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JAARGANG 30 Nurome:P 8 November 1983 

van de 

redactie 

Op welk tijdstip U deze "Mixed" kunt lezen is deze maand 
erg onzeker door verschillende factoren: ziekte bij het ver
werkingscentrum, en de acties van de posterijen. 
Deze laatste factor is er ook de oorzaak van dat de inhoud niet 
actueel kan zijn: als U dit leest is mogelijk een Brabants 
team de eerste Nederlandse Herfstkampioen, zijn er Brabantse 
vertegenwoordigers succesvol geweest op toernooien. 
Hiervan kunt U in deze Mixed niets lezen, helaas. 
Hopelijk wordt het volgend jaar beter. 
Een ding is wel zeker, dit is de laatste redactionele Mixe d 
van 1983. 
Het is hopelijk niet te laat qm U prettige feestdagen te 
wensen en een goede start in het nieuwe jaar,en succes op de 
Brabantse kampioenschappen. 
Eind Januari is er weer een Mixed. 
Veel leesplezier 

Wil v.d. Bragt, 
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of ficiele 

mededelingen 

BONDSRAADVER~ADERING. 

Op 29 oktober j.l. werd in Utrecht de najaars-bondsraadvergadering 
gehouden. ~ 

Er stonden op de agenda enkele punten en voorstellen die, zo zij 
door de bondsraad zouden worden aangenomen, nogal vergaande 
konsekwenties met zich zouden meebrengen. 

1. Geschèiden dames/heren, jongens/meisjes-kompetitie: 
Dit gegeven, dat al jaren de gemoederen bezig houdt, stond voor 
de zoveelste keer op de agenda. Wie de ontwikkelingen op de 
voet heeft gevolgd weet dat in de voorjaarsvergadering een 
voorstel van de afdel i ng Amsterdam is aangenomen, hetwelk in
hield dat de afdel i ngen geheel werden vrij gelaten in de kompe
ti tieopzet. 
Het hoofdbestuur weigerde dit besluit echter uit te voeren. 
Een op zich onjuiste, doch gezien de ·voorgeschiedenis wel be-
grijpelijke zaak. · 
Naar aanleiding hiervan werd in juni een extra bondsraadverga
dering ingelast. 
Door de afdeling Brabant is toen een motie ingediend, waarbij 
het in mei genomen besluit werd opgeschort tot de najaarsver
gadering en het hoofdbestuur de opdracht kr8eg in de najaarsver
gadering met een uitgewerkt voorstel te komen, daarbij rekening 
houdende met de wensen van de afdelingen. 
Dit voorstel tot wijziging van art. 4 C.R., ingediend door het 
hoofdbestuur, kwam slechts in zeer geringe mate tegemoet aan de 
afdelingswensen, reden voor de afdeling Brabant op dit voorstel 
een amendement in te dienen. 
Na uitvoerige diskussie is het hoofdbestuursvoorstel, inclusief 
het door ons ingediende amendement, met ruime meerderheid door 
de bondsraad aangenomen. 
Wat nu zijn de konsekwenties?. 
~- dames die in de voorjaarskompetitie 1984 uitkomen in enige 

herenkompetitie kunnen, indien zij daardoe de wens uiten 
blijven uitkomen in de herenkompetitie tot maximaal in de 
hoogste afdelingsklasse. 
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Komen ZlJ in een later stadium uit in een dameskompetitie, 
dan vervalt dit recht. 

b. verenigingen die , niet meegerekend de onder pilint a bedoelde 
uitzonderingen, nog geen dames resp. meisjesteam kunnen 
vormen (dit kan het geval zijn bij l, 2 of 3 dames/meisjes) 
of waar sprake is van een groot verschil in speelsterkte, 
zulks ter beoordeling van het afdelingsbestuur, (dit kan het 
geval zijn bij 4 of 5 dames/meisjes) kunnen voor maxiaal 2 
dames/meisjes bij het afdelingsbestuur dispensatie-aanvragen 
worden ingediend om uit de komen in de herenkompetitie (alleen 
dames) c.q. de jongenskompetitie (alleeen meisjes). 
Deze dispensatie dient vóór elk kompetitiedeel te worden aan
gevraagd, waarbij t.a.v. meisjes geldt dat di:spensatie wordt 
verleend voor één kompetitiedeel, met de mogelijkheid tot 
verlenging met maxrrmaal één kompetitiedeel, mits dit in het
zelfde seizoen valt. 

Het A.B. is van mening, dat met deze regeling de problemen voor 
de verenigingen volledig zijn opgelost, terwijl tevens recht 
wordt gedaan aan de doelstellingen, zoals neergelegd in het door 
de Bondsraad aangenomen Beleids- en Aktiviteitenplan, namelijk 
om te komen tot aparte kompetities voor dames, heren, meisjes en 
jongens. 

2. Bondsorgaan "tafeltennis" . . 
Het hoofdbestuur ziet zich genoodzaakt de kosten voor dit blad 
drastisch te beperken, voorruamelijk ten gevolge van het bijna ge
heel wegvallen van de overheidssubside. In de laatste 4 maanden 
van dit seizoen dient een bedrag ad f 55.000,-- te worden be
zuinigd. Om dit te kunnen verwezenlijken werden aan de bondsraad 
een drietal voorstellen voorgelegd. Elk voorstel op zich hield 
een verkapte kontributieverhoging in, reden waarom het A.B. zich 
in eerste instantie negatief uitsprak. Tijdens een bijeenkomst met 
alle West-Brabantse verenigingen bleek dat de door het A.B. ge
opperde bezwaren niet door de verenigingen werden gedeeld, in 
tegendeel, men juichte de ontkoppeling van het ontvangen van het 
blad "Tafeltennis" en het kompetitie-gerechtigd zijn toe. 
Mede naar aanleiding hiervan en de tijdens de bondsraad gevoer
de diskussies hebben de bondsraadJeden van de afd. Brabant inge
stemd met voorstel nr. 1 van het H.B. 
Dit voorstel, in meerderheid door de bondsraad aangenomen, houdt 
in dat de automatische v erzending aan kompetitie-gerechtigden 
m.i.v. 1 januari a.s. komt te vervallen. In plaats daarvan komt 
een verplicht abonnement á 3 exemplaren voor alle verenigingen 
tegen een abonnementsprijs van f8,50 per jaar per exemplaar. 
Eventueel meerdere vrijwillige abonnementen eveneens f8,50 

3. Financiën. 
Ter goedkeuring lagen voor de balans en exploitatierekening van 
het seizoen 1982/1 98 3 van zowel N.T.T.B. als Netabo. Deze stukken 
waren voor dhr. v. Eyden , voorzitter van de afdeling 't Gooi 
(zelf van beroep register-accountant) aanleiding tot een serie 
zeer indringende vragen. De hieruit voortvloeiende diskussie nam 
dermate specialistische vormen aan dat het voor veel bondsraad
leden niet te volgen was. Essentie van het geheel was dat, hoewel 
uitdrukkelijk was overeengekomen dat door de N.T.T.B. geen gelden 
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zouden worden geinvesteerd in Netabo, toch bleek uit de cijfers 
rlat de N.T.T.B. een vordering had op Netabo van plm. fl05,000,--, 
zij het dat het hier een rekening-courant-verhouding betrof. 
Met klem heeft de bondsraad het hoofdbestuur dan ook verzocht er 
voor zorg te dragen dat deze vordering op Netabo op zo kort moge
lijke termijn wordt genivelleerd en er voor te waken dat N.T.T.B. 
ten gevolge van het hebben van een eigen akkomodatie in financiële 
moeilijkheden komt. m.a.w. er geen tweede "badminton-affaire" 
ontstaat . Ook de finaniciële kommissie werd verzocht een vinger 
aan de pols te houden. 
De begroting werd zonder verdere diskussie goedgekeurd. 

4. Voorstellen van derden: 

Door de af deling Amsterdam was een voorstel ingediend om het 
hoofdbestuur te verplichten bij het vervullen van evt. voorko
mende vakatures binnen het H.B. ·en/of haar kommissie hiervoor 
met hoogste prioriteit dames-kandidaten voor te dragen. Hoewel 
de achterliggende gedachte op zich ieder aansprak, immers 
het aantal dames in verschillende bondsorganen blijft duidelijk 
achter, kon het voorstel bij het H.B . en de rest van de bonds
raad geen genade vinden, dit op grond van het feit dat in het 
voorstel een stuk diskriminatie was ingebouwd. 
Met alJeen de stemmen van de afd. Amsterdam vóór werd dit voor
stel verworpen. 

Voorts lag er nog een diskussiestuk om te komen tot een herstruk
turering van de bondsraad. Dit college telt thans 49 leden. Uit 
de diskussies bleek dat, zolang er geen sprake is van een her
struktering van de bond als geheel, m.a.w. het aantal afdelingen 
op 21 wordt gehandhaafd, er geen behoefde bestaat om het aantal 
bondsraadleden te beperken. 

Om plm. 16.30 uur kwam het einde van deze toch weer lange zit. 
Voor het eerst sinds enkele jaren ging ieder met een tevreden ge
voel naar huis .. Er was vergaderd in een goede sfeer en dat was, 
los van de genomen toch . wel ingrijpende besluiten, het grote winst~ 
punt van deze vergadering . 

Thorn de Jonge (BR-lid) . 
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BESTUURSVAKATURE. 

Met ingang van 1 januari 1984 legt de heer Frans Hofstede z1Jn 
funtie als sekretaris van de N.T.T.B. afd. Brabant neer, dit als 
gevolg van een promotie in zijn maatschappelijke funktie, een 
promotie waarmede wij hem van harte proficiat wensen. 
Een en ander heeft wel tot gevolg dat dhr. Hofstede op zo kort 
mogelijke termijn zal gaan verhuizen en alsdan niet meer voor de 
afdeling Brabant beschikbaar is. 
In Frans Hof stede verliest de afdeling een bekwaam en adequaat 
bestuurder die vooral opviel door zijn onderscheidingsvermogen 
en de kunst om te relativeren. 
Namens het afdeljngsbestuur en de leden van de afdeling Brabant 
wil ik Frans langs deze weg hartelijk dank zeggen voor het vele 
werk dat hij in de afgelopen jaren heeft gedaan. Ik wens hem en 
zijn gezin veek sukses in zijn nieuwe funktie en, uiteraad, ook 
bij het opbouwen van een nieuwe tafeltenniscarriëre in zijn 
nieuwe omgeving. 
Een en ander heeft tot gevolg dat het A.B. op korte termijn zoekt 
naar een nieuwe funktionaris, welke als zij of hij gevonden is, 
ad interim zal worden benoemd als lid van het bestuur van de 
N.T.T.B. afdeling Brabant. waarna tijdens de komende A.L.V. ·een 
definitieve voordracht tot benoeming zal volgen. 

Thorn de Jonge (voorz.) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x . x 
x x x x 
~ HET AFDELINGSBESTUUR WENST U ALLEN PRETTIGE FEESTDAGEN ~ x x x x 
~ EN EEN IN ALLE OPZICHTEN VOORSPOEDIG EN SUCSESVOL 1984 ~ 
x x x x x x x toe. x x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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WELPENACTIVITEITEN IN DE REGIO 

WEST-BRABANT 

Tot en met séizoen 81/82 draaide in West-Brabant een welpenkompe
ti tie met teams van twee. In het seizoen 82/83 is getracht tot 
een andere opzet te komen. Daarbij stond ons het volgende voor 
ogen: 
- Wat beter aanpassen aan de leeftijd van de deelnemers. Daartoe 
een wat speelsere opzet, met meer variatie. 
- Trachten om zo snel mogelijk tegenstanders van ongeveer gelijke 
sterkte tegen elkaar te krijgen. Bij de oude opzet was het verschil 
vaak erg groot en dat is voor beide partijen niet prettig. 
- Flexibel deelnemen mogelijk te maken. Ook bij een volgende acti
viteit kunnen nog nieuwe kinderen mee gaan doen. 
- De wedstrijden zijn bedoeld voor nog niet echt kompetitiespe.len
de welpen. Deze leeftijdsgrens wordt echter soepel gehanteerd, zo
dat ook beginnende pupillen kunnen meedoen. In overleg zijn ook 
andere uitzonderingen nog mogelijk. · 

HET PROGRAMMA. De navolgende activiteiten werden vorig seizoen ge-
- organiseerd. Hier en daar is hier wat over uitgewijd, omdat deze 
organisatievormen zich ook lenen voor wedstrijden binnen een ver
eniging. Met name de eerste vorm is erg geschikt voor recreatie
tournooien en instuiftournooitjes (vooraf plaatsen is niet nodig). 
1. Een Groninger tournooi. De raam is afkomstig uit de damwereld, 
waar een soortgelijke tournooivorm wordt gehanteerd. 
Voor iedere deelnemer werd een kaart gemaakt. De eerste ronde word
en er willekeurige tweetallen genomen. Die spelen een wedstrijd. 
Over het aantal games kunnen (ivm tijd en aantal deelnemers) af
spraken gemaakt worden. Wij namen twee games, zodat in een aantal 
gevallen een gelijk spel uit de bus kwam. Per gewonnen game wordt 
een wedstrijdpunt toegekend, en daarnaast wordt om preciezer te 
kunnen rangschikken ook het puntensaldo bijgehouden. Dit lijkt 
ingewikkeld maar valt in de praktijk reuze mee. Op basis van eerst 
het aantal wedstrijdpunten en daarbinnen het saldo als rangschik
middel, wordt een ranglijst gemaakt. DWz de losse kaarten worden in 
die volgorde gelegd. 
Van die ranglijst spelen in de volgende ronde 1 tegen 2,3 tegen 4, 
enz. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers moeten zo een aantal ronden 
gespeeld worden om tot een snelle ordening qua speelsterkte te ko-
men. 
Voor de meisjes en jongens werden 

Telvoorbeeld: ronde le game 
1 21- 18 
2 13- 21 

aparte ranglijsten 
2e game punten 
22- 20 2 
21- 19 3 

gehanteerd. 
saldo 

+5 
- 1 

2 . Ladderwedstrijden . Met de eindstand van het Groninger tournooi 
als uitgangspunt (met de mogelijkheid om nog nieuwe deelnemers 
tussen te voegen) is een ladder gevormd. De spelers krijgen nu beur
telings de kans op k limmen of dalen op die ladder.De ene keer je 
plaats verdedigen, de andere keer juist de plaats boven j e aanval
len. 
Eerst spelen 1 tegen 2, 3 tegen 4, enz Wint een lagergeplaatste 
dan worden die namen omgewisseld. De volgende ronde spelen 2 tegen 
3, 4 tegen 5, enz. 
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Zo kunnen dan verschillende ronden worden afgewerkt. 
De wedstrijdjes bestonden uit één game. Natuurlijk kan op deze 
wijze ook met normale partijen gespeeld worden. 
3. Meerkampen. Met de eindstand van de ladder als gegeven en met 
de leeftijd als extra criterium werden meerkampen gevormd. De 
groepsgrootte hangt af van het aantal spelers en het aantal be
schikbare tafels. Er werden weer partijen van één game gespeeld. 
Nieuwe deelnemers werden nog toegevoegd. 
Deze drie samenhangende activiteiten werden afgewerkt tijdens de 
eerste helft van de normale kompetitie. 

_4. Koppeltournooi . Met teams van 2 werd volgens Daviscup-systeem 
gespeeld: telkens 4 keer enkel en een keer dubbel. Weer lengte 
van een wedstrijd op één game. De plaatsing van de tweetallen was 
gebaseerd op de gegevens van de vorige activiteiten. Het systeem 
was zo gekozen dat ook de verliezers weer verder speelden en er 
een eindrangschikking ontstond. 
5. Welpentournooi. Een gewoon tournooi. Zonder dubbelspel. Met 
grote poules en een verliezersronde, want veel spelen staat voor
op. 
Een extra klasse voor welpen die al aan de echte kompetitie deel
nemen. 

Als 6e activiteit stond een wel.pendag met spelletjes, training, 
e.d. gepland. Deze dag is echter niet gerealiseerd kunnen worden. 
Dit jaar hopen we iets dergelijks wel van de grond te krijgen. 

Terugblik: De eerste poging tot deze nieuwe opzet werd als posi
tief ervaren. Vandaar een prolongatie in dit seizoen. (Het Groniger 
tournooi met ruim 50 deelnemers is al achter de rug.) 
Een probleem vormde het vinden van geschikte tijdstippen binnen 
het zwaar bezette programma. De wens om de activiteiten over de 
regio te spreiden werkte daar nog extra in tegen. Vaak moest veel 
heen en weer gebeld worden, en kon pas op het laatste nippertje 
nog iets geregeld worden. 
Daarom worden de activiteiten deze keer in één zaal geconcentreerd 
en is de leiding in handen van ~én persoon. 

De bedoeling van dit verslag is om de ideeën wat meer bekendheid 
te geven. Mogelijk hebben anderen er ook wat aan. Misschien is het 
voor andere organisatoren een aanleiding om ook eens wat van hun 
opvattingen te laten horen. We kunnen altijd nog van elkaar leren. 

A. Dam. 

UITSLAGEN VAN DE WELP ENACTIVITEITEN in seizoen 82/83 

GRONINGER TOURNOOI OUDENBOSCH ( 15 meisjes, 25 jongens) . 
meisjes: 1. Perla Dam, Vice-Versa'51 2. Ilse Jacobs Michielsen,Hotak'68 

3. Angelique v.d. Gun Vice-Versa'51 
jongens: 1. Erwin Debognis, Tornado 2. René v.d. Sman, Molenberg 

3. Patrick v.d. Sman, Molenberg 
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LADDERWEDSTRIJDEN KLUNDERT ( 19 meisjes en 26 jongens) 
meisjes: 1. Henny Heeren, Back Hands 2. Eleni Dixo n, Mo lenberg 

3. Perla• Dam 
jongens: 1. Patrick v.d. Sman, 2. Erwin Debognis 3. René v.d. Sman 

MEERKAMPEN OUDENBOSCH ( 16 meisjes en 26 jongens) 
meisjes: 10 jaar: Henny Heeren 

11 " · Eleni Dixon, Gi nette v.d. Gun Vice Versa'51 
jongens: 9 jaar: Erik v.d. Aa Molenberg, Patrick Crispijn TCS 

ouder: Kenneth Baghwandien Molenberg, Pieter Baars 
Fijnaart, Ronald van Gool Tornado 

KOPPELTOURNOOI IN PUTTE( 16 meisjes en 16 jongens) 
meisjes: 1. Henny Heeren met Angelique v.d. Gun 

2. Perla Dam met Ginette v.d. Gun 
jongens: 1. Patrick Crispijn met Casper de Bruyn TCS 

2. Erwin Debognis en Ronald van Gool 

TOURNOOI STEENBERGEN ( 15 meisjes en 33 jongens) 
meisjes: winnaarsronde 1. Henny Heeren 2. Perla Dam 

verliezersronde 1. Ginette v.d. Gun 2. Monique v. Sprundel 
Molenberg 

jongens: niet kompetitie 
winnaarsronde: 1. René v.d. Sman 2. Patrick v.d. Sman 
verliezersronde: 1. Melvin Dedecker Vice-Versa'51 

2. René Ringersma Molenberg 
kompetitiespelers 
winnaarsronde: 1. Erik Oerlemans TCS 2. Ton Vogelaar TCS 
verliezersronde: 1 Ivo Boudens SIOS 2. Ferry Aarts Back-Hands 

BEKERCOMPETITIE 

UITSLAGEN 
Onderstaand treft U aan de uitslagen van 
de eerste ronde 3e divisie: 

Vice Versa'51 - 3 - Deso -4 4 
T.C.S.-2 - Vice Versa'51-4 1 
Red Star'58-2 - Vice Versa'51-6 5 
Vice Versa'51-5 - Fijnaart -2 1 
The Back Hands -2 Vice Versa'58-8 5 
Luto -2 - Red. Star'58- 3 2 
Fijnaart - 1 - Hota k'68-3 2 
Vice Versa'51-7 - Het Markiezaat-1 0 
O.T.T.C.-4 - Jeep -3 1 
Jeep -2 - R.K.C.-2 1 
Never Down -1 - Jeep -6 3 
Jeep - 4 T.T.C.V.Rath 0 
Never Despair-2 - Jeep -5 5 
O.T.T.C. - 5 - Kadans -7 5 
Veldhoven -3 Ka dans -5 4 

- 1 
- 4 
- 0 
- 4 

0 
- 3 
- 3 
- 5 
- 4 
- 4 
- 2 

5 
- 0 
- 0 

1 
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Flash -3 - Taveres -3 1 - 4 
Ka dans -4 - Flash -6 4 - 1 
Flash -5 - Geldrop -4 3 - 2 
Flash - 7 - De Meppers -5 4 - 1 
Ka dans -6 - De Meppers -4 1 - 4 
Veldhoven -5 - Flash -2 1 - 4 
Taveres -4 - Flash -4 1 - 4 
Ka dans -8 - De Kuub -2 5 - 0 (regl.) 
Taveres -2 - Veldhoven -4 3 - 2 
Geldrop -3 - Ka dans -9 5 - 0 
Taveres -6 - Geldrop -5 2 - 3 
Geldrop -6 - Taveres -5 0 - 5 
De Meppers -3 - Nikon -7 2 - 3 
Nikon -8 - Veldhoven -6 5 - 0 

PROGRAMMA 2e RONDE 3e DIVISIE 
Alle wedstrijden dienen te worden gespeeld 

, , 
8 decemb~r 1283 voor 

Progranuna: 
Hotak'68 -3 - Red Star'58 2 
Het Markiezaat -1 - Vice Versa'51 - 4 
Fijnaart -2 - The Back Hands -2 
Red Star'58 -3 - Vice Versa'51 -3 
Helmond' 57 -1 - Flash -7 
Ka dans -3 - Flash -5 
Flash -1 - Taveres -2 
R.K.C. -2 - O.T.T.C. -4 
T.T.C.V./Rath -3 - Never Down -1 
Taveres -3 - Ka dans -4 
De Meppers -4 - Nikon -8 
Flash -2 Ka dans -8 
Flash -4 - Geldrop -3 
Geldrop -5 - Veldhoven -3 
Never Des pair -2 - O.T.T.C. -5 
Nikon -7 - Taveres -5 

ZUID-NEDERLANDSE BEKER VOOR NIKON 

Op zondag 23 oktober werden in het nieuwe tafeltennis-centrum 
in Eindhoven de Zuid-Nederlandse beker finales gehouden. 
De deelnemende teams waren: 

Nikon (Brabant) 
Luto (Brabant) 
TTTV/Rath (Brabant) _ 
Middelburg- Zuid (Zeeland) 
Shot (W) (Gelderland) 
Red Stars (Noord Limburg) 
Limburg was niet vertegenwoordigd. 

H. Gootzen, B. Potton 
R.v. Hulten, P. Daes 
C. Bollen, T.v. Doorn 
K.de Vries,J. Bomhof, D.v. Ierum 
E. Wiggers, E. Angenent, R. Borgen 
R. Bogaard, J. Bonants 



Het "eredivisie" duo van Nikon domineerde op deze finale, en 
vond nog gelegenheid om de toeschouwers te amuseren, zonder ver
lies aan kwaliteit. 
De "poule-genoten" Middelburg- Zuid werden in de finale met 3-0 
teruggewezen, met duidelijke uitslagen: 

K.de Vries - H. Gootzen 7-21, 16-21 
J. Bomhof - B. Potton 15-21, 12-21 
de Vries/Bomhof - Gootzen/Potton 9-21, 18-21 

In de poule-wedstrijd zelf boden de Zeeuwen meer tegenstand. 
Gootzen had toen 3 games nodig tegen Bomhof. 
De uitslagen waren als vqlgt: 

Poule A. 
Nikon - Luto 
Middelb.Z. - Nikon 
Luto - Middelb.Z. 

1. Nikon 4 pnt. 
2. Middelb.Z. 2 pnt. 
3. Luto 0 pnt. 

Kruisfinales 

3 - 0 
0 - 3 
1 - 3 

Shot - Middelb.Z 1- - - 3 
Red Stars - Nikon 0 - 3 

Wil v.d. Bragt. 

Poule B. 
Shot - Red Stars 3 - O 
Red Stars - Shot O - 3 
TTCV/ R - Red Stars 0 - 3 

1. Shot 4 pnt. 
2. Red Stars 2 pnt. 
3. TTCV/R 0 pnt. 

TAFELTENNISCENTRUM EINDHOVEN GEOPEND 

Op zaterdag 29 Oktober is het tafeltennis centrum in Eindhoven 
officieël geopend. 
Ruim 400 genodigden en belangstellenden omzoomden een centre
court om het openingprograrnrna bij te wonen. 
De off icieële opening werd verricht door de Brabantse Gedepu
teerde Drs J.M.v.d. Hart, samen met de voorzitter van het 
Stichtingsbestuur Ad Poulissen; met het onthullen van het span
doek, met de lijfspreuk van van Vroenhoven/Cornuyt "'t moet kun
nen", vielen honderden balletjes, in een sfeervol licht, op een 
tafeltennistafel. 
Voordat het zover was memoreerde Ad Poulissen, de totstandkon:zning 
van de unieke accommodatie. 
Centraal in zijn betoog stonden de initiatiefnemers Then v. Vroen
hoven en Ben Cornuyt ·' 
Poulissen prees hun vooral om hun doorzettingsvermogen en hun gave 
om iedereen enthousiast te maken (en te houden) voor de realisa
tie van hun ideaal. 
Poulissen bedankte alle instanties en personen voor hun adviezen, 
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bijstand en daadwerkelijke hulp, die zij direct en indirect ge
geven hebben. 

.. 

Gedeputeerde van der Hart feliciteerde Eindhoven "met dit ririnte 
en sublieme tafeltenniscentrum", dat andere naar de kroon steekt. 
Van der Hart stelde dit particuliere initiatief als voorbeeld 
voor anderen; "Door niet te wachten op de overheid, of er tegen
aan te leunen, maar zelf het initiatief te nemen en te durven 
ondernemen, kan toch iets moois tot stand gebracht worden" aldus 
de Gedeputeerde. 
Concrete toezeggingen voor de gevraagde "provincie-subsidie" 
kon Van der Hart nog niet doen, maar hij hield het bestuur voor 
dat zij "hoge ogen gooiden op de prioriteitenlijst". 
Ad Poulissen ontvoude, de cadeau gekregen, Brabantse vlag, om 
de aanwezigen niet in de onzekerheid te laten, hoe die er 
uit ziet; een grote uitgave van het "Brabants Bont", dat menige 
koffietafel siert. 
Voordat Bert v.d. Helm en Han Gootzen hun demonstratie wedstrijd 
speelden, (á la Secretin en Purkart") onthulde Bert v.d. Helm een 
plaquette met de naam van de zaal erop: "Bert van der Helm" zaal. 
Poulissen motiveerde deze keus; Een sportief mens, gezien zijn 
vele Nederlandse kampioenschappen, en zijn wijze van omgaan met 
zijn mede-sporters. 
De andere zaal is genoemd naar Betinne Vriesekoop. 
De wedstrijd werd geleid door scheidsrechter Dings, en begeleid 
door Siebe v.d. Zee, die van de gelegenheid gebruik maakte om 
Van der Hart erop te wijzen, dat tafeltennis weliswaar een "life
time"- sport is, maar wel degelijk grote inspanning kost, als je 
een wedstrijd speelt. 
Na de receptie was er voor iedereen gelegenheid de accommodatie 
te bezichtingen. 

Wil v.d. Bragt. 

J.C.V. (VUGHT) O~PENT FRAAIE 

SPEELZAAL 

Op zaterdag 29 oktober werd met de onthulling van een fraai 
glas in lood raam, voorstellende een tafeltenniswedstrijd, de 
verbouwde speelzaal en foyer van TTV JCV uit Vught 
officieël geopend. 
De handeling werd verricht door de Hr. Marinus, 
wethouder van sportzaken van Vught. 
In zijn toespraak her.innerde hij de vele aanwezigen eraan dat 
deze sportaccommodatie de eerst binnensportzaal is die eigen
dom is van de vereniging. 
In de periode begin '82 tot eind '83 is er veel werk verzet. 
Allereerst de ambtelijke molen, die op gang gebracht moest worden, 
daarna de aktie's om de nodige financiën te verwerven (flOS.000,-
waarvan 1/3 gemeente, 1/3 eigen vereniging, 1/3 opbrengst loterij) 
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en "last but not least" het bouwwerk. 
Hr. Marinus had grote waardering voor het vrijwilligerswerk: 
"Wat zou Vught zijn, zonder vrijwilligers" . 
De Hr. Reutelisperger, voorzitter van JCV, had vooraf de diver
se medewerkers bedankt voor het verrichte werk. Het resultaat 
mag er zijn. Een fraaie zaal, met een verende parketvloer, 
(De trots van JCV), waar permanent 7 tafels kunnen staan. 
Het tafeltennis is over de volle breedte te volgen via de foyer 
die door een glaswand gescheiden is van de speelzaal. 
JCV gaat nu verder "bouwen " aan de toch al niet geringe sportieve 
prestaties, met behoud van de gezellige verenigingssfeer. 
Vertegenwoordigers van de Jeugdcentrale, de Middenstand en 
de Afdeling Brabant NTTB, onderstreepten hun waardering voor JCV 
met fraaie cadeau's 

Wil v . d. Bragt . 

HOOFDRONDE WINTERCIRCUIT 

IN GOIRLE 

Ter gelegenheid van het 25- jarig bestaan van TTV Red Star'68 uit 
Goirle, heeft deze actieve Brabantse vereniging de organisatie 
van de hoofdronde van het Wi n tercircuit op zich genomen. 
Daarmee hebben zij de Goirlese bevolking laten genieten van ~op
tafeltennis. Zowel in de zaal, als via " de buis", want ook de 
Locale Omroep Goirle was met zij n camera ' s aanwezig, in tegen
stelling tot de NOS. 
De organisatie was goed , op 9 tafels waren steeds goede wedstrijd
en te zien, waarbij de aandacht van de "Mixed" redactie speciaal 
uitging naar de Brabantse vertegenwoordigers (sters). 
Bij de heren waren nog 3 " Brabanders" in de strijd voor de NTTB-cup: 
de Boit Bob Potten (Ni k on), de Limburgse Han Gootzen (Nikon) en 
de voor Tempo Teams uitkomende Ossenaar Eric Noor. 
Deze laatste moest met 2 winstpartijen het strijdtoneel verlaten. 
Toch was de winst op de gekwalificeerde Eric Angement, (met 21-18 
en 21-13) een aardig succes. 
Noor eindigde in zijn poule op de 6 plaats. 
De Nikon-spelers moesten in hun poules de "Veluwe-boys" van Spanje 
voor laten gaan . 
In Pottons poule waren het zowel Jaap als Ron van Spanje, die de 
als eerste geplaatste Potten, in drie games versloegen. 
Potton won wel de gunst van het publiek , door in zijn partij tegen 
Patrick Swier ook zijn " clowns "-talenten te laten zien. 
Dit overigens wel met medewerking van Swier en scheidsrechter Wim 
v. Gerwen, een van de zes Brabantse scheidsrechters. 
Gootzen verloor twee wedstrij de n , de openingspartij tegen de jonge, 
verrassende goed spelende Angement van Shot (W) , en tegen de Engelse 
tak van de van Spanjes,Henk. 
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Potton en Gootzen spelen in de finale om de NTTB-cup. 
Bij de dames waren 4 Brabantse vertegenwoordigsters. 
De 13-jarige Patrica de Groot (Stiphout) beqon het toernooi met een 
verrassing do:or eredi vis.iespeelster Vivian Blanckasrt (JJice VPrsa 1 51) 
in twee games te verslaan. Ook Didie keen verloor van Patricia. 
Even leek hèt erop dat zij Sonja v. Weelderen (Treffers) aan 
haar zegekar zou binden, maar in de derde game moest ze toch ruim 
het onderspit delven. 
Succesvol was wel Vivian Blankaert, door zich met drie overwin
ningen te plaatsen voor de finale van de Limburg-coupe. 
Juliet v. Veen-v. Maarseveen (Vice Versa'51 had in haar poule niet 
genoeg aan 3 overwi nningen om door te dringen tot de finale. 
Doroze Willems (OTTC) heeft veel ervaring opgedaan. 
In haar eerste partij tegen Sandra de Knuyff (poule-winnares) ver
loor zij niet onverdienstelijk met 21-16 en 21-12. 
Bij de dames waren de poule-winnaars: Sandra de Knuyff , Ellen 
Bakker en Miriam Kloppenburg. 

Wil v.d. Bragt. 

ACCOMODATIE NIEUWS 

KADANS OPENT EIGEN RUIMTE 
Op zaterdag 10 december om 12.00 uur opent de Hr. J.de Widt, 
Burgemeester van Best, de nieuwe tafeltennis ruimte van TTV Kadans. 
Sinds de vakantie is d oor de leden hard gewerkt om de 450 m2 
vloeroppervlakte tot volwaardige tafeltennisruimte in te richten . 
Bouwmeester Andre v.d. Pol, gesteund door zijn vrouw Tonnie en 
vele andere lèden, hebben alles op alles gesteld, om de nodige 
voorzieningen, (douche-Kleedruimte voor dames en heren, toiletten, 
bar en ontmoetingsruimte) te realiseren de 16 teams o ngestoord 
competitie te laten spelen. 
Kadans beschikt nu permanent over een ruimte waar 11 tafels staan. 

Na de opening en de demonstratie-wedstrijden door eigen leden 
wordt er een open dag gehouden en aansluitend een feestavond 
voor de eigen leden. 
Op 17 en 18 december organiseert Kadans de Beste kampioenschappen. 

Zwaantjes bouwt aan eigen home. 
. 

Op 12 oktobèr ging de vlag in top van het nieuwe accommodatie 
van TTV Zwaantjes uit St. Michielsgestel. 
Begin ' 84 hopen de Zwaantjes hun gebouw in gebruik te nemen en het 
35 jarig bestaan te vieren. 
De Mixed zal daar uitgebreide aandacht aan besteden. 
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Nieuws in 't kort 

NIEUW INFORMATIEBLAD VOOR TRAINERS 

De Komrni~sie opleidingen van de NTTB (landelijk) wil in 1984 
o~ experimentele basis starten met een technisch blad. 
D1~ blad bevat technische informatie voor trainers jeugd
le~ders, verenigingen en ander belangstellenden. ' 
Het blad komt 4x per jaar uit in een jaarabonnement zal onge
veer f. 20,-- gaan kosten. 
Belangstellenden kunnen de eerste uitgave als een gratis proef
nummer aanvragen bij het bondsbureau NTTB, postbus 600 Zoetermeer. 

ATTC'77 op zoek naar eigen accommodatie. 

Het bestuur van ATTC'77 uit Aarle-Rixtel is al enige tijd 
op zoek naar een eigen accommodatie. Vier ruimtes zijn inmiddels 
bekeken. De voorwaarden voor het gebodene bevielen ATTC echter 
niet. 
Men blijft actief. 

TTV Breda neemt eigen ruimte in gebruik 

De jonge, actieve TTV Breda heeft op 29 oktober zijn eigen 
accommodatie officieël in gebruik genomen. 
De opening werd verricht door Wethouder J.v. Asseldonk. 
7 Tafels kunnen geplaatst worden op de bovenverdieping van 
zaal Vianden, waar de 45 leden nu gehuisvest zijn. 

Jeep-gebouw op 10 december Officieel open 

Op Zaterdag 10 december wordt het opnieuw opgebouwde verenigings
gebouw van TTV Jeep uit Vught.Officieel geopend. Tussen 17.00 
en 19.00 uur kunt U het bestuur feliciteren en een kijkje ne
men in de vernieuwde zaal aan de Jan v.Speykstraat in Vught 

6e UITGAVE IRENE-CUP OP ZONDAG 5 FEBR. 1984 

Omdat de jaarwisseling deze keer in het weekend plaats vindt 
en de afdelingskampioenschappen van Noord-Limburg. 
Limburg, Zeeland en Noord-Brabant niet gedurende hetzelfde 
weekend plaatsvinden, moeten de Irene-cup-wedstrijden met het 
predikaat "Zuid-Nederlandse Kampioenschappen" uitwijken naar 
zondag 5 Febr. 1984 in Sportcentrum Irene aan de Insulindestraat 
3a, Tilburg, telefoon 013-360236. 
Vanaf het begin is de belangstelling van de Zuid-Nederlandse 
tafeltennistop bijzonder groot geweest en niet alleen vanwege 
de te verdienen geldprijzen, maar ook vanwege de suksesformule 
in de vorm van tienkampen voor dames en heren en de hele sf eer 
en entourage. 
Bovendien is de publieke belangstelling de laatste jaren enorm 
geweest, want een bezoekersaantal van drie honderd personen 
spreekt voor zichzelf en wordt dikwijls bij interlands nog niet 
gehaald. 
Overigens een begrijpelijke zaak omdat Midden Brabant helaas 
niet verwend wordt met toptafeltennis en dit is dan een unieke 
gelegenheid om kennis te maken met toptafeltennis zoals het ge-
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speeld wordt in o.a.de erdivisie; ofschoon het deelnemersveld op 
dit moment nog niet bekend is gooien de dameseredivionisten van 
Vice Versa'51 en de herenrepresentanten op het hoogste niveau 
Nikon alsmede de eredivisionisten in spé Middelburg Zuid hoge 
ogen. 
Gezien de belangstelling van spelers(sters)-zijde kan op een 
sterk veld gerekend worden. De aanvang van de wedstrijden is 
gepland om 10.00 uur terwijl het tournooieinde rond 18.00 uur 
zal liggen. 

DANKBETUIGING 

Het bestuur van TTV Renata wil langs deze weg iedereen be
danken, die bij het 25-jarig jubileum belangstelling heeft 
getoond. 

Bestuur TTV Renata. 

Uit de clubbladen . ,,,,,.. ,,.-
/ 
,' 

. , 

in de Mixed 

TTV Veldhoven heeft een geslaagde tafeltennis instuif gehoud
en voor de basisschool jeugd van Veldhoven. 
Op woensdagmiddag konden 70 kinderen op een speelse en 
recreatieve manier kennis maken met tafeltennis. 

In •t leuterke" van Red Star'58 uit Goirle stelt het 7-tallige 
jeugdbestuur zich voor.Het jongste bestuurslid is 10 jaar, 
het oudste 18 jaar. 

TTV RKC (~ Waalwijk) besteedt veel aandacht aan het nieuwe 
clubtenue. Uitgebreide informatie over de samenstelling 
van de stof, de kleur etc. wordt gegeven in het clubblad. 
Er zijn zelfs 3 pasàagen vastgesteld. 

De clubkrant van TTV de Kruiskamp'81 heeft een overzichtje 
van gezonde , legde stimulerende middelen. 
Voor de wedstrijden tegen clubs uit de regio worden diverse 
soorten zelfgemaakte wijn aanbevolen, zoals rode suikerbieten
wijn, en brandnetelwijn. 

De leden van Belcrum uit Breda beschouwen tafeltennis als een 
serieuze bezigheid. 
Dit valt a.E te leiden uit de vaste rubriek "Hobby's" in het 
clubblad. 
Deze maand was de elektrische gitaar aan de beurt. 

TTV Stiphout heeft 'n eerste clubblad uitgebracht. 
Vijf enthousiaste redactieleden hebben veel lezenwaardige in
formatie verzameld. Succes. 

De "clubzalm" van ATTC'77 uit Aarle-Rixtel roept de leden op, 
nieuwe leden te werven . 
.Vooral senioren zijn gewen3t. 
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Bij het Markiezaat uit Bergen op Zoom ligt het anders. 
Daar kan men nog jeugdl~den gebruiken. 
Veel van de jeugd studeert, en verdwijnt als het op school 
drukker wordt. 

"Netfout" van JCV uit Vught besteedt uitgebreid aandacht aan 
de "de lange noppen"; zowel het ontstaan, de eigenschappen als 
de "bestrijdingswijzen" komen aan bod. 

"De Treffers" van Alwàys Fair uit Arrunerzoden, meldt verheugd 
dat men per week 4 uur extra zaalruimte heeft gekregen. 
Nu kunnen ook de trainingen weer worden opgepakt. 

"Smal" is en heet het nieuwe ~lubblad van Never Despair uit 
Den Bosch . 
Professioneel drukwerk, gemakkelijk leesbaar en goede infor
matie . 
Het uitvouwbare, folderachtige blad verschijnt om de 4 weken. 
De verschijningsdata voor h~t hele jaar: professioneeel werk . 

In "Kadans Serveert" vertelt één van de Kadans-pupillen 
uit Best over zijn ervaringen op de afdeli ngstraining. 

UITSLAG ENQUETE JEUGDCOMPETITIE 

De enquete over de jeugdkompetitieopzet die in september 1983 
door de afdelings jeugdkommissie naar de Brabantse verenigingen 
is gestuurd heeft een verrassende uitslag gebracht. 
Aan 83 verenigingen werd in september het enquete- formulier toe
gezonden. 
Van deze 83 verenigingen kwamen er 67 uit in de afd.jeugdkom
petitie. 
Dit is 80,7% 
45 verenigingen hebben het formulier teruggestuurd. 
Zoals reeds gezeçd een percentage van 54, 2% . Hiervan komen er 44 
u i t in de afd.jeugdcompeti t i e . 
Van d eze vere nigi ngen koz en 34 vereni gingen voor voorstel een. 
(teams van 3, dus de huidige kompetitieopzet.) Dit is 75,6%. 
Vier verenigingen kozen voor voorstel twee. (teams van 3 op .2 ta
fels). 
Di t is 8,9% en 7 verenigingen voor voorstel 3. (teams van 4 op 2 
tafels) . 
Dit i s 1 5 , 5 %. 

Dus een duidelijke meerderheid voor voorstel L Zodat- alles gewoon 
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bij het oude blijft. 

Je zou ook de berekening kunnen maken voor die verenigingen 
die uitkomen gedurende het seizoen 1983-1984 
(le kompetitiedeel) in de afd.jeugdkompetitie. 
De percentages zullen dan enigszins wijzigen, zoals u dit hierna 
kunt zien. 
Uitgaande van 67 verenigingen die in het le kompetitiedeel uit
komen in de afd.jeugdkompetitie en hiervan 44 het formulier heb
ben ingezonden komen we tot de volgende cijfers: 
Voor voorstel 1: 34 verenigingen, dus 77,3% 
Voor voorstel 2: 4 verenigingen, dus 9~1% 

Voor voorstel 3: 6 verenigingen, dus 13,6% 

Een opvallend resultaat, deze ombuiging. Een resultaat dat de 
jeugdkommissie tegenvalt. Zeker gezien de nogal wat positieve 
reakties die erover deze nieuwe kompetitieopzet gehoord werden 
in officiele en niet-officiele gesprekken in de achter ons lig
gende periode. 
Maar deze uitslag geeft in ieder geva~ duidelijk aan waar de 
Brabantse verenigingen op dit moment behoeften aan hebben. 
De plannen, die met veel enthousiasme door de afdelingsjeugd
kommissie naar voren zijn gebracht, kunnen zeker de eerste jaren, 
in de ijskast worden gestopt. 

Namens de Jeugdcommissie 
N.v. Erp 
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NIET VERGETEN 

T.T.V. de Molenberg 
Bestuurswijziging 

Leni Schilstra-Riger (Penningrn.) 
v. Vlaanderenstraat 27 
4791 ER Klundert 
Tel. 01682-3485 

T.T.V. Nuland 
Bestuurswijziging 

J. Maas (Voorz.) 
Zandstraat 7 
5391 AL Nuland 
Tel. 04102- 2703 

Bestuuwijziqing T.T.V. Bergeyk 

Mevr.H.v.den Akker (Secr.) 
Zomerdijk 4 
Nuland 

De secretaris komt per heden te vervallen 
Waarnemend secretaris. 
J. Smaling 
Churchilllaan 26 
5571 AA Bergeyk 
Tel. 04975- 2449 

T.T.V. Henricus 

c. S. Tanercan 
Kasteelplein 10 
4811 XC Breda 

TT Vice Versa'51 
nieuwe wedstr.sec. Senioren 
Mej. Marian Wagemakers 
Den Driehoek 15 
4731 GZ Oudenbosch 
Tel: op werk; 01608-39911 

overige tijden 01652-3574 

De Rats 
nieuwe secretaris 
E. Thomassen 
Postbus 265 
5280 AG Boxtel 
Tel: 04116-82631 
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