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VAN DE REDACTIE 

Wat een evenement! Het WK was nog veel grootser dan het EK van vorig jaar en ook de 
mediabelangstelling was enorm. Vooral de Chinese tv was met man en macht aanwezig om 
ruim 40 uur live verslag te doen. De tijdstippen van de finales waren zelfs zo gepland dat het 
in China prime-time was. Een optimale kijkdichtheid dus. Men schat dat er tussen de 300 en 
500 miljoen mensen gekeken hebben naar de heren finale, die niet alleen in China live op de 
tv kwam, maar zelfs door de NOS live werd uitgezonden (hulde). 
Deze Mixed staat natuurlijk grotendeels in het teken van de WK. We hebben uit de dagbulle
tins een aantal artikelen overgenomen die voor de Brabantse lezers ongetwijfeld interessant 
zullen zijn. En misschi~n kunnen de clubbladredacties er ook nog hun voordeel mee doen. Bij 
deze een woord van dank aan de redactie van het dagbulletin. 
Een woord van dank is ook op z'n plaats aan alle vrijwilligers. Zonder deze mensen had het 
WK nooit gespeeld kunnen worden. Pieter Brooijmans en Ria Elshof coördineerden de boel 
en hadden het er ontzettend druk mee. Een wedstrijd hebben ze dan ook niet gezien. 

In deze Mixed ook nog aandacht voor het 25-jarig jubileum van ttv Flash uit Eindhoven. Op 
zaterdag 11 september wordt deze mijlpaal feestelijk herdacht. 

Veel leesplezier. 

Johan Heurter 

INHOUD 

WK tafeltennis 1999 
25-jarig jubileum ttv Flash 
Nieuwbouw Tanaka 
Agenda 
Uit de clubbladen 
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WK TAFELTENNIS 1999 

chinese overheersing bij WK 
Allemaal Chinese finales bij de WK in Eind
hoven. De overheersing van de Aziaten is 
bij deze tak van sport groot. Nog groter dan 
de Nederlandse overheersing bij het 
schaatsen. Bij de vrouwen liepen de Chine
zen al jaren voor op de Europeanen, maar 
nu is ook bij de mannen de koppositie her
overd. 

heren enkel 
Twee jaar geleden op het WK in Manches
ter. speelden Waldner en Samsdnov een 
"Europese" finale. Nu zijn de Chinezen 
weer terug aan de top in het heren enkel
spel. Net als vier jaar geleden stond Guoli
ang Liu in de finale. Toen verloor hij van 
zijn landgenoot Kong, maar nu was hij wel 
succesvol. Tegen de pas 19-jarige Lin Ma 
won hij in een bijzonder fraaie wedstrijd 
met 3-2 (21-16, 19-21, 19-21, 21-16, 24-
22). 
Tot de finale heeft Liu het niet echt moeilijk 
gehad. Hij won zijn wedstrijden met 3-0 of 
3-1. Ook de halve finale van de Oostenrij
ker Werner Schlager, die een fantastisch 
toernooi speelde, won hij met 3-1 (21-10, 
21-18, 18-21 en 21-16). 
De andere finalist, Lin Ma, speelde het 
toernooi van z'n leven. Hij werd wereld
kampioen mixed-dubbel en werd dus ver
rassend tweede in het enkel. Op z'n weg 
naar de finale schakelde hij de nr. 1 van de 
wereldranglijst Vladimir Samsonov uit en 
bedwong hij de regerend kampioen Jan 
Ove Waldner in 5 games. En dat was een 
klein wonder. Twee en een halve game 
had Lin Ma geen kijk op de serveerballen 
van de Zweed. Waldner won de met 21-18 
en 21-14. In de derde nam hij een 15-10 
voorsprong, maar daarna was het over. 
Waren het zenuwen? Concentratieverlies 
omdat het zo gemakkelijk ging? Feit is dat 
Waldner tot dat moment een vrijwel foutlo
ze wedstrijd speelde. In een laatste poging 
het tij te keren ging Ma anders serveren. 
Hij serveerde met veel backspin op de fo
rehand van Waldner en de Zweed ging 
foutjes maken. Het werd 19-21 voor Ma. 
De vierde game was een prooi voor de 
Chinees, al kwam Waldner nog terug van 
20-14 tot 20-19. In de vijfde game leek 

Waldner alsnog een finaleplaats af te dwin
gen. Hij nam een 11-9 voorsprong, maar 
maakte daarna drie kapitale fouten. Op 
eigen service sloeg hij een aantal "zekere" 
punten over de tafel. Uiteindelijk won Lin 
Ma met 21-17. 

dames enkel 
Nan Wang maakte haar eerste plaats op 
de wereldranglijst waar. Ze versloeg in de 
finale haar landgenote Yining Zhang in vijf 
games. Maar wat had Wang het moeilijk. 
Ze had in de eerste twee games geen 
schijn van kans op het gedurfde spel van 
haar 17-jarige vriendin. Wang besloot haar 
tactiek te wijzigen. Ze koos voor een ande
re service, waardoor ze beter aan kon val
len. Het werkte. De drie volgende games 
walste de diesel Wang over haar opponen
te heen: 21-5, 21-12, 21-11. 
Een rare finale dus, met als breekpunt die 
derde game. Het was net of er iets knakte 
bij Zhang. Ze raakte de greep op de wed
strijd kwijt en legde zich neer bij de supre
matie van haar tegenstandster. 
De 20-jarige Nan Wang volgt haar legen
darische landgenote Deng Yaping op als 
wereldkampioene. "Ik ben nog niet zo po
pulair als Deng Yaping, maar ik ben nu wel 
sterker. Tactisch kan ik nog veel.van haar 
leren," aldus de stralende Nan Wang. 
Voor Yining Zhang waren de druiven zuur. 
Ze speelde een fantastisch toernooi, maar 
gaat toch met een kater naar huis. "Ik had 
na de eerste twee games goede hoop op 
de titel, maar tegen de veranderde tactiek 
van Wang had ik geen kans. Ik ben dan 
ook erg teleurgesteld. Ik heb hier de we
reldtitel verloren" aldus de pas 17-jarige 
Wang. 
Een opvallend detail: Een uur na afloop 
van de finale liepen de twee in de speel
zaal gezellig keuvelend een ijsje te eten. 

Prijswinnaars dames enkel 
---------------------vlnr. Yining Zhang (2e), Nan Wang (1e), __ _ 

Ji Hye Ryu (3e Korea), Nan U (3e) 
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heren dubbel 
De finale van het mannendubbel is gewon
nen door het Chinese koppel Guoliang Liu 
en Linghui Kong. In een enerverende strijd 
wisten zij hun landgenoten Liqin Wang en 
Sen Yan te verslaan. Het als eerste ge
plaatste koppel trok in een zeer spannende 
vijfde game de winst naar zich toe. 
De winst van Liu en Kong hing een paar 
keer aan een zijden draadje. In de kwart 
finale moesten ze vijf matchpoints wegwer
ken tegen het Oostenrijkse dubbel Schla
ger/ J indrak. Ook in de halve finale moes
ten ze tot het uiterste gaan om het Kroa
tisch/Wit-Russische dubbel Primo
rac/Samsonov te verslaan. 

Uu en Kong: de beste dubbel/aars 

In de andere halve finale versloeg het als 
tweede geplaatste dubbel Yan/Wang het 
Koreaanse dubbel Kim/Park met 3-0. Met 
dit resultaat en de inspanningen die hun 
tegenstanders moesten doen, waren ze 
misschien wel licht favoriet. Toch wonnen 
de nummers 1 van de vorige 
Wereldkampioenschappen en de 
Olympische Spelen de finale. 

damesdubbel 
Nan Wang en Ju Li overheersten het 
dames dubbel. Tot en met de finale 
stonden zij geen game af. Het als eerste 
geplaatste duo won de eindstrijd van Ying 
Yang en Jin Sun met 22-20, 21-14 en 21-
19. 
Derde werden de duo's Yining Zhang en 
Yingying Zhang (China) en Hae Jung Park 
en Moo Kyo Kim (Korea). 
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mixed dubbel 
De gouden medaille van het mixed dubbel 
toernooi is gewonnen door Yingying Zhang 
en Lin Ma uit China. In de finale versloegen 
zij hun landgenoten Jin Sun en Zhe Feng. 
Het als negende geplaatste koppel won in 
vier games. Alleen de derde game 
moesten Zhang en Ma afstaan. 
Ook in de mixed was er een volledige 
overheersing van de Chinezen. Voor het 
eerst in de geschiedenis van het 
Wereldkampioenschap bestonden alle 
kwartfinalisten uit Chin.ese duo's. Er namen 
negen Chinese dubbels deel. 
Opmerkelijk is wel dat slechts het als 
negende geplaatste koppel en een on
geplaatst duo in de finale stonden. 
Blijkbaar vormen de beste spelers niet 
altijd het beste dubbel. 
Tijdens de uitreiking van de medailles kon 
de zestienjarige Yingying Zhang haar 
emoties niet in bedwang houden. Toen het 
volkslied ten gehore werd gebracht, 
blonken de tranen in haar ooghoeken. 

FOUTJE 

Tijdens de huldiging van het 
damesenkelspel maakte de voorzitter 
van de ITTF afdeling Afrika Cherif 
Hajem uit Tunesië een foutje. Hij reikte 
aan de nr. 2 Yining Zhang de gouden 
medaille uit. Zhang keek vol 
bewondering naar het eremetaal, maar 
besloot het onmiddellijk terug te geven. 
Hier:door kreeg de Tunesiër de kans om 
zijn fout goed te maken en kreeg Yining 
Zhang alsnog de juiste ritedaille 
omgehangen. 
Een ander foutje werd gemaakt in de 
regiewagen van Eurosport. Door 
onbekende oorzaak (waarschijnlijk 
kortsluiting) brak er zondagmorgen 
brand uit. Het brandje was snel geblust, 
maar de rookontwikkeling was enorm. 



TON VAN HAPPEN 

Als ik als toernooidirecteur terug kijk op dit 
wereldkampioenschap, dan is mijn eerste 
reactie 'fantastisch, hè'. Dat betreft de 
bezoekersaantallen de laatste dagen, de 
vrijwilligers, de sfeer in de zaal. De 
temperatuur hadden we dus niet in de 
hand. 
Over het spel kan ik nauwelijks een 
oordeel geven. Ik heb vrijdagavond heel 
even Waldner zien spelen. Ik ben 
hartstikke blij dat hij de halve finale haalde. 

Dit. toernooi had nooit gespeeld' kunnen 
worden zonder die tweehonderd 
vrijwilligers die hier dag en bijna nacht hun 
werk doen. Of het nu gaat om mensen in 
de kopieerkamer, chauffeurs, zaalwachten, 
de mensen die de speelzaal 'verbouwen': 
iedereen stond klaar. Hun energie raakte 
niet op. Dat heb ik vrijdagavond aan den 
lijve ondervonden. Ze bouwden in het 
restaurant spontaan een feestje, waarop ik 
gejonast werd en een verslaggeefster van 
de Chinese filmploeg ook triomfantelijk 
rondgedragen werd. En dat is wel 
uitgebreid door de Chinese televisie 
geregistreerd. Trouwens ik heb deze week 
heel veel complimenten over de vrijwilligers 
gekregen. Van de ITTF, van andere 
sportbonden en van meneer Felli, directeur 
sportief van het IOC. 

BEVEILIGING 

Een Tsjechische journalist probeerde 
woensdag de beveiliging te dollen. Hij 
had zijn accreditatie met daarop de 
toegang tot het speelveld aan een vriend 
gegeven. Deze moest voor hem video
opnamen maken, terwijl hij zelf op de 
tribune aan het schrijven sloeg. De 
beveiliging, stuwards van PSV, lette 
echter goed op. Ze zag dat de foto niet 
leek. De journalist kwam er met een 
waarschuwing vanaf. 
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PIETER EN RIA: 
VADER EN MOJ;DER VAN DE 
VRIJWILLIGERS 

Voor het op poten zetten van de groep 
vrijwilligers, zonder wie het WK niet 
gespeeld had kunnen worden, hadden 
Pieter Brooijmans en Ria Elshof iets meer 
dan drie maanden de tijd. Op 24 april werd 
er groen licht gegeven en op 2 augustus 
begon het toernooi. In de tussenliggende 
tijd zijn er brieven geschreven naar de 
vrijwilligers van vorig jaar, artikelen 
verschenen in Tafel Tennis Magazine en is 
er een voorlichtingsavond georganiseerd. 
Dit alles heeft erin geresulteerd dat zich 
binnen 6 weken 190 vrijwilligers meldden, 
waarvan 90 van vorig jaar. Zij werden 
ondergebracht in 9 taakgroepen, variërend 
van wedstrijdleiding tot copieerkamer. 
Vijf dagen zijn er vrijwilligers bezig geweest 
om de zaal zo ingericht te krijgen dat er 
gespeeld kon worden. Dat heeft de hele 
voorraad van frisdrank van de 
toernooiweek gekost, zo'n slordige 3000 
blikjes. Dat, en het hete weer, betekende 
dat er nog 2 x zo'n bestelling bij moest 
komen. Tevens moest er de beschikking 
komen over zo'n 1000 hotelkamers, die 
gevuld werden met officials en spelers. De 
vrijwilligers die niet op en neer naar huis 
konden rijden sliepen op een inderhaast 
ingericht campinkje. 
Dit is maar een kleine greep uit wat zich 
rond de organisatie van zo'n toernooi 
af speelde. En om aan te geven Qe je je 
kunt verkijken: op maandagavond werd 
duidelijk dat voor het ITTF congres van 
dinsdag 300 attachékoffers naar het 
Evoluon moesten. Dit betekende dus wel 
dat er een bus vol dozen (60 x 5 koffers) + 
4 man+ 1 schaar naar het Evoluon moest 
om ervoor te zorgen dat iedere bezoeker 
een koffertje kon krijgen. 



RARE VOORVALLEN 

Koeweit 

De delegatie van Koeweit raakte erg in 
paniek toen ze van het Eindhovense 
vliegveld Welschap werd opgehaald. De 
chauffeur was namelijk een vrouw. Dit is al 
niet gepast volgens Koeweitse begrippen, 
maar toen ze zagen dat de chauffeuse ook 
nog een jurk zonder mouwen droeg, was 
de paniek volledig. Met een gebedenketting 
in de hand stapten ze toch maar in. De 
chauffeuse was wel zo slim om ze alleen 
na~r het Indoor Sportcentrum te brengen. 
Een mannelijke chauffeur bracht ze verder 
naar hun hotel. Dit tot grote opluchting van 
de Koeweiti. 

Albanië 

Tijdens de training sloeg de Albanees 
Jonuz Tusa zijn zwarte rubber kapot. Hij 
had echter alleen een oud rood reserve 
rubber in zijn tas. Dit plakte hij op zijn 
frame. Vervolgens ging hij naar de 
accreditatie ruimte met het verzoek om 
zwarte verf, zodat hij zijn rode zijde zwart 
kon schilderen. Dit schoot in het 
emotionele hart van enkele mensen van de 
organisatie. Samen met de directeur van 
het Indoor Sportcentrum verzorgden zij 
nieuwe rubbers voor de Albanees. 

Marokko 

De delegatie van Marokko meldde zich bij 
de accreditatiebalie. Ell< team moet betalen 
voor onderdak en eten. De Marokkaan 
gooide een rolletje dollars op tafel en 
zei:"Zo is het goed." 
Marlies Somers van de organisatie wilde 
het echter even natellen. "Waarom?" vroeg 
de Marokkaan. 
"Misschien is het niet genoeg", antwoordde 
Marlies. 
"Misschien is het wel meer", antwoordde 
de Marokkaanse official. 
Het was nog niet de helft van het te 
betalen bedrag. 
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PASPOORT 

Vladimir Samsonov had in Eindhoven niet 
zijn gelukkigste tijd. Hij werd vrij snel 
uitgeschakeld en ook op zijn bezittingen 
werd de aanval geopend. Een dief pikte op 
zijn kamer in Motel Eindhoven allerlei 
spullen zoals een portable radio- cd-speler, 
zijn cd's en ook zijn paspoort. Die gooide 
hij (of zij) in de struiken. Als de dief een 
tafeltenniskenner was geweest had hij dat 
natuurlijk nooit gedaan. Want die had het 
paspoort van zo'n topper wel als 
'collector's item' willen hebben. 
Gelukkig woont er in Eindhoven ook nog 
minstens één slimmerik. Hij vond het 
paspoort in de struiken in de buurt van de 
sportzaal en dacht 'dat dat wel van een 
van die pingpongers in het Indoor 
Sportcentrum zou zijn'. Hij gaf het paspoort 
bij de zaal af. Via perschef Marina Witte 
kwam het weer bij de eigenaar terug. 

CHINESE TOESCHOUWERS 1 

Tussen de vele toeschouwers zat elke dag 
een grote groep Chinezen. Ze wonen 
voornamelijk in Nederland en België. Eén 
van hen was Li, die al sinds oktober 1998 
stage loopt bij de DAF in Eindhoven. 
Zaterdag stak hij, samen met drie andere 
toeschouwers, na elk Chinees punt een 
oranje bordje omhoog. Hierop stonden 
Chinese woorden. Als ze alle vier hun 
bordje omhoog hielden was er te lezen: 
"Het Chinese team moet winnen." 

CD 

Speciaal voor de WK tafeltennis is een CD 
gemaakt. Het nummer 'Smashing' van 
Musica del Mundo werd tijdens de 
openingsceremonie live gezongen door 
Lisa Boray. 



HET CHINESE GEHEIM 

De Chinezen overheersten het WK 
tafeltennis en ik heb geprobeerd te 
achterhalen wat hun geheim is. Daarvoor 
heb ik gesproken met de 35-jarige Ni Xia 
Lian. Ze werd in 1977 jeugdkampioen van 
China, werd in 1993 wereldkampioene met 
het Chinese team en in het mixed dubbel 
en sinds een paar jaar woont ze in 
Luxemburg. Ze is nog steeds de beste 
speelster van Europa en ze won vorig jaar 
de Europese titel. 

"Als je in China goed kunt tafeltennissen, 
heb je een goed leven en een heel goed 
inkomen" aldus Ni Xia Lian. "Hierdoor 
willen kinderen graag gaan tafeltennissen. 
Je kunt echter niet zomaar lid worden van 
een vereniging. Op een soort open dag 
staan de kinderen (6-7 jaar) in de rij en ze 
spelen dan allerlei wedstrijdjes. De beste 
kinderen mogen lid worden van de 
vereniging, waar ze door professionele 
trainers worden opgeleid. Wie niet 
voldoende gemotiveerd is of toch minder 
talent blijkt te hebben valt af. Na een paar 
jaar stroom je door naar een kostschool. 
Daar zit je normaal ·gesproken vanaf je 
11e, 12e jaar. 's Morgens na de 
conditietraining krijg je les en 's middags 
wordt er getraind. 's Avonds moet je dan je 
huiswerk maken. Om tien uur gaat het licht 
uit. 

Op je 14e stroom je door naar een 
professioneel team of je valt af. Er zijn zo'n 
30 professionele teams. Als je daar 
eenmaal inzit hoef je je over je toekomst 
geen zorgen meer te maken. Het enige wat 
er van je verlangt wordt is dat je twee keer 
per dag 3 à 4 uur per dag traint. De 
allerbesten hiervan kunnen doorstromen 
naar het Chinese team. Hierin zitten de 24 
sterkste mannen en 24 sterkste vrouwen 
van China. Als je echt goed bent kun je 
hier al op je 16e bij horen. Er wordt door de 
nationale selecties minimaal 8 uur per dag 
getraind. Je wordt hier klaargestoomd voor 
de wereldtop. Je mag ook pas meedoen 
aan internationale toernooien als ze ervan 
overtuigd zijn dat je een goede kans maakt 
om te winnen." 
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Op het WK was goed te zien dat de tieners 
.de macht hebben gegrepen in China. De 
nummers 1, 2 en 3 bij de dames, Nan 
Wang, Yining Zhang en Nan Li zijn resp. 
20, 17 en 17 jaar en de winnaars bij het 
mixeddubbel Yingying Zhang en Lin Ma zijn 
16 en 19 jaar. 

DOPINGCONTROLES 

In het Indoor Sportcentrum was ook een 
ruimte ingericht voor de dopingcontrole. 
Het duurde tot vrijdag voordat deze ruimte 
werd gebruikt. Het is in het tafeltennissen 
blijkbaar nog niet gewoon dat er controles 
worden uitgevoerd, want de ITTF deed er 
erg geheimzinnig over. Pas tien minuten 
voor de finale van het mixed-dubbel liet de 
ITTF weten dat alle finalisten zouden 
worden gecontroleerd. Vanaf het moment 
dat de laatste bal geslagen werd tot het 
moment dat de urine geleverd werd, 
werden de finalisten gevolgd door een 
official van de ITTF. Dit om te voorkomen 
dat de spelers bijvoorbeeld een pilletje 
(maskeringsmiddel) vlak voor de controle 
innemen. Soms duurt het wachten voor de 
official wel erg lang. Yingying Zhang, de 
16-jarige winnares van het mixed-dubbei, 
had drie uur nodig om haar plasje in te 
leveren. 

EPO BIJ BATJES 

Aan het einde van elke game moesten de 
spelers hun batje op de tafel laten liggen. 
Als ze hun slagwapen toch meenamen 
naar de coach aan de rand van het 
speelveld, was de scheidsrechter er als de 
kippen bij om de speler terug te sturen 
naar de tafel. Waarom? Omdat d ~pelers 
dan niet stiekum van batje kunnen 
verwisselen. Voor de wedstrijd zijn de 
batjes gecontroleerd op materiaalgebruik 
en lijmgebruik. Daar zijn strenge regels 
voor. Te dikke lijm mag niet. Het is eigenlijk 
te vergelijken met EPO, dat de dikte van 
het bloed beïnvloedt. Doping bij batjes 
moet ten allen tijde bestreden worden. 



SLAPELOZE NACHT 

Dat in Eindhoven het WK tafeltennis wordt 
gespeeld zal veel inwoners misschien zijn 
ontgaan. Dat was normaal gesproken ook 
het geval geweest met Boudewijn en Cor
rie van der Lugt. Maar het liep allemaal 
anders. In de nacht van 22 op 23 juli werd 
het echtpaar 's nachts bestookt met ontel
bare telefoontjes. "Ik hield er rekening 
mee dat het mijn zoon zou zijn die met zijn 
gezin in Frankrijk woont. Maar telkens als 
ik mijn bed uitkwam en opnam, bleek dat 
iemand wilde faxen. Aangezien mijn fax op 
een computer is aangesloten, duurt het 
een poos voordat ik die kan ontvangen en 
voor die tijd was de verbinding alweer ver
broken." Die nacht slaagde Boudewijn van 
der Lugt er toch in twee faxen te "vangen". 
Ze waren in het Chinees en aan de bo
venkant stond onleesbaar een naam met 
daarachter 'Room nr. 314. In een poging 
de geadresseerde te achterhalen, belde 
Van der Lugt een aantal hotels in Eindho
ven met de vraag of er een Chinees op 
kamer 314 kon liggen. In het Van der Valk 
hotel was het raak. Van der Lugt kreeg de 
Chinees aan de lijn voor wie de faxen be
stemd waren. Het bleek dat de faxnum
mers 1 cijfer verschilden. De man in kwes
tie bleek een business-manager van hoofd
sponsor Dawei. 
Een poos lang bleef het rustig in huize Van 
der Lugt, maar maandag 2 augustus begon 
het feest opnieuw. Er rolde een Chinese 
fax binnen met het opschrift URGENT!. 
Boudewijn nam direct contact op met de 
organisatie. Het bleek te gaan om belang
rijke sponsorcontracten van Dawei . 
Uiteraard was zowel de vertegenwoordiger 
van Dawei als de organisatie van het WK 
zeer blij met het attente ·gedrag van het 
echtpaar. De Van der Lugts kregen een 
VIP-kaart voor het WK en werden door Ria 
Elshof rondgeleid door de hal. 'Dit is toch 
prachtig, zulke mensen', riep ze glunde
rend tegen iedereen die het maar horen 
wilde. 
Een nagekomen fax werd in het promodorp 
netjes overhandigd aan de vertegenwoordi
ger van Dawei. Het excuus voor het on
gemak van hoofdsponsor Dawei ging ver
gezeld van een cadeautje. Het tweetal was 
zeer vereerd met de VIP-behandeling. 
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.HOTEL 

"Graag een hotel in de buurt", zoiets moe
ten vijf Duitse supporters hebben gedacht 
toen ze besloten naar de WK te komen. 
Hun hotelreservering hadden ze in Duits
land geregeld, voor de hele week in Hotel 
Goes. Ze gingen eerst naar het Indoor 
Sportcentrum in Eindhoven en daar vroe
gen ze waar dat hotel was. De organisatie 
ging bellen en kreeg van de VW te horen 
dat het Hotel Goes inderdaad in Goes 
staat. 

CIJFERS 

aantal deelnemers 526 
aantal begeleiders 400 
ITIF-officials 75 
aantal scheidsrechters 100 
aantal vrijwilligers 200 
aantal wedstrijdtafels 32 
aantal trainingstafels 32 
aantal journalisten 300 
gereserveerde hotelbedden 1000 
totale budget WK'99 f 2.500.000 

BEKERS 

In grote aluminium koffers kwàmen de 
wisselbekers voor de wereldkamp.ioenen 
binnen. Ze staan helemaal vol met de 
namen van de eerdere kampioenen en er 
is nauwelijks plaats voor de kampioenen 
van 1999. Voordat ze uitgereikt werden 
poetsten de vrijwilligsters Annemieke en 
Femke de bekers fraai op. In dezelfde 
aluminium koffers namen de spelers de 
bekers mee naar huis. 



WERNER SCHLAGER 

Hij is een laatbloeier, dat zeker, en 
niemand weet waar zijn ontwikkeling 
ophoudt. Werner Schlager (26 jaar) wordt 
almaar beter; en in Eindhoven was hij de 
Europese sensatie van het WK. Geplaatst 
als nummer 15 werd hij uiteindelijk derde. 
"Iedereen keek me meewarig aan als ik het 
zei," grinnikt de Oostenrijkse topsport
coördinator Fritz Svoboda, "ik zeg hier de 
hele week al dat we in enkel en dubbel de 
potentie voor goud in huis hebben. Bij het 
dubbel heb je het gezien, het scheelde 
toc_h niks of Schlager en Jindrak hádden de 
nummers één verslagen. En voor Werner 
weet ik ook niet waar de grens ligt." 
Dat hij een laatbloeier is heeft een reden: 
tot zijn achttiende was Schlager niet 
gemotiveerd om alles voor tafeltennis opzij 
te zetten. Hij gold als een moeilijke jongen, 
op school en achter de tafel. Zijn enorme 
talent was wel opgevallen, direct al bij zijn 
club Wiener Neustadt (70 kilometer ten 
zuiden van Wenen), maar dat leidde tot 
weinig. Na zijn achttiende stelde zijn coach 
hem voor de keus: je kunt een speciale 
positie in het Oostenrijkse leger krijgen, 
maar dan moet je je wél honderd procent 
inzetten om eruit te halen wat er inzit. 
Schlager stemde daarmee in en werd een 
"sportsoldaat". De Oostenrijkers kennen 
een systeem zoals vroeger in het Oostblok 
gebruikelijk was. Schlager hoeft geen 
dienst te draaien en kan als honderd 
procent prof door het leven. "Nee," 
glimlacht Svoboda, "een uniform heeft hij 
niet nodig, al schijnt hij er wel een te 
hebben." 
Zijn verblijf in het leger houdt ook in dat 
Schlager niet naar de Duitse competitie is 
uitgeweken. Hij draait mee in de 
Midden-Europese vierlandencompetitie van 
Oostenrijk, Tsjechië, Slowakije en 
Hongarije. Zijn huidige vereniging SVS 
Niederösterreich is een van de drie 
Oostenrijke vertegenwoordigers in deze 
behoorl ijke sterke "Superliga ." 
Samenwerking in de regio , daar geloven ze 
in Oostenrijk in. Alléén kun je het tegen de 
Chinezen toch nooit bolwerken. Daarom 
ook hebben de Polen en de Oostenrijkers 
deze zomer samen eentrainingskamp van 
een maand gehouden, waarin Samsonov 
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en Primorac ook nog twee weken 
meedraaiden. 
Maar dat alles verklaart toch nog niet 
waarom Schlager dit seizoen opeens zo 
verschrikkelijk goed speelt en zoveel wint. 
Topsportcoördinator Svoboda, die al jaren 
met hem optrekt, zegt dat Schlager ge
woon al jaren vooruitgaat en vooruit blijft 
gaan. "Echt, niemand weet waar het met 
Werner ophoudt." 
Zo ongemotiveerd als hij vroeger was, zo 
fanatiek is hij . nu. Vorig jaar leverde hij 
daarvan het ultieme ëewijs door mee te 
doen aan een competitiewedstrijd, die een 
paar uur begon na zijn ..... 
huwelijksplechtigheid. 

Op de dag tussen de kwartfinale en de 
halve finale treffen we Schlager 
ontspannen aan. Hij gaat 's avonds nog 
even trainen. Hij schrijft zijn succes aan de 
goede voorbereiding toe, het trainingskamp 
met Primorac en Samsonov. "Daar ben ik 
geweldig in vorm gekomen. Met zulke 
spelers trainen, dat helpt enorm." En hij 
had het voordeel van een gunstige loting: 
alleen maar spelers waar hij ooit van 
gewonnen had, behalve dan Primorac. 
"Dat is een speciaal geval. Ik zag in die 
kwartfinale dat hij niet in goede doen was. 
Hij leek wel in trance, hij was nerveus. Dat 
zag ik en dat maakte me sterk, dat gaf me 
zelfvertrouwen." 
In de halve finale tegen ~e latere 
wereldkampioen Liu Guoliang verloor hij 
met 3-1. 



MARINA WITTE 

Honderden journalisten voor krant, radio en 
tv liepen rond om verslag van het WK te 
doen. In het perscentrum was het een 
gekrioel van drukke baasjes, die allemaal 
op tijd hun stukkie moesten afhebben 
informatie nodig hadden over spelers: 
hotels, dopingcontrole, eten, uitgaan enz. 
De gekste vragen hadden die journalisten 
soms. En ze verwachten op alles een 
bevredigend antwoord te krijgen. 
Bovendien verlangen ze dat ze hun werk 
goed kunnen doen. 
Marina Witte is de vrouw in het 
perscentrum die de belangen van de 
sportjournalisten behartigde. Zij is al tien 
jaar directeur van de NSP, de Nederlandse 
Sportpers. 
Het grootste probleem waar Marina in 
eerste instantie mee te maken kreeg, was 
dat er onvoldoende (telefoon)lijnen waren 
afgeleverd. Een drama waarvoor KPN
Telecom volgens velen verantwoordelijk 
was. "Dat is bij dit soort evenementen niet 
goed geregeld. Het is aan internationale 
agentschappen niet uit te leggen, waarom 
dat fout loopt. Is ook onverkoopbaar. Een 
groot verschil met' bijvoorbeeld het 
Heineken Trophy tennistoernooi of het 
Dutch Open Golf. Daar zijn internationals 
sponsor. En die begrijpen heel goed dat in 
elk geval de werkomstandigheden voor de 
media helemaal in orde moeten zijn." 
"Bij die andere evenementen werk je met 
professionals, hier met vrijwilligers. Een 
wereld van verschil, maar dat heeft in 
Eindhoven wel z'n charmes. Hier is geen 
grote splitsing tussen bobo's, mij en de 
pers. Een sfeertje van je doet het met 
elkaar, de een heeft wat voor de ander 
over." 
Hoewel ze een onafhankelijke positie 
innam was ze wel het aanspreekpunt voor 
alle met name schrijvende en 
fotograferende journalisten. En dus ook 
vaak het pispaaltje. Daar zat ze niet mee, 
elke dag van 's morgens half negen tot 's 
nachts twaalf uur. En de (inter)nationale 
journalisten kennen haar allemaal. En 
krijgen ook allemaal te maken met haar 
'female power' in een mannenwereldje. 
Want dat is de sportjournalistiek toch. "Ik 
ben gewend aan hun vaak horkerig gedrag. 
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Een gebaartje hier en daar zou geen 
kwaad kunnen. Gelukkig zijn er ook 
uitzonderingen. Zo kreeg ik van een 
Italiaan, die we uit de brand geholpen 
hebben, een bloemetje. En van Belgen heb 
ik een flesje drank en bonbonnekes 
gekregen." 
Van de wedstrijden zag ze amper iets, in 
de zaal kwam ze niet. De start van 'haar' 
toernooi verliep dramatisch. Uit haar auto 
werd haar koffer met kleren en 
onvervangbare sieraden gestolen. Dat was 
wel verschrikkelijk balen. Maar nog geen 
reden om het bijltje er deze week bij neer 
te leggen. Het welzijn van de journalisten 
ging even voor. 

[ GERT BLOM 

Tientallen miljoenen televisiekijkers in het 
Verre Oosten genoten dagelijks van de 
Aziatische prestaties. En niet alleen van 
het beeld, aangeleverd door . de 
NOS-regisseurs Matthias Bouwman en 
Ruud Stienen, maar ook van het geluid, dat 
typische tafeltennisgeluid, verzorgd door 
een vakman, Gert Blom uit Tiel. 
Blom is een tafeltennisser en hij heeft er 
plezier in om voor de Aziatische kijkers net 
iets extra's aan geluid aan te leveren. Zo 
had hij een paar microfoons onder de tafel 
aangebracht en ook een minuscwul micro
foontje in het net verwerkt. Verder probeer
de hij zoveel mogelijk geluid van de 
scheidsrechters en de coaches op te vang
en, waardoor de sfeer rond de wedstrijd 
goed in de Chinese huiskamer overkwam. 
Als chef geluid van Cinevideo heeft Blom 
alle denkbare grote klussen gedaan, met 
als hoogtepunten de grote live-concerten 
van Prince, Madonna en de Rolling Stones. 
Maar tafeltennis-geluid heeft een speciaal 
plaatsje in zijn hart. "Die Chinese coach 
kwam gisteren naar me toe en hij zei in 
gebroken Engels dat iedereen in China het 
had over al zijn aanwijzingen die eçlereen 
daar goed had kunnen verstaan. Kijk, dat 
zijn de leuke dingen bij zo'n klus," aldus 
Gert Blom. 
Des te beroerder voelt Blom zich als hij bij 
de NOS een verslag ziet waarbij het oor
spronkelijke geluid helemaal is wegge
draaid en vervangen door de stem van de 
commentator. 



CATERING 

Een kijkje in de keuken 

Stelt u zich eens voor: een feestje van een 
week voor 850 personen en u moet ze van 
voedsel voorzien. Voor de meesten een 
nachtmerrie-achtig scenario. Zo niet voor 
Eurest Catering die sinds vrijdag 30 juli de 
deelnemers van het wereldkampioenschap 
van voedsel voorziet. Onder het toeziend 
oog van Ruud Ham werd er door maximaal 
25 personen keihard gewerkt om iedereen 
voedselmatig tevreden te stellen. 
En. om u een idee te geven wat daar 
allemaal bij kwam kijken een greep in het 
totaal aanbod: 5000 liter soep, 2000 kg 
pasta, 750 hele broden en 2600 kg 
bananen. 
Ruud Ham:"Kijk, toen wij in mei de eerste 
gesprekken voerden met de organisatie 
was dat voor ons ruim op tijd, want een 
organisatie als de onze is in staat om 
binnen twee weken een dergelijke 
entourage op te zetten." Eurest is op 
donderdag 29 juli om 10 uur begonnen met 
bouwen en vrijdag 30 juli om 19.00 uur 
werd de eerste maaltijd verstrekt. De 
maaltijden werden dagelijks bereid door de 
Koelversgroep Eindhoven en vacuüm 
verpakt afgeleverd in het Sportcentrum. 
Daar wordt de maaltijd verwarmd en de 
salades voorzien van dressing. Er werd 
dus niet gekookt in de keukentent en dat 
zou ook onverantwoord zijn geweest in 
deze temperaturen die toch al opliepen tot 
meer dan 40 graden. Op onze vraag in 
hoeverre dat voor problemen heeft gezorgd 
antwoordde Ruud Ham: " De problemen 
betroffen met name de rauwkost en de 
melkproducten terwijl er ook een 
medewerker door de hitte bevangen werd. 
Echter, alles wat gebruikt wordt, moet ook 
schoongemaakt worden en daartoe was er 
een afwascontainer geïnstalleerd waar van 
12.00 uur 's middags tot 01.00 uur 's 
morgens gespoeld werd. Tenslotte spreekt 
Ruud nog zijn bewondering uit over de 
samenwerking met de vrijwilligers en over 
de algehele organisatie: "Ze leveren 
fantastisch werk!" 
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BAL WORDT NIET GROTER 

Er komt voorlopig geen grotere bal. De 
Algemene Vergadering van de. ITTF heeft 
tijdens de WK het plan om de bal van 38 
naar 40 mm te vergroten afgewezen. Het 
plan kwam uiteindelijk maar twee stemmen 
tekort. Met 84 stemmen voor en 30 tegen 
haalden het voorstel geen 3/4 
meerderheid. 
Een flink aantal Europese landen stemden 
tegen, evenals Japan. Ook hebben een 
aantal fabrikanten achter de schermen 
gelobbyd tegen het voorstel. Ze zouden 
bang zijn hun marktaandeel te verliezen 
omdat ze nog niet allemaal de technologie 
in huis hebben om grotere ballen te 
fabriceren. 
Het plan voor een grotere bal, die minder 
snelheid en minder effect tot gevolg zou 
hebben, was gericht op het verhogen van 
de aantrekkelijkheid van tafeltennis. Voor 
toeschouwers en tv-kijkers zou de sport 
attractiever moeten worden. Het nieuwe 
ITTF-bestuur wil al bij de volgende 
algemene vergadering in februari 2000 in 
Kuala Lumpur het voorstel opnieuw 
indienen. voor. 

VERVOER 

Tijdens de WK was het vervoer van groot 
belang. De 526 spelers, 400 begeleiders 
en 75 ITTF-officials moesten op tijd naar 
de juiste bestemming gebracht worden. 
Hiervoor stonden een groot aantal vrijwilli
gers als chauffeur paraat. Verder reden er 
vier shuttle diensten de hele dag langs de 
diverse hotels. 
De chauffeurs maakten soms leuke dingen 
mee. Zo werd er een bus met spelers on
der begeleiding van de marecha ssee van 
Schiphol gehaald. De bus, 2 meter 10 
hoog moest onder een tunnel van slechts 2 
meter. Vooruit was dus niet mogelijk en 
achteruit ook niet, omdat daar al een hele 
file was ontstaan. De marechaussee stak 
gelukkig een helpende hand toe. 



HOTELCOORDINATRICE 

Een beetje zenuwachtig fietste ik die 
morgen naar Holiday lnn, beter bekend 
onder de naam De Brug in Mierlo. "Wat zal 
ik zeggen, wat zal ik doen?" allerlei 
gedachten spookten door mijn hoofd. "Ach, 
het zal allemaal wel meevallen" ... 
Met mijn fel oranje vrijwilligersbatch met 
foto op mijn buik, mijn papieren in de hand 
liep ik naar de receptie van het hotel. 
Liesbeth had gezegd dat er erg vriendelijke 
receptionistes aanwezig waren, dus ik had 
er alle vertrouwen in. Ik stelde me voor en 
vertelde wat ik kwam doen. Ik weet niet 
wat ik verwacht had, maar de knappe 
blonde dame keek mij koel aan. Ze 
straalde een enorme onverschilligheid uit 
en vond het volgens mij allemaal maar 
overbodig. Ik vroeg haar waar de spelers 
waren en ze wees vluchtig en 
ongeïnteresseerd naar de ontbijtruimte. 
Licht geïrriteerd liep ik de eetzaal binnen. 
Maar de aanblik van alle spelers -
variërend van blank, geel tot heel erg 
donker - deed mij meteen mijn ergernis 
vergeten. Want daar zaten ze dan: mijn 
idolen! Allen aten ontspannen en kletsen 
wat tegen elkaar. · 
1 k liep naar de grootste tafel. Op alle tafels 
stonden kaarten met landen. Ik las dat hier 
de Schotten zaten. Ik stelde me in het 
Engels voor en vertelde over mijn functie, 
over de vertrektijden van de bussen en 
over nog wat andere zaken. Mijn Engelse 
uitspraak was beter dan ooit. Vervolgens 
ging ik zo alle tafels langs. Een groep 
Finnen, Koreanen, Afrikanen, Bulgaren en 
dan nog hier en daar een tafeltje met een 
vrouwelijke of mannelijke speler alleen. Na 
het rondje was ik zeer tevreden. Ik had 
mijn belangrijkste taak gedaan en het zou 
deze week wel meevallen, dacht ik ... 
Klokslag acht uur stond ik buiten te 
wachten op de eerste bus. Het werd later 
en later en er verscheen nog steeds geen 
bus. Alle spelers en begeleiders liepen 
gespannen rond en keken mij vragend aan. 
Ik pakte mijn papieren en begon naar 
Eindhoven te bellen. Daar kreeg ik niet 
direct een antwoord op de brandende 
vraag: "Waar blijft de bus?" Ik probeerde 
het telkens weer, maar om half negen had 
ik nog een uitslag. Ik had de telefoon nog 
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in de hand en een Finse jongeman liep 
naar mij toe. "Ik ga nu een taxi bellen!" Het 
was inmiddels vijf over half negen en er 
was nog steeds geen bus te zien. "Wij 
moeten om half tien spelen" hoorde ik 
iemand zeggen. Ik antwoordde de Fin dat 
ik direct een taxibus voor hem zou bellen. 
Steeds meer mensen hadden zich om mij 
heen verzameld. Een blonde vrouw begon 
mij uit te schelden. 
Zo snel als ik kon belde ik alle busonderne
mingen in de omgeving, maar allen hadden 
hun bussen uitgeleend aan de organisatie 
van de WK Tafeltennis! Ik voelde me lang
zaam door de grond zakken, maar bleef 
steeds proberen. Telkens hoopte ik dat er 
een bus voorbij zou rijden, maar steeds als 
ik iets hoorde, bleek het gewoon een per
sonenwagen te zijn. De koele receptioniste 
werd plotsklaps erg behulpzaam. Ik denk 
dat ze nu ineens heel erg blij was met mijn 
aanwezigheid. In een telefoonboek zocht 
ze alle telefoonnummers van de lokale 
busmaatschappijen op. 
Om tien voor negen zag ik dan een grote 
gele bus aankomen. Het leek wel of alle 
hotelgasten naar buiten renden en moppe
rend de bus in stapten. Maar toen het erg 
leeg werd en ik rondkeek, bleken er nog 
Koreanen te zijn. De coach kwam naar mij 
toe en vroeg of de overige bussen wel op 
tijd zouden vertrekken. "Yes, yes" stamelde 
ik. Zeker was ik er niet van, maar ik deed 
mijn best overtuigend te klinken en te glim
lachen. Later vroeg iemand mij waar hij zijn 
batje kon plakken in Eindhoven. Ook wilde 
een andere Aziaat nog weten wat Thank 
you in het Nederlands was. Daarna zat 
mijn eerste dag erop. 
Ik fietste dit keer met een zware last op 
mijn schouders naar mijn werk. De hele 
dag heb ik nog moeite gehad om mijn werk 
goed uit te voeren. Dit vrijwilligerswerk had 
mij van mijn stuk gebracht. Dat r .mensen 
zijn die denken dat het leuk is om 's och
tends gezellig in een hotel te ontbijten met 
onze toptafeltennissers en daarna keuve
lend de vertrektijden van de bussen in de 
gaten te houden, die hebben het mooi 
mis ... 

Lydia van Oirschot 



WIST U DAT ... 

- er tijdens de wk 1384 wedstrijden werden gespeeld 
- dat gemiddeld 198 wedstrijden per dag is 
- er gedurende de hele week zo'n 20 tentjes op een speciale camping bij de ijshal hebben 

gestaan 
- de chauffeurs gevraagd zijn om rondleidingen te doen in Volendam en Amsterdam 
- een Chinese journalist al snurkend de persconferentie op zijn dictafoon opnam 
- Bettine Vriesekoop, zeven maanden zwanger, elke dag aanwezig was 
- tijdens de ceremonie protocolair twee Veghelse Volendammers de prijswinnaars mochten 

begeleiden. Nancy Zijlmans en Annemieke v.d. Broek lieten daar een stukje Hollandse 
folklore zien 

- we de volgende keer misschien het echte Nederland laten zien: bv via een paar 
Amsterdamse junks 

- Y\'ilma tijdens de finale van het herenenkelspel te wave leidde. Ze was speciaal hiervoor 
tussen de Chinese toeschouwers gaan zitten · 

- de NOS de herenenkelfinale live heeft uitgezonden 
- de NOS ook fungeerde als host broadcaster, dat betekent dat ze het tv-signaal levert aan 

alle geïnteresseerde landen 
- de Chinese staatstelevisie CCTV en het Aziatische sportkanaal ESPN tussen de 35 en 40 

uur live hebben uitgezonden. Zelfs de pauzes werden live doorgegeven. 

SLOTFEEST 

De ontlading was enorm, met name bij de 
grote groep vrijwilligers. Een gigantische 
klus was geklaard. Hetwas niet altijd even 
gemakkelijk geweest en daarbij was het in 
het Indoorsportcentrum ook nog eens 
ontzettend warm. Het slotfeest in Motel 
Eindhoven mocht er echter zijn. Onder de 
tonen van het top-40 orkest was de 
dansvloer meestal overvol. Iedereen stond 
te swingen, jong oud, topspelers, 
vrijwilligers en bobo's. Zelfs een paar 
Chinese topspeelsters stonden regelmatig 
te swingen. Yining Zhang, Yingying Zhang 
(wereld-kampioene Mixed dubbel) en Nan 
Lî gingen behoorlijk uit hun bol. Ook 
Chinese tieners houden van lekker feesten. 
Wie nog meer van lekker feesten houden 
zijn de Zweden. Hun hangtafel stond op 
een gegeven moment helemaal vol met 
volle glazen bier. Jan Ove Waldner had 
bladen vol bier zelf gehaald bij de bar en hij 
dronk er zelf ook het meeste van op. 
Tussendoor werd de Zweed nog 
regelmatig gevraagd om samen met 
iemand op de foto te gaan. Als hij voor 
iedere foto 5 gulden had gevraagd, had hij 
waarschijnlijk de hele avond gratis kunnen 

Mixed, augustus 1999 12 

drinken. 
Maar er was nog veel meer te zien. 
Roddel, roddel. De Zweedse Asa 
Svensson was beslist niet vies van de 
avances van de trainer van de Zweedse 
mannen Ulf Carlsson. Roddel, roddel. 
Peter Korbel zoch zijn heil ook bij een 
Zweedse speelster (ik weet haar naam niet 
meer). Roddel roddel. En om maar even bij 
de Zweden te blijven: Jan Ove Waldner 
zocht zijn heil bij een Russische. Het 
leverde echter wat taalproblemen op, maar 
na wat hulp van Andrzej Mazanov gingen 
ze toch samen weg. Roddel, roddel. 

" 



25-JARIG JUBILEUM ttv FLASH 

Hoe het allemaal begon. 
In het wijkgebouw Unitas in de 
Eindhovense wijk Vlokhoven werd, na de 
repetitie van de jeugd drumfanfare, nog 
een balletje geslagen door enkele 
enthousiaste bestuursleden van het 
toenmalige Open Jeugdwerk Vlokhoven. 
Zo ontstond er, door voldoende interesse 
om een bestuur te vormen, in september 
197 4 een nieuw recreanten 
tafeltennisclubje onder de naam TTV 
Unitas, met als vaste speelavond de 
maandag. 
Na· enkele ups en downs zoals 
wateroverlast, ledenterugloop etc. groeide 
het aantal leden weer en er moest zelfs 
een wachtlijst aangelegd worden. Er werd 
meer speeltijd aangevraagd in het Unitas 
gebouw. 
In 1978 werd er gestart met een jeugd
groep op de zaterdagochtend. In 1980 was 
de wachtlijst zelfs groter dan het aantal 
actieve leden. Het toenmalige bestuur ging 
dan ook naarstig op zoek naar een grotere 
accommodatie. Dit resulteerde uiteindelijk 
in een huur-overeenkomst, samen met 
handboogvereniging OGIO, in het pand 
aan de Bekerakker 11 a, eveneens in wijk 
Vlokhoven. 
Met man en macht werd de bedrijfshal 
binnen een maand omgetoverd tot een 
tafeltenniscentrum. Op 26 juni 1982 werd 
de hal dan ook met trots, door de 
wethouder van sportzaken, officieel 
geopend. 
Het ledenaantal groeide enorm zodat we al 
snel een vereniging hadden met meer dan 
200 leden. In 1985 konden we, met steun 
van het ministerie, een officiële sportvloer 
aanleggen en met subsidie uit het Ir. 
Ottenfonds een jaar later de zaal van 
nieuwe speeltafels voorzien. 

Naast een aantal minder prettige, maar 
vooral door de vele positieve dingen kan ttv 
Flash toch terugzien op een vereniging die 
zijn positieve inbreng binnen het 
tafeltennisgebeuren heeft weten te 
brengen. Momenteel heeft ttv Flash nog 
steeds rond de 200 leden en spelen we 
zowel in de TLE- als in de NTTB 
competitie. 
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De jubileumcommissie heeft een groots 
feestprogramma met verschillende 
activiteiten opgezet. De opening is op 
zaterdag 28 augustus met een jeugddag, 
met kanovaren en een barbecue. Verder is 
er een reünie-toernooi, een oudhollandse 
spellenavond, een biljartuitwisseling, een 
rik/joker avond, een toernooi voor jeugd en 
een voor de senioren, een spellenavond 
voor de damesgroepen, een avond voor 
bestuur en sponsors en een 
vriendschappelijke wedstrijd tegen Engelse 
gasten. 
In het feestweekend van 11 september is 
er van 18.30 tot 20.30 uur een receptie en 
daarna een groot feest met live-muziek van 
The Sunshine Boys. 
Op zondag 12 september worden de 
festiviteiten afgesloten met frühshoppen en 
een jubileum kien. 
Vanzelfsprekend rekenen we op veel 
belangstelling bij de diverse activiteiten. 
Wilt u meer informatie over onze 
vereniging of over het feestprogramma, u 
bent van harte welkom op maandag of 
dinsdag bij ttv Flash, Bekerakker 11 a, 
Eindhoven of telefonisch 040-2428468. 

Natuurlijk willen wij onze speciale dank 
uitspreken aan onze sponsors, die het 
mede mogelijk hebben gemaakt, dat wij 
met hun steun dit feestprogramma hebben 
kunnen verwezenlijken. 

De feestcommissie TTV Flash 



NIEUWBOUW TANAKA 

Na lang voorbereidend werk is de nieuw
bouw voor de nieuwe tafeltennishal van ttv 
Tanaka te Etten-Leur dan eindelijk begon
nen. Aan de Concordialaan, waar de huidi
ge T anakahal staat, komen huizen en de 
aannemer, firma Agtmaal, bouwt met ge
sloten beurzen voor Tanaka een nieuwe 
hal aan de Genkstraat. Bij een nieuw ge
bouw hoort ook een nieuwe bar, alsmede 
keukeninrichting. Dit is toch nog een be
hoorlijke investering voor de vereniging en 
ze hebben dan ook de afdeling Brabant 
verzocht om een lening uit het accommo
datiefonds. 
Als alles volgens plan verloopt is de ruw
bouw in oktober klaar. Waarschijnlijk kan 
Tanaka dan met kerst overhuizen en begint 
ze in januari 2000 in de nieuwe hal. 

•t 

~ ~ 
AGENDA 

ma 6-9 start afdelingscompetitie 
vr 11-9 receptie ttv Flash Eindhoven 
zo 12-9 1 e ronde landelijke meerkam-

pen jeugd A/B-C(sterke) 
zo 26-9 Nat. C meerkampen 1 /8 finales 
zo 26-9 Nat. A meerkampen 1 /8 finales 
zo 3-10 2e ronde landelijke meerkam-

pen jeugd A/B-C(sterke) 
zo 10-10 finale landelijke meerkampen 

jeugd A/8-C( sterke) 
zo 17-10 1 e ronde bekercompetitie 
za 23-10 1 e ronde C-ranglijstoernooi 
zo 24-10 1 e ronde B-ranglijstoernooi 
zo 24-10 Nat. A meerkampen 1 /4 finales 
zo 24-10 Nat. C meerkampen 1 /4 finales 
zo 31-10 Dag van het talent Smash '70 
zo 7-11 Liliane fonds toernooi Vlijmen 
zo 7-11 Afdelingsontmoeting 
za 13-11 2e C ranglijsttoernooi jeugd 
zo 14-11 1 e A ranglijsttoernooi jeugd 
zo 14-11 finale bekercompetitie 

Mixed, augustus 1999 14 

UIT DE CLUBBLADEN 

Veel verenigingen hebben aan het einde 
van het seizoen een verkiezing. Lid van het 
jaar, traingsbeest van het jaar, noem maar 
op. Bij ttv Tios '51 in Tilburg werd Werner 
Gijselhart jeugdlid van het jaar en Stef van 
Vessem trainingsbeest van het jaar. 

Bij ttv De Meppers in Heeze, waar op za
terdag 11 september het 45-jarig bestaan 
wordt gevierd, heet het lid dat 'indruk' 
maakt door zijn/haar aanwezigheid, inzet, 
vooruitgang en sportiviteit de mepper van 
het jaar. En dat was Anton Boenen. 

Nog meer namen. Bij ttv Waalre heeft Pe
ter van Daal zijn bestuursfunctie neerge
legd. Peter heeft zich altijd voor 100% in
gezet voor zijn club en zijn vertrek wordt 
dan ook zeer betreurd. 

Tanaka uit Etten-Leur heeft de leden die 
zich extra hebben ingezet om de club 
draaiende te houden bedankt met een 
feestavond. Helaas waren ze niet allemaal 
aanwezig. Via het clubblad spreekt voorzit
ter Rob Rits nogmaals zijn dank uit voor de 
geleverde inzet. 

Ook bij A.T.T.C. '77 in Aarle-Rixtel werden 
de vrijwilligers bedankt. Dat geb~urde via 
een buffet bij de plaatselijke Chinees. 
Daarna zakten ze nog enige tijd door in de 
kantine van de tafeltennishal. 

Veel positief nieuws kwam er uit Best. 
Door de activiteiten van de Jeugd- en 
Technische Commissie was er een flinke 
ledengroei. De schoolsport-kennismaking 
leverde acht nieuwe leden op, de 10e sport 
olympiade, waaraan ttv Best voor de eerste 
keer deelnam, was ook voor acht kinderen 
aanleiding om terug te komen en de fifty-fit 
en huîsvrouwengroep zal van start gaan 
met vermoedelijk negen personen. 

Bij ttv Smash in Geertruidenberg wil men 
geen boetes voor het verkeerd invullen van 
het wedstrijdformulier. Om die te voorko
men is in het clubblad een voorbeeld for
mulier afgedrukt, met een duidelijke invulin
structie. Het kan nu dus niet meer mis
gaan. 


