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Wat later dan U gewend b
1
ent, valt deze Mixed in de bus. 

Misschien leest U hem pas, nadat U van vakantie terug bent. Een van de 
redenen is het grote aanbod aan nieuws, waardoor deze Mixed extra dik is. 
Ik hoop dat de uitslagen en andere ontwikkelingen die in deze Mixed zijn 
vermeld, U in de vakantie zodànig inspireren, dat we in het nieuwe sei
zoen weer goed presteren, en veel organiseren, zodat tafeltennisend Bra
bant weer plezier aan zijn sport beleefd. 
Prettige vakantie, tot eind september. 

Wil v.d. Bragt 
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UIT DE BESTUURSVERGADERING 

Verslag afdelingsbestuursvergaderingen op 15 april en 15 mei. 

- Het ledenaantal op dit moment (half mei) is gelijk aan dat van eind december 
en bedraagt 5.150 leden. Dit betekent dat de dalende tendens in het leden
aantal is omgebogen. 

- Het afdelingsbestuur blijft met zorg de ontwikkelingen rond de samenwerkings
overeenkomst N.T.T.B./N.K.S. volgen. Het staat buiten kijf dat wij ook in de 
toekomst prijs blijven stellen op een prettige samenwerking met de N.K.S. op 
het gebeid van de opleidingen en de recreatiesport. Door afdelingsvoorzitter 
Thorn de Jonge zijn initiatieven ondernomen om beide partijen bij elkaar te 
brengen . 

- De heer Frank Maas (D. I .O.) is door het afdelingsbestuur benoemd tot lid van 
de com.~issie toernooien en wedstrijden. 

- Het afdelingsbes tuur heeft besloten om aan de tafeltennisvereniging O.T.T.C., 
. die thans bezig is met de verbouwing van hun akkomodatie, een lening te ver
strekken in het kader van het akkomodatiefonds. 

- Het afdelingsbestuur heeft besloten om de organisatie van de Brabantse kam
pioenschappen 1985 toe te wijzen aan de t.t.v. Zwaantjes uit St. Michielsge
stel. 

- In verband met de overgang bonds-/kalenderjaar wijzen wij wellicht ten over
vloede ·op de volgende regels m.b.t . tot het opgeven van leden: 

+ basisleden opgegeven gedurende 1986 zijn het gehele jaar basislid 
+ nieuwe kompetitiespelers voor de eerste helft 1986-1987 kunnen opgegeven of 

gemuteerd worden na 15 juni. 
+ afmelden van kompetitiespelers, die aan de volgende helft niet deelnemen, 

dient te geschieden voor 1 september. Zij blijven wel basislid. 
- Met grote verbazing neemt het afdelingsbestuur kennis van de officieuze 

plannen, die leven bij het hoofdbestuur en de hoofdkompetitieleider m.b.t. 
de competitie. Hoe mooi ook, dient naar ons oordeel, met grote zorgvuldig
heid rekening gehouden worden met eventuele consequenties voor de verenig-
ingen en de afdeling . Wij zullen dit, naar gaande het experiment, nauwgezet 
volgen. 

Raymond Gradus 

Olympische dag in Brabant. 

De op zaterdag 3 mei gehouden jeugd-olympische dag kan als zeer geslaagd 
beschouwd worden . De opzet om alle olympische sporten (van atletiek tot 
tafeltennis) op één terrein (de Th) bijeen te brengen op een terrein met 
daaromheen een leuk randgebeuren kan als zeer geslaagd beschouwd worden. 
Voor eerst werd er ook getafeltennist. De 24 beste meisjes beneden 16 
jaar uit de provincie Noord Brabant waren uitgenodigd. Winnares werd 
Emily Noor, terwijl er een verrassende tweede plaats was weggelegd voor 
Henny Heeren (T.C.S.) die o.a. G. Hendriks, T. v. Vlees voorbleef. 
Henny en Emily zullen dan ook Brabant vertegenwoordigen op de nationale 
jeugd-olympische dag op 7 juni te Papendal. 
(Zie elders in deze mixed). Na afloop van het wedstrijdgedeelte vond er 
een demonstratie partij plaats tussen Bob Patton en Patricia de Groot 
(Valkencourt) . Daarnaast was er voor de bezoekers gelegenheid op 2 daar
voor opgestelde tafels om zelf een balletje te slaan. Al met al een ge
slaagde dag, die zeer zeker voor herhaling vatbaar is. 

Raymond Gradus. 
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In de eindstand werd Brabant echter wel geklopt door Gelderland zodat Brabant 
toch op een keurige tweede plaats eindigde . Hier zijn alle uitslagen van deze 
mooie dag die wij als begeleiders Dhr. L. Noor en A. de Rijk niet graag ge
mist zouden hebben. 

Eindstand EnkelsEel Eindstand DubbelsEel 

1. Emily Noor Brabant 1. Brabant Emily - Henny 

2. Ursula Bakker Gelderland 2. Noord Holland Linda - Katya 

3 . Brenda Huntelerslag Utrecht 3 . Gelderland Ursula - Esther 

4. Esther Tanck Gelderland 4. Limburg Anouk - Patri 

5. Anouk Schrivers Limburg 5. Friesland Martine - Anita 

6. Linda Konijn Noord Holland 6. Overijssel Saskia - Nicole 

7. Katya Buys Noord Holland 7. Zuid Holland Geralda - Manon 

8. Saskia Hendriks Overijssel 8 . Drenthe Monique - Kristen 

9. Pa tri Coolen Limburg 9. Utrecht Brenda - Agnes 

10. Henny Heeren Brabant 10 . Zeeland Sabrine - Anita 

ll. Agnes Bus Utrecht ll. Flevoland Patricia - Marjan 

12. Nicole Elsschot Overijssel 12 . Groningen Petra - Antonia 

13. Petra van de Veen Groningen 

14. Martine Janssen Friesland Totaal eindstand 

15. Geralda de Gans Zuid Holland 1. Gelderland 9 pt. 
16. Anita Kus se Zeeland 2. Brabant 12 pt . 
17. Manon Kemps Zuid Holland 

3 . Noord Holland 15 pt . 
18. Anita van Hoof Frie sland 4. Limburg 18 pt. 
19. Monique Medema Drenthe s. Utrecht 23 pt. 
20. Kristen Heijnen Drenthe 6. Overijssel 26 pt. 
21. Sabine van de Peijl Zeeland 7. Friesland 37 pt. 
22. Antonia Symons Groningen 8. Zuid Holland 39 pt. 
23. Patricia van Aalten Flevoland 9 . Groningen 47 pt. 
24. Marjan Brouwer Flevoland 10 . Zeeland 47 pt. 

ll. Drenthe 47 pt. 

12. Flevoland 58 pt. 
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Jaarvergadering Afdeling Brabant 

Op een voor ons ongebruikelijk moment in het jaar, eind mei, werd de jaarverga
dering gehouden. Dit alles door de verandering van het boekjaar . 
Dat was ook de belangrijkste verandering. De vergadering had het gebruikelijke 
verloop. 
Voorzitter Thorn de Jonge memoreerde de gebeurtenissen en de ontwikkelingen. 
Centraal hierbij stond het Hoofdbestuur. Begrijpelijk omdat Brabant zo'n be
langrijke rol had bij de wisseling van de wacht. Tot nog toe heeft het AB po
sitieve ervaringen met het HB. Maar Thorn de Jonge waarschuwde dat de vinger 
aan de pols blijft , want een te slagvaardig HB zou de organisatie problemen 
voor de Afdeling wel eens groter kunnen maken. 
Terugkijkend op de sportieve prestaties viel er veel goeds te melden, met de 
Nederlandse kampioen, promoties naar de eredivisie dames en vele individuele 
jeugdsuccessen op Nationaal niveau. 
Ook met de ingebruikne.me van eigen accomodaties blijft Brabant opvallen . 
Thorn de Jonge deed wel een oproep aan de bestuurders om dienstbaar te blijven , 
en zodoende de tafeltennisverenigingen aantrekkelijk te houden voor zowel 
prestatie gevecht als recreatief tafeltennis. 
De agendapunten voor de pauze werden snel en zonder problemen afgewP.rkt. 
Om 20.40 u. was het al pauze. De begrotingsbehandeling vergde nog de meeste 
tijd, en dat nog buiten de schuld van het AB. Het Hoofdbestuur had twee weken 
eerder, zijn begroting "geactualiseerd". Dat betekende een gat van f 58.000,
in de Brabantse begroting. Het AB zou de discussie hierover verder voeren in 
de Bondsraad . 
De vergadering werd echt levendig toen de door de verenigingen ingebrachte 
punten werden besproken. 

Ongevallen verzekering verdeelt vergadering 

Toen vorig jaar ATTC dit punt opbracht · (een collectieve ongevallen verzekering 
af te sluiten door de Afdeling ) was er grote eenstemmigheid. 
Het AB had serieus werk gemaakt van dit verzoek. Het heeft er zelfs even naar 
uitgezien dat het hoofdbestuur voor de hele NTTB dit zou gaan doen. 
Dit ging niet door. De volgende tegenvaller was, dat de Afdeling geen verzeke
ring kon afsluiten , omdat zij juridisch gezien, geen rechtspersoon is. 
(Alleen de NTTB en de verenigingen zijn dat) . 
Het HB wilde wel voor de afdeling een verzekering afsluiten, maar ..... dan was 
het verplicht voor alle verenigingen. (Vanwege de administratieve verwerking). 
Consternatie alom . Een snelle opiniepeiling leerde dat zeker 15 verenigingen 
niet mee zullen doen . 
De gemoederen liepen op toen de emotionele argumenten de overhand kregen. 
Gelukkig bleven er ook nog enkele bestuurders nuchter. 
Het Ab werd gevraagd meer informatie in te winnen, een voorstel te doen aan de 
verenigingen, en dat in de volgende vergadertng in stemming brengen. 

De rondvraag leverde nog wel enkele probleemjes en wensen op, maar oplossingen 
konden daarvoor staande de vergadering niet worden aangeboden. 
Met veel dank en weinig huiswerk gingen de Afdelingsbestuurders een nieuwe 
werkperiode in. 

Wil v.d. Bragt. 
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Samenstellingen teams: wel of niet terecht. 

De samens te l ling van t eams wordt zo goed mogelijk op sterkte gecontroleerd. 
Er spelen echter ruim vierhonderd teams in de competitie, waardoor het hier 
of daar best weleens voor kan komen dat een speler of speelsters qua 
sterkte niet in het juiste team speelt. 
Dit kan bijvoorbeeld z i jn bij een door de vereniging met reden omkleedde 
situatie binnen die vereniging . (Wel of niet in het weekend kunnen spelen). 
Ook kan het zijn da t men (vaak ten onrechte) van mening is dat bepaalde 
spelers te laag zij n ingedeeld, zonder dat nagegaan is welke spelers er in 
een hoger team s taan opgesteld. 
En dan zijn er ook nog een enkele spelers die ten onrech te in een bepaald 
team zijn opgesteld en daarvoor door de A.C.L./A.J.C.L . op gewezen wordt. 
Door het aantal mensen dat competitie speelt is het toch mogelijk dat er af 
en toe een speler in een verkeerd team staat opgesteld, en die aan de aan
dacht va n de A.C.L. / A. J . C.L. is ontsnapt. 
Op het moment dat dit toch aan het licht komt kan dit, indien nodig, alsnog 
rechtgeze t wor den. Niet met terugwerkende kracht, echter wel met onmidde
lij ke ingang. 
Je zult je misschien afvragen waarom dit schrijven nu zo plotseling in de 
Mixed verschijnt. Wel dit is om de volgende redenen: 
Onlangs kwam mij, (en naar verwachting veel meer wel of geen tafeltennis
liefhebbers) een clubblad onder ogen, waar een stukje in stond over dit 
onde rwerp. Het s tukje heeft mij in hoge mate verwonderd . 
Dat een vereniging die t afeltennis en sportivit ei t zelf ook hoog in hun 
vaandel willen laten prijken, een andere vereniging, overigens voor een be
langrijk deel ten onre chte , beschuldigd van een "vervelende streek". 
Zoals ik al heb gememoreerd worden de zaken vaak alleen van hun eigen kant 
bekeken zonder zich ve r der te verdiepen in de werkelijke redenen en situa
ties waardoor iets is ontstaan . 
Daarom wil ik voorstellen, om in de eerste plaats te zor gen dat je eigen 
teams op sterkte zijn i ngedeeld , en voordat men iemand anders beschuldigd 
(vooral in het op enbaar) zich eerst eens goed van de jui ste situatie op de 
hoogte stelt. La ten we samen veel plezier aan de tafeltennissport beleven, 
en dit niet verpes t en door vijandige uitlatingen. 

Ad Jonkers 

A.C.L. 
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~ABANTSE BEKERFINALES 1 e DIVISIE 

Op 19 april werden in het gezell ige tafeltenniscentrum van TTV Belcrum uit 
Breda de dames en heren finale gespeeld . 
De dames werkten een finale poule af, de heren speelden een dubbel Davis
cup sys t eem. 
Zowel bij de dames als bij de heren was , door de aanwezigheid van nationale 
toppers , veel go ed en spannend t afeltennis te zien . 

Dames 

Vier dames teams hadden wel voor de finale poule geplaa t st : 
- Hotak ' 68 me t M. Somers en C. Boute 
- Luto met E. Huikelom, A. Jongmans, J. Hobbelen 
- Flash met L. v. Esch- v. Hout, L. Halin 
- L + T me t E. Noor en K. Chambon 
Gezien de ~rachtsverhoudingen in de dames competitie geven de eerste wed
strijden geen verrassingen . 
Hotak ' 68 won me t 3-0 van Luto en Flash . 
L + T behaalde nagenoeg dezelfde resultaten met 3-0 en 3-1 tegen resp. 
Flash en Luto . 

Flash en Luto moes ten, zoals verwacht, onderling uitmaken wie de derde 
plaat9 zou behalen . He t Eindhovense Flash , dat de laa t s te jaren sterk in 
opgang is, behaalde met een 3-2 overwinning een eervo l le 3e plaats. 
De voorspelde finale kreeg een onverwachte uitslag. 
Het 3e divisie team van L + T was vo ldoende gemotiveerd om de kersverse 
eredivisionis t goed partij te geven. Het werd meer . 
Emily Noor startte met een duidelijke overwinning op Ciske Bonte (9-21, 
18-21). Marlies Somers deed wat van haar verwacht werd, en wees met 21-14 
en 21-9 Karin Chambon terug. 
Zoals in zovele wedstrijden, is het dikwijls te licht opgenomen dubbel, van 
beslissende betekenis. 
Vechtend als leeuwinnen, wisten de L + T dames in 3 games de winst naar 
zich toe te trekken ( 20-22, 21-17, 19-21). 
Marlies Somers zou in de 4e wedstrijd de stanä weer gelijk moeten trekken, 
maar Emily Noor dacht daar anders over. Met 17-21 en 16-21 verwees zij Mar
lies, en daarbij Hotak, naar de 2e plaats . 
Een verrassende uitslag, die eens te meer bewijst, dat een bekercompetitie, 
ondanks de " papieren" krachtsverschillen, de moeite waard is, om aan deel 
te nemen. 
Heren 

De heren finale ging tussen twee Brabantse eredivisionisten : Nederlands 
kampioen Valkencourt met Juan Tuang, Bob Potton, Wim Wegman en Milan 
Karakasevic . 
"Aartsrivaal" L + T kwam eveneens in z'n sterkste ops t elling, Ron van Span
je, Bart van Haren en Theo Boon. 
Er werd volgens het dubbel clavis-cup toernooi gespeeld, d.w . z . dat elk van 
de finalisten twee teams van twee spelers aan de tafel moest brengen. 
Het eerste Valkencourt team bestond uit de Chinees en Potton en zij kregen 
ook de twee s terkste L + T'ers tegenover zich v. Spanj e/Gootzen . ~ 
Een voor het pub l iek en de spelers zeer aantrekkelijke poule waarin twee 

1 partijen na 5 games beslist waren en het dubbel in 4 games. ~·· 



Ron van Spanje en Huang maakten er een hele fraaie partij, die in 5 games 
door Huang gewonnen werd. (21-17, 21-12, 17-21, 18-21, 21-15). 
Potton won in 3 van Gootzen (21-15, 21-13, 21-15). 
Bij het dubbel kwam de ommekeer (21-19, 15-21, 21-23, 18-21) en van Spanje 
wist de stand gelijk te trekken door Potton met 21-13, 16-21, 24-22, 16-21, 
14-21 te verslaan. Inmiddels was o:e de 2e tafel de wedstrijd duidelijk be
slist in ' t voordeel van Valkencourt (4-1) zodat Gootzen en Tuang hun par
tij niet meer uitspeelden. Of schoon de uitslag van de 2e teams doet vermoe
den dat Valkencourt een walk-over had, was de werkelijkheid anders. 
Wegman begon met een 4- games overwinning op Bart v. Haren, waarna de Joe
goslaaf eenvoudig won van de zwakste man in het totaal, Theo Boon. 
Het dubbel was ook hier voor de L + T'ers in 4 games. De partij van de dag 
werd geleverd door Karakasevic en Van Haren. De junior Van Haren, is een 
werkelijk talent, dat, mits goed begeleid, nog heel ver komt. 
De ~oegoslaaf werd gedwongen alle registers open te trekken om de enthou
siaste L + T'er de baas te blijven. 
Dat lukte maar net met 21-18 in de vijfde game. Tot die vijfde game hadden 
de !oegoslaaf en de L + T'ers om en om hun game gewonnen (21-16, 18-21, 
21-13 en 16-21). 
Wegman maakte het karwei tegen Boon geroutineerd af en bezorgde de defini
tieve winst voor Valkencourt. 

Bekercompetitieleider Thom de Jonge kan terugzien op een geslaagd beker
toernooi, zowel qua opzet als deelname, met waardige finalisten en een 
trotse winnaar, Valkencourt, dat erop gebrand is de "dubbel" te halen in 
Nederland. 

W. v.d. Bragt. 



Zaterdag 26 april: Irenehal te Tilburg. Finales heren 2e divisie, heren 3e 
divisie en rekreanten-bekerkompetitie. 

In alle drie klassen hadden zich 8 teams voor de finaledag geplaatst. 
Per klasse werd gespeeld in twee vierkampen, met aansluiten kruisfinales 
en finale. 
Jammer was het dat bij de rekreanten één team zonder berichtgeving weg 
bleef. Hierdoor werd in één poule het aantal te spelen wedstrijden gehal
veerd. Het geplande tijdschema van 1 uur en 40 minuten per ronde werd door 
de deelnemende teams al snel overschreden. Doordat de spelers zeer aan el
kaar gewaagd waren moesten per ronde 1 of meer wedstrijden volledig worden 
uitgespeeld (bij het bereiken van 3 punten werd de wedstrijd beïndigd), 
terwijl een groot aantal partijen nipt in 3 games werd beslist. 
Pas om half negen 's-avonds waren de diverse bekerwinnaars bekend. Bij na
vraag bleek dit voor de deelnemers geen bezwaar, want men had veel wed
strijden kunnen spelen, en dat was toch uiteindelijk de bedoeling van deze 
nieuwe opzet. 

Uislagen: Heren 2e divisie: Heren 3e divisie: 

le ronde: Renata 1 - Tanaka 2 3 - 2 OTTC 6 - Veldhoven 4 
Waalwijk l - Stiphout 2 3 0 TTVE 2 v. Versa'Sl 2 
B. Hands 2 - De Kuub 2 3 - 0 Taveres 4 - Smash'70 2 
R'daal 2 - Jeep 2 3 - 0 Meppers 3 - BTTC 2 

2e ronde: Renata 1 - Stiphout 2 3 - 1 OTTC 6 - v. Versa'Sl 2 
Waalwijk 1 - Tanaka 2 3 - 0 TTVE 2 - Veldhoven 4 
B. Hands 2 - Jeep 2 3 - 1 Taveres 4 - BTTC 2 
R'daal 2 - De Kuub 2 3 - 1 Meppers 3 Smash'70 2 

3e ronde: Renata 1 - Waalwijk 1 0 - 3 OTTC 6 TTVE 2 
Stiphout 2 - Tanaka 2 3 - 1 V.Versa 2 Veldhoven 4 
B. Hands 2 - R'daal 2 3 - 2 Taveres 4 Meppers 3 
Jeep 2 - De Kuub 2 0 - 3 BTTC 2 - Smash'70 2 

Kruis-
finale: R'daal 2 - Waalwijk 1 2 - 3 OTTC 6 - Taveres 4 

B. Hands 2 - Renata l 3 - 2 BTTC 2 - TTVE 2 
Finale: B. Hands 2 - Waalwijk 1 3 - 2 BTTC 2 - Taveres 4 

Rekreanten : 
le ronde: Irene 1 - v. Ver sa 'Sl 1 3 - 1 

Markiezaat 1 - Irene 4 3 - 1 
Breda 3 - Irene 2 0 - 3 

2e ronde: Breda 1 - v. Versa'Sl 1 3 - 2 
Markiezaat 1 - Irene 2 3 - 0 
Breda 3 - Irene 4 1 - 3 

3e ronde: Breda 1 - Irene 1 3 - 0 
Markiezaat 1 - Breda 3 3 - 0 
Irene 2 - Irene 4 3 - 0 

Kruis-
finale: Breda 1 - Markiezaat 1 1 - 3 

Irene 2 - Irene 1 2 - 3 
Finale: Irene 1 - Markiezaat 1 3 - 2 

1 
3 
3 
1 
3 
3 
2 

0 
3 
3 
3 
3 

2 
3 
3 

Zaterdag 17 mei: finales mixed-bekercompetitie in tafeltenniscentru~ Belcrum 
te Breda . 
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Voor deze finale hadden zich geplaatst : Hot ak '68 - 1, J .C.V. -1 , Kadans -1 en 
TTCV/Rath -3. Alle teams ontmoe t ten elkaar één keer. Zodra door een team 4 
punten was behaald werd de wedstrijd beëindigd . 
Na 2 ronden waren zowel het team van Hotak' 68 als J .C .V . nog ongeslagen. 
In de l aa t s te ronde moesten dez e tegen e lkaar. J . C. V. opende s terk doo r over
winningen van Jos Hendrikx op Pe t er van Genegen en van Pau l v . Giersbergen op 
Erik Kuyper . Tijdens de laatste wedstrijd liep Paul . een b lessure op aan Z1Jn 
r echterschouder, dit bij een 14 /3 s tand in de 2e game. Met veel pij n en moei
t e wis t Paul toch met 21/17 te ze gevieren. 

Marlies Somers (A-licentie) had uiteraard geen moe i te me t S. Buiteman (D-li
centie) en haalde de eerste punt voor Hotak ' 68 binnen . Ook i n de mixed
double bleek dit licentieverschil van doorslaggev ende aard. Met 21-8 en 21-13 
had J.C.V. geen schijn van kans. Het heren- dubbel leverde met 21-17 in de 
derde game een overwinning op voor Hotkak ' 68 . Hiermede had dit team de 2-0 
achterstand omgebogen in een 3-2 voorsprong . I n de zesde pa rt ij moest Paul 
van Giersbergen tegen Peter van Genegen . 
Ondanks zijn blessur e wist Paul de ee rste game nog met 21-1 7 te winnen, in de 
2e en 3e game echter moest hij he t tegen een s teeds bete r spelende Peter af 
leggen. Hiermede werd de eindstand bepaald op 4-2 in het voordeel vanHotak'68. 

Uitslagen: Hotak'68 1 - Kadans 1 4 - 0 
J.C.V . 1 - TTCV/Rath 1 4 - 0 
TTCV/Rath 1 - Hotak'68 1 0 - 4 
Kadans 1 - J . C. V. 1 0 - 4 
TTCV/Rath 1 - Kadans 1 4 - 1 
Hotak'68 1 - J.C . V. 1 4 - 2 

I n alle divisies waren er voor de numme r s 1 t/m 4 prachtige bekers, t e rwijl 
voor elke individuele deelnemer(ster) alsmede coaches en bondsscheidsrechters 
als persoonlijke herinnering een f raaie standaard beschikbaar was. 

Het feit dat dit seizoen maar lie f s t door 210 teams aan de beke rkompetiti e 
werd deelgenomen , bewijst dat deze voor z iet in een grot e behoe f t e. 
De dit jaar voor het eerst gehanteerde fo r mule ( i n de eerste r onde poules en 
meerdere taems in de finale) werd door de deelneme rs nagenoeg unaniem als po
sitief ervaren. De wedstrijdsekretar i ssen echter hadden er in het algémeen 
meer moeite mee. Vooral het vastste llen van meerdere wedstr ijden i n de eerste 
ronde bleek nogal moeilijk te ver lopen. 
He t l i jkt mij dan ook een goede zaak een en ander nog eens kr itisch te be zien 
en te eva l ue ren . 

Thorn de Jonge (bekerkomp . le ider) 
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Brabantse Bekerfinales jeugd 1986. 

Op Koninginnedag werden in de prachtige accomodatie van Valkencourt de 
Bekerfinales voor jeugd gehouden. 
In de hoogste jongensklasse ging de overwinning naar Back Hands met 
R. v.d. Vorst en W. Nijkamp. 
In de hoogste meisjesklasse was de overwinning na een zeer spannende 
finale tegen Markiezaat , voor Irene met J. v. Unen en E. v.d. Heijden. 

Uitslagen: 

Meisjes 1 Meisjes 2 Jongens 1 

1. Irene 1. Flash 1. Back Hands 

2. Markiezaat 2. Rotac 2. Bergeijk 

3. OTTC 3. Vice Versa'Sl 3. Irene 

4. Budilia 4. Luto 4. Never Des pair 

Jongens 2 Jongens 3 Jongens 4 

1. Flash 1. Ka dans 1. TTCV/Rath 

2. Back Hands 2 . Never Despair 2. Bergeijk 

3. Irene 3. Luto 3. Tanaka 

4. Never Despair 4. Tanaka 4. Luto 

N. de Groot 
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NEDERLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 

IN HELMOND 
Dat de beslissing van het HB, om Frans Geube ls op grond van ziJn ervaringen 
en kwaliteiten dispensatie heeft verleend voor het toernooileiders examen 
juist is, is eind april weer eens bewezen . 
De Nederlandse jeugdtop, 270 jongens en meisjes, speelden op 51 tafels een 
enkel-, dubbel- en mixed toernooi om het Nederlands kampioenschap. 
In totaal 778 inschrijvingen . Geubels, met zijn trouwe Stiphout-helpers, 
had voor een prima organisatie gezorgd, zodat spelers en publiek (1.000 
mensen) zich konden concentreren op het spel. 
De Brabantse vertegenwoordiging aan deze NK. was erg succesvol. Een kwart 
van de prijzen kwam bij de Brabantse jeugd terug (31 van de 128 prijzen). 
Hieronder volgen de prijswinnaars: 

- Nederlands kampioen werden: P. de Groot (Valkencourt) bij de meisjes 
junioren enkel- en dubbel. 
G. Hendriks (JCV) bij de meisjes pupillen 
enkel-, dubbel- en mixed-dubbel. 
E. Noor (L+T) bij de meisjes aspiranten 
dubbel. 
B. de Bruin (Hotak) bij de meisjes pupillen 
dubbel. 
F. Boute (B. Were lt) bij de jongens junioren 
enkel. 
B. v. Haren (L+T) bij de jongens aspiranten 
enkel-, en dubbel. 
M. Heeren (Back Hands) bij de jongens pupil
len dubbe l. 
H. Tuan (Ve ldhoven) bij de mixed dubbel pu
pillen. 

- Tweede plaatsen waren er voor: 
E. Noor (L+T) bij d e aspiranten mixed-dubbel. 
M. Heeren (Back Hands) bij de jongens pupillen 
enkel. 
F. Boute (B. Werelt) bij de jongens junioren 
dubbel. 
F. de Wit (Veldhoven) bij de jongens pupillen 
dubbel. 
H. Tuan (Veldhoven) bij de jongens pupillen 
dubbel. 
B. v. Haaren (L+T) bij de aspiranten mixed 
dubbel. 

-Derde plaatsen werden veroverd door: 
E. Noor (L+T) bij de meisjes aspiranten enkel. 
T. v. Hees (Hotak) bij de meisjes pupillen 
enkel. 
E. Schers (Irene) bij de meisjes aspiranten 
dubbel- en mixed-dubbel. 
J. v. Sprang (Irene) bij de meisjes pupillen 
dubbel. 
P. de Groot (Valkencourt) bij de junioren 
mixed-dubbel. 
H. Tuan (Veldhoven) bij de jongens pupillen 
enkel. 
T. Ngo Xuan (N. Despair) bij de jongens wel
pen enkel en dubbel. 
D. Maatman (Flash) bij de jongens welpen 
dubbel. 
E. v. Roovert (Flash) bij de jongens welpen 
dubbel. 
T. Boon (L+T) bij de junioren mixed-dubbel. 
C. Otten (Flash) bij de pupillen mixed-dubbel. 



BRABANT IN DE LANDELIJKE COMPETITIE 

Voor he t eerst in het ruim 40-jarig bes taan van de Afde l ing Brabant heeft 
Brabant een Nederlands kampioen bij de heren. Het Valkenswaardse Valken
court maakte de verwachtingen waar, en werd ongeslagen kampioen. De ande
re Brabantse vertegenwoordigers in de hoogste Nederlandse divis ie, L+T 
concludeerde enkele wedstrijden voor het einde dat de race met Valketi
court verloren was. 
De resultaten van de overige teams in de diverse klasse zijn als volgt: 

Jeugd 

Meisjes 

Klas se Kampioen 

Kampi oen 

A 

B Luto 1 
Markiezaat 1 

c Flash 1 
L + T 1 
Vice Versa 'Sl 

Jongens 

Klas s e, 
Kampioen 

A 

B Bergeyk 1 

c Valkencourt 1 
Hotak'68 1 

Senioren 

Dames 

Klasse 
l e divisie Hotak'68 1 * 
2e divisie 
3e divis ie L+T 1 

4e divisie PJS 1 

Heren 
Eredivisie Valkencourt 

l e divis ie 
2e divisie JCV 1 
3e divisie L+T 2 

JCV 2 
Irene 1 

2e 

Hotak'68 1 

Eenentwintig 1 

Veldhoven 1 
Stiphout 1 

Bergeyk 2 

Irene 1 * 

JCV 1 

OTTC 1 

3e 4e 

TCS 1 

OTTC 1 

B. Hands 

Irene 1 

OTTC 1 
N.De sp. 1 

Flash 1 
Stiph. 1 

[R.Star'S8 N. Desp.l 
Luto 1 JCV 2 

L+T 

Lut o 1 

1 

Se 

Tornado 1 

JCV 1 
TCS 1 

B. Hands 2 

v.v.' Sl 

Belcrum 1 
v. v.' Sl 

6e 

JCV 1 

l 
l 
l 

· j . 

i 
1 

l 
1 

1 Victoria 1 
1 

1 
! 
' 1 

1 
TTCV/Rath 

4e divis ie L+T 3 TTCV / R 1 Hotak' 68 1 R. Star' S8 Desa 1 
Valkencourt 2 

Se divis ie N. Despair 1 N. Desp. 2 Alico 1 
Victoria 1 

'~ Hotak '68 en Irene promoveren naar de eredivisie. 13 



ZUID-NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN TAFELTENNIS 

Tafeltennisvereniging de Meppers uit Heeze heeft opnieuw gezorgd dat verte
genwoordigers van de zuidelijke afdelingen, achter de groene tafel versche
nen, met het volgende resultaat: 

HEREN: klasse A dubbel 

klasse B dubbel 

klasse C dubbel 

klasse D dubbel 

klasse E dubbel 

klasse F 

klasse GH/dubbel 

klasse A 
klasse B 
klasse C 
klasse D 
klasse E 
klasse F 
klasse G 
klasse H 
klasse Sl 
klasse S2 
klasse S3 

le R. van Spanje/A. Dijstelbleom (L+T) 
2e P. Roeland/W. Aspeers (Midd. 2/Megacles) 
le R. Jongenelen/J. de Bijl (L+T) 
2e R. Bogaard/B . Bogaard (Red Stars) 
le R. Vogelaar/N. Boon (T.C.S./Never Despair) 
2e M. v.d. Heijden/H. de Weert (Valkencourt) 
le J. 't Hooft/W. 't Hooft (Sar) 
2e J. Duyndam/M. Bellen (Megacles) 
le W. Vervaart/M. Broers (Irene) 
2e F. Bergmans(H. v. Erve (Irene) 
le L. Mommers/T. de Wit (Helden'6 7) 
2e E. Smolders/J. Mesmans (Valkencourt) 
le R. Bours/M. Roumen (Stiftmeppers) 
2e B. te Kamp/B. v. Breughel (Zwaantj es) 
le R. van Spanje (L+T) 2e P. Roeland (Middelburg 2) 
le B. Bogaard (Red Stars) 2e M. Heeren (Wilno) 
le J. de Bijl (L+T) 2e R. Vogelaar (T.C.S.) 
le J. Duyndam (Megacles) 2e P. van Berkel (Rath) 
le J. Corbeij (Stiftmeppers) 2e J . Mandemakers (Bergeijk) 
le M. v. Lieshout (Geldrop) 2e T. de Wit (Helden'67) 
le W. Willems (Ulestraten) 2e R. Bours (Stiftmeppers) 
le E. Leenen (Megacles) 2e J. Guitjens (Meppers) 
le R. van Spanje (L+T) 2e R. Boogaard (Red Stars) 
le E. van 't Hof (Flash) 2e W. 't Hooft (Sar) 
le W. Willems (Ulestraten) 2e B. te Kamp (Zwaantjes) 

DAMES: klasse A/B dubbel le L. v. Esch/I. Gabrielse (Flash) 

klasse C/D 

klasse E/F 

klasse A/B 
klasse C 
klsase D 
klasse E 
klasse E/F 
klasse G/H 
klasse Sl 
klasse S2 

2e M. Crommentuijn/A. v.d. Vijver (Destatec/Aloysius) 
le I. Kolen/M. v. Bussel (Taveres/Son en Breughel) 
2e J. Geraets/T. Geraets (Meppers) 
le M. Vos/M. de Jong (P.J.S./Destatec) 
2e M. Smedts/E. Vaessen (Maasbree) 
le M. Crommenruijn (Destatec) 2e A. v.d. Vijver (Aloysius) 
le M. v. Bussel (Son en Br.) 2e G. Roggeveen (Achilles) 
le T. Geraets (Meppers) 2e I. Kolen (Taveres) 
le J. Geraets (Meppers) 2e H. Vos (P . J.S . ) 
le M. v.d. Ploeg (Belcrum) 2e M. Hendrix (Budilia) 
le J. Leijs (Rots) 2e Y. Schers (Maasbree) 
le M. Crommentuijn (Destatec) 2e L. v. Esch (Flash) 
le J. Geraets (Meppers) 2e H. Vos (P.J.S.) 

klasse Pup/Welp dubbel le C. v. Peer/I. v . Zundert (V.V. '51) 

klasse asp . dubbel 

klasse jun. dubbel 

2e S. v. Roosendaal/P. Dam (Achilles/V.V. '51) 
le B. Koning/K. v. Vroenhoven (L+T) 
2e H. Heeren/M. Schoone (Back Hands) 
le E. v. Deurzen/P. Staps (Luto) 
2e S. Kemps/S. Paetzel (J.C. V./Irene) 
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klasse j un. A/B 
klasse jun. C 
klasse asp. A/B 
klasse a s p. C 
klasse pup. A/B 
klas s e pup. C 
klasse welpen 
klasse j un. 1 
klasse jun. 2 
klas se jun. 3 

klass e welp 

klasse pup. dubbel 

klasse asp. dubbel 

klas s e jun. dubbel 

klasse jun. A/B 
klas s e jun. C 
klas se asp. A/B 
klasse asp. C 
kl as se pup. A/B 
klasse pup. C 
kl a s se welpen A 
kl as s e welpen C 
klasse jun . 1 
kl asse jun. 2 
klasse jun. 3 

l e J . Abr ahams (Megacles ) 
l e A. Gudden (Fl ash) 
l e K. v. Vroenhoven (L+T) 
l e M. Schoone (B. Hands ) 
le Y. v. Sprang (Irene) 
le M. Elshof (Son en Br .) 
le E. v.d. Linden (Belc r um) 
l e E. v. Deurzen (Lu to ) 
le K. v. Vroenhoven (L+T) 
le K. Wijnen (Panningen) 

2e P. St aps (Lut o) 
2e M. Kremers (V.V. '51) 
2e B. Koning (L+T) 
2e K. Wijnen (Panningen) 
2e C. Otten (Flash) 
2e P. Dam (V.V. '5 1) 
2e N. Vaassen (Maasbree) 
2e E. v.d. Heijden (Irene) 
2e S. Cruijsberg (Panningen) 
2e A. ' Verstraaten (Aloysius) 

le R. Verstijlen/R. Duivis (Back Hands/V.V. '51) 
2e V. v.d. Steen/S. Bennebroek (Budilia) 
le M. Heeren/O. v.d. We rken (B. Hands/Megacles) 
2e M. v. Schayk/J. Duy s (O.T.T.C.) 
le H. v.d. Mortel/M. Creemers (Me gacles) 
2e F. Oerlemans/T. Vogelaar (T.C.S . ) 
le R. v. Geel/K. Sengers (Bergeijk) 
2e R. Kremers/Th. Bottram (Va lkencourt / Bergeijk) 

le Th. Bottram (Bergeijk) 
le A. Scholtus (Markiezaat) 
le E. Oerlemans (T.C.S.) 
le P. v. Moll (Valkencourt) 
le M. Heeren (B. Hands) 
le E. Sanders (Achilles) 
le P. Maatman (Flash) 
le D. de Vries (Succes) 
le Th . Bottram (Bergeijk) 
le K. Sengers (Bergeijk) 
le P. Clijsters (Red Stars) 

2e E. v. Kuijk (Irene) 
2e R. Oerlernans (T.C.S. ) 
2e F. v. Alberda (Flash) 
2e P. Clijsters (Red Sta rs) 
2e B. Clerkx (Kluis) 
2e F. v . Gils (Belcrum) 
2e M. Bottram (Bergeijk ) 
2e S . Bennebroek ( Budil in) 
2e E. v . d . Dijk (. l. C. V. ) 
2e L. Martens (Geldrop) 
2e P . Duitsman (Eenentwi nt ig) 
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OPEN HELMONDSE KAMPXOENSCHAPPEN 1 '986 

Op zondag 27 april werd voor de zoveelste keer de Open Helmondse kampioen
schappen verspeeld. 
In tegenstelling tot andere jaren had de vereniging besloten om de OHK 
niet te verspelen in de Lorentzstraat maar in de City-Sporthal, dit had 
tot gevolg dat zowel het jeugd- als het seniorentoernooi op een dag ver
speeld konden worden . 

Ondanks het feit dat een groot aantal inschr~jvingen geaccepteerd konden 
worden bleven de massale inschrijvingen uit. 
Of dit komt doordat steeds meer verenigingen wilde toernooien gaan organi
seren is een vraag. 
Een feit is wel dat steeds meer landelijke evenementen te kampen hebben 
met het teruglopen van het aantal inschrijvingen. 

Daar het financieel aantrekkelijker is om een wild toernooi te organisen 
is mij duidelij k, maar mijns inziens is dit geen goede zaak, mede gezien 
dat het organiseren van een toernooi zonder goedkeuring verboden is. 

Bij de jeugd werden voor de OHK '86 276 inschrijvingen gete ld, terwijl er 
bij de senioren 260 inschrijvingen waren. 
Maar niet getreurt het toernooi is tenslotte toch verspeelt . 

Bij de jongens kan G.J . v.d . Braak van Never Despair z i ch dit jaar Open 
Helmonds Kampioen noemen, terwijl E. Boonekamp uit Panningen dit kan bij 
de meisjes . 
Ook bij de senioren zijn er dit jaar twee nieuwe kampioenen, bij de dames 
is dit , van onze e igen v er en i ging afkomstig , G. de Vocht, en bij de heren 
.i t) dit H" Jongenelen van. L+T" 

D0 Jeugdwisseltrofee kon aan het eind van de dag meegen<Jmen wor den door de 
vereni ging The Back Hands, maar de seniorenwisseltrofee blijft dit jaar in 
Stiphout. 

Stiphout kan weer terug zien op een prima georganiseerd toernooi. 
Of er volgend jaar weer een OHK georganiseerd zal worden zal sterk afhang
en van de financien . 

Mick v. Hoof 

Toernooileider 

O.H.K. i986. 



PRIJSWINNAARS OPEN HELMONDSE KAMPIOENSCHAPPEN 1986 SENIOREN TOERNOOI. 

Heren Enkel: 

B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
S-1 
S-2 
S-3 

1: R. Jongenelen (L+T) 
1: B. Boogaard (R. Stars) 
1: A. v.d. Burgt (L+T) 
1: J. Mandemakers (Bergeyk) 
1: R. Reijnen (Panningen) 
1: E. Schipper (Stiphout) 
1: J. Zeegers (Deurne) 
1: R. Jongenelen (L+T) 
1: E. v. 't Hof (Flash) 
1: B. Groenen (Veldhoven) 

2: R. Boogaard (R. Stars) 
2: W. Schers (Panningen) 
2: E. v. Veenendaal (Valkenc.) 
2: W. Vlamings (Stiphout) 
2: E. Janssen (Panningen) 
2: T. Derks (Deurne) 
2: P. Zegers (Deurne) 
2: H. v. Kempen (OTTC) 
2: A. v.d. Burgt (L+T) 
2: R. v. Hoof (Stiphout) 

Heren Dubbel: 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

l:-1 

1: E. v. Kempen (OTTC) M. Maas (Sar'72) 
2: R. Boogaard/B. Boogaard (R. Stars) 
1: M. v. Kuyck (R. Stars) W. Schers (Panningen) 
2: R. Vogelaar (TCS) R. Lauweryssen (B. Hands) 
1: H. Gruyters/M. v.d. Eynde ('21) 
2: P. Tempelaars/P. v.d. Eynde ('21) 
1: W. Vlamings/H. Kuijpers (Stiphout) 
2: L. Hoeben (B. Star) J. Franssen (Asterix) 
1: E. Schipper/M. Jacobs (Stiphout) 
2: E. Janssen/R. Reynen (Panningen) 
1: M. Kemenade/B . Groenen (Veldhoven) 
2: J. de Jong (B. Hands) M. Zeelen (Panningen) 
1: E. Baarwijk/B. Palthe (Kadans) 
2: T. v . Rijswijck/J. Zeegers (Deurne) 

Dames Enkel: 

B 
C/D 
E/F 
G/H 
S-1 
S-2 

1: G. de Vocht (Stiphout) 
1: L. Halin (Flash) 
1: K. Hendriks (Valkenc.) 
1: I. Baptista (Stiphout) 
1: G. de Vocht (Stiphout) 
1: K. Hendriks (Valkenc.) 

Dames Dubbel: 

2: M. Janssen (Panningen) 
2: D. Janssen (Stiphout) 
2: R. Rijkers (Stiphout) 
2: K. Knapen (Meppers) 
2: C. v. Gasteren (Seta) 
2: M. v. Geffen (Flash) 

B 1: D. Janssen/G . de Vocht (Stiphout) 
2: I. Gabrielse/L. v. Esch (Flash) 

Jongens Enkel : 

J un. A/B 1: R. v.d. Vorst (B. Hands) 
C 1: R. Oerlemans (TCS) 

Asp. A/B 1: T. Vogelaar (TCS) 
C 1: B. Platzbeecker(R. Stars) 

Pup. A/B 1: M. Heeren (B. Hands) 

WELPEN 
J - 1 
J-2 
J-3 

C 1: M. v.d. Molen (L+T) 
1: P. Maatman (Flash) 
1: G.J. v.d. Braak (NeverD.) 
1: M. Heeren (B. Hands) 
1: P. Duitsman ('21) 

2: W. Nijkamp (B. Hands) 
2: F. v.d. Burgt (Stiphout) 
2: J. Zeelen (Panningen) 
2: L. Smulders (Valkenc.) 
2: S. v. Kuyck (R. Stars) 
2: M. v. Boxmeer (Attaque) 
2: E. v. Roovert (Flash) 
2.: T. Bot tram (Bergeyk) 
2: R. Oerlemans (TCS) 
2: P. v. Moll (Valkenc.) 

21-12 21-16 
21-18 20-22 21-15 
21-15 21-14 
23-21 21-15 
19-21 22-20 21-18 
17-21 21-17 21 -15 
21-18 10- 21 21 -12 
21-19 21-18 
21-14 21-14 
21-17 16-21 21-18 

21-23 21-12 21-19 

21-11 14-21 21-14 

16-21 21-12 21-1 2 

18-21 21-19 21-14 

21-19 21-19 

21-10 21-13 

21-10 21-12 

21-18 21-17 
21-12 21·-18 
21- 8 22-20 
21-10 21-12 
21-19 21-18 
21-14 21 -1 6 

15-21 21-13 21-15 

21-16 21-18 
15-21 21-16 21-11 
21-19 21- 9' 
19-21 21-16 21-18 
21-16 21-14 
21-11 21- 8 
21-16 21-17 
21-12 21-12 
21-13 18-21 21-10 
29-27 21- 7 



Jongens Dubbel: 

JUNIOREN 1: T. Bottram/K. Sengers (Bergeyk) 21-16 21-16 
2: R. Jacobs/A. Schrivers (Blue Star) 

ASPIRANTEN 1: P. de Wit/J. Zeelen (Panningen) 21-11 21-16 
2: M. Smulders (Stiphout) E. v. Damme (Aloysius) 

PUPILLEN 1: P. de Wit/J. Zeelen (Panningen) 21-11 21-16 
2: M. Smulders (Stiphout) E. v. Damme (Aloysius) 

Meisjes Enkel : 

JUN. A/B 1: G. v.d. Berg (' 21) 2: K. Janssen (Panningen) 21-18 21-16 
c 1: A. Gudden (Flash) 2: I. Ooms (Stiphout) 21-10 21-11 

ASP. A/B 1: M. Timmermans (L+T) 2: H. Heeren (Back Hands) 21-18 18-21 21- 5 
c 1: K. Wijnen (Panningen) 2: A. Verstaeten (Aloysius) 21-18 21-17 

PUP. A/B 1: D. Lodewijks (Flash) 2: c. Otten (Flash) 21-11 12-21 23-21 
c 1: M. Elshof (Son en Br.) 2: N. de Black (Aloysius) 21- 6 21-15 

WELPEN 1: W. v.d. Heuvel (Stiphout) 2: D. v. Roosendaal (Achiles)21-12 21-19 
J-1 1: E. Boonekamp (Panningen) 2: M. Goy en ( '21) 21-12 22-24 21-12 
J-2 1: B. Koning (L+T) 2: s. v. Geffen (Flash) 18-21 21-19 21-19 
J-3 1: K. Wijnen (Panningen) 2: M. Schoone (Back Hands) 21-14 21-12 

Meisjes Dubbel : 

JUNIOREN 1: M. Goyen/G. v.d. Berg ('21) 23-25 21-13 21-15 
2: M. de Bruijn (TCS) Y. Derksen (Stiphout) 

ASPIRANTEN 1: M. Timmermans (L+T) F. Schepers (Stiphout) 21-18 21-15 
2: H. He eren (B. Hands) A. Brouwers (Stiphout) 

PUPILLEN 1: D. Lodewijks/C . Otten (Flash) 21- 9 21-14 
2: s. v. Roosendaal (Achilles) D. Manders (Stiphout) 
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DERDE OPEN GELDROPS TAFELTENNISTOERNOOI 

Op zondag 13 april 1986 werd door de Tafeltennisvereniging Geldrop in sa
menwerking me t Uitgeverij Verleg BV en Cosmos Compute r Cen t er het derde 
open Geldrops Tafeltennistoernooi gehouden . Het werd voor de derde maal 
een groot succes, want er deden nu al he t max imum aantal deelnemers mee 
n.l. 325. Zij n bij de andere toernooien geluiden te hor en ove r ter ug
lopende deelnemersaantallen, juist bij de door de TTV Ge ldrop gekozen 
formule blij kt dat P-r nog volop belangste lling i s voor toernooien . 
In Geldrop wordt iu zes klassen gespeeld: de A klasse, waa~i~ a llen s pelen 
die 4e klas NTTB of hogere spelen. 
In de B kla s se spelen de Se en 6e klas NTTB. De C klasse wordt gevormd 
door de r ecreanten die vroeger NTTB gespeeld hebb en of nu nog nie t-NTTB 
competi t i e spelen. 
I n de D klasse spelen de echte recreanten, dus de mens en di e pi ng-pangen 
op huis- t ui n en keuken nivo. 
De jeugd i s verdeeld in twee klassen die bepaald worden door de lee f tijd 
en nie t het nivo. 
Iedereen mag inschrijven in die klasse die men ze l f wenst, mit s uit eraa r d 
niet l a ge r dan volgens de klasse indeling is bepaald. Jeugdleden di e bij ~ 

l andelij k s pelen schrijven in Geldrop vrijwel allemaal in bij de Aklasse , 
waar dus de goede jeugdspelers kunnen spelen tegen bijv. le en 2e klas
s ers . Al les speelt door elkaar, jong en oud, dame s en heren, validen en 
mi nde r validen, goede en slechten. 
Het is een erg gezellig toernooi waar hele familie s aan meedoen . 
Het inschrijfgeld is erg laag nl . slechts 5 gulden en men speelt dan mi
nimaal 5 wedstrijden, aangezien men wordt ingedeeld in poule s van 6. 
Iede r een krijgt ieder jaar een herinnering bijv. een sticker of een pla
quette- en een prima verzorgd programmaboekje. 

_De uitslag_~n waren : 

A poul e winnaar Uitgeverij Verleg BV wisselbeker 

1. Pete r Manders 
2 . Har r y Vaessen 
3. Ad de We r dt 
4 . Jac Braecken 

B poule 

1. Twan Roe lands 
2. Paal v.d. Lee 
3 . Berry Blommers 
4. Jan Spilj a rd 

_ç poule_ 

1. H. Damen 
2. M. Vereyken 
3. N. Enge lhart 
4 . J. v. d . Groenendaal 

TTV Stiphout 
TTV Geldrop 
Budilia 
Budilia 

Geldorp 
Achilles 
Kadans 
TTV Geldrop 

Kadans 
Eindhoven 
TTV Stiphout 
TTV Geldrop 

D poule winnar Hydrosfeer Waterbedden Wisselbeker 

1. Ton v . d . Weyer 
2. H. v.d . Tillaart 
3 . H. Timmer mans 
4. H. v. d . Molen 

Deurne 
Eindhoven 
TTV Geldrop 
Eindhoven 
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E poule winnar Wethouder Van Sante Wis selbeker 

1. H. Gerritsen 
2. H. Verspaget 
3. A. van Rooy 
4. c. Otten 

F poule 

1. M. v.d. Molen 
2. M. Bot tram 
3. D. Staals 
4. F. Wolthuyzen 

Geenhoven 
TTV Stiphout 
TTV Geldrop 
Flash 

L+T 
TTV Bergeyk 
Achilles 
TTV Geldrop 

Volgend jaar wordt het toernooi voor de vierde maal georganiseerd en wel 
in de maand april . 

Peter van Mill 

Secretaris TTV Geldrop. 

Accommodatienieuws 

TTV Veldhoven 

Veldhoven is een fraaie, nieuwe sportaccommodatie ri jker. 
TTV Veldhoven heeft op 31 mei officieel zijn tafeltennisruimte in gebruik 
genomen . Tevens is een contract gesloten met een sponsor . "Veldhoven" 
blijft overigens "Veldhoven" heten. 
Zowel de wethouder als de bestuurders memoreerden de zevenjarige ''wor
dingsgeschiedenis", maar gaven beiden ook blijk van hun terechte trots. 

Hotak ' 68 

Hotak '68 uit Hoogerheide hoopt voor de nieuwe compe titie in een nieuwe 
eigen ruimte te zitten. 

Mar kiezaat 

Het Markiezaat uit Bergen op Zoom opent officieel zij n nieuwe T- gebouw op 
zaterdag 13 sep temb er. 

Nieuwe Ontwikkelingen 

Bij Geldrop , Budilia en Stiphout zijn plannen en/of onderhandelingen voor 
een eigen ruimte . 
OTTC gaat zijn bestaànde zaal uitbreiden. 

' 
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Nieuws in ' t kort 

FH contra me thodiek(en) 

Het nieuwe boek reeds nu te koop 

De videoband vanaf 1 september beschikbaar 

In het seizoen 85-86 heeft de videodienst gewerkt aan een vervolg op de 
informatieve videoband over schoolsport en vaardigheidsdiploma's. 
Het leek de videodiens t wenselijk een band te maken we l ke een logisch 
vervolg is op de vorig jaar gemaakte band. 
Wanneer kinderen, al dan niet met behulp van de videoband over school
sport, bij een vereniging terechtkomen is de opvang erg belangrijk. 
Zowel he t boekje als de videoband tonen hoe de opvang kan zijn. 

Het boek beschrijft 3 methodieken om beginnende kinderen op een speelse 
manier fh contra te leren. In de 3 methodieken zijn in totaal bijna 30 
spel- en wedstrijd- vormen verwerkt . 

Op het Brabantse Basisscholen hebben diverse veren1g1ngsmensen en leer
krachten van basisscholen inzage gehad in het concept. 
Zij allen waren vol lof over dit initiatie f van de videodienst . 

In septembe r zal de videodienst in aansluiting op de videoband over 
schoolspor t en vaardigheidsdiploma een eerste technische videoband in 
roulatie brengen. Boek en band vullen elkaar aan . 

Het 56 pagina 's tellende boek is reeds nu te koop door overmaking van 
f 10,-- per exemplaar op giro 4809942 ten name van M. Verbrugge te Putte. 

Nationale Bekerfinale in Valkenswaard 

De finale van de Nationale Bekerfinale wordt op 24 augustus gespeeld in 
het Spor t centrum Valkencourt te Valkenswaard. 

:~~- diploma's 

Ook dit seizoen hebben weer een aantal jeugdleden de examens afgelegd 
voor de A/B- diploma ' s. 
Opvallend was dat het een groot aantal leden betreft van een beperkt aan
tal verenigingen : 
Veldhoven : 20 leden 
Tornado : 20 leden 
Kadans: 20 leden 
Markiezaat : 8 leden 
Geldrop: 5 leden 

Geslaagden Jeugdtafel tennisleiders . 

Eind mei zijn bij TTCV/Rath in Veghel de volgende personen geslaagd als 
Jeugdtafel tennisleiders : 

Eric v. Broekhaven TTV Markiezaat 
Sjoerd v . Loon TTV Markiezaat 
Ronald v.d. Akker TTV Breda 
William Vervaart TTV Irene 
Peter Vriens TTV Engelen 
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De cursus en het examen waren georganiseerd onder auspiciën van het NKS 
afd. tafeltennis. 

Jan Burgers HB-lid . 

De 32 jarige Jan Burgers, voorzitter van TTV Breda, is op de Bondsraadver
gadering van 31 mei benoemd tot HB-lid. Jan zal zich bezighouden met de 
Public Relations . 

Jeugdactivite iten in Regio Eindhoven. 

In navolging van de Regio's West-Brabant en Den Bosch gaat ook de Regio 
Eindhoven in 't nieuwe seizoen activiteiten starten voor de jeugd. 
Op initiatief van de jeugdcommissie waren 30 "Eindhovense" verenigingen 
uitgenodigd . 10 Verenigingen waren present in de tafeltennisruimte van 
Kadans in Best . 
De Meppers, Budilia, Kadans, Veldhoven, ATTC en Attaque verklaarden zich 
bereid eens per jaar een activiteit te organiseren. Een 4-mans commissie 
zal de noodzakelijke coördinatie doen. 

Jan Suiskens lid van verdienste. 

Na meer dan 40 jaar tafeltennis heeft Jan Suiskens, beter bekend als de 
Suis, besloten zijn tafeltenniscarriëre te beëindigen. Zijn, al lang, on
willige knie , krijgt nu eindelijk rust. De afdeling Brabant heeft de Suis 
tot lid van Verdienste benoemd, vanwege zijn jarenlange carriëre op hoog 
niveau. Vooral tijdens zijn sterkste jaren was Jan een Brabantse "ambas
sadeur", door zijn gemoedelijkheid, -en door te laten zien dat presteren 
niet ten koste van gezelligheid hoeft te gaan. 

UITSLAGEN lle Internationaal Tafeltennis Toernooi TAVERES. 

TEAMTOERNOOI: Dames 1. Karlsruhe 1 (Elke Kohler en Karin Huck) 

2. London (Hilary Finch en Gill Sharp) 

Heren 1. UEREPS Paris 1 (Beguin en Sant acataline) 

2. Mannheim 1 (Thomas Brochard en Yusuf Evyapan) 

INDIVIDUEEL TOERNOOI : 

Verliezerstoernoo i Dames 1. Saskia van Rassel (Utrecht) 

Heike Stier (Hohenheim) 

Winaarstoernooi 

Heren 1. Walter Ost (Hannover) 

2. Johan Gaems (Diepenbeek (B)) 

Dames 1. Lesley Tyler (Swansea (GB) Wales Internatio
naal) 

2 . Elke Kohler (Karlsruhe) 

Heren 1. Eric Winnubst (U. v. Amsterdam) 

ere-divisie Tempo Team 

2. Patrick Lefevre (Lille) 

Nummer 13 van Frankrijk 
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