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• • til XI~ 1): 
ORGAAN van de N.T.T.B. afd. BRABANT 

REDAKTIE 'ION VAN HAPPEN ~ Postbus 81 4760 AB ZEVENBERGEN 

JAARGANJ 27 Nl11VJMER 7 november .1980 

VOORWOORD 

In het vorige nummer heeft ondergetekende aangekondigd 
dat Bert van Dijk de redaktie van mij zou gaan overnemen . 
Helaas Jaat de gezondheidstoestand van Bert he~ ~og 
steeàs niet toe, dat hij deze taak nu overneem:.... Ook 
langs deze weg wenst het afdelingstestuur Bert van harte 
beterschap toe. 

Het redaktie-adres zal d~arom tot nader aankor.diging bij 
mij clij \len. 

In dect::mber zal er geen "normale" Mixeè ve.rschijnen. Er 
zal ec~ter wel een uitgave komen, waarin zijn opgenomen 
de eindstanden van de Kompetities met de persoonlijke 
presta~ies. Dit boek zal zo spoedig mogelijk na afloop 
van de kompetitie verschijnen. Op deze wijze denkt het 
afdelingsbestuur bij te kunnen draçen aan een splitsin0 
van 't uitslagenboek en informatie?erstrekk1ng aan de 
verenigingsbesturen. 

Het eerstvolgende nunmer van Mixed zal daarom pas ver
schij ren in januari 1981. De kopy hiervocr dient ingele
verJ te worden voor 2 januari a.s. 

To:i. van HaJ-,pen 
reda~teuc Mi x ed a.i. 
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o .fficiele 1nededelingen 
REKTIFIKATIE. 

In het oktober-nurruner van Mixed staat onder de samenstel

ling van de afdelingskorrunissie vermeld, dat de heren 

S. Wens en T. van Happen zitting zouden hebben in de 

pers- en propagandakorruniss.ie. Dit is een orrunissie. Beiden 

hebben zitting in de kommissie Tournooien en Wedstrijden. 

UITBREIDING TECHNISCHE KOMMISSIE ; 

De technische korrunissie van de afdeling is uitgebreid 

met 2 leden tot 5. De 2 nieuwe leden zijn: 

R. Zwartjens Moggendries 36 5641 PN Eindhoven. 

Tel. 040-814489. 

T. van Oevelen Molendreef 22 4641 CW Ossendrecht. 

Het telefoonnurruner van de heer W. Hansen is: 

04120 - 28678. 

Vrijdag 12 december a.s. 

KADERBIJEENKOMST TECHNISCH :KADER 

In het oktober-nummer van Mixed is al aangekondigd dat. 

op vrijdag 12 december a.s. een kaderbijeenkomst wordt 

gecrganiseerd voor de gediplomeerde trair.ers (zie hier

voorbladzijde 9 + 10 van het vorige nurruner). 

Deze bijeenkomst zal worden gehouden in: 

Jan van Besouwhuis (Zaal T.T.V. Red Star'S8) 

Th. van ~iessenstraat, Goirle 

tel. 013-343400. 

Aanvang 19.30 uu~. 

Het thema van deze avond 1s: 

OM~OPEN OM DE BACKHAND (OM ~E AS). 

Over dit thema zal, aan de hand van video-beelden, een 

" 

\.. 
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inleiding worden gehouden door Theo Rieken, staffunktio

naris opleidingen van de N.T.T.B. 

Het is de bedoeling, dat na deze inleiding gezamenlijk 

wordt gesproken over dit onderwerp. De nadruk zal daarbij 

komen te liggen op de praktijk. 

Tijdens deze kaderavond zal verder worden afgesproken of 

en zo ja op welke wijze een vervolg aan deze eerste bij

eenkomst zal worden gegeven. Naar mjjn mening zijn derge

lijke avonden van belang om de ontwikkelingen op het ter

rein van het technisch werk te kunnen blijven volgen. 

De trainers die b ij mij bekend zijn via de enquete over 

het technisch werk krijgen eind november allemaal nog een 

persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst. 

Ik hoop dat alle trainers het belang van deze kaderavonden 

inzien en vertrouw erop, dat zij ook aanwezig zijn. 

Ton van Happen, 

voozitter technische 

komrnissie. ----------------------------------------------------------

OPGAVEN/WIJZIGINGEN TEAMS JEUGDKOMFETITIE 2e DEEL TOT 

10 DECEMBER. 

Oök dit seizoen bestaat er weer de roogelijkheid om voor 

het 2e kompetitiedeel, dat start op 17/18 januari 1981, 

~ieuwe teams op te geven voor de afdelingsjeugdkompetitie. 

Bovendien kunt u de samenstelling van de bestaande teams 

wijzigen. Indien uw vereniging van een van deze of beide 

mogelijkheden gebruik wil ~aken dan kun t u dit doen tot 

uiterlijk 10 December a.s . d . m.v. een yol lcdige n ieuwe 

ingevulde teamlijst (getypt) toe tA sturen aan N. van E~p, 

Regijnenstraat 45, 5341 BC Oss. 



\ 

4 

MEDISCHE KEURINGEN JEUGDKOMPETITIE 2e DEEL. 

De verenigingen worden er nu reeds op geattendeerd er 

voor te zorgen, dat, de spelers die deelnemen aan de 

huidige afdelingsjeugdkompetitie en waarvoor de keu

ringsdatum met ingang van 01-01-'81 vervalt of van die 

spelers die in de eerste helft voor het eerst aan de 

afdelingskompetitie hebben deelgenomen en waarvoor nog 

geen geldige keuringskaart is ingezonden, een geldige 

keuringskaart vóór de eerste kompeti tiewedstri .jd in het 

bezit is van de Hr,.R.Trum, Gouden Regenstraat 68, 

St. Michielsgestel. 

Door drukke werkzaamheden van R. Trurn zult u de lijst 

van spelers die _ m.i.v. 1 januari niet meer medisch 

goedgekeurd zijn, dat later ontvangen. Neem dus nu zelf 

reeds de noodzakelijke maatregelen door voor de spelers 

van uw vereniging, waarvoor het nodig is, een keuring 

aa.:-i te vragen. De verantwoordelijkheid of een speler 

tijdig is gekeurd ligt bij de vereniging en is niet af-

hankelijk van een lijst die u, als service, ontvangt van 

de kompetitieleiding. 

N. van Erp, (voorz. J.C.) 

OPEN HELMONDSE KAMPIOENSCHAPPEN wederom een succes ... 

Op zaterdag 25 en zondag 26 oktober jl. organiseerde 
T.T.V. "Stiphout" voor de 7de keer in successie de Open 
Helmondse Kampioenscha?pen voor Jeugd en Senioren. Ge
zien het aantal inschrijvingen komt dit toernooi steeds 
meer in trek. In to~aal werden 586 senioren- en 537 
jeugd-inschrijvinge~ geaccepteerd. Jammer genoeg moes
ten een 10-tal verenigingen afgeschreven worden omdat 
ten tijde van hun inschrijving, het toernooi reeds was 
volgeboekt. 
Het "Stiphout" toernooi is ook in sportief oogpunt een 
succes. Op enkele }~ l assen na, vooral meisjesklassen, 
we~d in elke leeftijds- ~f licentie categorie gestre
'-"ien om de prijzen. ?rijzen, waarvan de deelnemers weten 
dat die er beslist nogen zijn. Naast individuele prij
zen, kunnen verenigingen strijden om een jeugd- of 
senioren-wisseltrofee, met als toetje: De hoofdprijs, 
een wedstrijdtafe l rnet toebehoren. 

"' 
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Bij de meisjes werd , zoals verwacht werd, Ciska Boute 
kampioene doordat zij de J-1 klasse won ten koste van 
J. v. Eekelen van Never Despair. 
Bij de jongens .werd hevige strijd geleverd door Lim
burgse 'grootheden' zoals A. v.d. Giessen en V. v. Kuyk 
van Red Stars, L. Houben van Blue Star en H. Hunnekens 
van Seta. Hunnekens werd uiteindeli jk kampioen door de 
J-1 klasse te winnen. Hij nam hierdoor revanche op de 
verloren finale van R. Paetzel van Irene in de Asp. A/B 
klasse. 

Om de jeugdwisseltrofee werd voornamelijk gestreden door 
de verenigingen Irene uit Tilburg, Red Stars uit Venray 
en Stiphout zelf. Irene werd uiteindelijk winnaar met 
69 punten. Stiphout bezette een tweede plaats met 48 
punten en Red Starrwerd 3de met 39 punten. 
Dit resultaat van het jeugdtoernooi was een goede uit
gangspositie voor Stiphout en Red Stars, omdat beide ver
enigingen zondags deelnamen met een grote senioren af
vaardiging. 

Bij de heren werd de strijd voornamelijk gestreden door 
kopstukken van Nikon en TTCV/Rath. In de heren A/B-klas
se werd Tjeu van Vroenhoven open Helmonds Kampioen ten 
koste van Ton van Doorn. De finale van de heren A/B klas
se werd gespeeld in een poule. W. Berends verloor achter
eenvolgens van Ton van Doorn en Tjeu van Vroenhoven. Bei
de laatsten speelden uiteindelijk de finale, die geken
merkt werd met hoogstaand tafeltennis. Het publiek heeft 
ruimschoots kunnen genieten van het getoonde spel. 
Bij de dames was Gerda de Vocht-Nielen die dag onver
slaanbaar. Zowel de dames B klasse als de S-1 klasse 
bracht zij op haar naam. In de titel-klasse versloeg zij 
titelhoudster Karin Chambon van PSV/Cathrien. In de S-1 
klasse bleef zij de baas over haar zus, Maria v.d. Horst
Nielen. Gerda de Vocht en Maria v.d. Horst hebben die 
dag aan de jongeren laten zien dat ZlJ nog steeds niet 
onderschat moeten worden, doch dat zij nog steeds op ni
veau kunnen meedraaien. 

De strijd om de senioren-wisseltrofee was een nek aan 
nek race tussen de verenigingen Nikon uit Valkenswaard 
en de organiserende vereniging Stiphout. Doordat Gerda 
de Vocht aan het einde van het toernooi haar finales 
won, kwam Stiphout juist een punt boven Nikon uit. Stip
hout won met 64 punten en Nikon werd tweede met 63 pun-
ten. 

De hoofdprijs, bleef evenals in 1979, in eigen huis. In 
de totaalstand over beide toernooidagen stond Stiphout 
veruit bov~naan. 
De algehele totaalstand is: 1. Stiphout 112 punten 

2. Red Stars, Venray 
70 punten 

3. Irene, Tilburg 
69 punten 

4 . Nikon, Valkenswaard 
67 punten 

5. Geldrop 44 punten 
6 . Budilia, Budel 

40 punten 
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7. TTCV/Rath, Veghel 
34 punten 

8. Koningslust 30 punten 
9 . De Meppers, Heeze 

23 punten 
10 . Never Despair, Den Bosch 

14 punten 

Organi~atorisch zat het toernooi ook prima in elkaar. Het 
jeugdtoernooi was om 19.15 geheel beëindigd. Het senioren 
toernooi liep,doordat er in vele klassen dezelfde finalis
ten waren,wat uit. Opvallend bij het seniorentoernooi was 
dat de extra dubbelspel klasse: het mixed-dubbel het tijd 
en tafel schema geen goed doet. Telkens komt het voor dat 
spelers of speelsters dan maar liefst in 4 klassen tot de 
halve-finalisten of finalisten behoren. Uitlopen van een 
toernooi wordt dan onvermijdelijk. Jan Hoogers kon als 
bondsgedelegeerde terugzien op een geslaagd toernooi zonder 
problemen. Voor Stiphout reden om te gaan werken aan de 
8ste editie van de Open Helmondse Kampioenschappen . 
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J EUGDTOEP.NCIO I: 

MEI&JES ENKEL: 

Jun. B/C 

Asp. A/B 

Asp. C 

Pup. A 

Pup. C 

Welpen 

1. J. v. Eekelen, Never Despair l ~ H. Rheiter, Topsvin 

1. C. Boute, Irene 2. A. Vermeulen, De Meppers 

1. D. Dielissen, Budilia 2. V. v. Sante, Geldrop 

1. C. Duyf, Koningslust 2. J. Berkers, Koningslust 

2. J. Theeuwen, Koningslust 

2. E. Schuurmans, Irene 

l 
J-1 
J-2 
J-3 

1. L. Wijnands, Koningslust 

1 . P. de Groot, Stiphout 

1. C. Boute, Irene 

1. J. Segers, Stiphout 

2. J. v. Eekelen, Never Despiar 

2. M. v.d~ Poel, Stiphout 

1. P. de Groot, Sti phout 2. D. v. Os , Stiphout 

~ISJES DTJBBEL ; 

Jun/Asp. 1. A.Vermeulen/C. Boute, Meppers/Irene 

2. j. v. Eekelen/C. Barella, Never Despair 

P11p/Wlp . 1. C. Duyf/ J. Berkers, Koningslust 

2. P. de Groot/ Ir. Ooms, Stiphout 

JONGFNS ENKEL: 

Jun. A/B 1. A. v.d. Giessen , Red Stars 2. L. Houben, Blue Star 

2. H. v.d. Schoot, ·jeep 

2. H. Hunnekens, Seta 

Jun. C t. M. Kerstel, TTCV/Rath 

Asp. AIB 1. R. Paetzel, Irene 

Asp. C 

Pup. A/B 

Pup. C 

Welpen 

J-1 

J-2 
J-3 

1. R. Stukker, Geldrop 

1. F. Boute, Il'ene 

1. G. Slenders, Budilia 

1. F. v. Sprang, Irene 

1. H. Hunnekens, Seta 

1. F. Boute, Irene 

1. H. v.d. Dries, Irene 

2. F. Je Groot, Stiphout 

2. T. Boon, Irene 

2. P. Mantlers, Stiphout 

2. E. Schers, Koningslust 

2. v. v. Kuyk, Red Stars 

2. M. v. Kuyk, Red Stars 

. 2. C. v. Beurden, Irene 

l_ONGENS DUBBEL: 

Jun . 1. A. v.d. Giessen/ H. Hunnekens, Red Stars/Seta 

2. H. Swinkels / M. Kerstel, TTCV/Rath 

Asp. 1. T. Hoek/ v. v. Kuyk, Red Stars 

v 2. R. Paetzel / C. v. Beurden, Irene 

?up/Wlp . 1. F. Boute/ T. Boon, Irene 

2. M. v. K'uyk / M. Achten, Red Stars 



A/B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

S-1 

S-2 

S-3 

A/B 

C/D 

HEREN ENKEL: 

1. M. v. Vroenhoven, Nikon 

1. P. v. Giersbergen, JCV 

1. T. Kale, Nikon 

1. J. Verholen, De Meppers 

1. M. v.d. Eynde, Eenentwintig 

1. M. v. Hoof, Stiphout 

1. A. Schrijvers, Nikon 

1. J. Handgraaf, Nikon 

1. J. Verholen, De Meppers 

1. H. Bosvelcl, Nikon , 

HEREN DUBBEL: 

1. J. Handgraaf/A. v. Herel 
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, Nikon 

2. P. Daas/A. v. Doorn,· TTCV/Rath 

1. G.Slegers/M.v.d. Heyde, Nikon 

2 T. Kale/ G. Vos, Nikon 

E 1. P.v.d. Boogaart/W. v. Kuyk , De Meppers 

2. H. Thijssen/ H. Achten , Red Stars 

F 1. M. Aarts / M. Dijstelbloem , Geldrop 

2. P. Ely/ J. Braeken, Budilia 

G 1. E. Leidekker/ P. Philippe, Achilles 

2. M. v. Hoof / H. Kuijpers, Stiphout 

H 1. F. Verhees,/ H. Aben, Stiphout 

2. H. ,Coolen / ~. Coppens, Stiphout 

DAMES ENKEL: 

B 

c 
D 

S-1 

S-2 

1. G. de Vocht, Stiphout 

1. D. v.d. Heuvel, Red Stars 

1. K. Achten, Hegta 

1. G. de Vocht, Stiphout 

1. K. Achten, Hegta 

DAMES DUBBEL: 

2. A. v. Doorn, TTCV/Rath 

2. B. Thijssen, Red Stars 

2. W. Claus, Red Stars 

2. E. v. Staay, TTCV/Rath 

2. M. Dijstelbloem, Geldrop 

2. H. Kuijpers, Stiphout 

2. J. v. Melick, Stiphout 

2. M. v. Vroenhoven, Nikon 

2. M. v. Son, Nikon 

2. P. v.d. Bos, Geldrop 

2. K. Chambon, PSV/Cathrien 

2. C. v.d. Pol, JCV 

2. G. v. Brakel, Red Stars 

2. M. v.d. Horst, Helmond '57 

2. D. v.d. Heuvel, Red Stars 

B/C 1. A. Weyermans/ C. Diepstraten, Red Stars/PJS 

2. M.v.d. Horst/ G. de Vocht , Helmond/Stiphout 

D/H 1. I. Blaaupot/ K. Clevers , Red Stars 

2. K. v. Sleeuwen / M. Rijkers, Stiphout 

MIXED DUBBEL: 

B/C 1. P. de Krijger/ A. Willems, Red Star 1 58/Stiphout 

2. M. v.d. Horst/ A. v. Doorn, Helmond/TTCV/Rath 

D/H 1. K. Clevers / T. v. Vegchel , Red Stars 

2. K. Achten/ J. Bouten, Hegta 

;;: 
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Uit de clubblad en 

In "Drooshotje" van T.C.S. staat de volledige kruisweg 
afgedrukt welke . ten gehore werd gebracht tijdens het 
huwelijk van Carina van Herel en Peter van de Horst. U 
weet wel, dat feest, dat gelijktijdig viel met de afde
lingsledenvergadering op 12 september j.l. Hierdoor kon 
er geen afvaardiging van T.C.S. aanwezig zijn, omdat 
het hele bestuur was uitgenodigd bij de bruiloft. Een 
foto van kapelaan Paul Kil (sr) bevestigt zijn aanwezig
heid tijdens dit feestelijk gebeuren. 

Voor de eerste maal ontving de redaktie het clubblad 
Van T.T.V. Taveres uit Eindhoven. Bij het lezen van dit 
blad kom je al gauw tot de conclusie, dat het een vere
niging is van studenten met een technische opleiding, 
gezien het vele technische taalgebruik. 
In dit blad verder een interview met Sjef Orbons, trai
ner van Taveres. Sjef heeft verschillende jaren de af
delingstraining verzorgd. Dit jaar heeft hij zijn akti
viteiten op tafeltennisgebied terug moeten schroeven, 
omdat hij volgend jaar hoopt af te studeren in de na
tuurkunde. Veel succes toegewenst, Sjef! (Red.). 

In een vorige uitgave van Mixed heb ik al melding ge
maakt van de plannen van T.T.V. Belcrum voor de bouw 
van een eigen akkommodatie. Dat men hier op een serieuze 
wijze aan werkt, blijkt b.v. uit de uitgave van een 
extra boekje. Volop uitleg over de financiële mogelijk
heden en moeilijkheden. Via een apart intekenformulier 
kan iedereen inschrijven op een renteloze obligatiele
ning. De obligaties bedragen elk f 100,--. 
T.T.V. Nikon heeft dit jaar (evenals vele andere vereni
gingen) meegedaan aan de "Grote Klubaktie". 
De verwachte opbrengst wordt gestort in het bouwfonds 
van de vereniging. 

In het klubblad van T.T.V. Kadans is . het verslag van de 
jaarvergadering tweemaal afgedrukt. Eénmaal gaat het 
om een "sfeerverslag" van een niet-bestuurslid. Het geld 
blijft toch in iedere ver~niging een belangrijke rol 
spelen. Toch zeker wanneer sommigen denken, dat kontri
butieverhoging een verlaging inhoudt, omdat deze over .een 
periode van 12 maanden wordt geïnd, in plaats van 10. 
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Revanche voor Brabant 

ONTMOETING ANTWERPEN-BRABANT 

Nadat de ze jaarlijkse ontmoeting vorig jaar niet kon 
doorgaan waren we zondag 2 november j.l. te gast in 
het Belg i sch Lier. Met 15 teams, ofwel 45 spelers 
werd gespe eld tegen het Provinciaal Komitê Antwerpe n . 
In tegens t e lling tot vorige keren werden nu alle we d 
stri j den in één keer afgewerkt. 
's Middags om êén uur waren er zo'n 65 Brabanders in 
Lier. 
Na een welkomstwoord en het voorstellen van de teams 
begonne n iets na 2 uur de wedstrijden. 
Al spoedig bleek, dat wij dit jaar een sterkere ploeg 
t e n opzichte ·van de Belgen hadden dan 2 jaar gelede n. 
Toch k r e g e n de meesten de overwinning niet op een p re
senteerbla adje gelegd. Het bleek dat onze Zuiderburen nog 
meer dan d e Nederlanders met verschillende rubbers ex
perimenteren. Verschillende spelers hadden hier toch 
veel proble men mee. 
Zoals ook verwacht wisten de beide damesteams iede r een 
ov·erwinning te behalen (uitslag 10-20) . 
De he renteams hadden het aanmerkelijk zwaarder. Zo moest 
ons eers te herenteam met Mathieu van Vroenhoven, Theo 
van Gas teren en Jo Zandgraaf het onderspit delven t e 
gen het k ampioensteam van België met o.a. Norbert v .d. 
Walle. ï -3 wa s de eindstand waarbij Norbert v.d. Walle 
ongeslagen bleef. Ook ons 2e team in de A/B-klasse 
bleef bi j e en 7-3 nederlaag steken, waarbij opgeme rk t 
moet worden da t met iets meer geluk een gelijkspel ze
ker moge l i jk was. 
Ook de beide t e ams met de C-spelers konden nie t to t 
winst komen . Einds~anden 7-3 en 6-4. 
De D-spe l e rs brach~en he~ er beter af. Beide teams won
nen met respectievelijk 3-7 en 4-6. 
De totaals tand bij de heren was dus 34-26 voor Antwerp
en. 
De jeugd ging het aanmerkelijk beter af. Op he t e erste 
jongen s junio renteam na werden alle andere wedstrijden 
in wins t omgezet. De grootste overwinningen waren voor 
het 2e j o ngens juniorenteam en het le kadettenteam, die 
geen enke l e wedstrijd afstonden. Ook het meisjes
kadettente am leverde een knappe prestatie door met 9- 1 
te winne n. He t meisjes juniorenteam e~ het 2e jongens
kadettenteam maakte de vreugde kompleet met beide een 
4-6 winst. Traditioneel is verder de ontmoeting tussen 
beide bestuursteams. Dat deze wedstrijd de Belgen beter 
afging blijkt uit de eindstand 9-1. 
Al me t al betekenden de verschillende uitslagen een to
taalov e rwinning voor BrabaQt met 64-86. Een knappe pres
tatie , welke tot stand is gekomen in een prettige 
sfeer e n waarbij veel spelvreugde was waar te nemen. 
Tot s l ot van de dag was er nog een gezamelijke maalti jd 
in de kantine van de sporthal voor alle spelers en 
coaches , waarbij nog even kon worden nagekaart ove r de 
wedstri jde n. Ieder kon dan ook tevreden tegen half ach t 
weer huiswaarts keren. 

Ton van Happen. 

:! 
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REGIONALE RONDE NATJONALE JEUGDACHTKAMPEN . 

Via de afdelingsf inaleronde werden 40 spelers en -sters 
geselekteerd c.q. wisten zich te plaatsen voor de regio
nale ronde. Het aantal plaatsen waarop iedere afdeling 
recht heeft voor deze regionale ronde hangt af van het 
aantal A-licenties per leeftijdskategorie. Iedere afde
ling heeft recht op zoveel plaatsen als er A-spelers/
sters zijn per kategorie + één. Soms zijn er dan nog eni
ge restplaatsen over. 
Dit jaar moesten alle Brabanders de regionale ronde in 
Oss spelen. Voorgaande jaren speelden de West-Brabanders 
in Rotterdam . De kans dat Brabanders elkaar nu uitschakel
den was dus groter. In verschillende klasse is dit ook 
gebeurd. 
Van de 40 spelers en speelsters wisten zich er 21 te 
plaatsen voor de kwart-finale, die op zondag 30 november 
a.s. in Veenendaal wordt verspeeld. 
Hieronder volgen de uitslagen van deregionale ronde van de 
meerkampen waarin de Brabanders hebben gespeeld: 

Jongens junioren: 
1. W. Cui12ers Br 7-712 . 1.J.Hendriks Br 7-612. 
2.R.Boogaard Nl 7-5p . 2.W.Joossens Ze 7-6p. 
3.R.Heunen Li 7-5p. 3.R.Michielse Ge 7-5p. 
4.L.v.I:ersel Br 7-412. 4.A.v.d.Giessen Nl 7-3p. 
5.C.Cox Li 7-3p. 5.A.Pot Ze 7-3p . 
6.D.v.Iren Ze 7-2p. 6.F.Tummers Li 7-3p. 
7.R.Gryns Nl 7-lp. 7.H.Cortenraede Li 7- 2p . 
8.R.Veen Ge 7-lp. 8.P.Gordels Li 7-0p. 

Jon9:ens as12iranten: 
l.E.Noor Br 7-712. l.R.Boele Ge 7-6p. 
2.K.Derksen Ge 7-6p. 2.V.v.Kuyck Nl 7- 5p. 
3.D . Buitenhuis Ut 7-5p . 3.H.Hunnekes Nl 7-5p. 
4 .R.Bours Li 7-4p. 4.A.v.Veldhuizen Ut 7-4p. 
5.P . Neve Ze 7-3p. 5.R.Paetzel Br 7-3p. 
6.R.Frijters Br 7....:.212. 6.R.Jacobs Li 7-3p. 
7.J.Derks Ge 7-lp. 7.W.Verspagen Li 7-lp. 
8.L.v . Lare Nl 7-0p. 8.M.Meyers Ze 7-0p . 

l.T.Hoek Nl 7-7p. 
2.E.Angenent Ge 7-6p. 
3 . R.Brons Ut 7-5p. 
4.R.v.d.Maarel Li 7-4p. 
5.E.Nieman Ut 7-2p. 
6.F.Raaymakers Br 7-212. 
7.P.Daas Br 7-112. 
8 . R.Demandt Li 7-lp . 

Jon9:ens Pu12illen: 
l.Th.Boon 7-712. l.M.v.d.Laan Ze 7-6p. Br 

2 . F.Boute Br 7-612. 2.J . de Ridder Ze 7-6p ~ 

3.P.Fransen Li 7-6p. 3.E . Roeland Ze 7- 5p. 
4.P.Baremans Br 7-412. 4.C . v.d.Heuvel Br 7- 412. 
5.R.Verstegen Ge 7-3p. 5.N.Cu:r:12ers Br 7- 212. 
6.R.Muysenberg Nl 7-.lp. 6.H.Heusels Ge 7- 2p . 
7.P.Meyers Ze 7-lp. 7.N.Achten Nl 7-lp. 
8.E.de Fouw Ze 7- lp. 8.R . Kengen Ut 7-lp . 

" 
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l.J.Verhulst Br 7-7p. 
2.M.Heeren Ze 7-6p. "' 
3.M.v.Kuyck Nl 7-5p. 
4.N.v.Elzakker Br 7-4p. 
5.P.Noor Br 7-3p. 
6.R.Hendriks Li 7-2p. 
7.P.Minnaar Ze 7-lp. 
8 .B .Stam Ge 7-0p. 

Jon9:ens Wel12en: 
l.M.Hackenberg Ze 5-5p. l.R.v.Elzakker Br 5-512. 
2.F.v.s12ran9: Br 5-412. 2.R.Habets Li 5-4p. 
3.G .Verhaegh Ge 5-3p. 3.T.Keen Ge 5-3p. 
4 .W .Schiers Nl 5-2p. 4.J.Grinwis Br 5-112 • 
5.H.Dullens Li 5-lp. 5 .P. Roeland Ze 5-lp. 
6.H .v.Geffen Ge 5-0p. 6.R.Olders Nl 5-lp. 

Meisjes Junioren: 
l.A.Kruitwagen Ge 7-7p. l.E.Preyers Ge 7-6p. 

" 2.D.Willemse Br 7-612. 2.P.de Bas Li 7-6p. 
3.I .Theunissen Li 7-5p. 3.T.Hofman Ze 7-5p. 
4.R.Raas Ze 7-4p. 4.J.Zwaan Ge 7-4p. 
5.G.Demon Ge 7-2p. 5.M.Schuurkens Br 7-312. .:: 

6.K.Steeghs Nl 7-2p. 6.S.Severins Li 7-3p. 
7.J .de Weerd Go 7-lp. 7.C.v.d.Hulst Go 7-lp. 
8.M .Hagenaars Ut 7-lp. 8.M.Voorman Ut 7-0p. 

l.I.v.d.Osselaar Ze 7-7p. l.M.Willems Li 7-6p. 
2.A .Chambon Br 7-512. 2.S.Tahapary Ze 7-6p. 
3.E. v.Bussel Nl 7-5p. 3.R.Trepels Nl 7-5p. 
4.C.Haenen Li 7-4p. 4.M.A.Fennis Go 7-4p. 
5.M.v. Linden Ge 7-3p. 5.L.de Prenter Br 7-312. 
6.B.Willems Li 7-3p 6.A.Kohlman Ge 7-2p. 
7.Y.d'Haems Br 7-112. 7.Y.Geerestein Ut 7-lp. 
8 .M. Salamony Ze 7-0p. 8.D.Vermariën Li 7-lp. 

Meisjes As12iranten :_ 
l.W.v.Veen Br 7-712. l.D.Keen Ge 7-7p. 
2 .A.Straten Li 7-6p. 2.C.Boute Br 7-612. 
3.M.Hoeben Nl 7-5p. 3.P.Kordelaar Ge 7-5p. 
4.E.Olders Nl 7-3p. 4.I.Janssen Nl 7-4p. 
5.N.Krabbenborg Ge ï-3p. 5.J.Seg:ers Br 7-212.• 
6.C.de Nooyer Ze 7-3p. 6.A.Ruyschop Li 7-2p. 
7.C.Verhulst Br 7-112. 7.A.Vermeulen Br 7:-112. 
8.M.Gastel Ze 7-0p. 8.K.Jongman Ze 7-lp. 

l.A.Kersten Ze 7-7p. : 
2 .M. Janssen Nl 7-Sp. 
3.H.Hagtingius Li 7-5p. 
4.J.Welten Br 7-4p. 
5.J.Janssen Nl 7-3p. 
6.S.Frissen Li 7-2p~ 
7.S.Bult Br 7-l:e. 
8.J.Salamony Ze 7-lp. 
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Meisjes Pu12illen: 
l.C.v.Deursen Nl 6-6p. 
2.F.Janssen Li 6-4p. 
3.N.de Bas Li 6-4p. 
4.V.Mes Ze 6-3p. 
5.C.Duyf Nl 6-2p. 
6.J.Berkus Nl. 6-lp. 
7.K.de Bruyn Ge 6-lp. 
8.U.v . d.Boom Br N.O. 

1. Y. de Pr enter Br 7-712. l.B.v.Veen Br 7-7E_. 
2.M.Verhaegh Ge 7-6p. 2.S.Izebout Ze 7-6p. 
3.L. t er Wiel Ze 7-5p. 3.H.Janissen Li 7-5p. 
-1.C.ï-!endriks Li 7-4p. 4.D.Janssen Nl 7-4p. 
5.M. I.Smets Nl 7-3p. 5.K.A1212els Br 7-312. 
S • J. 'l'heeuwen Nl 7-2p . .6 .c. Verras Ze 7-2p. 
7 •• T. l3ongers Ge 7-lp. 7.R.v.Dam Li 7-lp. 
;3. L. Groenendij k Ze 7-0p. 8.E.Zeelen Nl 7-0p. 

M ~ • •• e~ .. es we112en: 
l.P.de Groot Br 4-412. l.G.Keen Ge 5-5p. 
2.E.Boonekamp Nl 4-2p. 2.M.Janssen Nl 5-3p. 
3.M.Matijn Ze 4-2p. 3.E.Noor Br 5-3p. 
4.D. Hellerbrandt ·Li 4-lp. 4.M.Paumen Li 5-3p. 
:,; • L . v. Haren Ge 4-0p. 5.B.v.Zettem Ut 5-lp. 
6.h..Verdult Br N.O. 6.R.Louws Ze 5-0p . 

l.P . Steinbusch Li 5-Sp. 
2.E.Schuurman Br 5-412. 
":3. E :-schers Nl 5-3p. 
4.M.Burggraaf Ze 5-2p. 
5 . U.Bakker Ut 5-lp. 
6.M.Dirksen Ge 5-0p. 

Opvallend is wel, dat van de 21 spelers en speelsters die 
zich wisten te plaatsen er 10 een eerste plaats bereikten. 
E~n goede prestatie die zeker het nodige perspektief 
b ieat. 
'\roo:i:: degenen die naar de kwartfinale van de achtkampen 
willen gaan kijken, volgen hieronder de noodzakelijke 
med~delingen: 

datum: Zondag 30 november 
p laats: Vallei-hal, Hoek Sportlaan - Rondweg-West, 

te Veenendaal-West. 
r.i.anyang: 9.30 uur voor: jongens en meisjes welpen, jon -

~ns en meisjes pupillen en meis
jes aspiranten (ged.). 

14.00 uur voor: meisjes aspiranten (ged.) , jon
gens aspirapten, meisjes en jon
gens junioren . 

Ik wens alle spelers en speelsters veel succes toe. 

Kommissie Toernooien en wedstrij
den, 

Ton v. Happen. 

~ 
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Trainingsplan welpen/pupillentraining afdeling Bra
bant seizoen 1980/1981 . 

Inleiding. 
Met ingang van het seizoen 1980/1981 is gestart met 
een afdelings training voor welpen en pupillen . Dit is 
gebeurd om (een betere) aansluiting te krijgen bij d e 
bondstrainingen voor welpen en pupillen en le jaarsaspi-
ranten. · 
Om het bovenstaande gerealiseerd te krijgen zijn op za
terdag 7 juni j.l. in Stiphout en Oudenbosch testtrai
ningen georganiseerd. Iedere vereniging hee ft de gele
genheid gehad hiervoor kandidaten op te geven. Ondanks 
de mededeling , dat testtrainingen en afdelingstraining 
regionaa l zouden worden opgezet, heeft slechts een ge
ring aantal verenigingen van deze uitnodiging gebruik 
gemaakt. 
Tijdens de kaderbijeenkomst op 16 juni j.l. te Til
burg i s dit punt ook aan de orde geweest. De verenig
ingen is daarom alsnog de mogelijkheid gegeven spelers 
en speelsters op te geven. Daarbij dient dan wel gerno 
tiveerd te worden, waarom de vereniging denkt dat een 
speler of speelster in aanmerking komt geplaatst te 
worden op een afdelingstraining. 
Aan het begin van het seizoen zijn op 2 plaatse n in ce 
afdeling regionale trainingen van start gegaan, r..l. 
één in West-Brabant (Bergen op Zoom) en één voor Zuid
Oos t en Midden Brabant (Eindhoven) . Gestreefa wc rèt 
ernaar om gedurende het seizoen '80/'81 ook voer 
Noord-Oost en Midden Brabant een trajning van s~a=t t e 
laten gaan . 
De ger inge belangstelling op dit moment voor deze af
delingstrainingen is teleurstellend te noemen. Toch 
zeker omdat het alom bekend is, dat veel verenigingen 
kampen met een tekort aan technisch kader. · -
Juist deze trainingen geven de mogelijkheid om enigs
zins getalenteerde spelers en speelsters zich in Lre
der verband op meer gerichte wijze verder te ont~looi
en op tafeltechnisch gebie d. Ondanks dit moeili:ik~ be
gin start de technische kornrnissie in de afdelir.~ opti
mistisch met haar nieuwe taak en spreekt daarbij de 
hoop uit, dat veel verenigingen het nut gaan inzi~n 
van deze trainingen. 

Landelijk beleid ten aanzien van het technisch wer.k. 
In het beleids- en aktiviteitenplan 1980-1985 van het 
hoofdbestuur worden enige hoofdstukken gewijd actn he t 
technisch werk. Hieruit zal blijken, dat het no0dzake
lij k is, dat het beleid van de afdeling zal moete n 
aansluiten. 
Hoofddoelstelling is ernaar te streven aansluiting te 
krijgen bi j het Europese toptafeltennis. Om dit te be
re iken heef t het hoofdbestuur zich een aantal ~e.~
doelstellingen gesteld: 
- het nastreven van een hoger prestatie-niveau in de 

breedte bij de jongste leeftijdsgroepen (wel?on , 
pupillen , a spiranten): de basis moet worden gelègd 
in de verenigingen en afdelingen; 

- het realiseren van een hoger prestatieniveau in de 
breedte me t name voor de jongste leeftijdsgroepen 
(zie boven) die deelnemen aan de regiona le bonds
traingen ; 
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-· het verkrijgen van aansluiting aan de Europese top 
voox geselekteerde kadetten; 

- het tot stand brengen van aansluiting en integratie 
van de beste aspiranten/junioren in de nationale 
seniorentop; 

- het verkrijgen van aansluiting c.q. handhaving aan 
6e Europese top voor junioren en jongere senioren; 

Voornamelijk vanuit praktisch oogpunt vindt benadering 
van deze verscheidenheid van sub-doelstellingen plaats 
vanu.i t de volgende invalshoeken: · 
1. technische begeleiding en ondersteuning van afde

l~ngen en verenigingen; 
2. geselecteerd jeugdtafeltenni3/toptafeltennis voor 

jeugd; 
3 . toptafeltennis; 
In dit kader {welpen en pupillenafdelin gstraining) is 
roet r.ame de eerst geformuleerde. su:!::>-doelstelling van 
telang. Alleen op dit punt zal hiero nder verder worden 
ingega.an. 

Afdelingsbeleid technisch werk in algemene zin. 
Uitgaande van de hoofd- en sub-doelstellingen op l an
delijk niveau kan de hoofddoelstelling van afdelings
beleid als volgt worden geformuleerd: 
ttDe afdeling Braba~t steef t ernaar het beleid op het 
terrein van het technisch werk aan t e laten sluiten 
bij het landelijk beleid. Aktiviteiten zullen dan ook 
op dit beleid moeteri worden afgestemd." Ook deze hoofd
doelstelling mondt uit in een aantal sub-doelstellin
gen. Gelet op de reikwijdte van dit beleidsplan wordt 
nu alleen ingegaan op het belang van een pupillen- en 
welpentraining in de afdeling. Daarbij dienen we ons 
te realiseren, dat afdelingen eigenlijk tussen 2 "po
len" in staan. Aan de ene kant verenigingen, die in 
feite de basis vormen van het geheel. Iedere vereni
ging is autonoom en kan haar eigen beleid bepalen. An
derzijds de N.T.T.B. als landelijke bond, die een dui
delijke visie hee:t op de ontwikkeling van het tech
r.isch werk. Het zal duidelijk zijn, wil een vereniging 
haar spelers en speelsters optimale mogelijkheden bie
den zich op een technisd: en kwalitatief terrein ver
der te ontplooien, ingespeeld zal noeten worden op en 
gebruik gemaakt worden v a n de te bieden mogelijkheden 
door de afdeling en de landelijke bond. 

Doelstelling a:!=delingspupi~len e n welpentraining. 
Uitgaande van de hoofddoelstellir.g ten aanzien v a n het 
technisch werk in de afdeling is de volgende doelstel
lingen van belang voor een .afdelingspupillen- en -wel
pcnt:.::-aining: 
"De afdeling streeft ernaar om door middel van regio
:Laal opgezette pupillen- en welpentrainingen aanslui
ting te vinden op de regionale bondstrainingen voor 
welpen, pupillen en le jaars aspiranten''. De afde
lingstraining zal een tussenstation gaan vormen tus 
sen verenigings- en bondstraining. Hoewel deelname 
aan de afdelingstraining niet verplicht kan worden ge
steld, gaat deze toch een sleutelpositie innemen m.b.t. 
de doorstroming naar de bondstraining. M.i.v. volgend 
jaar zullen namelijk alleen die spelers (-sters) voor de 
bondstraining worden aangemeld, die ook aan de afde·
lingstraining deelne ... nen. 
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Dit h.eeft 2 voordelen: 
1. de kwaliteit van de afdelingstraining is gewaar

borgd; 
2. het nauwer kunnen volgen van de spel t echnische 

ontwikke lingen van de spelers. 
Naast de funktie van doorstroming naar de bondstrai
ning zal de afdelingstraining ook bestemd zijn voor 
degenen die op grond van hun prestaties of vordering
en op speeltechnisch gebied niet meer in aanmerking 
komen voor deelname a an de bondstraining. 

Aktivitei ten. 
Het formuleren van een doelstelling op zich is niet 
moeilij k. Het essentiële is eigenlijk aan te geven op 
welke wijze geprobeerd wordt de doelstellingen te ver
wezenlijken. Daarbij denken wij aan de volgende akti
viteiten : 
- het jaarlijks organiseren van testtrainingen in de 

afdeling; 
- bij het selekteren wordt niet alleen rekening gehou

den met het prestatieniveau, maar veeleer me t de 
technische mogelijkheden en inzet van speler s en 
speelsters; 

- de trainingen zullen zoveel mogelijk regionaal ver
spreid over de afdeling worden gehouden. De frekwen
tie van de trainingen zal in eerste irstantie lx per 
week zij n, gedurende het wedstrijdseizoen, de duur 
van iedere training l~ uur. 

- Het is nood zake lijk dat de geselekteerde jeugd in de 
vereniging frequent traint. Zo nodig zullen door de 
betreffende afdelingstrainer opdrac:hten worden mee
geven , die tijdens d e verenigingstraiHing moeten 
worden uitgevoerd . Regelmatig kontakt tussen de 
jeugdtrainer/begeleider v an de vereniging en de af
delingstra iner is dan ook van belang. 

- Ter verkrijg.lng van het noodzakelijke wedstri jdrit
me dienen d e geselekteerden in kompetitieverband uit 
te komen . 
Tijdens de trainingen staan centraal de deeldoelstel
l i ngen 1,2 e~ 4 zoals deze voor de bondstraining 
gelden . (Deze deeldoelen zijn hieronder in zi jn ge
heel afgedru:ct) . 

l.Techniektraining. 
- di t is het belangrijkste deeldoel voor de bonds

tra.iningen . 

- afhankelij l< van niveau en verwachte vorm wordt 
hier aandacht geschonken aan: 

~ het aanleren en corrigeren van bas:Sslagen en 
bijbehorende beweginge n; 

~ het verbinden van twee of meerdere slagen en 
bijbehorende bewegingen; 

~ het perfectioneren van deze slagen en beweging
en (kleine correcties, variaties e.d.) 

% het a utomatiseren (vastheid verhogen) van deze 
slagen en bewegingen. 

2.Tactiektraini~ 
Hier ligt het accent op: 
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- het opbouwen van het spelsysteem, d.w.z. bepaling 
van de hoofd- 6n hulp (en eventueel verbindings) 
slagen. 

- het perfectioneren van het spelsysteem, d.w.z. het 
selecteren van het arsenaal van slagen rekening 
houdend met de fysieke, mentale en tactische moge
lijkheden. 

- het beoefenen van tactische oef en- en wedstrijdvorm
en tegen verschillende spelsyternen. 

3.Conditietraining. 
Wegens tijdgebrek moet de algemene conditietraining 
(training van uithoudingsvermogen, kracht, snelheid 
en beweeglijkheid) en een groot deel van de speci
fieke conditietraining (training van snelkracht van 
armen en benen) in de veren i gingstrainingen worden 
opgenomen. 
Tijdens de bondstrainingen word2n de volgende vorm
en toegepast: 

- warming·-up algemeen (alle onde r d elen) en warming-up 
specifiek (accent op een bepaald onderdeel); 

- circui t training (alle of specifieke onderdelen) 

- schaduwtra i ning (droogtraining van bepaalde slagen 
en bewegingen) 

- intervaltrainingen (als onderdeel van de tafelten
nistraining) • 

4.Theorie. 
Deze wordt evenals de mentale begeleiding verweven 
door de gehele training (eventueel ervoor of er na 
d.m.v. een inleiding c.q. afsluitende bespreking). 

Hier kunnen onderwerpen als hieronder genoemde aan 
bod komen: 

- theorie techniek: uitleg van de juiste technische 
uitvoering van slagen en bewe
gingen; 

- theorie ta~tiek: vertrouwd maken van de spelers 
over de opbouw en het perfectio
neren van het spelsysteem; 
tactisch inzicht en mentale in
stelling bij de training en wed
strijden. 

- theorie conditie: wijzen op de noodzaak van een 
goede warming-up, conditie e.d. 

- theorie algemeen: spelers bewust maken over wat ze 
aan het doen zijn, het doel van 
'n training, de opbouw van de 
oefenstof. 

In het · Jaartrainingsplan zijn deze deeldoelen in 
procenten uitgedrukt en verdeeld over de verschillen
de periodes. 

5.Periodisering. 
Bij de periodisering in het jaartrainingsplan (zie 
schema) wordt rekening gehouden met: 
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- de deeldoelen techniek, tactiek, conditie, theorie, 
mentaliteit 

- de niveau-groepen (beginners, gevorderde spelers, 
selectiespelers) 

- de evenementenkalender (competitie, achtkampen, 
ranglijsttoernooien en nationale jeugdkampioen
schappen) ; 

Aangezien van de kandidaten wordt verwacht dat zij 
regelmatig aan alle nationale evenementen van belang 
deelnemen wordt er naar gestreefd dat zij op het 
juiste moment voor de belangrijkste evenementen in 
de beste vorm verkeren. 

Voor beginners en de gevorderde spelers zijn dat de 
finale van de nationale achtkampen en de nationale 
jeugdkampioenschappen. 

Voor de selectie-spelers moet er tijdens de Europe
se Kampioenschappen een derde topvorm worden verwe
zenlijkt. 

Bij dit alles moeten we twee opmerkingen plaatsen: 

- bij de allerjongste leeftijdscategorieên zijn de 
technische vorderingen belangrijker dan de resulta
ten (en wordt zodoende ook het merendeel van de 
tijd besteed aan techniektraining) . 

- bij gevorderde en selectie-speJers neemt de hoeveel
heid tactiek-training toe naarmate men een belang
rijk evenement nadert. 

6.0rganisatie:_. 

De organisatievorm wordt mede bepaald door: 

- .de doelstelling 

- de trainingsgroep, m.n. de niveau-verschillen 

- de periodisering in verschillende wedstrijdperioden 
en diverse cycli. · 

Tijdens de trainingen kunnen de volgende organisa
tievormen worden toegepast: 

- groepstraining 

- gecombineerde groep-individuele training 

- individuele training 

De partnerkeuze en indeling wordt toegepast binnen 
en tussen de drie niveau-groepen. Dit om de conti
nuïteit binnen de groep als geheel te handhaven en 
in de intensiteit en effectiviteiten van de trai-

--~!~~-~~-~E~!~~~!-~~~~!!i~-~~-~~~~~~-----------------~-
Nu de nadruk wordt gelegd ' op de punten 1,2 en 4 mag 
worden geconcludeerd, dat er zeker niet wordt ge
streefd naar het bereiken van een zo hoog mogelijk 
niveau op korte termijn. Het jaartrainingsprogramma 
zal daarom ook niet primair worden afgestemd op be
paalde wedstrijdperioden in het seizoen. 
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Slot. 
In het bovenstaande hebben wij willen aangeven het 
beleid dat de technische kommissie wil voeren ten aan
zien van de groep kadetten (welpen, pupillen en le 
jaars aspiranten) in de afdeling. Het is niet zo, dat 
de af stemming van een evenwichtig beleid met boven
staande kan worden volstaan. Integendeel zelfs, dit is 
nog maar het begin. 
Andere aandachtspunten in willekeurige volgorde ziJn: 

frequente trainingen voor junioren en (jongere) se
nioren. 

- ondersteuning van het technisch kader in de vereni
ging. 

- aansluiting krijgen en behouden bij de landelijke 
top . 

Technische kornrnissie afdeling 
Brabant. 


