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• • llIXI~ J): 

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

REDAKTIE W. VAN DE BRAGI', Frans Halsstraat 22 5684 AH BEST 

TELEFOON 04998-3440 (na 19 februari: 73440) 

JAARGANG 28 NUMMER 1 JANUARI 1981 

Prosit 1981. .•..... 

De bladeren zijn gevallen. 
Van de bomen en planten, doch ook in de 1980-agenda. 
Wat hebben we in ons tafeltenniswereldje, achterom kijkende 
naar 1980, weer veel gepraat, weer veel vergaderd, weer vele 
teleurstellingen moeten incasseren, weer vele onvolmaakte toe
standen in ogenschouw moeten nemen, weer veel visie gemist. 
Wat hebben we in ons tafeltenniswereldje, vooruitkijkende naar 
1981 en verdere jaren, ongetwijfeld weer hetzelfde voor de 
boeg doch ook prachtige mogelijkheden, mits met vereende 
kracht, om datgene wat fout ging goed te richten, om die tafel
tenniswereld op afdelings- en verenigingsnivo, een open karak
ter te geven in de provinciale sport respektievelijk plaatse
lijke sport. 
Jaag gerust, zij het in redelijke mate, technische prestaties 
na, doch vergeet de maatschappelijk sociale funktie niet. van 
de sport. 
Dat geldt ook, wellicht speciaal als basisorganisatie, de 
lezende verenigingsbestuurder. 
1981 ....... . 
Een bijzonder jaar. 
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Het jaar van het 40-jarig jubileum van onze afdeling 
BRABANT. Veertig jaar ontwikkeling, veertig jaar mooi's, 
U allen kunt, zij het voor de meesten, gedeeltelijk, 
zelf het plaatje invullen op welke wijze U uw tafel
tennisjaren beleeft . 
Reserveer zaterdag 11 april 1981 voor Brabants jubileum. 
1981 .... . . 
Een bijzonder jaar. 
Bijzonder voor mij persoonlijk in de tafeltenniswereld. 
Ik meen het me te mogen veroorloven een persoonlijke 
noot bij deze nieuwjaarswens te ventileren. 
Het jaar waarin, zoals reeds eerder aangekondigd, ik af
scheid neem van het bestuurlijke tafeltenniswerk in de 
afdeling Brabant. Het doet je toch wat te beseffen dat 
je aan je laatste nieuwjaarswens bezig bent voor Bra
bants leden en verenigingen en voor alle sportminnende 
lezers en lezeressen van ons aller "Mixed". 

Dat het daarom nu extra gemeend is als ik U allen in het 
persoonlijke vlak, en ook in het sportieve vlak, de ko
mende jaren ALLE GOEDS toewens moet U van me aannemen. 
Brabant het ga je goed op je weg naar de eeuwwisseling. 
Brabant , blijf dat ene brabant! 

Tilburg, december 1980. 
Hobbelen, 
voorzitter. 

R E D A C T I E W I S S E L I N G 

Het afdelingsbestuur is verheugd er in geslaagd te 
zijn een redacteur te hebben gevonden voor de Mixed, die 
geen lid is van het afdelingsbestuur. Daarmee is een wens 
in vervull ing gegaan om de redactie van de Mixed onaf
hankelijk van het afdelingsbestuur te laten functioneren. 

Al enige jaren zijn pogingen ondernomen om de redactie 
buiten het afdelingsbestuur te k rijgen . Naar onze me
ning is dat noodzakeli jk voor het goed functioneren van 
het afdelingsorgaan. Mede door tijdgebrek van de redac
tie was het dan wel eens zo, dat de informatie in de 
Mixed wat eenzijdig gericht was en niet alle onderwerpen 
kregen die aandacht die ze verdienden. 

Juist om deze reden is het, dat wij blij zijn dat Wil 
van de Bragt uit Best zich bereid heeft verklaard het re
dactieschap op zich te nemen. Het afdelingsbestuur wenst 
hem me t deze taak dan ook veel succes toe. 

Namens het afdelingsbestuur, 

Ton van Happen, 

oud-redacteur. 
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EEN NIEUWJAAl=i ...... . 

EEN NIEUWE REOAKTIE ...... . 

\ i 1 l \ ·~ -
EEN NIEUWE MIXED ...... . 

In de titel van dit stukje kunnen de puntjes vervangen 
worden door de vraag: "Wat brengt 't ons?" en het ant
woord daarop is: "Afwachten maar , goede voornemens z1Jn 
gemaakt". Wat betreft de redactie en de Mixed kan ik wat 
concreter zijn ten aanzien van de goede voornemens. Toen 
ik in November van het vorig jaar door Ton van Happen 
werd benaderd om de redactie van de Mixed over te nemen, 
heb ik een paar dagen b edenktijd genomen. Ik kende de 
Mixed, omdat ik maandelijks met interesse keek, of, in 
de rubriek "uit de clubbladen", het eigen clubblad aan
gehaald was. De overige uitslagen en standen interes
seerden me minder. 
Na een gesprek met Ton, nam ik de uitdaging aan om de 
ideeën van Ton en die van mezelf te realiseren. 

Mede namens de tafeltennisverenigingen, Ton bedankt voor 
je bemoeienis om het afdelingsblad te laten voortbestaan 
en succes met je andere taken in het afdelingsbestuur en 
andere tafeltennisactiviteiten. 

Welke plannen hebben we nu met de Mixed? 

In mijn opinie is een afdelingsblàd een communiecatiemid
del tussen : 
- a. het afdelingsbestuur en de verenigingen. 
- b. de verenigingen onderling . 
- c. de verenigingen en de sportwereld in z'n algemeenheid. 

Dit betekent dat in de Mixed zowel "officiële mededelin
gen" van het afdelingsbestuur, als, al of niet kritische, . 
artikeltjes van verenigingen opgenomen worden, als ze ten
minste aan het doel beantwoorden . 
Ik ga er vanuit dat het grootste deel van de lezers, be
stuurders zijn van verenigingen, of anderen die nauw be
trokken zijn ijij het tafeltennis. Daarom zul je, als al
les naar wens verloopt, telkens een rubriek aantreffen, 
waarin korte samenvattingen zijn gegeven van actuele on
derwerpen die de vereniging, of tafeltennis in het bij
zonder, aangaan. "Voor U gelezen" heet die rubriek. 
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Daarnaast bestaat het plan om elke maand een vereniging 
die op een of andere wijze in belangstelling staat, bijv. 
door een jubileum, promotie naar landelijke klasses b.v. 
te bezoeken, en een interview te houden met bestuur en 
spelers. In dit nummer is een interview met Nikon opgeno
men vanwege de promotie naar de ereklasse. Volgende maand 
volgt een gesprek met vertegenwoordigers van het jubile
rende OTTC uit Oss. Het iniatief voor zo'n interview mag 
ook van de vereniging uitgaan. 
De rubriek "uit de clubbladen" blijft aanwezig. Ik hoop 
dat zoveel mogelijk verenigingen hun clubblad opsturen, 
zodat via de Mixed een uitwisseling van goede ideeën 
wordt gerealiseerd. 

De eindstanden en persoonlijke prestaties in de competi
tie worden in een aparte uitgave opgenomen in april en 
december onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbe
stuur. In de Mixed blijven wel uitslagen en verslagen van 
toernooien, bekerwedstrijden en meerkampen vermeld worden. 
Voor de verslagen doe ik een beroep op de organiserende 
vereniging(en). Omdat de Mixed-redactie tot nog toe een 
éénmansactiviteit is (overigens als iemand zich geroepen 
voelt een vaste rubriek voor zijn rekening te nemen, 
graag) hoop ik dat van toernooien, die voor de afdeling 
van belang zijn, een verslag wordt gemaakt door een van 
de bestuur- of redactieleden van de organiserende vereni
ging, want het is onmogelijk om op alle plaatsen tegelijk 
te zijn. Ik reken op jullie medewerking. Copie kan naar 
het redactie-adres worden gestuurd. 

Teneinde de vaste rubrieken snel te herkennen, zijn een 
aantal vignetten gemaakt. Als het druktechnisch te reali
seren is, vind je deze elke keer terug. 

Hebt U als vereniging, of als lid een goed idee of onder
werp, stuur het op naar het redactieadres als U denkt dat 
anderen daarmee gebaat zijn. Het spreekt vanzelf dat er 
wel een verband met tafeltennis moet zijn. 
Ik hoop dat deze plannen en de uitwerking daarvan in deze 
eerste, "nieuwe" Mixed U enigszins aanspreken. 
Tot volgende keer. 

Wil v.d. Bragt. 

Brabant in Beweging 

In het 0-nummer van het nieuwe sportblad "Sport en Vereni
ging" lezen we de volgende oproep aan de verenigingen: 
"De sportieve recreatie-manifestatie ''Brabant in Beweging" 
zal in 1981 worden gehouden in het weekend van 13 en 14 juni. 
Het is dan de vierde keer dat deze actie wordt opgezet. Doel 
van "Brabant in Beweging" is om een keer per jaar de aandacht 
van de Brabantse bevolking te vestigen op de mogelijkheden 
die er in de eigen woonomgeving zijn voor recreatieve sport
beoefening. De actie wordt gecoördineerd door de Stichting 
Sportservice Noord-Brabant. In 1980 hebben 25.000 mensen aan 
de actie deelgenomen. 
Sportservice Noord-Brabant nodigt alle Brabantse sportvereni
gingen uit aan "Beweging'81" deel te nemen. De organisatie 
zorgt voor affiches en stickers. Voor meer informatie kan men 
zich wenden tot: Sportservice Noord-Brabant, Goirleseweg 44a, 
5026 PC Tilburg. 
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of ficiele 

1nededelingen 

a. NIEUWE VERENTGINGEN: 

Tot de N.T.T.B.afdeling Brabant is toegetreden de ver
eniging Be -Quick te Hank. Het correspondentieadres is 
dhr. P. v.d. Pluyrn, Beatrixstraat 32, 4273 ES Hank. 
Speelzaal: Dorpshuis Het Uivernest, Kerkstraat 9 te 
Hank. 

b. ONDERSCHEIDTNGEN: 

Op grond van zijn vele verdiensten voor de Nederland
se Tafeltennisbond in het algemeen en de ttv DESO, de 
regio West Brabant en de afdeling Brabant in het bij
zonder werd op 22 november j.l. benoemd tot lid van 
verdienste van de afd. Brabant van de N.T.T.B. de 
heer J. van Oers te Roosendaal. 

c. A.B.-VAKATURE: 

Op medisch advies heeft de heer B. van Dijk, o.a. be
last met de post opleidingem, met direkte ingang zijn 
werkzaamheden binnen het A.B. moeten staken. Bert, van 
harte bedankt voor de vele tijd welke je voor het ta
f el tennis ter beschikking stelde. 
Het A.B. zal trachten, lopende het seizoen, deze vaca
ture op te vullen en evt. tot een benoeming ad interim 
overgaan. 
Gegadigden voor deze funktie kunnen zich aanmelden 
bij het af del ingssekre.tar iaat. 

d. ADRESWIJZIGINGEN: 

Het wedstrijdsekretariaat van de ttv Stiphout is als 
volgt gewijzigd: 
Dhr. H. van Melick, Schutterslaan 6a, 5708 EB Helmond. 

Sekretariaat van ttv De Meppers luidt thans: 
Ginderover 13, 5591 JM Heeze. 

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x~x-~-x 

BESTUURSWTJZTGINGEN: 

De samenstelling van de navolgende besturen is ge
wijzigd. Wilt u deze wijzigingen cq. aanvullingen in 
het in Uw bezit zijnde besturenboek aanbrengen. 

T.T.V. Roosendaal 
VOORZITTER: L. Heynen, v. Goghlaan 20, 4703 JB 

Roosendaal. 01650-38531. 
SEKRETARIS: F. Knobel, G. ter Borchstr. 23 B, 

4703 NK Roosendaal. 
PENNINGMEESTER: C.v.d.Brandi Renatusdonk 7, 4707 

Roosendaal. te • 01650-43238. 
XA 

. : 
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Wedstrijdsekr. ~r.: J. Bruinincx, Burgerhoutsestraat 29, 
4701 EK Roosendaal. tel. 01650-33563. 

Wedstrijdsekr. Sr.: J. Bruinincx, Burgerhoutsestraat 29, 
4701 EK Roosendaal, tel. 01650-33563. 

Overigen; 
- Bestuurslid 

- Bestuurslid 
recreanten 

- Bestuurslid 
recreanten 

TTV VEDO TE AALST. 

J. Biskop, Voorstraat 142, 4702 EV 
Roosendaal. tel. 01650-35876. 

C. Sitters , Amarildijk 55, 4706 AB 
Roosendaal. tel. 01650-39019. 

P. Schoenmakers, Cinnaberdijk 24, 
4706 GA Roosendaal. tel. 01650-53285. 

Nieuwe sekretaris : I. v.Hemert, Burg. Posweg 88, Brakel. 
tel. 04187-2519. 

TTV SON EN BREUGEL TE SON. 
Nieuwe voorzitter : L.Th. v.d.Vondervoort, Palamedesweg 13, 

5631 KT Eindhoven, tel. 040-442353. 
Nieuw adres penningmeester: 

A.F.A.E. v. Lieshout, Veerstr. 2, 
5694 AC Breugel. 

TTV ATTC' 77 TE AARLE-RIXTEL. , 
Nieuwe publ. comm.: Th. Tielemans, Bosseweg 54, Aarle-Rixtel. 

ESTTV. TAVERES EINDHOVEN. 
Wijziging 
Wedstrijdsekr. P. v.d.Gender, Liesbergstraat 19, 

5628 ED Eindhoven. tel. 040-420453. 
Toernooi comm. R. v.Mierlo, Lambertusstr. 22, 5615 PH, 

Eindhoven. tel. 040-442714. 

TTV HEDILLA - HEDEL. 
Voorzitter de heer H. Kerkhoven, Maasdijk 5, 

5321 GP Hedel . tel. 04199-2122. 
Sekretaris de heer T. Goosens, Kerkstr. 1, 5321 TM 

Hedel. tel. 04199-2271. 
Penningmeester de heer J. Hermans, Oranjesingel 16,5321 SV 

Hedel. tel. 04199-3105. 
Bankrekkening Rabo 326050639 

· t.n.v. TTV HEDILLA TE HEDEL. 
Wedstrijdsekr. Jr.: de heer H. Kerkhoven, Maasdijk 5, 

5321 GP Hedel. tel. 04199-2122. 
Wedstrijdsekr. Sr.: de heer H. Kerkhoven, Maasdijk 5, 

5321 GP Hedel. tel. 04199-2122. 
Overigen 
Bestuurslid . 

TTV TTC BLADEL. 

de heer W. v.Hout, Mr. H. v.Ruggestr. 7, 
5321 VK Hedel. tel. 04199-2505. 

Voorzitter de heer J. Kuypers, St. Streuvelslaan 38, 
5531 VB Bladel. tel. 04977-1302. 

Vice-Voorzitter de heer C. v.d.Wiel, G. Bruninglaan 59, 
5531 · sc ·sladel. tel~ 04977-1505. 

Sekr.+wedstr. sekr : Mw. A.M.Hofmeester, Veilig Oord 72, 
5531 XD Bladel. tel. 04977-2975. 

Penningmeester Mw. D. Verheyen, Dr.A.Zijlmansstr. 56, 
5531 GM Bladel. tel. 04977-2585. 



Best.lid 

Best.lid-jeugd
begeleiding 

Best.lid jeugd
begeleiding 

Best.lid jeugd
begeleiding 

Best.lid jeugd
begeleiding 

TTV BUDILIA BUDEL. 
Nieuwe sekr. 

TTV HERI G.O. 
Voorzitter 

Sekretaris 

Penningmeester 

Jeugdleider 

Jeugdleider 

TTV EENENTWINTIG 

7 

de heer H.v.Eekert, Sniederslaan 38, 
553l EL Bladel. tel. 04977-2518. 

Mw. H. Kuypers , St . Streuvelslaan 38, 
5531 VB Bladel . tel . 04977-1302. 

Mw. H. v.Lieshout, 't Hofveld 14, 5531 GL, 
Bladel. tel. 04977-2328. 

de heer J. Panken, Sniederslaan 105, 
5531 EJ Bladel. tel. 04977-1976. 

de heer F. Vermeulen, Bernhardstr. 31, 
5527 AX Hapert. tel. 040-784845. 

J . B. E. v . Seggelen, Dr. Ariënsstraat 36, 
6021 XB Budel. tel . 04958-2946. 

B.J. zweers, Goudestein 96, 5653 NW, 
Eindhoven . tel . 040-517249. 
J.A.M . Schenkelaars, Beukenlaan 41, 
5616 SJ Eindhoven. tel . 040-516222. 
J.E.M. Bekema, Blaarthemseweg 67, 5655 PA, 
Eindhoven. tel. 040-518329. 
M.J.H. Rikken, Nederhoven 26, 5655 BS, 
Eindhoven. tel. 040-510088. 
A.B.J. Zweers, Blaarthemseweg 9, 5502 JR, 
Veldhoven. tel. 040-540333. 

Bestuurslid : A. Engelhart, Burg v.d. Weijdenlaan 54, 
5741 AV Beek en Donk. 04929-2702. 

Wedstrijdsekr. Sr.: J. Swinkels, De Wieken 8, 5741 NG, 
Beek en Donk. 

Wedstrijdsekr. Jr.: L. Verschuren, Schoolstr. 40, 5741 CW, 
Beek en Donk. tel. 04929-1508. 

TTV A.T.T.V.'71 
Voorzitter W.v.Kemenade , Emmastr. 62,5721 HC Asten. 

tel. 04936-1696. 
Sekretarisse Mej. M. Leenen, Tulpstr. 2, 5721 EV Asten. 

04936-1899. 
Penningmeester J. Swinkels, Stegen 1, 5721 SZ Asten, 

04936-2342. 
Wedstrijdsekr. Jr.: J. Philipsen , Prins Bernhardstraat:), 

5721 GA Asten, 04936-1538. 
Wedstrijdsekr. Sr.: Mej. M. Leenen, Tulpstr. 2, 5721 EV Asten. 

04936-1899. 

TTV DESO. 
Voorzitter M.J.Danen , Lav dijk 173, 4706 KZ Roosendaal, 

01650-37700. 
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JUBILEA 

Twee bijzondere jubilea zijn de afgelopen maanden gevierd: 

Bij T.I.O.S. vierde Diny v. Dijk het 15-jarig béstuurs
jubileum (drie jaar wedstrijdsecretaresse en twaalf jaar 
penningmeesteres) . 

Bij D.E.s.o. vierde Jac. v. Oers zijn 25-jarig jubileum 
als voorzitter . 

Beiden alsnog proficiat namens de "Mixed". 

Op 17 januari bestaat O.T.T.C. uit Oss 40 jaar en dat 
zal goed gevierd worden. 
In de volgende'Mixed"komen we daar uitgebreid op terug . 

• 

INTERVIEW MET . .... 

EREKLASSER NIKON 

Het zal niemand uit de tafeltenniswereld ontgaan ziJn dat 
het Valkenswaardse Nikon de afgelopen competitie kampioen 
is geworden en gepromoveerd is naar de hoogste klasse 
in Nederland. De redactie van "Mixed" heeft gemeend dit 
heugelijke feit voor het Brabantse tafeltennis niet on
gemerkt voorbij te moeten laten gaan, en is gaan pra-
ten met het bestuu~ P. v. Veenendael (voorzitter), 
G. Slegers (penningmeester), W. v. Gerwen (secreta-
ris), de promotor/manager F. Bergman en de spelers van 
het eerste team. Het is een geanimeerd gesprek geworden 
waarvan U hieronder de neerslag vindt. 

De laatste jaren is Nikon er«1 succesvol ge·weest. Waaraan 
is dit volgens jullie te danken? 

"Het is begonnen in 1973 toen we als Dennenberg gaande
weg de competitie merkten da.t de spelers van het eerste 
team, Jan Suiskens, Jo Handgraaf en Frits Bergman kwa
liteit genoeg hadden om bovenaan mee te draaien in de 
eerste klasse. Je weet hoe het dan gaat. 
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Er ontstaat een stercuning van: doorsto~en naar hogere klassen 
en zover mogelijk proberen te komen. Toen is ook bewus t het 
plan ontstaan om niet alleen naar beste kunnen tafeltennis te 
spelen en maar zien waar je einde ligt, maar om na te streven, 
als vereniging de top te bereiken. We dachten dat we met de 
t oenmalige spelers een heel eind zouden komen. 

In 1975 kwam er een lelijke deuk omdat we problemen kregen met 
de Stichting Dennenberg en we op straat kwamen te staan. 
Er waren toen 30 lede.ri en nagenoeg geen jeugd. 
Het bestuur is toen om de tafel gaan zitten om te bepraten wat 
ons te doen stond, want als je als vereniging topsport wilt 
bedrijven dan moet je a. veel gelegenheid geven aan de leden 
om tafeltennis te spelen, en b. jeugd aantrekken, goed opvang
en, begeleiden en coachen zodat op de langere termijn de -
talenten uit de eigen vereniging door kunnen groeien naar de 
top. Om aan deze voorwaarden te voldoen moet je de beschikking 
hebben over een grote speelruimte waar de leden veel terecht 
kunnen. Dat is niet op te brengen van de contributie van de 
leden. Frits Bergrnan heeft toen een contract gesloten met 
Nikon om als sponsor te fungeren voor de vereniging. Tevens 
hebben we Bert Onnes aangetrokken om het eerste te versterken 
en de jeugd te trainen. We stelden wel als voorwaarde dat hij 
hier kwam wonen, omdat we vonden dat hij zich zeer intensief 
met de training van de jeugd moest bezighouden. Na een seizoen 
bleek dat niet te realiseren door Bert. Inmiddels waren we wel 
gepromoveerd naar de promotie-hoofdklasse. Ret verliezen van 
de beslissingswedstrijd voor promotie naar de hoofdklasse gaf 
de nodige discussies tussen de sponsor en het bestuur over de 
wedstrijdopvatting van de spelers van het eerste team en over 
de training. Dit leidde tot het vertrek van Jan Suiskens en 
het aantrekken van T~eu van Vroenhoven. 
In die tijd, 1977, zijn door ons uitspraken gedaan in de trant. 
van "Nu begint Nikon" en "We willen kampioen van Nederland 
worden" . Tjeu van Vroenhoven maakte een plan voor de trainings
opzet van de junioren. Tevens deed Tjeu een aantal voorstellen 
om tot organisatorische wijzigingen te komen. 
Momenteel zijn er drie jeugdtrainers, zijn er vijf leden in op
leiding voor trainer, is er een technische corcunissie o.a. voor 
de samenstelling van de teams (m.u.v. het eerste dat door mana
ger Frits Bergman wordt samengesteld en waarbij, voor het even
tueel aantrekken van andere spelers, overlegd wordt met het be
stuur ). Er zijn voor zowel jeugd als senioren selectiegroeperi 
waar volgens plan mee gewerkt wordt. 
Met de keuze van de spelers wordt bewust gekeken naar de cornbi
na tie van talent en leeftijd. We moeten er zelf nog wat aan 
kunnen doen, maar ze moeten ook zo goed zijn dat we mee kunnen 
blijven doen. En dat is dan nu in de ereklasse." 

Hoe ziet die sponsoring er nou uit, wat .zijn de nadelen voor 
Nikon , want ik rieeni a'a'ri dat het ·niet aTle·en voordelen zijn? 

"We hebben de sponsoring via EFFEF-promotions (Frits Bergman) 
die kontracten heeft afgesloten met Nikon, Adidas (kleding), 
Schildkröt (tafelsl, Ten-Bell (trainingskamp Tenerife). 
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Het geld dat daarmee gemoeid is, is gescheiden van de 
verenigingskas en wordt besteed aan de totale vereni
ging, en niet zoals zo dikwijls fluisterend gezegd wordt 
voor de spel~rs van het eerste. Grofweg gaat het geld 
naar de aankleding van alle leden van de club (tas, te
nue) en een vergoeding aan de spelers van het eerste. 
Wij staan op het standpunt dat het een vergoeding is 
en dat de spelers er niet van hoeven te leven. 
We hebben eerst een drie-jarig contract gehad en heb
ben nu een 5-jarig contract afgesloten . Het gaat de 
sponsor in eerste instantie om reclame, maar als hij 
niet in de sport zelf geïnteresseerd is, maar het al
leen als een reclamemiddel ziet is dat voor de vereni
ging een slechte zaak.Daarmee is zij te zeer afhanke
lijk geworden van de sponsor. Als je het vergelijkt 
met de wielrennerij, dan vindt ik, als promotor/manager 
dat dingen zoal~.die bijv. bij Ijsboerke gebeurd zijn, 
onverteerbaar ziJn voor de sport. Dat lag niet aan de 
wielrP.nners, dat_ er plots_een contract wordt opgezegd. 
En om in wielertermen te blijven, wij beschouwen onze 
vereniging als een onafhankelijke en niet als een prof
club. Een bedrag van 35.000,- als vergoeding voor een 
speler is niet reëel. Zie maar waar het in de voetballe
rij toe heeft geleid, waar de prestaties in geen enkele 
verhouding meer staan tot de ontvangen gelden. De voor
delen zijn duidelijk: Er is de mogelijkheid van het aan
trekken van spelers, de clubaankleding rust niet alleen 
op de leden of de vereniging. 
De aankomende junioren zijn extra gemotiveerd op trai
ningen om verder te komen, omdat ze de voorbeelden van 
het effect van serieuze training dichtbij hebben. aet 
grote nadeel is dat de spelers van Nikon, of het nu ju
nioren zijn of senioren die voor de ontspanning in de 
vijfde klasse competitie spelen, met een zekere afgunst 
worden bekeken. Ik zeg niet dat dat bij alle clubs ge
beurt, maar er zijn verenigingen waar dit duidelijk te 
merken is. We zijn de te pakken club, men is extra ge
motiveerd om van ons te winnen en maakt allerlei opmer
kingen in de richting van de spelers. Overigens moeten 
we er meteen aan toevoegen dat het binnen de vereni~ 
ging niet geleid heeft tot verschillen. De sfeer is 
uitstekend en er is geen echte groepsvorming. Ook voor 
tafeltennis op topniveau geldt dat de sfeer in de teams 
of selectie goed moet zijn wil je tot de gewenste pres
taties komen. Wij, als bestuur, werken daar bewust aan". 

In 1977 heeft Bergman gezegd dat een bedrag van f 40.000,
voldoende is om kampioen van Nederland te wö'rden.. Is 
die uitspraak nog waar? 

"Ik zeg niet hoeveel wij nu van de sponsors ontvangen, 
maar ik sta nog wel achter die uitspraak" . 

...... • 11 

Is er binnen de verèniging nog wel plaats voor recrea-
tietafeltennis of ·is alles gericht op prestaties? 

"Er is wel degelijk ruimte voor recreatietennis. Dege
nen die tot een selectie behoren krijgen gerichte spel
technische en conditietraining. Daarnaast zijn er be
ginners, die eventueel doorgroeien naar de gevorderde 
groep. 

; 
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Maar op zaterdagmiddag is er gelegenheid voor recrean
ten om te tennissen. Daarvoor worden zo'n 20 à 25 ta
fels opgezet. 
Hiernaast organiseren we jaarlijks een Open Dag voor 
alle inwoners van Valkenswaard, waarbij alle aspecten 
van het tafeltennis worden getoond: training demonstra
tiewedstrijden, film, video opnamen, trainingsrobot etc. 
Tevens organiseren we eens per jaar een scholierentoer
nooi voor de scholen in Valkenswaard, Dommelen en Waal
re." 

Hoe zijn de speeltijden in de week verdeeld? 

"Op vrijdag trainen we 312 à 4 uur en is een halve zaal 
beschikbaar voor recreatie. Zaterdag's hebben we de zaal 
5 uur, zowel training als recreatie, 's maandags 3 uur 
training voor de selectiegroep, dinsdagavond hebben we 
een kleine zaal voor 5 tafels, 's woensdags 2 uur jeugd
training . 
We zijn nu hard bezig met een eigen home, dat we in ja
nuari in gebruik hopen te nemen. De officiële opening, 
met wat festiviteiten moet nog gepland worden. In het 
eigen home kunnen de tafels blijven staan en kan men 
altijd terecht. In december gaan de eerste team-spelers 
(inclusief de nieuwe aanwinst uit Engeland, Bob Potton), 
de trainers en manager naar het trainingskamp in Tene
rife. Denk niet dat het een vakantiereisje wordt want 
er is een trainingsschema opgezet van 7 à 10 uur trai
nen per dag. Op 7 januari zijn we terug en dan moeten 
we klaar zijn voor de competitie in de ereklasse". 

Hebben jullie veel reacties gekregen op de promotie? 

"Nou, eerlijk gezegd valt dat tegen. Natuurlijk heeft 
de afdeling Brabant gereageerd en daarnaast een aantal 
verenigingen: Irene, Bergeyk, JCV, Meppers, Wilno e.a. 
Als je de promotie beschouwt als reclame voor de tafel
tennissport in het zuiden, is dit maar mager. 
Ook van de Bond (NTTB, hoofdbestuur) is geen enkele re
actie gekomen,· en dat zijn dingen die je in andere 
sporttakken toch niet mee maakt . 
Bas den Breejen had in zijn rubriek in het officiële 
bondsorgaan, toch wel wat aandacht mogen besteden, net 
zo als jij van de Mixed nu doet. Maar ja, die staat al
leen bij de gevestigde toppers ..•••... 
Misschien komt het wel omdat wij door de beslommeringen 
met het eigen home, nog geen officiële receptie hebben 
gegeven. 
Uit Valkenswaard zelf hebben we wel wat reacties gekre
gen. Een heel leuk en vrijblijvend aanbod kregen we van 
de zaak waar we na de wedstrijden altijd gaan eten. Van 
iedere thuiswedstrijd wordt een Video-opname in kleur 
gemaakt, die we dan onder het eten kunnen bekijken'~. 

Is alleen het eerste succesvol geweest of ~ijn er meer 
teams kampïoen geworden? 

"Zeker er zijn 7 teams kampioen geworden. Het 2e promo
veert ~aar de overgangsklasse, het derde en vierde gaan 
naar de eerste klasse. We gaan er nog iets aan doen, al
weer, als we het eigen home voor elkaar hebben, dat we 
geza melijk prodeo opzetten". 

wat zijn de verwachtingen voor -het komende seizoen? 
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"We verwachten dat we ons kunnen handhaven in de ere
klasse, en een betere aansluiting krijgen v a n de jeugd 
teams". 

Met de spelers van het eerste team is meer gesproken 
over de persoonlijke gegevens en ambit ies , zodat ook 
wat meer van de mens achter de topsporter wordt belicht. 

Tjeu van Vroenhoven, is 35 jaar en speelt tafeltennis 
vanaf zijn dertiende jaar. Hij moest kie zen tussen 
voetbal en tafeltennis , ook in voetbal bleek zijn bal
gevoel , hij behoorde tot de jeugdselectie van de voet
balvereniging Eindhoven. 
Toen hij Eindhoven ' s jeugdkampioen tafeltennis werd, 
koos hij definitief voor tafeltennis bij het toen zeer 
bekende Atoom , waarin o.a. Jan Suiskens speelde. Hij 
trainde dagelijks en werd zeer gemotiveerd door de re
sultaten van de senioren. Toen er een gebrek aan trai
ners ontstond, ging hij de trainerscursus volgen. Het 
spelpeil werd daardoor wel minder. Hij kreeg de moge
lijkheid om op 18-jarige leeftijd ereklasse te gaan 
spelen bi j PSV maar door de onderlinge strijd tussen 
Atoom en PSV ging dat niet door en daar heeft h ij nu 
nog spijt van. Later is hij wel naar PSV gegaan, maar 
toen speelde ze in de overgangsklasse. Na de fusie met 
Cathrien , dat in zijn ogen toch meer een recreatie-ver
eniging was, is hij overgegaan naar Aloysius in Zeeland, 
waarin de Belgische kampioen Schalij speelde. Dat heeft 
hij maar een se izoen volgehouden, vanwege het reizen. 
Anderhalf jaar geleden werd hij door Nikon aangetrokken, 
om het eers te te versterken en de jeugdtraining op te 
zetten. Dat is nu naar tevredenheid gelukt. Hij blijft 
nog een seizoen als eerste teamspeler meedraaien, ter 
ondersteuning van de jongere teamgenoten. Daarna gaat 
hij zich volledig inzetten voor de verdere opbouw van 
de technische zaken binnen de vere niging. Daarbij vindt 
Tjeu het erg belangrijk, dat de t rainer met eerlijkheid 
en overtuiging leiding geeft aan de selectiegroep. Niet 
alleen het eerste tea m is belangrijk. 
Tjeu heeft ook nog een aantal we n sen, (en zeer goede 
ideeën) t .a.v. de training in Brabant. 
Niet alleen de welpen en pupillen moeten een toptrai
ning krijgen in de Brabantse selectiegroep, maar ook 
de 16 en 17-jarigen. En dan niet alleen technische 
aspecten bekijken e n bijschaven , maar een volledige· be
geleiding. Tjeu s telt dat wat Nikon doet, eigenlijk 
h~t voorbee l d moet zi j n voor de afdeling Brabant. 
Er komen nu wat initiatieven om trainers, die ook wedstrijd
ervaring hebben en aanvoelen wat er omgaat in een spe-
ler, bij elkaar te krijgen. 
De sportcommiss ie is goed begonnen en Tjeu heeft hoge 
verwacht inge n voor de toekomst. 
Tjeu woont in Eindhoven en is instrumentmaker van 
beroep. Naast tafeltennis heeft hij als hobbies: scha
ken, vissen , zaalvoetbal en postzegels verzamelen (Ne
derland en België} maar heeft daar nu haas t geen tijd 
voor. 

Paul Bakker , is 23 jaa r en speelt nu 9 jaar tafelten
nis. Paul is begonnen bij àe Ned. Middenstandsbank en 
daarna overgegaan naar Docos. 
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Hij woont in Amstelveen, maar is vanwege de training en 
de wedstrijden ongeveer 4 dagen van de week in Valkens
waard. Hij is in de gelukkige omstandigheid dat hij ook 
overdag kan tafeltennissen. 
Daarnaast heeft hij als liefhebberijen: het draaien van 
platen en uitgaan. 
Hij verwacht dat Nikon zich kan handhaven in de ereklas
se, en hoopt persoonlijk tot de top door te dringen. 

Theo van Gasteren is 18 jaar en tafeltennist vanaf zijn 
zesde Jaar. Eerst bij Setr in zijn woonplaats Sevenum, 
daarna bij JCV in Vught. Hij heeft er nu het eerste 
seizoen opzitten bij Nikon, en dat is hern uitstekend 
bevallen. Ook Theo kan overdag tafeltennissen. 's Avonds 
studeert hij Atheneum, Se jaars, maar dat schiet er nog 
al eens bij in. 
Naast tafeltennis interesseert hij zich voor z'n meis
je (!),muziek en andere sporten. Ook Theo hoopt door 
te breken naar de top. 

Bob Potton is de 23-jarige aanwinst uit Engeland. Hij 
tafeltennist 9 jaar en is begonnen bij Fairbain in Lon
den. Vandaar is hij naar Cranley gegaan dat in de Na
tional League speelt. Bob is de nummer drie in Enge
land . De laatste jaren heeft hij niet gewerkt door de 
vele toernooien die hij heeft gespeeld: Open Nederland
se bij de laatste zestien, Joegoslavië in de tweede 
ronde uitgeschakeld door een Chinees, in Scandinavië 
door een Koreaan in de eerste ronde gewipt, en bij de 
Open Canadese kampioenschappen doorgedrongen tot de 
halve finale. 
Bob speelde in de Engelse League tot nog toe 100%. Hij 
hoopt ook in de Nederlandse ereklasse tot die presta
tie te komen. 
Hij gaat in Bergeyk wonen en werk.en bij Frits Bergman. 
Voorlopig zal hij ook nog regelmatig naar Engelana 
vliegen om z'n verplichtingen na te komen. 
Bob traint een paar uur per dag, (ook. conditietraining). 

De spelers zeggen toe aan het eind van het seizoen hun 
ervaringen in de ereklasse op papier te zetten. 

Bedankt en succes, 

Wil v.d. Bragt. 

BEKERFINALE JEUGD SEIZOEN T980/T981. 

Op 3 januari zijn in de zaal van 
Red Star ip Goirle de finales van de 
bekercompetitie voor de jeugd gehouden. 
De uitslagen waren als volgt: 

Meisjes junioren: 

l. O.T.T.C . 
2. Irene 
3. T.C.S. 
4. Stiphout 

Meisjes kadetten: 

1. Irene 
2. Hotak ' 68 
3. O.T.T.C. 
4. De Meppers 
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Jongens Junioren Jongens aspiranten Jongens pup. 
1. Hotak '68 
2. O.T.T .C. 
3. Irene 
4. De Meppers 

1. Irene 
2. Back Hands 
3. Smash '73 
4. De Meppers 

1. Irene 
2. Back Hands 
3. J.C.V. 
4. O.T.T. C. 

N. v. Erp. 

12e NATIONALE MAASLAND TEAM TOERNOOI 

GOED GESLAAGD ONDANKS STROEVE START OP ZATERDAG 

Op zaterdag en zondag, 20 en 21 december j.l., organiseerde 
OTTC voor de 12e keer het Nationale Maasland team toernooi. 
Voor beide dagen was sprake van een maximale bezetting. Op 
zaterdag speelde de jeugd. Hiervoor waren 150 teams geaccep
teerd, die hun wedstrijden speelden in de Maasland sporthal 
en in de ochtend ook nog vier teams die speelden in de zaal 
van OTTC. Voor het senioren toernooi waren 151 teams geaccep
teerd. De 301 teams waren afkomstig van verenigingen uit het 
hele land . Voor niet minder dan 17 verenigingen moesten in
schrijvingen geweigerd worden i.v.m. een te groot aantal aan
meldingen, gezien de zaalcapaciteit. 
Voor het jeugdtoernooi werd gespeeld in 6 klassen (3 jongens 
en 3 meisjes). Zaterdagmorgen, toen Nederland ontwaakte en 
een blik naar buiten wierp, zag men verbaast een behoorlijk 
pak sneeuw. Iets waarmee de organisatoren, d_eelnemers en be
geleiders voor het jeugdtoernooi hoogst onaangenaam werden 
verrast. I.p.v., zoals gepland om 9.00 u te starten, was de 
situatie zo dat er pas om 9.15 op 5 tafels gestart kon wor
den. Toen om 9.45 u de aangemelde deelnemers aanwezig waren, 
kon h~t toernooi pas goed van start gaan. Weliswaar een uur 
te laat, maar de wedstrijdleiding wist in de loop van de dag 
dit uur praktisch geheel in te lopen. Hiervoor was de ~ede
werking nodig van de deelnemers, en die werd dan ook spontaan 
verleend door de jeugd. Indien noodzakelijk en mogel ijk werd 
per groep op 2 tafels gespeeld. Hierdoor konden ook op het 
geplande tijdstip de prijzen aan de winnaars worde n uigereikt. 
De uitslager waren: 
Jongens 1: Het Venrayse Red Stars klopte verras send met 3-0 

het Wageningse duo Rob Boek en Edwin Angenent van 
Shot. 

Meisjes 1: Eveneens stond Shot hier in de finale en kwam 
als winn~ar uit de bus door met 4-1 het meisjes 
team van Huizen te verslaan. 

Jongens 2: Het Vlissingse Wilno won van het combinatie-team 
Patrick Noor (OTTC) eP J. Booy (quick 32) met 3-1, 
waarbij het goede spel van Patrick Noor opviel. 

Meisjes 2: In een langdurende wedstrijd won Stiphout van 
Shot met 3-2. 

Jongens 3: Het verrassend tot de finale doorgedrongen Geldrop 
met e.v.a. Hevvel en R._ Stukken verloor met 3-2 
van Indukon. 

Meisjes 3: Emely Noor ~ L Diane van Berlo van OTTC versloegen 
het team ~- Belcrum in de finale met 3-0. 

-. 
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Een kleine vervelendigheid was nog, dat er door twee vereni
gingen (Shot en Stiphout} wijzigingen of terugtrekking van 
teams plaats vond, omdat er zonodig bij Avanti in Hazerswoude 
trainingsdagen georganiseerd moesten worden, waaraan personen 
meededen die zich hadden ingeschreven voor het Maasland-toer
nooi. 

Op zondag kwamen 151 senioren teams achter de 35 tafels. De 
hele dag kon stipt het tijdschema worden aangehouden, en zo
doende konden de organisatoren dan ook om half acht de prij
zen uitreiken aan de finalisten. 
Een prijzenpakke t dat veel waardering kreeg van de prijswin
naars, maar ook van degenen die niet zover kwamen. 
Het toernooi was dit jaar met name in de hoogste herenklasse 
erg in trek. Niet min-er dan 18 teams hadden zich in de A/B
klasse aangeme ld, waaronder ere- en promotieklasse teams. 
Jarruner was het toch wel dat onze Brabantse topteams (Nikon 
en JCV) juist cp zo'n sterk bezet toernooi ontbraken. 

A/B kl HEREN : Het favoriete duo R.v.d.Aa en J. Vlieg van de 
Korenbeurs werd enigszins verrassend uitgeschakeld door de 
finalist van het vorig jaar, het Schiedamse Noad. In de andere 
halve fina le versloeg Wilno het Hilversumse Quick 32. In de 
finale was Noad met de spelers v . d. Broek en Simons te sterk. 
Het Vlissingse duo Wegmon en Dumez werd met een 3-0 nederlaag 
naar de tweede plaats verwezen. Verrassend was in deze klasse 
ook nog de uitschak~ling van het OTTC- team Eric Noor, Niel s 
Albers in de eerste ronde door HHTSB . 
C- kl HEREN: In deze klasse kwamen c!.e Brabantse teams goed 
voor de dag. Hier werd Stiphout met A. Schepers en D. v.Maare 
uitstekend eerste. In de Halve finale versloegen zij OTTC met 
3-2 en in de finale moesten Smclders en Kok het met 3-2 
afleggen tegen Stiphout. 
D- kl HEREN: Hier was het JCV (Gevers en v. Ginsbergen) dat 
Indukon met 3-0 naar de tweede plaats verwees. 
E- kl HE.REN : De Meppers uit Heeze met v.d. Boogaard en v.d. 
Kuyk werden eerst . In de finale hadden ze weinig moeite met 
Amsterdam 78 . Met 3-0 wonnen de Brabanders de eerste prijs. 
Het favoriete OTTC met v.d.Heiden en v.Heck werd in de poules 
uitgeschakeld , door nipt van finalist Ams t erdam te verliezen. 
F- kl HEREN: Ook in deze klasse was er een tweede plaats 
voor Nikon. Bogers en v.Veenendaal v e rloren in de final e met 
3-1 van S.K.F. 
G- kl HEREN: De eerste plaats werd opgeëist door W.P.K./SVN 
dat in de Se partij met 23- 21 en 21-19 de moegestr eden Evro-· 
Salamanders versloeg. 
H- kl HEREN: Zowel in de halve final e als in de final~ was 
dit een Brabantse aangelegenheid. Belcrum 2 kwam als winnaar 
te voorschij n. Zij versloeqen uvco 2 71 in de f inale met 3-1. 
De andere halve finalisten waren Attaque 2 en UVCO 2. 

Dames 1: In deze klasse gaf het grote verassingen. Het als 
eerste geplaatste OTTC-team (Dorine Willems en Carla Diepstra
ten van PJS ) werd in de poule uitgeschakeld door de l atere 
winnaar Wibats, nadat zij de eer ste wedstrijd met 5-0 van Mid
delburg-Zuid hadden gewonnen. De Tegenstander van Wibats, HTSB, 
trok met 3-0 aan het kortste eind . 
Dames 2: De dames van Red StarE vers loegen hier de dames van 
JCV met 3-2 . 

" 
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Na afloop kon het organiserende OTTC de prijzen uitreiken &an 
de finalisten, voor een geslaagd evenement. Voldaan kon de or
ganisatie naar huis terugkeren. Twee volledige weekends top
tafeltennis in Oss zaten erop. 

N. v.Erp 

Jubileum-commissie OTTC 

B E K E R c 0 Mp E T I T I E 

De bekercompetitie is in volle gang. Hieronder volgen de uit-
slagen-van. de diverse divisies. De onderstreepte teams gaan 
over naar de volgende ronde. 
HEREN 

le Divisie (le ronde) 

100 Victoria -1 Ho tak -1 2 - 3 
101 Luto -1 PSV/Catl)rien - 1 4 - 1 
102 Nikon -3 Stiphout. -1 3 - 2 
103 Deso - 1 Victoria -2 3 - . 2 
104 J.C.V. -2 Irene - 1 1 - 4 
105 Stiphout -2 J.C.V. - 1 0 - 5 
106 TTCV/Rath -1 Nikon -2 0 - 5 
107 Luto -~ Nikon -4 3 - 2 
108 Red Star -2 Ali co -2 4 - 1 

2e Divisie (3e ronèe) 

240 Geldro12 -1 Stiphout - 1 3 - 2 
241 Vice Versa'64 -1 Kadans -2 0 - 5 
242 P.J.S. -1 Renata -1 0 - 5 
243 Ka dan~ -4 TTCV/Rath -2 4 - 1 
244 Renata - 3 Nikon -4 5 - 0 
245 Eenentwintig -1 PSV/Cathrien -2 3 - 2 
246 PSV/Cathrien -1 Geldrop - 2 4 1 
247 Meppers -4 N;i.:ton -1 1 - 4 
/. 4 8 N~v~r Des:gajr -1 Kinawo -1 4 - 1 
249 O.T.T.C. -1 Ali co -1 3 - 2 
250 Ali co -3 Jee:g -1 1 - 4 
251 TCCV/Rath - 1 Kadans - 1 1 - 4 
252 Belcrum - 1 S içis West - 1 3 - 2 
253 Ho tak -1 Tanc.ka -1 3 - 2 
254 Tanaka -2 Belcrurn -- 2 3 - 2 
255 Belcrum -4 Deso -1 0 - 5 

Mixed (le ronde) 

300 Red Star -3 Si os West -2 1 - 6 
301 Lutc- - 2 Stiphout -2 7 - 0 

'· 

, 
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Dames 

Poules in de le ronde 

Poule 1 

400 Stiphout -1 O.T.T.C. -1 4 1 
401 J.C.V. -1 Stiphout -1 3 2 
402 O.T.T.C. -1 J.C.V. -1 3 2 

J.c.v. -1 en Stiphout -1 gaan naar de tweede ronde op grond 
van garne-stanQen. 

Poule 2 

403 
404 
405 

Red Star -2 
Luto -2 
Sios West -2 

Sios West -2 
Red Star -2 
Luto -2 

3 - 2 
1 - 4 
4 - 1 

Red Star -2 en Sios West -2 gaan naar de tweede ronde 

Poule .3 

40 6 
407 
408 

Sios West -1 
Red Star -1 
Sios West -3 

Sios West -3 
Sios West -1 
Red Star - 1 

5 0 
4 - 1 
0 - 5 

Red Star -1 en Sios West - 1 gaan over naar de tweede ronde 

Poule 4 

409 
410 
411 

Taveres -1 
Luto -1 
Renata -·l 

Renata -1 
Taveres -1 
Luto -1 

1 - 4 
5 - 0 
1 - 4 

Luto -1 en Renata -l gaan over naar de tweede ronde 

A. Rooyrnans 
(Bekercomp.-leiderl 

Limburg Coupe voor Sandra de Kruif f en NTTB-cup 
voor Nico van Slobbe. 

Op 13 en 14 december j.l. werd door de Osse tafeltennisver
eniging OTTC i.v.m. haar 40-jarig jubileum, dat zij op 17 
januari a.s . met een receptie en feestavond gaat vieren, de 
finale van het wintercircuit i980-1981 georganiseerd. In deze 
finale 10-kamp werd bij de heren om de NTTB-cup en bij de 
dames om de Limburg Coupe gespeeld. Via voorrondes komt men 
aan de Top-10 . Gedurende 2 dagen kon men dan ook de gehele 
tafeltennistop aan het werk zien. De wedstrijden werden alle
maal gespeeld in Best of Five . 
Door de organiserende vereniqing OTTC en wel met name de 
jubileumcommissie "40 jaar OTTC" waren kosten noch moeite ge
spaard om deze wedstrijden te organiseren op een wijze waar-
dig aan zulk een nationaal topevenement. ~ 

" 
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Een akkomodatie met goede verlichting, een gezellig aange
klede sporthal, een goed uitziend programmaboekje en uitge
breide publicaties via de diverse nieuwsmedia etc. etc. 
Tevens bestond er door de radio en TV grote interesse om voor 
het sportminnende (tafeltennis) publiek via eigen kanalen 
Nederland te informeren over het verloop van dit evenement 
te Oss. Het was dan ook voor de organisatoren een bijzonder 
zware tegenvaller dat er vanuit de tafeltenniswereld (en met 
name de Brabantse) zo weinig belangstelling bestond om acte 
de presence te geven op dit nationale topevenement. Na een 
sterk tegenvallende publieke belangstelling op de zaterdag, 
hadden de organisatoren al hun hoop gevestigd op de zondag. 
Alhoewel de belangstelling op de zondag beter was bleef die 
ook op zondag ver beneden de verwachtingen en beneden de cij
fers van de laatste jaren. Ook bijzonder teleurstellend was 
het voor de organisatoren dat het afdelingsbestuur Brabant 
nauwelijks vertegenwoordigd was. Ad Jonkers was op zaterdag 
als scheidsrechter en Nico v.Erp (als voorzitter van OTTC) 
beroepsmatig aanwezig, alleen Ton v.Happen was op zondag 
tussen het publiek te vinden. 
De organisatoren denken nu toch sterk dat de afwezigheid van 
Bettine Vriesekoop hen vele toeschouwers heeft gekost. Boven
dien werden zij vrijdagavond nog geconfronteerd met de afmel
ding van Ronald Rijsdorp (Avanti) die als reden opgaf: 
"Geen zin". Maar nu voldoende geklaagd en over naar het toch 
organisatorisch goed verlopen toernooi, waar toch weer duide
lijk naar voren kwam hoe arm wij als bond zijn bedeeld met 
tafel tennistalent. 

Bij de heren was het Nico van Slobbe die ongeslagen en voor 
de 4e maal in zijn tafeltenniscarri~re de NTTB-cup wist te 
behalen. Reeds in de voorlaatste ronde was hij zeker van de 
titel. De laatste partij tegen B. v.d. Helm had dan ook niets 
meer weg van een finalepartij. 
Na 5 overwinningen op de eerste dag leed Bert op de tweede 
dag 3 nederlagen n.l. in de 6e ronde tegen Anne Vlieg, in de 
7e ronde tegen Henk v. Spanje en in de 9e ronde tegen Nico v. 
Slobbe. Laatstgenoemde won in de 7e ronde, misschien mede 
door een aanvechtbare scheidsrechterlijke beslissing, met 
22-20 in de Se game van R. v.Spanje. 
Een beslissing die Ron zo aangreep dat hij zelfs bij de 
prijsuitreiking niet aanwezig was. 
Een le en een 3e plaats voor de oudjes die kunnen volstaan 
met een paar uurtjes training per week om zich op nationaal 
topniveau te handhaven. Alleen Han Gootzen wist zich tussen 
deze 2 in te werken en als 2e te eindigen. Zou dan de door
braak van de toch ruimschoots met tafeltenniscapaciteiten be
deelde ex JCV-er en nu voor Tempo Team uitkomende Limburger 
een feit worden? 
Hetzelfde zou verwacht kunnen worden van de jongste van de 3 
van Spanjes n.l. Henk. Vooral in zijn winstpartij tegen B~rt 
v.d. Helm heeft hij bijzonder sterk gespeeld. Een partij 
waarvan het publiek dan ook met volle teugen heeft genoten. 
De Brabantse vertegenwoordiger hier was de voor Ronald Rijs
dorp ingevallen Nikon-speler Paul Bakker die door al zijn 
partijen te verliezen op de lüe plaats einigde. Een excuus is 
wel dat hij zich niet of nauwelijks heeft kunnen voorbereiden 
op dit evenement omdat hij vrijdagavond pas op de hoogte . werd 
gesteld dat hij mee moest spelen. 
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Bij de dames was door de afwezigheid van Bettin e Vriesekoop 
de weg vrijgemaakt voor Sandra de Kruiff. Sandra, juist te
ruggekeerd van de "Open Israelische " waar zij de titel be
haalde, door de finale van Jolanda Noordam (ex Tanaka) te 
winnen, deed in Oss dan ook wat er van haar verwacht werd. 
Ongeslagen wist zij voor de eerste maal de Limburg Coupe te 
bemachtigen. Enigzins verassend was de 2e plaats -van Brigit
te Kooter, Y66r Stephine v.Gennip en Vivian Blankaert. Ook 
hier toch wel een tegenvallende prestaties en wel met name 
van het Torenstad duo Jantine Jansma en Marian Kloppenburg 
die beiden met l overwinning niet verder kwamen dan resp. 
een lOe en 9e plaats. Teleurstelling vermoedelijk ook bij 
beide speelsters en hun coaches . 
De prijsuitreiking lieten zij dan ook voor wat het was. Zon
der berichtgeving waren zij dan ook richting Zutphen ver
trokken. Het is nooit prettig voor organisatoren als men zo 
met de noorderzon vertrekt. Na afl6op van dit door de jubi
leUF.tcoÏ-1:nissie "1 ~ j-'\ar OTTC" uitstekend georganiseerde evene
ment kon Sandra de Kruiff de Limburg Coupe en aan Nico v. 
Slobbe de NTTB-cup worden overhandigd. De Osse wethouder v. 
Xanten reikte hierna aan alle deelnemers van deze finale de 
prijzen uit verbonden aan de plaats die ze behaald hadden in 
het wintercircuit. 
Nadat s'morgens alle deelnemers, scheidsrechters en wedstrij d
leiding een pakket van Osse bodem hadden ontvangen, kregen de 
deelnemers bij de prijsuitreiking uit handen van Louis v.d. 
Berg, voorzitter van de jubileumcommissie, nog een boeket 
bloemen overhandigd. 
De totale uitslagen lijst in de strijd om de NTTB-cup en Lim
burg Coupe ziet er als volgd uit: 

Heren punten plaats punten plaats 
NTTB-c NTTB-c w. c. w.c. 

Nico v. Slobbe 9 1 10 1 
Han Gootzen 7 2 20 4 
Bert v.d.Helm 6 3 15 2 
René Hijne 5 4 15 3 
Henk v.Spanje 5 5 32 7 
Jaap v.Spanje 4 6 23 5 
Anne Vlieg 4 7 34 8 
Patrick Swier 4 8 29 6 
Ron v.Spanje 1 9 39 9 
Paul Bakker 0 10 47 10 

Dames punten plaats punten plaats 
L.C. L.C. w.c. w. c. 

Sandra de Kruif f 9 1 4 l 

Brigitte Kooter 7 2 19 3 
Stephine v.Gennip 6 3 14 2 
Judy Williams 4 4 27 6 
Vivian Blankaert 5 5 20 4 
Marian v.Vliet 5 6 23 5 
Rian v.Rijswijck 3 7 37 9 
Ine Willems 2 8 32 7 
Mirian Kloppenburg l 9 43 10 
Jantine Jansma l 10 36 8 

N. v.Erp 
Jubileumcommissie OTTC 
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HET BACK HANDS SENIOREN TOERNOOI OP 28-12-1980 

De organisatoren hadden dit jaar de mogelijkheid om het toer
nooi over twee dagen uit te smeren. Hierdoor werd het voor de 
bijna 200 senioren dit jaar geen nachtwerk. Om ongeveer 7 uur 
werden de laatste fraaie prijzen uitgereik t . De Hr. de Rijk 
en zijn helpers hadden het geheel goed onder controle. Bij de 
opening werden de HH. de Rijk en Roks door wethouder Brouwers 
in de bloemetjes gezet vanwege het vele werk dat zij in de 
afgelopen 12,5 jaar voor de The Back Hands hèbben verzet. 
In de hoogste damesklasse was Marlies v.Happen van Hotak'68 
beide keren duidelijk de sterkste. 
Bij de heren ging Jo Handgraaf van Nikon dit jaar niet met de 
eerste prijs naar huis. In de finale van de ABC-klasse ver
loor hij van Lou Kopmels van Victoria. In de Sl-klasse 
werd hij door Peter v.d.Horst van TCS uitgeschakeld; deze won 
in de finale van Adrie Aarts van Deso. Hekkesluiters waren 
Jack Mertens van Tanaka en Piet Raayrnakers van de Back Hands. 
Zij speelden de laatste twee finales, F- e n S3-klasse tegen 
elkaar. Beide keren was Mertens de Sterkste. In de S3-klasse 
betekende dat de sterkste van 108 deelnemers. Mijns inziens 
is deze klasse duidelijk te groot. Een andere indeling zou 
overwogen moeten worden. 

De uitslagen: 

A/B/C (4 deelnemers} 
D 1 M. v.Happen (Hotak'68) 
A 2 A. v.Boxtel (Sios West) 
M 
E Sl/S2 (13 deelnemers) 
S 1 M. v.Happen (Hotak'68) 

2 R. Boudens (Sios West) 

F/G/H (17 deelnemers) 
1 Y. Schrauwen (V.Versa) 
2 W. Maas (Stiphout) 

Dubbel (12 deelnemers) 

J.Maas b.g. 

D/E (10 deelnemers) 
1 K. v.Beers (TCS) 
2 M. Poules (TCS) 

S3 (14 deelnemers) 
1 Y. Schrauwen (V .Versa) 
2 L. Coppens (Smash'70) 

1 M. v.Happen-A. Karreman (Hotak'68) 
2 H. v.d. Ven-~. Boudens (Sios West) 

H A/B/C (10 deelnemers) 
E 1 L. Kopmels (Victoria) 
R 2 J. Handgraaf (Nikon} 
E 
N F (27 deelnemers) 

1 J. Mertens Tanaka) 
E 2 P. Raaymakers (B.Hands) 
N 
K Sl (10 deelnemers) 
E 1 P. v.d.Horst (TCS) 
L 2 A Aarts (Deso) 

D (8 deelnemers) 
1 F . Knobel (Roosendaal) 
2 P o v.Genegen (~ers) 

G (44 deel~emers) 
1 J. v.d.Zanden (Meppers) 
2 L. v.d.Horst (Smash'70) 

S2 (30 deelnemers ) J 
1 J. Verholen (Meppers) 
2 P. v.Genegen (Hotak'68) ~ 

q . 

; 
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E (22 deelnemers) 
1 J. Suykerbuyk (Markiezaat) 
2 P. v.d.Boogaart (Meppers) 

H (49 deelnemers) 
1 R. de Raad (Belcrum) 
2 J. v. Hoek (Irene) 

S3 (108 deelnemers) 
1 J. Mertens (Tanaka) 
2 P. Raaymakers (B. Hands) 

A/B/C (7 deelnemers} 
1 P. Kil-P. v.d.Horst 

(TCS) 
2 G. v.Dooren-F. Joos en 

(Back Hands-Belcrum} 

F (14 deelnemers} 
1 M. Aartsen-J. Aart sen 

(Tanaka) 
2 P. Raaymakers-A. Broer en 

(Back Hands) 

E (10 deelnemers} 
1 J. Verstijlen-A. v.Dijk 

(Back Hands 1 
2 J. v.d. Ven-P. v.Ginderen 

(Deso) 

H (16 deelnemers} 
1 G. Heeren-A. Broeren 

(Back Hands) 
2 R. de Raad-F. Smits 

(Belcrum} 

D ( 5 deelnemers} 
1 J. Biskop-F. Knobel 

(Roosendaal) 
2 P. v.Geneven-K. v.Gerven 

(Hotak' 68) 

G (20 deelnemers} 
1 F. Broos-J. Verbeek 

(Roosendaal) 
2 J. de Haas-E. de Rooy 

(Markiezaat) 

Verenigingsprijs: 1 TCS en Hotak'68 (19,51 
3 Back Hands ( 1 7 ) 

; 
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UITSLAG EI': V M'. DE Fir.TrU,ES V Af'T DE SE1JIORE1'T-LI CEJ'TTIE-~.:Iï:SPJ<::AJ\~PEN 80/ 8 1 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ~ = = = = = = = - - -- - -

De finales we r der: ;::: eken"':lerkt door e en ;iri !113. opkomst. Enkelen \1aren 
verhinderd macr leenden o.:_J ti j d vervansen narden door reserves, zodat 
a lle meerkamu en komn l eet wa ren en da t is toch ~el ere positief. 
De fina les 1-::onden ~ ·;; rdon gos;iee1d op een centre,le ~lasts e:i onder 
g oede omstandi,shed en. Hiervoor hartelijk dank ao.n de verenicincen 
Irene e~ Red Star . 

Q~r_g~~ -J1{Ç - -- ------
g~~~g =l 

1 D.Wi.llemsen 
2 J. v . è. Ake 1~ 
3 P.v.Keulen 
4 IC.Chambon 
5 A.v.Boztel 
6 R. Smj_ ts 
7 !;L :Soudenc 

OTTC 
OTTC 
JCV 
PSV/Ceth 
OTTC 
Red St '.: r 
Sios We2t 

6 
4 
4 
3 
2 
2 
0 

g~~~~=~ 
1 G.de Vocht 
2 E .'/. Unen 
3 H.v.d.B e r c:he 
4 L.v. d . Hou t 
5 'N.v. ::! .Zee 
6 r~ . Scht:_ur;~os 
7 H. '!. d . V 2n 

Stiphout 
Irene 
Red St ::r 
PSV/Ca.th 
J(JV 

OTTC 
Sios ·.vest 

6 
4 
4 
3 
2 
2 
0 

Ne onde rlince ~odstrij d~n ~~s de eindst~nd ~ ls v ole t: 

1 D. '·.E l l emse n 
~ G. dc Voc h t 
3 .:: • -, • Un~r:. 
.1. tÎ. " .. :- . c: . A~ :C·l"" 

5 f.~ . "'l".:Ceü.l_ e :"! 
6 R . ~l . d . Bo:r;~hc 
7 L.,.r . ('. . l~oi..~t 

D ~ · - · n c· n/ 7 
.........! . !, ........ ..._, .J.J .LJ 

. := ::-- == =: = == 
1 ~. ~ . Poul v.s 
2 :: . v . 3ee'.: 
J r .~ . vr o l sT,·,~i j 1~ 
/1r C. v .d.Horst 
5 R. ·v· . 1'Tul c.r:d 
6 E. I\re.v.s 
7 K • -,r • Beer 3 

S T. Suj_j k e r 'Ju:Lj :: 
0. 1J •. A.ert:J 

u~~,~~=~~~ 
G:roon 1 
= =====.; = 

1 P. D.::c.s 
2 LT.-..;. U:'.'len 
J G. '!Tie l ine~= 
4 VI . }3orend2 
5 ~.v. Hul t eT1 

G P . v . è. . Eor3t 

1 ',7.tTurrj_G:1 s 
·- ~v. DoorE 
3 P .Daas _ 
~- J • ': . U ::'l c n 
5 S . ,r . Ro2z:~.:-.: 

6 G .Vricli::;.c~~ 

7 ·:1. Berende 

OTTC 

I:re:!.1.c 
OTTC 
JCV 
~e~.:i St c.r 
PSV / Ce t :1 

TCS 
T'.:."'.ve res 
T8.veres 
TCS 
o·rTc 
Vi ce Ver"sc. ' ::: 1 
TCS 
Vic e Verf;C.1 5 1 
Te ·\'G 1-. e .--.; 

~TCV 
I r o :~_c; 
P 0v/c:-.+ ~ , ,._; ' -'· V--

TTCV 
IJnto 
TCS 

Irene 
TTCV 
TTCV 
Irer:e 
I :·12nc 
PSV /Cr~ t'.1 

TTCV 

::::: 
./ 

t 
1 -· 
1 
1 
1 

6 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
2 
0 

8 K.Ch2:nb or.. 
c; ·.:f • v • '-~- • Z e e 

1 0 A. ~..- . 3r:r.·~t e1 

11 ?.: .s c:~uu~·'.:os 
1 2 IL Srni t s 
13 ~.~. :So uderi.s 
14 IJ: .v. è . • Ver: 

D· - ..., ·· Ti'Lr'/'--T 
:: ~ ;~:.. ...... ~ = --=--= - =: .. -~ 

1 J. C·oppen s 
) IJ. Co:;:_Jen2 " . , J.Schrc.unen ) 

· ~· ,.'[. r.'.:. t3.2..S ., 
LT .v.d. Bors t ./ 

G ~:. 1 . ï.t . V c s sen 
7 A. Gr::ï_ j zenhou t 
C) A. Kanters L· 

G1~oe î 2 -------- ---· - --
'i'f! . LTurYI ën s 

2 T .,-.Doorn 
J :S. 'l . Ros rJD.!J 

4 J. [o.nd.:::;rc.et f 
5 J .01nbons 
r.. C . 3o llen v 

7 P.Eil 

i' J. :In.nd: r 8.c.: 
0. :1 . v • ~ I u l t e ~1 

1 ') J. Or'::Joi-i s 
11 C. 3ollcn. 
1 2 P.'r. ;1 .I Io::.·st 
1 3 P. T(:~l 

PSV /Ce.th 
JCV 
S :i_ o ::: ','! e s t 
OTTC 
R.eè_ Ste.r 
Sios Wes t 
Si.os Wes t 

Sn2-sh'70 
Srlt::1.sh' 7 0 
Vice Versc. '5 "1 
Sti_;,)hout 
Soc.sh' 7 0 
J ee0 
<T een 
Si os West 

Ire n e 
11Tr.JV 
Irene 
Hi~rnn 
PSV/Ca th 
TTr.JV 
TCS 

IT i.~·:011 

Lv.t o 
PSV/C2 t11 
TTCV 
'rcs 
TCS 

5 
5 
5 
J 
2 
1 
0 

6 
6 
4 
4 
3 
3 
2 

0 
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Heren -C ======= 
1 A.de Vocht Stiohout 
2 R.ZIT2rtjens PSV/Cath 
3 A.v.Do:r:unelen Stiphout 
~ F.v.Pruisen Luto 
j J. :."' riaa.nsen TCS 
G "'. : • Gj_ ersbercenJCV 

.Cornuyt PSV/Cc. th 
C.v.d.Vorst VV'51 

HG ren E 
======= 
1 J.Verholen I~e]pers 
2 J.Verstijlen Be.cl-: Hc.nds 
J P.v.d.Booc;aart t:eppers 
4 H.Beks Jeep 
5 A. v .Dij l~ Bac1: Hands 
6 ~To/ v Yuy1• ~!.:eD1e rs ' • • \. - L'.L. 

7 K.v.Gerven Hotak'6s 
8 J.Suijkerbuijk Tdar lei e z ae" t 

Heren G ==== === 
1 J.v.d.Ze.nè.en I,:~e~pers 

2 F.v.Vescem Jeep 
J J.Verhoof Red Sta r 
4 L.v. d .Horst Smash'70 
5 R. r.1 o o rm:an OTTC 
6 E.v.Hoof Stiphout 
7 A.Bro.nds Desa 
n J.dc Beer Si os 'Nest 

7 
5 
4 
J 
J 
J 
2 
1 

6 
5 
4 
4 
4 
2 
') 
L 

1 

7 
5 
4-
4 
3 
2 
2 
1 

2 3' 

tl~f;~n=~ 
1 T.Kole 
2 T.v.Oevelen 
J T.Kornmers 
4 P.v.Genegen 
5 F.Knobel 
6 F.v.Bree 
7 J.Biskop 
8 H.v.d.Wijst 

Heren F 
======= 
1 U.Broeren 
2 G.v.Bre.gt 
J H.Bosveld 
4 J. v.d. Vc;erdonlc 
5 R.d~ Wit 
6 H.Voesenek 
7 W.Verbe.rt 
8 E.v.d.Eynde 

Heren H --------------
1 J.Mathon 
2 T.v. N'uland 
J R.de Raad 
4 J.v.d.Hoek 
5 F.Smits 
6 J.Rosenboom 
7 J.v.Crugten 
8 H.Kuipers 

Nik on 6 
Hotak'68 4 
Hotak'68 4 
Hotak'68 2 
Roosendaal 2 
Wik on 2 
Roosendaal 1 
TTCV uitgevallen 

Back Hands 7 
Irene 5 
J:Jikon 4 
OTTC 4 
Luto J 
Belcrum 2 
~,~arkiezaat 2 
Een enTw 1 

Belcrum 6 
OTTC 6 
Belcrum 5 
Irene 4 
Belcrum 4 
rJ::arkiezaat 2 
VV'51 1 
Een en Tvr 0 

J.Maas 

Commissie T & w 
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IN DE Ml x 

In de december-nummers van de clubbladen zijn de gebruikelijke 
terugblikken, goede wensen en voornemens voor het nieuwe jaar 
op vele manieren weergegeven. 
Wij deden een greep hieruit: 

In het nieuwe jaar wil men bij TTV R.K.C. uit Waalwijk het 
probleem van de niet-leden, die tafels bezetten op de speel
avonden, oplossen . In "bat-geheimpjes" staat te l ezen hoe ze 
dat gaan doen. Ieder lid koopt zelf een schirt in de oranje 
clubkl~ur. De club zorgt voor het bedrukken van de clubnaam op 
het schirt. Daarvoor is reeds een bedrukkingsmachine gekocht. 

In "Onder ons" van TTV Smash ' 73 uit Uden vragen ze aan Sinter
klaas een eigen speelruimte en meer winstpunten voor het eerste 
team. 

TTV Belcrum nodigt in de "Belcrum-giller" de leden uit voor e en 
nieuwjaarsbijeenkomst. Dit jaar wordt he t een mosselavond (bief 
voor degenen die ~iet van mosselen houden), met muziek en dans . 

In "'t Leuterke" van Red Star'58 uit Goirle wordt d e leden 
gratis vervoer met de bus aangeboden om de Brabantse kampioen
schappen in Eindhoven te bezoeken. Het bestuur hoopt da t daar
mee de sfeer van jaren geleden weer terug komt. 

"Wat verder ter tafel komt" is de naam van het clubblad v a n Ta
veres uit Eindhoven. In dat clubblad heeft de redactie een aan
tal keren de adressen en telefoonnummers van de leden o p genomen . 
Ze stoppen daarmee omdat is gebleken, dat wanneer je de lijst 
werkelijk wilt gebruiken, hij alleen maar l angere zoektijde~ 
en ergernis geeft omdat er cijfers op de verkeerde plaats zijn 
getypt !!!! 

Ook andere zaken krijgen volop aandacht in de clubbladen. 
Bij D. E . S.O. uit Roosendaal is een speciale editie v an he~ 
clubblad "Smash'' uitgebracht ter ere van het 25-jarig j ubileum 
van Jac. van Oers. Vele oud-leden en bestuurders geven hun 
leuke herinneringen en ervaringen over de samenwerking met van 
Oers. Daaruit blijkt dat vooral de oud-jeugdleden veel aan hem 
te danken hebben. 

28 Leden van TTV Belcrum hebben zich verdienstelijk gemaakt 
tijdens het Jubileumtoernooi van de Bredase Invaliden Sport _ 
Organisatie (BISOl. De junioren fungeerden als ballenjongens 
bij de tafelte nnisweds trijden en de senioren namen het tellen 
voor hun rekening, als scheidsrechter. 

Bij TTV Kadans laten ze in het clubblad de niet~leden, die mee
gedaan hebben aan de Bestse Kampioenschappen, aan het woord. 
Daaruit blijkt dat die zo e n thousiast waren over het spel en de 
sfeer in de vereniging dat ze zich meteen a ls lid hebben opge-
geven. 
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In "Netfout" van JCV uit Vught beklaagt Rob Kreté zich o ver het 
spelmateriaal (de rubbers) . Hij vraagt zich af waar het met he t 
tafeltennissen naar toe moet, als niet de conditie, beweging e n 
techniek bepalend zijn voor de overwinning, maar het soort rub
ber dat je op je plank hebt. 

Provinciale Basisscholenkampioenschappen. 

De Brabantse finale van de basisscholenkampioenschappe n wordt 
gehoude n op zondag 15 maart in de Hispo-sporthal te Hilvaren
beek. De aanvang is stipt 10.30 uur. Gezien het e nthousiasme 
in de voorgaande jaren, hebben wij gemeend dit kampioenschap 
t e moeten continueren . 

Deelname staat open voor alle basisscholen in de provin c ie 
Noord-Brabant . Elk schooltea~ best~at uit 4 leerlingen, d i e 
all e:- OIJ betreffende school zitten. 
Dit is een strikte voorwaarde. 
In een team kunnen zowel jongens als meisjes opgesteld worden . 
Ook gemengde teams is mogelijk. Wel is de samenstelling g ebon
den aan leeftijdsgrenzen. 
Deze zijn: 

één leerling(e) van maximaal 12 jaar (of jonger} 
- één leerling(e} van maximaal 11 jaar (of jonger} 
- één leerling(e) van Maximaal 10 jaar (of jonger) 

één leerling(e) van Maximaal 9 jaar (of jonger} 
Als leeftijd wordt gerekend de situatie per 1-10-1980. 

Het al dan niet lid zijn van de N.T.T.B. doet niet t e r zake . 

Minimaal de nummers één en twéé van dit kampioensch ap k unnen , 
indi en zij dit wensen, afgevaardigd worden naar het o p zater
dag 2 mei 1981 te houden Nederlands Kampioenschap Basisscholen. 
Di t Nationale Kampioenschap vindt plaats in de Spo r t hal te 
Culemborg. 

In 1980 werden de volgend Brabantse scholenteams hie rnaar af
gevaardigd: 
- St. Trudoschool uit Stiphout/Helmond 
- Stelaertshoeve uit Tilburg 
- Opdreef ui t Put t e en 
- Albert Plesman uit Hoogerheide. 

De St. Trudoschool uit Stiphout/Helmond werd zelfs Ne derlands 
Ka mpioen. 

~e~ ~p~l: ~n_s2e~l~y~t~e~ ~s_a!syo!g~:-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De 4 leerlingen worden op leeftijd ingedeeld in zeska mpe n bij 
l e erlingen van andere basisscholen. Elke overwinning (ieder e 
leerling(e) speelt dus minimaal 5 weds trijden) levert 2 p un
t en op. Het basisschool-team welke over dé 4 zeskampen totaal 
het hoogste aantal punten heeft gescoord, gaat over naa r d e 
kwart finale. In. de kwart-finale tot en met de finale s pele n 
t e lkens 2 teams tegen elkaar, waarbi j elke leerling(e) tege: 
de7• l fde leefti id speler(s te r l '.'an het a nd~ r e team s peelt. 
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Wanneer teams gelijk eindigen, dan beslist het game- respec
tievelijk het punten gemiddelde. 
Het team dat de fi nale wint is Brabants Basisscholen Kampioen 
1981. 

Het maximaal aanta :~ · -~~ams dat deel kan nemen is beperkt, waar
door het belangri j î-<. ·. , . om de teams tijdig aan te melden. Alle 
basisscholen in Br 2,.: :_, __ " : hebben reeds een uitnodiging ontvangen. 
Een school mag met ï Ltó ".:dere teams inschrijven, met dien ver
stande dat zodra he ' ~~ximale aantal teams bereikt is, het 
eerst de reserve-te.:;.>. ,~ ;:i.fvallen. Deelname i s gratis. 
Inschrijving is moge~i~k tot uiterlijk 15 februari 1981 bij F. 
Geubbels, Deelenstr~0~ 5, 5708 KJ Helmond. Tel. 04920-43664. 
Bij hem kunt U evene~:1 ~ nadere inlichtingen verkrijgen alsmede 
inschrijfforrnulieren o 

VOOR U GELEZEN ..... . 

Verenigingsactiviteiten en BTW 

I<' . Geubbels, 
C'I'W 

In "Sportintermedium", het officiêle orgaan van de NSF, uitgave 
nr. 6 wordt de nieuwe regeling t.a.v. de BTW en Sportkantines 
uiteengezet. Tevens worden daarbij de eerdere afspraken over 
omzetbelasting voor andere activiteiten behandeld. Binnenkort 
verschijnt een brochure die bij de sportbonden verkrijgbaar zal 
zijn. Wij melden dit tijdig. Hieronder volgt een samenvatting 
van het bedoelde artikel in "Sportintermediurn". 

A. Clubbladen : He t clubblad, met informatie over de eigen acti
viteiten, inclus ief de advertenties , blijft buiten de belas
t ingheffing. 

B. Entreegelden : Indien het totaal van de 0ntreegelden per 
jaar niet meer ~cdraagt dan f 15.000,- i s: geen omzetbelasting 
verschuldigd. 

C. Sporttotalisator : Over de aan de verenig~ng t oekomende be
dragen wordt geen omzetbelasting geheven. 

D. Sportsponsoring : Goedgekeurd is dat ~port~ere~igingen geen 
omzetbelasting v o ldoen over door hen in he~ ka~er van sport~ 
sponsoring ontvangen vergoedingen, mits het t otaal van die 
7 ergoedingen in het algemeen niet meer . bedraagt dan f 15.000,
per jaar en ter zake geen afspraak op aftrek v an voorbelas
~: ing wordt gemaakt. 

E. SDortkantines : Sportverenigingen die m.b.t. hu~ primaire 
s°p o rtactiviteiten niet zijn belast met omzetbelasting, kun
nên voor hun kantine-activiteiten buiten de heffing van de 
omzetbelasting blijven indien wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden. 

-'-
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Voorwaarden: 

1. De kantine-activiteit moet als normale neven-activiteit z1Jn 
aan te merken. In het algemeen zullen de sportkantines aan 
deze omschrijving voldoen. 

2. De kantine-omzet moet minder bedragen dan f 125.000,- per 
jaar. 

Deze regeling gaat met terugwerkende kracht in op l juli 1980. 

Sportclubs die thans al een omzet hebben in de kantine die 
groter is dan t 125.000,- zullen met ingang van het boekjaar 
1980/1981 in de heffing van de omzetbelasting vallen voor hun 
kantine-activiteiten. Zij zullen zich moeten melden bij de in
spectie der invoerrechten en accijnzen. 
Voor de omzet van tabaksartikelen behoeft geen omzetbelasting 
te worden betaald. 

F. Overige prestaties: voor andere prestaties zoals de verkoop van 
clubmaterialen, lepeltjes, glazen, stickers e.d. teneinde daar
mee financiële steun voor de vereniging te krijgen, geldt een 
vrijstelling van de omzetbelasting, mits de ontvangsten voor 
die prestaties niet meer bedragen dan f 15.000,- per jaar. 

NIEUWE BOEKEN EN FILMS 

Boeken 

In de serie "de moderne vereniging" zijn weer enkele nieuwe 
boekjes verschenen: 
- "Overzichtelijk besturen " door drs. P.J.C. Veltrnan. 
- "Beleidsvorming i n de vereni<J ins" door drs. J. Rolanct 

van de kamp. 
- "Grondslagen van het vereniginsleven" door J. v. Leeuwen. 

de boekjes kosten f 5,- per stuk en kunnen worden besteld bij: 

Uitgeverij De Vrieseborch, Postbus 274, 2000 AG Haarlem. 

Films 

Een NSF-film over training: "Fitness for sport", 16mm, kleur, 
Engels, huurprijs f 35,-, te huur bij International Film Ser- 
vice BV, Benoordenhoutseweg 230, Den Haag, tel. 070-245020. 

SPORT EN DRANKGEBRUIK 

Naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer heeft de minis
ter van Binnenla nd se Zaken, Wiegel, toegezegd een onderzoek te 
laten instellen naar het functioneren van sportkantines (over
tredingen van de horecawet) e n het drankgebruik van jeugdise 
sporters in sportkantines. 

Werkmap N.K.S.- Tafeltennis 

In de september/ok tober uitgave van de N.K.S.- tafeltennis 
werkmap worden de volgende onderwerpen behandeld: 
- Waarom een commissie opleidingen of vertegenwoordiging voor 

opleidingen noodzakelijk en zinvol is. 
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- Een vergelijking tussen de Chinese en Japanse penhoudergreep. 
- Nederland en de Europese top(n.a.v. De Open Nederlandse Kam-

pioenschappen) . 
De kaderwet specifiek welzijn en de sportvereniging. 

- Sport en gezondheid (een artikel uit T.I.O.S.-nieuws). 
- Belangrijke data uit de geschiedenis van het tafeltennis. 
- De service bij tafeltennis. 

De werkmap is een uitgave van Nederlandse Katholieke Sportfede
ratie, Vughterweg 1, Den Bosch. 


