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VAN DE REDACTIE 

Een werkgroep, bestaande uit voorzitter Theo Rieken, de Brabanders Jan Bur
gers en Wim Schuurman en verder Siep de Jong, Wim Pijlman en Hannie Ritsema 
hebben het rapport Ledenwerving en Ledenbehoud opgesteld. Een lijvig boek
werk dat het lezen zeer waard is. Daarom zullen we de komende Mixed regel
matig aandacht besteden aan onderwerpen uit dit rapport. In deze Mixed nemen 
we het proefprojekt van Jan van Toor over dat hij op de onlangs gehouden 
voorzittersvergadering heeft gepresenteerd. Over het tweede proefp~ojekt, 
het opzetten van een bedrijventoernooi, willen we in april een themaMixed 
uitbrengen. Wanneer U al jaren zoiets doet zouden we het erg fijn vinden als 
U ons informatie zou willen toezenden. Maar ook als U ideeen of suggesties 
heeft willen we dat graag horen. 
Veel leesplezier. 

Johan Heurter. 
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BESTUREN VAN DE BIJ DE AFDELING B~ABANT AANGESLOTEN VERENIGINGEN 

In de achter ons liggende periode hebben wij enkele keren te maken gekregen 
met pijnlijke ervaringen voor het afdelingsbestuur. Wij waren namelijk als 
afdelingsbestuur niet vertegenwoordigd op recepties in verband met een ju
bileum van een vereniging en/of een lid van die vereniging. 
In enkele andere gevallen konden wij een dergelijke blamage nog juist op het 
allerlaatste moment afwenden omdat we door het bondsbureau in Zoetermeer 
werden gebeld om het hoofdbestuur op een dergelijke receptie te vertegen~ 
woordigen. 

De oorzaak was telkens dat het afdelingsbestuur niet op de hoogte was van het 
feit dat er sprake was van een jubileum of van de datum en/of plaats van de 
receptie._ 

Het afdelingsbestuur vindt dat zij vertegenwoordigd hoort te zijn op momen
ten dat er binnen de vereniging een festiviteit wordt gevierd die binnen de 
afspraken die in het A.B . gemaakt zijn en ook bij voorkomende trieste voor
vallen. 
Maar dan moet de vereniging er wel aan meewerken dat het afdelingsbestuur op 
de hoogte is van een en ander. Het sturen van een uitnodiging aan het bonds
bureau in Zoetermeer is in deze echter niet voldoende omdat het bondsbureau 
niet in staat is alles binnen de noodzakelijke tijd door te zenden voor zo
ver dat al mogelijk is. 
Daarom graag een berichtje naar het secretariaat van het A.B. 

Normaal is dat het afdelingsbestuur in deze altijd reageert. In een aantal 
gevallen schriftelijk, in de meeste gevallen door een persoonlijke verte
genwoordiging vanuit het A.B. 

Voor wat betreft de recepties i.v.m. kampioenschappen e.d. was er tót op he
den nog geen afspraak. Hierdoor zijn enkele verenigingen wat teleurgesteld 
omdat het afdelingsbestuur niet vertegenwoordigd was . Tot nu toe is het zo 
geweest dat daar alleen vertegenwoordigd werd wanneer een in de buurt wonend 
A.B.-lid de mogelijkheden had . We zullen in de komende tijd trachten daar
voor een oplossing te zoeken. Onze excuses hiervoor en hopelijk loopt het in 
de toekomst beter . 

Piet van Erp . 

LEDENWERVING/BEHOUD 

Voor het eerst kende de afdeling Brabant een tussentijdse vergadering in 
januari te Goirle waar alle voorzitters van de diverse verenigingen waren 
uitgenodigd. De reden was het rapport "Ledenwerving en ledenbehoud". 
De vergadering zelf viel me wat tegen. De opkomst was zeer behoorlijk, maar 
de respons vanuit de zaal viel tegen. De vragen gingen meer over andere za
ken dan over de inhoud van het rapport. ~isschien is deze opzet wel _iets te 
massaal en moeten we zo'n belangwekkend en goed rapport in elke regio be
spreken. Er zitten voor elke vereniging wel een paar nuttige tips en aanbe
velingen in. 
Na een inleiding van mede opsteller van het rapport Theo Rieken kwamen twee 
proefprojekten ter sprake, die door het Afdelingsbestuur uit het rapport ge
licht waren. 
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Door Raymond Gradus. was een draaiboek voor een bedrijventoernooi opgesteld. 
Voor wat kleinere plaatsen kun je natuurlijk het een en ander veranderen in 
een buurtschappentoernooi. In een van de volgende Mixed zullen we dit proef
projekt wat verder uitwerken. 
In deze Mixed besteden we aandacht . aan het proefprojekt dat door Jan van 
Toor was uitgewerkt: Interne kommunikatie (blz. 32/33 uit het rapport). 

Johan Heurter. 

INTERNE KOMMUNIKA TIE 

Binnen het kader van .bovenstaand hoofdstuk uit het rapport "Ledenwerving en 
ledenbehoud", zal getracht worden enige nuttige tips aan U te verstrekken, 
waarmee een stukje invulling gegeven kan worden m.b.t. ledenbehoud. 

De volgende hoofdstukken zullen worden besproken: 

1 . Verenigingsstruktuur 

2. Tips per funktionaris 

3. Belangrijke kanalen 

4. Tenslotte 

1. Verenigingsstruktuur. 

Normaal gesproken zal iedere tafeltennisvereniging hoe groot ze ook is 
bestaan uit de volgende personen: 

a. Voorzitter 
b. Penningmeester 
c . Secretaris 

samen vormend het 
dagelijks bestuur• 

Afhankelijk van de grootte van de club en het wel of niet deelnemen aan 
kompetitie of toernooien zal dat bestuur uitgebreid worden met funktiona
rissen die een of meerdere funkties uitvoeren, bv. 

d. Wedstrijdsecretaris (J~ugd en/of Senioren) 
e. Funktionaris technische zaken. 
f . Toernooifunktionaris 
g. Recreatie/nevenaktiviteiten funktionaris 
h. Redaktie (clubblad) funktionaris 

Afhankelijk of de vereniging een eigen akkommodatie in beheer heeft, zullen 
ook de volgende funkties binnen een bestuur voor kunnen komen: 

i. Barfunktionaris 
j. Akkommodatiefunktionaris 

Natuurlijk is het niet zo dat alle bovengenoemde 
in een verenigingsbestuur aanwezig moeten zijn, 
goed anders zijn opgelost. 

funkties ook daadwerkelijk 
per vereniging kan dat heel 

Uitgaande van een middelgrote vereniging met een eigen akkommodatie en bo
venstaande struktuur, waarbij behalve het dagelijks bestuur iedere funk
tionaris een eigen kommissie heeft waarin taken worden verdeeld en uitge-



voerd, (want alleen dingen doen werkt meestal niet) zal het duidelijk zijn 
dat afspraken en aktiviteiten goed met elkaar moeten zijn afgestemd. 

2 . Tips per funktionaris. 

Voorzitter: 

Penningm.: 

Secretaris: 

Een van de belangrijkste taken van een voorzitter is volgens 
mij (naast het uitvoeren van allerlei taken om de algemene 
gang van zaken in goede banen te leiden), het stimuleren en 
aktiveren van zijn bestuursleden eri daarbij het overzicht te 
bewaren op het nakomen van gemaakte afspraken. Om dit goed 
uit te voeren is het noodzakelijk dat: 

1. Afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. 

2. Er · afspraken gemaakt wordèn welke ook nagekomen kunnen 
worden. 

3. Vergaderdata ruim van te voren bekend zijn. 

Als penningmeester heeft U vaak de ondankbare taak om als er 
aktiviteiten gepland worden om aan de·bel te trekken als dat 
financieel niet verantwoord is, toch zou veel irritatie (zo 
deze al aanwezig is) voorkomen kunnen worden als U: 

4. Zou werken met budgetten per funktionaris 
(lees kommissie). 

5. Er regelmat ig (3 a 4 keer per jaar) een overzicht zou komen 
wat de stand van zaken is binnen het budget. 

6. Een ieder van het bestuur ervan doordrongen is wat de 
financiele situatie op dat moment van de verenigi~g is. 

Een secretaris heeft tot taak alle · binnenkomende en uitgaande 
korrespondentie van een vereniging te beheren, daarnaast 
dient hij verslaglegging te doen van bestuursvergaderingen, 
voor de interne communicatie binnen een vereniging is het 
noodzakelijk dat afspraken welke gemaakt worden binnen de 
bestuursvergadering op de juiste wijze worden vastgelegd en 
bij de juiste mensen ook bekend worden, als hulpmiddelen, kan 
hij hie rvoor gebruiken: 

7. Het clubblad, als er besluiten zijn genomen die voor 
iedereen van belang zijn. 

8. Een aparte besluitenlijst bij de notulen, waarop v.ermeld 
staat, welke besluiten zijn genomen en wie ze wanneer moet 
uitvoeren. 

9. Directe benadering van leden als dit niet langer kan 
wachten. 

Weds trij dsecr: Als wedstrijdsecretaris dient U er o.a. voor te zorgen dat de 
kompetitie binnen de eigen vereniging een goed verloop kan 
hebben, tevens zult U (zeker bij de jeugd) moeten zorgen voor 
begeleiding en vervoer naar uitwedstrijden. Natuurlijk is 
ook berichtgeving over de kompetitie belangrijk, heeft U al 
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Funktionaris 
Technische 
zaken 

eens gedacht aan: 

10. Het betrekken van ouders van jeugdspelers bij begeleiding 
en vervoer van jeugdteams dmv. persoonlijke en/of 
schriftelijke benad~ring. 

ll. Het bijhouden van standen op een publikatièbord. 

12. Het bijhouden van persoonlijke prestaties op datzelfde 
publikatiebord. 

13. Het instellen van een beker voor degene uit de vereniging 
met het hoogste percentage. 

Als funktionaris technische zaken houdt U zich voornamelijk 
bezig met trainer(s) en trainingen, dus meestal met wed
strijdsituaties, belangrijk is dat leden weten: 

14. Waar, wanneer er door wie getraind wordt. 
(bekend maken via publikatiebord of clubblad). 

15. Dat er kontrole (als kan sociale kontrole) 
zal zijn op aanwezigheid van zowel trainer 
als deelnemers. 

Toernooi Belangrijk voor de toernooifunktionaris is te weten aan welke 
Funktionaris toernooien (georganiseerd buiten de vereniging) men mee wil 

doen en waar zijn stimulatie voor nodig zal z i jn, plannen is 
dus noodzakelijk. Natuurlijk is het ook belangrijk om binnen 
de eigen vereniging toernooien te organiseren, heeft U al 
eens gedacht aan: 

Recreatie/ 
nevenaktivi
teiten 
funktionaris 

16. Een plankentoernooi. 

17. Een familietoernooi. 

18. Een handicaptoernooi. 

19. Een ladderkompetitie. 

De taak van een dergelijke funktionaris wordt nogal _eens on
derschat, natuurlijk zijn we een tafeltennisvereniging, maar 
eens bezig zijn met andere dingen kan soms heel verhelderend 
werken binnen de vereniging, het verstrekt meestal de onderling 
band en alleen dat al werpt zijn vruchten af . Mogelijke evene
menten zouden kunnen zijn: 

20. Dropping. 

21. Fietstocht. 

22. Kaartenavond. 

23. Sportdag aan het einde van een seizoen. 



Redactie Communicatie naar leden valt of staat vaak met een goed lees
funktionaris baar clubblad wat ook (belangrijk) op tijd verschijnt. Vaak 

ligt er het probleem voor deze funktionaris, hoe krijg ik vol
doende kopy om een presentabel clubblad te laten verschijnen. 
Van te voren een planning maken van hoe vaak er een clubblad 
moet verschijnen en leden op tijd benaderen kan helpen, veel 
steun kan je vaak onder vinden door vaste rubrieken op te nemen, 
zoals : 

24. Bestuursmededelingen. 

25. De pen is aan (laat een lid een verhaal schrijven, hoeft 
niet perse over tafeltennis en laat aan het einde van zijn 
verhaal de pen door geven aan een ander lid wat een verhaal 
voor het volgende clubblad moet maken). 

26. Maak een interview met!••••••• 

Akkommodatie U als "manus van alles", in ieder geval de vraagbaak bij za
funktionaris ken die weer eens kapot zijn, dient heel wat eelt op Uw ziel 

te hebben, toch moet het mogelijk zijn om het onderhoud c.q. 
verbeteringen aan de accommodatie niet als een eenmans B.V. te 
bedrijven, soms helpt het echt als U in de vakantie voor grote 
klussen beroep doet op de leden bv: 

27. Het schilderen van de accommodatie. 

28. De jaarlijkse grote schoonmaakbeurt. 

3. Belangrijke kanalen. 

Om te komen tot een aansprekend resultaat, zal steeds gelet dienen te worden 
op koordinatie van alle aktiviteiten, een aktiviteitenkalender in · een ver
eniging is echt geen overbodige luxe . 

Hoe bovenstaande voorstellen naar de leden te brengen, ik zou haast zeggen 
in volgorde van belangrijkheid zou dat op de volgende manier moeten gebeuren: 

29. Persoonlijk kontakt. 

30. Publikatiebord. 

31. Clubblad . 

4. Tenslotte. 

Het lag niet in mijn bedoeling volledig te zijn, enkel en alleen om U een 
dertigtal tips te verstrekken, waarvan als U er maar een van zal uitvoeren, 
mijn doel bereikt is en U dan ook daadwerkelijk hebt bijgedragen tot 
ledenbehoud . 

Jan van Toor. 
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TAPTOETOERNOOI 

Hoewel de kerstvakantie al weer ver achter ons ligt, komen we toch nog even 
terug op het toen gehouden Taptoetafeltennistoernooi. In Brabant hebben 27 
verenigingen deelgenomen en was het aantal tafeltennisers_ 2256. Daarnaast 
werd in Breda nog een scholierentoernooi gehouden los van het Taptoegebeuren 
met 643 deelnemers. 
Uit een eerste reaktie van de verenigingen blijkt dat het toernooi en de in 
Brabant door een aantal verenigingen georganiseerde follow-up nauwelijks t ot 
ledenwinst heeft geleid. Toch waren de reakties uit de verenigingen veelal 
zeer positief. De voorbereiding en begeleiding door Malmberg en de werkgroep 
werden als zeer goed gekwalificeerd. Ook dit jaar bleef weer een behoorlijk 
aantal kinderen weg van het toernooi, terwijl ze zich wel opgegeven hadden. 
Over de hele afdeling betreft dit 10%. Naar de oorzaak hiervan kan alleen 
gegist worden. Wel is duidelijk dat de verenigingen die de kinderen nog eens 
extra hadden aangeschreven vaak een betere opkomst hadden. Nadeel is na
tuurlijk de portokosten, maar met de nodige vrijwilligers moet er toch een 
hoop rond te brengen zijn. 
In sommige regio's viel de publiciteit in de diverse kranten en hui~-aan
huis bladen tegen. Daar ligt echter ook een taak voor de organiserende 
verenigingen. Zij hebben doorgaans wel wat contacten en die kunnen ook voor 
het Taptoetoernooi benut worden. 
Met de opgedane ervaring moet het mogelijk Z1Jn ook dit jaar weer een 
uitstekend toernooi te organiseren in de kerstvakantie. 
Hieronder volgen nog enkele verslagen. 

STIPHOUT 

In Stiphout werd door weer vele basisscholieren uit de regio Helmond 
deelgenomen aan het 'eerste Nederlandse Taptoetafeltennistoernooi'. Er hadden 
zich deze keer in totaal 148 jongens en meisjes van 22 verschillende 
basisscholen ingeschreven. 

. 
Op 27 december 1988 kwamen daarvan helaas maar 120 kinderen in 'Stiphoutse', 
de nieuwe accommodatie van T.T.V. Stiphout, achter de groene tafels in actie . 
Wegens ziekte en andere verplichtingen lieten enkelen dus verstek gaan. 

Om het toernooi goed te laten verlopen werd de speelzaal geheel omgetoverd. 
Er werd de gehele dag op 14 tafels gespeeld. Daarnaast was het evenals vorig 
jaar ('Taptoetoernooi afdeling Brabant') nodig de totale groep van deelnemers 
in een ochtend- en een middaggroep te splitsen. Ieder kind werd middels een 
bulletin persoonlijk medegedeeld wanneer hij/zij aanwezig diende te z1Jn en 
wat hem/haar die dag te wachten stond. In de eerste ronde werd gespeeld in 
5-kampen, waarbij m. n . was gelet op een goede poule-indeling. Een 5-kamp 
bestond of uit jongens en meisjes van groep 5/6 of van groep 7/8, en zoveel 
mogelijk uit deelnemers/sters van verschi llende scholen . De eindrang
schikking van deze eerste ronde was daarna bepalend voor de indeling van 
verdere 3-kampen en wedstrijden. 

Het was een drukke maar succesvolle tafeltennisdag . Iedereen keerde miJnS 
inziens voldaan terug naar huis, allemaal voorzien van een oorkonde en wat 
foldermateriaal. Een en ander blijkt ook uit de volgende reactie van een van 
de deelnemers, te weten Arthur van den Bosch (leerling groep 5 St. Trudo
basisschool, te Stiphout (Helmond), die eerste werd in de middaggroep, 
bestaande uit kinderen uit groep 5 en 6 van 11 deelnemende scholen. 

Op 27 dec. heb ik meegedaan aan het taptoe tafeltennistoernooi. 
Voor mij begon het om 2 uur. We waren met 5 kinderen in een groep. En ik heb 
alles gewonnen. Zelfs een partij 2 keer met 21-0 gewonnen. Toen was ik 
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groepswinnaar. Ik moest steeds ver der spelen en won alles zodat ik in de 
finale kwam. 
Ik was wel zenuwachtig maar heb wel gewonnen en werd kampioen van groep 5 en 
6. Het was een hele fijne dag. 

Arthur van den Bosch. 

Dat het een succes werd is voor een groot deel te danken aan een twintig 
leden van onze vereniging, welke op dè speeldag zelf mij hielpen voor de 
nodige begeleiding van de kinderen. Hiervoor mijn dank. 

Ik wil hierbij ook graag van de gelegenheid gebruik maken al de betrokkenen 
bij de landelijke organisatie van dit bijzondere toernooi, m.n. de leden van 
de Pers & Propaganda~commissie van de NTTB afdeling Brabant, alsmede de 
werkgroep Taptoetafeltennistoernooi en uitgever Malmberg, te complimenteren 
met de grootse en succesvolle opzet en organisatie van dit toernooi. Het 
toernooi is reeds uitgegroeid tot een jaarlijks evenement waarmee de 
tafeltennissport zich van haar beste kant laat zien. 

Marcel Seelen. 

J.C.V. 

Bij J.C.V . in Vught deden 55 jongens en meisjes mee. Behalve het toernooi 
was er voor de spelers nog de mogelijkheid om kennis te maken met een 
tafeltennisrobot. Verder kende J.C.V . een prijs toe aan de "sportiefste" 
school . Het werd de Dr. Landmanschool te Helvoirt . 

Tanaka 

Op 27 december 
Tanakahal. Aan 
omtrek mee. 

jl. 
dit 

was het 
toernooi 

TAPTOE TAFELTENNISTOERNOOI bij ons in de 
deden leerlingen van diverse schol~n uit de 

Het toernooi begon om 10.00 uur en was gepland om tot ongeveer 4.00 uur te 
duren. 
Rond kwart over 9 kwamen de eerste deelnemers binnendruppelen. 
Toen de 80 leerlingen binnen waren begon Bruno met zijn welkomstwoordje en 
liet het toernooi beginnen. 
De eerste rondes verliepen nog een beetje stroef omdat er toch nogal wat 
uitvallers waren en iedereen wou ook tegelijk spelen. 
We hebben de vragen: Wanneer moet ik spelen?, ik heb pas een keer gespeeld, 
kan dat? en mag ik weer spel en want het is 10 minuten geleden!, minstens 100 
maal gehoord. 
Na een paar rondes verliep het allemaal een stuk beter, iedereen stond in 
een poule met spelers van z'n eigen sterkte en de meeste uitvallers hadden 
het schema verlaten. 
Er waren er een paar redelijk mooie partijen te zien, alleen stond ik er wel 
van te kijken dat de kinderen maar 3 a 4 minuten nodig hadden voor een 
komplete game. 
De finales naderden snel en de wedstrijdcommissie werkte hard door om alles 
in goede banen te leiden. Nadat alle finales waren gespeeld en de prijsuit
reiking was verricht was er een kleine pauze voor wat te eten en te drinken 
en om de nieuwe schema's voor het middagtoernooi kloppend te maken. 
Het middagtoernooi was een knock-out toernooi waarbij de jongens en meisjes 
apart speelden. Tegen een uur of 5 was dit spektakel ook afgelopen en kwam 
de prijsuitreiking. Iedereen kreeg als aandenken aan dit toernooi een mooie 
oorkonde en voor de winnaars waren er leuke pakjes bestaande uit snoep en 
een coca-cola spaarpot. 

Bram Wegh. 
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UNICUM 

Voor het toernooi zelf hadden 61 kinderen ingeschreven, waarvan er 27 kwamen 
opdagen. Hierdoor bleven van de oorspronkelijk geplande 10 meerkampen er na 
samenvoeging 8 over. 
Om kwart voor tien werd er begonnen met spelen waarbij geassisteerd werd 
door een aantal oudere jeugdleden met tellen en formulieren invullen. 
Er was een behoorlijke belangstelling van de ouders , een man van organisator 
Malmberg en ook de heer Gradus van de' afdeling Br abant lieten zich even 
zien. Bovendien was de pers present die enkele foto ' s maakte en een inter
view afnam met o.a. Marloes Vaessen (die zal nu wel snel beroemd worden). 
Nadat de meeste kinderen enthousiast hun partijen hadden afgemaakt en hun 
oorkonde in ontvangst hadden genomen kon deze dag om ongeveer 14.00 uur 
worden afgesloten. 
Het toernooi kent geen winnaars en bijbehorende prijzen maar iedere deel
nemer(ster) kreeg een oorkonde op naam. 
De Open Dag die in navolging op het Taptoe-toernooi werd gehouden heeft een 
behoorlijke opkomst gehad en kan derhalve als succesvol worden beschouwd. 
Er kwamen ongeveer 30 kinderen opdagen en de verwachting is dat er wel een 
aantal blijvers bij zijn zodat er weer wat aanvulling van onderaf is. 
Voor de middag zelf was er gezorgd voor een aantal tafeltennisspelvormen 
waarmee men punten kon behalen en enkele prijsjes kon verdienen. 
Daarnaast was Eddy Posno uit Weert zo vriendelijk geweest een robot be
schikbaar te stellen voor deze middag. Deze mocht zich na enkele start
problemen verheugen in veel belangstelling van de aanwezige kinderen. (Ook 
de dames schijnen zich hier 's avonds nog goed tegen hem uitgeleefd te 
hebben). 
Uiteraard was·er ook voor iedereen de mogelijkheid om vrij te spelen. Hierna 
speelden Erwin Sanders en Daniel Staals nog twee games demonstratie (beiden 
1 winst) zodat de kinderen een wat kompletere indruk kregen van onze sport. 
Al met al kunnen we stellen dat we goede reklame gemaakt hebben voor de 
tafeltennissport en onze vereniging in het bijzonder. 

Jos Aarts. 

OTTC/CT HOLLAND 

De ruim 150 deelnemers werden verdeeld over twee dagen. Op dinsdag groep 8 
en op woensdag de rest . Ondanks (misschien wel dankzij) de zeer ruime inter
pretatie van de spelregels hebben vooral de kleinsten een mooie woensdag 
achter de rug. Bij groep 8 ging het er al wat serieuzer aan toe, maar het 
zal daarom niet minder plezierig zijn ·geweest. 

SIOS 

Liefst 72 scholieren hadden zich ingeschreven voor dit toernooi. Er waren 
deelnemertjes uit Roosendaal , Nispen en Wouwse Plantage, waarvan sommigen 
begeleid werden door hun onderwijzers . 
Het was een drukte van belang in het wi jkhuis en alle bestuursleden en enkele 
bereidwillige jongeren hadden handen t e kort voordat de wedstrijdjes konden 
beginnen • 

. Er waren ver schillende poules gemaakt. Een paar voor geoefenden en een flinke 
poule voor spelertjes die nauwelijks of nooit een batje hadden vastgehad . 
Deze laatste groep werd een aantal basisoefeningen geleerd en later werd he t 
reaktievermogen op een leuke manier ge t est met de tafeltennisrobot. 
In de grote zaal v~n het wijkhuis waren acht tafels opgesteld waar een flink 
toernooi werd afgewerkt. De toernooileider had er zijn handen vol aan, want 
als het aan de deelnemertjes gelegen had waren ze constant ~an· het spelen ge
weest . Er werd dan ook voortdurend gevraagd wanneer ze weer aan de beur t 
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waren. Bij de wedstrijden ging het er erg aan serieus en fanatiek aan toe. 
Uiteindelijk mondden al deze wedstrijden uit in twee finales, nl. een van de 
hoofdronde en een troostfinale. In beide finales was SIOS vertegenwoordigd. 
Tegen 4 uur waren alle wedstrijden achter de rug. Op uitnodiging van SIOS 
was wethouder De Bruijn van sportzaken aanwezig . In een korte speech stipte 
hij het belang aan van de propaganda die uitgaat van een dergelijk toernooi. 
Alle deelnemers ontvingen uit handen van de wethouder een oorkonde en een 
SIOS-vaantje. De finalisten werden bovendien een medai lle rijker. 

SPORTPENNING GEMEENTE VUGHT VOOR ANDRE ROMBOUTS 

Andre Rombouts heeft·uit handen van burgemeester De Graaf van Vught de 
gemeentelijke sportpenning ontvangen. Hem viel dit eerbetoon ten deel als 
waardering voor zijn langdurige (30 jaar) aktiviteiten voor de tafelten~ 
nisafdeling van jeugdvereniging JEEP, het organiseren van de regionale 
welpentafeltenniscompetitie en het organiseren van de regionale kampioen
schappen over een lange reeks van jaren. 
Andre Rombouts zelf over die toekenning: 

Op woensdag 25 januari j.l. werd gevraagd door de voorzitter van de Tafel
tennisvereniging JEEP (Dhr. C. v.d. Heuvel) of ik interesse had om aanwe
zig te zijn bij de uitreiking van oorkonden van de kampioenen van Vught 
in 1988 op vrijdag 27 januari j.l. op het gemeentehuis. 

Wat scherts miJn verbazing, nadat de wethouder van sportzaken (Dhr. 
Ketelaars) alle aanwezigen welkom heette, een speech begon tot Dhr. Rom
bouts, met vermelding, dat Burgemeester en Wethouders van Vught, in sa
menwerking met het bestuur van de Vereniging Vughtse Sportraad, tot het be
sluit waren gekomen Dhr. Rombouts voor bijzondere verdiensten voor de sport 
de dank en de waardering'van de Gemeente Vught verworven, toe te kennen de 
Sportpenning van de Gemeente Vught. • 

Burgemeester de Graaf van Vught reikte hierna de oorkonde met de verbonden 
medaille en bloemen uit met zijn felicitatie. 
Ook felicitaties van Wethouders, Vughtse Sportraad en aanwezigen. 

Een beetje verbaasd en overrompeld door dit gebeuren, maar waar ik wel erg 
trots op ben. 
Tevens mijn bewondering voor Dhr. C. v.d. Heuvel, die dit voor mij geheim 
wist te houden. 

Mede namens miJn echtgenote dank ik U allen, dié tot het besluit waren 
gekomen, mij deze sportpenning toe te kennen. 

De volledige tekst van het besluit: 

Burgemeester en Wethouders van Vught; 

Met . Sportgroeten 
P.A. Rombouts. 

gehoord hebbende het bestuur van de Vereniging Vughtse Sportraad; 

overwegende dat de heer P.A. Rombouts, sinds 1957 lid is · van de Stichting 
Jeugdvereniging Esschewegparochie, beter bekend als JEEP; 
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dat hij vanaf 1957 gedurende 30 jaar sekretaris is geweest van de afdeling 
Tafeltennis, de laatste 10 jaar in de dubbelfunktie van voorzitter/sekre
taris; 
dat hij ondanks zijn invaliditeit deze afdeling tot groei en bloei heeft 
weten te brengen; 

dat vooral de opvang en de begeleiding van de jeugdleden zijn grote belang
stelling heeft; 

dat de organisatie van de Regionale Welpenkompetitie bij hem in vertrouwde 
handen is alsmede de organisatie van de Open Vughtse Tafeltenniskompetitie; 

dat de heer Rombouts zich door deze bijzondere verdiensten voor de sport de 
dank en de waardering van de Gemeente Vught heeft verworven, waard~or er 
termen aanwezig zijn.hem hiervoor op passende wijze te eren; 

gelet op artikel 2, eerste lid van de verordening op de instelling en 
toekenning van de gemeentelijke sportpenning, zoals deze is vastgesteld bij 
Raadsbesluit van 29 januari 1981. 

BESLUITEN 

De heer Petrus Adrianus Rombouts, geboren op 13 mei 1920 in Princenhage, 
wonende Maarten Trompstraat 44, de sportpenning van de Gemeente Vught toe te 
kennen. 

Vught, 27 januari 1989 
Burgemeester en Wethouders voornoemd. 

Drunen 23-1-1989. 
INGEKOMEN BRIEF 

Hallo Allemaal, 

Wij waren zondag 22 jan. te gast bij "Jeep". Dhr. Rombouts vroeg aan me of 
ik een verslag over de welpencompetitie wilde maken. 
Dat wilde ik wel doen hoor . 
Zoals ik al zei waren we zondag 22 jan. te gast bij "Jeep". 
Alle verenigingen moesten om tien uur klaar staan om een wedstrijd te spelen. 
Bij de welpen competitie zijn meerdere verenigingen aanwezig. 
Er zijn nieuwe teams van andere verenigingen bijgekomen. 
Het is altijd heel gezellig, maar af en toe moet je je kapot zweten om te 
winnen, als je dat tenminste wil. 
Ook moet je meestal twee wedstrijden spelen. 
Maar meer weet ik niet te vertellen! 
Daag, 

Joyce Brekelmans 
van T.T. V. E. 1. 
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VERSLAG BACK-HANDS-TOERNOOI 22 JANUARI 1989 SEN I 0 REN 

Een compliment voor de organisato~en die de organisatie uitstekend voor 
elkaar hadden. Het tijdschema kon precies gevolgd worden, waardoor weinig 
spelers opgeroepen hoefden te worden. Je zag weer veel bekende gezichten. 
Het is duidelijk dat de spelers die ' n keer op dit toernooi geweest zijn 
weer graag terugkomen. Het is dan ook een gezellig toernooi. Het aantal 
inschrijvingen was weer ongeveer gelijk aan vorig jaar en het spelpeil was 
in de meeste klassen goed. L. Houben (Schimmert/Moonen) was in zijn klasse 
voor iedereen te sterk, maar in de andere klassen waren er vaak leuke 
verrassingen. Telborden aan alle tafels zorgden ervoor dat het talrijke 
publiek ook goed aan z'n trekken kwam. 

J. Maas b.g. 

In totaal deden 36 dames en 134 heren mee, die goed waren voor in totaal 486 
inschrijvingen. De nummers 1 en 2 van elke klasse waren: 

DAMES ENKEL B 
1. J. Meeus (Hotak) 2 H. Heeren (Back Hands) 19/21 21/19 21/12 

DAMES ENKEL C 
1. S.S. Fisher (NMB/VDO) 2 P . Korstanje (Tanaka) 21/12 21/17 

DAMES ENKEL D 
1. J. Coppens (Smash ' 70) 2 H.A. Bulkmans (Prinsenbeek) 21/11 21/12 

DAMES ENKEL E 
1. M. v.d. Ploeg (Belcrum) 2 M. Meijeren (BSM) 12/21 21/16 21/17 

DAMES ENKEL F 
1. M. Meeus (TC0'78) 2 Y. Leyten (BSM) 21/17 20/22 21/14 

DAMES ENKEL Sl 
1. J. Meeus (Hotak) 2 H. Heeren (Back Hands) 21/18 21/19 

DAMES ENKEL S2 
1. J. Coppens (Smash'70) 2 M. de Bruijn (TCS) 21/12 21/15 

DAMES DUBBEL B 
1. H. Heeren/J. Meeus (Back Hands/Hotak) 21/18 19/21 22/20 
2. G. Soons/J. Abrahams (Schimmert M.) 

DAMES DUBBEL C 
1. S.M. Fisher/S.S. Fisher (NMB/VDO) 21/17 12/21 21/13 
2. M. v.d. Broek/P. Korstanje (Tanaka) 

DAMES DUBBEL D 
1. A. Karremans/J. v. Osta (Markiezaat/Smash'70) 15/21 22/20 21/16 
2. N. de Crom/C. Kools (Hotak) 

DAMES DUBBEL E 
1. Y. Leyten/R. Smans (BSM) 21/19 15/21 23/21 
2 . M. Meijeren/P. Oprins (BSM) 
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HEREN ENKEL A/B 
1. L. Houben (Schimmert M.) 2. M. Heeren (Back Hands) 21/08 21/12 

HEREN ENKEL C 
1. J. Schoenmakers (Belcrum) 2. Erik-Kuyper (Hotak) 21/10 14/21 21/17 

HEREN ENKEL D 
1. J. 't Hooft (SAR ' 72) 2. H. Buys (Hotak) 21/19 21/15 

HEREN ENKEL E 
1. M. v.d. Borst (Back Hands) 2. R. Reynen (TTC Limex) 22/16 21/19 

HEREN ENKEL F 
1. S. Geertsom (BSM) 2. J. Verhaeren (Belcrum) 21/16 21/19 

HEREN ENKEL G 
1. G.v.Beckhoven (Belcrum) 2. J. Rosenboom (Markiezaat) 21/14 21/16 

HEREN ENKEL H 
1. F. Bekx (Besbo Irene) 2. K. Giorgi (Prinsenbeek) 21/14 20/22 21/11 

HEREN ENKEL Sl 
1. L. Houben (Schimmert M) 2. R. Vogelaar (T.C.S.) 21''13 21/19 

HEREN ENKEL S2 
1. P. de Bruyn (Back Hands) 2. G. Nijkamp (Belcrum) 17/21 21/13 21/15 

HEREN ENKEL S3 
1. J. Rosenboom (Markiezaat) 2. D. Kruyssen(Besbo Irene) 21/18 21/13 

HEREN DUBBEL A/B 
1. G. Gosselink/L. Gijssen (Hotak) 21/17 13/21 21/16 
2. M. Heeren/L . Houben (Back Hands/Schimmert M) 

HEREN DUBBEL C 
1. J, Schoenmakers/L. Kopmels (Belcrum) 21/19 18/21 21/13 
2. R. Driessen/N . Rohof (NMB/VDO) 

HEREN DUBBEL D 
1. R. Schoon/A. Bijl (Papendrecht) 17/21 21/18 21/19 
2. P. Joosen/G. Nijkamp (Belcrum) 

HEREN DUBBEL E 
1. A. Verstijlen/C. Blom (Back Hands) 21/19 21/15 
2. T. Muller/J, Horst (Markiezaat) 

HEREN DUBBEL F 
1. H. Smans/M. Gerardts (BSM) 20/22 21/l& 21/18 
2. C. Geerts/S. Geertsom (BSM) 

HEREN DUBBEL G 
1. J, Coppens/R. Liebau (Smash'70) 21/14 9/21 22/20 
2. J, Rosenboom/R. Kraus (Markiezaat/V.V.'51) 

HEREN DUBBEL H 
1. C. Teygeler/A. Rens (Markiezaat) 16/21 21/18 22/20 
2. T. Koks/K. Giorgi (Back Hands/Prinsenbeek) 
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PUNTEN VERENIGINGSPRIJS 

1. Belcrum 21 1/2 pnt. 
2. Hotak'68 19 1/2 pnt. 
3. The Back Hands 19 pnt. 
4. BSM 16 pnt. 
5. Het Yi.arkiezaat 13 1/2 pnt. 
6. Smash'70 13 1/2 pnt. 
7. Schimmert/Moonen 10 pnt. 

NIEUWS IN 'T KORT 

Het eerste damesteam van ttv Tanaka is door de gemeente Etten-Leur uitgeroe
pen tot sportploeg van het jaar 1988. De dames Margriet v.d. Broek, Petra 
Korstanje en Annelieke Kwak werden in de 4e divisie kampioen en in het najaar 
tweede in de 3e divisie. 

Guusje Hendriks (J.C.V.) en Andre Rombouts (J.E.E.P. en lid van de P & P 
commissie) werden door de gemeente Vught onderscheiden met de gemeentelijke 
sportpenning. Voor Andre Rombouts was dit zo bijzonder, dat we er op een 
andere plaats in deze Mixed al wat aandacht aan besteed hebben. 

NIET VERGETEN 

in te schrijven voor de nationale B-meerkampen voor senioren. De eerste ron
de wordt gespeeld op zondag 2 april in diverse zalen in Nederland. De in
schrijving sluit op 7 maart. 

UIT DE CLUBBLADEN 

In zijn nieuwjaarstoespraak gaat voorzitter Reutelingsperger van J.C.V. in 
op de toekomst van de Vughtse vereniging. "We moeten er naar blijven streven 
om zo hoog mogelijk te spelen, maar niet ten koste van alles en zeker niet 
overstappen naar "betaalde sport". Het siert onze vereniging nog steeds, dat 
we naast het tafeltennisbelang ook een breder maatschappelijk belang dienen, 
voor jong en oud. Bovendien ben ik er van overtuigd dat ook onze leden dit 
in het algemeen willen." 

De lOOste editie van het clubblad van ttv Kadans uit Best rolde van de 
persen. Gefeliciteerd redaktie met deze mijlpaal. Tien jaar lang tien nummers 
per jaar is niet niks. Achterin vinden we een puzzel met vragen uit de vorige 
99 bladen. Alleen voor de .oude rotten dus. 

Bij de open Geldropse Kampioenschappen op 9 april zulllen ook Franse deelne
mers van de partij zijn. Ze komen uit St. Cyr l'Ecole, de plaats waar Geldrop 
een uitwisseling mee houdt. De Franse gasten worden opgevangen in gastgezin
nen van Unicumleden. Op 22 april zijn de rollen omgekeerd. Dan reizen de 
Unicumleden naar Frankrijk om daar deel te nemen aan een tafeltennistoernooi •. 

Ondanks financiele problemen is ttv Tanaka uit Etten-Leur erin geslaagd een 
gloednieuw clubblad uit te brengen. De kaft van "service" is in een zeer 
fraai ontwerp van Petra Korstanje en de inhoud is zeer lezenswaardig. Ga zo 
door redaktie. 
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Bij OTTC/CT Holland in Oss worden weer rikavonden gehouden. De bestuursleden 
zijn zeer bedreven in deze sport, want na de eerste avond staat penningmees
ter Ad Jongen op de eerste plaats en voorzitter Nico van Erp op de tweede . 

Bij ttv Son en Breugel blijven ze wedden. Hoewel de gebakjeseetwedstrijd nog 
loopt (zie de november Mixed) is er nu weer een bitterballenweddenschap bij
gekomen. Ze zoeken het wel in de lekkere hapjes. Is dat omdat de keuken van 
"De Bongerd" zo goed is? 

Kon vorig jaar in de nieuwjaarstoespraak bij ttv Het Markiezaat te Bergen op 
Zoom nog gewag gemaakt worden van het grootste ledental sedert de oprichting, 
in 1988 is er een fikse terugval geweest. Ad Interim voorzitter Koos Meijers 
is echter toch optimistisch, want inmiddels is het ledental weer groeiende . 

Bij TTCV/Rath in Veghel Z1Jn ze niet gelukkig met de puntentelling in de 
landelijke competitie, getuige het verslag in "Intergame" van het 2e team. 
Tweemaal werd gewonnen van de kampioen. en slechts tweemaal werd gelijkge
speeld. Normaal gesproken ben je dan kampioen, maar in de 4e divisie ging nu 
toch Megacles 3 met de titel lopen. En dat was moeilijk te verteren voor de 
heren van het tweede. 

Hotak'68 uit Hoogerheide is erg blij met de terugkeer van het damesteam op 
het hoogste niveau. Ze staan nu immers weer op Teletekst. 

De "Siosser" van ttv Sios uit Roosendaal is aan de tiende jaargang begonnen. 
Er verschijnen circa 5 nummers per jaar en dat is heel wat voor een een
mansaktie. 

Het gaat goed met ttv Waalwijk, Een forse ledenwinst bij de jeugd resulteert 
in tien competitieteams en dat is voor deze veren1g1ng een record . Ook be
staan er vergevorderde plannen om het pas geopende eigen home te kopen . 

Bij ttv Red Star ' 58 in Goirle gebeurt nog heel wat meer op sportief gebied . 
Naast tafeltennis zijn er ook badminton , voetbal en volleyaktivit~iten. Je 
moet dus allrounder zijn bij Red Star, al is tafeltennis natuurlijk de be
langrijkste bezigheid. 

AGENDA 

datum 
05-03-89 

08-03-89 

ll-03-89 
12-03-89 
19-03-89 

24-03-89 
25-03-89 
26-03-89 

26-03-89 
27-03-89 
26-03-89 
27-03-89 

plaats 

Baarlo 

Gorssel 
Gorssel 
Gorssel 

Venray 

Venray 

evenement 
Tibhar Meerk.1/4 fin. 

Joegosl.-Nederland 

Top 10 A finale 

Ranglijst A toernooi 

Open Benelux toernooi 
Open Benelux toernooi 
Open Benelux toernooi 

Red Stars TT toernooi 

Red Stars TT toernooi 

deelname 
invitatie 

interland 

senioren A 

jeugd A 

jeugd 
senioren 
senioren top 

jeugd 

senioren 

inlichtingen 
CTW/J. Hoogers 
04767-1501 
W. Schuurman 
013-67~024 
J. v.d. Munnik 
055-410839 
W. Schers 
04760-72721 
G. Boekhout 
G. Boekhout 
G. Boekhout 
05700-18459 
B. Hendriks 

B. Hendriks 
04780-88656 
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29-03-89 Dortmund Wereldkampioenschappen inv.senioren W. Schuurman 
09-04-89 013-674024 

01-04-89 Amsterdam Ranglijst C toernooi jeugd c Jeugdcomm. 
A'dam 

01-04-89 Terborg Forga toernooi jeugd A. ten Ei-
02-04-89 kelder 
01-04-89 Terborg Forga toernooi senioren 08350-27097 
02-04-89 
01-04-89 Scheemda YPW vd Werff toernooi jeugd H. Bloem 
02-04-89 
01-04-89 Scheemda YPW vd Werff toernooi senioren 05970-23255 
02-04-89 
02-04-89 Amsterdam Ranglijst B toernooi jeugd B o. van 

Blokland 
075-218396 

02-04-89 Top lOB 1/8 finale senioren B H. Hommes 
05982-1419 

09-04-89 Finale meerkampen jeugd C/D CTW Brabant 
16-04-89 Top lOB 1/4 finale senioren B H. Hommes 

05982-1419 
22-04-89 Europacup/Nancy Evans topclubs W. Schuurman 

013-674024 
23-04-89 Tibhar meerkampen 1/2 invitatie CTW/J. Hoogers 

finale 04767-1501 
23-04-89 HTC'89 toernooi senioren W. Anema 

02503-11992 
23-04-89 Diverse Meerkampen finale senioren CTW Brabant 

zalen 
30-04-89 Rotterdam Zilveren Bat toernooi jeugd afd. Rotterdam 
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