog achter de kerk. De toeschou
wers zaten op het podium en rond de tafel 
waar werd gespeeld, tien wedsfRjden lang. 
Scheidsrechters hadden soms de· grootste 
moeite om het publiek rustig te houden." 
De heren boekten in de periode van 197 4 
tot en met 1979 de beste resultaten; toen 
speelden twee of drie teams op landelijk 
niveau. Het huidige eerste herenteam 
speelt na degradatie uit de landelijke vierde 
dîvisie in het seizoen 1997/'98 in de eerste 



klasse van de afdeling Brabant, met Coen 
van den Hout, Peter Scholtes en Jasper 
Sauer. 
De dames begonnen hun eerste competitie 
in het seizoen 1963/'64 in de tweede klas
se met de speelsters Elly de Krijger, Corrie 
Krijnen en Nel Verhoeven. Drie jaar later 
werden Elly de Krijger, Sjan van Loon en 
Toos van Loon de eerste dameskampioe
nen van Red Star. In het seizoen 1970/'71 
bereikten de dames de landelijke competi
tie, waarin toen nog met twee speelsters 
werd uitgekomen: Elly de Krijger en Toos 
van lersel-van Loon. Elly de Krijger, Jolan
da Valk en Riet van de Berghe-Smits 
speelden in het seizoen 1979/'80 in de 
hoofdklasse, voor de dames van de club 
het hoogste niveau ooit. 
De jeugd deed in het seizoen 1961/'62 zijn 
intrede in de competitie. Joep van Gils, 
Bouw Jorritsma en Theo Rother kenden 
een overdonderende start, want al in het 
volgende seizoen werden ze kampioen van 
Brabant. In 1965/'66 speelden Piet van 
Amelsfoort, Arnold Giessen en Frans 
Smolders landelijk. Nu is dat met het eer
ste jongensteam weer het geval, want 
Mark de Man, Alex Schellekens en Rogier 
van Bladel komen uit in de landelijke C
klasse. 
Badmintonspelers kent SV Red Star '58 
vanaf de periode dat in de zaal achter de 
kerk een badmintonveld werd aangelegd. 
Dat bleek een gouden greep, want in een 
mum van tijd was een ledenstop nodig. 
Badminton wordt zuiver als recreatiesport 
beoefend, met af en toe een vriendschap
pelijk toernooi. De groep badmintonners is 
door de jaren heen zodanig gegroeid dat 
het aantal leden van ongeveer 100 even 
groot is als het aantal tafeltennissers. 

De Mixed-redactie wenst SV Red Star '58 
nog vele jaren. 
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TRAINER A-CURSUS 

In het voorjaar willen we als afdeling weer 
een trainer-A cursus gaan organiseren. De 
cursusduur bedraagt 75 uur en een stage 
van 20 uur. De kosten zijn f 420,- per 
persoon, inclusief cursusmateriaal. 

INHOUD 
De trainer-A cursus richt zich hoofdzakelijk 
op de begeleiding van zowel jeugdige als 
volwassen wedstrijdspelers op afdelingsni
veau. Daarnaast wordt enige aandacht 
besteed aan recreatieve aspecten. De 
trainer-A wordt opgeleid als verenigings
trainer. 
Om het werk in de vereniging naar behoren 
te kunnen uitvoeren dient de trainer-A te 
beschikken over leidinggevende, sportprak
tische, sporttheoretische en beleidsmatige 
vaardigheden. In de cursus wordt getracht 
om de aspirant-trainer op een zo praktisch 
mogelijke wijze deze vaardigheden eigen 
te laten maken. 
Toelatingseisen: minimaal 18 jaar en 
ervaring hebben met tafeltennis. 
1 k heb bij het bondsbureau gevraagd naar 
een mogelijkheid om jeugdtrainers in te 
laten stromen tijdens de cursus. Dat is 
jammer genoeg niet mogelijk 

Voor meer informatie kunt u ccmtact opne
men met 
Arthur Janssen 
Hoogheem 257 
5283 BO Boxtel 



EINDEDAMESCOMPEnnE 

Volgend seizoen wordt er geen dames
competitie meer gespeeld. Hoewel deze 
mededeling eraan zat te komen, was het 
voor mij toch even schrikken. Krampachtig 
werd er jarenlang aan het stokpaardje van 
de Brabantse bond vastgehouden. "Wij in 
Brabant hebben een damescompetitie", 
klonk het dan vol trots. En dat was ook 
leuk, jaren geleden. Langzaamaan werden 
de poules steeds kleiner en ging de dame
scompetitie van vier klassen naar twee 
klassen. De reistijden werden groter, de 
önderlinge verschillen sterker en het inde
len in poules van vijf werd als noodoplos
sing toegepast. Kortom: een verbrokkeling 
van een eens zo mooi opgebouwd funda
ment. 
Ik heb drie willekeurige damesteams opge
zocht en ondervraagd; een team van 
A TTC'77, Cosmos en Budilia. 

Allereerst sprak ik met Antje van het dame
steam van ATTC '77. Zij speelt nu, samen 
met Mariet en Maria, eerste klasse bij de 
damescompetitie. Op de vraag hoe zij het 
vindt dat haar team volgend seizoen bij de 
heren moet gaan spelen reageert zij fel. 
Antje: uDat roepen wij al jaren! Wij hadden 
vooraf al bekeken of wij bij de heren kon
den spelen, want we wilden eigenlijk niet 
meer bij de dames spelen. Wij kregen 
steeds dezelfde teams tegen", gaat ze 
verder, "en moesten ver weg, stonden in 
poules van vijf ingedeeld en het verschil 
tussen de damesteams was erg groot. Ook 
hebben wij overwogen om bij de regio 
(Helmond) competitie te gaan spelen". 
"Denk je niet - en ook voor jouw teamgeno
ten - dat het een grote overgang zal zijn 
om bij de heren te gaan spelen", vroeg ik. 
Antje stemt hiermee in. "Ik verwacht meer 
effect en meer materiaal, maar ik vind het 
wel een uitdaging om het te gaan doen." 
Op de vraag of het team daardoor meer zal 
gaan trainen zegt Antje: uNee, wij trainen 
helemaal niet." 
En of het team het gezelligheid zal vinden 
bij de heren antwoord ze: "Het kan gezellig 
zijn, maar als wij als compleet damesteam 
aankomen, kan dat anders ervaren wor
den. De heren weten echter dat het vol
gend seizoen zo zal zijn, dus zullen ze er 
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niet raar tegenaan kijken", aldus Antje. 
Nadelen aan het spelen bij de heren zijn er 
ook. "Het is wel te hopen dat onze slecht
ste speelster ook haar partijtjes kan win
nen, anders stopt zij er misschien mee. En 
verder willen wij heel graag als team bij 
elkaar blijven. Wij spelen al zo lang bij 
elkaar en hopen dat dat zo kan blijven". 

Het tweede team is dat van Cosmos met 
Mieke, Adie, Tjallie en Anneke. Zij spelen 
nu nog tweede klasse bij de dames en zijn 
circa 6 jaar samen, dat is dus zo'n 12 
competities of zelfs meer. Ook hier stelde 
ik de vraag hoe zij reageren op het feit dat 
de damescompetitie ophoudt. Vooral Tjallie 
reageert enthousiast: "Een nieuwe uitda
ging. Leuk, andere gezichten, niet elke 
keer tegen dezelfde spelen en een comple
te poule, gewoon een keer wat anders. 
Misschien leren we weer wat bij". Verder 
ben ik nieuwsgierig of zij niet bang zijn dat 
de herencompetitie te zwaar zal zijn. 
Hierop reageren de dames van Cosmos in 
koor: "Nee, wij trainen al met mannen, dus 
wij zijn dat wel gewend. En bang zijn wij 
niet", gaan ze verder. "De service zal 
moeilijk zijn, maar misschien kunnen wij 
daar op de training wat aan doen". 
Op mijn vraag op zij al eerder bij de heren 
hadden willen spelen krijg ik een bevesti
gend antwoord. "Als het seizoen niet goed 
ingedeeld was wel. Vijf teams in een poule 
is echt te weinig. Wij hebben een "vier
mans"-team en als je dan een keer uitvalt 
en er zijn minder wedstrijden, dan komt het 
voor dat je te lang niet kunt spelen". 
Tenslotte wil ik ook weten of het team 
nadelen ziet aan de herencompetitie. Dat 
vinden de dames wel: "Nadeel is het vloe
ken. Verder willen wij als team bij elkaar 
blijven, anders zullen wij stoppen. Dus niet 
op sterkte indelen!" 

Het derde team komt uit Budel. Ik heb een 
gespek met Kitty. Zij speelt al 11 jaar 
competitie en de laatste jaren steeds met 
hetzelfde team: Anja, Agnes en Jolanda. 
Momenteel spelen zij al als compleet team 
bij de heren. Kitty: "Wij zijn dit jaar als 
damesteam bij de heren ingedeeld in de 
zesde klasse, voorheen speelden wij eer-



.; 

ste klasse dames. Ik denk dat ons team 
het eerste complete damesteam is dat bij 
de herencompetitie ingedeeld is." Kitty 
reageert erg enthousiast op mijn vraag hoe 
ze het spelen bij de herencompetitie er
vaart. "Heel leuk, heel anders. Ik vind het 
héérlijk spelen". Kitty heeft er een uitge
sproken mening over: "Het is harder spel; 
meer topspin, moeilijkere service met veel 
eff eet, meer blokken en er wordt harder 
geslagen. Ik denk dat de heren ook meer 
bewegen." Een beetje verwonderd zegt ze: 
uwij hebben bij de dames nog nooit materi
aalspelers tegengehad!" . Dan vertelt ze 
verder: "Het valt op dat dames altijd het
zelfde tempo spelen. Dames die snel zijn 
in de damescompetitie hebben een groot 
voordeel. Bij de herencompetitie valt dit 
voordeel weg, want daar komt het toch 
meer op techniek aan". 
Of het team ook anders zal gaan trainen 
wordt ontkennend beantwoord. Kitty: "Nee, 
want daar hebben wij de tegenstanders 
niet voor. Wij kunnen er dus niet op oefe
nen". 
Ten slotte vraag ik of er ook nadelen kleven 
aan het spelen bij de heren. Kitty lacht: 
"Nadelen zijn dat we meer verliezen, maar 
het voordeel is dat de heren veel sportiever 
zijn . Vrouwen hebben altijd smoesjes als 
ze verliezen". 

Opmerkelijk genoeg hebben alle drie de 
bezochte teams een min of meer dezelfde 
mening over het opheffen van de dames
competitie. Ik kijk daar zelf toch anders 
tegenaan. Mijn ervaring is dat het spelen 
bij de heren een grote aanpassing vergt en 
ik verwacht dat veel dames, vooral de 
minder getalenteerden, dat niet op kunnen 
of willen brengen. Natuurlijk hoop ik daar 
wel op . . Mijn bange voorgevoel zegt mij 
echter dat er veel dames af zullen haken 
en dat zou ik heel jammer vinden. Laten 
we dus maar hopen dat ik ongelijk krijg. 

Lydia van Oirschot 
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AGENDA 

zo 25-10 
zo 25-10 
zo 1-11 
za 7-11 
zo 8-11 
za 14-11 
zo 15-11 
zo 15-11 
zo 22-11 
zo 22-11 
zo. 29-11 
vr 11-12 
za 12-12 
za 12-12 
za 12-12 
zo 13-12 
zo 20-12 
kerstvak. 
zo 3- 1 
za 9- 1 
zo 10- 1 

1 e ronde afd. bekercompetitie 
Nat. C-meerkampen % finales 
Open Deumese kampioensch. 
Receptie BSM Dongen 
Afdelingsontmoeting 
2e C-jeugdranglijsttoemooi 
1 e A-jeugdranglijsttoemooi 
2e ronde afd. bekercompetitie 
Nat. C-meerkampen % finales 
IVStoemooi 
Nat. Jeugdmeerkampen 
beslissingswedstrijden afdeling 
beslissingswedstrijden landelijk 
2e B-jeugdranglijsttoemooi 
Nat. C-meerkampen finales 
3e C-jeugdranglijsttoemooi 
finale afd. bekercompetitie 
Taptoe Tafeltennisdag 
Veteranentoernooi De Rots 
Brabantse kamp. jeugd 
Brabantse kamp. senioren 



NEVER DOWN ZESTIG JAAR 

Vrijdag 2 oktober vierde ttv Never Down uit 
Zaltbommel op bescheiden wijze het 60 
jarig bestaan van de vereniging. Een 
yere.~iging uit Gelderland, die aangesloten 
1s b1J de afdeling Brabant. Een kennisma
king. 
Never Down werd op 21 oktober 1938 
opgericht door een vriendenclub. Sportief 
gezien beleefde de vereniging haar hoog
tepunt aan het eind van de jaren veertig. 
Ze kwamen toen uit in de hoogste klasse 
van Nederland, de toenmalige hoofdklasse, 
en Huub Thien werd zelfs geselecteerd 
voor het Nederlandse team. 
Helaas is het niveau gedaald en het leden
tal eveneens. In de hoogtijdagen had 
Never Down 125 leden, nu zijn er dat nog 
maar 40, waarvan 15 jeugdleden. Opval
lend is dat daar geen enkele dame bij is. 
Het eerste team speelt tegenwoordig in de 
4e klasse van de afdeling Brabant en ze 
zijn steeds blij als ze zich daar kunnen 
handhaven. 
De financiêle basis van Never Down is 
verre van rooskleurig. De contributie
opbrengst weegt niet op tegen het hoge 
bedrag aan zaalhuur. Een sponsor dekt nu 
het tekort. Door deze financiële problemen 
kan Never Down een aantal zaken niet 
bekostigen. Er is geen trainer en de jeugd 
kan niet op zaterdag competitiespelen. De 
clubavond op vrijdag is tevens trainings
avond en competitie-avond. 
Wensen zijn er dus nog voldoende voor 
deze diamanten vereniging. De Mixed
redactie hoopt dat er in de toekomst een 
aantal van verwezenlijkt kunnen worden. 
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FOUTJE 

Vrijdag 2 oktober vierde ttv Never 
Down in Zaltbommel het 60-jarig 
bestaan. Vanaf half acht konden leden 
en oud-leden een balletje slaan en 
vanaf tien uur konden de aanwezigen 
nog eens napraten over de afgelopen 
jaren. Namens het afdelingsbestuur 
zou Nico van Erp op deze avond de 
felicitaties overbrengen en een herin
neringsstandaard als cadeau over
handigen. Nico had zich echter een 
dag vergist. Hij stond op zaterdag 3 
oktober bij de sporthal in Zaltbommel 
en trof daar dus geen tafeltennissers 
aan. Na de hulp van een concièrge kon 
hij bij bestuurslid Peter van Brakel 
thuis alsnog de felecitaties overbren
gen en de standaard overhandigen. 



UIT DE CLUBBLADEN 

Het alcoholgebruik bij de jeugd is soms wat 
te hoog en daarom wilden de organisato
ren van de Beach avond bij ttv Never 
Despair in Den Bosch daar iets aan doen. 
Voor een alcoholisch drankje moest het 
jeugdlid eerst dansen met iemand van de 
organisatie. Iedereen bedacht zich wel 
twee keer alvorens een alcoholische ver
snaP.ering te bestellen. 

De Rots in Boxtel heeft 
het druk, zeer druk. 
Men is druk bezig met 
de voorbereidingen 
voor de bouw van een 
eigen home. De goed
keuring van welstand 
is binnen, de spon
sormap waarmee potentiële sponsors 
worden benaderd is gereed en het financi
ele plaatje is bijna rond. Dat betekent dat 
de bouw waarschijnlijk nog deze maand 
kan beginnen. Daarnaast is ttv De Rots 
bezig met de voorbereiding voor het 25-
jarig jubileumfeest. Het tweede weekend 
van mei moet een spektakelweekend 
worden, maar de jubileumcommissie heeft 
voor heel 1999 leuke activiteiten op het 
programma staan. En als dan ook nog 
eens het eigen home geopend kan worden 
is het feest natuurlijk compleet. 

Ook ttv Flash uit Eindhoven is druk bezig 
met de voorbereidingen voor het 25-jarig 
jubileum in september 1999. De feestcom
missie heeft al een globaal feestprogram
ma opgezet wat loopt van 28 augustus tot 
en met 12 september. De receptie staat 
gepland op zaterdag 11 september, dus u 
kunt deze dag vast reserveren. 
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In Tios-nieuws, het clubblad van ttv Tios 
'51 uit Tilburg staat een artikel over rekken 
en strekken voordat je begint met sporten. 
Het is goed voor de spieren, voor de door
bloeding en je wordt er lekker soepel van. 
Wel oppassen dat je je niet verrekt. Dus 
als jullie tegen Tios '51 spelen, zie je voor 
het begin van de wedstrijd de Tiossers aan 
het rekken en strekken. Je weet nu waar
om! 

TTV Unicum . in Geldrop heeft nieuwe 
shirts. Omdat het oude tenue niet meer op 
voorraad was hebben ze het gehele tenue 
vernieuwd. De prijs van het nieuwe shirt 
bedraagt de eerste maanden f 25,-. Com
petitiespelers kunnen voor deze speciale 
prijs twee shirts kopen. 

Kader blijft een probleem. TTV Smash te 
Geertruidenberg zag secretaris Kees 
Melisse na vele jaren stoppen met dit 
belangrijke werk. Een opvolger staat nog 
niet klaar en het bestuur zoekt dus naarstig 
naar een secretaris en een wedstrijdsecre
taris. 

In lntergame, het clubblad van TTCV/Van 
Herwaarden uit Veghel, is een nieuwe 
rubriek onder de titel 'Ik ben me er eentje'. 
Dit is tevens de titel van een boek van Kick 
van der Veer waarin hij leuke teksten en 
uitspraken van cabaretiers heeft verza
meld. In lntergame staan er éJke keer een 
aantal. Hier een van Freek de Jonge: 
Nog niet zo lang geleden bezocht ik een 
amateurvoorstelling van 'Het dagboek van 
Anne Frank'. Zo onwaarschijnlijk slecht 
geacteerd, dat toen tegen het einde van de 
voorstelling de nazi's het huis binnendron
gen het publiek gescandeerd riep: "Ze 
zitten in het achterhuis!" 



Cosmos/TTW uit Veldhoven heeft ook 
lang moeten zoeken naar een secretaris 
(1,5 jaar), maar die hebben ze uiteindelijk 
dan toch gevonden. Peter Gijsbers is 
bereid gevonden de komende jaren het 
secretariaat op zich te nemen. 

In 'Achter het net', het clubblad van ttv 
Attaque uit Sint-Oedenrode, staat een 
artikel over de nieuwe rubbers met tensor
techniek. Voor veel (top)spelers is het een 
gewoonte om voor iedere wedstrijd op
nieuw te lijmen, waardoor de speler meer 
controle krijgt en de bal meer snelheid en 
meer spin. Dat hoeft nu niet meer, dankzij 
dit nieuwe rubber. Wedden dat we in de 
lagere klassen binnenkort ook spelers 
tegenkomen met dit nieuwe rubber. 

In "D'n Opslag" van ttv De Bron uit Handel 
een methode om rumoer tijdens competi
tiewedstrijden in te dammen. Met twee 
vlaggen zijn zoveel gebaren te maken, 
waardoor elke mondelinge communicatie 
overbodig wordt. Gewonnen, verloren, 
hinder, netservice, fout geteld, bedankt 
voor de wedstrijd, etc., alles is uit te bee.1-
den. Nou weet je dus waar die vlaggen 
voor dienen die in Handel naast de tafels 
liggen. 

NEE t1~tf Hff~ ". OIT IS TAFELrtHN15, 
DAT DOE JE tff T ~E.M BETJE! 
"~ 
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