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TELEFOON 04998 - 73440. 

JAARGANG 30 NUMMER 5 JUNI 1983. 

van de 

redactie 

De vakanties staan voor de deur. De meeste tafeltennissers 
hebben al een aantal weken rust, in tegenstelling tot de 
bestuurders . 
Zowel op verenigingsniveau, afdelingsniveau als landelijk 
niveau zijn het turbulente tijden voor bestuurders. 
Vele verenigingsbestuurders hebben de voorbereidingen voor 
het nieuwe seizoen getroffen of 'zijn daar nog mee bezig. · 
Een aantal van hen heeft daar ook de zorg voor de in aan
bouw, verbouw of aankoop zijnde accommodatie bij. 
Activiteiten die de tafeltennissers in staat moe ten stel
len in he t nieuwe se i zoen weer optimaal te laten sporten. 
Op landelijk niveau is men doende onze sport e e n slechte 
naam te bezorgen. Op het moment dat ik dit schrijf, begin 
juni , dreigt opnieuw een scheuring in de bond. Inmiddels 
zult U via de verschillende media al wel gehoord hebben 



hoe het afgelopen is. Een prestige-duel, dat niets meer 
met sport van doen heeft. 
Op Afdelingsniveau is een eerste poging gedaan om het 
contact met de verenigingen te verbeteren, middels de 
regionale contactavonden. Een goed initiatief, dat best 
beloond had mogen worden met wat meer belangstelling 
van verenigingszijde. 
Wellicht dat dit in de toekomst opgewekt kan worden, 
door ook wat meer aandacht te besteden aan de recrea
tieve tak van onze sport. 

Wat er op de uitkomst van al deze beslommeringen op lan
delijk niveau ook mogen zijn: geniet van de vakantie, 
opdat we met nieuwe energie in september weer kunnen 
(laten) spelen. 
Als de aandacht op de vereniging en het spel blijft ge
concentreerd, blijft tafeltennis een sport voor velen. 

Veel leesplezier, 
Wil van de Bragt. 

officiele 

mededelingen 

Binnen het bestuur van t.t.v; Vice-VL rsa'51 te Oudenbosch 
hebben de volgende wijzigingen plaat: gevonden: 

~~g~~~~9~~-~!ê_e~ê~~~~ê!!9_~!j~= 

P. vd. Vorst, Beatrixlaan 9, 4731 KJ Oudenbosch (Wedstr. 
secr. Jeugd) 

F. Maas, Strijmondlaan 31, 4731 LR Oudenbosch 
T. Dingenouts, Beukenlaan 27, 4731 CD Oudenbosch. 
Chr. Rockx, Elisadonk 278, 4707 EW Roosendaal. 

~!~~~~-e~ê~~~~ê!~~~~-~!j~= 
Mej. M. Wagemakers, Beatrixlaan 20, 4731 KK Oudenbosch 

Tel.: 01652-5 31 3 
De Heer P. Stoop, Jaap Edenlaan ro, 4731 NT Oudenbosch 

TeL: 01652-54 _:0 (Wedstr.secr.Jeugd) 



Verder is er nog een wijziging in het adres van een van de 
huidige bestuursleden: 
Mej. T. Suykerbuyk, Thorbeckestraat 18b, 4731 KB 

Oudenbosch. tel.: 01652-8139 
(was A. Koenestraat 5, Oudenbosch) 

Het secretariaatsadres van de vereniging Irene is ge
wijzigd: 

Oud adres R. Jurriëns-Blaauwgeers 
Hoffmannlaan 599 
5011 WN Tilburg 

Nieuw adres: R. Jurriëns-Blaauwgeers 
Loenense Beek 38 
5032 RM TILBURG 
Tel.: 013-682683. 

Enquete dames in dames- of herenkompetitie 

Op de enquete van maart van dit jaar over het onderzoek, 
hoe de verenigingen staan tegenover het beleid dat de af
deling voert, t.a.v. gescheiden competitie, hebben 46 
verenigingen gereageerd, hetgeen 55% van het totaal is. 
Dit is een zeer behoorlijk aantal, zeker als men ziet dat 
deze verenigingen ruim 4.000 leden tellen. De afdeling 
telt ±6.000 leden, dus qua leden is dit ~ 65% 
Men kan dus rustig stellen dat er een redelijk inzicht is 
verkregen naar wat Ónder de brabantse verenigingen leeft. 

Van de verenigingen die mij het formulier toezonden, wa
ren er 6 verenigingen waar voor de emancipatie nog totaal 
geen plaats was, want zij hadden geen dames. 
17 verenigingen hadden wel dames maar geen damesteam in 
de competitie. 
Verder waren er 7 verenigingen die geen meisjes hadden 
(niet dezelfde) en ook 17 verenigingen die geen meisjes
team in de competitie hadden. 

Vraag 1: Zijn er in uw vereniging dames die momenteel in 
de heren competitie spelen? 

Ja 
1 2 

Neen 
34 

N.v.t. 

Vraag 2a: Zijn er dames binnen uw vereniging die wel eens 
bij de heren gespeeld hebben? 

_f. 

Ja 
21 

Neen 
23 

N.v.t. 
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2b: Dit waren totaal 34 dames. 

c: Zouden de dames op dat moment liever in de da
mescompetitie gespeeld hebben? 

Ja Neen 

3 1 4 

Maakt niets 
uit 

4 

Vraag 3a: Zijn er binnen uw vereniging heren die in de 
herencompetitie wel eens tegen dames gespeeld 
hebben? 

Ja Neen ( zèèr veel) 

44 2 

3b: Wat vinden deze heren ervan om in de competitie 
tegen dames te spelen? 

Vraag 4 

Vraag 5 

Vraag 6 

Doen het graag Geen bezwaar liever niet 

5 38 1 

Wel bezwaar 

Bent u er voorstander van dat er een dispensatie
regeling komt, waarbij het mogelijk is in vooraf 
bepaalde gevallen of situaties dat meisjes bij 
de jongens kunnen spelen? 

Ja Neen 

41 5 

Is uw vereniging voorstander van een gemengde 
competitie in plaats van de huidige competitie, 
waarbij dames tegen heren spelen? 

Ja, 
alleen bij sen. 
5 

Ja, 
Jeugd en sen. 
22 

Neen 

19 

Is uw vereniging voorstander van een gemengde 
competitie naast de huidige competitie? Dat wil 
zeggen, dat de gemengde competitie er extra bij
komt, waarbij de spelers en speelsters kunnen · 
kiezen tussen gemengde competitie of specifieke 
dames of herencompetitie. 

Ja, Ja, Neen 
allen bij sen. zowel jeugd als 

sen. 

3 9 34 
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Vraag 7 Indien u uw voorkeur zou kunnen uitspreken . tot 
teamgrootte in de diverse competities, waar
voor zou u dan kiezen? 

Als bedoeld in vraag 5 waarbij in de gemengde 
competitie dames tegen heren spelen. 

Niet 
ingev. 

Herencompetitie 7 
Damescompetitie 7 
Jongenscompetitie 10 
Meisjescompetitie 9 
Gemengde sen. 8 
Gemengde jeugdc. 12 

2 
pers. 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

3 
pers. 

29 
29 
24 
25 
25 
21 

4 
pers. 

9 
8 

12 
1 1 
13 
1 3 

Verschillende verenigingen hadden andere combi
naties ingevuld. 

Enkele conclusies uit deze enquete zijn volgens ons de 
volgende: 
Men voelt zich goed thuis in de huidige competitie-opzet. 
Men is over het algemeen voor de mogelijkheid in een 
aparte damescompetitie te kunnen spelen. 
Voor alle verenigingen moet een dispensatiemogelijkheid 
aanwezig zijn. 
Ook bij de jeugd zou men in bepaalde gevallen graag een 
mogelijkheid geschapen zien om meisjes bij de jongens te 
laten spelen. 
Ik heb dit aan de jeugdcommissie voorgelegd, die hier al 
op gereageerd heeft en in vooraf bepaalde gevallen of 
situaties de mogeiijkheid te bieden om meisjes bij de 
jongens te laten spelen. 
Wat betreft de dames bij de heren zal het beleid gehand
haafd blijven zoals het was, dus met een mogelijkheid, 
zij het zo beperkt mogelijk, om dames bij de heren te 
laten spelen. 

Mocht u over het een en ander nog iets meer willen weten, 
neem even contact met mij op. 

A. Jonkers 
Burg.Philipsenstraat 19 
5051 CP Goirle 
Tel.: 013-344780 
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Criteria voor toekenning jeugdlicenties-B 

. 
Het afgelopen seizoen werd mi] vaak de vraag gesteld: 
wanneer krijgt een jeugdpeler nu een A- of een B-licen
tie. Meestal heb ik dan verwezen naar een publicatie in 
Mixed van enkele jaren geleden, maar omdat de vraag 
steeds weerkeerde en door veel verschillende verenigingen 
is gesteld meen ik er (eindelijk?) wijs aan te doen de 
normen nog eens te publiceren. Dit laatste ook omdat ' er 
in de loop der jaren een paar kleine wijzigingen zijn 
aangebracht. Uiteraard verzoek ik alle belangstellenden 
om dit nummer van Mixed (of deze pagina's) bij de jeugd
bescheiden van Uw vereniging te bewaren, zodat ze niet 
jaarlijks gepubliceerd hoeven te worden. 
Daarnaast echter vraag ik U ook om e ventueel commentaar, 
immers ook in dit systeem zal mogelijk ergens een on
effenheid zitten en misschien zelfs wel een ernstige 
fout . 
Enkele opmerkingen vooraf: 

1. De landelijke jeugdcommissie en/of sportkommissie 
stellen de A-licenties van de jeugd vast. 
Normen hiervoor zijn mij niet bekend en vqor zover 
ik weet ook nooit gepubliceerd. 

2. Bij het opnieuw publiceren van deze normen zijn 
enkele stroomlijnen aangebracht in het schema. Dit 
o.a. omdat de "oude normen" verschillend waren voor 
b.v. de eerste en de tweede kompetitie van een sei
zoen. Bij nadere bestudering bleken die verschillen 
echter gering en zonder grote wij zigingen is nu 
een schema gemaakt, dat voor beide kompetities geldt. 
Dit echter met ingang van het NIEUWE seizoen . . . . 

s:: 0.. p_, 0 .• . . . 
::J [fl ::J r-l s:: 0.. p_, 

I 1-') ~ 0.. <l) ::J [fl ::J . . . ~ ·n ~ 0.. 
t}l ty1 t}l . . . . 

KOMPETITIE s:: s:: s:: s:: ·rl ·rl ·rl 
0 0 0 0 <l) <l) <l) 

1-') 1-') ~ ~ ::E! 8 8 

Land.kamp.kl. allen allen allen ~llen allen allen allen 
Land. A allen allen allen Killen allen allen allen 
Land. B 20% allen allen a .llen 25% allen allen 
Land. c. 40% 20% allen iallen - - -
Jun.Kamp.kl. 50% 40 % - - 50% 40 % 30 % 
Jun. 1e Kl. 80 % 70 % - - 80 % 70 % 60% 
Jun. 2e Kl. 100% 90% - - 100% 100% 90% 
Jun. 3e Kl. - - - - - - -
Asp.Kamp.Kl. 70 % 50 % 40% 30 % - - -
Asp. 1e Kl. 90 % 80 % 70% 60 % - - -
Asp. 2e Kl. - 00 % 90% 80 % - - -
Asp. 3e Kl. - - - - - - -
Pup. Kamp.Kl - 70 % .50% 4 0% - - -
Pup. 1e Kl. - 90% 80 % 70 % - - -
Pup. 2e Kl. - - 100 % 90% - - -
Pup. 3e Kl. - - - - - - -
Kad .Kamp. Kl. - - - - - 60 % 40% 
Kad. 1e Kl. - - - - - 85 % 75 % 

p_. 
.-l 
<l) 

~ . 
·rl 
<l) 

8 

allen 
allen 
allen 

-
20% 
50 % 
80% 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

30 % 
65 % 

Kad. 2e Kl. - - - - - 100 % 100 % 90 % 
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- Spelers/speelsters die meer dan 20 % of 20 % boven deze 
grens zitten krijgen direkt een B-licentie. 

- Zij die precies aan deze norm voldoen of er minder 
dan 20% boven komen, kri j gen een zogenaamde halve 
B-licentie . Kortweg gezegd: men moet nog een andere 
prestatie leveren voor men een B-licentie krijgt. 

- Aansluitend op bovenstaand geldt, dat op verzoek van 
de vereniging speler/speelsters met een halve B
licentie deze ook direkt kunnen krijgen. 

Om met een bekend Nederlands polit i cus d~el 1 af te 
sluiten nog twee opmerkingen: 

1. Het komt U misschien voor dat er geen kadetten 2e 
kl. bestaat. Inderdaad is dat zo, maar in de stel
lige verwachting dat deze spoedig gerealiseerd kan 
worden, zijn de normen al opgesteld. 
En deze situatie komt nog meer voor. 

2. Vreemd lijkt het misschien op het eerste gezicht dat 
een junior ook via prestaties in de aspirantenklasse 
kan komen tot een B-licentie . 
Immers, junioren mogen zeker niet in de aspiranten
klasse uitkomen. 
Dat klopt ook, maar .... aan h e t e inde van een seizoen 
wordt een aspirant wel mooi junior (de h e lft althans) 
en hij heeft dan vaak een mooie prestatie geleverd 
in zijn eigen leeftijdsklasse. 
Deze norm geldt dus speciaal voor de laatste kompe
ti tie van een seizoen. 

II. Overige prestaties 

Daar de kompetitie het grootste deel van het seizoen be
slaat, lijkt het beter en eerlijker om vooral op grond 
hiervan licentie~ toe te k e nnen. Immers de kompetitie 
geeft een beeld van een speler/ster over ruwweg 10 
weken en die prestatie toont bete r aan wat iemand waard 
is, dan incident ele aktiviteite n. 
Twee belangrijke evenementen kunnen echter ook leiden 
tot het behalen van een B-licentie, nl. de C-achtkampen 
en de Brabantse kampioenschappen. 

Achtkampen: nummer één krijgt direkt een B-l i centie 
nummer twee t / m vier ~ri jgen een halve 
B- l icent ie 

Brabantse kampioenschappen: nummer één uit eigen leef- · 
tijdsklasse krijgt direkt een B-licentie 
De overige halve finaliste n kr i jgen e e n halve B-licen
tie. 

In de hoop dat i k me t de z e cpublikatie vele mensen vele 
jaren van vele problemen heb v e rlost, 

P . ~il 

lid j eugdkornrnissie 
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Interview met Red Star'58 uit Goirle: 

25 jaar gezellig taf el tennissen 

Op 8 september van dit jaar is het 25 jaar geleden dat 
de Goirlese tafeltennisvereniging Red Star'58 is opge
richt. 

Begin deze maand is de redactie van Mixed gaan praten 
met drie van de huidige vertegenwoordigers, te weten: 
Ad Jonkers, voorzitter, Bart de Krijger, trainer, en 
lid van het eerste team, en Frits Hendriks, lid van 
de feestcommissie. 

Ontstaan 

Red Star'58 is vi j fentwintig j aar geleden opgericht 
door een aanta l jonge bezoekers van de Goirlese in
stuif St. Jan. Deze instuif organiseerde jaarlijks een 
zomerkamp waarbij de jeugd, door allerlei gezamenlijke 
activiteiten., e e n saamhorigheidsgevoel werd "aange
kweekt". 
Dat had een zodanige uitwerking dat de "kampeerders" 
Huub van Lieshout, Piet Hoskens, Kees Broek en Henk 
Eikholt na het kamp zochten naar een activiteit die het 
hele jaar door, de mensen gezellig bij elkaar kon houden. 
Tafeltennis bleek een graag gedane sport op de instuif
dagen en dit werd aangegrepen om deze sport wat regel
matiger én georganiseerd te gaan beoefenen. 
Men kreeg een tafel cadeau en kon aan de gapg. 
Vanaf het begin is men bewust be zig geweest om er voor 
te zorgen dat de mensen zin bleven houden in de ver
eniging en de sport. Eén van de maatregelen die het eer
ste officiêle bestuur dan in 1959 ook nam, was om lid 
te worden van de NTTB, zodat men ook competitie kon 
gaan spelen. 
In September 1959 gingen de eers t e vier mensen competi
tie spelen en slaagden erin om na één seizoen te pro
moveren naar de volgende klasse, de derde. 

Uitgangspunt blijft de gezelligheid 

Successen i n de competitie kunnen bij "bestuurders" nog
al eens een pr i kkel geven om nog grotere prestaties te 
vragen of daar bewust naar toe te werken. 
Als je echter de sportieve prestaties van Red Star'58 
afzet tegen het beleid van het toenmalige en ook hui
dige bestuur, dan valt het op dat men er in geslaagd 
is het "ouderwetse" saamhorigheidsgevoel te behouden. 
Want men heeft in het verleden op een behoorlijk niveau 
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gespeeld. 
In de zestiger jaren volgden promoties naar de tweede en 
eerste klasse. In 1975 promoveerde het eerste heren team 
naar de toenmalige hoofdklasse (huidige tweede divisie) . 
Arnold Giesen, Jan Nieuwenhuizen en Bart de Krijger zorg
den er toen voor dat de Delftse vereniging Phoenix, bij 
de beslissende wedstrijd verrast werd met 60 Red Star
supporters, die met een bus naar Delft waren gekomen. 
Deze aanhang heeft Red Star'58 toen aan de overwinning 
"geholpen" met z'n morele steun. 
Ook een televisie-ploeg was aanwezig. Goirle was nl. de 
eerste gemeente in Nederland met locale televisie. 
En de "programmamakers" van de locale omroep grepen de
ze gelegenheid aan om de Goirlese gemeenschap mee te 
laten genieten van het spel en het succes van hun plaats
genoten. 

Nu speelt het eerste herenteam, met nog steeds Bart de 
Krijger, in de landelijke vijfde divisie en het tweede 
team is de afgelopen competitie gepromoveerd naar de 
tweede klasse. En deze feiten illustreren hoe men bij 
Red Star'58 denkt over .prestaties: Leuk als ze komen, 
maar er wordt niets voor opzij gezet of een e x tra finan
ciële inspanning voor gedaan; zij blijven gezellig 
tafeltennissen op elk niveau. 
Dat Red Star dit consequent volhoudt blijkt wel uit het 
feit dat de tafeltennisvereniging een aantal leden 
heeft die nauwelijks tafeltennissen, maar badminton of 
voetbal als de belangrijkste, sportieve recreatie be
schouwen. 
Voor beide sporten biedt Red Star voldoende gelegenheid. 
50 a 60 .leden kunnen eens in de week terecht om badmin
ton te spelen~ en in de zomer neemt Red Star met een 
aantal leden deel aan de zomeravondvoetbal-competities. 
Overigens stamt de naam van de tafeltennisvereniging af 
van een Russische voetbalvereniging die . zich in 1958 
op een of andere manier in de Europese kijker speelde. 
Een voetbalhart is er dus al vanaf de oprichting. 
Het badmintonnen is spontaan ontstaan, en het bestuur 
heeft het zich laten ontwikkelen. 
Men speelt geheel recreatief badminton, zonder bij de 
bond aangesloten te zijn. 
In 't Leuterke, het clubblad van Red Star, bekampen de 
beide sporttakken zich wel eens op een humoristische 
manier . 

Accommodatie 

Dat Red Star tijd en ruimte vrij kan maken voor deze 
ontwikkeling hebben ze te danken aan de fraaie accommo
datie, Het Jan van Besouw-huis in Goirle, waar ook de 
algemene ledenvergadering van de afde l ing wordt gehouden. 



Red Star kan iedere avond beschikken ove~ een zaal waar 
18 tafels kunnen staan, en heeft daar een ook een bar 
in eigen beheer. 
Men heeft die ruimte betrokken in 1977, na een aantal 
omzwervingen in kleine "patronaatszaaltjes". 
Dat was in een periode dat het ledental erg terugge
lopen was. Verhuizingen doen blijkbaar geen goed aan 
het ledenbestand. Men had een 60-tal leden toen men 
zijn intrek nam im het verbouwde "fraters-huis". 
Sinds de intrek in deze accommodatie en het krijgen van 
garanties van de "eigenaar" dat de zaal voor de ver
eniging is en geen openbaar gebouw is, is het ledental 
sterk toegenomen. Red Star behoort qua ledental nu bij 
de top-drie van Brabant met 220 leden. 
Slechts een klein deel daarvan speelt competitie: 7 
herenteams, 2 damesteams, 6 jongens teams en 1 meisjes 
team. 
Dat wordt weer mede veroorzaakt door het beleid van het 
bestuur. Het competitie spelen wordt niet echt gestimu
leerd vanuit het bestuur. Diegenen die willen, kunnen 
gaan spelen. De meeste leden nemen echter genoegen met 
de vele mogelijkheden om recreatief te spelen. 

Jeugdbegeleiding belangrijk 

Alleen voor de jeugd bestaan nu serieuze trainingsles
sen. Men heeft de jeugd ingedeeld in 4 trainingsgroepen: 
A-, B-, C-jeugd en de beginnelingen. 
Wellicht dat er in de toekomst wat meer doorstroming 
komt naar wedstrijdspelers. Die trainingen worden 
overigens geheel verzorgd door eigen leden. 
De toeloop bij de jeugd heeft de laatste tijd zulke 
vormen aangenomen, dat men oV'erweegt om voorlopig geen 
jeugdleden meer toe te laten. Niet omdat er te weinig 
ruimte is, neen, men heeft te weinig kader dat de jeugd 
wil en kan opvangen en begeleiden. 
Want, vindt men bij Red Star, gezelligheid voor de se
nioren mag dan een hoge prioriteit hebbe~, de jeugd 
kun je niet aan z'n lot overlaten. · 
Jeugdleden komen niet voor de gezelligheid, maar om de 
sport te beoefenen en daarin beter te worden. Om dat te 
bereiken heb je "kundige" begeleiders nodig. En daar 
ontbreekt het aan. Er zijn genoeg mensen die zich voor 
allerlei werkzaamheden beschikbaar willen stellen, of
schoon het ook bij Red Star dikwijls op dezelfde mensen 
neer komt, maar jeugdbegeleiding is meer dan op de bank 
zitten mopperen dat ze niet zo'n lawaai moeten maken. 

Financiën 

Iedere vereniging kampt met geldproblemen, of maakt zich 
zorgen over te weinig inkomsten voor het realiseren van 
allerlei activiteiten. Ook bij Red Star is dat geluid te 
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horen. Toch heeft men niet echt te klagen. Men heeft geen 
acties lopen om een eigen "home'' te gaan (ver)bouwen. 
Men wil niet uit het gebouw en de huurkosten zijn geen 
blok aan het been (f 11.000,- per jaar). 
Men heeft al jaren lang de afspraak dat de reiskosten 
door de vereniging betaald worden overeenkomstig de 
NTTB-norm. De vereniging stelt de sportkeuring verplicht 
en betaalt deze ook, evenals de bondskosten. 
Daar staat tegenover dat competitie-spelers een hogere 
contributie betalen dan de recreatieve leden: f 9,50 
voor competitie-spelers, f 5,- (!!) voor recreanten. 
Voor jeugdspelers bedraagt dit respectievelijk f 6,- en 
f 3,-. 

Maar ook het "bouwen" van feestjes en andere activiteiten 
kost geld. En daarvoor worden wel acties gehouden; of 
eigenlijk kan men beter praten van een blijvende actie, 
want sinds een aantal jaren organiseert een commissie 
elke vrijdagavond een Bingo-avond die goed bezet is en 
een aardige opbrengst geeft. Dat geld wordt hoofdzake
lijk besteed aan nevenactiviteiten, zoals orientatie
ritten, fietstochten, sinterklaasavonden voor zowel 
senioren als de eigen jeugd en kinderen van de senioren. 
Voor de "werkers" in de vereniging die alles "pro-deo" 
doen (veelal commissieleden) wordt een zogenaamde 
"dag van arbeid" georganiseerd; een feestavond als dank 
voor het vele werk. 
Op sportief gebied wordt er jaarlijks naast de clubkam
pioenschappen, ook een familie-toernooi georganiseerd 
en voor de 9e keer het A. vd. Meys-toernooi, genoemd 
naar de sponsor. Overigens zal het toernooi van naam ver
anderen vanwege beëindiging van de bedrijfsactiviteiten 
van het bedrijf in wandafwerking, dat jarenlang Red Star 
heeft "aangekleed". 

Jubileumviering 

Ook de feestcommissie is druk bezig met het voorbereiden 
van de viering van het 25-jarig bestaan. 
De Commissie heeft zich tot taak gesteld om geheel "self
supporting" te zijn. Begin juni heeft men een groots op
gezette openbare instuif met een barakconcours (soort 
biljartspel), sjoelconcours en een fancy-fair. De op
brengsten daarvan worden gebruikt ©m de kosten van het 
eigen feest te betalen. 
En dat eigen feest zal de volgende activiteiten omvatten: 

- Op 21 augustus een tafeltennisvierkamp tussen: Hans 
Lingen, Bob Potton, Bert vd. Helm en Ron v. Spanje. 

- Op 27 augustus gaat de jeugd naar het r e creatiepark 
"Drievliet" 

- Op 2 september houden de ~eden en oud-l e den een sport
dag in sporthal "de Haspel". Zij bekampen elkaar met 
tafeltennis, badminton en voetbal. 
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- Op 3 september is er een receptie, koffietafel Voor de 
leden en genodigden met aansluitend een feestavond. 

Een fraai programma waar alle leden van Red Star'58 van 
kunnen meegenieten, zeker gezien de ervaring die Red 
Star heeft in het organiseren van gezellige activitei
ten rondom het tafeltennis. 

Veel plezier, succes met alles wat ondernomen wordt en 
bedankt voor de informatie. 

Wil v.d. Bragt. 

Nederlandse jeugdkampioenschappen 

Jos Verhulst (JCV) en Eric Noor (OTTC) 

Kampioen van Nederland 

Patricia de Groot (PSV/Cathrien) en F. Boute (Irene) 
kamoioen in dubbel. 

Op zondag 8 mei werden in Culemborg de Nederlandse kam
pioenschappen voor de jeugd gehouden. 
Brabant was daar met 27 jeugdspelers vertegenwoordigd, 
4 meer dan vorig jaar. 
Jos Verhulst (JCV) werd Nederlands kamipoen in de 
jongens aspirantenklasse door in de finale vrij gemak
kelijk (21-12, 21-9) van B. Groenhuyze van de Tielse 
tafeltennisvereniging te winnen. De OTTC-er Erik Noor 
die in de competitie voor Tempo Team uitkomt, legde 
beslag op de titel varr de jongens junioren klasse door 
Angenet (Shot) met 21-19 in de derde game te verslaan. 
De sympathieke Patricia de Groot (PSV/Cathrien) behaal
de de titel in het dubbelspel meisjes pupillen, samen 
met enkelspel rivale Gerdie Keen (Shot). 
De laatste hield Patricia van een tweede succes af, 
door in de enkelspelfinale, in de derde game, met 21-23 
van Patricia te winnen. In vergelijking met de finales 
jeugdrneerkampen een aanzienelijke verbetering voor 
Patricia. De lange Gelderse won toen in twee games. 
Frank Boute (Irene) wer~ samen met E. Wegman dubbel
kampioen in de jongens-aspiranten-klasse. 

De resultaten van de overige Brabantse deelnemers waren 
als volgt: 

Meisjes junioren: 

Saskia Bult en Monique Bakermans (PSV/Cathrien) werden 
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in de poules uitgeschakeld. 
Ciska Boute (Irene) werd in de kwart finale uitgescha
keld. 

Meisjes pupillen: 

Ester Schuurman (Irene) werd in de kwartfinale uitge
schakeld. 
Emily Noor (OTTC) werd in de halve finale uitgescha
keld door Patricia de Groot. 

Meisjes welpen: 

Jolanda Meeus (TC0'78), Joke Dijstelbloem (Geldrop) en 
Petra Boute (Irene) werden in de poules uitgeschakeld. 
Yvonne van Sprang (Irene) en Monique Timmermans (JCV) 
werd in de kwart finale uitgeschakeld. 

Jongens junioren: 

Rainer Paetzel (JCV) en Hans Hunnekes (Nikon) werden 
in de poules uitgeschakeld. 

Jongens aspiranten: 

Theo Boon (Irene) werd in de halve finaie uitgeschakeld 
door de latere winnaar Jos Verhulst (JCV) . 
Patrick Noor (OTTC) kwam door de poules, maar werd in 
de volgende ronde uitgeschakeld. 
Verrassend was het, dat Frank Boute (Irene) niet door 
de poules heen kwam. 

Jongens pupillen: 

In deze door Brabant best bezette klasse kwamen Fons 
van Sprang (Irene), Renee van Elzakker (Hotak), ·J. 
Huigen (Hotak) en R. vd. Vorst (Back Hands) niet door 
de poules. 
R. v. Sprang (Irene) sneuvelde in de kwart finale en 
Bart v. Haren (OTTC) wist zich knap te handhaven tot 
in de halve finale. 

Jongens welpen: 

A. v. Sprang (Irene) werd in de poules uitgeschakeld. 
M. Heeren (Back Hands) werd in de kwart finale uitge
schakeld door de làtere winnaar B. Hijster. 

Naast de successen van Boute en de Groot bij de dubbel~ 
haalden Y. v. Sprang/ P. Boute de halve finales bij de 
meisjes welpen. 
De overige dubbels waarin Brabanders vertege nwoordigd 
waren, werden in de poules uitgeschakeld. 
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De Brabantse deelname in de laatste drie jaren is als 
volgt: 

1981 1982 1983 

Meisjes 
junioren 3 2 3 
aspiranten 3 3 
pupillen 2 1 3 
welpen 4 4 5 

1 2 1 0 11 

Jongens 
junioren 1 1 4 
aspiranten 2 3 
pupillen 4 6 7 
welpen 5 3 2 

10 1 2 16 

Totaal jeugd 22 22 27 

Wil vd. Bragt. 

2e helft landelijke competitie . senioren 

In de tweede helft van de landelijke competitie ziJn 
de r e sultaten van de Brabantse vertegenwoordigers als 
volgt: 

Dames 

ere-divisie 

Vice Versa'51 uit Oudenbosch eindigde met 6 punten op 
de vierde plaats. 

1e divisie 

Het Ossche OTTC, eindigde met 4 punten op de laatste 
plaats e n keert terug naar de 2e divisie. 

2e divisie 

De dames van PSV/Cathrien eindigden met 7 punten ge 
lijk met de Salamanders maar handhaafde zich doordat 
de onderlinge wedstrijden in hun voordeel ware n. 

3e divisie 

Het eerste dames team van Irene (Tilburg ) werd ongesla
gen kampioen en promoveert naar de 2e divis i e. 

14JZF 



De dames van Red Star'SB uit Goirle behaalden t winst
punten en keren terug naar de districts competitie. 

Heren 

ere-divisie 

Nikon (Valkenswaard) verbeterde zich t.o.v. het vorige 
seizoen, dóor 2e te worden met 13 punten achter lands
kampioen de Veluwe (20 punten). 

1e divisie 

Luto (Tilburg) eindigde met 't zelfde aantal punten 
(S) als Avanti 2. De onderlinge wedstrijden waren na
delig voor Luto, waardoor zij .terug keren naar de 
2e divisie. 

3e divisie 

Van de S Brabantse verteger.woordigers was het Vughtse 
JCV het meest succesvol door ongeslagen kampioen te 
worden. 
PSV/Cathrien (Eindhoven) eindigde op de tweede plaats 
met 14 pnt. achter JCV. 
Eveneens een tweede plaats was er voor Nikon 2 (Val
kenswaard). TTCV/Rath (Veghel) behaalde met 9 pnt. 
de vierde plaats en degradatie was er voor de heren 
van Irene (Tilburg) ondanks de 7 pnt. 

4e. divisie 

Maar liefst 4 van de S teams uit Brabant bevonden zich 
aan 't einde van de competitie op degradati€ plaatsen. 
Alleen JCV 2 wist zich te handhaven. 
Luto 2, OTTC 1, Hotak'68 en de Back Hands keren terug 
naar de Se divisie. 

Se divisie 

2 Brabantse teams gaan de verloren gegane posities in 
de 4e divisie overnemen: TTCV/Rath 2 en PSV/Cathrien 2 
werden beiden kampioen. 
Red Star 1 (Goirle) en Never Despair 1 eindigden op ge
ringe afstand op de tweede plaats. 
Nikon 3 en Desa 1 (Roosendaal) eindigden op de vierde 
plaats. 
TCS 1 (Steenbergen) werd derde. Het Bredase Victoria 
verlaat de landelijke compètitie. De 8 punten en het 
slechtere onderlinge resultaat brachten hun op de 
vijfde plaats. 

Afdelings kamnioenen 

Het Eindhovense Renata en de Heezer Meppers gaan in het 
nieuwe seizoen hun tafeltennisgeluk beproeven in de 
landelijke Se divisie. 

Alle kampioenen proficiat en de degradanten .... kop op, 
er komen nieuwe kansen. 
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Totaal resultaat: 

Dames Brabantse KamEioenen degradanten 
deelnemers 

Er e-divisie 1 
1e divisie 1 1 
2e divisie 1 
3e divisie 3 1 1 

Heren 

Ere-divisie 1 
1e divisie 1 l 
2e divisie 
3e divisie s 1 1 
4e divisie s 4 
Se divisie 8 2 

Landelijke jeugd . 

Meisjes Kampioe nsklas se 

PSV/Cathrien e i ndigde met 14 punten op de tweede plaats. 

Meisjes A 

Achilles'68 (Geldrop) bezette met 7 punten de 4e plaats. 
Hotak'68 (Hoogerheide) en 't Markiezaat (Bergen op Zoom) 
werden met resp. 8 en S punten Se. 

Meisjes B 

De Meppers (Heeze) eindigde met 13 punten op de 2e plaats. 
Irene (Tilburg) werd zonder winst laatste. 

Jongens kamEioensklasse 

Het 1e jongensteam van JCV (Vught) werd met 18 punten 
kampioen van Nederland. Een mooi succes voor Jos Verhulst, 
Roel Daas, Re i nier Paetzel en coach Tony Vonk. 

Jongens A 

De jongens van PSV/Cathrien (Eindhoven) werden kampioen 
(16 pnt). Irene (Tilburg) en de Back Hands (St.Willebrord) 
werden resp. 3e en 4e. 

Jongens B 

Ongeslagen kampioen werden de jongens van OTTC (Oss) voor 
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Hotak'68 (Hoogerheide) dat 11 pun t en behaalde. Ook het 
tweede team van PSV/Cathrien behaalde een fraai kam
pioenschap. 

Jongens C 

Het derde van PSV/Cathrien deed n J.et onder voor de teams 
uit de andere klassen en werd ka~Jioen. 
JCV 2 eindigde op de tweede pla~ts, Ba ck Hands 2 werd 
derde, OTTC 2 en Geldrop 1 eindJ. c;d en or de vijfde plaats, 
en Hotak 2 en de jongens van Lut~ 1 waren hekkesluiters. 

Alle kampioenen van harte profi c i at. 

Totaal resultaat: 

Meisjes 

Kampioensklasse 
A 
B 

Jongens 

Kampioensklasse 
A 
B 
c 

deelnemers 

1 
3 
2 

1 
3 
3 
7 

kampioen 

1 
1 
2 
1 

Een massa plP.zier bij groot Eindhoven recreatief 

taf el tennistoernooi 

Een hele mond vol, de naam van dit recreatieve evenement, 
maar er stonden op 17 april j.1. dan ook niet minder dan 
38 tafeltennistafels opgesteld in de sporthal te Heeze. 
Dit aantal was noodzakelijk om l i efts 250 deelnemers 
een onvergetelijke dag te bezorge11. 
Op die 38 wedstrijdtafels tikkelden en taterden vanaf 
's morgens 10.00 uur 38 balletjes, verwoed heen en weer 
geslagen door een bonte mengeling van de meest · uiteen
lopende tafeltennissers variërend in leeftijd van 8 tot 
75 jaar. 
Er waren bloeddorstigen in welhaast professionele uit
rusting, maar men zag ook gelegenheids-pingpongers die 
hun mouwen hadden opgerold en de boord hadden losge
knoopt. Er waren ook beginnende tafeltennissertjes v an 
wie alleen de kruin boven de rand van het we dstrijdveld 
zichtbaar was en die hun strijd grotendeels balletjesra
pend op de begane grond leverden. 
Kortom, het was een echt recreatief tafeltennistoernooi 
dat door de t.t.v. de Meppers uit Hee ze werd georgani
seerd in samenwerking met de N.T.T.B. afdeling Braba nt en 
het weekblad Groot Eindhoven. 
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Nog even iets over de opzet van dit recreatie-evenement. 
De kwalificatieronde werd gespeeld in 5-, 6- of 7 kampen, 
al naar gelang het aantal inschrijvingen per leeftijds
categorie. 
De nummer één van iedere poule plaatsten zich voor de 
winnaarsronde. 
De nummers 2 van iedere poule plaatsten zich voor de 
troostronde. 
De nummers 3 en volgende van iedere poule plaatsten 
zich voor de verliezersronde. 
De wedstrijden van zowel de winnaars- als de troostronde 
werden gespeeld in meerkampen. De nummers 1 van deze 
meerkampen gingen over naar de volgende ronde. De w'ed
strijden van de verliezersronde werden gespeeld volgens 
het afvalsysteem. 

Ui tslagen: 

1. WINNAARSRONDE: 

a. Beste per categorie: 
heren, categorie 1: 

categorie 2: 
categorie 3: 
categorie 4: 
categorie 5: 

dames, categorie 1: 
categorie 2: 
categorie 3: 

T" . Veldman; 
H. van Boxtel; 
W. Juen; 
G. Brouwers; 
T. Peters; 
W. Segers; 
T. van Bussel; 
M. ·Dijstelbloem. 

b. Beste over alle categoriën: 
heren: G. Brouwers 
dames: T. van Bussel 

c. Finale winnaarsronde om de Groot Eindhoven Cup: 
1 . Gerard Brouwers; 
2. Ton van Bussel. 

2 . TROOSTRONDE: 

a. Eén-na-beste per categorie: 
heren, categorie 1: P. Verbakel; 

categorie 2: T. van Doren; 
categorie 3: J. Meijer; 
categorie 4: F. van de Paal 
categorie 5: J. van Loo; 

dames, categorie 1: C. Geurts; 
categorie 2: A. Thomassen; 
categorie 3: H. van Irsel. 

b. Eén-na-beste over alle categoriën: 
heren: F. van de Paal 
dames: H. van Irsel 
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c. Finale troostronde: 
1. F. van de Paal; 
2. H. van Irsel. 

3 . VERLIEZERSRONDE: 

Finale: 
1. J. Goede Geburen; 
2. R. van der Velden. 

Tot besluit wil de organiserende ~ereniging nog dank 
zeggen aan de recreatie-comrnissiP. van de Nederlandse 
Tafeltennis Bond en aan het Weekblad Groot-Eindhoven. 
Dankzij hun volledige medewerking kunnen de 250 deel
nemers terugkijken naar een onvergetelijke en spor
t i eve tafeltennisdag. 

A. Peeters. 

De Zuid Nederlandse: 

·een groot tafeltennisgebeuren 

Op zaterdag 7 _en zondag 8 rne~ ·j ~ l. organiseerde de 
Heezer tafelte~nisvereniging De Meppers de Zuid-Ne
derlandse Kampioenschappen. 
De belangstelling voor dit evenement, dat al weer voor 
de zesde maal in Heeze werd gehouden, blijft ongekend 
groot. 
Het maximum aantal inschrijvingen was ruimschoots voor 
de sluitingsdatum bereikt. Inschrijvingen van vele 
verenigingen moesten gere t ourneerd worden. De publieke 
belangstelling was overweldigend. 

I n de hoogste klassen bij de senioren (dames en heren) 
en bij ·de jeugd (jongens en meisjes) moesten alle 
titelverdedigers afstand doe n van hun troon. 
De eindstrijd in de heren A-klasse was een Zeeuwse aan
gelegenheid. W. Wegman (MZ) legde beslag op de titel 
door in twee games te wi n nen van klubgenoot J. Bomhof: 
21-17 en 21-10. 
Bij de dames was Middelburg Zuid alweer in de finale 
vertegenwoordigd (V. Osselaar). Doch hier wist M. van 
Happen (Hotak) te voorkomen dat ook deze titel naar 
Zeeland zou gaan: 21-16 en 23-21. 

Bij de hoogste klasse van de jeugd waren het twee ver
enigingen die de aandacht trokken. K. Emck (PSV/Cathrien) 
wees in de jongens junioren A/B finale Sw Verbeek (even-
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eens PSV/Cathrien) terug naar het tweede plan: 21-16, 
16-21 en 21-15. 
Bij de meisjes waren het twee klubgenoten van 
Achilles'68 die gingen strijden om de titel. G. Rogge
veen bleef de meerdereover, C. Verhulst: 21-6 en 21-11. 

A. Peeters 

UITSLAGEN: 

JE Jun. A/B 
JE Jun. C 
JE asp. A/B 
JE Asp. C 
JE Pup. A/B 
JE Pup. C 
JE welpen 

JO Jeugd 1 
JO Jeugd 2 
JO Jeugd 3 

JD Jun. 

JD Asp. 

JD Pup. 

JD Welp. 

ME jun A/B 
ME jun C 
ME asp A/B 
ME asp C 
ME pup A/B 
ME pup C 
ME welpen 

ME jeugd 1 
ME jeugd 2 
ME jeugd 3 

MD Jun. 

MD Asp. 

MD Pup. 

MD Welp 

HE A-klasse 
HE B-klasse 
HE C-klasse 

1. K. Emck (PSV/C) 2. S.Verbeek (PSV/C) 
1. R.op't Veld (Nikon) 2. M.Galema (Nikon) 
1. R.Hendriks (Dest.) 2. O.Eggerrnont (Sar'72) 
1. W.v. 't Hooft (Sar'72)2. J.Bakker (Fijnaart) 
1. F.v.Sprang (Irene) 2. P.Roeland (Effect) 
1. S. Hamelijck (21) 2. R.Kremers (Nikon) 
1. J.Zeelen (Panningen) 2. R.Ossenblok (B.hands) 

1. T. Boon (Irene) 2. K. Emck (PSV/C) 
1. F. v. Sprang (Irene) 2. R. op't Veld (Nikon) 
1. W.Nijkamp (B.Hands) 2. M.vd.Vorst (V.V. '51) 

1~ K.Ernck/S.Verbeek 
2. B.Reijers/F.Bergmans 
1. P.v.Hout/P.Manders 
2. N.Boom/M.Cuypers 
1. W.Nijkamp/M.vd.Vorst 
2. M.Bruel/P.Roeland 
1. M.Heeren/R.Ossenblok 
2. F.Schers/E.v.Damme 

(PSV /C) 
(OTTC/Irene) 
(PSV/C) 
(JCV/OTTC) 
(Back Hands/V.V. '51) 
(Scaldina/Effect) 
(Back Hands) 
(Red Stars/Aloysius) 

1. G.Roggeveen (Ach.) 2. C.Verhulst (Ach.) 
1. E.Traa (JCV) 2. R.Meewis (Heri Go) 
1. C.Hendriks (Destate c)2. M.Vreeken (Tornado) 
1. A.vd.Heijden (Helden)2. S.Muyzenberg (Helden) 
1 . M.Heesbeen (Brunssurn)2. E.Schuurrnan (Irene) 
1. W.de Backer (M'zaat) 2. K.Janssen (Panningen) 
1. M.Tirnmermans (JCV) 2. J.Meeus (TCO) 

1. G.Roggeveen (Ach.) 2. C.Hendriks (Destatec) 
1. E.Schuurrnan (Irene) 2. T.Quireijns (Tornado) 
1. M.Heesbeen (Brunssum)2. M.Franke (Tornado) 

1. G.Roggeveen/Y.Potting (Achilles) 
2. C.Tetteroo/T.Geraets (Achilles/De Meppers) 
1. F.Janssen/A.Finders (Sempre Avanti) 
2. A.Olree/M.Maasdijk (TCO) 
1. J.v.Unen/E.Schuurrnan (Irene) 
2. A.Timmerrnans/W.de Backer(JCV/Markiezaat) 
1. M.Timmermans/J.Meeus (JCV/TCO) 
2. M.Goormachtig/A.Kusse · (Arnemuiden) 

1. W.Wegman (MZ) 
1. W.Kuijpers (Rath) 
1. R. Demandt (Elsloo) 

2. J .Bomhof (MZ) 
2. E. Baas (NIS) 
2. H.Smolders (Nikon) 
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HE D-klasse 
HE E-klasse 
HE F-klasse 

HE G-klasse 
HE H-klasse 

HE S1-klasse 
HE S2-klasse 
HE S3-klasse 

HD A-klasse 

HD B-klasse 

HD C-klasse 

HD D-klasse.. 

HD E-klasse 

HD F-k_,_ ., c;se 

HD G-klasse 

HD H-klasse 

DE A-klasse 
DE B-klasse 
DE C-klasse 

DE D-klasse 
DE E-klasse 
DE F-klasse 

DE H-klasse 

DE S1-klasse 
DE S2-klasse 

DD A/B-klasse 

DD C/H-klasse 

1. J.Koolen (Swift) 2. A. Welten (Meppers) 
1. W.vd.Hofstad (Alico) 2. M.vd.Eijnde (21) 
1. J.Corbeij (Stiftmep-

pers) 2. P.Blok (Westerzicht) 
1. J.Dielemans (Achil) 2. P.Rongen (MTTV) 
1. B.v.Breugel (Zwaant.)2. H. Cuijpers (Stift

meppers) 

1 • W. Wegman (MZ) 2 . J . Bomho f ( MZ ) 
1. M.Maas (Sar'72) 2. A.Verhappen (Ach.) 
1 • J. Cor be ij (Stift

meppers) 2. H.de Bekker (M'zaat) 

1. J.Bomhof/K.de Vries 
2. W.Wegman/P.v.Iren 
1. E.Baas/R.Zijda 
2. R.Gosselink/R.v.Steen 
1. R.Demandt/J.Decker 
2. M.Gevers/W.vd.Hofstad 
1. M.Maas/L.vd.Pluym 
2. P.Bonants/B.Hendriks 
1. M.vd.Eijnde/H.Gruijters 
2. R.Visser/T.Vossen 
1. A.Gloudemans/M.v.Grins-

ven 
2. J.Aarts/M.Aarts 
1. J.Verstraelen/B.Emans 
2. R.Bours/J.Meuwissen 
1. H.Roumen/H.Cuijpers 
2. N.Brouwers/R.v.Esch 

(MZ) 
(MZ) 
(NIS) 
(Ho tak) 
(Elsloo) 
(Alico) 
(Sar/Bartok) 
(Red Stars) 
( 21 ) 
(NIS) 

(Rath) 
(Achilles) 
(NIS) 
(Stiftmeppers) 
( Stiftmeppers) 
(Renata) 

1. M.v.Happen (Hotak) 2. V.Osselaar (MZ) 
1. C.Verbruggen (Hotak) 2. L.v.Hout (Renata) 
1. S.Frissen (Sempre 

Avanti) 2. M.vd.Horst (Helmond) 
1. C. Koken (Irene) 2. H.Daris (Bergeijk) 
1. H.Vos (PJS) 2. M.Jansen (PJS) 
1. K.Clevers (Red Stars)2. K.Hendriks (Nikon) 
1. M.vd.Bosch (NIS) 2. M. Ploeg ((NIS) 
1. A.Janse (Goese pol.) 2. T.Willemen (V.V.) 

1. V.Osselaar (MZ) 2. M.v.Happen (Hotak) 
1. J. vd.Aker (JEEP) 2. K.Clevers (Red Stars) 

1. M.v.Happen/C.Verbruggen (Hotak) 
(MZ) 2. S.Tapahary / V.Osselaar 

1. C.Hendriks/K.Clevers 
2. M.Jansen/H.Vos 

(Red Stars) 
(PJS) 
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BEKERFINALES 

DAMES OTTC - VICE VERSA'51 0-3 

Vice Versa'51 uit Oudenbosch is Brabants Bekerkampioen 
geworden, ten koste van de Ossche dames van OTTC. 
Dorinne Willemse en Marlies Schuurkens van OTTC waren 
kansloos tegen de ere divisionisten Vivian Blanckaert 
en Marian Wagenmakers. 
Dorine Willemse wist een game te winnen en bood enige 
tegenstand van betekenis in de andere games. Met een 
afgetekende 0-3 overwinning verzekerde Vice Versa'51 
zich van deelname aan de Nederlandse Bekerstrijd. 

HEREN NIKON - RENATA 1 3-0 

Het eerste bekerteam van Renata uit Eindhoven dat uit
kwam met J. Broeders en B. vd. Heyden leed een 3-0 
nederlaag tegen het derde bekerteam van Nikon, met A. 
Klomp en E. v. Veenendaal. 
In beide wedstrijden werd de gamewinst gelijdelijk 
verdeeld. Met name de wedstrijd tussen van Veenendaal 
en vd. Heyden had een spannend verloop. Na 5 games 
trok van Veenendaal aan het langste eind. De games ein
digden .steeds met minimale verschillen van 2 punten. 
Ook het dubbel ging ~a 5 games naar Nikon 3. 

3e divisie HELMOND - VICE VERSA'51 2-3 

S. Damka/ H. Plugers (Helmond en F. Roos / R. Krans 
(V.V. '51) hebben er een spannende finale van gemaakt. 
Vice Versa'51 begon met een overwinning in 3 games, 
waarna Helmond via 4 games de stand gelijk trok. 
Het dubbel was opnieuw voor Vice Versa'51. In de derde 
partij waren 5 games nodig om een winnaar te krijgen; 
Helmond kwam weer langszij. De overwinning in 4 games, 
in de vijfde wedstrijd, bracht de vele Vice Versa sup
porters in extase. 
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MIXED IRENE - OTTC 0-7 

Deze Mixed-finale was een herhaling van het vorig jaar. 
Zowel de uitslag als de finalisten. Het wedstrijd ver
loop verschilde echter aanmerkelijk. Irene met W. 
Jurriëns, J. v. Unen, en H. v. Unen wisten nu menige 
game af te snoepen van het OTTC-drietal; W. Cuypers, 
E. Noor en D. Willemse. 

De belangstelling bij de finales was goed. De Renata en 
Vice Versa'51 supporters waren een grote morele steun. 

A. Rooymans, 
Bekercomp. leider. 

Brabantse bekerfinales jeugd 

Op zondag 18 april werden de finales gespeeld voor de 
afdelings jeugd bekerkompetitie. 
De plaats van handeling was de regionale tafeltennis
accommodatie van Irene te Tilburg. 
In januari waren in diverse regio's de voorwedstrijden 
gehouden, waarvoor de winnaars zich ' plaatsten voor de 
finale. In elk van de 6 leeftijdscategoriën werd in de 
finale 'n vier-kamp gespeeld. In vele gevallen was het 
erg spannend, terwijl er ook nog vaak van qoed tafel
tennis te genieten was voor het, in redelijk ruime 
aantallen, aanwezige publiek. 
Na afloop werdende bekers uitgereikt aan de winnende 
teams en aan de als tweede geëindigde teams. 
Bovendien was er voor elke deelnemer 'n herinnering 
aan de Brabantse bekerfinale. 

De totale uitslag ziet er als volgt uit: 

Meisjes junioren internationaal 

1. Hotak 
2. Achilles 
3. OTTC 
4. Luto 

3 punten 
2 punten 
1 punten 
0 punten 

Meisjes kadetten 

1. Tornado 
2. Irene 
3 .• JCV 
4. Nikon 

3 punten 
1 punt 
1 punt 
1 punt 

Jongens junioren 

1. JCV 
2. PSV/C 
3. Back H. 
4. Luto 

3 punten 
2 punten 
1 punt 
0 punt 
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Jongens as2iranten 

1 • JCV 3 punten 
2. PSV/C 2 punten 
3. Sios 1 punt 
4. Luto 0 punt 

Jongens Eupillen 

1. OTTC 3 punten 
2. B.Hands 2 punten 
3 . Irene 1 punt 
4. Stiphout 0 punt 

Jongens wel2en 

1 • TCS 3 punten 
2. Irene 2 punten 
3. PSV/C 1 punt 
4. V.V.'64 0 punt 

N. v. Erp 

voorzitter jeugd cie. 

Nieuws in ' t kort . 

Zuid-Nederlandse bekerfinales 

Zoals gebruikelijk worden ook dit jaar de Zuid-Neder
landse Bekerfinales georganiseerd door de afdeling Brabant 
Voor deze finalesworden de bekerwinnaars (heren) uitgeno
digd van de vijf zuidelijke afdelingen, evenals de winnaar 
van vorig jaar. (Nikon) 
De voorlopige datum is: zondag 23 oktober. 
Verenigingen die belangstelling hebben voor de organisatie 
van dit evenement kunnen met mij kontakt opnemen. 

A. Rooymans 
Bekercomp. leider 
tel.: 040-535457 

Algemene ledenvergadering van de afdeling 

De algemene ledenvergadering van de Afdeling wordt gehouden 
op 
VRIJDAG 2 SEPTEMBER IN HET JAN VAN BESOUWHUIS TE GOIRLE 

Finales Nederlandse Basisschool kam2ioenscha2pen~ 

Op de Nederlandse Basisschoolkampioenschappen tafeltennis 
die op 7 mei in Culemborg zijn gehouden, hebben de 
Brabantse deelnemers de volgende resultaten gehaald: 
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Pius X school uit Oss is 17e geworden bij de niet-com
petitie spelers. 
St. Trudo school uit Helmond is Be geworden bij de 
meisjes. 
De Maria school uit Tilburg is 2e geworden bij de com
petitiespelers. 

AB~LID TON VAN HAPPEN GETROUWD 

Op Vrijdag 3 juni is het AB-lid Ton van Happen ge
trouwd met Marion van Sante. 
Op de druk bezochte receptie in Geldrop, feliciteerde 
vele landelijke, regionale en plaatselijke tennissers 
het jonge Bruidspaar. 

VAARDIGHEIDSDIPLOMA A 

Zaterdag 28 mei zijn in Aarle-Rixtel, Goirle en Eind
hoven voor 't eerst in de Afdeling Brabant de examens 
afgenomen voor het vaardigheidsdiploma-A. 
89 Welpen en pupillen konden na twee uur praktijk en 
theorie het begeerde diploma en broekinsigne in ont
vangst nemen. 
De 89 jeugdleden kwamen van slechts 9 verenigingen, te 
weten: 
ATTC (Aarle-Rixtel), Achilles'68 (Geldrop), ASIO 
(Haaften), Kadans (Best), MTTV (Mierlo), PSV/Cathrien 
(Eindhoven), Son en Breugel, Red Star'58 (Goirle). 

ATTC was het beste vertegenwoordigd met 28 leden. Ook 
Kadans, Son en Breugel en PSV/Cathrien waren met een 
grote afvaardiging aanwezig. 

Inmiddels zijn de boekjes voor de B-diploma's ook uit
gekomen. Zij kunnen besteld worden bij N. v. Erp, Oss 
en kunnen dan worden meegenomen op de Algemene leden 
vergadering in september. 

Het C-boekje is in voorbereiding. 

JEEP (VUGHT) WEER NAAR EIGEN "HOME". 

Het door brand verwoestte gebouw van TTV Jeep (Vught) is 
weer in opbouw. 
Het oude gebouw is gesloopt, en de funderingen zijn ge
stort, Half september zal de buitenbouw klaar moeten 
zijn. Men verwacht de competitie weer in het opnieuw ge~ 
bouwde speellokaal te kunnen afwerken. 
Jeep is na de brand fantastisch opgevangen door clubs 
in de regio, PJS, JCV en Animo, zodat de competitie a f 
gewerkt ko.n worden, de clubkampioenschappen toch door 
konden gaan en ook de training doorgang vond. 

25~ 



Enkele Brabantse verenigingen hebben Jeep financieel ge
steund om de inboedel weer op peil te brengen. 

Het bestuur van JEEP wil langs deze weg iedereen be
danken voor het meeleven, de materiële en financiële 
steun. 

EERSTE STEENLEGGING TAFELTENNISCENTRUM EINDHOVEN 

De bouw van het Regionale tafeltenniscentrum Eindhoven 
verloopt voorspoedig. In september hoopt men klaar te 
zijn. Als alles volgens plan gelopen is, is op 18 juni 
de eerste steen gelegd. 
Thieu van Vroenhoven en Ben Cornuyt zijn volop in de 
slag om speeltijd te verhuren. Men biedt verschillende 
abonnementsmogelijkheden, zoals winterabonnementen, 
zomerabonnementen, huisvrouwentafeltennis, tafeltennis 
lessen. 
Voor meer informatie kunt U terecht bij: 
M. v. Vroenhoven, J.M. Kemperstraat 14, Eindhoven. 

WELPENCOMPETITIE VOOR VERENIGINGEN UIT DE REGIO 
EINDHOVEN. 

Ook dit jaar ziJn een aantal verenigingen voornemens 
een competitie voor beginnende welpen te organiseren. 
Álle verenigingen uit de regio Eindhoven kunnen hier
aan meedoen met een of meerdere teams. 

!~~~-~~~~-~~-~~~E~~~~~~: 

- er worden gespeeld: 2 halve kompetities 
De eerste helft duurt t/m december. 
Daarna beginnen we na een promotie, degradatierege
ling aan de tweede helft t/m april. 

- Ieder team bestaat uit 2 personen, zowel meisjes als 
jongens. Er wordt gespeeld volgens het Davis-Cupsys
teem. 

- Frequentie: eens per 2 à 3 weken. 
- Het gaat om niet N.T.T.B.-kompetitiespelende welpen 

(geboren na ~li 1972) 
- De wedstrijden zullen zoveel mogelijk in één zaal 

gehouden worden. (Gaarne zou ik van u vernemen wan
neer u uw zaal ter beschikking heeft). 

- Geen enkele speler staat vast in een team, zodat u 
kunt wisselen indien dat nodig is. 

V~n de verenigingen die belangstelling hebben zou ik 
graag vóór 1 september vernemen met hoeveel teams u 
mee wilt doen zodat wij eind september van start kunnen 
gaan. 
Opgave en informatie bij: R. Gradus 

Goudslager 2 
5506 AB Veldhoven 
Tel.: 040-532725. 
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Uit de clubbladen 

in de Mixed " 

Bij ATTC uit Aarle-Rixtel dreigt het enthousiast ge
starte trainingsplan voor de jeugd te mislukken, door 
langdurige ziekte van de jeugdtrainer. 
Men is nu naarstig op zoek naar een vervanger. 

Bij Irene uit Tilburg nemen de sucessen toe. Dit valt 
tenminste af te leiden uit de oproep van het bestuur, 
om een tweede prijzenkast te fabriceren. 
In de nacht van zaterdag 5 juni op zondag 6 juni heeft 
men de eerste "nacht van -Irene" georganiseerd. 
Van 22.30 uut tot 05.00 uur kon men al tafeltennissend 
keuvelend en drinkend afscheid nemen van het seizoen. 

Bij Hotak'68 uit Hoogerheide hebben 119 leden meegedaan 
aan de clubkampioenschappen. 
Daarmee is het record van 1981 met 9 leden verbeterd. 

In oktober organiseert de "40.000 ballen" club van 
Belcrum uit Breda weer een rommelmarkt, t.b.v. de 
eigen accommodatie. Streefgetal is f 40.000,-
Een extra- ledenvergadering moet het bestuur volmacht 
geven om tot koop van een bestaand pand over te gaan. 

De redactie van de "klubkrant" van TTV de Kruiskamp'81 
uit Den Bosch heeft een "Roddelrubriek" geopend waarin 
"privé-stories" worden opgenomen. 

B.S.M. uit Dongen huldigde 3 jubilarissen; Bert Koenen, 
Bertus Mols en Christ Meyeren waren 25 jaar lid en zijn 
daarvoor met een zilveren speld beloond. 

TTV Veldhoven is erin geslaagd de 800 loten van de 
"superloterij" voor de eigen accommodatie te verkopen 
Daarmee zijn zij verzekerd van een netto-opbrengst van 
f 70.000,-. 

De jeugdcommissie van TTV Het Markiezaat uit Bergen op 
Zoom organiseerde een gecombineerde spelendag en jeugd
vergadering, om zo op speelse wijze de wensen en pro
blemen van de jeugd te weten te komen. 
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