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Voor de laatste keer in 1986, vindt U hierbij een redactionele Mixed. Volgende maand 
volgt het uitslagenboek. 

Deze Mixed is wat later en dunner. De redenen zijn -Oeels van persoonlijke aard, maar 
mogelijk ook deels van "externe" aard. 

Drukke werkzaamheden, verhinderden de redactie de Mixed eerder uit te brengP,n en 
evenementen persoonlijk te bezoeken. 

Organisatoren en verenigingen nemen minder initiatieven orn een evenement of vereni
gingsactiviteit aan te me lden, of daarvoor copie in te sturen . 
Wat betreft de laatste, "externe" oorzaak, hoop ik dat het een incident is, en geen 
trend. 

Het is voor één redactie-lied ondoenlijk om alle gebeurtenissen en activiteiten in 
Brabant persoonlijk te bezoeken en te verslaan. 
Daarom roep ik organisatoren van to.ernooien, evenementen op om ook aandacht te be
steden aan de "publiciteit". 

Een kort berichtje, verslag naar de redactie, betekent aandacht en publiciteit op 
bredere schaal, wat uiteindelijk de activiteit zelf ten goede komt. Een vaste cor-



respondent wordt nog meer op priJs gesteld!! 
Nu we in de december maand zitten, blikken we dikwijls terug en nemen we ons voor be
paalde zaken anders of beter te doen. 
Wellicht dat het een goed voornemen is, om voor het volgende jaar op iedere agenda van 
het bestuur of van een activiteit bespreking (toernooi, meerkamp, evenement) als vast 
punt op te nemen: "Publiciteit"; en denk daarbij . aan de Mixed!! Niet vergeten ....... !! 

Gezellige feestdagen en een goede start . .. .. . 

Wil van den Bragt. 

OPEN HELMONDSE KAMPIOE:NSC:::HAPPEN 

Nadat gebleken was dat de teruggang in de toernooideelname ook gold voor de Open 
Helmondse Kampioenschappen heeft ttv Stiphout bij wijze van experiment een andere 
toernooi-opzet gekozen. 
De 0.H.K. nieuwe stijl kende slechts een inschrijfmogelijkheid in één klasse enkel
en één klasse dubbelspel. Hiermee werden de totale inschrijfkos ten voor de deelnemers 
automatisch beperkt tot f 8,50 voor jeugd en f 10,50 voor senioren . 

Het aantal wedstrijden wat de minst getalenteerde of gelukkige deelnemer minimaal kon 
spelen is er zeker niet minder op geworden. 
Het enkelspel werd bij voorkeur in 4-kampen gespeeld. In enkele gevallen was er 
sprake van een poule, doch 5- en 6-kampen kwamen eveneens voor. 
Behoudens de winnaars van de le ronde gingen ook de als tweede geeindigde een ronde 
verder. 
Het dubbelspel werd gespeeld volgens afvalsysteem. Afhankelijk van het aatal deelne
mers per klasse werd de eerste ronde van het dubbelspel in poules gespeeld. 

Deze experimentele toernooi-opzet werd door veel deelnemers posit ief ervaren. 
Derhalve is t tv Stiphout voornemens de opzet nog wat te verfijnen en hiermee door te 
gaan. 
Een negatief aspect voor een aantal deelnemers was het feit dat de wachttijd tussen 
de le ronde enkelspel en het dubbelspel in een aantal gevallen erg lang was. Zeker 
als een deelnemer geen herkansingronde speelde en· daarnaast ook de le r9nde in het 
dubbelspel vrij was. 
Dit aspect zal bij een volgend toernooi zeker aandacht krijgen van toernooileider 
Frans Geubbels. 

In het sportieve vlak waren er bij de senioren niet zoveel verrassingen te melden. 
Hans de Boer, uitkomend voor Shot Wageningen, kwam met hakken ever de sloot de 
voorrondes door en liet pas in de finale tegen Marc Dijstelbloem van L en T zijn 
ware gezicht zien. Met 21-19, 18-21 en 21-15 bleef de Boer Dijstelbloern de baas 
in een finale waarin naast hoogstaand tafe ltennis ook veel rally's op een bijzonder 
sensationele wijze verliepen. 

Bij de dames bleek de geroutineerde Gerda de Vocht van Stiphout de sterkste te zi Jn. 
Zij bleef haar clubgenote Désiree Janssen net voor. Beiden eindigden in de meerkamp 
ge l ijk met Linda van Esch doch na toepassing van de meerkampregel bleek de Vocht 
winnares te zijn. Linda van Esch viel buiten de prijzen met haar 3e plaats doch 
had als troostprijs de eer als enige van Gerda de Vocht gewonnen te hebben tijdens 
het toernooi. 



Bij de jongens eiste Mario Heeren van The Back Hands de eer op ten koste van R. Kre
mers van Valkencourt. Bij de meisjes werd Sandra van Geffen van Flash titelhoudster. 
In de finale bleef zij H. v.d. Kuyp en Tielse TC voor. 

Een prettige gewaarwording voor de deelnemers was het feit dat het toernooi qua tijd
schema ruim opgezet was. Er was dan ook geen tijdsdruk merkbaar. Was het zo dat men 
over het algemeen gewend is dat toernooien van TTV Stiphout niet uitlopen, ditmaal 
waren de meeste finales zelfs voor de geplande tijd al verspeeld . 
Met name bij de senioren was men omstreeks 17.00 uur en nog 15 minuten voor op het 
schema. 
Al met al kan Stiphout weer terugkijken op een geslaagd toernooi en verdiend het 
experiment navolging. 

Frans Geubbels 
toernooileider. 

Prijswinnaars Open Helmondse Kampioenschappen 

ENKEL: 

Heren 1 le H. de Boer, Shot 
le M. Dijstelbloem, L en T 

Heren 2 le G. v.d. Braak, Never Des pair 
2e T. Bot tram, Bergeyk 

Heren 3 le J. Mandemakers, Bergeyk 
2e E. v. 't Hof, Flash 

Heren 4 le G. Daamen, Valkencourt 
2e P. Bruurs, Veldhoven 

Heren 5 le B. te Kamp, Zwaantjes 
2e T. Schoen, Taveres 

Heren 6 le L. Martens, Red Stars 
2e E. Kolen, Bergeyk 

Dames 1 le G. de Vocht, Stiphout 
2e D. Janssen, Stiphout 

Dames 2 le E. v. Deurzen, Luto 
2e P. Staps, Luto 

Dames 3 le Y. Harmse, Never Des pair 
2e L. v.d. Braak, Never Despair 

DUBBEL: 

Heren A/B le B. Bogaard -+: R. Boogaard, Red Stars 

2e H.de Boer, Shot + E. Willemsen, Never 

Heren C/D le P. v. Hout + E. Creemers, Flash 

2e H. Muysenberg + T. de Wit, Helden'67 

Des pair 
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Heren E/F 

Heren G/H 

Dames 

ENKEL: 

Jongens 1 

Jongens 2 

Jongens 3 

Jongens 4 

Meisjes 1 

Meisjes 2 

Meisjes 3 

Meisjes 4 

DUBBEL: 

Jongens Junioren 

Jongens Aspiranten 

Jongens Pupillen 

Meisjes Junioren 

Meisjes Aspiranten 

Meisjes Pup./Welp 

le E. v. 't Hof + B. Hamans, Flash 
2e E. Blok + T. Vossen, Kuub 

le W. v. Kemenade + K. Smits, Veldhoven 
2e H. Volman, Stiphout + G. v. Geel, Bergeyk 

le P. Staps + E. v. Deurzen, Luto 
2e L. v. Esch + I. Gabriëlse, Flash 

le M. Heeren, Back Hands 
2e R. Kremers, Valkencourt 

le K. Sengers, Bergeyk 
2e P. Beneken, Luto 

le S. de Koning, Eenentwinting 
2e J. Duitsman, Stiphout 

le L. Vissers, Never Despair 
2e K. Ament, L en T 

le S. v. Geffen, Flash 
2e H. v.d. Kuyp, Tielse TC 

le H. Heeren, Back Hands 
2e S. Verweyen, Budilia 

le A. Brouwers, Stiphout 
2e S. v. Roosendaal, Achilles 

le J. de Jong, Back Hands 
2e H. v.d . Putten, ATTC 

le K. Sengers, Bergeyk + J. v.d. Wiel, Never Despair 
2e F. Alberda + E. v. Amelsfoort, Flash 

le S. de Koning + H. Geeven, Eenentwintig 
2e E. v.d. Molen + H. Schuurman, Flash 

le P. Maatman + E. v. Roovert, Flash 
2e R. Verstijlen + R. Duivis, Back nands 

le K. v. Vroenhoven + B. de Koning, L en T 
2e Y. Derksen +F. Schepers, Stiphout 

le C. Otten + D. Lodewijks, Flash 
2e H. Heeren, Back Hands + M. Timmermans, L en T 

le J. de Jong, Back Hands + D. v. Roosendaal, Achilles 
2e M. Wenstedt + K. Wenstedt, Irene 
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EUROPA-CUP TAFELTENNJ:S 

L en T bij laatste acht; Valkencourt mist kwartfinale. 

L en T Software uit Eindhoven is er in· geslaagd de laatste acht te bereiken v:an ·de 
Europa-cup II (de Nancy~Evans beker). 
Tegen Ragusa uit Sicilië werd met 5-2 gewonnen. 

L en T zag er erg tegen op om naar Sicilië te gaan. Het geruchtencircuit leverde een 
aantal indianen-verhalen op, waaruit moest blijken dat L en T onmogelijk verder kon 
komen. 
Omkoping zou nog een van de minste "vergrijpen" zijn. 

Kennelijk is de strijd ~och achter de groene tafel gestreden. 
Driemaal winst van Paul Haldan en één winstparty van Ron van Spanje en Eric Noor 
waren genoeg voor plaatsing bij de laatste acht. 

Valkencourt denkt nog met enig ongenoegen terug aan het bezoek in het Poolse Gdansk. 
Men had bij voorbaat rekening gehouden met uitschakeling. 
Maar het wedstrijd verloop gaf zelfs mogelijkheden tot een eindoverwinning. Wanneer 
je vooraf een kansberekening maakt door de individuele wedstrijden, op basis van de 
sterkte van de spelers, kom je tot een einduitslag. 
Als twee partijen dan een niet verwacht positief resu1tä~t geven krijg je hoop. 
Dat gebeurde toen Edwin Angenent van Iesrek Kurchaski won. 
Door deze overwinning kwam Valkencourt met 3-2 voor. 
Jiangho had reeds twee wedstrijden gewonnen. 
In de volgende partij kwam John La.rdinaels in de 3e ·game tegen Francico Tiach met 20-19 
voor. 
Hij verloor echter met 21-23, en dat betekende de morele nekslag voor Valkencourt . 
.]iangho verloor van Kurchaski en ook -An:genent ·ve11lbor van Jakubonisz. 
Voor Valkencourt kwam zo een ongelukkig einde ~an het Europa- cup seizoen. 
Een nieuwe teleurstelling in het toch al tegenvallende seizoen. 

Wil van de Bragt. 

GESLAAGD B-RANGLJ:JSTTOERNOOJ: J:N VUGHT 

Op zondag 26 oktober werd in Vught het eerste B-Ranglijsttoernooi van dit seizoen 
georganiseerd. Aan dit belangrijke toernooi, dat werd georganiseerd door het Vughtse 
J.C.V., namen 360 jeugdspelers deel. Zoals gebruikelijk werd ook in de De. ·Martinèhal 
gespeeld in vier klassen: welpen, pupillen, aspiranten en junioren. De wedstrijden 
werden gespeeld op 38 tafels. 
Het toernooi in Vught werd afgewerkt volgens het zogenaamde "meerkampensysteem". 
Na de eerste ronde werd echter overgegaan op het gebruikelijke afval systeem. 
Het voordeel van het meerkampen-systeem z i t hem echter in het feit dat de jeugdige 
deelnemers na een verliespartij nog niet zijn uitgeschakeld voor de uiteindelijke 
overwinning. 
De eerste twee van de meerkamp plaatsten zioh telkens voor "de winnaarsroride, terwij 1 
de verliezers hun geluk konden beproeven in het zogenaamde troostronde. 



De organ i serende vereniging J . C . V. slaagde erin om het grote aantal wedstrijde n ge 
heel volgens plannin g af te werken, waardoor de laatste finale (meisjes Asp.) inde r
daad om 18.30 uur was afgelopen. 
In Vught gingen de volgende mensen uiteindelijk met de prijzen naar huis : 

namens de toernooicommiss i e: 

Me i s jes Junioren 

le pl. H. de Haas 
2e pl. E. Boonekamp 

Meisjes a s p i rante n 

le pl. H. Heeren 
2e pl. P. Boute 

Meisjes Pupillen 

le pl. J. Schuurs 
2e pl. M. Aren ds 

Meisjes Welpen 

le pl. M. Emens 
2e pl. M. Goo rmach tig 

Jongens Junioren 

le pl. M. Landstra 
2e pl. M. v. Well 

Jongens Aspiranten 

le pl. R. Spengen 
2e pl. M. Reebeen 

Jongens Pupillen 

le pl . W. v. Wijk 
2e p l . F. Bongaer ts 

Jongens Welpen 

le pl. V. d. Beer 
2e pl. W. Couzijn 

Scy lla 
Limex/ Pann . 

Back Hands 
Mar kiezaat 

Arnemuiden 
Reflex 

Wi j k 16 
Arnernuiden 

Trias 
S. K.F. 

D.H . C. 
D.H . C. 

Nileta 
Maasmeppers 

B . T . T. V. 
De Blauewe We . 

Guus van Woesik 

Troost ronde 

le pl. S. Gut ensohn 
2e pl. I. Oosterman 

le pl. A. Dav i ds 
2e pl. C. Kempen 

le pl. M. Enge lberts 
2d pl. F.v.d. Moolen 

le p l. E. v . Ake n 
2e pl . M. Vredeveldt 

l e pl. H. Herge link 
2e pl. B. v. Geffen 

le pl . J . Koers 
2e pl. F.v. Cleef 

le pl. P. Zwiers 
2e pl. T. Fransen 

l e pl. F. Be renschot 
2e pl. D. Vredevelt 

Budilia 
D.H . C. 

Budilia 
Kolleberg 

Her cules 
Sc h i mmert 

Hercul es 
Limex/Pann. 

Swif t (D) 
Never Despair 

Tri a s 
Bar tok 

Red Stars 
Trias 

Wij h e 
Limex/Pann. 

GESLAAGDE S TART WELPENAKT ZVZ TEZTEN 
REGZO El:NDHOV E N 

Op 16 november zi jn d e welpen-activiteiten in de regi o Eindhoven gestart. 
Zes van de 30 verenigin gen u i t de r egi o Eindhoven hadden zich ber e i d verklaard, b ij 
toerbeurt een activiteit t e organi s e r en voor de niet-compet i t i e spelende j e u gd . 



Zondag 16 november waren 46 enthousiaste jeugdleden van ATTC ( Aarle-Rixtel}, Attaque 
(Schijndel), Budilia (Bu~el), Flash (Eindhoven), Kadans (Best) en Veldhoven, om 10.00 
uur aawezig in de zaal van Kadans in Best. 

Organisatoren Harrie v.d. Steen (Budilia), Adri v. Nunen (Kadans) en coordinator Ray
mond Gradus (Veldhoven) hadden gekozen voor een "Groninger-toernooi". De ervaringen 
in West - Brabant met deze toernooi opzet, waren zeer gunstig. 
Na deze opzet ontstaat tijdens het toernooi de koppeling naar sterkte. 
Om 13.00 uur waren er 7 rondes afgewerkt op 12 tafels . 
De jeugd was enthousiast de talrijke meegenomen ouders, waardeerden het initiatief 
en de organisatoren hadden het tevreden gevoel, dat voor deze jeugd-groep, een leuke 
en enthousiast ontvangen activiteit, goed was verlopen. 

Op 1~ december wordt een volgende activiteit georganiseerd voor de 46 jeugdige tafel
tennissers. 

Voor de volledigheid volgt hier de uitslag van de twee groepen: 

A-groep 

Plaats Naam Vereniging Gewonnen game-
games saldo 

1. D. v.d. Even tuin A.T.T.C. 7 + 77 
2. J. v. Wanrooy A.T.T.C. 7 + 33 
3. R. v. Rooy Budilia 7 + 29 
4. M. v. Verspaget Veldhoven 6 + 53 
5. M. Reinkingh Veldhoven 6 + 27 
6. E. v. Alphen Veldhoven 6 + 25 
7. c. Maes A.T.T.C. 6 + 17 
8. H. Weijn Flash 5 + 55 
9. P. v. Kruysdijk Veldhoven 5 + 3 1 

10. T. v.d. Steen Budilia 5 + 29 
11. D. v .d. Steen Attaque 5 + 19 
12. J. Looymans Budilia 5 + 18 
13. s. Vogels A.T.T.C. 5 + 18 
14. J. v. Waardenburg A.T.T.C. 5 ·.=,, 

+ 1 

B-groep 

1. E. Brons Budilia 5 0 
2. G. Waas dorp Kadans 5 0 
3. E. Si dl er Veldhoven 5 7 
4. R. Twardy Budilia 5 - 26 
5. W. Vlamings A.T.T.C. 4 + 22 
6. E. Du pree Budilia 4 5 
7. c. Toot en A.T.T.C. 4 7 
8. G. Hoogaars Attaque 4 9 
9. A. Fransen Budilia 4 - 13 

10. G. Cober Kadans 4 - 21 
11. J. Eichorn Budilia 3 + 10 
12. A. Wolven Kadans 3 5 
13. H. v. Overbeek Kadans 3 - 25 
14. F. Maes Kadans 3 - 26 
15. H.v. Soest Budilia 3 32 
16. J. Bakermans Veldhoven 3 - 32 
17. K.v.d. Wal Veldhoven 3 - 42 
18. M. Nickel Kadans 2 2 
19. J. v. Antwerpen Veldhoven 2 - 40 
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20. M. Te cklenb urg Budilia 1 - 33 
21. R. Ve r s p a a ndonk Veldhoven 1 - 44 
22. A. Hoogers Attaque 0 - 94 

A- groep (vervolg) 

15. A. v.d. Somme n Budilia 4 + 31 
16. M. v.d. Ven A.T . T.C. 4 + 25 
17. J. Hendrik s Attaque 4 9 
18. L. v. De ursen Budilia 4 - 10 
19. s. Mo r glog Ka dans 3 7 
20. E. Compen Budilia 3 8 
21. J. v . Houtert Veldhoven 3 - 12 
22. R. Gove rs Budilia 3 - 17 
23. J. Kuipers Budilia 3 - 25 
24. M. Tramp Budilia 2 - 21 

N:CET VERGETEN 

A/B diploma's 

Verenigingen die jeugdleden wi llen opgeven voor het A/ B-diploma kunnen dit opgeven 
bij R. Gradus, Gouds lager 2, 5506 AB Veldhoven, tel. 040-532725 . 
Tevens vermelden of de d i ploma-afname in de eigen zaal kan plaatsvinden. 

Opleiding 

Verenigingen kunnen deeln e mers aanme lde n voor de tafeltennisinstr ucteur A-cursus. 
Bij voldoende deelname wordt me dio dec ember gestart in de Regio De n Bosch o f Eind
hoven. 
Be l angstellenden gel i eve z ich t e melden bij A. Rooijmans, tel. 040-535457. 

N:CEUWS :CN "" T KORT 

Basisscholieren kampioens c happen 

De Commissie Toernooi en Wed s t ri jde n h e e f t sane n me t de Pers- e n Propaganda commis
sie gefilosofeerd over de opzet ~van de baHisscholieren kampioenschappen. 
Dit seizoen wordt n og volgens de bekende formule gewerkt. 
Voor het volgende se i z o en wordt gedac h t aan een opzet, waarin de verenigingen meer 
betrokken worden b i j de o r ganisatie. Het toernooi zal dan ook indiv iduele inschr i j
vingen toestaan, en de eerste ronde z al regionaal plaats vinden. De CTW zal ver
dere uitwerking geven aan de opzet . 

Schoolsport OPROEP ! ! ! OPROEP ! ! ! 

Verenigingsbestuurder s worden opgeroepen hun ervaringen en acties m.b.t. Schoolsport 
aan de Pers - en Pro paganda commissie (R . Gradus, Goudslager 2, Veldhoven) te s turen. 
Enige tijd geleden is doo r het minis t erie van WVC subsidie beschikbaar gesteld voor 

" 



het organiseren v an schoolsportactiviteiten. 
In Brabant hebben o ok enke le verenigingen een actie lopen om tafeltennis op school 
meer te bevorderen, wil de P en P- commissie meer publiciteit geven aan de verschil
lende vormen van schoo l sport. 
Zodoende worden meer verenigingen ideeën aan de hand gedaan, om meer jeugd enthousiast 
te maken voor tafeltenn i s . 
Gezien het toekomstbeeld van Nederland (minder j€ugd) en de bekendheid van de sport 
(voetbal en tennis trekken v e e l j eugd aan); is het noodzakelijk tafeltennis zo vroeg 
mogelijk bekendheid te geven . We moeten nu werken aan de continuiteit van onze sport ! ! 

Daarom verenigingsbestuurders, maak melding ván de activiteiten die U nu organiseert, 
om de schooljeugd te interesseren voor tafeltennis. 

Na de Mi xed zal meer bekendheid ge geven worden aan de diverse vormen van tafeltennis
promotie bij de school jeugd. 

Recreanten worden belangr i jker . 

Telkens wanneer de econ om i sche omstandigheden slechter worden, zien we een teruggang 
in ledental bij veren i gingen . De oude kern bli jft , maar de recreanten verdwijnen weer 
uit de zaal. Dikwijls is de oorzaak da t z ij onvoldoende bezig zijn met t afeltennis. 
Als we naar de taken in hebt be s t uur k ij ken , z ien we naast de "dage lijkse-bestuur ta
ken", dikwijls functionar issen voor jeugdzaken en nevenactiviteiten. 
Zelden nog krijgen de recreanten o p bestuurlijk niveau aandacht. 
Als op afdelingsniveau iets voor recreanten wordt georganiseerd (bijv. bekercompeti
tie), komt dit meestal o p de "nek" v a n de wedstri j dsecretaris, die toch al zoveel 
besognes heeft met de competit ie en toernooien. 
Goed lopende recreanten-act iv iteiten z ijn de beste promotie voor de verbreding van 
tafeltennis. 
Hoe meer enthousiaste verhalen en over gezellige t afeltennisavonden worden verteld 
op school, werk en verjaardagsfeestjes , des te meer mensen worden o ver de drempel 
gehaald om óók te gaan tafe ltennissen. Immers, tafeltennis is meer dan wedstrijdsport 
op een bepaald niveau. 
De recreanten verdienen een "eigen" functionaris in 't bestuur. 
En daarvoor kunt U het beste een r e creant vragen. 
Een persoonlijke benadering van e en geschikte kandidaat werkt beter en sneller dan e en 
oproep in het cl ubb l ad: Zij zi jn meestal bescheiden ! !. 

Verminderde belangstel l ing v oo r sport ?? 

De Eindhovense Sportraad c ons t atee r t in haar jaarverslag een aantal opmerkelijke 
feiten : 

- het ledental bij talrij k e sportverenigingen loopt terug 
- er vindt een toename p laat s v an h e t aantal ongeorganiseerde sporters. 
- de jaarcontributies van ve r enigingen zijn omhoog gegaan. 
- het probleem van geschoold kader bij sport ve ren igingen wordt groter. 
- er is een groeiend materialisme. Meer mensen wil l en betaald worden voor wat ze in 

de vereniging doen. 
De werkdruk voor de vrijwi lligers neemt toe. 
De problemen waarvoor verenigingen gesteld worden vragen een minder-amateuristische 
aanpak. 
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U:IT DE CLUBBLADEN 

OTTC uit Oss organiseert een open tafeltennistoernooi. Ieder senior-lid van OTTC, 
wordt verzocht een ander seniorlid mee te brengen, die geen lid is. 

Vice Versa'51 uit Oudenbosch kent een felicitatiedienst. 
Ieder lid dat jarig is krijgt op z'n verjaardag een kaart thuis bezorgt. Om porto
kosten te besparen zijn één of meer vrijwill igers ingeschakeld. 

TTV Markiezaat uit Bergen op Zoom gaat met ingang van het nieuwe seizoen de contri
butie innen met acceptgirokaarten. 

De redactie van 't Schuivertje, het clubblad van TTV Hotak 1 68 uit Hoogerheide, roept 
de leden op een naam te bedenken voor het nieuw te opnen gebouw . 
De naam moet heemkundig verantwoord zijn. 

Een vertegenwoordiging van Red Star' 58 ui t Goirle heeft meegedaan aan de "Golse speulen". 
een soort zeskamp. 
De tafeltennissers eindigden op de 14e plaats. 
Er waren 25 ploegen. 

Dat de "Personal computer" ook bij Tafeltennis z1Jn diensten kan bewijzen hebben we 
al eerder gemerkt bij toernooien (o.a. Brabantse). 
Ook op het ludieke vlak wordt hij nu ingezet , bijv. voor de verenigingslogo. De 
fraaiste tot op dit moment werd gevonden in he t clubblad van .. .. . L en T Software ! ! . 

TTV Stiphout bestaat op 19 december 21 jaar. 
Dit feit wordt gevierd met een huldiging van de kampioenen en een feestavond. Op 20 
en 21 december worden de clubkampioenschappen gehouden. 
Een feestelijk weekend voor alle Stiphout -leden. 

De redactie van "Intergame" het clubblad van TTCV Rath uit Veghel roept de leden op 
meer deel te nemen aan t oernooien. Terecht wordt opgemerkt dat je er veel leert en 
dat er voor "Ieder wat wils" is. 

"Toffelpraat" van TTV Veldhoven publiceerde een vacature-bank. Gevraagd worden: 
zaalwachten, teambegele iders, Toernooi-commissaris , leden voor evenementen com
missie en baancommissarissen , t afeltennisinstructeur en jeugdtafeltennisleider. 
Alle vacature zijn voor beide sexen ! ! 

In "Netfout" van J.C.V. uit Vught is een nieuwe rubriek geopend: "De lezer spreekt". 
In deze rubriek kan iedereen zijn commentaar kwijt op zaken die hem binnen de vereni
ging niet aanstaan, dan wel op artikelen waarop men wil reageren. 
Het mag, terecht niet anoniem. De s tart was prima!!!. 

De huidige omslag van het clubblad van ATTC'77 uit Aarle-Rixtel blijft nog één jaar 
gehandhaafd. Op de oproep voor een nieuw ontwerp is slechts één reactie gekomen en 
dat vond de "clubgalm"-redactie wat weinig om uit te kiezen. 

T.C.S. uit Steenbergen kreeg van de gemeente een formulier toegestuurd om honden 
aan te geven. In de bestuursvergadering is uiteraard lang gesproken, · wie men 
aan zou melden !! ! ! 
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Wedstrijdkalender voor het seizoen 1986-1987 

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

13-12/14-12 Eindhoven Rayontoernooi 

14-12 Tilburg Irene Cup 

14-12 ???? Achtste finales 
Nationale Jeugdmeerkampen 

20-12 / 21-12 ???? Nederlandse 
Kampioenschappen 

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 ???? 

Halve finale 
Senioren A/ H Meerkampen 

finale 
Wintercircuit 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Senioren 
Invitatie 

Jeugd A,B 
Welpen 

Senioren 
A,B 

Senioren + Jeugd 
Team 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Senioren 
Invitatie 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Senioren 
Invitatie 

Senioren 

Senioren 
Invitatie 

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 

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 Schuurman Tel. 013-674024 

t.t.v. De Zwaantjes 
Wim Berkelmans 

CTW-Landelijk 

CTW-Brabant 
Marij ten Dam Tel. 040-814409 

CTW-Landelijk 



31-01 

01-02 

01-02 

08-02 

22-02 

22-02 

22-02/01-03 

28-02 

15-03 

15-03 

21-03/22-03 

05-04 

~ 18-04 

N . 

Div. za len 

Div. zalen 

Baarlo 

Schiedam 

???? 

???? 

ver weg 

???? 

Gorssel 

Breda 
Vught 
???? 
Tilburg 

???? 

Di v. zalen 

Begin Tweede Competitiehelft 

tweede voorronde 
Jeugd C/D Meerkampen 

A-Jeugdranglijsttoernooi 

B-Jeugdranglijsttoernooi 

Finale 
Senioren A/H Meerkampen 

kwartfinales 
Nationale Jeugdmeerkampen 

Wereldkampioenschappen 

Geen afdelingscompetitie 

Finales 
Jeugd C/D Meerkampen 

B-Jeugdranglijsttoernooi 
(niet voor Brabant) 

Regionale Kampioenschappen 

halve finales 
Nationale Jeugdmeerkampen 

Einde Tweede Competitiehelft 

Competitiespelers 

Jeugd C,D 
Welpen C 

Jeugd A. 

Jeugd B. 
Welpen C. 

Senioren 

Jeugd A,B 
Welpen 

Senioren 
Invitatie 

Competitiespelers 

Jeugd C,D 
Welpen C 

Jeugd B 
Welpen C 

Senioren + Jeugd 
Indi vidueel 

Jeugd A,B 
Welpen 

Competitiespelers 

" 

Afdelingscompetitieleiders 

CTW-Brabant 
Jannie Teeuwen Tel. 04920-37861 

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 

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 



18-04/19-04 Venray 

25-04 ???? 

03-05 Breda 

02-05/ 03-05 Eindhoven 

??-?? Goirle 

??-05/??-05 Heeze 

Red Starstoernooi 

Nederlandse Jeugdkampioenschappen 

Ladies Grand-Prix 

Internationaal Studententoernooi 

Brabantse 
Basisscholen Kampioenschappen 

Zuid Nederlandse 
Kampioenschappen 

Senioren + Jeugd 

Jeugd 
Indiv idueel 

Dames 
Invitatie 

Studenten 
Invitatie 

Basisscho len 
Brabant 

Senioren + Jeugd 

' 

t .t.v. Red Stars Venray 

???? 

ETTU 
t.t.v. Breda 

t.t.v. Taveres 
Tel. 040-473232 

CTW-Brabant 
Sjoerd Baarda Tel. 04167-72111 

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


