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

REDAl<TIE W. VAN DEN BRAGT, Frans Halsstraat 22, 5684 AH BEST. 

TELEFOON 04998 - 73440. 

JAARGANG 29 NUMMER 6 September 1982. 
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van de 

redactie 

De competitie is weer enkele weken onderweg. En de eerste 
teleurstellingen en verrassinqen zijn weer verwerkt. Het 
echte "tafeltennis-nieuws" moet nog loskomen. 
In deze Mixed vind je dan ook hoofdzakelijk artikelen over 
het reilen en zeilen van de tafeltennis organisatie. 
Een uitzondering daarop vormt het verslag van het Nikon
tafeltennistoernooi dat eind augustus vele tafeltennis
sers enthousiast gemaakt heeft. 

Veel leesplezier, 

Wil v.d. Bragt. 
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(111kon) TROPHY 1981 

Op 26, 27 en 28 augustus 1982 werd in Valkenswaard voor de 
tweede keer om de Nikon-trofee gestreden. 
Nikon-manager Frits Bergman was er in geslaagd 7 spelers van 
de Top 20 van Europa te contracteren, aangevuld met de Nikon
spelers · Han Gootzen, en Bob Potten, de Nederlandse kampioen 
Henk v. Spanje en de Duitse sub-toppers Lelbach en Stumper. 
Een toernooi met een dergelijke goede bezetting wordt zelden 
in Nederland verspeeld, en zeker niet verdeeld over drie volle 
dagen. 

Voor deze gelegenheid was de organisatie uitgeweken naar een 
tot "tafeltennisarena" omgebouwde busgarage. Het centre-court, 
met één wedstrijdtafel waarop alle wedstrijden werden gespeeld, 
was omringd met tribunes waar zo'n 1000 mensen plaats konden 
nemen. 
Op de drie wedstrijd dagen zijn in totaal een kleine 2000 mensen 
getuige geweest van een aantal goede wedstrijden. 
Op donderdagavond, van 19.00 tot 23 . 00 uur werden de twaalf 
wedstrijden van de vier poules afgewerkt. 
Aan het eind was de situatie zoals verwacht:De Duitsers en de 
Nederlanders eindigden als laatsten in de poules. 
Han Gootzen en Henk v.Spanje boden nog de meeste tegenstand, 
tegen resp. de Pool Grubba, mixed-dubbel partner van Bettine 
Vriesekoop, en de Pool Kurchaski, oud-Europees jeugdkampioen. 
Met name Gootzen was het dichtst bij de overwinning. 
In de derde game stond hij met 20-19 voor en verloor alsnog 
met 20-22 . De poules werden gewonnen door Secretin, Surbek, 
Hilton en Douglas. 

Op vrijdagmiddag ging eerst de strijd om de 9e t/m de 12e 
plaats van start met de openingswedstrijd tussen Gootzen en 
van Spanje. 
Gootzen versloeg d e Nederlandse kampioen, die gecoacht werd 
door Milan Stencel, de bondscoach, met duidelijke cijfers, 
21-18, 21-15. 
De beide Nederlanders wisten ook hun partijen tegen de Duitsers 
te winnen. De jeugd, die deze middag gratis toegang had, zag 
op deze wijze hun Nederlandse favorieten op de negende (Gootzen) 
en elfde (v.Spa nje) plaats eindigen en ,dat was "iets" meer dan 
vooraf gedacht was. 

's Avonds werden in twee poules tien wedstrijden gespeeld, 
waarbij het t huisfront het "paradepaardje" Potton zag 
winnen van landgenoot en oud-Europees kampioen John Hi l ton. 
Tegen Secretin en de Zweed Carlson moest Potton het duidel i jk 
afleggen. Zijn inspanning werd echter aan het eind toch nog 
beloond. In deze poule eindigden Potton, Secretin en Hilton met 
een gelijk aantal punten. 
Het game-saldo van 75 voor en 73 tegen b r acht Potton echter toch 
in de halve finale. 
Een meevaller voor de organisatie en het thuispubliek. In de 
andere poule liet Grubba er geen twijfel over bestaan i n wat 
voor vorm hij stak, en won alle drie partijen . Douglas kwalificeerde 
zich ten koste van Kurchaski en ... de winnaar van de eerste 
Nikon-trofee en nr . 3 van Europa, Dragutin Surbek. -2-
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Zaterdagmorgen om 10.30 uur reeds zat de zaal vol voor de 
ontknoping. 
Douglas maakte korte metten met de gevreesde forehand-smash 
van Carlson. Blokkend en erg snel reagerend tikte Douglas Carl
son na de verliezersronde. 
Voor Potton was de droom ook uit. Met 14-21 en 17-21 ging Bob 
regelmatig ten onder tegen de sterke back~hand smash van Grubba. 

Het hoogtepunt van de dag was ..... de demonstratiewedstrijd tus
sen de 47-jarige Vincent Purkart en zijn aangever Jacques 
Secretin. Op onnavolgbare wijze lieten zij de toeschouwers alle 
facetten van het tafeltennis zien, afgewisseld met de meest 
gekke situaties met batjes die gebruikt werden als spiegel, 
als bloemboeket, uitschuifbaar, "gemagnetiseerd" enz . enz. 
Een kostelijke show die zo in een "kwaliteits"-circus kan. 
Wat zij met alle fratsen en grollen in ieder geval wel lieten 
zien is wat voor een geweldige techniek je bij tafeltennis kunt 
ontwikkelen. 
Tafeltennissers wisten dit allang, maar met name voor "leken" 
werd duidelijk gemaakt dat tafeltennis meer is dan een bal
letje op tafel houden. 

Het was voor de beide finalisten wel erg moeilijk om na deze 
anderhalf uur durende demonstratie de show nog te stelen. 

De eerste twee games waren een gemakkelijke overwinning voor 
Desmond Douglas. In de derde game hervond Grubba zich en scoorde 
met flitsende back-hand smashes het ene na het andere punt. 
Het publiek had nu ook duidelijk zijn keuze gemaakt tussen de 
twee sympathieke spelers. Grubba mocht van het publiek winnen. 
Douglas dacht daar duidelijk anders over. Schijnbaar onbe-
wogen bleef hij volharden in het blokken. Even leek het erop 
dat Grubba langszij zou komen, maar Douglas wachtte rustig op 
de momenten dat de Pool te "overmoedig" werd. Met 21-19 
bracht hij de stand op 3-1 en haalde daarmee de Nikon-trophy 
binnen en het grootste deel van de prijzenpot. 

De organisatoren konden terug zien op een goed toernooi met 
een waardige winnaar. Het publiek is drie dagen aan zijn 
trekken gekomen. 

De eindstand was als volgt: 

1. Desmond Douglas (Eng) 7. Leszek Kurchaski (Pol) 
2 . Andrezj Grubba (Pol) 8. Jacques Secretin (Fra) 
3 . Ulf Carlson (Zwe) 9. Han Gootzen (Ned) 
4. Bob Potton (Eng) 10. Abrie Lelbach (Dstl) 
5. Dragutin Surbek (Joe) ll. Henk v. Spanje (Ned) 
6. John Hilton (Eng) 12. Rudolf Stumper (Dtsl) 

Wil v.d. Bragt. 

., 
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DE TAFELTENNISSPORT EN DE PUBLICITEIT. 

Juist in de periode dat de sportwereld werd overspoeld met 
negatieve berichten in de landelijke pers over het tafel
tenniswereldje (affaire Bakker /v.Spanje) liet men in Val
kenswaard zien hoe je de tafeltennis sport positief in het 
nieuws kunt brengen. Gedurende drie dagen waren daar een aantal 
top tafeltennissers van Europa en Nederlandse talenten actief. 
Vele tafeltennissers en "leken" uit de omgeving hebben kunnen 
genieten van een goed en sportief toernooi, en twee schitterende 
demonstraties van Secretin en Purkart . 
Daardoor zijn aan het begin van het seizoen, velen aangespoord 
om zich wat meer toe te leggen op de sport. En anderen zijn 
wellicht gestimuleerd om ook tafeltennis te gaan spelen. 

En moet dat eigenlijk ook niet de doelstelling zijn van de 
bestuurders van tafeltennisverenigingen én de bond? 
Want het gaat in eerste instantie toch om de sport, of die 
nu recreatief, in competitieverband of op topniveau beoefend 
wordt. Bestuurders en organisatoren zijn er voor de sport en 
niet andersom. 
Bestuurders die de sport in discrediet brengen dienen de sport 
niet; Daarmee is niet goed te praten, dat de sporters die, onder 
spanning, in de ~out gaan, vrij uit gaan. Maar bestuuders die 
in dienst zijn van de sport, zullen alles in het werk moeten 
stellen om de betrokken sporters te verzoenen en de sport niet 
negatief in de publiciteit te brengen. 

In Valkenswaard lieten sporters en organisatoren zien hoe je de 
sport kunt dienen. 
Drie dagen lang hebben bijna 2000 mensen goede wedstrijden ge
zien, en kunnen "proeven" dat de verhoudingen tussen topspe
lers buiten en op het "centre court" goed kunnen zijn. 
En dat is reclame voor de sport. 

Een andere sporttak, de tennissport, geeft de laatste jaren 
aan hoe de sport een dienst bewezen kan worden; omdat er veel 
goede wedstrijden en toernooien gespeeld worden komt er publi
citeit; er worden "aangepaste" straffen gegeven voor misdra
gingen, en bestuurders blijven op de achtergrond. 
De tennissport is de snelst groeiende sport in Nerderland, mede 
dankzij de instelling van bestuurders en actieve sporters . ~n 
wie zijn daar het meest mee gebaat? De mensen die de sport be
oefenen. 
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Daarmee wordt ook bereikt dat _de pers en media aandacht 
besteden aan de wedstrijd in plaats van aan de bestuur
lijke problemen of persoonlijke vete's. 
Natuurlijk, nieuws is nieuws, maar een sportjournalist is 
in eerste instantie aangetrokken, om sportnieuws te brengen. 
Dat mag ook best relativerend gebeuren. 
Het hoeven niet allemaal opzwepende verhalen te zijn, maar 
het moet wel over de sport zelf gaan. De organisatie daar
omheen is bijzaak, want mensen die geinteresseerd zijn in 
sport, willen iets lezen zien of horen over die wedstrijd 
of dat toernooi. Zij zitten niet te wachten op bestuurlijke 
problemen. 
Bestuurders en organisatoren moeten ervoor blijven waken 
dat de aandacht op de sport zelf wordt gericht en niet op 
de wijze waarop bestuurders de problemen in de sport be
handelen. 
Dat betekent niet dat problemen doodgezwegen moeten worden, 
maar wel dat voorkomen moet worden dat ze zodanig escaleren, dat 
de sport in discrediet wordt gebracht. 

Wil van den Bragt. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 1982: · 

CONCRETE ONDERWERPEN: OPEN DISCUSSIES. 
Vrijdagavond 27 augustus hield het Afdelingsbestuur met haar 
leden in Goirle haar jaarlijkse ledenvergadering. 
Voor het eerst stond deze vergadering onder leiding van Thom 
de Jonge. 
In dit sfeerver slag wil ik mijn indrukken van de vergadering 
geven aangevuld met persoonlijke indrukken en commentaren op 
de onderwerpen die ter sprake kwamen en de discussies die 
hebben plaatsgevonden. De officiële notulen van de vergadering 
verschijnen later. Hierover zult U nog geïnformeerd worden. 

In zijn openingswoord beperkte Thorn de Jonge zich tot enkele 
concrete zaken die het komende jaar de speciale aandacht van 
het Afdelingsbestuur zullen hebben. De groeicijfers van het 
tafeltennis (NTTB 4,1%, Brabant 11,9 % groei, in cijfers 
NTTB totaal 2028, Brabant 619 nieuwe leden) illustreerden de 
noodzaak tot acties als: Herbezinning over de opzet van de 
Brabantse kampioenschappen, de competitie voor de jeugd en de 
dames) , onderzoek naar automatiseringsmogelijkheden van de 
competitie, werking van het Afdelingsbureau. 
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Gerichte vragen, concrete antwoorden. 

V66r de pauze werden de agendapunten vlot afgewerkt. Dit 
was mede te danken aan het goede voorbereidende werk van 
verenigingen en Afdelingsbestuur. Een aantal verenigingen 
had vooraf keurig een aantal concrete vragen, per agenda
punt ingestuurd, en het totale Afdelingsbestuur had daar
over vooraf beraad gehad. 
Natuurlijk was er in tweede termijn nog wat discussie, 
maar het resultaat was wel dat er een antwoord of stand
punt bekend was. En het moet natuurlijk nogal gek gaan 
willen meer dan 100 vertegenwoordigers van 6000 tafelten
nissers allemaal tevreden ~ijn met het antwoord. Trouwens 
ik vroeg me tijdens de vergadering af of dat wel zo nodig 
is. Hebben de verenigingen wel allemaal dezelfde doelstel
lingen? 
Is het in de Afdeling niet net zo als in iedere vereniging: 
je hebt "luxe" leden die maximaal gebruik maken van de fa
ciliteiten en zelf geen inbreng in de gewenste verbeteringen 
hebben en de "werkleden" die constant in touw zijn om het voor 
de anderen en hunzelf zo ideaal mogelijk te maken. 
Overigens heeft iedereen (lid of vereniging) natuurlijk wel 
het recht om "luxe lid" te zijn, maar we hebben nu eenmaal liever 
meer "werkleden"!!! 

Tafeltennisparlement. 

De vergadering kreeg het karakter van een parlementsbijeen
komst toen één van de geachte afgevaardigden vlak voor de 
vergadering een motie indiende, die was opgesteld in heuse 
abmtelijke taal. Na voorlezing en "vertaling" van de voor
zitter, was het voor velen toch nog moeilijk om voor of te
gen de motie te stemmen, omdat niet genoeg duidelijk was wat 
er eigenlijk gevraagd werd. Uiteindelijk bleek dat het ging 
om de ingevoerde zesde klasse. 
Deze was zonder formele goedkeuring van de vergadering in
gevoerd. En de motie stelde voor om deze klasse te laten be
staan. Daar was iedereen het mee eens. Tenslotte hebben 30 
verenigingen, die 2600 leden vertegenwoordigen, teams ingeschreven 
voor de nieuwe zesde klasse, en daarmee ook ingestemd met de 
instelling van die klasse!!!! · 
Het tweede · deel van de motie vroeg om het Afdelingsbestuur 
de opdracht te geven volgend jaar met een Nota over de klasse
indeling te komen. Met name de vraag over de opbouw; piramide, 
geen piramide, (piramide = zo breed mogelijk zesde klasse 
met een kleiner wordend aantal naarmate men hogere klasse wordt, 
zou hierin beantwoord moeten zijn. De vergadering wilde het 
Afdelingsbestuur wel adviseren met die Nota te komen, maar 
ze ~r niet aan vast "pinnen". 

Complimenten voor het beheer van de financiën. 

De besprekingen van de inkomsten, uitgaven en de financiële 
consequenties van de toekomstplannen zijn altijd interessant. 
Dan blijkt de vindingrijkheid van bestuurders om de kosten te 
drukken en (ac)centen te verleggen. 
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Ook dit jaar was het hoofdstuk "boetes" weer een discus
siepunt. Het voorstel om de boete van het niet of te 
laat doorbellen van de uitslagen, te verdubbelen moest in 
stemming worden gebracht. Het werd met grote meerderheid 
aangenomen. De stemming was overigens best tijdens de 
stemming. 
De Procedurefoutjes werden vergeven. 

De stemming was eigenlijk al bijna overbodig geworden toen 
een "Eenentwintiger" nog eens heel tactisch naar de be-
kende weg vroeg: "worden de uitslagen ook gebruikt voor "Rond 
de tafel" of is het alleen voor de krant?". Nou het was dus 
ook voor het competitieboek van de afdeling. 
Onder de tegenstemmers waren nogal wat leden van de regio 
Eindhoven, omdat die nooit uitslagen in de pers terug vinden. 
Men moet zich echter wel realiseren dat ook de informatie
verstrekking in de eigen vereniging bemoeilijkt wordt als 
er meer verenigingen verzuimen om de uitslagen door te geven. 
Een tussenstand opmaken in de clubbladen wordt daarmee ook 
erg moeilijk. 

Overigens verdiende het voorstel van Veldhoven, om antwoord
apparaten aan te schaffen, zodat niet perse tussen 6 en 7 ge
beld hoeft te worden, een beter lot. Zouden die apparaten niet 
van de boetes betaald kunnen worden? Dan is misschien ook 
het probleem van TTCV/R opgelost, en komt aan de "continuing 
story" van: de boetes, die niet in de begroting mogen, een 
einde. 

De vragen om wat meer toelichting bij de begroting, zodat 
duidelijker tot uitdrukking komt wat het beleid is, leken 
mij terecht. Een bestuur dat in staat is in een jaar tijd een 
tekort van bijna t7.000,- om te zetten in een saldo van fl2.000,
verdient terecht applaus en moet in staat geacht worden via 
de begroting meer van het beleid te laten zien. 

Bestuursuitbreiding. 

Het afdelingsbestuur was er alsnog in geslaagd de helft van 
de geplande uitbreiding (2 bestuursleden extra) te realiseren. 
De Hr. Johan den Ouden, lid van TC0'78 uit Ossendrecht werd 
in het bestuur gekozen. Ad Jonkers, Albert Rooymans en Peter 
van Iersel werden met applaus herbenoemd voor drie jaar. 
Het is voor het bestuur te hopen, dat er niet te veel beslissin
gen door stemming genomen moeten worden, met een even aantal 
bestuursleden. 

Bestuur (te) slagvaardig? 

Na de pauze stond het "Spreidingsplan regionale tafeltennis ac
comodatie' s " op de agenda. 
Dit plan was vooraf rondgestuurd. Het was juist op tijd bij de 
Provincie ingeleverd. 
Verenigingen die interesse hadden, of belang hadden bij een ta
feltennisaccomodatie waren vooraf in de gelegenheid gesteld hun 
inbreng te geven. 
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Het rapport bevat weinig filosofiën, maar is, waar moge
lijk, concreet. Er is o.a. een eerste prioriteit gesteld. 
Een prioriteit gebaseerd op "geografische ligging" reali
seringsmogelijkheden op korte termijn en financiering. 
Waarom ontspon er een, weliswaar levendige, maar lange, en 
soms emotionele, discussie? (Voor velen een te lange discussie, 
gezien het aantal afgevaardigderu ,dat de zaal verliet) . 

De discussie ontstond m.i. doordat het bestuur tijdens de 
vergadering de tweede prioriteit, de regio Eindhoven, be
kend maakte . Een tweede prioriteit die niet in het rapport 
voorkwam. 

Waarom zo snel een tweede prioriteit, na jaren zonder plan? 
Waarom juist de regio Eindhoven? 
Waarom kwam deze niet in het rapport voor? 

Vragen die tijdens de discussies door de regels door 
klonken. De verenigingen uit de regio Eindhoven zagen deze 
prioriteitsstelling graag aan het rapport toegevoegd. TTV 
Irene (genoemd als eerste prioriteit in het rapport) zag zijn 
subsidie-aanvrage in gevaar komen. En verenigingen buiten de 
regio Eindhoven, die plannen hebben voor een ~igen acco
modatie, voelden zich tekort gedaan. 
Dat was ongeveer het beeld van de discussie. 

Het Afdelingsbestuur was duidelijk verrast door deze dis
cussie. In het verleden was het bestuur dikwijls aange
spoord om het niet te laten bij fraaie woorden, vage toe
zeggingen en filosofiën, maar met concrete plannen te komen. 

Maar had het bestuur dan een andere keuze moeten maken of 
geen keuze? 

De tafeltennissport zit de laatste jaren in de lift mede 
door topprestaties en de publiciteit die daaromheen is ge
komen. Als er dan particulieren of verenigingen zijn die het 
risico willen nemen om een eigen gebouw te plaatsen, en zo'n 
initiatiefnemer klopt aan bij de Afdeling voor advies en 
ondersteuning. 
Als het Afdelingsbestuur die plannen beoordeeld op finaciële 
haalbaarheid, op de kans van slagen . En als die accomodatie 
dan ook nog komt in een regio die qua tafeltennisspelers dicht
bevolkt is, moet het bestuur dan een andere stelling innemen? 

Accoord het kwam ook als een verrassing. En door het jarenlang 
ontbreken van een duidelijk beleid in deze zaak, zijn er ook 
tafeltennisaccomodaties in het centrum van Brabant die even
tueel in aanmerking komen voor de afdelingsfaciliteiten. 
Daarom is de suggestie van Vice Versa uit Oudenbosch ook op te 
volgen. Natuurlijk moet het Afdelingsbestuur nu niet als een 
blinde man gaan strooien met toezeggingen voor het realiseren 
van accomodaties. Maar moeten de accomodatie-eisen eigenlijk 
wel uniform zijn? 
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Heb je voor alle activiteiten dezelfde ruimte nodig? 
Als de Afdelingsactiviteiten eens geclassificeerd worden 
naar benodigde speel!:'uimte, bijv. voor meerkampen'· afde
lingstrainingen, regiotrainingen bekerfinales, opleidingen, 
grote toernooien en hele grote toernooien. 
En men sluit inderdaad lan glopende contracten met vereni
gi!l.gen die reeds beschikk r;n over een eigen accomodatie die 
voor één van de aktiT,T itei t en gebruikt kan worden. 
Dan kan er sprake zijn van spreiding, de behoefte aan nieuw
bouw wordt misschien wat duidelijker en er zijn minder onte
vreden gezichten. 

Overigens kan ik me de en~tie van een aantal verenigingsbe
stuurders wel voorstellen. Zij behartigen in eerste instan
tie de belangen van hm: E.:igen club. Maar als ze lat.er wat tot 
bezinning komen, zulle~ ook zij toch tot het inzicht kunnen 
komen, dat een tafelt.enniscentrum, op pakweg 50 krr,, ook voor 
de eigen leden mogelijkheden b i edt om betere tr~ining te 
krijgen, opleiding te volgen en regelmatiger aan toernooien 
deel te nemen. 
Dan komt die nieuwe acccrnodatie niet alleen de betrokken ver
eniging (en) ten goeäe maa~ indirekt ook tafeltennissers van 
andere verenigingen. 

Na een vurig pleidooi, van met name de vertegenwoordigers 
van Irene, Vice Versa ' S l er Belcrum besloot de verga~ering 
de tw~ede prioriteitssteling niet aan het rapport toe te voegen, 
maar eerst beter te onàerbouwen. Het rapport bleef overeind als 
uitgangspunt voor verdere uitvoerin~ van het spreidingsplan. 

Het was inmiddels 23.45 uur. De overige agendapunten werden 
niet meer uitvoerig behandeld. 
De rondvraag werd nog gebruikt voor enkele mededelingen van 
aanwezige bestuurders en nog wat praktische vragen. 
Ex-voorzitter Hobbelen bedankte het bestuur voor al haar be
moeienissen in het afgelopen jaar, en het applaus wat daar 
op volgde moet het AB moed gegeven hebben om er weer hard 
tegen aan te gaan in het nieuwe seizoen. 

Wil v.d. Bragt. 
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JOHAN GOOSSENSTROFEE VQOR EMILIJ NOOR ( _O.T.T.C. ) . ·_ 

Vlak voor de pauze in de Afdelingsvergadering reikte Thorn 
de Jonge de Johan Goossenstrofee uit aan de Il-jarige Emily 
Noor uit het Osse OTTC. 
Emily komt uit een echte tafeltennisfamilie. Haar broer 
Eric heeft reeds eerder deze trofee mogen ontvangen. 
Emily kreeg de trofee voor haar prestaties in het afgelopen 
seizoen en de jaren daarvoor. 
Tot nu toe heeft zij reeds 80 prijzen gewonnen. Het afgelopen 
seizoen heeft zij er 50 gewonnen, waaronder: 

- 5 van de zes jeugdranglijsttoernooien 
- finale van de nationale jeugdachtkampen 
- Brabants kampioen 
- regionaal kampioen 
- Zuid-Nederlands kampioen 
- Nationaal Jeugdkampioen 

Zij is geselecteerd voor de nationale kadettenploeg voor de 
interland tegen Frankrijk. 
In de competitie in de welpen klasse heeft zij het afgelopen 
seizoen slechts één nederlaag geleden. 

Om tot zo'n geweldige erelijst te komen traint zij 4 á 5 maal 
per week. 
Als zij het op kan blijven brengen om zoveel voor de sport 
over te hebben zullen we nog veel haar horen in de komende ja
ren. 

De trofee bestond uit een fraaie schaal met opschrift. 
Hij is ter nagedachtenis aan het legendarische oud-bestuurs
lid van de Afdeling Brabant, en wordt jaarlijks toegekend aan 
een Brabants lid dat zich door prestaties of bestuurlijk, 
verdienstelijk heeft gemaakt voor de Afdeling. 
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NIET VERGETEN ..... . 

Voor de finales van de jeugd-beker Brabant, zullen in de 
regio's voorwedstrijden moeten worden gespeeld. 
De mogelijkheid is voor alle verenigingen uit de regio's 
aanwezig om hier aan deel te nemen. Men moet dan echter 
voor 1 oktober a.s. de teams (bestaande uit 2 personen) op-
geven aan: 
West-Brab. 

Mid. Brab. 
Eindhoven 

Den Bosch 

P. Theuns, Ossendrechtseweg 31, Hoogerheide 
01646-2777 

S.Baarda, Gerlachusstraat 31, Loon op Zand 
R. Gradus, Goudslager 2, Veldhoven. 

040-532725 
N. van Erp, Begijnenstraat 45, 5341 BC Oss. 

04120-32106 

Per kategorie (zie bekerreglement) mag niet meer dan 1 
team worden opgegeven. 

ACCOMODATIE-NIEUWS 

Dat tafeltennisverenigingen meer en meer behoefte krijgen 
aan eigen accomodaties blijkt uit de berichten die in de 
pers verschijnen, en aan discussies op de Algemene Leden
vergadering (zie elders in dit blad). 

TTV Irene uit Tilburg hoopt volgend jaar, bij het 40-jarig 
bestaan, de aangekochte Pelikaan-hal in gebruik te nemen. 
Deze accomodatie komt ook voor in het "spreidingsplan" van de 
Afdeling. Volgend jaar, bij het jubileum, zullen we uitge
breid aandacht aan de vereniging en de bouw besteden. 

Never Despair uit Den Bosch is hard op weg een ruimte in te 
richten voor de vereniging . Ook hierover informeren we U 
binnenkort uitgebreider. 

TTV Flash uit Eindhoven heeft op 26 juni een nieuwe speel
ruimte in gebruik genomen. De accomodatie bevat ook alle 
faciliteiten die de tafeltennissers graag hebben. 
Voorzitter Teeuwen heeft samen met zijn mannen in korte tijd 
zijn "droomwens" gerealiseerd. Een demonstratie en vele gasten 
begeleiden de opening. 
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Ook TTV Renata uit Eindhoven· heeft voor de vakantie een 
andere ruimte gevonden waarover zij permanent kan beschik
ken. Dat daar behoefte aan was blijkt wel uit berichten dat 
een aantal tafeltennissers in de vakantie doorgetraind hebben 
om in het nieuwe seizoen goed voor de dag te komen. 

Tafeltennisvereniging Belcrum uit Breda, al jaren bezig voor 
een eigen accomodatie (zie de Mixed van mei), is verhuisd 
naar "de Riethil" in Breda. 

--

IN .l)E MIX 

Het clubblad van TTV BSM uit Dongen is een vervolgserie 
begonnen over de geschiedenis van de computer. In het ver
haal wordt verduidelijkt dat het in wezen een eenvoudig 
apparaat is dat, dat een heleboel rekenwerk van ons kan over
nemen. Zou het verhaal bedoeld zijn om de overgang van tel
blok bij het tafeltennis naar "personal" computer wat be
grijpelijker te maken? 

In 't Schuivertje, het clubblad van TTV Hotak'68 uit Hoo
gerheide wordt in het jaarverslag een opsomming gegeven van 
het aantal keren dat een routine-activiteit van een ta
feltennisvereniging heeft plaats gevonden in het afgelopen 
seizoen. Een indrukwekkende lijst als je het zo bij elkaar 
ziet staan. Een greep hieruit: 100 uren reparaties aan 
tafels en bijbehoren, 20 keer de bar bevoorraad, 40 keer 
de ramen gewassen, de vloer gedweild, de prijzenkast schoon
gemaakt enz. 

Door het clubblad van TTV Alico uit Schijndel "vliegt" een 
reclamevliegtuigje met de tekst:"waar blijven onze shirtjes" 
Ook het antwoord is te vinden. De shirtjes worden uitge
reikt op het seizoensopeningstoernooi. Dan is iedereen er!~!! 

TTV JCV uit Vught start een "knalloterij" om geld binnen_ te 
halen voor de verbouwing van de zaal. De eerste prijs van de 
l oterij is een "Citroen Visa Club". Per maand is er een hoofd
prijs van fSOO,-- . Het clubhlad gaat overigens vergezeld met 
een apart boekje waarin de trainingstijden, groepen en team
samenstelling is gegeven. 

In het clubblad van Nikon uit Valkenswaard heeft voorzitter 
G. Slegers een samenvatting op<_!e noE1en van artikeltjes over 
"Het kind en het beleid". 
We lezen daar o.a. in dat het opkweken tot topsporter via 
een gerichte training op al jeudige leeftijd zeker niet 
aanbevelingswaardig is. -12-



Wanneer het kind naast de zware schoolopleiding ook nog een 
verplichte zware training heeft met daarnaast nog prestatiedruk 
in wedstrijd en zal de harmonieuze ontwikkeling van het kind 
zwaar gestoord worden. 

In het informatiebulletin van TTC Bladel staat de droom van 
een bestuurder. Eén van de dromen was:"de contributie wordt 
altijd op tijd betaald, dus per kwartaal vooruit. De penning
meester zingt de hele dag". 
In het clubblad wordt tevens met een aantal tekeningen voor 
oefening warming-up gegeven. 

T.T.V. B.S.M. te Dongen, zoekt een trainer voor de competitie 
en niet competitie spelende jeugd, voor 3 uur per week. 
Verdere informatie onder telefoonnr: 01623-12627. 

Evenementen in oktober. 

3 oktober 15e Hertogstad Toernooi in Den Bosch. 
30-31 oktober open Helmondse Kampioenschappen. 
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