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• • llIXI~ 1) • • 
ORGAAN van de N.T.T.B. afd. BRABANT 

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

TELEFOON 04928 - 2017 

jaargang 37 nummer 4 April 1988 

Van de redakti e 

De redaktie van de Mixed is, i.s.m. het afdelingsbestuur op zoek gegaan naar 
regionale medewerkers . Op dit moment hebben twee personen hun medewerking 
toegezegd, waarvoor onze hartelijke dank. 
Dat zijn Roel van Elzakker , lid van ttv Hotak'68 uit Hoogerheide en voor een 
aantal van U be~end van de uitslagendienst in West-Brabant. 
Voor de regio Midden-Brabant zal Irenevoorzitter Wim Schuurman uit Tilburg 
de Mixed regelmatig van copy voorzien. In dit nummer vindt U al enige 
bijdragen van zijn hand. 
De redaktie is nog op zoek naar iemand uit de regio Den Bosch of Oss die 
eveneens zijn medewerking aan de Mixed wil verlenen. Hebt U interesse, bel 
dan even 04928 - 2017. 
Na deze Mixed verschijnt er e ind 
percentages en in juni nog een 
"Recreatiesport". 

mei de competitiemix ed met uitslagen en 
gedeeltelijke themamixed. Het thema is 

Wilt U over dit thema een bijdrage leveren waar ook andere verenigingen hun 
voordeel mee kunnen doen , neem dan contact op met ondergetekende of stuur Uw 
bijdrage voor 26 mei naar Johan Heurter , Langeakker 33, 5735 HD Aarle
Rixt~l. 

Rest mij U nog veel plezier toe te wensen bij het lezen van deze Mixed. 

Johan Heurter . 
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Mededelingen van het af delingsbestuur 

(en verslag van de afdelingsbestuursvergaderingen in januari, februari en 
maart) 

Op vrijdag 27 mei (aanvang 19 . 30 uur) zal de jaarlijkse afdelingsvergadering 
plaatsvinden in het Jan v. Besouwhuis te Goirle. Behalve de begroting en de 
jaarverslagen zijn er een drietal voorstellen betreff e~de de competitie van 
het afdelingsbestuur te verwachten . Betreffende de j eugdcompetitie liggen er 
voorstellen, welke in samenspraak met de regio tot stand zijn gekomen, om te 
komen tot een regionale pupillen- en welpencompetitie met teams van vier in 
West-Brabant en in de regio Eindhoven ziJn er plannen om een 
welpencompetitie op te starten. Bovendien ligt er een voorstel van de A.C.L. 
om te komen tot een recreantencompetitie. 
Het heeft overigens dit jaar bijzonder veel moeite gekost om tot een 
sluitende begroting . te komen . Aangezien de provinciale subsidie is 
weggevallen, de landelijke afdracht voor de regionale bondsburo's is 
gehalveerd en het ledenaantal behoorlijk is gedaald zijn er aan de 
inkomstenkant behoorlijke gaten gevallen . Het A.B . heeft vooral gezocht naar 
kostenbesparende maatregelen, zoals verlaging van kilometervergoeding, 
vermindering van het aantal kompetitiebulletins per vereniging (twee), het 
licentieboek slechts op aanvraag tegen betaling van Fl. 5,-- te verstrekken 
en verhoging van de abonnementsprijs van de Mixed, om zodoende zo weinig 
mogelijk aktiviteiten te hoeven schrappen. Wel is het voorstel van het A.B. 
om de afdelingstrainingen niet in haar huidige vorm voort te zetten. 
Tijdens de A.L.V. zijn aftredend Peter v. Iersel en Jos Coenen. Tot op dit 
moment heeft zich een kandidaat aangemeld: Guus v. Voesik (J . C.V.). Zij, die 
nog een kandidaat weten, kunnen contact opnemen met de voorzitter. 
Tijdens haar laatste vergadering van 1987 heeft het A.B. Johan Heurter 
benoemd tot redacteur Mixed en wenst hem veel succes toe. Bovendien wordt 
Wil v.d . Bragt bedankt voor zijn inzet in de afgelopen zeven jaren, 
Nog een praktische mededeling: het afdelingsbestuur heeft besloten dat 
volgend seizoen alle verenigingen verplicht zijn om twee keer per jaar (dec. 
en juli) teamlijsten in te leveren. 

Raymond Gradus. 

Taptoetoernooi nu landelijk 

Na het enorme succes in onze afdeling is er nu overeenstemming bereikt 
tussen het H.B en Malmberg om het TAPTOE-toernooi volgend jaar in heel 
Nederland van de grond te krijgen. Hiervoor is een landelijke werkgroep 
opgericht met als leden Ton v. Happen, Martin Verbrugge, Hans Teunissen en 
Raymond Gradus. Op afdelingsniveau zal de zaak gecoBrdineerd worden door 
Cees v . Roosendaal, Henny in 't Zandt en Hein Timmermans. Verenigingen 
kunnen zich overigens voor 15 mei opgeven bij Cees voor de tweede editie van 
het TAPTOE-toernooi. Denkt U nog aan de afdelingsfinale van het TAPTOE
toernooi van dit jaar op 7 mei te Eindhoven. Ook toeschouwers zijn welkom en 
kunnen deelnemen aan het leuke randgebeuren. 
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Luto in fraaie 

nieuwe behuizing 

Veel behuizingen heeft Luto in haar ruim 40-jarig bestaan niet gekend. Na 
enkele lokaties kwam men via de parochiezaal van de St. _Anna-parochie 
terecht in een naburige parochiezaal van de Noordhoek, nabij het station in 
de Mozartstraat, die later omgedoopt werd in Acaciastraat en waar men bijna 
30 jaren gehuisvest geweest is en waar de vereniging tot grote bloei gekomen 
is. Aanvankelijk waren er plannen om het parochiehuis te kopen en uit te 
breiden, waarvoor goede mogelijkheden aanwezig waren gezien de grote 
bijbehorende plaats, doch het parochiebestuur en de Gemeente beslisten 
anders en de grote fraaie Noordhoekse Kerk ging tegen de vlakte en moest 
ruimte maken voor grootschalige nieuwbouw; hiermede verviel ook de functie 
die het parochiehuis had en waar men slechts een beperkt gebruik van kon 
maken omdat kerkdiensten e.d. aanvankelijk nog plaats vonden in de 
parochiezaal; daarom heeft het verenigingsleven zich gedurende een beperkt 
aantal jaren op twee lokaties afgespeeld t.w. de Acaciastraat en Jacob 
Romanstraat. 
Vanwege het vandalisme waren er enkele jaren dat Luto alleen in de Jacob 
Romanstraat gehuisvest was, niettemin heeft men later toch weer een aantal 
jaren in de Acaciastraat gespeeld waar de gezelligheid nu eenmaal van 
oudsher hing en in die tijd telde men 185 leden en speelde het eerste 
herenteam zelf~ in dele divisie ('83/'84). • 
Luto is er zich altijd van bewust geweest dat de Jacob Romanstraat niet het 
juiste alternatief was om een bloeiende vereniging te worden en te blijven; 
de ongunstige situatie speelzaal - bar was hiermede debet aan, evenals het 
feit dat er geen visueel kontakt mogelijk was tussen de twee speelzalen en 
in verband met de bar was men gedwongen competitie te spelen in de kleine 
zaal. Het teruglopend ledental is hierdoor verklaarbaar. Vanaf de midden
tachtiger-jaren is men driftig aan het zoeken geweest naar een nieuwe 
geschikte accommodatie; in eerste instantie werd in verband met de financign 
alleen gezocht in de richting van het huren; tientallen mogelijkheden werden 
onder de loupe genomen doch altijd was er wel een knelpunt. In '86 was men 
bijna helemaal rond met de eigenaresse van confectieatelier Gabla aan de 
Korvelseweg, doch op het laatste nippertje koos de eigenaresse toch voor 
verkoop in plaats van verhuur. Daarna was er lang sprake van dat een 
gedeelte van de failliete drukkerij Maas in de wijk 't Zand gekocht zou 
worden, doch de eigenaar verkocht liever het hele complex in één keer en 
verkoos geen versnippering. 
Via sportschool Ooms, doe ook al jaren op het 
nieuwe grotere accommodatie, en een bestuurslid 
huidige nieuwe lokatie t.w. wolwasserij de Rooy 
en nu gedeeltelijk diende voor meubelopslag, in 
het stadscentrum. 

vinkentouw zit voor een 
kwam men op het spoor van de 
dat reeds 10 jaar dicht was 
de Jan Aartestraat dicht bij 

Het hoofdgebouw van de Rooy stond aan de overzijde en was inmiddels gesloopt 
en is nu nog een braakliggend terrein maar de bedoeling is dat er huizen 
gebouwd gaan worden; het gedeelte, waarin Luto nu haar eigen home gebouwd 
heeft, omvat 1500 m2 en Luto heeft hiervan 500 m2 in gebruik; Luto heeft 
derhalve een accommodatie gebouwd in een grote hal, een investering die 
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normaliter circa Fl. 175.000,-- kost maar die door grote zelfwerkzaamheid 
tot ongeveer de helft is teruggebracht. 
Gestart werd met de bouw in oktober vorig jaar en 5 maanden later was het 
karwei klaar. Veel leden die in het vak zitten kende Luto niet , maar 
gelukkig beschikte men over ex-bestuurslid Rene van der Weegen die als 
bouwcoBrdinator is opgetreden; er werden vaste ploegen gevormd voor 
afgebakende werkzaamheden voor de duur van het geplande karwei dat maximaal 
3 weken omvatte; zo ontstonden 6 groepen van ieder circa 5 personen die 
gedurende een bepaalde periode dag-in dag-uit intensief bezig geweest zijn; 
voorzitter Wil de Kort geeft toe dat deze opzet voor de helft geslaagd is; 
tenslotte bleef er een kleine kern van circa 8 hardwerkende leden over en 
vooral niet te vergeten ouders van jeugdleden. De start was hell moeilijk 
maar naarmate het projekt vorderde werd iedereen enthousiaster. 
De Luto-accommodatie bestaat uit 330 m2 speeloppervlakte zijnde een houten 
vloer waar bij training 11 tafels kunnen staan; de ontmoetingsruimte omvat 
80 m2 ; de kleedruimten met open douches beslaan 90 m2 - er is een inpandige 
fietsenstalling, een verwarming bestaande uit 2 units gesepareerd voor 
speelzaal en bargedeelte. Vanwege geplande sloop en nieuwbouw woningen kon 
Luto slechts een huurkontrakt gerealiseerd krijgen dat de periode augustus 
'87 tot '94 bestrijkt. 
Overigens is het pand van een particulier en Luto doet er alles aan via 
buurt- en wijkkontakten om zich een vaste plaats te verwerven, zodat de nu 
bestaande gemeentelijke plannen nog gewijzigd worden in Luto's voordeel . 
In ieder geval kon al een ledenwinst van 30 leden geboekt worden sinds begin 
maart. 
Vermeldenswaardig is dat de realisatie zonder een cent subsidie tot stand 
gekomen is. De financiering is geschied via een banklening voor 2/3 deel en 
voor 1/3 deel door eigen inbreng en een obligatielening onder leden en 
sympatisanten . Voor alle andere dan bouwwerkzaamheden was Luto's voorzitter 
Wil de Kort de coBrdinator en iniator. 
De begroting is voorzichtig en heel reegl opgesteld en beslist niet te hoog 
gegrepen , waarbij ervan uitgegaan wordt dat men over 7 jaren het pand dient 
te verlaten en dan de eigen investeringen terugverdiend heeft en hopelijk 
nog een aardig startkapitaal overheeft voor een nieuw home; deze 
gedachtengang is het uitgangspunt geweest bij het opstellen van de ~egroting 
voor nu en de komende jaren. 
Ook bij Luto denkt men aan Sport Overdag (o.a. huisvrouwen), verhuur aan 
derden, wijkaktiviteiten en N.T.T.B.-verhuur. 
Overigens hing de realisatie van dit projekt geruime tijd aan .een zijden 
draadje omdat de Gemeente geen toestemming wilde geven vanwege het 
parkeerprobleem, maar middels politieke druk en de inzet van figuurlijke 
kruiwagens ging de Gemeente na lang aarzelen uiteindelijk overstag en in 
Luto-kring hoopt men dat hetzelfde gebeurt in 1994! 

Op zondag 27 maart j.l. vond 's-middags een goed georganiseerde en 
geanimeerde receptie plaats waarbij oud-voorzitter Cees Hobbelen als 
ceremoniemeester optrad en Wil de Kort als huidig voorzitter de accomodatie
geschiedenis van zijn vereniging uit de doeken deed. De officgle opening 
geschiedde door Jan Timmermans de wethouder van Sport die op een Luto
lichtbak moet mikken met normale tafeltennisattributen waarna deze lichtbak 
aanging ; daarna kregen alle aanwezigen de gelegenheid hun felicitaties aan 
te bieden terwijl daarna nog het woord gevoerd werd door Wim Schuurman - in 
zijn functie als oud-lid en oud-bestuurslid, als huidig Irenevoorzitter, als 
voorzitter van de Regionale Kontaktraad voor Tafeltennis Midden Brabant en 
als regionaalmedewerker "Mixed", door Piet van Erp als afdelingsvoorzitter, 
door Ton Willems als voorzitter N.K.S. afd. tafeltennis, door de voorzitter 
van de buurtraad "Hoogvenne" P . van Amelsfoort en tenslotte door Wim van de 
Broek als oud-lid. 
Tevens had men enkele akties op touw 
balpennenverkoop etc.) en gedurende deze 
ontvangen inklusief de felicitatiebedragen. 

gezet (halfvloer-meter-loterij, 
middag werd bijna Fl. 2.500,--

Het kan niets anders zijn dan dat Luto een zonnige toekomst tegemoet gaat 
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gezien hetgeen het laatste half jaar gepresteerd is en ~et resultaat dat er 
zeker zijn mag en als deze bundeling van verenigingskrachten ook in de 
komende tijd gerealiseerd en zelfs nog uitgebouwd wordt dan is de tafelten
niswereld weer een attractieve kerngezonde vereniging rijker hetgeen niet 
alleen in Luto's maar in ieders belang is. LUTO •..•.•. GO AHEAD .••..... 

Wim Schuurman 

t t.v. Son en Breugel bestaat tien jaar 
Zaterdag 26 maart vierde TTV Son en Breugel haar 10-jarig bestaan met een 
receptie en een reUnie van oud-bestuursleden in De Bongerd, een ontmoetings
centrum in Son en Breugel, waar de vereniging ook haar onderdak heeft gevon
den. Met mede-oprichtster Ria Elshof en voorzitter Henny in 't Zandt blikken 
we terug op die 10 jaar. 
Omdat Toon van Lieshout het jammer vond dat er in Son en Breugel geen tafel
tennisvereniging was, nam hij het initiatief om in het pasgeopende ontmoe
tingscentrum De Bongerd een tafeltennistoernooi te organiseren voor heel Son 
en Breugel. Het toernooi werd een groot succes en van daaruit werd de tafel
tennisvereniging opgericht. Herman Kuipers, Rob des Bouvrie, Toon van 
Lieshout, Rini Scheerder en Ria Elshof vonden elkaar en verdeelden meteen de 
taken, waarmee een nieuwe tafeltennisvereniging was geboren. 
Gespeeld werd er op geleende tafels. Later werden die verkocht, maar dat le
verde weer problemen op met de eigenaar. 
Successen zijn er de laatste jaren met name van het eerste damesteam. Begon
nen in de derde klasse en nu al uitkomend in de derde divisie landelijk. Een 
grote prestatie, zeker omdat een van de dames toen ze begon alleen maar wist 
hoe je een batje vast moest houden. 
Het eerste herenteam heeft ooit tweede klasse gespeeld (Willy van 
Vroenhoven, Peter Mollen Peter Tempelaars), maar dat lijkt voor de huidige 
leden al weer lang geleden. Op dit moment speelt het vaandelteam in de 
vierde klasse. Twee zaken springen eruit bij TTV Son en Breugel. Allereerst 
de jeugdbegeleiding en ten tweede de diverse nevenactiviteiten. ' 
Voor de jeugd van 6 tot 8 jaar is er een speciale spelgroep op de 
vrijdagavond en de jeugd van 8 tot 11 jaar wordt op woensdagavond getraind 
door Truus van den Broek en Ria Elshof. In deze groepen zit met name de 
groei van ttv Son & Breugel. Op dit moment bezit de vereniging zo'n 40 
jeugdleden en 45 senioren. 
Behalve met tafeltennis houdt Son & Breugel zich ook met diverse andere 
aktiviteiten bezig. Aktiviteitsman Rob Swinkels somt op: eens per jaar 
kanogn we van Belgig naar Valkenswaard, we gaan paardrijden, een aantal 
leden trimmen op zondagmorgen, we organiseren een sportmixed en verder zijn 
er wisselende aktiviteiten als bowling, wielrennen, clubfeest, etc. 
Op de jaarlijkse welzijnsmarkt in Son & Breugel, waar ook de tafeltennisclub 
zich presenteerde, had een dame interesse om lid te worden. Niet vanwege het 
tafeltennissen, maar vanwege de leuke nevenactiviteiten. 
Ook de vele toernooien die georganiseerd worden staan bekend vanwege de 
gezelligheid. We noemen er twee, het invitatietoernooi en het kersttoernooi, 
waar ook de burgemeester van Son & Breugel, Dhr. J. Bonnier, aan deelnam. 
De grote wens van het bestuur is een eigen ruimte. Er is al kontakt geweest 
met Zonhove, een instituut voor geestelijk- en lichamelijk gehandièapte 
kinderen, over het gebruik van hun sportzaal, maar iets concreets is er nog 
niet. 
Tot slot karakteriseert voorzitter Henny in 't Zandt zijn club: "Het is een 
geze1lige vereniging, waar ad-hoc dingen georganiseerd worden". 
De redaktie van de Mixed wenst de jubilaris nog vele jaren. 

Johan Heurter. 
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Raymond Gradus erelid van t.t.v. Veldhoven 
Op haar jaarlijkse algemene ledenvergadering hebben de leden in besloten 
kring aandacht geschonken aan het 12 1/2 jarig bestaan van de 
tafeltennisvereniging Veldhoven. De voorzitter schetste in ziJn 
openingswoord een historisch beeld met als leidraad: "In 1975 begonnen op 
een avond in de week op drie tafels met enkele leden in een klein zaaltje 
tot nu in 1988 zeven dagen in de week op negen tafels en 270 leden in een 
eigen accommodatie. "Deze stormachtige ontwikkeling zou niet mogelijk zijn 
geweest zonder de inzet van vele vrijwilligers. 
Drie van hen zijn in het zonnetje gezet. 
De heer Raymond Gradus is benoemd tot erelid. Het kostte de voorzitter 
geruime tijd om een opsomming te geven van de vele taken die Raymond heeft 
uitgevoerd, van de initiatieven die hij heeft genomen en van zijn 
inspanningen om T.T.V.V. sportief op een . hoger plan te brengen. De 
vergadering bekrachtigde de benoeming met een warm applaus waarna de heer 
Gradus, zichtbaar gegmotioneerd, de leden dankzegde voor de samenwerking en 
het in hem gestelde vertrouwen. 
Twee leden vielen de eer te beurt benoemd te worden tot lid van verdienste: 
De heer Jan v. Gerwen al jaren aktief bij de realisering en het 
instandhouden van de tafeltennisaccomodatie en de heer Ed Blankers die zich 
met veel hartstocht en een niet aflatende ijver vooral de jeugd heeft 
gediend. 
Deze drie benoemingen vormde het hoogtepunt van een feestelijk getinte 
ledenvergadering. 

W. Martens. 

Bondsraad 

Op zaterdag 12 maart is er een extra Bondsraad gehouden. 's Morgens stond de 
bespreking van het Herstructureringsrapport op de agenda. Het werd een 
prettige diskussie, met als uitkomst meer autonomie voor de afdelingen, met 
name op het gebied van competitie en toernooien. Deze zaken moeten echter 
nog in concreto uitgewerkt worden. De afdelingen zullen geen 
rechtspersoonlijkheid worden, omdat anders de grip van bovenaf weg is. 
's Middags ging · het over de competitie. Allereerst de damescompetitie. De 
afdeling Brabant heeft gepleit voor een aparte damescompetitie in alle 
afdelingen. De beleidsnota op dit punt was vaag en concrete beslissingen 
zijn hier nog niet over genomen. Het voorstel over de teamgrootte, 4 spelers 
in ere- en eerstedivisie heren en verder teams van drie, werd unaniem 
aangenomen. 
De pou~egrootte wordt in de hele landelijke competitie zes. Met name Brabant 
heeft zich hier sterk voor gemaakt. Het voorstel is slechts met klein 
verschil aangenomen. 
Dan het setpuntensysteem. De afdeling Brabant heeft zich hier fel tegen 
verzet. Hier waren twee redenen voor. Ten eerste omdat op deze manier 
competitievervalsing makkelijker mogelijk is en ten tweede omdat de vreugde 
over een overwinning verdwenen is. Toch is het voorstel met 19-17 aangenomen 
voor ' de landelijke competitie. Hoewel het de , bedoeling was deze 
puntentelling ook in de afdelingen door te voeren, is dit van de baan. 
Volgens het Herstructureringsrapport wat 's morgens besproken was, zouden de 
afdelingen meer autonomie krijgen. Daarom is besloten dat de afdelingen de 
vrijheid hebben deze puntentelling wel of niet in te voeren. En het zal 



duidelijk ziJn dat het afdelingsbestuur van Brabant de oude regeling blijft 
prefereren. Voor Brabant woonden Raymond Gradus, Albert Rooymans, Jan van 
Toor, Thorn de Jonge en Nico van Erp de Bondsraadvergadering bij. 
Omdat de beslissingen van de Bondsraad al per 1 september gegffectueerd 
moeten zijn, was er een nieuwe promotie- degradatieregeling nodig. Voor de 
lopende competitie wordt die alsvolgt: 

Dames 

Eredivisie 

De kampioen speelt onmiddellijk na afloop van de competitie èèn wedstrijd 
tegen Hotak '68 om het kampioenschap van Nederland, tenzij Hotak '68 zelf 
weer als eerste eindigt. 
De teams die als zevende en achtste eindigen degraderen. 
De teams die als vijfde en zesde eindigen spelen promotie
degradatiewedstrijden tegen de kampioenen van de eerste divisie, waarbij het 
als vijfde eindigende team tegen de kampioen speelt me.t het laagste 
setpuntenaantal (zonodig worden de games meegerekend). De winnaars van beide 
wedstrijden komen het volgend seizoen uit in de eredivisie . 

le divisie 

De kampioenen spelen met de nummers vijf en zes uit de eredivisie promotie
degradatiewedstrijden om twee plaatsen in de eredivisie (zie hierboven). 
De teams die als vierde, vijfde en zesde eindigen degraderen. 

2e divisie 

De kampioenen promoveren, de teams die als vijfde, zesde en zevende eindigen 
degraderen. 

3e divisie 

De kampioenen promoveren, de teams die als vierde, vijfde en zesde eindigen 
degraderen. 

4e divisie 

De kampioenen promoveren en de teams die als laatste eindigen degraderen. 

Heren 

Eredivisie 

Het team dat als eerste eindigt speelt onmiddellijk na afloop van de 
competitie èèn wedstrijd tegen L & T om het kampioenschap van Ned7rland, 
tenzij L & T zelf weer als eerste eindigt. 
De teams die als zevende en achtste eindigen degraderen. 
Het te.am dat als zesde eindigt speelt een promotie- degradatiewedstrijd 
tegen het team dat kampioen wordt in de eerste divisie. 

le divisie 

Het team dat kampioen wordt speelt een promotie- degradatiewedstrijd tegen 
de nummer zes van de eredivisie. 
Het ' team dat als achtste eindigt degradeert en dient er rekening mee J:e 
houden dat er in de tweede divisie met teams van drie spelers wordt 
gespeeld. 
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2e divisie 

De teams die kampioen worden promoveren . 
De teams die als tweede eindigen spelen een promotiewedstrijd tegen elkaar 
om één plaats in de eerste divisie. 
De teams die promoveren dienen er rekening mee te houden dat er in de eerste 
divisie met t eams van vier spelers wordt gespeeld . 
De nummers drie tot en met acht blijven in de t weede divisie . 

3e divisie 

De numme r s één to t en met vijf p r omoveren naar de tweede divisie . 
De nummers zes tot en met acht blijven in de derde divi.sie. 

4e divisie 

De nummers één tot en met zes promoveren naar de derde divisie. 
De nummers zeven en acht blijven in de vierde divisie . 

Se divisie 

De twaalf kampioenen spelen om zes 
kampioen die geMindigd is met het 
kampioen die geMindigd is met het 
sets meegerekend), enz ..... 

plaatsen 
hoogste 
laagste 

in de derde divisie, waarbij de 
punten t otaal speelt tegen de 

puntentotaal (zonodig worden de 

De nummers twee tot en met vijf gaan over naar 
De nummers zes tot en met acht degrade r en. 

de vierde divisie . 

Eerste Jan Wassing Sportprijs voor Irene 
Op dinsdag 29 maart j.l . vond i n Sporthal de Blaak een sportparty plaats 
voor de Tilburgse Sporters/sters die in 1987 een bijzondere prestatie 
verricht hadden . Er was voor een leuke entourage gezorgd terwijl . de avond 
opgefleurd werd door enkele demonstraties van de gezamenlijke Tilburgse 
gymnastiekver enigingen terwijl verder o . a. op het programma stond: 
bekendmaking Tilburgse Sportprijs door de voorzitter van de Tilburgse 
Sportraad de heer Frans Timmerman alsmede uitreiking van de Jan Wassing 
Sportprijs door de heer R. Gimbré r e . 
Behalve de vele Tilburgse Sporters/sters die afkomst i g waren uit vele takken 
van sport en die allen persoonlijk van wethouder Jan Timmermans een bewijs 
van bijzondere waardering ontvingen, waren aanwezig de loco- burgemeester, 
enkele wethouders en raadsleden , de Tilburgse Sportraad alsmede de pers en 
Radio Tilburg . Ook het eerste damesteam van Irene, dat in 1987 het nationale 
bekerkampioenschap behaalde , kreeg een oorkonde uitgereikt . 
De bekendmaking van de Tilburgse Sportprijs kwam te vervallen omdat dit 
reeds geschied was tijdens de gala- avond in de Stadsschouwburg aangeboden 
aan de scheidende burgemeester Letschert vorige week dinsdag die persoonlijk 
de Tilburgse Sportprijs overhandigde aan judoka Irene de Kok en er . tevens 
aan toevoegde dat hij op goud rekent in Seoul . 
De Jan Wassingprijs is vorig jaar in het leven geroepen door een aantal 
ondernemers van het industrieterrein Loven en wordt voortaan jaarlijks 
uitgereikt. Criterium voor toekenning is dat de vereniging zich 
verdienstelijk moet hebben gemaakt op sporttechnisch , bestuurlijk en/of 
organisatorisch gebied. 
Het betreft een geldprijs van Fl . 2 . 500 ,--. 
Er waren drie genomineerden t . w. sportclub Sarto , Honk- en Softbalclub 
Tilburg alsmede Irene . 
De Heer R. Grimbrére maakte rond 21.00 uur bekend dat 

de eerste keer de Jan Wassingprijs Irene was die voor 
het tenslotte ttv 
in onvangst mocht 



nemen; behalve een kopie van de reeds verrichte bankoverschrijving kreeg 
voorzitter Wim Schuurman een oorkonde uitgereikt waarvan de tekst luidde: 

Jan Wassing Sportprijs 1987 

uitgereikt aan Tafeltennisvereniging Irene . De prijs wordt uitgereikt als 
waardering voor de organisatorische verrichtingen in 1987 . Hierdoor heeft 
Irene zorggedragen dat door velen deze tak van sport met enthousiasme 
beoefend kan worden . De sport i eve prestaties van de hele vereniging zijn een 
afspiegeling van enthousiasme en kwaliteit waarmede gewerkt is . 

In zijn dankwoord benadrukte voorzitter Wim Schuurman dat deze prijs door 
hem meer gezien wordt als een e r kenning dan als een stimulans, want op 
dezelfde weg doorgaan doen wij toch wel en het is toch bijzonder leuk dat 
dit vrijwilligerswerk op een kwalita t ief hoog peil door het Irene- bestuur 
met haar diverse kommissies op deze wijze in de publicitaire schijnwerpers 
komt te staan . Hij wond er geen doekjes om dat dit af en toe echt nodig is 
temeer daar normaliter tafeltennis toch niet de gr ote koppen haalt of het 
moet alleen op technisch niveau zijn . 
Daarna vond een interview plaats met Frans van de Nieuwenhof van het 
Nieuwsblad alsmede met Radio Tilburg waarop Irene ' s voorzitter ook elke 
zondag in het sportprogramma te beluisteren is . 

De gezamenl i jke ondernemers van het industrieterrein Loven hebben een 
stichtingen het leven geroepen genaamd : Lofore hetgeen betekent Loven For 
Ever en als men dan bedenkt dat Irene vrede be t ekent en het bestuur achter 
de kreet staat : Irene For Ever dan is de konklusie dat er sprake was van 
een uits t ekend ambitieus duo t . w. prijsgever en prijsontvanger. 
Langs deze weg wil het I r ene bestuur nogmaals de Stichting Lofore heel 
hartelijk dankzeggen voor de toekenning van de Jan Wassing- prijs , terwijl 
het voor de hele vereniging een aansporing dient te ziJn om op het 
ingeslagen pad : "recreatie- en topsport onder uitstekende kwalitatieve 
kondities zowel overdag als s ' avonds " door te gaan . 

Landelijke recreatieve Sportdag 

een schot in de roos 
Voor de eerste maal bood de N. T . T . B. een recreatieve sportdag aan in de 
fraaie Veluwehal in Barneveld en wel op 19 maart j . l . 
Deze dag was met name bedoeld voor de basisleden - de zgn . recreanten - een 
tot op heden weinig aan de bak komende groep in het tafeltenniswereldje
maar dat zal en moet snel veranderen gezien de maats,chappelijke 
veranderingen en vergrijzing van onze bevolking en wie daarop niet tijdig 
inspeelt vist sportief gezien achter het net . De bedoeling was dat iedere 
afdeling een team van totaal 15 personen op de been zou brengen, gesplitst 
in een A- team van 8 en een B-team van 7 personen . 
Helaas is daar niet zoveel van terecht gekomen en de niet aanwezige 
afdelingen hebben een kans voor open doel gemist . 
Gezien de zeer goede kontakten met Will van Zoelen en de bekendneid van 
Irene ' s bloeiende recreantenafdeling alsmede het niet op de been kunnen 
brengen van een afdelingsteam - geen goede beurt overigens van onze af deling 
- mocht Irene met een eigen team verschijnen en dat heeft men in Barneveld 
geweten ! 
Zoals ook dikwijls met een feest het geval is, viel er ook veel plezier te 
beleven aan de voorbereidende periode . Toen het Irene-team bekend was, bleek 
er zo veel belangstelling te bestaan dat uiteindel~jk een Belgische bus 
gecharterd is - dit vanwege de prijs - ; Irene was derhalve met 60 personen 
aanwezig in Barneveld . Er was zelfs een trainingsavond voor het volleybal 
belegd enkele weken tevoren maar gezien het volleybalresultaat had dit geen 
vruchten afgeworpen; de zondag ervoor was het hele team present op de 
Tilburgse bowlingbaan om het bingobowling te spelen en deze trainingsstage 
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heeft wel zin gehad gezien de bowlingscore, want de le bingo was voor Irene 
A en de tweede bingo voor Irene B, weliswaar in een a ndere groep. Er was 
netjes geregeld dat alle 15 Irene-deelnemers/sters in een kèurig joggingpak 
van Nouwens Plafonds uit Oisterwijk, alsmede vanzelfsprekend in Irene-shirt 
rondliepen, hetgeen ook gold voor de coach Wim Smeekens die bovendien nog 
voorzien was van de Flair-coach-pet! 
De niet aanwezige prijs voor de beste presentatie qua outfit zou beslist met 
straatlengten voorsprong bij Irene terecht gekomen zijn. 
En als onder recreanten verstaan wordt personen van 35 jaar en ouder dan zou 
ook hier de prijs Irene ten deel gevallen ziJn gezien de 
leeftijdssamenstelling van onze ploeg, want wij waren de echte recreanten 
zo.wel qua instelling als tafeltennisverleden en leeftijd die overigens niet 
aan het papier toevertrouwd zal worden. Maar niet gezeurd over deze niet 
behaalde prijzen want het is een grandioze dag geworden ~ 
Vergezeld van een ingehuurde fotograaf alsmede een videograaf en uitgedost 
met spandoeken vertrok de bus , gevolgd door een paar personenwagens, op 
zaterdag 19 maart j.l. om stipt 08 . 00 uur van station Tilburg richting 
Barneveld in een druilige regen! Hoe dichter men Barneveld nad~rde, hoe meer 
de stemming erin kwam en enkele malen werd het Irene-klublied aangeheven dat 
op papier in de bus uitgedeeld was. Ook de kreet "het geeft niet met welke 
bal , Irene wint in de Veluwehal" was niet van de lucht . 
Organisatorisch zat het allemaal heel goed in elkaar , was de unanieme mening 
in het Irene-kamp; voor de middag stond voor ons bowlen alsmede tafeltennis 
II (lange tafel, zig-zag-tafel, daltafel, dijktafel en korte tafel) op het 
programma. Volgens de coach is ons verlies te wijten aan de middagpauze 
waarin sommigen het bier rijkelijk lieten doorkomen terwijl de typische 
Tilburgse kruiden-likeur Schrobbelèr - clandestien in de sporttas meegenomen 
- voor de finishing-tou~h zorgde! Na de middagpauze eerst volleybal en 
ondanks een oefenavond enkele weken eerder en een aanvankelijk behoorlijke 
voorsprong werd een verpletterende nederlaag geleden ; ondanks drukke gebaren 
van de coach en veel wisselingen kon het getij niet gekeerd worden hetgeen 
volgens hem aan de drank lag, maar achteraf is het gemakkelijk praten. 
Tenslotte stond tafeltennis I op het programma en hier scoorden WlJ weer 
naar behoren hetgeen te begrijpen is als vermeld wordt dat dit weer het 
normale tafeltennis het dichtst benaderde. 
Stipt om 16.00 uur zat het sporten erop en werd een aanvang gemaa.kt met de 
prijsuitreiking; voor de meegekomen jeugd waren er vele nevenactiviteiten 
georganiseerd en iedereen in het senioren Irene-kamp was verbaasd omdat men 
de hele dag de jeugd niet gezien had terwijl bovendien vijf bekers bij de 
Irene-jeugd terecht kwamen omdat men bij de tafeltennisvormen in 
wedstrijdvorm gewonnen had. In het programmaboekje stond vermeld dat niemand 
zich behoefde te vervelen en inderdaad dit was zeer juist; voor de jeugd van 
4 - 12 jaar een speciale speel- en knutselruimte; het zwembad was open van 
11.00-13.30 uur; van 12.00-14.00 uur bowlen; van 12 . 00-13.00 uur tafeltennis 
en volleybal; om 13.15 uur een tafeltennisdemonstratie door Bert van der 
Helm en Melissa Muller; kennismaken met een tafeltennisrobot; oplossen van 
een rebus; tafeltennisbalonnenwedstrijd, videohoek; informatie en 
propagandastands; dit alles gratis voor de jeugd en supporters dus met recht 
behoefde niemand zich te vervelen! 
Zoals eerder in dit artikel vermeld de organisatie had het perfect voor 
elkaar. Daarna volgde de prijsuitreiking voor de deelnemende ploegen, 
waarbij voor Irene een derde - overigens zeer fraaie - prijs was weggelegd. 
Na nog wat te hebben nagekaart en het zingen van enkele (strijd)liederen en 
het maken van de officH!le teamfoto werd tegen 17 . 00 uur zeer voldaan de 
terugtocht aanvaard. In de Barrière nabij Oss werd nog een stop ingelast 
omdat men blijkbaar nog niet voldoende vocht had binnen gekregen op deze 
dag. lntussen had de Irenemanager van deze dag Ria Smulders zeer attent 
gezo~gd voor een leuke attentie voor ieder teamlid in ~e vorm van een roos 
terwijl de jeugd een snoepzak kreeg. Het zijn dikwijls de kleine dingen in 
het leven die zo'n positieve indruk en uitstraling hebben en hier heeft onze 
Ria een groot gevoel voor! 
Overeenkomstig het schema was de bus om 20.00 uur in Tilburg waar deze dag 
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overigens nog niet ten einde was; ruim 40 personen togen nog naar de kantine 
van ons fraaie Sportcentrum om aldaar te genieten van het afdraaien van de 
video-film waarbij de op- en aanmerkingen natuurlijk niet van de lucht waren 
en waarbij de coach nog wat kritiek te verduren kreeg omdat spelers/sters nu 
zelf met eigen ogen konden zien hoe op de dag geacteerd was; intussen was 
ook gezorgd voor een kop soep en koude schotel en rond 22.00 uur keerde 
iedereen huiswaarts, zeer voldaan maar velen ook behoorlijk afgepeigerd en 
vele spiertjes zullen nog wel enkele dagen een' beetje tegen gestribbeld 
hebben. 
Tijdens de terugreis zette Ans van der Weegen de voorzitter in het zonnetje 
met een rijm vanwege zijn 12 1/2 Irene-lidmaatschap - is intussen 13 1/2 
jaar maar beter laat dan nooit- en kreeg de Schuur un meske (een meisje voor 
de niet-Tilburgers) voor de bar aangeboden en gezien de wulpse vormen van 
dit meisje zal dit de bar geen windeieren leggen en is dit een klassiek 
voorbeeld dat de leden ook indirekt een positieve invloed op het bargebeuren 
kunnen uitoefenen. Ton, de man van Ans, vond dat hij niet achter kon blijven 
en voerde een heel geestig sketchje op over het hoe en waarom zijn vrouw Ans 
zich zo nodig bij Irene moest aansluiten! Brullen , gieren en lachen. maar 
gezien de hilariteit hebben beiden er helemaal geen spijt van, hetgeen 
overigens gelukkig voor heel veel leden geldt en zeker voor onze zeer 
welvarende aktieve recreantengroep! 
In Irene-kring wordt van harte gehoopt dat deze dag een vervolg krijgt en 
een jaarlijks evenement wordt; een beetje teleurgesteld was men door de 
subsidieafwijzing van de afdeling waar men zelfs nog niet gedacht had aan 
het beschikbaar stellen van wat consumptiebonnen voor het Irene-team dat de 
afdeling vertegenwoordigde en waarmede men dan een goede beurt gemaakt zou 
hebben! 
Deze dag was organisatorisch zeer geslaagd, niettemin zijn enkele zaken voor 
verbetering vatbaar en toegezegd is dat het positief kritisch ingestelde 
Irene van zich zal laten horen in de hoop een positieve bijdrage aan de 
editie 1989 te kunnen leveren. 
Commissie Stimulering Tafeltennis Deelneming (STD) hartstikke bedankt voor 
de zeer geslaagde recreatieve sportdag! 
En onze Ria voor het opnemen van dit initiatief! 

Wim Schuurman. 

EK taf el tennis 
Hoewel de Nederlandse afvaardiging op het EK tafeltennis in parijs goed . 
gepresteerd heeft, overheerst toch de teleurstelling. De vroege 
uitschakeling van Bettine Vriesekoop en het niet voldoen aan de NOC-eis door 
Paul Haldan zorgden voor een domper. Toch heeft met name Paul Haldan een 
schitterende prestatie geleverd. Vooraf leek een halve finaleplaats 
onmogelijk, maar eenmaal op toeren leek de ex-Roemeen de Europese top dicht 
benaderd te zijn. Na een simpele winst op de ' Fransman Mommesin won Haldan in 
de 2e ronde met 3-0 van de nr. 12 van Europa, de Hongaar Zolt Kristen, om 
vervolgens in een slopende partij te winnen van de Engelse noppenspecialist 
Carl Pl!ean. In de kwartfinale wachtte tenslotte de 18-jarige West-Duitser 
JSrg Rosskopf, waar Haldan in de kwartfinale van het EC II toernooi nog in 
twee games van gewonnen had. Nu waren de rollen omgekeerd . . Rosskopf speelde 
een haast- foutloze partij en liet Haldan kansloos achter: 16-21, 11-21, 6-
21. Het wachten is nu op het NOC. Mag Haldan wel of niet naar Seoul? Het zou 
voor het Nederlandse tafeltennis een goede zaak zijn als het Nederlands 
Olympisch Commite snel ja zegt. 
Het Nederlandse herenteam, bestaande uit de L & T - spelers Paul Haldan en 
Ron en Henk van Spanje is kampioen van de B-landen geworden en daarmee 
gepromoveerd naar de hoogste categorie. Over twee jaar mogen de Nederlandse 
heren zich in GBteborg meten· met de 12 sterkste landen van Europa. 
De enige Brabantse deelneemster was de Stiphoutse Patricia de Groot . In de 
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eerste ronde won ze van de Noorse Blikken in 4 games, maar in de Ze ronde 
trof ze de Hongaarse titelverdedigster Batorfi. In 4 - games werd Patricia 
uitgeschakeld. Van de vier L & T spelers bereikte Paul Haldan de 
kwartfinale (zie hierboven), maar de overige drie werden al in de eerste 
ronde uitgeschakeld. Toch was Ron van Spanje tevreden. In de 
kwalificatiewedstrijden won hij van Joey Bailey uit Guernsey en van de Ier 
Jim Dill. Daarna was de Tjechische kampioen Jiri Javurek in 4 games te 
sterk. 
Bart van Haren stelde teleur met een 
Fransman Chila. Henk van Spanje 
Joegoslavische kampioen Primorac. 

3-0 nederlaag tegen 
tenslotte verloor met 

de onbekende 
3-1 van de 

In de dubbelspelen bereikten bij de 
achtste finales, evenals Mirjam 
gemengd dubbel. 

heren Paul Haldan en Henk van Spanje de 
Kloppenburg en Henk van Spanje in het 

Taveres Spierpijntoernooi 

Op zaterdag 12 maart heeft de Eindhovense studenten tafeltennisvereniging 
Taveres haar jaarlijks spierpijntoernooi georganiseerd. 
Ondanks het erg kleine aantal inschrijvingen - slechts 5 teams van 6 á 8 
personen - is het toch een geslaagde dag geworden . Op dit toernooi, waar 
gezelligheid voorop staat, "bestreden" de teams elkaar op de volgende 6 
sporten : volleybal, badminton, cross, zaalkorfbal, touwtrekken en jeu de 
boules. Vanwege het slechte weer werd voor de middag de laatste sport 
vervangen door triple-tafeltennis. Dit wordt gespeeld door 2 teams van 3 
personen met een batje per team . De spelers slaan de bal om de beurt en 
geven het batje dan door aan de volgende speler. Deze nieuwe "sport" gaf 
aanleiding tot dolle situaties . 's Middags bleef het droog en kon het jeu de 
boules buiten doorgaan. Na afloop werden de priJzen, voor elk team een 
vlaai, volgens gewoonte onmiddellijk soldaat gemaakt . 

Eindstand: 1. Taveres 
2. Deurne 
3 . Bladel 
4 . Taveres / Smash '73 
5. Smash 1 73 

Marcel van Laarhoven. 

Grandioze recreantenhappening 
Irene kent een zeer bloeiende recreantenafde ling die uitermate aktief is en 
veel ontmoetingen organiseert tegen zowel recreanten van n.t.t.b.- als niet-
n.t.t.b.-verenigingen voornamelijk gesitueerd zijnde in de Regio . Midden 

Brabant. 
De belangstelling hiervoor is zelfs zo groot dat ook hier gewerkt wordt met 
enkele niveau's zoals bij trainingen het geval is. 
Alles geschiedt op basis een keer thuis en een keer uit en zijn beide 
partijen enthousiast dan vindt in het volgende seizoen een herhaling plaats. 
Op deze WlJze hebben de Irene-recreanten in 1987 ongeveer een dozijn 
ontmoetingen voorgeschoteld gekregen. Omdat deze aangeknoopte kontakten in 
bijna alle gevallen tot een suksesvolle ontmoeting geleid hebben, werd in 
Irene-kring het plan opgevat om voor de eerste keer eens een 
recreantentoernooi te organiseren met voornamelijk spelers/sters van 
verenigingen waarmede in de afgelopen jaren een goed kontakt opgebouwd was. 
Dat er een gat in de markt was op dit gebied en dat er van recreantenzijde 
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wel belangstelling zou bestaan, stond bij voorbaat als een paal boven water 
maar dat het zo'n fantastische happening zou worden waarbij de tij"dspanne na 
het toernooi te vergelijken viel met carnaval, dat had niemand voorzien. Op 
6 maart vond dit toernooi plaats dat open stond voor recreanten en voor 
5e/6e klassers van n.t.t.b.-verenigingen alsmede bevriende niet n.t.t.b.
verenigingen waarmede de Irene-recreantenafdeling kontakten onderhield. 
Bij de heren waren er twee groepen t . w. van 16 tot 35 jaar alsmede 36 jaar 
en ouder; deze indeling gold ook voor de dames en de 5e/6e klassers speelden 
door elkaar zonder klasse-onderscheid; alles in de vorm van meerkampen met 
5,6 of 7 spelers/sters terwijl de nummers 1 en/of 2 overgingen naar de 
vervolgronde volgens het k.o.-systeem. Het inschrijfgeld was slechts Fl. 5,
Zie hier de ingredignten welke geleid hebben tot een weergaloze dag die 
zeker herhaald zal worden. En als je als vereniging ook nog de service geeft 
door de trein-reizigers op het station af ·~ halen en naar het Sportcentrum 
te brengen, ja dan kunt U een beetje begrijpen welke sfeer aanwezig was, 
want men moet het echt meegemaakt hebben om er over te kunnen praten! 
Wie waren de deelnemers/sters? B.S . M. met 15 personen, Woensele Heide met 
16, Limburgia uit Weert met 9, Bladel met 2, Breda met 2, Red.Star '58 met 
2, Reflex uit Oosterhout met 1, Sterrenboys uit Horst met 9, Waalwijk met 2, 
de Vrolijke Meppers uit Oisterwijk met 8, twee Tilburgse vriendenklubs 
genaamd N.Z.M.R. en M.F.T. met ieder 7 person1=n en tenslotte de 
organiserende vereniging met 31 personen en tenslottè nog wat eenlingen 
hetgeen het totaal bepaalde op zo'n 125 deelnemers/sters, die om 10.30 uur 
aan de slag konden op liefst 19 tafels. De hele dag is er driftig gesport en 
om 18 . 45 uur vond de prijsuitreiking plaats. Gezegd dient te worden dat er 
voor zeer mooie prijzen gezorgd was, liefst 4 per categorie, in totaal 
derhalve 16 prijzen met daarnaast nog de ingestelde wisselprijs. Hierbij 
werd het aantal behaalde prijzen geralenteerd aan het aantal deelnemers per 
vereniging zodat het geen uitgemaakte zaak was dat de vereniging me~ de 
meeste prijzen de wisselbeker in ontvangst kon nemen. Niettemin ging deze 
keer deze vlieger wel op want de wisselprijs bleef thuis bij Irene . 
Bovendien waren er voor de grap enkele aanmoedigingsprijzen voor o . a. de 
minst scorende hetgeen veel hilariteit veroorzaakte en zeer sfeerbevorderend 
uitpakte. Het was dan ook niet verwonderlijk dat velen bij het naar huis 
gaan o.a. Frans Josef Becx - de initiator - persoonlijk bedankten, evenals 
Ria Smulders min of meer de spil van de Irene-recreantenafdeling! Iedereen 
ging zeer voldaan naar huis hetgeen ook gold voor de toernooileiding 
bestaande uit Wim Smeekens en Ad van de Maat. 
Voor de statistieken volgen hieronder de uitslagen: 

Dames A Dames B 
1. M. v. Ho off Irene D. v.d. Put B. S. M. 
2. A. Hultermans Irene T. van Grinsven Irene 
3. T. Pijnenburg Irene c. Ely Limburgia 
4. J. Kollau Irene J. Vugts Irene 

Heren Recreanten Heren 5e/6e klasse 

1. J . v.d. Pol Irene Fr. Ebels Limburgia 

2. K. v.d . Loo Vrolijke Meppers c. Meijeren B. S.M. 

3. M. de Win Irene St. Berendsen Waalwijk 

4. W. Oerlemans Irene H. Vroemans Weens.Heide 

De aanmoedigingsprijzen kwamen in handen van: T. Gruntjens Sterrenboys -, 
W. v.d. Wals Woensele Heide, P. in 't Zandt - Sterrenboys en S . Paar B.S.M. 

Verenigingsprijs: 1. Irene 2. Limburg ia 3 . Woensele Heide 
Voor de volgende uitgave staat de organisatie voor een krachttoer want 
hoeveel personen zich dan zullen aanmelden na dit grandioze sukses is bij 
benadering niet te zeggen! 

Wim Schuurman - Regionaal medewerker Mixed. 
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Tafeltenniskamp Ravenbos te Schimmert 
Tafeltennisvereniging "Schimmert Moonen" organiseert dit jaar voor de elfde 
keer het trainingskamp RAVENSBOS. De eerste week is van maandag 1 t/m 
zaterdag 6 augustus en de tweede week van maandag 8 t/m zaterdag 13 
augustus. 
Dit trainingskamp is voor iedereen (leeftijd 10-22 jaar) ongeacht zijn/haar 
nivo. 
Nadat de inschrijvingen binnen zijn worden de groepen, welke uit 8 personen 
bestaan, op sterkte geselecteerd. Iedere groep krijgt een vaste trainer en 
krijgt bovendien ook een training van een gasttrainer. · De gasttrainers zijn 
dit jaar Mok Kasah, waar Bettine Vriesekoop onlangs nog van verloor en Shang 
Kong Wa. Beide spelers maken deel uit van de Chinese selectie. 
Er wordt per dag 8 uur getraind (tafeltennis en conditie), waarvan het 
merendeel uit tafeltennistraining bestaat. Verder vindt er_ ook training 
plaats m.b.v. een tafeltennisrobot en worden video-opnamen van trainingen 
gemaakt, welke later door de trainer met de groep worden bekeken en 
geanalyseerd. 
Voor Fl. 215,-- per week wordt je getraind door gediplomeerde trainers (o.a. 
Louis van Dick (Kluis), Renè Ruyschop, Frans Bork, Anco Balfoort 
(Schimmert), Vincent Jansen (ATC), Leon de Kok (Markiezaat) en Adriaan 
Schellekens (Budilia+Taveres). 
In de prlJS is inbegrepen de trainingen, volpension in de voormalige 
kostschool van het Oblatenklooster Ravensbos. 
Verder is er behalve wat zakgeld, een goed humeur en een goede instelling 
niets vereist. 
Indien je nog meer inlichtingen wilt hebben of 
dan even contact op met Adriaan Schellekens, 
Budel tel. 04958 - 3138 of met Renè Ruyschop, 
Schimmert tel. 04404 - 1675. 

een inschrijfformulier, neem 
Dr. Kuyperstraat 18, 6021 XD 
Rooseveltstraat 74, 6333 EE 

De sluitingsdatum van inschrijvingen 
per week geplaatst worden en uiteraard 
eerst maalt. 

is 15 mei. Slechts 80 personen kunnen 
geldt hier wie het eerst komt het 

Preventief Sport Medisch Onderzoek 

Factoren die een verantwoorde beoefening van de tafeltennissport mogelijk 
maken. 

Factoren die van invloed zijn 
(tafeltennis)sport z1Jn: 
sportkeuring, trainingsinvloed, 
klimaatsinvloeden, warming-up, 

op een verantwoorde beoefening van de 

akkomodatie en materiaal, 
uittrainen en discipline. 

1. SPORTKEURING: PREVENTIEF SPORT MEDISCH ONDERZOEK (P.S.M.O.) 

Sporten doe je voor je plezier. Het lijkt op het intrappen van een open 
deur. Dat is het niet, want elk weekeinde weer ervaren vele duizenden dat 
sport beoefenen ook schaduwkanten heeft. 
De gevolgen van blessures staan immers haaks op dat sportplezier. Blessures 
zijri niet altijd te vermijden, maar dat is wat anders dan altijd niet te 
vermijden. 
Als sportlieden goed ge~nformeerd worden over hun lichamelijke 
mogelijkheden, hun schoeisel, zaken als (rekkings)oefeningen ter voorkoming 
van spierblessures, voeding, hygigne, enz. is het aantal blessures terug te 
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dringen. 
Trainers hebben daarin een taak maar vooral ook de arts-en, zeker de artsen" 
die een sporter zien op het sportkeuringsbureau. Het huidige systeem van de 
medische sportkeuring staat de arts echter niet toe veel tijd uit te trekken 
voor die adviserende taak. In de loop van 1985 is dat veranderd. 
Niet het (meestal) goedkeuren of (soms) afkèuren zal dan nog centra?l staan 
bij wat nu nog de medische sportkeuring heet. Zelfs de naam keuring 
verdwijnt om plaats te maken voor het periodiek Preventief Sportmedisch 
Onderzoek (P.S.M.O.) 

LEEFTIJDSGROEPEN BIJ HET P.S.M.O. 

Sportbeoefenaars worden 
verdeeld: 

om medi~he redenen in drie leeftijdsgroepen 

TOT 18 JAAR: hiervoor is het P.S.M.0.-J ontwikkeld; jongeren tot 18 jaar 
kunnen bij het P.S.M.0.-bureau terecht als zij geen sportmedisch advies 
van de schoolarts hebben gekregen. 
Deze jongeren worden altijd geheel onderzocht en krijgen een sportmedisch 
advies. 

- VAN 18 JAAR TOT EN MET 40 JAAR: hiervoor is het P.S.M.O. ontwikkeld. 
De basis van dit P.S.M.O. is een uitgebreide sportmedische vragenlijst. 
Deze vragenlijst is zo samengesteld, dat de arts op het P.S.M.0.-bureau 
aan de hand van de antwoorden kan bepalen of er mogelijke problemen zijn. 
Lijken die er niet te zijn, dan blijft het bij dit schriftelijk onderzoek. 
Er vindt dus al een schifting plaats, waardoor er meer tijd vrijkomt voor 
degenen voor wie nader lichamelijk onderzoek wel gewenst is . 
Dit onderzoek is gericht op afwijkingen, die problemen kunnen geven in de 
tak(ken) van sport die de sporter beoefent. 

- OUDER DAN 40 JAAR: hiervoor is het P.S.M.O. ontwikkeld. 
Het P . S.M.0.-S is alleen geschikt voor sportbeoefenaren in deze 
leeftijdskategorie, die al enige jaren regelmatig sporten. Zij krijgen het 
advies naar een Sportmedisch Adviescentrum (S.M.A.) te gaan. Deze sporters 
krijgen altijd een lichamelijk onderzoek en een sportmedisch advies. 
Bij jongeren tot 18 jaar en ouderen vanaf 40 jaar vindt dus geen schifting 
vooraf plaats via een vragenlijst . • 

NIEUW: SPORTTAK-GERICHTE ADVISERING 

Iedereen die op het P. S.M.0.-bureau of het S.M.A. komt voor lichamelijk 
onderzoek, krijgt sporttak-gerichte adviezen ter verbetering van leef- en 
sportsituaties. (Zie voorbeelden) 

Deze adviezen worden in overleg met de sportbonden vastgesteld. Aan de 
sporter wordt overgelaten of hij/zij de adviezen opvolgt. 
Een kwestie van eigen verantwoordelijkheid dus. 
Alle sporters ontvangen schriftelijke voorlichting over onderwerpen als 
roken, voeding, alkohol, medicijngebruik, warming-up, rekkingsoefeningen en 
der gelijke. 

KENNIS EN KWALITEIT OP EEN HOOG PEIL 

Om te bevorderen dat de onderzoekend arts ook weet waarover hij/zij 
adviseert, zullen na- en bijscholingscursussen gegeven worden. 
Kennis van de meest beoefende takken van sport en de belasting daarvan op 
bijvoorbeeld pezen, spieren en gewrichten zal daarbij centraal staan. 
Het Nationaal Instituut voor de Sportgezondheidszorg (N.I.S.Z.) bewaakt de 
kwaliteit van deze nieuwe P.S.M.0.-opzet. 
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2. TRAININGSTOESTAND 

Veel sportletsels ontstaan doordat de speler teveel risico neemt t.o . v. zijn 
trainingstoestand en geoefendheid . 
Vaak zien we in een sportvereniging dat leden veel te snel tot wedstrijden 
worden toegelaten . 
Hun spelniveau en geestelijke conditie 
daartoe in staat ZlJn . Dit kan tot 
teleurstellingen leiden . 

ziJn nog niet zodanig, dat zij 
blessures maar vooral tot 

We hebben in het vooraf gaande al gezien dat het lichaam zich 
aan de hoge eisen die sportbeoefening aan het organisme stelt . 
kost echter tijd en wanneer t e hoge eisen worden gesteld 
voldoende aanpassing heeft kunnen plaatsvinden komen er 
blessures die dikwijls zeer langzaam en moeilijk genezen. 

kan aanpassen 
Dit aanpassen 
zonder dat er 
brokken, n . l. 

Dit geldt echter niet alleen voor spelers die nog geen goede konditie hebben 
kunnen opbouwen , maar ook voor spelers die een goede konditie hadden , maar 
die door ziekte of een blessure een tijd uit de rou latie zijn geweest en zo 
snel mogelijk weer willen acteren op het niveau waarop ze waren . 
Een leider zal dikwijls een remmende invloed op zijn spelers· moeten hebben 
om te voorkomen dat ZlJ in hun enthousiasme zichzelf voorbij rennen en 
daardoor in de p r oblemen komen . 

bron : clubblad van ttv Attaque uit Sint-Oedenrode . 

Jeugdcup T~C.S. 
Op donderdag 5 mei (bevrijdingsdag) organiseert T . C. S . voor de sterkste 
Westb r abantse jeugd meerkampen . De sterkste 12 jongens en 12 meisjes spelen 
op deze dag onderlinge wedstrijden om uit te maken , wie aan het einde van 
dit seizoen zich de sterkste mag noemen . 

- Deelname is op uitnodiging . Selektie is verricht door dhr . P. Theuns en P . 
Kil. 

- Spelsysteem : Eerst wordt een zeskamp gespeeld . Nummer één en twee komen in 
een finale-vierkamp , waarbij de reeds gespeelde , onde r linge wedstrijden 
gehandhaafd blijven . 

- gespeeld wordt op 4 tafels . Zaal open om 9 . 30 uur . 
Aanvang der wedstrijden om 10 . 30 uur ; einde rond 17 . 00 uur . 

- INDELING : Meisjes Jon gens 

E . Noor Ho tak M. Heeren Backhands 

H. Heeren Ho tak T . Vogelaar TCS 

J . Meeus Ho tak R. v . Gurp Belcrum 

M. Schoone v. Versa '51 E . Oerlemans TCS 

T . Vanhees Ho tak M. Maat en TCS 

A. Kwak T!inaka D. Marcovic Belcrum 

P. Meeus Ho tak T . Jansen Ho tak 

B. v . Zundert v. Versa ' 51 M. v . d . Borst Backhands 

s. Wildeman Ho tak J . Huigen Ho tak 

I. v. Zundert v. Versa 1 51 M. 'V . Opstal Belcrum 

J. de Poorte Tanaka H. Buij s Ho tak 

P. Dam v. Versa '51 J . Hessels v.v. ' 51 

res . M. Wit hagen TCO M. v. Loon Ho tak 

c. v . Peer v. Versa ' 51 H. v . d . Gaarden v.v. '51 
I. de Jong Tanaka F. v . Gils Belcrum 

J . Soffers Ho tak E . Burgers Markiezaat 

M. Legra Sios R. Ver schuren Tanaka 
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Gespeeld wordt in de zaal van ttv T.C.S., gymzaal Westdam 19 Steenbergen. 
Tel.nr.: 01670 - 65579 

· Ook dit jaar rekenen we weer op sportieve en mooie wedstrijden. 

het bestuur van T.C.S. 

Nieuws in ' t kort 

De algemene ledenvergadering van de afdeling Brabant is op vrijdag 27 mei om 
19.30 uur in het Jan van Besouwhuis in Goirle. 

In de halve finale van de strijd om de Europacup II speelt L & T/Eindhoven 
een uitwedstrijd tegen het Westduitse Reutlingen. Dit team bestaat uit de 
tweevoudig Chinese wereldkampioen Guo Yue Hua en de Duitsers Stellwag, 
Krummtunger en AuwHrter. 

Het top 12-toernooi van 1991 zal gehouden worden in Nederland. Waar is nog 
niet bekend, maar waarschijnlijk in de Apollohal in Amsterdam . 

L & T stopt met sponsoring van de gelijknamige Einhovense vereniging. Na 
drie jaar is de naamsbekendheid voldoende voor de softwarefirma, zodat 
clubvoorzitter Ad Poulissen en zijn medebestuurders op zoek moeten naar een 
nieuwe sponsor . Hopenlijk lukt het Paul Haldan, Bart van Haren en Ron van 
Spanje voor de Eindhovense club te behouden. 

Van 6 t/m 11 juni wordt in Zagreb (Joegoslavig) het vierde 
wereldkampioenschap voor veteranen georganiseerd. De Nederlandse deelneming 
is voorlopig vastgesteld op 35 dames en heren, verdeeld over een acht- en 
een dertiendaagse vliegreis. Deze groep ontvangt zeer binnenkort een apart 
schrijven over het een en ander. Als er nog andere belangstellenden voor 
Zagreb zijn, dienen zij kontakt op te nemen met Will van Zoelen, tei. 01719-
13553 . 

Bij het B-jeugdranglijsttoernooi op 27 maart j.l. te Amsterdam is Frank de 
Wit van ttv Veldhoven eerste geworden bij de jongens aspiranten. Een tweede 
plaats was er voor Bob van Geffen van Never Despair bij de jongens junioren. 
In de troostronde behaalden nog twee Brabantse spelers een ereplaats. 
Claudia Kruyssen van Irene werd 2e bij de meisjes aspiranten en F. van Gils 
van Belcrum werd 2e bij de jongens aspiranten. 

Uit de clubbladen 

Het totaal vernieuwde, tweemaandelijkse clubblad van ttv Son en Breugel heet 
voortaan "Balcontact". Een nieuwe redaktie, een nieuwe drukker en een nieuwe 
lay-out zorgen voor een zeer fraai, prettig leesbaar blad. Tijdens de 
ledenvergadering is Meneer Rutjes benoemd tot erelid en Ria Elshof tot lid 
van verdienste van het jubilerende Son en Breugel. 

Het maartnummer van "Irene-Sirene" uit Tilburg staat helemaal in het teken 
van de jaarvergadering. Alle verslagen, gebeurtenissen, overzichten, etc. 
van'l987 ziJn er in terug te vinden. Een blad om te bewaren, want zo'n 
kompleet overzicht van een heel jaar Irene wordt nog eens een 
collectersitem. 

TTV Veldhoven heeft een redelijk druk bezochte ouderavond achter de rug. Het 
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doel van de avond was om de ouders kennis te laten maken met de begeleiders, 
trainers, kaderleden en het tafelte?nisspel. Vijf sprekers gaven uitleg over 
het reilen en zeilen van ttv Veldhoven met daarbij een videofilm, gemaakt 
tijdens een jeugdtraining. Tenslotte waren er in de zaal allerlei 
tafeltennisachtige spelletjes opgezet waar de ouders zich vervolgens mee 
konden v~rmaken. Vooral de robot trok grote aandacht. Volgens een ouder was 
het, getuige het verslag in "Toffelproat", een geslaagde avond, die een 
jaarlijks vervolg dient te krijgen. 

In het clubblad van ttv Belcrum uit Breda nogmaals aandacht voor de 
gewijzigde tafeltennisregels per 1 augustus aanstaande. Het is goed ze voor 
iedereen nog eens te vermelden . 
1. Bij het serveren moet de bal minstens 16 cm omhoog gegooid worden. 
2. De pauze tussen 2 games is maximaal 2 minuten . 
3. Het gebruik van de handdoek is toegestaan bij elke sevicewisseling. Ook 

bij de stand 20-20 is de handdoek pas toegestaan na elke 5 punten. 
4. Het batje moet voorzien zijn van twee kleuren rubber , te weten rood en 

zwart. Andere kleuren zijn niet toegestaan. 

Steeds meer clubbladen 
het clubblad van ttv 
zijn nu overzichtelijk 

worden m. b . v . een computer gemaakt, zo ook "Kluts", 
Stiphout . Vooral de tussenstanden van de competitie 
en zeer aktueel afgedrukt. 

In " 't Dropshotje " van T.C.S. uit Steenbergen een Ping- Pang-sonnet: 

Soms krijg ik het heen en weer 
want telkens word ik hard geslagen 
Ik kan het echt niet meer verdragen 
vooral niet telkens keer na keer 

Altijd word ik weer verdoemd 
als ik met moeite slagend in mijn taak 
de tafel nog net raak 
slijmbal word ik dan genoemd 

Soms trapt men mij kapot 
of in een slijmgeval 
scheldt men mij verrot 
Ach ja, u hoort het al 
dit is het trieste lot 
van een ping-pong -bal 

Het schoolproject tafeltennis 1988 in Best is een groot succes geworden. 
Gedurende 8 weken waren 48 leerlingen van de basisscholen elke week een uur 
actief bij t . t.v. Kadans . De kinderen kregen wat nadere uitleg omtrent de 
techniek van enkele slagen en maakten op een speelse en actieve manier 
kennis met de tafeltennissport. Volgens d~ technische commissie van ttv 
Kadans is een en ander zeker voor herhaling vatbaar . 

TTV Attaque uit Sint Oedenrode heeft weer een sorrybaltoernooi 
sorrybal (net- of kantbal en verkeerde service) telde voor 
tevens moesten het aantal plus- en minpunten genoteerd worden. 

gehouélen. Een 
5 punten en 

In de 50ste "Clubgalm" van A.T.T . C. '77 uit Aarle-Rixtel staat een waardebon 
afgedrukt voor een gratis tafeltennisles van de recreantenkampioenen Jozef 
en Maria. Sympathiek om je tafeltenniskennis te willen overdragen, al blijkt 
uit een ingezonden brief dat niet iedereen er zo over denkt. 
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Uit de verlate clubbladen 
Kenneli]k werken sommige clubbladredakties erg traag, waardoor er nog steeds 
bladen naar het oude redaktie-adres van de Mixed worden gestuurd. Daardoor 
komen ze met de nodige vertraging bij mij aan. Daarom nogmaals het goede 
adres: Johan Heurter, Langeakker 33, 5735 HD Aarle-Rixtel. 

In " 't Eikenblad " 
komt in het gedicht 
van 1987. 

van ttv Bergeijk staat een "Jaorkreniek". Elke maand 
in dialect aan de beurt en behandeld alle leuke dingen 

In "Smashparade" van ttv Het Markiezaat uit Bergen op Zoom wordt 
teruggekeken op de kursus rekreatietafeltennisbegeleider. Naar aanleiding 
daarvan wordt geconcludeerd dat de rekreanten bij Het Markiezaat het niet 
slecht hebben. 

De geplande tocht 
tafel", het clubblad 
aan bereidwilligheid 

naar Cambridge kan niet doorgaan meldt "Van de groene 
van O.T.T.C. uit Oss. Het heeft te maken met het gebrek 
van de leden aldaar. Jammer dus, volgende keer beter. 

In de zaal bij ttv Vice-Versa '51 te Oudenbosch klonken onlangs twee nieuwe 
scheldwoorden. Ze werden ge~ntroduceerd door een speler van Tanaka. Het zijn 
"Pinokkio" en "pepernoot". Een speler van de thuisclub voelde zich gedwongen 
de rally te stoppen vanwege een spontane lachbui. 

ESTTV Taveres uit Eindhoven organiseert deze maand al weer voor de 12e maal 
het ITT, wat staat voor Internationaal Tafeltennis Toernooi. De 160 
deelnemers moeten ondergebracht worden bij ongeveer 45 Taveres-leden. Dit 
betekent dat iedereen op z'n minst 3,555556 (of iets minder) moet herbergen. 
Het deelnemertal loopt de laatste jaren wat terug. daar moet volgens "Wvttk" 
(Wat verder ter tafel komt, het clubblad van Taveres) wat aan gedaan worden, 
door een fantastisch etc. weekend aan te bieden. Er ligt dus nog een taak 
voor de Taveres-leden. 
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