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Wat dit met Taylor te maken heeft? 
Natuurlijk weten we wel dat die gevallen niet identiek zijn, als dat gevallen ooit 
kunnen zijn. Natuurlijk zien we duidelijk dat het hier om "nederlanders" gaat in de 
zin der wet, die al dan niet in het gelijk gesteld worden. 
Wat je eruit kunt halen is de richting waarin het juridisch denken in de nederland
se rechtspraak zich beweegt, een richting waarin op de eerste plaats gekeken wordt, 
en recht gesproken wordt, of de vrijheid van het individu niet aangetast wordt. 
Een richting overigens die ook af te lezen valt uit de gehele maatschappelijke 
ontwikkelingen die gaande zijn!! 
Het maakt daarbij niet zo heel veel uit of je met nederlanders of buitenlanders te 
maken hebt, want een verbinding leggen naar reeds fungerende europese, zelfs mondia
le, rechtsafspraken die van toepassing verklaard zouden kunnen worden, lijkt niet 
zo heel moeilijk voor een gewiekst advocaat ! 
Dit alles ook te bezien in het licht van het feit dat Taylor kennelijk vóór in
schrijving in het n.t.t.b.-ledenregister, niet op de hoogte kon zijn van een derge
lijk onderhavig H.B·;·-besluit en ook dat er geen "sluitende" regelingen zijn in 
europees tafeltennisverband of mondiaal tafeltennisverband. Die "sluitendheid" 
niet dan alleen bedoeld in intern tafeltenniswereldverband, maar die moet uiteraard 
ook voldoen aan europese/mondiale rechtopvattingen en niet in strijd met allerlei 
Verdragen. 

9. Staat ons (de n.t.t.b.) nog meer te wachten? 

Je kunt je natuurlijk afvragen of er nog meer H.B.-besluiten te verwachten zijn, 
die bijvoorbeeld regelen of er per kompetitie-team één of twee buitenlanders opge
steld mogen worden. 
De tafeltennissport, zo is me tenminste altijd voorgehouden, is geen teamsport te 
noemen, zelfs al groeperen we in de kompetitie de individu'en tot in nederland al
thans, een driemansformatie. 
De invloed van één speler in een nederlands team in de kompetitie is tot treurens 
toe besproken, maar tot een andere doorbraak is het in nederland althans nooit ge
komen. 
Derhalve lijkt er niet zo heel veel verschil of een buitenlander kampioen van neder
land wordt op een toernooi, of dat hij kampioen van nederland wordt in een . team. 
Immers van teamsport kan nauwelijks of niet gesproken worden! 
Je kunt je natuurlijk afvragen of er nog meer H.B.-besluiten te verwachten zijn, 
die bijvoorbeeld de controle regelen op het nationaliteits-principe. 
Gaan we de computer ook nog belasten met het NL-paspoortnummer ? 
Immers, als we de nederlandse kampioenschappen gaan openstellen voor alle soorten 
licentie-houders (A,B,C,D,E,F,G,H ..•. ), en mede daardoor een veel groter belang 
kunnen geven als afdelingsbesturen aan afdelingskampioenschappen, treft het huidige 
H.B.-besluit direct ook de afdelingskampioenschappen, dat we ons daar wel van be
wust zijn ! 
Zien we dan in de n.t.t.b. niet in dat juist uitgesproken in ons land, een onder
scheid maken tussen nationaliteiten, een uitgesproken hachelijke zaak is omdat 
juist in de nederlandse maatschappij vele groepen nationaliteiten aanwezig zijn 
We noemden reeds Polen en Canadezen die na de tweede wereldoorlog hier zijn geble
ven en er nog zijn, we noemden reeds de gehele categorie, die we met een rotwoord 
m.i., "gastarbeiders" noemen, en tenslotte zijn er Surinamers en Indonesische Neder
landers en/of Molukkers die met hun nationaliteit geen raad weten en ..... de ontwik
kelingen van het aantrekken van "buitenlandse spelers" kun je betreuren, doch tegen
houden nauwelijks. 
We kunnen leren, als we willen, van de problemen van andere sporten met allerlei 
paspoort-akkefietjes, zoals voetballers in wat zuidelijker landen, of in nederland 
bij de baskett-ballers of ijshockey, om er slechts enkele te noemen. 
Als we niet oppassen steken we ons als n.t.t.b. binnen de kortste keren in een wes
pennest, dat ons niet goed zal bekomen. 
Een remedie om geen al te grote steken op te lopen zou wellicht kunnen zijn het 
lidmaatschap van de nationale bond de alles- en alleenbepalende factor te doen zijn, 
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Jaargang 23 nummer 6 maart .1976 

OPEN TAFELTENNIS-AVONDEN IN ETTEN-LEUR 
GROOT SUCCES 

Het zat hem allang dwars; Ad van Broekhaven, bedrijfsleider van Harry de Bruijn's 
sporthuis in Etten Leur. 
Steeds weer worden kleine verenigingen de dupe van de sponsoring . . En juist om deze 
te beschermen zocht Ad naar mogelijkheden. 
Hij trok er stad en land voor af, zelfs naar het buitenland en overal legde hij 
zijn oor te luisteren en gaf zijn ogen de kost. 
In eerste instantie werd het tafeltennis, zomaar een sport, die in Nederland steeds 
meer in opkomst is. 
Vier avonden hield Ad open huis. Ruim 100 verenigingen gaven aan ZlJn oproep gehoor, 
zowel uit Nederland als uit België . Ad heeft de tafeltennis wereld, kennis laten 
maken met het nieuwe zeer moderne en op iedere beurs aangepaste Imperial ~afeltennis
pakket. Naast speciaal op 1976 gerichte aanbiedingen heeft de Bruijn's sporthuis een 
serie bats variërend van 6 tot 120 gulden. Een primeur was, dat liefhebbers een 
houten frame konden kopen en daar elk gewenst rubber op kunnen krijgen. 
"Hopelijk komt het er binnenkort nog eens van dat we alles onder eigen naam brengen". 
Het was nog maar het begin. 
Het blijft beslist niet bij tafeltennis en evenals voór deze stap ben ik, aldus Ad, 
blij dat mijn baas me hiervoor in de gelegenheid stelt . 
"Het moet mogelijk zijn en dat is Ad's grootste wens datde jeugd aan sport blijft 
doen en hierin niet geremd wordt door financiële problemen" . Mijn chef en ik, zijn 
er gewoon op uit de sport te stimuleren en onze manier van sponsoring is niet voor 
een speciale vereniging alleen, doelend op lage prijze n . 
Als je op een avond zo'n 140 sportliefhebbers, het ma t e r iaal ziet testen en hun be
wondering uiten, dan is het duidelijk dat het doel stimulering van de sport met 
voor elke beurs een goed attribuut volkomen is geslaagd. 
We zouden zeggen, bedankt Ad en ga zo door, ook voor andere takken van sport. 

OM NIET TE VERGETEN 

- donderdag 22 april 
aanvang: 20 . 00 uur 

- vrijdag 23 april 
aanvang: 20.00 uur 

- zat~rdag 24 april 
aanvang : 11.00 uur 

E ;de Graaf. 

finale heren eerste divisie en damesbekerkompetitie 
Organisatie: Vice Vèrsa'64, 's-Hertogenbosch. 
finale heren tweede divisie en gemengde bekerkompetitie 
Organisatie: Luto, Tilburg. 
jeugd bekerfinales ~eisjes en jongens 
Organisatie: Vice Versa ' 51, Oudenbosch . 
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LANDELIJKE SENIORENKOMPETITIE 
- bijgewerkt tot en met 15 februari -

DAMES EREKLASSE 

uitslagen: 
Tanaka - Scylla 1 
Delta Lloyd 1 - Tanáka 
Tanaka - Avanti 1 
Scylla 1 - Tanaka 
Tanaka - Tempo Team 1 
Tempo Team 1 - Tanaka 
Phoenix 1 - Tanaka 

DAMES OVERGANGSKLASSE A 

uitslagen : 
Middelburg z 1 - Irene 1 
Irene 1 - D.H.C. 1 
Irene 1 - V . V.V. 1 
Avanti 3 - Irene 1 

DAMES OVERGANGSKLASSE B 

uitslagen: 
St . Hoger/TSB 1 - Belcrum 1 
Belcrum 1 - Be Quick 1 
Phoenix 2 - Belcrum 1 
Belcrum 1 - Shot 1 
Avanti 2 - Belcrum 1 

DAMES PROMOTIE OVERGANGSKLASSE A 

uitslagen : 
PJS 1 - Wibats 1 
Evro Salamanders 2 - Luto 1 
Luto 1 - TSO 1 
Naad 1 - PJS 1 
TSO 1 - PJS 1 
Wibats 1 - Luto 1 
PJS 1 - Luto 1 
Luto 1 - Naad 1 
PJS 1 - Evro Salamanders 2 

HEREN PROMOTIE EREKLASSE 

uits l agen : 
't Hooge Huys - J . c . v . 1 
J . C.V. 1 - Middenstandsbank 
Scylla 1 - J . C . V. 1 
J.C.V . 1 - Interlance 
Phoenix 1 - J . C.V . 1 

HEREN HOOFDKLASSE B 

uitslagen: 
Irene 1 - St . Aloysius 1 
No ad 1 - Irene 1 
Accent Swift 1 - Irene 1 
Irene 1 - Scylla 2 
Irene 1 - HIA Panels 2 

2 

9-1 
9-1 
4-6 
1-9 
7-3 
5-5 
4-6 

6 - 4 
6-4 
7-3 
2-8 

3-7 
3-7 
uitgest. 
3-7 
8-2 

5-5 
4 - 6 
9-1 
6-4 
1-9 
3-7 
4-6 
6-4 
5-5 

4-6 
5- 5 
5-5 
4-6 
4-6 

3-7 
6-4 
7-3 
3-7 
3-7' 
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standenlijst: 
1. Delta Lloyd 1 
2. Tanaka 1 
3 . Avanti 1 
4 . Tempo Team 1 
5 . Phoenix 1 
6 . Scylla 1 

standenlijst: 
1. Irene 1 
2. Middelburg Zuid 1 
3 . D. H.C . 1 
4 . v.v . v. 1 
5 . Avanti 3 

standenlijst: 
1. Avanti 2 
2 . Be Quick 1 
3 . Shot 1 
4 . Belcrum 1 
5 . Phoenix 2 
6. Steeds Hoger/TSB 1 

standenl ijst : 
1 . Luto 1 
2 . Naad 1 
3 . Wibats 1 
4. P . J.S. 1 
5 . Evro Salamanders 2 
6 . T . S.O. 1 

standenlijst: 
1. Interlance 1 
2 . J.C . V. 1 
3. Scylla 1 
4 . ' t Hooge Huys 1 
5 . Phoenix 1 
6. Middenstandsbank 2 

standenlijst: 
1. Scylla 2 
2 . HIA Panels 2 
3 . St.Aloysius 1 
4 . N.O . A. D. 1 
5 . Swift (D) 1 
6. Irene 1 

6-12 
7- 9 
7- 8 
7- 8 
6- 3 
7- 0 

4- 5 
4- 5 
4- 5 
4- 4 
4- 1 

5-10 
5- 8 
5- 6 
4- 2 
4- 2 
5- 0 

5- 10 
5- 6 
5- 6 
5- 4 
5- 4 
5- 0 

5~ 9 
5- 6 
5 - 5 
5- 4 
5-. 3 
5- 3 

5- 9 
5- 8 
5- 5 
5- 4 
5- 4 
5- 0 



HEREN PROMOTIE HOOFDKLASSE A 

uitslagen: 
Red Star 1 - Avanti 1 
Swift (R) 1 - Red Star 1 
De Korenbeurs 2 - Red Star 1 
Red Star 1 - Heerlen 1 
Red Star 1 - Phoenix 2 

HEREN PROMOTIE HOOFDKLASSE B 

uitslagen: 
PSV/Cathrien 1 - Oldra 1 
Jaski Quick 1 - PSV/Cathrien 
PSV/Cathrien 1 - Interlance 
PSV/Cathrien 1 - Midstars 2 
PSV/Cathrien 1 - Iduna Habé 

HEREN PROMOTIE HOOFDKLASSE C 

uitslagen-:· 
SCO Edek 1 - Belcrum 1 
Belcrum 1 - AMVJ 2 
TOV 1 - Belcrum 1 

2 

1 

Belcrum 1 - Wibats 1 
Middelburg Zuid 1 - · Belcrum 1 

HEREN PROMOTIE HOOFDKLASSE D 

uitslagen: 
Delta Lloyd 2 - TTCV 1 
TTCV 1 - Middenstandsbank 3 
Blue Star 1 - TTCV 1 
TTCV 1 - Ravesteyn 1 
Jaski Quick 2 - TTCV 1 

HEREN OVERGANGSKLASSE D 

uitslagen: 
Red Stars 1 - Dennenberg 1 
Never Despair 1 - Maasbree 1 
Heerlen 2 - OTTC 1 

1 

OTTC 1 - Red Stars 1 
Dennenberg 1 - Never Despair 1 
Red Stars 1 - Never Despair 1 
Heerlen 2 - Dennenberg 1 
Maasbree 1 - OTTC 1 
Dennenberg 1 - Maasbree 1 
Never Despair 1 - OTTC 1 
OTTC 1 - Dennenberg 1 
Never Despair - Heerlen 2 

HEREN OVERGANGSKLASSE E 

uitslagen: 
Wilno 1 - Irene 2 
Deveko 1 - Luto 1 
Luto 1 - Avanti 2 
Irene 2 - Diveko 1 
Irene 2 - Luto 1 
Wilno 1 - Luto 1 
Avanti 2 - Irene 2 

6-4 
7-3 
3-7 
8-2 
8-2 

5-5 
5-5 
6-4 
6-4 
5-5 

4-6 
8-2 
3-7 
5-5 
5-5 

6-4 
8-2 
4-6 
2-8 
7-3 

4-6 
5-5 
9-1 
2-8 
6-4 
6-4 
3-7 
7-3 
8-2 
9-1 
2-8 
7-3 

5-5 
3-7 
7-3 
6-4 
5-5 
7-3 
6-4 
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standenlijst: 
1. Red Star 1 
2. Phoenix 2 
3. Swift (R) 1 
4. Avanti 1 
5. De Korenbeurs 2 
6. Heerlen 1 

standenlij st: 
1. Jaski Quick 1 
2 . PSV/Cathrien 1 
3. Oldra 1 
4 . Iduna Habé 1 
5. Midstars 1 
6. Interlance 2 

standenlijst: 
1. Belcrum 1 
2. Wibats 1 
3 . Middelburg Zuid 
4 . T .O.V. 1 
5. s .c.o . Edek 1 
6. A.M.V.J. 2 

standenlijst: 
1. Ravesteyn 1 
2. Delta Lloyd 2 
3 . Blue Star 1 
4. Ja ski Quick 2 
5. T.T.C.V. 1 
6. Middenstandsbank 

standenlijst: 
1. De Dennenberg 1 
2. Red Stars 1 
3. Maasbree 1 
4. Never Des pair 1 
5. Heerlen 2 
6. O. T.T. C. 1 

standenlijst : 
1. Wilno 1 
2. Luto 1 
3. Irene 2 
4. Avanti 2 
5. Diveko 1 

1 

3 

5- 8 
5- 8 
5- 6 
5- 6 
5- 2 
5- 0 

5- 9 
5- 7 
5- 5 
5- 5 
5- 3 
5- 1 

5- 8 
4- 6 
3- 5 
5- 4 
5- 3 
4- 0 

5-10 
5- 8 
5- 4 
5- 4 
5- 4 
5- 0 

5-10 
5- 8 
5- 5 
5- · 5 
5- 2 
5- 0 

4- 6 
4- 5 
4- 4 
4- 3 
4- 2 



HEREN PROMOTIE OVERGANGSKLASSE F 

uitslagen: 
JCV 2 - Kerkrade 1 
Irene 4 - Red Star 2 
Alico 1 - Blue stars 2 
Blue Stars 2 - JCV 1 
Kerkrade 1 - Irene 4 
Red Star 2 - Alico 1 
JCV 2 - Irene 4 
Alico 1 - Kerkrade 1 
Red Star 2 - Blue Star 2 
Alico 1 - JCV 2 
Kerkrade 1 - Red Star 2 
Irene 4 - Blue Star 2 
JCV 2 - Red Star 2 
Irene 4 - Alico 1 

HEREN PROMOTIE OVERGANGSKLASSE G 

uitslagen: 
St . Laurens 1 - TTCV 2 
Irene 3 - TCS 1 
De Meppers 1 - Desa 1 
Desa 1 - St . Laurens 1 
TTCV 2 - Irene 3 
TCS 1 - De Meppers 1 
St.Laurens 1 - Irene 3 
De Meppers 1 - TTCV 2 
TCS 1 - Desa 1 

4-6 
9-1 
3-7 
6-4 
4-6 
5-5 
5-5 
4-6 
5-5 
6-4 
9-1 
6-4 
5-5 
7-3 

2-8 
10-0 

5-5 
7-3 
2-8 
0-10 
2-8 
4-6 
0-10 

De Meppers 1 - St.Laurens 1 7-3 
TTCV 2 - TCS 1 10-0 
Irene 3 - Desa 1 9-1 
St.Laurens 1 - TCS 1 4-6 
Desa 1 - TTCV 2 4-6 
Irene 3 - De Meppers 1 4-6 

OPENBAAR REAKTIETJE 

standenlijst: 
1 . Irene 4 
2. Kerkrade 1 
3 . Blue Star 2 
4. Alico 1 
5 . Red Star 2 
6. J.C .V . 2 

standenli jst: 
1. Irene 3 
2 . T.T . C.V. 2 
3. De Meppers 1 
4. Desa 1 
5. T.C.S. 1 
6. St . Laurens 1 

5- 9 
5- 7 
5- 6 
5- 3 
5- 3 
5- 2 

5- 8 
5- 8 
5- 7 
5- 5 
5- 2 
5- 0 

Op een artikeltje in een vorige "Mixed" kreeg ik een reaktie in de trant van: je 
opgave zal wel niet helemaal kloppen, want waar is de biljartband gebleven bij de 
opgave van de ledentotalen van de Nederlandse sportbonden onder 1975. 

Inderdaad is bekend dat de biljartband het laatste j aar plotseling sterk gegroeid 
is (overigens naar ons een biljart-bestuurder mededeelde door structurele wijzigin
gen in het bondsbeleid, namelijk een geweldige propaganda voor het jeugdbiljarten 
en door het losweken van de beoefening van die sport uit de café-sfeer mede naar 
sportzalen, wijkzalen en dergelijke) maar het N.S.F . rapport geeft nog aan 
19.833 leden. 

C. Hobbelen . 

UITDAGING , , SATIRE , , MAAR TOCH , 

Zag en las je het ook ? 
In het bondsorgaan "Tafeltennis" van december 1975 pagina 5. 
Een foto en een tekst. 

! ! ! ! ! 

De foto: een "granieten" tafeltennistafel in de buitenlucht in De Bilt. 
De tekst: lees er die nog maar eens op na, maar er stond bij "wie volgt". 
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Eigenlijk wel uitdagend die twee woorden. 
Wie volgt? ..... natuurlijk de n.t . t.b., wat een "domme" vraagstelling! Want ..... 
als je over zo'n foto en over zo'n tekst die daarbij geplaatst wordt een beetje na
denkt kom je toch automatisch op het antwoord dat dan luidt: "de n.t.t.b." 
Want zo'n foto kan voor een of andere tafeltennisgek zoals ik -en er zijn overigens 
heel wat lezers en lezeressen van dit blad die zich onder dat gilde kunnen vereni
gen- een bron zijn voor fantasierijke gedachten, mijn part noemt een ieder het wat 
wilde ideeën . 
Maar ..... is de gedachte dat de nederlandse tafeltennisbond het in de toekomst zo 
gaat organiseren dat de tafeltennissport ook mede tot "buitensport" geproclameerd 
wordt, nu zo wild ? 
Natuurlijk niet ten koste van de historische vorm als zaalsport, maar als een extra!l 
Tenslotte zouden we dan als n . t . t . b . een van de eersten zijn in Nederland, die een 
omgekeerde evolutie bewerkstelligen, namelijk die van oorsprong "binnensport" naar 
mede een vorm van "buitensport" . 
In een vorige "Mixed" werden reeds opmerkingen gemaakt onder een artikel dat handel
de over vaderlandse sportbonden, over vele sporten die juist een ontwikkeling anders
om hebben doorgemaakt, nogmaals te denken valt daarbij aan zaalvoetbal, zaalhockey, 
zaalhandbal, zaalkorfbal, zaaltennis , zaalatletiek , en wellicht nog meer die van 
oorsprong als buitensport - althans in Nederland- gepresenteerd werden. 
Ontwikkelingen die een steeds grotere bezettingsgraad en - druk op de sportzaalgele
genheden geven en waarom zouden we in de n . t . t . b . niet zo kien zijn de zaak eens 
"om te draaien" . 

Tafeltennis, voor mijn part ping-pong, in Nederland ook i n de open-lucht ? 
Wat zegt u ? 
Lijkt het wel een soort fata morgana, mede vanwege de klimatologische omstandiggeden! 
Nou, we weten het nog niet zo . 
Als je op de campings, de speeltuinen in binnen- en buitenland de tafeltennistafel s 
-van metaal en hout- bij de vleet ziet staan, als je bij zeer vele hotels en pen
sions de ping-pang-tafels door honderden , ja duizenden vakantiegangers ziet benut 
worden, als je in de vakantiehandboeken -een modern woord niet van mezelf, maar het 
betekent gewoon propagandamateriaal v an allerlei touroperators- de aanwezigheid van 
tafeltennistafels bij een bepaalde accomodatie als extra "pré" vermeld ziet staan, 
nou dan wordt je toch wel gedwongen om je fantasie de vrije loop te laten·, maar 
toch te combineren met de beschreven ervaringen en de "Tafeltennis-foto". 
Nou moet die fantasie natuurlijk niet zó ver gaan dat 
- je bijvoorbeeld Peeters van het Hoofdbestuur al bezig ziet met het ontwerpen van 

een "buitenreglement" en je hem al bezig ziet met de publicatie van een hoofdbe
stuursbesluit, "houdende" de regeling van het gebruik van een windmeter; 

- je bijvoorbeeld Stappers van datzelfde H. B. een beslissingswedstrijd ziet vast
stellen in de wei van de t.t.v . "Buitenbeentjes"; 

- je bijvoor beeld Poulissen van Head,quar ter.s, uiteraard met zijn schaduw Tigerman, 
aangepast buiten- oefenschema ' s ziet publiceren , terwijl het duidelijk is dat voor 
laatstgenoemde persoon er een geheel nieuw boek "inzit"; 

- je bijvoorbeeld die andere Brabander Wil l ems van dat op één na hoogste bestuurs
college in de n.t.t . b . met een uitgestreken gezie ht, want hi j gelooft erin, hoort 
verklaren dat er met spoed zeventien licentie-categorieën voor straattoernooien 
en aanverwant openluchtgebeuren bij moeten komen, en als alles gereglementeerd is 
er niets meer fout gaat; 

- dat je bijvoorbeeld de enige B.B . in en uit het H. B. haar B.j.H. -lijnen met verve 
ziet verdedigen, want dat zijn de Buitenlucht-jeugd-Hoofdlijnen; 

- je bijvoorbeeld merkt dat Kuyper denkt dat de afkorting B. R . V . niet meer betekent 
Bondsraadvergadering, doch Buitenlucht Recreat i eleider Vormingswerk; 

- je bijvoorbeeld Brinkhof van het Hoofdbestuur, uiteraard gesteund door oude-liefde
roest-niet Welsink, hoort vechten voor een scheidsrechtersuitrusting met bondsre
genjas en bondsparaplu ; 

- he bijvoorbeeld het computerbureau , je weet wel dat bureau dat zoveel mutatie 
ingrediënten in de ledenadministratiesoep doet , die "buitenleden" (want natuurlijk 
worden het allemaal n . t.t.b.-leden !) niet ziet coderen met een of ander cijfer-
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tje of lettertje, maar met een "luchtje" het zogenaamde "buitenluchtje"; we maken 
het dus mee dat we de invoering krijgen van n.t.t.b. reukplaatjes; 
je bijvoorbeeld moet constateren dat in de spelregelrubriek Louis de Buitenkant
jes over het hoofd ziet, 

nee, zover moet je fantasie natuurlijk niet gaan. 

Maar laat ik eerlijk zijn . De gedachte aan dit artikeltje kwam bij me op toen ik 
onlangs op een "trimwei" bij een Raststätte langs de Autobahn allerlei trimtoestel 
len geplaatst zag en wat belangrijker is, ze waren nog in gebruik ook. 
Nu is het bekend dat deze trimaktie in Duitsland, naar ik meen gestart in 1972, 
goed aanslaat bij chauffeurs en medereizende passagiers en de bezettingsfrequentie 
_van de geplaatste toestellen schijnt hoog te liggen. 
Toen ik dat alles voor me zag, ja toen dacht ik, waarom has here not been buil(t), 
une tabl e de tennis à la Bilt, om het maar eens op z'n Duits te zeggen. 
En toen dacht ik ook, wat ze hier kunnen, moet in ons landje toch ook mogelijk zijn! 
En ik zag ze al staan bij vele Nederlandse wegrestaurants, op campings en jeugd
schoolspeelplaatsen, en in vele woonwijken en ga zo maar door, die granieten-beton
nen pre-fabricated tafelelementen met een opstaand middenrifje hetgeen het netje 
nabootst. 
Die elementen worden natuurlijk geleverd door de nieuwe firma H.B., wat niets met 
het Hoofdbestuur van doen heeft -dat incasseert alleen de tafelcautie voor het 
nieuwe idee- maar het samenwerkingsverband aanduidt tussen Heemskerk en Du Buy , 
want binnen de kortste keren is het Hoofdzakelijk Beton, dat ze afleveren. 
En er zijn volgens goed vaderlands gebruik direct natuurlijk al twee modellen. Een 
"huis-tuin-keuken" standaard model (eigenlijk wel een toepasselijke naam als je er 
over nadenkt), de eenvoudigste uitvoering met verder er niets extra's op of eraan; 
maar we krijgen ook een luxe uitvoering met ingebouwde hulpstukken-automaatjes. 
Je moet je dat zo voorstellen alsof je een kroket uit een cafetaria-automaat trekt, 
maar inplaats van de kroket levert de firma een houten batje (ook wel "plank" ge:
noemd in het n.t .t.b. -jargon) want een sandwich is voor die firma te duur en trou
wens tegen de tijd dat dit idee gerealis'eerd is, al lang uit de tijd. Medegeleverd 
wordt een wind-ongevoelige plasticbal, voor nationalistische gevoelens (als die er 
al over zijn) in fel oranje kleur. 
En, voor een enkele insider een nadenkertje, in het eeuw-contract dat het H.B. met 
de firma HB heeft afgesloten is uitdrukkelijk geregeld dat in elk autom~tenvakje, 
waarin dus bat en bal, een verrukkelijke n.t.t.b.-propaganda folder medeverpakt is. 
Het is natuurlijk een financieel voorstel op de Bondsraad of de automaat met twee 
of drie zilveren guldens geopend kan worden, want we laten niet alles over aan de 
firma HB maar houden de vinger stevig aan de n.t.t.b.-pols, tenslotte zijn we dat 
door onze back-handjes gewend . 

Maar alle gekheid op een ..... batje. 
Voor menigeen (voor mezelf trouwens ook) zal dit artikeltje een carnavaleske kater 
toeschijnen van de zojuist afgelopen tijd. 
Maar toch •.... heeft die "maar toch" in de kop van dit artikel een serieuzere bete
kenis ! 

Wie volgt ? 
Nelebboh 

WAAROM IS DE BRANDWEERWAGEN ROOD ? 

Een brandweerwagen loeit en een koe loeit ook. Doe koe heeft vier magen, waarvan 
één de pens is. De pence (uitgesproken als pens) is een Engels muntstuk. Op dat 
Engels muntstuk staat Queen Elisabeth. De Queen Elisabeth is een groot schip dat 
vaart op de zee. In de zee zwemmen vissen. De vissen hebben vinnen. De Finnen voch
ten tegen de Russen . Deze Russen zijn rood en daarom is de brandweerwagen ook rood. 
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TOERNOOIEN 

zondag 18 januari 1976: Open Helmondse Kampioenschappen 

Voor de eerste maal in de Helmondse historie werden de Open Helmondse Kampioen
schappen georganiseerd . Organisator was t.t .v. Stiphout. 
's Morgens om 10.00 uur startte het toernooi op 16 tafels nadat de voorzitter van 
t.t.v. Stiphout, tevens toernooileider die dag, het toernooi geopend had. 
De organisatie zat goed in elkaar. Door het ruime tijd- en tafelschema liep het 
toernooi om 18.00 uur nog precies op schema. Er werden dan ook geregeld twee reser
vetafels achter de hand gehouden . Daar in diverse klassen dezelfde finalisten zaten 
liep het toernooi later een half uur uit. Ondanks dit waren alle finales voor 20.30 
uur beëindigd . 
Jan Suiskens van De Dennenberg, de sterkste inschrijving en enigste met een B-licen
tie, moest vanwege het te laat aan de tafel verschijnen in de S-1 klasse gediskwali
ficeerd worden. Hij revancheerde zich echter prima door Open Helmonds Kampioen te 
worden. In de extra kampioensklasse moest hij tegen de winnaar van de C-klasse, 
zijn clubgenoot Jo Handgraaf, een best of five wedstrijd spelen . Jan Suiskens won 
hierin overtuigend met 3-0 en kwam hiermee in het bezit van de Helmondse Kampioen 
trofee. Ook kon Suiskens na afloop van het toernooi de prachtige Weyers Trofee uit 
handen van de b.g. aannemen. 
De Dennenberg uit Valkenswaard was veruit de sterkste deelnemende vereniging. Zij 
namen maar liefst een 25-tal prijzen mee naar huis. 
Dit toernooi dat met haar 300 inschrijvingen vrijwel geheel volgeboekt was, mag ze
ker succesvol genoemd worden. Het toernooi stond in het teken van weinig vragen en 
veel geven. Hierdoor waren de prijzen ook van grotere omvang dan normaal gebruike
lijk was. Ook werd de deelnemers ruimschoots .de mogelijkheid geboden om tussen de 
wedstrijden door gebruik te maken van de vrijstaande tafels. Gezien het feit dat 
het toernooischema op tijd liep gaf het eerdergenoemde organisatorisch niet zoveel 
problemen. 

Uitslagen: 

algemeen 1. 
HE C 1. 
HE D 1. 
HE E 1. 
HE F 1. 
HE G/H 1. 
Sen. 1 1. 
Sen. 2 1. 
Sen. 3 1. 
Dames 1. 
Dames S2 1. 
HD B/c 1. 
HD D/E 1. 
HD F/G 1. 
DD 1. 
Mixed 1. 
JJE B/C 1. 
JAE B/C+JEP: 
JEP c + W: 1. 
JE 1+2 1. 
JE 3 1. 
JJD 1. 
JAPD 1. 

J.Suiskens (Dennenberg) 
J.Handgraaf (Dennenberg) 
P.v.d .Hooydonk (TCS) 
Baas (Renata) 
D.Moll (Bergeijk) 
C . van Empel (MTTV) 
J. H:tndgraaf (Dennenberg) 
P.v.d.Hooydonk (TCS) 
C.van Empel (MTTV) 
M.Wolswijk (Taveres) 
M.Wolswijk (Tavares) 
Handgraaf / Bergman (Dennenberg) 
v.d.Horst/Huismans (TCS) 
Stas/van Kuijk (Meppers) 
Berends/v.d . Boomen (Stiphout) 
Orbons/Wolswijk (Taveres) 
Smolders (Dennenberg) 
1. Reynaerts (Dennenberg) 

2. J. Handgraaf (Dennenberg) 
2. S.Orbons (Taveres) 
2. M.van Son (Dennenberg) 
2. Teunissen (Dennenberg) 
2. G. Slegers (Dennenberg) 
2. H.van de Ven (Stiphout) 
2. S . Or bons (Taveres) 
2. F.Bergman (Dennenberg) 
2. H.v .d.Ven (Stiphout) 
2. E .Melchers (MTTV) 
2. E .Melchers (MTTV) 
2 . v.d . Hooydonk/Kil (TCS) 
2. Teunissen/v.d.Heijden (Dennehberg) 
2. Gr i jseels/Beckers (Dennenberg) 
2. Goossens:Melchers (Renata/MTTV) 
2. van Empel /Melchers (MTTV) 
2. Outhuyse (Dennenberg) 
2. H. de Louw (TTCV) 

M. v.d . Eynde (21) 2. F.Verhees (Stiphout) 
Smolders (Dennenberg) 2. Outhuyse (Dennenberg) 
A.Gloudemans (TTCV) 2. H.de Louw (TTCV) 
Smolders/Outhuyse (Dennenberg) 2. Klomp/Reynaerts (Dennenberg) 
de Louw/Gloudemans (TTCV) 2. Keeman/Teunisse (Dennenberg) 

recreatie: 1. J .Ad.riaans 
Verenigingsprijs: 1 . De Dennenberg 

2. Ä.Meulendijks 

2. T.T .C.V. 
3. M.T.T . V. F. Geubbels 
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NEDERLANDS BASISSCH OLENKAMPIOENSCHAP 

In aansluiting op een publicatie in Mixed nummer 3 en 5 delen wij u mede dat er 
zich voor het Nederlandse Basisscholenkampioenschap ~ scholen hebben aangemeld. 
Deze zes scholen gaan op woensdag 24 maart uitmaken wie Brabant op 1 mei gaat ver
tegenwoordigen in Culemborg . 
De wedstrijden vinden plaats in de speelzaal van t.t . v. Tanaka te Etten Leur. 
Aanvang 14.30 uur. Einde plusminus 17 . 45 uur. 

LANDELIJ KE JEUGDKOMPETI TIE 

- bijgewerkt tot en met 15 februari -

MEISJES GROEP A-B 

standenlijst: 
1. Seta 
2. Accent Swift 
3. Maasmeppers 
4 . PSV/Cathrien 
5 . SMD/Wassink 

4-6 
4-6 
4-6 
4-2 
4- 0 

R.van Thoor 
Commissaris P & P 

persoonlijke prestaties: 
K.Chambon 
C.Peels 
C . Zweegers 

6-12 
4-12 
1-12 

50% 
33% 

8% 

Het Eindhovense team heeft slechts in de wedstrijd in Winterswijk tegen SMD/Wassink 
met 4-6 aan het langste eind getrokken . 
Zoals de stand laat zien is er wat betreft het kampioenschap nog van alles mogelij k . 
PSV/Cathrien zou hier wel eens een belangrijke rol in kunnen gaan spelen. Zij moe
ten in staat worden geacht één of meerdere top-teams een puntje afhandig te mak~n. 

JONGENS GROEP A- B 

standenlijst: persoonlijke prestaties: 
1. Shot 1 5- 9 M.Willems (Dennenberg) 14- 15 
2. Luto 1 5-6 R.van Hulten (Luto) 11-15 
3 . De Dennenber g 1 5-5 G.van Hulten (Luto) 1-0-15 
4 . Ons Vermaak 1 5-5 H. Smolders (Dennenberg) 7-15 
5. S.K.F . 2 5-3 B.Westenburger (Luto) 6-15 
6. Maasbree 1 5- 2 M. Outhuyse (Dennenberg) 5-15 

Hier goede prestaties van de vertegenwoordigers uit onze afdeling. 
Het in deze klasse debuterende Luto mag er met zijn tweede plaats best ZlJn . 
Het kampioenschap zal wel niet haalbaar zijn , daar lijkt het team van Shot met 
Jongmans als sterkste speler wat te sterk voor . 

JONG~NS GROEP A-C 

standenlijst : 
1. Middelburg Zuid 
2. SCO Edek 
3. TCS 
4. Twenty One Up 
5 . Wil no 
6 . De Korenbeurs 

5-8 
5-7 
5-5 
5-4 
5-4 
5-2 

persoonlijke prestaties: 
J . van J;,oon 
J . Adriaansen 
J . Vriends 

11-15 
7-12 
4-9 

93% 
73% 
67% 
47% 
40% 
33% 

73% 
58% 
44% 

In deze klasse is het team van T.C.S. een goede middenmoter . Als er met voldoende 
elan gestreden wordt in de tweede helft dan moet een tweede plaats nog een haalbaar 
resultaat zijn. 

Bij het ter perse gaan van deze uitgave bedroeg het ledenaantal van de afdeling . 
Brabant 2780 leden . Derhalve: OP NAAR DE 2900 ! 
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OFFICIELE MEDEDELINGEN 

BRABANTSE SENIOREN RANGLIJST 

In een wat verder verleden bezat de afdeling Brabant ranglijsten voor senioren, 
voornamelijk toendertijd gebaseerd op kompetitie-resultaten. 
Reeds enkele seizoenen kwam in de A.B.-vergaderingen af en toe dit fenomeen ter ta
fel, en ook op de laatste jaarvergadering te Eindhoven werd geadviseerd een en an
der wederom te overwegen . 
Het Afdelingsbestuur Brabant deelt haar leden nu mede dat daadwerkelijk deze rang
lijsten -echter voorlopig alleen voor senioren- per afgelopen Brabantse Kampioen
schappen, zoals ook r eeds door de organisatoren van die Brabantse Kampioenschappen 
werd aangekondigd, zijn ingevoerd. 
Elementen voor die ranglijst voor dit seizoen zijn: 

1. resultaten Brabantse kampioenschappen; 
2. resultaten regionale kampioenschappen; 
3. resultaten licentie-achtkampen. 

De te "behalen" punten zijn: 
a. voor de toernooien genoemd onder 1 en 2: 

- bereiken van de halve finale 
- bereiken van de finale 
- winnaar van de finale 

maximum per toernooi te behalen: 
b. voor de licentie achtkampen: 

- kwart finales nummers 1 t / m 4 
- halve finales nummers 1 t / m 4 
- finale: nummer 1 

nummer 2 
enzovoort 
nummer 8 

2 punten 
2 punten 
2 punten 
6 punten 

1 punt 
2 punten 
8 punten 
7 punten 

1 punt 
maximaal door licentie-achtkamp-winnaar te behalen: 11 punten. 

Duidelijk zij medegedeeld dat de elementen die nu een basis vormen voor d~ punten, 
het navolgende seizoen uitgebreid kunnen worden met een ander soort, met name even
tueel afdelings-C-kwalificatie-toernooien. 
Verenigingen die aan het A.B. voor komend seizoen een C.toernooi aanvragen, over 
een redelijke accomodatie daarvoor beschikken en/of kunnen huren, kunnen gelijktij
dig het afdelingspraedicaat "Kwalificatie-senioren-C-toernooi" aanvragen, waarna 
het A.B. daarover op grond van aangeboden accomodatie, van organisatie-kader en 
dergelijke een beslissing zal nemen in overleg dus met de aanvragende vereniging. 
Een dergelijk C-toernooi wint dan uiteraard aan kwalitatieve waarde, en naar men 
mag aannemen ook aan kwantitatieve waarde, immers er zijn daar dan voor senioren 
"punten" te verdienen ! 

Doel en waarde van deze ranglijsten senioren. 

- de waarde van de Brabantse titels te verhogen door deze mede te laten tellen in 
dit klassement en tevens, indien er Nederlandse kampioenschappen verspeeld worde n 
in diverse licentie-klassen, deze resultaten zo mogelijk ook te verdisconteren in 
aanwijzing van de afdelings-afgevaardigden naar de Nederlandse kampioenschappen. 

- de waarde van de regionale kampioenschappen senioren te verhogen en de inschrij
vingen daarvoor te stimuleren, en ofschoon dit dus vier verschi llende toernooien 
zijn met regionale deelnemers de resultaten van de verschillende winnaars in de 
diverse licentie-klassen toch op te nemen in de ene Brabantse seniorenranglijst. 
voor de toekomst zijn voor c-toernooien de afde.lingsranglijsten voor de bondsge
delegeerde maatgevend voor de plaatsing van de . deelnemers. 

- het stimuleren van het organiseren van C-toerneioien die het praedicaat "SENIOREN
KWALIFICATIE-TOERNOOI-AFDELING" dus kunnen aanvragen (enkele voorwaarden zijn 
hiervoor reeds genoemd) . 
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- teams die de afdeling Brabant vertegenwoordigen, of personen die de afdeling Bra
bant vertegenwoordigen, worden uiteraard samengesteld of aangewezen aan de hand 
van deze senioren ranglijst. 
(Het Afdelingsbestuur is onder andere doende Brabantse teams te trachten te laten 
spelen in Noord-Frankrijk en/of België, terwijl ook met de afdeling Limburg, zij 
het in seizoen 1976-1977, de afspraak is gemaakt de Zuidelijke Senioren Achtkam
pen in ere te herstellen) . 

- een nieuwe opzet van de Brabantse senioren achtkampen wordt hiermede verkregen 
door deze licentie-achtkampen, waarvan de eerste ronde gepland is op 28 maart, de 
tweede ronde op 2 mei en de derde ronde op 16 mei. 

Tot slot nog de mededeling dat deze ranglijst discussies gevoerd werden ook met de 
afgevaardigden van de regio-besturen in vergadering te Tilburg met het A.B. op 3 
januari 1976 bijeen en met de voorzitters van de afdelings sportkommissie en afde
lings jeugdcommissie daarbij tevens aanwezig. 

Afdelingsbestuur Brabant. 

BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN uS PULLEN-LATEN-LIGGEN" 

Na afloop van de Brabantse kampioenschappen tafeltennis zijn de navolgende kleding- . 
stukken en dergelijke gevonden: 

1. een paar witte gymnastiekschoenen -kennelijk Engels fabrikaat- maat 6 (39 inge-
drukt in zool) met aan de buitenkant op de hiel een rood merkplaatje K E N T. 

2. een paar witte sokken. 
3. een paar lichtgroene sokken met wit/rode cijfers 229. 
4. een lichtblauwe korte broek -van chinees fabrikaat- (omdat er "made in china" 

staat) merk "Champion". Een ware broek voor een ware kampioen wellicht? 
5. een wijnrood shirt met een ingenaaid letterplaatje met een rode B geplaatst in 

een driehoekje (kennelijk Roemeens fabrikaat) . 
6. een Zweeds-Japans tafeltennisbatje, blauwe kleur met oranje rand Yasaka merk 

Stiga, ook al met een kampioensaanduiding, namelijk "for championship play". 
Daar is het dan ook voor gebruikt ! 
Overigens zat dit batje misschien in een blauw/groen geruit Cor du Buy hoesje, 
waarvan de randafwerking witte plastic band nu niet meer van zo'n jonge datum 
is, gezien de "staat" waarin die witte rand verkeert. 
Een advies voor de toekomst: zet je naam in of op een hoes ! 

7. een badstofachtig tweekleurig groen jack, op het etiket staat afgebeeld dat 
"iets" tot · 25' mag en gezien de afbeelding van het strijkijzertje mag het ook 
nog eens gestreken worden. 
De eigenaar kan van die laatste mededeling, als hij/zij komt opdagen, dan meteen 
gebruik maken ! 

8. en ..... tot slot ..... een oernederlands produkt, merk Nicolientje en dat staat dan 
op een handdoek van witte kleur met twee lichtblauwe en een oranje baan . 

Personen die ondanks bovenstaande toch de moed hebben zich kenbaar te maken als 
(al dan niet vermeend) eigenaar of het vrouwelijke woord daarvoor, kunnen dat tot 
na één week na het uitkomen van deze "Mixed" doen bij: 

C.Hobbelen, voorzitter t.t.v. Luto, telefoon 013-673423 

Na die week verdwijnt alles in de vuilnisemmer, als u het daar mee eens bent, behal
ve het batje waar we wel een goed doel voor vinden. 
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AFDELINGS SENIORENKOMPETITIE 

Standen eerste deel tweede kompetitie seizoen 1975 1976 

1e klasse A 
TCS 2 
V1ctoria 
Irene 5 
Vice Versa '51 
JCV 3 
Barna 

2e klasse B 
Never Despair 2 
Jeep 
Never Down 
PJS 
Alico 2 
OTTC 2 

3e klasse A 
Markiezaat 2 
TCS 3 
Deso 3 
Belcrum 3 
Jeveo 
Roosendaal 2 

3e klasse D 
BTTC 
Renata 
JCV 5 
Alico 3 
PJS 3 
De Meppers 4 

3e klasse G 
PSV/Cathrien 5 
Derinenberg 5 
Geldrop 
Bergeijk 
Treffers 
Treffers 2 

4e klasse B 
Jeveo 2 
Desó 5 
Smash '70 
Belcrum 4 
Velocitas 
TCS 4 

4e klasse E 
Luto 4 
Barna 3 
Red Star 6 
Never Despair 5 
Irene 9 
JCV 6 

5-9 
5-'8 
5-5 
5-4 
5-4 
5-0 

5-10 
5-7 
5- 6 
5-4 
5-2 
5-1 

5-7 
5-7 
5-6 
5-5 
5-3 
5-2 

5-7 
5-7 
5-6 
5-6 
5-4 
5-0 

5-9 
5-9 
5-6 
5-4 
5-2 
5-0 

5-9 
5-8 
5-6 
5-4 
5-2 
5-1 

5-10 
5-8 
5-5 
5-4 
5-2 
5-1 

1e klasse B 
PSV/Cathrien 2 
Luto 2 
De Kuub 
Dennenberg 2 
Een en Twintig 
Budilia 

2e klasse c 
Budilia 2 
Kinawo 
OTTC 
Dennenberg 3 
PSV/Cathrien 4 
Helmond 

3eklasse B 
Roosendaal 
Red Star 3 
BSM 
Irene 8 
Luto 3 
Backhands 2 

3e klasse E 
Renata 2 
Dennenberg 4 
De Kuub 2 
De Meppers 3 
Budilia 3 
TTCV 5 

3e klasse H 
De Zwaantjes 
Kadans 
Taveres 
Pendragon 
Kinawo 3 
Smash '73 

4e klasse C 
Victoria 2 
Roosendaal 3 
Deso 4 
Smash '70 2 
Markiezaat . 3 
Deso 6 

4e klasse F 

Never Despair 4 
Kadans 2 
TTCV 6 
Alico 4 
't Batje 
Jeep 3 
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5-9 
5-8 
5-7 
5-2 
5-2 
5-2 

5-8 
5-8 
5-6 
5-5 
5-3 
5-0 

5-10 
5-8 
5-5 
5-4 
5-2 
5-1 

5-10 
5-8 
5-6 
5- 4 
5-2 
5-0 

5-8 
5-7 
5-6 
5-6 
5-3 
5-0 

5-10 
4 ...'. 4 

x 4-4 
5-4 
5-2 
5-2 

5-10 
5-8 

. 5-6 
5-4 
5-2 
5-0 

2e klasse A 
Backhands 5-9 
Vice Versa'51 2 5-8 
Belcrum 2 5-6 
Desa 2 5-5 
Markiezaat 5-2 
Irene 6 5-0 

2e klasse D 
Stiphout 5-10 
De Meppers 2 · 5-7 
TTCV 3 5-4 
Vice Versa '64 5-4 
PSV/Cathrien 3 5-3 
Kinawo 2 5-2 

3e klasse C 
Jcv ~ 5~8 

PJS 2 5-8 
TTCV 4 5-6 
Never Despair 3 5-4 
Jeep 2 5-3 
PJS 4 5-1 

3e klasse F 
Smash 5-io 
Irene 7 5-7 
RKC 5-5 
Tanaka 5-4 
Red Star 3 5-3 
BSM 2 5-1 

4e klasse A 
Backhands 3 5-10 
Vice Versa '51 3 5-8 
Top Spin 5-6 
Smash 2 5-4 
Sios West 5-1 
Belcrum 5 5-1 

4e klasse D 
Taxandria 
Kadans 3 
De Kuub 3 
Vice Versa '64 3 
Barna 2 x 
BSM 3 

4e klasse G 
MTTV 
PSV/Cathrien 8 
Dennenberg 7 
Alico 5 
MTTV 3 
Attaque 

5-9 
5-8 
5-7 
4-2 
4-0 
5-0 

5-10 
5-7 
5-6 
5-3 
5-2 
5-2 



4e klasse H 
Dennenberg 6 
Geldrop 2 
MTTV 2 
Stiphout 2 
TTCV 7 
Renata S 

4e klasse M 
JCH 
OTTC S 
De Kuub S 
Tavares 4 
Smash '73 3 
Zwaantjes 3 

4e klasse P 
PSV/Cathrien 7 
Geenhoven 2 
Treffers 3 
Bergeijk 2 
Dennenberg 8 
Renata 6 

Se klasse A 
Jeveo 3 
Jeveo 4 
Vice Versa' S1 4 
Deso 7 
Markiezaat 4 
Roosendaal 4 

Se klasse D 
Helmonçl 3 
Taveres S 
De Bron 4 
Geenhoven S 
TTCV 9 
Geenhoven 6 

Dames le klasse A 

S-10 
S-8 
5-6 
S-4 
S-1 
S-1 

5-10 
S-8 
S-6 
S-3 
5-3 
s-o 

S-8 
S-8 
s-s 
s-s 
S-2 
S-2 

S-10 
S-8 
S-6 
S-4 
5-2 
S-0 

S-10 
5-8 
5-4 
5-4 
5-4 
5-0 

Red Star 5-9 
Belcrum 2 5-9 
Vice Versa'Sl 
Jeveo 
Markiezaat 
Sios West 

S-4 
5-4 
S-4 
s-o 

AFDELINGS JEUGDKOMPETITIE 

4e klasse K 
Vice Versa '64 2 
Krakers 
OTTC 6 
Kruiskamp 
Vice Versa'64 4 
Veda 2 

4 e klasse N 
Luto S 
De Kuub 4 

Kinawo S 
Red Star S 
Kadans 4 
JCH 3 

4e klasse Q 
Geenhoven 
P$V/Cathrien 6 
Achilles 2 
F:inawo 4 
Taveres 3 
De Bron 

Se klasse B 
Tanaka 2 
Luto 6 
BSM 4 
Barna 4 
Vice Versa'Sl S 
Victoria 3 

Se klasse E 
Kinawo 7 
Helmond 4 
Geenhoven 4 
Taveres 6 
Geenhoven 7 
De Bron 2 

Dames le klasse B 

S-10 
S-8 
5-S 
S-2 
4-2 
4-1 

S-10 
S-7 
5-7 
S-.4 
S-2 
5-0 

S-9 
S-8 
S-7 
5-4 
5-2 
s-o 

S-10 
4-6 
S-6 
S-4 
4-0 x 
s-o 

S-10 
S-7 
S-4 
S-3 
S-3 
S-3 

De Meppers 5-10 
Stiphout S-8 
Taveres 
Geldrop 
Helmond 
't Batje 

S-6 
4-2 
S-2 
4-0 

- 4e klasse L 
OTTC 4 
Zwaantjes 2 
JCH 2 
Never Down 2 
Vedo 
Smash '73 2 

4e klasse O 
BTTC 2 
Taveres 2 
Achilles 
Renata 4 
Bergeijk 3 
Kinawo 6 

4e klasse R 
De Meppers S 
Renata 3 
Budilia 4 
Veldhoven 
Treffers 4 
Helmond 2 

Se klasse C 
De Kuub 6 
Stiphout 3 
TTCV 8 
JCV 7 
Attaque 2 
't Batje 2 

Se klasse F 
PSV/Cathrien 9 
Geehhoven 3-

De Bron 3 
Veldhoven 2 
Taveres 7 
Geenhoven 8 

4-8 
s-s 
s-s 
4-4 
S-3 
S-3 

S-8 
S-8 
S-6 
S-6 
S-2 
5-0 

S-10 
S-8 
s-s 
S-4 
S-3 
5-0 

S-8 
S-8 
S-6 
s-s 
S-2 
S-1 

S-9 
S- 8 
S-7 
S-4 
S-2 
s-o 

x = 2 punten in mindering. 

G.Beurskens , ACL. 

Standen eerste deel tweede kompetitie seizoen 197S - 1976 

Meisjes Kampioensklasse 
TCS S-10 
Vice Versa'Sl S-7 
Krakers S-4 
Red Star S-2 
JCV 4-1 

Meisjes 1A 
TCS 2 
Victoria 
Tanaka 
Smash 
Vice Versa' Sl 2 
Sios West 
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6-11 
6-7 
6-7 
6-6 
6-4 
6-1 

Meisjes lB 
Never Despair 
JCV 2 
BSM 
Uv co 
Geldrop 

5 - 9 
4-7 
s,..4 
3-1 
S-1 



Meisjes 2A 
Smash '70 
Vice Versa'51 3 
TCS 3 
Tornado 2 
Markiezaat 2 

Meisjes 3A 
Tanaka 2 
Smash '70 2 
Vice Versa'51 5 
Vice Versa' 51 7 
Jeveo 2 
Tornado 3 

J .Jun.Kamp.kl. 
N~ver Despair 
Tanaka 
Jeveo 
Irene 
JCV 
Victoria 

J .Jun. lc 
PSV/Cathrien 
TTCV 
PSV/Cathrien 3 
Ali co 
ATTV 
Luto 2 

J.Jun. 2C 
Never Despair 2 
TTCV 2 
PJS 
Animo 
OTTC 2 

J . Jun . 3A 
Desa 2 
Victoria 3 
Vice Versa'51 2 
Red Star 
Smash 3 

J .Jun . 3D 
ATTV 2 
De Bron 
Renata 
TTCV 4 
Eenentwintig 2 
Stiphout 

' 5-9 
4-7 
5-4 
5-4 
5-0 

6-12 
6-8 
6-8 
6-6 
6-2 
6-0 

6-1 2 
6-7 
6-7 
6-5 
6-3 
6-2 

6-12 
6-10 
6-5 
6-4 
6-4 
6-1 

5-9 
5- 7 
5-4 
4-2 
5-2 

5-9 
4-7 
5-5 
5-2 
5-1 

6-12 
6-10 
6- 8 
6- 3 
6-2 
6-1 

Meis jes 2B 
Tornado 
Markiezaat 
Smash' 70 3 
Belcrum 1 
Vice Versa'51 4 

Meisjes 3B 
Irene 
Smash '70 4 
Tanaka 3 
Vice Versa'51 8 
Vice Versa'51 6 
Jeveo 

J . Jun. lA 
Desa 
Victoria 2 
Vice Versa '51 
Tornado 
Markiezaat 

J ; Jun. 2A 
Roosendaal 
Back Hands 
Jeveo 2 
Sios West 
TCS 2 

J . Jun. 2D 
Alico 2 
Kadans 1 
TTCV 3 
Attaque 
De Meppers 
PSV/ Cathrien 4 

J . Jun . 3B 
Uv co 
PJS 2 
BSM 
Allways Fair 
De Kruiskamp" 
Taxandria 

J . Jun. 3E 
Eenentwintig 
Kinawo 
't Batje 
Geldrop 2 
Smash '73 2 
PSV/Cathrien 5 
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5-1 0 
5-6 
5-4 
5-3 
4-1 

6-10 
6-10 
6-7 
6-4 
6-3 
6-2 

5-10 
4-6 
5-5 
5-3 
5-0 

5-10 
5-7 
4-4 
5-2 
5-1 

6-12 
6-8 
6-7 
6-6 
6-3 
6-0 

6-1 2 
6-9 
6-6 
6-5 
6-4 
6-Q 

6-12 
6-10 
6-7 
6-4 
6-3 
6-0 

Meis jes 2C 
PSV/Cathrien 2 
Red Star 2 
De Meppers 
BSM 2 
Geldrop 2 
PJS 

Meisjes 3C 
Krakers 2 
Achilles 
De Meppers 2 
Ali co 
Alico 2 
Achilles 2 

J.Jun. lB 
OTTC 
Krakers 
Tilbria 
Luto 
Smash 

J .Jun. 2B 
JCV 2 
Smash 2 
JCH 1 
Irene 2 
Luto 5 
Never Despair 3 

J.Jun . 2E 
Dennenberg 2 
Alico 3 
Kadans 2 
Achilles 
Geenhoven 
De Kuub 

J . Jun . 3C 
De Kruiskamp 2 
De Zwaantjes 
Jeep 
JCH 2 
Animo 2 

J . Jun . 3F 
BTTC 
Achilles 2 
Dennenberg 3 
Geldrop 
Smash '73 
Kadans 3 

6-12 
6-8 
6-8 
5-4 
5-2 

.· 6-0 

6-12 
6-10 
6 - 8 
6-4 
6-1 
6-1 

5-10 
5-:7 
4-4 
5-3 
5-0 

6- 12 
5-8 
5-6 
6-6 
6-2 
6- 0 

6-1 1 
6-10 
6-6 
6-5 
6-2 
6-2 

4-8 
4-6 
5-6 
4- 2 
5-0 

6-11 
6-8 
6-7 
6-5 
6-5 
6-0 



J.Asp.Kamp . kl. 
PSV/Cathrien 6 
Tanaka 2 
Belcrum 
PSV/Cathrien 7 
Never Despair 4 
Irene 3 

J.Asp. 1C 
Alico 5 
JCV 3 
Vice Versa '64 
Uvco 2 
Animo 3 

J .Asp. 2C 
Red Star 2 
Never Despair 6 
And..mo 4 
Never despair 7 
Zwaantjes 3 
Taxandria 2 

·Pupillen 1A 
Jeveo 4 
Tanaka 5 
Vice Versa'51 3 
Red Star 3 
Tanaka 6 

Pupillen 2B 
Zwaantjes 
JCV 7 
TTCV 5 
Zwaantjes 4 
Achilles 4 
Irene 5 

6-11 
6-10 
6-7 
6-5 
6-3 
6 - 0 

5-9 
5-8 
5-4 
5-3 
4-0 

6-11 
6-11 
6-5 
6 - 4 
6-3 
6-2 

4- 8 
4-6 
4- 5 
5-3 
5-0 

6-12 
6-8 
6-5 
5-4 
5-3 
6-2 

UIT DE KLUBBLADEN 

J.Asp . 1A 
Back Hands 2 
Roosendaal 2 
Tanaka 3 
Roosendaal 3 
TCS 3 

J . Asp . 2A 
Back Hands 3 
Jeveo 3 
Tornado 2 
Desa 3 
Markiezaat 2 
TCS 4 

J . Asp . 2D 
Never Despair 5 
Renata 2 
Alico 6 
PJS 3 
zwaantjes 2 

Pupillen 1B 
JCV 5 
Smash' 73 3 
De Meppers 4 
Jeep 2 
JCV 4 
JCV 6 

5-10 
5-7 
4-6 
5-3 
5-0 

6-11 
6 - 9 
6-8 
6-4 
6-4 
6-0 

5-10 
5-8 
4-4 
5-1 
5-1 

6-12 
6-8 
6-7 
6-5 
6-2 
6-2 

_J.Asp . 1B 
PSV/Cathrien 2 6-10 
Alico 4 6-10 
PSV/Cathrien 8 6-8 
Dennenberg 4 6-4 
Dennenberg 5 6-4 
De Meppers 2 6-0 

J.Asp. 2B 
Victoria 4 6-12 
Tanaka 4 6-9 
Irene 4 6-6 
Smash '70 6-5 
Top Spin 6-3 
Luto 4 6-1 

J . Asp . 2E 
Stiphout 2 6-12 
Budilia 6-9 
Achilles 3 6-8 
PSV/Cathrien 9 6-4 
Bergeijk 6-3 
De Meppers 3 6-0 

Pupillen 2A 
Roosendaal 4 5-10 
Jeveo 5 5-5 
TCS 5 5-4 
Red Star 4 4-3 
Markiezaat 3 5-2 

N.van Erp, AJCL. 

Een part-time betaalde jeugdbegeleider zou beslist geen overbodige luxe ziJn, aldus 
de voorzitter van PSV/Cathrien in zijn terugblik op '75 en vooruitzien naar 1976 in 
Toppers . 
"Ik ben van mening, dat wij h ierop zeker zo veel recht kunnen doen ge l den a l s welke 
buurt- en wijk- of jeugdvereniging in onze stad gan ook . Behalve op sportgebied ver
vullen wij zoals g ezegd ook op andere gebieden een uiterst belangrijke maatschappe
lijke funct ie, die blijkbaar door de plaatselijke overheid blijkens haar subsidie
regeling nog onvoldoende wordt onderkend . Maar gelukkig komt hierin in het nieuwe 
jaar nog verandering. Dit is één van de punten , waarvan ik hoop, dat er in het komend 
jaar een duurzame oplossing voor gevonden kan worden". 

In het clubblad van Tornado wordt onder andere melding gedaan dat het gezinsdubbel 
volgend jaar in een nieuw jasje verschijnt. Uit de tekst is niet op te maken hoe 
dit evenement in elkaar "zit" . Is het voor het bestuur mogelij k het wel en wee van 
het gezinsdubbel voor andere Brabantse verenigingen te beschrijven? 
Interessant is ook het overzicht van het ledenbestand. Hieruit valt de volgende op
bouw op te maken. Van het totaal aantal leden zijn 31% senior- en 69% jeugdleden. 
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Van het totaal senioren-aantal is 77% van het mannelijke geslacht . 
Bij de jeugd ligt de verhouding beter, namelijk aantal jongens 55% en aantal meis
jes 45% . 41% van de jongens variëert in leeftijd van 6 tot en met 9 jaar. 39% ligt 
tussen de 10 en 15 jaar . 
Van het totaal aantal meisjes is maar liefst 97% nog geen 16 jaar, namelijk 43% 
variëert tussen de 6 en 9 jaar en 54% tussen de 10 en 15 jaar . 

In "Smash", het kluborgaan van Deso, wordt groot nieuws vermeld· op de laatste blad
zijde (pagina 44 !). Adrie Aarts is lid van de N.T . T . B. en de n.t.t.b. Deze laatste 
bond (Nederlandse Trein Tafeltennis Bond) organiseerde op 18 januari j . l . in Amster
dam de Nederlandse Kampioenschappen. 
De n .t. t.b. ' e r Aarts bleek op deze dag de sterkste op de groene tafel te zijn van 
het rollend personeel van de N. S . 
Derhalve mag hij zich d i t jaar Nederlands Kampioen noemen van de .... n . t.t.b . 
Proficiat ! 

Bij Luto worden pogingen in het werk gesteld om het Luto-tafeltennis-duur-record 
(het zogenaamde LTDR) scherper te stellen. In het "Luto nieuws" van februari worden 
hiertoe zes paren uitgenodigd. Omtrent de organisatie wordt het volgende medege
deeld. Het minimaal 8 uur aan een stuk tafeltennissen, te weten 1 uur spelen, 1 uur 
rust, 1 uur spelen , 1 uur rust etc. Dit alles onder leiding van officiële tijdwaar
nemers. Aanvang vrijdagsavonds 20.00 uur •..... einde uiterlijk zaterdags te 14.00 
uur . Deelnemers die te zware tekenen van vermoeidheid tonen, kunnen door de organi
satie uit de strijd genomen worden. Doping is uiteraard niet toegestaan . In de 
rust-uren wordt "de verzorging" door het organisatie-comité gepleegd. Voor leden 
onder de 18- maar boven de 16- is de toestemming van de ouders een vereiste. 
Voor de goede orde wordt nog medegedeeld dat het Luto-tafeltennis-duur-record than~ 
staat op ........ nul uur 

In het Dropshotje (TCS) worden voor de promotie overgangsklasse G twee standenlijs
ten gepubliceerd. De eerste geeft de stand aan "buiten het geschil met de hoofd
kompetitie-leider van de n .t. t . b ." 
Daaronder staat een standenlijst "die mogelijk wel eens de echte zou kunnen zijn". 
Door deze affaire is de vereniging TCS er overigens wel op vooruit gegaan-, want er 
is al een voorstel gelanceerd om het eerste herenteam voortaan de lste FC MEDISCHE 
KEURING te noemen ( ! ) 

Tot de volgende editie van Mixed. 

BEKEREN '11 Il BEKEREN 11111 BEKEREN 11111 

SENIOREN 

Damesbekerkompetitie halve finales Belcrum 1 - Irene 1 
Luto 1 - Red Star 1 

Gemengde bekerkompetitie halve finales Irene 1 - Red Star 1 
Red Star 2 - TTCV 1 

Heren eerste divisie halve finales PSV/Cathrien 1 - Red Star 1 
JCV 1 - De Dennenberg 1 

Heren tweede divisie halve finales De Kuub 1 - Deso 2 
Belcrum 2 - PSV/Cathrien 2 

- 16 -



JEUGD 

De vere nigingen die zich geplaatst hebben voor de f inale van de jeugdbekerkompeti
t i e zi j n 

meisj e s jonge ns jun. jongens asp. jongens pup/welp 
TCS TCS Deso Tanaka 
Never Despair Never Despair OTTC J .C.V. 
PSV/Cathrien De Dennenberg Luto PSV/Cathrien 
Belcrum Luto PSV/Cathrien Irene 

De vier teams in iedere categorie zullen een halve kompetitie tegen elkaar spelen. 

SLUITING TRAINING REGIO DEN BOSCH 

N.van Erp, 
Bekerkompetitie-leider. 

De regio training voor jeugdige spelers van het seizoen 1975-1976 ligt weer in het 
ver leden . Op zondag 1 februari kwame n alle spelers, die getraind hebben onder lei
ding v an de Heren C.Wellens in de zaal van Smash '73, H.Bloks in de zaal van JEEP 
e n S.va n de Zee in de zaal van JCV bijeen in de zaal van JCV om gezamenlijk de 
traini ng af te sluiten. 
We begonnen met het draaien van een film, toegestuurd door de NTTB. Deze film was 
gebaseer d over een training in Duitsland. Het was jammer dat wij het geluid niet 
konden inschakelen , maar door af e n toe een kleine toelichting te geven, waren al
l e n toch zeer enthousiast en vonden deze film z'eer geslaagd, waar vooral voetenwerk 
en s ervice de hoofdrol speelden . 
Daarna werden de spelers even toegesproken door de voorzitter, welke memoreerde 
dat deze training niet wilde zeggen, dat men nu een volledige tafeltennisser(ster) 
is, maar deze trainers alleen de grondbeginselen onder de knie wilden brengen en 
dat was wel te zien als je het begin zag en de laatste trainingsdag. Daarom is 
hier wel een woord van dank verschuldigd aan de heren trainers, die dit de jeugd 
heeft b ijgebracht. 
Hierna werden nog wat dubbelwedstrijden aan toegevoegd. Hierbij moeten wij ook nog 
verme l den, dat de inzet van de spelers enorm was. 
Het wa s wel jammer dat wij sommige verenigingen teleur moesten stellen; v anwege 
dat zi j 's-zondags kompetitie spelen. We zullen uitkijken of hier een oplossing 
voor gevonden kan worden. 
Al met al een geslaagd sportevenement voor de regio Den Bosch . 

VREEMD ELI NG ..... . ........ . . .. . GA HEEN : 

Namens het regio bestuur, 
P.A. Rombou t s . 

KRIJGEN WE WARE NEDERLANDSE N.T.T.B.-KAMPIOENEN ? 

1. Inleiding 

Als er ooit een hoofdbestuursbesluit is afgekondigd dat reden tot nadenken gaf, en 
overigens blijf t geven, dan is het toch wel dat hoofdbestuursbesluit dat gepubli
ceerd stond in "Tafeltennis" van juli/augustus 1975 pag . 10 IV. 

Omdat de lezer van dit artikel, die uitgave van "Tafeltennis" wellicht nie t direkt 
onder handbereik heeft, volgt hier het betreffende besluit in extenso: 

"voor de deelnemers aan de Nederlandse kampioenschappen, zowel voor dames , 
heren als jeugdklassen staat de mogelijkheid alleen open voor hen die 
Ned erlander zijn in de zin der wet" 
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Afgezien van het feit dat kennelijk bedoeld wordt het tafeltennistoernooi dat om
schreven staat in het toernooi-reglement van de n.t.t.b. en dat dan de aanduiding 
krijgt "Nederlandse kampioensc happen" - stel je namelijk eens voor dat iemand of 
iets in de n.t.t.b. wederom nederlandse kampioenschappen, ze zijn er namelijk al 
geweest in de n.t.t.b., voor tafeltennisleraren gaat organiseren dan z.itt,en we met
een weer met een probleem te kijken nl. Tigerman - blijven er toch meerdere kanten 
aan dit besluit vastzitten die een iets langer stilstaan bij de inhoud en gevolgen 
ervan, m.i. rechtvaardigen. 

2. Enkele historische gegevens 

En omdat je wat langer in de n.t.t.b. meeloopt dan vandaag, ga je om de konsekwen
ties voor de toekomst te bekijken, allereerst naar gisteren desnoods naar eergiste
ren kijken, zelfs duik je met behulp van wat documentatie in het verleden. Nou dat 
hebben we dus gedaan en dan kom je tot de verrassende ontdekking dat "de n.t.t.b." 
in 1936 anders, zelfs ruimer te noemen, dacht dan in het jaartal 1976, een wat 
wrange gewaarwording na 40 jaren tafeltennisleed. Want praktisch alle nederlandse 
tafeltennisboeken die er zijn, bevatten het verhaal, zoals ook omschreven in "Atto", 
een vroegere versie van "Tafeltennis", no. 8/9 van mei /j uni 1960 pag? (de pagina's 
werden destijds niet genummerd) : 

"verder de Franse Nederlander, Eddy Ganon, die in 1936 de finale van de 
nederlandse kampioenschappen won. Een merkwaardige finale: een Nederlander 
die geen wóord Nederlands sprak speelde tegen Hans Cserno, een Tsjech, (onder
streping door schrijver) die geen woord Tsjechisch sprak" 

Dichter in tijd brengt ons bij de situatie dat op 1 maart 1959 te Delft op de 
nederlandse kampioenschappen Agnes Simon bij de dames de titel behaalde, welke 
speelster naar ik meen op dat moment hongaarse was, in ieder geval niet de neder
landse nationaliteit bezat. 
Naar aanleiding van dit laatste geval heeft de Algemene Jaarvergadering '59 van de 
n.t.t.b. (voorloper van de huidige Bondsraadvergaderingen) een besluit genomen op 
een stelling van een vraagsteller dat hij het betreurde dat wij een niet-nederland
se als nationaal kampioene hadden, hetwelk als volgt in "Atto" (Algemeen Tafel Ten
nis Orgaan) no.1 van de 22e jaargang okt. '59 pag. 14 staat omschreven: 

"de voorz . zegt dat het de mening van het HB is dat de nederlandse kampioen
schappen moeten openstaan voor alle n.t . t.b.-leden. 
Dhr. v.Dijk (dat was de vraagsteller, een afdelingsvz., schr.opmerking) wil 
gaarne dat de Alg.vergadering zich hierover eens uitspreekt. 
De voorz.: "Wie is er op tegen dat alle NTTB-leden mogen deelnemen aan de 
Nederl.Kampioenschappen" 
Hierop gaan slechts een drietal vingers omhoog" 

3. Verschil H.B.-besluiten en besluiten van Alg.Jaarverg./Bondsraad . 

Uiteraard geven ook de notulen van de betreffende, hierboven bedoelde, jaarvergade
ring hetzelfde standpunt weer en het was, en het is zo, dat een besluit van een al
gemene jaarvergadering en/ of Bondsraad (ook op afd.niveau) "doorloopt", dit in tegen
stelling bijvoorbeeld met een H.B.-besluit dat n .t. t.b .-seizoen gebonden is. 
Dat 'doorlopen" is dan "eindeloos" tenzij een volgende jaarvergadering en/of Bonds-

· raadvergadering een tegengesteld standpunt inneemt , of via reglementswijziging dat 
standpunt a l dan niet positief verwerkt heeft. 
Aangezien e.e.a . -naar zover wij weten- NIET het geval is, zou zelfs het H.B.-be
sluit d.d. '75 omtrent deelname-mogelijkheden ned.kampioenschappen, NIETIG te be
schouwen zijn op grond van het besluit van de algemene jaarvergadering 1959 ! 
Maar dat zullen we verder maar laten voor wat het is, want onze bezwaren tegen .het 
zonder meer afkondigen van een dergelijk H.B.-besluit als nu bekend verondersteld 
mag worden, zonder enige informatie qua bedoeling, zonder enige toelichting, liggen 
dieper dan van formeel spitsvondige aard. 
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4 . Konsekwenties voor afdelingskampioenschappen ? 

Nu kunnen we in de afdelingen een analoge gedachtengang gaan toepassen in de trant 
van : "de brabantse tafeltenniskampioenschappen alleen voor brabanders," maar geluk
kig .. tot nu toe is naar ons weten niemand op een d~rgelijke onzalige gedachte geko
men. 

Aan onze afdelingskampioenschappen hebben bijvoorbeeld Polen en Canadezen deelgeno
men (een aantal van hen zijn na de bevrijding W. O. II in het zuiden blijven wonen, 
en een aantal woont er trouwens nog steeds) waarvan ik er één noem die beroemd 
stond om zijn schier onopvangbare service , namelijk de Pool Jurckiewicz, terwijl 
het toch ook duidelijk is dat nu, i n de zeventiger jaren , ook "buitenlanders" uit 
de categorie ·~astarbeiders" aangesloten kunnen zijn -en daadwerkelijk ook zijn-
bij n.t . t . b.-verenigingen , en mede daardoor deelnemen aan afdelingskampioenschappen . 

5. Uitsluiting ieder n . t.t . b . - lid ongeoorloofd en red . mening 

We geloven dat het ongeoorloofd, zelfs verwerpelijk is bepaalde nttb-leden uit te 
sluiten van hun krachtens dat lidmaatschap toekomende rechten, inclusief deelname 
aan nederlandse kampioenschappen , zelfs als dat lid niet is een deelnemer(ster), 
nederlander zijnde in de zin der wet , tenzij hier sluitende af spraken over bestaan 
in I.T . T . F . -verband (of ETTU-verb.?) 

Uitspraken in ons bondsblad van "de nederlandse kampioenschappen dienen voor de ne
derlanders te blijven" , kunnen slechts opgevat worden als een redactionele (of één
redakteurs) mening, en als zodanig kan die kretologie gerust gespuid worden natuur
lijk. Wij menen echter dat er meerdere gronden zijn , sportief-formele en sportief
morele, om ons gelukkiger te voelen met de kreet "de nederlandse kampioenschappen 
dienen in eerste instantie en dus belangrijkste instantie voor n.t . t . b .-leden te 
blijven !" 

Uitsluiting op grond van nationaliteit i s o .i. moreel verwerpelijk en heeft beslist 
ook kanten van formele aard d ie bij een eventuele, doch door ons voor 100% onver
hoopte , behandeling voor "een rechter" met vraagtekens omringd zullen worden. 

6. Kort Geding . . . altijd een onding 

Tenslotte hebben we juist in de laatste twee/drie seizoenen als n . t.t.b . wel meer 
"korte gedingen" wegens onzorgv1.lldigheid (een H.B .-lid heeft zelfs staande een 
bondsraadvergadering wel eens het woord "eigenwijsheid" geuit) verloren, met de no
dige financiêle gevolgen en .. • zelfs als je een kort geding als n.t . t.b . wêl wintJ 
kost het klaarblijkelijk nog geld ! 

Juist omdat eenieder in de n.t.t.b., die het goed met die organisatie meent , die 
n .t. t.b . moet behoeden voor "strafzaken " als je die ziet aankomen, heeft schri jver 
dezes op de bondsraadvergadering van 15.11.1975 dit H.B.-besluit ter sprake ge
bracht bij de rondvraag, mét het wijzen op eventuele juridische moeilijkheden "in 
de zin der wet", en mét de vraag of er voor dit soort nationale kampioenschappen 
slui tende regelingen bestonden in internationaal tafeltennisverband. Ook hebben we 
er toen op gewezen dat uit historisch oogpunt (geval Agnes-Simon op de algemene 
jaarvergadering 1959) geen reden aanwezig kon zijn om te handelen zoals in h.b.
besluit geregeld, bovendien hebben we er toen op gewezen dat volgens de uitgave 
"Atto" no .7 april 1960 pag.4 iets te lezen viel van 2 jaren in een land -domicilie 
hebben, alvorens te mogen uitkomen voor het betreffende land , doch dat dit betrek
king had op het uitkomen in interland-wedstrijden. 
Toen op die Bondsraadvergader ing kreeg ik het antwoord dat, voor zover bekend, 
niets op I . T.T.F .-niveau geregeld was. 
Uiteindelijk had deze interventie wel tot resultaat dat de bondsraad toch duidelijk 
te kennen gaf aan het H. B. dat in ieder geval eenmaal verworven rechten gerespecteerd 
en gehonoreerd dienden te worden. 
Niets · wees erop dat ook het H.B. dit zou willen nalaten, en alles wees erop dat het 
betreffende H. B.-besluit , door een aanvullend besluit of hoe danook , in die geest 
afgezwakt zou worden. 
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Daardoor zouden bijvoorbeeld speelsters als Nitisusanta en Wiliiams, resp. indone
sische en engelse nationaliteit , ook in de toekomst kunnen deelnemen, tenminste als 
zij op andere wedstrijdtechnische criteria daarvoor in aanmerking zouden komen. 

7 . Trevor Taylor 

In ieder geval werd daarmede "het algemene karakter" van het H. B. -besluit terugge
bracht tot op dat moment een enkel geval dat manifest was, namelijk het n . t.t . b.
lid Trevor Taylor heeft tot nu toe nog niet aan de nederlandse kampioenschappen 
deelgenomen. 
Om de lezers die zich van al dat "landelijk spelersgedoe" niets aantrekken en namen 
niets of weinig zegt , te informeren: Trevor Taylor is een speler met de engelse 
(britse) nationaliteit, die door de tafeltennisvereniging annex sponsor-uitzendbu
reau Tempo-Team aan het begin van het n.t.t . b.-seizoen 1975-1976 werd aangetrokken, 
naar mededelingen in ons bondsblad voor (voorlopig) twee seizoenen. 
We noemen de naam Trevor Taylor, mede omdat pub licaties in ons bondsorgaan melding 
maakten van de "Anti- Taylor-Wet", voor ons mocht het in het algemeen blijven, daar 
het vandaag Taylor is, morgen misschien een chinees die aangetrokken wordt, en over
morgen misschien een duitser . Jammer is het daarom dat in "Tafeltennis" nov . '75 pag.3 
bij het verslag van de Bondsraadsvergadering geen enkele achtergrond-informatie ge
geven wordt, waarom dit H. B.-besluit ter discussie gesteld werd . 
Maar goed, we geven toe dat de persoon Trevor Taylor de meest in het oog springende 
"benadeelde" zal zijn, als dit H.B.-besluit niet helemaal wordt teruggetrokken en 
we zullen hem daarom ook maar als voorbeeld blijven gebruiken in ons verdere betoog. 

8. Want j~ blijft nadenken ... . ... . 

a . Want je blijft nadenken over dat H.B.-besluit als je in "Tafeltennis" van dec . '75 
op pag.14 een artikeltje aantreft met als kop "Engelse opinie" waaruit je zou 

kunnen opmaken -aangenomen dat de inhoud van dat artikel op waarheid berust- dat 
Taylor geen lid is van een engelse club. zou je daaruit mogen en moeten concluderen 
dat hij ook wel niet aan de engelse kampioenschappen zal kunnen deelnemen ? 
Misschien hanteert de engelse bond wel een bepaling dat je lid moet zijn van een 
engelse vereniging? Konsekwentie zou kunnen zijn dat Taylor nergens aan nationale 
tateltenniskampioenschappen kan deelnemen, kennelijk wel aan internationale, zoals 
om de strijd om de wereldtitels. 

b . Want je blijft nadenken over dat H. B. - besluit als je Taylor wél opgenomen ziet 
staan in de landelijke senioren-ranglijst, want voor die ranglijst zijn de resul

taten op de nederlandse kampioenschappen toch één waarderingselement . Tenminste als 
we er nog iets van begrijpen . Wordt nu maar aangenomen dat hij nummer 1 zou zijn ge
worden? Of krijgen we twee ranglijsten, één met en één zonder buitenlanders? 
Zou dan toch nog die t . v.-criticus gelijk krijgen die laatst verklaarde dat naarma
te je niet op het volgende rijtje voorkomt; de betrouwbaarheid en het belang toe
neemt van de uitspraken: 1) politici 2)journalisten 3)statistici-rangli jstenmaniak
ken. Een wat bitter grapje natuurlijk . 

c. Want je blijft nadenken over dat H.B.-besluit als je Taylor ziet deelnemen aan 
de voorronden van de N.T.T.B.-Cup, want dan herinner je weer de uitgebreide 

schriftelijke "woordenwisselingen" in ons bondsorgaan van weleer, welke pro's en 
contra's behelsden voor de toekenning van de titel kampioen van Nederland aan de 
winnaar en wannares van de N.T.T.B.-Cup resp. Limburg-Coupe . 

d. Want je blijft nadenken over dat H. B.-besluit als je Taylor wel ziet acteren bij 
de demonstratie-wedstrijden bij het jubileum van de n .t.t. b . in Barneveld. Gaar

ne toegegeven, een wat gevoelsmatige kwestie 
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e. Want je blijft nadenken over dat H. B.-besluit als je in "Tafeltennis" enerzijds 
door de ene redacteur gesteld z.iet worden dat, door eventueel de nederlandse 

kampioenschappen "zuiver" te houden alleen voor nederlanders, dit geen protectie 
inhoudt voor de v . d.Helmen en de v.Slobbes, terwijl anderzijds door een andere re
dacteur de woorden gebezigd worden 

"Taylor slaat dermate een aardig tafeltennisballetje dat hij wel als de 
gedoodverfde kampioen van Nederland zou zijn te beschouwen" 

Echter , hoe je het draait of keert, door dat H.B .-besluit wordt er wèl een voor
recht geschonken aan de groep n . t.t.b.-leden die nederlander zijn in de zin der wet, 
bàven een andere groep n .t.t. b .-leden die dat niet zijn. De protectie vloeit hler 
automatisch uit voort ! 
Let wel , het is zeer goed mogelijk dat de eerste groep dit voorrecht zelf zelfs 
niet apprecieert doch gewoon "opgedrongen" krijgt, maar aan de feitelijke inhoud 
van het H.B.-besluit doet dit niets af , noch aan de eventuele gevolgen ervan. Ook 
de grootte van de tweede groep is onbelangrijk in dit verba'nd m.i. ! 

f . Want je blijft nadenken over dat H. B. -besluit als je constateert daardoor , dàt 
het kennelijk mogelijk is via een H. B.-besluit, de gelijkheid voor alle n.t.t.b.

leden qua rechten (en plichten), verankerd in onze n.t . t.b.-statuten en daaruit 
voortkomende andere n.t . t . b .-reglementen, een uitermate GROOT GOED, waar we aller
voorzichtigst mee moeten omspringen , te doorbreken. 

Minimaal zou dit een reglementswijziging (we zullen de statuten maar buiten schot 
houden, alhoewel daar alles voor te zeggen valt !) ingehouden moeten hebben, waar
door de hoogste instantie van de bond, de bondsraad , zich hierover beter had kunnen 
uitspreken . Kennel i jk heeft het H. B. dit om een of andere reden niet gewild, want 
"spoedeisends" om een H. B. -besluit hiervoor af te kondigen, kan ik niet ontdekken. 
In november 1975 had de kwestie of we "buitenlanders" lid van de n.t.t.b.-zijnde, 
verminderde rechten al dan niet moeten en kunnen geven, best op de agenda van de 
Bondsraad kunnen staan. Er zijn wel eens kwalitatief-mindere agendapunten aan bod 
gekomen! Publicatie van eeh dergelijk H. B. -besluit, uitgerekend in een juli/augus
tus uitgave van "Tafeltennis", lijkt wel iets op wegmoffelen, daar de verantwoorde
lijke functionaris natuurlijk uit ervaring zeer goed weet, dat dit nu niet de maan
den zijn waar de aandacht van het n . t.t . b .-kader op zijn hoogst ligt !! 
In ieder geval moeten "vreemdelingen" als ze zich aansluiten bij de n . t -.t.b . , 
VOORAF weten waar ze aan toe zijn en welke beperkende maatregelen, en mogelijkheden, 
voor hen gelden . 

g. Want je blijft nadenken over dat H. B . -besluit als je j e voorstelt dat Taylor bij-
voorbeeld een arbeidscontract getekend zou hebben bij zijn werkgever -ook al 

weet je er niets van , zoals ik , je kunt je toch wel in alle redelijkheid voors tel
len- alles bedoeld in de zin der wet en daarmede niet in strijd, waarbij hij zich 
verplicht deel te nemen aan .... "kompetitie-wedstrijden", "demonstraties" , "toer
nooien" en weet ik wat meer , maar ook aan de nederlandse kampioenschappen van de 
n.t . t.b ., wat di t laatste betreft wellicht niet zó onbelangrijk voor z ijn werkgever, 
tevens een reclame-sponsor zijnde ! 
Stel dat die werkgever/vereniging, mét Taylor , naar de nederlandse rechter stapt, 
dan zijn we er bepaald niet gerust op dat het argument van die werkgever/vereniging, 
dat hij zich beroept op de nederlandse wet waarin zoiets als "vr i jheid op arbe i d en 
maatschappelijk verkeer" gegarandeerd wordt , voor die rechter nie t zwaarder weegt 
dan het op een dergelijke wijze zoals bovengeschetst tot stand gekomen H.B.-besluit! 
Tenslotte kennen we zeer recentelijk in Nederland toch de uitspraak van een rechter
lijke instantie van de schaatster, die , zichzelf ook schaats-stèr vindende , het 
recht toegewezen kreeg, aan bepaalde kwalificatie-wedstrijden t e mogen deelnemen , 
ondanks een eerdere uitsluiting van het bestuur van haar bond . 
En wat te denken van het "K . N.V . B . -schoeisel-arrest" , om het zo maar te no·em'en; 
een zeer recente uitspraak waarbij het de K. N. V. B. ontzegd werd , bepaalde spelers 
te verplichten tot het dragen van een bepaald merk schoeisel bij bepaalde wedstrij
den. 
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Wat dit met Taylor te maken heeft? 
Natuurlijk weten we wel dat die gevallen niet identiek zijn, als dat gevallen ooit 
kunnen zijn. Natuurlijk zien we duidelijk dat het hier om "nederlanders" gaat in de 
zin der wet, die al dan niet in het gelijk gesteld worden. 
Wat je eruit kunt halen is de richting waarin het juridisch denken in de nederland
se rechtspraak zich beweegt, een richting waarin op de eerste plaats gekeken wordt, 
en recht gesproken wordt, of de vrijheid van het individu niet aangetast wordt. 
Een richting overigens die ook af te lezen valt uit de gehele maatschappelijke 
ontwikkelingen die gaande zijn!! 
Het maakt daarbij niet zo heel veel uit of je met nederlanders of buitenlanders te 
maken hebt, want een verbinding leggen naar reeds fungerende europese, zelfs mondia
le, rechtsafspraken die van toepassing verklaard zouden kunnen worden, lijkt niet 
zo heel moeilijk voor een gewiekst advocaat ! 
Dit alles ook te bezien in het licht van het feit dat Taylor kennelijk vóór in
schrijving in het n.t.t.b.-ledenregister, niet op de hoogte kon zijn van een derge
lijk onderhavig H.B·;·-besluit en ook dat er geen "sluitende" regelingen zijn in 
europees tafeltennisverband of mondiaal tafeltennisverband. Die "sluitendheid" 
niet dan alleen bedoeld in intern tafeltenniswereldverband, maar die moet uiteraard 
ook voldoen aan europese/mondiale rechtopvattingen en niet in strijd met allerlei 
Verdragen. 

9. Staat ons (de n.t.t.b.) nog meer te wachten? 

Je kunt je natuurlijk afvragen of er nog meer H.B.-besluiten te verwachten zijn, 
die bijvoorbeeld regelen of er per kompetitie-team één of twee buitenlanders opge
steld mogen worden. 
De tafeltennissport, zo is me tenminste altijd voorgehouden, is geen teamsport te 
noemen, zelfs al groeperen we in de kompetitie de individu'en tot in nederland al
thans, een driemansformatie. 
De invloed van één speler in een nederlands team in de kompetitie is tot treurens 
toe besproken, maar tot een andere doorbraak is het in nederland althans nooit ge
komen. 
Derhalve lijkt er niet zo heel veel verschil of een buitenlander kampioen van neder
land wordt op een toernooi, of dat hij kampioen van nederland wordt in een . team. 
Immers van teamsport kan nauwelijks of niet gesproken worden! 
Je kunt je natuurlijk afvragen of er nog meer H.B.-besluiten te verwachten zijn, 
die bijvoorbeeld de controle regelen op het nationaliteits-principe. 
Gaan we de computer ook nog belasten met het NL-paspoortnummer ? 
Immers, als we de nederlandse kampioenschappen gaan openstellen voor alle soorten 
licentie-houders (A,B,C,D,E,F,G,H ..•. ), en mede daardoor een veel groter belang 
kunnen geven als afdelingsbesturen aan afdelingskampioenschappen, treft het huidige 
H.B.-besluit direct ook de afdelingskampioenschappen, dat we ons daar wel van be
wust zijn ! 
Zien we dan in de n.t.t.b. niet in dat juist uitgesproken in ons land, een onder
scheid maken tussen nationaliteiten, een uitgesproken hachelijke zaak is omdat 
juist in de nederlandse maatschappij vele groepen nationaliteiten aanwezig zijn 
We noemden reeds Polen en Canadezen die na de tweede wereldoorlog hier zijn geble
ven en er nog zijn, we noemden reeds de gehele categorie, die we met een rotwoord 
m.i., "gastarbeiders" noemen, en tenslotte zijn er Surinamers en Indonesische Neder
landers en/of Molukkers die met hun nationaliteit geen raad weten en ..... de ontwik
kelingen van het aantrekken van "buitenlandse spelers" kun je betreuren, doch tegen
houden nauwelijks. 
We kunnen leren, als we willen, van de problemen van andere sporten met allerlei 
paspoort-akkefietjes, zoals voetballers in wat zuidelijker landen, of in nederland 
bij de baskett-ballers of ijshockey, om er slechts enkele te noemen. 
Als we niet oppassen steken we ons als n.t.t.b. binnen de kortste keren in een wes
pennest, dat ons niet goed zal bekomen. 
Een remedie om geen al te grote steken op te lopen zou wellicht kunnen zijn het 
lidmaatschap van de nationale bond de alles- en alleenbepalende factor te doen zijn, 
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en snel de gehele zaak aanhangig te maken, daar waar die zaak thuishoort en dat is, 
menen wij, op mondiaal tafeltennisniveau. 

10. Resumé over het gewraakte H.B.-besluit. 

voldoet nauwelijks of niet aan in nederland gangbare rechtopvattingen ten aanzien 
van het individu. 

- waarschijnlijk lijkt dat bij een onverhoopt doch mogelijk te achten kort geding 
we als n.t.t.b. harde noten te kraken krijgen, misschien een dergelijk onverhoopt 
kort geding wel verliezen 

- valt niet uit de historie in de n.t.t.b. te verklaren, eerder geeft die historie 
het tegendeel aan 

- op geen enkele wijze is nagegaan of dit besluit appeleert aan het meerderheidsge
voelen in de n.t.t.b. 

- het belang van het geregelde onderwerp lijkt zo groot, tevens ook allerlei konse
kwenties, dat een normale democratische gereglementeerde gang afgelegd had moeten 
worden via een bondsraadsvergadering 

- voldoet niet aan het in onze statuten verankerde gelijkberechtingsprincipe voor 
alle n.t.t.b.-leden 

- geeft totaal geen verklarend tekstonderdeel en geeft niet aan, dat wanneer het 
niet zou zijn afgekondigd, iemands ander belang daadwerkelijk en gemotiveerd ge
schaad zou zijn geworden 

- geeft niet aan waarom nederlandse kampioenschappen van een dergelijke importantie 
zijn, dat hiervoor n.t.t.b.'ers, niet-zijnde nederlander in de zin der wet, spe
ciaal uitgeschakeld moeten worden 

- relateert op geen enkele wijze naar internationale regelingen 
ademt een "nationaliteiten-apartheid" uit, die vooralsnog zonder enige verdere 
argumentatie en internationale regelingen, in 1976 niet meer te tolereren valt, 
mede en niet het onbelangrijkste, uit moreel opzicht. 

11. Slotoordeel 

Als we in de n.t.t.b. aksepteren dat niet-nederlanders lid worden van de n.t.t.b., 
zullen we uiterst voorzichtig moeten handelen bij het opleggen van beperkende 
maatregelen voor die categorie n.t.t.b.-leden. Dit H.B.-besluit is kennelijk haas
tig in elkaar getimmerd, mist daardoor toch wel een aantal elementen waaraan een 
H.B.-besluit redelijkerwijze moet voldoen en roept werkelijk de vraag op of we 
straks bij de nederlandse tafeltenniskampioenschappen 1976 van de n.t.t.b., in de 
hoogste klassen, nu wel werkelijk ware kampioenen van de n.t.t.b. te zien krijgen, 
in zowel heren-enkel, heren-dubbel, gemengd-dubbel, misschien zelfs ook in dames
enkel en dames-dubbel 

Dit H.B.-besluit mist alle kwaliteit om H.B.-besluit te mogen heten!! 

C.Hobbelen, voorzitter afd. 
Brabant v.d.NTTB. 

Naschrift 

Omdat je als voorzitter van een afdeling reglementair tevens lid bent van de Bonds
raad, mag de lezer dit artikel tevens zien als een soort verantwoording afleggen 
t.o.v. de brabantse tafeltennisgemeenschap over het doen en laten van die vertegen
woordiger uit Brabant in de Bondsraad. Bij tijd en wijle eigenlijk wel noodzakelijk. 
wat de inhoud van het artikel betreft moet ik de lezer mededelen totaal verrast te 
zijn over de stukken die namens het Hoofdbestuur verzonden zijn, waarmede ik bedoel 
het inschrijfformulier voor de nederlandse. Doodgemoedereerd staat er "alleen open 
voor hen die nederlander zijn" met totale minachting van datgene waarvan ik dacht 
dat dit op de Bondsraad "moreel" was afgesproken!! 
Leest u, als u nog zin hebt, de laatste zinnen uit 11 6 11 er nog maar eens op na. 

Hobbelen 
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