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van de 

redactie 
" . \ 1 \ \. ~ 

Het tafeltennisseizoen is weer in volle gang. De evenementen 
agenda "bulkt" van de toernooien en 8-kampen. In dit nummer 
vindt U dan ook weer de eerste uitslagen van toernooien. 
Tevens is eens een keer in de keuken van een teornooi-or
ganisa tor gekeken. Daarvoor is de vereniging Vice Versa'64 
gekozen, dat dit jaar voor de 15e keer het Hertogstad 
toernooi organiseerde. 

De besluiten van de bestuursvergadering van het A.B. mist U 
door omstandigheden deze keer. 
De bestuurders van vereniqingen raad ik de rubriek 
"Voor u qelezen" aan, waarin een aantal aanbevelingen worden 
gegeven voor vrijwilligers in de sport. 

Veel leesplezier. 

Wil v.d. Bragt. 2 



VICE VERSA '64 

EN HET HERTOGSTAD TOERNOOI 

Op zondag 3 oktober organiseerde de Bossche tafeltennis
vereniging Vice Versa'64 voor de 15e keer het Hertogstad
toernooi. 
Voor de redactie van Mixed was dit derde lustrum aanleiding 1 
om wat nader in te gaan op de organisatie van dit toernooi 
en de organiserende vereniginq. 
Tijdens de wedstrijden had de redactie een gesprek net toer
nooileider en voorzitter van Vice Versa, Cees Wellens, die 
vanaf het begin betrokken is geweest bij het Hertogstad 
toernooi. 

Ontstaan. 

Drie jaar na de oprichting van de tafeltennisvereniging Vice 
Versa'64 was het toenmalige bestuur van mening dat de tafel
tennissport en de 40-leden tellende vereniging zelf, meer 
bekendheid moest krijgen. Men was van mening dat dit het 
beste gedaan kon worden door het jaarlijks organiseren van 
een groot toernooi. 
Zelf dacht men aan een toernooi, dat ook open stond voor 
verenigingen uit andere afdelingen. Het Afdelingsbestuur 
adviseerde het te beperken tot Brabant. 
Nadat het bestuur zich georiënteerd had bij andere toernooi
organisatoren, besloot men in 1967 toch te starten met een 
B-toernooi. Een belangrijke reden hiervoor was de ligging van 
Den Bosch. 
De afstanden tot verenigingen in de afdelingen Gelderland en 
Utrecht, was tenslotte goed te overbruggen, zoniet kleiner dan 
tot sommige Brabantse verenigingen. 
De drijvende kracht, in deze beginperiode, was, de inmiddels, 
overleden Hr. Rovers. 
Oorspronkelijk wilde men het teornooi de "Zilveren tafel" 
noemen, naar de te verdienen prijs; toen die prijs te duur 
bleek te zijn heeft men ook maar een andere naam bedacht. 
En omdat het voormalige "Bosch van de Hertog" door de jaren 
heen is uitgegroeid tot een gezellige stad, ontstond de naam 
Hertogstad. 
Het eerste jaar werd er op 18 tafels gespeeld. Er waren toen 
ongeveer 500 inschrijvingen. 
Belcrum uit Breda was de eerste jaren het meest succesvol. 

Het aantal inschrijvingen is langzaam opgelopen. Dit jaar 
waren het maar liefst rond de 400 deelnemers, (880 inschrij
vingen) , die op 32 tafels hun wedstrijden speelden in 
43 klassen. 
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Organisatie 

Door de jaren heen heeft het bestuur veel ervaring opgedaan 
met het organiseren van een dergelijk groot toernooi. 
Er is een draaiboek, en iedere bestuursvergadering staat het 
toernooi op de agenda. Kort ~a afloop van het toernooi wordt 
de zaal weer gereserveerd, voor het volgende toernooi. 
In mei wordt de convocatie ter goedkeuring aangeboden. 
Er worden 300 verenigingen aangeschreven in de Afdelingen: 
Brabant, Limburg, Noord-Limburg, Gelderland, Utrecht en 
Zeeland. 
Dit jaar deden er spelers van 48 verenigingen mee. Men heeft 
10 verenigingen af moeten schri j ven vanwege het overschrij
den van het aantal inschrijvingen. 
Eigenlijk ligt het maximum voor de huidige sporthal, de 
Vinkenkamp, op 850 inschrijvingen . 
Vijf á ze s weken voor het toernooi, als de inschrijvingen 
binnen zijn, is het bestuur er het intensiefst mee bezig. 
Op twee avonden worden de wedstrijdschema's in elkaar ge
zet, daarna worden de keurig voorgedrukte, wedstrijdfor
mulieren (voorzien van de naam van het toernooi) ingevu l d. 
De week vóór het toernooi is het topspanning. Het eigen 
verenigingsleven komt dan voor een aantal betrokkenen op 
een lager pitj e te staan, zonde r dat dit overigens ten kos
te gaat van de vereniging. 
De laatste zes jaar is er een aanzienlijk stuk werk wegge
vallen, n.l. het "versieren" van tafels. 
Negen jaar lang heeft men in de week vóór het toernooi 
tafels geleend en zelf opgehaald bij verenigingen in de 
regio. Sinds 1976 worden de tafels, netjes en afzetting 
gehuurd van Posnosport en dat heeft naast de verlichting 
van het werk, nog een ander sportief voorde el: alle deel 
nemers maken gebruik van het-zelfde materiaal, e n dat was 
in de eerste jaren nog wel eens anders, omdat de verenigingen 
natuurlijk niet hun beste materiaal afstonden. 
De dag vóór het toernooi zijn 15 Vice-Versa-leden bezig met 
de opbouw en aankleding van de zaal. Op de toernooidag zelf 
zijn 25 Vice-Versa-leden actief om alles vlot te laten 
verlopen, de zaalwachten, tafeltenniscommissarissen, EHBO'
ers, barbedienden etc. en het ''zenuwcentrum" bemand met 
bestuursleden van Vice Versa'64. 
Een klein detai l illustreert de ervarenheid van de organi
sator en: voor alle "werkers" tijdens zo'n dag zijn lunch
pakketten aanwezig, zodat niet iedereen onder de wedstrijden 
wegloopt om een "frietje mét" te halen. 

Financiën 

De financiële kant van het geheel is gauw verteld. 
De vereniging wordt er niet rijker van . De kosten voor zo'n 
toernooi bedragen f 3750,-. 30% hiervan bestaat uit geld 
voor de prijzen, 25 % voor de huur van het materiaal. Bij 
de prijzen wordt overigens geen verschil gemaakt tussen 
A klasse senioren of de welpen klasse. Per klasse zijn er 
dezelfde prijzen. De kosten wor den nagenoeg gedekt door 
het inschrijfgeld; om de begroting sluitend te krijgen wordt 
een entreebedrag gevraagd (f 1,50) en dat levert zo'n f 100,
op. 
De slechte publieke belangstelling wijt Wellens vooral aan de 



zeer geringe publiciteit die de regionale pers besteedt aan 
het toernooi. Ook hier zit de tafeltennissport kennelijk 
in het verdomhoekje. 
Het enige finaciële voordeel dat de vereniging kan behalen, 
wordt bepaald door een percentage van de baromzet (gemiddeld 
genomen levert. dat f 300,-- op). 
Vice Versa'64 ontvangt geen subsidie of gelden van sponsors 
voor dit jaarlijkse evenement. 
De gemeente geeft overigens wel alle medewerking om de zaal 
beschikbaar te hebben. 
Voor het grootste deel blijft het liefdewerk gedurende 
vele weken van vele leden. 

Na zo'n toernooi, wanneer iedereen uitgeput de zaal verlaat, 
wil men wel eens verzuchten dat het de laats t e keer was. 
Als echter de grootste pijn geleden is, en het toernooi 
toch weer naar tevredenheid van organisatoren en deelnemers 
is verlopen, verschijnt het weer op de agenda in de bestuurs
vergadering. 
Trouwens, het feit dat het toernooi nationaal goed aange
schreven s t aat, en door de jaren heen winnaars heeft afgeleverd 
die tot de Brabantse, Gelderse, Zeeuwse of Limburgse top. 
behoren, geeft het bestuur het bevredigende gevoel dat ze 
de tafeltennissport en de vereniging een goede dienst bewij
zen. 

Zulke voorbeelden verdienen navolging , ook al hoeft dat niet 
perse op zo'n grote schaal. 

Succes, en bedankt voor de informatie. 

Wil v.d. Bragt. 

PS. Voor een verslag en de uitslagen zie elders in deze 
Mixed. 

Bra band ers succes vol op 

15 Hertogstadtoernooi 

Vice Versa'64 kan wederom terugzien op een geslaagd toernooi, 
het aantal inschrijvingen was groter dan ooit, voordat de 
inschrijftermijn was gesloten, waren er al ruimvoldoende 
deelnemers. 
Zodat er helaas weer een groot aantal verenigingen teleurge
steld moes t en worden. 
Enkel cijfers: op 32 tafels speelde tota~l 328 deelnemers 
met totaal 872 inschrijvingen en ca. 960 partijen. 
Het tijdschema werd door de ervaren toernooicowmissie 
prima aangehouden zodat vrijwel de gehele dag alle partijen 
op tijd konden beginnen een voordeel omdat er dan weinig ver
zet hoeft te worden en de rust ten goede komt. 
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Annemarie Chambon PSV/Cathrien was duidelijk de sterkste 
bij de dames in de A/B en Sl klasse. 
Carla Diepstraten PJS en C. Verbruggen van Hotak'68 werden 
2de. --
Wim Wegman van Middelburg Zuid scoorde 3 maal een eerste 
plaats. Zowel in de A/B -Sl en het dubbelspel dulde hij 
geen ander op de hoogste trede. 
Peter Daas van Luto was een goede 2de. 
Bij de jongens waren de hoogste plaatsen weggelegd voor 
het J.C.V. Dubbel. R. Paetzel J. Verhulst en de Brabantse 
meisjes veroverde bijna alle eerste plaatsen. 
E. Noor O.T.T.C. A. Timmermans J.C.V. e n Geraerts en 
Vermeulen van de Mepper s zorgde voor deze resultaten. 
Van de 43 finales werden er 24 door brabantse spelers/sters 
gewonnen en er waren 28 tweede plaatsen v oor deelnerners/sters 
uit onze afdeling. 
De verenigingsprijs voor J.C.V. uit Vu ght met 76 punten 
Een straatlengte voorsprong op Tielse TC 36 punt. 

Middelburn 7uid 34 punt. 
Nev . Despair 32 pupt. 
PSV/Catnrien 32 punt. 

Jammer was het dat er een speler van Kruiskamp'81 moest 
worden gediskwalificeerd omdat hij te laat had ingeschreven; 
een gevolg van een te late licentie toewijzing. 
Tenslotte willen wij alle deelnemers en medewerkers danken 
voor hun medewerking zodat ook dit 15e Hertogstad toernooi 
weer een fijne en sportieve dag was voor speler en 
organiserende vereniging. 

UITSLAGEN 15e HERTOGSTAD TOERNOOI 

Dames 
Da. enkel 

A/B C. Diepstraten (PJS) - A.Chambon (PSV/C) 15-21/15-21 0-2 
D H. Louakker (CJC) - M. Schaars (Nev .Des.) 21-13/14-21/21-11 2-1 
F C. Korpel (CJC) - M. Slenter (SVE) 12-21/17-21 0-2 

S1 C. Verbruggen (Hotala) - A.Chambon (PSV/C) 11-21/10-21 0-2 
S2 M. Schlenter (SVE) - H. v. Oers (Induhan)15-21 /21-11/21-10 2-1 

Da. dubbel: T. Delemare-T. v.d. Hoek (Gispen) - J. v. Eekelen-

HEREN 
He .enkel 

C. Barclla (nev.des) 21-17/21-8 2-0 

A/B P. Daas (Luto)- W. Wegrnan (Miz ) 21 -18/16-21/16-21 1-2 
C R. Kuipel:-s (Treffers)-D.Engelaar (SVE) 21-19/19- 21/21-12 2- 1 
D R. Janssen (Treffers)-M. Kempe (I Zand) 21 -1 6/13- 21/21-16 2-1 · 
E H.de Louw (TK:V)- T. Vonk (JCV) 15-21/17-21 0-2 
F R.v.d.Schoot (Jeep)- F. Dambers (PJS) 21-23/ 9-21 0-2 
G J. de Beer (Sios)-L,Leket (Nev.Des.) 21-18/14-21/18-21 1-2 
H 1 0.Urselrnann (Looping)-P. de Roo (Kruisk.) - disk. 2-0 

S1 W.Wegman (Miz) - J. Bomhof (M,iz ) 21-15/21-16 2-0 
S2 J.Goudzwaard (Miz) - S.Tiebosch (Shet) 21-14/21 - 18 2-0 
S3 J.de Beer (Sios) - A.Welten (Meppers) 12-21/19-21 0-2 

He. Dubbel 

A/B : J. Bornhof-W.Wegman (Mi z) - F. Faber-P.Klaverstijn (Gispen 
21-8/15-21/22-20 2-1 



C W.Engelaar-R.Haannans (SVE) -A.v.Iersel - A.Timrrerrnans (JCV) 
23-21/21-16 2-0 

D/E S.Tiebosch-F.Bilius (Shet-Wilro) -T.Vonk - A.Smits )JCV) 
25-23/21-17 

F M.Quint - L.I.eket (Nev.Des.) - N.Christophe-T.Dankers (PJS) 
19-21/21-19/15-21 1-2 

G/H J. de Beer/B.Bisschoff (Sios)- W.Appels-D.Pals (Hotak.'68) 
18-21/21-10/23-21 2-1 

MEI&JFS 

Mei. jun .ABC: 
Asp. AB 
Asp. c 
Pup. AB 
Pup C welp.: 
Jeugd 1 

2 
3 

J.Geraerts (Meppers)-A.Ve:r:rreulen (Meppers) 14-21/15-21 
M. de Buck (Effect'71)-S. de Kuy (Tielse'IC)15-21/13-21 
M.Goyen (21) - M.v.d.Vorst (21) 11-21/21-19/11-21 
L.Bak:ker (Tielse 'IC)-E. Noor (arre) 12-21/17-21 
A.Tinmermans (JCV)-M.Timrrermans (JCV) 21-12/21- 6 
T.Geraerts (Meppers)-A.Ve:rmeulen(Meppers) 19-21/16-21 
E.Noor (arrc)-S. de Kuyk (Tielse TC) 21-15/21-18 
A.Bak:ker (TielseTC)-P. v .Roosmalen (Nev .Q.es·) 21-11/21-12 

Mei.Jun./Asp.Dub: T.Geraerts-A.Ve:r:rreulen (Meppers) - A.Roeland-J.Rouw 
(Effect'71) 21-13/21-12 2-0 

Pup.Dub. M.Bak:ker-M.SWeenen (Tielse TC)-M.Timrrerrnans-

Jongens Jun 
c 

Jon.Asp.AB 
c 

Jon.Pup.AB 
Pup.CWel:s:i 

Jeugd 1 
2 
3 

A.Timnermans 9-21/7-21 0-2 

R.Paetzel (JCV)-P.Daas (JCV) 21-17/15-21/22-20 
R.Schuyers (arI'C)-M.Brinkhoff (ATIV)20-22/21-17/21-17 
J.Verhulst (JCV)-E.Roeland (Effect) 21-14/21-14 
N.Boom (JCV)-L. v.Grinsven (PSV/C) 21-14/22-20 
B.v.P.aun (arrc)-P.Roeland (Effect'71)21-18/11-21/17-21 
M.v.d.Velden(TIVE)-B.v.Neerbos(Tielse 

'IC) 12-21/21-13/21-15 
R.Paetzel (JCV)-J.Verhulst (JCV) 19-21/ 9-21 
B.Groenhuizen (Tielse'IC)-R.Schuyers (arI'C)22-20/21-17 
A.v.Kampen (Gispen)-N.BcxJm (JCV) 13-21/20-22 

Jon.Jun.Dub H.Ernet-M.Manders (PSV/C)-P.Daas-B.Kivits (JCV) 
21-17/20-22/16-21 1-2 . 

0:...2 
0-2 
1-2 
0-2 
2-0 
0-2 
2-0 
2-0 

2-1 
2-1 
2-0 
2-0 
1-2 

2-1 
0-2 
2-0 
0-2 

Jon.Asp.Dub P.Manders-P.v.Hout (PSV/C)-B.Groenhuyzen-K.Schrale (Tielse'IC) 
21-18/18-21/21-23 1-2 

Jon.Pup.we. 
Dub. M.Cruel-P.Roeland (Effect'71 )-R.v.Eynden-S.Hamelynck (21) 

21-23/21- 7/21-11 2-1 

officiële mededeling en 

De voorzitter van de vereniging Molenberg is verhuisd naar 
Oostdijk 16, 4797 SC Willemstad. 

Sios heeft een nieuwe voorzitter: 
G.H. van Haaren, Diamantdijk 133, 4706 HB Roosendaal 
01650-38971. 

A.T.T.C.'77 heeft een nieuwe voorzitter: 
W.v.Veijfeijken, Past.v.d. Heuvelstraat 12, 57 35 GE 
Aarle-Rixtel, 04928-20-14. 

jeugd Bij de vereniging Kada ns moet de wedstrijdsecretaris 
zijn: A.v.d.Pol, Oude Grintweg 5, 5688 ~.A Oirschot. 
De heer v.d . Velden behandelt alle andere jeugdzaken 
de jeugdkornpetitie. 

behalve 
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EUROPA-CUP 2 TOERNOOI 

Nikon uit Valkenswaard, de enige Brabantse Eredivisie-club, 
speelt ook dit jaar weer op Europees niveau. 
Vorig jaar reikten zi j in de Messe-cup (Of Europa-cup 
3-Toernooi) tot de derde ronde. 
Dit sei zoen neemt Nikon deel aan het Europa-cup 2 toernooi. 

Het is niet mogelijk erg actueel te zijn, in een maandblad. 
Er kunnen twee rondes in een maand gespeeld worden , en aan
gezien de copy van de Mixed in het bèoin van de maand wordt 
ingeleverd, kan er per Mixed slechts ~an één wedstrijd aan
dacht worden besteed. 
Dat doen we ook, omdat de~e evenementen in de annalen van het 
Brabantse tafeltennisgebeuren thuis horen. 

Eerste ronde: Nikon - La Tranche (Fr.) 5 - 2 

Op zondag 26 september trad Nikon aan tegen deze onbekende 
Franse ploeg uit Grenoble. Het enige gegeven dat een indicatie 
over de sterkte gaf, was de deelname van de Franse jeugdinter
national Campagnolle. 
Nikon trad aan met Bob Potton, Han Gootzen en Eric Winnubst, 
de nieuwe aanwinst van Nikon, die v ia een kort geding, de 
kleuren van Tempo Team had verwisseld voor het Nikon geel. 
De opstell ing van Gootzen was een gok van trainer Bert Schoofs, 
door het wisselvallig spel van Gootzen (sterk in het Nikon
trofee toernooi, zeer zwak in de competitie wedstrijd tegen 
Scylla) . Gootzen maakte zi jn verkiezing volledig waar door 
ongeslagen te blijven. Winst op Campagnolle (2 2-20, 21-13) 
en Poncet (21-10, 21-11). Tegen de sterkste Fransman, Pilaud, 
hoefde Han niet meer te spelen omdat de winst voor Nikon toen 
reeds binnen was. 
Bob Potton won eveneens 2 partijen tegen Poncet (21-11, 21 - 18) 
en Campagnolle (21-14,21-16). Bob moest de Fransman Pilaud voor 
laten gaan, al was het op het nippertje (19-21 in de derde 
game) . Eric Winnubst won de openings partij tegen deze 
Pilaud, met 21-19 in de derde game, en verloor met dezelfde 
cijfers in de derde game van Campagnolle. 

Wil v.d. Bragt. 

Tegenstander in de 2e ronde: Olympiakos Piraeus uit Athene. 
De wedstrijd wordt gespeeld tus sen 22 en 24 oktober. 
Voor nadere informatie zie de persberich~e n of neem 
rechtstreeks contact op met Nikon. 

ZUID-NEDERLANDSE BEKERFINALES. 

Op 21 noverrber worden in de gerenoveerde sporthal van TTV Irene , 
de Zuid-Nederlandse Bekerfinales gehouden. 
De deelnemende ploegen zijn: 
Nikon (Brabant) 
Wilno (titelverdediger, Zeeland) 
Middelburg-Zuid (Zeeland) 
Shot (Gelderland) · 
De Kluis (Limburg) 
Bleu Stars (Noord-Limburg) 

8~ 



De wedstrijden beginnen om 10.30 u. en de finales zijn 
gepland om 16.30 u. 

A. Rooymans, 
Beker camp.leider. 

8e ANDRE VAN DER MEIJS-TOERNOOI 

Op zondag 12 september 1982 werd in Goirle voor de 8e maal 
het T.T.V. Red Star'58 georganiseerde Andre van der Meijs
toernooi gehouden. 
De organisatie kan terugzien op een zeer goed geslaagd 
toernooi. Het kon volledig op het tijdschema afgewerkt wor
den. Planning van d~ laatste wedstrijd was om 19.10 u. en om 
18.45 u. waren alle wedstrijden gespeeld. 
Ook met het oog op spelsterkte hadden wij weer niet te 
klagen. Als men in ogenschouw neemt dat de S1-klasse van de 
heren de grootste klasse was. 
Deze klasse werd zéér verrassend gewonnen door N. Albers 
van O.T.T.C. die in een spannende finale met 24-22 in de 
derde game de baas bleef Övcr K. de Vries van M.Z. 
In de heren A-klasse bleek W. Wegman eveneens van M.Z. 
de sterkste te zijn. 
De hoogste eer bij de dames ging naar I. v. Osselaar van 
M.Z. terwijl de verenigin gsprlJS voor de zevende maal 
door Irene werd gewonnen. 

Here n A: 1e. W. Wegman M.Z. 
B: 1e. P.Daas Luto 
C: 1e. J.Versteijlen B.Hands 
D: 1e. E. v. Kempen OTTC 
E: 1e. L. de Wit Bergeyk 
F: 1e. A. Welten Meppers 
G: 1e. H. Plugers Helmond 
H: 1e. R. de Laat Jeep 

S1: 1e. N. Albers OTTC 
S2: 1e. E. v. Kempen OTTC 
S3: 1e. A.Welten Meppers 

Dubbel A/B:1 Daas/de Vries Luto/MZ 
C/D:1 Cornuyt/v.Gestel PSV/C 
E/F:1 v.d.Zande/Welten 

Meppers 
G/H:1 de Beer/Bisscho ff Sios 

Dames A: 1. I.v.Osselaar M.Z. 
B: 1. G. de Vocht Stiphout 
C: 1. G.Neurgens Succes 
D: 1. M. v . d . Poel Stiphout 
E: 1. M.Smeulders Irene 

F/G: 1. W.v.Hoof Stiphout 
S1: 1. M.v.Happen Hotak 
S2: 1. I. Kolen Irene 

· Dubbel · 
A/BC: 1. Verbrugge/Verhappen Ho. 
D/E/F:1. v.d.Poel/v.Hoof Stiph. 

2. J. Wehrens Ravestein 
2. P.v.Giersbergen JCV 
2. W. · Knaap Tempo Team 
2. H. Beks Jeep 
2. J. Kuys Alico 
2 . R.v. d. Schoot J e eo 
2. J. Verhoof Red Star'58 
2. P. Boonen ~eppers 

2. K. de Vrj e s M.Z. 
2. R. Vonderhoff Succes 
2. A.Dijstelbloem Meppers 

2. Bomhof/Wegman M.Z. 
2. v.Iren/Kempe MZ/'t Zand 

2. Lomrnen/Keysers Looping 
2. Sprengers/v.d.Hoek 

Red Star/Luto 

2. M.v.Happen Hotak 
2 . S. Tahapary M. z-. 
2. D. Mulder A.S.V. 
2. N.v.d.Elzakker Hotak 
2. I. Kolen Irene 
2. H.Pey l M.Z. 
2 . S.Tahapary M.Z. 
2. M. Smeulders Irene 

2. Baamler/Neutgens Succes 
2. Kolen/Smeulders Irene 
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~~~g~. 
JONGENS 

Jun A/B 
c 

Asp A/B 
c 

Pup A/B 
c 

Welpen 

Jeugd 1 
2 
2 

Dubbel 

Jun. 
Asp. 
Pup. 

MEISJES 

Jun A/B 
Asp A/B 

c 
Pup A/B 

c 
Welpen 
Jeugd 1 

2 
3 

Dubbel 

Jun/ Asp. 
Pup/Welpen 

1. R. Peatzel JCV 2 • K. Ewk PSV/C. 
1. v. Eyk Irene 2 • F. Maas Red Star'58 
1. P. Noor OTTC 2 • E. Roeland Effect 
1. N. Boom JCV 2 • M. Wolters Cevelurn 
1. v. Haren OTTC 2. F.v. Spran~ Irene 
1. W. Reygers OTTC 2 • E. Mol Back Hands 
1. R. Ossenblok Back H. 2 . M. Heeren Back Hands 

1. R. Peatzel JCV 2. P. Frijters Back Hands 
1. P . Mand ers PSV/C 2. B.v. Haren OTTC 
1. M. Cuyppers OTTC 2 • B. Nelissen OTTC 

1 . Kivits/Peatzel JCV 2. v.Doorn/Nijkamp Back Hands 
1. Manders/vd.Hout PSV/C 2. Verstijlen/Nijkamp B.Hands 
l.v.Haren/Nelissen OTTC 2 . Heeren/Ossenblok B.Hands 

1. Y.Potting Achilles 2 . 
1. Y.de Prenter Ho tak 2 . 
1. E.v.d. Heyden Irene 2 . 
1. P. de Groot PSV/C. 2. 
1. A. Timmermans JCV 2. 
1. M. Tirrmermans JCV 2 • 
1. Y. de Prenter Ho tak 2. 
1. P. de Groot PSV/C. 2. 
1. M. TiIPmerrnans JCV 2. 

1. 

1. De Prenter/Appels Ho tak 
1. v.Unen/Schuurman Irene 

c. Verhulst Achille~ 
M. de Buck Effect 
c. Elings Irene 
E. Noor OTTC 
P. Staps Luto 
P. Boute Irene 
c. Verhulst Achilles 
E. Noor OTTC 
A. Timmermans JCV 

2 • Verhulst/Verrr.eer 
2. de Groot/Verhulst 

A. Jonkers 
Red Star'58 

Achilles 
PSV /Ir. 
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BRABANTSE 

BEKERCOMPETITIE 

Het speelschema ziet er als volgt uit, de wedstrijden dienen 
v66r de genoemde data gespeeld te zijn. 

dames mixed le divisie 2e divisie 3e divisie 

le ronde 
2e ronde 
3e ronde 
~ finale 
~ finale 
finale 

20-01-'83 

24-02-'83 
24-03-'83 
april '83 

09-12-'82 
20-01-'83 

24-02-'83 
24-03-'83 
april '83 

09-12-'82 

24-02-'83 
24-03-'83 
april '83 

04-11-'82 
09-12-'82 
20-01-'83 
24-02-'83 
24-03-'83 
april '83 

Progarnrna le ronde 2e divisie (te spelen v66r 04-11-'82) 

Kadans -3 
Irene -3 
Smà.sh'70 -1 

- Jeep -2 
- Deso -1 
- Belcrum -3 

Progamrna le ronde Je divisie (te spelen v66r 04-11-'82) 

04-11-'82 
09-12-'82 
20-01-'83 
24-02-'83 
24-03-'83 
april '83 

Elshout -2 - OTit: -4 Ka.dans -5 - Eenentwintig -2 
PJS -2 - 'I"IÇ\T/Rath -3 Alico -3 - Geldrop -3 
Achilles -2 - .Meppers -3 Geldrop -5 - Taveres -2 
Geldrop -4 - Achilles -3 Jeep -3 - Never Despair -2 
Meppers -6 - PSV/cathrien -6 Taveres -5 - Helmond -1 
O'I'K: -3 - RKC -2 · Veldhoven -2 - Meppers -4 
Jeep -8 - BTK: -2 Elshout -3 - Jeep -4 
PSV/C"..athrien-5- Alico -2 BTIC -1 - Veldhoven -1 
Geldrop -2 - PSV/cathrien -4 Luto -3 - SI'lash'70 -2 
Taveres -4 - Jeep -5 Sios -4 - Vice Versa'51 -3 
Meppers -5 "."'" Alico -5 Re:i Star -3 - Deso -3 
Stiphout -2 .- Treffers -1 Vice Versa'51-l- Sios -3 
Jeep -7 - Elshout -4 Deso -5 - 'XS -1 

De niet genoemde teams z1Jn voor de le ronde vrijgesteld. 
Om de verschillende heren-teams te kunnen onderscheiden 
zijn deze volgens onderstaand voorbeeld genummerd. 
B.v.: 2 teams le divisie (tean -1 en -2) + 2 teams 
2e divisie (team -3 en -4) enz. 

·' 
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~~~~~~~~ 

~~~gj~g=~M~~g~~Q 
1 C. Boute 
2 E. Zoetbrood 
3 J. Welten 
4 G. Roggeveen 
5 S. Bult 
6 J. Segers 
7 A. Tetteroo 
8 N.v.Elzakker 

l Y. de Prenter 
2 M. Kunst 
3 J. Geraerts 
4 S. Buiteman 
5 K. Appels 
6 A.v.d. Broek 
7 T. Quireyns 
8 M. Vreeken 

~~~gj~g=~Mg~èè~~ 
1 P. de Groot 
2 E. Noor 
3 P. Franke 
4 E. Schuurman 
5 I.v.d.Heyden 
6 S. Paetzel 
7 J. v. Unen 
8 G.v.d. Berg 

~~~gj~g=~~èg~~ 

Irene 7x 
OTTC Sx 
TCS 4x 
Achilles 4x 
PSV/Cath 3x 
Stiphout 2 
Markiezaat 2 
Ho tak 1 

Ho tak 7x 
Markiezaat 6x 
Meppers 4 
JCV 3 
Ho tak 3 
TTCV/R 2 
Tornado 2 
Tornado 1 

PSV/Cath 
OTTC 
Tornado 
Irene 
TCS 
Luto 
Irene 
Eenentw. 

7x 
Gx 
4x 
4x 
4x 
2x 
1 
0 

1 M. Timmermans JCV x 
2 P. Boute Irene 
3 J. Meeus ~co 

4 J. Dijstelbloem Geldrop 
5. C. v.Doorn OTTC 
6 S. Kemps V.V.'64 
7 I. v. Sprang Irene 
8 H. Heeren Back Hands 
9 B. de Bruyn Hotak 

10 D.Lodewijks PSV/Cath 
11 D. Manders PSV/Cath 

x ? 
x ? 

1 R. Paetzel 
2 E. Kuyper 
3 K. Emck 
4 H. Hunnekens 
5 A. Welten 
6 R. van Dijk 
7 L. L. de Kok 
8 B. Kivits 

1 F. Boute 
2 J. Verhulst 
3 Th. Boon 
4 M. v. Bree 
5 C.v.d.Heuvel 
6 P. v. Hout 
7 P. Noor 
8 G. Peels 

1 B.v. Haren 
2 F. v. Sprang 
3 R.v.Elzakker 
4 R.v.d.Vorst 
5 H. Nelïssen 
6 W. Nijkamp 
7 J. Huigen 
8 J. v. Lier 

gg~~~~g=~~èg~~ 
1 M. Heeren 
2 E. Oerlemans 
3 R. Ossenblok 
4 M. de Wit 
5 F. v. Sprang 
6 J. Duys 
7 T. Vogelaar 
8 M. v. Schaijk 
9 M.v.d.Molen 

10 M.v.d.Goor 

JCV 
Ho tak 
PSV/Cath. 
Nik on 
~~eppers 

Smash'73 
Markiez. 
JCV 

Irene 
JCV 
Irene 
PSV/Cath 
Geldrop 
PSV/Cath 
OTTC 
PSV/Cath 

OTTC 
Irene 
Ho tak 
B.Hands 
OTTC 
B. Hands 
Ho tak 
JCV 

B. Hand s 
TCS 
B. Hand s 
PSV/Cath 
Irene 
V.V.'64 
TCS 
OTTC 
PSV/Cath 
OTTC 

De aangekruiste spelers komen off icieël in aanmerking om de 
spelen op regionale ronde van de Nationale 8-kampen die op 
31 oktober worden gespeeld. 
De Afdeling heeft meer spelers en speelsters opgegeven in de 
hoop in aanmerking te komen voor .eventuele restplaa tsen. 

J. Maas 
Commissie Toern . & Wedstrijden. 
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·Brabandse spelers op de 

Europese jeugdkampioenschappen_ 
Afgelopen zomer hebben drie Brabantse spelers Nederland ver
tegenwoordigt op de Europese Jeugdkampioenschappen die in 
het Oostenrijkse Hollabrunn zijn gehouden. 

Jos Verhulst (JCV) en Frank Boute (Irene) maakten deel uit 
van het jongens-kadetten team, dat in de landen-wedstrijd 
de vijfde plaats behaalde. 
Patricia de Groot (PSV/Cathrien) was team-lid van ~et 
meisjes-kadetten team, dat eveneens op de vijfde plaats eindig
de . Voor zowel de jongen s - als de meisjes kadetten betekende 
dat een aanzienlijke verbetering t.o.v. het vorige E.K. 
(toen resp. lOe en 9e.) 
In het individuele toernooi was Jos Verhulst het meest succes
vol door de derde ronde te halen. 
Frank en Patricia kwamen niet verder dan de le ronde . 

ACCOMODATIE- NIEUWS 

WAARBORGFONDS 

In "Tafeltennis" nr. 7 is melding gemaakt van het Waarborg
fonds voor accomodatie-bouwers. 

Het Waarborg-fonds is in het leven geroepen om de sport
verenigingen een helpende hand te bieden in de vorm van 
het verstrekken van garanties om leningen te kunnen afsluiten 
voor nieuwbouw, uitbreiding of renovatie. 

Bij banken en andere "geldschieters" wordt veel waarde 
gehecht aan deze garantie . 

Tafeltennisverenigingen die hiervoor in aanmerking willen 
komen moeten zelf rechtstreeks de aanvraa9 indienen bij het 
Waarborg-fonds, adres: Zichtenburglaan 31 in Den Haag 
tel 070-296500. 
Het Waarborgfonds neemt o . a. contacten op met het Afdelings
bestuur en de provinciebestuurders om te beoordelen of de 
garantie verstrekt wordt . 

Voor de volledige aanvraag procedure en de voorwaarden zie 
het betreffende artikeltje in "Tafeltennis" nr. 7, pag.17. 

OPENING 

TTV. ~ever Despair uit Den Bosch heeft half oktober zijn 
verbouwde speelruimte in gebruik genomen. 
Op 12 november volgt de offiële opening. 

13~ 
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SPEELLOKAAL JEEP (Vught) AFGEBRAND. 

Half september is tafeltennisvereniging Jeep uit Vught, 
ernstig gedupeerd, doordat het speellokaal tot de grond 
toe afgebrand is. 
Het speellokaal van Jeep maakte deel uit van een gebouwen
complex van een Vughtse jeugdvereniging. Jeep kon hier per
manent over beschikken. 
De brand is vermoedelijk ontstaan doordat een brander van een 
gasfles (gebruikt bij het afbranden van oude verflagen) 
op de vloerbedekking terecht is gekomen. 
Het gebouw werd opnieuw van een verflaagje voorzien, en dat 
karwei was bijna geklaard. 

De beiden andere Vughtse tafeltennisverenigingen PJS en JCV 
boden direkt ruimte aan., om het "tafeltennis leven" van Jeep 
door te kunnen laten gaan. 
Jeep heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. De training en 
de competitie-wedstrijden worden in de zaal van PJS gehouden. 
De jeugdspelers uit de wijk, kunnen hun tafeltennisspel voort
zetten in een gymzaal van de school in de wijk waar Jeep ge
vestigd was. 

Als alle verzekeringszaken zijn afgewikkeld, hoopt men bij 
Jeep weer met de wederopbouw te beginnen. 
Gelukkig was de vorig jaar bijgebouwde douche-en kleedruimte 
nog in tact gebleven. 
Het tafeltennismateriaal, en keukenvoorraad zijn wel ver
loren gegaan. 

Penningmeester Verboven durft niet te zeggen wanneer de 
leden weer terecht kunnen in hun gebouw, maar heeft de 
stille hoop dat de 2e competitiehelft weer ''thuis" plaats 
vindt. 

Tafeltenniscentrum Irene in gebruik genomen. 

TTV Irene heeft fase I van de renovatie van de aangekochte 
sporthal afgesloten en de hal in gebruik genomen. De zaal 
heeft een oppervlakte van 35 x 20 m, en er staan 15 gloed
nieuwe verrijdbare tafeltennistafels opgesteld. 

NIET VERGETEN 

- In te schrijven voor de Brabantse Kampioenscahppen, die 
gehouden worden op 15 januari (jeugd) en 16 januari (se
nioren) in het gemeentelijke sportcentrum in Breda. 

- Inschrijven vóór 23 november J:::>ij Mevr. C. Wens, Oude 
Terheydenseweg 17, 4815 KM Breda, tel. 076-877969. 

Leden te wijzen op en te animeren voor de diverse opleidindgs
mogelijkheden, o.a. scheidsrechter, toernooileider, jeugd
tafeltennisleider tafeltennis instructeur A of B. 
Voor details-informatie zie tafeltennis nr. 7 of neem contact 
op met het AB-lid opleidingen: Ton van Happen. 
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Voor U. !!C.1~1.C-4) ·•· ... 

VRIJWILLIGERS IN DE SPORT 

In "sportintermedium" nr. 4 het artikel "Zonder sportvrij
williger geen sport" van Drs A.A. v. Schaveren, medewerker 
van de N.S.F. 
Het artikel eindigt met een aantal aanbevelingen waaronder: 

- "Op het niveau van de sportvereniging dient er naar ge
streefd teworden om dubbelfuncties van vrijwillig kader 
te voorkomen, respectievelijk in aantal terug te 
brengen". 

- "Door sportverenigingen dient gezocht te worden naar mo
gelijkheden om gezinnen van vrijwillig kader meer bij 
de vereniging te betrekken". 

- "Het is wenselijk dat alle sportbonden onderzoeken welke 
van de door hen opgelegde administratieve verplichtingen 
als overbodig en bureaucratisch door de lagere niveaus 
worden ervaren en welke verplichtingen inderdaad over
bodig zijn of vereenvoudigd kunnen worden. 
Daarbij is tevens gewenst te bezien welké zaken overge
heveld kunnen worden naar een lager niveaufl. 

- "Aanbevolen wordt om met name op 't niveau van de sport
vereniging actief te zoeken naar mogelijkheden om niet
werkenden (Werklozen,gepensioneerden,arbeidsongeschikten) 
als vrijwillig kaderlid bij de vereniging te betrekken. 
Daarbij dient de overheid belemmeringen, zoals het ge
vaar van verlies van sociale uitkering, weg te nemen". 

- "Door de landelijke sportbonden, hun regionale geledingen 
en de sportverenigingen dient onderzocht te worden welke 
nu in het weekend plaatsvindende sportactiviteiten ver
schoven kunnen worden naar doordeweekse gelegenheden". 

GEORGANISEERDE SPORTERS 

In sportintermedium nr.4 is eveneens een overzicht opgenomen 
van het aantal georgaiseerde sportbeoefenaren in Nederland 
in 1981. In totaal zijn er 3.820.652 georganiseerde sporters 
in Nederland. Daarvan zijn er 1.688.210 jeugdleden. 
Bij de N.T.T.B. zijn 50.000 leden aanges)oten. 
De N.T.T.B. neemt de 6e plaats in als het gaat om het aantal 
verenigingen. (Gemiddelde verenigingsgrootte: 50 leden) 
In Brabant ligt het gemiddelde op 65 leden per vereniging. 

De volgende bonden maakten in 1981 een sterke groei door. 
(in verhouding tot vorige ledental): Nederlandse Badminton 
Bond (± 12.000 leden), Nederlandse Rijwiel Toer Unie 
(± 12.000 leden), Nederlandse Ski vereniging (± 10.768 le
den) en de Nederlandse Squash Racket Bond (± 2.375 leden). 
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Uit de clubbladen 
-· 

in de Mixed 
, 

Tafeltennisvereniging B.S.M. uit Dongen heeft voortaan een 
eigen clubvignet op de nieuwe blauwe shirtjes. 

''Batgehèimpjes" van R.K.C. uit Waalwijk heeft in het septetn
be~nummer, per team een uitgebreide voorbeschouwing op de 
competitie opgenomen. 
De voorbeschouwing is roede gebaseerd op de "vermoedelijke" 
sterkte van de tegenstanders, onder voorbehoud natuurlijk. 

Het clubblad van TTV de Kruiskamp'81 uit Den Bosch heeft 
het "cursusprogamma voor het nieuwe seizoen opgenomen. 
Daaruit blijkt dat de bestuursleden ook vaardigheden hebben 
in allerlei vrijetijdsbestedingen, zoals ballet, goochelen, 
bloemschikken, boetseren en vissen voor gevorderden!!! 

TTV Markiezaat heeft met 5 teams vriendschappelijk tegen de 
Belgische vereniging NODO gespeeld. Deze "interland" werd 
royaal gewonnen door de ploeg uit Bergen op Zoom. 

"Alice spetters van TTV Alice uit Schijndel heeft een verslag 
opgenomen van het "openingstoernooi". De prijzen bestonden 
dit jaar uit toegangskaarten voor het Nikon-trophee toernooi. 
Oe winnaars bleken deze prijs zeer te waarderen. 

Tafel tennisvereniging ~Jever Down uit Zaltbommel meldt via 
het clubblad goed nieuws: In deze tijd van stijgende werk
loosheid, heeft de vereniging werk voor een mannelijk of 
vrouwelijk redactielid.!!! 

"Tafelpraat" het clubblad van TTV Veldhoven plaatst 
voortaan ook interviews met niet-leden. In het eerste 
nummer na de vakantie wordt een wethouder aan de tand gevoeld. 

In "Kadans serveert" van TTV Kadans lezen we dat Henk Damen 
en Huub de Vet voor het eerst sinds de oprichting "gewone" 
leden zijn geworden. 18 Jaar lang hebben zij bestuursfuncties 
bekleed. 
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N,T~T.B~ 5fdel;ing Bra,l::?ap.t 

EVENEMENTEN-AGENDA November/December/Januari 

datum: 

za.30-10 82 
zo.31-10 82 

zo.31-10 82 

zo. 07-11 82 

zo.14-11 82 

zo.21-11 82 

zo.28-11 82 

za.04-12 82 

zo.05-12 82 

za.11-12 82 

plaats: 

Hel.rrond 

? 

Den Haag 

? 

Geleen 

Culerilborg 

Rotterdam 

Vught . 

Div.plaatsen 

naam evenement: 

Open Hel.rrondse Kampioenschappen 1982 

Regionale ronden Nat.jeugdrreerkarrpen 

Jeugdranglijst A-toernooi 

2e ronde Nationaal winterc;i..rcuit 

Jeugdranglijst B-toernoo~ 

~ fin.ales Nat.jeugdrreerkarrq:en 

Official toernooi 

JCV Jeugdtearntoernooi 

le rond.e Brabantse Jeugdmeer)<anpen voor 
C-jeugd en welpen 

CqrJT\,ii:;sa,:r;,i13 ';lberrPO;i..en en Wedi:;tr;ijde,n 
F .W.Geubbels, Deelenstraat 5, 5708 KJ Helm::md 
tel: 04920 - 43664 

organisatie, inlichtingen: 

t.t.v. Stiphout 
M.v.Hoof, v.Linschotenstr. 15, Helrrond 
tel: 04920 - 41657 

C.T.W. N.t.t.b. 
J. v. Manen, Tjalk 6, Veenendaal. 
tel: 08385 - 10301 

afd. Den Haag 
M. Nederpel, De Masemude 6, M:>nster 
tel: 01749 - 12776 

C.T.W. N.t.t.b. · 
A.v. Driel.en, ':'haras à I<erop~sstr. 5, Z'v.Dlle 
tel: 05200 - 37600 

t.t.c. Kluis 
H.v.d. Boorn, M3risstraat 35, Geleen 
04494 - 42552 

C.T.W. N.t.t.b. 
J.v.M:men, Tjalk 6, Veenendaal 
tel: 08385 - 10301 

afd. Rotterdam 
D. van Os, J.v.Vughtstr. llb, Rotterdam 

t.t. v. JCV in Vught. 

C. ';!;'.W. Brabnnt 
J.Teeuwen-ten Hartog, Groningenhof 1, Hel.rrond 
tel: 04920 - 37861 



datum: 

:za.11-12 82 
zo.12-12 82 

zo.12-12 82 

za.18-12 82 
zo.19-12 82 

zo.02-01 83 

za.08-01 83 
zo.09-01 83 

za.15-01 83 

zo.16-01 83 

zo.23-01 83 

zo.30-01 83 

zo.30-01 83 

plaats: 

? 

Div.plaatsen 

Oss 

Tilbur<J 

Rucphen 

Breda 

Cul6TIJ:x)rg 

Div.plaatsen 

Div.plaatsen 

naam evenenent: 

Finale Nationaal Wintercircuit 

le ronde Senioren licentie meerkampen 

Nationaal Maasland-team toernooi 

Irenecup 

The Back Hands kersttoernooi 

Brabantse Kampioenschappen 1983 

Halve finales Nat.jeugdmeerkampen 

Halve finales Brabantse jeugdrneerkampen 
voor C jeugd en welpen 

organisatie, inlichtingen: 

C.T.W. N.t.t.b. 
A.v.Drielen, Thcrras ~ Kempisstr . 5, Z\\Olle 
tel: 05200 - 37600 

C.T.W. Brabant 
J. Ma.as, O:liliadonk 21, 4707 TJ R'.:x:>sendaal 
tel: 01650 - 41590 

O.t.t.c. in Oss 
L. Noor, Sibeliuslaan 22, Oss 
tel: 04120 - 34198 

t.t.v. Irene, Tilburg 

t.t.v. The Back Hands, in St. Willebrord 
A. de Rijk, Dahliastraat 17a, St.Willebrord 
tel: 01653 - 4645 

t.t.v, Belcru:m, Breda en Victoria i.s.m. 
afd.Braba.nt 
J. Burgers, Ren\\Oudestraat 1, Breda 
tel: 076 - 651949 

C.T.W. N.t.t.b 
J.v.Ma.nen, Tjalk 6, Veenendaal 
tel: 08385 - 10301 

C,T.W. Brabant 
J.Teeuwen-ten Hartog, Groningenhof 1, Helrrond 
tel: 04920 - 37861 

Halve finales Senioren licentie meerkampen C.T.W. Bra.lu.nt 
J. Maas, O:liliadonk 21, 4707 TJ Rooserrlaal 
tel: 01650 - 41590 


