
,,, 

ORGAAN VAN DE 

AFDELING BRABANT 
v.d . N.T.T.B. 

Xl~I 
Verschijnt maandelijks 

Redakt ieadres: 

Frans Halsstraat 22 

5684 AH Best 



• lft dit nuntnter: 

- Van de redaktie 

- Officiële Mededeling 

- Vaardigheidsdiploma's slaan aan bij de 
jeugd 

- Bekerprogramma 

- Toernooi Red Star'58 

- Renata: Na 25 jaar weer herboren 

- Uitslagen finales Brabantse Jeugd A/B 
meerkampen 

- Hertogstad-toernooi 

- Niet vergeten 

- Nieuws in het kort 

- Uit de clubbladen 

- Bestuurswijzigingen 

l 

2 

3 

6 

8 

11 

14 

15 

17 

17 

18 

19 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Inleverdatum laatste Mixed van 1983: 

v66r 5 november. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



• • tlIXI~ 1): 
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' 
van de 

\ 
1 

redactie 
·. \ ' 
". 1_ •• 

Op het moment dat u dit leest is de eerste competitiehelft 
al weer bijna afgelopen. Een groot aantal van ons heeft ook 
op toernooien alweer pogingen ondernomen om een prijsje in 
de wacht te slepen. 
Vooral de jeugd, die voor 't eerst aan de competitie of een 
toernooi deelnam, heeft er een hele ervaring bij. 
Voor 't eerst kunnen we ook jeugdleden tegenkomen met een· 
insigne "Vaardigheidsdiploma-A" op 't broekje of shirtje. 
Immers vorig seizoen zijn binnen de Afdeling op diverse 
plaatsen de examens afgenomen. 
Inmiddels is ook het B-boekje verschenen en door een aantal 
verenigingen aangeschaft. 
Het Afdelingsbestuur heeft er een aparte taak voor gemaakt. 
Kortom, er zit wat meer beweging in het stimuleren v~r d e 
jeugd. 



Voor de redactie van Mixed was dit aanleiding om eens te pra
ten met de auteur van de boekjes. 
Het verslag vindt U in deze Mixed. 
Daarnaast treft U een aantal vaste rubrieken. 

Veel leesplezier, 

Wil vd. Bragt . 

of ficiele 

111ededelingen 

Wijzigingen in bestuurstaken AB: 

Door het niet opvullen van de vacature binnen het AB t s 
het noodzakelijk geworden de taken van d e bestuursleden 
als volgt te wijzigen: 

Voorzitter/coördinator bondsbureau/ 
coörd.accommodatiezaken/ bekerkomp . 
leider. 

Secretaris 

Penningmeester/ subsidiezaken/ 
A/B-diploma's 

Afd.competitie l eide r 

Afd.Jeugd comp.leider/jeugdlicent ies / 
jeugdbekercompetitie 

Opleidingen/juridische zaken/ 
reglementen. 

Vic e-voor zitter/recreatiez ake n / 
Pe rs & Propaganda/ KSW 

T&W/Senioren licenties/zaal-materiaal 
keuring/meerkampen/afd.ontmoetingen/ 
basisscholierenkamp. 

Techni sche z aken 

Th. de Jonge 

F . Hof stede 

P . v. Iersel 

A. Jonker s 

N. v. Erp 

A. Rooymans 

F . vd. Aa 

F. Geubbels 

J. den Oude n. 
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V AARDIGHEIDSDIPLOMA'S SLAAN AAN 

BIJ DE JEUGD 

Vele jeugdleden hebben het afgelopen seizoen kennis ge
maakt met het boekje "Vaardigheidsdiploma A" . 
Een aantal jeugdleden heeft ook het examen al afgelegd, 
het diploma boven bed gehangen en het insigne op de 
broek genaaid. 
6 Mei is het boekje "Vaardigheidsdiplorna-B" uitgekomen, 
deel C is in concept gereed en kan in oktober 1984 uit
komen. 
Voor de redactie van "Mixed" was dit aanleiding om eens 
wat achtergrondinformatie te achterhalen. En bij wie 
kun je dat beter doen, dan bij de schrijver van de boek
jes, de West-Brabander Martien Verbrugge uit Putte. 

Waarom een tafeltennisboekje? 

Toen, de nu 32-jarige, Verbrugge in 1979 in de landelijke 
jeugdcommissie kwam als gevolg van het beleids-en activi
teitenplan 1981-1986, maakte hij in datzelfde seizoen het 
spelregelboekje voor de jeugd. 
Hij had reeds enige jaren ervaring met landelijke activi
teiten, want als lid van de Pers- en Propaganda commissie 
was hij belast met de organisatie van de Nationale basis
schoolkampioenschappen; ook een jeugdaangelegenheid dus. 

Het beleids- en activiteitenplan wijzigde de taak van de 
landelijke Jeugdcommissie. De "oude" landelijke jeugd
commissie besteedde veel tijd aan de topjeugd, en er 
werd nauwelijks gesproken over en voor de doorsnee jeugd 
in de vereniging, terwijl die er veel meer is, 
De cijfers uit het jaarverslag van de NTTB tonen dit aan: 
- van de ruim 16.000 jeugdleden spelen er ongeveer 13.000 

competitie. 
- van die 13.000 spelen er 700 op landelijk niveau. 
Dat wil overigens niet zeggen dat de rest van de vere
nigingen niets aan jeugdopleiding, -training of begelei- . 
ding doet. 
Er zijn vele verenigingen en ook afdelingen die heel be
wust en enthousiast met onze tafeltennisjeugd bezig zijn. 
Maar over welke middelen beschikken die bestuurders, be
geleiders en trainers om vooral de jeugd op een laag 
niveau te stimuleren voor de' tafel tennissport? 

Tot voor de komst van het vaardigheidsdiploma-A boekje was 
er voor de jeugd enkel de mogelijkheid om deel te nemen 
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aan competitie en toernooien. 
Maar v66r dat kinderen aan competitie en toernooien kunnen 
deelnemen zijn zij reeds één of twee jaar lid van een 
vereniging. Ook in de jaren voorafgaand aan de competitie 
moeten de kinderen gestimuleerd worden. 
Verbrugge benadrukt met name dit laatste: het stimuleren 
van de kinderen zelf. Een tafeltennisboekje moet geschre
ven zijn vanuit het gezichtspunt en de belevingswereld van 
een jeugdlid, zeker bij de twee jongste categoriën. 
En het moet, op een voor het kind aansprekelijke en begrij
pelijke manier, zich in zijn lievelingssport zodanig ont
wikkelen dat het er zelf ook plezier in blijft houden. 
Verbrugge geeft daarvan een voorbeeld uit de praktijk: 
Een 10-jarige landelijke jeugdspeler ziet op een nationaal 
toernooi het Vaardigheidsdiploma-A boekje liggen, bladert 
het door en laat het enthousiast aan zijn trainer zien. 
Het knaapje kon technisch natuurlijk alles wat er in het 
boekje stond en werd daar ook op gewezen door zijn trainer. 
Maar het kind was toch geboeid geraakt door de manier waar
op de oefenstof was gepresenteerd en hij zichzelf kon testen. 
Bovendien kon deze speler weer eens bij zijn leeftijdsgeno
ten horen, die hij op grond van zijn technisch kunnen, tijdens 
het beoefenen van zijn sport nooit meer ziet. 
Het is voor Verbrugge geen noodzaak dat ieder kind drie 
Vaardigheidsdiploma's bezit. 
Wel zou het zo moeten zijn dat het kind zelf beslist of het 
wel of geen diploma wil halen. 
Teveel volwassenen gaan voorbij aan de belevingswereld van 
een kind, onthouden het daarmee mogelijk een stuk spelp_le
zier . en laten de kans liggen om het "hele wezen" van het 
kind te betrekken bij zijn sport. 
Het blijft te zeer geconcentreerd op de tafeltennistalen
ten van een kind. 

Idee voor het boekje 

Als je zo gegrepen bent door dat soort gevoelens en over
wegingen ga je je ook orienteren om er bewust wat aan te 
doen. Dat heeft Verbrugge ook gedaan, tenslotte kun je er 
lang over praten, maar als niemand iets doet, komt er ook 
geen verandering in. 
Via het Ossendrechtse T.C.O., destijds O.T.C. en het Putse 
Tornado, kwam Verbrugge omstreeks 1970 in aanraking met 
tafeltennisdiploma's op de vergaderingen van de regio 
West-Brabant. Op deze vergaderingen werden op een bepaald 
moment de ideeën behandelt en bewerkt om de tafeltennis
diploma's van de vereniging Steeds Hoger TSB uit Rijswijk 
binnen de regio West Brabant te gebruiken. 
De ervaringen opgedaan in deze regio hebben onbewust een 
grote invloed gehad op de huidige opzet. 
Wat Verbrugge echter niet beviel in de West-Brabantse op
zet was de wijze van beoordelen. 
Je moest op het examen een aantal slagtechnieken goed of 
voldoende beheersen. 
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In ziJn idee moest het hulpmiddel (het boekje) een zodanige 
vorm hebben, dat het door de jeugd, in eerste instantie 
wordt gebruikt om op een vriendelijke manier wat te leren 
(het moet uitnodigen om gebruikt te worden) en niet de in
druk geven dat je een heleboel vaardigheden en kennis moet 
hebben om een bepaald examen met goed gevolg af te leggen. 
Bovendien moesten de opdrachten gemakkelijk meetbaar zijn. 
Ofschoon er ook nu termen in voorkomen als ; "de bal moet 
voldoende backspin hebben'' zijn de testen voor de kinderen 
duidelijk meetbaar. 
Tenslotte diende Verbrugge rekening te houden met de wensen 
van de trainers. Een eerste opzet van de diploma's was mis
lukt omdat de eisen zodanig strak waren gereglementeerd 
dat deze in strijd kwamen met de visies van veel trainers. 
De huidige opzet kent zoveel keuze-mogelijkheden dat de 
trainer, ongeacht zijn visie, .met deze boekjes kan werken 
en de beginnende jeugd ermee kan stimuleren. 
De keuze-mogelijkheid die in de huidige vaardigheidsboekjes 
iit, is een voorbeeld van een "vriendelijke" manier van 
presenteren van de oefenstof. 
De opzet van het boekje maakt het mogelijk, dat ook die 
jeugdleden die minder getalenteerd zijn, iets bijleren en 
zin blijven houden in tafeltennis . 
Teveel heerst de opvatting dat wanneer het geen ·echt talent 
is, dat er dan ook geen tijd en aandacht aan gegeven hoeft 
te worden. 

Er zijn 5000 boekjes vaardigheidsdiploma-A verkocht en 289 
jeugdleden hebben het examen afgelegd (waarvan 89 in Brabant) • 
Conclusies hieruit trekken vindt Verbrugge op dit moment erg 
gevaarlijk. Het A-boekj e is pas 1 seizoen in roulatie. Een 
vergelijking tussen het aantal examens voor het "oude" 
tafeltennisdiploma-A voor welpen en het nieuwe vaardigheids
diploma-A boekje is veel reeêler: het max imum aantal "oude" 
A-dirloma's uitgereikt in één seizoen is 260, terwijl dit 
eerste jaar er al 289 diploma 's zijn ui tgereikt. In verge
lijking met het aantal uitgereikte boekjes i s dit echter zeer 
gering. 
De reden ligt z.i. niet bij de kwaliteit van het boekje of 
de onwil van de jeugd, maar meer bij de organisatie van 
examens op afdelingsniveau en de bereidheid van verenigings
bestuurders om actief voor de jeugd een vervolg te geven. 
De examens van het afgelopen seizoen zijn door vele jeugd
leden van slechts enkele vereniging~n bezocht. 

Toekomst 

Voor wat betreft de vaardigheidsdiploma's is het de bedoeling 
om de drie boekjes in oktober 1984 in roulatie te hebben. 
Deel A en B zi jn reeds verschenen en deel C ligt in concept 
gereed. Dit derde boek is aanzienlijk dikker. 
De 25 teksten zijn weer iets ' moeilijker. De theorie zal waar
schijnlijk uit 9 hoofdstukken bestaan, in de vorm van vraag 
en antwoord, zoals in de eerste twee delen. Er zij ~ nu ook 



hoofdstukken die eindigen met een opdracht. Op het examen 
mogen de kandidaten niet alleen zelf de 10 praktijktesten 
kiezen, maar ook een keuze maken uit het theoriegedeelte. 

Ten aanzien van het landelijk werk zal Verbrugge 1na het 
' voltooien van dit derde boek, zich gaan verdiepen in met 

name de schoolsport ten behoeve van de Landelijke Jeugd
commissie en het maken van technische videobanden ten 
behoeve van de Landelijke Pers en Propaganda Commissie. 

Als er dan nog tijd over is hoopt Verbrugge weer eens 
actief te kunnen gaan tafeltennissen. Het schrijven van 
deze boekjes was voor hem een goede reden om 3 jaar niet 
actief te tafeltennissen • . Over 5 jaar zullen we weten of 
het de moeite waard is geweest. 
Verbrugge denkt van wel. 

Succes en bedankt voor de informatie. 

Wil vd. Bragt. 

beker 

Progra1n1na 

Programma bekerkompetitie seizoen 1983/1984 - eerste ronde 

Never Despair 1 
Red Star'58 l 
Hotak'68 l 

Deso l 
Belcrum l 
Nikon 3 

Nikon 2 De Meppers 1 
De niet genoemde teams zijn voor de eerste ronde vrijgesteld. 

Achilles'68 1 Veldhoven l 
B.T.T.C. 1 Renata 1 
Geldrop 1 O.T.T.C. 2 
Nikon 5 Geldrop 2 
Jeep l Nikon 4 
O.T.T.C. 3 Kadans l 
Kadans 2 Nikon 6 
Renata 2 R.K.C. 1 
Taveres l De Meppers 2 
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Veldhoven 2 
Vice Versa'64 1 
Belcrum 2 
Deso 3 
Hotak'68 2 

T.T.C.V./Rath 2 
De Kuub 1 
The Back Hands 1 
Smash'70 1 
T.c.s. i 

Vice Versa'Sl 2 Deso 2 
Vrijgeloot voor de eerste ronde: Vice Versa'Sl 1 

Vice Versa'Sl 3 
T.C.S. 2 
Red Star'58 2 
Vice Versa'Sl 5 
The Back · Hands 2 
Luto 2 
Fijnaart 1 
Vice Versa'Sl 7 
O.T • .T.C. 4 
Jeep 2 
Never Down 1 
Jeep 4 
Never Despair 2 
O.T.T.C. 5 
Veldhoven 3 
Flash 3 
Kadans 4 
Flash 5 
Flash 7 
Kadans 6 
Veldhoven 5 
Taveres 4 
Kadans 8 
Taveres 2 
Geldrop 3 
Taveres 6 
Geldrop 6 
De Meppers 3 
Nikon 8 

Deso 4 
Vice Versa'Sl 4 
Vice Versa'Sl 6 
Fijnaart 2 
Vice Versa'Sl 8 
Red Star'58 3 
Hotak'68 3 
Het Markiezaat 1 
Jeep 3 
R.K.C. 2 
Jeep 6 
T.T.C.V./Rath 3 
Jeep 5 
Kadans 7 
Kadans 5 
Taveres 3 
Flash 6 
Geldrop 4 
De Meppers 5 
De Meppers 4 
Flash 2 
Flash 4 
De Kuub 2 
Veldhoven 4 
Kadans 9 
Geldrop 5 
Taveres 5 
Nikon 7 
Veldhoven 6 

De niet genoemde teams zijn voor de eerste ronde vrijgesteld. 
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Mixed (te spelen vóór 8 december 1983} 

Jeep l Red Star'58 2 
Vice Versa'Sl 2 - Belcrum 1 
Alle overige teams zijn voor de eerste ronde vrijgesteld. 

Dames (te spelen vóór 19 januarie 1984) 

De beide finalisten van vorig seizoen, Vice Versa'51 1 en O.T.T.C.l, 
zijn voor de eerste ronde vrijgesteld. 
De overige deelnemende teams spelen in de eerste ronde in poules van 
4, welke als volgt zijn ingedeeld: 
Poule l Poule 2 
Luto 1 Red Star'58 1 
Smash ' 70 l Flash 2 
Hotak ' 68 1 T.T.C.V/Rath 1 
Red Star'58 2 De Meppers 1 

Luto 1 
Smash'70 1 
Red Star'58 l 
Flash 2 
Achilles'68 1 
Stiphout l 
Hotak' 68 1 
Red Star'58· 2 
T.T.C.V./Rathl 
De Meppers 1 
Taveres 1 
Flash l 
Luto 1 
Hotak'68 1 
Red Star' 58 l 
T.T.C.V./Rath l 
Achilles'68 1 
Flash 1 

Red Star'58 2 
Hotak' 68 1 
De Meppers 1 
T . T.C.V./Rath 1 
Flash 1 
Taveres 1 
Luto 1 
Smash'70 1 
Red Star' 58 1 
Flash 2 
Achilles '68 l 
Stiphout 1 
Smash'70 1 
Red Star'58 2 
Flash 2 
De Meppers 1 
Stiphout 1 
Taveres 1 

Poule 3 
Achilles'68 1 
Stiphout 1 
Taveres 1 
Flash 1 

De teams die op de 
de kwart-finale 

plaatsen 1 en 2 eindigen in de poule gaan over naar 

' TOERNOOI RED STAR 58 

EEN NIEUWE NAAM VOOR EEN BEKEND TOERNOOI 

In Goirle werd door de T.T.V. Red Star'58 voor de negende 
keer een toernooi georganiseerd. Was de naam voor het toer
nooi 8 jaar achtereen "He,t A.vd.Mei jstoernooi''; dit jaar 
was de naam gewijzigd in het "Assurisk-toernooi". 
Een teleurstellend feit was, dat tot onze grote verbazing 
geen juli-nummer van "Tafeltennis" werd uitgebracht, zodat 
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we geen inschrijvingen kregen van verenigingen buiten de 
verenigingen uit de 5 afdelingen in de convocatie genoemd 
(toch een schadepost van ca. t 500,-). 
Het toernooi zelf was zeker bij de heren sterk bezet. 
Er hoefde geen klasse te worden samengevoegd. 
De inschrijving bij de dames bleef qua sterkte en aantal 
toch wel sterk achter. 
Met een totaal van ~ 860 inschrijvingen werd op 36 tafels 
een goed tijdschema afgewerkt. Enkele opvallende feiten 
waren de uitschakeling van E. Winnubst, reeds in de poule 
bij de heren A door K. de Vries. 
In de kwart-finale van de Sl verloor dezelfde E. Winnubst 
van notabene aspirant Theo Boon. 
Bij de dames A/B zorgde E. Noor voor een verrassing door 
A. Kersten reeds in de poule uit te schakelen. 
Al met al qua niveau een zeer goed toernooi; alleen het 
aantal inschrijvingen mocht wel wat hoger. 
Het warme weer en niet tijdig verschijnen van "Tafel
tennis" hebben aan dit aantal zeker niet positief gewerkt. 

Toernooilei~ing Red Star'58. 

DE UITSLAGEN 

A. 1. W. Eegman M.Z. 2 . K. de Vries M.Z. 
B. 1. F. Boute Nikon 2. w. Jurriëns Irene 
c. 1. D. v. Iren M.Z. • 2. W. Knaap T.T. 
D. 1. H. Beukert M.Z. 2. J. Roeland Effect'71 
E. 1. w. Heestermans W'64 2. E.v.Veenendaal Nikon 
F. 1. M. Galema Nik on 2. J. Aartsen Tanaka 
G. 1. T. Cao Tanaka 2. W.Vervaart Tanaka 
H. 1. K. v. Aerle Helmond 2. te Kamp Zwaantjes 
Sl 1 . J. Verhulst J.C.V. 2. J.H.Bomhof M.Z. 
S2 1. E.v.Veenen-

daal Nikon 2. J. Mertens Tanaka 
S3 1 . T.v. Cao Tanaka - 2. M. Galema Nikon 

Dubbel 

A. 1. vd.Sande/Hendriks JCV - 2. Bomhof /de Vries M.Z. 
B. 1. Cuypers/v.Kempen OTTC- 2. Jurriëns/Römgens Irene 
c. l. Schoenmakers/ Deso/- 2 . Geldof/v. Iren M.Z. 

Pruis sen Luto 
D. 1. vd.Zande/ Mep- 2 . Goormachtig/ Arne-

vd. Boog art pers - v. Belzen muiden 
E. l. Klerkx/Heestermans W'64- 2 . v.Elzen/Wellens W'64 
F. 1. Bisschof f /de Beer Si os - 2. Plugers/Damka Helmond 
G. 1. Verhoof /Donders Red 2 . Cao/v. Tran Tanaka 

Star -
H. 1. v.Aerle/Verbrakel Helmond 2 . Franken/Guitjens Meppers 
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Dames 

A/B 1. I.v.Osselaar 
C. 1. P. de Krijger 

A.Vermeulen 
H. vd. Berg 
I.v.Osselaar 

D/E 1. 
FGH 1. 
Sl 1. 
S2 1. M. Kuypers 

Dubbel 

M.Z. 
Red 
Star 
Meppers
Nikon -
M.Z. 
Stiph.-

ABC 1. Boute/v.Deurzen Irene/ 
PSV/C 

DEH 1. Vermeulen/ 
Verhulst 

Jongens 

Jun.AB 1. M. Manders 
1. P.Baremans 

P. Roeland 
c 

Asp.AB 1. 
c 1. L.v.Grunsven 

M.vd.Vorst 
B.v . Geffen 

Pup AB 
c 

Welp. 
Jeugdl 

2 
3 

Dubbel 

1. 
1. 
1. N. Heeren 
1. E. Roeland 
1. P. Baremans 
1. M.vd.Vorst 

Meppers 

PSV/C 
B.Hands 
Effect 
OTTC 
B.Hands 
Nev.Desp. 
B.Hands 
Effect 
B.Hands 
B.Hands 

Jun. 1. Roeland/ Effect 

Asp. 1. 

Pup/welp. 
1. 

Roeland 
Noor/Nelissen OTTC 

2. c. Boute 
2. J. Segers 

2. c.verhulst 
2. A. Jansse 
2. A. Kersten 
2. H.vd. Berg 

2. vd.Berghe/de 

Irene 
Stiphout 

Meppers 
Goes 
M.Z. 
Nikon 

Krijger Red Star 

2. Jansen/Vos Zwaantjes 

2. R. Schuyers OTTC 
2. W.Cheng Temhee Nev.Desp. 
2. F.v.Sprang Irene 
2. C.Wittenberg Cevelum 
2. M. v.Bruel Scaldina 
2. K. Sengers Bergeyk 
2. F. de Wit PSV/C 
2. R.Schruyers OTTC 
2. O~Eggermond S.A.R. -' 72 
2. L.v.Grunsven OTTC 

2. Baremans/vd. 
Vorst Back Hands 

2. Wolters/ 
Wittenberg Cevelum 

2. v. Sprang/ Ossenblok/ 
v.d. Vorst BackHands Schuurman Irene 

Meisjes 

Jun AB l. 
c 1. 

M. Cornelis 
A.vd.Broek 

Asp AB 
c 

Pup AB 
c 

Welp 
Jeugd 

1. J. Rouw 
1. A. Timmermans 
1. M. Timmermans 
1. F. Houterman 
1. J. v.Sprang 
1. A. v.d.Vijver 
2. J. Rouw 
3. N. Liebrechts 

Tanaka 
Nev.D. 
Effect 
JCV 
JCV 
M.Z. 
Irene 
Aloysius 
Effect 
Irene 

2. A.vd. Vijver 
2. M. de Haan 

Aloysius 
MTTV 

2. 
2. 
2. 

E. Schuurman Irene 
N.v.Eekelen Nev. Desp. 
P. Boute Irene 

2. N. Liebrechts Irene 
2. A. Kuss e Arnemuiden 
2. E. Schuurman Irene 
2. A. vd.Broek Nev. Desp. 
2. A.Timmermans JCV 
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Dubbel 

Jun. 1 • v.Schelt/Keyzer 

Asp. 1. Rouw/Schuit 

Pup/ 
welp 1. Goormachtig/ 

Pijl 

Verenigingsprijs 

1. Middelburg Zuid 
2. Irene 
3. Back Hands 
4. Effect'71 
5. Tanaka 

REN ATA: 

Belcrum 

Arnemuiden 

Arnemuiden 

32 punten 
27 punten 
23 punten 
22 punten 
20 punten 

2. 

2. 

2. 

Roeland/de Buck 

Timmermans/ 
Timmermans 

Kusse/Schuit 

NA 25 JAAR WEER ALS HERBOREN 

Effect'71 

JCV 

Arne-
mui den 

Op 22 oktober viert de Eindhovense tafeltennisvereniging 
Renata het feit dat 25 jaar geleden de eerste tafeltennis-
activiteiten startten. 
In hun nieuwe accommodatie aan de Greefstraat in Eindhoven, 
liepen voorzitter Huub v. Hout en bestuurslid Gerard Kusters 
deze jaren nog eens door. 
De redactie van Mixed tekende de volgende feiten en her
inneringen op. 

Voetbal en tafeltennis 

Het voetbalseizoen van 1958 was nog maar enkele weken oud 
of de actieve Gestelse voetbalclub Veloc richtte ook een 
tafeltennisafdeling op. Veloc was een van de vele Eindhovense. 
katholieke, voetbalverenigingen die aan het eind van de 
opbouwjaren, na de oorlog, zijn sportactiviteiten uitbreid-
de om meer jeugd van de straat te houdèn. 
Aanvankelijk was een caf ezaal het speellokaal van de 
recreêrende voetballers. Maar di geestelijke adviseurs stel
den al spoedig de patronaatszaal van de Lambertuskerk in 
Gestel beschikbaar. 
Men startte met een contributie van f 0,35 in de week. 
Vijf jaren heeft men zo onder de naa~ Veloc in de tafel
tenniswereld bestaan. 
De eerste competitiewedstrijden, in NTTB-verband, werden · 
in het seizoen '61/'62 gespeeld. 
De vereniging had toen 24 leden. Eind'63 ontstonden er ver
schillen van inzicht tussen het bestuur van de voetbalver
eniging en het bestuur van de afd. tafeltennis van de voet
balvereniging. De tafeltennissers stapten op en begonnen 
een eigen vereniging. 
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Ove~tgens waren dat er niet zoveel, 3 of 4 leden slechts, 
want voor velen bleef voetbal toch de hoofdsport. 
De club kreeg toen ook een andere naam, op voorstel van 
Huub van Hout die aanvankelijk als "commissaris'' in het 
bestuur zat, maar later tot voorzitter werd gekozen. 
In de handgeschreven notulen, die staan in het vergader
boek, dat sinds de oprichting is bijgehouden, vinden we 
de argumentatie voor die naam: 
"Renata" is latijn voor wherboren", een toepasselijke 
naam voor een op nieuw opgerichte club. Maar "Renata" 
was ook de naam van de siaarenzaak van Huub v. Hout (;!) 
Het bestuur ging akkoord n'let de nieuwe voorwaarde dat 
v. Hout f 50,- zou schenken aan de vereniging . 

Moeilijke tijden 

Rond '65 beleefde Renata moeilijke tijden. Vooral finan
cieel gezien. Het ledenaantal was nauwelijks gegroeid. 
De leden die er waren betaalden hun contributie slecht. 
Op een jaarvergadering werd besloten een kienavond te 
organiseren die de nodige financieën moest opleveren. 
Zou dat niet lukken dan was de vereniging gedoemd zich op 
te heffen. 
De leden die kwamen spelen, moesten bij binnenkomst eerst 
hun wekelijkse contributie betalen, eerder mochten ze niet 
binnen. 
v.Hout vervulde toen in zijn eentje alle bestuursfuncties. 
De kienavond slaagde. 
Men had weer wat financiele armslag. 
Het tafeltennishart van de l eden had toch de doorslag ge
geven. Men kon zijn geliefde sport weer blijven beoefenen 
in competitieverband . 
Want ondanks het kleine ledental, van die tijd, speelde 
men toch op behoorlijk niveau. 
In '69 had men 3 Herenseniorenteams en l Dames t eam in de 
competitie. Het eerste team speelde in de le klasse, en 
heeft eigenlijk nooit lager gespeeld dan de tweede klasse. 
Dit seizoen komt Renata ui t in de landelijke vijfde divisie. 
Bij het 12~ jarig bestaan, het ledental was inmiddels uit
gegroeid tot ~ 30 leden, organiseerde men een demonstratie
wedstrijd tussen de ereklassers Jan Suiskens en Peter Pero .. 
Een sigarenfabrikant zag wel brood in die sport en schonk 
de vereniging shirtjes. 
De sponsor is er nog steeds. 

Zaalproblemen opgelost 

De patronaatszaal bij de Lambertuskerk, was eigendom van de 
kerk. Een kerk die reeds enkele jaren gesloten is. De 
vereniging kon er niet altijd over beschikken en maakte 
ook nog wel eens kleine inc~denten mee. De b e heerder kon het 
wel eens in zijn hoofd halen om midden onder een wedstrijd 
iedereen de zaal uit te sturen. En als iedereen, na veel 
gemopper, buiten stond, zei hij: "Nou hebben jullie gez ien 
wie hier de baas is. Kom er maar weer in". 
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Ook het verbruik van consumpties aan de bar gaf bij het 
afrekenen nog wel eens problemen. 
Kortom, men wilde wel naar een eigen ruimte. Directe 
aanleiding was een forse huurverhoging. 
Er werd een advertentie geplaatst in de krant met de 
tekst: "tafeltennisenthousiastelingen zoeken ruimte om 
de jeugd van de straat te houden". 
Er kwamen vele reacties ..•. allemaal van makelaars, met 
gebouwen waarvoor forse bedragen per maand moest worden 
betaald. 
Uiteindelijk heeft men toch iets gevonden voor een be
taalbare prijs. 
Door zelfwerkzaamheid van de leden heeft men in begin 
'82 de 225 m2 speelklaar gemaakt en ruimte gelaten om te 
ontspannen met de nodige drankjes. 
Een fraaie ruimte waar permanent twee tafels staan voor 
de competitie en vier tafels om vrij te spelen. 

Het ledental is in dat jaar flink gegroeid. 
Voor het eerst is er ook een behoorlijke ~anwas van jeugd. 
± 15 Jeugdleden heeft men nu, en men overweegt in de 
volgende competitie ook enkele jeugdteams toe te voegen 
aan de 13 seniorenteams en 2 damesteams. 
De zekerheid over de eigen accommodatie heeft ook zijn 
uitwerking gehad op de prestaties. Vorig jaar werden de 
eerste drie herenteams en het eerste damesteam kampioen. 

Toekomst 

v. Bout kijkt met vertrouwen naar de toekomst. De trainingen 
van de jeugd zijn gestart. 
Er zijn enkele oude en jonge "toppers" uit Eindhoven lid 
geworden. De sfeer is prima en het feit dat men iedere. 
avond terecht kan om te spelen bevordert de tafeltennis
prestaties nog meer. · 
Bovenal blijft echter de gezelligheid staan. Men streeft 
geen hoge prestaties na, ziet wel waar men komt, en men 
wil zich ook niet "verkopen" aan een sponsor. 
Het is begonnen met gezellig wat tafeltennissen. Dat is 
het nu nog en dat dat zal zo moeten blijven, ofschoon men 
best fanatiek wil spelen als men eenmaal achter de tafel 
staat. 

Succes met de vereniging, bedankt voor de informatie. 

Wil vd. Bragt , 
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BRABANTSE JEUGD A/B MEERKAMPEN 

EINDUITSLAG FINALE BRABANTSE JEUGD A/B MEERKAMPEN, seizoen 1983-1984 

Meisjes junioren Jonoens Junioren 

1. c v.Deurzen PSV/C 7 1 . J. Verhulst JCV 7 
2. G. Roggeveen Achilles 5 2. R. Paetzel JCV 5 
3. M. Bakermans PSV/C 5 3 . K. Emck PSV/C 4 
4. A. v. Nuland OTTC · 4 4 . E. Kuiper Ho tak 3 
5. s. Bult PSV/C 3 5. R. Schuyers OTTC 3 
6. Y. de Prenter Ho tak 3 6 . G. v.Dooren Back H. 3 
7 . c. Verhulst Meppers 1 7 . A. Welten Meppers 2 
8. T. Quireijns Tornado 0 8 . J. de Bijl PSV/C 1 

Meisjes aspiranten Jongens aspiranten 

1. M. Vreeken Tornado 6 1. F. Boute Nikon 7 
2. E. Schuurman Irene 4 2 • H. Nelis sen OTTC 5 
3. J. vd. Heyden TCS 4 3. T. Boon PSV/C 5 
4. E. vd. Heyden Irene 4 4 . F. v. Sprang Irene 5 
5. M. Musters Markiezaat 4 5. R. vd. Vorst Back H. 3 
6 . P. Franke Tornado 4 6. P. Mand ers PSV/C 2 
7. M. vd. Vorst 21 1 7. M. v. Kuyk Irene l 
8. K. Appels Ho tak 1 8 N. v. El zakker Ho tak 0 

Meisjes pupillen Jongens pupillen 

1. E. Noor OTTC 7 1. J. Huigen Eotak 7 
2. M. Timmermans JCV 6 2 . F. Hof stede Ho tak 6 
3. J. Meeus Ho tak 4 3. R. Ossenblok Back H. 4 
4. M. de Bil Tornado 3 4. M. v. Lakwijk Ho tak 4 
5. P. Boute Irene 3 5. J. v. Lier JCV 3 
6. s. Kemps v.v. '64 3 6 . M. vd. Vorst Back H. 3 
7. J. Dijstelbloem Geldrop 2 7. E. Oerlernans TCS l 
8. B. Koning PSV/C 0 8. E. Prince Nev.Down 0 

Meisjes welpen Jongens we l pen 

1. Y. v. Sprang Irene 1. F. de Wit FSV/C 7 
2. c. v. Doorn OTTC 2 • M. Heer en Back H. 6 
3 . B. de Bruyn Ho tak 3 . H. Schuurman Irene 5 
4. c. Otten PSV/C 4. F. Sprang .Alico 4 
5 . D. Lodewijks PSV/C 5. T. Jansen Hotak 3 

D. Mand ers PSV/C 6. M. v. Schayk OTTC 2 
7 . A. Dam v.v. '51 7. J. Duys v.v. '64 l 

M. vd. Bussche TC0'78 8. B. Schraven Nev.Desp.O 
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16 HERTOGSTADTOERNOOI VOOR 

JOS VERHULST EN CISCA BOUTE 

Ook in Brabant begint de jeugd de plaats in te nemen van de 
oudere ervaren spelers, het 16e Vice Versa'64 toernooi is 
daar een voorbeeld van. · 
Jos Verhulst, de jeugdinternational van J.C.V. uit Vught was 
in 's Hertogenbosch te sterk voor Peter Daas (Luto), Jos 
Hendriks (JCV), William Cuypers (OTTC) en Bomhof van Wilno. 
Zowel in de A als de Sl klasse een eerste plaats. 
Bij de dames was Ciska Boute de sterkste in de A en Sl klas
se door van P. de Krijger (Red Star'58) en K. Verbrugge van 
Hotak'68 te winnen . 
Ook de jeugd was zeer sterk bezet en er werd goed gespeeld. 
Jammer was het dat er enkele halve finalisten niet in het 
bezit waren van een licentiepas en zodoende naar de kleed
kamer moesten. 
309 deelnemers zorgden voor ca. 811 inschrijvingen. 
De toernooidag verliep vlot zonder strubbelingen en 
storingen, het schema werd goed aangehouden zodat iedereen 
op de geplande tijd zijn/haar wedstrijden èpeelde, in totaal 
841 partijen. 
Met dank aan de medewerkers en deelnemers voor de goede en 
sportieve medewerking. 

Bestuur Vice Versa'64. 

UITSLAGEN HERTOGSTADTOERNOOI. 

Dames enkel 

A/B C. Boute(Irene}-C.Verbru~~e (Hotak'68) 21-23 21-17 21-18 
D/F M.Bakerrnan(PSV/C)-S.Bult(PSV/C) 17-21/21-11/21~12 
Sl C.Boute(Irene)-P.de Krijger (Red St. '58)21- 7/20-22/21-12 
S2 M.Bakerrnans(PSV/C)-S.Bult(PSV/C) 21-18/21-16 

Dames dubbel 

P . de Krijger-R.vd.Bergh e(Red Star ' 58)/ 
C.Boute-(Irene)-H.Loerakker(CJC) 21-18/20-20/21-19 

Heren enke.l 

A 
B 
D 
E. 
c 
F. 
G. 
H 
Sl 
S2 
S3 

J.Verhulst(JCV)-P.Daas (Luto) 21-17/21-19 
R.Bogaard(Red Stars)-J.Cardinaal(Red St)20-·22/12-21 
T.v.Veghel(Red St.)-M.Maar (SAR) 21-13/21-15 
J.Ceelen (TTCV/R)-W.Vlamings(Stiphout) 21-16/21-19 
D.v.Iren (Mid.Z)-A.Giessen (Red Stars) 21-19 / 21-18 
O.Luif('t Batje)-M.Swinkels (JCV) 21- 8 / 21-17 
T.Roelands(Geldrop)-R.v.Hiele (Kr.K. '8 1 )21-18/21-17 
K . de Louw (TTCV/R)-E. y rij (RKC) 21-10 / 21- 8 
J.Verhulst(JCV)- W.Cuypers (OTTC) 21-17/21-23/21-19 
J.Maas (SAR)- J. 't Hooft (SAR) · 20-22/21- 7/21-16 
R. op 't Veld(Nikon) F.Dankers (PJS) 21-13/21-13 
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Heren dubbel 

ABC 

DE 

F 

GH 

F.Boute-H.Hennekens(Irene-Nikon/ 
J.Bomhof-B.v.Iren (M.zuid) 
R.v.Houtum-R. den Otter (PJS)/ 
P.Lommers-P.Rademakers (Looping) 
M.v.Grinsven-P.v.Berkel(TTCV/R)/ 
S.Damka-H.Plugers (Helmond'57) 
B.v.Breugel-W.vd.Donk (Zwaantjes)/ 
P.Boonen-H.vd.Boogaart (De Meppers 

21-23/21-19/24-22 

21-14/19-21/21-15 

21- 9/21-15 

12-21/21-14/21- 8 

Jun.AB F. Janssen(S.Avanti}-Th.Kernpen (R.St.) 23-21/22-20 
Jun C J.Geraets (Meppers)-M.Blankendaal(VV'64)21-15/21-19 
Asp AB J. Rouw (Effect' 71) -P. Steinbusch (S. lwanti) 21-14/21-1 7 
Asp C I.v.Eekelen(Nev.Oesp)-S.v.Helden(OTTC) 21-19/21-17 
Pup/Welp.M.Timmermans(JCV)-I.v.Kempen(Red Star) 21- 8/21-13 
Jeugd 1 F.Janssen(S.Avanti)-F.Steinbusch(S.Av.) 15-21/21-19/21-17 
Jeugd 2 J.Rouw(Effect'71)-G.vd.Berg (21) 21-15/21-15 
Jeugd 3 S.Kemps(V.V.'64)-Y. v.Kempen 21-16/21- 9 

Jun.AB 
Jun C 
Asp AB 
Asp.C 
Pup. AB 
Pup.C 
Welp. 
Jeugd l 
Jeugd 2 
Jeugd 3 

K.v.Kempen-F.Janssen (Red Star-S.Avanti)21-19/19-21/20-22 
A.Findels-P.Steinbusch(S.Avanti) 

L.Jongenelen(PSV/C)-N.Boon (JCV) 21-13/17-21/21-16 
R.Elberts(JCV)-P.Thielen (TTCV/R) 21-19/21-14 
H.v.Kuyk(Red Star)-P.Noor (OTTC) 21-13/22-20 
R.v.Grunsven(OTTC)-R.de Gier (Alw.F.) 21-12/21-17 
H.vd.Gaarden(PSV/C)- Winnaar van de finale poule. 
K.Sengers(Bergeyk)-B.v.Geffen(N.Des.) 21-17/17-21/21-17 
J.Duys(V.V. '64)-M.v.Schayk(OTTC) 21-12/19-21/21-19 
P.Roeland(Effect'71)-J.de Bijl (PSV/C) 21-12/21-11 
O,Eggermont(SAR)-M.Breul(Schaldina) 21-16/21-14 
L.v.Grunsven (OTTC)-M.Stienstra(Red St) 21-23/21-16/21-15 

Jun. E.Roeland-P.Roeland(Effect'71)/ 
R.vd.Loo-M.Thoolen (Linne) 

Asp. H.Nelissen-P.Noor (OTTC)/ 
M.v.Kuyk-M.Stienstra (Red Stars} 

Pup.welp.M.Breul-M. de Rijk (Schaldina/Wilno)/ 
J.Duys-S.v.Kuyk (V.V. '64/Red Star) 

VERENIGINGSPRIJS 

1. Red Stars Venray. 

15-21/21-14/21-17 

13,21/21-16/21-18 

21-11/23-2 1 
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NIET VERGETEN 
In te schrijven voor de senioren-licentie meerkampen. 
Voor 1 november het inschrijfformulier in te leveren 
bij: Marij ten Dam 

Bessenvlinderstraat 159 
5641 ED Eindhoven. 

Nieuws in 't kort 
IRENE-CUP 

IRENE-CUP: ---------- één heren~ en één damestienkamp tussen de 
beste spelers en speelsters van Zuid-Nederland . 

Datum: 22 januari 1984. 

10.00 uur. 

Plaats: Tafeltenniscentrum Irene, Insulindestraat 3 
te Tilburg. 

JOHAN DEN OUDEN GETROUWD 

Op 15 oktober is AB-lid, (Technische zaken) Johan den 
Ouden in het huwelijk getreden met Carla Derksen. 
Het jonge paar gaat wonen op de Paus Joanneslaan 42, 
4641 BT Ossendrecht. 

TWEEDE RONDE EUROPA-CUP II 

Nikon Valkenswaard heeft voor de tweede ronde van het 
Europa-cup II toernooi een uitwedstrijd geloot tegen 
het Hamburgse Hohenhorst. 
De wedstrijd moet v66r 30 november gespeeld zijn. 

DANKBETUIGING 

De feestviering van het 40-jarig jubileum van onze verenig
ing in het weekend van 27-28 augustus j.l. is een geweldige 
happening geworden. 

Zowel de receptie op zaterdagmiddag, die door ruim 350 
personen bezocht is, alsmede de mammoet barbeque op zondag
middag met bijna hetzelfde aantal personen met daarop aan~ 
sluitend de feestavond in ons eigen home, kenden -mede dank
zij het ons goed gezinde weer- een organisatorisch uitste
kend en bijzonder gezellig ~eanimeerd verloop. 

Tot het welslagen van dit voor ons onvergetelijk verenigings
weekend heeft ook U bijgedragen, en wel door Uw aanwezigheid 
op de receptie, Uw schriftelijke felicitatie, Uw cadeau, Uw gift, 
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bloemen, of samengevat Uw blijk van waardering en mede
leven voor onze vereniging. 

Of schoon wij graag iedereen persoonlijk hadden willen 
bedanken, kunt U begrijpen dat dit een onmogelijke op
gave voor ons is en daarom willen wij u langs deze 
-helaas wat minder symphatieke- weg hartelijk dankzeggen 
voor uw getoonde belangstelling in onze vereniging, het
geen ons zeer goed gedaan heeft en voor ons een nog 
grotere stimulans en uitdaging is om op de ingeslagen 
weg verder te gaan. 

Nogmaals, iedereen en allemaal hartelijk dank. 

Met sportieve groet, 

Tafeltennisvereniging IRENE 

Wim Schuurman 
Voorzitter. 

Uit de clubbladen . ~ "-
/ 

·. 
~ · , 

in de Mixed " ,; 

TTV Irene uit Tilburg heeft een fraaie Informatie-folder 
uitgebracht, waarin de vereniging wordt gepresenteerd, 
en informatie over speeltijden, contributie etc. wordt 
gegeven. 
Het clubblad "Irene's Sirene" vermeldt het bestaan van 
een vacature-bank. 
Er zijn nog twee vacatures j_n conunissies. 

"Van de groene tafel" van OTTC uit Oss h e eft op een 
kaart van Nederland aangegeven waar het "OTTC-blauw" 
allemaal te zien is in dit competitie-seizoen. 
Een indrukwekkend overzicht , met als noordelijkste plaat
sen Alkmaar en Zwolle. 

"De Schuiver", het clubblad van de St.Annalandse ttv 
Smash'76 vermeldt dat van de opbrengst van de braäerie 
een tafeltennisrobot is gekocht. 

TTV BSM uit Dongen heeft een jeugdvergadering gehouden, 
waarvoor de jeugd met de ouders was uitgenodigd. 

Het clubblad van TTC Bladel heeft een ui t neembare overzich
telijke activitei t en agenda opgenomen , als extra service 
voor de leden. 

De jeugdleden van TTV Sios uit Roosendaal hebben een bui
tenlandse reis gemaakt. Phantasialana in Brilhl was het reis-
doel. . 
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ATTC'77 uit Aarle-Rixtel gaat bezuinigen: 
omdat de subsidies minder worden en de zaalhuur omhoog gaat, 
is op één speelavond de zaal alleen tijdens de competitie 
in gebruik. 

"Kadans Serveert" van TTV Kadans uit Best vermeldt verheugd, 
dat de 2e fase van de ingebruikname van de eigen ruimte, 
drie maanden eerder start dan gepland was. 

De 107e "Netfout", clubblad van JCV uit Vught, heeft een ge-
heel nieuwe opmaak. ~-
Een prettig leesbaar blad, met dui9.elijke foto's. 

"Smashparade" van TTV Het Markiezaat uit Bergen op Zoom, 
roept jeugdleden op, om lid te worden van de jeugdcommissie. 
Tot nog toe zaten er alleen senioren in. 

TTV RKC uit Waalwijk verandert van naam. De Algemene 
ledenvergadering besloot de naam TTV Waalwijk te kiezen. 
"RKC " gaf teveel de indruk dat men een binding had met 
de voetbalvereniging, terwijl die er niet is. 

BESTUURSWIJZIGINGEN 

STIPHOUT 

Secretaris: 

Treffers'68 

Secretaris: 

Hr. George Hendriks 
Thorbeckestraat 20 
5707 JJ Helmond 
Tel.:04920-42898 

Andr. Hoeks 
Loonseweg 12b 
5527 AC Hapert 
tel.: 04977-5569 

WINTERCIRCUIT IN GOIRLE 

RKC 

~E2~~:!:~~E2~~!:E2!: 
C.G.C.M. Rombouts 
Baardwijksestraat 3 
5142 WC Waalwijk 
tel.: 04160-33061 

't Batje 

~~~~:!:~~~E2~!:~E 
J.C. Vermeulen 
Sluisstraat 50 
5462 CB Veghel 
tel.: 04130-51154 

Op 13 november komt de Nationale Dames- en Herentop naar 
Goirle voor de hoofdronde van het Wintercircuit. 
De wedstrijden worden gespeeld in de Frankenhal in Goirle 
en beginnen om 10.30 uur. 
De organisatie is mede in handen van Red Star'58 
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