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

REDACTIE: W. VAN DEN BRAGT Frans Halsstraat 22, 5684 AH BEST 

TELEFOON 04998 - 73440 

jaargang 36 nummer 7 oktober 19 8 7 

VAN DE REDACTIE 

Dit nummer van mixed is voor een belangrijk dee l gewijd aan één thema; De Basis
scholierenkampioensschappen. Voor het eerst wordt gewerkt met een regionale opzet. 
In dit nummer vindt U zowel praktische als ook achtergrondinformatie over dit tour
nooi. De pers- propagandacommissie en de jeugdcommissie zijn erin geslaagd een 
"stevige" organisatie op te zetten. Aan de jeugd en de verenigingen is nu het woord 
om het geheel te doen slagen. Tafeltennis moet aan de "basis" geleerd worden. Aan 
alle voorwaarden is nu voldaan om de "basis" te bereiken. Als de basisscholieren 
massaal gehoor geven aan de "professionele"oproep, is het aan ons verenigingen, 
om daar ons voordeel mee te doen. 
Zeer tot mijn spijt zal ik geen verslag meer kunnen doen van de ontwikkelingen in 
1988. M.i.v. 1 januari laten mijn dagelijkse werkzaamheden het niet langer toe om 
deze "hobby" erbij te doen. Vandaar dat U ook een oproep vindt van het AB, voor een 
nieuwe redacteur Mixed. In het laatste nummer van mijn hand hoop ik mijn opvolger 
te kunnen voorstellen . 
Het moet kunnen om ook binnen Uw vereniging iemand bereid te vinden dit nuttige 
werk te doen. 

Veel leesplezier . Wil v . d. Bragt 1 



een nieuw basisscholieren toernooi 

Deze Mixed staat grotendeels in het teken van de nieuwe opzet van het basisscho
lierentoernooi. Vandaar dat ik ook graag aan het verzoek van de redaktie voldoe 
om een voorwoord te schrijven. Een nieuwe opzet, waarvan U elders volop informatie 
vindt, maar die kort gezegd hierop neerkomt: 
tijdens de kerstvakantie zal er op 22 plaatsen in Brabant praktisch tegelijkertijd 
een toernooi worden gehouden, waaraan alle kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen deel
nemen. Dit alles wordt ondersteund door een grootse promotiecampagne mogelijk ge
worden door de Bossche educatieve uitgever "Malmberg". Hierdoor zullen o.a. alle 
Brabantse kinderen een persoonlijke uitnodiging voor dit toernooi ontvangen. Doel 
van het toernooi is dat alle deelnemers een dag gezellig kunnen komen tafeltennissen 
en ervan overtuigd raken dat tafeltennis een fijne sport is om te doen. Ik ben er 
dan ook van overtuigd dat deze nieuwe opzet op een bijzonder positieve manier zal 
bijdragen aan de promotie van ons aller tafeltennissport. 
Ik wil dan ook graag een ieder, die zijn schouders wilde zetten onder dit initiatief 
bedanken: de verenigingen, die zorgdragen voor de organisatie van een regionale 
ronde, de leden van de P & P-commissie, die hebben mogen ervaren dat er een lange 
weg is van idee tot werkelijkheid en het Bossche Malmberg, die op bijzonder posi
tieve manier wilde meewerken. Ik geloof dan ook dat het een enorm succes gaat wor
den, zeker als alle verenigingsbestuurders deze aktiviteit, die ergens in hun regio 
plaatsvindt, zouden willen ondersteunen met een stukje mond-op-mond reklame in hun 
plaats. Bovenal wens ik al de jeugdige deelnemers, velen naar ik hoop, veel succes 
en plezier toe bij hun wedstrijden. 
Wij zullen onze best doen hen een plezierige dag te bezorgen. 

Raymond Gradus, 

voorzitter P & P-commissie 

taptoe taf el tennis-toernooi 

Het visnet dat hierbij staat afgebeeld hangt vanaf 10 november als poster op 
1.000 basisscholen in Brabant. 
Voor het eerst in het bestaan van de basisscholenkampioenschappen, wordt in 
Brabant dit toernooi eerst in een regionale voor
ronde gespeeld en wordt steun verkregen van een 
enthousiaste sponsor. 
In de volgende artikeltjes wordt aandacht gegeven 
aan het onstaan, de opzet en de medewerkers aan 
deze nieuwe basisscholenkampioenschappen. 

Geef je silèl op f 



IDEE VOOR REGIONALE VOORRONDES 

De jeugdcommissie en de Pers en Propagandacommissie worstelden al enige jaren met 
de basisscholenkampioenschappen . De Afdeling Brabant organiseerde trouw ieder jaar 
een 

11
Afdelingsronde 11

• Centraal in Brabant (Tilburg) werd een toernooi gehouden, 
waar hoofdzakelijk NTTB-spelers van basisscholen uit de directe omgeving aan mee
deden. Ofschoon alle Brabantse scholen altijd een uitnodiging kregen, was de animo 
uit Brabant gering. Er werd een beroep gedaan op de leerkrachten om buiten school
tijd met schooljeugd op stap te gaan. 
Het idee achter de basisscholenkampioenschappen was om schooljeugd kennis te laten 
maken met de tafeltennissport. Promotie van onze sport, bij de basis. 
Het resultaat was echter niet bevredigend, zo vonden de jeugdcommissie en de P & P
cie. 
In een aantal gezamenlijke vergaderingen is toen het idee ontstaan om een regionale 
voorronde te organiseren. Er waren immers al een aantal verenigingen, die de Kerst
of herfstvakantie aangrepen om de schooljeugd uit de eigen omgeving, bezig te hou
den. Als die animo en ervaring er is, waarom deze dan niet "inpassen" in de afde
lingsaktiviteit? Zogezegd, zogedaan .... !! 
Via een enquete is nagegaan of er voldoende verenigingen, gespreid over Braba~t, 
bereid waren mee te doen aan de regionale opzet. 
Uiteindelijk wilden 22 verenigingen hun medewerking geven. Redenen voor de Afdeling 
om het idee uit te werken. 

AANPAK 

Voor de commissie gelden de volgende uitgangspunten: 

- zoveel mogelijk scholieren uit de groep 5 t/m 8 (oude 5e en 6e klas) moeten mee 
kunnen doen 

- zowel competitiespelers als niet- competitiespelers moeten mee kunnen doen 

- de reisafstanden voor de deelnemers moeten zo kort mogelijk zijn 

- de onderwijskrachten moeten zo min mogelijk belast worden 

- de inschrijvingskosten moeten zo laag mogelijk zijn 

- het meedoen van zoveel mogelijk basisscholieren is belangrijker dan de eer van 
de school 

de organiserende yereniging moet voldoende gelegenheid hebben om zichzelf als 
sportvereniging te presenteren 

- de kosten voor de organiserende verenigingen moeten zo laag mogelijk zijn 

- het toernooi moet in de Kerstvakantie gespeeld worden 

- er moet een doorstroming plaats kunnen vinden naar de afdelingskampioenschappen 
en de landelijke basisscholenkampioenschappen 

- de aktiviteit moet zo breed mogelijk in de publiciteit komen 

Met deze uitgangspunten in het achterhoofd zijn de 1.000 basisscholen verdeeld over 
22 verenigingen en is een opzet gekozen waarbij de deelnemers een aantal wedstrijden 
kunnen spelen, zodat ze e.cht waar voor hun "geld" krijgen . 
Een afvalsysteem was dus uit den boze. 
Gekozen is voor een team-toernooi: (teams van 2 kinderen) waarbij teams in poules 
van 3 of 4 worden ingedeeld. 

3 JZV 



Er zijn 4 klassen gemaakt: 

a) schoolgroep 5/6, competitiespelers 
b) schoolgroep 5/6, niet-competitiespelers 
c) schoolgroep 7/S, competitiespelers 
d) schoolgroep 7/8, niet-competitiespelers 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. 
Indien in één klasse meer poules nodig zijn, kan de vereniging, afhankelijk van het 
tijdschema, kruisfinales laten spelen of door puntentelling bepalen welk team uit 
één klasse doorgaat naar de afdelingsronde. 
De verenigingen kunnen zelf bepalen op welke dag(en) en op hoeveel tafels er ge
speeld wordt. 
De opdeling van de basissc~olen over de deelnemende verenigingen, met als doel de 
reisafstanden zo kort mogelijk te houden, ziet er als volgt uit: 

Aantal 
Regio Organi-serende Speeldatum Aantal 

Verenie:ine: scholen uit e:emeentes +"' -f <:> 1"' 

West- Molenberg 33 12 19 december 10 
Brabant 

Vica Versa'51 45 9 22 december 8 

T.C.S. 11 6 28 december 6 

Markiezaat 36 6 22 december 10 

Ho tak 9 4 23 december 6 

Tanaka 24 5 20 december 10 

Midden- Breda· 58 1 nader te bep. nader te bep. 
Brabant 

Breda· 42 17 2 januari 7 

Waalwijk 63 14 28 december nader te bep. 

Irene 124 17 28 december 18 

Den- J.C.V. 66 11 28 december 6 
Bosch 

Never Des pair 77 7 28 december 8 

Never Down 39 19 28 december 18 

O.T.T.C. 52 17 28 de·cember 5 

Smash'73 28 6 29 december 6 

T.T.C.V./Rath 35 9 29 december 10 

Eind- Eenentwintig 25 10 29 december . 15 
hoven 

Kadans 74 7 22 december 12 

Veldhoven 80 18 29 december 12 

Budilia 25 5 23 december 15 

Stiphout 82 . 12 30 december 15 

Unicum 56 6 28 december 10 

4JZV 



SPONSOR MALMBERG BIEDT HULP 

Om een aantal van de uitgangspunten (lage kosten, publiciteit) te kunnen reali
seren is de P & P-cie op zoek gegaan naar een sponsor, voor wie deze aktiviteit 
gebruikt zou kunnen worden, om hun "produkt" te promoten. 
Het Bossche bedrijf Malmberg, uitgevers van de bladen Okki en Taptoe, was direct 
enthousiast over het idee. Na een aantal gesprekken is de P & P-cie met Malmberg 
tot de volgende afsraken gekomen: 

- Malmberg zal alle basisscholen uit de groepen 5 t/m 8 via het blad "Taptoe" een 
inschrijfformulier sturen. 

- Malmberg zal aan alle scholen 2 posters sturen waarop de speeldag, het speel
lokaal en de contactpersoon van de vereniging staan vermeld. 

- Malmberg zal aan hun contactpersoon op school vragen de inschrijfformulieren 
in te zamelenendeze bij de contactpersoon van de vereniging te bezorgen. 

- Malmberg zal aan alle deelnemende kinderen een aandenken van het toernooi geven. 

- De Afdeling Brabant zal persberichten doen uitgaan naar regionale kranten en de 
verenigingen. 

- De Afdeling zal officiële instanties uitnodigen. 

- De Afdeling zal het toernooi in de publiciteit het "TAPTOE-TAFELTENNISTOERNOOI" 
noemen. 

Met deze overeenkomst is de P & P erin geslaagd een zo breed mogelijke inschrijving 
te krijgen en de kosten te beperken, voor de verenigingen. De deelnemende kinderen 
behoeven hierdoor ook geen inschrijfgeld te betalen. 

nialmberg over het "taptoe taf el tennis toernooi" 
In een gesprek met de heer M. v.d. Pas van uitgeverij Malmberg, vroeg de redactie 
naar de motieven van het bedrijf, om de N.T.T.B., afd. Brabant organisatorisch en 
financieel te helpen; De Heer v.d. Pas is er duidelijk over : 
Zowel Malmberg, met de bladen Bobo, Okki en Taptoe, heeft precies dezelfde doel
groep als de tafeltennisbond met de basisscholierenkampioenschappen. Bei9en hebben 
ook het doel om hun "produkt" zo positief mogelijk onder de aandacht te brengen 
van de schooljeugd in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. 
"Taptoe" is een blad met vele educatieve onderwerpen, waarbij de jeugd op een 
speelse manier aan het denken wordt gezet. Daarom zeggen we ook dat "Taptoe joggen 
is voor de hersenen". 
Het basisscholierentoernooi van de NTTB sprak ons in opzet wel aan. Niemand wordt 
uitgesloten, het gaat niet om topprestaties; er wordt voldoende rekening mee gehou
~en, dat iedereen zoveel mogelijk plezier beleeft aan de deelname. 
De koppeling tussen "joggen voor de hersenen" en "joggen met je lichaam" kan via 
dit tafeltennistoernooi gelegd worden. 
Voor de NTTB is het gunstig dat met de bladen van Malmberg alle scholen bereikt 
kunnen worden en dat Okki en Taptoe op school een vertrouwde klank hebben en borg 
staan voor een solide, betrouwbare organisatie. Zodoende kunnen ruim 100.000 scho
lieren benadert worden, die voorzover de Taptoe nog niet kennen, en geen lid zijn 
van een tafeltennisclub, met beiden kennis kunnen maken. Daarmee kunnen zowel Malm
berg als de Brabantse tafeltennisvereniging hun voordeel doen. 
Tenslotte is het feit, dat het tafeltennistoernooi geheel door vrijwilligers wordt 
uitgevoerd, voor Malmberg een extra reden geweest, om zowel zijn organisatorisch 
als finaciële medewerking te geven. 

5~ 



KADANS PAST EIGEN TOERNOOI IN 

Een van de verenigingen die hun eigen tafeltennistoernooi voor basisscholieren 
hebben ingepast in de. regionale voorrondes, is het Bestse Kadans. 
Sinds 1983 organiseert Kadans in de Kerstvakantie een toernooi voor basisscholieren. 
Gemiddeld nemen daar per jaar 100 basisscholieren van 10 scholen aan deel. De opzet 
was eenvoudig. Een individueel toernooi voor twee leeftijdscategorieën; 
De poules werden op één dag afgewerkt, de volgende dag vinden dan de finales plaats . 
Iedere deelnemer ontving een aandenken . 
Na ieder toernooi werden gemiddeld 10 kinderen lid. Uiteindelijk zijn in de loop der 
jaren een aantal van deze scholieren, aktieve spelers geworden in de competitie. Een 
ander deel is ook weer afgehaakt. 
Kadans wilde zijn eigen toernooi best inpassen in de Afdelingsaktiviteit, omdat die 
dezelfe doelstelling heeft, nl . jeugd te laten kennismaken met tafeltennis en ver
eniging. 
Met enige spanning wordt de inschrijving tegemoet gezien. De bekendheid van het ei
gen toernooi en de potentiële deelname uit een deel van Eindhoven (de grote vereni
ging daar heeft zich niet aangemeld), kan wat meer vergen van de vrijwilligers van 
Kadans. 

budilia -ziet het wel zitten 
Een van de verenigingen die enthousiast zich aan
meldde: was T . T.V. Budilia uit Budel. 
Gevraagd naar de redenen, hoefde er niet lang na
gedacht te worden. 
De opzet van het toernooi sluit prima aan bij de 
manier waarop Budilia met jeugd omgaat binnen de 
vereniging. Niet de prestatie staat voorop, maar 
het plezier in het speL is de beste garantie dat 
de jeugd zich blijft interesseren voor een sport 
en lid blijft van een club. 
Omdat Budilia sinds kort ook de beschikking heeft 
over een eigen zaal, waar 15 tafels geplaatst 
kunnen worden, was dit toernooi de gelegenheid om 
ook Budilia in de omgeving grotere bekendheid te 
geven. 
Harrie van de Steen heeft er alle vertrouwen in 
dat deze opzet van de Basisscholierenkampioen
schappen zal aanslàan. 
Aan Budilia zal het niet liggen. 

André Rombouts Koninklijk onderscheiden 

Tijdens een zeer drukke receptie is de scheidende secretaris van het Vughtse 
J.E.E.P., André Rombouts, Koninklijk onderscheiden. 
Na een zeer intensieve 30-jarige dienstbaarheid aan J . E.E.P . en het tafeltennis in 

regio Den Bosch nam André Rombouts afscheid. 
Van de loco-burgemeester ontving Rombouts de ere-medaille in zilver, verbonden aan 

orde van Oranje Nassau. 
Ook de tafeltennisorganisaties bleven niet achter. Afdelingsvoorzitter Piet van Erp 
benoemde De Heer Rombouts tot lid van verdienste van de afdeling; dezelfde onder
scheiding werd uitgereikt door Ton Willems, voorzitter van de N.K.S., tafeltennis. 
De vele lovende woorden maakten nog eens duidelijk wat André Rombouts in die 30 ja
ren voor een steun en toeverlaat is geweest voor J.E . E.P. Nog steeds praat ook de 
jeugd met ontzag over Mijnheer Rombouts . Door zijn aanwezigheid in de zaal, zoveel 
als mogelijk was, had hij een binding met alle leden. 



Niet alleen J.E.E.P. heeft geprofiteerd van ziJn gedrevenheid voor het tafeltennis. 
Jarenlang heeft ook de ~egio Den Bosch plezier gehad van zijn inzet. De welpen
competitie was een van zijn "lievelingsactiviteiten". 
Ook al heeft Rombouts nu afscheid genomen als bestuurder , hij blijft contact houden. 
In de letterlijke en figuurlijke betekenis. Want op zondagavond blijven de wedstrijd
secretarissen uit de regio's Den Bosch en Eindhoven, de uitslagen doorbellen. 

Bedankt André Rombouts. 

Wil v.d. Bragt 

VACATURES 

Mededeling 

Om mov~erende redenen heeft de redakteur van Mixed de heer Wil van de Bragt besloten 
om per 1 januari a.s. zijn functie als redakteur neer te leggen, nadat hij 7 jaar 
op een meer dan voortreffelijke manier deze taak heeft vervuld. 
Op dit ~oment i~ het afdelingsbestuur op zoek naar een opvolger(s). Eventueel kan 
hierbij gedacht worden aan een systeem met correspondenten in de diverse regio's. 
Het afdelingsbestuur verzoekt U dan ook om in uw omgeving rond te kijken of er be
langstellenden zijn voor deze functie(s) en deze doorgeven aan de voorzitter van de 
P & P-cie, Raymond Gradus (tel. 040 - 532725) . 

Gevraagd nieuwe voorzitter Commissie Toernooien en Wedstrijden 

Op de afdelingsledenvergadering in mei 1988 treedt de huidige commissaris Toernooien 
en Wedstrijden Jos Coenen af. 
De CTW hoopt reeds ruim voor die tijd een nieuwe voorzitter te hebben kunnen inwer
ken. Kent u binnen uw vereniging iemand die: 

- Interesse heeft in het organiseren van tafeltennisevenementen. 
- Bereid is om mee te werken met de leden van de CTW-Brabant. 
- Deze commissie te vertegenwoordigen in het afdelingsbestuur 

en hiervoor ongeveer 8 uur per week van zijn vrije tijd ter beschikking stelt? 
Meldt dit dan bij Jos Coenen, Juralaan 12 Eindhoven; tel. 040 - 416153 

nieuws in het kort 

!.?~~~~~!~!~!~~ 

Bij mijn afscheid bij de tafeltennisvereniging J.E.E.P. in Vught op 19 september jl. 

wil ik U mede namens mijn echtgenote en kinderen onze hartelijke dank betuigen, voor 
het warme onthaal, de hartveroverende woorden tot ons gericht en de vele geschenken 
die ik mocht ontvangen. 
Een bijzondere dank aan allen, die zich voor dit feest hebben ingezet, om deze dag 
voor ons onvergetelijk te maken, met name: Bestuur afd. tafeltennis J.E.E.P .. 
De loco-burgemeester Ketelaars, die de versierselen , die behoren bij de ere-medaille 
in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau omhing. 
T. Willems, voorzitter N.K.S. met het toekennen van Lid van Verdienste N.K.S. 
P. v. Erp, voorzitter N.T.T.B. afd. Brabant, met het toekennen van Lid van Verdienste 
N.T.T.B .. De hele dag, de mis., de receptie, het feest, het was geweldig. Dit zal ik 
nooit vergeten. Het was overweldigend. 
Nogmaals U allen hartelijk bedankt. 

P. Rombouts 

7~ 



Jubilea 

In de afgelopen maand vierden 3 Brabantse verenigingen hun x-jarig bestaan. 
A.T.T.C. uit Aarle-Rixtel werd 10. De Back-Hands uit St. Willebrord werd 20, 
en het Bossche Never Despair begint aan zijn 2e jeugd. Op een drukke receptie 
werd het 40-jarige bestaan gevierd . 

Rectificatie 

In de Mixed van vorige maand is bij het overzicht van de Brabantse clubs in de 
landelijke competitie onvermeld gebleven dat het damesteam van Smash 1 70 uitkomt 
in de derde divisie, nadat ze in de laatste competitie kampioen waren ge
worden in de vierde divisie. 
Excuses voor deze ommissie. 

Wil v.d. Bragt 

In te schrijven voor het 18e Maasland team toernooi. 
De inschrijving sluit op 13 november. 

8 



24-10/25-10 

01-11 

08-11 

15-11 

22-11 en 
29-11 

06-12 

06-12 

12-12/13-12 

13-12 

19-12/20-12 

09-01/10-01 

16-01/17-01 

23-01/24-01 

31-01 

07-02 

12-02/ 14-02 

Helmond 

Leiden 

Den Haag 

Div. Zalen 

Div. Zalen 

Tilburg 

Venray 

Amsterdam 

Div. Zalen 

Oss 

Rucphen 

Helmond 

Veenendaal 

???????? 

Malden 

Ljubljana 

Wedstrijdkalender voor het seizoen 1987 - 1988 

Inlichtingen: Jos Coenen Juralaan 12 

5627 CK Eindhoven (tel. 040 - 416153) 

Open Helmondse Kampioenschappen 

Halve Finale Meerkampen 

A-Jeugdranglijsttoernooi 

Eerste Ronde 
Jeugd C/D Meerkampen 

regionale ronden 
Nationale Jeugdmeerkampen 

Irenecup 

Finale Meerkampen 

Nederlandse 
Kampioenschappen 

Eerste Ronde 
Senioren E/H Meerkampen 

Maas landtoernooi 

Backhands toernooi 

Brabantse Kampioenschappen 

achtste finales 
Nationale Jeugdmeerkampen 

Halve Finale 
Wintercircuit 

B-Jeugdranglijsttoernooi 

Top 12 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Senioren C 

Jeugd A 

Jeugd C, D 

Jeugd A, B 
Welpen 

Invitatie 

Senioren C 

Senioren 
A,B Afd. Amsterdam 

Senioren 

Senioren + Jeugd 
Teams 

Senioren + .' Jeugd 
Individueel 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Jeugd A,B 
Welpen 

Senioren 
Invitatie 

Jeugd B 

Senioren 
Invitatie 

t.t.v. Stiphout 
M. v. Hoof tel. 04920 - 41657 

CTW-Landelijk 
M. v. Herk tel. 030 - 711172 (18-19u) 

Afd. Den Haag/M. Nederpel 

CTW-Brabant 
Rene Lauwerijssen 

CTW-Landelijk 

t.t.v. Irene 
J. v. Unen tel. 04255 - 2786 

CTW-Landelijk 
M. v. Herk tel. 030 - 711172 (18-19u ) 

CTW-Landelijk 

CTW-Brabant 

t.t. v. OTTC 
N. v; Erp tel. 04120 - 32106 

t.t .. v. The Backhands 
T. de Rijk tel. 01653 - 4645 

t.t.v. Stiphout 
F. Geubbels tel. 04920 - 43364 

CTW-Landelijk 
Jan Hogers tel. 04767 - 1501 

CTW-Landelijk 
Jan v.d. Munnik tel. 055 - 410839 
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18-02/19-02 

20-02/21-02 

20-02/21-02 

28-02 

06-03 

06-03 

12-03 

13-03 

13-03 

19-03/27-03 

20-03 

20-03 

20-03 

20-03 

27-03 

27-03 

03-04/04-04 

10-04 

09-04/10-04 

Eindhoven 

???????? 

Rucphen 
Vught 
Budel 
Tilburg 

???????? 

???????? 

Veenendaal 

Eindhoven 

???????? 

Div. Zalen 

Parijs 

Div. Zalen 

Div. Zalen 

???????? 

Baarlo 

???????? 

Amsterdam 

Venray 

Geldrop 

Roemenië 

---- ___,-..._ ..---- --, - - ·-· ---~--·-~---------- - ---- - ---- -~--=--- ----~-~·~-----·-----

Nederlandse Studentenkampioenschappen 

Finale 
Wintercircuit 

Regionale Kampioenschapp~n 

Voorronde Meerkampen 

Voorronde Meerkampen 

kwartfinales 
Nationale Jeugdmeerkampen 

Spierpijntoernooi 

Voorronde Meerkampen 

Tweede Ronde 
Jeugd C/D Meerkampen 

Europese Kampioenschappen 

Eerste Ronde 
Senioren A/D Meerkampen 

Tweede Ronde 
Senioren E/H Meerkampen 

Voorronde Meerkampen 

A-Jeugdranglijsttoernooi 

Voorronde Meerkampen 

B~Jeugdranglijsttoernooi 

Red Starstoernooi 

Open Geldropse Kampioenschappen 

Jeugd Top 12 

Studenten 
HBO/WO teams 

Senioren 
Invitatie 

Senioren + Jeugd 
individueel 

Senioren B 

Senioren B 

Jeugd A,B 
Welpen 

Invitatie 

Senioren B 

JeugdC,D 

Senioren 
' Invitatie 

Senioren 

Senioren 

Senioren B 

Jeugd A 

Senioren B 

Jeugd B 

Senioren + Jeugd 
Invitatie 

Senioren + Jeugd 

Jeugd 
Invitatie 

NSSS/E.S.T.T.V. Taveres 
tel. 040 - 473232 

CTW-Landelijk 
Jan v.d. Munnik tel . 055 - 410839 

t.t.v. the Back Hands 
t.t.v. J.E.E.P. (alleen 21-02) 
t.t. v. Budilia 
t.t.v. Irene/Red Star'58 

CTW-Landelijk 

CTW-Landelijk 

CTW-Landelijk 
Jan Hogers tel. 04767 - 1501 

Taveres, tel. 040 - 473232 

CTW-Landelijk 

CTW-Brabant 
Rene Lauwerijssen 

CTW-Brabant 

CTW-Brabant 

CTW-Landelijk 

Jeugdcie. 
Noord-Limburg 

CTW-Landelijk 

Jeugdcie. 
Amsterdam 

t.t.v. Red Stars 

t.t.v. Unicum 



10-04 

17-04 

17-04 

23-04/ 24-04 

24-04 

30-04 

07-05 

07-05/08-05 

08-05 

08-05 

14-05/15-05 

22-05/23-05 

23-05 

29-05 

04-06/05-06 

11-06 

Den Haag 

Veenendaal 

Div. Zalen 

Eindhoven 

???????? 

Rotterdam 

Eindhoven 

Tegelen 

???????? 

Div. Zalen 

???????? 

???????? 

Delft 

Veenendaal 

Heeze 

???????? 

Nationaal Pup i llen/Welpentoernooi 

Halve fina le 
Nationale Jeugdmeerkampen 

Final.e 
Jeugd C/D Meerkampen 

Internationaal Taverestoernooi 

Halve Finale Meerkampen 

Zilveren Battoernooi 

Brabantse Finale 
Basisscholierenkampioenschappen 

Tegel toernooi 

Ladies Grand-Prix 

Finale 
Senioren Meerkampen 

Nederlandse Jeugdkampioenschappen 

Finale Meerkampen 

Prinsenstadtoernooi 

Finale 
Nationale Jeugdmeerkampen 

Zuid-Nederlandse Kampioenschappen 

NTTB Jeugdcup 

Jeugd Pup/Wlp 

J eugd A,B 
Welpen 

Jeugd C,D 

Invitatie 
Studenten 

Senioren B 

Jeugd 
Individueel 

Jeugd 
Teamtoernooi 

Senioren + Jeugd 
Individueel 

Dames 
Invitatie 

Senioren 

Jeugd A,B + Wlp-C 
Individueel 

Senioren B 

Senioren 
Individueel 

Jeugd A,B 
Welpen 

Senioren + J e ugd 
Individueel 

.Jeugd 
Invitatie 

afd. Den Haag 

CTW-Landelijk 
Jan Hogers tel. 04767 - 1501 

CTW-Brabant 
Rene Lauwerijssen 

ESTTV Taveres 
E. v. Broekhoven tel. 040 - 120010 

CTW-Landelijk 

Afd. Rotterdam 

Pers en Propagandacommissie 

t.t.v. Tegelen 

ETTU 

CTW-Brabant 

CTW-Landelijk 

t.t.v. Phoenix 

CTW-Landelijk 
Jan Hogers tel. 04767 - 1501 

t .t .v. De Meppers 
P. v . d. Boogaart tel. 04907 - 3180 

CTW-Landelijk 
Albert Janssen tel. 08813 - 1402 



enquete ctw 
Beste tafeltenisser(ster) 

Het gaat de commissie toernooien en wedstrijden aan het hart, dat het aantal 
inschrijvingen voor toernooien de laatste jaren flink terugloopt. 
Er worden opmerkingen gehoord over het loslaten van de traditionele toernooi
opzet, met afvalsystemen, gescheiden licentieklassen tee. 
Om inzicht te krijgen in de ideeën die er bij de verenigingen leven wil ik U 
verzoeken om deze enquete in te vullen en voor 1 januari te sturen aan Jos Coenen, 
Juralaan 12, 5627 CK Eindhoven. 

A. Bent U tevreden met de huidige opzet van tafeltennistoernooien - inschrijven in 
2 enkelspelklassen (poules van 3 daarna direct afvalsysteem) en 1 dubbelspel
klasse (direct afvalsysteem) 

B. Indien neen, geeft U dan de voorkeur aan het inschrijven in 1 enkelspelklasse 
en 1 dubbelspelklasse, waarbij de enkelspelklassen uit poules van 5 of 6 deel
nemers bestaan en de dubbelspelklassen uit poules van 3 ? 

C. Acht U een inschrijfgeld voor deelname in zowel enkel- als dubbelspelklasse van 
f 12,50 voor senioren (thans f 15,25 bij inschrijving in 3 klassen) redelijk 
indien de enkelspelklassen in poules van 5 of 6 worden verspeeld (waarbij de 
nrs. 1 en 2 uit elke poule overgaan) en de dubbelspelklassen in poules van 3 
worden verspeeld ? 

D. Voor licentiemeerkampen wordt door de deelnemers een inschrijfgeld betaald van 
f 6,-- voor senioren en f 5,-- voor jeugd. 
Gaat Uw voorkeur uit naar 6-kampen voor dit inschrijfgeld of 8-kampen voor een 
hoger bedrag ? Tot welk bedrag kunnen de inschrijfgelden maximaal verhoogd 
worden ? 

................................................... ............................ 
E. Heeft U nog opmerkingen en suggesties waarmee de Commissie Toernooien en Wed

strijden voor de planning en opzet van toernooien en meerkampen in de toekomst 
rekening dient te houden ! 

........................................... ....................................... 

CTW Brabant 
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