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Ofschoon het september- weer ons meer doet terugverlangen naar de vakantie, 
zijn we allemaal toch maar weer in het "normale" ritme geraakt . 
Tafeltennis en zijn organisatie eist weer alle aandacht op. 
Voor een aantal verenigingen met nieuwe aspecten door een nieuw gebouw, het 
gemis van harde werkers of door nieuwe competitie-opzet. 
Het totale t afeltennisgebeuren is opnieuw in beweging gebracht door het nieuwe 
HB. 
Aan de voet, bij het merendeel van de verenig ingen, is daar nog niet zo veel 
van te merken, maar de verwachting is wel dat het nieuwe beleid gaat doorwerken. 
Veranderingen hebben niet alleen voordelen. We z ullen als bestuurders echter wel 
steeds het waarom in 't achterhoofd moeten houden: tafeltennis zal pos itief in 
het nieuws moeten komen, de sporters zelf moeten er meer plezier aan beleven en 
·ve moeten er voor zorgen dat de sport nieuwe jeugd aan blij f t trekken. 
Dat zijn zaken die meer vragen dati alleen maar "draaiende houden". He t vraagt 
ook binnen besturen een meedenken over hoe we bijv. ledenteruggang een halt toe 
kunnen roepen. Geef daarbij zowel bestuurde r s op verenigings-, afdel ings - als 
landelijk niveau enig krediet als zij met nieuwe ideeën, regelingen en impulsen 
komen. 



Het zou zonde ZlJn als de vele Brabantse tafeltennisaccommodaties over enige 
jaren weer gesloten moeten wo~den of door andere sporttakken moeten worden 
bezet. 

Veel succes. 

Wil v. d . Bragt 

Wijziging in het Reglement Toernooien en Wedstrijden ----------------------------------------------------
Voor de toernooien, die in het seizoenl986-1987 georganiseerd worden onder goed
keuring van de CTW-Brabant, met uitzondering van de Brabantse Kampioenschappen 
geldt de volgende regel: 
Indien bij een toernooi het aantal dames in een bepaalde licentieklasse gelijk is 
aan 6 of minder, dan kan de Bondsgedelegeerde deze dames inde l en b ij dames uit 

een andere licentieklasse, of bij de heren. 
Voor de met een dames l icentie corresponderende herenlicentieklas s e gelden de 
volgende regels: 
- Dames E,F,G en H licentie worden ingedeeld bij de Heren H licentie 
- Dames D licentie worden ingedeeld bij Heren G licentie 
- Dames C licentie worden ingedeeld bij Heren F licentie 
- Dames A, B licentie worden ingedeeld bij Heren A t/m E licentie, 

volgens de door de CTW-Brabant gepubliceerde lijst. 

Voorwaarden: 
1) Op de convocatie van het toernooi dient aangegeven te zijn, of de licentie

klassen bij de dames met minder dan 7 deelnemers worden samengevoegd met 
andere dameslicentieklassen, of met de hiermee corresponderende licentie
klasse bij de heren. 

2) Indien een licentieklasse bij de dames is samengevoegd met de hiermee cor
responderende licentieklasse bij de heren, dan spelen deze dames ook in de 
open klasse en in het dubbelspel in het herentoernooi volgens de aan hen toe
gewezen herenlicentie. 

3) Indien een licentieklasse bij de dames is samengevoegd met de hiermee corres
ponderende l icentieklasse bij de heren, dan tellen de eventueel behaalde pun
ten voor de licentiepas mee, als waren zij behaald in de licentiekl asse bij de 
dames. 

Nadrukkelijk wordt gemeld dat bovenstaande regels alleen gelden voor de door de 
CTW-Brabant goedgekeurde toernooien, met uitzondering van de Brabantse Kampioen
schappen. Voor de Brabantse Kampioenschappen alsmede voor evenementen die worden 
georganiseerd met goedkeuring van landelijke commissies van het Hoofdbestuur dient 
het NTTB Reglement Toernooien en Wedstrijden te worden nageleefd. 

Jos Coenen/CTW Brabant 

Toelichting bij de nieuwe landelijke competitie. 

Voor het eerst wordt er in de heren ere- en eerste divisie gespeeld met teams van 
vier spelers. Elke speler van een team speelt tegen alle spelers van de tegenstan
der: 16 wedstrijden. Daarnaas t worden nog twee dubbels gespeeld . De uitslag van 
een wedstrijd kan dus bijvoorbeeld in 11-7 zijn. Bijzonde r is eveneens dat de win
nende ploeg in dat geval geen 2 winstpunten krijgt, maar 11, en het verliezende 
t eam niet 0, maar 7. Het voordeel hiervan is dat er in principe gee n onbelangrijke 
partijen meer worden gespeeld. 
Een derde wijziging betreft het aantal teams per poule. In de hoogs te drie divi 
sies, zowel bij de heren als bij de dames is dat ui t gebreid tot 8 teams, zodat 
elk team 4 wedstrijden per kompetitie meer speelt. 
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LANDELIJKE COMPETITIE 

Brabantse vertegenwoordiging in het nieuwe seizoen. 

Jeugd 

Meisjes 
A 

Irene 1 
't Markiezaat 1 
Hotak'68 1 
TCS 1 

Jongens 
A 

Bergeyk 1 
Veldhoven 1 
TCS 1 

Senioren 

Dames 
Eredivisie 

Irene 1 
Hotak'68 1 

Senioren 

Heren 
Eredivisie 

L + T 
Valkencourt 1 

Heren 
le divisie 

JCV 1 
OTTC 1 

Meisjes 
B 

Heren 

Flash 1 
JCV 1 
L + T 1 
Eenentwintig 1 

Jongens 
B 

JCV 1 
Hotak'68 1 

Dames 
3e divis ie 

Stiphout 1 
PJS 1 
Flash 1 

Heren 
2e divisie 3e divisie 

L + T 2 
Irene 1 
JCV 2 

L + T 3 
Luto 1 
Valkenc. 2 

Heren 
4e divisie 

Meisjes 
c 
Budilia 1 
Budilia 2 
Vice Versa'Sl 1 
Stiphout 1 
OTTC 1 

Jongens 
c 
Never Despair 1 
Never Despair 2 
Valkencourt 1 
OTTC 1 
Backhands 1 
Flash 1 
Stiphout 1 
Vice Versa'Sl 1 
Eenentwintig 1 
Belcrum 1 
Irene 1 

Dames 
4e divisie 

I 

TTCV /Rath 2 
Hotak'68 2 
Tornado 1 
Victoria 1 
Red Star'58 1 
Vice Versa'Sl 
Never Despair 1 
Belcrum 1 
Son+Breugel 1 
JCV 2 
JCV 1 
Luto 1 

Heren 
Se divisie 

Never Despair 1 Flash 1 
TTCV/Rath 1 Irene 2 
Hotak'68 1 Red Star'58 1 

OTTC 2 
Deso 1 
Never Despa ir 

3 
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KENNISMAKING MET DE BONDSVOORZITTER 

In "tafeltennisreporter", het bulletin van de Afd. Amsterdam stond een "vraaggesprek" 
met de nieuwe Bondsvoorzitter Paul Koopman. 
Om de afstand tussen de "top van de bond" en het verenigingsbestuur wat te verkleinen 
(!) vindt U bijgaand het betreffende "vraaggesprek", waaruit U toch een indruk krijgt 
van de mens achter de bestuurder. 
Paul Koopman beantwoordt dit keer de 37 indringende vragen van de Franse schrijver 
Marcel Proust. 
Koopman houdt van biefstuk met doperwtjes, overgoten met rode wijn, hij maakt ge
bruik van een indrukwekkende automobiel (Saab Turbo), hij tafeltennist bij JOVO en 
is als medisch statisticus werkzaam bij Duphar te Weesp. 
Koopman was van september 1982 tot januari 1986 penningmeester resp. voorzitter van 
de afdeling Amsterdam. Sinds 1 maart j.l. heeft hij zijn bestuurlijke vleugels wijd 
uitgeslagen over tafeltennissend Nederland, als de nieuwe voorzitter van de NTTB. 

1 Wat is voor jou het toppunt van el-
lende? 

2 Waar zou je graag willen leven? 
3 Wat is je ideaal van aards geluk? 
4 Voor welke fouten voel je het meest? 
5 Wie is je favoriete romanfiguur? 
6 Wie is je favoriete historische per

soonlijkheid? 
7 Wie zijn je favoriete heldinnen in 

de literatuur? 
8 Wie zijn je favoriete heldinnen? 
9 Wie is je favoriete schilder? 

10 Wie is je favoriete componist? 
11 Welke eigenschappen waardeer je in 

mannen? 
12 Welke eigenschappen waardèer je in 

vrouwen? 
13 Wa t is je favoriete deugd? 
14 Wat is je favoriete bezigheid? 
15 Wie ZOU je graag geweest zij ? 
16 Wat is je voornaamste karaktertrek? 
17 Wat waardeer je het meest in je 

vrienden? 
18 Wat is je grootste fout? 
19 Wat is je droom van geluk? 
20 Wat zou je grootste ongeluk zijn? 

In de file staan 
In de toekomst 
Een wereld van vertrouwen 
Snelheidsovertredingen 
Koning Arthur 

Ronald A. Fisher 

De Amazones 
Jeanne d'Arc, Corazon Aquino 
Rembrandt van Rijn 
Philip Glass 

Directheid 

Sfeerbepaling 
Efficient bezig zijn 
Uitslapen 
Caesar 
Inzet 

Dat ze ver weg wonen. 
Aanvang tafeltennistraining op te late leeftijd 
Een geslaagd leven 
Immobiliteit 



21 Wat zou je willen zijn? 
22 Wat is je favoriete kleur? 
23 Wat is je favoriete bloem? 
24 Wat is je favoriete vogel? 
25 Wie is je favoriete prozaschrijver? 
26 Wie is je favoriete dichter? 
27 Wie zijn je helden in het werkelijke 

leven? 
28 Wie is je he l din in de geschiedenis? 
29 Wat zijn je favoriete namen? 
30 Waar heb je de meeste hekel aan? 
31 Welke historische figuur verafschuw 

je het meest? 
32 Welke militaire gebeurtenis bewon

der je het meest? 
33 Welke hervorming bewonder je het 

meest? 
34 Welke natuurlijke 

35 Hoe zou je willen 
36 Wat is je huidige 

37 Wat is je devies 

gave zou je graag 
bezitten? 

sterven? 
geestesgesteld

heid? 
in het leven? 

Mezelf 
Geel 
Tulp 
Uil 
Tolkien 
Vondel 

Ieder die zijn/ haar werk goed doet 
Jeanne d'Arc 
Vikingnamen 
Kletspraat 

Hitler 

Guldensporenslag 

Waar ik ze l f mee bezig ben 

Een perfecte balcontrole 
Oud en gezond 

Wakker 
Goede afwis?eling tussen inspanning en 
ontspanning 

TAFELTENNIS EN SCHOOLSPORTONTWIKKELING 

Inspelend op landelijke ontwikkelingen met betrekking tot schoolsport, waarbij in 
toenemende mate het besef groeit, dat de jeugd al vanaf jonge leeftijd de kans ge
boden moet worden om kennis te maken met sport, is nu ook in Best een Schoolsport
commissie tot stand gekomen. Deze commissie heeft tot taak om de schoolsport te 
organiseren. 
Kennis maken met sport moet gezien worden a ls een essentieel aspekt van het onder
wijs en opvoeding met het oog op het belang van "meer bewegen" in het algemeen en 
in het beoefenen van sport in het bijzonder in de toekomstige maatschappij. Zeker 
met het oog op de toenemende vrije tijd en daarnaast een sterke "vertechnisering" 
van de maatschappij, is regelmatig bewegen, aan een of andere sport doen gedurende 
een zo lang mogelijke periode van het leven, geen luxe meer, geen aardige afwisse
ling van studie of arbeid meer, maar een MUST geworden. 
De scholen leveren een bijdrage door goed geplande gymnastiekl essen, maar de be
schikbare tijd, materiaal en accomodaties leggen 'voor een brede kennismaking met 
sport beperkingen op. 
De sportverenigingen willen graag hun sport bij de jeugd meer bekendheid geven en 
de gemeente toont haar verantwoordelijkheid t. a .v. meer bewegen voor de jeugd door 
ambtelijke ondersteuning en een startsubsidie van f 2.500, - - voor 1986. 
Gezien de gezamenlij ke verantwoordelijkheid voor schoolsport van de scholen, de 
sportverenigingen en de gemeente, is de Schoolsportcommissie dan ook samengesteld 
uit vertegenwoordigers van deze drie groeperingen . Het beleid dat door de commis
sie zal worden gevoerd is erop gericht om alle leerlingen in de gelegenheid te 
stellen met allerlei takken van sport en vormen van sport kennis te maken. Ook 
minder getalenteerde leerlingen krij gen daardoor een kans op permanente sportbe
oefening. 
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In de toekomst zullen alle leerlingen van alle scholen mogelijkheden worden aan
gereikt. In dit eerste stadium wordt gestart met kennismakingscursussen van on
geveer 10 weken voor de 10 tot 12 jarigen voor nog een beperkt aantal takken van 
sport. De cursussen zullen buiten de normale schooltijden worden gehouden. 
De verenigingen zorgen zelf voor het kader. Tafeltennisvereniging Kadans neemt 2 
middagen per week voor zij rekening. 

, 
RENE VAN DIJK 25 JAAR LANDELIJK TAFELTENNISSER 

Op 26 mei heeft het hP~tuur van LUTO René v. Dijk benoemd tot lid van verdienste. 
De redenen hiervoor waren dat hij gedurende 25 jaar een vrijwel constant tafel
tennisniveau heeft gehandhaafd in de landelijke competitie en dat voor een heel 
groot deel van die tijd de kleuren van LUTO heeft verdedigd. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Brabant, maakte de voorzitter 
van LUTO, Wil de Kort, de redactie van Mixed attent op dit feit. We maakten een 
afspraak om eens met René v. Dijk te praten over zijn ervaringen in het tafelten~ 
niswereldje. Want René is ook jarenlang bestuurlijk actief geweest. Hij is bij 
veler zelfs alleen maar bekend als de ex-Hoofd Competitieleider van de NTTB. 

Voor de redactie waren dat genoeg redenen voor een verhaal. Uit de hoeveelheid 
feiten, cijfers en jaartallen die René moeiteloos opsomde, tekende de redactie 
het volgende op. 

De basis bij LUTO. 

Op 15 jarige leeftijd meldde René zich samen met andere jeugdige "patronaats
spelers" aan bij de jeugaafdeling van LUTO. Bescheiden als hij toen was werd hij 
geen lid van Irene. Die vereniging was altijd in het nieuws met goede tafelten
nisprestaties, dus zouden ze daar een patronaats-speler niet nodig hebben. Bij de 
jeugdafdeling van LUTO kon je met hetzelfde "kliekje" van het patronaat lid wor
den. 
Twee seizoenen speelde hij in de Afdelingsklasse (3e en 2e klasse). In 1961 begon 
ZlJn loopbaan in de landelijke competitie, in de overgangsklasse. De bes~issing 
daarover heeft hij merkwaardig genoeg zelf mee moeten nemen, als jeugdig lid van 
de Keuzecommissie van Luto. En dat was toch even een moeilijk moment want Cees 
Hobbelen of René v. Dijk moest afvallen. Maar zijn, toen reeds, goed ontwikkelde 
gevoel voor cijfers en statistieken gaf de doorslag. René v. Dijk speelde een ho
ger percentage als Hobbelen, dus daar kon geea twijfel over bestaan. y. Dijk koos 
voor v. Dijk. !!! ! 
3 Jaar heeft hij met Lisette Marijnissen en Cas Broerse (een gemengd team dus) in 
de overgangsklasse gespeeld . En de geschiedenis herhaalt zich: ook toen was er 
één competitie per seizoen met poules van 10 teams. 
Toen Leenhouwers van Irene, via Victoriaan naar Luto ging, promoveerde Luto 1 met 
v. Dijk naar de hoofdklasse. Zes jaar is dat niveau gehandhaafd. De inbreng van 
v. Dijk was constant: met een orthodoxe plank met noppen naar buiten, was hij, 
als verdediger met een aanvallende forehand, goed voor ï0-90% . 
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Op avontuur in Zeeland 

In het jaar dat LUTO degradeerde werd in Tilburg een nieuwe vereniging opgericht 
die alleen "toptafeltennis" (lees landelijke teams) zou gaan doen. 3 Teams van 
Irene en 1 team van Luto vormden de nieuwe vereniging. Irene en Luto bleven be
staan met de afdelingsteams, recreanten en jeugd. 
V. Dijk kwam in het eerste van Tilburg '70 en ging eredivisie spelen. Na één jaar 
werd Leo v. Zandvliet aangetrokken en werd v. Dijk de dupe van de constructie. 
Hij is toen uitgeleend aan Aloysius, een hoofdklasse verenigingin Graauw (Zeeuws
Vlaanderen). Tot 1976 heeft hij bij Aloysius gespeeld. (Hij is ·er ook nog offici
eel naar getransfereerd voor f 500,--) 
Terugkijkend was dat zijL gezelligste tafeltennistijd. Afgezien van het reizen 
(v. Dijk rijdt geen auto en moest met openbaar vervoer via Antwerpen naar Graauw) 
waren er alleen maar positieve punten Hij had (in het begin) geen bestuurlijke be
slommeringen, speelde op niveau, begeleidde zijn twee jonge teamgenoten en het was 
er sfeervol na de wedstrijden. 
In die periode is hij echter het Tilburgse tafeltennis wel trouw gebleven (één 
jaar bij LUTO in het bestuur en daarna basislid bij Irene). Bij Aloysius is hij 
ook organisatorisch actief geweest. Samen met andere actieve leden van Aloysius 
heeft hij de Benelux-jeugdkampioenschappen georganiseerd. En als zoiets goed 
gaat (en het gin g goed !) zijn je kwaliteiten breder bekend. De landelijke jeugd
commissie lijfde hem in. Zijn bestuursfunct ie bij LUTO heeft hij toen opgegeven. 
5 Jaar heeft hij in de commissie gewerkt. Het reizen naar Zeeland brak hem lang
zaam op. Hij wilde dichter bij huis spelen. Het Schiedamse NOAD trok aan hem. Eén 
dag voo r het aflopen van de transferperiode besloot hij naar Schiedam te gaan, 
waarmee hij promoveerde naar de promotie-ereklasse (nu le divis ie). 
Maar de Regio Tilburg bleef hem trekken. Hij wilde terug en had de keuze uit: 
Irene, LUTO en Red Star (Goir l e). Het werd LUTO dat in enkele competities met 
v. Dijk, promoveerde van de 4e divisie naar de le divisie. Terwijl hij dus ei
genlijk met afbouw bezig was (van Dijk was toen bijna 40 jaar) was hij met het 
LUTO-team weer terug op landelijk "topniveau". Dit seizo~ speelt hij met LUTO 
in de Je Divisie . No g steeds hoog voor iemand van 43 jaar, ook nog steeds ple
zier heeft in tafeltennis. 
De perikelen rond he t af treden van het Hoofdbestuur, en daarbij de klap die hij 
kreeg t oen de school afbrandde waarvan hij directeur is, hebben hem wel doen 
twijfelen of hij nog actief in het t afe ltennisgebeuren moest zijn. Coach van een 
voetbaljeugdteam trekt hem erg aan. 

Hoofdcompet itieleider 

We kunnen natuurlijk zijn HCL-functie niet onbesproken laten. V. Dijk zelf be
gint er niet over. Van 1977 tot 1986 is hij HCL geweest. Een zelfstandige uit
voe rende en regelende functie, die hij met veel plezier heeft gedaan en die 
heel v eel van zijn vrije tijd heeft 11 opgesoupeerd". Een functie met vele con
tacten, maar ook veel problemen. Die problemen is hij nooit uit de weg gegaan, 
echter zijn consequente lijn en navolging van de regels is niet a ltijd en overal 
in goede aarde geva llen. René is zelf van mening dat je in zo'n functie geen 
"schipper-figuur" kunt zijn. Als je de regels niet nalee f t maar handelt in de 
gees t van de regels is een beslissing voor één partij ook onguns tig 
en kan het verwijt gehoord worden dat er verenigingen of personen bevoordeeld 
worden. 
Uoo r de jaren heen is de functie wel zwaarde r geworden. De opkoms t van de ge
~ ponsorde verenigingen bracht ook met zich mee dat wedstrijdsec r etarissen 
~rammiger werden, kritischer werden, en beslissingen sneller aanvochten. Er is 
nu ook een commercieel belang bij . Nu, achteraf, is hij blij met openl ijke lof
ui tingen, dat hij iedereen a lt ijd geli jk behandeld heeft en dat de beslissingen 
ve rklaard werden met goede argumenten . Bi j het gezamenlijk af treden van het HB 
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(Als v. Dijk vooraf gevraagd was aan te blijven was hij overigens wel gebleven), 
is hij benoemd tot lid van verdienste van de NTTB. Ook al stapt hij eens uit het 
actieve tafeltennis (zowel sportief als bestuurlijk) zal hij in staat zijn op de 
hoogte te blijven via alle informatie. 
Voorlopig maakt LUTO nog gebruik van zijn capaciteiten. Graag zou hij in een team 
staan met jonge spelers, deze te begeleiden en "op te peppen" tot goede tafelten...,. 
nissers. Stappen terug doen met leeftijdgenoten in de Afdelingsklasse daar voelt 
hij niets voor. LUTO weet wat ze aan hem heeft en heeft hem voor zijn verdiensten 
onderscheiden met een fraai keramisch kunstwerkje. LUTO weet ook hoe v. Dijk te 
kunnen behouden voor het tafeltennis. 

Bedankt voor de informatie, 

Wil v.d. Bragt 

HE1T MARKIEZAAT IN NIEUWE RUIMTE 

Zaterdag 13 september heeft TTV Het Markiezaat uit Bergen op Zoom zijn nieuwe, 
eigen ruimte geopend. 
De fraaie tafeltenniszaal (30 x 12 m) is gevestigd in het Middeleeuwse T-gebouw, 
in Bergen ook bekend als "blokstallen". De zaal met een parketvloer van meer dan 
f 40.000,-- wordt begrensd door een ontmoetingsruimte, die met een glaswand ge
scheiden is van de zaal. Royale, professionele douche- en kleedruimtes maken het 
totaal compleet. 
Opnieuw is Brabant een tafeltennisruimte r i jk, waarin de sport beter tot zijn 
recht en ontplooing kan komen. 
Diverse sprekers memoreerden de totstandkoming van het gebouw. 
Het Markiezaat (opgericht in 1986 , na een fusie tussen Dito en Firage) speelde 
sinds zijn bestaan in het Juvenaat. Enige tijd geleden waren de eerste geruchten 
te horen dat de gemeente een andere bestemmin g had voor dit klooster annex school. 
Toen de paters de "goddelijke ruimten" gin gen verlaten , werd de vereniging ge
dwongen serieus naar andere ruimtes om te gaan kijken. Na overleg met de gemeente • 
en de Stichting Kindervakantiespelen is het idee ontstaan om de leegstaande, oude 
paardestallen, van binnen te verbouwen. 
De Stichting kon via het min. van WVC aan subsidie komen, de gemeente "lapte" de 
rest bij uit bijzondere potjes. Vindingrijke amb tenaren en een welwillende wet
houder maakten realisatie mogelijk. Dat betekende overigens n iet dat de leden 
van het Markiezaat a lleen maar de verhuizing boefden te regelen! Vele vrijwilligers 
hebben zelf de aankleding verzorgd. 

Een, in oude klederdracht gestoken, stadsomroep, droeg op tijm, voor hoe het alle-
maal gekomen was. -' 
Brabant-voorziiter Thorn de Jonge (met ZlJn vrouw Riet één van de enthousiaste, 
vrijwillige werkers van het Markiezaat) riep in her innnering hoe sinds het regio
nale spreidingsplan accommodaties (1982) de ontwikkelingen zijn geweest. Van over
heidswege is f 650.000,-- ges topt in Brabantse t afeltennisaccommodaties. Velen 
hebben echter, zonder financiële hulp, zelf iets van de grond gebracht . 



Ook in West-Brabant heeft het "accommodatie-virus" nu echt toegeslagen. Het 
Markiezaat is nu blij dat ze zich heeft laten pakken door dit "virus". 
Markiezaat-voorzitter van Loon hield de talrijke belangstellenden voor dat met 
de ingebruikname van deze ruimte ook het prestatiepeil omhoog zal moeten. Het 
Markiezaat zal in Brabant en Nederland een naam moeten worden, die door top
tafeltennis bekend is geworden. 
Dat in het huidige toptafeltennis niet alleen een goede technische opleiding, 
maar vooral veel geld nodig is, werd daarbij niet vermeld. 
Wethouder Dekkers speelde hierop in na de opening~ceremonie, door de club van 
"'vrijheid en blijheid" voor te houden, dat de vereniging ook een sociale functie 
had. Hij sprak de hoop uit dat vele leden: recreatief, gehandicapt, of met min
der talent bedeeld, ook de nodige aandacht krijgen en in het nieuwe gebouw een 
tweede thuis vinden; 

Wil v.d. Bragt 

NEDERLANDSE BEKERFINALES IN VALKENSWAARD 

Op 24 augustus werden bij Valkencourt in Valkenswaard de Nederlandse Bekerfinales 
gespeeld. 
Bij de dames waren er geen Brabantse vertegenwoordigsters meer in de finale. L+T 
Software was in de voorrondes kansloos uitgeschakeld. 
B:i.j de heren waren Valkencourt en L+T Software aanwezig en favoriet. 
Onder slechte omstandigheden (de houten vloer in de tennishal moest met moker
slagen regelmatig in het gelid worden gehouden!) werden volgens een afvalsysteem 
(winnaars- en verliezersronde) uitgemaakt wie de opvolger zou worden van Tempo 
Team (Dames) en de Veluwe (Heren). 

De verwachte (gehoopte) finale L+T Software-Valkencourt kwam er niet. 
In de halve finale verloor L+T (Paul Haldan, Ron v. Spanje, Han Gootzen, Eric 
Noor, Bart v. Haren) van de Blaeuwe Werelt met 5-3. Valkencourt (J. Huang, Bob 
Potton, Edwin Angenent, John Cardinaels en Patricia de Groot) bereikte met een 
6-4 overwinning op Tempo Team de finale. L+T won de strijd om de derde plaats met 
5-3 van Tempo Team. 

Het gehoopte dubbelsucces in 1986 (kampioen en bekerwinnaar) werd niet gehaald. 
Met 6-3 won de Blaeuwe Werelt overtuigend. Valkencourt kon als totaalteam geen 
vuist maken. Het onderlinge verschil in speelsterkte was te groot. Als dan ook 
één van de sterkere spelers (B. Potton) slechte prestaties neerzet is het re
sultaat al gauw negatief. 
Het enige positieve Brabantse optreden op dez.e weg kwam van de Tilburger Frank 
Bonte . Uitkomend voor de Blaeuwe Werelt versloeg hij Eric Noor, Paul Halden, 
Bart v. Haren en Edwin Angenent. 
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IN MEMORIAM WIM KRIJNEN. 

Wim Krijnen, bij velen beter bekend als "De Willem", is niet meer. 
Op 9 juli 1986 kwam een einde aan zijn leven, een leven dat gekenmerkt werd door 
een grote strijdbaarheid en doorzettingsvermogen. 
Vooral de jeugd had zijn grote belangstelling. Met zijn niet aflatende inzet was 
hij gedurende tientallen jaren de grote animator en stimulator van het Vughtse 
J.C.V., dat, vooral door de gedrevenheid van "de Willem" van een kleine plaatse
lijk~ vereniging uitgroeide tot een overal in den lande gevreesde tegenstander. 
MauL niet alleen de jeugd van J.C.V. had zijn belangstelling, deze reikte ook 
verder. Gedurende ve-Le jaren maakte Wim deel uit van de afdelings-jeugdkommissie, 
waarin hij zich met dezelfde gedrevenheid inzette voor de Brabantse jeugd. 
Dat zijn vele werk, geïnspireerd vanuit een diepe christelijke overtuiging, niet 
onopgemerkt is gebleven getuigen de vele onderscheidingen, welke Wim tijdens zijn 
leven werden opgespeld. 
Nu, 2~ jaar geleden, openbaarde zich bij Wim de meest gevreesde ziekte. Ook in 
deze moeilijke periode toonde Wim een bewonderenswaardige strijdlust en vocht 
hij voor wat hij waard was. Ondanks het feit dat hij wist dat zijn strijd een 
ongelijke strijd was, vocht hij zich terug uit het dal. 
Nog in augustus 1985 toonde hij zijn belangstelling voor "zijn" tafeltennissport 
tijdens de jaarlijkse A.L.V. te Goirle. 
Met zijn overlijden verliest de tafeltennissport één van haar grote voorvechters. 
Moge zijn tomeloze inzet een voorbeeld zijn voor ons allen, die achterblijven. 
Wim, bedankt voor alles! 

Bestuur NTTB afd. Brabant, 
Thorn de Jonge (voorz.) 
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JAN SUISKENS BEDANKT BRABANT 

Op een snikhete zaterdagmiddag in juni stond hij daar met de van hem bekende ge
baren: 
een zakdoek naar het bezwete voorhoofd en een glas bier heffend naar een bekende. 
Jan Suiskens stond bewust in 't middelpunt van de belangstelling. Deze keer niet 
vanwege een fraaie overwinning of de nieuwste mop, neen ... Jan nam afscheid van 
de actieve tafeltennissport. 
Een al jaren onwillige knie .(inmiddels is de lle operatie al uitgevoerd) dwong 
hem tot stoppen. 
Aan een mooie, maar vooral gezellige tafeltenniscarrière, was een einde gekomen. 

Onder de gasten, vele oud-teamgenoten, hoorde je hier en daar de beschouwingen 
over vroeger: "Jan had de beste van Nederland kunnen zijn, als ... "en "Weet je 
nog die wedstrijd tegen •.... " 
Als je Jan zelf vraagt naar vroeger komt het verhaal van de Nederlandse Kampioen
schappen, waarin hij in een wedstrijd tegen Bert Scheefs, een ei opgooide in 
plaats van het witte balletje .....•. ! ! 
Meer dan 100 pagina's kranteknipsels, met serieuze sportverslagen zijn bewaard 
gebleven. In Jan zijn herinnering overheerst het plezier met mensen die "een 
leuk balletje" kunnen slaan! 

Zijn laatste thuishaven, Renata uit Eindhoven, had Jan terecht een afscheids
receptie aangeboden. En ondanks het tijdstip, het warme weer en de beginnende 
vakanties waren veel vertegenwoordigers van verenigingen waar Jan gespeeld 
heeft, of training heeft gegeven, present. 
Jan genoot. In 't begin stond hij met zijn vrouw Annie, keurig op een strate
gische plaats tussen de bloemen. 
Spoedig bewoog hij zich onder de gasten. Glunderend en genietend van de herinne
ringen die opgehaald werden. 
Tegen het einde van de geplande receptie-tijd gaf Jan een vat bier weg. Een ge
baar dat Jan typeert: "mensen ga nog niet weg, het is zo gezellig en ik kan zo 
moeilijk afscheid nemen van dat sfeertje en jullie gezelschap". 

Toen ik hem de hand drukte ten afscheid, vroeg hij mij nadrukkelijk om via deze 
weg iedereen te bedanken voor al die fijne jaren. 
Bij deze dus, en Jan óók bedankt. 

Wil v.d. Bragt 
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UIT DE BESTUURSVERGADERING 

Verslag afdelingsbestuur vergadering d.d. 30 juni 

- Collectieve ongeva~lenverzekering: het afdelingsbestuur zal geen verdere actie 
ondernemen om te komen tot een collectieve ongevallenverzekering voor al haar 
leden. Tijdens de afdelingsledenvergadering van 1985 kreeg zij opdracht dit te 
onderzoeken. Dit heeft zij gedaan. Een groot aantal offertes werd opgevraagd, 
waarvan de meest gunstige werd voorgelegd aan A.L.V. Daarnaast is er contact ge
weest met het hoofdbestuur. Een invoering zou immers alleen kunnen geschieden 
met medewerking van het H.B., die daaraan de voorwaarde verbond dat zij voor alle 
leden van de afdeling moest gelden. Geldt nu op de discussie in de A.L.V. waarin 
onder meer werd betoogd dat zowat iedere vereniging specifieke wensen heeft, 
lijkt het onmogelijk een verzekering te vinden, waarin iedereen zich kan vinden. 
Daarnaast bleek een groot aantal verenigingen reeds een verzekering te hebben. 
Dit alles neemt uiteraard niet weg, dat iedere vereniging voor zich desgewenst 
zelf een verzekering kan afsluiten. Desgevraagd kunnen de verenigingen bij de 
afdelingspenningmeester een exemplaar krijgen van de polisvoorwaarden 

- Het afdelingsbestuur heeft besloten om de heer N. v.d. Knaap te benoemen tot 
lid van de ereraad in Zilver wegens vele verdiensten gedurende bijna 25 jaar 
voor het tafeltennis in de regio West-Brabant en de tafeltennisvereniging Mar
kiezaat in het bijzonder. 

- Voorts wijzen wij U op de volgende wijziging in de spelregel: m.i.v. 1-7 ~ '86 
is het verplicht om voor alle landelijke klassE~n met een rood-zwart combinatie 
te spelen. Deze regel geldt ook voor alle afdel~ngsklassen, maar dan vanaf 
1-7-'87 

- Het hoofdbestuur heeft besloten om in i.t.t. het seizc~n 1985- 1986 de over
schrijvingsregelingen te laten zoals ze in het verleden waren d.w.z. dat het 
niet mogelijk is om tussenLijds ov~ r te schrij ven (uitzonderlijke situaties 
daargelaten). 

Raymond Gradus 

Nieuws in ' t kort 

Duurrecord tafeltennis verbeterd 

De Brabander Henk Spapers, 42 jaar oud, is erin geslaagd in de julimaand h~t duur
record tafeltennis te verbeteren. Deze tafeltennisser uit Loon op Zand bleef 68 
uur en 40 minuten onafgebroken achter de tafel, tot nu toe de langste tijd die een 
persoon tafeltennissend doorbracht. Wie zou dat durven verbeteren? 
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Trainer gevraagd 

T.T.V. Vice Versa'51 te Oudenbosch vraagt met spoed een trainer. Belangstellenden 
kunnen contact opnemen met Adri Dam, tel. 01652-4270. 

Prinsenbeek zoekt nieuwe ruimte 

T.T.V. Prinsenbeek is samen met de gemeente op zoek naar een goede tafeltennis
ruimte. De vereniging speelt nu tijdelijk in een voormalige kleuterschool. 

Hotak'68 heeft ruimte in gebruik 

Eredivisionist Hotak'68 kan zijn gasten nu in een goede tafeltennisruimte partij 
geven. Het nieuwe gebouw is voor de competitie in gebruik genomen. De officiële 
opening zal binnenkort plaats vinden. 

Nieuwe opzet "Tafeltennis" enthousiast· ontvangen 

In augustus 1986 werd de tafeltenniswereld blij verrast met de nieuwe opzet van 
het landelijk blad "Tafeltennis". · 
Een onafhankelijke redactie onder leiding van Ted v.d. Meer, en een enthousiaste 
PR-man van· het HB (Brabander Jan Burgers) zijn erin geslaagd veel leesbare pa
gina's te maken voor een redelijke abonneilitl!tsprij s (f 11, 50 per jaar). 
De eenvoudigere uitvoering maakt het mogelijk actueler te zijn én meer informatie 
te geven. 
De reacties zijn positief. Een blad dat iedere tafeltennisser zou moeten lezen. 
Wellicht vindt het HB daar nog een oplossing voor . 

uit de clubbladen 
In "Dropshotje" van TCS uit Steenbergen is het programma voor de feestavonèl ter 
ere van het 30-jarig bestaan opgenomen. Er wordt geen officieel tintje aan dit 
feit gegeven. Men verwacht echter wel dat voorzitter Paul Kil, 30 jaar lid! een 
woordje zal doen. Het feest zal voor en door de leden zijn: met tafeltennis, 
eten, drinken en muziek! 

De "clubgalen" van ATTC uit Aarle-Rixtel heeft de uitslag van de "super-inzet"
pr ij s gepubliceerd. Ook dit seizoen wordt deze prijs weer ingesteld voor de jeud. 
Overigens werd de prijs voor 1986 door Frederieke v.d. Putten met 97 punten, ver
zameld door aan vele activiteiten mee te doen. 

"Irene-Sirene" van Irene uit Tilburg keek terug naar het seizoen '85/86. Twee mar
kante feiten: het ledental is toegenomen met 100 leden. Van de 425 leden zijn er 
200 dagrecreanten. 

In " 't Schuivertje " van Hotak'68 uit Hoogerheide blikt Marlies v. Happen terug 
naar de l ange succesreeks van Dames 1. Van de l e klas afdeling (1982) naar de ere
divisie dames (1986). 

"Netfout" van JCV uit Vught maakt melding van de uitbreiding van de accommodatie. 

"Smash-parade" van het Markiezaat uit Bergen op Zoom heeft een vriend/vriendinne
tjes toernooi georganiseerd. Ieder jeugdlid was gevraagd eeri vriend/vriendinnetje/ 
broertje of zusje mee te nemen. Eem soepele manier van ledenwerving . 

"Onder ons", het clubblad van Smash'73 uit Uden vermeldt het programma van de "eve
nementencommissie". 4 Toernooien worden er voor de eigen leden en hun familie ge
organiseerd in 1987. 

De Gro te-clubactie brengt weer veel verenigingen weer extra inkomsten. 
Vice Versa'51 uit Oudenbosch houdt een bliksem-verkoopactie. Alle leden gaan op 
één avond alle loten verkopen. 
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Wedstrijdkalender voor het seizoen 1986-1987 

Inlichtingen: Jos Coenen Juralaan 12 5627 CK Eindhoven (tel. 040-416153) 

01-11 

01-11/02-11 Helmond 

02-11 Div. zalen 

??-?? Kapelle 

16-11 Den Haag 

23-11 Div. zalen 

23-11 Div. zalen 

30-11 Div. zalen 

13-1 2/14-12 Eindhoven 

14-12 Tilburg 

14-12 ??? 

~ 20-12/21-12 ??? 
~ 

' 

Geen afdelingscompetitie 

Open Helmondse Kampioenschappen 

regionale ronden 
Nationale Jeugdmeerkampen 

Afdelingsontmoeting 
Brabant-Den Haag-Zeeland-Rotterdam 

A-Jeugdranglijsttoernooi 

Einde Eerste Competitiehelft 

Eerste ronde 
Senioren E/H Meerkampen 

Eerste ronde 
Jeugd C/D Meerkampen 

Rayon toernooi 

Irene Cup 

achtste finales 
·Nationaale Jeugdmeerkampen 

Nederlandse 
Kampioenschappen 

Competitiespelers 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Jeugd A,B 
Welpen 

Jeugd 
Invitatie 

Jeugd A 

Competitiespelers 

Senioren 
E.F.G.H. licenties 

Jeugd C,D 
Welpen C 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Senioren 
Invitatie 

Jeugd A,B 
Welpen 

Senioren 
A,B 

' 

Afdelingscompetitieleiders 

t.t. v. Stiphout 
Micky van Hoof tel. 04920-41657 

CTW-Landelijk 
Jan Hogers Tel. 04767-1501 

CTW-Brabant 
Frank Maas 

afd. Den Haag 

Afdelingscompetitieleiders 

CTW-Brabant 
Marij ten Dam tel. 040-814409 

CTW-Brabant 
Jannie Teeuwen tel. 04920-37861 

t.t. v. Flash 
Leon Theelen tel. 040-422103 

t.t.v. Irene 
Jan van Unen tel. 04255 - 2786 

CTW-Landelijk 
Jan Hogers tel. 04767-1501 

CTW-Landelijk 



.... 
01 

20-12/21-12 Oss Maasland Team Toernooi 

27-12/28-12 Rucphen Kersttoernooi 

03-01/05-01 ??? Top 12 

10-01/11-01 St.M'gestel Brabantse Kampioenschappen 

18-01 ??? Halve Finale 
Wintercircuit 

25-01 Div. zalen 

24-01/25-01 ??? 

31-01 Div. zalen 

01-02 Div. zalen 

01-02 Baarlo 

08-02 Schiedam 

22-02 ??? 

22-02 ??? 

Halve finale 
Senioren A/H Meerkampen 

finale 
Wintercircuit 

Begin Tweede Competitiehelft 

tweede voorronde 
Jeugd C/D Meerkampen 

A-Jeugdranglijsttoernooi 

B-Jeugdranglijsttoernooi 

Finale 
Senioren A/H Meerkampen 

kwartfinales 
Nationale Jeugdmeerkampen 

' · " ,, ... 

Senioren + Jeugd 
Team 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Senioren 
Invitatie 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Senioren 
Invitatie 

Senioren 

Senioren 
Invitatie 

Competitiespelers 

Jeugd C,D 
Welpen C 

Jeugd A 

Jeugd B 
Welpen C 

Senioren 

Jeugd A,B 
Welpen 

t. t.v. OTTC 
E. v.d. Ley tel. 04120-36940 

t.t.v. The Back Hands 
Toon de Rijk tel. 01653-4645 

Sportcommissie 
Wim Schuurm.:..u tel. 013-674024 

t.t.v. De Zwaantjes 
Wim Berkelmans 

CTW-Landelijk 

CTW-Brabant 
Marij ten Dam tel. 040-81 4409 

CTW-Landelijk 

Afdelingscompetitieleiders 

CTW-Brabant 
Jannie Teeuwen tel. 04920-3786 1 

JC afd. Noord-Limburg 
Wiel Schers tel. 04760-2721 

t.t.v. FVT (afd. Rotterdam) 

CTW-Brabant 
Marij ten Dam tel. 040-814409 

CTW-Landelijk 
Jan Hogers tel. 04767-1501 



22-02/01-03 ver weg 

28-02 

15-03 ??? 

15-03 Gorssel 

21-03/22-03 Breda 
Vught 
???? 
Tilburg 

05-04 't? '! 

18-04 Div. zalen 

18-04/19- 04 Venray 

25-04 ???? 

03-05 Breda 

02-05/03-05 Eindhoven 

??-?'? Goirle 

??-05/??-05 Heeze 

Wereldkampioenschappen 

Geen afdelingscompetitie 

Finales 
Jeugd C/D Meerkampen 

B-Jeugdranglijsttoernooi 
(niet voor Brabant) 

Regionale Kampioenschappen 

halve finales 
Nationale Jeugdmeerkampen 

Einde Tweede Competitiehelft 

Red Starstoernooi 

Nederlandse Jeugdkampioenschappen 

Ladies Grand-Prix 

Internationaal Studententoernooi 

Brabantse 
Basisscholen Kampioenschappen 

Zuid Nederlandse 
Kampioenschappen 

Senioren 
Invitatie 

Competitiespelers 

Jeugd C,D 
Welpen C 

Jeugd B 
Welpen C 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Jeugd A,B 
Welpen 

Competitiespelers 

Senioren + Jeugd 

Jeugd 
Individueel 

Dames 
Invitatie 

Studenten 
Invitatie 

Basisscholen 
Brabant 

Senioren + Jeugd 

' 

Sportcommissie 

Afdelingscompetitieleiders 

CTW-Brabant 
Jannie Teeuwen tel. 04920-37861 

JC afd. Ijsselstreek 

t.t.v. Belcrum 
t.t.v. Jeep 
t.t.v. ??? 
t.t.v. Irene/Red Star'58 

CTW-Landelijk 
Jan Hogers tel. 04767-1501 

Afdelingscompetitieleiders 

t.t.v. Red Stars Venray 

??? 

ETTU 
t.t. v. Breda 

t.t.v. Taveres 
tel. 040-4 7 3232 

CTW-Brabant 
Sjoerd Baarda tel. 04167-72111 

t.t.v. de Meppers 
Ad Peeters tel. 04959-2065 



24-05 ???? finales 
Nationale Jeugdmeerkampen 

31-05 Aken Afdelingsontmoeting Brabant, Aken 
Ned. en Belgisch Limburg 

??-?? ???? Nederlandse 
Basisscholen Kampioenschappen 

13-06 ???? NTTB Jeugdcup 

26-06 Papendal Jeugdolympische dagen 

ADRESWIJZIGING 

***************************** 
F.J. van Tilburg 
Oudwijkerdwarsstraat 128 
3581 LJ Utrecht 
Tel: 030-521657 

***************************** 

,, 

Jeugd A,B 
Welpen 

Senioren en Jeugd 
op invitatie 

Winnaars 
Afdelingen 

Jeugd 
Invitatie 

Meisjes geb. 
in '70 t/m '73 

' 

CTW-Landelijk 
Jan Hogers tel. 04767-1501 

Commissie Toernooien en Wedstrijden 

Jeugdcommissie-Landelijk 

CTW-Landelijk 
Albert Janssen tel. 08813-1402 

Pers- en Propagandacommissie 
Raymond Gradus tel. 040-532 725 


