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VAN DE REDACTIE 

Kort voor de zomervakanties vindt U hierbij de laatste "volle" Mixed. 
Nog veel nieuws, ofschoon niet alles actueel is. Toch wordt die informa\ie opge
nomen, om de gebeurtenissen in Brabant te registreren. 
Een groot deel van de Mixed besteedt aandacht aan de Algemene Ledenvergadering 
en de portretten van de scheidende en nieuwe AB-leden. 
De redactie gaat met vakantie. Eind september zijn we er weer. 
En als U tijdens Uw vakantie toch nog mijmeringen of ideeën over tafeltennis 
heeft, schroom dan niet om ze naar het redactie adres op te sturen. 

Prettige vakantie, 

Wil v.d. Bragt 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING IN TEKEN VAN HULDIGINGEN 

Het gebeurt niet ieder jaar, dat 3 leden van het AB gelijktijdig aftreden. Door 
het aftreden van Thorn de Jonge (16 jaar AB-lid), Nico v. Erp (16~ jaar AB-lid) 
en Ad Jonkers (7~ jaar AB-lid), werd deze jaarvergadering nogal beheerst door 
vele toespraken en huldigingen. · 

· Doordat de vergadering ook nog een uur later begon, (de zaal was door een mis
verstand voor een andere activiteit verhuurd), werd het dit keer een latertje. 
Maar het was niet vervelend. Toch haakten een aantal leden af, toen na de hul
digingen, de agenda normaal werd afgewerkt. En dat was van de ene kant wel jam
mer, want er waren toch een aantal interessante punten uit verenigingen naar vo
ren gebracht. Daarover later meer. 

Donkere wolken boven rustig vaarwater 

In zijn openingswoord lichtte Thorn de Jonge de landelijke situatie door. Of
schoon met het nieuwe hoofdbestuur, tafeltennis in de media wat positiever in 
het nieuws is, is onze landelijke organisatie nog niet uit de zorgen. Met na
me de ingewikkelde financiële consequenties van het "gedoe" rondom het Prins 
Willem Alexander Centrum (Het landelijke Bondsbureau) kunnen direct gevolgen 
hebben voor de verenigingsfinanciën. De roep om een meer zelfstandige en onaf
hankelijke opstelling van vereniging en/of Afdeling werd dan ook weer gehoord. 
Een ander verontrustend punt is de teruglopende belangstelling voor de compe
titie. In hoeverre de opzet van de hoogste landelijke competitie hier iets mee 
te maken heeft is niet zeker. Zeker is wel dat leken en de media (T.V., radio 
en kranten) het maar een vreemde zaak vinden, en er moeilijk overweg kunnen met 
de vreemde puntentelling. 
Volgens het AB van Brabant, en de verenigingen die ermee te maken hebben, is 
dat experiment mislukt. Het AB zal dat ook overbrengen aan de Bondsraad. 
Bestuurlijk gezien zit het Hoofdbestuur goed in elkaar. Er is voldoende geor
ganiseerd rondom alle facetten van het tafeltennis. Afdelingsbesturen beginnen 
echter wat moeite te krijgen, om alle ontwikkelingen op de voet te volgen, en 
hebben derhalve ook moeite om het uitgestippelde beleid uit te voeren. Thorn de 
Jonge vroeg zich terecht af, of alles wat er van de Bond uit naar de verenigin
gen toegaat, ook daadwerkelijk weerklank bij de achterban (de eigenlijke leden) 
vindt. 

Sportief Topjaar voor Brabant 

Sportief gezien was 1986 een topjaar voor Brabant. Zowel bij de Dames (Hotak'68) 
·als bij de Heren (Valkencourt en L + T) hebben we nationale kampioenen. Daar
naast haalde vele Brabanders individuele successen op nationale en internatio
nale evenementen. 
Vrijwel ieder weekend tijdens het seizoen, zijn er ergens in Brabant tafelten
nisactiviteiten. In alle regio's zijn nu activiteiten gestart voor jeugd en/of 
recreanten . De basisscholierenkampioenschappen zullen een andere opzet krijgen 
en de Pers- en Propaganda commissie heeft bergen werk verzet om tafeltennis po
sitief in het nieuws te krijgen. Toch blijft er vooral voor verenigingen nog 
volop werk te doen, om nieuwe jeugd en recreanten aan te trekken, en om plaat
selijk tafeltennis te bevorderen. 
Thorn de Jonge deed dan ook nogmaals een oproep aan de verenigingsbestuurders om 
de schouders opnieuw eronder te zetten, opdat de leden maximaal kunnen profite
ren van hetgeen er geboden wordt. 

Financiën 

De financiële verantwoording werd zonder problemen geaccepteerd, afgezien van 



een enkele opmerking over de gebruikte terminologie. De kascommissie had enke
suggesties voor verbeteringen op besparingen, die heel redelijk in de oren 
klonken, maar er overheerste lof voor de gevoerde boekhouding. Ook de financië
le voorstellen en de begroting werden zonder slag of stoot aangenomen. 

Huldigingen 

Zoals in de inleiding al vermeld namen de diverse huldigingen het leeuwendeel 
van de vergadertijd in beslag. Tijdens de pauzes werden de kampioensdiploma's 
uitgereikt. De afdelingskampioenen bij de jeugd kregen een fraaie beker uit
gereikt : 
Meisjes junioren Rotac 1 
Meisjes kadetten Vice Versa'51 2 
Jongens junioren Kadans 1 
Jongens aspiranten: Veldhoven 1 
Jongens pupillen/welpen: 1 + T 5 
De Johan Goossens Trofee 1986 werd uitgereikt aan Hotak'68, de vereniging die 
bestuurlijk en sportief in 1986 het meest aan de weg heef t getimmerd: Het 
dames-team kampioen van Nederland, vele persoonlijke successen op af delings
niveau en landelijk, een bewuste keuze voor tafeltennis als prestatiesport. 
Zonder dat dit ten koste gaat van de gezelligheid, na 10 jaar knokken een ei
gen accommodatie geopend, en sinds zijn bestaan heeft het hechte bestuursteam 
veel capaciteit en kennis geleverd aan de Afdeling. Voorzitter Kees Borremans 
bedankte de Afdeling voor deze onderscheiding. 
Er werd nog een Johan Goossens Trofee uitgereikt. Toen vorig jaar Nico v. Erp 
op 't laatste moment aan bleef als AJCL, omdat er geen opvolger was, bleef de 
Johan Goossens Trofee in- de kast. Nu werd hij dan toch uitgereikt. Voor alle 
verdiensten in zijn 16~-jarig AB-lidmaatschap. Het zal wennen zijn voor de 
Afdeling zonder Nico v. Erp. Bij alle jeugd evenementen was hij te vinden, en 
motiveerde de jeugdcommissie telkens weer, om zoveel mogelijk te organiseren. 
De ledenraad benoemde Nico later ook nog tot erelid van de NTTB Afd. Brabant. 
Ook Ad Jonkers kreeg een onderscheiding. Voor zijn 7~-jarig AB-lidmaatschap, 
in een zeer intensieve baan, werd hij benoemd tot lid van verdienste van de 
Afd. Brabant. Van beide AB-leden is elders in dit blad nog een portret gege
ven. 
Voor de scheidende voorzitter Thorn de Jonge waren er van diverse organis_aties 
lovende woorden en de daarbij behorende onderscheidingen. Toch al verrast was 
Thom met de Johan Goossens Trofee, die bij wijze van hoge uitzondering dit 
jaar twee keer werd uitgereikt. Maar het was nog niet genoeg .•••• Het Hoofd
bestuur, bij monde van Jan Burgers, benoemde Thorn tot lid van verdienste van 
de NTTB; Ton Willems vertelde namens de NKS-tafeltennis, dat het hoogst uit
zonderlijk is dat de NKS een lid van verdienste benoemd, maar de wijze waarop 
de Jonge tafeltennis altijd gerepresenteerd heeft, en de positieve verhouding 
die hij altijd heeft nagestreefd tussen NKS en NTTB, rechtvaardigen deze on
derscheiding. 
De Afdelingsledenvergadering benoemde bij acclamatie Thorn de Jonge ook als 
erelid van de NTTB, afd . Brabant . Opvolger Piet van Erp, betrok in zijn hul
digingswoorden ook de echtgenotes, Riet de Jonge en Annie van Erp, die steéds 
een stimulans zijn geweest voor hun mannen, en een grote bijdrage in de team
gees t van het bestuur. 

Benoeming nieuwe AB-leden 

Met het aftreden van de scheidende leden, werd er ook ruimte gecreëerd voor 
nieuwe AB-leden: Piet van Erp als voorzitter, Jan van Toor als AJCL, Peter 
Manders als ACL en Marjan Wagemakers voor Technische Zaken. Elders in dit 
blad vindt U het portret van deze nieuwe AB-leden. 

3~ 



Om 23.00 uur moest de nieuwe voorzitter nog 6 agendapunten afwerken. Daarbij 
was de behandeling van de enquête over de basisscholierenkampioenschappen, 
waarop slechts 18 van de 90 verenigingen hadden gereageerd. De Pers- en Pro
pagandacommissie zal dit verder behandelen. 
Een uitgebreide schriftelijke bijdrage was geleverd door Vice Versa'Sl. De 
immer actieve Adri Dam met zijn bestuursleden, had goede voorstellen en sug
gesties voor: opleidingen, verspreiden van praktische informatie, opzet 
jeugdcompetitie, speeldata, uitslagendienst, telborden en inschrijfgeld. 
Door het late uur had de vergadering er kennelijk geen zin meer in ieder 
punt inhoudelijk te bediscussiëren, waardoor de besluitvorming vrij snel ver
liep. 
- Albert Rooymans zal de voorstellen voor opleiding verder uitdragen. 
- De Redactie van Mixed zal een of meer themanummers maken over een bepaald 

onderwerp. Hiervoor zal tijdig een aankondiging worden gedaan. · 
De jeugdcompetitie en de speeldata voorstellen worden in het AB besproken. 

- De voorstellen voor een andere uitslagendienst zullen bij het AB aangekaart 
worden . 
Het merendeel van de verenigingen is ervoor om het gebruik van telborden te 
reglementeren. 
De inschrijfgelden voor toernooien blijven maximum bedragen, dat wil zeggen 
dat er ook minder inschrijfgeld gevraagd kan worden. 

Bij de rondvraag werden er nog enkele interessante vragen gesteld, over de 
opstelling van de afdeling inzake de competitie-opzet, en de financieën van 
het Bondsbureau (PWA). ("Nooit mogen onze centen naar het PWA-debacle gaan"! 
Er zijn in Brabant wel 40 verenigingen die in staat zijn een eigen ruimte te 
runnen! !) 
Het AB zegde toe de suggesties mee te nemen bij zijn beslissingen en opstel
ling in de Bondsraad. 
Even na middernacht werden de overgebleven verenigingen nog in de gelegenheid 
gesteld persoonlijk afscheid te nemen van de scheidende leden, en de nieuwe 
bestuursleden te feliciteren. 

Wil v.d. Bragt 

SCHEIDENDE BESTUURSLEDEN 

Op de Algemene Ledenvergadering is af scheid genomen van Thorn de Jonge, Nico 
van Erp en Ad Jonkers. In de vorige Mixed heeft de redactie al uitgebreid te
ruggeblikt met Thorn de Jonge. In deze Mixed vindt U ook de bevindingen van 
Nico en Ad. 

Nico van Erp 

Nico van Erp is 16~ jaar geleden in het AB gekomen voor de Senioren Bekercom
petitie en de Medische keuring. Na 3 jaar is hij Afdelings Jeugd Competitie
leider. De laatste 10 jaar heeft hij deze functie gecombineerd met het voor
zitterschap van het Osse O.T.T.C. 
Het leuke aan de Jeugdcompetitie was de afwisseling en de sterke, goed gemo
tiveerde Jeugdcommissie. 
Afwisselend was het omdat je steeds met andere jeugd werkt; de leeftijdsop
bouw, de grote niveauverschillen en de doorstroming naar de landelijke compe
titie waren de belangrijkste elementen, die Nico steeds weer actief betrokken 
hield. De groei in het jeugdtafeltennis vroeg ook steeds om nieuwe activitei
ten. Voorbeelden daarvan zijn de opzet van de licenties, de licentieranglijst
toernooien, meisjescompetitie, de AB-diploma's. Zijn eigen dochter Nicole was 
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was het eerste jeugdlid in Nederland dat het B-diploma haalde. 
De sterke en gemotiveerde jeugdcommissie was het andere belangrijke element, 
dat maakte dat Nico het zolang heeft volgehouden. Deze commissie, die zeer 
zelfstandig werkt, nam Nico veel werk uit handen, waardoor het accent meer op 
coördineren dan op uitvoeren kwam te liggen. De jeugdcommissie heeft er altijd 
naar gestreefd rond de 400 teams in de competitie te hebben. Vooral de laatste 
jaren wordt dat moeilijk. Ondanks de sterke organisatie, loopt het aantal 
competitie-teams terug. Nico's grootste teleurstelling is het niet doorgaan 
van de 4-mans teams in de jeugdcompetitie. De ommezwaai die de verenigingen 
in een korte tijd, via 2 enquêtes maakten begrijpt hij nog niet. 
Nico bedankt, naast zijn enthousiaste commissieleden, vooral zijn vrouw Annie 
en zijn kinderen, die hem altijd gestimuleerd hebben, om er mee door te gaan. 
Voor een competitieleider begon de drukste tijd, wanneer anderen zich op de 
vakantie gingen voorbereiden. Dan moesten de teamlijsten binnenkomen, en de 
competitie worden samengesteld. Nu kan hij zich rustig op de vakantie voorbe
reiden. Toch is hij bang dat hij de vele contacten gaat missen. Maar zowel 
het thuisfront als O.T.T.C. zullen dit wel opvangen met •...• werk!! 
De Afdeling Brabant heeft hem terecht tot erelid benoemd en de Johan Goossens 
Trofee uitgereikt. 
Bedankt Nico, en veel succes. 

Ad Jonkers 

Ad Jonkers was 7~ jaar geleden de opvolger van Gerard Beurskens. Hij was daar
voor al 5 jaar lid van de CTW. Toen er drie AB-leden opstapten is hij min of 
meer overvallen met de functie van ACL. Ad ambieerde de functie wel, omdat hij 
daarin veel contacten kon hebben met tafeltennis. Maar er zijn ook momenten 
geweest, dat hij dacht, toen veel te vlug toegehapt te hebben. Het is nl. een 
functie waarin niet iedereen het naar de zin gemaakt kan worden. Naast het 
samenstellen van de competitie; waarbij zowel met sterkte als speeltijden re
kening gehouden moest worden, had Ad ook nog te maken met allerlei individuele 
wensen en problemen. 
Ad hanteerde het "blauwe boek" als zijn bijbel. In 't begin reageerde hij di
rect op allerlei telefonische reacties als er problemen waren. Door ervaring 
wijs geworden ("Ervaring is het archief van stommiteiten"), heeft hij geleerd, 
eerst de boeken er op na te slaan, en dan pas met zijn besluit te komen. 
Ad is tussentijds afgetreden omdat hij het op het Architectenbureau veel druk
ker heeft gekregen en hij samen met zijn vrouw Corrie ook meer aandacht wil 
geven aan zijn nog jonge gezin. 
Ad is door de Afd. Brabant benoemd tot lid van verdienste. 
Voor het tafeltennis is hij niet verloren, want hij blijft nog voorzitter van 
Red Star uit Goirle. 
Bedankt Ad, en veel succes. 

Wil v.d. Bragt 

NIEUWE BESTUURSLEDEN 

Op de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling ziJn 4 nieuwe bestuursleden 
gekozen. Om U zo snel mogelijk vertrouwd te maken met deze AB'ers vindt U 
onderstaand een kort portret van hen: 
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Marjan Wagemakers (Techn.Zaken) 

Marjan is de enige vrouw in het AB, en tevens het enige AB-lid dat de meeste 
ervaring heeft met "top-tafeltennis". 
Marjan is lid van Vice-Versa'Sl uit Oudenbosch en heeft voor deze vereniging 
en voor Tanaka uit Etten-Leur Dames-eredivisie en Europacup gespeeld. 
Meer dan twintig jaar heeft zij op het hoogste nationale niveau gespeeld. Een 
onwillige knie maakte in 1985 een eind aan haar tafeltenniscarrière. Bestuur
lijke ervaring heeft zij als wedstrijdsecretaris, en technische zaken opgedaan 
in de afgelopen 4 jaren bij Vice Versa'Sl. Na het volgen van de B-cursus, 
heeft zij "ja" gezegd, op het herhaalde verzoek, om de vacante functie "Tech
nische Zaken" binnen het AB te vervullen. Haar belangrijkste doelstelling is, 
om het contact tussen de afdelingstrainers en de verenigingstrainers te ver
beteren. Immers via dit contact moet toch het vertrouwen ontstaan, om talenten 
te ontdekken én ook "?f te staan" aan een afdelingstrainer. Vele verenigings
trainers hebben een soort van "antipathie" tegen de afdelingstrainer. Dit moet 
doorbroken worden willen we jeugdig talent laten doorbreken. 
Door veel aanwezig te zijn bij afdelingsactiviteiten en goede contacten te 
houden met de afdelingstrainers, Rob Zwartjens en Henk Boute, en contacten te 
leggen met de verenigingstrainers, moet het mogelijk zijn iets nieuws op te 
bouwen. 
Marjan heeft er duidelijk zin in, en hoopt op een positieve opstelling van de 
verenigingstrainers. 
Succes, Marjan. 

Piet van Erp (Voorzitter afd. Brabant) 

De 47-jarige Tilburger is geen lid van een tafeltennisvereniging. Van oor
sprong is hij een atletiek-man. Mede-oprichter van de Bestse atletiekvereni
ging Gen. Michaelis, en verdienstelijk atleet (11.11 sec. op de 100 m, 6.43 m. 
verspringen). Op bestuurlijk niveau heeft hij veel ervaring. Meer dan 10 jaar 
is hij organisator van Internationale sportkampen van de FICEP (Federation 
International Catholique de Education et Physique). Hij is de enige Nederlan
der met een onderscheiding van deze Internationale Sportorganisatie. Ook in 
de NKS-tafeltennis heeft hij jarenlang bestuurlijk werk gedaan. In het Hoofd
bestuur van de NTTB heeft Piet 5 jaar de "Opleidingen" gecoördineerd. In Til
burg is hij in het dagelijkse leven gymnastiekleraar en wiskundeleraar. Piet 
zijn belangrijkste doelstellingen zijn om Brabant, zowel kwantitatief als kwa
litatief op hetzelfde niveau te houden, om aandacht te geven aan de verschil
lende verschijningsvormen van tafeltennis als "life-time-sport": zowel top
prestaties, competitie, recreatief, voor jeugdige en oudere mannen en vrouwen: 
"voor jong en oud, ,voor kruk töt crack, voor man en vrouw, voor valide en in
valide". 
Voor Piet is daarbij belangrijk dat tafeltennis een betaalbare sport blijft. 
Piet heeft een hekel aan oneerlijkheid, wil er hard voor werken, maar eist dat 
ook van anderen. 
Hij beseft dat het moeilijk is iemand als Thorn de Jonge op te volgen, maar re
kent op steun en medewerking van de mede-AB-leden en verenigingsbestuurders, 
om voor het tafeltennis en Brabant in 't bijzonder, de omstandigheden zo gun
stig mogelijk te maken. 
Veel succes, Piet. 

Peter Manders (ACL) 

Peter is 43 jaar, is lid van TTV Stiphout en woont in Helmond. Door samen met 
zijn vrouw zijn drie tafeltennisende kinderen te begeleiden, is hij aardig be
kend in deze wereld. Sinds enige tijd is hij ook als tafeltennisscheidsrechter 
betrokken bij de "top". Tafeltennis zelf beoefent hij alleen recreatief. In 
zijn dagelijkse leven is hij zelfstandig reclame ontwerper. 



Peter is erop ingesteld dat hij veel werk moet verzetten als ACL. Naast het 
"opstarten" van de competitie, ziet hij als belangrijkste taak om de commis
sie, die nu uit 3 man bestaat, uit te breiden. 
Veel succes, Peter. 

Jan van Toor (AJCL) 

De 41-jarige Jan van Toor is lid van TTV Kadans uit Best, waar hij Se klasse 
speelt. Voordat hij in Best kwam wonen (3 jaar geleden) is hij 7 jaar lid ge
weest van Middelburg-Zuid. Als Jeugdcompetitieleider van de Afd. Zeeland 
heeft hij de nodige ervaring opgedaan; Jan beseft echter wel, dat AJCL in 
Brabant een zwaardere functie heeft maar weet zicht gesterkt door een goed 
functionerende jeugdcommissie. Gezien de sterke, regionale opstelling van 
de jeugdcommissie zal de taak van de AJCL vooral coördinerend zijn; Jan ziet 
als belangrijke eis, dat de AJCL consequent is in zijn beleid en beslissingen. 
De AJCL moet geloofwaardig blijven voor iedere vereniging . 

Veel succes. 

Wil v.d. Bragt 

EVALUATIE COMPETITIE-OPZET HOOGSTE LANDELIJKE KLASSEN 

Tijdens de algemene ledenvergadering werden vanuit de vergadering gevraagd 
naar het standpunt dat het AB in de Bondsraad zou innemen t.a.v. de nieuwe 
competitie opzet. 
Elk van de AB-leden had persoonlijk zijn evaluatie gemaakt. Bijgaand vindt U 
de bevindingen van AB-lid Albert Rooymans. Zijn conclusies geven op hoofdpun
ten ook het AB-standpunt weer. Op de Bondsraad vergadering is echter nauwe
lijks gehoor gevonden voor het terugdraaien. 

De doelstelling van de gewijzigde competitie opzet voor de hoogste landelijke 
teams was: 

a) meer wedstrijden voor de spelers 
b) kortere wedstrijdduur 
c) meer publiek trekken 
d) alle sets belangrijk 

wijzigingen 

- teams van 4 spelers, 
- spelen op 2 tafels; totaal 18 wedstrijden, 
- in poules van 8 teams, 
- waarbij iedere set een punt oplevert. 

Evaluatie doelstellingen 

ad a) Voorheen werden per speler maximaal 3 sets gespeeld in 10 wedstrijden; 
in totaal max. 30 sets (excl. het dubbel). Nu altijd 4 sets in 14 wed
strijden ; in totaal 56 sets (excl. het dubbel) hetgeen een verdubbeling 
betekent. J 

Mede door de dubbele weekends is dit wat te veel van het goede (blessu-
res!!) 

ad b) Voorheen werd gestopt bij 6 punten. Nu worden alle sets uitgespeeld. 
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Vaak moet na de dubbels gewacht worden op de andere tafel. Al met al 
duurt een wedstrijd nu gemiddeld langer dan voorheen. 

ad c) Het publiek kan/moet kiezen uit 2 wedstrijden. Een wedstrijd duurt nog 
steeds 4 uur en dat is veel te lang. Het publiek komt voor een mooie en 
spannende wedstri jd én "last but not least" voor een winnaar. Velen gaan 
nu bij 16 punten naar-huis . 

a d d) Alle se t s zijn erg belangrijk geworden. Het is nu zelfs mogelijk dat een 
team dat alles wint en één wedstrijd gelijkspeelt toch geen kampioen 
wordt . Is het de bedoeling dat de sets zó belangrijk zijn? 

Nadelige nevenef fekt en 

Arbitragekosten zijn flink gestegen, immers het aantal sets is verdubbeld . 
- Er kunnen geen scheidsrechters meer worden aangesteld in de 3e div. heren 

en l e div. dames. 
- Dubbele weekends zijn te belastend voor spelers . 
- Speelzalen die niet aan de afmetingen voldoen om 2 tafels te kunen plaat-

sen . 
- Verdelen aandacht coach over 2 tafels. 
- Problemen met de teamsamenstelling bij overgang van een divisie met teams 

van 3 en 4 personen, en omgekeerd. 
- Meer mogelijkheden tot "matsen" voor een team dat veilig staat. Er kunnen 

ineens 18 punten worden weggegeven. 

Conclusie 

De gewijzigde competitie opzet biedt wel voordelen, echter de nadelen zijn 
vele malen groter. 
Aanbevelen om de telling af te schaffen, en in poules van 6 teams te spelen . 

BRABANT IN DE LANDELIJKE COMPETITIE 

HOTAK-DAMES kampioen van Nederland 

Voor 't eerst in de geschiedenis van het 20-jarige is de hoogste Nationale ti
tel bereikt. Emilie Noor, Mar lies Somers-v. Happen!, José Bongers zorgden met de 
persoonlijke score van resp. 95%, 83% en 26% voor dit West-Brabantse succes. 
Een fraaie prestatie , zeker gezien de "computer"-voorspellingen aan 't begin 
van het seizoen, waarbij Hotak als degradant werd aangeduid. Hetzelfde lot was 
Irene voorspeld: deze dames (Helène Hop, Ellen Schers en Annemiek Chambon) 
wisten echter beslag te leggen op een fraaie '4e plaats in de Eredivisie. 

Bij de heren is L + T er niet in geslaagd de Nationale titel te behalen. In de 
beslissingswedstrijd tegen Dextrol Avanti moest de herfstkampioen met 10 - 8 
zijn meerdere erkennen in de lentekampioen. 
De overige resultaten zijn als volgt: 

Dames 3e Divisie 

Stiphout 1 werd 2e met 15 punten. De dames van Belcrum 1 werden 3e en de dames 
van Red Star'58 en Flash eindigden op de 6e (voorlaatste) plaats. 

Dames 4e Divisie 

T. T.C.V./Rat h 1 en Luto 1 werden kampioen met resp. 24 (uit 12) en 19 (uit 10) 



punten. P.J.S. 1 en J.C.V. 1 werden 2e met 13 uit 10, en 16 uit 10. 
J.C.V. 2 (11 punten), Tornado 1 (10 punten) en Hotak'68 2 (17 punten) werden 
3e . Son en Breugel werd 4e. 
Victoria 1 en Desa 1 werden resp. 6e en 7e. 

Heren Eredivisie 

L + T 1 werd 2e, Valkencourt eindigde op de Se plaats. 

Heren le Divisie 

J.C.V. 1 werd fraai kampioen met 179 game-punten uit 14 wedstrijden en promo
veert naar de eredivisie. O.T.T.C. 1 werd 4e met 142 game-punten. 

Heren 2e Divisie 

J.C.V . 2 werd 6e en Irene 1-werd 7e en degradeert naar de 3e divisie. J.C.V. 2 
moest beslissingswedstrijden spelen en verloor 2 maal waardoor ook zij degra
deren naar de 3e divisie. 

Heren 3e Divisie 

L + T 2 werd kampioen en promoveert naar de 2e divisie, na beslissingswed
strijden. L + T 3 werd derde, Hotak'68 vierde, Luto 1 en Valkencourt 2 wer
den Se en 6e en degraderen naar de 4e divisie. 

Heren 4e Divisie 

T.T.C.V./Rath 1 werd kampioen en promoveert naar de 3e divisie. Never Despair 
werd 4e. 

Heren Se Divisie 

Never Despair 2 en Hotak 2 werden kampioen en promoveren naar de 4e divisie. 
T.S.O. 1 en Flash 1 werden 2e, Red Star'S8 1 en Stiphout 1 werden 4e. Irene 2 
werd puntloos laatste en keert terug naar de Afdelingscompetitie. 

Meisjeskampioensklasse 

Irene 1 werd 2e met 12 punten. 

Meisjes A 

L + T Software 1 en J.C.V. 1 ziJn kampioen geworden met resp. lS en 16 punten. 
T.C.S. 1 werd 2e met lS punten, Hotak'68 1 werd 4e en Flash 1 werd 6e. 

Meisjes B 

Vice Versa'Sl 1 werd 2e, Eenentwintig 1 werd 4e, Budilia 1 werd Se. 

Meisjes C 

Stiphout 1 werd 3e, O.T.T.C. 1 en Budilia 2 werden 4e. 

Jongens Kampioensgroep 

Bergeijk 1 werd 4e, en T.C.S. 1 laatste met S punten. 

Jongens A 

Veldhoven 1 werd 3e. 
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Jongens B 

Valkencourt 1 (18 pnt.), Belcrum 1 (18 pnt.), Never Despair 1 (15 pnt.) wer
den kampioen. 
J.C.V. 1, Eenentwintig 1 werden 4e, Irene 1 en Flash 1 werden Se. Hotak 1 werd 
6e en laatste. 

Jongens C 

Stiphout 1 werd 2e, Back Hands 1 werd 3e, Never Despair 2 werd 4 en O.T.T.C. 1 
werd 6e en laatste. 

Alle kampioenen van harte proficiat namens de redactie. 

Wil v.d . Bragt 

LADIES GRAND PRIX IN BREDA 

TTV Breda was er ook dit jaar weer in geslaagd een sterk bezet toernooi naar 
Brabant te halen. Ondanks enkele afzeggingen (Kloppenburg: rugblessure; 
Guergueltcheva : ziekenhuis en Koutun: niet gekomen), waardoor de poule-in
deling gewijzigd moest worden, waren er prima partijen te zien. 
De ruim 400 toeschouwers en de TV-kijkers hebben kunnen ervaren, dat tafel
tennis ook als kijksport interessant kan zijn. De dames wilden ook wel. Niet 
alleen was er een aardige prijzenpot (f 10.000,-- voor de winnaar, f 5.000,-
voor nr. 2), de uitslag telde ook mee voor de wereldranglijst. Dat betekende 
dat er niet alleen demonstratiewedstrijden werden gegeven, maar dat er ook 
taktisch gespeeld werd, om te voorkomen dat men te vlug tegen favorieten kwam 
te staan. Dat gold met name voor de poule-wedstrijden. Vriesekoop verloor van 
Hrachova in de poule, en ontliep daarmee in de kruisfinales een confrontatie 
met Bulatova, die eerder al "bewust" van Bellinger had verloren. 
Zo kwam Vriesekoop tegen de Engelse verdedigster Bellinger die opgeleid en ge
coacht is door Jill Hemmersley. 
Dit spelletje aanvallen en verdedigen, met soms spectaculaire back-hand af
slagen door Bellinger, kostte Vriesekoop zoveel energie en concentratie, dat 
het niet opnieuw opgebracht kon worden tegen Bulatova in de finale. 
De meeste sympathie in dit toernooi ging naar de "roze-panter" Bellinger, die 
in elke partij "vecht-tafeltennis" liet zien. Zij werd aan het eind door de 
organisatie ook uitgenodigd om de trekking van de loterij te doen, waarbij zij 
tot hilariteit van het publiek de hoofdprijs uit de hoed toverde voor de or
ganisator •.•. Jan Burgers. 
Jan kon terugkijken op een prima dag. Goed spel, meer dan 55 minuten goed ta
feltennis op televisie en een tevreden publiek en speelsters. 
De uitslagen waren als volgt: 

Poule A 

Bulatova Grefberg 21-13 21-17 
Bellinger Batinic 21- 7 21-11 
Bulatova Batinic 21-15 13-21 21-14 
Bellinger Grefberg 21-13 16-21 21-13 
Batinic Grefberg 21-19 21-16 
Bulatova Bellinger 7-21 17-21 
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Poule B 

Hrachova Perkucin 21-17 21-13 
Vriesekoop - Popova 21-17 21-14 
Hrachova Popova 23-21 21-10 
Vriesekoop - Perkucin 18-21 21- 6 21-19 
Popova Perkucin 21-10 12-21 21-19 
Hrachova Vriesekoop 18- 21 21-14 21-14 

Se t/m Se plaats 

Perkucin Batinic 19-21 21-18 19-·21 
Popova Grefberg 14-21 21-12 21 - 18 
Perkucin Grefberg 21-19 21-11 
Batinic Popova 21-17 13-21 21 - 15 

le t/m 4e plaats 

Vriesekoop - Bellinger 16-21 21-12 21-16 
Bulatova Hrachova 21-17 21-13 
Bellinger Hrachova 13-21 11-21 
Vriesekoop - Bulatova 18-21 21-18 10-21 

Einduitslag 

1. Bulatova (Rusland) 
2 . Vriesekoop (Nederland) 
3. Hrachova (Tsjechoslowakije) 
4. Bellinger (Engeland) 
5 . Batinic (Joegoslavië) 
6. Popova (Rusland) 
7. Perkucin (Joegoslavië) 
8. Grefberg (Finland) 

BRABANT OP DE NJK 

Toernooileider Frans Geubbels en tafeltennisvereniging Stiphout hebben de af
gelopen maand weer een aardige "klas" achter de rug. De organisatie van de Ne
derlandse Jeugdkampioenschappen in Helmond. Op 50 tafels speelden 260 jeugdle
den met een A-licentie in diverse klassen. In totaal waren er 758 inschrijvin
gen. 
In de diverse klassen was ook de Brabantse A-Jeugd actief en succesvol, of
schoon de verwachte titels in de enkelspelen (Pat~icia de Groot en Bart v . 
Haren) uitbleven. 
De volgende resultaten werden geboekt: 

Meisjes Junioren enkel 

2e Patricia de Groot (Valkencourt) (Verlies met 21-16, 19-21 en 21-13 in de 
finale tegen Gerdie Keen) 
3e Ellen Schers (Irene) en Emily Noor (Hotak'68) 

Meisjes Pupillen enkel 

3e Antoinette Pellegrom (Rotac) 
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Meisjes Junioren dubbel 

le Patricia de Groot met Gerdie Keen (Shot W.) 
2e Emily Noor met Cyril Onstek (Torenstad) 
3e Ellen Schers met Margo Janssen (Limex P.) 

Meisjes Aspiranten dubbel 

2e Jolanda Meeus (Hotak) met Renata Louws ('t Zand) 
3e Yvonne v. Sprang (Irene) met Jolanda Hofland (Torenstad) 

Jongens Junioren enkel 

2e Bart v. Haren (L + T) door verlies in de finale van Gerard Bakker (Scylla) 
met 21-18 en 21-15. 

Jongens Junioren dubbel 

le Bart v. Haren met Geert Verhaegh (Shot W.) 
2e Fons van Sprang (Irene) met Harm Nelissen (O.T.T.C.) 

Junioren mixed-dubbel 

le Emily Noor (Hotak) met Pieter Roeland (M. Zuid) 
3e Harm Nelissen (O.T.T.C.) met Ursula Bakker (Shot W.) 
3e Patricia de Groot (Valkencouit) met Bart v. Haren (L + T) 

Pupillen mixed-dubbel 

3e Marceline Pellegrom (Rotac) met Sjoerd Bek (Hooge Huys) 

FINALE BEKERCOMPETITIE 

L + T Software te sterk voor Valkencourt 

Tijdens de bekerfinale in het gezellige, drukke tafeltennishome van TTV Het 
Markiezaat, bleek al duidelijk dat Valkencourt zijn top-tijd heeft gehad. 
Voor het niet meespelen van de geblesseerde Chinees Yiang was de kracht uit 
Valkencourt. 
Patricia de Groot en Edwin Angenent konden niet één game winnen tegen de 
sterkste L + T-formatie Paul Haldan en Ron v. Spanje. Vooral Edwin Angenent 
was niet opgewassen tegen de Back Hand smashes van Haldan. 
In het tweede koppel Henny Hunnekes/J. Cardinaels tegen Bart van Haren en 
Han Gootzen was meer te beleven, dankzij de Gootzen en Cardinaels. Zij voel
den dat het Bergen op Zoomse publiek ook wat wilde, en maakten er een fraaie 
partij van, met aanvallen en verdedigen. Met 'drie keer 16-21 verloor Cardi
naels. De enige game die Valkencourt wist te winnen was in het dubbel Hun
nekes/Cardinaels tegen ,Çootzen/v. Haren. De uitslagen waren: 
P. de Groot - P. Haldan 10-21 10-21 13-21 
E. Angenent - R. v. Spanje 14-21 16-21 7-21 
E. Angenent - P. Haldan 11-21 13-21 · 18-21 
de Groot/Angenent - Haldan/v. Spanje 11-21 14-21 18-21 
H. Hunnekes - B. v. Haren 11-21 15-21 14-21 
J. Cardinaels - H. Gootzen 16-21 16-21 16-21 
Hunnekes/Cardinaels-v.Haren/Gootzen 21-18 15-21 18-21 19-21 

De bekers werden uitgereikt door bekercompetitieleider Thorn de Jonge, die te
vens gastheer het Markiezaat, en de scheidsrechters Albert Rooymans, Henk v.d. 
Linden, Jac. van Oers en Wil een herinnering overhandigde. 
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Binnen 2 uur was een einde gekomen aan de bekerfinale tussen twee eredivi
sionisten. 

Wil v.d. Bragt 

UITSLAGEN FINALE CID-MEERKAMPEN JEUGD 

Meisjes Jun . 
• 

Meisjes Asp . 

1. H. Bulkmans Prinsenbeek 6 1. s. v . Tilburg Waalwijk 
2. A. v . Berloo A.T.T.C. 5 2. A. Brouwers Stiphout 
3. A. Drijvers P.J.S . 4 3. P. Dam v.v. '51 
4. M. Legra Sios 2 4. c. Kruyssen Irene 
5. M. Meyeren B.S.M . 2 5. J . de Boon A.T. T.C . 
6. J . Miechels A.T.T.C. 2 6. F . v.d . Putten A. T.T.C. 
7. J. v. Haaren Waalwijk 0 7. L. v. Gelde ren Back Hands 
8. s . Verweyen Budilia 8. M. Daniels A.T.T.C. 

Meisjes Pup . Meisjes Welpen 

1. J. Sof f ers Ho tak 6 1. F. Hermus Ho tak 
2. s. Wildeman Ho tak 5 2. Ka . Palinck Ho tak 
3. c. v. Iers el Red Star 5 3. Ch . Spijkers Red Star 
4. E. Ras Veldhoven 5 4. L. v . Mierlo Veldhoven 
5. L. v.d. Kruys Flash 3 5. K. v . Schampaert L + T 
6. A. de Ruyter Belcrum 2 6. M. v . Sinten 21 
7. J. de Jong Back Hands 1 7. K. v. d . Bruggen 21 
8. M. Sleeger s A. T.T . C. 1 8. K. Verhoeven Stiphout 

Jongens Jun. c. Jongens Jun . D. 

1. L. Smulders Valkencnurt 6 1. T. Vissers Luto 
2. J. Hessels Desa 4 2. D. Belloni Ho tak 
3 . H. Smans B.S . M. 4 3. L. Kees Geldrop 
4. P. Bene ken Luto 2 4. J. Op rins B.S . M. 
5. H. v . Gaarden Desa 2 5. M. Hardick Ka dans 
6. F. v.d. Burgt Stiphout 2 6 . A. Cieters Ho tak 
7. M. v . Gils B. S. M. 1 7. A. Versluijs Waalwijk 
8. J. Michiels en T. C.S. A 8. W. Hart Veldhoven 

Jongens Asp. c. Jongens Asp. D. 

1. J. Duitsman Stiphout 6 1. R. Keyzers Si os 
2. J . Leemans Veldhoven 5 2. E. Ras Veldhoven 
3. c. v . d. Hout Red Star 5 3 . 1. v.d ~ Wiel Ho tak 
4. D. v. Langerak Belcrum 5 4. D. Smaals Achilles 
5. A. v.d. Kerkhof Flash 4 5. P. v. Zundert Si os 
6. E. Schroeijers T.C.O. 2 6. P . Wagener Luto 
7. F. Hoek Valkencourt 1 7. R. v.d . Meel B.S.M. 
8. T. Noye Waalwijk 0 8. M. Beer Luto 

5 
5 
5 
5 
3 
2 
2 
1 

4 
2 
2 
1 
1 

A 

6 
6 
4 
4 
4 
3 
1 
0 

7 
5 
4 
4 
3 
3 
1 
1 
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Jongens Pup. c. Jong;ens PuE. D. 

1. T. Beekhuijzen Ho tak 6 1. W. Bras penning Tanaka 
2. K. Weterings Belcrum 5 2·. M. Kleyn Irene 
3. K. Amendt L + T 4 3. W. v. Linsen Ka dans 
4. J. Hermus Ho tak 2 4. F. de Brouwer Veldhoven 
5. M. Postma Never Despair 2 5. R. de Boon A.T.T.C. 
6. R. v.d. Vee ken Tanaka 1 6. M. Hertogs Markiezaat 
7. J. Ridder Ho tak 1 7. D. v. Boxtel Irene 
8. L. Vissers Never Despair T 8. v. Gogh 21 

Jongens Welpen 

1. T. Krumpelman L + T 6 
2. A. Censè L + T 6 
3. R. v.d. Steen Budilia 5 
4. D. Heeren Back Hands 4 
5 . M. Weltj es Veldhoven 4 
6. D. Ab en Belcrum 2 
7. J . Soffers Ho tak 1 
8. P. Bod den Luto 0 

NIEUWS IN 'T KORT 

Trainingskamp Scherpenzeel 

Va~ 10 t/m 14 augustus wordt in Scherpenzeel weer een Internationaal Trai
ningskamp gehouden. De kosten zijn f 240,--. Belangstellenden kunnen zich 
melden tot "Info-sport", tel.: 030-434689. 

Irene heeft sponsor 

Het eerste damesteam van Irene gaat deelnemen aan de Europa-cup II (De Nancy 
Evans Cup). 
Deze deelname wordt mogelijk doordat BESBO Automaterialen-Gereedschappen zich 
garant stelt voor de reiskosten. 

Top-invitatie toernooi Bergeijk 

6 
4 
4 
3 
2 
2 
0 

TTV Bergeijk heeft ~an 't eind van de competitie 25 A/B junioren uttgenodigd. 
In 4 me~rkampen en "kruis"-wedstrijden voor alle plaatsen, kon uiteindelijk 
een volledige uitslag worden opgemaakt. Een toernooivorm die zeer aansprak bij 
de deelnemers vanwege het grote aantal wedstrijden dat gespeeld kon worden. 
De einduitslag was als volgt: 

1. R. Vogelaar (T.C.S.) 14. R. Broeders (Belcrum) 
2. c. Sengers (Bergeijk) 15. F. de Wit (Veldhoven) 
3. E. v. Dijk (J.C. V.) 16. R. Kremers (Valkencourt) 
4. P. v. Hout (Renata) 17. Verveer (T.Team) 
5. W. Nij kamp (Belcrum) 18. R. v.d. Bragt (Kadans) 
6. T. Bottram (Bergeijk) 19. M. Dierkcx (Veldhoven) 
7. R. v.d. Vorst (Hotak'68) 20. L. Martens (Stiphout) 
8. J. v.d. Wiel (Never Despair) 21. E. Ros (Belcrum) 
9. J. Uylemans (T.Team) 22. Du Maine (T.Team) 

10. R. v. Geel (Bergeijk) 23. s. de Proost (Bergeijk) 
ll. J. Scott (T.Team) 24. M. Broeks (Never Despair) 
12. J. Mandemakers (Bergeijk) · 2.5. R. v. Rooy (Veldhoven) 
13. E. Oerlemans (T.C.S.) 
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André Rombouts (J.E.E.P.) neemt afscheid 

André Rombouts, die meer dan 30 jaren bestuurlijk actief is geweest voor het 
Vughtse J.E.E . P. , heeft de voorzittershamer overgedragen. In september zal de 
vereniging aandacht bes t eden aan deze "Jeep"-er in hart en nieren. 

Nieuwe opzet bas isscholierenkampioenschappen 

De enquête over de "regionale" voorrondes voor de basisscholierenkampioen
schappen heeft voldoende reacties gegeven om volgens het voorstel gereali
seerd te worden. De achttien verenigingen die verspreid over Brabant mee wil
len werken zullen worden uitgenodigd om eind augustus/ begin september de ver
dere gang van zaken door te spreken. 

Kaderdag 

Op zaterdag 25 april vond in het fraaie tafeltenniscentrum Veldhoven, een ka
derdag · plaats. 
Ongeveer 50 personen uit het Brabantse tafteltenniswereldje hadden zich opge
geven en waren present , ondanks het stralende voorjaarsweer. Zelfs enkele 
Limburgse ping- pongers gaven acte de présence . Zij vormden dan ook een deel van 
Stimulering Tafeltennis Deelname uit het Limburgse. 
De heer Theo Rieken leidde deze dag, waarbij de deelnemers vooral zelf actief 
waren en uit eigen ervaring konden leren . 
Zo werd gestart met een kennismakingsspel 2 voor 14 (n.a.v. 2 voor 12 van de 
t.v.). De gehele morgen werd gevuld hiermee en de deelnemers maakten niet al
leen kennis met elkaar maar ook met een groot aantal speelse tafeltennisvor
men. De discussie erna was erg zinvol. 
Om half tien al werden we ontvangen met koffie en thee; de lunch werd gebruikt 
om 12 . 45 uur . Na afloop, rond 16 . 00 uur was er nog een drankje. De inwendige 
mens werd prima verzorgd door onze barbeheerder met assistent. 
Na de lunch sloegen we er flink op los met allerlei gekke batjes. Recreatief 
tafeltennis vormde daarna de hoofdmoot. Leuke spelvormen werden gekoppeld 
aan bloedserieus tafeltennis. Een prima koppel. 
Tijdens het sportieve gedeelte verleenden Raymond en Ben du Pont hun mede
werking. De deelnemers, waaronder velen van onze vereniging, kunnen terugzien 
op een geslaagde dag. 
Wellicht geven er een stel zich op voor de cursus recreatiesportleider. 

Een deelnemer. 

Afsluiting van de welpen pupillen aktiviteiten in de regio Eindhoven 

Deze aktiviteiten waren in hoofdzaak bedoeld om niet competitie spelers(sters) 
te binden aan tafeltennis door recreatief ingestelde toernooien te organise
ren. Samen denken we deze doelstelling gehaald te hebben, gezien het plezier 
wat de kinderen hebben beleefd. 
De bezetting was ongeveer 50 kinderen per aktiviteit. 
De afsluiting was de afname van het A diploma in Veldhoven, waarvan nu de uit
slag. 
Geslaagd van ATTC : Eric van Diepen - Danny van de Eventui~ - Cindy Maas -
Chantal van Waardenburg - Catelyne Tooten - Sandra Vogels - Wendy Vlamings -
Joris van Wanroy - Martijn van Diepen. 
Geslaagd van Kadans: Gerdine van de Pligt - Roel Janssens. 
Geslaagd van Attaque: Mark Botter - Marcel Raaymakers - Dirk van Heerenveld 
Geslaagd van Budilia: Judith Eichhorn - Ebeline Brons - Marjou Tecklenburg -
Eddy Dupree - Jules Looymans - Hugo van Soest - Anton van de Sonunen - Thijs 
van de Steen - Marten Tromp - Rob Twardy - Louis van Deurzen - Sjeffri Kui
pers - Marcel Meeuwissen - Richard van Rooy . 
Geslaagd van Veldhoven: Richard Schoofs - Yolanda van Houtert - Ivan van 
Antwerpen - Jeroen Bakermans - Gertjan van Beek - Peggy Cremers - Okkel Kla-
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ver - Edwin Klomp - Marco Reinkingh - Ruud Verspaandonk - Eric Sidler - Ka
rin van de Wal - Susan van de Wal - Raymond Verspaget. 

Allen gefeliciteerd 
Alle vrijwilligers nogmaals bedankt namens de organisatie 
Hans Bakermans 

Mixed Dubbel Toernooi t.t.v. Smash'70 

Op vrijdag 1 mei organiseerde t.t.v. Smash'70 voor de 6e achtereenvolgende 
maal in de Regio West-Brabant haar traditionele Mixed dubbel toernooi. 
Evenals voorgaande jaren was al voor de sluitingsdatum het maximale aantal 
inschrijvingen (20) van 9 verschillende verenigingen binnen, zodat wederom 
enkele dubbels teleurgesteld moesten worden. Alle dubbels werden volgens 
licentie ingedeeld in een A-groep (10) en een B-groep (10), welke ieder twee 
5-kampen speelden om de 2 finaleplaatsen in elke 5-kamp te bereiken. 
In de finalemeerkamp (4 dubbels) van elke groep, waarbij de onderlinge wed
strijd uit de eerste meerkamp meetelde, speelde men om de uiteindelijke 2 
prijzen per groep. 

Dat de krachtsverschillen zich bij vele dubbels weinig ontliepen, bleek wel 
uit het feit dat 21 van de 44 partijen via 3 games beslist moesten worden. 
Jammer was dat het dubbel P. Korstanje/J. Schoenmakers (Deso) al 4 maal eer
der winnaar van de A-groep, zich vlak voor het toernooi moest terugtrekken 
wegens ziekte. 
Pech had het dubbel D. v. Schendel/J. Mol (Victoria), dat na puntentelling 
slechts 4 punten tekort kwam om zich voor B-finalegroep te plaatsen, welke 
finalegroep nu werd gedomineerd door Markiezaat. 

Eindstanden beide Finalepoules. 
A-Finale 
1. M. Cornelis - M. v.d. Broek (Tanaka) 
2. L. Klemans - P. Joosen (Belcrum) 
3. M. Burgers - R. du Pont (Victoria) 
4. J. v. Osta - R. Kraus (Smash'70/Vice Versa'51) 

B-Finale 
1. H. Rosenboom - J. Rosenboom (Markiezaat) 
2. J. Baerken - H. Haukes (Markiezaat) 
3. A. Karremans - W. Boesveld (Markiezaat) 
4. I. v. Aalst - R. v.d. Klaauw (Smash'70) 

t.t.v. Smash'70 
L. v.d. Horst 

UIT DE CLUBBLADEN 

In het clubblad van TTV Belcrum uit Breda is een interview met de trainer af
gedrukt. Op de vraag of de trainer ook een "kritische noot" heeft, wordt ge
antwoord, dat als dat het geval zou zijn, hij zelf zal proberen er verbete
ring in te krijgen, zodat de problemen de wereld uit zijn. 

Het jaarverslag van TTV Irene uit Tilburg is een lijvig boekwerk van 44 pagi-

16 fY' 



na's met een complete opsomming van alle activiteiten, inclusief de lange 
lijst van evenementen die in de sporthal hebben plaatsgevonden. 

TTV Veldhoven heeft eind juni . een uitwisseling met de Duitse vereniging 
Erhard uit Düsseldorf. 

Ook Kadans uit Best maakt in de zomermaand weer een uitstapje. De jaarlijkse 
ontmoeting met Castricum wordt ook gebruikt om van het strand te genieten! 

ATTC uit Aarle-Rixtel viert het 10-jarig bestaan met een barbecue en feest
avond voor de senioren. Voor de jeugd wordt een apart programma samenge
steld. 

Vice Versa'Sl uit Oudenbosch organiseerde een recreanten avond met spelle
tjes die iets met tafeltennis van doen hadden . Er waren 32 recreanten op 
komen dagen. 

TTV Stiphout heeft weer een talentenjacht gehouden. De leden hoefden echter 
niet hun tafeltenniscapaciteiten te tonen, maar hun "imitatie"-vermogen. Het 
gezelschap was zeer gevarieerd , van "Madonna" tot "de dikke en de dunne". 

TTV Bergetjkstrijdt voortaan jaarlijks aan de tafeltennistafel om de titel 
"Zot van het jaar". 

Het verslag van de clubkampioenschappen van TTV Smash'73 uit Uden is ver
luchtigd met vele foto's van de winnaars en de feestelijkheden. 

In het clubblad van TTCV Rath uit Veghel heeft de Technische Commissie de 
nieuwe trainingsopzet op een duidelijke wijze uiteengezet. Er zijn aparte 
trainingsgroepen voor Jeugdbeginners, je~gdgevorderden, jeugdselectie, 
senioren, recreanten, jeugd en senioren-selectie. 

In het clubblad van O.T.T . C uit Oss staat een interview met de nieuwe spon
sor: CT Holland. Het bedrijf wordt geleid door een ex-tafeltennisser. 

TTV Never Despair is volop bezig met de voorbereidingen voor het 40-jarig 
jubileum. De receptie wordt gehouden op 26 september. 

De redactie van "Netfout" van J.C.V. uit Vught heeft ter nagedachtenis aan 
haar lid EricaTraa, een speciale uitgave uitgebracht.Erica Traa maakte deel 
uit van het le damesteam, en kwam bij een verkeersongeluk om het leven. 

"Smashparade" van TTV Het markiezaat meldt, dat het regelmatig bezoek krijgt 
van ongewenste, kleine, zwarte bezoekers: mieren. De voorzitter adviseert 
geen zoetigheid in de zaal te consumeren. 

TTV Sios uit Roosendaal neemt deel aan de stadsfeesten in Roosendaal, en 
krijgt daardoor de mogelijkheid tafeltennis te promoten. 
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