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

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

TELEFOON 04928 - 2017 

jaargang 37 

I 
I 

nummer 6 september 1988 

Van de . redactie 

Alle sportogen Z1Jn dezer dagen gericht op de Olympische Spelen in Seoul. 
Voor het eerst is tafeltennis een olympische sport en dat is een unieke kans 
voor onze sport om de belangstelling te krijgen van een groot publiek. Veel 
zal afhangen van de prestaties van Bettine Vriesekoop en Mirjam Kloppenburg. 
Wanneer die goed presteren moet de NTTB daar in de toekomst de vruchten van 
kunnen plukken . Laten we het hopen, want het ledental is niet om over naar 
huis te schrijven. 
Gelukkig heeft het hoofdbestuur de daling tijdig onderkend en een werkgroep 
ledenwerving en ledenbehoud geïnstalleerd. Deze werkgroep heeft een . rapport 
uitgebracht met aanbevelingen . De voornaamste heeft Paul Koopman in zijn 
rubriek in Tafeltennismagazine belicht. En iedereen heeft dat kunnen lezen, 
want het rolde 1 september bij alle NTTB-leden gratis in de bus. Ook dat is 
een goed initiatief . Laten we hopen dat er nog vele initiatieven volgen, 
want het tafeltennisgebeuren heeft dringend wat injecties nodig. 
Deze Mixed is wat bescheidener van omvang dan het laatste half jaar gebrui
kelijk is geweest. De zomerperiode is immers wat rustiger, maar ondertussen 
zijn alle tafeltennissers weer losgebrand, dus de oktober Mixed zal weer z'n 
normale omvang hebben. Let u wel bij,het inzenden van copy op de uiterste 
datum! 

Johan Heurter 
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Mededelingen van het afdelingsbestuur 

Binnen het afdelingsbestuur hebben de volgende mutaties plaatsgevonden 
t . o . v . vorig jaar: 
Albert Rooijmans, secretaris (i.p.v. P. van Iersel) 
adres : Olmebeek 14 

5501 CL Veldhoven 
tel: 040-535457 

Guus v . Woesik, C.T.V. (i.p.v. Jos Coenen) 
adres : Gildestraat 15 boven 

5262 BV Vught 
tel : 073-567677 

- Als lid van de P & P-commissie benoemt het A. B. de heer Cees van Roosen
daal uit Geldrop. 
Hij zal zich ondermeer gaan bezighouden met de coordinatie van het taptoe
tafeltennis toernooi voor de afdeling. 

- Het afdelingsbestuur heeft nieuwe formulieren laten maken voor bestuurs
wijzigingen. De verenigingen worden verzocht alleen deze formulieren te 
gebruiken en de instructies goed op te volgen. Op deze wijze hopen wij 
ervoor te kunnen zorgen dat de verzending van de Rond de Taf el en Mixed 
steeds up to date is. Inmiddels zijn aan uw secretariaat 20 formulieren 
toegestuurd . 

Graag willen wij ons bestand schonen. U wordt verzocht voor 1 oktober uw 
bestuursleden opnieuw op te geven . Verenigingen, die dat niet doen, zullen 
in de toekomst de bescheiden niet meer ontvangen. Gaarne uw aandacht 
hiervoor. 

Als lid van de kompetitiecommissie is benoemd de heer Kuppen uit Helmond. 

~~~--/~/ · 
/ > î96J-----

tafeltennisvereniging 
'~~~~--~~~--~--'~ ~~~-~-t.-=r~-=============-~--~~~--~~-

~ ~I ~ 
ATTAQUE 

Dit jaar· vierde ttv Attaque uit Sint Oedenrode haar 25-jarig bestaan. Voor 
de overige tafeltennisverenigingen gebeurde dat in stilte . Geen officiele 
receptie met genodigden, maar een dag met activiteiten voor jong en oud uit 
Sint Oedenrode en omgeving. Van TTCV/Rath uit Veghel kon gratis (als cadeau) 
de tafeltennisrobot geleend worden en verder waren er allerlei spelletjes. 
Vooral 's avonds is het een gezellige boel geworden. Dat kwam met name door 
de aanwezigheid van een tiental leden van het eerste uur, waaronder oprich
ter Piet Verhaegen. 
Samen met voorzitter/penningmeester Jo van 
en wedstrijdsecretaris Wim van der Burgt 
dient te worden dat er rijkelijk geput is 
Attaque . 

de Ven, secretaris Martien Kerk 
kijken we terug, waarbij vermeld 

uit het jubileumclubblad van ttv 

Eigenlijk bestaat de vereniging al een jaar langer, want al in 1962 werd 
begonnen met ping-pongen in "Den Bouw" in Nijnsel. Met de aanschaf van twee 
dikke spaanplaten en wat groene en witte verf werden twee tafels gefabri
ceerd. In mei 1963 werd de ttv Nijnsel aangemeld bij de N.T.T.B. en in sep
tember 1968 werd de naam gewijzigd in ttv Attaque . 
In die 25 jaar heeft ttv Attaque maar liefst in 8 verschillende accommoda
ties gespeeld. De eerste jaren was dat in Den Bouw in Nijnsel, maar in 1969 
volgde de eerste verhuizing. Den Rouw ging De Beckart heten en ttv Attaque 
moest naar de zolder . Een jaar later werd Nijnsel noodgedwongen verlaten. 
Gespeeld werd in de gymzaal bij het klooster in Sint Oedenrode om weer een 
jaar later te verkassen naar De Beurs, een ruimte in het centrum van Sint 
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Oedenrode . Opnieuw een jaar later kon worden teruggekeerd naar Nijnsel, naar 
de verbouwde Beckart, een ruimte waar het erg goed toeven was. Dat bleek ook 
uit het ledental wat toen gestaag groeide. De terugval kwam in het begin van 
de jaren 80. De toevoer van de Nijnselse jeugd stokte. Verder wilden een 
aantal leden graag competitie spelen op vrijdagavond en dat was in De 
Beckart niet mogelijk. Gekozen werd voor een tussenoplossing. Op vrijdag
avond werd de bovenzaal van tennishal De Bremhorst in Sint Oedenrode ge
huurd, terwijl de andere activiteiten zich in Nijnsel afspeelden. Dat bleek 
geen ideale situatie. Het bestuur vroeg de gemeente om een oplossing en een 
jaar later kon gebruik gemaakt worden van de gymzaal bij basisschool Armen
hoef in Sint Oedenrode. Een definitieve verhuizing uit Nijnsel. De gymzaal 
zelf was echter niet geschikt. Er was geen gezelligheid, er mocht niets ge
geten of gedronken worden, de douches waren altijd koud, een kant van de 
zaal bestond uit ramen waardoor er veel last was van zonlicht en om kwart 
over tien moest iedereen uit de zaal zijn. Gelukkig vond de gemeente het ook 
geen succes en werd ttv Attaque een jaar later ingepast in het schema van 
Sporthal Kienehoef. Een uitstekende zaal met alle voorzieningen die wense
lijk zijn. Een nadeel is wel het beperkte aantal uren voor tafeltennis. In 
de grote zaal is dat van 18.00 tot 21.00 uur op vrijdagavond en op de za
terdagmiddag voor de competitie. Verder wordt gebruik gemaakt van de "Dojo", 
een kleine zaal met ruimte voor twee tafels en wel op dinsdag- en vrijdag
avond. Meer uren huren is voor ttv Attaque niet op te brengen. Het is voor 
een kleine vereniging steeds hetzelfde probleem. Je wilt wel meer doen, maar 
dat kost zoveel aan zaalhuur dat het niet is op te brengen, of je moet een 
absurd hoge contributie vragen. 
Toch heeft de verhuizing naar Sint Oedenrode ttv Attaque geen windeieren ge
legd. De recreantengroep wordt steeds groter en ook de jeugd weet De Kiene
hoef steeds beter te vinden. Toch blijft dat het zorgenkindje van de vereni
ging. Er is geen enkel meisje lid en de jongens doen vaak ook aan een andere 
sport. Het competitiespelen op zaterdag lukt dan niet, omdat tafeltennis ge
zien wordt als hun tweede sport. Door de organisatie van een eigen basis
schoolt~erriooi voor groep 5 t/m 8 in de herfstvakantie hoopt ttv Attaque 
toch weer voldoende jeugd voor tafeltennis te interesseren, zoda~ het enige 
jeugdteam in 1989 wat aanvulling krijgt. 
In die afgelopen jaren heeft ttv Attaque ook vele sportieve successen ge
kend. Het hoogtepunt was ongetwijfeld in 1984 toen Monique v.d. Bosch op de 
Paralympics olympisch kampioen tafeltennis werd in haar eigen rolstoelklasse 
en derde in de "open klasse". Op de Brabantse tafeltenniskampioenschappen 
werd Monique dat jaar tweede in de G-klasse. Andere Brabantse Attaquekampi
oenen waren Toon v.d. Rijt en Willy Verhagen in 1970 in het herendubbel 3e 
klasse; Willy Verhagen in 1971 in de 3e klasse enkel; Nico Stamps in 1983 in 
de jongens aspiranten D-klasse; Burt van Geffen en Frank v.d. Zanden in 1984 
in het herendubbel G-klasse; Jo v.d. Ven en Ad v.d. Aa ook in 1984 in het 
herendubbel H-klasse en Dave van Noort in 1984 in de jongens junioren D
klasse. 
Hoogtepunten in het bestaan van ttv Attaque zijn ook de Open Rooise Kampi
oenschappen geweest. In 1967 vriJ bescheiden gestart op 6 tafels, nadien 
uitgegroeid tot een knaltoernooi in 1971 met maar liefst 860 inschrijvingen. 
Winnaar werd Jan Suiskens, destijds spelend voor het Limburgse Maasbree. In 
datzelfde jaar organiseerde ttv Attaque ook nog de jeugdinterland Nederland
West Duitsland. De organisatie was vlekkeloos, maar helaas was er wel een 
onverwacht financieel tekort. 
Anno 1988 is ttv Attaque een bloeiende vereniging met zo'n 60 leden met alle 
zorgen die ,horen bij een kleine vereniging. Het bestuur ziet de toekomst met 
vertrouwen tegemoet, zeker gezien het groeiende aantal recreanten. De Mixed
redactie wenst jullie alle goeds voor de toekomst. 

Johan Heurter 
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"Vlieg" ende Ke.uze-logica! 

Als U weet dat ik al bijna dertig jaren bestuurlijk actief ben in de tafel
tenniswereld - gestart in de jeugdcommissie van de afdeling Brabant en thans 
het secretariaat buitenland van onze bond beherend met daartussen o.a. se
cretaris scheidsrechtercommissie, lid van de landelijke sportcommissie - dan 
kunt U begrijpen dat ik al heel wat tafeltennisstormen van nabij heb meege
maakt en ik er toch wel even over gepiekerd heb om via dit medium opnieuw 
een kwalijke zaak aan de kaak te stellen. 
Menigeen vraagt zich - terecht - af wanneer er nu eens eindelijk rust komt 
in ons vaderlandse tafeltenniswereldje en wanneer er een Tafeltennismagazine 
van de persen rolt zonder onfrisse zaken? 
De Paul Koopman-rubriek tracht zeker een positieve bijdrage te leveren tot 
de door velen gewenste situatie doch menige insider vindt deze rubriek te 
lief en te zoet gevooisd en soms gespeend van de realiteit want problemen 
uit eigen keuken komen zelden of nooit aan bod, terwijl hoog opgegeven wordt 
over vaderlandse initiatieven in de richting van de continentale en/of we
reldbond. Zou het ook niet verstandig en realistisch zijn om - als daar aan
leiding voor is - de hand in eigen boezem te steken en via dit medium be
paalde fout gegane zaken te ontleden en bespreken, zodat de achterban gein
formeerd wordt en niet behoeft te wachten op welke vergadering dan ook voor 
zover het resultaat hiervan ooit de achterban in de ruimste zin des woords 
bereikt. 
Na deze inleiding zult U begrijpen dat ik er niet voor schroom de samenstel
ling van het meisjes juniorenteam, dat inmiddels deelgenomen heeft aan de 
Europese Jeugdkampioenschappen aan de kaak te stellen. Vanzelfsprekend ben 
ik als Irene-voorzitter chauvinistisch maar als de zaak niet zo duidelijk en 
glashelder lag, zou ik nooit aan dit artikel begonnen zijn. 
Irene-speelster Ellen Schers stond - om welke reden dan ook - helemaal niet 
in de belangstelling van de junioren-meisjes-coach. Ofschoon gekozen in de 
jeugdselectie behoefde Ellen zeer weinig internationaal op· te treden - er 
was alleen een uitnodiging voor het trainingskamp samen met de Franse jeugd
selectie in december j.l. te Putte (N.Br.) - en daarom vond men het tijd 
worden in het Irene-kamp om opheldering te vragen over de positie en moge
lijkheden voor Ellen op internationaal vlak temeer daar zij vanaf het begin 
van het seizoen tot aan dit moment - zijnde eerste dagen april j.l. - op de 
tweede plaats stond op zowel de junioren-A-ranglijst alsmede de meisjes-ju
nioren-internationaal-ranglijst. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit 
contact niet liep via de meisjes-junioren-coach Jan Vlieg maar via een 
andere jeugdcoach welke enkele weken later ruiterlijk toegaf Ellen Schers 
over het hoofd gezien te hebben en zich excuseerde voor dit feit. 
Tegelijkertijd werd zij uitgenodigd voor de Open Tsjechische 
Jeugdkampioenschappen in mei j.l. Zo ziet U tot welk resultaat 
verenigingsactiviteit kan leiden mits natuurlijk voorzien van een deugdelijk 
fundament zoals in het onderhavige geval. 
Dat het contact met Jan Vlieg altijd minimaal geweest is moge ook blijken 
uit het feit dat zo'n 18 maanden geleden tijdens een selectie-training in 
Zoetermeer door de jeugdcoach aan Ellen gevraagd werd bij welke vereniging 
zij speelde; nadat Ellen antwoordde "bij Irene" bleek Jan Vlieg dit zich wel 
te herinneren maar vroeg toen op welk niveau en dan te weten dat Ellen toen 
al op Eredivisie-niveau acteerde! 
Met het vorderen van dit seizoen werd het verschil op de beide genoemde 
ranglijsten met de nummers 3 en volgend steeds groter en onderstaande gege
vens zullen U duidelijk maken dat wij en velen met ons de keuze ten gunste 
van Cyriel Onstenk niet kunnen begrijpen temeer daar Ellen zelfs niet als 
reserve werd aangewezen maar deze eér viel Ursula Bakker ten deel. Alom ver
bazing tot zelfs in het Shot-kamp toe waar men eigenlijk op niets meer had 
gerekend. Laat mij duidelijk stellen dat het niet gaat om de personen Cyriel 
Onstenk en Ursula Bakker zelf, want ik gun hen deze uitverkiezing zeer en 
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ook het contact met hen en de vereniging Shot is beslist goed maar wel wil 
ik de door Jan Vlieg gevolgde procedure in hoge mate betwisten. 

RESULTATEN COMPETITIES 

Resultaten Najaarscompetitie seizoen '87/ ' 88 
Eredivisie 

Resultaten Voorjaarscompetitie seizoen ' 87 / ' 88 
Eredivisie 

Winterc~rcuit halve finale 31 januari 1 88 
Hoogerheide 

Trainingsstage met Franse jeugdselectie 
december '87 in Putte 

A ranglijst-toernooi 8 november '87 Den Haag 

A ranglijst-toernooi 20 maart '88 Baarlo 

Nederlandse Jeugdkampioenschappen 15 mei 1 88 
Helmond 

Nationale Jeugdmeerkampen 29 mei '88 finale 
Veenendaal 

N.T.T.B. Jeugdcup 11 juni '88 Tilburg 

Ellen Schers 
Cyriel Onstenk 
Ursula Bakker 
Ellen Schers 
Cyriel Onstenk 
Ursula Bakker 

Cyriel Onstenk 
Ellen Schers 

9e plaats 
14e plaats 
13e plaats 

Se plaats 
9e plaats 

lSe plaats 

2e plaats 
Se plaats 

64% 
40% 
46% 
69% 
S7% 
45% 

Cyriel Onstenk 2 winstpartijen 
Ellen Schers 1 winstpartij in 
de landenwedstrijd 

Ellen Schers 2e in eigen klasse 
en verliest halve finale interna
tionaal van Emily Noor 
Cyriel Onstenk verliest halve f i
nale in eigen klasse en interna
tionaal van resp. Ellen Schers en 
Ursula Bakker 

Ellen Schers verliest finale van 
Emily Noor en Cyriel Onstenk ver
lies t halve finale van Emily Noor 
in e i gen klasse 
Inter nationaal verliest Ellen 
Scher s halve finale van Cyriel 
Onstenk Ursula Bakker in 1/8 
finale eruit 

Ellen Schers verliest in eigen 
klasse finale van Emily Noor 
Cyr i el Onstenk in 1/8 finale 
eruit en Ursula Bakker verliest 
halve finale van Emily Noor 

le Ellen Schers met 6 winstpar-
tijen 
2e Ur sula Bakker met 6 winstpar-
tijen 
3e Cyriel Onstenk met s winst par-
tijen 

Ellen Schers Se pla~ts interna
tionaal 
Ursula Bakker 7e plaats en Cyriel 
Onstenk 9e plaats 

Dit alles leidt ertoe dat het hele seizoen door Ellen Schers op beide rang
lijsten (eigen klasse en internationaal) altijd 2e gestaan heeft terwijl aan 
het seizoeneinde plaats 1 met 3SS punten behaald is (omdat Emily Noor niet 
deelgenomen heeft aan de Nationale Jeugdmeerkampen anders was zij vanzelf
sprekend le geworden) terwijl zowel Cyriel Onstenk als Ursula Bakker op eer
biedwaardige afstand volgen met een achterstand van 79 punten en uitkomen op 
beiden 276 punten . 
Gevraagd naar de beweegredenen en motieven van zijn keuze kon Jan Vlieg al-
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leen maar vermoedens en veronderstellingen uiten en totaal geen doorslagge
vend argument aanvoeren. Jan Vlieg meende dat Cyriel Onstenk het beste van 
het drietal, waarom het ging, Emily Noor zou kunnen ondersteunen in het bui
tenland waarbij hij eraan toevoegde dat het dubbelspel hierbij geen door
slaggevende rol van betekenis speelde ; bovendien uitte hij het vermoeden dat 
Cyriel Onstenk waarschijnlijk internationaal beter uit de verf zou komen dan 
Ellen Schers. Veronderstellingen en gedachten die zegevieren over keiharde 
niet te weerleggen feiten een heel seizoen lang . 
Uit eigen e rvaring weet ik dat een dergelijke standpuntbepaling onderwerp 
van een uitgebreide discussie zou zijn geweest in die tijd toen ik deel uit
maakte van de Sportcommissie. Nu heeft er bijna geen discussie plaatsge
vonden , stonden de teams al voor de N.T.T.B .-j eugdcup vast, terwijl dit eve
nement in het verleden dikwijls nog als scherprechter gediend heeft. De 
sportconnnissieleden hadden het blijkbaar aangevoeld en de jeugdcoaches moes
ten zelf hun beleid naar buiten verdedigen. 
Jan Vlieg heeft in totaal acht kwartier - lees twee uren - nodig gehad om 
Ellen en vader Wiel van zijn gelijk via de telefoon te overtuigen en helaas 
is hij met zijn missie niet geslaagd. 
Hij zal daar ook nooit in slagen want keiharde cijfers en feiten zijn niet 
weg te moffelen door persoonlijke veronderstellingen , vermoedens en gedach
ten. 
Overigens heeft Jan Vlieg toegezegd om ziJn motivatie nog op papier te 
zetten en ten huize van de familie Schers is men in volle verwachting. 
Ook Paul Koopman is van onze Irene-kritiek op de hoogte en wellicht zal zijn 
rubriek in Tafeltennismagazine uitkomst en opheldering brengen. 
Een keuze kan vanzelfsprekend nooit teruggedraaid worden maar stilzwijgen 
leek mij ook niet in het belang van ons tafeltenniswereldje; ook al is het 
achteraf, een toetsing via ons lijfblad kan. nooit kwaad en brengt misschien 
een bal aan het rollen in positieve zin. 

Wim Schuurman 
Voorzitter ~R'.ENE 

Landelijke competitie 

L + T Software is gestopt als sponsor van deze Eindhovense vereniging, 
waardoor de spelers van de landskampioen hun heil elders hebben gezocht. 
Henk en Ron van .Spanje spelen komend seizoen met o.a. broer Jaap bij de 
Blaeuwe Werelt, Bart van Haren speelt bij Tempo Team en Paul Haldan zoekt 
zijn heil in het buitenland. Reden genoeg voor L + T om af te zien van hun 
plaats in de eredivisie. De Brabantse inbreng komt nu van het Osse 
O.T.T.C . /CT-Holland. Door de laatst~ wijzigïng van de promotie/degradatie
regeling mochten de Ossenaren alsnog pr0moveren (zie de juni Mixed). 
De volgende Brabantse teams komen in de landelijke competitie uit: 

Dames ---
Eredivisie: Irene. 
le divisie: Hotak'68, L + T Software en Irene 2. 
2e divisie: Stiphout, Red Star 1 58, Flash en Luto. 
3e divisie: Belcrum, J.C.V., Smash 1 70, P.J.S. en Tanaka . 
4e divisie : Budilia, Victoria, Luto 2, J.C.V. 2 en Hotak 1 68 2. 

Heren 
eredivisie: O.T.T.C./CT-Holland 
le divisie : L + T Software, Hotak'68, J.C.V. 1 en J.C.V . 2 . 
2e divisie: Irene en T.T.C.V./Rath. 



3e divisie: Stiphoµt, T.C.S., Luto, Bergeijk, Belcrum en Never Despair. 
4e divisie: Never Despair 2, Irene 2, T.T.C.V./Rath 2, Hotak'68 2, Red 

Star'58, Flash 1 en Flash 2, Valkenswaard 1 en Valkenswaard 2. 

Meisjes 
A-klasse: Flash en J~C.V. 
B-klasse: Stiphout, A.T.T.C.'77, Budilia, Vice Versa'Sl en Hotak'68. 
C-klasse: Veldhoven, Tanaka, Irene, Budilia 2, A.T.T.C.'77 2, Vice Versa'Sl 

2 en Hotak'68 2. 

Jongens 
A-klasse: Irene en Flash. 
B-klasse: Flash 2, Never Despair, Een en Twintig, Veldhoven 1, Veldhoven 2, 

Hotak'68 en Belcrum. 
C-klasse: T.T.C.V./Rath, O.T.T.C./CT-Holland, Stiphout, J.C.V., Unicum, Het 

Markiezaat, Never Despair 2, Hotak'68 2, The Back Hands en 
Belcrum 2. 

Alle teams wensen wij ontzettend veel succes in de landelijke competitie. 

J eugdranglijsten 
In Rond de Tafel van 27 juli 1988, nr. 2, hebben de eindstanden gestaan van 
zowel de Brabantse jeugdranglijsten als de N.T.T.B. jeugdranglijsten. In het 
verleden werden in de Mixed de Brabantse deelnemers van de N.T.T.B. jeugd
ranglijsten vermeld. Nu ze echter in Rond de Tafel hebben gestaan lijkt me 
dat niet erg zinvol meer. Elke vereniging heeft immers twee abonnementen op 
Rond de~Tafel, dus hebben ze van de eindstanden kennis kunnen nemen. 
Het komende seizoen is ook de opzet en dus ook in de criteria van de jeugd
licenties het een en ander gewijzigd. Wie dit allemaal precies · wil weten 
verwijs ik naar Rond de Tafel van 22 juli 1988, nr. 1, waar het in vermeld 
staat. 

Johan Heurter 

Nieuws in , t kort 
Pas onlangs bereikte ons het bericht dat tijdens de Algemene Ledenverga
dering van de N.K.S. Tafeltennis Ton Willems uit Mariahout benoemd is tot 
Erelid in de gradatie Goud van de N.K.S. Deze hoogste N.K.S.-onderscheiding 
werd hem verleend voor zijn grote verdiensten voor de katholieke sportbewe
ging in Nederland en voor de tafeltennissport in het bijzonder. De Mixed
redactie feliciteert Ton Willems van harte met deze onderscheiding. · 
Overigens werd Ton Willems opnieuw herkozen als voorzitter van de N.K.S. 
Tafeltennis, een functie die hij reeds 21 jaar bekleedt. 

Het eerste B-ranglijsttoernooi van het seizoen 1988/1989 wordt gehouden op 
zondag 16 oktober in Vught. Alle B-licentiehouders kunnen aan dit toernooi 
deelnemen. Door de reductie van het aantal B-licenties Z1Jn er geen in
schrijvingsbeperkingen meer. De overige B-ranglijsttoernooien zijn in Zwolle 
(11 december 1988), Malden (12 februari 1989) en Amsterdam (2 april 1989). 
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TAFELTENNIS, DE SPORT OOK VOOR OUDEREN WILL VAN ZOELEN 
Postbus 42-Beek LN. 188 

OLD TIMERS CLUB NEDERLAND'2200r~o~~,~~f~~3KNL 

De 38 Nederlandse deelnemers aan het WK Veteranen in Zagreb ziJn succesvol 
geweest. Het Belgische lid van de Old Timers Club Nederland, Johny 
Nieuwejaers, werd samen met zijn landgenoot Louis Heremans wereldkampioen in 
het herendubbel, leeftijdsgroep 60/70. 
Twee tweede plaatsen waren er voor Judy Williams, in de damesenkel 40/50 
klasse en in het damesdubbel, samen met Christa Lubke. 
In de verliezersronde herendubbel, leeftijdsgroep 70/80 was er een eerste 
plaats voor de 74-jarige Alkmaarder Jos Dukers, samen met zijn West-Duitse 
partner Heinrich Bultemeier. 
Nog geen successen voor Brabantse Old Timers, maar misschien komen die op 't 
wk in 1990 in Baltimore (V.S.). Dit najaar ziJn er weer diverse Old Timer 
Toernooien, waarvan twee in Brabant. Op zondag 9 oktober bij Irene in 
Tilburg en op zondag 11 december bij Unicum in Geldrop. 
Aan het toernooi in Tilburg kan iedereen van 37 jaar en ouder deelnemen. Men 
behoeft geen lid te zijn van de N.T.T.B. of van de Old Timers club. Er wordt 
gespeeld in diverse leeftijdscategorieen in de meerkampvorm. De aanvang is 
om 10.00 uur en het einde ligt rond 18.00 uur. De inschrijfkosten bedragen 
8,50 per persoon. 
Vorig jaar waren er 83 deelnemers, waaronder een contingent Belgen. Het was 
toen een van de beste en gezelligste veteranentoernooien dus dat belooft wat 
voor dit jaar. 
Inschrijven kan ook telefonisch voor 4 oktober bij Will van Zoelen tel. 
01719-13553 of bij Wim Schuurman tel. 013-674024. 

Uitslagen van de Brabantse deelnemers aan de Tibhar nationale jeugdmeerkam
pen 1987-1988. 
meisjes.junioren: 1. Ellen Schers Irene 

7. Beppie Koning L + T 
meisjes aspiranten: 3. Guusje Hendriks JCV 
meisjes welpen: 5. Karlijn Wenstedt Irene 

6. Karin Schampaert L + T 
jongens aspiranten: 3. Mario Heeren JCV 
jongens pupillen: 3. Peter Maatman Flash 

8. Erwin van Roovert Flash 

Bij de Nationale Bekerfinales van 19 juni j.l. ZlJn de dames van Irene uit 
Tilburg op een fraaie tweede plaats geeindigd achter het organiserende 
Megacles uit Weert. De Tilburgse dames (Heleen Hop en Ellen Schers) wonnen 
met 3-0 van Swift en met 3-1 van Chrompack/MZ. Tegen Megacles (Patricia de 
Groot en Jasna Bernadic) waren ze echter kansloos, getuige de 3-0 nederlaag. 

Twee verenigingen zullen het komende seizoen hun competitiewedstrijden spe
len bij een andere vereniging. Dat zijn L + T uit Eindhoven dat gaat spelen 
bij ttv Veldhoven, en B.T.T.C. uit Oostelbeers dat haar wedstrijden speelt 
bij Kadans in Best. 

De Tilburger Frank Boute heeft samen met teamgenoot Marcel Hoevers van Tempo 
Team een trainingsstage van vier weken in China achter de rug. De ervaringen 
van de 20-jarige Frank Boute liegen er niet om, vandaar dat we enkele 
citaten overnemen uit een interview dat hij had met de Brabant Pers: 
"We kregen de kans te trainen bij een topclub. Dat hebben we geweten. Twee 
keer per dag, drie uur trainen. Op zich niets bijzonders. Maar we hadden de 
grootste problemen met het tijdsverschil en de omstandigheden. Droog en 
heet. Een temperatuur van zo'n veertig graden celcius. De trainingen waren 
daarom aangepast. De eerste dagen mochten we 'uitslapen' tot zes uur 's mor
gens. Daarna moesten we elke morgen om vier uur uit de veren. Gevolgd door 
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een duurloop van zo'n uur of twee. Om een uur of acht volgde de conditie
training. Met gewichtjes aan de benen enz. Van elf tot twaalf rusten, wat 
wandelen en 's middags om twee uur trainden we in een zaal. Nou ja zaal. Een 
krakkemikkig gebouwtje met slecht licht, een stel tafeltennistafels en de 
vloer vol Chinese spelertjes. De coach begeleidde ons en voorzag ons van de 
nodige aanwijzingen. We deden alles verkeerd. Ongelooflijk. Forehand, back
hand, service . Niets deugde. We moesten vrijer spelen. Minder gespannen, 
minder statisch . Met de nadruk op een effectieve looptechniek, ademhaling en 
concentratie . Zo ging dat dag in, dag uit. De eerste week verloor ik al acht 
kilo aan gewicht." 
"Eten deed je bijna niet. Af en toe wat rijst. Fruit waar schil omzat, 
tomaat en meloen. Een keer hadden we een menu achter de kiezen. We bleken 
gebakken hond, darm, milt en slang te hebben gegeten. Water uit de kraan 
mocht niet. Dus dronken we thee en frisdrank. Twee liter thee per dag en 
elke dag zo'n tien blikjes frisdrank als we die konden bemachtigen. Soms wat 
kokosnootmelk. In de tweede week viel ik weer af. Een kilo of vier." 
"Met chocolade en suiker hielden we ons op de been. Want behalve de 
dagelijkse trainingen, speelden we ook wedstrijden . Op een dag speelde je 
elf wedstrijden met Chinezen als tegenstanders. Toen ik de eerste wedstrijd 
won, nam de coach mijn tegenstander mee de kleedkamer in. Die jongen werd 
gewoon afgeranseld, omdat hij verloren had. Met bloed in het gezicht en een 
blauw oog kwam hij in de zaal terug. Verschrikkelijk. Zo ging dat door. De 
een werd mee naar buiten genomen, de ander kreeg een week schorsing, omdat 
hij zijn batje op de grond gooide." 
Tot zover de citaten uit het interview van Frank Boute met Cas Overzier. La
ten we hopen dat Frank veel voordeel zal hebben van de doorgestane ontberin
gen. 

TTV Stiphout speelt dit seizoen al in hun nieuwe eigen home aan de Braakweg. 
De officiele opening volgt aan het einde van dit jaar. 

TTV Waa!wijk heeft die opening van hun eigen home op zondag 18 september ge
had. In de oktober Mixed komen we daar op terug. 

De Nederlandse kampioenschappen Tafeltennis zijn op 26 en 27 november in "De 
Maaspoort" in Den Bosch. In de komende Mixed leest u er meer over. 

Niet vergeten 
In te schrijven-voor de recreantencompetitie. Dat kan nog tot 5 oktober bij 
Peter Manders, Postbus 166, 5700 AD Helmond. 

Uit de clubbladen 
TTV Het Markiezaat uit Bergen op Zoom heeft af scheid moeten nemen van pater 
Nico van der Knaap. Hij is beroepen tot missieprocurator in Breda en moest 
dus na 20 jaar TTV Het Markiezaat verlaten. 
Volgens "Smashparade" is om deze man te vervangen een heel leger nodig, 
zoveel heeft hij betekend voor deze vereniging. Zijn persoonlijke benadering 
was en is enig, uniek en onvervangbaar. 

Een aantal leden van TTC Bladel heeft deelgenomen aan de open dag van 
Bladel. Uit twaalf takken van sport kon een keuze gemaakt worden. Getuige 
het verslag in het clubblad was het team van ttc Bladel niet echt succesvol, 
maar het was wel erg leuk geweest. 

In "Lutonieuws" van TTV Luto uit Tilburg maar 
Luto-kamp. Uit alle verslagen wordt duidelijk 

liefst 4 verslagen van het 
dat het een ontzettend ge-
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slaagd kamp is geweest. 

TTV Kadans uit Best is een ledenwerfactie gestart onder het motto "Leden 
werven leden11

• Op het aanbrengen van een lid staat een pr1JS van 5 gulden. 
Elk volgend lid dat die persoon aanbrengt levert zelfs 10 gulden op. Zo 
hoopt het bestuur dat de financiele druk wat minder zal worden en de toe
komst van Kadans er beter uit zal zien. 

TTV Red Star'58 uit Goirle bestaat deze maand 30 jaar. Vandaar dat de leden 
in het Jan van Besouwhuis van een feestavond hebben mogen genieten. 

De jaarvergadering bij T.C.S. uit Steenbergen wordt steeds beter bezocht, 
maar nog niet voldoende. Daarom stelde iemand voor deze vergadering op video 
op te nemen en rond te sturen. 

J.E.E.P. uit Vught krijgt nieuwe shirtjes. Dit omdat de huidige shirts uit 
de produktie genomen zijn. De nieuwe shirts hebben het embleem aan de voor
zij de. 

Ook A.T.T.C.'77 uit Aarle-Rixtel heeft nieuwe shirts . Dankzij een sponsor 
zijn alle competitiespelende leden in het nieuw gestoken. Wel zijn de club
kleuren veranderd. Het vertrouwde oranje is vervangen door blauw en de 
reclame en het nieuwe A.T.T.C.-logo zijn in geel opgedrukt. 

"'t Schuivertje" van Hotak'68 uit Hoogerheide meldt dat het eerste damesteam 
toch in de eredivisie blijft spelen. Helaas zit de redactie er naast, want 
degradatie betekent toch een stapje terug, dus voor de dames van Hotak 
eerste klasse. Maar over een half jaar kunnen jullie weer gelijk hebben. 

De bouw van het eigen home van ttv Stiphout is in de vakantie gewoon door
gegaan. Hoewel nog niet alles gereed is, zijn de eerste competitiewedstrij
den al in de nieuwe hal afgewerkt. 
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