nnisicoon Cor du Buy
y overleden
Tafelten
Met versslagenheid heeft de Nede
erlandse Tafe
eltennisbond
d (NTTB) ken
nnis genome
en van het ov
verlijden van
haar bon
ndsridder, erelid en tafeltennisicoon Cor
C du Buy. Du
D Buy overleed vrijdaga
avond na een
n kort
ziekbed op 90-jarige leeftijd in he
et ziekenhuiss in Amstelve
een.
Cor du Buy
B heeft een
n grote, bijzo
ondere rol ge
espeeld in de
e ontwikkeling van het (in
nter)nationale
e tafeltennis.
Voorzitte
er van de Ne
ederlandse ta
afeltennisbon
nd Ronald Krramer: “Cor du
d Buy was ttot het einde opgewekt
en vrolijkk, vol anekdo
otes en verha
alen. Nederla
and verliest een
e prachtige vent; tafelttennisser, za
akenman,
maar bovenal een innemende pe
ersoonlijkheid
d.” Bondsrid
dder en speelster van de twintigste ee
euw Bettine
Vrieseko
oop: “We verrliezen een markante
m
pion
nier met een
n aanstekelijkk joie de vivre
e.”
In 1937 werd
w
Cor du Buy op zesttienjarige lee
eftijd Nederla
ands Kampio
oen in het enkkelspel. Zijn negende en
laatste NK-titel
N
verovverde hij in 1955. Hij won
n ook acht ma
aal het Nede
erlands Kamp
pioenschap in
i het
herendubbelspel en vijf maal het Nederlands Kampioensc
chap in de mixed
m
dubbel. Met maar liiefst vijftien
titels is Du
D Boy recorrdwinnaar va
an de NTTB-Cup, de huid
dige NTTB Masters.
M
Daarrnaast werd hij diverse
malen la
andskampioe
en in de eredivisie. Cor du
u Buy heeft voor
v
Nederla
and 92 interla
ands gespee
eld. In 1963
en 1964 was hij bond
dscoach van
n het Nederla
ands team.
Zonder de
d oorlogspe
eriode, waarin beperkt we
edstrijden we
erden gespee
eld, zouden zijn palmares
waarsch
hijnlijk nog lan
nger zijn gew
weest. Cor du
u Buy was in
n de jaren veertig en vijftig vrijwel
onversla
aanbaar. Du Buy speelde
e ook veel de
emonstratiew
wedstrijden en
n introducee
erde al tijdens
s zijn
sportieve
e carrière zijn
n eigen merkk tafeltennisttafels, -batjes
s en -balletje
es.
Tijdens de
d openingscceremonie van de WK Ta
afeltennis in Rotterdam op
o 7 mei 2011 ontving Co
or du Buy uitt
handen van
v Adham Sharara,
S
voo
orzitter van de
d Internation
nale Tafelten
nnisfederatie (ITTF) de prrestigieuze
Merit Aw
ward voor zijn
n verdiensten
n voor de ontwikkeling va
an het mondiiale tafeltenn
nis. Op 18 jun
ni 2011
werd hij benoemd tott bondsridde
er van de NTT
TB, de hoogste ondersch
heiding die d
de NTTB kent. NTTBvoorzitte
er Ronald Kra
amer: “Aan een
e ieder die
e het horen wilde,
w
meldde
e Cor dat hij ttrots was op zijn
bondsrid
dderschap va
an de NTTB.” Bij zijn benoeming tot bondsridder
b
in juni 2011 vvertelde Cor du Buy: “Ik
draag tafeltennis en de NTTB ee
en warm hart toe en ben zeer
z
onder de
d indruk van
n de huidige
onele ontwikkkelingen in de
d sport.”
professio
Du Buy was
w in 1956 al benoemd tot erelid va
an de NTTB en
e droeg ookk de titel ‘spe
eler van de tw
wintigste
eeuw’.
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