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I Va n de redactie 

~ , 
De komende maanden staan er weer allerlei aktiviteiten en evenementen op het 
programma, zoals de Nederlandse Kampioenschappen voor A-spelers in Den Bosch 
(zie verderop in deze Mixed) en voor B- en C-spelers in Tilburg. Ook zijn er 
weer de diver se grote toernooien en bij deze wil i k de organisatoren (of 
deelnemers) vragen om ook eens een verslag naar Mixed te sturen. Niet alleen 
de eindstanden , maar liever een verhaaltje met een sfeerbeschrijving. 
Verder begint op 30 november in Breda de opleiding Recreatie Taf eltennisbe
geleider, een cursus die gezien de reacties op de eerste cursus vorig sei
zoen, erg goed is aangeslagen . In deze Mixed leest U er meer over . 
Tenslotte moet me toch nog iets van het hart . De tafeltennissport is gebaat 
bij een goede public relations. Deze moet geschieden vanuit een blad als 
Mixed , een blad als Tafeltennismagazine en via de diverse mediavertegen
woordigers . Daar hebben we met z ' n allen voordeel van . He t was dan ook een 
bijzonder goed initiatief van het Hoofdbestuur om he t eerste nummer van de 
nieuwe jaargang van Tafeltennismagaz~e naar alle leden te sturen . Maar 
waarom ontvingen de Mediavertegenwoordigers het blad dan pas vijf weken la
ter? Om oud nieuws alsnog in de krant te krijgen? 
Ik wens U veel leesplezier bij deze Mixed . 

Johan Heurte r 
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Van de voorzitter 

Mogelijk kijkt U wat verbaasd wanneer U de kop van dit stukje leest. Het 
komt maar zelden voor dat de voorzitter iets in Mixed schrijft. Voor mij is 
het zelf de allereerste keer. 

Waarom dan zo? 
Op de hearings in de afgelopen maanden heb ik daar al wat op gewezen. Wij 
zijn binnen het afdelingsbestuur met een groot aantal zaken bezig, maar de 
terugkoppeling naar het veld komt niet altijd even goed tot zijn recht. Veel 
van deze zaken komen wel aan de orde in toevallige contacten die we met 
velen van U steeds hebben, maar deze wandelgangen hebben naast een aantal 
grote voordelen, het nadeel dat men nooit het hele veld bestrijkt. 
Ook de hearings en de af delingsledenvergadering geven onvoldoende ruimte om 
met elkaar van gedachten te wisselen of om ideëen te lanceren. Daar moeten 
zaken dikwijls al ver uitgewerkt zijn. 

Toch is zo'n platform wel belangrijk. 
Daarom gaan we de komende tijd proberen om via Mixed een aantal zaken aan de 
orde te stellen. Wij hopen dat U hierop in kunt spele~, mogelijk via een re
actie in Mixed, al is het niet onze bedoeling om uitgebreide polimieken uit 
te lokken, of door schriftelijk of telefonisch contact op te nemen met 
ondergetekende of andere leden van het afdelingsbestuur. Het moet in ieder 
geval zo zijn dat wij als afdelingsbestuur niet op een eiland terecht komen 
met daaromheen water met zoveel zandbanken en onderstromingen dat het voor 
de verenigingen onmogelijk of zeer moeilijk is met ons in contact te komen. 
Natuurlijk is de toestand niet zo erg als hier wordt afgeschilderd, maar 
toch is het meestal zo dat er pas contact wordt gezocht als er ergens pro
blemen lJggen. 
Maar we moeten ook over andere zaken met elkaar van gedachten kunnen wisse
len. Onze sport is op dit moment zeer sterk in beweging en dat betekent dat 
er beleidsmatig de komende tijd een aantal zaken aan de orde moeten komen. 
Dit kan een afdelingsbestuur niet alleen en dit wil Uw afdelingsbestuur ook 
niet alleen. 

Momenteel wordt er binnen het bestuur hard gewerkt aan een beleidsplan voor 
de komende jaren. Momenteel is dat zo ver dat wij U kunnen toezeggen dat 
dit, wanneer er geen onvoorziene zaken tussen komen, ruim voor de afdelings
ledenvergadering ter hand kan worden gesteld, zodat we daarover dan van ge
dachten kunnen wisselen. Hierin worden een groot aantal zaken aan de orde 
gesteld waaronder een invullingsvoorstel voor Brabant van het rapport 
"Ledenwerving en -behoud" wat door het hoofdbestuur is uitgegeven. 

Van Uw kant is mij verschillende keren gevraagd hoe het momenteel staat met 
de financiële afhandeling van het Prins Willem Alexandercentrum. Zoals U 
weet hangt dat statussymbool nog steeds als een molensteen om de nek · van de 
N.T.T.B. Waarschijnlijk is de problematiek zeer ingewikkeld want nadat in 
het voorjaar het afdelingsbestuur bijna van de ene op de andere dag haar 
visie moest geven op enkele voorstellen om de zaak af te handelen en door 
het hoofdbestuur de toezegging werd gedaan dat de financiële commissie op 
zeer korte termijn met nieuwe voorstellen zou komen, is sindsdien, ondanks 
verzoeken van onze kant om reacties, niets meer vernomen. 
Dit betekent dat de onzekerheid voor de afdelingen voortduurt en dat is in 
onze ogen geen goede zaak, maar wij hebben geen zicht op de gang van zaken 
en kunnen dus niet beoordelen of dit'een goede of slechte ontwikkeling is. 

Vooruitlopend op het beleidsplan en inspelend op de landelijke ontwikkelin
gen is dit seizoen een begin gemaakt met een eenvoudig opgezette competitie 
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voor recreanten. Wij. z13n ervan overtuigd dat aan deze opzet nog haken en 
ogen zitten en dat het nog niet pre~ies is wat U en ons voor ogen staat. 
Mogen wij daarom Uw reacties op deze opzet tegemoet zien? 
Wij zouden graag eens van een aantal spelers en speelsters horen die mee 
doen, hoe hun ervaringen zijn na een gedeelte van deze competitie. 
Bovendien zouden wij graag van anderen die niet mee doen, vernemen waarom 
zij niet mee doen en wat zij als een andere, c.q. betere opzet zien. Daar
naast is het voor ons van belang te vernemen hoe bestuurders tegen deze 
zaken aankijken o.a. in verband met hun werkbelasting en de interne orga
nisatie. 
Mag ik eens wat van U horen of lezen? 

Piet .van Erp 

TTV Waalwijk opent eigen home 
Burgemeester J. van Casteren van Waalwijk heeft zondag 18 september het 
tafeltenniscentrum van ttv Waalwijk aan de Hertog Janstraat officieel geo
pend. Dat gebeurde door met een robpt balletjes af te vuren op Fred Rom
bouts, die even daarvoor was benoemd tot bouwmeester. Fred ontving als ver
tegenwoordiger van de bouwploeg een plexiglazen tafeltennisbatje, waarmee 
hij probeerde de door de robot afgevuurde balletjes terug te slaan. 
TTV Waalwijk speelt al vanaf januari 1987 in de nieuwe ruimte. Begin novem
ber 1986 kon de voormalige meubeltoonzaal betrokken worden, maar het was er 
zo'n puinhoop dat er met man en macht gewerkt diende te worden om de ruimte 
voorlopig speelklaar te maken. In januari 1987 werd er verhuisd, omdat de 
huur van twee lokaties te kostbaar werd . Het was behelpen. Er waren nog geen 
douches, de w.c. moest bij de onderburen gebruikt worden en de vloer van de 
kleedkamer was niet om aan te zien. Vandaar dat de officiële opening nog 
steeds vooruit werd geschoven, totdat alles piekfijn in orde was. En dat was 
het! Een speelvloer met ruimte voor een achttal tafels, een ruime ~arruimte 
met keuken, een bestuurskamer, kleedkamers met douches en alles zag er 
pikobello uit. Een accommodatie om trots op te zijn . In zijn toespraak gaf 
voorzitter Stef Berendsen een historisch overzicht van de op 7 april 1947 
opgerichte vereniging. Voortgekomen is de club uit RKC en gespeeld werd er 
in de kantine. Ook de naam was RKC. Al snel kon er gespeeld worden in het 
KICgebouw, op meerdere avonden in de week. Daarna volgden er verschillende 
lokaties. De RK meisjesschool, de St. Josephschool (bij de broeders die o.a. 
hielpen met het clubblad) en de Openbare School. Het deed de vereniging geen 
goed en het ledental liep terug naar zo'n 15 personen. In die tijd kwam in 
Waalwijk de Taxandriasporthal gereed en het bestuur nam de gok. Een moedig 
besluit dat goed uitviel. Het ledental groeide gestaag tot 100 à 130 perso
nen. Gespeeld werd er slechts een avond in de week, die tevens diende als 
competitieavond. En dat was haasten, want om . 10 uur was er weer zaalvoetbal. 
De jeugd speelde op zaterdagmiddag hun competitiewedstrijden in de Herman 
Broereschool (sleutel zelf halen op het politiebureau) en later op zon
dagmorgen in de Van Duvenvoordestraat. In 1984 volgde de naamswijziging. 
Hoewel men zich niet af wilde zetten tegen R.K.C., vond men het beter om de 
naam te veranderen in ttv Waalwijk. Dat jaar volgde opnieuw een verhuizing 
en wel naar Sporthal De Overlaat. Het was een fijne ruimte, maar het bleef 
een avond in de week. Vandaar dat het bestuur bleef zoeken naar een eigen 
onderkomen en toen in 1986 de huidige ruimte in beeld kwam, was het advies 
van de toenmalige afdelingsvoorzitter Thorn de Jonge erg duidelijk: doen. En 
dat is een goede zet geweest. Er zijn nu zo'n 125 actieve leden en ttv 
Waalwijk is een gezonde vereniging. -
Uit handen van onze afdelingsvoorzitter Piet van Erp ontving ttv Waalwijk 
een keramieken aandenken. In zijn toespraak gaf hij aan dat een eigen accom
modatie een vereniging spirit geeft. De sport kan uitgebouwd worden, er kan 



meer getraind worden· en er is sfeer en dat laatste is belangrijk voor elke 
vereniging. 
Wil de Kort, voorzitter van Luto en sprekende namens de regio Midden Bra
bant, zag in een eigen onderkomen ook nieuwe uitdagingen voor het bestuur, 
zoals het bemannen van de bar, de opvang van jeugd op diverse avonden, etc. 
Het voordeel van zo'n late opening is dan, dat je kunt zien dat het bestuur 
daar in geslaagd is. 
Onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes kon er gezellig worden te
ruggeblikt, want vele oudleden hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging om 
aanwezig te zijn bij de opening . Ik heb vele oude bekenden gezien en dat 
deed me bijzonder goed. 

Johan Heurter 

N.K. Tafeltennis in Den Bosch 
Zoals de meeste tafeltennisliefhebbers inmiddels wel bekend zal ziJn worden 
in het weekend van zaterdag 26 en zoRdag 27 november in de Bossche sporthal 
Maaspoort de Nationale Kampioenschappen Tafeltennis gespeeld. Een evenement 
waar eigenlijk iedere tafeltennisser uit Brabant acte de présence zou moeten 
geven. Op de eerste plaats natuurlijk vanwege het tafeltennis en verder van
wege het feit dat dit alles zich in het sportcentrum Maaspoort afspeelt, een 
topsportaccommodatie die overigens veel Brabantse tafeltennissers niet onbe
kend zal zijn. Immers drie jaren geleden organiseerde JCV in deze zaal voor
treffelijke Brabantse Kampioenschappen. 
Onder aanvoering van het hoofdbestuur en het afdelingsbestuur van onze afde
ling zijn ook de verenigingen JCV en Never Despair in de organisatie gedo
ken. Een organisatie die er alles aan wil doen om Maaspoott op 26 en 27 no
vember ;ol te krijgen . 
Mede daarom zijn de volgende toegangsprijzen vastgesteld: 

Zaterdag 26 november Jeugd tot 16 jaar gratis 
volwasssenen f. 4,--

Zondag 27 november Jeugd tot 16 jaar f. 2,50 
volwassenen f. 6,--

Doorlopende kaart voor beide dagen f. 8,--

De kaarten kunnen vooraf bij de penningmeester van onze afdeling, Ton Jonge
nelen, worden besteld. 
Tot ziens op 26 en 27 november in de Maaspoort in Den Bosch. 

Frans Willems 

Nog wat meer informatie over de 52ste Nederlandse Kampioenschappen. De ver
wachte deelnemersaantallen zijn: 
Heren enkel 80 
Heren dubbel 35 
Gemengd dubbel: 38 
Dames enkel 50 
Dames dubbel 24 
Wie er allemaal mee zullen gaan doen'is natuurlijk nog niet bekend, maar om 
U een idee te geven wie er deel mogen nemen, hier wat namen. Bij de dames: 
Bettine Vriesekoop, Mirjam Kloppenburg, Patricia de Groot, Ellen Bakker, 
Gerdie Keen, Emily Noor, Marlies· Somers, Ingrid van Osselaer, Judy Williams, 
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Wilmie van Rijswijck, Inge Schultze, Heleen Hop, Vivian Blanckaert, Jose 
Bakker, Ellen Schers, Cyril Onstenk" Brenda Huntelerslag, Ria van Rijswijck, 
Ankie Kersten, Annemarie Chambon en Ursula Bakker. 
Bij de heren: Paul Haldan, Henk van Spanje, Ron van Spanje, Jaap van Spanje, 
Bart van Haren, Frank Boute, Bob Potton, Trinko Keen, Patrick Swier, Danny 
Heister, Rob Turk, Geert Verhaegh, Peter de Vrind, Hans den Boer, Edwin 
Angenent, Gerard Bakker, Robert de Groot, Wim Wegman , Marcel Hoevers, Erik 
Noor, Casper Mol, Peter Roeland, Anne Vlieg, Sjoerd Meijer, Harm Nelissen, 
Herman v.d. Broek, William Cuijpers, Jos Verhulst, Robert Koek, Richard v.d. 
Vorle, Jan Henk Bomhof, Erwin Beek, Hans Lingen, Roel Frunt, Albert Geerling 
en Rimane Brons. 
De wedstrijden beginnen op beide dagen om 10.00 uur en eindigen zaterdag om 
20.00 uur en zondag om 17.00 uur. Op zaterdag wordt er gespeeld tot de laat
ste 8 in het enkelspel (zowel dames als heren), tot de laatste 4 in het he
ren- en damesdubbel en tot en met de finale in het gemengd dubbel. 
Op zondag volgen dan de kwartfinales, halve finales en finales in het enkel
spel en de halve finales en finales in de dubbels. Alle finales worden ach
ter elkaar gespeeld vanaf 14.00 uur. 

Omdat ook het afdelingsbestuur vindt dat alle tafeltennisliefhebbers van de
ze kampioenschappen moeten gaan genieten is besloten om het competitiepro
gramma van dat weekeinde te verschuiven naar het weekeinde van 3 december. 
Hierdoor is voor iedereen de mogelijkheid aanwezig om lijfelijk aanwezig te 
zijn in Den Bosch. Doen! 

De Nederlandse kampioenschappen voor B- en C-licentiehouders worden ook in 
Brabant gehouden en wel in de Stadssporthal van Tilburg. De organisatie is 
in handen van de afdeling Brabant en CTW en die kampioensc~appen worden ge
houden op zaterdag 10 december, aanvang 10.00 uur . De jeugd tot 16 jaar 
heeft in Tilburg gratis toegang, volwassenen betalen 2,50 aan de zaal en 
2,-- in..cJ.e voorverkoop. Hou ook deze datum vrij in Uw agenda, want het be
looft een zeer leuke happening te worden. 

P.S. De verenigingen die 
van 26/27 november willen 
elkaar af te spreken. 

hun competitiewedstrijden gewoon in het weekeinde 
spèlen zijn daarin vrij, maar dienen dit zelf met 

Taptoetaf el tennistoernooi 
Vorig jaar is in de Kerstvakantie in heel Brabant het Taptoetafeltennistoer
nooi gehouden. Dit is een puur recreatief toernooi voor de jeugd va~ de 4 
hoogste groepen van de basisscholen. Door de medewerking van uitgeverij 
Malmberg, die ook de naam aan het toernooi heeft gegeven kregen alle kinde-
ren die daarvoor in aanmerking kwamen, op school eén uitnodiging om hieraan 
mee te doen. 
De organisatie van de plaatselijke toernooien was in handen van 22 vereni
gingen verspreid over heel Brabant. 

Vanwege het grote succes vorig jaar in Brabant, wordt het Taptoetafeltennis
toernooi dit jaar over het hele land georganiseerd. In alle afdelingen zijn 
voldoende verenigingen bereid gevonden om e.e.a. mee te organiseren, zodat 
er dit jaar in de Kerstvakantie in heel Nederland getafeltennist wordt. 
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In Brabant doen dit jaar 29 verenigingen 
t.t.v. Eenentwintig, Beek en Donk 
M.T.T.V.'72, Mierlo 
van Liempd Ass/TTVS, Schijndel 
Vice Versa'51, Oudenbosch 
t.t.v. Luto, Tilburg 
t.t.v. Budilia, Budel 
T.T.C. Bladel, Bladel 
T.C.S., Steenbergen 
t.t.v. Waalwijk, Waalwijk 
t.t.v. Unicum, Geldrop 
t.t.v. Stiphout, Stiphout (Helmond) 
O.T.T.C., Oss 
TTCV/Rath, Veghel 
Never Down, Zaltbommel 
t.t.v. Sios, Roosendaal 
Hotak'68, Hoogerheide 
t.t.v. Irene, Tilburg 
t.t.v. het Markiezaat, Bergen op Zoom 
Never Despair, 's-Hertogenbosch 
t.t.v. Smash'73, Uden 
t.t.v. Tanaka, Etten-Leur 
t.t.v. Veldhoven, Veldhoven 
J.C . V., Vught 
TTC Eindhoven, Eindhoven 
t . t.v. Breda, Breda 
Kadans, Best 
t.t.v. de Rots, Boxtel 
N.O.N., Heeswijk Dinther 
Rotac'82, Rossum 

mee. Dit zijn: 

;~ 
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Het eerste ' doel van het toernooi is om de tafeltennissport meer bekendheid 
te geven bij de jeugd. Voor de verenigingen is het natuurlijk ook interes
sant om op die manier te proberen om wat aan ledenwerving te doen. 
Om die ledenwerving daadwerkelijk inhoud te geven, geeft de Afdeling onder
steuning bij de follow-up van het toernooi. De bedoeling is, dat de vereni
gingen zeer kort na het toernooi, een "Open Middag" organiseren voor de kin
deren die aan het toernooi hebben deelgenomen. Voor deze aktiviteit kunnen 
via de Afdeling gratis posters en ander reclamemateriaal gemaakt worden. 

Cees van Roosendaal 

Rekrea tietaf el tennis begeleider 
Waarom een kursus Rekreatie Tafeltennis Begeleider? 

Rekreatiesport is een algemene en volwaardige vorm van sport beoefenen ge
worden. Ook de tafeltennissport telt steeds meer beoefenaars van deze sport
vorm. Het is niet onbegrijpelijk dat een grote groep mensen op deze manier 
sport willen bedrijven. De wedstrijdsport voldoet immers niet altijd meer 
aan de eisen die vele sportbeoefenaars aan het sport bedrijven stellen. Re
denen daarvoor kunnen waarschijnlijk het duidelijkst worden aangegeven met 
een (globale) vergelijking van de v!edstrijdsport met de rekreatiesport. 

Wedstrijdsport is in algemene zin streng gereglementeerd met dikwijls ver
plichte en sterk op prestatie gerichte trainingen. 
Daarnaast wordt in de wedstrijdsport "het plezier in het bewegen" nogal 
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eens ondergeschikt gemaakt aan "liet moeten winnen". Prachtige bekers, wed
strijdpunten, geld en het niet mogen degraderen zijn nogal eens de toonaan
gevende drijfveren. Dat het tafeltennissen daardoor er niet plezieriger op 
wordt, doet blijkbaar niet meer terzake. 
Rekreatie is een sportvorm, waarbij de instelling van de deelnemers juist 
gericht is op dat meest elementaire '{an sport bedrijven, nl. "plezier heb
ben in het bewegen". Vanuit deze motivatie kunnen eveneens wedstrijden wor
den gewonnen, alleen het presteren is anders gericht: het winnen is niet het 
doel. Daarnaast spelen de gezondheids- en sociale motieven een grote rol bij 
de beoefenaars van de rekreatiesport. In de rekreatieve beoefening van de 
tafeltennissport kan aan deze motieven ~egemoet worden gekomen. 
Denk er maar eens aan dat: 

tafeltennis veelzijdig en afwisselend is, praktisch het hele lichaam is in 
beweging. De hieruit voortvloeiende belastingen voor het lichaam laten 
zich goed doseren. Lichamelijk contact met een tegenstander bestaat niet, 
waardoor blessures, door en aan de tegenstander toegebracht, zijn uitge
sloten; 
tafeltennis door de wiJze waarop het kan worden beoefend en de mogelijk
heid om tussendoor en na afloop met elkaar een praatje te maken, sociale 
aspekten met zich meebrengt. 

Uit het bovenstaande zal duidelijk Z1Jn dat rekreatiesport serieus moet wor
den genomen. Het is geen slap aftreksel van de wedstrijdsport, maar een vol
waardige sportvorm waarvan de deelnemers aandacht verdienen. Aandacht die 
niet gelijk is aan de aandacht die aan wedstrijdsporters wordt gegeven. Er 
is een duidelijk onderscheid in de invulling van de uren van de tafeltennis
rekreant en de trainingen van de op wedstrijd gerichte spelers. 

Het verschil in benadering en de daaruit voortvloeiende wijze van sportbeoe
fening eist een andere leiding dan bij het "traditioneel" training geven. De 
opleiding Rekreatie Tafeltennis Begeleider (RTB) leidt de deelnemers hier
voor op. 

Wat is de inhoud van de opleiding? 

De inhoud van de opleiding is hoofdzakelijk gericht op de begeleiding van de 
rekreanten die de seniorenleeftijd hebben bereikt. Voor de begeleiding van 
de jeugd wordt naar de opleiding "Jeugdtafeltennisleider" verwezen. 

Om de groepen spelers te kunnen begeleiden dient enig inzicht verkregen te 
worden t.a.v. het leiding geven. De wijze waarop leiding kan worden gegeven 
en hoe dit in de praktijk wordt aangepakt, zijn twee thema's die centraal 
staan in de kursus. De wijze van leiding geven heeft te maken met: 
- de motivatie van de sporters, waarom gaan ze tafeltennissen; 
- de motivatie van de RTB, hoe kijkt hij tegen het beoefenen van de rekrea-

tiesport aan. 
Een aantal van deze motieven zullen worden besproken. 

Naast het leiding geven krijgt de praktijk veel aandacht (de deelnemers zul
len 80% van de tijd in de zaal doorbrengen, dus weinig theorie). In de prak
tijk zal aandacht worden besteed aan: 
- de elementaire techniek van enkele slagen. Hoe kan het best worden gescho

ven of een topspinaanval worden gespeeld. Techniek is in de kursus opgeno
men, omdat het enigszins technisch uitvoeren van de slagen het plezier in 
het spelen kan verhogen; 

- roulatievormen. Een organisatievorm waarbij op een ongedwongen wijze alle 
spelers met elkaar spelen zodat niet op elke bijeenkomst bepaalde groepjes 
alleen met elkaar blijven spelen; 

- toernooivormen. Een aantal tips en voorbeelden waarmee zowel met grote als 
kleine groepen snel een toernooi(tje) in elkaar kan worden gezet. 
alternatieve tafelopstellingen. Wel eens gespeeld op een schuin opgestelde 



tafel, drie tafels achter elkaar of bijv. een tafelopstelling in een ster
vorm? Op de kursus wordt aangege.ven dat naast "een keertje alternatief 
ping-pongen" verschillende van deze opstellingen voor het aanleren van be
paalde slagen kunnen worden gebruikt; 
spelvormen. Om zo maar eens een keer iets geheel anders te doen. Niet op 
elke training maar bij "bijzondere" gelegenheden zoals bijv. de "oud en 
nieuw" viering van de club; 

- warming-up. M.a.w. "lekker warm draaien" om blessures te voorkomen. De 
vraag "waarom een warming-up en is deze altijd nodig?" zal ter diskussie 
worden gesteld. 

Ook zullen enige theoretische onderwerpen worden behandeld. Echter deze zul
len wel praktijkgericht zijn. Ingegaan zal worden op bijv. de struktuur van 
de vereniging en de plaats van de RTB daarin, maar ook op vragen zoals: "Wat 
zijn lange noppen?", "met welk materiaal kan het best een topspin worden ge
speeld?", "wat is spin en hoe kan er tegen worden gespeeld?" . 
Kortom een stukje theorie dat het leiding geven van de RTB meer verantwoord 
maakt. 

Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers de gelegenheid om samen met de 
docent en mede-kursisten te diskussieren over mogelijke praktijkproblemen 
binnen de vereniging. 

Wie kan aan de opleiding deelnemen? 
Alle leden van de NTTB die de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt en de be
ginselen van de tafeltennissport beheersen. 

Wat is de kursusomvang? 
De opleiding omvat 20 uur. 
Enige voorbereidende opdrachten moeten worden uitgevoerd . Studie wordt niet 
gevraag~. 

Wanneer ontvangt u een certifikaat? 
Wanneer u 85% van de kursustijd aanwezig bent geweest. 

Wat zijn de kosten? 
De kosten bedragen f 40,--. Hierbij is inbegrepen het kursusmateriaal. Reis
kosten zijn voor eigen rekening. 

Wanneer wordt de kursus gehouden? 
De kursus wordt gehouden op de woensdagavonden van 30 november 1988, 7, 14 
en 21 december 1988, en 4, 11, 18 en 25 januari 1989. 

Waar wordt de kursus gehouden? 
De bijeenkomsten worden gehouden in de speelzaal van de ttv Breda te Breda. 

Wie is uw docent? 
De docent die de kursus samen met u tot een goed einde hoopt te brengen is 
de heer Ben du Pon uit Gorinchem. 

Wanneer moet u zich aangemeld hebben? 
Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 november 
maximale aantal deelnemers is bereikt, sluit de inschrijving. 

Hoe kunt u zich aanmelden? 

1988. Zodra het 

U wordt deelnemer aan deze opleitling door inzending van bijgaand aanmel
dingsformulier aan de heer A. Rooijmans (adres zie hieronder). U dient ge
lijktijdig het inschrijfgeld (f 40,--) over te maken op postrekening 1131566 
of bankrekening 151201641 t.n.v. de penningmeester NTTB van de afdeling 
Brabant te Breda, met vermelding van "RTB-kursus Breda". 
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Waar kunt u meerdere .inlichtingen verkrijgen? 
U kunt, telefonisch of schriftelijk" inlichtingen verkrijgen bij: 

Nieuws in ' 

Opl. functionaris afd. Brabant 
de heer A. Rooijmans 
Olmebeek 14 
5501 CL Veldhoven 
Telefoon: 040-535457 

t kort 
Op zondag 11 december organiseert de Old Timers Club Nederland een toernooi 
bij ttv Unicum in Geldrop. Meer inlichtingen via Will van Zoelen, tel. 
01719-13553. 

Op dinsdag 8 november worden de Nederlandse Kampioenschappen voor journalis
ten gehouden in Zoetermeer. 

TTV Irene heeft de sponsor van het eerste damesteam, Besbo Automaterialen 
b.v., bereid gevonden de hele vereniging te steunen. De naam van de Tilburg
se vereniging zal veranderd worden in TTV Besbo-Irene. 

Op 2 november zal in Dongen de eerste belangrijke thuiswedstrijd van Neder
land gespeeld worden. De organisatie is in handen van T.T.V. B.S.M., dit in 
het kader van een 40-jarig jubileum. De wedstrijd tegen Bulgarije begint om 
19.00 uur en de toegang is gratis. 

Niet vergeten ... 
In te schrijven voor de Nederlandse kampioenschappen voor B- en C-licenties 
op 10 dêcember in Tilburg. De inschrijving sluit op 31 oktober. 

. 
In te schrijven voor de C-je~gdranglijsttoernooien in Venray en Tilburg op 
10 december. De inschrijving sluit op 1 november. 

In te schrijven voor het 19e Nationaal Maaslandteamtournooi in Oss op 18 en 
19 december. De inschrijving sluit op 12 november. 

In te schrijven voor de cursus Rekreatietafeltennisbegeleider in Breda. De 
inschrijving sluit op 1 november. 

Uit de clubbladen 
In het clubblad van ttv Kadans uit Best staat weer eens een interview. Het 
idee was afkomstig van het kersverse bestuurslid Peter v.d. Sande en · de re
daktie koos als eerste slachtoffer voor een interview: Peter v.d. Sande. 
Stelde hij het voor omdat hij zelf zo graag wilde, of was het pesten van de 
redaktie? 

Bij ttv Sios uit Roosendaal wil men de Olympische gedachte "meedoen is be
langrijker dan winnen" ook binnen de eigen vereniging uitdragen. Het is no-. 
dig voor het bestaansrecht van een vereniging. 

De redaktie van "Batgeheimpjes" vafi ttv Waalwijk heeft i.v.m. de officiële 
opening van het eigen home (zie elders in dit blad) een speciale editie uit
gebracht. Hierin een kort historisch overzicht van de vereniging en van het 
verloop van de bouw. 
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TTV Victoria uit Breda plaatst in .elke uitgave van "Shot" een adverteerder 
in de blikvanger. Die krijgt dan e~~ra aandacht op de achterkant. 

Het gaat bijzonder goed met ttv I~~ne in Tilburg. Er zijn tientallen nieuwe 
leden (vooral dagrecreanten) en volgens "Irene Sirene" kan binnenkort waar
schijnlijk het 500e lid begroet worden. Een enorm aantal, waaruit tevens 
blijkt dat de leden zich thuis voelen bij Irene. 

Deze winter is het tafeltennisnieuws van ttv Het Markiezaat uit Bergen op 
Zoom ook via de radio te beluisteren. Wekelijks zal de Bergse radio en tele
visieomroep de uitslag van het eerste team doorgeven en om de drie a vier 
weken zal iemand van dat team een uitgebreid wedstrijdverslag geven. 

Doordat de meerderheid van de Algemene Ledenvergadering van 1 + T/Eindhoven 
tegen stemde, is de fusie met ttv Veldhoven voorlopig even uitgesteld. Wel 
is er een overeenkomst en door , <le samenwerking moet er in de toekomst een 
vereniging ontstaan, aldus "Toffelproat", het clubblad van ttv Veldhoven. Op 
dit moment zijn alle spelers van 1 + T ook lid van ttv Veldhoven. De jeugd 
speelt ook competitie onder de naam Veldhoven, de senioren spelen nog steeds 
onder de naam 1 + T. 
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