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Langeakker 33, 5735 HD Aarle-Rixtel 

nummer 6 juni 1989 , 

Juni heet een rustige tafeltennismaand te zijn. De trainingen zijn gestopt 
of op een laag pitje gezet, de toernooien zijn voorbij en de 
vakantievoorbereidingen zijn in volle gang. Desondanks is de redactie erin 
geslaagd u nog een volle Mixed aan te bieden met voldoende leesvoer voor de 
vakantiemaanden. We blikken terug op de jubile_a van Tanaka en Vice Versa' 64, 
op de afdelingsledenvergadering en op de Brabantse kampioenschappen en de 
Nederlandse kampioenschappen Jeugd. Omdat de media verzaakt hebben de 
uitslagen van de NK Jeugd te vermelden, krijgt u exclusief in deze Mixed 
alle pTijswinnaars. 
En verder treft u de vaste rubrieken aan en al het nieuws wat ons bereikte. 
Een prettige vakantie. 

Johan Heurter. 
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VICE VERSA '64 VIERDE ZILVEREN JUBILEUM 

De afgelopen twee maanden vierde ttv Vice Versa'64 uit Rosmalen haar 25-
jarig bestaan. Dat gebeurde middels een grandioze tafeltennisshow op dinsdag 
9 mei, een jeugduitstapje naar Bobbejaanland in België, een receptie met 
aansluitend een feestavond en een uitwisseling met Blue Rackets, een 
tafeltennisvereniging uit Mechelen in België. Met Cees Wellens, al 19 jaar 
voorzitter van Vice Versa'64, blikken we terug. 
Vice Versa'64 is begonnen in de Paulus Parochie, in 1964 een nieuwe wijk in 
Den Bosch Oost. Er kwam daar een buurthuis en een aantal mensen nam het 
initiatief om daar recreatief te gaan tafeltennissen. Na een half jaar sloot 
de vereniging zich aan bij de N.T.T.B. en in de competitie van september 
1964 werd gestart met 1 senioren- en 2 jeugdteams. Al na 5 jaar werd het 
gebouw gesloopt, waardoor de vereniging noodgedwongen diende te verhuizen. 
Een onderkomen werd in 1970 gevonden in Hintham, in de houten gymzaal achter 
de Annakerk. Daar bloeide Vice Versa'64 enorm op. Schommelde de eerste jaren 
het ledental nog tussen de 40 en 60, in Hintham liep dat op naar 140 à 150. 
Dit mede door het ter ziele gaan van twee andere tafeltennisverenigingen, te 
weten O.J.C. en Hercules. Uit die periode stammen ook wa t organisatorische 
huzarenstukjes , zoals de jeugdinterland Nederland-Luxemburg in 1974 ( t .g.v. 
het 10-jarig bestaan), de Brabantse bekerfinales in 1976 en de Nederlandse 
jeugdkampioenschappen in 1972- en 1977 . In dat laatste jaar maakte Vice 
Versa'64 er een ware tafeltennishappening van. In een weekeinde werd in de 
Vinkenkamp in Den Bosch op zaterdag de Nederlandse basisschoolkampioen
schappen georganiseerd, op zaterdagavond de Brabantse licentie achtkampen in 
alle klassen en op zondag volgde dan de Nederlandse Jeugdkampioenschappen. 
In die periode speelde het eerste jongensteam in de hoogste klasse van 
Nederland en het hoogste seniorenteam in de le klasse van de afdeling. 
Helaas diende in 1984 weer verhuisd te worden, naar de gymzaal in de 
Schoolstraat in Rosmalen. Het ledental liep als gevolg daarvan dramatisch 
terug naar zo'n 35. Op dit moment zijn het er weer een 60. Het grote 
probleem bij Vice Versa'64 is het geringe aantal jeugdleden. Dat komt o.a. 
door cursussen die in Rosmalen door de sportverenigingen worden gegeven. Zo 
geeft Vice Versa 1 64 een jeugdtafeltenniscursus, bestaande uit 10 lessen van 
45 minuten. Daar doen 32 kinderen verdeeld over twee groepen aan mee. Maar 
elke sportvereniging organiseert zo'n cursus , waardoor de Rosmalense 
basisschooljeugd elk half jaar aan een andere sport kan meedoen. Die doen 
dus eerst een half jaar tafeltennis, dan een half j aar basketbal, tennis, 
volleybal, etc. Als gevolg van dit systeem worden maar weinig kinderen lid 
van een vereniging. 
Toch is er wel degelijk belangstelling van de jeugd voor tafeltennis, want 
aan de Rosmalense basisscholierenkampioenschappen deden zo'n 200 kinderen 
mee. 
Een ander jaarlijks terugkerend hoogtepunt uit de Vice Versa'64 historie was 
de organisatie van het Hertogstadtoernooi . Na de start in 1967 is dit 
toernooi in totaal 19 keer georganiseerd. De laatste jaren lukte dat niet 
meer. In de zaal konden maar 32 tafels en ook het aantal vrijwilligers dat 
zich een paar maanden met de organisatie wilde bezighouden nam sterk af. 
Vandaar dat het bestuur er een punt achter zette. 
Dat organiseren bij Vice Versa'64 in het bloed zit blijkt wel 
tafeltennisshow die t.g.v. het jubileum naar Rosmalen werd gehaald. 
sponsors en de 190 bezoekers kwam de vereniging net uit de kosten, 
gehoopte winst bleef uit. 

uit de 
Dankzij 
maar de 

Het bestuur ziet de toekomst van Vice Versa'64 zonnig tegemoet. Er staat 
weer een verhuizing op stapel , nu naar een ruimte tussen twee scholen in, 
aansluitend aan de sporthal. De verwachting is dat dit een goede locatie _zal 



blijken te ziJn voor een tafeltennisvereniging. De tijd zal het leren. 
De Mixedredactie wenst Vice Versa'64 nog vele jaren. 

Johan Heurter. 

T ANAKA VIERT 20- JARIG BESTAAN 

Op 30 mei bestond de uit Etten-Leur afkomstige tafeltennisvereniging Tanaka 
20 jaar. Dit feit werd op 4 juni feestelijk gevierd met een gezinsfietstocht 
en een broodmaaltijd voor de leden . 

Het wa s in het voorjaa r van 1969 dat Rien v an Thoo r en Marius van Rijcke
vorsel het plan opperden om een tafeltennisclub op te richten . Beiden waren 
werkzaam bij de gemeente en speelden in de pauzes regelmatig tegen elkaar. 
Daarbij kwam nog dat Marius van Rijckevorsel een goede organisator was en de 
geboorte van Tanaka stond vast. De gemeente was hier erg blij mee, omdat 
hie rdoor opnieuw een sportclub van de plaatselijke sporthal gebruik zou 
ma ken. Al snel sloot Tanaka zich a an bij de N.T.T . B. en vrijwel meteen 
da arna nam de Etten-Leurse club deel aan de competitie. Om competitie te 
s pelen was het nodig dat diverse leden konden trainen en de eerste trainer, 
Peter Ruedisueli, werd verwelkomd . Het ging Tanaka in die tijd voor de wind 
en het ledental groeide tot 150. Ook de sportieve successen bleven niet 
uit. Het meisjesteam destijds bestaande uit Ellen Zegwaard , Inge Snijders en 
Addie Snijders bleef promoveren. Het latere damesteam schopte het tot de 
e r ekla sse waar het onder andere uitkwam tegen Bettine Vriesekoop . De 
samenstelling van het team was ondertussen gewijzigd . Ellen Zegwaard en Inge 
Snijders hadden plaats gemaakt voor Jolanda Noordam en Marian Wagemakers. 
Het verhaal van de ereklasse was uit toen Addie Snijders en Jolanda• Noordam 
voorrang gaven aan hun studie boven hun mogelijke sportieve carriere in de 
toekomst . 

Tanaka wisselde in die tijd een aantal malen van accommodatie. Zo werd de 
sporthal te duur en verhuisde men naar de gymzaal achter de Nobelaer. De 
gymzaal werd echter op een bepaald moment af gebroken en opnieuw was men bij 
Tanaka genoodzaakt een andere locatie te betrekken . Men verkaste naar de 
Vondellaan opnieuw naar een gymzaal . Doordat Tanaka in ledental bleef 
groeien en het materia al veel leed van het op- en a fbreken, werd de club 
ongeveer zes jaar geleden een eigen accommodatie geschonken door de ge
meente. Hiermee wa s Tanaka een van de eerste Westbrabantse clubs met een 
de gelijk onderkomen. Het verenigingsleven kwam de jaren erop in een wat 
rustiger vaarwater. 

Drie jaar geleden startte men in Etten-Leur met het organiseren van een 
recreanten toernooi tussen Tanaka en het naburige Vice Versa'Sl. De andere 
v erenigingen in de streek reageerden enthousiast en wilden dolgraag deel
nemen aan de recreantenavonden. Iedere vereniging neemt nu op z'n tijd de 
organisatie van een dergelijke avond op zich. Toch is er ook nog een andere 
categorie tafeltennisbeoefenaars die wekelijks in de Tanakahal in actie 
komt: de huisvrouwen . Zij zijn 1 ochtend per week actief, de meesten komen 
binnen en nemen allereerst een bakje koffie waarna op een ongedwongen manier 
een balletje geslagen wordt. De vrouwen staan niet onder leiding van een 
trainer hetgeen dat ongedwongen nog meer accentueert. 
Het leek Tanaka dus allemaal goed te gaan, totdat er enkele maanden geleden 
negatieve koppen in de regionale kranten verschenen. De Etten-Leurse club 
verkeerde in financiële problemen . De daling van het ledental tot + 110 



leden en ook de hoge rentestand hadden de financiële situatie er voor Tanaka 
niet echt rooskleurig op gemaakt. De gehele tafeltenniswereld was bang dat 
Tanaka de 20 jaar niet zou halen . Totdat Tanaka alsnog f 1000,-- ontving van 
een sponsor. Geld waarop niemand binnen de Etten-Leurse club meer had ge
rekend, maar dat met grote vreugde werd ontvangen. De hoofden binnen het 
bestuur gingen weer omhoog. Zeker toen · zij te horen kregen dat het Tanaka 
toegestaan wa s de zaal aan derden te verhuren. 

Sinds j anua ri verschijnt er ook weer een clubblad "Service" genaamd. Dit 
blad biedt de club natuurlijk nieuwe mogelijkheden adverteerders aan te 
trekken en daa rdoor ook wat extra .geld in het laadj e te krijgen. 
Het 7-leden tellende bestuur onder voorzitterschap van Anny van Rijckevorsel 
ziet de toekomst da arom redelijk optimistisch in. Zo komen er nu al vele 
plannen op t a fel. Een van die plannen is om de za al ook overdag te gaan 
benutten. Dat is nu mogelijk doordat men bij Tanaka een nieuwe zaal
beheerde r heeft gekregen in de persoon van Toon de Rijk, geen onbekende in 
de tafeltenniswereld . 

Ro el van El zakker . 

AFDELINGSVERGADERING 1989 

Op v ri j dagavon d 26 me i was he t we er zover : de Afdelingsledenvergadering in 
Go irle . Bij de ze een verslag van wa t zaken die a an de orde kwamen. 

In zijn openingswoord somde voorzitter Piet van Erp een aantal positieve 
t afelt ennis zaken op, maar moest hij helaas ook ingaan op wat ne gatieve 
a s pe cten. Me t name bij het t oenemende wangedrag binnen de speelzalen bleef 
h ij wa t l an ger st ilstaan . Dit mogen we niet tolereren en het AB " zal met 
sugges t ies k omen om dit wangedra g samen met de verenigingen tegen te gaan. 
Ook het tekor t aan kader begint een enorm probleem te worden. De taak van de 
vrij williger i s e r g zwaar geworden en Piet van Erp had dan ook geen go e d 
woord ov er voor de a ktie van de BVG (zie vorige Mixed) tegen de vergoedingen 
a a n die vrijwilligers . 

Brabantse kampioenschappen 1990 
Ad Jonkers van Red Star'58 merkte op dat er vorig jaar nogal geleurd was met 
de Brabantse Kampioenschappen 1989. Hoe zit het nu met de Brabantse voor 

· 1990, wilde hij weten . 
Er blijken een pa ar gegadigden te zijn die het graag willen organiseren, 
zoals Luto en Stiphout en misschien nog andere. De CTW zal spoedig een 
beslissing nemen en zegde toe dat het streven is de Brabantse weer in 
januari te houden. 

Afdelingstrainingen 
Het voorstel om de wekelijkse afdelingstrainingen af te schaffen viel, zoals 
te verwachten was, slecht bij een aantal verenigingen. Zij kwamen met een 
alternatief plan. Kom maandelijks bijeen bij steeds weer een andere vere
niging op zondag en betrek de clubtrainer bij het geheel. 
De vergadering ging accoord, waardoor er in het najaar gestart kan worden . 
De geschatte kosten bedragen f 1200,= maar daarover dadelijk meer. 

Jaarverslag penningmeester 
De kas was gecontroleerd door twee leden van de kascommissie, behoudens een 
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paar telfoutjes werd die accoord bevonden. Ad Jonkers vroeg zich af waarom 
de kas maar door twee personen gecontroleerd was, terwijl de kascommissie 
drie personen en een reserve telt. Toegezegd werd dat volgend jaar drie 
personen de kas zullen controleren. 
Ook was er nog een opmerking over de 
meester kreeg toestemming om een 
deposito te zetten. 

Begroting 1989 

geringe rente-inkomsten. De penning
aantal spaargelden op een (termijn) 

Jos Coenen miste de post prijzen CTW bij de uitgave, groot f 1500,= en 
verder moest er f 1200,= voor de afdelingstrainingen gevonden worden. Na een 
vervroegde pauze kwam het AB met de volgende oplossing. De BTW die aan het 
Bondsbureau afgedragen moet worden is geraamd op f 3000,= uitgaande van 
18,5 %. Het meeste valt echter onder de 6 % regeling, vandaar dat die post 
gehalveerd kon worden. Met de vrijkomende f 1500,= kon de prijzenpot van de 
CTW gevuld worden. Aan de f 1200,= voor de afdelingstrainingen was moeilij
ker te komen. Die werd via een omweg gevonden bij het op te starten bedrij
ventoernooi. Voor die bedrijventoernooien is een subsidietoezegging van de 
provincie binnen. Er was echter al f 300,= gereserveerd. Waar de overige 
f 900,= vandaan moeten komen is mij niet duidelijk, maar de vergadering ging 
accoord met de gewijzigde begroting. 
Hoewel de opmerking vorig jaar ook al gemaakt is door de vertegenwoordiger 
van Sios, wil ik hier nog eens uitspreken dat het vaststellen van een 
begroting halverwege het boekjaar een rare zaak is . In de Gemeente Aarle
Rixtel waar ik dan toevallig woonachtig ben, moeten alle verenigingen voor 1 
mei de begroting voor het volgende kalenderjaar indienen. Dus wij, als 
vereniging A.T.T.C . '77 hebben voor 1 mei de begroting ingediend voor 1990 . 
Waarom kan dat dan niet bij ons overkoepelende orgaan? 
Mijn voorstel is dan ook: biedt bij de afdelingsvergadering in mei 1990 de 
begroting aan voor 1990 en 1991. Dan zullen de problemen zoals nu gerezen, 
in de toekomst voorkomen kunnen worden. 

Uitreiking bekers jeugd 
Namens hun jeugdleden mochten de volgende vertegenwoordigers de bekers in 
ontvangst nemen: 
meisjes kadetten: Eenentwintig 1 
meisjes junioren: B.S.M. 1 
jongens pupillen: Belcrum 3 
jongens aspiranten: Besbo-Irene 2 
Jongens junioren: TIOS 1 

Johan Goossens trofee 
Het AB heeft geen uitzonderlijke prestatie genoteerd van een bepaald persoon 
en daarom besloten de Johan Goossens trofee dit jaar niet uit te reiken. 

Bestuursverkiezing 
Er zijn dringend kandidaten nodig voor het opvullen van de verschillende 
vacatures. Helaas zijn er die op dit moment niet en ook Hein Timmermans, die 
genoemd staat, wil zich liever eerst inwerken in de recreatieproblematiek 
alvorens hij in het AB zitting neemt. Piet van Erp roept nogmaals dringend 
om kandidaten. 

Competitieopzet 
Naast het plan voor invoering van de 7e klasse (zie vorige Mixed) is er een 
voorstel van Red Star'58 en zijn er een aantal amendementen op de nieuwe 
competitieopzet. Het voorstel van Red Star'58 voert de piramide door tot en 
met de 4e klasse om die daarna af te bouwen. 
Er ontstaat aldus geen 7e klasse. Het voordeel hiervan is dat sterke 
jeugdteams makkelijker door kunnen stromen en volgens een aantal aanwezigen 
gaat van een 7e klasse beslist geen tafeltennispromotie uit. Na discussie en 



stemming werd het onderstaande voorstel aangenomen. 

Kompetitie-opzet Kompetitie-opzet 
OUD NIEUW 

Groepen Totaal Groepen Totaal 
le klas heren 2 2 3 3 
2e klas heren 4 6 6 9 
Je klas heren 8 14 12 21 
4e klas heren 16 30 12 33 
Se klas heren 20 50 12 45 
6e klas heren 15 65 12 57 
7e klas heren 0 65 8 65 

Daarbij werden de volgende amendementen aangenomen: 
Denk aan de reisafstand in de 6e en 7e klassen; liever incomplete klassen 
dan ver reizen. 
Speel vanaf de vierde klassen en lager tussen de nrs. 5 en nrs. 2 van de 
hogere klasse een promotie/degradatiewedstrijd. 

De competitieleider Jan van Toor voegde daar aan toe dat hij voor aanvang 
van de competitie data en speelzalen voor die wedstrijden zal aanwijzen. 
Niet spelen, om wat voor reden dan ook, betekent alle rechten verliezen op 
promotie of handhaven. 

Plattegronden 
Een paar verenigingen hebben nog niets opgestuurd. Doe dit snel, dan kunnen 
ze verspreid worden ~ 

Rondvraag 
Verenigingen die nog een buurtverenigingen/bedrijventoernooi willen 
organiseren kunnen zich aanmelden bij Henny in 't Zandt. 
Probeer v ia andere verenigingen telborden te regelen op toernooien. 
Tijdens de Brabantse Kampioenschappen zijn foto's gemaakt 

0

van de 
kampioenen. Deze ziJn na te bestellen bij: Dhr. E. v.d. Geld, 
Wittendijk 33, 5051 GA Goirle, tel. 013 - 365758. 

Ten slotte 
Het was een lange zit. Vanaf kwart voor acht tot bijna kwart voor twaalf is 
toch vier uur vergaderen. De eerste punten gingen erg snel, maar eenmaal bij 
de begroting aangekomen stokte het tempo. Ik vond het verloop daarna wat 
rommelig. Desondanks kwam het AB goed uit de diverse vragen en opmerkingen. 
Mijn complimenten. 

Johan Heurter . 

T APTOET AFEL TENNISTOERNOOI 

Zoals iedereen inmiddels wel gelezen heeft is de eerste landelijke uitgave 
van het Taptoetafeltennistoernooi een groot succes geworden. Ook in Brabant 
waren de reacties onverdeeld positief bij de verenigingen die hieraan 
meegewerkt hebben. 
Dit succes heeft de N.T.T.B. en de uitgeverij Malmberg doen besluiten om van 
dit toernooi een jaarlijks terugkerend evenement te maken. Voorlopig wordt 
gesproken over de jaren 1989 t/m 1992. 



Afgelopen jaar hebben 28 Brabantse verenigingen hieraan meegewerkt. Omdat de 
organisatie verwacht dat deze allemaal in 1989 weer mee zullen doen, is hen 
in april een inschrijfformulier voor 1989 toegestuurd. 
We hopen echter dat er in 1989 nog meer verenigingen mee zullen werken, 
zodat nog meer kinderen van de basisschool op een gezellige manier kennis 
kunnen maken met onze tafeltennissport bij een vereniging bij hen in de 
buurt. 

Verenigingen die interesse hebben om ook op deze manier wat aan de promotie 
van de sport en hun vereniging te doen kunnen bij mij terecht voor meer 
informatie of een inschrijfformulier. 

Namens de Pers- en Propagandacommissie 
Cees van Roosendaal 
Lambertushof 9, 
5667 SB GELDROP 
Tel. 040 - 853547 

BRABANTSE TAFEL TENNISKAMPIOENSCHAPPEN 1989 

JEUGD 

Dit jaar waren de Brabantse kampioenschappen voor de jeugd op le Pinksterdag 
(tevens moederdag) en dat was te merken aan het aantal inschrijvingen. 
Hoopte de organisatie nog op 400 deelnemers, het werden er tenslotte 299 
( 182 jongens en 117 meisjes ) en dat zijn er maar liefst 148 minder dan 
vorig jaar. Een daling van 33 %. Daarom is het logisch dat volgend jaar de 
Brabantse weer in januari worden gehouden en waarschijnlijk op r3 en 14 
januari in Helmond. 

Johan Heurter. 

SENIOREN 

De Brabantse Kampioenschappen 
Pinksterdag 15 mei in plaats 
januari. 

Senioren ziJn in 1989 gespeeld op 2e 
van zoals gebruikelijk in de le helft van 

De weersvoorspellingen waren vooral voor de 2e· Pinksterdag zeer gunstig. 
Dit was vermoedelijk de oorzaak dat de opkomst bij de senioren 15 % minder 
was dan gepland. Het logische gevolg was dat in het begin van het toe~nooi 
wat langere wachttijden golden, omdat in diverse geplande poules van 3 
spelers, slechts 2 spelers in één wedstrijd tegen elkaar speelden. 
Hiermede hebben we eigenlijk het enige minpunt voor de organisatie belicht, 
zou 't niet zo zijn dat toch weer enkele halve-finalisten hun licentie-kaart 
"vergeten" waren en dus niet, zoals verplicht, bij de geeigende persoon 
konden worden overlegd, met als logisch gevolg: diskwalificatie. 

In totaal traden daadwerkelijk 220 senioren in het strijdperk. Dankzij de 
ruime Stadssporthal te Tilburg, met een speeloppervlakte van 40 x 60 m2 en 
42 tafels, was de speelruimte per tafel zeer ruim. Iedere tafel beschikte 
over centre-court afmetingen van 4 x 10 m2. 

1,ç:Y 



De organisatie van de Brabantse Kampioenschappen was dit jaar in handen van 
de C.T.W.-Afd.Brabant in samenwerking met LUTO uit Tilburg. 
Het toernooiverloop was uitstekend. De finales konden nagenoeg op het 
geplande tijdstip een aanvang nemen, hetgeen eigenlijk een bijzonderheid is . 

Een nieuw initiatief van de organisatie was het verspelen van de finales, 
vanaf ongeveer 16.30 uur, in ~fgezette centre-court op steeds dezelfde 
tafels compleet met teltafels en score-bord. 
Ook nieuw was dat aan de prijswinnaars hun bekers direct 
speeltafel werd overhandigd, veelal door onze van tafel 
Voo r zi tter van de Afdeling Piet · van Erp. Een en 
betrokkenheid en het enthousiasme van de bij de 
supporters, overige deelnemers en coaches. 

na de finale aan de 
tot tafel vliegende 
ander bevorderde de 
finales aanwezige 

Ook de overzichtelijke wandschema's werden dit keer snel en tot aan de 
finale ingevuld . 
Kortom, een compliment aan de organisatie is op zijn plaats. De samenwerking 
tussen de C.T.W. en LUTO liep uitstekend. Ook dit laatste experiment: 
organisatie C.T.W. in samenwerking met de Brabantse vereniging, verdient in 
de toekomst navolging. 

De PRIJSWINNAARS in de diverse klassen: 

Dames Sl 1. Y.v. Sprang Irene 2. E. v.d. Heyden Irene 
Dames S2 1. J. Le ijs De Rots 2. N. Vermeulen Budilia 
Dames A/B 1. H. Heeren The Back Hands 2. M. Schoone Vice Versa'Sl 
Dames c 1. s. Kemps J.C.V. 2 . J. Kolen Red Star 1 58 
Dames D 1. J. Le ijs De Rots 2. M. Bovenlander W.v. Zoelen 
Dames E 1. A. Suykerbuyk W.v. Zoelen 2. M. v.d. Ploeg Belcrum 
Dames F 1. M. v. Hooft Irene 2. M. Bulkmans Prinsenbeek 
Dames A/ B 
Dubbel 1. P. Staps LUTO/ 2. Y. v. Sprang Irene/ 

E. van Deursen LUTO E. v.d. Heyden Irene 
Dames c 
Dubbel 1. R. Reyntjes J.C.V./ 2. M. v. Bergen J.C.V . / 

s. Kemps J.C.V. E. Koen raad J . C.V. 
Dames D 
Dubbel 1. E. Gimbel Unicum/ 2. K. Veldman Budilia/ 

J. Le ijs De Rots s. Gutensohn Budilia 
Dames E/F 
Dubbel 1. M. v. Hooft Irene/ 2. M. Twardy Budilia/ 

J. Pijnenburg Irene M. Bulkmans Prinsenbeek 

Heren Sl 1. J. Verhuls t J.C.V./ 2. GJ.v.d. Braak OTTC/CT Roll/ 
Heren S2 1. s. Geert som B.S.M. 2. J. Valk Flash 

Heren S3 1. R. Brekelmans Red Star'58 2. J. Coppens Smash' 70 
Heren A 1. J. Ver hulst J.C.V. 2. R. Paetzel J.C.V. 
Heren B 1. R. Jongenelen Veldhoven 2. R. Vogelaar T.C.S. 
Heren c 1. B. v. Geffen N. Des pair 2. J. v.d. Wiel N. Des pair 
Heren D 1. P. v. Mall Valkenswaard 2. J. Horst Markiezaat 
Heren E 1. F. Bergmans Irene 2. P. v.d. Meer OTTC/CT Hall 
Heren F 1. P. Oudesluijs LUTO 2. R. Staps LUTO 
Heren G 1. R. Brekelmans Red Star'58 2. R. Bressers Red Star'58 
Heren H 1. c. Michael Markiezaat 2. R. Brant Vice Versa'Sl 
Heren A/B 

Hol/z. Dubbel 1. GJ. v . d . Braak OTTC/CT M. Dij stelbloem TTCV/Rath/ 
H. Nelissen OTTC/CT Hol 2. s. Verbeek Veldhoven 
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Heren C 
Dubbel 1. E. v Veenedaal Valkenswrd/ 2. B. v.d. Heij den Renata/ 

R. Kreemers Valkenswrd M. v. Grinsven TTCV/Rath 
Heren D 
Dubbel 1. R. Moorman OTTC/CT Hol/2. L. Smulders Valkenswaard/ 

M. Cuypers OTTC/CT Hol P. v. Moll Valkenswaard 
Heren E 
Dubbe l 1. P. Frissen Taveres/ 2. W. Vervaart Tanaka/ 

M. Lim Taveres F. Bergmans Irene 
Heren F 
Dubbe l 1. F. v. Kessel v. Versa'64/2. s. de Proost Bergeijk/ 

E. Milar V. Versa'64 A. Staals Bergeijk 
Heren G 
Dubbel 1. M. Leermakers Red Star'58/2. R. Kraus v. Versa'Sl/ 

R. Bressers Red Star'58 J. Coppens Smash' 70 
Heren H 
Dubbel 1. A. Nab Unicum/ 2. M. Kapteijns Attaque/ 

F. Weemers Unicum W. v.d. Burgt Attaque 

H. Kuipers 
Bonds gedelegeerde. 

M.v. COOL (TIOS '67) ENT. JANSEN (HOTAK '68) HEERSEN BIJ BRABANTSE JEUGDTITELSTRIJD 

De erg laat gehouden Brabantse jeugdkampioenschappen mogen - op de datum 
na - als goed geslaagd worden beschouwd. De organisatie was in er~ goede 
handen. De spelerskaarten waren weliswaar niet altijd even nauwkeurig 
ingevuld, maar op de toernooidag liep alles als een trein. Ondanks het feit 
dat verschillende spèlers/sters in drie finales moesten uitkomen, lag men op 
het einde van de dag slechts een klein half uurtje achter op het tijdschema. 
Een compliment is dan ook zeker op zijn plaats. 

Over de deelname op deze ongunstige datum mag ook niet geklaagd worden. 
Op slechts enkele uitzonderingen na verschenen de meeste Brabantse toppers 
achter de groene tafel. En dat leverde in verschillende klassen fraaie 
strijd op. Het mooist was die ongetwijfeld bij de meisjesjeugd I. Getuige de 
uitslagen en gezien het spelpeil telt Brabant hier talent in overvloed. De 
sterkste deze dag was . Tiosspeelster M.v. Goal, die naast de officiële 
Brabantse titel ook nog bij de aspiranten-AB zegevierde. Bij de jongens 
bleek T. Jansen ( Hotak'68 ) duidelijk te sterk voor de rest van het veld. 
Zowel bij Jongens I als bij de junioren-AB legde hij beslag op de t~tel. 
Mariëlle kwam zelfs nog tot een derde titel door winst in het 
aspirantendubbel. 

Ze bleek niet de enige drievoudige titelhoudster. K. Wenstedt 
( Besbo/Irene scoorde eenzelfde resultaat bij de meisjeswelpen-A, het 
welpendubbel en meisjesjeugd 111. De volledige lijst uitslagen: 

Meisjes 

Jeugd 1: M.v. Gool 
Jeugd 2: J.d. Poorte 
Jeugd 3: K. Wenstedt 

(Tios'67) - D. Lodewijks (TTCE/Flash) 
(Tanaka) - F. Hermus (Hotac'68) 
(Besbo-Ir)- K.v.d. Bruggen (Eenentw) 

23-21 21-14 
21-16 21-18 
19-21 21-17 21- 16 
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Jeugd 4 : 
Jun . A/B : 
Jun. C: 
Asp . A/B: 
Asp. C: 
Pup A/B : 
Pup C: 
Welp A: 
Jundubb : 

Aspdubb : 

Pupdubb : 

Welpdub : 

Jongens 

Jeugd 1 : 
Jeugd 2: 
Jeugd 3 : 
Jeugd 4 : 
Jeugd 5 : 
Jun . AB : 
J un . C: 
Jun . D: 
Asp . AB : 
Asp . C: 
Asp . D: 
Pup . AB : 
Pup . C: 
Pup . D: 
Welpen : 
Jundubb : 

Aspdubb : 

Pupdubb : 

Welpdub : 

M. d . Braber (V . V. '51) - J . d . Lepper (Markiez . ) 
C. Otten (TTCE/Fls)- D. Lodewijks (TTCE/Flash) 
L.v . Gelderen (Backh . ) - D. Kersten (N . Despair) 
M. v . Gool (Tios'67) - M. Pellegrom (Ro t ac ' 82) 
M.v. Sinten (Eenentw) - R. Kamm (Tanaka) 
F. Hermus (Hotak'68) - K. Schampaert(Veldhoven) 
M.d . Braber (V . V.' 51) - E. Parade (Tios'67) 
K. Wenstedt (Besbo-I r) -
C. Otten/ D. Lodewijks (TTCE/Flash)
M. v . Weert/ J . v.d . Bogaart (JVC) 
M. v . Gool (Tios'67)/S. Wildeman (Hotak ' 68)
M. Pellegrom/ A. Pellegrom (Rotac'82) 
I . Marcelis/ M. Wenstedt (Besbo/Irene)
K. Schampaert/ I . Schrama (Veldhoven) 
K. Wenstedt (Besbo-Irene)/ A. Schoone (Backhands)-

T. Jansen (Hotak'68) P . Maatman (TTCE/Flash) 
M. Bo t tram (Veldhoven) R. Keijzers (Breda) 
R. Selder (Veldhoven) H. Engelen (Meppers) 
D. Cloots (Hotak ' 68) D. v . Wi jck (Ro t s) 
1J . Bakx (Belcr::r um) J . Looymans (Budilia) 
T. Jansen (Hotak ' 68) B. Schraven (N . Despair) 
J . v . Hi rtum (JCV) J . v . Hoorn (N . Despair) 
Y. v . Antwerpen (Veldh) - J . v . d . Mee r (Belcrum) 
N. v . Liempd (N . Desp . ) - A. Heil (N . Desp . ) 
R. We l lens (TTCV/Rath) M. Leijs (Veldhoven) 
D. Maa s (T i os ' 67 ) D. v . Wi jck (Rot s) 
M. Bottram (Veldhoven) N. Landa (Hotak ' 68) 
D. Cloots (Hotak ' 68) B. Spierenburgh (Unicum) 
P . v . Kr uisd i jk (Veldh) - J. Bakx (Belcrum) 
T. v. d . Steen (Budilia) - R. Twardy (Budilia) 
F. v . Gils/J . Pauwels (Belcrum) 
H. Geeven/S . de Koning (Eenentwintig) 
P. de Graaf (Hotak ' 68)/M . Nieuwenbroek (JCV) -
J . Ridder/T . Beekhuizen (Hotak ' 68) 
N. Landa (Ho tak ' 68)/J . Koog (JCV) -
M. Bottram/B . Verlegh (Veldhoven) 
T. v . d . Steen (Budilia)/B . Bertens (Besbo/Irene) -
B. v . d . Linden/L . v. d . Kieboom (Belcrum) · 

NK . JEUGD IN HELMOND 

21 - 17 21-12 

19-21 21-14 21-18 
21-16 21-17 
17-21 21-18 21-18 
23-21 21 - 17 

21- 9 21-19 

21-19 21-19 

21-15 21- 9 
21-16 13-21 21 - 18 
20-22 21-18 21-15 
21 - 16 18- 21 21 - 16 
21 - 17 18-21 22- 20 
21-15 22-20 
21-19 15-21 23- 21 
21-13 11-21 21- 9 
21-17 21-16 
21 - 14 21 - 9 
21-12 21-19 
24-22 21-15 
21- 8 21-13 
21 - 19 21-12 
21 Ll8 22-20 

23-21 17- 21 21-13 

21-13 21-14 

22- 24 21-1 7 21-17 

21-18 21-14 

De Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Z1Jn een succes geworden. Mede dankzij 
de voortreffelijke organisatie van TTV Stiphout kunnen 640 jeugdige deel
nemers terug zien op een fijne weekeinde . Op zaterdag 3 juni kwamen 407 
deelnemers met een B- licentie achter de tafel . Gestart werd in poules van 4, 
waarvan de eers t e twee doorgingen naar het hoofdtoernooi en de nummers 3 en 
4 naar de troostrondes . Maar liefst 4 van de 8 kampioenschappen kwamen uit 
Brabant, drie bij de meisjes en 1 bij de jongens . Annelieke Kwak van Tanaka 
werd kampioen bij de meisjes junioren door Mariska Schelleman van De Sprint 
in drie games te verslaan . Bij de meisjes aspiranten won ook een lid van 
Tanaka , nl . Joëlle de Poor t e . 
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Zij versloeg Gonnie Rens van Hotak'68 in twee games. Bij 
won Annelies Rijniers van Never Despair. Na verlies in de 
Sandra Klavers van Olympia'54 trok zij de tweede en derde 
landse titel naar zich toe. 

de meisjes welpen 
eerste game tegen 
game en de Neder-

Bij de jongens was Ronald Sprang van Never Despair de sterkste ·bij de 
jongens junioren. Hij verloor de eerste game met 14 - 21 van Dennis Blok, 
maar won met 22 - 20 en 21 - 17 de 2e en 3e game. 
In de troostrondes was er geen Brabantse overwinnaar, maar wel helaas een 
diskwalificatie. Henri Geven van Eenentwintig uit Beek en Donk moest in de 
finale aantreden tegen Frans v.d. Berg van F.T.T.C. Ondanks verschillende 
oproepen verscheen Henri niet bij de tafel en zat er voor bondsgedelegeerde 
Igor Heller niets anders op dan Henri te diskwalificeren. Henri zelf 
verklaarde dat hij op het toilet zat en dat daar de oproepen niet te horen 
waren. Jammer dat zoiets bij een finale moest gebeuren. 

Op zondag was het de beurt aan 233 A-licentie houders. Ook hier verliep 
alles naar wens, maar konden we geen Brabantse Kampioenen noteren, al waren _...., 
Petra Boute (2 x 21 - 19 verlies tegenEstherTanck) en Karlijn Wenstedt (25 
- 23 en 21 - 16 verlies tegen Evelien Hengstman) er dicht bij . Wel waren er 
successen in het dubbelspel. De meisjes dubbeltitel bij de junioren ging 
naar Guus Hendriks van Hotak'68 en Petra Boute van Luto. En bij de meisjes 
welpen won Karlijn Wenstedt va.n Besbo-Irene met Suzie Dullens van Bartok de 
titel. 

Wat mij opgevallen is bij deze kampioenschappen ziJn twee dingen. Ten eerste 
het slecht invullen van de wedstrijdbriefjes door de deelnemers. Veel fouten 
of onvolledig ingevulde briefjes en zelfs verkeerde winnaars. Ten tweede het 
coachen. 
Het lijken de Nederlandse coachkampioenschappen wel. Minutenlang worden de 
jeugdige pupillen onderhouden door een coach of wat daar voor door moet gaan 
en vaak halen die goedbedoelde tips weinig of niets uit. Gelukkig heeft 
TTV Stiphout (op verzoek van de N.T.T.B.) geprobeerd het aantal personen op 
de wedstrijdvloer te beperken. Van mij zou dit nog rigoureuzer mogen. Dat 
komt het spel en het kijkplezier en het wedstrijdverloop zeker ten • goede. 
Maar dan dienen wel alle wedstrijden geleid te worden m.b.v. telblokken, 
zodat vanaf de eerste ring alles goed te volgen is. Op zaterdag gebeurde dat 
pas vanaf de halve finales en op zondag op 32 van de 50 tafels. 

Het hoofdbestuur was op beide dagen vertegenwoordigd om de prijzen uit te 
reiken. Op zaterdag was secretaris Ad Bouman aanwezig om de 64 prijzen aan 
de winnaars te overhandigen en op zondag was voorzitter Paul Koopman present 
om 96 prijzen te overhandigen. 

Ten slotte wil ik Mick van Hoof nog een compliment maken voor de wiJze 
waarop hij het toernooi. in goede banen geleid heeft. En kennelijk is het 
hoofdbestuur daar ook zo tevreden over dat de organisatie voor 1990 weer aan 
TTV Stiphout is toegewezen. Dan zullen de Nederlandse Kampioenschappen 
plaatsvinden op 9 en 10 juni. 

Johan Heurter. 

Uitslagen NEDERLANDSE JEUGD KAMPIOENSCHAPPEN A - licenties 1989 

Meisjes enkel Junioren 

1. Ester Tanck ( Hercules 21 - 19 21 - 19 
2. Petra Boute ( Luto ) 
3. Karina Smit ( Huizen ) 
3. Guus Hendriks ( Hotak'68 ) 

Il J12fr 



Meisjes enkel Aspiranten 

1. Melisa Muller ( A - Merk ) 21 - 18 21 - 17 
2. Diana Bakker ( Reflex - S ) 
3. Anita Wisselink ( Reflex - V ) 
3. Monique Arends ( Reflex - S ) 

Meisjes enkel Pupillen 

1. Maroesja Bonsen ( Z.T.T.C.) 
2. Olwin vd Voort vd Kley ( Maxell/Av.) 
3. Gwendid vd Voort vd Kley ( Maxell/Av.) 
3. Quyën Kim lé ( DHC ) 

Meisjes enkel Welpen 

1. Evelien Hengstman (Vitesse'35) 
2. Karlijn Wenstedt ( Besbo-Irene ) 
3. Anouk Diamant ( Trias ) 
3. Annette Stuiver ( Treffers - K ) 

Jongens enkel Junioren 

1. Danny Heister (Comtest/Scylla) 
2. Trinco Keen ( Bruns/Shot ) 
3. Jonah Kahn ( JCV ) 
3. Mario Heeren ( JCV ) 

Jongens enkel Aspiranten 

1. Gert Kobes ( Ver. Sp. Bank ) 
2. Dennis Huisman ( Korenbeurs ) 
3. Rogier Gerritsen ( Trias ) 
3 . Martin Groenewold ( Maxell/Av.) 

Jongens enkel Pupillen 

1. Mark Heemskerk ( DOV ) 
2. Edwin Vente ( Maxell/Av.) 
3. Ted v. den Berg ( BT Lifters ) 
3. Ronald Vijverberg ( TOGB ) 

Jongens enkel Welpen 

1. Turhan Tamer ( Pelgrim ) 
2. Ralf op 't Broek ( Kluis ) 
3. Danny Giesen ( Hercules ) 
3. Andy Kwee ( Torenstad ) 

21 - 18 21 - 13 

25 - 23 21 - 16 

21 - 17 23 - 21 

21 - 12 21 - 18 

21 - 11 21 - 15 

21 -19 21 - 17 

Uitslagen NEDERLANDSE JEUGD KAMPIOENSCHAPPEN A-licenties 1989 

Meisjes dubbel Junioren 

1. Guus Hendriks ( Hotak'68 )/ 21 - 14 11 - 21 21 - 18 
Petra Boute ( Luto ) 

2. Inge Treebusch (Middelburg )/ 
Renate Louws ( 't Zand ) 

3. Esther Tanck ( Hercules )/ 
Jolanda v. Amerongen ( Hercules ) 

\ 
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3. Hennie Heeren ( Hotak'68 )/ 
Jolanda Hofland ( De Toekomst ) 

Meisjes dubbel Aspiranten 

1. Monique Arends ( Reflex-S )/ 18 - 21 22 - 20 22 - 20 
Diana Bakker ( Ref lex-S ) 

2. Melisa Muller ( A-Merk )/ 
Tanja d. Jong ( Spaarne ) 

3. Mar iska d. Haas ( Rijnsoever )/ 
Karin v.d. Heiden ( Maxell /Av.) 

3. Mariël le v. Gool ( Tios'67 )/ 
Sabrine Wilderman ( Hotak'68 ) 

Meisjes dubbel Pupillen 

1. Mariska Goormachtig(Arnemuiden) 21 - 13 13 - 21 21 - 18 
Ilse Burgs ( 1 t Zand ) 

2. Maroesja Bonsen ( ZTTC )/ 
Michelle Engelse ( Tielse TC ) 

3. Manon Bouman ( A - Merk)/ 
Joyce Korpershoek ( Sibbe ) 

3. Marleen vd Werken (Laar )/ 
Peggy Wagemans ( Bartok ) 

Meisjes dubbel Welpen 

1. Kar lijn Wenstedt (Besbo-Irene) 20 - 22 21 - 16 21 - 15 
Suzie Dullens ( Bartok ) 

2. Evelien Hengstman ( Vitesse'35 )/ 
Annette Stuiver ( Treffers'70 ) 

3. Ester ten Broek ( 't Zand )/ 
Suzan Derkx ( DOV ) 

3. Brenda Schuurman ( Hoonhorst )/ 
Chantal Fakkert ( Hoonhorst ) 

Jongens dubbel Junioren 

1. Danny Heister (Comtest/Scylla) 19 - 21 21 - 18 21 - 16 
Trinco Keen ( Bruns/Shot ) 

2. Jonah Kahn ( JCV )/ 
Lindo Greve ( Shot-W ) 

3. Mario Heeren ( JCV )/ 
Richard v. Gurp ( Belcrum ) 

3. Marcel ter Braak ( Pelgrim)/ 
Martijn Geelring ( Pelgrim-G ) 

Jongens dubbel Aspiranten 

1. Gert Kobes (Ver. Sp. Bank)/ 21 - 15 21 - 8 
Remi Beelen ( Pelgrim ) 

2. Rogier Gerritsen ( Trias )/ 
Richard Aarts ( Bartok ) 

3. Michael v .der Haar ( Maxell/Av.)/ 
Martin Groenewold ( Maxell/Av.) 

3. Jeroen Koudstaal ( Maxell/Av.)/ 
Michiel Koudstaal ( Maxell/Av.) 



Jongens dubbel Pupillen 

1. Edwin Vente ( Maxell/Av. )/ 12 -21 21 - 18 21 - 11 
Vincent d. Beer ( Maxell/Av.) 

2. Ronald Vijverberg ( TOGB )/ 
Ted v. den Berg ( BT Lifters ) 

3. Mark Heemskerk ( DOV )/ 
Jurgen Pastoors ( Pelgrim ) 

3. Sjoerd Bek ( Hooge Huys )/ 
Dennis Selier ( Spaarne ) 

Jongens dubbel Welpen 

1. Turhan Tamer ( Pelgrim )/ 
Danny Giesen ( Hercules ) 

2. Sudesh Bisoendial ( Wibats )/ 
Andy Kwee ( Torenstad ) 

3. Udo Pannekeet ( Olympia-E )/ 
Imco Struiksma ( Bijmaat ) 

3. Ralf op 't Broek ( Kluis )/ 
Andy Snijders ( Kluis ) 

21 - 16 20 - 22 21 - 15 

Uitslagen NEDERLANDSE JEUGD KAMPIOENSCHAPPEN B-licenties 1989 

H 0 0 F D R 0 N D E 

Meisjes enkel Junioren HOOFDRONDE 

1. Annelies Kwak ( Tanaka ) 
2. Mariska Snelleman ( De Sprint 
3. Natascha Schuurman ( Hoonhorst 
3. Joyce vd. Bogaard ( JCV ) 

15 - 21 21 - 14 21 - 15 
) 
) 

Meisj es enkel Aspiranten HOOFDRONDE 

1 . Joëlle d . Poorte ( Tanaka ) 21 - 12 21 - 17 
2. Gonnie Rens ( Hotak'68 ) 
3 . Marjanne v. Leeuwen ( Huizen ) 
3. Wilma Hovenier ( Olympia-E ) 

Meisjes enkel Pupillen HOOFDRONDE 

1. Viviari d . Vries ( Amsterdam ) 21 - 17 21 - 18 
2. Kim Handoko ( VDO ) 
3. Charmaine David Richard ( Blauw Wit ) 
3. Angela Wientjes ( Red Stars ) 

Meisjes enkel Welpen HOOFDRONDE 

1. Annelies Rijniers (Never Despair) 18 - 21 21 - 19 21 - 17 
2. Sandra Klavers ( Olympia'54) 
3. Marja Neynens ( Budilia ) 
3. Rebecca Burgs ( 't Zand ) 
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Jongens enkel Junioren HOOFDRONDE 

1. Ronald Sprang ( Never Despair ) 
2. Dennis Blok ( De Sprint ) 
3 . Erik Pennings ( Maxell/Av.) 
3 . Theo Veldhuis ( Wijhe ) 

Jongens enkel Aspiranten HOOFDRONDE 

14 - 21 22 - 20 21 - 17 

1. Frederik Huthoff ( BT Lifters ) 21 - 12 21 - 18 
2 . Richard Prins ( GKB ) 
3 . Nico v . Liempd ( Never Despair ) 
3 . Klaas Jan Bos ( Olympia'54 ) 

Jongens enkel Pupillen HOOFDRONDE 

1 . Rogier Hesseling ( ZTTC ) 
2 . Wei Man Cheung ( Rats ) 
3 . Vincent Pieterse ( HTC ) 
3. Rob Wijnen ( Torenstad ) 

Jongens enkel Welpen HOOFDRONDE 

1 . Camiel Nikkels ( Torenstad ) 
2 . Maurice Schulte ( TTVN ) 
3 . Stan Dijk ( Wijhe ) 
3 . J . d . Cock (Veldhoven) 

19 - 21 21 - 12 21 - 13 

21 - 9 23 - 21 

Uitslagen NEDERLANDSE JEUGD KAMPIOENSCHAPPEN B- licenties 1989 

T R 0 0 S T R 0 N D E 

Meisjes enkel Junioren TROOSTRONDE 

1. Sandra Keysers ( Koningslust ) 21 - 18 21 - 19 
2. Isolda Schram ( Maxell/Av . ) 
3 . Mireille Troost ( Hoogvliet ) 
3 . Nancy Vink ( Bl . Werelt ) 

Meisjes enkel Aspiranten TROOSTRONDE 

1. Tamara Vogel ( Gispen ) 21 - 14 16 - 21 21 - 13 
2 . Silvia Berkelmans ( Liempd v . ) 
3. Karin Arbon ( Buna ). 
3. Tessa Hofman ( Gispen ) 

Meisjes enkel Pupillen TROOSTRONDE 

1 . Esther in ' t Ven ( Elsloo ' 72 ) 21 - 11 21 - 16 
2 . Marieke Wenstedt ( Besbo-Irene ) 
3 . Anouschka Martens ( Elsloo'72 ) 
3 . Iris Marcelis ( Besbo-Irene ) 

15~ 



Meisjes enkel Welpen TROOSTRONDE 

1. Millem v. Boldrik ( Getavé ) 22 - 20 23 - 21 
2. Martine v. Beek ( Lentemorgen ) 
3. Esther d. Leuw ( Lentemorgen ) 
3. Joyce Schoone (Vice Versa'Sl ) 

Jongens enkel Junioren TROOSTRONDE 

1. Frans vd. Berg ( FTTC ) 
2. Vervallen wegens diskwalificatie 
3. Gerbrand d. Herder ( 't Zand ) 
3. Patrick Bijl ( Hooge Huys ) 

Jongens enkel Aspiranten TROOSTRONDE 

1. Marcel Herfkens ( ATC 18 - 21 21 - 15 21 - 18 
2. Berry Albers ( Bl. Werelt ) 
3. Tim Beekhuyzen ( Hotak'68 ) 
3. Kin-Tan Wong ( Blauw Wit ) 

Jongens enkel Pupillen TROOSTRONDE 

1. Robert vd. Horst ( Quick'32 
2. Martijn Vlaming ( A-Merk ) 
3. Hans Willemsen ( Wij he ) 
3. Tim Senden ( Schimmert/M ) 

Jongens enkel Welpen TROOSTRONDE 

1. Pascal Thijssen ( GTTC ) 
2. Walter Heijmans ( Never Despair 
3. Raoul Pelzer ( Elsloo 1 72 ) 
3. Paul Roos ( Bl . Werelt ) 

LANDELIJKE COMPETITIE 

16 - 21 21 - 17 

21 - 8 21 - 16 
) 

21 - 13 

Hier weer het halfjaarlijkse . overzicht van de prestaties van de Brabantse 
teams in de landelijke competitie. 

HEREN 

le divisie: 
Hier kwamen twee Brabantse teams in actie, die beide beslag legden op de Se 
plaats. En dat betekent degradatie. J.C.V. 1 werd met 87 punten Se en 
0. T.T. C/CT-Holland me:t. 79 punten 5.e . 

2e divisie: 
De plaats van de twee degradanten uit Brabant in de eerste divisie wordt 
overgenomen door Veldhoven 1. Met 62 punten werd dit team kampioen in de 2e 
divisie en promoveert daardoor naar de le divisie. Proficiat met dit resul
taat. 
Hotak'68 1 legde met 54 punten beslag op een derde plaats en J.C.V. 2 werd 
met 45 punten 4e. Besbo-Irene 1 werd Se met 46 punten en dat betekent de
gradatie naar de 3e divisie, evenals voor TTCV/Rath 1. Dit team werd laatste 
met 22 punten. 

16 ,::Y 



3e divisie: 
Besbo-Irene 2 werd met 63 punten kampioen, evenals Stiphout 1 met 62 punten. 
Beide teams promoveren naar de 2e divisie. T.C.S. 1 werd met 60 punten 2e en 
Never Despair 1 met S2 punten 4e. Valkenswaard 1 werd met 39 punten Se en 
dat betekent degradatie naar de 4e divisie. Ook Belcrum 1 degradeerde. Dit 
team werd met 38 punten laatste. 

4e divisie: 
Vier kampioensteams in deze klasse. Bergeijk 1 met 78 punten, T.T.C.E. 1 met 
7S punten en Luto 1 en T.T.C.V./Rath 2 elk met 73 punten. Al deze teams 
promoveren naar de 3e divisie. Proficiat. 
Een tweede plaats was er voor Flash 1 met S9 punten. Never Despair 2 legde 
beslag op een derde plaats met S4 punten en Red Star'S8 1 op een vierde met 
42 punten. OTTC/CT-Holland 2, Valkenswaard 2 en Hotak'68 2 werden allen Se 
met resp. 46, 36 en 31 punten. Alle drie zullen zij terug moeten naar de af
delingscompetitie. 

DAMES 

Eredivisie: 
Tweede werden de 
prestatie. Hotak'68 
le divisie. 

dames van Besbo-Irene 1 met 63 punten. Een knappe 
1 werd met 47 punten Se en zal weer terug moeten naar de 

le divisie: 
M~t 60 punten werd Veldhoven 1 kampioen en promoveert naar de eredivisie. 
Proficiat met dit resultaat. 

2e divisie: 
Voor Besbo-Irene 2 was er met S8 punten een tweede plaats en voor Luto 1 met 
48 punten een derde plaats. 

3e divisie: 
Tanaka 1 werd met 
Proficiat. Stiphout 1 
dit team behaalde S4 
punten, terwijl P.J.S. 
Smash'70 1 werd met 29 

4e divisie: 

66 punten kampioen en promoveert naar de 2e áivisie. 
werd met 64 punten tweede, evenals Red Star'S8 1 maar 

punten. Een derde plaats was er voor Belcrum 1 met S3 
1 met 47 en J.C.V. 2 met 4S punten vierde werden. 
punten laatste en degradeert naar de 4e divisie. 

Kampioen werd Luto 2 met 87 punten uit 12 wedstrijden en promoveert naar de 
3e divisie. T.T . C.E. 1 werd met 74 punten uit 12 wedstrijden tweede, evenals 
Hotak'68 2 met 69 punten. Een derde plaats was er voor Het Markiezaat 1 met. 
64 uit 12, terwijl P.J.S. 2 met 63 uit 12 vierde werd. Een zesde plaats was 
er voor Budilia 1 met S9 uit 12 en Tios 1 en Vice Versa'Sl 1 werden 7e en 
laatsten met resp. 34 en 32 punten . Deze teams moeten weer terug naar de af
delingscompetitie . 

MEISJES 

Bij de jeugd is er geen promotie/degradatie regeling, zodat wij kunnen vol
staan met een opsomming van de plaats en de behaalde punten. 

A-klasse : 
Flash 1 werd met 62 punten tweede, Rotac'82 1 met 44 punten vierde, evenals 
J.C.V. 1 maar dit team behaalde Sl punten. 

B-klasse: 
De meisjes van A.T.T.C.'77 1 werden kampioen met 62 punten. Dit team speelt 
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volgend seizoen in elk geval landelijk A. Tanaka 1 werd met eveneens 62 
punten tweede. Het verschil met de Aarle-Rixtelse meisjes waren slechts twee 
games in het onderlinge resultaat. Ook Budilia 1 werd tweede met 60 punten. 
Vice Versa'51 1 werd met 56 punten derde en voor Hotak'68 1 en Besbo-Irene 1 
waren er vierde plaatsen met resp. 53 en 47 punten. 

C-klasse: 
Een tweede plaats was er voor A.T.T.C.'77 2 met 78 punten. Dit team kwam 
slechts een game tekort tegen kampioen GTTC uit Groesbeek dat ook 78 punten 
haalde. Een derde plaats was er voor Vice Versa'51 2 met 59 punten. 
Hotak'68 2 werd met 48 punten vierde, evenals Stiphout 1 met 44 punten. 
Budilia 2 werd met 40 punten laatste. 

JONGENS 

Kampioensgroep: 
Besbo-Irene 1 werd met 33 punten vijfde . 

A-klasse : 
Veldhoven 1 werd met 50 punten vierde en Flash 1 met 37 punten laatste. 

B-klasse: 
Kampioen werd Never Despair 1 met, 62 punten . Tweede plaatsen waren er voor 
Belcrum 1 met 63 , Hotak'68 1 met 62 en Een en Twintig 1 met 55 punten . 
Never Despair 2 werd met 50 punten tweede en Veldhoven 2 met 45 punten 
vijfde . Laatste werden The Back Hands 1 met 36 en Flash 2 met 35 punten. 

C-klas se: 
Kampioen werden J .C .V . 1 met 81 punten en Stiphout 1 
plaatsen waren er voor TTCV/Rath 1 met 63 en Hotak ' 68 
werden Unicum 1, Belcrum 2 en OTTC/CT-Holland 1 met 
punten. Het Markiezaat 1 tenslotte werd met 46 punten 

SENIOREN RANGLIJSTEN 

met 73 punten. Tweede 
2 met 57 punten . Derde 
resp. 58 , 48 en 44 

vierde. 

Op de eindranglijsten senioren van de landelijke competitie staan een aanta l 
Brabanders. We vermelden hier hun positie. 
DAMES : 
Emily Noor uit Oss en Patricia de Groot uit Helmond delen de derde plaats. 
Marlies Somers van Hotak'68 staat 8ste, Ellen Schers van Besbo-Irene tiende , 
Heleen Hop van Besbo-Irene 16e, Barbara Fassotte van Veldhoven 20ste , Anne
marie Chabon van Besbo-Irene 2lste en Guus Hendriks van J.C.V . staat 24ste . 

HEREN: 
De Tilburger Frank Boute staat op een achtste plaats. De volgende Brabander 
is Jonah Kahn van J.C.V. op een 23ste plaats. Reinier Paetzel van J.C . V. 
staat 25ste, Harm Nelissen van OTTC/CT-Holland 29ste, William Cuijper s van 
OTTC/CT-Holland 37ste en Jos Verhulst van J.C.V. 39ste. 

DE BRABANTSE BEKER 

Op zondag 4 juni j.l. werden in het Tafeltenniscentrum Eindhoven de finale 
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wedstrijden om de Brabantse beker, seizoen 1988 - 1989, gespeeld. 
De publieke belangstelling was redelijk. De sfeer uitstekend. 

HEREN EERSTE DIVISIE 
Door het ni et komen opdagen van Irene 1 werd het programma afgewerkt in een 
3-kamp. 
Uitslagen: Belcrum 1 

TTCV/Rath 
TTCV/Rath 

- OTTC 1 
1 - Belcrum 
1 - OTTC 1 

EINDSTAND: 1. TTCV/Rath 1 
2. OTTC 
3. Belcrum 1 

HEREN TWEEDE DIVISIE 

4 - 6 
1 5 - 5 

8 - 2 

Van Poule 1 belde TCS om 09.45 uur af, waardoor de 4-kamp werd omgezet 
een 3-kamp. 
Uitslagen poule 1: Veldhoven 1 - Kadans 2 2 - 3 

Veldhoven 1 - OTTC 1 5 - 0 
OTTC 1 - Kadans 2 3 - 2 

poule 2: Kadans 1 - Veldhoven 3 3 - 2 
Irene 1 - Renata 1 5 - 0 
Kadans 1 - Renata 1 2 - 3 
Irene 1 - Veldhoven 3 3 - 2 
Kadans 1 - Irene 1 3 - 2 
Renata 1 - Veldhoven 3 3 - 2 

EINDSTAND: poule 1: 1. Ka dans 2 poule 2: 1. Irene l 
2. Veldhoven 1 2. Kadans 1 
3. OTTC 1 3. Renata 1 

4. Ve l dhoven 

FINALE: Kadans 2 - Irene 1 1 - 4 

HEREN DERDE DIVISIE 
In poule 2 was bericht van verhindering ontvangen van Belcrum 1. 
De wedstrijd werden dan ook afgewerkt in een 3-kamp . 

Uitslagen: poule 1: 

poule 2: 

EINDSTAND:, poule 1: 

Luto 1 - Renata 2 
Roosendaal 1 - Smash '70 1 
Luto 1 - Smash'70 1 
Roosendaal 1 - Renata 2 
Luto 1 - Roosendaal 1 
Smash'70 1 - Renata 2 
Irene 3 - Renata 1 
Red Star 1 - 1rene 3 
Red Star 1 - Renata 1 

1 . Roosendaal 1 
2. Luto 1 
3. Renata 2 
4. Smash' 70 1 

FINALE: Roosendaal 1 - Renata 1 1 - 4 

4 - 1 
4 - 1 
3 - 2 
4 - 1 
1 - 4 
2 - 3 
0 - 5 
5 - 0 
1 - 4 

Poule 2 : 1 . Renata 1 
2 . Red Star 1 
3. Irene 3 

3 

in 
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DAMES EERSTE DIVISIE 

Uitslagen: 

EINDSTAND: 

DAMES TWEEDE DIVISIE 
Uitslagen: 

EINDSTAND: 

GEMENGDE EERSTE DIVISIE 
Uitslagen: 

EINDSTAND: 

GEMENGDE TWEEDE DIVISIE 
Uitslagen: 

EINDSTAND: 

Veldhoven 1 - Luto 1 
Belcrum 1 - Tanaka 1 
Veldhoven 1 - Tanaka 1 
Belcrum 1 - Luto 1 
Veldhoven 1 - Belcrum 1 
Tanaka 1 - Luto 1 

1. Veldhoven 1 
2. Belcrum 1 
3. Luto 1 
4. Tanaka 1 

4 - 1 
4 - 1 
5 - 0 
4 - 1 
5 - 0 
2 - 3 

Prinsenbeek 1 - BSM 1 3 - 2 
Never Despair 1 - BSM 4 - 1 
Prinsenbeek 1 -N.Despair 1 3 - 2 

1. Prinsenbeek 1 
2. Never Despair 1 
3. B.S.M 1 

Veldhoven 1 - Flash 1 4 - 3 
TTCV/Rath 1 - Flash 1 6 - 1 
TTCV/Rath 1 - Veldhoven 1 5 - 2 

1. TTCV/Rath 1 
2. Veldhoven 1 
3 . Flash 1 

N.Despair 1 - N. Despair 2 7 0 
BSM 1 - Flash 1 3 - 4 
N.Despair 1 - Flash 1 5 - 2 
N. Despair 2 - BSM 1 0 - 7 

1. Never Despair 1 
2. Flash 1 
3. B. S. M. 1 
4. Never Despair 2 

Hartelijke gelukwensen voor de bekerwinnaars: TTCV/Rath 1, Irene 1, 
Renata l, Veldhoven 1, Prinsenbeek l, en Never Despair 1. 

Ad Peeters, 
Bekercompetitieleider. 

TRAINER GEZOCHT 

Tafeltennisvereniging De Kuub uit Eindhoven wil een aktie gaan starten om 
meer jeugdleden te werven. 
Trainingen worden gehouden in de zaal aan de Vestdijk 40 (souterrain), te 
Eindhoven. Telefoon: 040 -454067 . 



Voor de opvang van de jeugd en het geven van training wordt gezocht naar een 
enthousiaste TRAINER. Trainersdiploma is niet noodzakelijk. 
Hebt u hiervoor belangstellling, neem dan contact op met het bestuur van 
De Kuub. 
Contactpersoon: Victor Hertog, Busweg 30, 5632 PM Eindhoven. 
Telefoon na werktijd: 040 - 421365. 

UIT DE CLUBBLADEN 

De redactie is erg blij met alle clubbladen die we ontvangen. Bij het lezen 
vallen wel altijd een aantal zaken op. Met name het grote aantal taalfouten 
tegen onze Nederlandse taal. Achter "ik" hoort de stam, maar "ik vindt" zie 
je vaker dan "ik vind". Ook het verkeerd schrijven van bepaalde woorden valt 
op. Zo zie je regelmatig "intervieuw", maar het is "interview" (zonder u 
dus). Ook "barbecue" is moeilijk. Het wordt regelmatig met een q geschreven 
i.p.v. met een c. Let daar eens op clubbladredacties; uw blad wordt er een 
stuk fraaier door. 
Laatst ontving ik een bandje dat om een clubblad gezeten moet hebben, echter 
zonder het clubblad zelf. Volgens de PTT was het blad kwijtgeraakt omdat het 
bandje met het adres niet goed vast zat. Wilt u daar op letten? 

Een delegatie van ttv Veldhoven is naar Polen geweest. De kooplust kon ge
stild worden door de lage (zwarte) koers van de zloty, maar het bevredigen 
van de danslust werd door de Polen zeer argwane n d bekeken . Getafeltennist 
werd er ook (zonder enig succes) en gelukkig voor de Nederlanders nog ge
voetbald. En dat ging beregoed. Rare jongens, he , die tafeltennissers. 

Een 12 man/vrouw sterke J . E . E . P . delegatie vert r ok rond de Paasdagen uit 
Vught met als bestemming het Engelse Heastings . Behalve wat toeristische 
uitstapjes werd er deelgenomen aan een toernooi . De sfeer was echter zo 
goed, dat het sportieve gebeuren bijzaak was en de uitslagen zijn dan ook 
spoorloos verdwenen. Een leuke tafeltennisuitwisseling, maar volgende keer 
toch een opschrijfboekje meenemen. 

In het jubileumnummer van "Service " , het clubblad van ttv Tanaka uit Etten
Leur een historisch overzicht. Wist u overigens dat de naam Tanaka de naam 
is van de Japanse wereldkampioen tafeltennis uit 1955 en 1957? 

In "Balcontact" van ttv Son en Breugel staan altijd heel interessante op de 
gezondheid gerichte artikelen . Deze keer over sportgezondheid, ontleend aan 
een folder van NISGZ. Misschien wel interessant voor andere clubredacties. 

En ook in "Irene-Sirene" van ttv Besbo-Irene te Tilburg een gezondheidsar
tikel. Het gaat over warming-up en cooling-down. Het is ontleend aan de 
werkmap tafeltennis van N.K.S. Verder informatie over SMA, het Sport Medisch 
Adviescentrum, waar u terecht kunt voor onderzoek, advies of informatiemate
riaal op sportmedisch gebied. 

De leden van ttv Het Markiezaat 
avondvierdaagse. En tegen betaling 
medaille ook. 

uit Bergen op Zoom konden meedoen aan de 
van 5, - - kregen de deelnemers nog een 

In de keuken van J .C.V. te Vught zitten muizen die gevoerd worden met 
"Mars " . Ze zijn zelfs zo aktief dat de muziekcassettes spontaan verdwijnen. 
Er worden er al 6 vermist of zou dat een andere oorzaak hebben? 

De leden van ttv Luto uit Tilburg zijn op 3 
de drielandenontmoeting in Aken geweest. We 
in de volgende uitgave van "Luto-nieuws". 

en 4 juni met een grote bus naar 
zijn benieuwd naar het verslag 
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TTV OTTC/CT-Holland uit Oss heeft onlangs weer een rikavond gehouden. We 
zijn benieuwd of de gevestigde orde wederom met de prijzen is gaan lopen. 
TTV Kadans uit Best heeft een boxershorts modeshow gehouden. We ziJn erg 
benieuwd naar het verloop van zo'n avond en misschien is er in het volgende 
clubblad wel plaats voor een fotootje. 

In het clubblad van ttv Bladel iandacht voor het onderhoud en de levensduur 
van rubbers. Uit diverse tests is gebleken dat de levensduur van rubbers 
voor een belangrijk deel door het onderhoud wordt beinvloed. Diegene die 
bijvoorbeeld zijn rubbers steeds afveegt aan zijn ruwe kleding, vernielt als · 
het ware de stroeve toplaag. Hierdoor worden Spin en Controle uiteraard na
delig beinvloed. Het schoonmaken kan met lauw water en een propje watten. 
Het beste is de rubbers "aan de lucht" te laten drogen. 

TTV A.T.T.C. 1 77 te Aarle-Rixtel heeft voor een recreantenteam in de najaars
competitie een bus gecharterd die dienst gaat doen als rijdend fysiothera
peutisch centrum Het is maar goed dat de verplichte sportkeuring is afge
schaft, want anders zou het wel eens verspilde moeite geweest kunnen zijn. 

TTV Waalwijk is eigenaar geworden van het tafeltenniscentrum aan de Hertog 
Janstraat. Directe veranderingen t.a.v. contributie en gebruik heeft deze 
transactie niet. Wel gaat de centrale verwarm~ng in de zomermaanden vervan
gen worden. Al met al is het voor het bestuur wel een reden om het jaarfeest 
extra aandacht te geven. 

TTV TTCV/Rath te Veghel 
markt "Veghel ontvangt". 
worden. De oude tafels 
spel en een dartspel. Ik 

heeft een plaats gehuurd op de jaarlijkse vlooien
Met het verdiende geld zal het clubhuis opgeknapt 
en stoelen worden vervangen door een tafelvoetbal
vraag me wel af waar je nu op moet gaan zitten. 

De leden van ttv Stiphout te Helmond zijn in het 
Hattorf geweest. In "Kluts" staan de belevenissen 
dat ook dit uitstapje een waar feest is geweest. 

Pinksterweekeinde naar 
vermeld, waaruit blijkt 

En bij ttv Unicum te Geldrop ging het uitstapje naar St. Cyr l'Ecole in de 
buurt van Parijs. Uit "Krabbeltjes" blijkt dat er behalve de toeristische 
attracties in Parijs ook nog getafeltennist werd. Echt ver kwamen de 
Geldropnaren niet, maa r plezier was er voldoende. 

Een delegatie van ttv Hotak'68 uit Hoogerheide heeft met carnaval de top 12 
in Charleroi bezocht. En dat kunnen ze ook in Belgie vieren. "Per ongeluk" 
raakten de 7 Hotaknaren erin verzeild, maar erg vonden zij dat niet. 

TTV Belcrum uit Breda is met 6 seniorenteams te gast geweest bij ttv Gevaert 
in Mortsel bij Antwerpen. We wachten nog op het verslag van dit gebeuren in 
het volgende clubblad. 

Het gezinstoernooi bij ttv T.C.S. te Steenbergen is weer een succes gewor
den. De jongste jeugd bleek wel over zeer talentvolle ouders te beschikken, 
maar helaas ook erg ongetraind. Om dat te ondervangen werd gespeeld in twee 
klassen. 

De redactie van "Shot", het clubblad van TTV Victoria te Breda zit met een 
levensgroot probleem. Het ontbreekt ze aan een redelijke typemachine. En 
toch is het niet geschreven en wel leesbaar. Ra ra hoe kan dat ? Het zal wel 
een redactionele crisis worden. 
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