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48e jaargang, nummer 1, februari 1999 

VAN DE REDACTIE 

Een hoog Brabantse Kampioenschappen-gehalte in deze Mixed. De Rosmalense vereniging 
Vice Versa '64 is erin geslaagd deze kampioenschappen tot een succes te maken. In deze 
Mixed diverse verslagen en de uitslagen. We willen echter voorkomen dat de Mixed een 
uitslagenblad wordt. Vandaar dat we uitsluitend de nummers 1 en 2 hebben vermeld en die 
ook nog eens verkleind hebben weergegeven. Dat geldt ook voor het Back Hands toernooi. 
Hier ontvingen we de uitslagen van de senioren. Die hebben we geplaatst, maar wat veel 
leuker en interessanter is, een verslag, hebben we helaas niet gekregen. Dus voor iedereen: 
we zijn wel geïnteresseerd in verslagen van toernooien, maar niet in alle uitslagen. Licht in het 
verslag de belangrijkste klassen en de meest opvallende zaken toe en je hebt een veel 
lezenswaardiger artikel. 
Veel leesplezier. 

Johan Heurter 
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TRAINERSCURSUS DEEL 2 

Verslag van Kitty Arets (Budilia) over het 
volgen van trainerscursus A. 

Als je deel 1 gelezen hebt, weet je wat er 
aan deel 2 vooraf ging (voer voor psycholo
gen), nl. De THEORIE voor trainers. 

Terug van een weekje uitwaaien aan de 
Nederlandse kust vond ik, begin augustus 
de uitslag van de drie theoretische vakken: 
geslaagd, en nog ruim voldoende ook! 
Yes! Wat een opluchting! 
Maar dat gevoel duurde maar even, want 
meteen dacht ik met grote schrik aan de 
volgende hindernis: "de stage en het exa
men lesgeven". Hier had ik nog helemaal 
niet over nagedacht, ervan uitgaande dat ik 
de theorie toch niet zou halen. 
Maar ja, lesgeven had ik ook nog nooit ge
daan, trainingen schrijven ging ook nog 
niet geheel vlekkeloos en wat te denken 
van de warming-ups? 
Dus met lood in mijn schoenen, eind au
gustus, naar mijn stage adres in Weert, 
waar ik al een en ander over gehoord had. 
Over de 1 O weken stage kan ik een hele
boel schrijven, maar ik zal er heel kort over 
zijn. Een openbaring was het wel, dat is 
zeker. Ik leerde in korte tijd veel ... over 
hoe het moet. . en soms zeker niet.. dat 
zwijgen en doorbijten soms de enigste 
goed reactie is ... dat je in jezelf moet blij
ven geloven (wat een cliche, maar zeer 
waar) . . . dat er soms spiegels aan te pas 
moeten komen ". dat technische perfektie 
echt niet altijd het belangrijkste is... dat 
jouw mening er ook een is". en dat een 
schouderkf op je en opbeurend woord van je 
docenten je weer wat positief kunnen ma
ken ... kortom .. na de 7 voor mijn stage en 
de 8 voor mijn stageverslag keek ik on
danks alles toch vol zelfvertrouwen uit naar 
mijn examen lesgeven. 

7 december"" Het examen. 
Met mijn hoofd vol adviezen van deskundi
gen en "oude" rotten in het vak, tufte ik 
naar Sittard met op mijn achterbank opge
wekt kwetterende kinderen van mijn stage
plaats. We mochten nl. 4 van de 8 "exa
menkinderen" zelf kiezen. 
Na het inleveren van de 3 trainingen en 
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warming-ups, mocht ik anderhalf uur wach
ten, terwijl "mijn" kinderen alvast aan een 
examen deelnamen. 
De zenuwen begonnen nu toch wel te krie
belen en met spijt dacht ik aan dat kleine 
flesje "kleiner Feigling", thuis, waar ik nu 
toch wel een scheutje van in mijn thee had 
willen hebben! 
Half drie: ik mocht beginnen." slik". zucht.. 
help!" en het liep als een trein". De leuk
ste warming-up en de makkelijkste training 
werden door de examencommissie geko
zen, ik had een zeer gewillige groep van 6 
meiden en 2 jongens voor het examen, 
geen materiaalspelers of linkspoten (dit 
voor de insiders), leuke examinatoren (of 
lag dit aan mij?) en de zenuwen . " weg, 
alsof ik was ingestraald door Jomanda! 

Nabespreking". nu weer 2 uur wachten, 
maar nu op de uitslag. Al kletsend met de 
andere kandidaten sloeg bij mij toch weer 
de onzekerheid ·toe. Had ik alles wel goed 
gedaan, geen belangrijke dingen vergeten 
of onbelangrijke dingen wel gedaan????? 
Ik kreeg weer bijna dat zelfde gevoel als 
toen ik als middelbare scholier op mijn 
eindexamenuitslag zat te wachten, een 
keel als een droog washandje en je maag 
in een of andere ingewikkef de zeemans
knoop! 

De uitslag? 
Als je denkt dat van de 17 mensen die aan 
deze cursus begonnen er 12 op examen 
mochten, waarvan hier ook weer 2 zakten, 
kun je je voorstellen dat ik dolblij was dat ik 
een van de 10 geslaagden was. Yes! 
Maar het allermooiste was dat ik, begon
nen als een soort hopeloos geval met niet 
zo'n rooskleurige toekomst, al struikelend 
en doorbijtend hier een van de hoogste 
punten haalde! (bijzaak, okee, maar wel 
een verrekt leuke!!!) 
Naast af die theoretisch en tec~nisch per
f ekte (en soms arrogante) heren, heb ik, 
als enige dame, toch maar mooi bewezen 
met mijn punt 8.0 dat je met een hoop ent
housiasme ook een eind komt! Yes! 

lees verder op bladzijde 3 



vervolg van bladzijde 2 

De eindconclusie? 
Ik heb het laatste jaar veel geleerd over " . 
tafeltennis, theorie en praktijk, veel men
senkennis opgedaan, over mezelf, docen
ten, cursisten, leerlingen, praktijkbegelei
ders .. . (!?S*!!?) .... 
En ik hoop dat ik de komende jaren als 
trainer mijn enthousiasme en kennis, ge
leerd over deze cursus, aan veel personen 
zal mogen doorgeven! 
En ze leefde nog lang en gelukkig!!!! 

Einde en groetjes van Kitty 

ITT 

De Eindhovense Studenten Tafel Ten
nis Vereniging TAVERES organiseert 
op 15 en 16 mei voor de 24e keer het 
Internationaal Tafeltennis Toernooi. 
Aan deze officieuze Europese studen
tenkampioenschappen nemen ieder 
jaar zo'n 300 mensen deel. 
Op zaterdag vindt een teamtoernooi 
plaats, voor teams van 2 personen. 
Aansluitend is er 's avonds een groot 
feest. Tenslotte wordt op zondag het 
individuele toernooi gehouden. 

Meer informatie en een inschrijfformu
lier is te vinden op 
http://www. stud. tue. nl/-taveres/itt/. 
Ook kun je een e-mail sturen naar 
taveres@stack.nl. 
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NIEUWE HOOFDREDACTEUR 
TAFELTENNISMAGAZINE 

Enige tijd geleden heeft de hoofd- en eind
redacteur van het bondsblad Tafeltennis
magazine aangekondigd te willen stoppen 
met deze functie per 1 januari 1999. Inmid
dels is er een opvolger gevonden. Het is: 
Erik Kruisselbrink 
Beitserijstraat 8 
7011 VN Gaanderen 
telefoon/fax: 0315-340852 
e-mail : e.kruisselbrink@wxs.nl 

Als u een artikel in het blad geplaatst wilt 
hebben, kunt u dit naar hem toezenden. 
Ook cluborganen kunt u naar hem toestu
ren, zodat hij op de hoogte blijft van het 
reilen en zeilen binnen de afdeling. 

Naast de hoofdredacteur komt er een apar
te eindredacteur. Deze functie zal Ton van 
Happen op zich nemen. Verder heeft het 
hoofdbestuur besloten om een redactie
raad te benoemen. Deze redactieraad 
overlegt enkele malen per jaar met de 
hoofd- en eindredacteur en geeft zonodig 
sturing aan het beleid van het bondsblad. 
De redactieraad bestaat uit deskundigen 
op de terreinen van communicatie, journa
listiek en marketing (Carolien yan Eerde, 
Ad van Liempt en Rob Koghee). 

Het blad zal weer 10 keer per jaar verschij
nen en wel de laatste zaterdag van de 
maand, met uitzondering van de zomer
maanden. 



BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 1999 IN ROSMALEN 

Zoals ondertussen bekent zijn de Brabant
se kampioenschappen in het weekend van 
9 en 10 januari in de beide sporthallen de 
Hazelaar in Rosmalen gehouden. 
De organisatie daarvan was in handen van 
de plaatselijke tafeltennisvereniging Vice 
Versa '64. Na eerder in 1994 (i.v.m.het 30 
jarig jubileum) en vervolgens in 1997 met 
succes de "Brabantse" te hebben georga
niseerd, leek het een aantal fanatiekeling
en binnen Vice Versa '64 een goed idee 
met het 35 jarig bestaan van Vice Versa 
'64 wederom de "Brabantse" in Rosmalen 
te houden. Overigens zijn wij van mening 
dat het voor het Brabantse Tafeltennis in 
zijn algemeenheid een goede zaak zou zijn 
als de organisatie rouleert, in bijvoorbeeld 
regio Eindhoven, Breda en Den Bosch. Dit 
heeft als voordeel dat de afstand voor de 
deelnemers minimaal een keer in de 3 jaar 
zeker geen beletsel is om mee te doen en 
dat organiserende vereninigingen "tot rust 
kunnen komen." Tevens kan de Propagan
distische waarde van het toernooi over de 
hele provincie tot uiting komen. 

Al zeer vroeg in het jaar werd begonnen 
met de voorbereiding. Ondanks het formi
dabele aantal inschrijvingen (47 vereni
gingen waren goed voor: 116 meisjes; 310 
jongens; 51 dames; 204 heren en 20 recre
anten) is het zeer teleurstellend dat een 
groot aantal "toppers" geen intresse blijken 
te hebben voor een toernooi als de Bra
bantse Kampioenschappen. Terwijl tot 
overmaat van ramp de N.T.T.B. nog eens 
een flinke duit in het zakje doet door in het
zelfde weekend een trainingsstage te be
leggen voor de "jeugdtoppers". Het lijkt 
warempel of de N.T.T.B.de Provinciale 
Kampioenschappen ziet als een verplicht 
nummer, in plaats van een mogelijkheid 
om de tafeltennissport te promoten. De 
topspelers van Noord Brabant hebben ove
rigens ook hierin hun verantwoordelijkheid . 
(ik ga er van uit dat ook zij het spelletje 
leuk vinden). 

Misschien is het een idee als b.v. de 4 bes
te spelers/speelsters tijdens de B.K.S. in 
de hoogste klasse zich automatisch plaat
sen voor de Nederlandse Kampioenschap-
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pen en of de Nationale Meerkampen? 

Verder is het opvallend hoeveel afzegging
en er op de dag zelf nog zijn . Terwijl altijd 
een aantal mensen gewoon zondermeer 
weg blijft, terwijl de inschrijving verplicht is 
inclusief het dubbelspel. 

Voor de toernooileiding geven afmeldingen 
op de dag zelf enorm veel werk. (Nieuwe 
partners zoeken). Terwijl niet opkomen en 
niet afmelden zelfs kan leiden tot het niet 
onderkennen van het probleem. Mijn sug
gestie in deze is laat per vereniging een 
persoon zich verantwoordelijk voelen voor 
het aanmelden van de deelnemers voor de 
aanvang van het toernooi. Het geeft de 
organisatie meer tijd om nieuwe dubbels 
samen te stellen. 

Na al dit gezeur een compliment aan alle 
deelnemers van de Brabantse Kampioen
schappen van 1999. 
Tijdens twee dagen fanatiek tafeltennis
sen: geen rotzooi in kleedlokalen en zalen, 
zaalregels behoorlijk gerespecteerd, toer
nooileiding goed opgevolgd. 

Wat willen we nog meer? 

Namens Vice Versa'64 

Hans van Zandbeek 

TEA-BREAK! 



BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN SUCCESVOL VERLOPEN 

Het weekeinde van 9 en 1 O januari stonden 
in het teken van de Brabantse kampioen
schappen. 
Vice Versa '64 uit Rosmalen zorgde voor 
een uitstekende organisatie. Gedurende 
beide dagen kon het tafel - tijdschema 
uitstekend aangehouden worden. Dit on
danks de grote deelname. Voor de zater
dag hadden zich niet minder dan 116 meis
jes en 310 jongens aangemeld. Voor het 
jeugdtoernooi stonden in de sporthal De 
Hazelaar niet minder dan 60 tafels opge
steld. 
Bij de senioren waren er 51 dames en 204 
heren die hadden ingeschreven. Bij de se
nioren waren er 48 tafels nodig. 
Twee negatieven puntjes mogen toch niet 
onvermeld blijven. Op de eerste plaats 
moesten zich enkele jeugdleden zich af
melden omdat er een Bondstraining gehou
den werd in het zelfde weekeinde. Een 
bijzonder vervelende zaak voor de organi
satoren en voor de jeugd die het betreft. 
Want zij moeten nu een keuze gaan ma
ken. Reeds jaren is het een regel dat afde
lings kampioenschappen gepland worden 
in de eerste weken van januari. De afde
lingen die zich hier aanhouden (o.a. Bra
bant) worden nu met het bovenstaande 
geconfronteerd. 
Op de tweede plaats is het opvallend dat 
er zo weinig A spelers(sters) bij de senio
ren zich hadden aangemeld . 4 heren en 1 
dame met een A licentie hadden zich aan
gemeld. 
Bij de heren wist Stanley Verbeek dit jaar 
wel de finale te winnen. In de finale was hij 
sterker dan zijn tegenstander Erwin Wouts. 
Met 21-15 en 22-20 was de Brabantse titel 
voor hem. 
Bij de dames werd de enige A speelster 
(Ellen Ras) in de 1e ronde uitgeschakeld. 
De finale was nu een spannende aangele
genheid tussen Martine Geertzen en Silvia 
Hijbregtsen. Met 21-19, 17-21 en 21-19 
werd Martine de nieuwe Brabantse kampi
oene. 
Bij de jongens ging de titel naar Jacco 
Schoone (Hotak'68). In de finale was hij 
met 32-21 en 21-13 te sterk voor Peter 
Kooremans (Wanzl-/Belcrum). 
Bij de meisjes ging de titel naar Bianca 
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Roovers (Vice Versa'51). Zij versloeg in de 
finale Silvia vd Velden (Stiphout) met 21-18 
en 21-14. 
Overzicht verenigingsprijzen: 
T.v.Otterdijk trofee (meisjes): 
T.d.Jonge troffee Uongens): 
C.Hobbelen trofee (dames): 
N.v.Salfischbergertrofee (heren): 

Nico van Erp 

Vice Versa'51 
Never Despair 
Vice Versa'51 
Cosmos/TTVV 

Aantal deelnemende verenigingen: 
Regio W. Brabant 15 ver. 

M.Brabant 7 ver. 
Eindhoven 14 ver. 
Den Bosch 11 ver. 
Totaal 47 ver. 



Langs de zijlijn bij de 

BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 1999 

Nadat ik op zaterdagmorgen 9 januari eerst 
de wekelijkse rit naar Albert Heijn had ge
maakt, ging ik een kijkje nemen in sporthal 
De Hazelaar. Als tafeltennisliefhebber en 
PR-functionaris van Never Despair wilde ik 
dat evenement toch niet links laten liggen, 
temeer niet omdat de sporthal op een 
(flinke) steenworp afstand van mijn huis 
ligt. Daar aangekomen kreeg ik een goed 
verzorgd programmaboekje in handen. Dat 
mijn PR-aktiviteiten bij Never Despair ook 
gewerkt hadden bleek uit de grote opkomst 
van 60 eigen leden op een totaal van bijna 
700 deelnemers. Bij de verdeling van de 
prijzen stond onze club overigens minder 
vooraan ... 
Langs de zijlijn trof ik Paul Kil, de bondsge
delegeerde op zaterdag. Toen ik hem als 
zodanig aansprak bleek dat hij officieel als 
"bondsvertegenwoordiger" aanwezig was. 
De bondsgedelegeerde is bij de NTTB ter 
ziele ... 
Een gesprekje met Cees Wellens, de oud
voorzitter van Vice Versa '64, tevens toer
nooileider, leverde de nodige informatie op. 
Voor de jeugd op zaterdag staan er 62 ta
fels keurig opgesteld: de senioren kunnen 
op zondag op 48 tafels terecht. Dagelijks 
zijn er een 35-tal vrijwilligers bezig om het 
toernooi goed af te werken: tafelcommissa
rissen, helpers en wedstrijdleiding. Een 
jaar van tevoren dient de hal te worden 
gereserveerd en na de zomervakantie 
gaan de uitnodigingen de deur uit. Zonder 
een computer is zo'n groots evenement 
haast niet meer te organiseren: wel moet 
er iemand zijn die met computerapparatuur 
goed uit de voeten kan. Wim Heestermans 
blijkt de man te zijn die door Cees "een 
meester op de computer" wordt genoemd. 
Als een medewerkster aan toernooileider 
Cees vraagt of de broodjes ook voor zon
dag zijn en als de zaalwacht meldt dat de 
zon schijnt op de eerste tafel , moet Cees 
in actie komen. 
Dan ontmoet ik Nico van Erp. Hij is -met 
mij- vol lof over de organisatie van het eve
nement door de kleine vereniging Vice Ver
sa '64 en de moed van deze mensen om 
zo'n evenement ter hand te nemen. Nico 
betreurt wel dat er zo weinig A-spelers 
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. deelnemen. Die komen niet meer voor een 
beker of een medaille, zo constateert dit 
afdelingsbestuurslid . Het wordt tijd voor de 
koffie en Nico en ik verplaatsen ons naar 
de bar. 
Als twee ervaren oude rotten in "het vak" 
praten we over het wel en wee in tafelten
nisland. Waarom loopt het ledenaantal te
rug? In de rokerige ruimte waarin we zitten 
menen we dat rokerige tafeltennis-kantines 
niet echt bijdragen aan optimale omstan
digheden voor mensen die op een gezonde 
wijze sport willen bedrijven. Zo pratend 
komt Jacques Tempelaars aanlopen en 
begroet ons vriendelijk. Jacques is gekleed 
in een sportief jack en heeft vandaag dui
delijk de coachende rol. Helaas kan ook hij 
het niet laten ons met zijn sigarettenrook te 
overvallen" . Marko van Berkel is de huidi
ge interim-voorzitter van de organiserende 
club, die ik ook op zondagmorgen ontmoet. 
Volgens hem was het op zaterdag allemaal 
goed verlopen: helaas had een jongen 
geen tijd om met zijn partner de dubbel
spelfinale te spelen omdat hij naar een 
lawntennis wedstrijd moest... Volgens Mar
ko beschikt de club over een ervaren ploeg 
om dit evenement te organiseren. Het toer
nooi blijkt op zich financieel niets op te le
veren: de winst zit in het programmaboekje 
dat, zo constateer ik, uit 9 pagina's infor
matie bestaat en liefst 23 pagina's met ad
vertenties bevat. Ook hier weer een com
pliment voor hem of haar die dit gereali
seerd heeft. 
Uit het overzicht van het deelnemersveld 
blijkt dat 47 verenigingen een of meer deel
nemers leveren. Dat wil ook zeggen dat er 
van 32 Brabantse verenigingen niemand 
aan dit toernooi heeft deelgenomen, jam
mer. Na twee bezoeken constateer ik dat 
de mensen van Vice Versa '64 de zaken 
goed voor elkaar hebben: terecht hoopt 
Nico van Erp, zo blijkt uit zijn voorwoord in 
het programmaboekje, dat Vice Versa ook 
een volgende keer weer bereid is tot her
haling van dit huzarenstukje te weten de 
organisatie van de Brabantse Tafeltennis 
Kampioenschappen. Dat op de prijzen ver
meld staat Brabantse Kampioenschappen 
1998 is een foutje dat ik de organisatoren 



graag vergeef. 
Natuurlijk ontmoette en sprak ik met meer
dere tafeltennisvrienden en -bobo's, maar 
verslag daarvan zou dit artikel te lang ma
ken. 

Hans van der Bruggen 

UITSLAGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 
DAMES ENKEL 
AJB klasse 1 

2 
C klasse 1 

2 
D klasse 1 

2 
E/F klasse 1 

2 
DAMES DUBBEL 
AJB klasse 1 

2 
C klasse 1 

2 
D klasse 1 

2 
E/F klasse 1 

2 

HEREN ENKEL 
AJB klasse 1 

2 
C klasse 1 

2 
D klasse 1 

2 
E klasse 1 

2 
F klasse 1 

2 
G klasse 1 

2 
H klasse 1 

2 
HEREN DUBBEL 
AJB klasse 1 

2 
C klasse 1 

2 
D klasse 1 

2 
E klasse 1 

2 
F klasse 1 

2 
G klasse 1 

2 
H klasse 1 

2 

Verenigingsprijs: 

MEISJES ENKEL: 
Junioren A/B 1 

2 
Junioren C 1 

2 
Junioren D 1 

2 
Kadetten A/B 1 

2 
Kadetten C 1 

2 
Kadetten D 1 

2 
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M.Geertse Vice versa'51 
l.Huibregtse Luto 
A.vd Broek TTCV/Herwaarden 
C.vd Putten ATTC'77 
M.Nijssen TCS 
S.Farla Vice Versa'51 
M.Pruissen Tanaka 10-21, 21-16, 21-16 
L.Wilms Tios'51 

J.Schoone-A.Suijkerbuik Hotak'68 21-15, 18-21, 21-19 
G.Nielen-M.Geertse Stiphout-Vice Versa'51 
A.Quak-B.Roovers Vice Versa'51 21-17, 21-18 
A.VD Broek-M.vd Broek• TTCV/Herwaarden 
M.Elshof-E.v.Berkel ATTC'77-Liempd Ass 21-8, 21-18 
M.Wenstedt-F.vd Klundert Irene 
A.vd Heuvel-J .vd Heijden Rots-Liempd Ass. 21-19, 18-21, 21-19 
M.Vincentie-S .Joossen Stiphout-Tanaka 

S.Verbeek Cosmos/TTW 21-17, 22-20 
E.Wouts TCS 
F.vd Vleuten Luto 
V.del Priore Cosmos/TTVV 
R.Minkman TCS 22-20, 21 -18 
R.Pater Deurne 
P.v.Hoorn Irene 21-14, 21-14 
R.Coeleveld Never Despair 
B.Schrauwen Markiezaat 21-19, 21-13 
F.de Leeuwe 21 
J.d.Heide Roosendaal 21-15, 21-15 
W.v.Zoggel Uvco'71 
H .Scheepers Uvco'71 13-21, 21-17, 21 -1 8 
D.Huijzers Back Hands 

S. Verbeek-T .Santic Cosmos/TTW 21-15, 22-20 
R.Wellens-E.v.Kempen TTCV/Herwaarden 
F.vd Vleuten-T.d.Wit Luto 21-9, 21-14 
P.v.Gemert-V.del Priore Cosmos/TTW 
S.Bennenbroek-J .Horst Budilia-Markiezaat 22-20, 21-16 
G .Appeldoorn-M.Assman Never Despair 
H.vd Bruggen-C.Seelen 21-Stiphout 21-17, 18-21, 22-20 
W.Bakx-R.v.Hiele Cosmos/TTVV 
W.Gouda-A.Kuijs AlwaysFair 21-19, 21-16 
H .Heesakkers-G .Schoenmakers Liempd ass. 
S.Sarphatie-B.Leeuwis Kruiskamp'81 21-8, 21-18 
E.Ligteberg-G .Bakker Sios 
F.Perntzen-R.Konings Renata 21-11, 18-21, 21-16 
R.Legra-W .v .Gils Sios 

Dames: C.Hobbelen trofee Vice Versa'51 
Heren: N.v.Salfischberger trofee Cosmos/TTW 

B.Roovers Vice Versa'51 21-18, 21-14 
S.vd Velden Stiphout 
H.vd Horst OTTC 21-8, 21-10 
C.Manders ATTC'71 
F.vd Brand BSM 19-21, 21-18, 21-18 
M.Hagen Irene 
l.Brankaert Cosmos/TTVV 21-8, 21-6 
C.Franken Hotak'68 
!.Kraan Kru iskamp'81 21-18, 21-13 
M.Meester Never despair 
K.Heimans Tanaka 21 -18, 9-21, 21-19 
!.Schouten Never Despair 
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MEISJES ENKEL VERVOLG 
Pupillen AJB 1 l.Fonken Irene 21-18, 14-21, 21-17 

2 D.v.Pelt Tios'51 
Hotak'68 
Never Despair 
Jeep 

Pupillen C 1 D.v.Pul 21-13, 21 -12 
2 R.Jongbloed 

upillen D 1 K.Koopmans 21-15,18-21, 21-16 
2 M.vd Tillaard Rots 

Welpen D 1 B.Rts Tanaka 19-21, 21-14, 21-12 
2 S.Franc Jeep 

MEISJES DUBBEL 
Jeugd 1 1 

Jeugd 2 

Jeugd 3 

Jeugd 4 

2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

JONGENS ENKEL 
Junioren AJB 1 

2 
Junioren C 1 

2 
Junioren D 1 

2 
Kadetten AJB 1 

2 
Kadetten C 1 

2 
Kadetten D 1 

2 
Pupillen AJB 1 

2 
Pupillen C 1 

2 
Pupillen D 1 

2 
Welpen D 1 

2 
JONGENS DUBBEL 
Jeugd 1 1 

2 
Jeugd 2 1 

2 
Jeugd 3 1 

2 
Jeugd 4 1 

2 
Jeugd 5 1 

2 

Verenigingsprijs: 

A.Quak-B.Roovers Vice Versa'51 
M.Meerbeek-N.Lauwerijssen TCS-Vice Versa'51 
G.Rooyakkers-H.vd Horst 21 -0TTC 
T.v.Pul-C.Franken Hotak'68 
W .v.Haaren-C.vd Broek Rots-TTCV/Herwaarden 
N.Grimminck-R.Quak Vice Versa'51 
E.Fonken-B.Rits lrene-Tanaka 
R.Jongbloed-M.Posthuma N.Despair-Red Star'58 

J.Schoone 
P.Kooremans 
A.Schellekens 
M.Klaver 
D.Kokotovic 
B.vd Slokker 
A.Sloos 
G.Martens 
F.v.Meijl 
J.vd Slokker 
J.Koenen 
W.v.Gool 
J.Christianen 
J.Wens 
J.Vincentie 
W .Gijselhart 
S.Langemeijer 
T.v.Kasteren 
J.v.Mier 
T.Groenendaal 

Hotak'68 
Wanzl/Belcrum 
Red Star'58 
Uvco'71 
Red Star'58 
JCV 
Wanzl/Belcrum 
Never Despair 
Budilia 
JCV 
BSM 
Irene 
Tanaka 
Vice Versa'51 
Stiphout 
Tios'51 
Never Despair 
Never Despair 
Irene 
Rots 

21-17, 15-21, 21-16 

15-21, 21-13, 21-16 

21-17, 22-20 

21 -15, 21-14 

23-21, 21-13 

10-21, 21-17, 23-21 

21-15, 21 -1 1 

21-15, 21 -18 

25-27, 21 -18, 21-18 

20-22, 21-1 7, 21-19 

21 -18, 22-20 

21 -12, 24-22 

21-19, 21-16 

21-13, 21-1 4 

J .Schoone-P .Kooremans 
J.vd Leur-J.Verberne 
M.Jonker-D.Zebregts 
M.Stevens-C.Hsia 
J.Christianen-J .Ploeg 

Holak'68-Wanzl/Belcrum 
Never Despair 

16-21, 21-16, 21-14 

11-21, 27-25, 22-20 

J.vd Stokker-J .vd Nieuwenhuizen 
J.Vincentie-J.v.Heijster 
D.Ekelschot-W.Gijselhart 
R.Lambregts-T .v.Kasteren 
U.Akin-E.v.Berkel 

Red Star'58 

Tanaka-Vice Versa'51 
JCV-Jeep 
Stiphout 
Tios'51 
Mand-Never Despair 
Belcrum-Rally 

Meisjes 
Jongens 

T.v.Otterdijk trofee 
T.d.Jonge trofee 

Vice Versa '51 
Never Despair 

21-15, 21-1 9 

20-22, 21-13, 21-18 

21-18, 14-21, 2H3 

--:: 

1 
BACK HANDS TOERNOOI 1999 
Heren Enkel 
AJB 1. E. Wouts TCS 

2. R. Verschuren Tanaka 
c 1. R. Verstijlen Back Hands 

2. M. Manders VTV 
D 1. E. Verhoeven Tanaka 

2. J. Klemans Tios '51 
E 1. J. van Nispen Back Hands 

2. S. Lauwerijssen Back Hands 
F 1. M. Noordam Tanaka 

2. W. Klasen Sios 
G 1. J. de Heide Roosendaal 

2. B. de Bruyn Back Hands 
H 1. 0. Daas Markiezaat 

2. J. van Ierse! Vice Versa '51 
S1 1. E. Wouts TCS 

2. R. Verschuren Tanaka 
S2 1. J. Minkman TCS 

2. R. Minkman TCS 
S3 1. J. de Heide Roosendaal 

2. Q. Daas Markiezaat 

Mixed, februari 1999 

Dames Enkel 
B 1. A. Suykerbuyk Hotak '68 

2. M. Horst Markiezaat 
c 1. A. van Riel Waalwijk 

2.A. Kwak Tanaka 
D 1. Y. Vleghels Markiezaat 

2. Y. Smeulders Shot '65 
EF 1. M. Eypelaar Tanaka 

2. G. Knaven Hotak '68 
51 1. K. Clijssen Tics '51 

2. S. Clijssen Tios '51 
S2 1. Y. Vleghels Markiezaat 

2. R. Mahieu Si os 

Verenigingsprijs senioren 
1. Back Hands 
2. Tanaka 
3. Markiezaat 
4. TCS 
5. Tios '51 
6. Hotak '68 
7. VTV 
8. Roosendaal 

8 

Dames Dubbel 
BC 1. R Mahieu/A Kwak 

2. K Clijssen/S Clijssen 
DEF 1. F Klundert/J Wenstedt 

2. D Malipaard/I van Olden 

Heren Dubbel 

Sios/Tanaka 
Tios '51 
Irene 
Witac'89 

AC 1. E. Wouts/T. Stoeldraayer TCS 
2. M. van Werkhoven/R. Reuvers VTV 

D 1. R. Minkman/J. Minkman . .._ TCS 
2. J Horsl/B Veenslra Markiezà'al/Roosendaal 

E 1. E. van Ginneken/S. Lauwerijssen Back Hands 
2. J . Brusse/R. den Hollander Back Hands 

F 1. D. Bennik/J. Klep Tanaka 
2. R. Hoedelmans/A. Boesveld Markiezaat 

GH 1. W . Hopmans/R. van Osta Smash '70 
2. R. Hermans/B. de Bruyn Back Hands 

_, 



MELKERT-BANEN 

De Gemeente Valkenswaard stelt Mel
kert-banen ter beschikking aan lokale 
organisaties. Diverse sport-verenigingen in 
de gemeente nemen deel aan dit project 
dat in januari 1999 officieel van start is 
gegaan en worden vijf van de Mel
kert-banen ingevuld door personen die 
Valkenswaardse verenigingen gaan onder
steunen. 

Historie 
Melkert-banen werden een aantal jaren 
geleden in het leven geroepen om perso
nen die langdurig buiten het arbeids-proces 
hadden gestaan, daar opnieuw van deel uit 
te laten maken. In eerste instantie kwamen 
er alleen banen voor de welzijns-sector in 
aanmerking, maar later kwam daar ook 
banen in het kader van het grote-steden 
beleid bij . Inmiddels kunnen ook 
(sport-)verenigingen aanspraak maken op 
Melkert-banen. 
Melkert-banen worden ingenomen door 
mensen die, om de een of andere reden 
langdurig werkloos zijn. Over het algemee~ 
betreft het laag-geschoolden en er dient 
overeenkomstig begeleiding vanuit de 
~erenigingen te zijn. Dat komt ook tot uiting 
1n de werkzaamheden die door de zoge
naamde Melketeers kunnen en mogen 
worden verricht . 
Taken van een Melketeer kunnen betrek
king hebben op onderhoud accommodatie, 
poetsen, plantsoenen, openen/sluiten 
accommodaties, onderhoud spel-materiaal, 
bar-diensten, etc. Nadrukkelijk buiten de 
regeling staan administratieve taken. 
Werkzaamheden in administratieve richting 
mogen niet die naam dragen. 
De loonkosten van een Melketeer, met een 
maximum van 130% van het mini
mum-loon, komen ten laste van de over
heid . Verder is er per jaar per persoon een 
bedrag beschikbaar wat aangewend kan 
worden voor bijvoorbeeld studie en cursus
sen. 

Valkenswaard 
De konstruktie die in Valkenswaard wordt 
gehanteerd is dat de Melketeers in dienst 
komen van de Stichting lmmateriele 
Dienstverlening (SID). Deze stichting sluit 

Mixed, februari 1999 9 

een werk-overeenkomst, voor de duur van 
_ een jaar, af met de verenigingen. Er be

staat dus een dienst-verband tussen de 
Melketeers en de verenigingen. 
Vanuit de sm is een begeleider aan
gesteld, die de werkroosters voor de Mel
keteers maakt en ook als contact-persoon 
naar de verenigingen fungeert. Elke vereni
ging heeft ook een contact-persoon, die 
met de SID overlegt en ook (mede) de ta
ken van de Melketeers indeelt. 
In overleg met de Gemeente hebben de 
verenigingen ook nog een aantal afspraken 
gemaakt. Zo is in het begin afgesproken, 
dat de Melketeers geen bardiensten, geen 
avond- en geen weekend diensten "draai
en". In eerste instantie zullen de werk
zaamheden dus door-de-week en overdag 
uitgevoerd worden. 
Verder is er nog afgesproken dat de vere
nigingen f 5.00 (oftewel 2.26890 Euro) per 
uur per persoon gaan betalen. Deze bijdra
ge zorgt voor een zekere drempel, zodat 
men niet onnodig Melketeers in gaat zet
ten. Deze bijdragen worden ook weer voor 
het project gebruikt. Zo zou van dit geld 
gezamelijk kwalitatief goed gereedschap 
gekocht kunnen worden en behoeft niet 
iedere vereniging dit zelf aan te schaffen. 

Conclusie 
Het project is nog veel te jong om over re
sultaten te praten, maar zowel vanuit de 
Gemeente, de SID en de verenigingen is 
men enthousiast over de mogelijkheden. 
De toekomst zal moeten leren of de ver
wachtingen uit komen en we zullen dan 
ook over dit project verslag blijven doen. 
Indien men meer informatie wil hebben dan 
kan kontakt op nemen met Henk Sandkuyl. 
Andere verenigingen of organisaties die 
so9rtgelijke projecten uitvoeren zijn natuur
lijk van harte uitgenodigd hun ervaringen of 
opmerkingen te delen en zij ikunnen ook 
kontakt opnemen met Henk Sandkuyl. 

Veel tafeltennisverenigingen hebben te
genwoordig een eigen accommodatie, ge
huurd dan wel in eigendom, en kunnen 
wellicht ook baat bij een dergelijk project 
hebben. 



BEKERCOMPETITIE 199811999 

Op zondag 20 december 1998 is de finale 
~espeeld van de Brabantse bekercompeti
tie van het seizoen 1998 / 1998 die werd 
georganiseerd door de CTW (Commissie 
Toernooien en Wedstrijden). In de finale 
speelden 20 teams om de 1 e plaats in di
verse klassen. In totaal hadden 59 teams 
ingeschreven (tegenover 98 vorig jaar) 
waardoor de bekercompetitie dit jaar een 
forse terugloop kende in het aantal deelne
mende teams. Opvallend was dat het aan
tal deelnemende senioren teams in verge
lijking met vorig jaar gelijk is gebleven zo
dat de terugloop is ontstaan door de min
dere deelname van de jeugdteams. On
danks deze mindere deelname is de beker
competitie succesvol verlopen. Volgend 
jaar willen we de bekercompetitie op een 
andere manier opzetten. Ideeën hiervoor 
zijn van harte welkom bij ondergetekende. 

In de 1e ronde op 15 november Red Star 
'58, Tanaka, Jeep en Unicum de organise
rende verenigingen. De finale werd ge
speeld op 20 december bij Unicum in Geld
rop. Unicum had maar liefst 14 teams had
den ingeschreven. Alle wedstrijden zijn 
vlekkeloos verlopen en prima georgani
seerd door de verenigingen. Alle organisa
toren hiervoor bedankt ! ! 

Hoewel bijna alle teams die zich voor de 
bekercompetitie hebben ingeschreven ook 
daadwerkelijk hebben deelgenomen is het 
jammer dat er toch een aantal teams niet 
zijn komen opdagen. Bij de indelingen is 
altijd uitdrukkelijk gevraagd om teams af te 
melden. Door ziekte b.v. is het altijd moge
lijk dat een team niet kan spelen maar he
laas zijn er weer een aantal teams van 
TCS en Pinpongers, zonder afmelding, niet 
op komen dagen. 

We hopen alle teams en organiserende 
verenigingen in het nieuwe seizoen weer 
terug te zien in de bekercompetitie van het 
seizoen 1999/2000. 

Hiernaast staan de winnaars en 2e plaat
sen van alle klassen in de finale. 
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Jeugd 1 : Jongens junioren C en D 
1 Flash 1, Stefan Heynis, Dirk Pardoel 
2 Tanaka 1, Chee Hong Hsia, Maurice 

Stevens 

Jeugd 2 : Overige jeugd 
1 Tanaka 3, Erik v. Opstal, Joris Janssen 
2 Stiphout 3, Jeroen van Heijster, Jaimy 

Vincentie 

Senioren 2/3/4: Heren 4e divisie t/m 2 
klasse 

1 Unicum 1, Erwin v. Dijk, Toine Oomen 
2 Tanaka 1, Marco van Opstal, Edwin 

Verhoeven 

Senioren 5/6 : Heren 3e/4e klasse, Da
mes 3e/4e divisie 

1 SIOS 1, Edwin Remijn, Dennis Wilbrink 
2 BSM 1, Jan Hendriks, Rudi Hendriks 

Senioren 7/8/9: Overige senioren spelers 
en speelsters 

1 Unicum 9, Johan Franssen, Willem Ver
hallen 

2 SIOS 3, Walter van Gils, Rob Legra 

Met vriendelijke groeten, 

Joost Schoenmakers 
Van Gilselaan 40 
4702 GL Roosendaal 
tel : 0165-561261 
e-mail : jschoenm@westbrabant.net 

AGENDA 

za 6-2 C jeugdranglijsttoernooi 
zo 7-2 Nat.B meerkampen 1/8 fin. senioren 
zo 7-2 8 jeugdranglijsttoernooi 
za 20-2 Ned. Kampioenschappen sen B/C 
zo 21-2 Kwalificatie Ned.Kamp. senioren A 
zo 21-2 afd.meerkampen C-D 
zo 28-2 nat.jeugdmeerkampen 1/4 fin. A/B-C 
za 6-3 Ned. Kampioenschappen A enioren 
zo 7-3 Ned.Kampioenschappen A enioren 
zo 14-3 nat.B meerk. 1/4 finales senioren 
zo 14-3 29e Maaslancfteamtoernooi jeugd+ 

senioren OTTC 
za 27-3 Regionale Kamp.schappen jeugd 
zo 28-3 A jeugdranglijsttoernooi jeugd 
zo 28-3 Regionale Kamp.schappen senioren 
zo 11-4 afd.jeugdmeerk.C-D 
zo 11-4 afd.licentiemeerk. senioren 
zo 11-4 nat.jeugdmeerk. 112 fin. A/B-C 

} 



TESTTOERNOOI '70T DE 11" 

Zoals niet iedereen zal weten bestaat er 
binnen de afdeling Brabant een werkgroep 
"Jong Kader". Deze groep jonge kaderle
den van verschillende verenigingen binnen 
de regio komt driemaal per jaar in Goirle bij 
elkaar om samen met de voorzitter en se
cretaris van de afdeling van gedachte te 
wisselen over het reilen en zeilen van onze 
gezamenlijke liefde, namelijk: de tafelten
nissport. 
Om ook eens wat concreets te doen, werd 
besloten om op 13 december jl. een be
scheiden tafeltennistoernooi te organiseren 
met een andere puntentelling dan normaal. 
Er werd namelijk niet best of three ge
speeld met games tot de 21, maar best of 
five met games tot de 11. Het doel hiervan 
was om eens te testen of het verloop van 
~en partij hierdoor spannender, 
interessanter en zo dus ook aantrekkelijker 
om naar te kijken werd. Op TV wordt er 
bijvoorbeeld maar weinig tafeltennis 
uitgezonden en als dat al gebeurt zie je 
vaak alleen de laatste paar punten van een 
game, omdat er in het begin van de game 
nu eenmaal niet echt sprake is van veel 
spanning. 
Het aantal inschrijvingen viel wat tegen. 
Veel verenigingen stonden waarschijnlijk 
wat huiverig tegenover dit toch wel aparte 
initiatief en zij wilden misschien liever eerst 
de kat eens uit de boom kijken. Helaas 
kwam deze dag ook niet iedereen die zich 
wel had ingeschreven daadwerkelijk 
opdagen, zodat er uiteindelijk nog een 
beperkt groepje van 21 spelers overbleef. 
Deze groep werd verdeeld over een A, B 
en C-poule die respectievelijk een acht-, 
zeven- en zeskamp afwerkten in de 
Goirlese "Vendelier". 
Attaque, Irene, Luto, Red Star '58, Taveres 
en Tanaka waren de verenigingen van wie 
deze dag een vertegenwoordiging 
aanwezig was. Alhoewel dit testtoernooi 
uiteraard puur vriendschappelijk was en 
iedere deelnemer een medaille kreeg, werd 
er toch fanatiek gestreden om de bovenste 
plaatsen. In de C-poule was het Harry van 
Casteren (Attaque) die ongeslagen bleef. 
Hij eindigde voor Pieter Nuiten (Taveres), 
die vrij eenvoudig in drie games werd 
verslagen. In de 8-poule deelde Corné van 
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Roy (Attaque) de lakens uit. Ondanks dat 
hij in vijf games van Jasper Sauer (Red 
Star '58) verloor eindigde hij toch als eer
ste, want "concurrent" Leon Vorstenbosch 
(Attaque) verloor ook een wedstrijd en 
werd zo tweede. Van de spelers uit de be
h~orlijk sterk bezette A-poule eindigden 
dne spelers op 5 punten. Op onderling re
s~ltaat bleek Erwin Verdurmen (Taveres) 
die dag de sterkste te zijn. Jan de Ridder 
(Taveres) eindigde als tweede voor Rob 
Verschuren (Tanaka). 
Uiteraard ging het bij dit toernooi niet zo
zeer om de uitslagen, maar vooral om de 
reakties na een dagje tafeltennissen tot de 
11. Bij de evaluatie achteraf· kwamen de 
volgende punten ter sprake. Het systeem 
is in het begin een beetje vreemd, maar 
het went snel. Bij deze kortere games is 
het beter om om de drie punten te serve
ren, anders heeft iemand met een sterke 
service meteen al een voorsprong van 5-0 
en dat is veel als er maar tot de 11 ge
speeld wordt. Er is tijdens de wedstrijd 
geen tijd voor een "geintje". Een roekeloze 
bal kost je al gauw de game. De partijen 
worden wel spannender, omdat je er 
meteen vanaf het eerste punt voor 100% 
tegenaan moet gaan. Hierdoor is het ook 
belangrijk dat de spe e~s goed 
geconcentreerd zijn. 
De eindconclusie (van de meeste deel
nemers) was, dat het systeem in principe 
best wel leuk is en dat het zeker een goed 
idee is om nogmaals een wat grootser 
toernooi op poten te zetten. 

een Jong Kader-lid. 



UIT DE CLUBBLADEN 

TTV Flash gaat naar Minsk. Niet de hele 
vereniging, maar een delegatie van vier. In 
het kader van de stedenband Eindhoven
Minsk is TTV Flash gevraagd om te zorgen 
voor een paar jeugdige tafeltennissers. 
Vandaar dat Annette v.d. Broek, Stefan 
Heijnis, Dirk Pardoel en Jan Pellegrino 
samen met een begeleider van de stede
bandorganisatie zijn afgereist naar Minsk. 
In een volgende uitgave van 'Flash-bek' 
verwachten we een verslag. 

TTV Son en Breugel is eens op een ande
re manier met ballen bezig geweest. Niet 
meppen met een badje tegen een tafelten
nisballetje, maar gooien met metalen bal
len van circa 700 gram naar een balletje 
met een diameter van 35 mm wat 6 tot 10 
meter verder lag. Jeu de boules noemt 
men dat ook wel eens. Dat is toch moeilij
ker dan menigeen denkt. Voor veel leden 
was het moeilijk om de bal binnen de baan 
te houden, ondanks de breedte van 3 
meter. Gelukkig is iedereen zonder blessu
res huiswaarts gekeerd en kijkt men terug 
op een gezellige avond. 

Bij ttv Unicum in Geldrop was er wat te 
vieren. De honderdste bestuursvergadering 
werd een iets andere vergadering op een 
iets andere locatie. In de Western Grill in 
Gemert konden de bestuursleden opbe
perkt eten en drinken en werd er nog wat 
gezongen en gedanst. Het was er zo ge
zellig dat de bestuursleden afgesproken 
hebben van dit bestuursuitje een jaarlijks 
terugkomend evenement te maken. 
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In het decembernummer van het clubblad 
van ttv Budilia uit Budel een artikel over 
jeugd en sport. Het gaat bij jonge kinderen 
vooral om het plezier in de sport. Elemen
taire basisvaardigheden worden pas rond 
het 13e jaar interessant. Enkele tips: 
* Probeer er achter te komen wat een 

kind zelf onder sport verstaat: is ballet in 
zijn/haar ogen ook een sport, nel als 
voetbal? 

* Observeer het kind tijdens de sport: is 
een teamsport geschikt? 

* Kijk naar het spel; speelt het kind veel 
met een bal, alleen of niet, kan het goed 
vangen en gooien, etc. 

* Plezier en interesse in de sport blijven 
alleen als dingen ook lukken. Daarom 
mag een sport niet te moeilijk zijn. 

Voorzitter Twan Derks van ttc Deurne 
roept de leden op mee te doen aan de spe
ciale aktiviteiten zoals het Casinobezoek 
het bezoek aan het Thermaalbad in Arce~ 
en het "Steppengras"-eten. Ik heb heel wat 
fantasie, maar wat aan steppengras-eten 
leuk is, dat konden de koeien mij helaas 
niet duidelijk maken. Misschien lezen we 
het in de volgende 'Onder de loep'. 

14 jaar geleden zijn enkele fanatieke leden 
van TTCV Veghel begonnen met het op
zetten van een basis-school-kampioen
schap. Op zondagmiddag met een tiental 
deelnemers werd begonnen, maar het 
groeide en groeide. Dit jaar waren er maar 
liefst 400 deelnemers waardoor het toer
nooi over 4 dagen uitgesmeerd diende te 
worden. Een gigantisch succes voor 
TTCV/Van Herwaarden en nu maar hopen 
dat een aantal van de deelnemers ook nog 
lid wordt van de Veghelse vereniging. 

De Rommelmarkt van Tios '51 is niet meer. 
Ondanks het succes, ondanks de grote 
opkomst en ondanks de hulp tijdens de 
rommelmarkt zelf. Helaas zijn'-er veel te 
weinig leden bereid bij de voorbereiding te 
helpen, waardoor de activiteitencommissie 
besloten heeft dat de laatste rommelmarkt 
na 6 jaar helaas definitief de laatste was. ' 



In 'Toffelproat' van ttv Cosmos/TTW uit 
Veldhoven troffen we twee gedichtjes aan: 
Een tafeltennisser uit 's Gravendeel 
keek met zijn oogjes behoorlijk scheel 
van al dat pingpongen 
waren de spiertjes gesprongen 
hij loenst nu als een oude makreel 

Een speelster uit Heerhugowaard 
snoept heel graag van lekkere taart 
haar batje is genant 
vies, vet en vuil, want 
in de hoes wordt slagroomtaart bewaard 

Bij ttv OTTC in Oss wist men de rikavond 
weer spannend te maken. Dat kwam door 
een nieuwe regel. Iedere deelnemer werd 
gekoppeld aan een andere en de punten 
van deze twee deelnemers samen bepaal
den de eindstand. Dat betekende dat niet 
de beste rikker eerste werd, maar daar 
gaat het toch ook niet om. Het vat bier ging 
die avond leeg en het was dus gezellig. 

In 'WVTTK', het clubblad van ttv Taveres 
uit Eindhoven troffen we het groot taveres 
woordenboek aan. Erg leerzaam voor nieu
we studenten. Zo weten we nu wat de 
Constantinopelprijs is (de prijs voor de 
meest constant presterende competitie
speler), wat ze bedoelen met heimweefac
tor (de verhouding van het percentage ge
wonnen thuiswedstrijden en het percenta
ge gewonnen uitwedstrijden}, wat de 
OWTB-prijs inhoudt (afkorting van Oost
West-Thuis-Best-prijs, voor de speler met 
de hoogste heimweefactor) en wat nassen 
is (eten). 

Bij ttv De Rots is het wachten geblazen. 
Wachten op toestemming om met de bouw 
te kunnen beginnen. De bouwvergunning is 
binnen, maar allerlei noodzakelijke financi
ele en technische hobbels kosten meer tijd 
dan gedacht. Maar dat eigen home komt 
er, al is het dan misschien een paar maan
den later klaar. 

Bij ttv Tanaka in Etten-Leur vorderen de 
nieuwbouwplannen gestaag. Als alles goed 
gaat kunnen de bouwwerkzaamheden in 
de eerste week van maart van start gaan. 
De opleveringsdatum is nog niet bekend, 
maar gestreefd wordt om de competitie 
1999-2000 in de nieuwe hal te beginnen. 

Mixed, februari 1999 13 

COLOFON 

Deze Mixed werd gemaakt door: 
Pieter Brooijmans, Lydia van Oirschot, 
Henk Sandkuyl en Johan Heurter. 

Redaktie-adres: 
Johan Heurter, Langeakker 33, 
5735 HD Aarle-Rixtel 
tel: 0492-382017 
fax: 073-5477506 tav J. Heurter 

Voor internetinformatie of aanvullingen 
voor de homepage van de afd. Bra
bant: 
Henk Sandkuyl, Willibrorduslaan 5 
5552 HA Valkenswaard 
tel: 040-2070594 
fax: 040-2070595 
e-mail: 
sandkl@natlab. research. philips. com 

Afdeling Brabant 
Homepage: 
http ://www.iae.nl/users/sgb/tt/brabant 

Sluitingsdatum copy: 18 maart 1999 

Copy s.v.p. inleveren op floppy, WP of 
Word, of e-mailen: 
ec@elde. horizon. nl 

Bij ttv A.T.T.C. '77 te Aarle-Rixtel was het 
tussen de twee competitiehelften erg druk 
met andere activiteiten. We sommen even 
op: Jeugdweekend, Ouder-kind-toernooi, 
Plankentoernooi, Taptoe Tafeltennis Dag, 
Nieuwjaarsreceptie, Vlooienmarkt, Uitwis
seling met Deurne, en Dropping. Een aktie
ve vereniging dus. 


