
,,, 

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 nun1n1er: 

- Van de redactie 

- Uit de bestuursvergader i ng 

- Europa cup II 

- Marian Wagemakers, lid van de Ereraad 

- Intervieuw: Helmond'57 40 jaar 

- Videodienst 

- Toernooi van 80-jarigen geslaagd 

- Bekercompetitie 

- Recreanten n i euws 

Niet vergeten 

- West - Brabantse e v enementen agenda 

Uit de clubbladen 

Copy 

Inleverda ta le halfjaa r 1986: 

5 janua ri 

9 februari 

8 maart 

2 

3 

5 

6 

8 

9 

9 

9 

10 

11 

13 



• ••• 
·, 

MIXl~D • • 

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

REDACTIE 

\ -----..-· ~ --
r 

W. VAN DEN BRAGT Frans Halsstraat 22, 5684 AH Best. 

TELEFOON 04998 - 73440. 

JAARGANG 32 

) 
/ 

3' 

nulll.jller 8 

"l: 

November 1985 

Dit is de laatste Mixed van 1985. In december is er weer de gebruikelijke "eind-stan
den"~ "Mixed. 

Eén zaak heeft de afgelopen maand erg veel aandacht gekregen in de landelijke en plaat
selijke pers. 
Ik ga er vanuit dat U inmiddels voldoende informatie hierover hebt gekregen. 
Toch blijft het in deze Mixed niet onbesproken. 
Al filosoferend over deze gebeurtenissen, gecombineerd met de problemen die de "top"
tafeltennissers regelmatig hebben, constat~er ik toch een ogenschijnlijk, vreemde 
tegenstelling. 

Het Hoofdbestuur is naar "huis" gestuurd omdat ZlJ o.a.: 
- onvoldoende en te laat de Bondsraadleden~ het "tafeltennisparlement, heeft ingelicht 

1 
over de werkelijkheid (Bondsbureau, sponsoring). 

Daarmee ontnam zij ervaren en verstandige bondsraadsleden de mogelijkheid om adviezen 
te geven, en voorstellen te doen om het tij te keren. Zij vertrouwde er te veel op 
dat alles nog wel op z'n pootjes terecht Z?U komen. 
Bij de topsporters valt het me meer en meer op, dat als het in een wedstrijdeven ~tegen 

zit, men voortdurend met woord en gebaar naar de coaches kijkt, zelfs omkijkt, ·om 
advies of excuus -voor de situatie. 
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Aan bestuurszijde was er te veel zelfvertrouwen, aan de tafeltennistafel te 
weinig. 
Beide eigenschappen zijn typische kenmerken van een individualist. 
Onze sport · is een individuele sport, ook al wordt er competitie gespeeld in 
team verband. Je staat alleen achter de tafel en moet het zelf doen. Je kunt je 
niet verschuilen achter anderen, of deze de schuld geven van mislukkingen en 
fouten. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in een bestuur van een tafeltennisvereni
ging, afdeling of bond een of meer individualis ten zi tting hebben. Zij komen 
dikwijls uit de tafeltennissport. Bijna altijd hardwerkende mensen, die bergen 
werk verzetten, maar gezien hun geaardheid niet voorop lopen om adviezen of 
raad van anderen in te winnen, laat staan deze op te volgen . 

De Hoofdbestuursleden die aan de "kant" gezet zijn, hebben terecht achteraf, 
waardering gekregen voor al het werk wat ze verzet hebben. Het was allemaal als 
hobby begonnen. 
Velen hebben de hoop, dat het nu anders of beter zal gaan, voor hem of haar 
individueel. 
Gezien de bovenstaande analyse, wil ik er voor waarschuwen dat in de toekomst 
herhalingen mogelijk zijn. 
Tenzij de Bondsraad in staat is personen te vinden en te kiezen die qua 
aard open staan voor ideeën, en suggesties; die werk aan anderen durven over t e 
laten, zodat er ruimte en tijd is voor het beleid, waarmee de sport ged iend i s . 
En die vertrouwen hebben in de capaciteiten van de andere bestuursleden, zoda t 
het als één bestuursteam kan op treden. 
Ieder bestuur vereist deskundigen en managers. Het gaat er om de goede combina
tie te vinden. 
Het is nie t eenvoudig, maar wel noodzakelijk, op landelijk niveau. 

Ondanks deze " zware " overweging wens ik U prettige feestdagen en een goede jaar
wisseling toe. 
Aan de basis wachten wij af, en gaan in januari weer gewoon achter de t afel ; 
want tafeltennissen blijven we toch doen. 

Veel leesplezier, 

Wil v.d ·. Bragt. 

Uit de bestuursvergaderjng 

A-B- VERGADERING OP 23 OKTOBER 1985 

Het ledenaantal volgens de oktoberrun is voor het eerst sinds jarén gezakt 
beneden de 5.000 . Wat het afdelingsbestuur vooral zorgen baart is de leegloo p 
bij de niet-kompetitie spelende leden . 

Er is door het Afdelingsbestuur een onderzoek ingesteld naar de bestelmogelijk
heden bij de stadspost. Men kwam tot de conclusie dat de stadspost niet goed
koper is voor onze wijze van verzending en dat in bepaalde gebieden ni~ ~ pes teld 

wordt. 
Er is dus besloten om alles bij het oude te laten. 

Het Afdelingsbes tuur heeft besloten om in het Jan van Besouwhuis te Goirle een 
archiefruimte te huren. Hier zal in de toekomst het inmiddels, lijvige archief 
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worden gehuisvest. 

De verenigingen dienen wijzigingen in hbn bestuur rechtstreeks door te geven aan 
het secretariaat en niet aan het bondsburo. 
Deze zal deze dan vervolgens publiceren- in "Rond de tafel" en/of "Mixed". 

Het grootste gedeelte van deze A/B vergadering stond ook nu weer in het teken 
van de ontwikkelingen binnen de Bond. Zoals u weet , is tijdens de bondsraads
vergadering van 19 oktober het Hoofdbestuur door een, mede door de afdeling Bra
bant gesteunde, motie van wantrouwen naar huis gestuurd. Direkte aanleiding 
voor deze motie was de onjuiste en onvolledige beantwoording van vragen, gesteld 
in de bondsraad over het PWA-centrum, de sportcommissie en sponsor-kwestie. 
Reden voor deze motie was ons oordeel, da t het in het Hoofdbestuur struct~reel 
heeft ontbroken zich een beleidsvisie te vormen. Dit neemt niet weg, dat wij 
het erg jammer vinden, dat dit heeft moeten gebeuren en dat wij bewondering heb
ben voor een ieder, die zich voor de tafeltennissport heeft ingespannen. Wij 
hopen dan ook dat thans aan de negat ieve berichtgeving over onze bond een eind 
is gekomen en dat in de toekomst een const ruktieve dialoog zal plaatsvinden 
tussen hoofdbestuur, afdelingen en verenigingen met als doel de nog steeds aan-
wezige problemen te lijf te gaan. · 

Raymond Gradus. 

Europacup II j' 

In de afgelopen maand hebben Valkencourt en L+T beiden twee rondes af gewerkt 
in het Europacup 2 toernooi. 

Na eenvoudige wedstrijden in de eerste ronde, wachtte in de tweede ronde tegen
standers van meer formaat. 
In deze ronde won I.+T de uitwedstrijd tegen het Oostenrijkse Langenlois met 
5-2. 
Valkencourt behaalde eveneens een royale overwinning 5-1 tegen het West Duitse 
Hertha BSC. 

In de derde ronde troffen de beide Brabantse ere divisie teams twee gerenom
meerde Duitse tegenstanders. 

Valkencourt 

Het Valkenswaardse team speelde op 9 november in Duitsland tegen Bayreuth, met 
in zijn midden ex- wereldkampioen herendubbel Orlowski, de Poolse international 
Wosznizka en de West Duitser Nolten. 
Gezien de prestaties van het Valkenswaardse team in de vaderlandse competitie, 
was er volop vertrouwen in een goede af l oop, immers de Joegoslaaf Karakasevic 
en Potten werden goed genoeg geacht voor twee overwinningen, en Wim Wegman 
moest in staat worden geacht van de zwakste Duitser te winnen. Zowel Potten als 
Wegman voldeden aan de verwachtingen •. ~ . maar dat Karakasevic met slechts ~~n 
winstpartij uit de strijd kwam, was een grote tegenvaller. Met royale cijfers 
(21-10, 21-12) verloor de Joegoslaaf van Wosznîzka. Deze nederlaag is des te 
opvallender, gezien de score die Potten bereikte tege~ d,ë '; ,ex-Pool: 16-21 , 8-21. 
Met een 5-4 nederlaag en een kater keerde Valkencourt 1t;-epug; om zicl1 ·:)p te 
maken voor de vaderlandse strijd om het Nationale Kampioenschap. Hoeveel 
belang daaraan gehecht wordt blijkt wel uit het aantrekken van de 24-jarige 
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Chinese nr. 5 Huang Yango 
Vanaf 1 januari is deze Chinees spee tgerechtigd in de ere- divisie. 

De individuele uitslagen in de achtste finale van de Europa-cup waren als 
volgt: 

Orlowski - Wegman 21 - 9 
Wosznicka - Karakasevic 21 -10 
Nol ten - Potton 15- 21 
Orlowski - Karakasevic 21 -1 7 
No l ten - Wegman 23 - 25 
Wosznicka - Pot ton 16-21 
Orlowski - Potton 21-11 
Nol ten Karakasevic 17- 21 
Wosznicka - Wegman 22 - 24 

L+T 

j 

~ 

J 

J 

l 

21 -13 
21 -1 2 
21 - 15 
21 -14 
16-21 

8- 21 
21 - 13 

7- 21 
21-14 

1-0 
2-0 

16-21 2- 1 
3- 1 
3- 2 
3- 3 
4-3 
4- 4 

21-11 5-4 

Ook het Eindhovense L+T zal met een lichte kater terugdenken aan het duel met 
de Duitse tegens tander Borusia Düsse l dorf. 
Vooraf waren de verwachtingen niet a l te hoog gespannen, en werd rekening ge 
houden met uitschakeling. Reden hiervoor was de sterkte van twee van de 
spelers, de Duitse Ralf Wo sik, nr. 25 op de Europese ranglijst en de nr. 4 
van Zweden, Jörggen Persson . Ook het derde teamlid, de Duitse Borssos moest 
niet worden onderschat, gezien zijn uitverkiezing voor het Duitse Na tionale 
team. 
L+T beschouwde de wedstrijd echter geenszins als een tra iningspartij. 
Met volledige inzet moest nu aangetoond worden, dat er grote vooruitgang is, 
en dat de boven~te plaats in de Ere-divisie B geen toevalstreffer is. 
Waarom dan toch een kater achteraf? Omdat tijdens de strijd bleek dat L+T wel 
degelijk winstkansen had. Erik Noor ~peelde een heel sterke tweede wedstri jd, 
en zorgde voor een niet verwacht winstpunt, Ron van Spanje speelde zeer gecon
centreerd en versloeg alle drie zijn tegenstanders. De gro te te genvalle r was 
Han Gootzen, die er niet in slaagde één partij te winnen. De eerste partij van 

~ 

Gootzen, voor ± 150 man eigen publiek, was prima. Pas in de derde game boog 
Gootzen voor de 19-jarige Zweed. 

3 
De teleurstelling kwam in de tweede wedstrijd van Gootzen: tegen de zwakste 
Düsseldorf-speler, Borssos, verloor "j in drie games. Het begon goed, in de 
eerste game, die hij met 21-9 won. I n de tweede game gaf hij echter een roy 
ale voorsprong uit handen, verloor met 21 -17. 
Mopperend, omkijkend en klagend haalQe hij zichzelf uit de concentratie in de 
derde game en verloor met 21 - 15. Erik Noor had eerder Borssos verslagen in 
twee games. 
Ook al was de teleurstelling na 5 uur t afel tennis (7 wedstrijden in 3 games) 
groot, L+T kan toch terug zien op een goede prestatie. Met name Erik Noor heeft 
laten zien, dat je me.t knokken en je telkens opnieuw concentreren, ver kunt 
komen. Van Ron van Spanje wisten we het al . Zijn prestaties met name de winst 
op Wosik en Persson zijn er echter niet minder door. 

De individuele uitslagen waren: 

Goot zen - Persson 18-21 21 - 19 15- 21 0-1 
Noor - Borssos 21-16 21 - 18 1-1 
v. Spanje - Wosik 21 - 15 17-21 21 - 10 2- 1 
Goot zen - Borssos 21- 9 17-21 15-21 2- 2 
v. Spanje - Persson 11-21 21-13 22- 20 3-2 
Noor - Wosik 11-21 21 - 15 11- 21 ,J-3 
v . Spanje - Borssos 21-18 14-21 21-15 4-3 
Goot zen - Wosik 20- 22 21 -15 13- 21 4-4 
Noor - Persson 11- 21 12- 21 4- 5 

Wil v.d. Bragt. 4 
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Marian W age makers: lid van de ere-raad 

van de N.T.T.B. afd. Brabant 

Zaterdagavond, 26 oktober, tijdens de jaarlijkse feestavond van de medewerkers 
van Vice Versa' Sl werd Marian Wagernakers, tot haar grote verbazing, gehuldigd 
door Thorn de Jonge, voorzitter van de afdeling Brabant van de Nederlandse Tafel
tennis Bond. Marian werd deze avond l id gemaakt van de Ereraad van de NTTB, af
deling Brabant. 
Een prachtige zilveren onderscheiding, die zoals uit de toespraak van Thorn de 
Jonge bleek, zeer verdiend was. 
Verdiend door haar prestaties, geleverdr in 20 jaar tijd. De afgelopen week was 
het nl. 20 jaar geleden dat zij met tafeltennis begon. Als 8 jarige startte zij 
haar sportcarriere achter de, voor haar toen nog grote, groene tafel. Een sport
carriere die er overigens wezen mag. Met haar 10 jaar werd zij al uitgenodigd voor 
de bondstraining onder leiding van dhr. Tigerrnan. Deze trainingen werden gegeven 
in Vught. Buiten deze trainingen was zij ook minstens vier keer per week bij 
Vice Versa'Sl te vinden. Het resultaat ~ocht er wezen, zij werd kampioen van Ne
derland bij de welpen. Daardoor kreeg zl j van de Bond een trainingskamp aange
boden in Frankrijk, bij de ook nu nog vermaarde Secretin. 
Prachtig natuurlijk, alleen Marian werd' geplaagd door een verschrikkelijk heim
wee, want zolang was zij nog nooit van buis geweest. Door haar spel en inzet 
werd zij opgenomen in het Nederlandse t~arn. Zij werd uitgezonden naar de Euro-
pese Kampioenschappen is Ostende. ~ 
Daar viel zij zo op, dat zij van de Rus~ische coach een medaille ontving, omdat 
hij vond dat zij de strijdlustigste speelster van dit grote toernooi was. Zij 
won daar als enige, een game van Anton Jan, de Russin die 9p dit toernooi Euro
pees kampioen werd. Met haar vijftiende1 ging Marian competitie spelen bij Luto 
in Limburg. Zij had daar wat meer tegenstand dan in Oudenbosch. Na dat jaar 
zocht zij het weer wat dichter bij huis3 en ging naar Tanaka, Etten-Leur, waar 
zij met Jolanda Noordam en Addie Snijdet s het eerste meisjesteam vormde. Dit 
meisjesteam werd kampioen van Nederland~ Daarna vormden zij met z'n driegn het 
eerste damesteam en stoomden gelijk door naar de Ere-divisie en speelden Europa
cup. Met haar zeventiende jaar werd zij weer uitgekozen voor een trainingsstage. 
Zij mocht van het Leo v.d. Kar fonds naar Hongarije. 

Dat was in 1974. In dat jaar ging zij ei rst naar de E.K. in GHppingen voor de 
jeugd. Mocht ook in Novisad meedoen met de senioren, ging voor een paar dagen naar 
huis en weer terug naar Hongarije voor haar stage. Daarna werd zij nog enige 
malen kampioen van Nederland, won de Open Engelse Kampioenschappen, werd tweede 
in Oostenrijk bij de Open Oostenrijkse kampioenschappen. Maakte ook nog een 
bommelding mee in Athene, toen zij op weg was naar maar weer eens een Eur9pees 
kampioenschap. Inmiddels terug op haar oude nescj~ bij Vice Versa'Sl in Ouden
bosch, bracht zij door haar inzet en spel, het eerste damesteam in de Ere divi
sie. Bracht intussen ook nog haar kennis over aan de jeugd, (intussen spelen 
een jongens en een meisjesteam landelijk), deed allerlei belangrijke dingen in 
het bestuur van de vereniging. Zij .doet . dit nog steeds, maar werd anderhalf jaar 
geleden uitgeschakeld door een knie blessure, dus moest plotseling haar carriere 
als topsporter afsluiten. Een moeilijke tijd voor iemand wiens leven tafeltennis 
is. Nu is het zover dat zij af en toe eens inva lt bij het eerste damesteam, als 
haar knie niet teveel protesteert. . 
Marian Wagemakers is ook nog bezig met haar trainersdiploma B (A heeft ze al) 
op Papendal, Bestuur Vice Versa'Sl. 
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Helmond '57 40 jaar 

In het jaar dat de NTTB ZlJn 10-j arig jubileum vierde werd in Helmond het ini
tiatief genomen tot de oprichting van de Tafeltennisclub Helmond. 
Hoe Helmond het in deze 40 jaren is vergaan kunt U lezen in dit artikel dat 
voor een groot deel gebaseerd is op het boekje dat de Jubileumcommissie heeft 
uitgegeven. Met Carol Verbakel, Karel van Aerle (de "geschiedschrijver") en 
Jozef Verbakel is ook nog gefilosofeerd over de t oekomst . 

Beginjaren 
In tegenstelling tot ve l e andere verenigi~gen is Helmond niet ontstaan van
uit een aanta l enthousiaste tafeltennissers. In de inleiding is al aangegeven 
dat het de bedoeling was de jeugd weer op een zinvolle manier en georganiseerd 
bezig te houden. Tafeltennis was een v rij goedkope sport (in die tijd !!). 
De leden voor de vereniging werden op een slimme manier geworven: 
De initiati~fnemers organiseerden een demonstratiewedstrijd waaraan qe sterke 

Brabantse speler Huub Thien uit Zal tbommel deelnam. Na de demonstratie ware n 
er voldoende leden om een tafeltennisclubje te starten. 

3 
In de beginjaren was Helmond erg actief. Men organiseerde t oernooien, demon-
stratiewedstrijden (o.a. Cor du Buy t egen de Pool Ehrl ich), men had een be 
stuurslid in het Afdelingsbestuur (Hr; F.de Wuffel was secretaris.) en orga
niseerde de receptie van het 12~ jarige jubileum van de Afdeling in Helmond. 
In die jaren werden de Helmond-speler9 getraind door Will van Zoelen, die nu 
nog actief is met het organiseren van Veteranen t oernooien . 
Het 10-j arig bestaan van Helmond werd gevierd met een Stedentoernooi, waa r 
van o.a. Tilburg en Eindhoven meededen. 

Inmiddels was er in Helmond nog een tafeltennisvereniging bijgekomen. Na re 
gelmatige contacten werd in 1957 besloten om de vereniging Be Fair (8 leden) 
en Helmond (35 leden) te fuseren tot één vereniging met de naam Helmond' 57 . 
Vandaar de "'57" achter de naam. 

De bemoeienissen van de trainer en de fusie wierpen ook sportieve vruchten af . 
In 1957 werd M.van de Hors t-Nielen jeugdkampioen van Brabant en Nederland. In 
de daarop volgende uitzending naar Wanna- Eickel in Duitsland werd zij pas in 
de kwartfinales uitgeschakeld. 
De sucr.1?.ssen reeks was · daarmee niet ten einde. In Evreux, .op een toernooi van 
de "Federation Internationale Catholique D'Education Physique en Sportive" 
behaalde de Helmond-vedette een zilveren medaille in het Mixed-dubbel met L.v. 
Zandvliet. 
In 1968 werd zij samen met A.v. Gardingen Nede rlands kampioen damesdubbel. 
Nu nog is Maria van der Horst - Nielen een ware steun voor de jeugdleden van Hel 
monè. 
Het was een ware succesperiode voor Helmond. Met haar zus (G.de Vocnt - Nielen) 
en H. Smits werd het team kampioen van Nederland. Ook de heren van Helmond 
presteerden prima met een tweede plaats in de overgangsklasse. 

In 1972 kwamen de eerste tekenen van terugval. Doordat de vereniging moest ver
huizen (men is in totaal vier keer verhuisd), en talentvollejeugdleden we gens 
stuàie niet meer beschikbaar waren, werd het prestat ieµ~il lager en daarmee 
ook de zin om allerlei activiteiten te organiseren. Alle aandacht was gericht 
op het bij elkaar houden van de vere~iging. 

..".1 ..... r 

In 1976 werd het verval nog groter, doordat het complete 
~.(} 

klasse speelde, overging naar TTV Stiphout. Die overgang 
le team, dat eerste 
zoog ook nog andere 
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leden mee. 
Het nieuwe eerste team van Helmond degr adeerde in sneltrein vaart van de eerste 
klasse naar de vierde klasse. 
Het bestuur bestond toen uit 3 man. Ook met de financien ging het niet goed. Er 
kon zelfs geen voorzittershamer af. Een gewone hamer of zelfs met een speelgoed
revolver ging het ook. 

Uit het dal/in het dal 
Door de verhuizing naar het Nieuwveld in de nieuwe wijk Eeuwsels ging het beter. 
Het leden bestand werd weer enigszins qp peil gebracht . Veel jeugd werd lid. 
Ook organisatorisch durfde men weer wat aan te pakken, zoals de uitwisseling met 
de vereniging Szarotka, een Belgisch/Pdolse vereniging . 
Het was echter geen blijvende verbetering. Sinds 1982 is het ledental weer aan 
het teruglopen. Momenteel heeft Helmond 50 leden, waarvan 35 senioren en 15 
jeugdleden. Er zijn 6 senioren teams in de competitie: twee in de vierde klasse 
en 4 in de zesde klasse . ' 
Het enige jeugdteam van Helmond speelt fn de 2e klasse junioren. 

Helmond en omgeving kent ook een zgn. regionale competitie. Eén Helmond team 
( 

neemt daar aan deel. i 

De argumenten van Helmond zijn niet vePschillend van die andere verenigingen 
die teams in een regionale, "wilde" couWetitie hebben: soepeler organisatie, 
minder reizen, gezelliger. 
Ook Helmond vindt dat het toch zonde ii dat een NTTB niet alle tafeltennissers 
in haar bond heeft. Al heeft men niet direct een oplossing voor dat probleem, 
is men wel van mening dat er vanuit de 'officiele Bond en of Afdeling gedacht 
moet worden om wat meer te bieden, gezi~n de behoeften die er zijn. 

Toekomst 
De samenstellers van het jubileumboekje ZlJn diep in de geschiedenis van Helmond 
gedoken. Zij hebben gesproken met ex-voorzitters en enkele andere oud-leden. 
En. toen zij die geschiedenis weer eens allemaal opdiepten bekroop toch het ge
voel van: "zonde dat het nu anders is". ' 
Ze beseffen maar al te goed dat de hele' tafeltennissport verandert is, denk 
maar het materiaal (de rubbers). 
De combinatie van gezellige vereniging voor iedereen èn prestatievereniging is 
zeldzaam. 
De groei van Stiphout, en het initiatief dat zij overgenomen hebben, doet 
Helmond besef fen dat het "moordend" zou zijn voor Helmond om een concurrentie 
aan te gaan. Stiphout zit organisatorisc h nu zo sterk in elkaar, met zoveel 
routine dat weinig verenigingen uit de omtrek daar tegenop kunnen. 
Dat wil Helmond ook niet. Er is geen "calimero"-effect. De verhouding met 
Stiphout is "genormaliseerd". 
Helmond heeft geen aspiraties om op hoo'g niveau te spelen. Wel wil men natuur
lijk het maxima l e eruit halen. Men beseft dat ook van overheidswege weinig 
steun te verwachten is, omdat Helmond niet veel aan "Helmond-promotion" doet. 
Toch doet Helmond'57, gezien hun mogelijkheden, veel goeds om de tafelt~nnis 
sport en de stad Helmond naar buiten te brengen. 

Jubileumviering 
Op 21 december wordt het veert ig jarig bestaan gevierd. 
Van 17. 30 tot 19 . 00 uur is er een recep.tie in Nieuwveld 2 te Helmond. Alle oud
leden zijn hierbij van harte welkom. 

Wil v.d. Bragt. 
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VIDEODIENST 
P 0 S N 0 - S P 0 R T 

en 

DE VIDEODIENST VAN DE NTTB 

BRENGEN ALLE TA FELTENNISLIEFHEBBERS DE VOLGENDE SE~VICE ONDER UW AANDACHT: 

In het seizoen 84/85 is er hard gewerk t aan ee n nieuwe opzet 
van de videodienst. De eerste resultaten zullen vanaf ongevee r 
1 september 1985 voor alle tafeltennisliefheb~ers te huur zijn. 

HUURPRIJZEN 

Wan n eer een vereniging of p riv épersoon één bat1d hu urt, kost dit 
fl. 15,--, exclus i ef de kosten van het aanget eke nd doorzenden van de 
band. 
Korting voor een zeer aantrekkelijk abonnement: 
Wanneer een vereniging of privépersoon een abvnnement neemt voor 
4 banden i s de prijs ook voordelig. U betaalt dan fl. 40,-- voo r de 
4 gehuurde banden. Hierbij komen dan n og wel de kosten van het 
aangetekend doo r ze n de n . 
De 4 banden worden afzo nd erlijk geh uur d. Wij otellen o n s voor 
binnen een periode van 2 jaar. De betaling geschiedt in één kee r 
voor of op het moment dat de eerste band wordt ge huurd. 
ZëîEi{ EEN NIEUWE ABONNEE EN KIJK (BIJNA) GRATIS NAAR EEN Se BAND 
De videodienst ka n veel doen indien er veel t~feltennisliefhebbers 

videobanden huren. Wanneer U als abonnee ee n ande r e v e reniging of 
privépersoon opgeeft v oor ee n abonnement krij~t U va n o n s ee n Se 
band te huur. Uw cadeau wordt geldig op h et moment dat de 
betaling is on t vangen. De ENIGE ~O STEN die U voor deze band 
betaalt zijn de AANGETEKENDE DOORZENDKOSTEN. 
DE PLANNEN VOOR DE NAB IJE TOEKOM!>'-T 
De plannen van de videodienst dienen zoals de meeste activitei t en 
binnen de bond self - supporting te zijn . Onze plannen sta an of val
len met de belangste l ling van de huurder. In het komende seizoen 
hopen wij onde r andere de vol ge nde activiteiten voor U te volgen: 
* De Open Belgische Kampioenscha?pen 1985 
* De Bl auwe Werelt Trophy te Apeldoorn 198ó 

NU TE HUUR: 

1) een band wa arop de volgende 4 o nder wer pe n wo rden behandeld: 
a) een propagandafi lmpje van~ 15 minuten voor de jeugd op de 

lagere sch ool; 
b) hoe ka n ee n o nderwijz er een tafeltennisles geven; 
c) techni e k voor beginners(aansluitend op het 

Vaar dig h eidsdiploma A) 
d ) inf ormatie voor vereni g in gsbestu ren / trainers en examin ator e n 

m.b. t. het Vaardigheidsdiploma. 
2) op een tweede hand treft U aan: 

a )een verslag van de finale Wintercircuit te Go rsel ; 
b)een verslag van de Blauwe Werelt T r ophy te Apeldoorn; 
c )de mooiste rnll y's van he t L&T software-invitati~toernooi t e 

Eindhoven e n 
d)ee n demonstratiewedstrijd v•n de Pool Gr ubb a . 

3) impressie van de EK jeugd '85 te Den Haag . 

t oelichting op band 2 en B 

Bij het verslag oo de banden 2 en B vertellen Jaap van Spanje 
en Miriam Kloppen!Jurg een aantal interessante zaken ove r 
o . a . s p e 1 e r s , s·p e l c y p e s e n b a t j e s . 
In het twee ~e ged~elte van deze banden ziet U alleen maa r de 
allermooiste rall y 's van de genoemde toernooien. 

IN VOORBEREIDING: 

A) De mooiste kwa r tf in ale tijdens de ONK84: Vriesekoop - Olah 

B) op deze band zeet U: 
a)een vers l ag van de beslissende landenweds t rijd 

Nederland - Engeland te 's Gr avendee l in de s u pe rli ga en 
b)de mooiste rally's van h e t Lady GrandPr ix toernooi te Breda. 

In principe zijn alle banden die in roulatie komen 
te huur op de systeme n VHS , Beta e n V 2000. 

Voor nadere informatie, bel : 
M. Verbrugge, tel. 01645 - 3397 na 18.00 uur en in het weeke n d. 
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Toernooi voor 50-jarige~ geslaagd 

Op 10 november werd in Eindhoven in de zaal van Tafeltennisvereniging Flash, 
het zeer gezellige en bijzonder geslaagde 50-jarige toernooi gespeeld. 27 Deel
nemers, waaronder 2 vrouwen genoten van een zeer sportieve dag. Aan dit toer
nooi deden behalve competitie spelers ook vele recreanten mee. De eerste plaats 
was voor de oud PSV-speler Guus van Lie 9hout, die met kop en schouders boven 
zijn leeftijdsgenoten uitstak. 
Hij zal de afdeling gaan vertegenwoordigen op de landelijke finale dag, waar 
dan de sterkste 50-jarige uit zal rollen. De tweede plaats was verrassend voor 
Ben van Sleeuwen, voorzitter van de Kuub. De hoogst geëindigde recreant was 
Piet Renne, die overigens ook op de landelijke finale dag van de partij zal zijn. 
Om het recreatieve karakter van het evenement te onderstrepen, werden er door 
afdelingsvoorzitter Thorn de Jonge, die overigens ook achter de tafel verscheen, 
een negental ludieke prijzen uitgereikt. 
De meest meelevende scheidsrechter: Riet de Jonge 
De best geklede: Bert Vorstenbos 
De houtigste plank: Felix Geerts r 
Eindelijk doorgebroken: Ben van Sleeuwen 
Grootste draaier: John Wolders 
Rapste benen: Jos van Gompel 
Beste duiker: Piet Renne 
Mooiste benen: Thed Somers 
Ne t als campari: I. Pauchli 

1 -

i 

d 

Al met al kan teruggezien worden op eeg zeer gezellige dag, die als het aan af
delingsvoorzitter Thorn de Jonge ligt, voor he rhaling vatbaar is. 
Dat van deze dag een geweldige promotie voor de tafeltennissport is uitgegaan, 
moge duidelijk zijn. 

Raymond Gradus. 

Resultaten bekercompetitie 

le divisie, le ronde 

TTCV/Rath 2 - Valkencourt 2 
OTTC 2 - L + T Software 2 

Recreanten nieuws 

UITWISSELEN RECREANTEN 

2-8 
0-10 

.. ,,; 

Bij meer verenigingen bestaat d~ behoe f de om voor de rec~~anten een (al of niet 
regelmatige) uitwisseling te hebben met verenigingen uit de buurt. De opzet 
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van zo'n uitwisse l ing kan geheel bepaald worden door de verenigingen onderling. 
Bijv. een uit- en thuiswedstrijd per seizoen met een aantal teams, bestaande 
uit niet competitie spelers. 

Verenigingen die hiervoor belangstelling hebben kunnen contact opnemen met 
onderstaande contactpersonen: 
TTV IRENE, Tilburg: Mieke Kieboom, ~tel. 013- 552037 of sportcentrum 

Irene 013- 36023'6 

TTV KADANS, Best: Joop van Dam, tel. 04998-95511 of Tafeltenniscentrum 
Kadans 04998-7 2799 

Niet vergeten 

De inschrijfformulieren voor de A/B diploma's voor 27 december in te leveren 
bij Raymond Gradus, de Goudslager 2, Veldhoven. 

L 

In te schrijven voor de jeugdbeker competitie vóór 13 december bij: 
Regio Den Bosch: N.v. Erp, Begijnenstraat 45, Oss, Tel. 041 20-32106 
Regio Eindhoven: R. Gradus, de Goudslager 2 , Veldhoven, Tel. 040-5327 25 
Regio Midden Brabant: S. Baarda, Baronielaan 4, Kaatsheuvel, Tel. 04167- 7566 2 
Regio West Brabant: P. Theuns, Ossendrechtseweg 31, Hoogerheide, tel 01646- 2777 

Er wordt gespeeld in diverse klassen tlie ingedeeld zijn naar sterkte en l ee f 
tijd. 

Op 21 december naar de receptie van Helmond' 57 te gaan, dat zijn 40-jarig 
jubileum viert. 
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Oktober t/m maart 

Oktober t/m maart 

15 december 1985 

28 december 1985 

29 december 1985 ..... ..... 

Westbrabantse evenementen agenda 
Rekreantenkompetitie Zuidwesthoek 
Organisatie: T.T.V. Het Markiezaat. 

Plaats: 
Data: 
Deelname: 

Spelvorm: 

Mevr. Roosenboom 
Verenigingsclublokalen 
ééns per 2 weken 
Senioren, niet uitkomend in 
de normale kompetitie 
Teamwedstrijden: teams van 
3 personen. 

B-Seniorenkompetitie 
Organisatie: 
Plaats: 

Data: 
Deelname 

Spelvorm: 

Het Markiezaat Hr. Th.de Jonge 
Elke· wedstrijdronde wordt 
gespeeld op één avond door alle 
deelnemende teams in één zaal 
+ 1 x per 10 dagen 
Senioren, ouder dan 30 jaar, 
niet uitkomend in de normale 
kompetitie. 
Teamwedstrijden, teams van 
3 personen. 

Smash'70 achtkampen 
Organisatie: Smash'70 Noordhoek 
Plaats: Zaal Smash'70 te Noordhoek 
Deelname: 

Spelvorm: 

Senioren die in de kompetitie 
uitkomen in de Se en 6e klasse. 
Acht kampen 

Backhandstoernooi. 
Organisatie: T.T.V. The Backhands 
Plaats: Sporthal "De Vijfsprong" te 

Rucphen. 
Datum: Za. 28 december 1985 
Deelname: 
Spelvorm: 

Jeugdspelers 
Individueel toernooi 

Backhandstoerrtooi 
Organisatie: The Backhands 
Plaats: Sporthal "De Vijfsprong" te 

Rucphen. 
Deelname: Senio cen 
Spelvorm: Individueel toern ooi 

19 januari 

februari 1986 

2 f ebruari 1986 

19 januari 1986 

15 maart 1986 

16 maart 1986 

Jeugdbekerwedstrijden. 
Organisatie: Vice Versa'Sl en Tanaka 
Plaats: Zalen van Vice Versa'Sl en 

Tanaka 
Deelname: 

Spelvorm: 

De sterkste jeugdspelers van 
elke vereniging per klasse 
Teams van 2 personen 

Welpentoernooi. 
Organisatie: Vice Versa'Sl Hr. Dam 
Plaats: Zaal Vice Versa'Sl te 

Deelname: 

Spelvorm: 

Oudenbosch 
Welpen, niet uitkomend in 
de jeugdkompetitie/wel komp. 
Individueel toernooi 

C-D jeugdwedstrijden. 
Organisatie: Vice Versa'Sl Hr.Dam 
Plaats: Zaal Vice Versa en eventueel 

Deelname: 
Spelvorm: 

zaal Tanaka 
C en D jeugdspelers 
afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen 

Topmeerkamp. sen+heren/sen+dames 
Organisatie: T.T.V. Belcrum 
Plaats: Zaal Belcrum 
Deelname: 

Spelvorm: 

Acht sterke spelers uit de 
regio 
Achtkamp 

West - Brabantse Kampioenschappen 
Organisatie: Hotak'68 en Dio. 
Plaats: Sporthal te Wouw 
Deelname: Jeugdspelers 
Spelvorm: Individueel toernooi 

West-Brabantse Kampioenschappen 
Organisatie: Hotak'68 en Dio . 
Plaats: Sporthal te Wouw 
Deelname: Senioren 
Spelvorm: Individueel Toernooi 



20 april 1986 

25 april 196 

2 mei 1986 

Lady Grand Prix 
Organisatie: Breda 
Plaats: Gem. Sporthal Breda 
Deelname: op uinodiging 
Spelvorm: ? 

S.O.S. Toernooi 
Organisatie: T.T.V. T.C.S. 
Plaats: Clublokaal T.C.S. te Steenbergen 
Deelname: Senioren die langer dan 12~ jaar 

lid zijn van één der Wes t-Brabantse 
verenigingen 

Spelvorm: toernooi. 

Mixd Dubbeltoernooi 
Organisatie: Smash'70 
Plaats: Zaal van Smash' 70 
Deelname: 

Spelvorm: 

Maximum aantal inschrijvingen 
20 dubbels senioren 
Toernooi. 

31 augustus 1986 

23 of 30 mei 1986 
nader be kend te 
maken 

West-Brabant Tropheewedstrijden. 
Organisatie: Tanaka en Vice Versa'Sl 
Plaats: Zalen Tanaka en Vice Versa'S : 
Deelname: 

Spelvorm: 

Sterkste seniorenspelers van 
elke regiovereniging 
Teams van 2 spelers, terwijl 
een derde speler opgesteld 
mag worden voor het dubbel
spel. 
Per vereniging 2 heren- en 2 
damesteams. 

Bes tuursleden toernooi 
Organisatie: Hotak'68 
Plaats: Erasmushal te Hoogerheide 
Deelname: Bestuursleden, aangesloten 

bij de regio West-Brabant 
Spelvorm: Individueel toernooi met 

troost ronde 



Uit de clubbladen 

Het Dropshotje van TCS uit Steenbergen heeft een commentaar op het aftreden 
van het Hoofdbestuur. Daarin worden twee voorbeelden gegeven waarin het 
Hoofdbestuur zeer onzorgvuldig is geweest met de informatie verstrekking en het 
afleggen van verantwoording aan de Bondsraad. 

Irene Sirene doet een oproep aan de leden om ook eens een competitie wedstrijd 
van de jeugd of de senioren te bezoeken. 
Het kan een stimulans zijn om tot goede p restaties te komen. 

ATTC uit Aarle-Rixtel kent sinds kort een "super inzet prijs". 
Jeugdleden kunnen plus en min punten halen bij diverse evenementen. 
Deelname aan toernooien levert telkens drie pluspunten op, wedstrijd verslagen 
twee punten. Min punten worden gehaald als men niet op trainingen komt, te 
laat afmel t of te laat komt, of wedstrijd formuliere n fou tie f invult. 

TTV Het Markiezaat uit Bergen op Zoom rekent er op, in april , in een nieuwe 
huisvesting te zitten. De gemeenteraad heeft zijn goedkeuring gegeven aan de 
verbouwing van het "T-gebouw". 

In " Troffelproa t" van TTV Veldhoven staa t een oproep aan de leden om meer aan 
toernooien mee te doen. In hetzelfde artikel wordt (terecht, red) geklaagd over 
de "rubbers" die in de lagere klassen (Se en 6e) worden gebruikt en daarmee 
veel spelvreugde te niet doet. 
Zou er een verband zijn tussen de slechte toernooideelname en het gebruik van 
rubbers? 

Adreswijzigin g T.T.V. Irene. 

Mevr. A. van Huykelom 
Von Flotowstraat 30 
5011 TD Tilburg 
Tel.: 013- 552102 
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