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

REDACTIE: JOHAN HEURTER Langeakker 33, 5735 HD Aarle-Rixtel 

~ELEFOON 04928 - 2017 

jaargang 37 

I 
I 

nummer 1 januari 1988 

Van de redaktie 

Als alles goed verlopen is , treft U in dit nummer , heet van de pen, een 
verslag aan van de Brabantse tafeltenniskampioenschappen in Helmond . Het 
staat op de laatste bladzijden van deze Mixed . 
In deze eerste uitgave van 1988 een woord van dank aan Wil van den Bragt . 
Hij is , tot ieders tevredenheid , 7 jaar de redactie geweest van Mixed . 
mijn enthousiasme is terug te vinden in de vele verhalen die hij geschre
ven heeft . Wil het ga je goed . 
Tot slot wil ik iedereen het allerbeste t oewensen voor 1988 . 

Johan Heurter 

Even voorstellen 

Dit nummer is dan de eerste Mixed van mijn hand . Het opvolgen van Wil van 
den Bragt, die dit werk maar liefst zeven jaren gedaan heeft , is niet erg 
gemakkelijk. Wil heeft het al die jaren zeer nauwgezet gedaan en ik vrees 
dat er de komende tijd door mij fouten gemaakt zu l len worden, die Wil niet 
gemaakt zou hebben . Ik doe echter mijn uiterste best en hoop op de mede-
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werking van U allen. Want zonder Uw nieuwtjes, uitslagen, aankondigingen, 
etc. ben ik nergens. Daarom nog een keer het verzoek om alle clubbladen en 
andere informatie naar miJ te sturen, Johan Heurter, Langeakker 33, 5735 
HD Aarle-Rixtel. De sluitingsdatum voor het inzenden van copy is steeds de 
eerste van de maand. Hebt U vragen, schroom dan niet om mij te bellen: 
04928 - 2017. 
Dan nu even wat persoonlijke gegevens. Ik ben 31 jaar en haast 8 jaar lid 
van A.T.T.C. '77 in Aarle-Rixtel en beoefen daarvan al 7 jaar binnen het 
bestuur het ambt van secretaris. Daarvoor ben ik nog 8 jaar lid geweest 
van de toenmalige ttv RKC, nu ttv Waalwijk geheten. Mijn niveau is in al 
die jaren niet veel gestegen en meer dan een redelijke zesde klasser ben 
ik niet. Ik ben werkzaam binnen het onderwijs. Op een mavo/havo/vwo scho
lengemeenschap in Schijndel geef ik wiskunde en natuurkunde. Daar ik on
langs mijn eerste graad bevoegdheid economie gehaald heb, zit er in de 
nabije toekomst wel een verandering van werkkring in. Verder ben ik als 
free-lance sportverslaggever verbonden aan het Limburgs Dagblad, al ben ik 
wel een rasechte brabander. Tot zover deze korte persoonsbeschrijving. Ik 
hoop dat de samenwerking met U allen plezierig zal zijn, waarvan de 
vruchten dan geplukt zullen worden in de Mixed. 

Johan Heurter 

TTV Valkenswaard jubileert 

TTV VALKENSWAARD VIERT ZILVEREN JUBILEUM MET OPENING EIGEN HOME 

Met een goed bezochte receptie en een gezellige feestavond heeft ttv Val
kenswaard op zaterdag 9 januari 1988 haar 25-jarig bestaan gevierd. Tevens 
werd de nieuwe accommodatie aan de Prins Hendrikstraat in gebruik genomen. 
Tijdens de receptie kreeg wedstrijdsecretaris Wim van Gerven van wethouder 
van Loon van Sportzaken en welzijn "De Gemeente Valk", een plaatselijke 
onderscheiding voor de grote verdienste die Wim van Gerven voor ttv Val
kenswaard heeft gehad. Hij zit op een paar dagen na 25 jaar in het bestuur 
en is verder bekend als internationaal tafeltennisscheidsrechter. 
Namens de NTTB afdeling Brabant voerde Raymond Gradus het woord, omdat 
voorzitter Piet van Erp wegens autopech niet aanwezig kon zijn. 

Als we met secretaris Piet van Veenendaal terugblikken op die 25 jaar, 
aan noemt hij als hoogtepunt dat Valkenswaard als een van de eerste ver
enigingen in Brabant met sponsoring is begonnen. "Helaas duurde de periode 
Valkencourt slechts twee jaar, maar het is wel een promotie geweest voor 
de tafeltennissport in Brabant. Nadat in april 1987 de overeenkomst met 
Valkencourt was beëindigd, is met een vrijwel nieuw bestuur verder gegaan. 
Door het goede financiële beleid hebben we, ondanks de ups en downs, dit 
tafeltennishome kunnen kopen, wat natuurlijk ook een hoogtepunt is. Dit 
hebben we overgehouden aan de sponsorperiode". 
TTV Valkenswaard heeft een bestaande gymzaal gekocht van de gemeente. Daar 
is een kantine aangebouwd en de hal is opgeknapt. Er moesten douches ko
men, geschilderd worden, andere verlichting enz. Behalve de ruwbouw voor 
de kantine, is alles gedaan door eigen leden. Het resultaat is een sfeer
volle zaal, met plaats voor 8 tafels. 
Binnenkort is er een open dag, waar iedereen dan kan zien dat de regio 
Eindhoven opnieuw een fraaie accommodatie rijker is. Het zal de sfeer 
binnen de vereniging Valkenswaard zeker ten goede komen en het biedt op
nieuw de kans op groei van het tafeltennis. 

Johan Heurter 
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Taptoe Taf el tennistoernooi 
Uit de eerste reacties blijkt het 
Taptoe-Tafeltennis-toernooi goed aan
geslagen te zijn bij de basisschool
jeugd. Het enthousiasme was overal erg 
groot en de reacties van de organise
rende verenigingen positief. Zelf ben 
ik in Stiphout wezen kijken, waar de 
deelname zelfs zo groot was, dat er 
een ochtend- en middagsessie was. 
In deze Mixed treft U een paar versla
gen van organiserende verenigingen 
aan. In de februari Mixed komen we nog 
terug met wat meer cijfers. 

Johan Heurter 

Recorddeelname in Stiphout 

'Op woensdag 30 december 1987 werd door maar liefst 154 kinderen van 13 
verschillende scholen uit de regio Helmond bij T.T.V. Stiphout gestreden 
om een plaats in de finaleronde van dit toernooi. Door deze grote in
schrijving, welke onze stoutste verwachtingen overtrof, waren wij genood
zaakt het toernooi in twee groepen, te weten een ochtend- en een middag
groep te verdelen, waarna de winnaars uit beide groepen later in de middag 
nog enkele ronden speelden, en dus de uiteindelijke winnaar over de gehele 
dag bezien bekend werd. 

Wijzelf dachten, wat tevens ook bleek uit vele leuke spontane reacties van 
deelnemers en bezoekende ouders en leraren, te mogen zeggen dat de opzet 
om voor deze kinderen een plezierige en ontspannende dag te zorgen, waar
mee ZlJ tevens eens wat nader konden kennis maken met de tafelteunissport 
voor 100% geslaagd is. Mede door de grote steun van vele jeugdleden van 
TTV Stiphout, waarvan enkele o.a. ook in het middaguur enkele demonstra
tiewedstrijden en trainingsmogelijkheden op een tafeltennisrobot lieten 
zien, verliep het toernooi naar wens. Ik wil dan ook graag afsluiten met 
de mededeling dat dit toernooi in deze opzet wat ons betreft zeer . zeker 
voor herhaling vatbaar is.' 

Marcel Seelen 

Taptoe Tafeltennistoernooi 
Op woensdag 23 dec. 1987 werd dit toernooi in onze zaal gespeeld. Het was 
een toernooi, bestemd voor scholieren van groep 5 t/m 8 van de lagere 
scholen, en Budel was één van de 22 plaatsen in Brabant waar dit tdernooi 
in de kerstvakantie is gespeeld. 
Zoals de naam van dit Toernooi al aangeeft, werd dit toernooi gesponsord 
door de uitgever van Taptoe, nl. Uitgeverij Malmberg 's-Hertogenbosch. 
De afd. Brabant van de NTTB wilde aan dit toernooi een officieel tintje 
geven, en Budel werd uitgekozen als plaats waar de officiële opening zou 
plaatsvinden. 
Hiervoor was uitgenodigd Mevr. Huberts van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant. Toen wij dit hoorden, kwam bij ons de gedachte op, om ook ons 
eigen Gemeentebestuur uit te nodigen. Het gevolg hiervan is geweest, dat 
bij de openingsplechtigheid aanwezig waren: Mevr. Huberts, Burgemeester 
Wijte, Loco-burgemeester Mevr. Brandts en Gemeente-secretaris Hr. Canjels. 
Daarnaast waren aanwezig een directeur van Malmberg en vertegenwoordi-
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gers van de afd. Brabant van de NTTB, van het hoofdbestuur van de NTTB, 
Omroep Brabant en Eindhovens Dagblad. 
Na de gebruikelijke, soms zenuwachtige toespraakjes, werd het toernooi 
ingeslagen door Mevr. Huberts, met als tegenstandster Ebeline Brons. Na 
enkele slagenwisselingen kwamen er tot verrassing van velen een halve 
emmer tafeltennisballetjes naar beneden gevallen. 
Na dit officiële gedeelte kon de strijd losbranden . 
In Budel hebben 12 scholen uit de regio, zijnde 70 kinderen deelgenomen. 
Na enkele uren van spannende strijd, kwamen de volgende scholen als 
winnaar uit de bus: 
Groep 5/6, NTTB leden St. Annaschool Budel 

Groep 5/6, niet NTTB leden St. Andreas Dorpplein 

Groep 7/8, NTTB leden Triolier Budel 

Jules Looymans 
Rob Twardy 
Roy van Kessel 
Jens Reineke 
Thijs vd Steen 
Ries vd Steen 

Groep 7/8 niet NTTB leden De Smelen Valkenswaard Mark Driessen 
Rik Hoeks 

Bovengenoemde winnaars gaan op 7 mei 1988 deelnemen aan de Brabantse 
finale te Eindhoven. 
De meeste reacties die wij deze middag gehoord hebben, kwamen er op neer, 
dat iets dergelijks zeker voor herhaling vatbaar is en zoals WlJ van 
Malmberg hoorden, zijn zij zelfs bereid om dit scholierentoernooi in 1988 
landelijk te ondersteunen, hetgeen natuurlijk een zeer goede manier is om 
het Tafeltennis te promoten onder de schooljeugd . 

Ik eindig met een speciaal woord van dank aan onze oudere jeugdleden, die 
hebben geholpen deze middag tot een grandioos succes te maken, door te 
assisteren bij het tellen enz. 

Wil Govers 

Neder Iandse Studentenkampioenschappen 

in Eindhoven 

Op donderdag 18 en vrijdag 19 februari 1988 organiseert de Eindhovense 
studenten tafeltennisvereniging TAVERES de Nederlandse Studenten Kam
pioenschappen (N.S.K.) tafeltennis. De inschrijving staat open voor 
studenten aan de Nederlandse universiteiten. 
Op donderdag zijn er de teamkampioenschappen, waarbij van elke univer
siteit één team van 2 personen om de titel gaat strijden. Deze officiële 
titel kan worden verleend bij deelname door tenminste 6 van de 14 univer
siteiten. Bij de heren rekenen wij op (bij~a) alle universiteiten. Bij de 
dames mogen wij slechts hopen op deelname van 6 teams. De afgelopen jaren 
is dit aantal niet gehaald. Eindhoven zal hier echter zeker van de partij 
ZlJn, terwijl WlJ bovendien weten r dat er op diverse univers{teiten 
voldoende vrouwelijk talent is. Bij de heren wordt de titel verdedigd door 
Eindhoven, dat vorig jaar vertegenwoordigd werd door Stanley Verbeek en 
Richard Adriaans. Omdat het toernooi open staat voor een onbeperkt aantal 
deelnemers per universiteit wordt op donderdag ook nog een apart toernooi 
georganiseerd voor de 'reserveteams', d.w.z. voor die studenten die niet 
aan de officiële N.S.K. kunnen deelnemen . Bij onvoldoende vrouwelijke 
deelname worden de damesteams in dit toernooi ingedeeld. 
Op vrijdag zijn er de individuele kampioenschappen, waarbij alle stu
denten kunnen meedingen naar de titel. Ook hier geldt dat de officiële 
titel wordt verleend bij deelname door tenminste 6 personen. Dit aantal 
verwachten we beide dagen te halen. Het toernooi zal verlopen via poules 
en, na een eventuele herkansing, indeling in verliezers- en winnaars-
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toernooi. Om iedereen zoveel mogelijk te laten spel~n is er ook nog de 
mogelijkheid om in te schrijven voor een dubbelspeltoernooi. 
Naast het wedstrijdgedeelte is er ook nog een overnachtingsmogelijkheid 
geregeld in een zaal die dicht bij het sportcentrum en dicht bij het uit
gaanscentrum van Eindhoven ligt. Ook voor lunches en ontbijt wordt 
gezorgd. 
Toeschouwers ziJn van harte welkom op beide dagen van 10.00 uur tot 17 . 00 
uur in het Studentensportcentrum van de TUE, O. L. Vrouwestraat 1, 5612 AW 
EINDHOVEN, tel. 040 - 437671 / 473232. 

Ineke Kolen 

Maasland toernooi 

Flash en O.T.T.C. sterk op 18e nationale Maasland-toernooi. 

Op 19 en 20 december organiseerde O.T.T.C. uit Oss voor de 18e maal het 
nationale tafeltennistoernooi (Maasland teamtoernooi). 
Een toernooi wat erg goed in trek blijkt te blijven. Moeten de meeste 
organisatoren genoegen nemen met mindere deelname, kunnen de organisatoren 
van dit Nederlands grootste teamtoernooi tevreden zijn met hun deelname . 
Met 195 deelnemende teams (99 bij de senioren en 96 bij de jeugd) is dit 
een zelfde aantal als in 1986. 
Bij de jeugd kwam Flash uit Eindhoven erg goed voor de dag. Iets wat bij 
de senioren gezegd kan worden van de organiserende vereniging O.T . T.C . 
Beide verenigingen wonnen dan ook de CT-Holland verenigingsprijs. Een 
grote beker beschikbaar gesteld door de hoofdsponsor van O.T.T.C . , de 
koeriersdienst CT-Holland uit Oss. Ook voor de prijzen in de hoogste heren 
klasse had deze sponsor ervoor gezorgd dat er voor elke finalist in de 
heren A/B klasse waardebonnen waren te verdienen . 

Bij de jeugd konden de finales reeds om 16.30 uur aanvangen, z~dat het 
gehele toernooi beëindigd was om 18.15 uur. 
De brabantse verenigingen deden het in dit sterk bezette toernooi uitste
kend. In de hoogste klasse was het Flash, bestaande uit C. Otten en D. 
Lodewijks dat bij de meisjes de eerste prijs voor zich opeisten. 
Bij de jongens was dit voor NMB/VDO dat in de finale het Delfste DHC met 
3-1 versloeg. 
Bij de senioren op zondag was bij de heren de geplande finale tussen 2 
O.T.T.C. teams. Harm Nelissen en William Cuypers hadden deze zonder 1 
partij af te geven bereikt. Dos Engelaar en Rimani Brons hadden het in de 
halve finale heel wat moeilijker tegen T.T.C.V./Rath (G. v.d. Braak-E. v. 
Kempen). Uiteindelijk werd het toch nog 3-~2 voor de O.T.T.C.-ers. In de 
finale was het duo Harm en William oppermachtig. Met 3-0 versloegen zij 
Dos en Rimani en werden dan de eerste O.T.T.C.-ers die in de hoogste 
klasse bij de heren het toernooi wonnen. 
Bij de dames won toch enigszins verrassend Luto (P. Staps-E. v. Deurzen) 
de finale met 3-0 van Red Star'58 (P. Boute-E. de Krijger). 

Ook bij de senioren konden om 18.00 uur de laatste prijzen door de 
O.T.T.C. voorzitter Nico v. Erp aan de prijswinnaars uitgereikt worden. 
Voor zowel voor elke le en 2e prijswinnaar een flinke beker. Tevens werd 
aan elke deelnemende vereniging nog een herinnering uitgereikt. Een goed
verzorgd programma-boekje werd aan alle deelnemers gratis beschikbaar 
gesteld. Dit alles voor de organisatoren een voldoende stimulans om zich 
voor te gaan bereiden op de 19e uitgave van dit Maaslandtoernooi en waar 
dan ook zeker weer velen van het deelnemers veld van dit 18e geslaagde 
evenement aanwezig zullen zijn. 
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Totale uitslag 

Jongens 1 le NMB/VBO 3-1 M. Mooyen - N. Schik 
2e DHC M. Rebun - R. v . Spangen 

Jongens 2 le Flash 3-0 M. v.d. Molen - J. Schuurmans 
2e Flash P . Maatman - E. v. Roovert 

Jongens 3 le Never Des pair 3-1 L. Vissers - J . v. Hoorn 
2e Irene P . Vugts - R. Toe poel 

Meisjes 1 le Flash 3-1 c. Otten - D. Lodewijks 
2e Budilia H. Veldman - A. Davids 

Meisjes 2 le Budilia 3-1 K. Veldman - H. Twardy 
2e Vice Versa'Sl c. v. Peer - J . v . Zundert 

Meisjes 3 le Irene 3-2 K. Wendstedt - I. Marcelis 
2e Irene M. Wendstedt - J . Marcel is 

Verenigingsprijs: 1. Flash 21 pnt. 
2. Irene 15 Il 

3. Nev . Des pair 14 Il 

Dames 1 le Luto 3- 0 P. Staps - E. v . Deur zen 
2e Red Star'58 P. Boute - P . de Krijger 

Dames 2 le Always Fair 3-0 M. v . Dijk - E. v . Dulmen 
2e Budilia s. Gutensohn - N. Vermeulen 

Heren A/B le O. T.T.C. 3-0 R. Cuypers - H. Nelis sen 
2e O.T . T. C. D. Enge laar - R. Brons 

Heren c le Bergeijk 3-1 K. Sengers - T. Bot tram 
2e Nev. Des pair J. v.d . Wiel - H. Klerkse 

Heren D le Flash 3-2 E. Creemers - E. Kloppers 
2e O.T.T.C . M. Cuypers - R. Moormann 

Heren E le Limese 3-0 P. de Wit - J. Zeelen 
2e Veldhoven H. v . d. Broek - P. Bruurs 

Heren F le v.v . '64 3-2 J. v. Os - E. Mi lar 
2e DHC T. v. Bemmel en - R. Buringa 

Heren G le v.v. 1 64 3-0 F. v . Kessel - J. v . Langen 
2e Always Fair L. v. Grinsven - B. Waalder 

Heren H le Always Fair 3-0 R. v.d. Meent - M. Ver hulst 
2e Victoria B. Gieskens - M. Mulder 

N. v. Erp 

Irene-Posnocup voor Patricia de Groot 
1 

De Helmondse speelster Patricia de Groot , spelend voor Megacles uit Weert, 
heeft de lOe editie van de Irene-Posnocup op haar naam geschreven. In de 
finale won ze vrij gemakkelijk van Emily Noor van Hotak'68. 
Bij de heren ging de zege naar Tibor Kreisz van Dextro/Avanti. De Hongaar 
won al zijn partijen, waarvan de meeste met grote overmacht. Alleen de 17-
jarige Bart van Haren wist het Kreisz bijzonder lastig te makén. Hij 
slaagde erin een derde game af te dwingen en verloor die met 21-19 . Een 
eervolle tweede plaats was het resultaat voor de L + T speler. 
Ron van Spanje stelde teleur. Hij verloor al in de 2e ronde van Jan Henk 
Bomhof van Middelburg-Zuid. Het treffen met Kreisz werkte Van Spanje 
plichtmatig af . Hij verloor met 21-9 en 21-10. Titelverdediger Eric Noor 
kwam slechts vier keer achter de tafel. Noor, spelend in België werkte de 
avond van te voren een competitieduel af in Charleroi. Traditioneel liep 
het treffen bij de zuiderburen een flink aantal uren uit, waardoor hij pas 
om vier uur 's ochtends in bed kon duiken. Om tien uur was hij wel paraat 
in Tilburg, maar na 4 partijen, waarvan maar een in winst was omgezet, 
besloot hij na overleg met de organisatie van verdere deelname af te zien. 
Noor vertrok linea recta naar zijn woonplaats Oss om onder de wol te 



kruipen. 
De volgende uitslag: 
Tienkamp heren: 

1. Tibor Kreisz (Dextro/Avanti) 9 punten 
2. Bart van Haren (1 + T) 
3. Ron van Spanje (1 + T) 
4. Geert Verhaeg (Shot Wageningen) 
5. Peter Roeland (Middelburg-Zuid) 
6. Trinko Keen (Shot Wageningen) 

6 
5 
5 
4 
3 

punten 
punten 
punten 
punten 
punten 

7. Wim Wegman (Wilno) 2 punten 
8. Reinier Paetzel (J.C.V.) 
9. Jan Henk Bomhof (Middelburg-Zuid) 

2 punten 
1 punt 

10. Eric Noor (uitgevallen) 
Tienkamp Dames: 

1. Patricia de Groot (Megacles) 9 
2. Emily Noor (Hotak'68) 8 
3. Vivian Blanckaert (St . Aloysius) 6 
4. Ria van Rijswijck (Ymah/Koningslust) 4 
5. Heleen Hop (Irene) 4 
6 . Ellen Schers (Irene) 4 
7. Marlies Somers (Hotak'68) 3 
8. Wilmie van Rijswijck (Ymah/Koningslust) 3 
9. Ingrid van Osselaer (Middelburg-Zuid) 3 

10. Annemarie Chambon (Irene) 1 

punten 
punten 
punten 
punten 
punten 
punten 
punten 
punten 
punten 
punt 

Nederlandse Kampioenschappen 

een Eindhovens onderonsje 
De Nederlandse Kampioenschappen heren hadden net zo goed bij 1 + T in 
Eindhoven gehouden kunnen worden. Het eerste team van deze Brabantse 
vereniging dicteerde in Amsterdam de Nederlandse titelstrijd en werden 1, 
2 en 3. 
Paul Haldan prolongeerde zijn nationale titel door in de finale Henk van 
Spanje met 21-17, 21-12 en 21-18 te verslaan. Een gedeelde derde plaats 
was er voor Ron van Spanje en Bart van Haren. Ook de heren dubbeltitel was 
een Eindhovens onderonsje . Paul Haldan en Henk van Spanje versloegen in de 
finale hun teamgenoten Ron van Spanje en Bart van Haren met 23-21 en 21-
11. 

Bij de dames kwam de Stiphoutse Patricia de Groot, nu uitkomend voor het 
Limburgse Megacles, verrassend sterk voor de dag. Pas in de finale moest 
ze met 21-18, 21-18, 19-21 en 21-13 het onderspit delven tegen de nieuwe 
Nederlandse kampioen Mirjam Kloppenburg. Een gedeelde derde plaats was er 
voor Emily Noor uit Oss, spelend voor .Hotak'68. Zij gaat overigens de 
komende competitie bij de heren van Hotak'68 spelen, in de 2e divisie. De 
damesdubbeltitel ging naar Emily Noor en Marlies Somers van Hotak ~ 68 uit 
Hoogerheide. In de finale versloegen zij Monique van Miert en Gerdie Keen 
van Shot Wageningen met 21-17, 17-21 en 21-18. Een gedeelde derde plaats 
was er voor het duo Ellen Schers en Heleen Hop van het Tilburgse Irene. 
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ISBAA IJDS 

Elke club beschikt over bestuurlijk- en technisch kader. Zo ook Uw 
vereniging. En met technisch kader bedoelen we niet alleen de trai
ner(s), maar ook de coaches, jeugdleiders en anderen die zich bij 
training, wedstrijden, toernooien en en andere evenementen daadwer
kelijk en veelal belangeloos inzetten. Daarvan hebben vaak alleen 
de trainers een cursus gevolgd. Een cursus waarin veel meningen, 
veel VISIES, bij elkaar kwamen en voor discussie zorgden. 

Heeft men echter om welke reden dan ook geen cursus gevolgd of heeft 
men deze al achter de rug, dan is er vaak alleen/weer het routine
matige werk in de club. Werk dat veel tijd kost en waar voor (bij)
scholing, discussie vaak weinig tijd overblijft. Deze stilstand 
leidt dan tot de onvermijdelijke achteruitgang. 

De Opleidingscommissie van de NTTB zocht daarom naar wegen om de 
discussie aan te wakkeren of levendig te houden. E~n van de mogelijk
heden was VISIE, een vaktijdschrift dat - naast Tafeltennismagazine -
vooral het technisch kader wil bereiken . 

In VISIE vinden technische kaderleden grote artikelen van 'experts' 
en van collega's; verslagen van (inter)nationale congressen en scho
lingsbijeenkomsten; interviews met bekende en minder bekende spelers, 
coaches . en clubs; vertalingen van buitenlandse artikelen; boekbe
sprekingen en gegevens over bijscholingsdagen in Nederland. 
Zowel aan de theorie als aan de praktijk wordt grote aandacht besteed. 

Het aantal abonnees schommelt rond de 250 , wat aangeeft dat er een 
grote vraag naar VISIE is. Veel clubs zijn er dan ook al toe overge
gaan VISIE te bestellen voor hun eigen technisch kader. 
Wellicht ook voor Uw club een goede gedachte. 

Elk jaar (juni/december) verschijnen er 2 VISIE-nummers. 
Kosten: f10,-- per jaar. 
Ook reeds verschenen nummers zijn nog yerkrijgbaar. 
Daarvoor én voor overige informatie kunt U terecht bij: 

---HET BONDSBUREAU, afdeling Opleidingen; telefoon 079 - 414811---

0 ,GUN HET UW TECHNISCH KADER ! 
"-------MAAK HEN EROP ATTENT-____. 
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Landelijke competitie 
Brabant telt vijf hérfstkampioenen. 

De Brabanders in de landelijke competitie hebben unieke prestaties gele
verd. In de heren ere-divisie was het Eindhovense L + T ongenaakbaar. Met 
220 van de 2S2 te behalen punten werden Ron en Henk van Spanje, Paul 
Haldan en Bart van Haren herfstkampioen. 
Bij de dames ging de titel na een spannende strijd tussen Hotak'68 en 
Irene naar de dames uit Hoogerheide. Voor Hotak'68 kwamen achter de tafel 
Marlies Somers-van Happen, Emily Noor en José Bongers. 

Bij de jeugd bestaan de hoogste klassen uit poules, zodat er meerdere 
kampioenen zijn te huldigen. In de voorjaarscompetitie zal er een kampi
oensklasse gevormd worden. Bij de jongens in de landelijke A-klasse 
veroverde TCS 1 uit Steenbergen ongeslagen de titel. Een prima prestatie 
van Ton Vogelaar, Eric Oerlemans en Michiel Maaten, die Brabant in de 
voorjaarscompetitie ook in de kampioensklasse zullen vertegenwoordigen. 
Bij de meisjes zullen twee Brabantse teams in de kampioensklasse uit
komen, want zowel JCV 1 met Guusje Hendriks, Selma Paetzel en Sandra 
Kemps, als Hotak'68 1 bestaande uit de meisjes Meeuws, Heeren en van Hees, 
werden kampioen in de A-klasse. 

Hieronder het volledige overzicht van alle Brabantse teams in de lan
delijke competetitie . 

DAMES: 

Eredivisie 

Hotak'68 kampioen met 97 punten uit 14 wedstrijden. 
Irene tweede met 90 punten uit 14 wedstrijden. 

2e divisie 

Irene 2 werd 7e met 6 punten uit 12 wedstrijden . 

3e divisie 

Belcrum werd 
en voor L + T 
Flash werd Se 

4e divisie 

tweede met 23 punten, de dames van Luto derde 
en Red Star'S8 waren 4e plaatsen met resp. lS 
met 9 punten en Stiphout 6e met S punten. 

Son en Breugel werd kampioen met 24 punten. 

met 16 punten 
en 16 punten. 

J.C.V. 2 haalde net zoveel punten als Son en Breugel, maar werd door het 
onderlinge resultaat tweede. J.C . V. 1 werd ook tweede (in een andere 
poule) met 23 punten. Derde plaatsen waren er voor Het Markiezaat (21 
punten), P.J.S. (19 punten) en Never Despair (17 punten). Victoriá werde 
vierde (16 punten), T.T . T.C./Rath Se (12 punten), Hotak'68 2 6e (11 
punten) en Vice Versa'Sl laatste met één punt. 

Heren 

Eredivisie 

L + T kampioen met 220 punten uit 14 wedstrijden. 
J:"C":V. werd laatste met slechts SO punten en degradeert naar de eerste 
divisie. De Vughtse formatie heeft echter Jos Verhulst maar twee wedstrij
den mee kunnen laten doen . Als Jos hersteld is van zijn blessure, dan zal 
J,C,V. waarschijnlijk weer snel terugkeren in de eredivisie, ~ ~ 



le divisie 

O.T.T.C. werd tweede met 183 punten uit 14 wedstrijden (slechts 1 punt 
minder dan kampioen BT Lifters). Hoewel O.T.T.C. de promotiedegradatie
wedstrijd tegen Tempo Team met 10-4 verloor, is er nog steeds een kans dat 
de Osse vereniging promoveert . BT Lifters won de laatste wedstrijd met 18-
0 van Blaeuwe Werelt 2, maar de spelers van dat team hebben toegegeven 
omgekocht te zijn. Wat de tuchtcommissie van de NTTB zal besluiten is op 
dit moment nog niet bekend . 

Ze divisie 

L + T 2 werd derde met 13 punten uit 12 wedstrijden. De vijfde plaats was 
voor J . C.V. 2 met 7 punten. 

3e divisie 

T.T.C.V./Rath werd tweede met 21 punten uit 14 wedstrijden en promoveert 
naar de tweede divisie. Ook nummer drie, Hotak'68 promoveert naar de 
tweede divisie, door winst in de promotiewedstrijd tegen Trias. Hotak'68 
haalde 20 punten uit 14 wedstrijden. 
Irene en L + T 3 haalden vierde plaatsen, beide met 17 punten uit 14 
wedstrijden. 

4e divisie 

Luto werd vierde met 14 punten uit 14 wedstrijden, Neder Despair 1 vijfde 
met 13 punten, Hotak'68 zesde met 12 punten, Valkenswaard zevende met 6 
punten en Never Despair 2 werd laatste met 0 punten . 
Se divisie 

Stiphout werd kampioen met 25 punten uit 14 wedstrijden, voor Belcrum die 
ook 25 punten wist te halen. Het onderling resultaat was in het voordeel 
van Stiphout . In een andere poule werd Bergeijk kampioen met 22 punten . 
Ook hier was het onderling resultaat van doorslaggevende betekenis. Derde 
plaatsen waren er voor Red Star'58 en Flash met 19 punten. Voor 
Valkenswaard 2 was er een zesde plaats met 8 punten. 

MEISJES 

A-groep 

J.C.V. en Hotak'68 haalden het kampioenschap binnen met 19 punten uit 10 
wedstrijden. Flash werd vijfde met 5 punten. 

B-groep 

De meisjes van Budilia 1 haalden het kampioenschap binnen met 17 punten 
uit 10 wedstrijden. Voor Vice Versa'Sl was er een tweede plaats met 
evenveel punten (16) als kampioen Arnemuiden. Stiphout en Hotak'68 2 
werden laatste met resp . 4 en 1 punt. 

C-groep 

Vice Versa ' Sl 2 werd kampioen met 16 punten. J.C.V . 2 en Budilia 2 haalden 
ook 16 punten, maar werden hiermee slechts tweede. 
A.T.T.C.'77 haalde een derde plaats met 11 punten en Bergeijk werd vijfde 
met 4 punten. 
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JONGENS 

A-groep 

T.C.S. kampioen met 20 punten uit 10 wedstrijden. Belcrum haalde een derde 
plaats met 10 punten en Valkenswaard een vierde met 8 punten. Irene werd 
laatste met 2 punten. 
B-groep 

Never Despair werd vierde met 9 punten en Een en Twintig vijfde met 8 
punten . 

C-groep 

Kadans, Hotak'68 en Flash 1 haalden de kampioenstitels binnen met resp. 
20, 19 en 16 punten. Tweede werd Flash 2 met 17 punten en een derde plaats 
was er voor Vice Versa'Sl met 12 punten en voor Stiphout met 10 punten. 
Vierde plaatsen waren er voor Veldhoven, Belcrum 2, Een en Twintig 2 en 
The Back Hands met resp. 12, 11, 8 en 7 punten. 
De jongens van O. T.T . C. en Stiphout 2 werden laatste met resp. 3 en 2 
punten. 

Haldan en Van Spanje naar Olympische Spelen ? 

Paul Haldan van 1 + T heeft in Karlsruhe voldaan aan de eisen van het 
IOC. Via een tweede plaats in de tussenronde kwam hij bij de beste acht in 
het kwalificatietoernooi, goed voor deelname aan de Olympische spelen. Of 
Haldan werkelijk naar Seoul gaat, hangt af van het NOC. Deze stelt als 
extra eis voor deelname in het enkelspel tenminste een halve finaleplaats 
in één open kampioenschap. Samen met Henk van Spanje heeft Paul Haldan ook 
voldaan aan de kwalificatie-eisen van het IOC in het dubbelspel. · In Wenen 
werd beslag gelegd op een negende plaats (de eerste 10 "mogen" naar 
Seoul). Ook hier geldt dat het NOC nog roet in het eten kan gooien. 

L&T in kwartfinale Europacup 
1 + T heeft in de derde ronde om de Nancy Evans-cup (Europacup II) met 5-1 
gewonnen van Ascö Komperdel uit Wenen. Alleen Ron van Spanje liet een 
steekje vallen tegen Kaïn, maar verder ondervond de Eindhovense formatie 
nauwelijks tegenstand . In de kwartfinale treft de Nederlandse 
herfstkampioen de Westduitse bekerhouder Borussia Düsseldorf. 

Bestuurstoernooi Regio Eindhoven 
Op vrijdagavond 11 december 1987 organiseerde ttv Kadans uit Best voor de 
tweede maal het bestuurstöernooi voor de Regio Eindhoven. Twaalf 
verenigingen hadden een of meerdere bestuurders afgevaardigd en in 6- of 
7-kampen streden de 39 deelnemers in drie verschillende klassen om de 
prijzen. 
Een zeer geslaagd toernooi, waarbij het nogal gemoedelijk toeging, 
er achter d~ tafel wel gestreden om de punten. Per klasse waren 
poules en de winnaars speelden een finale. 

al werd 
er twee 

In de A-klasse was het zeer spannend en moest in één poule een onderlin;~ ~ 



telling uitmaken wie er in de finale mocht uitkomen. Het werd Hans v.d. 
Broek, de enigste vertegenwoordiger van Veldhoven, die in de finale Frank 
Sanders van M.T.T.V. uit Mierlo met tweemaal 21-16 versloeg. 
In de B-klasse moest in één van de poules ook al geteld worden. Marcel van 
Laarhoven van Taveres werd de finalist en in die finale versloeg hij Iwan 
Wijnen van Bergeijk met 21-17, 16-21 en 21-lS. De C-klasse werd een 
Aarle-Rixtels onderonsje. Cor Verhaeg versloeg in de finale zijn team
genoot Johan Heurter van A.T.T.C. 1 77 simpel met 21-16 en 21-14. 
Een woord van dank aan de organisatoren Peter v.d. Sande en André v.d. Pol 
van Kadans. Het was leuk, gezellig en sportief en de vochtige prijzen voor 
de nummers 1 en 2 vielen, althans bij mij, zeer in de smaak. 

Johan Heurter 

Meerkampen voor 5e en 6e klas spelers 
Regio West-Brabant 

Op 27 december organiseerde t.t.v. Smash'70 voor de 12e maal haar meerkam
pen voor Se en 6e klas spelers uit de Regio West-Brabant. 
De spelers waren aan de hand van hun kompetitieresultaten (%) per klasse 
verdeeld over 2 poules van S of 6 spelers. 
Na deze poules konden de nrs. 1 en 2 uiteindelijk in een finale 4-kamp 
spelen om de uiteindelijke prijzen in de 2 klassen. 
Temeer bleek wederom dat er duidelijke verschillen waren geweest in de 
verschillende kompetitiepoules van ondermeer de Se klasse. Omdat zeker 
niet de spelers met het hoogste kompetitieresultaat de prijzen in de wacht 
sleepten. 
In de Se klasse B-poule vielen E. v. Sprundel en H. Hest op gametelling 
buiten de finalepoule ten voordele van D. v. Driel. 
De 6e klas meerkampen werden overheersd door spelers van het kampioensteam 
van Smash'70. 

EINDUITSLAGEN 
Se klas 6e klas 

1. B. Shot Ho tak 1. W. Hopmans Smash'70 
2. c. Teygeler Markiezaat 2. R. v. Osta Smash'70 
3 . A. v.' t Hof Smash'76 3. H. Roels Markiezaat 
4. D. v. Driel Smash'76 4. K. v. Emden Fijnaart 

S/6. E. v. Sprundel Ho tak S/6. P. Rens Markiezaat 
W. Boesveld Markiezaat K.v.Poortvliet Smash'76 

7/8. H. Rest Markiezaat 7/8. R. v.d. Zwan Fijnaart 
N. Scheepers Roosendaal K. Aantjes Smash'70 

9/10. G. Pijnen Ho tak 9/10. F. v. Emden Fijnaart 
L. Heynen Roosendaal H. Rosenboom Markiezaat 

11/12. M. Schoenmakers Roosendaal ll. J . v. Emden Fijnaart 
c. Wezenbeek Roosendaal 

Leon van der Horst 

Nieuws in ' t kort 
In december 1987 was André van de Pol 40 jaar actief als bestuurder van 
tafeltennisverenigingen van de NTTB, te weten ttv Kadans uit Best en 
B.T.T.C. uit Oostelbeers. 
We komen op deze gebeurtenis in de februari-Mixed nog terug. 
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De Open Deurnese tafeltenniskampioenschappen zijn gewonnen door K. van der 
Putten van A.T.T.C. '77 te Aarle-Rixtel. 

Het Open Kampioenschap tafeltennis van Asten is gewonnen door G. van 
Rijswijk van ttv Deurne. 

In mei 1988 wordt de derde Brabantse Jeugd Olympische Dag gehouden. De 
landelijke finale is op 11 juni 1988. 

Voor de welpenaktiviteiten regio Eindhoven staan de volgende evenementen 
nog op het programma: 
31 januari bij Flash een Aflos'dubbel'. Aanvang 13.30 uur. 
28 februari bij Budilia een Davis Cup (2 spelers). Aanvang 10.00 uur. 
27 maart bij Veldhoven een diploma-afname. Aanvang 13.00 uur. 

Op zondag 27 maart is er een veteranentoernooi bij Het Markiezaat in 
Bergen op Zoom. Inlichtingen bij Will van Zoelen, Postbus 42, 2200 AA 
Noordwijk. Telefoon 01719 - 13553. 

Van 13 tot en met 22 mei organiseert tafeltenniscentrum Eindhoven i.s.m. 
Sport PeTi en VroCo sport het le internationaal tafeltennistoernooi voor 
senioren in Lloret de Mar in Spanje. Op vrijdag 13 mei vertrekken de 
deelnemers vanuit het tafeltenniscentrum in Eindhoven per luxe touringcar, 
met bar, video en toilet, richting Spanje. 
Er wordt volgens Davis Cup systeem (teams van twee personen) gespeeld op 
16, 17, 18 en 19 mei en op 20 mei is er een individueel toernooi. 
De kosten bedragen 389 gulden per persoon, all in, d.w.z. incl. vervoer, 
verblijf in een luxe hotel, vol pension en deelname aan het toernooi. 
Interesse, bel voor meer inlichtingen 040 - 522021. 
De inschrijving sluit op 1 februari. 

Uit de clubbladen 
In het nieuwe, rijk geïllustreerde clubblad van TTV Een en Twintig uit 
Beek en Donk wordt de puntentelling .uitgelegd voor de mister of miss "een 
en twintig''. Er zijn punten te halen bij toernooien en bij competitie en 
interne competitiewedstrijden. 

"Van de groene tafel" van O.T.T.C. uit Oss peilt de belangstelling van de 
leden voor een tafeltennisontmoeting met een club uit Cambridge. Behalve 
tafeltenniswedstrijden ligt het in de bedoeling ook dingen in de 
gezelligheidssfeer te ondernemen, zoals een uitstapje naar Londen. 

De 150ste "Netfout" van J.C.V. uit Vught geeft een historisch overzicht 
van september 1974 tot nu. Als experiment hebben alle leden van J.C.V. 
tussen kerst en nieuwjaar in de ochtenduren kunnen trainen. 

In het clubblad van TTC Bladel 
moeten vullen. Uiteraard heeft 
feestdagen. 

hebben alle bestuursleden een bladzijde 
ieder zo z'n eigen gedachten rond de 

In de "kluts" van TTV Stiphout aandacht voor de grote loterij ten bate van 
de eigen accommodatie, waarvan de opening in september 1988 gepland is. De 
loten kosten 100 gulden per stuk en er zijn 300 prijzen, met als 
hoofdprijs een auto. 
De bouw van het tafeltennishome verloopt voorspoedig en de stemming onder 
de bouwvakkers is nog steeds prima. Er komt een bijzonder fraaie hal aan 

de Braakweg in Stiphout. 

13
JW 



T.C.S. uit Steenbergen organiseerde weer het T.C.S. - Gezinstoernooi. Het 
heeft de laatste jaren een grote faam verworven. Zo erg groot zelfs, dat 
ook de senioren hun ouders op laten draven om mee te doen. 

In "Sirene", het clubblad van TTV Irene roert voorzitter Wim Schuurmans de 
balletjes problematiek aan. In 1987 zijn 3168 balletjes verbruikt, hetgeen 
een waarde vertegenwoordigt van 1800 gulden. Schuurmans stelt dat ieder 
lid zeer slordig met balletjes omgaat. Balletjes die te ver weg liggen 
worden niet opgeraapt en blijven dan maar liggen. Wel wordt vrolijk een 
nieuwe bal gepakt met als gevolg dat de vloer van het Irene-,Sportcentrum 
meestal bezaaid ligt met tafeltennisballetjes. Met een geringe inspanning 
is aan dit geldverslindende, ongelofelijk hoge ballenverbruik een halt toe 
te roepen. 

TTV Het Markiezaat uit Bergen op Zoom kondigt in "Smashparade" aan dat de 
technische commissie in een formeler jasje komt. Dit vanwege de vele 
onduidelijkheden over het functioneren van deze commissie. De TC zal nu 
gaan bestaan uit 3 personen, een m.b.t de technische jeugdzaken, een m.b.t 
de technische seniorenzaken en de voorzitter. 

Bij A.T.T.C. '77 in Aarle-Rixtel verloopt de zaaldienst niet meer zo soepel 
als in het verleden. Regelmatig komt het voor dat de desbetreffende 
persoon niet op komt dagen. Daarom staat er nu in de "De Clubgalm" de 
indeling voor de komende maanden. 

De gemeente Son en Breugel organiseerde voor de vierde keer een welzijns
markt waar voor het eerst ook de tafeltennisvereniging Son en Breugel bij 
betrokken was. De stand in de sporthal was aangekleed met clubshirts, 
posters en tekstborden en zag er goed verzorgd uit. Informatiemateriaal 
was er volop aanwezig. Verder allerlei materiaal wat direct met de sport 
te maken heeft, zoals ballen, net, telbord, diploma's, enz. Het geheel was 
gecomplementeerd met bewegende beelden. 

TTV Waalwijk roept in "Batgeheimpjes" leden op voor schoonmaakwerkzaam
heden en voor begeleiding van jeugdteams. 

TTV Veldhoven heeft in Millrath bij Düsseldorf een uitwisseling gespeeld. 
In "Toffelproat" een verslag van deze dag. 
Van 3 tot en met 5 juni organiseert ttv Veldhoven een Jeugdkamp, mits er 
voldoende deelnemers zijn. Er wordt gefietst naar Bergeijk, waqr een 
Vossenjacht, zeskamp, kampvuur en diverse spelen georganiseerd zullen 
worden. 

In 'Smal' van Never Despair uit Den Bosch staat een interview met Patricia 
de Groot. De Stiphoutse laat duidelijk merken niet te spreken te zijn over 
de begeleiding van de bond. Volgens haar richt alle aandacht zich op 
Bettine Vriesekoop en Mirjam Kloppenburg. "N:atuurlijk is Bettine de beste. 
De manier waarop zij de discipline opbrengt om te trainen en aan haar 
conditie te werken, is een voorbeeld voor iedereen. Maar ondertussen 
krijgen andere speelsters te weinig gelegenheid om zich te ontwikkelen. 
Als Bettine straks ophoudt, is het voor die speelsters te laat. Er valt 
dan een ontzettend gat." Zowel bij Megacles als bij Never Des pair, waar Pa-, 
tricia elke woensdag traint, heeft ze het goed naar haar zin. 

Vice Versa'Sl uit Oudenbosch organiseert elke woensdagavond een tafelten
nisinstuif. Ook niet leden zijn welkom, maar moeten dan wel 1 gulden per 
half uur betalen. 
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Brabantse kampioenschappen 
Op 16 en 17 januari vonden weer de jaarlijkse Brabantse kampioenschappen 
plaats. Voor de vierde keer was ttv Stiphout de organisator, waarvan drie 
keer in de laatste vier jaar . Dat de Helmondse vereniging dus een dosis 
ervaring heeft, is goed te merken. De organisatie was voortreffelijk . 
Zelfs het uitvallen van toernooileider Frans Geubbels, op het laatste mo
ment door privé-omstandigheden verhinderd, werd voortreffelijk opgevangen . 
Mickey van Hoof nam zijn taak over en vormde samen met zo'n 25 Stiphoutle
den een perfect team . 
Op zaterdag speelden 314 jongens en 133 meisjes, samen goed voor 1176 in
schrijvingen , op 57 tafels hun kampioenschap . Het tijdschema werd goed 
aangehouden, alleen bij de finales liep het een half uurtje uit, doordat 
een paar spelers in 3 finales uit moesten komen . 
In de meisjes I-klasse reikte Stiphoutvoorzitter Frans van Os de eerste 
prijs uit aan A. Pellegrom van Rotac'82 uit Rossum, die in de finale M. 
Schoone van Vice Versa'51 uit Oudenbosch met 26- 24, 13-21 en 21-10 ver
sloeg . 
In de jongens I - klasse ging de titel naar Mario Maaten van TCS uit Steen
bergen . In de finale versloeg hij vrij eenvoudig H. Schuurman van Irene 
uit Tilburg . 
Op zondag bij de senioren verliep het toernooi ook voortreffelijk. Er was 
zelfs winst op het tijdschema, zodat de finales eerder gespeeld konden 
worden . In totaal speelden 74 dames en 223 heren, samen zorgend voor 829 
inschrijvingen , op 42 tafels hun wedstrijden. Bij de dames ging de titel 
naar Hennie Heeren van The Back Hands uit St . Willebrord . Zij versloeg in 
de finale Guusje Hendriks van het Vughtse JCV in 3 games . 
Bij de heren ontbrak titelverdediger Paul Haldan en de andere L + T vedet
ten . Daardoor konden spelers van O. T.T . C. uit Oss beslag leggen op de eer
ste drie plaatsen . William Cuijpers won de finale van Harm Nelissen in 
twee games : 21-15 en 21-19 . 
Organisator Stiphout kan terugzien op een geslaagd evenement. 
De City-Sporthal in Helmond is uitermate geschikt voor zo'n gr~ot evene
ment en van bovenaf is er een prachtig overzicht. Het is beslist een waar
dig Brabants kampioenschap geweest . 

Johan Heur t er 

Meisjes enkel Junioren A/B klasse 
1: S . Kemps (JCV) 2 : A. Kwak (Tanaka) 21-16 21 - 16 
3 : P . Meeus (Hotak) 
3 : J . v . d . Bogaard (JCV) 

Meisjes enkel Junioren C-klasse 
1 : K. Veldman (Budilia) 2 : J . Kolen (Bergeijk) 
3 : E. Gimbel (Unicum) 

21-16 21-17 

3 : A. Meulen (UVCO) 

Meisjes enkel Aspiranten A/B-klasse 
1 : A. Pellegrom (Rotac) 2 : T . v. Hees (Hotak) 26-24 21-19 
3: C. Otten (Flash) 
3: H. Twar dy (Budilia) 

Meisjes enkel Aspiranten 
1 : M. v. Goal (TIOS ' 67) 
3 : L . Verhoeven (L + T) 
3 : W. Buys (Hotak) 

C-klasse 
2 : H. v . d. Putten (ATTC) 21-13 21- 2 
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Meisjes enkel Pupillen A/B-klasse 
1: E. v.d. Linden (Belcrum) 2: C. v. Iersel (Red Star) 21-15 21-19 
3: D. v. Roosendaal (Unicum) 
3: E. Ras (Veldhoven) 

Meisjes enkel Pupillen C-klasse 
1: A. v. Ham (ATTC) 2: K. v.d. Bruggen (21) 21-15 19-21 21-12 
3: U. Janssèn (BSM) 
3: M. Slegers (ATTC) 

Meisjes enkel Welpen A-klasse 
1: K. Wenstedt (Irene) 2: F. Hermus (Hotak) 17-21 21-19 21-17 
3: K. Schampaert (L + T) 
3: G. d. Vocht (Stiphout) 

Meisjes enkel Welpen C-klasse 
1: L. v. Mierlo (Veldhoven) 2: A. Schoone (SIOS) 21-19 22-20 
3: I. Verhoeven (Stiphout) 
3: N. Hopmans (V.V. '51) 

Meisjes enkel J-1 klasse 
1: A. Pellegrom (Rotac) 2: M. Schoone (V.V. '51) 26-24 13-21 21-10 
3: C. Otten (Flash) 
3: S. Kemps (JCV) 

Meisjes enkel J-2 klasse 
1: J. v. Zundert (V.V. '51) 2: C. v. Peer (V.V. '51) 21-13 21-11 
3: H. Twardy (Budilia) 
3: K. Veldman (Budilia) 

Meisjes enkel J-3 klasse 
1: M. v. Gool (TIOS'67) 2: J. d. Poorte (Tanaka) 21-16 21-16 
3: G. Rens (Hotak) 
3: F. d. Groot (Always Fair) 

Meisjes enkel J-4 klasse 
1: A. v. Ham (ATTC) 2: Y. v. Houtert (Veldhoven) 21-8 21-11 
3: K. v.d. Bruggen (21) 
3: I. Marcelis (Irene) 

Meisjes dubbel Junioren klasse 
1: M. Schoone (V.V. '51)/B. v. Zundert (V.V.'51) 
2: J. v.d. Bogaard (JCV)/M. v. Weert (JCV) 19-21 21-18 21-16 
3: F. Schepers (Stiphout)/A. Brouwers (Stiphout) 
3: P. Meeus (Hotak)/D. v. Elzakker (Hotak) 

Meisjes dubbel Aspiranten klasse 
1: A. Pellegrom (Rotac)/M. Pellegrom (Rotac) 
2: D .. Lodewijks (Flash)/C. Otten (Flash) 21-17 21-19 
3: M. Elshof (Son+ Breugel)/H. Twardy (Budilia) 
3: J. Soffers (Hotak)/S. Wildeman (Hotak) 

Meisjes dubbel Pupillen klasse 
1: D. v. Roosendaal (Unicum)/D. Vaessen (Unicum) 
2: M. Wenstedt (Irene)/E. Ras (Veldhoven) 23-21 21-14 
3: E. v.d. Linden (Belcrum)/A. v. Hoof (Stiphout) 
3: C. v. Iersel (Red Star)/Cha. Spijkers (Red Star) 
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Meisjes dubbel Welpen klasse 
1: K. Wenstedt (Irene)/I. Marcelis (Irene) 
2: G. d . Vocht (Stiphout)/L . v. Mierlo (Veldhoven) 
3: A. Schoone (SIOS)/L. v. Mierlo (Veldhoven) 
3 : K. Schampaert (1 + T)/I. Schrama (L + ~) 

Jongens enkel Junioren A/B klasse 
1: M. Maaten (TCS) 2 : B. v . Geffen (Never Despair) 21-10 21-15 
3 : P . v . Moll (Valkenswaard) 
3 : E. v . Amelsfoort (Flash) 

Jongens enkel Junioren C-klasse 
1: E. v . Dijk (Flash) 2: R. Peters (Veldhoven) 21-19 21- 7 
3: J. Elie (OTTC) 
3: F. d . Leeuwe (21) 

Jongens enkel Junioren D-klasse 
1: P . Adams (TIOS ' 67) 2 : E. Schroeyers (Hotak) 21-11 21-17 
3 : R. Clijsen (TIOS'67) 
3 : M. Kapteijns (Attaque) 

Jongens enkele Aspiranten A/B-klasse 
1: S. v . Kuyck (Irene) 2 : F. d. Wit (Veldhoven) 12-21 21-12 21- 8 
3: H. Schuurman (Irene) 
3 : C. Robben (Irene) 

Jongens enkel Aspiranten 
1 : R. Verschuren (Tanaka) 
3 : D. Staals (Unicum) 
3: M. v . d . Stel (Tanaka) 

C-klasse 
2: A. Ras (Veldhoven) 

Jongens enkel Aspiranten D-klasse 

21-12 19-21 21-16 

1 : M. Nieuwenhuizen (Bron) 2: J . Mezenberg (Bron) 21-15 17-21 21-17 
3 : M. v . Noye (TIOS ' 67) 
3: T. v . Diepen (ATTC) 

Jongens enkel Pupillen A/B klasse 
1 : P . Maatman (Flash) 2 : E. v. Roovert (Flash) 21-13 22-20 
3 : M. Bottram (Bergeijk) 
3: R. Verstijlen (Back Hands) 

Jongens enkel Pupillen C-klasse 
1: R. Simons (Markiezaat) 2: J . Soffers (Hotak) 21-13 21- 9 
3 : J. Schouteren (Markiezaat) 
3 : 1 . Gerritse (Never Despair) 

Jongens enkel Pupillen D-klasse 
1: E. Sterrenburg (Always Fair) 2: M. Jansen (TIOS'67) 21-10 21-12 
3: D. v . Ravensteijn (Markiezaat) 
3 : D. v . Wijk (Rots) 

Jongens enkel Welpen A-klasse 
1: T. Krumpelman (L + T) 2: A. Cence (1 + T) 21-18 21-18 
3 : R. Schoone (OTTC) 
3 : B. Verleg (1 + T) 

Jongens enkel Welpen C- klasse 
1 : R. v . d . Steen (Budilia) 2 : S. Markovic (Belcrum) 
3 : R. Clijsen (TIOS'67) 

23-25 21-14 22-20 

3: J . v . Lieshout (Red Star) 
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Jongens enkel J-1 klasse 
1: M. Maaten (TCS) 2: H. Schuurman (Irene) 21-12 21-12 
3: S. d. Koning (21) 
3: B. v. Geffen (Never Despair) 

Jongens enkel J-2 klasse 
1: P. Maatman (Flash) 2: E. v. Roovert (Flash) 21-14 22-20 
3: M. v.d. Molen (Flash) 
3: P.M. Duitman (Stiphout) 

Jongens enkel J-3 klasse 
1: M. Nieuwenbroek (JCV) 2: R. Verschuren (Tanaka) 21-15 21-19 
3: A. Ras (Veldhoven) 
3: A. Verberne (Unicum) 

Jongens enkel J-4 klasse 
1: M. Kerkhof (Back Hands) 2: T. Krumpelman (L + T) 21-17 14-21 21-19 
3: W. Linsen (Kadans) 
3: A. Cence ( L + T) 

Jongens enkel J-5 klasse 
1: E. Sterrenburg (Always Fair) 2: R. v.d. Steen (Budilia) 21- 9 21-10 
3: S. Markovic (Belcrum) 
3: B. v.d. Linden (Belcrum) 

Jongens dubbel Junioren klasse 
1: M. v. Loon (Hotak)/J. Huigen (Hotak) 
2: D. Markovic (Belcrum)/M. Maaten (TCS) 14-21 23-21 21-16 
3: P. v. MoÈl (Valkenswaard/S. d. Proost (Bergeijk) 
3: H. v.d. Gaarden (V.V. '51)/J. Hessels (V.V. '51) 

Jongens dubbel Aspiranten klasse 
1: H. Schuurman (Irene)/C. Robben (Irene) 
2: F. d. Wit (Veldhoven)/A. Ras (Veldhoven) 21-14 21-18 
3: A. Heil (Never Despair)/F. v. Lieshout (TTCV/R.) 
3: P.M. Duitman (Stiphout)/T. Jansen (Hotak) 

Jongens dubbel Pupillen klasse 
1: P. Maatman (Flash)/E. v. Roovert (Flash) 
2: R. Verstijlen (Back Hands)/M. Kerkhof (Back Hands) 21-18 21-13 
3: M. Nieuwenbroek (JCV)/J. Koog (JCV) 
3: J. Ridder (Hotak)/N. Landa (Hotak) 

Jongens dubbel Welpen klasse 
1: T. v.d. Steen (Budilia)/R. v.d. Steen (Budilia) 
2: A. Cence (L + T)/B. Verleg (L + T) 20-22 21-15 21-17 
3: J. Huijsmans (Markiezaat)/J. v. Lieshout (Red Star) 
3: S. Markovic (Belcrum)/B. v.d. Linden (Belcrum) 

Dames enkel B-klasse 
1: B. Koning (L + T) 2: P. Boute (Red Star) 21-11 21-15 
3: G. d. Vocht (Stiphout) 
3: G. Hendriks (JCV) 

Dames enkel C-klasse 
1: R. Willemsen (Belcrum) 2: I. Gabrielse (Flash) 21-13 21-19 
3: M. v. Bussel (Son en Breugel) 
3: R. Reijntjens (JCV) 
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Dames enkel D-klasse 
1: I . Kolen (Taveres) 2 : W. v.d . Zee (JCV) 21 ~19 21-17 
3 : M. Musters (Markiezaat) 
3 : W. d . Backer (Markiezaat) 

Dames enkel E- klasse 
1 : J . Leijs (Rots) 2 : J . v . Hooft (PJS) 21-17 12-21 21-19 
3 : D. Hilgerdenaar (Never Despair) 
3 : A. Smeets (Irene) 

Dames enkel F-klasse 
1 : M. v . Laar hoven (Rots) 2 : T. v. Zon (Jeep) 10- 21 21-18 21-17 
3 : A. v . Dulmen (Always Fair) 
3 : L. Schel (UVCO) 

Dames enkel S- 1 klasse 
1 : H. Heeren (Back Hands) 2 : G. Hendriks (JCV) 21- 9 13-21 21- 9 
3 : P . v . Gurp (Belcrum) 
3 : J . v . Unen (Irene) 

Dames enkel S- 2 klasse 
1 : G. v . d . Berg (Son en Breugel) 2 : I . Kolen (Taveres) 22-20 21-11 
3 : J . v . Hooft (PJS) 
3 : M. d . Bruyn (TCS) 

Dames dubbel A/B klasse 
1: G. de Vocht (Stiphout)/J . v . Unen (Irene) 
2 : L. v . Esch (Flash)/I . Gabrielse (Flash) 21-19 21-18 
3 : J . Meeus (Ho t ak)/K . Appels (Hotak) 
3: P. d . Krijger (Red Star)/P . Boute (Red Star) 

Dames dubbel C-klasse 
1: P. v. Gurp (Belcrum)/R. Willemsen (Belcrum) 
2: P. Staps (Luto)/E . v . Deurzen (Luto) 21-16 15-21 21-10 
3 : C. Diepstraten (PJS)/M. v. Bussel (Son en Breugel) 
3: P. Korstanje (Tanaka)/M . Cornelis (Tanaka) 

Dames 
1: W. 
2 : H. 
3 : I. 
3: M. 

Dames 
1: L. 
2 : R. 
3 : D. 

Heren 
1 : W. 
3 : J. 
3 : D. 

Heren 

dubbel D-klasse 
d. Backer (Markiezaat)/M . Musters (Markiezaat) 
Vos (PJS)/J . v. Hooft (PJS) 21-12 19-21 21-12 
Kolen (Taveres)/A . Smeets (Irene) 
Somers (TC0'78)/W. Winckelmans (TC0'78) 

dubbel E/F klasse 
Leijs (Rots)/M. v . Laarhoven (Rots) 
Rijkers (Stiphout)/M . Rijkers 21- 4· 22-20 
Hilgerdenaar (Never Despair)/Y . Westenberg 

enkel A-klasse 
Cuijpers (OTTC) 2: H. Nelis sen (OTTC) 14-21 
Hendriks (JCV) 
Enge laar (OTTC) 

enkel B- klasse 

21-15 21-17 

1: s. Verbeek (L + T) 2 : R. Vogelaar (TCS) 15-21 22-20 22-20 
3 : M. Dijstelbloem (L + T) 
3 : P. Manders (Stiphout) 

Heren enkel C-klasse 
1: E. Oerlemans (TCS) 2 : K. Sengers (Bergeijk) 
3 : R. v . Elzakker (Hotak) 
3: H. Klerkx (Never Despair) 

18-21 21-19 21-13 
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Heren enkel D-klasse 
1: R.Kremers (Valkenswaard) 
2: J. v.d. Wiel (Never Despair) 21-19 18-21 21-16 
3: E. Creemers (Flash) 
3: E. v. 't Hof (Flash) 

Heren enkel E-klasse 
1: M. Broecks (Never Despair) 2: L. Lorenzo (Never Despair) 21-17 22-20 
3: L. Smulders (Valkenswaard) 
3: T. Muller (Markiezaat) 

Heren enkel F-klasse 
1: H. v.d. Poel (Stiphout) 2: P. v.d . Meer (OTTC) 22-20 23-21 
3: M. v.d. Oetelaar (Rots) 
3: B. v. Doorn (TTCV/R.) 

Heren enkel G-klasse 
2: P. v. Rooy (Stiphout) 2: J. Duffhues (JCV) 21-15 13-21 21-15 
3: F. Geerts (Taveres) 
3: P. Koonings (Taveres) 

Heren enkel H-klasse 
1: G. Pijnen (Hotak) 2: F. v. Herp (Flash) 18-21 21-15 21- 8 
3: W. v. Beek (Bergeijk) 
3: A. Kuys (Always Fair) 

Heren enkel S-1 klasse 
1: W. Cuijpers (OTTC) 2: H. Nelissen (OTTC) 21-15 21-19 
3: D. Engelaar (OTTC) 
3: E. Oerlemans (TCS) 

Heren enkel S-2 klasse 
1: M. v . Grinsven (TTCV/R.) 2: M. Cuijpers (OTTC) 18-21 21-18 21-19 
3: R. v.d. Hammen (OTTC) 
3: J. v.d. Wiel (Never Despair) 

Heren enkel S-3 klasse 
1: A. Schoen (Taveres) 2: R. v. Dael (Rots) 13-21 21-16 21-18 
3: K. v. Hemert (Always Fair) 
3: H.Laurijssen (Luto) 

Heren dubbel A/B klasse 
1: F. v. Pruisen (Red Star)/D. Engelaar (OTTC) 
2: G. Gosselink (Hotak)/R. Vogelaar (TCS) 23-21 21-19 
3: R. v. Gurp (Belcrum)/E. Ros (Belcrum) 
3: A. v.d. Burgt (L + T)/J. d. Bijl (L + T) 

Heren dubbel C-klasse 
1: T. Bottram (Bergeijk)/K. Sengers (Bergeijk) 
2: L. de Kok (Markiezaat)/T. Muller (Markiezaat) 21-17 21-18 
3: P. v. Hout (Renata)/J. Peeters (Renata) 
3: R. v. Elsakker (Hotak)/L. Gijsen (Hotak) 

Heren dubbel D-klasse 
1: J. v.d. Wiel (Never Despair)/M. Broecks (Never Despair) 
2: R. v. Bosbeek (V.V. '64)/M. Assmann (V.V. '64) 21-15 21-19 
3: P. v.d. Eynde (21)/H. Gruijters (21) 
3: R. Moormann (OTTC)/M. Cuijpers (OTTC) 
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Heren dubbel E-klasse 
1: F. Dankers (PJS) /M. Bonke (PJS) 
2: J. Dielemans (Unicum)/M. v. Lieshout (Unicum) 21- 5 21-19 
3: T. Vossen (Kuub)/E. Blok (Kuub) 
3: L. Smulders (Valkenswaard)/A. Bogers (Valkenswaard) 

Heren dubbel F-klasse 
1: H. v.d. Poel (Stiphout)/R. v. Os (Stiphout) 
2: S. Damka (ATTC)/M. Verhaeg (ATTC) 21-16 16-21 21-19 
3: H. Smans (BSM)/M. Gerards (BSM) 
3: M. Jacobs(Fair Play)/C. v. Dijk (OTTC) 

Heren dubbel G-klasse 
1: P. Koonings (Taveres)/A. Schoen (Taveres) 
2: J. Zeegers (Deurne)/T. v. Rijswijck (Deurne) 21- 7 21-17 
3: P. v. Veldhoven (V.V.'64)/R. Arts (V.V.'64) 
3: J. v . Langen (V.V. '64)/F. v. Kessel (V.V. '64) 

Heren dubbel H-klasse 
1: P. Bax (Flash)/F . v. Herp (Flash) 
2: J. v. Beurden (Irene)/F. Becx (Irene) 21-15 21-23 21-19 
3: B. Gieskens (Taveres)/M. v. Laarhoven (Taveres) 
3: R. v.d. Meent (Always Fair)/M . Verhulst (Always Fair) 

Verenigingsresultaten op de Brabantse 

kampioenschappen 
Iedere titel in een klasse is een punt. Voor iedere dubbelpartner is een 
half punt gegeven. Voor de volledigheid staan de cijfers van vorig jaar er 
ook bij vermeld. 

Vereniging jeugd senioren totaal 

1988 1987 1988 1987 1988 1987 

Flash 4 1 4 5 4 
Irene 4 2 ~ 3 4~ 5 
Stiphout 3t 1 3~ 1 
TCS 2 4 1 ~ 3 4, 
TIOS'67 3 3 
L + T 1 J~ ' 2 3 3 6~ 
Budilia 3 1 3 1 
Rotac'82 3 3 
Belcrum 1 2 3 
Taveres 3 1 3 1 
De Rots 3 3 
O.T.T.C. 2~ 1 2~· 1 
Markiezaat 1 1 1 2 2 3 
Always Fair 2 2 
JCV 2 3 0 2 2 5 
Back Hands 1 H 1 2 H 
Hotak'68 1 6 1 3~ 2 9~· 

A.T.T.C. '77 2 1 2 1 
Vice Versa'Sl 2 2 
Never Despair 1 2 2 1 
Tanaka 1 2 1 2 
De Bron 1 1 
Veldhoven 1 4~ 1 1 5~ 
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Valkenswaard ; 1 2 1 2~ 
T.T.C.V./Rath 1 1 1 1 
Bergeijk 1 1 1 1 
P.J.S. 1 1 
Son en Breugel 1 1 1 1 
Red Star'58 ! ~ 
Ka dans 2 2 
Eenentwintig 1 1 
Luto 1 1 
Victoria 1 1 
Jeep 1 1 
Smash'70 1 1 

Taf el tennisinterland Neder land-1 talië 
Op woensdag 10 februari aanstaande wordt in Geldrop de tafeltennisinter
land Nederland - Italig gespeeld. Dit is een officiële interland in het 
kader van de Europese competitie voor landenteams. Alle Europese landen 
doen hieraan mee. De landen zijn hierbij naar sterkte ingedeeld. Nederland 
speelt dit jaar in de le divisie, maar hoopt via winst op Italië en daarna 
met winst in de uitwedstrijd tegen het sterke Engeland, te kunnen promove
ren naar de Superliga, de allerhoogste klasse voor landenteams in Europa. 

Een team voor deze landenwedstrijden bestaat uit minimaal 2 heren en 1 
dame, die ieder een aantal singles spelen en daarnaast een heren-dubbel en 
een mixed-dubbel. De opstelling van het Nederlandse team is op dit moment 
nog niet bekend. Deze wordt ongeveer een week voor de wedstrijd pas bekend 
gemaakt. 

De interland wordt gespeeld in het tafeltenniscentrum van t.t.v. Unicum, 
Geldrop. Adres van de speelzaal is Kalanderstraat 19a, Geldrop . De zaal is 
telefonisch bereikbaar onder nummer 040-852119. 

De t.t.v. Unicum is de laatste tijd erg gegroeid, en probeert met de or
ganisatie van deze interland nog wat extra aan de weg te timmeren en meer 
promotie te maken voor de tafeltennissport. 

Aanvang van de wedstrijd is om 19.00 uur. Zaal open vanaf 18.30 uur. 

Toegangsprijs is fl. 5,00; Jeugd t/m 15 jaar betaalt maar fl. 2,50. 
Kaartjes kunnen vooraf telefonisch besteld worden bij Cees van Roosendaal, 
tel. 040-853547, waar ook nadere informatie kan worden verkregen. 

Niet vergeten 
Niet vergeten in te schrijven voor het 9e Ranontafeltennistoernooi bij 
Flash in Eindhoven. Op 28 februari komen de senioren in aktie, op 6 maart 
de jeugd. De inschrijving sluit op 5 februari. 
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