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VAN DE REDACTIE 

De redactie heeft weer geprobeerd een blad te maken met interessant nieuws voor alle 
bestuurders van de Brabantse tafeltennisverenigingen. Het is ons vierde blad in deze vorm en 
op de Regiovergaderingen konden we proeven dat het blad gewaardeerd wordt. Tijdens de 
afdelingsledenvergadering op vrijdag 4 juni zal er een voorstel komen om in de toekomst met 
de Mixed door te gaan. We hopen op jullie steun. 
We kunnen echter nog op een ander gebied steun gebruiken. De redactie wil graag veel 
interessante informatie van, over en voor verenigingen plaatsen, maar we weten lang niet 
alles. Laat ons alle interessante nieuwtjes weten. Per post, fax of e-mail kunt u ons bereiken. 

Veel leesplezier . 

Johan Heurter 
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SUCCESVOL29eMAASLANDTOERNOOI 

Het door de Osse tafeltennisvereniging 
OTTC voor de 29e maal georganiseerde 
nationale tafeltennis teamtoernooi is een 
groot succes geworden. Waren de organi
satoren vooraf al positief gestemd gezien 
het record aantal inschrijvingen, na afloop 
mocht van een groot succes worden ge
sproken. Niet minder dan 184 teams had
den zich aangemeld voor de 5 klassen bij 
de jeugd en de 5 klassen bij de heren. 
Maar door dit aantal was het toernooi vol
geboekt. OTTC moest zelfs nog 45 teams 
afzeggen. Dit omdat het toernooi met 184 
teams voor de 63 tafels was volgeboekt. 
Een ander positief punt mag genoemd wor
den: het geringe aantal wegblijvers. Het 
was de laatste jaren niet ongebruikelijk dat 
er een 10-tal teams het af lieten weten. Dit 
jaar werden de organisatoren slechts ge
confronteerd met twee teams die zonder 
mededeling afwezig waren. 
Vele positieve reacties mochten de organi
satoren na afloop ook ontvangen van de 
370 deelnemers. Al was, mede door de 
zomerse temperaturen buiten, de tempera
tuur in de hallen aan de hoge kant. Maar 
de sfeer van het toernooi heeft er niet on
der geleden. Vele aanwezigen zegden dan 
ook spontaan toe dat zij zeker aanwezig 
zullen zijn op het 30e Maaslandtoernooi 
wat OTTC gaat organiseren op zondag 19 
maart 2000. 

Ook was er toch nog een negatief puntje te 
vermelden. In de hoogste seniorenklasse, 
vaak toch op vele toernooien matig bezet, 
werden de organisatoren geconfronteerd 
met het feit dat het geplaatste team van 
Never Despair, om onduidelijke redenen 
liet afweten. In de senioren 1 klasse won 
nu Bergeijk met overtuigende cijfers (3-0) 
van TVO Oosterhout. Marc Bottram en 
Kees Sengers waren duidelijk te sterk voor 
Riske Jurawan en Rogier Cuypers. Bij de 
jeugd 1 klasse won het team Asterix Tege
len eveneens met gemak de finale van 
Fürst Kantoor Service. 
Ook waren er voor de organiserende vere
niging toch nog redelijke resultaten, al wa
ren er, voor het eerst in de 29-jarige ge
schiedenis, geen finaleplaatsen. 
Bij de jeugd werd het team van de jeugdige 
Marc en Luuc Coumans pas in de halve 
finale uitgeschakeld. Halve finale plaatsen 
waren er ook voor Paul Kolman en Antho
ny Kuys, en voor Ria Ceelen en Grace van 
Lieshout in resp. de senioren 4 en 5 klas
se. 

Nico van Erp 

UITSLAGEN 29e MAASLANDTOERNOOI 
Jeugd 1 1 Asterix Tegelen R. v.d. Heijden - B. Franssen 3-0 

2 Fürst Kantoor Service T. v.d . Oord- B. Habets 
Jeugd 2 1 VTV Nieuwengein F. v.d. Velde - P. v. Zomeren 3-2 

2 Quick '32 Hilversum D. Polder - T. Heegers 
Jeugd 3 1 Fürst Kantoor Service R. Aa rts - S. Dekkers 3-1 

2 IVS/Cevelum Cuyk J. Schuurmans - F. Breeks 
Jeugd 4 1 Tanaka Etten-Leur 1. Berkhout - S. Joossen 3-0 

2 Relax Didam R. Ars - M. Bloem 
Jeugd 5 1 VTV Nieuwengein M. Alblas - E. Speller 3-2 

2 Slagvaardig Rheden R. de Boer - E. Joosten 

Senioren 1 1 Bergeijk M. Bottram • K. Sengers 3-0 

2 TVO Oosterhout (Gld) R. Jurawan - R. Cuypers 
Senioren 2 1 Slagvaardig Rheden P. Beumer - J. Hendriksen 3-2 

2 Taveres Eindhoven E. Verdurmen - J . Ridder 
Senioren 3 1 Asterix Tegelen J. Spunda ·P. Hulsmann 3-0 

2 Waplnn J. Lensen - W. Poefs 
Senioren 4 1 Never Despair T. v.d. Hoek- T. Bollen 3-0 

2 Vice Versa Oss P. van Orsouw • H. van Brakel 
Senioren 5 1 Spinmill Nieuwveen J. Poelwijk - B. Egberts 3-0 

2 Vice Versa Oss G. Willemse ·W. Lorrist 
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NTTB KANDIDAAT VOOR WK 

De NTTB heeft zich bij de ITTF kandidaat 
gesteld voor de . organisatie van het WK 
tafeltennis 1999, nadat de internationale 
bond besloten had dat de WK definitief niet 
gehouden zullen worden in Belgrado. Ove
rigens wil de NTTB alleen het individuele 
toernooi organiseren, dat bestaat uit 
dames- en heren enkel, dames- en heren 
dubbel en mixed dubbel. 
De organisatie van het evenement komt in 
handen te liggen van de NTTB, in nauwe 
samenwerking met het Indoor-Sportcen
trum in Eindhoven. Het draaiboek voor dit 
toernooi is al klaar en er is een professio
nele en enthousiaste organisatie. De NTTB 
heeft zich kandidaat kunnen stellen dankzij 
de financiële steun van het ministerie van 
VWS, Stichting Nationale Sporttotolisator 
(SNS) en de gemeente Eindhoven. De fi
nanciële risico's zijn daarmee voor de 
NTTB afgedekt. Ook is rekening gehouden 
met de te verwachten bijdrage van de ITTF 
in de voor Belgrado aangegane overeenk
omsten (sponsoring en tv-rechten). De 
NOS zal als host broadcaster optreden. 
De NTTB heeft als data 10 tot 15 augustus 
voorgesteld, maar de ITTF wil lever eind 
juli of begin augustus. 
Deze week is een delegatie van de ITTF te 
gast geweest in Eindhoven om de twee 
speellocaties (Indoor-Sportcentrum en 
Kunstijsbaan) en de hotelaccommodaties 
te bekijken. Wanneer de ITTF een definitie
ve beslissing neemt is nog niet bekend, 
maar waarschijnlijk snel. O · · ·" 

.·· .. ... .. , . 
. ··,· ,". ·. 
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INKRIMPING 
COMPETITIE 

LANDELIJKE 

Met het oog op het millennium heeft het 
Hoofdbestuur een werkgroep gevraagd om 
voorstellen te doen over de opzet van de 
landelijke competitie. Deze competitie kent 
momenteel bij de dames en de heren veel 
teams. Het ledenaantal is teruggelopen, 
maar het aantal landelijk spelende teams is 
gelijk gebleven. 
De werkgroep, met de naam "projectgroep 
landelijke competitie" heeft haar rapport 
inmiddels uitgebracht. De meest verstrek
kende voorstellen van de projectgroep zijn 
om in de landelijke competitie bij de heren 
en de jongens het aantal teams fors terug 
te brengen. Bij de heren gaat het om af
schaffen van de 4e divisie. Van de huidige 
188 teams verdwijnen er 100 uit de lande
lijke competitie. Bij de jongens verdwijnt de 
landelijke C-klasse met 72 teams en verd
wijnen nog eens 24 teams uit de landelijke 
B-klasse. Hier blijven nog 44 teams over. 
De teams die verdwijnen uit de landelijke 
competitie gaan in de afdelingscompetitie 
spelen. Er zijn mogelijkheden uitgewerkt 
dat afdelingen met elkaar gaan samenwer
ken om gezamenlijke topcompetities voor 
deze teams te organiseren. Met deze ink
rimping wil de projectgroep: 
- de kwaliteit van de landelijke competitie 

bewaken 
- samenwerking tussen afdelingen bevor

deren. 
Voor de landelijke dames- en meisjescom-

. petitie wordt een uitzondering gemaakt. 
Naast topsport hebben deze competities 
ook een breedtesport be~c;iering. In de 
afdelingen worden er namelijk geen aparte 
competities meer gespeeld voor dames. 
Het voorstel van de projectgroep is reeds 
besproken met alle afdelingscompetitielei
ders en betrokken landelijke functionaris
sen. Uiteindelijk zal de Bondsraad op 29 
mei beslissen wat er gaat veranderen. 
Overigens is de invoering op z'n vroegst 
pas in het najaar van 2000. 



CURSUS TAFELTENNISTRAINER-A 

De afdeling Brabant van de NTTB organi
seert dit jaar 2x een trainer- A cursus. De
ze cursus is bedoeld voor iedereen van 18 
jaar en ouder die in een vereniging als trai
ner actief wil zijn. De trainer-A richt zich op 
een meerzijdige benadering van de sport
beoefening, waarbij naast aandacht voor 
techniek ook aandacht is voor persoonlijke 
ontplooiing en sociale contacten. De 
trainer-A is door zijn/haar houding en ge
drag een bindende factor voor het onder
houden van contacten met andere kaderle
den. Om initiatieven te kunnen en durven 
nemen heeft de trainer-A kennis van za
ken, maar vooral een goede leidinggeven
de bekwaamheid nodig. Daarom staat het 
leiding geven centraal in deze cursus. Om 
op adequate wijze leiding te kunnen geven, 
dient een trainer deskundig te zijn op 
zijn/haar vakgebied. 
De leidinggevende bekwaamheid is bepa
lend voor de kwaliteit van de trainer. Om 
deze bekwaamheid in de praktijk tot zijn 
recht te doen komen wordt tijdens de cur
sus aandacht geschonken aan een aantal 
taken en handelingen die een trainer moet 
kunnen verrichten. 
1. De eerste taak die van belang is, is die 

van instructeur. Dit houdt bv in dat de 
trainer technische aanwijzingen geeft, 
tactische analyses maakt of een bepaal
de slag voordoet. 

2. De tweede taak is die van begeleider. 
De trainer geeft leiding aan trainingen 
en wedstrijden. Hij/zij gaat om met be
stuurders, ouders of bv vrijwilligers die 
training geven. Hiervoor worden een 
aantal relationele vaardigheden geleerd 
om tot een adequate begeleiding te ko
men. 

3. De derde taak is die van ontwikkelaar. 
De taak richt zich op de creatieve zijde 
van het trainersvak. Immers, de trainer 
moet in staat zijn nieuwe oefenstof te 
ontwikkelen , inzicht te hebben in het 
ontstaan en de functies van regèls, 
maar ook het ontplooien van ideeën 
t.a.v. beleidsmatige aspecten. Hij/zij 
moet nieuwe inzichten/ideeën kunnen 
bedenken en toepassen. 

4. De vierde taak is die van structureer
der. Als structureerder maakt de trainer 
een planning op korte en lange termijn; 
schrijft en hanteert hierin een logische 

Mixed, april 1999 4 

opbouw van de verschillende trainingson
derdelen. Hij/zij moet in staat zijn om de 
tot zijn dienst staande middelen zodanig 
te ordenen dat de spelers op zo'n effici
ent mogelijke wijze trainen. 

De volgende drie bekwaamheden onder
steunen de leidinggevende bekwaamheid . 
* tafeltennis-sporttheoretische bekwaam
heid 

De cursus besteedt aandacht aan: 
- de organisatie van de tafeltennissport 
- de theorie van de tafeltennistechniek 
- de grondbeginselen van de trainingsleer 
- de theorie van het leiding geven 

* sportpraktische bekwaamheid 
Bij het leiding geven moet de trainer zich 
kunnen verplaatsen in het doen en laten 
van de spelers en ander kader. 

* beleidsmatige bekwaamheid 
De trainer dient kennis te hebben van en 
in staat te zijn invloed uit te oefenen op 
de randvoorwaarden van zijn/haar eigen 
werk. Zijn/haar beleid is erop gericht spe
lers optimaal te laten trainen/spelen. Er 
moet kennis voorhanden zijn t.a.v. de 
structuur van de NTTB en de vereniging, 
de verschijningsvormen van de sportbe
oefening en bv de plaats van de trainer in 
de vereniging. . 

De cursus omvat 75 lesuren en een stage 
van minimaal 10 trainingen. Daarnaast 
dient er thuis nog gewerkt te worden. De 
kosten bedragen f 510,-, inclusief cursus
materiaal. 
De eerste cursus start op maandag 3 mei 
bij Tics '51 in Tilburg, van 19.30 tot 22.45 
uur. 
De tweede cursus start pas in oktober of 
november, ook op maandagavond maar nu 
in Veghel. 
Heb je interesse in deze cursus, geef je 
dan op voor 26 april bij Arthur Janssen, 
Hoogheem 257, 5283 BO Boxtèl, tel. 0411-
673236. . 



VERBODEN RUBBERS 

Vanaf 1 juli 1999 zijn een aantal rubbers 
vérbodèn, met name ·de lange noppen 
(langer dan 1, 1 cm). Dat geldt voor alle 
NTTB-klassen, dus ook in de afdeling en 
ook in de zevende klasse. Als iemand toch 
met verboden materiaal speelt moet dit 
voordat er een bal geslagen is, aan hem of 
haar kenbaar worden gemaakt dat dat niet 
mag. Wanneer deze speler geen gehoor 
geeft aan het verzoek om met ander mate
riaal te spelen, moet er door de andere 
partij een aantekening op de achterzijde 
van het formulier worden gemaakt. De 
wedstrijd moet echter ten allen tijde ge
speeld worden. Na afloop tekenen beide 
aanvoerders de achterkant van het formu
lier voor gezien (dus niet voor accoord}. De 
competitieleider zal verdere stappen onder
nemen. 
De verboden rubbers zijn : 
Merk Type 
Butterfly Feint Long 
Don ic Pi ranja 

Goldway 
Palio 
Rotation externe 
Tibhar 

Tropy 

Yasaka 

Mixed, april 1999 

Zicco 
8938 
CK531 
Dirk De Cleene B01 
Grass Spezial 
Grass Super 
Curl p-1 
Curl P-3 alpha 
Phantom 0011 
Phantom 0012 
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ACL GEZOCHT 

Wie helpt de afdeling Brabant aan een 
nieuwe competitieleider? 
Arno van Esch moet, door erg drukke 
werkzaamheden, zijn taak als ACL 
neerleggen. Het afdelingsbestuur heeft 
reeds druk gezocht, maar tot op heden 
zijn ze er niet in geslaagd iemand te 
vinden die deze zeer belangrijke taak 
op zich wil nemen. Op de Regioverga
deringen is zeer nadrukkelijk aan de 
verenigingen gevraagd om mee te zoe
ken naar een geschikte kandidaat, 
maar ook daar is niemand op geko
men. Vandaar dat het afdelingsbestuur 
nogmaals aan de verenigingen willen 
vragen om te kijken naar een geschikte 
kandidaat. Per slot van rekening willen 
we in september wel allemaal competi
tie spelen, dus we moeten dan een 
ACL hebben. Zoek met ons mee! 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
de huidige ACL, Arno van Esch, tel. 
013-4556227, de voorzitter Pieter 
Brooijmans, tel. 076-5876709 of de 
secretaris Ria Elshof, tel. 0499-
476222. 

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 
p}aats, voor teams van 2 personen. 
Aansluitend is er 's avonds een groot 
feest. Tenslotte wordt op z~dag 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. n 1. 



JUBILEA, ZOVEEL JUBILEA 

De redactie van de Mixed besteedt graag 
aandacht aan jubilerende verenigingen. De 
verenigingen verdienen het om ook in dit 
blad in het zonnetje gezet te worden en we 
horen toch allemaal wel graag een keer de 
verhalen van vroeger. Dat er door de 
redactie ook nog recepties moeten worden 
bezocht is slechts bijzaak, echt waar. 
Wel zou de redactie het enigzins willen 
plannen, maar kwam tot de conclusie dat 
er momenteel geen lijst met oprichtings
data van de verenigingen van de afdeling 
is. Daar willen we graag verandering in 
brengen. Vandaar het verzoek aan de 
verenigingen om de datum van oprichting 
aan de Mixed door te geven. 
Elk van de redactie-leden is gaarne bereid 
de nodige informatie in ontvangst te 
nemen, zowel op de adressen die elders in 
deze Mixed staan of ook mondeling. 
Mogelijk dat ook in andere schriftelijke 
communicatie met de verenigingen 
gevraagd wordt deze informatie te 
verstrekken . Ook dan wordt de 
medewerking van de verenigingen op prijs 
gesteld. 

Mixed, april 1999 6 

GRATIS INTERNET 

Een fenomeen dat in het buitenland al 
meer is ingeburgerd, "gratis Internet", heeft 
nu ook zijn intrede in Nederland gedaan. 
Het bedrijf Wish in Uden biedt deze service 
tegenwoordig aan en omdat steeds meer 
informatie via het Internet beschikbaar 
komt, wil de Mixed er even kort bij stil 
staan. 

Is het echt "gratis"? Ja en nee. Men betar.ilt 
eenmalig fl 19,95 en hoeft verder geen 
abonnements-kosten aan Wish te betalen. 
Wel betaalt men de kosten voor de 
telefoonverbindingen met het Internet. Men 
kan wel in geheel Nederland tegen lokaal 
tarief inbellen, dus dat scheelt. 

Hoe kan het dat men deze service gratis 
kan aanbieden? Voor een groot gedeelte 
financiert Wish zich met advertenties en 
adverteerders hopen op contact met de 
deelnemers aan Wish. 
Mogelijk dat er personen of verenigingen 
zich op het Internet willen begeven, maar 
tegen de kosten opzagen. Voor hen is dit 
misschien een alternatief om tegen lage 
kosten eens kennis te maken met de 
"electronische-snelweg". Voor de volledig
heid nog het adres en telefoonnummer van 
Wish. 

Wish 
Postbus 279 
5400 AG Uden 
Telefoon centrale/administratie: 0413-
330000 
Faxnummer: 0413- 332281 

Let wel: noch de redactie van de Mixed 
noch de afdeling Brabant spreken een 
voorkeur uit voor deze of voor een andere 
Internet leverancier. Noch worden vereni
gingen of personen aangemoedigt deze 
weg te bewandelen, het wordt enkel ter 
kennisgeving aangeboden. Re.@kties over 
dit onderwerp zijn natuurlijk van h'arte wel
kom en ervaringen horen we natuurlijk ook 

graag. lt> 
\ . 
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ELECTRONISCH 
AANLEVEREN 

De afdeling Brabant probeert zoveel 
mogelijk met zijn tijd mee te gaan. Niet 
alleen tafeltennis-technisch, maar op alle 
geledingen binnen de afdeling wordt 
aandacht besteed aan nieuwe 
ontwikkelingen. 

De groep van personen die zich bezig 
houdt met de Mixed en het onderhouden 
van de Internet-pagina van de afdeling is 
daar geen uitzondering op. De hoeveelheid 
werk die gepaard gaat met het maken van 
de Mixed en de Internet-pagina is mede 
afhankelijk van de manier waarop materi
aal daarvoor wordt aangeleverd. 

Vandaar ook het verzoek om materiaal dat 
gepubliceerd moet worden, indien moge
lijk, electronisch aan te leveren. Electro
nisch betekent in dit geval op floppy of via 
e-mail. Let wel, er staat "indien mogelijk". 
Het is geen eis en er wordt niets of nie
mand uitgesloten, omdat men niet over 
dezelfde faciliteiten beschikt als de Mixed
redactie. Het maakt ons werk alleen ge
makkelijker en voorkomt fouten van onze 
kant, wanneer materiaal moet worden 
overgetikt. 

Het electronisch aanleveren geldt voor zo
wel de Mixed als voor zaken die ook op het 
Internet gepubliceerd moeten worden. In 
beide gevallen stellen we het op prijs wan
neer we materiaal in een van de volgende 
formaten aangeleverd krijgen: WordPerfect 
5.1 (DOS), WordPerfect 5.x (Windows) of 
MS Word (6.x of hoger). 

De redactie dankt iedereen voor de mede
werking en wellicht ten overvloede zij nog
maals vermeldt, copij is belangrijker dan de 
manier waarop het wordt aangeleverd en 
copij zal altijd haar weg in de Mixed vin
den, of het nu electronisch binnen komt of 
niet. 
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NIEUWE JEUGDFOLDER 

De NTTB heeft een nieuwe wrvingsfolder 
voor de jeugd uitgebracht. De opzet is niet 
drastisch gewijzigd ten opzichte van de 
vorige druk. De verenigingen kunnen de 
folder bestellen bij het bondsbureau van de 
NTTB. De kosten bedragen f 10,- per 50 
stuks. De folder kan gebruikt worden voor 
kennismakingscursussen, huis-aan-huis 
verspreiding, braderieën, spreekbeurten en 
andere wervende doeleinden. 

AGENDA 

za 17-4 Nat. B meerk. Y2 finale 
zo 18-4 Open Dongense kamp. 
zo 18-4 Open Geldropse kamp. 
zo 18-4 Ned. veteranenkamp. in 

Roosendaal 
zo 25-4 Afd. jeugdmeerk. C-D finale . 
zo 25-4 Afd licentiemeerk. finale 
za 1-5 Ned jeugdkamp. B Helmond 
zo 2-5 Ned jeugdkamp. A Helmond 
zo 2-5 Open Vlijmense kamp. 
vr 7-5 Beslissingswedstr. comp. 
za 8-5 Nat. jeugdmeerk. finales 
wo 12-5 Mixed dubbeltoernooi sen. 

Smash '70 " vr 28-5 Bestuurstoernooi Regio 
Den Bosch 

za 29-5 B/C Jeugdranglijsttoernooi 
kwalificatie 

za 29-5 Nat. B meerkampen finale 
vr 4-6 afd. ledenvergadering 
za 5-6 Nacht van De Rots 
zo 13-6 Ned. kamp. Nebas 



REGIONALE MIDDEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 

Zondag 28 maart zijn in Sporthal 'De Ves
·te" te Geertruidenberg de Midden Brabant
se Kampioenschappen gehouden voor zo
wel jeugd als senioren. Met een deelne
mers veld van meer dan 170 deelnemers 
in het enkelspel en bijna 80 koppel in het 
dubbel kan gesproken worden van een 
goede opkomst. Het begin van de zomer
tijd zorgde ervoor dat het begin van de dag 
een beetje moeizaam begon, maar verder 
liep het schema redelijk als was voorzien, 
zodat rond halfzes de laatste finale afgelo
pen was. Na de laatste finale vond de prijs 
uitreiking plaats, waarmee een einde kwam 
aan een goed verlopen dag. 

DUBBEL 
SEN2 1. R. Vrins-R. Clijsen Luto 

2. S. Clijsen-M. van Noye Tios '51 
SEN3 1. E. V.d. Geld-P. Van Riel Luto/Waalwijk 

2. M. De Koninck-W. deVriens BSM 
SEN4 1. S. Smetsers-T. Timmermans Panneschuur 

2. K. Stads-J. Tiggelman Hi.Ta. '79 
J1 1. D. Van Mier-A. Schellekens Irene/Red Star '58 

2. J. Tijssen-M. V.d. Weegen Luto 
J2 1. D. Pluijm-P. Vissers Smash 

2. M. V.d. Galien-R. Kouwenhoven Smash 
J3 1. D. Ekelschot-W. Gijselhart Tios '51 

2. D. Sloothaak-S. Staal Smash 
J4 1. J. Kafoe-M. Posthuma Red Star'58 

2. A. Hendriks-M. Zeebregts Red Star '58 

ENKEL 
D1 

D2/3 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

M1 

M2 

J1 

J2 

J3 

J4 

1. Kim Clijsen 
2. Susan Clijsen 
1. Linda Wilms 
2. Wendy Vriens 
1 . Henry Timmermans 
2. Maarten van Noye 
1. Leon van Biezen 
2. Jan Verhoof 
1. Martijn de Koninck 
2. Michael van de Boogaard 
1. Stefan de Bruin 
2. Eardly van der Geld 
1. Thomas Timmermans 
2. William van Geloof 
1. Linda Gijselhart 
2. Marieke Remie 
1. Monique Postuma 
2. Ellie Fonken 
1. Alex Schellekens 
2. Dennis van Mier 
1. Peter Vissers 
2. Dennis van der Pluijm 
1. Leander de Gouw 
2. Joost van Eijk 
1. Dirk Ekelschot 
2. Werner Gijselhart 

Tios '51 
Tios '51 
Tios '51 
BSM 
Waalwijk 
Tios '51 
Smash 
Red Star'58 
BSM 
Panneschuur 
Luto 
Luto 
Panneschuur 
Die Meede 
Tios '51 
Hita'79 
Red Star'58 
Irene 
Red Star'58 
Irene 
Smash 
Smash 
Waalwijk 
Waalwijk 
Tios '51 
Tios '51 

WESTBRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 1999 

Organisator TCS uit Steenbergen moest 
helaas genoegen nemen met een minimaal 
aantal deelnemers. Net als bij de jeugd 
was het aantal van 117 een laagterecord. 
Helaas had geen enkele senior van Bel
crum ingeschreven. Wel kon men weer in 
het gemengd dubbel inschrijven. TCS 
kreeg het voor elkaar om 7 AJB-spelers te 
laten meedoen. Ze speelden in een ze
venkamp. De centre-courts zorgden er 
voor dat de topspelers onder goede om
standigheden konden spelen en dat ook de 
andere finales goed door veel publiek kon
den worden bekeken. Waarschijnlijk door 
het goede weer liet het publiek het een 
beetje afweten. Het toernooi verliep goed. 
Bij de heren ging de titel naar Edwin Wouts 
van TCS die in de laatste wedstrijd titel
houder Toine Jansen van Hotak '68 naar 
de derde plaats verwees. Dave Cloots van 
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Hotak '68 werd tweede doordat hij eerder 
op de dag Toine Jansen al verraste. 
Bij de dames ging de titel naar Joice 
Schoone van Hotak '68 omdat zij in beide 
klassen Adriënne Suijkerbuijk van Hotak 
'68 de baas bleef. 

J. Maas 

VERENIG/NGSPRIJS SENIOREN 

1 Hotak '68 26% punten 
-.. 

2 TCS 21% punten 
3 Markiezaat 21,0 punten 
4 Tanaka 17,0 punten 
5 Back Hands 15,5 punten 
6 Vice Versa '51 8,0 punten 
7 Smash '76 6,5 punten 
8 S!OS 6,0 punten 
9 Witac '89 5,0 punten 
10 De Pinpongers 5,0 punten 
11 Smash '70 3,0 punten 



" 

UITSLAGEN WESTBRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 
SENIOREN 
HEREN ENKEL 
AJB klasse 1 E. Wouts TCS 

2 D. Cloots Hotak '68 
CID klasse 1 T. Stoeldraijer TCS 

2 R. Minkman TCS 
E klasse 1 J. Gerritsen Smash 70 

2 T. van Bergen SIOS 
F klasse 1 H. v.d. Velde Markiezaat 

2 J. Lam Markiezaat 
G klasse 1 R. Hermans Back Hands 

2 B. de Bruijn Back Hands 
H klasse 1 M. Hermans Back Hands 

2 D.Huijzers Back Hands 
S2 klasse 1 J. Minkman TCS 

2 T. Stoeldraijer TCS 
S3 klasse 1 H. v.d. Velde Markiezaat 

2 R. Fructuoso Smash '76 

GEMENGD DUBBEL 
klasse 1 1 A. Suijkerbuijk-R. Vos 

2 L. Hansen-E. Verhoeven 
klasse 2 1 N. Nieuwlaat-C. Postma 

2 Y. Smeulders-E. vd Wegen 
HEREN DUBBEL 
AJB klasse 1 R. Vogelaar-G. Gosselink 

2 R.Verschuren-E . Wouts 
CDE klasse 1 W. Braspenning-C. v 't Hof 

2 R. Minkman-T. Stoeldraijer 
F/G klasse 1 J. Lam-H. v.d. Velde 

2 G. Jaspers-0. Heeren 
H klasse 1 W. Groffen-K. Suykerbuyk 

2 B. Bennik-P. van Vreeswijk 
DAMES DUBBEL 
BCD klasse 1 A. Suijkerbuijk-J. Schoone 

2 S. Farla-Y Smeulders 
E/F klasse 1 M. Pruissen-M. Eypelaar 

2 S. Joosen-D. Maliepaard 
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21-14, 21-18 

13-21, 21-11, 
21-13 
21-17, 21 -16 

21-18, 21 -11 

21-12, 21-13 

21-12, 18-21, 
21 -14 
21-16, 21-19 

21-12, 21-18 

Hotak '68 
Tanaka 
Markiezaat 
Vice Versa '51/TCS 

Hotak'68 
Tanaka/TCS 
Back Hands/Smash '76 
TCS 
Markiezaat 
Back Hands 
Pinpongers 
Tanaka 

Hotak '68 
Vice Versa '51 
Tanaka 
Tanaka/Witac '89 

9 

DAMES ENKEL 
BCD klasse 1 J.Schoone 

2 A. Suijkerbuijk 
E/F klasse 1 D. Ma/iepaard 

2 M. Eypelaar 
S1 klasse 1 J. Schoone 

2 A, Suijkerbuijk 
52 klasse 1 L. Hansen 

2 R.Mahieu 

14-21, 21-12, 23-21 

20-22, 23-21, 21 -15 

17-21 , 22-20, 21-18 

22-20, 21-15 

21-9, 13-2 1, 21-18 

21-15, 21-12 

21-14, 21-10 

13-21, 21-18, 24-22 

Hotak'68 
Hotak '68 
Wilac'89 
Tanaka 
Holak '68 
Hotak '68 
Tanaka 
Tanaka 

HANS VAN WISSEN 

21-17, 23-21 

21-13, 17-21 , 21-11 

11-21 , 21-11, 21-16 

21-16, 21-11 

Woensdag 7 april is na een hartaanval 
Hans van Wissen overleden. Hans was 
sportjournalist van De Volkskrant en levens
gezel van Bettina Vriesekoop. Hans werd 
slechts 52 jaar. We wensen Bettine veel 
sterkte bîj het dragen van dit verlies. 



UIT DE CLUBBLADEN 

In 'Het Mepperke' van ttv De Meppers uit 
Heeze een interessant artikel over schoe
nen. De ontwikkeling van de sportschoen 
lijkt tegenwoordig meer gebaseerd te zijn 
op verkoopcijfers dan op gezondheidsover
wegingen. Het aanbod is enorm en er 
wordt met allerlei termen gesmeten om de 
schoen behalve zo goed mogelijk vooral zo 
interessant en exclusief mogelijk te doen 
overkomen. De kans dat je een ongeschik
te schoen koopt is daardoor groot. Om zelf 
een schoen te kunnen keuren moet je een 
aantal voorwaarden kennen. Allereerst 
moet de schoen een stevige hielkap heb
ben, het buigpunt van de schoen moet 
overéenkomen met het buigpunt van je 
voet en de hak moet minimaal 1, 1 cm ho
ger staan dan de voorvoet. Daarnaast 
moet de schoen torsiestijf zijn op de 
lengte-as, wat inhoudt dat het voorvoetge
deelte zo min mogelijk moet kunnen bewe
gen (draaien) ten opzichte van het achter
voetgedeelte. Belangrijk voor die stijfheid 
en sowieso voor de stevigheid van de 
schoen is een doorlopende slijtzool. Het 
torsie-systeem van Adidas is dus uit den 
boze, want bij dit type schoen is er sprake 
van een onderbroken slijtzool. 
Omdat je bij tafeltennis snel, wendbaar en 
lichtvoetig moet kunnen bewegen, mag de 
schoen niet stijf zijn. De schoen moet dus 
tegelijkertijd je voet voldoende steun geven 
en toch vrij soepel zijn. De tafeltennis
schoen kenmerkt zich door een draai
vlak/cirkel op de slijtzool aan de binnenkant 
van je voet, onder de bal (het deel achter 
je grote teen), om je wendbaarheid te ver
beteren. 

Het 25- en het 50-jarig bestaan van een 
vereniging wordt meestal groot gevierd en 
ook het 40-jarig bestaan is vaak reden voor 
een feestje. Maar van 25 naar 40 of 50 is 
een hele tijd en daarom werd door twee 
verenigingen het 35-jarig bestaan aang
egrepen voor een feest. Bij ttv Smash in 
Geertruidenberg was er een feest-avond, 
met alles erop en eraan. In Sint Oedenrode 
vierde ttv Attaque het 35-jarig bestaan met 
een toernooi en feestavond en voor de 
jeugd was er een speciale kegelmiddag. 
Ook bracht Attaque nog een speciaal jubi
leumblad uit met de geschiedenis van de 
vereniging. 
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TTV De Rots in Boxtel bestaat 25 jaar en 
dat. ~ill.en ze weten. Het hele jaar zijn er 
akt1v1te1ten en natuurlijk start binnenkort de 
bouw van de eigen tafeltennishal. Het jubi
leumjaar is gestart met een grandioze 
feestavond met diverse optredens. Het zal 
voor het feestcomité een heel karwei wor
den om dit succes tijdens de geplande 
feestavond in september voor de officiële 
viering van het lustrum te overtreffen. 

TTV Budilia uit Budel gaat dit jaar zelfs het 
50 jarig bestaan vieren. Op vrijdag 27 no
vember is de receptie en natuurlijk een 
spetterende feestavond. Uiteraard zijn er 
gedurende het jubileumjaar nog diverse 
aktiviteiten, zoals een barbecue-avond 
een speciale jeugdaktiviteit en een kien~ 
avond met gigantische prijzen. 

Hebben jullie ook gekeken naar het WK
darts? Bij Tios '51 in Tilburg wel en daar 
hebben ze een Tios-dart-toernooi gehou
den. Geen triple 20, geen 2000 man pu
bliek of hysterische dames, maar wel een 
toernooi met de gezellige Tios-sfeer. En er 
was een finale. Max van Onzenoord won 
die van Frenklin v.d. Burgt. 

ESTTV Taveres uit Eindhoven organiseert 
al jaren een internationaal tafeltennistoer
nooi. Ze kwamen dit jaar op het idee om de 
gemeente Eindhoven, die toch zo graag 
een sportminded karakter wil uitdragen, om 
subsidie te vragen. Daartoe toog men naar 
het Stadskantoor. Uiteraard wordt men van 
het kastje naar de muur gestuurd. Uitein
delijk komen de studenten op het idee om 
voor de deelnemers om plattegrondjes te 
vragen. Dat blijkt moeilijk, want zo'n platte
grond kost f 6,95. Ambtenaar 1 overlegt 
met ambtenaar 2, die belt ambtenaar 3 die 
weer ambtenaar 4 belt. Ambtenaar 3 ver
telt ambtenaar 1 dat het niet kan, maar hij 
heeft nog wel wat andere lelijke, onduidelij
ke h~lve plattegrondjes. Die willen de stu
denten niet. Uiteindelijk krijgen ze één plat
tegrond mee, maar dat wordt wel in de 
computer gezet. Subsidie voor ESTTV Ta
veres: f 6,95. 

·~· 



Een aantal Flashers is naar Minsk ge
weest. In Flash-bek, het clubblad van ttv 
Flash uit Eindhoven, doen ze verslag van 
hun onvergetelijke reis. Met tafeltennissen 
konden ze geen potten breken, maar onder 
het motto 'keep smiling' werd het steeds 
reuze gezellig. En de Russen, die keken er 
naar en schudden meewarig hun hoofd. 

TTV De Bron in Handel heeft geen jeugdle
den meer en het bestuur is van mening dat 
ze er ook niet meer aan moeten beginnen. 
Ze lopen nu echter wel een subsidie van f 
1509,- mis. Voor de 15 leden een vervelen
de situatie temeer daar een aantal tafels 
versleten zijn. Er moet een nieuwe tafel 
komen (het wordt een groene) en er moe
ten 2 nieuwe netposten aangeschaft wor
den. De Bron hoopt de benodigde financi
en bijeen te krijgen middels de actie Sport
kas van NOC*NSF. 

In het clubblad van ttv Cosmos/TTVV uit 
Veldhoven staan ingezonden stukken naar 
aanleiding van het voorstel tot een rookver
~od in de kantine tijdens de jeugdcompeti
tie op zaterdagmorgen. De ene roker vindt 
het een verstandig idee, de andere vindt 
het te belachelijk voor woorden. Je komt 
daar natuurlijk nooit uit, maar het is natuur
lijk wel zo dat de maatschappij roken 
steeds minder tolereert . In scholen en op 
het werk is roken vaak verboden en ook in 
openbare gebouwen is het niet toegestaan. 
Bij tafeltennisverenigingen ziet het echter 
vaak blauw van de rook. Is onze sport zo'n 
stress-sport dat we wel moeten roken? 

TTV Waalre organiseerde een introducé
avond. Een lid van ttv Waalre diende een 
koppel te vormen met iemand van buiten 
de vereniging. Dit kon een familielid zijn, 
een vriend(in), een van de buren, of een 
vage kennis. Elk team speelde tegen een 
ander team 4 enkel partijen en één dubbel. 
Een partij duurde slechts tot 21 punten 
totaal, dus bv 11-10of15-6. Tenslotte wer
den alle punten van de partijtjes bij elkaar 
opgeteld (totaal 105) en kwam er een uit
slag uit de bus van bv 62-43 of 50-55. 

0 
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