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. VAN DE REDACTIE 

En hebt u ook zo genoten van het WK-tafeltennis? Ik wel, maar ik kan geluk
kig Skychannel, RTL+ en de Duitse zenders ontvangen. Elke avond schitterende 
partijen tafeltennis die het aanzien meer dan waard waren. Maar je zult al
leen Nederland kunnen ontvangen . Als je goed geschakeld hebt, kom je mis
schien wel op 20 minuten in totaal. Sky had elke avond 1 uur tafeltennis. En 
dan blijkt dat het een prima kijksport is, maar helaas hebben ze dat in Hil
versum nog niet begrepen. 

Deze Mixed heeft als thema het opzetten van een bedrijven/buurtverenigingen
toernooi. U treft wat informatie aan en wat voorbeeld brieven en achterin 
een inschrijfformulier. Dit kunt u opsturen al~ u ook belangstelling hebt om 
zo'n toernooi te organiseren . Dan kan de afdeling u misschien behulpzaam 
zijn. 
Verder treft u een voorstel aan voor een nieuwe opzet van de afdelingscom
petitie senioren (heren), met een 7e klasse. Dit voorstel wordt besproken op 
de algemene ledenvergadering van 26 mei. 
En twee veren~gingen vieren hun 25-jarig bestaan. TTCV/Ra,th uit Veghel en 
Vice Versa'64 uit Rosmalen. Onze felicitaties. 
Belangrijk is verder nog de aktie van de B.V.G. Lees alles hierover in deze 
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Mixed. 
Veel leesplezier. 

Johan Heurter 

A.L.V. 

De algemene ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op vrijdagavond 26 mei 
in het Jan van Besouwhuis te Goirle . De aanvang is 19.30 uur. Alle vereni
gingen zijn verplicht om aanwezig te zijn (boete 50,--). 

LEDENBEHOUD EN -WERVING 

Begin 1~88 kwam er onder redactie van een landelijke werkgroep het rapport 
ledenbehoud en -werving uit. Doel van het rapport was om voor het hoofdbe
stuur, de afdelingen en de verenigingen elementen aan te dragen, die konden 
leiden tot een gerichte benadering van ledenbehoud en -werving . Vanaf deze 
plaats mijn complimenten voor deze werkgroep, aangezien deze doelstelling op 
een zeer goede manier verwezenlijkt werd. Het rapport was zeer goed leesbaar 
en bevat een groot aantal bruikbare tips. 
Vandaar ook dat het afdelingsbestuur besloot om alle verenigingen een exem
plaar te doen toekomen en hieromtrent een vergadering belegde in januari, 
waarop bijna alle Brabantse verenigingen vertegenwoordigd waren. Echter op 
die avond sprak het afdelingsbes tuur de hoop uit om een aantal zaken, die in 
het rapport worden aangegeven, samen met de verenigingen uit te kunnen voe
ren en de vereniging daarbij behulpzaam te zijn. Een van de eerste projecten 
waarbij we het bovenstaande willen concretiseren is het project 
bedrijven/buurtverenigingentoernooi. U treft hieromtrent in deze mixed volop 
informatie aan. We hopen dat veel verenigingen van deze gelegenheid gebruik 
zullen maken om samen met ons te werken aan het aspect ledenbehoud en -wer
ving. 

Raymond Gradus 

BEDRIJVENTOERNOOI 

Van het bedrijven/buurtvereniging toernooi wat wij voor ogen hebben, willen 
we u graag twee voorbeelden geven, zoals dat nu door verenigingen georgani
seerd wordt. TTV Veldhoven dient als voorbeeld voor het bedrijventoernooi, 
ttv Een en Twintig te Beek en Donk voor het buurtverenigingentoernooi. 

TTV Veldhoven organiseert jaarlijks een bedrijventoernooi en heeft daar 
zelfs een sponsor voor weten te strikken. Het Van Asperdt-bedrijventoernooi 
wordt gespeeld met teams van twee personen op een zondag. Er wordt onder
scheid gemaakt in onervaren recreanten, ervaren recreanten en competitie
spelers. De bedrijven worden benaderd per brief die, indien mogelijk, wordt 
gericht aan de personeelsvereniging . De bedrijven die niet tijdig gereageerd 
hebben, worden nogmaals telefonisch benaderd. De dag zelf verloopt doorgaans 
probleemloos. Het doel, recreatief tafeltennis, promotie vereniging, leden
werving, etc. wordt bewerkstelligd . Reden voor ttv Veldhoven om zo'n bedrij
ventoernooi aan te bevelen bij alle verenigingen. Verderop vindt u nog de 



brief die ttv Veldhoven aan de verenigingen stuurt. Misschien dat die voor u 
als voorbeeld kan dienen. Verder nog een informatieblad, de bevestiging die 
qan de bedrijven gezonden wordt en het persbericht. 

Buurtverenigingen toernooi 

Voor wat kleinere gemeenten is het vaak niet mogelijk een bedrijventoernooi 
op te zetten. Maar een en ander is natuurlijk ook te vertalen in een buurt
verenigingentoernooi. Bij ttv Een en Twintig te Beek en Donk hebben ze dit 
jaar voor de tweede maal zo'n toernooi georganiseerd. Bij deze wat infor
matie. 

Het toernooi is bedoeld om een zo groot mogelijk aantal mensen met tafel
tennis in aanr?king te brengen, maar ook als ledenwerfaktie. Het toernooi 
bestaat uit twee gedeelten, te weten het junioren- en het seniorentoernooi. 
De junioren speelden op 1 april, de senioren speelden, door het grote aantal 
deelneme~s, op twee avonden, n~l. op 3 en 10 april (maandagavonden). 
We zijn van het standpunt uitgegaan dat de spelers zoveel mogelijk moesten 
tafeltennissen. Daarom hebben we een toernooivorm gekozen, waarbij gespeeld 
werd om de eerste t/m de laatste plaats, een soort ranglijsttoernooi. Het is 
een teamtoernooi, dus teams van twee spelers (ook mixedteams) met als eis 
dat ze niet in NTTB-verband uit mogen komen. Er is ruim van te voren bekend
heid aan het toernooi gegeven, d.m.v. publicatie in streekbladen en plaatse
lijke krantjes. Tevens is er een brief gegaan naar de diverse verenigingen 
in Beek en Donk. De response hierop kwam hoofdzakelijk van buurtverenigingen 
en enke;Le person~elsverenigingen. Diverse verenigingen meldden zich pas na 
de sluitingsdatum aan . Het inschrijfgel~ bedroeg 5,-- per team, waarvoor de 
prijzen gekocht werden. 
De opkomst was bij de junioren uiteindelijk 8 teams, wat we wel wat hoger 
ingeschat hadden, maar de deelname van de senioren maakte dit ruimschoots 
goed. Daar sch~even 36 teams in. Het leuke en tevens praktische van deze 
avonden is, dat er plotseling toch nog teams in willen schrijven, zodat 
eventuele niet opgekomen teams vervangen kunnen worden. Dit zijn dan mees
t al kennissen of famil ie die meegekomen is. 
Het toernooi was dusdanig opgezet, dat een ieder er wijs uit kon. 
De wedstrijden waren per tafel met teamnummer en al de namen uitgeschreven. 
Dit maakt het voor de deelnemers makkelijk, maar laat weinig ruimte over om 
te imp~oyiseren. 
Rest mij nog te vermelden dat wij 18 tafels hadden geplaatst en dat op alle 
tafels te gelijk gespeeld werd.· 

Hans Gruijtet"s 

Ook de brief die ttv Een en Twintig aan de verenig~ngen heeft gestuurd treft 
u verderop aan. 

Er zijn nog meer initiatieven in deze richting. Zo worden ~n diverse plaat
sen zogenaamde bedrijfscompetities gespeeld. Als afsluiting daarvan zou ook 
een bedrijventoernooi georganiseerd kunnen worden. Bij îTCV/Rath t~ Veghel 
gebeurt dat;. Na afloop van de competitie, waar 20 teams van twee personen 
aan deelnamen, was er een toernooi op vrijdagavond 31 ~art j.l. De organi
satie was in handen van TTCV/Rath en de opkomst grandioos. Maar liefst 37 
deelnemers, die in poules van 7 en 8 hun wedstrijden speelden. 
Ook in Waa~wijk gebeurt iets dergelijks. De bedrijfsb9nd WBRT is onafhanke
lijk van de plaatselijke tafeltennisvereniging, maar ttv Waalwijk vaart er 
wel bij. Ook hier is er na afloop een slotavond met toernooi. Deze avond 
wo~dt bij ttv Wa~lwijk gehouden. Het toernooi is een zogenaamd dubbeltoer
nooi, waarbij de deelnemers willekeurig aan elkaar worden gekoppeld. En ook 
hier ~s er volop bel?ngstelling, want de WBRT viert dit jaa~ haar 10-jarig 
bestaan. 



Proefproject bedrijventoernooi 

De afdeling Brabant wil alle verenigingen die ook een bedrijven/buurtvere
nigingentoernooi willen organiseren ondersteunen. Daarvoor is een draaiboek 
gemaakt met de handelingen die verricht moeten worden. Verder kan de afde- · 
ling d.m.v. een promotiepakket wat ondersteuning bieden. Dat zal waarschijn
lijk eind september beschikbaar zijn, waarna het toernooi b.v. in november 
gehouden kan worden. Hebt u belangstelling en wilt u ondersteuning, vul dan 
het inschrijfformulier in dat achterin deze mixed zit. 

DRAAIBOEK BEDRIJVENTOERNOOI 

2 1/2 maand 

2 1/2 maand 
1-2 1/2 maand 

2 maanden 

1 1/2 maand 

1/2 maand 
1/2 maand 

nov. 

nov. 

L.S., 

1) Versturing van uitnodigingen naar bedrijven (voor 
voorbeeld zie bijlagen 1 en 2). 
Enkele tips: - begeleidende brief + informatie apart 

- zoveel mogelijk persoonlijk benaderen. 
- richt de brief ook aan de personeelsfunc-

tionaris. 
- briefpapier vereniging gebruiken. 

Voor de adressen zie gemeentegids of gouden gids. 
2) Verspreiding posters. ~-
3) Mond op mond reclame via alle kanalen (vereningingsleden, 

èlubblad, winkeliersvereniging e.d.). 
4) Persbericht naar plaatselijke kranten, kabelkrant, buurt

bladen, ziekenomroepen e.d. (zie bijlage 4). 
5) Telefonische benadering van nog niet ingeschreven bedrij

ven. 
6) Sluiting inschrijving. 
7) Bevestiging sturen naar deelnemende bedrijven (zie bijlage 

3) • 
8) TOERNOOI 

Enkele tips: - laat alle deelnemers aan hun trekken komen. 
- denk aan een bliksemloterij. 
- probeer zo goed mogelijk voor de· dag te 

komen. 
9) Publicatie uitslagen in regionale pers. 

TAFELTENNISVERENIGING VELDHOVEN 

Aan: - de directie en het personeel 
van het geadresseerde bedrijf 

- de personeelsvereniging 

Veldhoven, 2 februari 1989 

Op zondag 9 april a.s. organiseert de tafeltennisvereniging Veldhoven voor 
de derde maal in successie een tafeltennistoernooi voor bedrijven, genaamd 
het VAN ASPERDT-BEDRIJVENTOERNOOI. Na het enorme succes van voorafgaande 
jaren dachten wij dat dit voor herhaling vatbaar is. De bedoeling van dit 
toernooi is om in een gezellige en vooral sportieve sfeer te tafeltennis
sen. Daarom nodigen wij uw bedrijf gaarne uit om hieraan deel te nemen. Het 
toernooi is beslist ook bedoeld voor de zogenaamde huis-, tuin- en keuken
pingpongers. Op een bijgevoegd informatieblad treft u alle gegevens aan over 
dit toernooi. Uw inschrijving dient voor voor zaterdag 26 ·maart binnen te 
zijn. Wij hopen dat u op zondag 9 april van de partij zult zijn. Inmiddels 
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verblijven wij met vriendelijke sportgroeten. 

Hoogachtend, 
Bestuur tafeltennisvereniging Veldhoven 

INFORMATIEBLAD VAN ASPERDT-BEDRIJVENTOERNOOI 

l) Het toernooi is bedoeld voor bedrijven of instellingen uit de regio 
Eindhoven. 

2) Datum: zondag 9 april. 
Aanvang: 9.30 uur Einde: uiterlijk 17.30 uur. 

3) Zaal: tafeltenniscentrum Veldhoven, Burg.v. Hoof,rln. 147 te Veldhoven 
(tel. 040-538977) 

4) De toernooicommissie wordt gevormd door de heren v. Gerwen, Meijvis, de 
Lepper, Putmans en Gradus. 

5) Speelwijze: er wordt gespeeld in teams van 2 personen (man/vrouw). Er zal 
gestart worden in poules, daarna afvalsysteem. Afhankelijk van het aantal 
deelnemers zullen de klassen in sterkte opgedeeld worden. Zo ligt het in 
de bedoeling de volgende onderverdeling te maken: onervaren en ervaren 
recreanten en competitiespelers. Vermeld' u op het inschrijfformulier de 
speelsterkte. 

6) Het maximum aantal teams bedraagt 45. 
7) Deelnemen kunnen alle personeelsleden van het ingeschreven bedrijf. Per 

bedrijf kunnen meerdere teams opgegeven worden. 
8) Opgave kan geschieden door onderstaande strook voor zaterdag 25 maart in 

te leveren bij P. Putmans, Ereprijs 25, 5503 VJ Veldhoven (tel.: 531338) 
of T. de Lepper, Heibergsedijk 3, 5504 LL Veldhoven (tel.: 538134) 

9) Het inschrijfgeld bedraagt fl 10 , -- per team en dient vooraf te zijn 
overgemaakt op banknr. 153637684 tnv TTVV te Veldhoven. 

10) Alle deelnemende bedrijven krijgen nader bericht. 

===================================================================~======== 

Inschrijfstrook bedrijventoernooi 

Opsturen voor 25 maart naar: 

Naam bedrijf 

Naam 

1 
2 

l 
2 

1 
2 

Geb.dat. 

Beste sportvriend, 

Klasse (comp./recr. onerv/rec. erv) 

TAFELTENNISVERENIGING VELDHOVEN 

Aan het geadresseerde bedrijf 

Veldhoven, 19 maart 1988 

Het verheugt het bestuur van de tafeltennisvereniging Veldhoven, dat U zich 



met zovelen hebt opgegeven voor het VAN ASPERDT-bedrijventoernooi, wat 
plaatsvindt op zondag 27 maart a.s. in de zaal van de tafeltennisvereniging 
Veldhoven aan de Burg. v. Hoofflaan 147 (tel. 538977). Wij hopen er samen 
met U een sportieve dag van te maken. De aanvang voor alle deelnemers is 
9.00 uur. U hebt zich opgegeven met 1 teams. Het einde van het toernooi is 
gepland omstreeks 17.00 uur. Denkt U nog aan een paar gymschoenen (zonder 
zwarte zolen), die zijn verplicht in onze sportzaal. Tot op 27 maart. 

Met vriendelijke sportgroeten, 

Persbericht: Tafeltennistoernooi voor bedrijven: 

Op zondag 27 maart organiseert de tafeltennisvereniging Veldhoven in haar 
speelzaal aan de Burg. v. Hoofflaan een toernooi voor de bedrijven en in
stellingen uit de regio Eindhoven. Dit VAN ASPERDT-toernooi, genoemd naar de 
sponsor van TTVV, zal voor de tweede maal in successie gehouden worden en 
belooft ook dit jaar weer een grandioze en vooral gezellige sportdag te 
worden. Inmiddels hebben zich al een groot aantal bedrijven hiervoor opge
geven, waaronder de titelverdediger van vorig jaar KONINGSHOF. Opgave van 
teams (bestaande uit 2 personen) kan nog steeds en wel tot 15 maart. 

T.T.V. EEN EN TWINTIG 

Onderwerp: verenigingen tafeltennistoernooi. 

Aan alle verenigingen. 

L.S., 

In 1988 werd er door de tafeltennisvereniging Een en Twintig te Beek en 
Donk een tafeltennistoernooi georganiseerd voor buurtverenigingen. -

Gezien het aantal deelnemers, en het enthousiasme van deze deelnemers 
hebben wij gemeend aan dit toernooi een vervolg te moeten geven. -

Het toernooi zal dit jaar in omvang toenemen, omdat naast buu~tvereni
gingen ook andere in Beek en Donk gevestigde verenigingen gerechtigd zijn 
tot deelname. -

Tevens zal er dit jaar ook een toernooi georganiseerd worden voor de 
jeugd. -

Ook dit jaar betreft het weer een zgn. "teamtoernooi", hetgeen wil zeggen 
dat men teams van twee personen dîent op te geven. Hierbij wordt geen onder
scheid gemaakt tussen mannen en vrouwen, zodat ook eventuele gemixte teams 
opgegeven kunnen worden. -

Uitgesloten zijn echter personen die momenteeel in N.T.T.B. verband deel-
nemen aan een tafeltenniscompetitie. - , 

Het jeugdtoernooi (tot 16 jr.), wordt gespeeld op zaterdag 1 april 1989. 
Het seniorentoernooI wordt gespeeld op twee opeenvolgende maandagavonden, 

te weten maandagavond 3 april, en maandagavond 10 april. Het aanvangstijd
stip zal ongeveer 19.00 uur Z1Jn. -

Zowel het jeugd- als het seniorentoernooi zal worden afgewerkt in d'e Rol
lerhal, gelegen aan de Lage Heesweg.-

Het inschrijfgeld bedraagt f 5,-- per team. -
Indien er binnen Uw vereniging interesse bestaat om aan dit toernooi deel 

te nemen, wordt U verzocht om bijgevoegd inschrijvingsformulier voor 14 
maart 1989 aan mij terug te sturen. -

Helaas hebben wij vorig jaar moeten constateren dat er diverse teams 
welke zich op hadden gegeven zonder ook maar enige kennisgeving te hebben 
gedaan wegbleven. Wij verzoeken U dan ook dringend om aan Uw opgave gevolg 
te geven. -

Het inschrijfgeld dient gelijk aan de inschrijving voor 14 maart te zijn 
overgemaakt op bankrekeningnr. 112097189, of girorekening 2977710, o.v.v. 



verenigingen tafeltennistoernooi 1989. 
Het juiste aanvangstijdstip zal U te zijner tijd bekend worden gemaakt.
Voor verdere vragen kunt U zich wenden tot ondergetekende. -

Met vriendelijke groeten, 

NIEUWE OPZET AFDELINGSKOMPETITIE SENIOREN 

Op de komende algemene ledenvergadering zal de competitieleider komen met 
een voorstel om de seniorencompetitie op een andere manier te gaan indelen. 
Daar dit verstrekkende gevolgen kan hebben leek het mij zinvol om U via deze 
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mixed reeds kennis te laten maken met dat voorstel, zodat U in de gelegen-
heid bent om op de algemene ledenvergadering gefundeerd Uw oordeel hierover 
te vellen. 

Het voorstel zal er als volgt uitzien: 

De twee redenen stel ik voor om de Brabantse competitie-opzet bij de 
senioren (heren) te wijzigen: 

1. Al jaren geldt Brabant als de s terkste afdeling van Nederland. Dit 
heeft o.a. tot gevolg dat de licenties van Brabantse spelers lager 
zijn dan die vanuit (vooral) omringende afdelingen. 
Daar worden Brabantse spelers dus als prijsjagers gezien. 

2. Vooral in de laagste klassen is de competitie oninteressant. 
(vooral in de Se klasse) 
Innners het team dat gedegradeerd is wordt bijna zeker de nieuwe 
kampioen . 

Nu Brabant drie plaatsen heeft toegewezen gekregen voor promotie naar de 
landelijke competitie, dient zich een unieke gelegenheid aan om de compe
titie-opzet te wijzigen. 

COMPETITIE-0.PZET COMPETITIE-OPZET 
OUD NIEUW 

Groepen Totaal Groepen Totaal 
' 

le klas heren 2 2 3 3 
Ze klas heren 4 6 6 9 
3e klas heren 8 14 12 21 
4e klas heren 16 30 12 33 
Se klas heren 20 so 12 4S 
6e klas heren lS 6S 12 S7 
7e klas heren 0 65 8 65 

Bovenstaand schema staat onder OUD de situatie van voorgaande competitie en 
onder nieuw de situatie zoals die geweest zou zijn als de nieuwe opzet zou 
zijn toegepast. 

De nieuwe opzet heeft voor iedere klasse konsekwenties, dit komt door de 
volgende redenen: 

1. Een extra le klasse 
2. Het toevoegen van een 7e klasse 
3. Het afvlakken van de piramyde na de 3e klasse. 



Om te komen tot 
moeten worden, 
1989/1990. 

deze opzet zal eenmalig de promotie/degradatie aangepast 
zodat we kunnen starten in de 2e helft van de competitie 

Tot zover het voorstel wat ingediend. zal worden op de algemene ledenverga- · 
<lering. 

Natuurlijk zult U zich afvragen of deze opzet alleen maar voordelen kent en 
of er misschien ook nadelen aan verbonden zijn, de nadelen die ik heb kunnen 
bedenken zijn de volgende: 

Wat in het voorstel als le reden genoemd wordt, kan door sommige mensen 
ook als een nadeel ervaren worden. 
Het regionaal indelen in de laagste klassen is een vereiste, maar zal niet 
altijd volgehouden .kunnen worden als de groepen kleiner worden. (12 
groepen over 4 regio's) 

Wellicht weet U nog andere nadelen te bedenken, blijft de vraag of deze na
delen opwegen tegen een ons inziens betere en interessantere competitie. 

Deze laatste vraag laat ik U gaarne beantwoorden op de komende algemene le
denvergadering. 

Tot ziens. 

Jan van Toor A.C .L. 

KONINGINNEDAG 

Eens in de zoveel jaar valt 30 april op zondag . Omdat Koninginnedag op 
zondag onaanvaardbaar is voor een deel van de Nederlandse bevolkin~, wordt 
de viering al sinds jaar en dag verplaa tst naar zaterdag 29 april. Dan vin
den de kinderspelen, speurtochten en andere activite iten plaats, waar toch 
een groot gedeelte van de jeugd met plezier aan deelneemt. Dit jaar is dat 
ook weer het geval. Echter, bij het samenstellen van de competitiedata is 
niemand op het idee gekomen dat spelen op 29 april problemen op kan leveren. 
Misschien is er niet bij stil 'gestaan dat de viering van Koninginnedag dit 
jaar op zaterdag is, maar ik heb redelijk op tijd bij diverse personen aan 
de bel getrokken. In Rond de Tafel nr. 34, die op 8 april in . de brievenbus 
lag, stond een mededeling van de competitieleider . Het is niet mogelijk om 
wedstrijden te verzetten i.v.m. Koninginnedag. Als er moeilijkheden voorzien 
worden, dan dienen de wedstrijden eerder gespeeld, te worden. En dat kon dus 
niet meer. Deze competitie bevatte maar liefst vier vrije weekeinden, maar 
die waren al voorbij. Een te late reactie dus . Concreet betekent dat voor 
een gedeelte van onze jeugd: geen zaklopen, geen koekhappen, geen ball?nnen
race, kortom geen kinderspelen en niet meedoen aan de fietsspeurtocht . Com
petitiespelen gaat immers voor, ook al speel _je maar 3e klasse junioren. 
Maar dit is niet het enige probleem bij het vaststellen van competitie- data . 
Wat dacht u van het spelen tegelijk met de B-meerkampen? Over planning ge
sproken! En wie herinnert zich niet de heisa rond de verplaatsing van wed
strijden i.v . m. de Nederlandse Kampioenschappen een half jaar terug. 
Het is natuurlijk erg moeilijk om met alles rekening te houden en het aan
tal zaterdagen is beperkt. Maar toch wil ik nu al een bijdrage proberen te 
leveren. 
Eens in de 5 jaar vieren we in Nederland Bevrijdingsdag op 5 mei. In 1990 is 
dit weer het geval. Dan zijn er allerlei aktiviteiten, met ·name voor kinde
ren. Maar 5 mei valt op een zaterdag! 



Wil iedereen daar nu vast rekening mee houden. Wanneer er dan competitie 
gespeeld dient te worden, zal ik onze jeugd adviseren WEL mee te doen aan de 
kinderspelen en de competitie te laten voor wat het is. Een jaar van te 
voren ergens de aandacht op vestigen moet tijdig genoeg zijn. 

Johan Heurter 

TTCV/RATH VIERT ZILVEREN JUBILEUM 

Op zondag 14 juni 1964 organiseerden een aantal enthousiastelingen een 
Veghels tafeltennistoernooi in "Concertzaal van Berkel". Dit toernooi leidde 
tot de oprichting van ·een tafeltennisvereniging. In eerste instantie Blauw 
Geel geheten, naar de gelijknamige voetbalclub, maar al zeer snel omgedoopt 
in Tafeltennisclub Veghel: T.T.C.V. 
De mannen van het eerste uur waren Ton Willems, het enige erelid van 
T.T.C .V./Rath, Piet van Berkel en broeder Clementino. Gespeeld werd in zaal 
van Berkel, maar zoals de meeste tafeltennisverenigingen maakte ook TTCV een 
rondje langs verschillende accommodaties in Veghel . We noemen er een paar: 
restaurant Hutten, de Broedersschool (Aloysiusschool), de kelder van het 
Zwijsencollege, de microhal, de kantine van Rath en de gymzaal aan de Von
delstraat. "Het probleem was het steeds opzetten en afbreken van de tafels" 
aldus voorzitter Pieter Mantoua , "en je kon de mensen niets aanbieden. 
Zonder een eigen zaal gaat er een stukje menselijk contact verloren. " 
De wens van een eigen home werd in 1984 gerealiseerd. Een aantal jaren was 
er al gespaard en dankzij de hulp van een dertigtal eigen leden werd er in 
vijf maanden een fraaie tafeltennisaccommodatie gebouwd. Het pand is 
gehuurd, maar er is een langlopend huurcontract, wat de nodige zekerheid 
biedt. Het geld is ook door de leden zelf opgebracht middels een obligatie
lening. En verder was er nog een subsidie van de gemeente Veghel. 
De komst van het eigen home is erg belangrijk geweest voor de ontwikkeling 
van de vereniging. De prestaties van alle teams zijn gestegen, me~ name door 
de ruime trainingsfaciliteiten. Behalve de selec tie van de senioren worden 
alle jeugdleden en senioren getraind door vijf eigen mensen. Voor de senio
renselectie is een trainer van buitenaf aangetrokken. En de prestaties zijn 
er weer. Beleefde TTCV/Rath in het begin van de jaren 70 al een aantal aan
sprekende successen met promo.ties naar de overgangsklasse, promotie-hoofd
klasse en hoofdklasse, ook nu ziJn er weer leuke resultaten. Waren het toen 
mannen als Ton van Doorn, Ton Willems, John Jansen, Peter Daas en Cas Bollen 
en trainer/coach Peter van Straelen die voor de successen zorgden, nu is met 
eigen jongens, aangevuld met ex L + T'er Mark Dijstelbloem, in de najaars
competitie 88/89 het kampioenschap in de 2e divisie gevierd. En het tweede 
team staat momenteel bovenaan in de 4e divisie, terwijl voor het eerst sinds 
jaren er weer een landelijk jongensteam is. Een aansluiting die erg belang
rijk is voor een vereniging en die bij TTCV/Rath op een geleidelijke manier, 
met name dankzij het eigen home, tot stand is gebracht. 
De vereniging heeft een aantal uitgangspunten: 
- Streven naar een zo hoog mogelijk tafeltennisniveau 
- Zorgen voor aansluiting bij zowel senioren als jeugd 
- Integratie van minder validen 
- Rekreatietafeltennis 
- Schoolsport d.m.v. drie jaarlijkse aktiviteiten, te weten: basisschool-

toernooi, taptoetafeltennistoernooi en een open toernooi 
Dit alles brengt veel werk met zich mee, maar dankzij een vrij hecht 
bestuur, voorzitter en penningmeester maken er al meer dan 15 jaar deel van 
uit, en een aantal commissies is er al heel veel tot stand gebracht. Tijdens 
het gesprek met voorzitter Pieter Mantoua en secretaris Hein Timmermans komt 
ook de relatie met andere Veghelse verenigingen aan bod. Beiden betreuren 
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het geringe onderlinge overleg. Iedereen denkt aan z'n eigen vereniging en 
heeft weinig oog voor de ander. Als voorbeeld wordt de poging om een tafel
tennistoernooi voor alle Veghelse verenigingen te organiseren aangehaald. Ze 
werden allemaal aangeschreven, maar er kwamen slechts twee inschrijvingen 
binnen. 
Tenslotte noemen we nog een paar organisatorische hoogtepunten, zoals de 
jeugdinterland Nederland-Belgie, de Europacup Nederland-Zwitserland, het 
Airbornetoernooi met deelname van v.d. Helm, Slobbe, Heltzel en Kortenaar en 
de interland Nederland-Japan. Verder zijn er uitwisselingen geweest met Goch 
in West-Duitsland, de jumilagestad van Veghel en met Schoten bij Antwerpen. 
En het teamtoernooi in Lloret de Mar werd afgelopen jaar gewonnen door 
TTCV/Rath. 
We hebben niet zo erg veel in de historie gegraven, ondanks 1800 bladzijden 
met kranteknipsels over TTCV/Rath. Wel de ontwikkeling naar een gezonde 
tafeltennisvereniging ·met toekomstperspektieven. En een vereniging die al 20 
jaar dezelfde sponsor heeft. Geen grote, maar wel een sponsor waar op te 
bouwen is. 
De viering van het 25-jarig jubileum is op zondag 28 mei middels een tafel
tennistoernooi voor leden en oud-leden en op zaterdag 3 juni is er een re
ceptie van 16.00 tot 17.30 uur in het eigen home in Veghel. 
De Mixedredaktie wenst TTCV/Rath nog vele jaren. 

Johan Heurter 

TAFELTENNISSHOW BIJ VICE VERSA '64 

Vice Versa'64 bestaat dit jaar 25 jaar en we hebben dit jubileum aangegre
pen om de tafeltennissport in onze regio wat meer in de belangstelling te 
brengen middels een tafeltennisshow van wereldklasse. 
Voor deze show 
GUO YUEHUA 
LIANG GELIANG 
ANDRZEJ GRUBBA 

ULF CARLSSON 
PAUL HALDAN 
HENK VAN SPANJE 

hebben 

WILLIAM CUIJPERS 
ERIC NOOR 

we de volgende spelers gecontracteerd: 
Tienvoudig wereldkampioen uit China. 
Zesvoudig wereldkampioen uit China. 
Winnaar worldcup 1988, meervoudig wereldkampioen en 
Top-12 .winaar. 
Wereldkampioen dubbel 1985. 
Regerend Nederlands kampioen. 
Meervoudig Nederlands kampioen. 
Speler van OTTC/CT-Holland. 
Nu uitkomend in de Belgische, competitie. 

Deze acht spelers zullen het tegen elkaar opnemen middels twee vierkampen, 
met hierop aansluitend een kruis- en een eind-finale. Dit evenement wordt 
gehouden in: 

Sporthal "De Hazelaar" 
te Rosmalen 
op 9 mei om 20.00 uur. 

Omdat er maar een beperkt aantal tribuneplaatsen beschikbaar is stellen wij 
allereerst de tafeltennisverenigingen uit onze regio in de gelegenheid om 
voor hun leden bij ons kaarten te bestellen. De prijs van een toegangs
kaartje is f 7,50 in de voorverkoop en f 8,50 aan de zaal. 
Toegangskaarten zijn te bestellen door overmaking van f 7,50 per stuk op 
girorekening 2981173 t.n.v. Penningmeester Vice Versa'64 

Cerberusstraat 52 Rosmalen 
o.v.v. Tafeltennisgala'89. 

Indien de betaling voor 1 mei binnen is zullen de toegangskaarten per om-



gaande aan U worden verzonden. 
Voor meer informatie kunt U contact opnemen met P. Ketels telefonisch te be
reiken onder nummer 04102 - 4461. 

P. Ketels 

SPORT EN WERKGEVERSCHAP 

In Nederland zijn naar schatting zo'n 30.000 sportverenigingen- en organi
saties waarbij trainers/begeleiders werkzaam zijn. Meestal ontvangen ziJ 
voor hun werkzaamheden een betaling. In een aantal gevallen is er sprake van 
een dienstbetrekking en gelden de verplichte werknemersverzekeringen. 
Voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen zijn de bedrijfsverenigin
gen verantwoordelijk. Voor de werkgevers in de sport is dat de Bedrijfsver
eniging voor Gezondheid (BVG). 

In het recente verleden heeft de BVG een aantal sportverenigingen/organisa
ties aangeslagen voor niet betaalde premies. Deze navorderingen waren voor 
de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) en de Nationale Federatie van 
Werkers in de Sport (NFWS) aanleiding om contact op te nemen met de BVG. 

Tijdens het overleg bleek dat de amateursportwereld nauwelijks op de hoogte 
is van de sociale verzekeringswetten. Daarom is een voorlichtingscampagne 
opgezet met als doel: de sportwereld bekend te maken met de wettelijke 
regels. Als onderdeel daarvan is een stroomschema ontwikkeld aan de hand 
waarvan u kunt beoordelen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrek
king tussen de vereniging/organisatie en de professional. Dit stroomschema 
staat in de brochure "Speel fair play met uw professionals" die de vereni
gingen toegezonden hebben gekregen. 

Een ander belangrijk resultaat 
eventuele naheffingen over het 
zich voor 1 juli 1989 melden. 

van dit 
verleden 

overleg is dat de BVG afziet van 
bij verenigingen/organisaties die 

Als er sprake is van een dienstbetrekking dan is er ook een verzekerings- en 
dus een premieplicht. 
Deze geldt voor de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet (WW), de Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Ziekenfondswet (ZFW). 

WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN DIENSTBETREKKING 

Voor een dienstbetrekking moet aan drie voorwaarden worden voldaan. Er moet 
sprake zijn van: 

- loon 
- arbeid 
- reeel werkgeversgezag 

Loon en arbeid zijn over het algemeen goed en objectief 
"reeel werkgeversgezag" ligt dat moeilijker. Om precies 
werkgeversgezag in een arbeidsrelatie is, zullen we het 
lichten aan de hand van bekende rechtspraak. 

aantoonbaar . Voor 
aan te geven wat 
begrip nader toe-

Een dienstbetrekking is niet afhankelijk van een schriftelijke arbeidsover
eenkomst, niet afhankelijk van de hoogte van het inkomen en ook niet afhan
kelijk van de hoeveelheid arbeidstijd . 
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LOON EN ONKOSTENVERGOEDINGEN 

"Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten". Dat zegt de 
wet. 
Het is een zeer ruime omschrijving waarbinnen zowel een beloning in geld als · 
een beloning in natura vallen . 

Er zijn echter ook vergoedingen die van de wet t eli jke term "loon" worden 
uitgezonderd en waar geen premie over wordt geheven . Voor amateursport-orga
nisaties zijn: "de reele onkostenvergoeding" en de " onkostenvergoeding vrij
willigers" van belang. 

REELE ONKOSTENVERGOEDING 

Onkostenvergoedingen behoren alleen dan niet tot het loon indien zij een 
reeel karakter dragen. Het gaat hierbij om noodzakelijk gemaakte kosten in 
verband met de dienstbetrekking. Hoofdregel is wel dat deze onkostenvergoe
dingen afzonderlijk moeten zijn vastgesteld . Er mag geen totaal bedrag van 
loon en onkosten worden verantwoord. Zowel in de administratie als ook naar 
de betrokken persoon dient dus steeds een duidelijk onderscheid te worden 
gemaakt tussen loon en onkostenvergoedingen. Hetgeen overblijft van de ver
goeding, na aftrek van de reele onkosten, wordt als loon aangemerkt. 

Niet iedere door de werkgever vergoede onkostenpost is aan te merken als een 
onkostenvergoeding . In deze brochure is volstaan met de opsomming van de 
componenten die passen binnen de specifieke beroepskosten voor trainers/be
geleiders. 
* a. reiskosten 
* b. beroepskleding 
* c. contributie vakvereniging 
* d. vakliteratuur 
* e . op peil houden vakkennis 

(bezoek andere wedstrijden) / 
* f. contacten met de pers 
* g . bezoek aan spelers 
* h. verzekeringen 
* i. verblijfskosten 
* j. diversen 

Ten aanzien van een aantal attributen is globaal een pr ijslijst opgesteld: 

reiskosten: deze worden verdeeld in twee categorieen , te wetén reiskosten 
woning-vaste werkplek en reiskosten i.v.m. uitwedstrijden e.d . Voor de 
eerste categorie geldt het reiskosten-forfait . 
Voor de tweede categorie mag een kilometervergoeding van f 0,51 per km wor
den vergoed. Reiskostenvergoeding openbaar vervoer geldt ongeacht de hoogte 
daarvan als reele onkostenvergoeding . 

kleding: trainingspak (f. 150,--), nylon regenjack voor training (f. 54,--), 
paar veldschoenen (f. 120,--), paar trainingsscho~nen (f. 65,--), paar 
trainingsschoenen voor sportzalen (f . 45,--), sportshirt (f. 35,--), sport
broekje (f. 30,--), sportkousen (f. 12,50); 

materiaal: sporttas (f. 51,--) , stopwatch (f. 90,--), diversen - veters, 
onderhoudsmiddelen - (f. 60,-~). Al deze bedragen zijn op jaarbasis. 

Er is omtrent de reele onkostenvergoedingen documentatie bij de BVG aanwe
zig. Vragen over dit onderwerp kunt u aan de afdeling Loonvaststelling stel
len. Tel nr. 03404-49428 of 03404-49752. 
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DE "ONKOSTENVERGOEDING VRIJWILLIGERS" 

Veel werkers in de amateursport zijn vrijwilligers. De overheid wil de werk
gevers niet extra belasten met een administratie als het gaat om relatief 
kleine vergoedingen. . 
Bedragen tot f. 16,-- per week (tot maximaal f. 800,-- per jaar) kunnen als 
niet-gespecificeerde onkostenvergoeding worden gegeven. Volgens een besluit 
van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden deze be
dragen niet aangemerkt als loon en is er geen sprake van een arbeidsover
eenkomst. 
Een belangrijke uitzondering is dat de werkzaamheden niet als beroep mogen 
worden uitgeoefend. Om een voorbeeld te geven: Een professionele fysiothe
rapeut die in de avonduren masseur/verzorger is van een sportvereniging komt 
niet voor deze regeling in aanmerking. 

ARBEID 

Arbeid is een persoonlijke lichamelijke eri/of geestelijke prestatie. Als men 
er zich toe verplicht, zonder dat men zich vrijelijk kan laten vervangen, is 
er sprake van een dienstbetrekking. Bij een arbeidsverhouding die maatschap
pelijk gelijk te stellen is met een dienstbetrekking (fictieve dienstbetrek
king) is de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid niet ver
eist. Wel is het persoonlijk verrichten van arbeid een wezenlijk onderdeel 
van de beoordeling. 

REEEL WERKGEVERSGEZAG 

Werkgeversgezag is geen eenduidig begrip, het is vaak een samenhang t ussen 
verschillende factoren. Werkgeversgezag kan een actief karakter hebben. Dat 
uit zich in veelvuldige aanwijzingen en opdrachten. Om maar eens een wille
keurig voorbeeld te geven: de werkrelatie tandarts/tandarts-assistent. 
Werkgeversgezag kan ook een passief karakter hebben. Dat geldt zeker voor 
beroepen waar een zeer specifieke deskundigheid en een grote mate van zelf
standigheid is vereist. Een duidelijk voorbeeld is: de werkrelat~e van een 
chirurg (in dienstverband) en de directie van een ziekenhuis. 
Uit de rechtspraak blijkt dat de werkgever niet op alle onderdelen van de 
werkuitoefening aanwiJzingen behoeft te kunnen geven. Bij specialistische 
functies is dat immers onmogelijk. 
Voor de toepassing van de sociale verzekeringswetten wordt het begrip "reeel 
werkgeversgezag" ruim uitgelegd.· Ook als dit element slechts in beginsel of 
als regel aanwezig is of kan zijn, is de wetgeving van kracht. Als de op
drachtgever opdrachten en/of aanwijzingen kan geven waaraan de "werker" zich 
moet houden, is er sprake van werkgeversgezag. 
In een uitspraak van de Raad van Beroep met betrekking tot een tennisleraar 
is het als volgt verwoord: · 
"Op grond van de overeenkomst moet vastgelegd worden dat de tennisleraar 
zich, bij de uitoefening van zijn werkzaamheden diende te houden aan het 
huishoudelijk reglement van de vereniging en rekening diende te houden met 
de aanwijzingen die hem door de technische commissie, als orgaan · van de 
vereniging, konden worden gegeven. " 

Het is dus niet van belang of er in de praktijk daadwerkelijk, al dan niet 
regelmatig, aanwijzingen worden gegeven. Doorslaggevend voor de beoordeling 
of er sprake is van een gezagsverhouding is het feit dat de tennisleraar 
zich in principe aan het reglement en de aanwijzingen diende te houden. 
Dat hij in de praktijk een grote mate van vrijheid heeft om zijn werk te 
verrichten deed niet ter zake, omdat deze vrijheid voortvloeit uit de aard 
van de werkzaamheden. 
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BELEIDSUITGANGSPUNT VAN DE BVG 

Voor betaalde trainers en begeleiders geldt als uitgangspunt voor de BVG dat 
er vanuit gegaan wordt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Immers, 
veelal worden aan deze personen bindende aanwijzingen en/of opdrachten gege
ven door of namens de vereniging. 

GENERAAL PARDON . VALSE START UITGESLOTEN . 

Eerlijk is eerlijk, de wetgeving omtrent het sociale verzekeringsstelsel is 
niet eenvoudig. Veel werkgevers in de sport zullen wellicht te goeder trouw 
van verkeerde uitgangspunten omtrent het "begrip" dienstbetrekking zijn uit
gegaan. 
Hoewel iedereen wordt geacht de wet te kennen is dat in de praktijk wel wat 
veel gevraagd. 

Vandaar dat de WOS, de NFWS en de BVG hebben besloten een grootschalige 
voorlichtingscampagne te starten en te beginnen met een generaal pardon. 

De vereniging, die zich voor 1 juli 1989 aanmeldt als werkgever, kan er 
zeker van zijn dat de BVG geen onderzoek instelt naar de positie van hun 
werknemers voor die datum. 
Van navorderingen zal derhalve geen sprake ziJn . 
De verenigingen, die deze kans voorbij laten gaan, kunnen er echter zeker 
van zijn dat vorderingen met terugwerkende kracht tot maximaal 5 jaar zullen 
worden geheven, als achteraf blijkt dat zij zich ten onrechte niet hebben 
aangemeld. 

AANMELDINGSPROCEDURE 

Indien u heeft vastgesteld dat een of meerdere medewerkers verzekerings
plichtig is of zijn dan dient er een aanmelding bij de BVG plaats te vinden. 

1 . Via het in uw regio werkzame prov inciale steunpunt voor sportkader, te 
weten Sportservice Noord-Brabant , Pos t bus 296 , 5059 AG Tilburg, tel. 
013 - 350755. 

2. Rechtstreeks bij het BVG-hoofdkantoor te Zeist. 

Twijfelt u aan het bes t aan van verzekeringsplicht dan kunt u voor de zeker
heid contact opnemen met het provinciale steunpunt danwel de BVG. Aldaar be
schikt men over adequate kennis om aan de hand van het stroomschema het 
"vraagstuk" arbeidsovereenkomst te beantwoorden . 

BIJEENKOMSTEN 

Om nog meer duidelijkheid te verkrijgen in dez~ moeilijke materie, worden er 
informatiebijeenkomsten georganiseerd. De volgende punten zullen daarbij aan 
de orde komen: 
- wat is loon 

wanneer ben je werkgever 
- de verplichtingen van een arbeidsovereenkomst 
- uitleg van het "stroomschema" 
- de verplichting van de sportvereniging tot afdracht van loonbelasting 
- premies volksverzekeringen 
- de plicht van de sportvrijwilliger tot het betalen van inkomstenbelasting 

en premies aan de fiscus. 

De deelname aan de bijeenkomst is gratis . 

Helaas zijn een aantal bijeenkomsten al achter de rug, maar de onderstaande 



kunt u nog bijwonen. 

Bergen op Zoom maandag 1 mei 1989 

Eindhoven maandag 8 mei 1989 

Den Bosch donderdag 11 mei 1989 

Oss donderdag 18 mei 1989 

Breda maandag 22 mei 1989 

Uden donderdag 25 mei 1989 

Oosterhout maandag 29 mei 1989. 

Zundert donderdag 1 juni 1989 

* ALLE BIJEENKOMSTEN STARTEN OM 19.30 UUR EN EINDIGEN OM ONGEVEER 22.00 UUR. 

Waar ze precies gehouden worden kunt u vragen aan Sportservice Noord
Brabant, Goirleseweg 44a, 5026 PC Tilburg, tel. 013 - 350755. 

SPELWEDSTRIJDEN VOOR BEGINNERS 

ENTHOUSIASTE DEELNEMERS BIJ LANDELIJKE VOORLICHTING IN BUDEL 

Om een grotere bekendheid aan de spelwedstrijden voor beginners te geven 
verzorgt de landelijke commissie STD dit voorjaar 3 voorlichtingsdagen. Op 
26 februari was Martien Verbrugge te gast bij de vereniging Budilia. 

Het programma zag er als volgt uit: 

9.30 - 10.00 
10.00 - 12.00 

12.00 - 13.00 
13.00 15.00 

15.30 - 16.30 

16.30 

uur 
uur 

uur 
uur 

uur 

ontvangst 
toelichting op het programma en het beantwoorden van vra
gen 
lunch 
samen met de aanwezigen als kader werd er een toernooi ge
houden. Hiervoor werden een aantal kinderen uitgenodigd. 
nabespreking met discussie, alsmede de mogelijkheid om 
vragen te stellen. 
afsluiting voorlichtingsdag 

Ruim vertegenwoordigd waren de plaatselijke vereniging en de tafeltennisver
eniging uit Son en Breugel. Deze verenigingen gingen met een ruim aantal 
nieuwe en goede ervaringen naar huis. 

Ook de aanwezige jeugd was zeer enthousiast. 19 kinderen van Budilia en 12 
kinderen van Wil! van Zoelen waren aanwezig om de spelvorm in de praktijk te 
kunnen laten zien. 

In de nabespreking spraken de beide verenigingen af dat een soortgelijk 
programma zal worden ingebouwd in de bestaande reeks van wedstrijdpro
gramma's voor de beginners die deze regio van Brabant sinds· enkele jaren 
kent. 

Verder zagen de aanwezigen mogelijkheden om met de gebruikte spellen inci-
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denteel iets te doen voor oudere jeugdspelers en senioren. "Als je met 
senioren eens een dergelijke wedstrijd kunt spelen is de sfeer veel ont
spannender dan bij de normale wedstrijden", vond Ria Elshof. 

Als afdelingsfunctionaris kwam Raymond Gradus zich tijdens het toernooi 
persoonlijk overtuigen van het enthousiasme waarmee de kinderen aan het 
programma deelnamen. 
Zijn bevindingen zullen zeker terug te vinden zijn in het rapport aan het 
Hoofdbestuur dat Raymond als voorzitter van de ad hoc commissie jeugdzaken 
binnen afzienbare tijd zal uitbrengen. Bovendien vond hij dat alle vereni
gingen van de afdeling Brabant kennis dienden te maken met deze vorm van 
tafeltennissen. 
Hierdoor kan de tafeltennissport mogelijk toch nog meer overhouden aan deze 
dag, dan een stuk kennis overdragen aan slechts 2 verenigingen in plaats van 
aan de 4 genodigde afdelingen. 

Martien Verbrugge 
lid commissie STD 

WELPENCOMPETITIE REGIO DEN BOSCH 

Het tweede gedeelte van de welpencompetitie 88/89 regio Den Bosch zit erop. 
De prijzen zijn uitgereikt en alle deelnemertjes hebben een herinnerings
vaantje in ontvangst mogen nemen. De uitslagen van de wedstrijden stonden in 
Rond de Tafel nr. 34, maar hier willen we graag nog even de eindstand op
nemen. Maar eerst nog even een verhaaltje van een deelneemster. 

Drunen, 10-3-89 

Hallo allemaal, 

We waren zondag 5 maart te g~st bij 
"Never Despair". Je moest zoals ge
woonlijk al om 10.00 uur aanwezig zijn. 
Het was zoals gewoonlijk weer heel ge
zellig. We moesten de eerste wedstrijd 
tegen "Never Despair" en de _tweede ook, 
we hebben ze ook allebei gewonnen. Dat 
moest ook want anders konden we geen 
kampioen worden. Nu weet ik niks meer te 
schrijven hoor. 

Daag allemaal! 

Joyce Brekelmans 

Eindstanden: 

Groep A Groep B 

1. J.c.v. 1 1. T.T.V.E. 1 
2. N.T.T.V. 1 2. Never Despair 
3. Never Despair 3 3. J.C.V. 2 
4. De Rots 3 4. Never Despair 
5. N.T.V.E. 2 5. P.J.S. 1 
6. Never Despair 1 6. De Rots 1 
7. De Rots 2 7. v. Liempd/Ass. 

2 

4 

1 
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BEKER 

De finalisten voor de Brabantse Beker zijn bekend. Op zondag 4 juni zullen 
in het Tafeltenniscentrum te Eindhoven alle finales worden afgewerkt. De 
wedstrijden beginnen om 10.00 uur. De firialisten zijn: 

Heren eerste divisie: Belcrum 1, OTTC/CT-Holland 1, TTCV/Rath 1 en Besbo
Irene 1 . 

Heren tweede divisie: TCS 1, Veldhoven 1, OTTC/CT-Holland 1, Kadans 2, 
(deze vier vormen poule 1) en Kadans 1, Besbo-Irene 
1, Renata 1 en Veldhoven 3 (deze laatste vier vormen 
pou~e 2). 

Heren derde divisie: Luto 1, Roosendaal 1, Smash'70 1, Renata 2 (tesamen 
poule 1) en Besbo-Irene 3, Red Star'58 1, Renata 1 en 
Belcrum 1 (tesamen poule 2) . 

Dames eerste divisie : Belcrum 1, Luto 1, Veldhoven 1 en Tanaka 1. 
Dames tweede äivisie: Prinsenbeek 1, BSM 1 en Never Despair 1. 
Gemengde eerste divisie: Veldhoven 1, Back Hands 1, TTCV/Rath 1 en Flash 1. 
Gemengde tweede divisie : Never Des pair 1, Never Despair 2, BSM 1 en Flash 1. 

Bij de heren eerste divisie worden alle wedstrijden gespeeld in best-of
five. Alle overige divisies spelen hun wedstrijden in best-of-three. Alle 
deelnemers/sters dienen voor aanvang van de wedstrijden de licentie-pas te 
overleggen. 

U bij voorbaat veel succes toewensend in de finale van de Brabantse beker, 

Ad Peeters, 
bekercompetitieleider. 

REGIONALE T.T. KAMPIOENSCHAPPEN REGIO DEN BOSCH 

Op zondag 12 maart j.l. (een prachtige lentedag 13 graden) was het voor de 
4le maal, dat de Regionale Tafeltenniskampioenschappen van de Regio Den 
Bosch gespeeld werden. De organisatie van dit toernooi was voor de 2le maal 
in handen van T.T.V. J.E .E. P. uit Vught . 
De MARTINI-sporthal gaf plaats aan 35 tafels. Sedert een enquete gehouden in 
1987 onder de deelnemers over een eventuele wijziging van de toernooi-opzet, 
de inschrijfgelden en de speeldatum, kon een ruime meerderheid instepnnen met 
het voorstel om de samengestelde klassen te laten vervallen. Daarvoor in de 
plaats zouden in de licentieklassen zoveel mogelijk 5 of 6-kampen gespeeld 
worden, waardoor het aantal te spelen wedstrijden ongeveer gelijk zou 
blijven:. 
Uit elke meerkamp gingen de eerste twee naar de volgende ronde, waarna vol
gens het afvalsysteem de uiteindelijke winnaar bepaald zou worden. In het 
dubbelspel werden poules van drie geformeerd, waarbij alleen de winnaars 
doorgingen naar de volgende ronde. 
Jammer was wel, dat verscheidene spelers, uitkomende in de landelijke divi
sies verstek lieten gaan . Toch mochten we nog een deelnemersaantal begroe
ten van totaal 250. 
De finale van de titelklasse ging tussen G. v.d. Braak (Nev. Despair), R. 
Paetzel (J.C.V.) en P. v. Berkel (T.T.C.V./Rath). 
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Kampioen werd G. v.d. Braak, Ze R. Paetzel en 3e P. v. Berkel. 
Bij de dames ging de titel naar E. Koenraad (J.C.V.) Ze M. de Man (J.C.V.). 
Bij de meisjes ging de titel naar M. v. Weert (J.C.V.) Ze J. v.d. Boogaart 
(J.C.V. ). 
Bij de jongens ging de titel naar F. y. Lieshout (TTCV/Rath) Ze B. Schraven 
(Never Despair). 
De verenigingsprijs ging naar J.C . V. 
Al met al was het voor de organisatoren reden om op een geslaagd toernooi 
terug te zien. 
Met dank aan de organiserende vereniging J.E.E.P., die kosten noch moeite 
gespaard heeft, om dit toernooi te laten slagen. 
Dank aan dhr. G. v. Woesik als bondsgedelegeerde . 
Dank aan alle verenigingen, die hebben deelgenomen. Zij wisten tijdens dit 
toernooi van de Regio Den Bosch zeer spannende en mooie wedstrijden naar 
voren te brengen. 

met sportgroeten, 
Regio Den Bosch 
ttv. J.E.E.P. 

UITSLAGEN REGIONALE T.T. KAMPIOENSCHAPPEN 1989 d.d. 12 Maart 1989 

JEUGD: 

JONGENS ENKEL: 

Junioren A/B: 

Junioren C: 

Aspiranten A/B: 

Aspiranten C: 

Pupillen ABC: 

Welpen: 

JONGENS DUBBEL: 

Junioren: 

Aspiranten: 

1. F. van Lieshout (TTCV/R) 
z. B. Schraven (Never Despair) Zl-16/15-Zl/Zl-19 

1. M. Peerlings (TTCV/R) 
z. J. van Hoorn (Never Despair) Zl-16/Zl-15 

1. R. Wellens (TTCV/R) Zl-lZ/16-Zl/Zl-18 
Z. M. Nieuwenbroek (JCV) 

1. R. Grootel (TTCV/R) Zl-19/19-21/21-12 
2. R. Kouwenberg (TTVE) 

1. J . Koog (JCV) 21- 5/21- 3 
2. S. Wouters (JCV) 

1. W. van Lanen (UVCO) 21-17/21-19 
2. M. v.d. Berg (De Rots) 

1. M. Peerlings/F. van Lieshout (TTCV /R) 
2. J. van Hoorn/L. Vissers (Never Despair) 

1. R. Wellens/H. van Gemert (TTCV /R) 

2. A. Heil/J . Koog (Never Despair/JCV) 

21-18/21-16 

21-16/15-24/ 
24-22 

18 J2f1" 



Pupillen/Welpen: 1. P. Damen/S. Wouters (JCV) 21-14/21-17 

MEISJES ENKEL: 

Junioren A/B/C: 

Aspiranten A/B: 

Aspiranten C: 

Pupillen ABC: 

Welpen: 

MEISJES .DUBBEL: 

Junioren: 

Aspiranten+ 
pupillen 

HEREN ENKEL 

A/B: 

C: 

D: 

E: 

F: 

G: 

H: 

HEREN DUBBEL: 

A/B/C: 

2. R. Heil/R. Koppers (Never Despair) 

1. M. van Weert (JCV) 21-18/21-15 
2. J. v.d. Boogaard (JCV) 

1. M. Pellegrom (Rotac} 21-13/22-24/21- 9 
2. A. Pellegrom (Rotac) 

1. S. Berkelmans (v.Liempt/Ass.) 14-21/22-20/21- 9 
2. L. Verkuylen (De Rots) 

1. M. Fliervoet (Always Fair) 21- 9/21-13 
2. G. Kamps (Never Despair) 

1. A. van Roy (De Rots) 15-21/21-19/21-18 
2. J. Brok (JCV) 

1. M. van Weert/M. v . d. Boogaard (JCV) 21-10/21-10 
2. F. Goesten/F . de Groot (Always Fair) 

1. A. Pellegrom/M. Pellegrom (Rotac) 
2. L. Verkuylen/E . v . d. Boom (De Rots) 

1. G.J. van de Braak (OTTC/CT-Holland) 

2. R. Paetzel (JCV) 

1. N. Boom (JCV) 
2. J. van de Wiel (Never Despair) 

1. M. Cuypers (OTTC/CT-Holland) 

2. G. Hendriks (JCV) 

1. F. Fokkelman (JCV) 

2. F. Dankers (PJS) 

1. M. v.d. Wittenboer (PJS) 

2. Th. Viveen (K.K. 81) 

1. R. van Dael (De Rots) 
2. J. Hettinga (K.K.81) 

1. M. Verhulst (Always Fair) 
2. R. v.d. Meent (Always Fair) 

/ 

1. P. van Berkel/H. Swinkels (TTCV/R) 
2. G. v . d. Braak/N . Boom (OTTC/JCV) 

21- 7 /21-11 

21-17/12-21/ 
22-20 

21-10/21-17 

16-21/21-14/ 
21-17 

21-13/11-21/ 
21-18 

21/17/18-21/ 
21/16 

21-12/21- 6 

21-14/21-19 

21-13/22-20 
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D/E: 1. M. Assman/E. Willemsen (V.V.'64) 

2. H. Beks/J. v.d. Besselaar (JEEP) 

11-21/22-20/ 
21-19 

F: 1. J. van Langen/J. van Os. (V.V.'64) 21-17/21-12 

G: 

H: 

DAMES ENKEL: 

C: 

D: 

E/F: 

DAMES DUBBEL: 

C/D: 

E/F: 

2. M. Damen/P. de Roo 

1. B. Waalder/M. Verhulst (Always Fair) 21-13/21-18 
2. F. Dekkers/L. · Smits '(PJS) 

1. R. v.d. Meent/H. de Groot (Always Ff~r) 16-21/23-21/ 
14-21 

2. W. v.d. Burgt/M. Kapteijns (Attaque) 

1. E. Koenraad (JCV) 21-19/17-21/24-22 
2. M. de Man (JCV) 

1. J. Leijs (De Rots) 21-15/21-14 
2. J. v.d. Schoot (PJS) 

1. A. Drijvers (PJS) 21-14/21-14 
2. C. Hermans (De Mand) 

1. E. Koenraad/M . van Bergen (JCV) 21-17 /21-19 
2. J. v.d. Schoot/I . van Hooft (PJS) 

1. C. Hermans/E. v.d. Broek (De Mand) 22-20/17-21/21-17 
2. A. Grijzenhout/T. Swarts (JEEP) 

VERENIGINGSPRIJS: 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

JCV 
TTCV/RATH 
~WAYS FAIR 
NEVER DESPAIR 
DE ROTS 
PJS 

31,5 pnt 
16,5 pnt 
13,5 pnt 
12 pnt 
11,5 pnt 
11 pnt 

REGIONALE T.T.KAMPIOENSCHAPPEN MIDDEN-BRABANT . 
' 

Vorige maand hadden we alleen de uitslagen van de senioren. De jeugd hebben 
we nu ook binnen gekregen, dus met een maandje vertraging alsnog een kort 
verslag en de belangrijkste uitslagen. 

Op zaterdag 11 februari j.l. gingen om 9.00 uur de regionale jeugdkampioen
schappen van start in de Luto~zaal te Tilburg. 
Er waren 110 inschrijvingen van 7 verschillende verenigingen nl. Red Star, 
Irene, Waalwijk, BSM, Tios, Groenewoud en Luto. Er werd op 11 tafels ge
speeld. De organisatie was in handen van Arjan Vriens, Leon Bindels en Wil 
de Kort. 
Het ·werd een gezellige, drukke dag, waarbij alles goed verliep. Een uur 
eerder dan gepland, namelijk om 16.30 uur kon het toernooi worden afgeslo
ten. Dit uur tijdwinst was ten dele te wijten aan het weg blijven van een 
aantal ingeschreven spelers. Zoiets is natuurlijk altijd jammer, omdat daar
door andere deelnemers minder kunnen spelen . 



Door het toch nog zeer grote aantal aanwezige spelers werd hevig gestreden 
om de prijzen. De vereniging Tios ging met de meeste le prijzen naar huis . 

Meisjes junioren A/B 
le K. Wenstedt Irene 
2e C. Kruyssen Irene 

Meisjes asp./pup.C 
le L. Wilms Tios'67 
2e T. Jacobs BSM 

Jongens jun./asp.B 
le M. Kleyn Irene 
2e T. Noye Waalwijk 

Jongens junioren D 
le M. v. Huygevoort Waalwijk 
2e E. v . d. Hoorn Waalwijk 

Jongens aspiranten D 
le B. Vissers Luto 
2e F. Stappershoef Groenewoud 

Jongens Pupillen D 
le T. v. Stappershoef Groenewoud 
2e R. Swinkels Red Star 

NIEUWS IN 'T KORT 

Meisjes junioren C 
le C. Spijkers Red Star 
2e B. Beukenhout Groenewoud 

Meisjes welpen 
le S. Clijsen Tios'67 
2e I. Wagener Luto 

Jongens junioren C 
le H. Clijsen Tios'67 
2e M. Smits Tios'67 

Jongens aspiranten C 
le M. Noye Tios'67 
2e M. Jansen Tios'67 

Jongens pupillen C 
le T. Beukenhout Groenewoud 
2e A. Koolwijk Waalwijk 

Jongens welpen 
le R. v . Outheusden Groenewoud 
2e M. v.d . Muizenberg Luto 

Dit jaar worden er weer Jeugd Olympische Dageri georganiseerd. Dat gebeurt 
via 12 provinciale voorrondes. De Brabantse voorronde wordt afgewerkt op 
zaterdag 20 mei in Valkenswaard . Er komen 13 spor ten aan bod, waaronder ta
feltennis. Dit jaar kunnen alleen jongens meedoen ( in 1986 alleen meisjes) 
uit de categorieen aspiranten of pupillen . Zij moe t en tevens beschikken over 
een A- of B-toernooilicentie. Per provincie plaatsen zich twee jongens voor 
de finale op zaterdag 10 juni in Papendal bij Arnhem . Tijdens de voorronde 
wordt alleen enkel gespeeld, .tijdens de finales ook dubbel. De AVRO-televi
sie zal tijdens de uitzendingen van Sportpanorama op maandagavond aandacht 
besteden aan deze Jeugd Olympische Dagen. 

De Brabantse kampioenschappen 1989 worden dit jaar gehouden in de Stads
sporthal aan de Goirleseweg te Tilburg en wel op z,ondag 14 mei (le pinkster
dag) voor de jeugd en op maandag 15 mei (2e pinksterdag) voor de senioren. 
De wedstrijden beginnen op beide dagen om 9 .• 00 uur en de finales zijn bij de 
jeugd om 18.00 uur en bij de senioren om 19 . 00 uur. De organisatie is in sa
menwerking met ttv Luto. 

De Nederlandse tafeltenniskampioenschappen A zullen dit jaar wederom in de 
Maaspoort in Den Bosch gehouden worden . 

Ook dit jaar organiseert tafeltenniscentrum Eindhoven weer een toernooi in 
Lloret de Mar van 9 t/m 18 juni. De inzet is de enorme wisselbokaal "Cup de 
la Mar" die nu staat te pronken bij TTCV/Rath te Veghel. Dit jaar wordt 
voorafgaand (van 2 t/m 11 juni) een veteranentoernooi gehouden. De inschrij
ving voor beide toernooien is reeds gesloten . 
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UIT DE CLUBBLADEN 

TTV Unicum uit Geldrop heeft onlangs de zaal voor een dag van een tafelten
nispaleis omgevormd tot een rommelmarkt. Van de inkomsten wil ttv Unicum het 
weekend-zomerkamp voor de jeugdleden betalen. 

TTV Son en Breugel gaat in zijn "Balcontact" in op de risico's van alcohol 
en sport. Het zal duidelijk zijn dat door alcoholgebruik het prestatievermo
gen vermindert. Maar ook het glaasje na afloop van de training of de wed
strijd is gevaarlijk. Door de vermoeidheid van het sporten is het effect van 
de alcohol veel sterker. Er ontstaat een slaperig gevoel, het beoordelings
vermogen en de reactiesnelheid dalen. Dit is een ongewenste en gevaarlijke 
situatie als u nog aan het verkeer moet deelnemen. 

TTC Bladel heeft door ·vele krantekoppen achter elkaar te plakken een werven
de propagandafolder gemaakt voor de vereniging. 

De P.E.~. van ttv Red Star'58 te Goirle organiseert een vossenjacht voor al
le leden. Misschien een leuk idee voor andere verenigingen. 

TTV Luto uit Tilburg blikt in "Lutonieuws" terug op het eerste jaar in de 
eigen accommodatie. Een 25-tal Lutoleden hebben ervaren wat een eigen accom
modatie bestieren inhoudt. Het doel van het eigen home was en is een brede
re opzet van de vereniging op sportief gebied, maar ook het creeren van een 
prettige verenigingssfeer. Het laatste laat nog iets te wensen over, maar 
het bestuur denkt momenteel na over een oplossing. 

TTV J.C.V. te Vught organiseert weer de Midlenteweek van 30 april t/m 6 mei. 
De inschrijving staat open voor beginners, recreanten, bedrijfsbondsspelers 
en competitiespelers uit de Regio Vught . Een toernooi dat, gezien het succes 
in de afgelopen jaren, goed aanslaat. 

TTV A.T.T.C.'77 te Aarle-Rixtel is aan het verbouwen geweest. Een nieuwe 
kleedkamer is gerealiseerd en de oude is bij het zitgedeelte getrokken. Het 
is nu tenminste wat minder overvol bij de bar. 

"Irene-Sirene" van ttv Besbo-Irene uit Tilburg staat geheel in het teken van 
de jaarvergadering. Alle verslagen en de begroting zijn er in opgenomen. 
Overzichtelijk en alles mooi b;i.j elkaar. 

In "Kluts" van ttv Stiphout te Helmond wordt een verband gelegd tussen 
tafeltennis en oldtimers. En uiteraard komt de schrijver uit bij Will van 
Zoelen en zijn Old Timers Club Nederland. En gezien zijn ervaringen is het . 
een gezellige club. 

Een lid van ttv Veldhoven wil een praatgroep, oprichten voor gefrustreerde 
pingpongers om zo te voorkomen dat zij de lol in het tafeltennissen verlie
zen, maar yooral om de jeugd te helpen. Zijn doelgroep zijn de mensen die 
psychische schade lijden van sorryballen. Als je daardoor een wedstrijd ver
liest, nou dan ben je wel gefrustreerd en kun je hulp gebruiken. Misschien 
wel iets om landelijk op te zetten. 

Bij ttv Kadans te Best moet elk lid eenmalig een doosje tafeltennisballe
tjes kopen a f 2,50. Als de balletjes allemaal gesneuveld zijn, dienen ze 
ingeleverd te worden en krijgt het betreffende lid een nieuw doosje. Via dit 
statiegeldsysteem hoopt ttv Kadans het balle~verbruik tegen te gaan. 
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INSCHRIJFFORMULIER BEDRIJVENTOERNOOI 

Indien Uw Vereniging belangstelling heeft om aan dit proefproject deel te nemen 
en een bedrijven- c.q. buurtverenigingen-toernooi te. organiseren, kan de N.T.T.B. 
-afd. Brabant U daarbij ondersteunen. 

Als U dat wilt kunt U dat kenbaar maken door 
onderstaand inschrijfformulier in te vullen en 
vóór 15 mei a.s. te sturen naar: 

Hr. Henny in 't Zandt 
Hyacintlaan 10 
5582 BP Waalre 
(tel. 04904-15537) 

Naam v.d. Vereniging: 

Contactadres: Naam: 

Adres: 

Tel.nr. 

* * Wil nadere informatie over / ondersteuning bij het organiseren van 
een bedrijven / buurtverenigingen toernooi. 

Eventuele opmerkingen/vragen: ___________ ~--------------

De Pers en Propaganda commissie zal z.s.m. contact met U opnemen 
om nadere afspraken te maken m.b.t. Uw wensen. 


