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ORGAAN van de N.T.T.B. afd. BRABANT 

REDAKTIE 'ION VAN HAPPEN , Postbus 81 4760 AB ZEVENBERGEN 

JAARGANG 27 NUMMER 6 oktober .1980 

· voORWOORD 

Zoals gebrulkelijk · verschijnt in oktober de Mixed 

weer aan het begin van een nieuw seizoen. Een nieuw 

seizoen mèt eigenlijk ook een nieuwe redakteur Mixed. 

In de bestuurssamenstelling voor dit seizoen kunt U 

lezen, dat Bert van Dijk de redaktie overneemt. 

Helaas heeft hij wegens ziekte deze taak nog niet op 

zich kunnen nemen. Ondergetekende is daarom bereid 

om tot het verschijnen van het novembernummer de redaktie 

te voeren. 



Ook met ingang van dit seizoen kent Mixed voortaan vaste 

verschijningsdata. Kopy dient voortaan de eerste vrijdag 

van de maand in het bezit te zijn van de redaktie. 

Veertien dagen later zal hij dan verschijnen. In de maand 

december verschijnt Mixed niet. Dan zal alleen een extra 

uitgave verschijnen met daarin opgenomen de eindstanden en 

persoonlijke prestaties van de kompetitie. Een dergelijk 

nummer zal ook in april worden uitgebracht. 

Volledigheidshalve treft U hieronder het volledige schema 

aan: 

inleveren kopy tot: verschijningsdatum: 

7 november 1980 21 november 1980 

2 januari 1981 16 januari 1981 

6 februari 1981 20 februari 1981 

6 maart 1981 20 maart 1981 

3 april 1981 17 april 1981 

1 mei 1981 15 mei 1981 

5 juni 1981 19 juni 1981 

Het afdelingsbestuur hoopt hiermede een goede rekwente 

verschijning van het afdelingsorgaan te bereiken. 

Reeds twee jaar vraagt de redaktie vrijwilligers voor het 

vormen van een redaktie-kommissie Mixed. Tot op heden zijn 

er echter nog geen reakties op gekomen. Als ik de inhoud 

en kwaliteit van de verschillende clubbladen bekijk, ben 

ik van mening dat er bij de verenigingen zeker kapabele 

personen aanwezig moeten zijn, die hiertoe in staat zijn. 

Ik zou zeggen dames en heren redakteuren, schroom U niet, 

zoek kontakt met mij en besteed enige (3 à 4) _uren in de 

maand aan een dergelijk kommissie-schap. Waarschijnlijk 

kunt U ook meehelpen de leesbaarheid van ons eigen afdelings

orgaan verder te verbeteren. De technische moeilijkheden 

zijn , met het gebruik van offset apparatuur, zeker aanwezig. 

Ton van Happen, 

redakteur (a.i.) 

Kopy insturen voor de volgende Mixed: v66r 7 november a.s. 

\, 

" 
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o_l_f_i __ c_J __ V I.e. 1n e cl e d_ e 1 l ng e_ n 
BESTUURSSAMENSTELLING SEIZOEN 1980/1981. 

C. Hobbelen, Schout Backstraat 34, 5037 MK Tilburg, tel. 013-673423 
voorzitter - akkomodatiezaken - rekreatietoernooien 

Tb. de Jonge, Dr. de Ramlaan 6, 4624 VL Bergen op Zoom, tel. 01640-34112 
sekretaris - vice-voorzitter 

P. van Iersel,Noordhoekring 55, 5038 GB Tilburg, tel. 013-426900 
penningmeester 

A. Jonkers, Burg.Philipsenstraat 19, 5051 CP Goirle, tel. 013-344780 
A.C.L. 

N. van Erp, Begijnenstraat 45, 5341 BC Oss, tel. 04120-32106 
A.J.C.L./Jeugdzaken 

B. van Dijk, Bisschop Aelenstraat 35, 5046 EA Tilburg, tel. 013-424657 
Opleidingen - redaktie Mixed 

F. Geubbels, Deelenstraat 5, 5708 KJ Helmond, tel. 04920-43664 
Toernooien, licenties, materiaalkeuring, afd. ontmoetingen, 
seniorenachtkampen, scholierenkampioenschappen 

T. van Happen,Postbus 81, 4760 AB Zevenbergen, tel. 01680-27714 
technische zaken 

A. Rooymans, Olmebeek 14, 5501 CC Veldhoven, tel. 040-535457 
bekerkompetitie senioren - reglementen - subsidie/juridische 
zaken 

Samenstelling sfdelingskomnissies: 

Kompetitiekommissie senioren 

A. Jonkers, Burg.Philipsenstraat 
M. v/d Weegen Neptunusstraat 17, 
L. Snoeijs Hoogeind 46 
H. v/d Linden Dr.A.Zijlmansstraat 

Jeugdkommissie: 

N. van Erp Begijnenstraat 45 
J. Holten Orduynenstraat 68 
P. Theuns Ossendrechtseweg 
W. de Kort Wilgengaard 16 
J. van Hoof Narcislaan 20 
P. Kil Julianastraat 40 
R. Trum Goudenregenstraat 

Technischè kómmissie: 

T. van Happen Postbus 81 
W. Hansen Adelaar 14 
H. Boute Puccinihof 673 

K.óJililissie T & w. 
F. Geuóóels 
J. Maas 
A. de Rijk 

Deelenstraat 5 
Odilîadonk 21 
Dahliastraat 17a 

KóDlilissiè P & P: 

31 

68 

19, 5051 CP Goirle tel. 
5842 AL Tilburg " 
4817 EM Breda " 

30, 5531 GG Bladel " 

013-344780 
013-685880 
076-142016 
04977-3531 

5341 BC Oss " 04120-32106 
5231 ND Den Bosch 073-412285 
4631 BB Hoogerheide 01646-2777 
5051 XT Goirle 013-345670 
5595 EG Leende 04906-2002 
4651 BZ Steenbergen 01670-63547 
St.Michielsgestel 04105-4749 (0) 

04105-3211 (A) 

4760 AB Zevenbergen 01680-27714 
5348 EK Oss 04120-29678 
5049 GW Tilburg 013-551469 

5708 KJ Helmond 04920-43664 
Roosendaal 01650-41590 

4711 ES St.Willebrord01653-4645 

P. Rombouts 
S. Wens 
T.v.Happen 

1!aarten Trompstraat 44 
Oude Terheydenseweg 17 
Postbus 81 

5262 VM Vught 
4815 CM Breda 

073-560190 
076-877969 

4760 AB Zevenbergen 01680-27714 



4 

GEBRUIK "DOUBLE CIRCLE" - TAFELTENNISBALLEN. 

Middels een door het Hoofdbestuur verleende dispensatie is het de verenigingen 
in de afdeling Brabant toegestaan tijdens kompetitiewedstrijden in de afdelings
kompetitie gebruik te maken van "double-circle"-ballen. Deze dispensatie is ver
leend tot uiterlijk 3I december I980. Deze dispensatie geldt niet voor teams, uit
komende in de landelijke kompetitie!! 
Met ingang van I januari 1981 is alleen het gebruik van "DOUBLE CIRCLE RUCANOR" 
of andere goedgekeurde ballen toegestaan. 

Onderscheidingen: 

In de achterliggende periode zijn de navolgende onderscheidingen uitgereikt: 

C. Hobbelen te Tilburg: het ere-lidmaatschap van de afd. Brabant wegens 25 jaar 
lid van het afdelingsbestuur. 

F. Pudelko te Eindhoven: lid in de ereraad in brons wegens 50 jaar aktief tafel
tennis 

G.Beurskens te Eindhoven: lidmaatschap van verdienste van de afd. Brabant wegens 
5! jaar A.C.L. van de afdeling. 

Bekerkompetitie senioren 

Onderstaand gelieve U aan te treffen het programma m.b.t. de Ie ronde beker
kompetitie 2e divisie, alsmede de speelschema's voor elke divisie. 

Ik maak U erop attent dat BEIDE verenigingen het wedstrijdformulier aan mij 
dienen op te zenden. 

Het speelschema ziet er als volgt uit, de wedstrijden dienen vóór de genoem
de data gespeeld te zijn. 

dames mixed Ie divisie 2e divisie 

Je ronde 18-12-'80 I8-12-'80 I8-I2-'80 23-I0-'80 
2e ronde 22-0l-'8I 22-0I-'81 22-0I-'81 20-II-'80 
3e ronde 26-02-'8I 26-02-'81 26-02.:... '81 18-I2-'80 
4e ronde 22-0I-'8I 
5e ronde 26-02-'81 

· !-finale 26-03-'8I 26-03-'8I 26 - 03-'81 26-03-'8I 
finale april '8I april '8 I april '81 april '81 

Bij loting is bepaald dat de finales Ie divisie heren en dames zullen worden 
gehouden te Goirle (ttv Red Star 58) en de finales mixed en 2e divisie heren in 
Oss zullen worden gespeeld (ttv O.T.T.C.). 

Programma Je ronde 2e divisie (te spelen vóór 23-10-'80). 

200 Never Down -2 Zwaantjes - 3 
20I Meppers -I de Kuub -I 
202 Een en Twintig -2 TTCV/Rath -1 
203 Treffers -1 Geldrop -2 
204 Renata -3 Nikon -3 
205 Red Star - 2 Sios West -3 
206 Sios West -1 Deso -4 
207 Deso -2 TCS -1 

De niet genoemde teams zijn voor de Ie ronde vrijgesteld. 

Ik wens U sportieve en succesvolle wedstrijden toe. 

A. Rooijmans (bekerkomp.leider) 
Olmebeek 14 
5501 CL Veldhoven 

040-535457 

\, 
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Ingevolge het verzoek van het bestuurslid van de t.t.v. P.S.V./Cathrien te Eindhoven 
i.c. de heer Beurskens gelieve U onderstaand een opgave aan te treffen inzake de 
gemaakte kosten m.b.t. het competitiebulletin "Rond de Tafel" over het sei zoen 79/80. 

bulletin papier stencils enveloppen 
1 9,35 4,-- 11,50 
2 7,05 2,20 11,50 
3 9,35 4,-- 11 ,50 
4 9,35 4 --' . 11, 50 
5 7,05 2,20 11,50 
6 30' 10 5,50 12,80 
7 9,35 4,40 11,50 
8 6' 10 4,40 11 ,50 
9 6,25 2,20 11'50 

10 6,25 2,20 11 '50 
11 3' 15 2,20 5,80 
12 6,25 2,20 11,50 
13 20,80 8,80 12,--
14 9' 15 3,30 12,80 
15 10,90 4,40 12 ,80 
16 10,90 4,40 12,80 
17 7,30 2,20 12,80 
18 14,60 5,50 12,80 
19 7,30 2,20 12,80 
20 3,65 2, 10 12,80 
21 6,25 2,20 12,80 
22 6,25 2,20 12,80 
23 63,65 28,30 12,80 

270,35 105,10 273,60 
15% toeslag 40,55 15 '77 41,04 

310 '90 120,87 314 , 64 
18% btw 55,97 21'76 56,64 

366,87 142,63 371,28 
=c:==== ====-= ·==•== 

Totaal papierkosten 366,87 
stencils 142,63 
enveloppen 371'28 
portokosten 2.187, 10 

3.067,88 
===az==:n:: 

Volgens het jaarverslag over het afgelopen seizoen werd 
inzake het competitiebulletin betaald 
Per 30 april 1980 nog te betalen 

porto 
86,20 
47,20 
84,40 
85,40 
50,90 
86,20 
85,40 
51,30 
96,20 

108,35 
110,85 
178,50 
11 J , 30 
108,50 
108,50 
103,20 
68,40 

117 '80 
83,80 
61,60 

114, 30 
100,40 
148,40 

2.187,10 

aan het afd.bondsburo 
! 2.017 , 27 
- 1.050 ,61 
! 3.067,88 
====--=--= 

Ik neem aan, dat de op de jaarvergadering gestelde vraag naar genoegen i s 
beantwoord en beschouw de discussie - onder dankzegging aan de vragens t e ller 
voor het genoten extra werk - als gesloten. 

P. van Iersel 
penningmeester. 

\, 
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Finale afd. Brabant Nationale Jeugdachtkampen 

Dit jaar is gestart met een "nieuwe opzet" van de Nationale Jeugdachtkampen in de 
afdeling. Inschrijving stond namelijk alleen open voor spelers en speelsters met 
een A of B-licentie. Doel hiervan was deze groep in het begin van het seizoen n iet 
te veel te belasten in het toch al overvolle progran:ma. De praktijk was bovendien, 
dat tovh alleen deze spelers zich wisten te plaatsen voor de regionale r onde. 
Op een enkel schoonheidsfoutje na van de organisatie, kan gesteld worden dat di t 
sys t e em geslaagd is. 

Omdat het aantal B-spelers(-sters) per leeftijdskategorie nogal verschillend i s , 
moest in somnige klassen een voorronde worden gespeeld. 

Tijdens de finale waren er weinig verrassingen te noteren. Dit wil overigens niet 
zeggen, dat er geen spanning was tijdens de vele wedstrijden. Bijna in iedere klas
se was het wel zo, dat er 2 of 3 gelijkgeëindigden waren. Een teken,dat de s terkte
verhoudingen veelal niet ver uit elkaar liggen. Mijn konklusie is dan ook, da t 
Brabant nog steeds in de breedte groeit. Dit blijkt ook uit het nog steeds toene
mende .aantal A-spelers en speelsters . In hoeverre Brabant zich kan meten met de 
topspelers uit andere afdelingen,zal al blijken tijdens de regionale ronde op zon
dag 26 oktober a.s. te Oss. 

Tot slot nog een opmerking over onze welpen. Hier waren geen eisen gesteld aan 
deelname . Inschrijving stond dus voor iedereen open. Het was dan ook verheugend 
te konstateren, dat er ten opzichte van het vorig seizoen meer deelnemers waren. \, 
Met de pas gestarte afdelingstraining in het achterhoofd,zijn de verrichtingen van 
deze spelers en speelsters hoog gespannen. 

-+ 

EINDSTANDEN FINALE AFDELINGSRONDE NATIONALE JEUGDACHTKAMPEN 21 SEPTEMBER 1980 -

Meisjes junioren Jongens junioren ,,. 
1. D. Willemse O.T . T.C . 8-8 1. J. Hendriks J . C.V. 6-6 
2. M. Schuurkens O.T.T.C. 8-7 2. w. Cuypers OTTC 6-5 
3. A. Chambon PSV/C. 8-6 3. L. van Iersel J.C.V. 6-3 
4. L. de Prenter Hotak 68 8-5 4. E. Willems en V.Versa 64 6-3 
5. Y. d'Haens Hotak 68 8-4 5. H. Swinkels TTCV/R. 6-3 
6. K. v. Hooydonk Belcrum 8-2 6. M. Assman V.Versa ' 64 6-1 
7. r. v. Eekelen N.Despair 8-2 7. P. v. Gorp Irene 6-0 
8. D. v . Schendel Belcrum 8-1 8. M. Emmerik Belcrum uitgev. 
9. L. Klemans Belcrum 8-1 

Meisjes as2iranten 
Jonsens asEiranten 
1. E. Noor OTTC 8-8 

1. W. v. Veen Irene 7-6 2. R. Paetzel Irene 8-6 
2. A. Vermeulen Meppers 7-5 3. P. Frij ters Back Hands 8-6 
3. J. Welten TCS 7-5 4. F. Raaymakers Ho tak '68 8-5 
4. c. Boute Irene 7-5 5. P. Daas J.C.V. 8-4 
5. s. Bult PSV/C. 7-3 6. E. Kuyper Ho tak '68 8-3 
6. J. Segers Stiphout 7-2 7. R. de Haas Ho tak '68 8-2 
7. J. Kleiss OTTC 7-2 8. L. de Beer Red Star '58 8-2 
8. c. Verhuls t Achilles 7-0 9. R. v.d. Camp O.T.T.C. 8-0 

Méisjes 2uEillen jongens EuEillen 
L B. v . 'Veen Irene 3-3 l. F. Boute Irene 7-7 
2. y. de Prenter Ho tak 68 3-1 2" Î · Boon Irene 7-6 
3. u. 'V.d. Boom V.Versa 51 3-1 3. J. Verhulst J.C.V. 7-5 
4. K. Appels Ho tak '68 3-l 4. P. Baremans Back Hands 7-4 

5. c. v.d. Heuvel Geldrop 7-3 
Máisjes we12en 6. P. Noor OTTC 7-2 
1. P. de Groot Stiphout 5-5 7. P. van Hout PSV/C. 7-1 
2. E. Noor OTTC 5-4 8. M. Cuypers OTTC 7-0 
3. E. Schuurman Irene 5-2 9. N. v. El zakker Ho tak '68 gebless. 
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Meisjes welpen Jongens welEen 
4. A. Verdult v.v. '51 5-2 1. R. van Elzakker Ho tak '68 5-5 
5. P. Franke Tornado 5-2 2. F. van Sprang Irene 5-4 
6. s. Paetzel Irene 5-0 3. J. Grinwis Back Hands 5-:3 

4. W. Nij kamp Belcrum 5-2 
5. R. van Os Stiphout 5-1 
6. R. v.d. Vorst Vice Versa'51 5-0 

Ton van Happen. 

Technische ko:mm.issie 

Met ingang van het lopende seizoen is door het afdelingsbestuur een technische 
ko:mm.issie ingesteld. Deze ko:mm.issie gaat zich bezig houden met technisch werk in 
de afd·eling, in de meest brede zin van het woord. 
Een greep uit het takenpakket is: 
- organiseren van afdelingstrainingen voor de verschillende groepen en leeftijds

kategorieën; 
thema-avonden organiseren in de vorm van bijscholing voor de gediplomeerde trai
ners in de afdeling(in samenwerking met funktionaris opleidingen) 

- maken van selekties voor verschillende afdelingsontmoetingen 
- andere aktiviteiten die het technisch werk i n de afdeling bevorderen. 

Tijdens de afdelingsledenvergadering van 12 september j . l. is gevraagd een toelich
ting te geven op de begroting van de technische kommissie. Toegezegd is deze in de 
eerstkomende Mixed te geven. 
Hieronder zal ik daarom de plannen en aktiviteiten van de technische kommissie 
voor dit seizoen weergeven . 

AfdelingspuEillen- en welpentraining 
Op 2 plaatsen in de afdeling is in september j.l. een wekelijkse afdelingstraining 
voor pupillen en welpen van start gegaan. 
Deze trainingen worden gegeven te: 
-Eindhoven, woensdagavond o.l.v. Rob Zwartjens; 
-Bergen op Zoom, donderdag,donderdagavond o.l.v . Ton van Oevelen 
Beide groepen zijn samengesteld 12 spelers en speelsters, die geselekteerd ziJn 
naar aanleiding van testtrainingen, die op zaterdag 7 juni j.l. zijn georganiseerd. 
Ten behoeve van de trainingen is een plan opgesteld, waarin is aangegeven wat de 
bedoeling is van deze trainingen. In het kort komt dit hierop neer: 
- aansluiting vinden bij de bondstrainingen 
- doorstroming voor spelers die in aanmerking komen voor bondstraining. 
- opvang spelers die tussentijds van bondstraining terugkomen 
- ondersteuning van verenigings pupillen- en welpentraining. 
Om voor een goede doorstroming naar de bondstraining te kunnen zorgen, zal het 
noodzakelijk zijn, dat spelers die voor de bondstraining in aanmerking wensen te 
komen, aan de afdelingstraining deelnemen . 
Deze regel zal met ingang van het volgende seizoen worden doorgevoerd. 
Degenen die belangstelling hebben voor dit plan, kunnen dit bij mij aanvragen. 

Dagtrainingen voor top jeugd en jongere senioren 
In tegenstelling tot de werelijkse afdelingspupillen- en welpentraining zullen 
voor onze top jeugd aangevuld met jongere senioren, een 5-tal trainingsdagen wor
den georganiseerd. Deze zullen op een aantal 11vrije" zondagen worden gehouden. Be
keken wordt nog of deze op een centrale of op verschillende (2 à 3) plaatsen in 
de afdeling zullen plaatsvinden . Begin november volgen hierover nadere mededelingen 
omtrent selekties en trainingsdata. 

Bijscholing technisch kader 
Dit jaar zal worden gestart met het organiseren van één of twee thema-avonden voor 
het technisch kader in de afdeling. Elders in dit blad wordt nadere informatie ge
geven over een eerste bijeenkomst op vrijdag 12 december a.s. 
Doel van deze avonden zal zijn: 

\ , 
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- volgen van nieuwe ontwikkelingen op tafeltennistechnisch gebied; 
- uitwisseling van persoonlijke ervaringen als trainer en de daarbij ervaren 

problemen in de praktijk 
- analyseren van slagen nrs c.q. slagen kombinaties; 
- vermeerdering van theoretische en praktische kennis 
Deze aktiviteit vindt plaats in nauw overleg met de kommissaris opleidingen en 
wordt ondersteund door de staffunktionaris opleidingen van de bond. 
Nadere informatie over de eerste kaderbijeenkomst funktionarissen,technisch werk 
vindt u elders in dit blad. 

Tot zover een overzicht van de plannen van de technische kommissie 
de seizoen. Ik hoop hiermede de vragen hierover,gesteld tijdens de 
delingsjaarvergadering,voldoende te hebben beantwoord. 
Meer uitgewerkte plannen van de technische kommissie zullen t.z . t. 
ceerd. 

Ton van Happen, 
v z .techni sche kommissie 

voor het komen
afgelopen af-

worden gepubli-

.: 
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uit de clubblad en 
Het nieuwe seizoen staat bij vers chillende verenigingen ook in het kader van de 
11 voorbeschouwingen 11 op de kompetitie. 

Zo zijn de verwachtingen bij Kadans hoog gespannen met de nieuwe aanwinsten Cor 
van Empel en Jan Suiskens. Dat men in Best optimistisch is gestemd voor wat be
treft de te behalen kampioenschappen de ·komende jaren, blijkt uit het feit,dat 
er een paar honderd kampioensdiploma's met daarop gedeeltelijk het jaartal ge
drukt(19 .. ) . Dat belooft nog wat vóór het jaar 2000. 

T.C.S. laat in Dropshotje de spelers van het Ie team zelf aan het woord. (Top) 
sport en ontspanning blijken dan dicht bij elkaar te staan. 

Nikon geeft een uitgebreid verslag van een oefenwedstrijd tegen 11De Veluwe". 
Het nieuwbakken promotie ereklasse team uit Valkenswaard kon het niet bolwerken 
tegen de 3 gebroeders Van Spanje. Na een 2-2 tussenstand trok Nikon toch aan het 
kortste eind en verloor met 8-2. De verwachtingen van het Nikon-team zijn hoog
gespannen in de promotie-ereklasse. 

Voor de eerste maal ontving de redaktie het clubblad van D.E.S.O. uit Roos endaal, 
Smash genaamd. Hierin wordt veel aandacht geschonken aan het afscheid van Jac. van 
Oers als voorzitter. Bijna 25 jaar lang is hij de centrale figuur geweest in deze 
vereniging. 
In een (bescheiden) dankwoord blikt hij terug op het verleden van de vereniging. 
Dat het er in de jaren 50 anders aan toe ging in de N.T.T.B., bleek o.a. uit het 
feit,dat een team van DESO niet werd geaccepteerd in de kompetitie, omdat . ....•. 
alle spelers jonger waren dan 18 jaar. Zo ziet u maar;de tijden veranderen. 

Vrijdag 12 december 1980 
KADERBIJEENKOMST TECHNISCH KADER 

Vrijdagavond 12 december a.s. zal door de afdeling de eerste kaderbijeenkomst voor 
het technisch kader worden georganiseerd. Doel van deze avond is de praktische 
problemen,waarmee de verenigingstrainer te maken krijgt,te bespreken. 

Tijdens de vorig jaar gehouden enquête over het technisch werk in de afdeling is 
duidelijk gebleken, dat er behoefte bestaat aan één of meerdere kaderbijeenkom
sten per jaar. Eigenlijk is het niet geheel juist te spreken van kaderbijeenkom
sten. In feite is het een wezenlijk onderdeel van het opleidingswezen, zodat de 
benaming bijscholing beter op zijn plaats is. Zo zwaar hoeft u echter niet te til~ 
len aan de juiste benaming. Waar het om gaat is,dat we gezamenlijk praten over de 
problemen waar we als trainers mee te maken krijgen in de vereniging. Ervaringen 
kunnen worden uitgewisseld,nieuwe ideeën aangedragen,nieuwe ontwikkelingen nader 
besproken. Kortom, vele zaken die op een trainerskursus niet konden worden behan
deld,kunnen op een dergelijke avond, die helemaal gericht is op ervaringen 1n de 
praktijk worden besproken. 

Het is natuurlijk noodzakelijk, dat er een progrannna wordt opgesteld voor zo'n a
vond. Dat is gebeurd in nauw overleg met Theo Rieken,staffunktionaris opleidingen 
van de bond. De avond staat ook onder zijn leiding. 
Als thema is gekozen: 

OMLOPEN OM DE BACKHAND (OM DE AS) 
Voor dit thema is gekozen,omdat het veelvuldig in de praktijk wordt toegepast. 
Verschillende slagenkombinaties zijn denkbaar, zoals: 
BH-schuiven - FH openen, BH-contra FH contra of 
BH-contra - FH smash. 
Aandacht zal worden geschonken aan o.a . : 
- voetenwerk; 
- technische uitvoering; 

taktiek die er achter zit; 
- voor- en nadelen; 

\, 
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- mogelijkheden voor de tegenstqnders . 
Dit zijn grofweg een aantal punten,waaraan aandacht zal wo r den geschonken . Video
beelden zullen mede voor de nodige duidelijkheid zorgen . 

Dit thema is willekeuri g gekozen . Tijdens de eer ste bijeenkomst zal gezamenlijk 
worden bepaald welk thema de 2e avond centraal zal staan en wanneer die avond 
moet worden gehouden . 

De avond is bestemd voor alle gediplomeerde trainers . Dus, dames en heren trainers, 
noteer de datum vrijdag 12 december !9 80 alvast in uw agenda . 
In het novembernunnner van Mixed zullen nadere mededelingen volgen over de plaats 
en de aanvangstijd. 
Ook aan de bij mij bekende adressen van trainers zal half november een aparte uit
nodiging worden gezonden . 

Ton van Happen, 
voo r zitter technische konnnissie 

VAN DE PENNINGMEESTER: 
Van de navolgende verenigingen zijn de opgave-stroken (groen) abonnementen Mixed 
tot op heden niet ontvangen. 
Deze stroken waren gevoegd bij de uitnodiging voor de jaarvergadering afd . Brabant . 
Zolang deze strook niet is ontvangen hanter en wij voor wat betreft Mixed de laat
st gehanteerde adressenlijst. 
Het betreft de verenigingen. 
ATTV'71 - de Bron - BSM - Geenhoven - Hedilla - Henricus - Kruiskamp - de Kuub -
Roosendaal - SAZ - Top Scores - Deur ne . 

Wij verzoeken genoemde verenigingen de gevraagde gegevens per omgaande in te zen
den aan het afd.bondsburo NTTB afd . Brabant 

Postbus 1130 
4700 BC Roosendaal. 
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AFDELING HEEFT NIEUWE KOMMISSIE TOERNOOIEN EN WEDSTRIJDEN 

In het seizoen 1980-1981 is de afdeling Brabant een commissie rijker geworden, 
en wel de commissie toernooien en wedstrijden. Gezien het uitgebreide takenpak
ket nu en het nog grotere takenpakket in de toekomst, is een commissie ter onder
steuning van de CTW op zijn plaats. 

De commissie samenstelling is als volgt: 

Frans Geubbels, Deelenstraat 5, 5708 KJ Helmond. tel.: 04920-43664. 
- voorzitter/secretaris, toernooien, senioren licenties en 

basisscholieren toernooien, zaal- en materiaal keuringen. 
Ton van Happen, Zoetendaal 155, 4761 TT Zevenbergen. tel.: 01680-27714 

- jeugdmeerkampen voor A en B licenties op afdelings- en nationaal 
niveau. 

Jan Maas, Odiliadonk 21, 4707 TJ Roosendaal. tel.: 01650-41590 
- senioren licentie meerkampep. 

Toon de Rijk, Dahliastraat 17a, 4711 ES St. Willebrord. tel.: 01653-4645 
- jeugdmeerkampen voor C-spelers. 

Stan Wens, Oude Terheydenseweg 17, 4815 CM Breda. tel.: 076-877969 
- afdelingsontmoetingen 

Bondskaart en licenties. 

Onlangs hebt U de nieuwe bondskaarten voor het seizoen 1980-1981 van het 
bondsbureau ontvangen. De daarop vermelde licenties zijn van een aantal 
leden weggelaten of anders dan de licentie in het vorige seizoen. 
ATTENTIE: De licenties die nu op de bondskaarten vermeld staan, zijn niet 
meer geldig. Alleen de licenties die vermeld staan in het licentieboek 

~ van Brabant, wat op korte termijn zal uitkomen, zijn geldig voor dit sei
zoen. Leden die graag willen deelnemen aan een toernooi en niet weten wat 
hun huidige licentie is, kunnen deze telefonisch opvragen bij de CTW, F. 
Geubbels. 
Er komt een geheel nieuwe licentie registratie waarover U binnenkort meer 
nieuws zult vernemen. 

Wijzigen van licenties: 

Promotie: Er zijn drie redenen waarop een speler of speelster een hogere 
licentie krijgt of kan krijgen. 

1.: Bij het behalen van 6 toernooipunten. 
2.: Op aanvraag van het betreffende lid, met redenen beargumenteerd. 
3.: Wanneer de landelijke CTW m.b.t. de licenties A, Ben C en de 

afdelings CTW m.b.t. de licenties D t/-m H vindt dat iemand 
dient te promoveren. 

Degradatie: Een lagere licentie kan een lid krijgen om de volgende redenen: 

1. Op aanvraag van het betreffende lid, met redenen beargumenteerd. 
2. Wanneer de landelijke CTW of de afdelings CTW vinden dat een lid 

een lagere licentie moet krijgen. 

Dit licentie beleid is alleen van toepassing op de senioren-licenties. 

Frans Geubbels, 
ctw . 
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HET ZESDE ANDRE VAN DER MEIJSTOERNOOI 

Zoals de naam al zegt, werd dit jaar voor de zesde maal het A.v.d.Meijs
toernooi gehouden en wel op zaterdag 6 en zondag 7 september 1980. 
De organisatie was weer in handen van T.T.V. Red Star 1 58 uit Goirle. 
Bij de jeugd bestond de deelname uit 171 jongens en meisjes, welke zorg
den voor in totaal 395 inschrijvingen. Senioren waren er wat meer, na
melijk 178 deelnemers en 421 inschrijvingen. Een kleine teruggang, wat 
wij wijten aan het feit, dat de vakanties dit jaar wat later eindigden, 
en wij vanwege de start van de landelijke competitie, met ons toernooi 
een week eerder moesten verspelen. Daar komt dan nog bij, dat bij de 
jeugd in de maand september alle afdelings-voorrondes plaats moesten vin
den van de jeugdachtkampen. Dus veel verenigingen die nog niet aan de 
trainingen begonnen waren, en de sterke j~ugd welke de voorrondes voor 
de achtkampen moesten spelen. Dit was ook duidelijk aan de inschrij
vingen te zien, maar weinig sterke A en B jeugdspelers, en daartegen
over een sterke bezetting bij de landelijke senioren licenties A-B en 
C. Het was ook voor het eerst, dat de hoogste klasse de tijdsduur van 
het toernooi bepaalde. Beide dagen kon toch gesproken worden van een 
organisatorisch geslaagd toernooi, wat goed op tijdsduur bleef, zeker 
tot de halve finales. Bij de jongens ging de finale in de hoogste klasse 
tussen M. Assman van V.V.'64 en zijn clubgenoot E. Willemseen, welke 
door Assman werd gewonnen. Bij deaspiranten A/B ging de titel naar A. ~ 
Paetzel van Irene, die in de finale J.Wienen van Sibbe versloeg. Ook de 
pupillen A/B titel was voor Irene. F.Boute versloeg in de finale zijn 
kersverse teamgenoot TH.Boon. De welpen-titel ging naar F.v.Sprang van 
Irene, die in de finale J.Grin~is van Back Hands terug wees. 
De jeugd 1 titel was voor Swinkels van TTCV/R., terwijl de jeugd 2 ook 
voor F. Boute van Irene was. 
De jeugd 3 titel bij jongens ging naar P. Baremans van The Back Hands. 
De hoogste eer bij de meisjes was een onderonsje voor Quick 32 uit Hil
versum. Uiteindelijk bleef in de finale 2 Severins de baas over B. Wil
lems. De titel bij de aspiranten was voor S. Boute van Irene, terwijl de 
sterkste pupil bleek R. van Dam. Tenslotte was P. de Groot van Stiphout 
de sterkste welp. 
De titel bij de senioren in de S1 klasse ging naar een 8-speler, dit met 
deelname van 8 A-spelers. De man, die dit klaar speelde, was de jonge 
Te~po Team speler F. Rademakers, die op deze dag onverslaanbaar zou blij
ken. In de S-1-klasse versloeg hij in de finale Th.v.Gasteren van Nikon, 
in de B-klasse bond hij J.v.Unen van Irene aan zijn zegenkar, terwijl hij 
samen mat zijn clubgenoot E. Winnubst in de finale dubbel het Zeeuwse 
duo Wegman en Dumez versloegen. 
Bij de heren A. bleek W. Wegman in de finale te sterk voor J. Handgraaf, 

· terwijl C. Bollen in de C-klasse opvallend makkelijk van J. Hendriks 
won. Bij de dames ging de titel van de S-1 eveneens naar Tempo Team, N. 
Postuma versloeg in de finale namelijk H.v.Unen van Irene. De titel in 
de A/B-klasse was voor A. Kersten van Middelburg Zuid, zij versloeg in 
de finale haar teamgenote I.v.Osselaar. De titel in de C/D-klass~ was 
voor v. Keulen van JCV, die te sterk was voor M. Smulders van Red Star 
'58. De verenigingsprijs ging, evenals vorig jaar weer naar Irene uit 
Tilburg. Deze had bij de jeugd al een dusdanige voorsprong opgebouwd, 
dat zij niet meer in te halen waren. Met in totaal 60 puriten kwam deze 
beker weer in hun bezit. Tweede werd Nikon uit Valkenswaard met 34 punten. 
Al met al een geslaagd toernooi, hetgeen het volgend jaar zeker zijn 
vervolg zal krijgen. 
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De volledige uitslagen: 

Jongens jun. A/B 1. M.Assman, V.V.'64 
2. E.Willemsen, V.V.'64 

Jeugd 1 1.Swinkels,TTCV/R. 
2.M.Emmerik,Belcrum 

Jeugd 2 1.F.Boute,Irene 
2.R.Mertens, Sibbe 

Jeugd 3 1.P.Baremans, Back H. 
2.C . v.Beurden,Irene 

C. 1. L.Mertens, Sibbe 
2. M.Quint, N.Despair 

Asp. A/B 1. R. Paetzel, Irene 
2. J. Wienen, Sibbe 

C. 1. C.v.Beurden , Irene 
2. G.v.Doorn, B. Hands 

Pup. A/B 1. F. Boute, Irene 
2. Th. Boon, Irene 

C. 1. H. Smeets, Sibbe 
2. F.de Wit, Panningen 

Welpen 1. F.v.Sprang, Irene 

Dubbel jun. 
1.Wetzel-Ruyschop Quick'32 
2.v . Gorp-Boute Irene 

Aspiranten 

2 . J.Grinwis, Back Hands 

1.Paetzel-Boon Irene 
2.Broers-v.Sprang Irene 

Meisjes jun. 
1.S.Severins 
2.B.Willems 

Quic k 32 
Quick 32 

Asp. A/B 
1.S.Boute,Irene 
2.J.Welten,TCS 

c. 
1.J.Potting,Achilles 
2.E.Vermeer,Achilles 

Pup. A/B 
1.R.v.Dam,Sibbe 
2.J.Berkers,Koningslust 

c. 
1.J.Theeuwen,Koningslust 
2.L.Wijnands,Koningslust 

Welpen 
1.P.de Groot,Stiphout 
2.F.Berkers,Koningslust 

Senioren 
======= 
Heren A. 1.W.Wegman Wilno 

Pup . /welpen 
1 . Verstylen-Grinwis Back. H. 
2.Schers-Bartels Koningslust / 

Jeugd 1 1.C.Boute , Irene 
2.J.Welten,TCS 

Jeugd 2 1.J.Segers,Stiphout 
2.M.v.d.Poel,Stiphout 

Jeugd 3 1.P.de Groot,Stiphout 
2 . D.Janssen,Panningen 

Dubbel jun. 1.Willems-Severina 
2.Janssen-Sleeghs 

Asp. 1.Boute-Welten 
2.de Groot-Segers 

Pup. 1.Berkers-Duijf 
2.Theeuwen-Wijnands 

Welpen 1.Sheers-Boonekamp 
2.Smets-Berkers 

E. 1.T.Kole Nik on 

Irene 

Quick 32 
Panningen 
Irene/TCS 
Stiphout 
Konings lust 
Koningslust 
Koningslust 
Koningslust 

2.J.Handgraaf Nik on 2.P.v.d.Boogaart de Meppers 
B. 1 • F.Rademaker TT F. 1.J.Verholen de Meppers 

2.J.v.Unen Irene 2.M.v.d.Heyde Nik on 
c. 1.C.Bollen TTCV/R. G. 1.A.Verhappen Achilles 

2.J.Hendriks JCV 2.F.Smits Belcr um 
D. 1.J.Janssens Irene H. 1.M.v . Hoof S t i phout 

2.M.Gevers JCV 2.J.Roso Helmond 



S1 1.F.Rademaker TT 
2.Th.v.Gasteren Nikon 

S2 1.P.v.Gierbergen JCV 
2.P.v.Genegen Hotak 

S3 1.M.v.d.Heyde Nikon 
2.P.v.d.Bos Geldrop 
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Dubbel A/B 1.Rademaker-Winnubst 
2.Wegman-Dumez 

C/D 1.Hendriks-Cuij pe rs 
2.v .Pruissen-v.Gestel 

E/F 1.Vos-kole 
2.v.d.Heyde-Grij seels 

G/H 1.Kenti-Bos 
2.v.Bragt-v.d.Hoek 

Dam es A/B 

C/D 

S1 

S2 

1.A.Kersten 
2.I.v.Ossslaar 
1. v.Keulen 
2.M.Smulders 

1.N.Postuma 
2.H.v.Unen 

1. v.Keulen 
2. v.Gestel 

TT 
Wilno 
JCV/OTTC 
Lut o / PSV/C. 
Nik on 
Nik on 
Geldrop 
Irene 

M.Z. 
M.Z. 
JCV 
Red Star 1 58 

TT 
Irene 

JCV 
Red Star 1 58 

Dames Dubbel A/B 1.Postuma -Westra TT 
2.v.d.Ber ghe-d e Krijger Red Star 1 58 

C/D 1.Noppen-Mertens MZ . 
2.v.d.Ak e r -Schuurkens OTTC 

NTTB CUP EN LIMBURG COUPE OP 13-14 DECEMBER IN OSS. 

I.v.m. het 40-jarig jubileum van OTTC i n januari 1981 zal deze vereni
ging op 13-14 december de finale s om de NTTB Cup en Limburg Coupe or
ganiseren. Hieraan wordt deelgenomen door de Top 10 Dames en Heren. 
U kunt hiervoor nu reeds entreekaarten bestellen onder gelijktijdige 
betalingen . 
Bij: 
Hr. A.v.d. Heyden, Heischouw 31, 5345 XV, Oss, tel. 04120 - 36327. 
Rek.nr. Slavenburgs Bank Oss Rek.nr. 644550872 
Giro nr. " " 1586300 

De entree prijzen zijn: volwassen J5,-
jeugd t/m 12 jaar J1,50. 

• 

" 

\, 
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N. T.T. B. afdeling BRABANT. 

EVENEMENTENAGENDA 1980 - 1981 

dat um: plaats: 

za.06 - 09-80 Goirle 
zo.07-09-80 

za .1 3-0 9-80 Eindhoven 

wo.17-09 - 80 Schijndel 

zo.14-09-80 Tilburg 

zo.21 - 09-80 Tilburg 

zo .2 8- 09-80 Oen Bosch 

zo.12 -1 0-80 Oudenbosch 

vr.17 - 10-80/ Den Haag 
zo .19-10-80 

za .25-10-80 Helmond 
zo.26-10-80 

zo 26-10-80 Oss 

zo.02-11-80 Lier 

za.29-11 -80 Veenendaal 
zo . 30 -11-80 

Commissaris Toernooien en Wedstrijden 
C. T.W. 
afd. Brabant 

De Heer F.Geubbels,Deelenstraat 5,5708 KJ Helmond 
tel: 04920-43664 

naam evenement: 

Be A.v.d. Meijstoernooi 

Ranontafeltennistoernooi 

interland: Nederland-Polen 

1e ronde Jeugdmeerkampen voor AenB spelers 
en welpen van de Afd. Brabant. 

Finale Brabantse Jeugdmeerkampen(zie boven) 

13e Hertogstadtoernooi 

Zui d Nederlandse Bekerfinales voor Here n 

Open Nederlandse Kampioenschappen 1980 

Open Helmondse Kampioenschappen 1980 

Regionale ronden jeugd meerkampen 

Afdelingsontmoeting Antwerpen-Brabant 

t finales jeugd meerkampen 

organisatie, inlichtingen: 

ttv.Red Star'58 Goirle. 
A.Jonkers,Postbus 108 , 5050 AC GOIRLE 013-344780 

ttv.Flash, Eindho ve n 
A.Steenbergen,Reinaertlaan 31,5625 GH Eindhoven 
040-439888 

ttv.Alico, Schyndel/Sportcommissie N. T.T.B. 
W.Schuurman,Tilburg. tel: 013-674024 

Technische commiss ie /afd. Brabant 
T.v.Happen,Zoetendaal 155,4761 TT Zevenbergen 
tel :01680-27714 

zie boven. 

ttv.Vice Versa'64, Den Bosch 
C Wellens,Past.Lathouwersstr.8,5473 GR Heeswijk
Dinther. 04139-1259 

afdeling Braba nt. 
P.v.Iersel,Noordhoekring 55,5038 GB Tilburg 
tel: 013-426900 

afdeling Den Haag 
W.Kosters,Tulpentuin 369,2272 EJ Voorburg. 
tel :070-865 860 

ttv. Stiphout 
F Geubbels (zie boven) 

CTW NTTB 
J .v.Manen, de Tja l k 6, 3904 ST Veenendaal 
tel: 08385-10301 

CTW afd. Brabant 
T.v.Happen. zie boven. tel: 01680 - 27714 

CTW NTTB 
J.v.Manen, zie boven. tel 08385 -10301 
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datum: Plaats: 

zo.07-12-80 Vught 

za.06-12 - 80 Oudenbosch 

zo.07- 12-80 

za.13-12-80 Oss 
zo.14-12-80 

za. 20-'.12-80 Oss 
zo.21-12-80 

za.27-12-80 Eindh.ove n 

za.27-12-80 
zo. 28-12-80 

za.03-01-81 

zo.04 - 01-81 

Rucphen 

za.10-01-81 Eindhoven 
zo. 11-01-81 

zo .18-01-81 Gulemborg 

zo.08-02-81 Gulemborg 

zo.22-08-80 Den Haag 

zo.08 -0 3-81 

za.14-03-81 Utrecht 
zo.15-03-8 1 

, 1. ' 

naam evenement: 

Schuurmans Keukens Jeugdteamtoernooi 

8-kampen Regio West-Brabant 

1e ronde Senioren licentie 8-kampen 
afdeling Brabant 

Finale wintercircuit 

11e Nationaal Maasland Teamtoernooi 

Veteranentoernooi PSV/Cathrien 

K.ersttoernooi The Back Hands 1980 

Brabantse Jeugd Bekerfinales 

Finales Senioren l icent ie meerkampen 
afdeling Brabant 
Brabantse Kampioenschappen j981 

~ finales jeugd meerkamp 

finales jeugd meerkampen 

Jeugdontmoeting Den Haag/Rotterdam/brabant 

Af de lingsontmoeting Brab.ant-Limburg 

Nederlanse Kampioenschappen 1981 Senioren 

( 1 •• I'! 

organisatie, ~nl~cht~ngen. 

ttv. JCV, Vught. 
? 

ttv. Vice Versa '51, Oudenbosch 
AGoossens, Pater Beckerstraat 7, Oudenbosch 
tel: 01652-2960 

CTW afd. Brabant J Maas Odiliadonk 21 4707 TJ 
Roosendaal tel: 01650-41590 

ttv. OTTC, Oss 
Thomas à Kempisstraat 5, 8021-BG Zwolle 05200 - 37600 

ttv. OTTC, Oss 
R.Kling, Lisztgaarde 97, 5344 ~C Oss 04120-33269 

ttv. PSV/Cathrien, Eindhoven _ 
A.v.Gestel,Apollovlinderl.35,5641 BJ 
t tv. The Back Hands, St. Willebrord 
A.de Rijk, Dahliastraat 17a, 4711 ES 
tel: 01653- 4645 

Jeugdcommissie afd. Brabant 

Ei ndhoven 

St. Willebrord 

N.v.Erp, Begijnenstraat 45, 5341 Be Oss 04120 - 32106 
CTW afdeling Brabant J Maas,zie boven 01650-41590 

ttv's Eenentwintig, Renata, Stiphout en A.B. Brabant 
F. geubbels, zie vorig blad. tel: 04920-43664 

CTW NTTB 
J.v.Manen, zi e vorig blad. 
CTW NTTB 

te l: 08385 -1030 1 

J.v.Manen, zi e vorig blad. tel: 08385- 1030 1 
afdeling Den Haag 
voor Brabant: CTW S.Wens Terheydensweg 17 48 15 CM 
Breda 
afdeling Limburg tel: 076-87 7969 
voor Brabant CTW S.Wens, zie boven. 
afdeling Utrecht. . 
H Miche1s, H.Graaf landstraat 40,3525 VW Utrecht 

tel: 030-880376 

!" 



DA'IUM: PIAATS: NAAM EVENEMENT: 

za.14-03-81 le r onde C licentie jeugd 8-karrpen 

zo.15-03-81 Hilvarenbeek Brabants Basisscholieren Karrpioenschap 1981 

za.21-03- 81 
zo. 22-03-81 

Bergen cp Zaan Regionale West- Brabantse karrpioenschappen 

zo. 22- 03-81 Eindhoven 

zo. 22-03-81 Vucht 

zo. 29-03-81 Den Haag 

zo. 29-03-81 Tilburç-
zo.12-04-81 Den Haag 

zo. 26-04--81 
za.02-05-81 Culemborg 

zo. 03-05-81 Culemborç 

za.09-05-81 Heeze 
zo.10-05-81 

zo. 20-17-81 
zo.24-05-81 Ge2drcp 

RegionGal Eindhovense Kampioenschappen 

Regionale Karrpioenschapp~_n Den Bosch 

Jeugdranglijst A-toernooi 

Irene-cup 
Nationaal Pupillen en Welpen toernooi 

2e ronde C lic. jeugd 8-karrpen afd. Brabant 
Nationale Basissc"holen.karrpioenschappen 

Nederlandse Kampioenschappen 1981 Jeugd. 

Zuid Nederlandse Karrpioenschappen 

finale C licentie jeugd 8-kë:rrpen afd/Brabant 
Nederlandse Bekerfinales Senioren 

ORGANIESATI E? INLICHTINC',EN: 

CIW afd. Brabant 
A de Rijk, zie vorig blad tel:Ol653-4645 
CIW afd. Brabant 
F.Geubbels, zie vorig blad. tel:04920-43664 
ttv ' s Markizaat , Hotak '68, T .e.o. '78 
P Theuns, Ossendrechtseweg 31, 4631 BB Hogerheide 

tel:Ol646-2777 
ttv. PSV/Cathrien, Eindhoven 
A. v .Gestel, Apollovlinder laan 35, 5641 BJ 

Eindhoven 
ttv . Jeep, Vucht 
P ranbouts, Maarten Trcrrpstraat 44,5262 VM 
Vucht tel: 073-560190 

ttv. Irene, Tilburg 
N.P.W.T., H"v .Karrpen, Elia Kazarstrook 20, 
2726 VD ZOE",terrreer. tel: 079-316682 
CIW afd. Brabant, A de Rijk, zie vorig blad 
N.P.P .C. , M Verbrugge, Grensstraat 18, 
4645 BS Putte ( Brabant ) tel: 01645-2371 
CIW N'ITB 
J.v.Manen, zie vorig blad. tel: 08385-10301 

ttv. De Meppers, Heeze 
P. v.d. Boogaart, Ginderover 19, 5591 JM Heeze 
tel: 04907-3180 
CIW afd. Brabant, A de Rijk 
ttv. Geldrop/CIW N'ITB 
A.v.Happen, zie vorig blad. tel:01680-27714 

In deze opgave ziJn cpgenaren de evenerrenten, die op het manent van uittrengen van deze agenda de goedkeuring van r.et Hoofd
bestuur van de N.T.T.B. of het afcelingsbestuur van Brabant hadden verkregen. 

1 oktober 1980 
F. C-.eubbels . 


