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Mei 
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5 November 
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* ******************************************************************~ 
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• • )llXI~ 1): 

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

REDAKTIE W. VAN DEN BRAGT, Frans Halsstraat 22, 5684 AH BEST . 

TELEFOON 04998 - 73440 . 

NUMMER 3 MAART 1982 

' \ van de 

I~ redactie 

Beste sportvrienden, 

Deze maand treft U weinig informatie aan over toernooien. 
Dat is ook niet onlogisch, want de competitie is in volle 
gang: op het moment dat de copy van deze "Mixed" is ingestuurd 
is de competitie halfweg. 
Eind april zal een speciale Mixed uitkomen met de competitie 
eindstanden en persoonlijke prestaties. Daarin vindt U dan 
geen redactionele stukken. In de Mixed van mei gaan we ·wat 
nader in op de resultaten van de Brabantse vertegenwoordigers 
in de landelijke competitie. 

De finales van de nationale Jeugdachtkampen hebben twee 
Brabantse succes opgeleverd: Emily Noor (OTTC) en Frank 
Boute (Irene) zijn national kampioen geworden bij resp. 
de meisjes welpen en jongens pupillen. In deze Mixed worden 
de resultaten van dit jaar vergeleken met die van vorig jaar. 



Het belangrijkste nieuws op het bestuurlijke niveau be
treft het akkomodatieplan van de Afdeling. Inmiddels zulle n 
de bestuurders daarover reeds de nodige informatie he bben 
ontvangen. Deze "Mixed" bevat de uitnodi ging om h ierover met 
de Afdeling van gedachten te wisselen. 

Kinawo uit Eindhoven komt deze maand uitgebreid aan bod van
wege een jubileum. 

Verder treft U de gebruikelijke rubrieke n aan. 

Veel leesplezier, 
Wi l v.d. Bragt. 

off i~iele 

mededelingen 

Met ingang van l februari 1982 heeft t.t.v. Vice-Versa'51, 
te Oudenbosch weer een voorzitter, n .l. Dhr. A. Dam, 
A. Koenestraat 11, 4731 EW Oudenbosch. Tel: 0 165 2- 4270 . 
De Stuurgroep, die n.a.v. het vertrek van A. Goossens was 
opgericht, en waar ook Dhr. A. Dam dee l van uit maakte, is 
opgeheven. 
De beide andere Stuurgroepleden blijven ten minste tot het 
einde van het seizoen nog lid van t.t.v. Vice-Versa'51. 
(Door studie -en privé-omstandigheden daarna waarschijnlijk 
niet meer) . 
Verder is het dagelijkse bestuur uitgebreid met 6 personen, 
die op eigen verzoek een proeftijd hebben tot he t eind van 
het seizoen. 

Bestuurswijzingen 

Bergeyk 

Secr: J. Hoeks, Ganzebloemstraan 23 , 5571 HX Bergeyk. 

04975..,...2932 

Back Hands 

Voorz: G. van Dooren , Mahler~traat 1 7 , 47 11 BB St. Willebrord . 

01653-3169 
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• 50.000e N.T.T.B.- L 1 D 

Eet ledental van de Nederlandse Tafeltennis Bond is in 1982 de 

grens van 50.000 leden gepasseerd. Voor het Hoofdbestuur was dit 

een reden om daar extra aandacht aan te besteden. 

Deze huldiging vond plaats vlak voor de interland Nederland

Rusland, op 10 maart in Helmond, vanwege het feit dat het 50.000e 

lid uit de Afdeling Brabant komt. 

De voorzitter van de NTTB, Jaap Roeten, maakte aan de hand va n 

enkele cijfers duidelijk dat tafeltennis de laatste jaren snel 

aan populariteit wint. 

In 1947 10.000 leden, 23 jaar later 20. 0 00, 6 j aar later 30.000, 

3 jaar later 40.000 en weer 3 jaar later 50.000. 

De gelukkige was de jonge Gertie v.d. Werken van de vereniging 

Hamarithi uit Nederhemert. Hij kreeg uit handen van Jaap Roeten 

enkele cadeaux aangeboden. 

Ook het 49.999e (Mej. Artje v.d. Vliet) en 50.00le (Jan v. Gent), 

afkomstig van dezelfde vereniging, kregen een geschenk aangeboden. 

De voorzitter van het half jaar "jonge" Harnarithi, Mart Verrnaart, 

ontving van de NTTB een wedstrijdtafel. 

Jaap Roeten feliciteerde tevens de Afdeling Brabant die door zijn 

snelle groei zo sterk bijdraagt aan de groei van het totale 

ledenbestand (Brabant heeft meer dan 10 % van het totale leden

bestand) . 

De voorzitter van de Afd. Brabant, Thorn de Jonge, feliciteerde 

het Hoofdbestuur en bood een fraaie wandversiering aan voor het 

kantoor in het nieuwe, in aanbouw zijnde, tafeltenniscentrum. 

Wil v.d. Bragt. 
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uit de bestuursvergadering .......... . 

Verslag Bestuursvergadering va n 15 f e bruari 1982 

1 Akkomodatiezaken: 

In het verleden is d oor het bestuur een enquete ge houden 
onder de verenigingen waarui t de Provincia l e Sportraa d 
concludeerde dat er geen behoefte was aa n r egionale s port -
akkomodatie 's. ~~ 

Deze conclusie is nooit aan ons mee gedeeld. Omdat 2 vereni
gingen rechtstreeks bij de Provinv ie informe e rden naar sub
sidie mogelijkheden, heeft de Prov incie zi ch t ot het A.B. 
gewend met de vraag wat de tafeltenniss por t in Brabant nu 
precies wil. Om dit eens duidelijk uit d e doe ken te doen, 
heeft 'n delegatie van het bestuur 'n gesprek gehad met de 
Provinciale Sportraad. Daarbij bleek dat we l ijnrecht tegen
over elkaar stonden v.w.b. het invul l en va n het begrip : 
regionale sportakkomodatie's. De Tafelte nnissport is in 
onze ogen n.l. meer gebaat met meer regionale vers p reide 
akkomodaties, dan met één centrale akkomodatie, zoals de 
Provincie dat wil. 
In vervolg op het gesprek heeft het bestuur b ij de s portraad 
'n plan ingediend (dat bi nnenkort aan iedere verenigi n g zal 
worden toegezonden) waarin 'n prioriteitenste lling wordt 
gegeven m.b.t. de regionale akkomodatie's e n waari n aandach t 
wordt gevraagd voor de specifieke problemen waar de tafel
tennissport mee worstelt. 
Binnenkort zal er 'n enquete gehouden worde n onder de vereni 
gingen, waarna 'n avond georganiseerd word t waar verenigingen 
die plannen t.a.v. 'n akkomodatie hebben, nadere informatie 
kunnen krijgen en eventueel hun plannen kunnen toelichten. 
(Zie elders in dit blad, redactie ) .Uit de hierdoor, door het 
bestuur verkregen informatie, zal 'n definitief "akkomodatie 
plan regionale tafeltenn iscentra" naar de provincie worden 
gezonden. 

2 Adviesgroepen Hoofdbestuur 

Volgens het beleids- en activiteiten plan van de NTTB dient 
Brabant één lid af te vaardigen voor de reglementencommissie 
en een voor de competitie-commissie, die daarvan dan tevens 
voorzitter dient te zijn. Besloten wordt voor eerstbedoela e 
commissie Dhr.A. Rooymans af te vaardige n e n voor de tweede 
Dhr. A. Jonkers die overigens de beslissing omtrent het voor
zitterschap liever aan de commissie zelf wi l overlate n . 

3 Regionale bijeenkomst Zuid~lijke Afdelinge n met het Hoofd
bestuur 

Ter sprake komt: 
- nationale jeugdachtkampen 

jeugdbeleid sportcommissie 
afdelings financiën 
vorming afdelings- t eams 
begeleiding bi j Europacup wed s t r ijde n 
medische sportkeuri ng 
districts competitie 

si0T 



4 Discussienota H.B.: Bestuurskader in de afdeling 

Het H.B. heeft 'n nota naar de diverse afdelingsbesturen in 
den lande gezonden, waarin ''gezocht is naar k nelpunte n en 
waar mogelijk e n ige suggesties zij n gedaan welke we l licht ee n 
stap in de goede richting kunnen zijn". Gevraagd wordt naar 
'n schriftelijke reactie. 
Aangezien wij van mening zijn dat deze discussienota 'n 
opsomming van constateringen bevat, die geen enkele aanleiding 
tot welke discussie dan ook kan vormen word t besloten het H.B. 
mede te delen dat wij deze nota meer geschikt achten voor het 
verenigingskader dan voor het afdelingskader. 

5 Dispensatiebeleid afdeling Brabant 

Over deze materie wordt ruim gediscusieëerd. Besloten wordt 
dat voor de volgende vergadering 'n overzicht wordt inge
diend van de toegekende dispensaties. Voorts zullen de voor 
dit beleid verantwoordelijke bestuursleden hun ideën omtrent 
deze zaken op papier zetten, opdat er tijdens de volgende 
bestuursvergadering wat meer gestructueerd gepraat kan worden 
over het door de afd.Brabant te volgen dispensatiebeleid. 

namens commissie Pers en Propaganda 
Frits van der Aa 

• • OPLEIDINGEN 

Kursus jeugdtafeltennisleider in Brabant 

Ongetwijfeld zult u inmiddels al hebben vernomen dat het op
leidingspakket in de N.T.T.B. is uitgebreid met de kursus 
jeugdtafeltennisleider. Deze kursus is speciaal bestemd voor 
diegenen die in de vereniging de belangrijke funktie van jeugd
leider vervullen. Het is dus geen opleiding voor trainer. 
Als jeugdleider in de vereniging ben je immers met véél 
meer zaken bezig dan alleen training geven, zoals het opzetten 
van allerlei aktiviteiten, (nieuwe) jeugdleden verantwoord 
opvangen, hun ideeën, wensen, etc kunnen begrijpen en vertalen, 
op alle praktische situa t ies in kunnen spelen enz. Ook sport
gezondheidsleer en theorie zijn onderdelen waarmee je als 
jeugdleider te maken krijgt. Al deze facetten komen in de 
kursus jeugdtafeltennisleider aan bod. Met deze kursus . wordt 
daarom een belangrijk gat in het opleidingspakket van de 
bond gevuld. 

De kursus jeugdtafeltennisleider zal het komende seizoen in 
de afdeling Brabant worden georganiseerd. Deze wordt gehouden 
in de zaal van T.T.V. Tanaka te Etten-Leur. De start van de 

· kursus is waarschijnlijk in september of oktober, en wordt 
op zaterdagochtend gegeven. De kursusduur is 70 uur. 
Het A.B.0.-bewijs is voor deze kursus niet verplicht, omdat deze 
kursus in de opleiding is o p genomen. Het kursusgeld zal waar
schijnlijk+ f 100,-- gaan bedragen. 
Nadere inlichtingen en inschrijfformulieren voor deze kursus 
kunnen worden verkregen bij: Bondsbureau N.T.T.B., 
de heer Th. Rieken, Weverslaan 11, 2271 BL Voorburg. 
Tel: 070-874800 6 



Bijscholing A-trainers e n jeugd t a fel te nnisinstrukteurs (oud) 

Iil het februar i - nummer van Tafeltennis (n r . 2) is aange
kondigd da t op zate rdag 17 april a.s. o p 4 p laa tsen in het 
land een bijscholings dag wordt gehouden voor T . T.I. - A en 
J.T.I.'s. De bijscholingsbijeenkomsten zijn ge r icht op de 
praktijk in de verenig i ng. Voor iedereen die in het verlede n 
bovengenoemd instrukteursdiploma heef t behaald en b i j wil 
blijven op di t gebied i s deze bijscholingsbijee nkoms t v a n 
groot belang. Meld u daarom zo s poedig mogelijk aan voor 
deelname aan deze dag. Voor de kosten hoeft u he t nie t t e 
laten. Deze z i jn slechts f 7 ,5 0 per persoon. Hoe meer trai 
ners uit Brabant zich aanmelden hoe grote r de kans is dat 
er ook een bijscholingsbi j eenkomst i n Brabant wordt geor ga
niseerd. Inschr i jven via h e t bondsbureau te Voorburg ( zie 
boven) . Bij het aanmelden ka n kenbaar worden gemaakt naar 
welke onderwerpen uw v oorkeur uitgaat bij deze bij s choling. 

Kaderdag trainers afdeling Brabant 

Op zaterdag 12 juni a.s . zal voor a lle gedi p lome erde t rai
ners in de afdeling een kaderdag worden georganiseerd. 
Het doel van de ze bijeenkomst is tweeledig . Enerz ijds zal 
er gesproken worden ove r het t e chnisch we~k in de afde ling . 
Hierbij wordt gedacht aan de kommunikatie tussen ve r e nigings 
trainers en afdelingstrainers, he t doel v a n de afdelingstrai 
ningen etc. Ander zijds zal tijdens deze dag een be paald 
thema worden besproken , zoals dit ook gebeurd is op 1 2 de
cember 1980. Ee n nog nader uit te werken thema zal worden 
ingeleid door a fdelingstrai ner Thieu van Vroenhov e n . 
Daarna i~ er gelegenheid to t diskussie. 

Trainers: Houd de datum 12 juni vr i j in uw agenda voor deze 
kaderbijeenkomst!!! 
Een progamrna zal u nog worden toegezonden . Aange zien het 
progamma een gehele dag zal bes laan , zal een kleine b i j drage 
worden gevraagd als tegemoetkomi ng in d e kos ten van een 
lunch etc. 

Ton van Ha ppe n, komm.opleid i ngen 
Dahliastraat 38, 
3295 RB ' s-Gravendee l. 
Tel: 0 1853- 4026 

akko1nodatiePlan 

afdeling bra bant 

Bijeenkomst op 13 mei a.s. 

Bij de brief van 3 maart 1982 -verzonden via bulletin 
Rond de Tafel heeft het afdelingsbestuur een konsept-plan 
spreiding regiona l e ta f eltenniscentra in Noord- Brabant aan 
de vereniginge n toege zonden. 
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Dit konsept-plan is een aanzet om te komen tot een goede en 
verantwoorde spreiding van regionale c.q. afdelingsaktivi-
teiten. Het afdelingsbestuur stelt dit plan op op ve rzoek 
van de stichting Sportraad Noord-Brabant. Op deze wijze moet 
de provincie dan een inzicht krijgen in . de behoefte en 
noodzaak aan regionale t afe ltennisakkomodaties i n Noord-
Brabant. Dit plan vormt dan voortaan de basis voor subsidie
verlening door de provincie. Om voor de status regionale 
akkomodatie in aanmerking te komen moet aan een aantal voor
waarden worden voldaan. In genoemd konseot-plan van het afdelings
bestuur leest u hierover meer. 

Om meer inzicht te krijgen in de plannen die er bij de vereni
gingen leven om een regionale tafeltennisakkomodatie te reali
seren heeft het afdelingsbestuur besloten om op donderdag 
13 mei a.s. een bijeenkomst te organiseren in het Jan van 
Besouwhuis, Thomas van Diessenstraat te Goirle, aanvang 20.00 u~r. 

Verenigingen die plannen en/ of ideeën hebben om een regionale 
tafeltennisakkomodatie te realiseren worden verzocht de bij 
de brief en het konsept-plan gevoegde enquete tijdig (vóór 
1 mei a . s.) in te sturen en deze bijeenkomst te bezoeken. 
Na deze bijeenkomst moet het afdelingsbestuur namelijk een 
prioriteitsstelling voor regionale tafe ltennisakkomodaties 
opstellen. 

Namens het afdelingsbestuur, 
Frits van der Aa, 
Ton van Happen. 

INTERVIEW MET 

KINAWO 
Op 9 december 1981 was het 12~ jaar geleden dat in de 
Eindhovense wijk Woensel de tafeltennisvereniging Kinawo 
werd opgericht . De 145 leden (70 jeugdleden en 75 senioren) 
hebben dit op 29 november gevierd. 
Jubilea bij andere verenigingen (Deso en Vice Versa'51) 
maakten het voor de Mixed-redactie niet mogelijk om eerder 
aandacht te besteden aan Kinawo. Half februari keken mede
oprichter Jan Gabriëlse en voorzitter Ben Steiger terug op 
de ontwikkelingen. 

Kinawo is voortgekomen uit een speleninstui f die door de 
Stichting de Tempel in 1968 in 't leven was geroepen bij de 
totstandkoming van de Woenselsewijk. Jan Gabriëlse was één 
van de mannen die de 150 jongens en meisjes bezig hield. 
Tafeltennis was één van de activiteiten. Daarvoor was zoveel 
belangstelling dat de "instuifmannen" Gabriëlse, Seegers, 
Spoelstra, Vaetjes en Rijnbeek Sr. de gok waagden om een 
tafeltennisclub te beginnen . Met 90 man werd begonnen op 
4 tafels in de kerk annex wijkgebouw. Voordat de tafels op 
de stenen vloer konden worden geplaatst moesten, na de H.Mis 
eerst de stoelen opzij gezet worden. 
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De vereniging nam de naam o ver van de sportvereniging Kinawo, 
een afkorting van Kinetica (=bewegend) Woensel. 
Men sloot zich meteen aan bij de NTTB en kwam met 2 teams uit 
in de 4e klasse. Twee maal achter elkaar werd men kampioen. 

In haar jonge bestaan is de tafeltenn i sclub al drie keer van 
speellokaal moeten veranderen. Na een houten gebouw en gym
zaal is men nu weer terug in de kerk. 
"Eigenlijk een wijkgebouw annex kerk nu " verklaart Ben 
Steiger. "Het accent ligt nu op wijkgebouw. De zaal in ont
moetingscentrum 't Trefpunt wordt zate r dags en zondags als 
kerk gebruikt. We kunnen daar 12 tafels kwijt en hebben bi jna 
de hele week (M.U.V. vrijdag en zondag) in de a vonduren de 
beschikking over de zaal. Het enige nadeel is dat we in het 
weekend nooit iets kunnen organiseren vanwege de kerkdiensten". 

Plezier staat voorop 

Kinawo heeft 7 senioren-teams in de competitie en 9 jeugd
teams, waarvan één meisjes-team in de kampioensklasse. 
Het eerste team speelt 3e klasse. Op de vraag of dat niet 
laag is voor zo'n grote vereniging antwoordt Jan Gabriëlse: 
"De meeste Kinawo' ers doen sport voor hun plezier. Zover 
mogelijk komen is niet het voorop geste lde doe l. Er zijn 
echter wel fanatieke spe lers bij en we zijn wel i n tensie f 
bezig met 't trainen van de jeugd. Bij de jeugd hebben we een 
selectie-groep (20 jongens en meisjes) die 3 keer per week 
traint, o.l.v. D. Harks, een gediplomeerde B t rai ne r . 
De A- en B groep traint lx per week onder mijn leiding. 
Ook bij de senioren is een selectie die met de jeugd mee 
traint . Dat is erg bevordelijk voor het spelpei l van de 
jeugd en voor het contact in de vereniging" . 
De samenstelling van de selectie vindt plaats op gr ond van 
drie criteria: - oordeel v.d. trainer 

- prestatie's in de competitie 
- inzet tijdens de training 

Dat de training serieus aangepakt word t was te constateren 
in de speelzaal, waar de senioren "moeilijke" s ervices gaven, 
die door de junioren moesten worden opgevangen. De trainings
machine, die 100 ballen per minuut "spuwt" had eve n rust. 
Jan Gabriëlse laat duidelijk merken plezier in zijn Kinawo 
te hebben. 9 jaar is hij voorzitter geweest. Bij het tienjarige 
bestaan van Kinawo is Jan Gabriëlse benoemt tot lid van ver
dienste. Zelf speelt hij nog in de 4e klasse . Bij uitwed
strijden "spioneert " hij, om ideeën op te doen om de eigen 
trainings-opzet en de communicatie binnen de vereniging te 
verbeteren. Ook op afdelingsniveau is hij actief geweest, . als 
AB-lid, verantwoordelijk voor Pers en Propaganda. Na 2 jaar 
stapte hij samen met enkele anderen AB-leden op, vanwege on
overkomenlijke verschillen van inzicht over het "besturen" 
van de afdeling. 

Financiën 

De vraag over de financiële pos itie van de tafel tennisvereni 
ging geeft zorgelijke ge zichten. Er is een b egroting van tussen 
de f 30.000 à f 40 .000 . - (12~ jaar geleden was het nog f 27 00 , - ) 
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De grootste kosten-post is de zaal waarvoor meer dan fl0.000 
betaald moet worden, (12~ jaar gelede n f 2500,-) daarna kome n 
de trainings kosten. De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit 
contributie, lotto/toto en de wekelijkse opbrengst van de 
oud papier actie. De vereniging betaalt de bondskosten, en 
ontvangt een subsidie op basis van 't aantal jeugdleden. 
De senior-leden die behoren tot de selectie betalen f 25, --
per jaar extra voor de training. De zorgelijke gezichten worden 
hoofdzakelijk veroorzaakt door geruchten over vermindering 
van subsidie en verhoging van de zaalhuur. Met name de ver
wachte vermindering van de subsidie zit het bestuur hoog: 
Gabriälse hierovPr~ "Er is t.a.v. de subsidi~ring door de 
overheid (lokaal, provinciaal en landelijk) een wanverhou-
ding gegroeid tussen vele sporttakken en de voetbalsport. 
Zware subsidie's gaan naar prof-voetbal, ook in Eindhoven, 
met het argument: passieve recreatie voor de mensen. Maar 
realiseert men zich wel dat er in Eindhoven wekelijks meer 
mensen actief sport beoefenen in andere sporttakken, dan dat er 
eens in de 2 weken naar een prof club gaan kijken? En wat is 
er r.u gezonder, actieve of passieve sportrecreatie? En dan de 
bijkomende effecten. We houden de jeugd 4 avonden en 1 zaterdag 
bezig, hun karakter wordt mede gevormd door sportbeoefening, 
en ze zijn van de straat!! Neen, de gemeente en de provincie 
schieten te kort. 

NTTB moet actiever worden 

Nu kunnen we daar als vereniging ons erg kwaad over maken en 
ook wel druk gaan uitoefenen op de gemeente, maar i k vind dat 
een sportbond als de NTTB zijn tanden moet laten zien. De bond 
moet niet gaan "piepen " als 't te laat is, neen ze moeten zich 
ten gunste van al die tafeltennisverenigingen tijdig laten horen . 
En zij moeten een vuist maken, misschien we l met andere sport
bonden, en dan met name tegen de veel te royaal voorziene 
sporten. Een van de wegen is de p ub liciteit: organiseer als 
bond of afdeling de publiciteit beter. Van voetbal staan op 
maandag met vette koppen, de verslagen van de 3e klasse van 
de afd.Brabant in de krant. Er gaat geen dag voorbij of voet
bal is te vinden op de sportpagina's. 
Ik begrijp ook wel dat bij de sportredactie's niet alle sporten 
even hoog aangeschreven staan. Daarom moet je als tafeltennis
bond of afdeling daar zelf initiatieven in nemen. 
En zeker profiteren van successen van toppers in de sport als 
Vriesekoop". 

Gabriälse geeft duidelijk blijk van zi Jn ervaring als Pers 
en Propaganda-man, en weegt de zaken ook tegen elkaar af. 
Voor de hoge bondskosten die verenigingen betalen, zien de 
verenigingen weinig vooruitgang in de faciliteiten die voor 
de tafeltennissporters worden geboden. Neem nou opnieuw 
Vriesekoop: een schoolvoorbeeld van zuivere toosport. 
Traint 5 à 6 uur per dag , verdiend er zelf niets mee, 
zij heeft er alles voorover en daar ook voldoening van. 
Haar onkosten worden betaald door de bond en of sponsors. 
En komt dat resultaat van Vriesekoop niet eerder door de 
bereidheid van Vriesekoop om hard te werken en de vastberaden
heid van Bakker, dan door steun, publicitèit enz. enz. van 
de NTTB? 
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Ze hoeven voor mij nie t allemaal topsporters te worden, Baar 
er kan best meer gedaan worde n voor mensen die hun talenten 
willen ontplooien. Nogmaals de NTTB moet veel meer van zich 
laten horen om bij de overheid geld los te krijgen. Als to~
sport alleen mogelijk is omdat he t bedrijfsleven er een mooi 
reklame object in ziet, zij n we op de verkeerde weg" . 

Organisatie in de vereniging. 

Het bestuur van Kinawo bestaat uit 5 man. Naast het bestuur is 
er een jeugscommissie, waarin ook een bestuurslid vertegenwoor
digd is. Er is ook een recreatiecommissie. "We v i nden overigens 
dat je uit moet kijken me t al te enthousiaste commissie's. Ze 
moeten geen "staat binnen de staat worden", v indt Ben Steiger. 
Voor de ouders wordt jaarlijks een ouderavond belegd , om uit te 
leggen hoe alles functioneert binnen de club e n wat er van de 
ouders verwacht wordt. 
De jeugd gaat eens per jaar op kamp omwille van de sfeer in de 
club. Men maakt dan de leiders en de overige tafeltennissers 
een keer op een andere manier mee . 
De kampioenen worden jaarlijks gehuldigd op een feestavond en 
de spelers krijgen dan ook persoonlijk een diploma en een ander 
aandenken uitgereikt. Dat wordt vooral door de jeugd zeer op 
prijs gesteld. 

Het jubileum is op een uitbundige wiJze gevierd. De jeugd heeft 
een toneelvoorstelling gehad , gekiend en gegeten. 
Op zaterdagmiddag is er een receptie geweest met aansluitende 
feestavond waarop ook vertegenwoordigers van bevrie nde clubs 
waren uitgenodigd. Zelfs het team van Taveres, waartegen 12~ 
jaar geleden de eerste wedstrijd werd gespeeld, was aanwezig. 
Vele andere oud-bekenden van Kinawo gaven acte de p resence, en 
bevestigden daarmee voor de huidige bes tuurder s, dat Kinawo bruist 
van enthousiasme. 

Wil v.d. Brag t. 

NATION A LE J E UGDACHT KAf\~ PE N 

Emily Noor (meis jes welpen) en Frank Boute (jongens pupillen ) 
nationaal kampioen 

Op de Nationale Jeugdachtkampen , die 14 februari in Culemborg 
zijn gehouden, hebben dit jaar twee Brabantse Jeugdleden de 
Nationale titel behaald. 
Bij de jongens pupillen, werd Frank Boute (Irene ) de opvolger 
van Jos Verhulst (JCV). FranK werd ongeslagen kampioen. Vorig 
jaar moest hij nog genoegen nemen met de 3e plaats. 
Bij de meisjes welpen werd de OTTC- speelsters Emily Noor 
ongeslagen Nederlands kampioen, e n verbeterde zich daardoor 
met drie plaatsen tegenover vorig jaar. 

11~ 
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Vergelijken we de totale resultaten van Brabant, dan is het 
opvallend dat Brabant nu 5 deelnemers minder had in de finales 
(vorig jaar 11 nu 6). Twee junioren zijn senior geworden, en 
bij Je meisjes wisten C. Boute en Y . de Prenter dit jaar niet 
verder te komen dan de halve finale, evenals Jos Verhulst. 
De reden daarvoor kan de overgang naar een hogere klasse zijn. 
De jongens pupillen klasse blijft in Brabant de sterkste. 
Theo Boon werd dit jaar vijfde in deze klasse. 
Bij de meisjes junioren verbeterde Annemiek Chambon (PSV/C) 
één plaats (nu zesde). Patricia de Groot (PSV/C) kwam voor 't 
eerst bij de meisjes pupillen uit en werd vijfde. Ook nu kwam 
ze haar oude concurrenten weer tegen. 
Het enige nieuwe gezicht in de finale R. Paetzel wist in de 
jongens aspiranten-klasse de vierde p laats te behalen. 

Totale Balans:-6 Brabanders bij de 60 finalisten. (een aardige 
afspiegeling van de ledental-verhoudingen: 5000 van de 50.000) 

2 Brabanders kampioen op de vijf klassen waarin Brabant ver
tegenwoordigd was: een aardige prestatie. 

- Slechts één nieuw Brabants gezicht bij de finalisten, en 
dat is te weinig. 

Wil v.d. Bragt. 

UITSLAGEN FINALEJEUGDACHTKAMPEN CULEMBORG 

Meisjes 

Junioren 

1. M. Kloppenburg IJs. 7 
2 • A. Veldmaat Zw. 6 
3. J. Jansma IJs. 5 
4. W. van Veen Am. 4 
5 . A. Kersten Ze. 2 
6 • A. Chambon Br. 2 
7. J. Straalman IJs. 1 
8 . H. de Koning NHNK 1 

Pu:eillen 

1. J. Bakker Ha. 7 
2. A. Lassche Zw. 6 
3. G. Keen Ge. 5 
4 • M. Bon thuis Zw. 3 
5. P. de Groot Br. 3 
6 • M. van Miert Ut. 2 
7. I . Schultze IJs. 2 
8 . B. Fasotte Ro. 0 

Jongens 

Junioren 

1. H. van Spanje IJs. 7 
2. A. Angenent Ge. 5 
3. S. Meijer Ha. 4 
4. R. de Groot Ha. 4 
5. R. v. Eringen Am. 3 
6. Th. Hoek Nl. 3 
7. R. Kruisselbrink Og. 2 
8. c. cox Li. 0 

Aspiranten 

1 . D. Keen 
2 . E. Bakker 
3. H. Hop 
4 . c. v. Deursen 
5 . N. Aalbers 
6 . D. v.d. Ploeg 
7. M. Verhaegh 
8. E. v.d. Klink 

Welpen 

1. E. Noor 
2 . E. Schers 
3. R. Louws 
4. E. Boonekamp 
5 . E. Schukkink 
6. c. Onstek 

As.12iranten 

1. E. Noor 
2. R. Turk 
3. R. Boele 
4 • R. Paetzel 
5. H. v.d . Broek 
6 . s . v.d. Valk 
7 • J. v. Meurs 
8 . W. Verspagen 

Ge. 
Ha. 
Ut. 
Nl. 
Og. 
Zw. 
Ge. 
Ha. 

Br. 
Nl. 
Ze. 
Nl. 
Tw. 
IJs. 

Arn. 
Ha. 
Ge. 
Br. 
Ha. 
Ha. 
Ha. 
Li. 

7 
6 
4 
4 
3 
3 
1 
0 

5 
4 
2 
2 
1 
1. 

7 
6 
5 
3 
3 
2 
1 
1 12~ 



Pupillen Welpen 

1. F. Boute Br . 7 1. A. Barendsen IJs. 4 
2. E. Mooy I Js . 5 2 . G. Verhaegh Ge. 4 
3 . T.v.Steenbergen Ha . 4 3. c. Mol Ut. 3 
4. P. de Vrind Am. 4 4 . B. Gramser Ge. 2 
5. Th. Boon Br. 3 5 . B. v. Haren Ge. 1 
6. A. de Jong Ro. 2 6 . D. Heister Og. 1 
7 . M. v. Kuijck Nl. 2 
8. N. Hoe vers Am. 1 

BRABANTSE 

BEKERFINALES 

Heren 

Kwartfinale le divisie 

JCV-1 Alico-1 9-1 
Red Star-1 Nikon-1 0-10 
Deso-1 Luto-1 2-8 
Nikon-2 TTCV/Rath-1 4-6 

Kwartfinale 2e divisie 

Jeep-2 Renata-2 4-1 
Kadans-1 Belcrum-3 4-1 
Hotak'68-2 RKC-1 1-4 
Eenentwintig-2 OTTC-2 4-1 

Kwartfinale 3e divisie 

Stiphout-2 Sios-West-1 2-3 
Meppers-4 Stiphout-3 1-4 
Taveres-2 Alico- 4 3-2 
Het Markiezaat-1 Elshout-1 2-3 

Dames 

Kwartfinale 

PSV/Cathrien-1 Red Star-2 4- 1 
Irene-1 OTTC-1 1-4 
Vice Versa'51 PSV / Cathr ien-2 5- 0 
Red Star-1 Helmond'57-l 0-5 

Mixedkwartfinales 

Hotak' 68-1 Lut o-1 2-5 
Red Star-1 Sios-Wes t -1 5-2 
Stiphout-1 OTTC-1 2- 5 

13 OTTC.:...2 Irene-1 0-7 



BRABANTSE JEUGDRANG LIJST 

1981- 1982 

MEISJESJUNIOREN JONGENSJUNIOREN 

1. A. Charnbon PSV / Cathr. 119 A 1. J. Verstijlen Backhands 106 B 
2 . J. Welten TCS 83 A 2 . L.v. Iersel JCV 98 A 
3. I.v. Eekelen N.Despair 82 B 3. E.v. Kempen OTTC 67 B 
4. c. Boute Irene 73 A 4. M. Dijstelbloern Geldrop 62 B 
5. J. Segers Stiphout 63 B 5. P. Frijters Backhands 48 B 
6 . M. v.d. Poel Stiphout 58 B 6. M. Broers Irene 48 B 
7 . A. Vermeulen Meppers 48 B 7 . L. de Kok Markiezaat 48 B 
8. c. Kunst Markiezaat 46 B 8. R.v. Dijk Smash' 73 41 B 
9 . A. de Bruyn Tanaka 45 B 9. B. Rerers OTTC 40 B 

10. Y. d'Haens Ho tak 44 B 1 0 . E. Wi lemsen V.Versa'64 39 B 
11. A. Tetteroo Markiezaat 39 B 11. D. de Bruyn Backhands 38 B 
12. J. Potting Achilles 35 B 12. P. Theunissen Belcrum 34 B 
13. N. v.Elzakker Ho tak 32 B 13. B. v.d . Hof f OTTC 33 B 
14. L. Klemans Belcrum 31 c 14. R. Hertogh Markiezaat 29 B 
15. T. Geraets Meppers 31 B 15. M. v.d. Eynde Eenentw. 29 B 
16. c. Barella N.Despair 30 B 1 6 . c. Blom Backhands 27 B 
17. J.v.d.Wiel Renata 29 c 1 7. J. Peeters V.Versa'51 26 B 
18. E. Koenraadt JCV 27 c 1 8 . M. He eren Ba:ckhands 24 B 
19. L. Hal in Flash 26 c 19 . E. Pull Markiezaat 24 c 
20. L.v.Gorp Luto 25 B 20 . J.v. Mierlo Smash'73 24 B 
21. A. Noor dam Tanaka 25 B 21. D. Lijmbach Roosendaal 22 c 
22. A.v.Dongen Mark ie zaat 23 c 22. A.v.d.Burgt PSV/Cathr. 22 c 
23. K.v.Hooydonk Belcrurn 22 B 23. B. Ki vi ts TTVE 20 B 
24. I . Kolen Irene 21 c 24. A. Daas Belcrum 17 c 

MEISJESASPIRANTEN JONGENSASPIRANTEN 

1. Y. de Prenter Ho tak 124 A 1. J. Verhulst JCV 103 A 
2. s . Bult PSV /Cathr. 86 A 2. R. Paetzel OTTC/JCV 97 A 
3. G. Rogge veen Achilles 79 B 3. K. Emck PSV/Cathr. 79 B 
4 . c. Verhulst Achilles 73 A 4 . G. v. Door en Backhands 68 B 
5 . M. Bakermans PSV / Cathr. 71 B 5 . P. Baremans Backhands 65 B 
6. A. v. Nuland OTTC 53 B 6 . E. Kuyper Ho tak 57 B 
7. 1"1. Kunst Markiezaat 46 B 7. J. de Bijl PSV/Cathr. 50 B 
8. I. Gabriël se Kinawo 33 B 8 . c. v .d. Heuvel Geldrop 45 B 
9 . M. Cornelis Tanaka 30 B 9 . A. Welten Meppers 42 B 

10. D. v. Berlo OTTC 30 B 10. R. de Haas Markiezaat 36 B 
11. D. v. Os Stiphout 29 c ll. M. v. Dongen Luto . 33 B 
12. I . Hobbelen Luto 26 B 1 2 . H.v.d. Dries Irene 28 B 
1 3 . Y. Albers JCV 25 B 13. F. Bergmans Irene 28 B 
14. A. Reurling Tornado 23 B 14. F. Fokkelrnan JCV 27 B 
15. B. Bouten Eenentw. 21 c 15. R. v.d. Camp OTTC 26 B 
16. R. Reyntjes JCV 18 c 16. J. Oerlemans JCV 25 B 
1 7 . V.v. San te Geldrop 17 c 1 7. R. Stukker Geldrop 24 B 
18. T. Quireyns Tornado 16 c 18. E. Snelleman Nikon 23 B l 

19. D. Gabriëls V.Versa'51 16 c 19. G.J. Peels PSV/Cathr. 22 B 
20. J. Phylipsen Tornado 14 c 20. .M. Slenders Budilia 21 B 

21. A. Nemeth JCV 21 B 



MEISJESPUPILLEN JONGENS PUPILLEN 

1. P. de Groot PSV / Cathr. 158 A l. F. Boute I r e ne 168 A_ 

2. K. Appels Ho tak 44 A 2 . Th. Boon Irene 122 A 
3. E . Schuurman Irene 44 A 3. R.v.Elzakker Ho t ak 7 7 A 
4 . P. Franke Tornado 41 B 4 . F.v.Sprang Irene 76 A 
5 . M. Vreeke Tornado 40 B 5. p. v. Hout PSV/ Cathr. 63 A 
6 . I . v. Heyden TCS 35 B 6 . T. Verstijlen Backhands 60 B 
7. G. v.d. Berg Eenentw. 35 B 7 . R.v.d. Vorst Backhands 58 B 
8 . M. Musters Markiezaat 31 c 8. N. v. El zakker Ho tak 55 A 
9 . I . Kandou Kinawo 30 B 9. P. Manders Stiphout 50 B 

10. A. v.d. Borst Tornado 30 c l 0 . P. Noor OTTC 49 A 
ll. E. v. Deur zen Luto 24 B 11. H. Nelissen OTTC 48 B 
12. s. Haest Ho tak 24 c 12. J. Grinwis Backhands 47 B 
13. M. v. Vorst Eenentw. 17 c 1 3 . c. v.d. Wiel Molenberg 39 c 
14. K.v.Vroenhoven Kinawo 16 c 14. G.J.v.d.Braak N.Despair 38 B 
15. W. de Backer Markiezaat 13 c 15. L. v. Grunsven OTTC 35 B 
16. M. v. Eekelen N.Despair 13 c 16. R. v. d. Eynde Eenentw. 34 B 
1 7. N. de erom Ho tak 12 c .1 7 . M. v. Bree Nikon 32 B 
18. W. Lang kamp MTTV 12 c 18. W. Revers OTTC 27 B 
19. K.Phylipsen Tornado 12 c 19. R. Nabuurs V.Versa'64 22 c 
20. M. Goyen Eenentw. 11 c 20. E. Ros Belcrum 21 B 
21. s. Paetzel Luto 11 P. 21. B.v.d. Burgt OTTC 21 c 

MEISJESWELPEN JONGENSWELPEN 

1. E. Noor OTTC 94 s l. H. v.d . Gaarden PSV / Cathr. 65 s 
2. J. v. Unen Irene 49 s 2. J. Martens Geldrop 57 s 
3. P. Boute Irene 40 s 3. R. Ossenblok Backhands 39 
4 . M. Timmermans JCV 12 4. M.v. Lakwijk Ho tak 33 s 
5. B. de Bruyn Ho tak 10 5 . M. v.d. Vorst V.Ve rsa'51 28 s 
6 . M. de Bil Tornado 10 6. J. Huy gen Ho tak 24 s 
7 . J. Meeus TCO 7 7. E. Oerlemans TCS 20 
8 . P. Meeus TCO 5 8. M. v.d. Velden TTVE 20 s 
9. L. Jacobs TCO 4 9 . F. v . Sprang Irene 18 

10. M. de Graaf Tornado 3 10. M. v. Loon Ho tak 17 s 
11. Y. v. Sprang Irene 3 11. F. Hofstede Ho tak 14 

12. E. Prince Nev.Down 12 
13. M. Hee ren Backhands 8 
14. J. v. Lier JCV 7 
15. 
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TAFEL TENNIS-INTERLAND 

NEDERLAND-RUSLAND 
. 
IN 
HELMOND 

Fraaie overwinning (4-3), prima organisatie. 

Op woensdag · 10 maart vond ln Sporthal "de Braak" te Helmond de 
tafeltennisinterland Nederland-Rusland plaats in het kader van 
de le divisie, Europese competitie . 
Nederland was reeds uitgeschakeld voor p romotie naar de Superliga, 
de Russen zouden bij een overwinning kunnen promoveren. Zij 
brachten dan ook een sterke afvaardiging mee: de dames Popova, 
de Europese nr.3, Boeloetova, finaliste bij de Europese junioren
kampioenschappen en de heren Solopov, lid van de Russische 
juniorenploeg die goud behaalde op de Europese Jeugdkamp, 
Potsnosov en Ovtsjarov. , 
De organisatoren en de 650 toeschouwers waren verbaasd over de 
Nederlandse afvaardiging: Vriesekoop, en Hijne waren er niet. 
In plaats daarvan kwam de sub-top: Henk en Ron v. Spanje, 
Patrick Swier, Sandra de Kruyff en Anne Vlieg. 
De uitschakeling van Nederland, door het onverwachte verlies 
tegen Italië, had de bondscoach, Milan Stencel, doen besluiten 
om jeugdige talenten (m.u.v . Vlieg!~) routine te laten opdoen. 
Vele toeschouwers waren echter gekomen om de Nederlandse tafel
tennistop een keer aan het werk te zien. Die kans hebben ze 
niet zo dikwijls in hun directe omgeving. 

Achteraf was echter niemand ontevreden over het spel. Integen
deel. De vrees dat de Russen eroverheen zouden walsen bleek 
ongegrond. Met name de 17-jarige Henk v. Spanje trok zich niets 
aan van gevestigde reputaties en nam telkens gretig het ini
tiatief tegen de overwegend verdedigend ingestelde Russen. 
Het spannende wedstrijdverloop droeg bij tot de tevredenheid 
van de toeschouwers. Na vier wedstrijden stond de stand 2-2. 
Nederland had twee keer een achterstand weggewerkt. 
Het mixed-dubbel bracht de ommekeer. Henk Spanje haalde de 
winst voor Nederland binnen in een ongeloof lijk spannende 
wedstrijd. In de eerste game kwam hij met 0-8 achter, trok het 
gelijk bij 11-11 en liep vervolgens door naar een 21-17 . over
winning. De tweede game ging naar de Rus met 21-14. In de beslis
sende derde game bleef de strijd vanaf 10-10 (v. Spanje had 
met 10-5 voorgestaan) gelijk opgaan. v. Spanje maakte zijn keus 
volledig waar door bij een stand van 19-19 gedurfd te blijven 
spelen en de winst met 21-19 naar zich toe te trekken. 
Potsnosov bepaalde in de laatste partij tegen Patrick Swier, na 
drie games, de stand op 4-3 voor Nederland. En daarmee waren de 
verrassingen compleet: 

De jonge Nederlandse ploeg speelde boven verwachting 
trekkelijk voor het publiek, de Russen blijve n in de 
De spanning en teleurstelling waren van de Russische 
te lezen. 

goed en aan
le d ivisie. 
gezichten 
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Organisatie 

De organisatie van deze wedstrijd was in handen van TTV Stipho ut, 
dje in 1978 ook de ontmoeting Nederland-Hongarije organiseerde. 
Een organisatie commissie van acht personen, had voor een v lek
keloos verloop van de wedstrijd gezorgd. En daar komt nogal wat 
bij kijken want het blijft niet bij die vier uur durende wedstrijd: 
de Russen verbleven van maandag tot vrijdag in een hotel in 
Helmond. Die dagen zijn zij begeleid door ve rtegenwoordigers van 
TTV Stiphout. Er was een compleet dagprogamma opgesteld, waarin 
trainingen met Stiphout-spelers en de nodige ontspanning 
(biooscoopje pikken, Evoluon etc.) waren opgenomen. Daarnaast 
moesten de twee Zweedse en Nederlandse scheidsrechters onderge
bracht en begeleid worden. 
De spelers en de organisatoren hebben met de ze wedstrijd een 
prima reclame gemaakt voor het tafeltennis . 
Wellicht is dat een aansporing voor andere ve reniginge n in 
Brabant om meer top-tafeltennis bij het Brabantse p ubliek te 
brengen. Geinteresseerde bestuurders kunnen daarover infor
matie inwinnen bij de enthousiaste Stiphout-leden. 

De volledige uitslagen: 

Patrick Swier Igor Solopov 21- 11 , 15-21, 16-21 
Henk v. Spanje Igor Potsnosov 23-21, 21- 17 , 
Sandra de Kruyf f Fljoera Boeloetova 21- 17, 16- 21 ' 15-21 
Ron v. Spanje / Igor Potsnosov / 
Anne Vlieg Mikkail ovtsjarov 21-18, 24 - 22 , 
Sandra de Kruyff Valentina Po po va 
Patrick Swier Makkail Ovtsjarov 21- 9 ' 21 -19, 
Henk v. Spanje Igor Solopov 21-17, 14-21, 21-19 
Patrick Swier Igor Potsnosov 22- 20' 11-21, 12-21 

Wil v.d. Bragt. 
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Voor l1 3e.lri..~ ..... . 

- In landelijk contact nr. 1 van februari 1982 staat een sa
men vatting van een CBS- publicatie: "Inventarisatie sport
akkomodaties." 
Daarin lezen we o.a.: 
"Dank zij de medewerking van de gemeentebesturen heeft het 
Centraal Bureau voor de Statistiek een inventarisatie kun
nen opstellen van de op 1 januari 1980 in Nederland aanwezige 
sportakkomodaties. 
Deze inventarisatie vormt een onderdeel van een drietal perio
dieke onderzoeken op sportgebied. Aansluitend op de inventa
risatie wordt een onderzoek gehouden naar de inrichting van 
de overdekte sportakkomodaties (excl. overdekte zweminrich
tingen) alsmede een gelijksoortig onderzoek naar inrichting 
en gebruik van zweminrichtingen." 

"In de CBS- publicatie zijn naast cijfers beschouwingen opge
nomen over de ontwikkeling van het aantal sportakkomodaties 
in de periode 1970-1980, alsmede de aantallen voorzieningen 
per afzonderlijke gemeente. 
Een boeiende publicatie, welke van groot belang kan worden 
geacht voor beleids- en planningsinstanties, welke op de 
betreffende terreinen werkzaam zijn. 
De CBS-publicatie is verkrijgbaar bij de Staatsuitgeverij 
en de boekhandel; de pri j s bedraagt f 21,25." 

- In de sportintermedium 2e jaargang nr. 6 staat een resumé van 
een onderzoek van de Eindhovense Sportraad over de sport op 
school, met als titel "Meer takken van sport op school gewenst". 
Daarin lazen we o.a. 
"Het rapport wordt besloten met een korte inventarisatie van 
de behoefte aan beweging. Enerzijds wordt gewezen o p de ver
minderde beweging door het zich steeds meer verplaatsen met een 
motorvoertuig en door de opkomst van de auto verminderde speel
ruimte voor kinderen. Anderzijds wijst men in dit rapport op de 
vergroting van de vrije tijd door hetzij werkloosheid, het-
zij door kortere werktijd en de daaruit voortvloeiende be
hoefte aan recreatiemogelijkheden. Hier wordt dan gewezen op 
het feit dat school en sport ee n .eenheid vormt. Op school kunnen 
de kinderen kennis maken met allerlei takken van sport. 
Met hoe meer takken van sport een kind op school in c9ntact 
komt des te groter zal de kans zijn dat hij of zij een tak van 
sport vindt die de desbetreffende persoon aantrek t. Op het moment 
dat hij of zij zich meer wenst te gaan bekwamen in de uitge
kozen tak van sport kan hij of zij z i ch wenden tot een sport
vereniging. School e n sport zullen samen de problemen moeten 
oplossen opdat zij de jeugd in ieder geval een recreatie
mogelijkheid niet zullen onthouden. School en Sport een 
eenheid 

- In dezelfde uitgave van Sportintermedium staat het volgen
de uit "de Volkskrant" overgenomen, stukje over contribu
tie-problemen: 
Contributies van sportclubs zijn vandaag de dag, zoals alles, 
niet misselijk. 
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Steeds vaker krijgen verenigingen te maken met - opzeggingen 
van hun leden op grond van bezuinigingen. Een lid van de 
korfbalvereniging Unitas uit Harderwijk meldde zijn bestuur 
omstandig en in extenso waarom hij de contributie niet langer 
kon opbrengen: 'Het spi j t mij u te moe ten berich ten dat het on
mogelijk is de contributie in 198 1 verder t e voldoe n . 
Mijn financiële positie is erg slecht. Me n heeft mi j ver
plicht te betalen voor loon- en i nk omstenbe l asti ng, onroe
rend-goedbelasting, polderbelasting, wegenbelasting, assuran
tiebelasting,hondenbelasting, milieubelasting en vermakelijk
heidsbelasting. Verder nog de tabaksaccijns, gedestilleerd
accijns, reinigingsrecht, registratierecht en nog veel meer 
onrecht. Verder ben ik verplicht bij te dragen aan AOW, AWW, 
BTW en tal van andere weeën, zoals ziekengeld, ziektekosten
verzekering, etc.,etc. Ik steun het Leger des Heils, de Dieren
bescherming, het Koningin Wilhelmina Fonds, het Astmafonds, 
het Rode Kruis, het Groene Kruis, het Witte Kruis en nog tal 
van andere kruisen. Ik betaal liggeld, sta-geld, schoolgeld, 
leggeld, parkeergeld, kijkgeld, luistergeld, inschrijfgeld 
er. nog veel meer geld. En zoals u begrijpt, is mijn geld he
lemaal op. 

Bron: Volkskrant 

-, 
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/ Uit de clubbladen 
, 

in de Mixed 
, 

:, 

Tafeltennisvereniging de Kruiskamp uit Den Bosch vermeldt in 
de clubkrant dat zij mee mocht delen in de opbrengst van de, 
door de winkeliers georganiseerde, voorjaarskermis. Het "mee
vallende" bedrag kon nog verhoogd worden met het prijzenbedrag 
van de kienavond, waarop de opbrenqst (totaal f 9300,-) verdeeld 
werd over 43 verenigingen. 

"Van de groene tafel" van OTTC uit Oss roept de dames op om 
begin april mee te doen aan een voetbalwedstrijd tegen de dames 
van de Zevenbergse Voetbalvereniging. 

"Srnashparade" van TTV Het Markiezaat uit Bergen op Zoom verhaalt 
de receptie die is aangeboden aan pater v.d. Knaap, ter ere 
van zijn 50e verjaardag en het 12~-jarig penningmeesterschap 
van de tafeltennisclub. De pater was blij verrast met de reoep
tie en het aangeboden horloge. 
Ook namens de "Mixed" alsnog prof ic iat. 

"De Clubgalm" het clubblad van ATTC'77 uit Aarle Rixtel, vermeld 
de sterke groei en een aantal aqnpassingen in de or ganisatie. 
In januari kwamen er 30 leden bij, er is een nieuwe trainer aan
gesteld en een zaalwacht. De jongste ATTC'ers doen voortaan 
mee aan een vriendschappelijke jeugdcompetitie. 

"Batgeheimpjes" van TTV RKC uit Waalwijk besteedt aandacht aan 
de successen van Betinne Vriesekoop. 
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"Tios-nieuws" van TTV TIOS uit Tilburg heeft een nieuwe, ge
tekende omslag. In het blad staat het verslag van een geslaagde 
open dag voor de ouders. 
De ouders zagen de kinderen traine n , h un lieve lings-spelletjes 
doen en moesten een partijtje spelen tegen hun kinderen. 
De redactie van TIOS hierover: "Deze open dagen zijn prijzens
waardig omdat de ouders enerzijds betrokken worden bij de 
verrichtingen van hun kinderen, en anderzijds waardering ont
vangen van hun kinderen, die dan een beetje trots, maar vooral 
blij zijn met de interesse van hun ouders". 

In "Be a Sports Manlike" van TTV BSM uit Dongen staat een 
instructie om zelf het rubber van een batje te verwisselen. 

Tafeltennisvereniging Belcrum uit Breda is druk bezig 
met de voorbereiding voor het 30-jarig bestaan in april. De 
geschiedenis wordt geschreven en er wordt een stratentoernooi 
in de wijk Belcrum georganiseerd. Elke straat moet een team van 
5 man leveren. Verder staat er een familie- e n oudleden toer
nooi op 't progamma. 

Het clubblad van TTV Veldhoven heeft een naam: "Toffelproat" 
(= tafelpraat) . Er wordt een nieuwe omslag ontworpen. De voor
zitter van de vereniging is gestart met een serie artikelen 
waarin de argumenten voor een andere akkomodatie worden uit
een gezet. De aanloop is prima: de plaats en functie van een 
vereniging in de maatschappij. 

Het clubblad van Nikon vermeldt de oprichting van een officiële 
supportersclub (met eigen naam en shirtjes ) ."Een unieke ge
beurtenis in de tafeltennis wereld" zo meldt het clubblad. 

Voor 'teerst ontving de redactie het clubblad "Het Mepperke" 
van TTV de Meppers uit Heeze. Met 25 pagina's een lijvig blad. 
Met veel nuttige informatie voor de leden. 

De redactie van "Netfout" van JCV uit Vught heeft maandelijks 
een kleine prijs voor het origineelste verslag van een wedstrijd 
uit de jeugdcompetitie. Dat het daarbij niet gaat om lange versla
gen, blijkt uit 'teerste "verslag van de maand". 

In "Kadans serveert" van TTV Kadans uit Best gaat de redactie 
wat nader in op 't initiatief van de voorzitter om bij de gemeente 
het ruimte-probleem aan de kaak te stellen. 
Voorzitter Henk Damen had als eerste burger in Best gebruik ge
maakt van de vijf minuten spreektijd die burgers hebben in raads
commissie' s. 

In "Smash" het clubblad van DESO staat een uitgebreid pro
paganda woord voor het scheidsrechter zijn, van de hand van 
Jac. v. Oers. Jonge tafeltennissers (minimum Leeftijd 18 jaar) 
worden opgeroepen een officiële cursus te volgen. 
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NTTB-Afdeling Brabant 

Evenementen in april-mei 1982 

Vr. 9-4-82 St:L i:;hout 

Vr. 23-4-82 OTTC 

Vr. 23-4-82 Luto 

Za. 24-4-82 Tilburg 

Zo. 25-4-82 Tilburg 

Za. 01-05-82 Culemborg 

Zo. 02-05-82 Culemborg 

Za. 08-05-82 Heeze 
Zo. 09-05-82 

Zo. 16-05-82 Tilburg 

Zo. 22-05-82 ? 

Brabantse Bekerfinale Bekercomo . leider 
le divisie A.Rooymans,Olmebeek 

14, Ve ldhoven 

Brabantse Bekerfinale Zie boven 
3e divisie en Mixed 

Brabantse Bekerfinale Zie boven 
2e divisie en dames 

Finales Brabantse 
Jeugdmeerkampen voor 
C-spelers en welpen 

Finales Brabantse se-

C.T.W. Brabant 
F. Geubbels 
Zie boven 

C.T.W. Brabant 
nioren Licentie meer- J. Maas 
kampen Zie boven 

Nederlandse Basisscho
lenkampioenschappen 82 

Nederlandse Jeugdkam
pioenschappen 82 

Zuid Nederlandse Kam
pioenschappen 

Brabantse Jeugd Beker
finales 

Cie. Jeugdzaken NTTB 
M.Verbruggen,Grens
straat 18,4641 BS 
Putte (N=B) 
01645-2371 

C.T.W. NTTB 
J. v . Manen, 
Zie boven. 

De Meppers, Heeze 
P.v. d .Boogaart, 
Ginderover 19, 
5591 JM Heeze. 
04907-3180 

Jeugdcie. Brabant 
N.v.Erp,Begijnen
straat 45, 5341 BC 
Oss. 04120-32106 

Nationale BekBrfinales C.T.W. NTTB 
Senioren J. v.d. Munnik, 

Pottenbakk~rsdonk 238, 
7326 PC Apeldoorn. 
055-410839 
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