
OFFI
 
 
 
 
      Van d

 

 
 

 
CIAL SUPPLIE

 

der Hagenstra

 
Tafelten
 
Met vers
haar bon
ziekbed 
 
Cor du B
Voorzitte
en vrolijk
maar bo
Vrieseko
 
In 1937 w
laatste N
herendu
titels is D
malen la
en 1964 
 
Zonder d
waarsch
onversla
sportieve
 
Tijdens d
handen v
Merit Aw
werd hij 
voorzitte
bondsrid
draag ta
professio
 
Du Buy w
eeuw’.  
 

R 

aat 26A, 2722 
bondsbure

nnisicoon 

slagenheid h
ndsridder, er
op 90-jarige 

Buy heeft een
er van de Ne
k, vol anekdo
venal een in

oop: “We ver

werd Cor du
NK-titel verov
bbelspel en 

Du Boy recor
andskampioe

was hij bond

de oorlogspe
hijnlijk nog lan
aanbaar. Du 
e carrière zijn

de openingsc
van Adham S

ward voor zijn
benoemd tot

er Ronald Kra
dderschap va
feltennis en 
onele ontwik

was in 1956 

        OFF

NT Zoeterme
eau@nttb.nl • 

Cor du Buy

eeft de Nede
elid en tafelt
leeftijd in he

n grote, bijzo
ederlandse ta
otes en verha
nemende pe

rliezen een m

 Buy op zest
verde hij in 1
vijf maal het 
rdwinnaar va
en in de ered
dscoach van

eriode, waari
nger zijn gew
Buy speelde
n eigen merk

ceremonie v
Sharara, voo
n verdiensten
t bondsridde
amer: “Aan e
an de NTTB.
de NTTB ee

kkelingen in d

al benoemd

FICIAL PARTNE

 

eer • Postbus 6
www.nttb.nl •

y overlede

erlandse Tafe
ennisicoon C

et ziekenhuis

ondere rol ge
afeltennisbon
alen. Nederla
ersoonlijkheid
markante pion

tienjarige lee
955. Hij won
Nederlands

an de NTTB-
ivisie. Cor du

n het Nederla

n beperkt we
weest. Cor du
e ook veel de
k tafeltennist

an de WK Ta
orzitter van d
n voor de on
er van de NTT
een ieder die
” Bij zijn ben

en warm hart 
de sport.”   

 tot erelid va

ERS

600, 2700 MD
www.tafeltenn

n 

eltennisbond
Cor du Buy. D
s in Amstelve

espeeld in de
nd Ronald Kr
and verliest e
d.”  Bondsrid
nier met een

eftijd Nederla
n ook acht ma
 Kampioensc
Cup, de huid
u Buy heeft v
ands team.  

edstrijden we
u Buy was in

emonstratiew
tafels, -batjes

afeltennis in 
de Internation
twikkeling va
TB, de hoog

e het horen w
oeming tot b
toe en ben z

an de NTTB e

SOCIA

         @

D Zoetermeer 
nis.tv • KvK H

d (NTTB) ken
Du Buy over
een. 

e ontwikkelin
ramer: “Cor d
een prachtig

dder en spee
n aanstekelijk

ands Kampio
aal het Nede
chap in de m
dige NTTB M
voor Nederla

erden gespee
n de jaren ve
wedstrijden en
s en -balletje

Rotterdam o
nale Tafelten
an het mondi
ste ondersch

wilde, meldde
bondsridder i
zeer onder d

en droeg ook

AL MEDIA 

@tafeltennis        

• Telefoon 079
aaglanden 40

nnis genome
leed vrijdaga

g van het (in
du Buy was t
e vent; tafelt
lster van de 

k joie de vivre

oen in het enk
erlands Kamp
mixed dubbel
Masters. Daar
and 92 interla

eld, zouden 
ertig en vijfti
n introducee

es.   

op 7 mei 201
nnisfederatie 
iale tafeltenn
heiding die d
e Cor dat hij t
n juni 2011 v

de indruk van

k de titel ‘spe

 facebook.com/

9 343 81 40 • 
0408030 

en van het ov
avond na een

nter)nationale
tot het einde
tennisser, za
twintigste ee
e.”   

kelspel. Zijn 
pioenschap i
. Met maar li
rnaast werd 
ands gespee

zijn palmare
g vrijwel 

erde al tijdens

1 ontving Co
(ITTF) de pr

nis. Op 18 jun
de NTTB ken
trots was op 
vertelde Cor 
n de huidige 

eler van de tw

/tafeltennis 

Fax 079 343 

verlijden van 
n kort 

e tafeltennis.
 opgewekt 

akenman, 
euw Bettine 

negende en 
in het 
iefst vijftien 
hij diverse 

eld. In 1963 

s 

s zijn 

or du Buy uit
restigieuze 
ni 2011 
t. NTTB-
zijn 
du Buy: “Ik 

wintigste 

81 50 

 

t 


