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

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

TELEFOON 04928 - 2017 

jaargang 38 nummer 1 januari 1989 

Van de redaktie 

Een bijzondere Mixed deze maand. Extra dik en ruim op tijd in de bus. Het is 
een gecombineerde uitgave, want achter.in treft U de uitslagen en percentages 
van de najaarscompetitie 1988. 
We hebben weer een bewogen tafeltennisperiode achter de rug met zowel hoog
tepunten als dieptepunten. Een paar voorbeelden. Wat dacht U van de Neder
landse Kampioenschappen in Den Bosch. Prima georganiseerd dqor J.C.V. en Ne
ver Despair en uitermate sfeervol op zondag . Maar dan de Nationale B/C-kam
pioenschappen in Tilburg. Daa~ was op de organisatie heel wat aan te merken. 
Of het andere hoogtepunt: Het Taptoe Tafeltennistoernooi. In het heie land 
waren tussen Kerst en Nieuwjaar 20.000 basisscholieren aan het tafeltennis
sen. Maar dan de Bondsraadsvergadering. Ik zet toch vraagtekens bij een aan
tal besluiten, maar onze voorzitter Piet van Erp zet over een drietal zaken 
helder de Brabantse opvattingen, uiteen. Een bewogen periode die dus genoeg 
te schrijven en voor U te lezen oplevert . 
De redactie is van plan ook in 1989 weer twee themamixed uit te brengen. 
Hebt U ideeen, laat het evén weten. 
Tot slot wens ik U allen een heel goed en gezond tafeltennisjaar toe. 

Johan Heurter 
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Van de voorzitter 

1989 is al weer begonnen wanneer U dit leest. 
Namens het af delingsbestuur en de leden van de commissies wil ik dan ook U 
allen, harde werkers in het veld van de tafeltennissport, alle goeds toewen
sen voor dat jaar 1989, niet alleen op het terrein van het verenigingswerk, 
maar zeker ook in de prive-sfeer en voor allen die U dierbaar zijn. 
Mag 1989 datgene brengen wat U er van verwacht, ook al zal er dan hier of 
daar wel eens een setje de mist in gaan en mogen we allen gezond de eind-

·. streep van 1989 bereiken om ook dan weer verder te kunnen. Uiteindelijk doen 
we allen aan een estafette mee, waarbij we telkens op 31 december een stokje 
krijgen aangereikt met een ander jaartal er op. 

In de achter ons liggende periode hebt U helaas mijn bijdrage al een keer 
moeten missen . Dit was het gevolg van een zeer groot aantal werkzaamheden in 
verband met de bondsraad, de Nederlandse kampioenschappen A in 's-Hertogen
bosch en de B-C in Tilburg. In een afzonderlijk artikel kom ik hier nog op 
terug. 
In beide gevallen is het mij beangstigend duidelijk geworden dat de N.T . T.B. 
op papier dan wel een eenheid is, maar dat deze in de praktijk bestaat uit 
een groot aantal belangengroepjes en personen die weinig of geen kans zien 
over muurtjes heen te kijken, niet naar anderen willen luisteren, niet tot 
overleg komen en alleen hun belangen en ideeen als enig zaligmakend zien. 
Hierbij wordt door bepaalde groeperingen en personen zelfs niet geschroomd 
buiten de daarvoor in de bond vastgelegde kanalen om via de publiciteit te 
trachten zijn zin te krijgen en in bepaalde gevallen wordt daarbij zelfs 
niet geschroomd andere, ook goedwillende personen of groeperingen binnen de 
bond belachelijk te maken. Door grijpen naar het middel van anderen belache
lijk maken, in mijn ogen een teken is van eigen onmacht, vind ik dit een 
slechte zaak voor de tafeltennissport. 

Mijn grote wens voor 1989 binnen de N.T.T . B. zou dan ook ziJn dat we in 
staat zijn een zodanig overleg op gang te brengen dat er recht geäaan kan 
worden aan ieders belang voor zover de bond daartoe de mogelijkheden heeft . 

Piet van Erp 

Mededelingen vanuit het afdelingsbestuur 

- Peter Manders heeft te kennen gegeven, dat hij met ingang van 1 januari 
wil stoppen als competitieleider en afdelingsbestuurslid. Het afdelings
bestuur dankt Peter voor zijn inzet in de afgelopen 1 1/2 jaar en heeft 
Jan van Toor benoemd tot algemeen competitieleider, zowel belast met de 
jeugd- als de seniorencompetitie. De beide competitiecommissies zijn sa
mengevoegd èn als aanspreekpunt vanuit de commissie voor het seniorenge
beuren zal fungeren Henk van de Linden en voor het jeugdgebeuren Piet 
Theuns. 

- De algemene ledenvergaderiÓg zal dit jaar 
mei in het Jan v. Besouwhuis te Goirle. 
agenda. 

gehouden worden op vrijdag 26 
Noteer die datum alvast in uw 

- Het afdelingsbestuur heeft besloten de Brabantse Tafeltenniskampioenschap
pen dit jaar te houden op zondag 14 mei (en eventueel maandag 15 mei) in 
de stadssporthal te Tilburg. Het ligt overigens in de bedoeling de Bra-



bantse Kampioenschappen volgend jaar weer gewoon in januari te houden. Het 
niet kunnen vinden van een geschikte zaal noodzaakte het afdelingsbestuur 
tot deze beslissing. 

- Ter voorbereiding van het vijftig jaar bestaan van de afdeling in 1991 
heeft een A.B. een (voorlopige) commissie geinstalleerd, waarin zitting 
hebben: Thorn de Jonge, Peter van Iersel, Rien van Thoor en Ton Jongenelen. 

Raymond Gradus 

N.T.T.B. Quo Vadis ? • 

Deze woorden kwamen· in mij o-p gedurende de laatste bondsraadsvergadering op 
Papendal. Aan de hand van enkele artikelen wil ik U mee nemen naar deze 
bondsraad en U wat laten proeven van de sfeer en de werkwijze binnen de daar 
aanwezige geledingen van de N.T.T.B. 

DE ZAAK HOOFDBESTUUR - TUCHTCOMMISSIE 

Zoals U in de pers hebt kunnen lezen of op andere wijze bij U bekend is ge
worden, is op de laatste bondsraadsvergadering de tuchtcommissie naar huis 
gestuurd. Om tot een waarde-oordeel over deze zaak te komen een stukje voor
geschiedenis en het relaas van de vergadering. 
Op een voorzittersvergadering in het voorjaar van 1988 kwam het hoofdbe
stuur, voorzien van een aantal motieven, met de mededeling dat zij de tucht
commissie weg wilde hebben. De reactie van de voorzitters was dat het hoofd
bestuur dit niet kon, omdat het een commissie van de bondsraad betrof. Hier
rop werden de voorzitters verzocht dit in de bondsraad naar voren te 
brengen. 
Een aantal voorzitters, waaronder onde.rgetekende, waren niet bereid zo ver 
te gaan zonder eerst de tuchtcommissie gehoord te hebben. Dit leidde uitein
delijk tot een brief aan de tuchtcommissie ondertekend door een 5~tal voor
zitters, met het verzoek aanwezig te zijn op de bondsraadvergadering van mei 
om wat nadere informatie te kunnen verstrekken. 

Deze discussie op de bondsraad leidde tot het instellen van een commissie 
uit de bondsraad die als opdracht kreeg een onderzoek in te stellen naar de 
verstoorde relatie tussen hoofdbestuur en tuchtcommissie en hierover, zo mo
gelijk met adviezen, te rapporteren aan de bondsraad. 

Deze commissie, die onder leiding stond van uw voorzitter, heeft in dat rap
port haar bevindingen vastgelegd en tevens een aantal aanbevelingen gedaan. 
Uit het onderzoek bleek onder meer dat het duidelijk was dat beide partij
en schuld hadden aan de ontstane situatie, voor zover er van schuld sprake 
was. 
Het grote probleem bleek het feit dat beide partijen behoorlijke p~oblemen 
hadden met de Trias Politica. Deze houdt in dat in een rechtsbestel een dui
delijke scheiding moet ziJn tussen de wetgevende, de uitvoerende en de 
rechtsprekende macht en dat men onder geen enkele voorwaarde op elkaars 
stoel mag zitten. En hier schortte het nog wel eens aan. Dit is echter wel 
goed in de statuten van de NTTB vastgelegd. 

Tij <lens de laatste bondsraads'vergadering bleek dat beide partijen zich kon
den vinden in het rapport en de daarin vermelde aanbevelingen. Een pleidooi 
van de heer Poulissen in de richting van werken met betere afspraken, en 
vertrouwen in elkaar hebben kreeg vanuit de vergadering applaus. 
Toen kwam het hoofdbestuur echter met de mededeling dat voor hen de maat vol 
was en dat zij de vertrouwenskwestie verbonden aan hun voorstel om de tucht-
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commissie weg te sturen . 
Uw voorzitter die dit gedeelte van de bondsraad "mocht" leiden heeft via een 
schorsing voor intern beraad nog getracht uit de problemen te komen, maar 
een gedeelte van het hoofdbestuur bleef bij haar stellingname. 
Dit betekende dat het voorstel van het hoofdbestuur met de daaraan verbonden 
vertrouwenskwestie in stemming moest worden gebracht . Het resultaat van deze 
stemming was dat 21 bondsraadsleden voor het voorstel van het hoofdbestuur 
stemden, 7 tegen en dat er 17 onthoudingen waren. 
Na deze Pyrrus-overwinning van het hoofdbestuur kon de voorzitter van de 
NTTB de vergadering weer over nemen . 

Uw vertegenwoordigers in de bondsraad hebben blanco gestemd en wel omdat we 
moesten kiezen voor- of tegen het hoofdbestuur. Wij waren echter de mening 

' toegedaan dat dit in deze zaak niet mocht. Gezien de aard van het menings
verschil had hier nooit de vertrouwenskwestie gesteld mogen worden. Er was 
namelijk geen sprake van een verschil van mening over beleid of uitvoering 
daarvan, niet over het functioneren van de rechtsgang binnen de NTTB, maar 
over het onderling respect tussen hoofdbestuur en tuchtcommissie. 
Verder speelden mogelijk nog te interpretatie van de reglementen betreffen
de de bevoegdheden mee, maar daarvoor waren andere oplossingen mogelijk ge
weest. Deze waren voor een gedeelte ook al aangedragen in het rapport wat 
door de bondsraad was aangenomen. 

Ik denk dat deze stemming een zeer zwarte bladzijde betekent in de rechts
gang binnen de NTTB. Er is een precedent geschapen daar de uitvoerende macht 
de wetgevende macht zo ver heeft kunnen krijgen dat de rechtsprekende macht 
weg moest en dat betekent dat de kern van de Trias Politica binnen de NTTB 
geweld is aangedaan en het grote gevaar is aanwezig dat we bij een volgende 
aanvaring nog eenvoudiger dezelfde richting in gaan . Dit zou betekenen dat 
we binnen de NTTB een dictatuur zouden kunnen krijgen van de uitvoerende 
macht met alle gevolgen van dien . 
Hierbij komt nog een andere zaak om de hoek kijken. In de afgelopen periode 
is het hoofdbestuur diverse keren aangeklaagd bij de tuchtcommissie. In een 
zeer groot gedeelte van deze zaken tegen het hoofdbestuur kreeg de klager , 
ook bij de commissie van beroep, gelijk. Bestudering van de stukken in deze 
laat zien dat e r i n veel gevallen sprake was van een zekere mate van • onzorg
vuldigheid bij het interpreteren van regels door het hoofdbestuur. Wij zijn 
er heilig van overtuigd dat dit geen doodzonde is. Wanneer een bestuur bin
nen een organisatie alert wil inspelen op zaken moet er snel gehandeld wor
den en dat betekent dat er foutjes gemaakt kunnen worden. De rechtsgang bin
nen de bond is er voor om te zorgen dat er door deze foutjes geen evidente 
rechtsongelijkheid ontstaat en dat zaken bijgestuurd kunnen worden als daar 
volgens de regels aanleiding toe is. Daarnaast vinden wij dat een hoofdbe
stuur op een positie zit dat zij een zekere speelruimte nodig heeft, omdat 
anders besturen onmogelijk wordt . Wanneer dan door anderen op alle slakken 
zout wordt gelegd, is de bond onbestuurbaar daar relatief veel te veel tijd 
aan tuchtzaken moet worden besteed, tijd die dikwijls veel beter kan worden 
gebruikt. Maar ook binnen de NTTB moet het re~ht zijn beloop hebben. 

Wij vinden dan ook dat los van de personen hier, door het hoofdbestuu~ iets 
is afgedwongen wat zeer storende littekens achter laat in het gezicht van de 
NTTB en dat binnen de bondsraad besluitvorming heeft plaatsgevonden waarvan 
de echo's nog lang kunnen naklinken. Jammer want de tafeltennissport is weer 
de dupe. 

Piet van Erp 

TOPSPORT EN GELDMIDDELEN. 

Na afloop van de bondsraad is het in de media uitgebreid aan de orde geweest 
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en ook de laatste editie van het blad Tafeltennismagazine komt er mee: 
De bondsraad zou een stelletje krentenwegers -zijn die geen middelen over 
hebben voor topsport, alleen maar voor hun eigen afdeling zitten en daarom 
een kinderachtig kleine contributie-verhoging van 3,3% afwijzen. 

Hierbij wordt voor het gemak over het hoofd · gezien dat ,er afspraken liggen 
om de contributie alleen volgens de prijs-index te verhogen en dat er naast 
dat contributie-voorstel nog een aantal andere verhogingen lagen die op de 
achterban kwamen te drukken en dat de achterban maar zeer weinig terug ont
vangt voor dat geld. 

Het verhaal van Jan Vlieg en ziJn kornuiten geeft dan ook wel een zeer ver
simpelde voorstelling van de problematiek. 
De bondsraad heeft namelijk helemaal niet gezegd dat zij geen middelen be
schikbaar wil stellen voor topsport!!! 
In tegendeel zelfs. O.a. de afdeling Den Haag heeft hiervoor al enkele keren 
gepleit en ook wij hebben duidelijk aangegeven dat ook de N.T.T.B. topsport 
nodig heeft. · 
De bondsraad is echter niet bereid om voor topsport een zak geld beschikbaar 
te stellen (hoeveel daar dan ook in mocht zitten) zonder dat daar ook maar 
op enige wijze een zichtbaar stuk beleid ten grond-slag ligt aan datgene wat 
men doet. Op diverse verzoeken van de bondsraad is de sportcommissie tot nu 
toe nog niet in staat geweest een redelijk beleidsplan te produceren waarin 
doelstellingen en plannen op wat langere termijn, ohderQouwd en voorzien van 
een begroting worden duidelijk gemaakt. Verder dan _een A4-tje met een ver
zoek om meer geld is men niet gekomen. 
Daar binnen de N.T.T.B. ook elk dubbeltje moet worden omgedraaid en het nu 
juist een taak van de bondsraad is om binnen -de besèhikbare middelen priori
teiten aan te geven, komt de sportcommissie misschien wel eens wat te kort, 
maar dan ligt de schuld bij henzelf: Ze weten hun· zaakjes onvoldoende te 
brengen. 
De sportcommissie zal dan ook de hand in eigen boezem moeten steken in 
plaats van de beschuldigende vinger naar ander~n uit te steken. 
Zij zullen de bondsraad relevante informatie rrioeteri verstrekken erl dan kun
nen die krentenwegers prioriteiten aan geven. 

Een andere zaak die in de verhalen over de topsport niet gezien wordt, is 
het feit dat zij, hoewel er geen absolute verhöging _van middelen op treedt, 
toch al een groter gedeelte van de koek krijgen, omdat ae hoeveelheid te be
steden middelen binnen de NTTB duidelijk mind~r is geworden. De koek wordt 
kleiner!! 
Hieraan liggen een aantal oorzaken ten grondslag: 

* Het ledenaantal van de NTTB neemt helaas af. Hierdoor ziJn de contributie
opbrengsten ook minder. Dit betekent dat er minder va~t te verdelen en dat 
zal ook zijn consequenties hebben voor de topspqrt . _ -·· 

-· 
* De subsidies o.a. van overheid, toto-lotto e.d.nénien af, Daarbij z.iJn ook 

een aantal doelsubsidies gericht op topsport. We denken hierbij b.v. aan 
de subsidie voor de voorbereiding op de olympische spelen. 
Maar doordat de totale hoeveelheid algemene sub~idie kleiner wordt, wordt 
ook het aan ·de topsport toe te rekenen bedrag kleiner. 

*De opbrengst van sponsoring is terug -gelopen. 
Sponsoring is nu juist in y'eel takken van sport _ de kurk waarop de topsport 
drijft. 
Misschien is de topsport binnen de NTTB zelf wé-~ mede schuldig aan deze 
terugloop, want voor de buitenwacht heeft de NTTa de naam van de eeuwige 
ruzie-bond en een aantal zaken binnen en rond de topsport heeft zeker bij
gedragen tot dit imago. Deze zaken zouden mogel'ijk wel eens mede de oor-



zaak kunnen zijn van een gedeelte van het ledenverlies wat hiervoor is 
vermeld. 
Het is begrijpelijk dat sponsors niet staan te dringen om zich in een 
wespennest te steken. Uiteindelijk ziet een sponsor ook graag rendement 
voor zijn investering en dat moet dan geen negatieve publiciteit zijn. 

Dit alles betekent in onze optiek dat ook de sportcommissie de tering naar 
de nering moet zetten. Echter wanneer zij op basis van goede plannen met de 
bondsraad wil praten over financien, zullen zij een open oor vinden bij die 
bondsraad. Wanneer zij zonder onderbouwing vrij autoritair geld eisen zullen 
zij de afdeling Brabant op hun weg vinden want zij vertegenwoordigen in de 
bondsraad toevallig ook die 99,99% van de leden van de NTTB die niet bij de 

. topsport zijn betrokken maar toch een bepaalde service van de bond mogen 
· verwachten . 
Hierbij willen we echt niet praten over hypotheses over uitstralingseffecten 
e . d. maar over meetbare zaken . 

Het is voor Uw vertegenwoordigers in de bondsraad een niet te verteren zaak 
dat steeds maar weer gegrepen wordt naar de contributie-verhoging als medi
cijn voor alle problemen binnen de bond. Er zal ook gezocht moeten worden 
naar een vorm van kostenbeheersing en dat kan niet meer via een verlaging 
van de afdrachten aan de afdelingen. Die hebben in de afgelopen jaren al on
evenredig veel ingeleverd. Hun activiteitenpakket staat nog veel sterker on
der druk dan dat van de bond zeker gezien de herstructurering die er aan 
komt . 
Daarnaast zal er serieus gewerkt moeten worden aan een verbetering van het 
imago van de bond. Mogelijk dat er dan ook weer enig rendement is te 
verwachten van de inspanningen om aan sponsors te komen. Hier ligt nog veel 
werk voor het marketing-werk, zowel in de bond als in de afdelingen. 

Piet van Erp 

HET P . W. A.-CENTRUM 

Op dezelfde bondsraadsvergadering stond ook weer eens de molensteen om de 
nek van de NTTB geagendeerd: het PWA-centrum. 
Deze problematiek begint echter steeds meer de vorm van een slapstick te 
krijgen door de knullige manier waarop hiermee vanaf de eerste dag dat het 
idee om tot het centrum te komen, is omgegaan. Was het bij de opzet van het 
centrum al zo dat slechts een paar ingewijden zouden weten van de hoed en de 
rand en dat de rest maar van hen moes~ aannemen dat het wel snor zat, een 
van de redenen om me uit het toenmalige hoofdbestuur terug te trekken, het 
is ondanks alle mogelijke beloftes nog niet beter geworden en nu werden we 
botweg geconfronteerd met een voorstel van de financiele commissie waarin 
letterlijk stond: "bedacht dient evenwel te worden dat de commissie niet ge
negen is om af te wijken van de door haar geschetste, hier weergegeven 
hoofdlijnen ." Wij hebben echter leergeld betaald en weten dat ook de z.g. 
experts fouten maken die de domme jongens in het toenmalige hoofdbestuur en 
de krentenwegers uit de huidige bondsraad kunnen zien. 
Wij zien dan ook heel duidelijk dat deze zaak voor o.a. de afdeling Brabant 
de doodsteek betekent en dat de grote omes buiten schot blijven. Mogelijk is 
het een vorm van koude sanering om te komen tot een kleiner aantal afdeling
en. 

Mocht ik U in een eerder stadium vertellen dat er van de financiele commis
sie niets was vernomen, ondanks pertinente toezeggingen van de financiele 
commissie, compleet met datum, nu lag daar dan plotseling dat decreet. Wij 
dachten dat de tijd van dictators en misbruik proberen te maken van autori
teit voorbij was, maar binnen de NTTB blijkbaar nog niet. 



We hebben ons dan ook met hand en tand verzet tegen de behandeling van dit 
voorstel en met hulp van andere afdelingen die we kregen is het voorstel 
uiteindelijk op formele gronden van de agenda afgevoerd, maar het betekent 
wel dat het voorstel er nog steeds ligt en dat mij de weinige haren die ik 
heb ten berge rijzen. 

Om U enig inzicht te geven in de richting waarin wordt gedacht, geven we 
hier in grote trekken de inhoud van het voorstel: 

* In totaal zou er door de N.T.T.B. F 279.000,-- opgehoest moeten worden. 
Maar duidelijkheid hierover bestaat nog steeds niet . De kans is nog steeds 
groot dat het uiteindelijke bedrag een veelvoud hiervan is. Maar ja, dan 
heb je dit maar vast binnen wordt blijkbaar gedacht en dan zien we maar 
weer verder. 

* De financiele commissie zag vast een verdeelsleutel voor dit bedrag. 

* De financiele commissie meent met haar voorstel de pijn zo evenredig moge
lijk te verdelen. Hierbij kent zij blijkbaar de grondbeginselen van de 
E.H.B.O. niet, want het knippen van een nagel geeft een andere pijnerva
ring dan het amputeren van een been zonder verdoving. 

* Een derde deel zou moeten komen uit het verleden . Dit betekent een bedrag 
van F 93.000,-- uit de reserves van de afdelingen. Pijldatum Ultimo 1985. 
Activa minus crediteuren, transistorische posten en lang en kort lopende 
leningen. 

* Een derde deel zou moeten komen uit het heden. Dit betekent een financie
ring uit de huidige reserves op basis van het aantal leden per 31 - 12 -
'87. 

* Een derde deel zou moeten komen door een vervroegde invoering van de gein
dexeerde contributie-verhoging over de komende jaren . 

* Het hoofdbestuur blijft in deze buiten schot omdat zij in het verleden al 
zo veel betaald zouden hebben. 

* Het risico van de verminderde ledentallen voor 1989 en 90 zou ook voor re
kening van het hoofdbestuur komen. 

Ik zou het totale voorstel opnieuw willen vergelijken met een voorbeeld uit 
de E.H.B.O. De N.T.T.B. heeft een ongeval gehad en daarbij het P.W.A.-letsel 
opgelopen. De wijze mannen van de financiele commissie buigen zich over het 
slachtoffer en komen tot de conclusie dat beide moeten worden geamputeerd. 
Zo geschiedt . Tot hun stomme verbazing ontdekken ze dan ook dat de N.T.T.B. 
niet meer loopt . Maar ook daarvoor hebben ze een oplossing: ze benoemen een 
commissie uit hun midden die het probleem gaat bestuderen. Die doet er zo 
lang over dat het slachtoffer inmiddels is overleden en daarmee is voor hun 
het probleem uit de wereld. 
Mogelijk komen ze ook tot de conclusie dat de NTTB maar moet gaan leren op 
de handen te lopen. Nu is in onze tijd het lopen op de handen een leuke at
tractie op een kermis of in een circus, maar niet zo geschikt om de snelheid 
van de ontwikkelingen te volgen. 

Dit voorstel betekent namelijk niet meer en niet minder als dat een groot 
aantal afdelingen binnen de N.T.T.B. naar de knoppen gaan. En dit zou ook 
wel eens kunnen leiden tot een R.I.P. NTTB. 

Waarom hebben wij nu zo'n grote problemen met dat voorstel? 
* Het eerste een-derde-deel betekent voor de afdeling Brabant F 9270,--
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* Het tweede een-derde-deel betekent voor de afdeling Brábant F 10.890,--

* Hier kwam dan de vervroegde inning van de indexering van de contributie 
boven op. Dit is op zich natuurlijk al een vreemde zaak omdat niemand zo 
ver vooruit kan kijken dat de hoogte van deze indexering vooraf al vast
gesteld kan worden. Opnieuw een slag in de lucht dus. 

* Alles bij elkaar betekende het voor de afdeling Brabant en haar vereni
gingen een bedrag van ongeveer 30.000,--

* Het voorstel zou de afdeling Brabant en haar verenigingen zeer zwaar 
straffen voor het beleid wat in de afgelopen jaren is gevoerd: 
- Er is steeds getracht de verenigingen te bewegen al haar leden aan te 

melden bij de bond. Dit is in veel gevallen ook gebeurd. Als straf extra 
betalen. 

- Er is in de afgelopen jaren een voorzichtig financieel beleid gevoerd 
waarbij elke cent is omgedraaid voor hij werd uitgegeven. Hierdoor is 
een klein spaarpotje opgebouwd als bestemmingsreserve. 
Voorbeeld: het jubileumfonds en het administratiefonds. Voor dit laatste 
geldt dat de afdeling heeft ingespeeld op de afbraak door het hoofd
bestuur van de subsidies aan de regionale bondsbureaus en tracht de 
service aan de verenigingen zo veel mogelijk te handhaven. Voor dit 
beleid, nota bene gericht op het minder hard aan laten komen van maat
regelen van .het hoofdbestuur wordt de afdeling nu gestraft. 
Hadden wij in de afgelopen jaren alles maar uitgegeven, was er veel min
der aan de hand geweest. Als je dit zo leest zo je bijna zeggen: jammer 
dat het niet is gebeurd. 

* Waarom blijft het hoofdbestuur in deze constructie verder buiten spel? Zij 
hebben al vele jaren aan kunnen zien komen wat er zou gaan gebeuren, maar 
zij hebben in hun beleid tot nu toe op geen enkele wijze laten merken dat 
zij zich op de gevolgen ook maar enigszins voorbereidde. 
Het is natuurlijk zeer makkelijk om alle zaken op anderen af te wentelen, 
maar dat heeft niets te maken met besturen. 

* Ondanks het feit dat het hoofdbestuur weet dat deze zaak leden en afdelin
gen boven het hoofd hangt, gaan zij vrolijk verder de lasten voor leden en 
afdelingen te verhogen en de werkzaamheden te verzwaren. Bestaat er nog 
niet zoiets als een eerlijke verdeling van de lusten en lasten? Verstaat 
het hoofdbestuur misschien onder een eerlijke verdeling de lusten voor ons 
en de lasten voor de ander dan hebben we beide iets? 

Piet van Erp 

Stiphout opent Stiphouse 

Zaterdag 10 december j.l. was 
zeer fraaie accommodatie van 
tegen een tafeltennisrobot en 
onderkomen: STIPHOUSE. 

het zover. Wethouder Meyer van Helmond .kon de 
ttv Stiphout openen middels een gescoord punt 

aldus tevens de naam onthullen van het nieuwe 

De hal bestaat uit een speelzaal van 400 m2 waarop maximaal 14 tafeltennis
tafels geplaatst kunnen worden. De vloer is van hout en daardoor veerkrach
tig, dus minder blessuregevoelig. Verder uiteraard twee kleedkamers met 
douches en sanitair en een ruime kantine van waaruit de wedstrijden via glas 
gevolgd kunnen worden. Verder nog een keuken, bergingen en de mogelijkheid 
om nog een bestuurskamer te bouwen. Het pand is geisoleerd om eventuele 
over-last te voorkomen . 
Voordat het Stiphouse realiteit was, is er heel wat gebeurd. Al op kersta-



vond 1985 werd met de directie van SMF, de e igenaar van het fabriekspand, 
een voorlopig koopcontract gesloten. Daarna duurde het nog anderhalf jaar, 
voordat de sloop kon beginnen en de bouw kon starten . Dat alles vanwege di
verse juridische aspecten. Op 31 juli 1987 begon de sloop die, alsmede de 
verdere realisatie van de bouw, geheel door vrijwilligers werd uitgevoerd. 
De coordinatie was in handen van een speciaal bouwteam met Jan v . d. Meulen
hof in de rol van architect en coordinator . Verder bestond dit team uit 
Tonny de Vocht, Rob van Hoof en Frans Geubbels. Dit viertal begeleidde het 
hele project, van dé aanleg van de fundering tot de installatie van de ver
lichting. Op twee muren na werd het gehele pand met de grond gelijkgemaakt 
en weer opgebouwd. Een gigantische klus, maar het resultaat mag er wezen. 
Brabant heeft er weer een schitterende tafeltennisaccommodatie bij, waar de 
N.T.T.B. in de toekomst vast nog wel eens gebruik van zal willen maken . 

Johan Heurter 

B"SeM" veertig jaar 

Hoewel de festiviteiten al weer twee maanden achter ons liggen, willen we 
graag nog even aandacht besteden aan het veertig jarig jubileum van ttv 
B.S.M. uit Dongen. Op zaterdag 12 november 1988 is het een en ander gevierd 
met een grote feestavond waar een receptie aan vooraf ging. Een van de hoog
tepunten tijdens de receptie was de benoeming van ere-voorzitter Piet Oomens 
tot lid van verdienste van de N.T.T . B. Voorzitter Paul Koopman reikte de on
derscheiding en oorkonde uit en roemde zijn verdienste in de scheidsrech
terscommissie en zijn prestaties als internationaal scheidsrechter. 
Andere sprekers tijdens de receptie waren afdelingsvoorzitter Piet van Erp 
en regiovoorzitter Wil de Kort . Namens de gemeente Dongen sprak wethouder 
Theo Steenkamp een gelukwens uit: "U hebt bewezen Uw plaats in Dongen waard 
te zijn. Ik weet dat er nog wensen zijn, zoals een goede douche- en kleedge
legenheid . Door wegvallende subsidies is het moeilijk dit rond te krijgen. 
Ik blijf echter mijn best doen, maar kan U helaas geen toezeggingen doen", 
aldus de wethouder. 
Ook ere-voorzitter Piet Oomens voerde nog het woord en bedankte o.a . de 
N.T.T.B.voorzitter voor de ontvangen onderscheiding . 
Zoals vele jubilerende verenigingen, heeft ook de redactie van het B.S.M.
clubblad een speciaal feestnummer uitgebracht . Hierin o.a. een historisch 
overzicht. Wij citeren· hier een paar zaken: 
Op 10 november 1948 werd de tafeltennisv~reniging Be SportManlike opgericht, 
afgekort B.S.M. Gespeeld werd in hotel "De Posthoorn", maar al snel werd 
verhuisd naar het Leo XIII-gebouw. Vanaf 1963 was het onderkomen bij cafe
restaurant "Aurora" tot op dinsdag 19 mei 1970 de burgemeester van Dongen de 
nieuwe speelzaal "Het Sint Jozefpatronaat" opende. Daar speelt B.S.M. nu 
nog, maar in de loop der jaren is het aanzien veranderd. De laatste opknap
beurt dateert van 1985. De zaal werd vergroot door het toneel eruit te 
halen. Er kwam nieuwe verlichting en verwarming en de muren kregen een 
kleurtje. Aldus is een prima tafeltennisaccommodatie ontstaan, al zijn er 
nog douche- en kleedkamer wensen. 
Op dit moment telt B. S.M. zo'n 125 leden, waaronder 40 jeugdleden. In de 
competitie komt de Dongense vereniging uit met 16 teams. Maar ook de rekrea
tietak bloeit volop, zowel 's middags als 's avonds. Alle ingredienten zijn 
aanwezig voor een goede toekomst en de redaktie van de Mixed wenst B. S.M. 
dan ook nog vele bloeiende v~renigingsjaren toe. 

Johan Heurter 
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T.T. V .Smash viert zilveren jubiie-um 

Op 2e Kerstdag 1963 begon in de huiskamer van Harrie Waalwijk in Geertrui
denberg de geschiedenis van ttv Smash. Op een oude keukendeur, die als tafel 
dienst deed, speelden vier heren een tafeltenniswedstrijd. De vier heren, 
Waalwijk, Vissers, Boogers en Van Prooyen, zouden de oprichters worden van 
ttv Smash . Als voorzitter werd Harrie Waalwijk gekozen en dat is hij nu nog 
steeds. 
Smash heeft in de loop der tijden heel wat lokaties versleten. Gespeeld werd 
er in de oude L.T.S. en de lagere school in de Koestraat. Hier moest ge
speeld worden in schoollokalen waar een tafel schuin in kon staan. De spe
lers moesten proberen de bal terug te slaan tussen de deurstijlen, waarvoor 
veel techniek vereist was. Na een speelperiode in het Parochiehuis werd ver
huisd naar De Zalmsteek. Het 25-jarig jubileum werd gevierd in de geheel ge
restaureerde L.T.S. aan de Markt. 
Vanaf de oprichting groeide de vereniging gestaag en werd in 1974 zelfs Ko
ninklijk erkend. Vanaf 1970 wordt deelgenomen aan de N.T.T.B.-competitie, 
maar uit de resultaten blijkt dat ttv Smash hoofdzakelijk een gezelligheids
vereniging is. Toch waren er wel successen, zoals de Brabantse pupillentitel 
in 1975 voor Corrie Olislagers en de Brabantse dubbeltitels in 1981 van L. 
de Jongh en C. Olislagers en van C. Molenaar en H. Voogt. 
Het hoogtepunt qua ledental lag in de jaren 77-78, zo'n 90. Daarna liep het 
snel terug en bijna was de vereniging ter ziele gegaan wegens een tekort aan 
leden . Zover kwam het niet. Het ledental groeide weer en de vereniging heeft 
haar bestaansrecht in Geertruidenberg en omgeving bewezen. 
Wie Smash zegt , zegt ook Harrie Waalwijk. Sinds de oprichting is hij voor
zitter en daarnaast is hij nog zo'n 20 jaar wedstrijdsecretaris jeugd ge
weest . En die jeugd is zijn lust en zijn leven. Al 40 jaar zit Harrie in het 
jeugdwezen. Eers t was hij 15 jaar Hopman bij de verkenners en in de jaren 
zestig en zeventig was hij voorzitter van het inmiddels opgeheven jeugdshow
koor "De Vestingzangertjes" . En inmiddels is Harrie ook al weer 14 jaar 
voorzitter van de Stichting "Vessmah Jeugdaktiviteiten". 
Op 14 januari heeft ttv Smash het jubileum gevierd. 's Middags een open dag 
en receptie, gevolgd door een feestavond voor leden en genodigden. • En alle 
inwoners van Geertruidenberg zijn van het een en ander op de hoogte gebracht 
middels een huis aan huis verspreide jubileumuitgave van het clubblad. 
De mixedredactie wenst ttv Smash nog vele jaren. 

Johan Heurter 

Ingekomen brief 

Betreft: Organisatie Brabantse Kampioenschappen 1989. 

In het bulletin rond de tafel nr. 21 d.d. 21-12-1988 stond een mededeling 
gepubliceerd van dhr. Guus van Woesik, huidig CTW van de afdeling Br~bant, 
die luidde: 
"In verband met het teruggeven van de organisatie van de Brabantse kampioen
schapen door TTV Stiphout, zijn wij genoodzaakt de Brabantse Kampioenschap
pen te verzetten naar het Pinksterweekeinde, 14 en 15 mei. 
De organisatie zal in handen zijn van de C.T.W. afdeling Brabant met een nog 
nader te noemen vereniging. ~laats van handeling de Stadssporthal in Tilburg 
welke plaats biedt aan 60 tafels." 

Bij het lezen van een dergelijk bericht zou je de indruk krijgen dat de af
deling Brabant voor het blok gezet is door TTV Stiphout. Dat de vereniging 
Stiphout in een laat stadium de organisatie van de Brabantse Kampioenschap-

10~ 



pen 1989 heeft teruggegeven en dat daardoor de Brabantse niet meer in janua
ri georganiseerd kunnen worden. 
Dit geplaatst naast het gerucht in Brabant dat TTV Stiphout de organisatie 
van de Brabantse Kampioenschappen 1989 zou boycotten, dan hebben we weer een 
vereniging in een verdoemhoek zitten. 
Bovenstaande is dan ook de reden waarom ik behoefte heb om het een en ander 
eens uit de doeken te doen. 
De vereniging Stiphout heeft in april 1988, ruimschoots voor de Algemene Le
denve rgadering van Brabant, bij de toenmalige C. T.W., de heer J. Coenen, te 
kennen gegeven af te zien van de organisatie van de B.K.'89. 
De reden hiervan was dat TTV Stiphout, door de bouw en de openingsactivitei
ten van de eigen accommodatie en diverse andere geplande activiteiten in het 
najaar 1988 en voorjaar 1989, het onverantwoord achtte ook de B.K.'89 te or
ganiseren. De organisatie van een Brabants Kampioenschap vergt immers heel 
veel tijd en energie ·van diverse leden. Leden die al tot aan hun oren in het 
werk zouden zitten. 
Wetende dat in de loop van de maand mei, ten tijde van de Algemene Ledenver
gadering, de afdeling Brabant de organisatie van een B.K. definitief gunt, 
is TTV Stiphout ervan uitgegaan tijdig te zijn met het zich terugtrekken als 
kandidaat organisator. Deze. veronderstelling van Stiphout werd bevestigd in 
de houding van de toenmalige CTW, Ook de A.L.V. voorzag geen problemen omdat 
met grote meerderheid van stemmen een voorstel, waardoor de organisatie van 
een B.K. financieel minder aantrekkelijk werd, werd aangenomen. 

Aan de heer J. Coenen was doorgegeven dat de opties die TTV Stiphout had op 
tafels en de huur van de City-sporthal in Helmond, werden aangehouden. De 
optie op de huur van de sporthal werd pas opgezegd een week na de A.L.V. Dit 
conform de afspraak met dhr. Coen.en en juist voordat TTV Stiphout aanbeta
lingen moest doen . Ik mag denk ik stellen dat de vereniging Stiphout in deze 
zorgvuldig gehandeld heeft. 

Achteraf hoor ik van A.B.-leden dat de communicatie binnen het A.B.-bestuur 
niet optimaal was . Dat afspraken gemaakt met de inmiddels ex-CTW niet door
gekomen waren . Dit is spijtig, doch een verwijt aan het adres van TTV Stip
hout is in deze niet op zijn plaats. 

Personen in Brabant die denken dat TTV Stiphout de organisatie van de Bra
bantse Kampioenschappen 1989 boycot, zijn in mijn ogen niet goed geinfor
meerd . 
TTV Stiphout draagt de. B. K. een warm hart toe. Dat is ook een van de redenen 
dat zij zelf de B.K. al diverse malen g~organiseerd heeft en dit in de toe
komst nog vaak wil doen . 
Het is toch kortzichtig te veronderstellen dat ondergetekende als voorganger 
van Jos Coenen als C.T.W. en toernooiorganisator in hart en nieren er " lol" 
in heeft als een Brabants Kampioenschap niet goed van de grond komt. 
Het afdelingsbestuur en met name de C.T.W . moeten beter weten. 

Namens TTV Stiphout, 

Frans Geubels 

N.K. sfeervol 
•' 

Over de Nationale Kampioenschappen in Den Bosch is natuurlijk al voldoende 
geschreven, maar toch willen wij er nog kort op terugblikken. De winnaars 
lagen voor de hand: Paul Haldan bij de heren en Mirjam Kloppenburg bij de 
dames. Ook de dubbeltitels leverden nauwelijks verrassingen op. Paul Haldan 
en Ron van Spanje in het herendubbel en Patricia De Groot en Emily Noor in 
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het damesdubbel . Een Brabants succes dus . En het gemengd dubbel had ook een 
Brabants succes moeten zijn. Heleen Hop en Frank Boute wonnen de eerste game 
in de finale van Geert Verhaegh en Gerdie Keen en kwamen in de tweede op 
matchpoint, met Frank Boute aan service. Alleen serveerde Boute fout en gaf 
aldus de game uit handen. Verhaegh en Keen sloegen in de derde toe met 21-16 
en werden aldus Nederlands kampioen. 
Viel de belangstelling de eerste dag wat tegen, op zondag was het lekker vol 
en uiterst sfeervol in De Maaspoort . Een gebeuren waar ook het hoofdbestuur 
met plezier aan terugdenkt, getuige de uitspraak van bondsvoorzitter Paul 
Koopman : "Ik ben blij dat we de NK uit Amsterdam hebben weggehaald ." Een 
compliment voor de organisatie door J.C.V. en Never Despair. 

Johan Heurter 

Het Taptoe Tafeltennistoernooi voor de basisscholieren van groep 5 t/m 8 is 
in Brabant weer zeer succesvol geweest. In de kerstvakantie hebben 2500 jon
gens en meisjes met veel plezier kennis kunnen maken met onze sport. Een 
prima promot i e, die mede succesvol is verlopen dankzij sponsor Malmberg. 
Dit jaar was he t toernooi ook landelijk. De schatting is dat in heel Neder
land zo'n 20 . 000 kinderen hebben deelgenomen . Voor de opening was onze na
tionale tafeltennistrots Bettine Vriesekoop ingeschakeld. Zij was in Rotter
dam aanwezig en dezelfde avond ook nog op t . v . bij Carl Huybrechts in TV3 . 
Jammer dat di t programma een vrij lage kijkdichtheid heeft, zodat de meeste 
onder u dit niet gezien zullen hebben. 
De landelijke promotie is toch een probleem geweest . De sportjournalisten 
zijn benaderd en hebben zelfs mogen eten en een echt journalistenkampioen
schap mogen spelen op de dag van de persconferentie over het Taptoetoernooi. 
Geschreven hebben ze er echter nauwelijks over. Veel meer moeten de Regio
redakties en jeugdredakties benaderd worden en de plaatselijke huis aan huis 
bladen. Hier ligt vooral een taak voor de organiserende verenigingen. Zij 
zijn er immer s bij gebaat dat er zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan wordt ge
geven . 
Follow up. 
Dit jaar was het de bedoeling dat de verenigingen een zogenaamde follow-up 
organiseerden . De reacties op dit moment zijn wisselend. De indruk is echter 
dat de verenigingen er baat bij kunnen hebben; konkreet gezegd nieuwe leden. 
Evenals vorig -jaar heeft de redaktie een aantal reacties vergaard van orga
niserende verenigingen en ook van een paar deelnemers. Die treft u bij deze 
aan. 
De voorbereidingen voor het toernooi 1989 gaan in april weer van start. 
Heeft uw vereniging niet deelgenomen, maar wil ze dat dit jaar wel doen, 
meldt u dan bij Cees van Roosendaal. 

Basisscholenkampioenschappen in Bergen op Zoom 

"Meneer, wanneer moet ik weer spelen?" "Meneer, heb ik al een prijs gewon
nen?" "Meneer, mag ik even door de microfoon zingen?" 
We zullen het allemaal wel ~meegemaakt hebben bij de basisscholenkampioen
schappen 1988 . Een enorme golf enthousiaste, echter vaak ook onwetende en 
met tafeltenni s onbekend zijnde kinderen overspoelen de organiserende ver
enigingen . En als vereniging probeer je ze zo goed mogelijk kennis te laten 
maken met de tafeltennissport, tevens de dag zo gezellig mogelijk te doen 
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doorkomen. De motivatie waarmee we werken zal toch wel iets in de geest ziJn 
van: een bijdrage leveren aan de sportkennis en sportbeleving van een kind. 
En wel zo'n bijdrage dat hij de sport kan kiezen die bij hem past, om latere 
teleurstellingen te voorkomen en waarbij tafeltennis zo goed mogelijk over
gebracht wordt. 
Bij ttv Het Markiezaat in Bergen op Zoom namen maar liefst 120 basisscholie
ren deel. Een week tevoren waren ze nog herinnerd aan het evenement door 
middel van een kerstkaart met boodschap. (aanvangstijd, gymschoenen meebren
gen enz.) Dit omdat ·de ervaring geleerd heeft dat er tijdens vakanties nogal 
eens iets vergeten wordt, en zeker rond de drukke dagen in december. Het 
aantal onbekend afwezigen was op 28 december mede hierdoor miniem, hetgeen 
de taak voor de toernooileiding niet verder verzwaardde. 
Er werd gespeeld in meerkampen wat een aantal belangrijke voordelen heeft. 
Voor de toernooileiding is het allemaal beter te overzien; de kinderen blij
ven spelen en weten· waar ze .tot aan de finalepoules aan toe zijn. Daarnaast 
vormt iedere meerkamp een groepje waar je een leider/leidster bij kunt zet
ten. Het Markiezaat heeft dit jaar op die manier gewerkt. Met de steun van 
oudere en jongere leden van de club kon iedere meerkamp persoonlijk begeleid 
worden door zo'n leider. Deze telde de wedstrijden, legde spelregels uit, 
liet zien hoe je het beste een batje kon vasthouden, vulde de formulieren 
in, beantwoordde vragen van de kinderen, verstrekte tussendoor informatie 
over tafeltennis in het algemeen en tafeltennis bij Het Markiezaat in het 
bijzonder, maar ging bijvoorbeeld ook lunchen met het groepje. 
Vanaf 15.00 werden de verliezerspoules en finalepoules afgewerkt onder een 
groeiende belangstelling van ouders, broertjes, zusjes, vriendjes en leer
krachten. De wedstrijden zijn dan ook aantrekkelijker geworden, bv. het ser
veren (een probleem op zich zo'n dag) ging al een stuk beter. 
Rond 16.45 waren alle wedstrijden gespeeld en werd er overgegaan tot de 
prijsuitreiking, maar niet voordat de aandacht is gevestigd op de nog vol
gende activiteiten van de ttv Het Markiezaat. Iedereen heeft een mooie or
konde gekregen en een tasje met daarin info over tafeltennis bij het Markie
zaat (hoe je lid kunt worden, hoeveel dat kost, wanneer je kunt trainen 
enz.). 
Na afloop is het opvallend dat veel ouders en deelnemers de leiding harte
lijk bedanken voor de fijne dag en een fiks aantal zelfs betekenisvol tot 
ziens zeggen. Als leiding hoop je dan dat je daadwerkelijk iets bereikt hebt 
en een aantal er inderdaad nog eens op een training terugziet. 
En dan begint het eigenlijk pas, je wilt die belangstellenden ook echt een 
keer terugzien. Als "after-sales" activiteit organiseerde de ttv Het Markie
zaat daarom op de vrije dinsdagmiddag 3 januari een open training van 13.30 
t/m 15.30. Er werd gewerkt met de immens boeiende robot, er werd tafeltennis 
gedemonstreerd door Wim Wegman en er werden diverse tafeltennis-spelletjes 
gedaan. Op zaterdag 7 januari is er vervolgens een gratis trainingscyclus 
gestart van 6 trainingen, verzorgd door enthousiaste jtl'ers. Op zondagmid
dag 15 januari zal de zaal tevens open zijn voor jong en oud met opvang door 
trainers. De aankondiging zal plaatsvinden . via de activiteitenkalender van 
de plaatselijke zondagskrant. 
Een concentratie van activiteiten, direct volgend op de basisscholenkampi
oenschappen, om de interesse op peil te houden en eventueel verder aan te 
wakkeren. Het kost allemaal veel tijd en energie van de enthousiastelingen. 
Maar we doen het graag voor een bloeiende, gezellige en evenwichtige opge
bouwde club. 
De medewerking van uitgever Malmberg is natuurlijk ontegenzeggelijk heel be
langrijk geweest in het welslagen van · het evenement; hoe zouden we anders 
zoveel kinderen, zo overtuigend hebben kunnen benaderen? Namens ttv Het 
Markiezaat dank aan Malmberg en vertegenwoordigers van de NTTB, in het bij
zonder de immer enthousiaste Raymond Gradus, voor de spectaculaire begelei
ding en coordinatie van het geheel. 
We hopen weer enkele enthousiaste zielen voor onze sport gewonnen te hebben, 
maar in ieder geval hebben we tafeltennis in het aandachtsveld gebracht van 
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120 kinderen. 

Namens ttv Het Markiezaat 
Leon de Kok 

Het Taptoe Tafeltennistoernooi 

Ik heb deelgenomen aan het Taptoe Tafeltennistoernooi. Tafeltennis is een 
leuke bezigheid. Het was erg leuk en ik heb veel gelachen met de kinderen 
uit mijn poule. Ik heb vijf keer tegen iemand moeten spelen en ik had alles 
gewonnen . Na al de wedstrijden kon je nog even voor de lol gaan tafeltennis
sen . Vier januari is er weer iets in Geldrop te doen bij de tafeltennisvere
niging Unicum zoals allerlei spelletjes die met tafeltennis te maken hebben. 

' En ik hoop dat het Taptoe Tafeltennistoernooi volgend jaar weer georgani
seerd wordt . Want ik·vond het hartstikke leuk. 

Rob van Beers, 
Nuenen 

Hallo , 

Het Taptoe Tafeltennistoernooi was heel leuk, het was er best druk. Je zat 
in groepjes van 6 . Je moest om de beurt spelen. Het waren telkens twee pot
jes achter elkaar en als je die alle twee gewonnen had dan had je twee pun
ten . 
Ik vond het er erg heet. 
En aan het begin mocht je even gewoon voor de lol tafeltennissen. 
Je mocht de week daarna weer komen en dat ga ik dadelijk doen-. 

David i n het Veld 
10 jaar . 

Het Taptoe Tafeltennis Toernooi, 

Op vrijdag 30 december was er in Sporthal "'t Spant er" in Bladel het Taptoe 
Tafeltennistoernooi . Ik heb daar aan meegedaan met nog ± 25 andere kinderen. 
Eerst gingen we ons omkleden, daarna mochten we een kwartier inspelen. 
Toen moesten de eerste kinderen hun wedstrijd spelen. Je was ingedeeld in 
een poule samen met nog 5 andere kinder~n. 
Je moet 5 wedstrijden spelen. Toen alle wedstrijden gespeeld waren, waren er 
poule winnaars •. 
En dat waren ook de winnaars van het toernooi. Voor hen was er een prijsje. 
En voor alle andere kinderen was er een oorkonde. 
Het was een hele leuke middag. 

Jasper Godschalk 

GESLAAGD TAPTOE TAFELTENNISTOERNOOI IN BEST 

"Wanneer moet ik weer spelen?" 
"Waar is de WC?" 
"Kan ik nog i n de finale kom~n?" 

Dit is een kleine selectie uit de vele vragen van de 82 scholieren die in 
Best, bij TTV Kadans, het jaarlijkse Taptoe-tafeltennistoernooi speelden, 
tijdens de kerstvakantie. 
De vragen symboliseren ook het enthousiasme waarmee de jongens en meisjes 
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van de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen aan het toernooi hebben meege
daan: steeds uitkijkend naar de volgende wedstrijd, toch wel een beetje 
prestatiegericht en zich geen tijd gunnend voor de noodzakelijke sanitaire 
pauze. 
Ook dit jaar was het weer een geslaagd toernooi, waarbij de jeugd zich van 
het begin tot het einde, zonder wanklank, met tafeltennis heeft beziggehou
den. Zelfs na het toernooi doodden vele kinderen het wachten op de ouders 
met tafeltennis. 
De toernooicommissie van Kadans, o.l.v. Herman Janssen, had voor een opzet 
gekozen waarbij iedere deelnemer zoveel mogelijk individuele wedstrijden kon 
spelen. Zowel bij de jongens als bij de meisjes waren het hoofdzakelijk 9-
kampen, zodat iedereen tenminste 8 wedstrijden speelde. De winnaars in de 
diverse poules speelden nog in de finale-poule om de hoogste eer. 
Kadans had geleerd van het vorige jaar, toen bleek dan alle voorbereidingen 
voor de poule-indeling volledig overbodig waren, doordat er een aantal niet 
op waren komen dagen. 
Ook dit jaar was dat weer het geval. Van de 108 aanmeldingen, ontvingen we 
op de wedstrijddag 9 afmeldingen, maar waren er 17 kinderen die zonder op
gave van reden wegbleven. Tijdens het inspelen heeft de toernooileiding de 
poules ingedeeld, en met een kleine vertraging konden de officiele wedstrij
den beginnen. 
Per tafel was er een Kadans-lid dat zorgde voor een vlot verloop, maar meer 
nog was hij de vraagbaak en troostende 'leider die een verliezer weer moed 
insprak. 
Dat veel jeugd hun vrije tijd op de tennisbaan doorbrengt was duidelijk te 
merken aan de slag en de spreiding, maar vooral aan de "per ongeluk" terug
geslagen ballen wanneer deze door de tegenstander over de tafel waren ge
slagen. Soepel werden de misverstanden over de interpretatie van de tafel
tennisregels opgelost, en zo hoort het ook op een toernooi waarbij de jeugd 
kennis maakt met een nieuwe sport. Ofschoon, nieuw •••• duidelijk was ook wel 
dat bijna elk kind wel eens meer getafeltennist had in de garage, op vakan
tie of in de schoolpauze. Voor velen blijkt tafeltennis een echte recreatie
sport te zijn, meer dan een wedstrijdsport. 

Op de geplande tijd konden de finale-poules beginnen. Eerst kregen de meis
jes de volle aandacht. De nrs. 1 uit elke poule speelden in een finale poule 
om de plaatsen 1 t/m 4. De nrs. 2 om de plaatsen 5 t/m 8. Bij de jongens 
waren de 6 poule winnaars in een finale-poule ingedeeld. De uitslagen waren 
als volgt: 

meisjes jongens 

1. Judith Kroot (Middelbeers) 1. Hans Saris (Oirschot) 
2. Brechtje v. Boxmeer (Liempde) 2. Sander v.d. Stoel (Best) 
3. Chantal v. Asten (Best) 3. Joost v. Esch (Lièmpde) 
4. Caroline Koppen (Best) 4. Gijs v. Boxmeer (Liempde) 

5. Tony v.d. Oetelaar (Oirschot) 
6. Joost Swinkels (Best) 

Iedere deelnemer ontving een fraaie oorkonde van het Taptoe-tafeltennis
toernooi. Daarnaast had TTV Kadans nog voor extra prijsjes gezorgd. Voor de 
nrs. 1 t/m 3 uit elke poule was er een herinneringsvaantje. De deelnemers 
van de finalepoule ontvingen nog een extra prijsje. Vele kinderen gingen te
vreden naar huis en zegden toe mee te doen aan de door TTV Kadans te organi
seren "revanche-wedstrijden"_.op de woensdagen in januari. 

Voor de volledigheid volgen hierbij nog enkele statistische gegevens: 

Aantal jongens: 50 
meisjes: 32 
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Als volgt verdeeld over de deelnemende scholen: 

plaats aant.scholen jongens 

Best 6 25 
Breugel 1 2 
Liempde 2 11 
Middelbeers 1 2 
Oirschot 2 10 

Totaal 12 50 

meisjes 

18 

8 
5 
1 

32 

totaal 

43 
2 

19 
7 

11 

82 

Volgend jaar wil TTV Kadans opnieuw gastheer zijn voor de basisscholen uit 
' de omgeving die meedoen aan het Taptoe Tafeltennistoernooi. 

Wil v.d. Bragt 

Fusie L & T - Veldhoven definitief 

Al eerder berichtte Mixed over de op handen zijnde fusie tussen L + T 
Software uit Eindhoven en ttv Veldhoven. Die is dan nu definitief tot stand 
gekomen . Op 15 november j.l. gaf het hoofdbestuur haar goedkeuring, waarmee 
de fusie een feit werd. Vanaf de voorjaarscompetitie 1989 spelen alle teams 
onder de naam ttv Veldhoven en dat zijn er heel wat. Met zo'n 60 teams be
hoort ttv Veldhoven nu tot de grootste tafeltennisclubs van Nederland. 
Even een terugblik naar de oorzaak en het ontstaan van de fusie. In maart 
1988 gaf sponsor L + T Software te kennen met ingang van het seizoen 1988-
1989 te willen stoppen als sponsor. Het bestuur slaagde er niet in een 
nieuwe sponsor te vinden, waarna de spelers van het vaandelteam hun heil 
elders zochten. Paul Haldan ging naar I.K. Bele in Stockholm, Henk en Ron 
van Spanje keerden terug naar De Blaewe Werelt in Apeldoorn en Bart van Ha
ren ging bij het Amsterdamse Tempo Team spelen. 
Het bestuur van L + T ging op zoek naar mogelijkheden om het huidige 'aktivi
teitenpakket te continueren en dacht dat het beste te kunnen door samenwer
king met een of meer andere tafeltennisverenigingen. Als meest geschikte 
partner voor een samenwerking kwam de ttv Veldhoven in aanmerking. Daarbij 
speelden de volgende overwegingen onder meer een rol: 
- Veldhoven heeft een geschikte en voor het overgrote deel van het ledenbe

stand van L + T een in weinig tijd goe.d bereikbare specifieke tafeltennis
accommodatie. 
Veldhoven is een vereniging met een breed draagvlak waarbinnen het moge
lijk is de huidige activiteiten voor alle leden van L + T zowel kwalita
tief als kwantitatief tegen ongeveer eenzelfde contributie-niveau op lan
gere termijn te continueren. 

- De sociale stratificatie van beide verenigingen vertoont op het eerste ge
zicht geen grote verschillen, zodat de condities voor een voorspoedige in
tegratie van leiding, begeleiding, organisatie en activiteiten in voldoen
de mate aanwezig zijn. 

- Beide verenigingen voeren een beleid dat vooral is gericht op het aantrek-
kelijk zijn · en blijven, en het opleiden van jeugd en jeugdige senioren. 

Nadat de besturen van beide verenigingen tot overeenstemming waren gekomen, 
moesten ook de ledenvergaderingen zich nog uitspreken. De leden van ttv 
Veldhoven gingen op 16 juni j988 in grote meerderheid accoord, maar op de 
ledenvergadering van L + T kreeg het voorstel net niet de vereiste 2/3e 
meerderheid. Het voorstel van de Stichting Tafeltennis Centrum om de akti
viteiten in het tafeltenniscentrum te continueren werd met ruime meerder
heid verworpen. Vandaar dat besloten werd de aktiviteiten voort te zetten 
bij ttv Veldhoven, onder de naam L + T. Een nieuwe ledenvergadering van 7 
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oktober 1988 besluit nu echter unaniem tot fusie, waardoor ttv Veldhoven er 
zo'n 80 nieuwe leden bij kreeg. 
Het eerste team van 1 + T degradeerde uit de le divisie, waardoor het nu als 
Veldhoven 1 in de Ze divisie zal gaan spelen. Toch verwacht Veldhoven de 
kloof naar de top in een paar jaar te kunnen dichten . Er zijn goede plannen, 
maar om die uit te kunnen voeren zijn mensen en is geld nodig. Het uitgangs
punt is echter dat eerst de opvang van de jeugd goed op poten moet staan . En 
daarnaast moeten ook de andere groepen binnen de vereniging aandacht blijven 
krijgen . 
Gelukkig beschikt Veldhoven over vele vrijwilligers. Zo'n 80 personen zijn 
nu al aktief als teambegeleider, chauffeur, kantinehulp, etc. Met deze men
sen en het enthousiasme van het Veldhovense bestuur moet de toekomst er wel 
zonnig uitzien. 

Johan Heurter 

Winst voor O.T.T.C. I C.T. Holland 

op eigen toernooi 
O.T.T.C./C.T. Holland organiseerde op zaterdag 17 en 18 december voor de 19e 
keer haar nationale Maasland team toernooi in de plaatselijke Maasland 
sport-hal. 
Voor de jeugd was er eenzelfde deelname als de laatste 2 jaren, nl . 95 
teams, maar jammer is het dat bij de senioren de deelname minder was dan de 
voorgaande jaren, nl. nu 69 teams, een 20-tal teams minder dan de voorgaande 
jaren. 
De organisatoren hadden voor een door vele hoog gewaardeerd prijzenpakket 
gezor·gd, bovendien waren er in de heren in de A/B klasse waardebonnen van 
f 100,-- en f 50,-- voor resp. de nr. 1 en 2. 
Voor alle deelnemende verenigingen was er een herinneringsvaantje en voor 
elke deelnemer een (gratis) goed verzorgd programmaboekje. 
Van een sponsor hadden de organisatoren een draagbare radio gekregen als 
aanvulling op het prijzenpakket. Deze werd nu eens niet voor een winnaar be
schikbaar gesteld, maar de organisatoren wilden deze geven aan de persoon 
die in de voorronde een game met het grootste verschil verloor. Een overge
lukkige Erik de Vries van Victoria, kon uit handen van voorzitter Nico van 
Erp deze prijs in ontvangst nemen. 
Het toernooi had een goed en vlot verloop, waarbij het tijdschema goed ge
volgd kon worden en daardoor kon het jeugdtoernooi om 17.30 en het senioren
toernooi om 16.30 beeindigd zijn . 
Bij de meisjes ging in de hoogste klasse de zege zoals verwacht naar de 
zusjes Pellegrom (Rotac'82), ziJ versloegen in de finale Budilia met 3-0. In 
de hoogste jongensklasse was het Bartok/Trias die met 2 teams in de finale 
stonden. 
Bij de heren senioren bleef in de hoogste klasse de prijzen in Brabant. Bij 
de heren versloeg O.T.T.C./C.T. Holland in de finale Red Stars met 4~0, Red 
Stars had in de poule verrassend TTCV/Rath verslagen . 
Bij de dames was het de JCV/1uto combinatie die in de finale nipt (met 21-19 
in de 3e game van de Se wedstrijd) verloren van Z.T.T.C. 
De totale uitslagen zien er als volgt uit: 
Jongens 1. Bartok (R. Gerritsen-R. Aarts) - Bartok (M. Boer-F. Bongaerts) 4-0 

2 . Victoria (R. Broti-M.Veltman) - N.Despair (J. v. Hoorn-1. Vissers) 3-2 
3. Budilia (T. en R. v.d.Steen) - Huizen (D. Hessing-S.v.d.Sluys) 3-2 
4 . Wilno (N.Djuric-S. v.Thienen) - Budilia (J.1ooymans-M. Tromp) 3-0 

Meisjes 1. Rotac (M. & A. Pellegrom) - Budilia (H. Veldman-A. Davids) 3-0 
2 . Irene (K.Wenstedt-C.Kruyssen) - Bartok (M.v.d.Werken-S. Dullens) 3-1 

3/4 . 21 (1. Coolen-M.v.d. Yenten) - 21 (K.v . d. Bruggen-J.v.Zutphen) 3-1 
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Heren A/B OTTC/CT Roll (W.Cuypers-H. Nelissen) - Red Stars (R.&B.vd.Boogaard) 3-0 
C Steeds H~ger TSB(A.vd.Maas-W.Brekelmans)-TTCV/R.(H.Swinkels-D.v. Berkel) 3-0 
D TTCV/R(M.v.Grinsven-M. Assman) - Flash (J. Valk-B. Hamans) 3-0 
E St.Hoger TSB (J.Pley-R.v.d.Salm) - Veldhoven (P. Bruurs-P.Huybrechts) 3-2 
F V.V.' 64 (F.v.Kessel-E.Milar) - V.V.'64 (J.v.Os-J.v.Langen) 4-1 

G/H Red Stars (1. Martens-J.v.Achten) - Revanche (TH. Loeffen-H . Junies) 3-2 
Dames 1. Z.T.T.C. (K. Buys-C. Bensen) - J.C.V. (G. Hendriks-P. Boute) 3-2 

2. Salamanders (J. Tetters-E. de Jager) - Salamanders (D.v.Onna-A. Vissers 4-1 

Verenigingsprijs 
Jeugd 
1. Never Despair 
2. Budilia 

'3/4 Bartok 
Trias 

Nico van Erp 

17 pnt. 
13 pnt. 

·ll pnt. 

Irene Posno Cup 
11e editie 

Senioren 
1. Steeds Hoger TSB 

2/3. Salamanders 
Red Stars 

4. OTTC/CT Holland 

10 pnt. 

8 pnt. 
6 1/2 pnt. 

Trainingskampen, Europese Cupwedstrijden, 
vaderlandse competitie etc. elk jaar zijn 
die status aan deze ook wel genoemde Zuid 
die dit evenement beslist wel verdient. 

internationale toernooideelname, 
er obstakels die het verhinderen 
Nederlandse Meerkampen te geven 

De vereniging Besbo-Irene is elk jaar opnieuw bereid enkele duizenden gul
dens te investeren in dit toernooi uit louter propagandistische motieven 
doch het wordt steeds moeilijker een adequaat veld bij elkaar te krijgen. 
Ook de organisatie doet er van alles aan om spelers/sters onder echte opti
male omstandigheden te laten spelen en steeds wordt getracht de toernooi
vorm te verbeteren. In het verleden waren het echte tienkampen hetgeen voor 
iedereen negen wedstrijden betekende, wat tevens inhoudt een zeer lange ver
moeiende dag. Door het wegvallen van enkele topclubs in het Zuiden w&rden de 
laatste jaren telkens van elders enkele veelbelovende spelers/sters uitgeno
digd om het zowel voor deelnemers/sters als publiek attraktief te houden, 
Door het wegvallen van zowel Ankie Kersten (Chrompack MZ) als Heleen Hop van 
de organiserende vereniging - beiden wegens studieredenen werd bij de 
dames een achtkamp gespeeld die gewonnen werd door Marlies Somers van het 
naar de Eredivisie gepromoveerde Hotak'68; zij bleef weliswaar ongeslagen 
maar won met het kleinst mogelijk verschil in twee games van Annemarie 
Chambon (Besbo-Irene) in de 2e ronde en met 22-20 in de derde game van 
Melissa Muller ·(A-merk) in de 3e ronde; en deze laatste bewees op deze dag 
dat zij duidelijk rijp is voor de Eredivisie want dit was haar enige neder
laag waarbij het frappant is te vermelden dat zij 6 partijen in 3 games 
speelde en deze op een na allemaal won. . 
Op de 3e plaats eindigde Ellen Schers met 5 winstpartijen; daarna viel er 
een gat want de nummers 4 en 5 resp. Ingrid van Osselaer en Annemarie 
Chambon behaalden elk 3 winstpartijen, Inge Schultze viel tegen met 2 over
winningen op de 6e plaats terwijl dit resultaat ook Guus Hendriks boekte en 
op de 7e stek eindigde, terwijl Inge Treebusch puntloos laatste werd . 
Bij de heren werd gekozen voor een geheel nieuw systeem dat voldeed maar 
waaraan toch een hiaat kleefde. 
Er stonden twee vijfkampen op' de rol waarna de nummers 1 en 2 van elke vijf
kamp om de plaatsen 1 t/m 4 speelden in een vierkamp terwijl de nummers 3 
t/m 5 van elke vijfkamp verder gingen in een zeskamp voor de plaatsen 5 t/m 
10; het venijn zat in het feit dat 'n nederlaag opgelopen in de eerste ronde 
- dit gold ook voor winst natuurlijk - bleef staan in de 2e zijnde de eind
ronde; en had men in de le ronde de pech wel le of 2e té eindigen maar toch 
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'n partij te verliezen van de nummer 1 of 2 dan bleef deze uitslag staan 
voor de 2e ronde in de vierkamp om de titel! 
In poule A bij de heren bleef Geert Verhaegh van Bruns Shot ongeslagen met 4 
uit 4 maar zowel Jos Verhulst (JCV), Albert Geerling (ook lid van Besbo
Irene maar kompetitiespelend voor Pelgrim Gaanderen) als Eric Noor (spelend 
in Charleroi) behaalden ieder 2 winstpartijen terwijl Harm Nelissen 
(OTTC/CT-Holland) zonder winst bleef. Jos Verhulst bleek bij telling de ge
lukkigste en ging met Geert Verhaegh over naar de finalepoule. 
In poule B lagen de kaarten duidelijker; Trinko Keen (Bruns Shot) scoorde 4 
uit 4, Huub Dullens (Bartok) en Jan Nieuwenhuizen (Besbo Irene), die als in
valler zeer verdienstelijk speelde, ieder 2 winstpartijen maar de Limburger 
ging over naar de finalepoule terwijl de rij gesloten werd door Jonah Kahn 
(JCV) en Reiner Paetzel (ook van Besbo Irene maar kompetitiespelend in Bel
gie) met ieder 1 winstpartij. 
In de poule om de plaatsen 5 t/m 10 werd Eric Noor Se met 4 uit 5, Jan 
Nieuwenhuizen 6e met 3 uit 5, Reinier Paetzel 7e met ook 3 uit 5, Albert 
Geerling met 2 winstpartijen Se, Harm Nelissen voorlaatste met ook 2 over
winningen en tenslotte Jonah Kahn met 1 zege lOe en laatste. 
De finalepoule was een zeer spannende aangelegenheid; Huub Dullens kwam er 
niet aan te pas maar de overige drie Trinko Keen, Jos Verhulst en Geert 
Verhaegh boekten ieder 2 overwinningen; Trinko Keen verliest van Jos Ver
hulst, Geert Verhaegh verliest van Trinko Keen; Jos Verhulst bleef in de 
finalepoule ongeslagen maar hier wreekte het systeem zich want de nederlaag 
tegen Geert Verhaegh in de le ronde bleef staan in de finalepoule. Derhalve 
werd het tellen geblazen waarbij Geert Verhaegh de gelukkigste bleek en win
naar werd van de Irene-Posno-Cup 1989; 2e Trinko Keen, 3e Jos Verhulst en 4e 
Huub Dullens. Dit alles apeelde zich af op 11 december in Sportcentrum Irene 
onder het toeziend oog van helaas minder toeschouwers dan normaliter. 
Een pluspunt bij zo'n evenement, waar echte toppers niet present ziJn, is 
dat er vele spannende wedstrijden te zien ZlJn, en dat er ook dikwijls 
harder om de punten geknokt wordt, omdat niemand vooraf in welke wedstrijd 
dan ook kansloos is hetgeen toe te schrijven is aan de kwaliteits-nivelle
ring. Ook hier geldt dat elke medaille twee kanten heeft. 
Het nieuwe systeem heeft zeker voldaan en de geconstateerde oneff~nheid die 
bij velen ook onredelijk overkomt kan uitgebannen worden hetgeen wel als 
konsekwentie heeft dat iedereen in de 2e ronde resp. 1 of 2 wedstrijden meer 
speelt. Besbo-Irene kennende zal men ook aan dit facet veel aandacht beste
den alvorens de 12e editie uit te schrijven. 

Wim Schuurman 

Bestuurstoernooi Regio Eindhoven 

Op vrijdagavond 16 december 1988 is het derde bestuurstoernooi voor ~e Regio 
Eindhoven gehouden. Was de voorgaande jaren ttv Kadans uit Best onze 
gastheer, dit jaar was de organisatie in handen van ttv Stiphout, dit in het 
kader van de opening van hun eigen home. 
De 34 deelnemers waren afkomstig van 10 verenigingen en er werd gestreden in 
vier verschillende klassen. Bij de 2e en 3e klassers was de eerste prijs, 
een fles Port, voor Ron v.d. Nieuwenhuizen van De Bron. Peter v.d. Sande was 
tweede en de bestuursleden yan Eenentwintig uit Beek en Donk, Peter v.d. 
Eynden en Peter Tempelaars, gedeeld derde. 
Bij de 4e klassers ging de fles Vieux naar Dook Harks van M.T.T.V. uit Mier
lo. De tweede plaats was voor Ernst van Zutphen van Deurne en gedeeld derde 
werden Iwan Wijnen van Bergeijk (vorig jaar nog tweede) en Elisio Baptista 
van Stiphout. 
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Bij de Se klassers ging de overwinning naar Jan Meulendijks van Stiphout, 
maar omdat de Stiphoutbestuurders drank hebben af gezworen, ging de fles 
Jagerm.eister naar nr. 2, Ria Elshof van Son en Breugel . Twee andere 
Stiphoutenaren, Frans Geubbels en Jan van Melick deelden de derde plaats. 
Bij de 6e klassers en lager was het Jan v.d. Meulenhof van wederom Stiphout 
die terecht won. Maar ook hier was het geluk aan nr. 2, want de fles jenever 
ging naar Johan Heu~ter van A.T .T.C.'77 uit Aarle-Rixtel. Jan van Moosdijk 
van Kadans en Ton Keunen van M.T.T.V . werden gedeeld derde. 
Het werd nog een l ange gezellige avond, die we hopelijk volgend jaar weer 
herhalen. 

Johan Heurter 

Meerkampen 5e en 6e klasse in West-Brabant 

Op zondag 18 december j.l. organiseerde Smash'70 voor de 13e achtereenvol
gende maal de Se en 6e klasse meerkampen voor de Regio West Brabant. Dour 
een aantal andere verenigingsaktiviteiten, o.a. diverse clubkampioenschap
pen, viel. het aantal deelnemende verenigingen alsmede het aantal deelnemers 
wat tegen. Toch kon er een 9-kamp voor Se klasse spelers en een 8-kamp voor 
de 6e klasse spelers worden samengesteld . Bij de Se klasse spelers was 
Jeroen Hoevenaars (DIO) duidelijk de sterkste. Veel moeilijker had het David 
van Driel (Smash'76) , die via o.m. 4 maal winst in de derde game, via winst 
in de onderlinge wedstrijd tegen Jos Mannaert (DIO) de eerste prijs wist te 
behalen. 

EINDUITSLAGEN 
Se klai;;se 
1. Jeroen Hoevenaars DIO 8 pnt. 
2. Jan den Ouden T.c . o. 6 Il 

3~ Ad van 't Hof Smash'76 6 " 
4. Joris Gerritsen Smash'70 5 " 
s. Johan v.d. Klundert Smash'70 3 " 
6. Frank Maas DIO 3 Il 

7. Robert Schroeyers T.C.O. 2 " 
8. Marielle Withagen T. C.O. 2 " 
9. Wim Hopmans Smash'70 1 ff 

6e klasse 
1. David van Driel Smash'76 6 pnt. 
2. Jos Mannaert DIO 6 Il 

3. Erna Coppens Smash' 70 4 " 
4. Bertina Gabriels Smash'70 4 " 
s. Kees van Poortvliet Smash'76 4 " 
6. Ingrid van Aalst Smash'70 3 Il 

7. Johan Gunter Smash'76 1 " 
8. Kees Aantjes Smash' 70 0 " 

L. van 9-er.Horst 
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Eindstanden Welpencompetitie 1988 

regio Den Bosch 

Groep A Groep B 
1. Never Des pair 5 8 punten 1. Never Despair 2 10 punten 
2. Never Despair 1 8 Il 2. N.T.T.V. 6 Il 

3. J.C.V. 2 6 Il 3. T.T.V.E. 6 Il 

4. T.T.V.E. 2 6 Il 4. J.C.V. 6 Il 

5. P.J.S. 2 Il 5. Never Despair 4 2 Il 

6. Never Despair 3 0 Il 6. v.Liempd ass. 0 Il 

Regionale Bezigheidswedstrijden 
1. Never Despair 4 7-14 
2. Never Despair 1 7-12 
3. N.T.T.V. 7-10 
4. De Rots 2 7- 8 
5. v.Liempd ass.TTV 7- 6 
6. Never Despair 3 7- 4 
7. De Rots 7- 2 
8. Never Despair 2 7- 0 

Andre Rombouts 

Nieuws in ' t kort 

De Brabantse tafeltenniskampioenschappen 1989 worden gespeeld in het 
Pinksterweekeinde op 14 en 15 mei. De organisatie is in handen van de C.T.W. 
afdeling Brabant met een nog nader te noemen vereniging. Plaats van hande
ling is de Stadssporthal in Tilburg, welke plaats biedt aan 60 tafels. 

Met ingang van september 1989 heeft Brabant er een extra promotieplaats bij 
naar de landelijke herencompetitie. Op grond van het aantal competitiege
rechtigde heren is het aantal promotieplaatsen vastgesteld en dat worden 
voor Brabant drie promotieplaatsen vanuit de afdeling naar de 4e divisie 
heren. 

Door het naar huis sturen van de tuchtcqmrnissie in de laatste Bonsraad (zie 
het artikel van Piet van Erp in deze Mixed), moest er een nieuwe tuchtcom
missie komen. Die is gevonden en bestaat uit voorzitter Mr. H.J.B. Sackers 
uit Nijmegen en de leden Ir. J.F.K. Barth uit Assen, Mr. L.G.U. Compri uit 
Nijmegen, Mr. P.A.M. Perquin uit Zoetermeer en Ir. E. Diekema uit Arnhem. 
Wij wensen de commissie veel wijsheid. 

De Regionale Eindhovense Kampioenschappen zijn op 11 en 12 februari ~n wor
den georganiseerd door ttv Budilia. 

De Bestse kampioenschappen zijn gewonnen door Michel v.d. Oetelaar van ttv 
Kadans . 

De Bondsraad heeft besloten de contributie voor 1989 slechts gering te 
verhogen. Die wordt voor basisleden 6,50 (was 6,45) per jaar en de competi
tietoeslagen worden voor de senioren 14,50 per half jaar (was 14,35) en voor 
de jeugd 10,20 (was 10,10). De .afdracht aan de afdeling is in 1989: basis
lidmaatschap 2,60 (ongewijzigd) per jaar, seniorencompetitie 5,50 (was 5,45) 
en jeugdcompetitie 3,70 (was 3,65) per half jaar. 
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Het Hoofdbestuur had in de begroting voor 1989 10.000 gulden uitgetrokken 
voor weer een gratis uitgave van het blad Tafeltennis Magazine voor alle 
N.T.T.B.-leden. Gezien de uitermate positieve reacties op dit initiatief het 
afgelopen jaar, niet meer dan logisch. Helaas heeft de Bondsraad die post, 
zonder enige diskussie, geschrapt. Dus geen verdere promotie van ons Bonds-

. orgaan • . De _aon,cl~raa.Q.s.le-i'.ien ontvangen het blad . ongetwijfeld al via hun ~er
eniging, maar hebben ze wel eens gedacht aan de betekenis voor de doorsnee 
recreant? Via rafeltennis Magazine worden ze eens per jaar geconfronteerd 
met allerlei informatie over hun sport. Informat ie die ~ia de andere media 
nauwelijks te betrekken is. Ja~er dat de Bondsraad een goede PR niet ziet 
zitten en jammer voor al de basisleden die toch al zo weinig terugkrijgen 
voor hun contributie. 

Er zijn subsidievoorwaarden vastgesteld voor recreatieve evenementen. Voor 
subsidie komen in aanmerking a+le verenigingen en af delingen aangesloten bij 
de N.T.T.B. die een recreati~toernooi organiseren met als ~~tgan~spunt: ken
nismaking met de tafelteµn;ï,ssport. Het is mogelijk om een financiele bri.jdra
ge voor de huur van de accommodatie tot een maximum van 75% te krijgen en 
tevens een bijdrage in de kosten van de leiding. Een en ander moet wel ruim 
van te voren (minimaal twee maanden) aangevraagd zijn bij de landelijke com
missie Stimulering Tafeltennis Deelneming (STD). Wilt U meer informatie, 
wendt U dan tot de STD. 

Op 22 en 23 maart worden in Tilburg de Nederlandse Studenten Kampioenschap
pen gehouden. Er komen in sporthal "De Drieburght" negen takken van sport 
aan bod, waaronder tafe~tenni~. Het toernooi wordt in teamvorm gespeeld en 
het niveau ligt waarschijnlijk nabij divisie-niveau. Voor meer informatie 
kan men zich Wienden tot de organisatie van de GNSK'89, Academielaan 5, 5037 
ET Tilburg, tel. 013-663012. 

Landelijke competitie 

Hier weer het ha~fjaarlijkse overzicht van - de resultaten van de Brabantse 
teams in de lapdelijke competitie. De versterkte degradatie is nu toege
past, waardoor sommige kampioenen niet konden promoveren en sommige nummers 
4 al degradeerden, Bij deze een zo volledig mogelijke opsomming~ al was het 
vaak een heel gepuzzel om het precies op een rijtje te krijgen. 

DAMES 
eredivisie 
Irene uit Tilb~rg legde beslag op een fraaie derde plaats met 64 punt~n uit 
12 wedptrri.jqen. De Irenedames vertegenwoovdigen Brabapt ook volgend seizoen 
in de eredivisie. 

le divisie 
Hotak'68 werd kampioen met 87 punten uit 14 w~dstrijdep. Om te kunnen p~omo
veren was nog een wedstrijd te gaan tegen Hoonqorst 2. In het neutrale Nij
megen wonnen de Brabant~e dames met 6-1 en dwongen daarmee promotie af naar 
de eredivisie. Terug op het hoogste niveau, al na een half jaar. Prpficiat. 

2e divisie 
Luto werd .kampioen me.tL 77 punten uit 10 wedstrijden. De promotiewedstrijd in 
~Willebrord tegen 't Zand;werd met 2-6 verloren, waardoor de Middelburgse 
dames promoveren en Luto dus noodgedwongen in de 2e div:i,sie blijft. 
Stiphout is Se geworqen met }9 punten en degradeert naar de 3e divisie. Red 
Star'58 en Flash werden beide 6e met resp. 29 en 24 punten uit 10 wedstrij
den. Voor beiëïë"teams betekent dat degradatie naar de 3e divisie. 



3e divisie 
Tanaka werd 2e met 55 uit 10, P.J.S. werd 3e met 53 uit 10, Belcrum werd 
eveneens 3e met 44 uit S en J.C.V. en Smash'70 degradeerden. J.C.V. werd 5e 
met 45 uit 10 en Smash'70 6e met 44 uit 10. 

4e divisie 
J.C.V . 2 werd kampioen met 99 punten uit 12 wedstrijden en promoveert naar 
de 3e divisie. Proficiat! Luto 2 legde beslag op de 2e plaats met 60 punten 
uit 10 wedstrijden en Budilia en Hotak'6S 2 werden beide 4e. Budilia met 42 
uit 10 en Hotak ' 6S 2 met 39 uit S. De dames van Victoria hadden zich tijdens 
de competitie teruggetrokken. 

HEREN 
eredivisie 
O.T.T . C. /CT Holland heeft zicht helaas niet kunnen handhaven in de eredivi
sie. De Osse formatie eindigde op de 7e en laatste plaats met 47 uit 12. 
Hierdoor heeft Brabant het komende seizoen geen vertegenwoordiger meer op 
het hoogste herenniveau. En dat is natuurlijk erg jammer. 

le divisie 
J.C.V. werd 4e met 132 punten uit 14 wedstrijden en blijft in de le divisie. 
De overige 3 Brabantse teams degradeerden. L & T werd 7e met 75 uit 14, 
Hotak'6S Se met 72 uit 14 en J.C.V. 2 eveneens Se met 49 punten uit 14 wed
strijden. 

2e divisie 
T.T.C.V./Rath werd kampioen met 62 punten uit 10 wedstrijden. De promotie
wedstrijd tegen Pelgrim Gaanderen 2 werd echter met 10-6 verloren, waardoor 
TTCV/Rath ook in de voorjaarscompetitie uitkomt in de 2e divisie. 
Irene werd 4e met 51 punten uit 10 wedstrijden, wat betekende dat er een 
degradatiewedstrijd gespeeld moest worden tegen Megacles 2. De Tilburgers 
wonnen met 6- 3 en handhaven zich dus in de 2e divisie. 

3e divisie 
Stiphout werd fraai 2e met 56 punten uit 10 wedstrijden. Derde plaatsen 
waren er voor Never Despair met 53 punten, T.C.S. met 52 punten en Belcrum 
met eveneens 52 punten. Bergeijk werd met 44 punten 4e en degradeert even
als Luto dat met 44 punten 5e werd. 

4e divisie 
Irene 2 en Valkenswaard werden kampioen met resp. 97 uit 12 en 74 uit 10 en 
dat betekent promotie naar de 3e divisie. Flash kwam in dezelfde poule uit 
als Valkenswaar d en behaalde eveneens 74 punten, maar het onderlinge resul
taat was in het nadeel van de Eindhovenaren, vandaar een tweede plaats. Ver
der waren er ook nog 2e plaatsen voor T.T.C.-V./Rath 2 met S2 uit 12, Never 
Despair 2 met 64 uit 12 en Red Star'5S met 56 uit 10. Valkenswaard 2 legde 
beslag op een vierde plaats met 53 uit 10 en Hotak'6S 2 werd eveneen~ 4e met 
39 uit 10. Flash 2 tenslotte werd met 4S punten uit 10 wedstrijden 5e. 

MEISJES 
A-klasse 
J.C . V. werd met 44 punten 4e en Flash met 44 punten 5e. 

B-klasse 
Tweede plaatsen waren er voor Hotak'6S en Budilia met resp. 57 en 51 punten. 
Vice Versa'51 werd met 53 punten 3e, A.T.T.C.'77 met 39 punten 5e en 
Stiphout met 27 punten 6e, 

C-klasse 
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Irene en Veldhoven werden bEdde met 72 punteîl kampioen en promoveren naar de 
B-klasse. 

· Tweede plaatsen waren er voor '.I;anaka met 77 punten, A.T.T.C.'77 2 m~t 61 
punten, Vice Versa'Sl 2 werd met 60 punten 3e en Hotak'68 2 met 36 punten 
4e. Een 5e plaats was er voor Budilia 2 met 45 punten. 

JONGENS 

A-klasse 
Irene werd met 67 punten 2e en promoveert naar de kampioensgroep . Flash 
legde beslag op de 6e plaats met 28 punten. 

B-klasse 
Veldhoven werd kampioen met 70 punten 
tweede plaats was er voqr Een en Twintig 
Never Despair met .59 .. p1:1n~_en, Hotak' 68 
punten. Belcrum werd met 53 punten 4e en 

C-klasse 

en promoveert naar de A-klasse. Een 
met 57 pu~ten. Derde plaatsen yo9r 
met 58 punten en Veldhoven 2 met ~1 
Flash 2 met 28 punten 6e. 

Kampioen werden The Back Hands met 87 punten en Never Despair 2 met; 73 pun-
ten. Beide teams promover.~n naar de B-kla~se. " ' 
J.C.V. legde beslag op de 2e plaats met 54 punten en OTTC/CT Holland werd 
met 54 punten 3e. Vierde plaatsen waren er voor TTCV/Rath met 53 punten, 
Stiphout met 50 punten, Belcrum Z met 44 punten en Het Markiezaat me,t 33 
punten. Hotak'68 werd met 32 punten 5e en Unicum met 25 p4nten 6e. 

Ik heb geprobeerd het overzicht zo compleet ~og~lijk te maken en aan te ge
ven wie er promoveert en wie degradeert. B~j de senionen was dat lastig, 
omdat we de definitieve promotie/degradatie niet hebben ontvangen vanuit 
Zoetermeer. Het kan mogelijk zijn dat er door mij fouten z;ijn gemaakt. Daar
voor bij voorbaat mijn excuses. 

In de voorjaarscompetitie ~989 zullen de volgende Brabantse ver~nigi~gen in 
aktie komen in de la~delijke competitie: 
Dames 
eredivisie: Hotak'68 en Besbo/Irene. 
le divisie: Veldhoven. 
2e divisie: Luto en Irene 2. 
3e divisie: Belcrum, Stiphout, Tanaka, P.J.S., J.Ç.V, 1 en 2, Sma$h'?O en 

Red Star'58. ' 
4e divisie: TTCE, Budil,ia, Vice Versa'5i', T;ios, Luto 2, P • .,r.s. 2 en Hotak168 

.2. 

Heren 
le divisie: J.C.V. en OTTC/CT-Holland. 
2e divisie: J.C.V. 2, H~tak'68, TTCV/Rath, Veldhqven en Irene. 
3e divisie: Belcrum, Stiphout, Never Despa;ir, Valkenswaard, T.ç.s. en 

Besbo/Irene 2. 
4e divisie: Bergeijk, Red Star'58, Hot:ak 168 2, T.T.C.V./Rat;h 2, Va,lkenswaard 

2, TTCE, OTTC/CT-Holland 2, Flash, Luto en Never Despair 2. 

Meisjes 
A-klasse: 
B-~lasse: 

C-klasse: 

F.-l.ash en J, C. V. 
Veldhoven, Hotak~q8, A.T.T.C.'77, Tanaka, Budili~, Vice Versa'51 
en Besbo/Irene. 
Vice Versa'51 2, Stiphout, Bydilia 2, A.T.T.Ç.'77 2 en Hotak'68 
2. 
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Jongens 
Kampioengroep: Besbo/Irene 
A-klasse: Veldhoven en Flash. 
B-klasse: Never Despair 1 en 2, Flash 2, Veldhoven 2, Belcrum, Een en 

Twintig, The Backhands en Hotak'68. 
C-klasse : J.C.V., OTTC/CT-Holland, TTCV/Rath, Unicum, Stiphout, Hotak'68 

2, Belcrum 2 en Het Markiezaat. 

Door het terugtrekken van enkele damesteams is de klasse-indeling niet 
geheel in overeenstemming met de opsomming van de degradanten. 

Johan Heurter 

Uit de clubbladen 

Veel clubbladredacties wensen in de uitgaven rond de jaarwisseling al hun 
leden het allerbeste voor 1989 en blikken vaak ook terug op het achter ons 
liggende jaar. Bij de selectie uit de diverse clubbladen heb ik gezocht naar 
wat andere zaken. 

Het hoofd van de barcommissie van J.E.E.P. uit Vught schijnt aandelen te 
hebben bij de firma "TEFAL". Het vierde tosti-apparaat in anderhalf jaar 
tijd is namelijk reeds aangeschaft. Een financieel deskundige van J.E.E.P. 
heeft uitgerekend dat men tot minstens eind 1997 aan de bar tosti's moet 
verkopen voordat er weer iets aan verdiend wordt. 

Luto uit Tilburg is gestart met 55+ tafeltennis op dinsdagmorgen. Een leuk 
initiatief waar de redactie graag eens wat meer van wil weten. 

De leden van A.T.T.C.'77 uit Aarle-Rixtel mochten gratis 
tingsbijeenkomst over sportblessures en het voorkomen 
komst werd verzorgd door een fysiotherapeut die voor 
blessures een speciale opleiding heeft genoten. 

naar een voorlich
daarvan. Ue bijeen

het onderdeel sport-

Bij ttv Waalwijk wordt gigantisch veel Claustahler verkocht. Er zijn nu ook 
leden die beginnen te zeuren over het o zo lekkere "alcoholvrije" bier van 
Heineken . Toch eens uitproberen welk alcoholvrij bier de meeste invloed op 
de tafeltennisprestaties heeft. Daar moeten toch vrijwilligers voor te vin
den zijn. 

TTV Veldhoven organiseerde voor de tweede maal een vreemd-mix toernooi. Alle 
leden kregen de kans om met iemand van het andere geslacht te spelen, met 
als voorwaarde dat hij/zij niet de vaste levenspartner is. Helaas konden 
slechts 27 koppels deelnemen. Willen zoveel mensen dan graag een keertje 
vreemd? 

J.C.V. uit Vught organiseerde weer het kikkertoernooi voor jeugd en senio
ren. Elk lid van J.C.V. moet dan voor een dag een speelmaatje zoeken die 
geen lid is van J.C.V. Hij of zij mag wel lid zijn van een andere vereni
ging. Volgens "Netfout" is het een van de leukste tafeltennisevenementen bij 
J.C.V. 

De redaktie van "'t Leuterke" van ttv Red Star'58 uit Goirle heeft een arti
kel overgenomen over een SMA, een Sport Medisch Adviescentrum. Een goede tip 
voor andere redakties, want zaken als warming-up, rekoefeningen, soort 
schoenen, e tc. zijn voor alle tafeltennissers van belang. 
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De kersteditie van het clubblad van ttv Kadans uit Best heet bij insiders 
het "ballenblad". H;i.erin maakt de jubileumcommissie haar globale programma 
bekend voor de viering van het 25-jarig bestaan in 1989. De gebruikelijke 
receptie is op zaterdag 21 oktober. 

TTV Victoria uit Breda heeft het eerste damesteam terug moeten trekkenuit 
de landelijke competitie. Middels een vraaggesprek met Mary ~urgers wordt 
ingegaan op de achtergronden. De reden: Ingeborg Jas had al eerder te kennen 
gegeven te willen stoppen en Diana van Schendel kon vanwege een blessure 
niet spelen. 

TTV T.C.S. uit Steenbergen heeft stickers. Voor 1 gulden zijn ze te koop bij 
Paul Kil. 

In "Tiosnieuws" van•ttv Tios uit Tilburg een in memoriam bij het overlijden 
van de 53-jarige ~ert van Dijk, oud-voorzitter van Tios en ex-bestuurslid 
van de afdelin~ Bra~ant_._N~ een slopende ziekte moge hij rusten in vrede. 

De Sinterklaasavond bij ttv Het Markiezaat uit Bergen op Zoom moet iets bij
zonders geweest zijn. In "Smashparade" maar liefst drie verslagen van dit 
gebeuren • . 

TTV Budilia uit Budel viert dit jaar het 40-jarig bestaan. Er doen allerlei 
geruchten de ronde over de voo~bereidingen, maar zeker is dat het gevierd 
wordt. Met bier en buikdans. 

De redactie van het clt,ibblad van ttv Een en Twint;i.g uit Beek en Donk gaat in 
op de historie van het tafeltennis. Wist u dat ze onze sport in Brits-Indie, 
Zuid-Afrika en ~gypte whiff-whaff noemden en in Amerika en Frankrijk Pim
Pam? 

In "Irene-Sirene" van ttv Besbo-Irene uit Tilburg wordt nog eens terugge
blikt op de kansloos verioren EC 2 wedstrijd van het Tilburgse damesteam in 
en tegen Donauworth. Helaas zijn de video-opnamen van de ~ayerse teievisie 
door een technische storing de mist in gegaan. 

"Van de groene tafel" yan OTTC/CT Holland uit Oss stond geheel in het teken 
van de organisatie van het Maaslandteamtoernooi. Elders in deze Mixed hebt u 
een verslag kunnen lezen. 

Het bestuur van ttc Bladel heeft besloten dat de jaarlijks~ algemene leden
vergadering precies op tijd zal beginnen. Ik ben benieuwd o~ het gelukt is, 
want de mee~te Braband~rs hebben er erg veel moeite mee. 
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