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jaargang 38 nummer 10 december 1989 

VAN DE REDAKTIE 

Het meest opzienbarende tafel tennisnieuws kwam op maandag 13 november via 
AVRD's sportpanorarna. In dat programma een portret van Bettine Vriesekoop 
met aandacht voor haar Italiaanse tafeltennisavontuur. Ze maakte daar ook 
bekend zich weer beschikbaar te · stellen voor het Nederlandse team. Een 
verrassende ontwikkeling die nogmaals aantoont hoe bezeten Bettine van het 
tafeltennisspelletje is. 
Maar er was meer nieuws. De Bondsraad besloot de contributie met f4,= per 
competitiegerechtigd seniorlid te verhogen en met fl,60 voor elk jeugdlid. 
Verderop leest u er meer over. 
De redaktie was ook bij Budilia in Budel dat het 40-jarig bestaan vierde. 
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TTV BUDILIA VIERDE 40-JARIG JUBILEUM 

Zê!terdag 18 november vierde ttv Budilia het 40-jarig bestaan. De Budelse 
vereniging werd op 28 november 1949 opgericht door Adriaan de Iaat. Huub van 
Winkel, Sjef van Winkel en Sjef Verhees en onmiddellijk meldden zich 31 
leden aan. Voorafgaand aan die oprichtingsvergadering waren er al tafelten
nisaktiviteiten in Budel, want al vanaf 1939 werd er in het schildersatelier 
van Huub van Winkel door een vaste vriendenclub gespeeld. Daar stonden twee 
tafels en bovendien was het een onbnoetingsplaats voor de Budelse jeugd. 
Vanaf 1949 was er dus een officiële vereniging die, omdat niemand een 
originele naam wist te verzinnen 'Zonder Naam' heette. In februari 1950 werd 
dit 'Klophouters', maar orrdat een Engelse naam interessanter klonk, werd dat 
'Kncx::kwcxxls'. Pas in maart 1952 werd gekozen voor 'Budilia', een oude 
middeleeuwse naam voor Budel. 
De eerste jaren waren louter trainingsj aren. Gespeeld werd in zaal Schepens, 
maar eind 1952 volgde een gedwongen verhuizing naar het Parochiehuis. De 
gemengde trainingsavonden, voor die tijd iets heel bijzonders, bleven 
gehandhaafd, hoewel de geestelijkheid zich hier behoorlijk aan stoorde. 
J:X:XJr overbezetting van het Parochiehuis volgde op 1 januari 1955 weer een 
verhuizing, nu naar zaal Jos DJisters. Hier kwam Budilia pas tot bloei en in 
dat jaar werd aansluiting gezocht bij de NITB, afdeling Limburg. 
Het jaar 1956 werd een van de succesvolste voor ttv Budilia. J:X:XJr het winnen 
van promotiewedstrijden ging het eerste team naar de derde klasse. Bij dit 
succes hoorde een eerste echte tafeltennistafel, ter vervanging van het blad 
op twee schragen. Om aan het benodigde geld te komen werd de geplande 
feestavond achte:rwege gelaten en samen met het geld dat verdiend werd met 
het verzamelen van Persilernmertjes kon er een tafel aangeschaft worden. 
Een jaar later was er weer feest, toen het eerste team kampioen werd in de 
derde klasse. 
In 1960 volgde er opnieuw een gedwongen verhuizing, nu naar zaal De 
Wielerbaan . Dat was geen succes . Te pas en te onpas werd Budilia buiten 
gesloten o . a . vanwege bruiloften en partijen. Langzaam zakte de vereniging 
weg en een half jaar lang konden er zelfs geen trainingsavonden meer 
gehouden worden . Voor competitiewedstrijden kon in 1961 teruggekeerd worden 
naar zaal DJisters , die door de nieuwe eigenaar was orrgedoopt in •Bellevue. 
Op 1 januari 1962 telde de vereniging nog ma.ar 26 leden, ma.ar met ingang van 
het seizoen 1962-1963 kon er weer getraind worden en wel in zaal Bellevue. 
Er kwam een juniorenafdeling onder leiding van de 15-jarige Harrie van der 
Steen, de huidige voorzitter van ttv Budilia. Een officieel bestuur was er 
toen niet meer en het voortbestaan van de vereniging heeft aan een zijden 
draadje gehangen . Maar ook die moeilijke periode werd langzaamaan ove:rwon
nen, dankzij met name Harrie van der Steen, Adriaan Schellekens, Jan van 
Seggelen en Pierre Looijmans. In die periode (1964) werd overgestapt naar de 
afdeling Brabant. 
Vanwege de aanleg van een kegelbaan in Bellevue moest er opnieuw verhuisd 
worden. Terug naar het Parochiehuis en dat was een probleem. Alvorens 
gespeeld kon worden moest er een kabel gespannen worden waaraan lampen 
werden opgehangen . Daarna moesten de tafels uit een rarrnnelhok gehaald worden 
en op schragen en balken worden gelegd. Het kwam regelmatig voor . dat er 
tijdens het tafeltennissen iemand door de vloer zakte, want slechts het 
meest noodzakelijke onderhoud werd door het parochiebestuur uitgevoerd. 
Halve:rwege de avond ging het luik open en kon er bij de beheerder drank en 
snoep gekocht worden. 
Leden waren er nog maar 7 . De echte kentering kwam in 1966 . Er kwam weer een 
bestuur , de clubkleuren veranderden van blauw in zwart en het nieuwe 
clublokaal werd de Bongo Bar. Nieuwe leden kwamen en voor het eerst werd een 
trainer aangetrokken in de persoon van Herrna.n Posno, de vader van de bekende 
:Eddy Posno. Hij werd betaald uit allerlei akties die nodig waren om de 
clubkas aan te vullen. 
In 1968 verscheen het eerste clubblad, gerraakt met behulp van een oude 
stencilmachine. Om die te betalen moesten er ook weer allerlei akties 
gehouden worden, zoals het verzamelen van oud papier . 
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In 1970 was er opnieuw een verhuizing. Het Parc:x:::hiehuis werd verbouwd tot 
Gemeenschapshuis en voor ttv Budilia was er geen plaats meer. Vandaar de 
overstap naar zaal De Bonte Os, waarvan de eigenaar de club ook in nieuwe 
rcx:le shirts stak. 
Vanaf die tijd ging het goed met Budilia, ook op ander gebied. In 1971 werd 
aan de carnavalsoptc:x:::ht deelgenomen, in 1972 was er voor de tweede keer een 
bezoek van de DJitse vereniging Marktbergel aan Budel en de jeugd ginq op 
kamp in 'Ihilff bij luik. In 1974 werd er een autorally georganiseerd en in 
1975 was er weer eens een ve:rtmizing. Nu naar het bovenzaaltje van de 
sporthal die dat jaar gereed kwam . Daar groeide Budilia en in 1978 werd 
besloten naast de sporthal ook de kerk aan de Cranendoncklaan te huren. Dat 
was geen ideale situatie, vandaar dat er vanaf 1979 concrete plannen werden 
ontwikkeld om te komen tot een eigen home . In eerste instantie was er geen 
medewerking van de gemeente. Toch werd het idee niet weggegooid, want toen 
in november 1983 de N'ITB de kerk afkeurde als speelaccommodatie waren B & W 
van Budel wel bereid om 250.000 gulden te reserveren. Na allerlei plannen 
ingediend te hebben kwam Budilia in 1987 tenslotte terecht in het verbouwde 
gemeenschapshuis De Borgh, waar ze praktisch gezien de beschikking heeft 
gekregen over een eigen accorrrrnodatie. De hal is geen eigendom, maar Budilia 
kan er ten allen tijde over beschikken. 
Anno 1989 is ttv Budilia een bloeiende vereniging. Door de eigen ruimte was 
er eindelijk plaats om allerlei nieuwe aktiviteiten te ontplooien, zoals het 
regionale welpentoernooi, het ontvangen van buitenlandse verenigingen, de 
afdelingsrneerkarnpen, de start van sport overdag, het familietafeltennis op 
zondagmorgen, het Recreantentoernooi, de organisatie van het NKS-toernooi en 
het Taptoetafeltennistoernooi. 
Zonder de andere 140 leden te kort te willen doen, willen we tot slot met 
name de belangrijkste steunpilaren van de jubilerende vereniging, Harrie van 
der Steen, Adriaan Schellekens, Pierre I..ooijmans en Math van Seggelen 
feliciteren met deze mijlpaal . 
De redaktie hoopt over 10 jaar weer aanwezig te kunnen zijn op het gouden 
jubileum. 
Nog vele jaren! 

Johan Heurter. 

ONDERSCHEIDINGEN BIJ BUlllLIA 

Tijdens de zeer druk bezc:x:::hte receptie van ttv Budilia ZlJn twee leden 
nadrukkelijk in het zonnetje gezet. Als ad-interim voorzitter mocht Raymond 
Gradus namens de afdeling Brabant Harrie van der Steen en Adriaan Schelle
kens de versierselen opspelden behorende bij hun opname in de ereraad in 
zilver. 
Beiden ontvingen de onderscheidingen voor hun al meer dan 25-jarige verdien
ste voor ttv Budilia en voor hun andere aktiv.iteiten in de tafeltennissport. 
Ook reikte Gradus de plaquette voor de vereniging uit. 
Maar voor Harrie van der Steen was dat nog niet alles. Vanwege zijn .enorme 
stimulans voor de jeugd reikte Jan Hoogers hem, namens de N.K.S. de 
bondsspeld en oorkonde uit en was er voor de vereniging een wandschild. 
Namens de landelijke bond voerde vice-voorzitter Ton van Happen het woord en 
was er een zeer fraai bloemstuk. 

Johan Heurter. 



WIM SCHUURMAN ERELID N.T.T.B. 

Wim Schuunnan, voorzitter van de Tilburgse tafeltennisvereniging Besbo/Ire
ne, is op de bondsraadsvergadering van 11 november benoenrl tot erelid van de 
N.T.T.B. Schuunnan nam daar tevens afscheid als actief lid van de borrl. Hij 
is het vijftiende erelid in de 54-jarige geschiedenis van de N.T.T.B. 
De 49-jarige Wim Schuunnan was vanaf 1970 actief voor de N.T.T.B. Tot 1974 
zat hij in de scheidsrechtersconnnissie. Van 1976 tot 1985 naakte hij deel 
uit van de SIX'rtcornmissie en van 1976 tot en met zaterdag was hij internati
onaal secretaris van de borrl. Daarnaast was Schuunnan in het begin van de 
jaren tachtig chef d'equipe van de Nederlandse jeugdploeg en hield hij zich 
recentelijk bezig met het rapport ledenwerving en ledenbehoud en het 
niarketingbeleid. 
De N.T.T.B. looft verder met name zijn inspanningen voor Besbo/Irene, 
waarvan Wim Schuunnan sinds 1981 voorzitter is. Onder zijn leiding groeide 
de vereniging uit tot de grootste in Nederlarrl. 
Het is in de geschiedenis van de N. T.T. B. nooit eerder voorgekomen dat 
ieniarrl rechtstreeks tot erelid werd gekozen. Nonna.al gesproken komen alleen 
leden van verdienste daarvoor in aanmerking. 
Wim Schuunnan had zelf ook verwacht lid van verdienste te worden: "Als ik 
eerlijk ben virrl ik het toch wel leuk. Een aantal jaren geleden zou ik 
gezegd hebben: wat moet ik met al die lintjes. Met het vorderen van de 
leeftijd verarrlert je mening hierover kennelijk. Ik stop nu bij de borrl, 
naar zeker niet bij de club. Het werk voor de N.T.T.B. werd me teveel. Het 
werd meer en meer een opgave voor me, dus heb ik in februari mijn vertrek 
aangekorrligd." 
Eerder dit jaar werd Wim Schuunnan ook al lid van verdienste van de 
Nederlandse Katholieke Sportfederatie. 

CONTRIBUTIEVERHOGING 

Na een zeer lange zitting heeft de Borrlsraadsvergadering op 11. november 
besloten de contributie voor de corrpetitiespelers op jaarbasis met 4 gulden 
per persoon te verhogen. Voor jeugdleden bedraagt de verhoging f 1, 60 per 
jaar. De verhoging is nodig om de plannen inzake niarketingbeleid en topsport 
te kunnen betalen. 
De borrlsraad heeft lang gepraat over de verhoging. Het hoofdbestuur stelde 
f 5, = voor senioren en f 1, 60 voor j eugdleden voor. Dit geld is nodig om 
meer aandacht en faciliteiten voor de topspelers te kunnen realiseren, een 
sterkere professionalisering door te voeren en om meer aktiviteiten voor de 
leden te kunnen ontplooien. Echter, met de contributieverhoging wordt 
f 106.000 binnengehaald. Voor de realisatie van de diverse plannen is 
f 340. 000 nodig. Het wachten is dus op een sponsor die de rest binnen 
brengt. 
De borrlsraad ging niet zorrler slag of stoot accoord met de contributiever
hoging. Diverse afdelingen hadden amerrlementen ingediend. 
Zo ook de afdeling Brabant. 
Het voorstel van onze afdeling was om de lasten te leggen bij de spelers 
c.q. verenigingen die het meeste profiteren van het topsport- en niarketing
plan. Dat zijn de landelijk spelende verenigingen, die meestal ook over meer 
financiële middelen beschikken door de inbreng van sponsors. De invulling 
van dit idee zat hem in het heffen van teamrechten voor de landelijk 
spelende teams. Voor de eredivisie heren zou dat f 600,= per team zijn, voor 
de le divisie f 300,= en dan afloperrl naar f 100,= voor een 4e divisieteam. 
Bij de dames zou het lopen van f 300,= naar f 50,= en elk jeugdteam zou 
f 40,= moeten betalen. In totaal zou dit f 51.240 ,= opleveren. 
Er was echter geen steun voor het Brabantse voorstel. Met als motivatie dat 
de regelgeving voor zoiets ontbreekt werd het -afgewezen, naar niet defini
tief verworpen. In het kader van de herstructurering wordt dit idee nogniaals 
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Wel werd aangenomen het amendenent van de afdeling Den Haag, waar ook 
Brabant iooe instem:le. Dat bestond uit het laten vallen van de administra
tieve assistentie van de nieuw aan te stellen staffunctionarissen, hetgeen 
een besparing oplevert van f 24.000,= . En verder natuurlijk de tenslotte 
aangenomen contributievernoging. 
Het is nu afwachten of het hoofdbestuur er in slaagt de diverse plannen te 
realiseren. Maar de verenigingen kunnen natuurlijk ook meewerken om het 
ledental te laten stijgen. Bijvoorbeeld door alle leden op te geven aan de 
bond. Want alleen dan kan de concurrentiepositie van de tafeltennissport 
vergroot "WOrden. 

BESPREKING TECHNISCH WERK 

Zoals iedereen had kunnen vernenen uit de ''Mixed" van oktober en uit de 
aankondiging uit "rorrl de tafel", was er 30 oktober j .1. een bespreking over 
technisch werk en gelukkig m:::igen we zeggen dat Brabant de stijgende lijn 
tepakken heeft, want waren er bij de bespreking van het narketing- en 
topsportplan slechts 9 verenigingen, nu waren dat er al 11. 

Niettemin kunnen we vaststellen dat er met de aanwezigen veelal op een 
positieve basis van gedachten is gewisseld hoe we verder rroeten met het 
technisch werk binnen onze afdeling, belangrijk daarl>ij is te weten welke 
oorzaken er ten grorrlslag lagen aan het niet goed funktioneren van dat 
technisch werk op afdelingsniveau en hoe dat in de toekomst voorkomen kan 
worden. 

Hoofdzaken van het minder goed funktioneren van het technisch werk in de 
afdeling: 

- Funktionaris technische werk binnen het A.B. is door allerlei 
oorzaken niet in staat om daadwerkelijk richting en leiding te geven 
aan het technisch werk binnen de afdeling. 

- Medewerking van betrokken verenigingen is niet of nauwelijks 
aanwezig. 

- IXx::>rdat afdelingstraining gegeven werd door trainers van verenigin
gen, met iooestal goede accommodaties en m:::igelijkheden op trainingsge
bied binnen die vereniging, ontstond er een niet gewilde zuigkracht 
naar de vereniging van de afdelingstrainer. 

Dit wetende deed het Afdelingsbestuur bij monde van Raymond Gradus het 
volgende voorstel: 

- trainingen op afdelingsniveau zijn bestenrl voor de doelgroep 
pupillen/welpen. 

- trainingen worden alleen 's zondags gehouden. 
- trainingen zullen roulerend in de diverse zalen plaats virrlen. 
- verenigingstrainers zullen bij deze trainingen betrokken worden. 

Dit voorstel kon alleen maar uitgevoerd worden, als er van de aanwezigen 
enige mensen bereid zouden zijn om de koördinatie te verzorgen. 

In de discussie die daarna volgde bleek al snel, dat dit voorstel niet het 
idee was van wat de aanwezigen zich voorstelden met betrekking tot technisch 
werk in de afdeling. 

De algemene kritiek wordt in de volgende punten samengevat: 



- D.::>elgroep is veel te klein, zcdra men de pupillen leeftijd voorbij is 
valt men in een gat. 

- Zonder technische funktionaris is het A.B. die op de juiste wijze 
richting kan geven en een stukje beleid kan invullen, maar in ieder 
geval de koördinatie kan doen, moeten we niet beginnen. 

Tevens werden de volgende suggesties aangedragen: 

- Maak kleinere regio's 
- Prestatie hoeft niet op de eerste plaats te staan. 
- Stem oefenstof af met de trainers van verenigingen voordat men op 

afdelingsniveau training gaat geven. 
- Zorg voor een dusdanige kwaliteit en kontinuïteit dat ieder jeugdlid 

het een eer vindt om aan de afdelingstraining te mogen meedoen. 
- Breng het technisch werk onder de aandacht van de verenigingen op 

regio vergaderingen, zooat ook de overige 90% van de verenigingen 
zich betrokken zullen voelen bij het technisch werk van de afdeling. 

- Enige jaren geleden is er een beleidsplan gemaakt voor het technisch 
werk, nuttig zou zijn dat nCXJ eens te bestuderen. 

Nadat de twee afgevaardigden van het A.B. de aanwezigen nCXJTilêlals duidelijk 
hadden gemaakt, dat met de huidige bezetting binnen het A.B. niemand dit er 
maar even bij kan doen en daar het technisch werk ook niet bij gebaat zou 
zijn, werd tot het volgende besloten: 

Een werkgroep bestaande uit 
Mieke Bovenlander ttv Wil van Zoelen 
Sjoerd Baarda ttv Never Despair/Besbo Irene 
Arie Dam ttv Vice Versa'51 
Rob Zwartjens ttv T.T.C. Eindhoven 

en voor het A.B., totdat een techn. funktionaris 
gevonden is, Guus van Woesik, zal een voorstel maken 

hoe, 
voor wie, 
waar, 
door wie, 
op welk tijdstip, 

er training gegeven zal worden op afdelingsniveau. 

D.Jidelijk is in ieder geval wel geworden op deze avond, dat we elkaar nooig 
hebben als we wat willen bereiken en dat vanuit een positieve basisgedachte 
er heel wat mogelijk kan zijn. 

Gaarne hadden we u allen bericht dat er een nieuwe man of vrouw gevonden was 
voor het technisch werk binnen het A.B. Helaas, op deze vergadering waren 
er geen kandidaten. 
Mocht u nadere infonnatie willen over deze funktie, dan kunt u kontakt 
opnemen met Raymond Gradus. 

Iedereen dankend voor hun aanwezigheid en de positieve bijdrage besluit de 
waarnemend voorzitter R. Gradus deze bijeenkomst. 

Namens het Afdelingsbestuur, 

Jan van Toor A.C.L. 

6 



NK SENIOREN IN DEN BOSCH 

Op zaterdag 16 en zondag 17 december ZlJn de Nederlandse tafeltenniskam
pioenschappen in sporthal De Maaspoort in Den Bosch. Grote favoriet is 
natuurlijk Paul Haldan, maar er liggen kapers op de kust. Zoals b.v. de drie 
gebroeders van Spanje, Bart van Haren, Danny Heister en Gerard Bakker. Of 
zou de Tilburger Frank Boute kans maken? Hij treft Haldan waarschijnlijk in 
de kwartfinale. 
Bij de dames is Miriam Kloppenburg de te kloppen vrouw. Het meeste gevaar 
voor haar komt waarschijnlijk van Gerdie Keen. Patricia de Groot zal het 
moeilijk.er he.bben. Zij is nog steeds herstellende van de ziekte van Ffeiffer 
en het is de vraag of ze al weer op het niveau terug is wat nodig is om 
Kloppenburg te verslaan. De an::lere twee Brabantse kanshebbers, Marlies 
Somers en Emily Noor, ontmoeten elkaar waarschijnlijk in de kwartfinales. 
Wilt u weten hoe het een en an::ler afloopt en daarbij genieten van toptafel
tennis, kan dan zelf naar Den Bosch. De prijzen zijn heel redelijk. 
Op zaterdag mag alle jeugd tot 16 jaar gratis naar binnen. Senioren betalen 
aan de zaal f 5,= en in de voorverkoop f 4,=. 
Op zondag betaalt de jeugd f 2,50 en in de voorverkoop f 2,=. Voor volwas
senen is dat f 7,50 en f 6,= in de voorverkoop. Een passepartout kost f 10,= 
aan de zaal en f 8,=. in de voorverkoop. 
U kunt aan die voorverkoop kaartjes komen door te bellen met Ton Jo:ng-enelen, 
076-652227. 
Als u voor zaterdag belt, liggen de kaartjes klaar bii de kas~-

TAPTOETAFELTENNISTOERNOOI 

OVeral in onze afdeli:ng- zijn nu weer veren1gi:ng-en druk bezig met het 
o:rganiseren van hun deel van het Taptoetafeltennistoernooi. OOk dit jaar is 
het aantal o:rganiserende verenigi:ng-en gegroeid, van 28 in 1988 naar 30 in 
1989. 
Natuurlijk hopen we nu al dat dat er in 1990 weer meer zullen zijn, om nog 
meer jeugd direkt met de tafeltennissport kennis te kunnen laten maken. 
Voor verenigi:ng-en die erover denken om in 1990 mee te doen, is het nu de 
tijd om hun licht op te steken bij een verenigi:ng- in de buurt, die ook dit 
jaar al meedoet. 
Voor namen en adressen van deelnernerrle verenigi:ng-en kun je bij mij terecht. 

cees van Roc:>serxiaal 
Geldrop 
tel. 040-853547 

DONAUWÖRTH KEGELT HOTAK UIT EUROPACUP 

Het Westduitse D:>nauworth bleek zaterdag 28 oktober een maatje te groot voor 
de tafeltennissters van Hotak. 
In het Europacup-duel tussen beide ploegen bleek de thuisspelende Dlitse 
ploeg met 5-2 te sterk voor de ploeg uit Hoogei:heide. 

In een prachtige maar slecht bezette sporthal begonnen D:>nauworth en Hotak 
aan hun Europacup-duel. 
De opstelli:ng- van Hotak was zo gekozen dat Marlies Somers als eerste haar 
drie wedstrijden zou moeten spelen, daarmee de kans behoudend op een uitslag 
beter dan 5-0. 
D:>nauworth bleef niet achter en koos voor ervari:ng- door Elke Schall, het 16-
jarig talent, op de reservebank te zetten en Puschmann in de ploeg op te 
nemen. Dat was precies zoals Somers vooraf had voorspeld. 
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Silvia Specht tegen Monique Schoone was het openingsduel. De ervaring won 
met 21-12 en 21-12 zonder dat gezegd kon worden dat Schoone werd wegge
speeld. Nicole Puschmann opende zeer sterk tegen Somers 21-6. Tactisch erg 
goed overwon ze zichzelf en Puschrnann 19-21, 17-21. 
Zoals de meeste Europese tafeltennissters had ook Henny Heeren problemen met 
de Chinese service. Tegen cao-Jenhua, met 21-10 en 21-14, was Henny een 
ervaring rijker en stond Donauworth op 2-1. Nog een keer zou Hotak op 
gelijke voet komen door toedoen van Somers tegen Specht. 
Hotak stond op 2-2 en dat was meer dan gehoopt. Ook Monique Schoone mocht de 
kracht van cao-Jenhua ervaren. 21-7 en 21-6 zijn cijfers die voor zich 
spreken. Donauworth zou zelfs uitlopen tot 4-2 omdat na een incident in de 
wedstrijd tussen Heeren en Puschrnann bij de stand 10-0 de scheidsrechter 
niet van zins was een fout zijnerzijds te corrigeren. Heeren was duidelijk 
uit haar concentratie en verloor de beslissende derde game met 21-13. Er had 
beslist meer ingezeten dan de 9-21, 21-18 en 21-13 nederlaag. 
Hotak leefde nog bij de stand 4-2 toen iedereen eens goed ging zitten voor 
het duel tussen cao-Jenhua en Marlies Somers . Somers vocht met een mentali
teit om jaloers op te zijn, maar de klasserijke Chinese won met 21-8 en 21-
14. Donauworth bekert door de 5-2 zege verder en het zal niemand verbazen 
als de Europacup bij dit team terecht komt. 
Hotak heeft zich waardig verdedigd. Dat was ook de mening van de twee 
coaches Jan van Elzakker en Jaques Tempelaars. Men was gegaan voor individu
ele succesjes en die zijn behaald. De Hotak-vrouwen waren tevreden en 
bedankten de supporters die de ruim 700 km lange reis hadden meegemaakt voor 
hun steun. 

NIEUWS IN HET KORT 

De start van het taptoetafeltennistoernooi is dit jaar bij Never Despair in 
Den 
Bosch op woensdag 27 december. 

De regiovergaderingen zijn in 1990 op 
15 januari in West-Brabant 
17 januari in Den Bosch 
18 januari in Eindhoven 

UIT DE CLUBBLADEN 

De redaktie ontving twee nieuwe clubbladen en wel van ttv Rotac'82 uit Ros
sum en ttv Fijnaart. 
De redaktie van het nieuwe Rossumse clubblad heeft wel een erg dikke uit
gave, maar hierin is tevens het gehele competitieschema afgedrukt. Januner 
dat op het moment van verschijnen de competitie al halverwege was. Ook is er 
nogal gekopieerd uit andere bladen (o.a. de Mixed). Dat is natuurlijk niet 
verkeerd, want goede artikelen moeten onder de aandacht van zoveel mogelijk 
mensen komen. Maar toch moet een clubblad iets uitstralen van wat er leeft 
binnen de vereniging. En dat moet nog komen, maar het is ook pas het eerste 
nummer. Succes redaktie. 
Het clubblad van TIV Fijnaart beleeft een wederopstanding, want ook van 
maart 1985 tot mei 1986 was er een blad. Deze nieuwe uitgave bevat hoofdza
kelijk wedstrijdverslagen en de redaktie is waarschijnlijk druk zoekende 
naar andere artikelen. Succes daannee . 

TIV Son en Breugel organiseert op zondag 31 december, oudejaarsavond dus, 
een oliebollentoernooi. Die oliebollen zullen er wel in gaan, maar of er 



voldoerrle belangstelling is op die avond voor een tafeltennistoernooi zou ik 
toch wel graag eens horen. 

TI'V OITC/CT Holland uit Oss heeft een nieuwe voorzitter. Adri van der 
Heijden volgt Nico van Erp op die 33 jaar bestuurslid is geweest, waarvan de 
laatste 13 jaar voorzitter. VArnNege de vele verdienste voor de Osse 
vereniging is Nico van Erp benoenrl tot "lid van verdienste", het eerste lid 
dat dit overkomt bij arre en dat bij een vereniging die haast 50 jaar 
bestaat. 

TI'V ATIC '77 te Aarle-Rixtel organiseert elke woensdagmiddag een tafelten
nisinstuif voor de plaatselijke jeugd. Onder deskundige leiding worden er 
wat tafeltennisspelletjes gedaan en kan er vrij gespeeld worden. De eigen 
leden mogen gratis meedoen, niet-leden betalen f 1,= per keer. 

TI'V Tanaka uit Etten-Leur heeft aan de onlangs gehouden open dag weer 7 
nieuwe leden overgehouden. Daaronder was ook de plaatselijke wethouder. Maar 
Tanaka blijft doorgaan met akties om aan nieuwe leden te komen. Zo werd eind 
november in een hele wijk een aktie gehouden. Hoeveel nieuwe leden dat heeft 
opgeleverd is ons nog niet bekend. 

TI'V Never Desoair in Den Bosch schaft een computer aan. Voor wie en wat 
ermee gedaan gaat worden vertelt "Endeetje" niet, maar gezien de wijze 
waarop de meeste clubbladen gemaakt zijn, zal de redaktie er niet ongelukkig 
mee zijn. 

TCS heeft in Steenbergen te maken gehad met een inbraak waarbij radio en 
magnetron verdwenen. 
Voor een nieuwe radio is gezorgd maar in " 't dropshotje" worden alle leden 
opgeroepen een bijdrage te storten op de rekening van T.C.S. voor de 
aanschaf van een nieuwe magnetron. 

Bij TI'V Stiphout uit Helmond wordt de voorzittershamer ook overgedragen. Jan 
van Melick heeft zich reeds teruggetrokken en zijn opvolger wordt waar
schijnlijk Elisio Baptista die ook al tot de ledenvergadering in het voor
jaar van 1990 het voorzitterschap zal waarnemen. 

De redaktie van "Toffelproat" van ttv Veldhoven heeft veel verwachtingen van 
de nieuwe copybus. De bus is lekker groot, dus er kan volop copy in. Nu 
afwachten of het gebeurt. 

TI'V Kadans te Best blikt nogmaals terug op de festiviteiten rond het 25-
jarig jubileum. Het is zeer gezellig, leuk, goed, etc. geweest. Voorzitter 
Wil v.d. Bragt geeft dan ook een pluim aan alle leden die de viering 
onvergetelijk hebben gemaakt. 

Ook I.uto in Tilburg heeft een nieuwe voorzitter. Wil de Kort is opgevolgd 
door René v.d. Weegen. Vanwege het vele werk dat I.uto opslokt en de drukte 
privé en op zijn werk heeft Wil de Kort zijn voorzitterschap opgegeven. De 
Kort is sinds 1967 actief in het kader van ttv I.uto. 
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Datum dag plaats 

16-12 za Sporthal Maaspoort 
Den Bosch 

17.-12 zo 
23-12 za 

30-12 za Westerbork 

----- - - -----

evenement deelname 

Nederlandse Kampioenschappen Sen. A 

Nationale C meerkampen sen. C 

Jeugdtoernooi jeugd 

organisatie / inlichtingen 

C.T.W./T. Willems 
Tuindersweg 17 
5738 BJ MARIAHOUT/LIESHOUT 
H. Hommes Zuiderweg 17 
9621 BK SLOCHTEREN 
tel: 05982-1419 
P. v.d. Akker . Boerkamp 48 
9431 HW WESTERBORK 
tel: 05933-31607 

========================================================================================================================= 

JANUARI 
============================================================================~============================================ 

13-01 za City Sporthal Brabantse Kampioenschappen basis leden TTV Stiphout 
14-01 zo Watermolenwal 14 

Helmond 
21-01 zo Nat. A meerkampen Sen. A J. v.d. Munnik 

1/4 finale Lokomotiefstr. 56 7331 AC 
APELDOORN 055-414492 

20-01 za De Vijfsprong The Back Hands 1990 jeugd A. de Rijk, Dahliastraat 17A 
Kozijnehoek 21 4 711 ES St. WILLEBRORD 

21-01 zo Rucphen senioren tel: 01653-4645 
27-01 za Three Ball Nationale invitatie J. Hoogers, De Donckstr. 6 

Rotterdam jeugdmeerkampen 5975 AC SEVENUM 
28-01 zo 1/8 finale tel: 04767-1501 
========================================================================================================================= 
FEBRUARI 
========================================================================================================================= 
03-02 za De Veldschuur Ranglijst C toernooi 4 jeugd C + R. Peters, Pr. Wilhelminaln. 7 

Veldsingel 29 welpen D 6571 AM BERG EN DAL 
04-02 zo Malden jeugd B tel: 08895-43712 
04-02 zo Ned. Kampioenschappen veteranen W. Bekker, Tienhovenselaan 35 

veteranen 2574 sw DEN HAAG 
tel: 070-559695 

11-02 zo Nat. A meerkampen sen. A J. v.d. Munnik 
1/2 finale Lokomotiefstr. 56 7331 AC 

APELDOORN tel: 055-414492 
11-02 zo Diverse zalen 2e ronde meerkampen jeugd C/D CTW Brabant 

R. Lauwerijssen 01653-3984 



18-02 
25 -02 

zo 
zo 

Nat. B. meerkampen 
Bekertoernooi ronde 3 

sen. B 
No l ronde 2 
+ 2e div. sen 

C.T.W. 
T. Willems, Tuindersweg 17 
5738 BJ MARIAHOUT/LIESHOUT 
tel: 0499 2-179 2 

========================================================================================================================= 
MAART 
========================================================================================================================= 
04-03 

10-03 

10-03 

11-03 
10-03 
11-03 
18-03 

25-03 

APRIL 

zo 

za 

za 

zo 
za 
zo 
zo 

zo 

Sporthal 
De Veldschuur 
Malden 
Enschede 

EEXTA hal 

Scheemda 

diverse zalen 

Sporthal 
de Kazing 
Baarlo 

Three Ball Nat. 
jeugdmeerkampen 
1/4 fina le 
OOSTDAM top 10 f ina le 
om de NTTB cup 
Limburg coupe 
W.T.T.C. toernooi 

regionale kampioenscha ppen 

Nat. B meerkampen 
1/4 finale 
Ranglijs t A toernooi 

invitatie 

sen. A 

jeugd 

senioren 

senioren 

senioren B 

jeugd A 

J. Hoogers, De Donckstraat 6 
5975 AC SEVENTUM 
tel: 04767-1501 
J. v.d. Munnik 
Lokomo tiefstr. 56 
7331 AC APELDOORN 055-41449 2 
H.L. Bloem, Hermelijnln. 34 
9675 KS WINSCHOTEN 
tel: 05970-23255 

C.T.W. 

W. Schers, Ninnesweg 174 
5981 PD PANNINGEN 
tel: 04760-72721 

========================================================================================================================= 
01-04 

01-04 

08-04 

08-04 

13-04 

14-04 

zo 

zo 

zo 

zo 

Sp. hal Overbos 
Vlaskamp 3 
Den Haag 
diverse zalen 

Diverse zalen 

Gorssel 

Nat. pupillen/welpen 
toernooi 1990 

meerkampen ronde 1 
meerkampen ronde 2 

Nat. B meerkampen 
1/2 finale 
meerkampen 2e rohde 

D.T.T.C. jub. toernooi 

pupillen/ 
welpen 

sen. A t/m D 
sen. E t/m H 

sen. B 

jeugd C/D 

jeugd 

senioren 

R. Nederpel, de Masemude 6 
268 1 AJ MONSTER 
tel: 01749-12776 
CTW Brabant/Jan v. Gemert 
Meierijsingel 15 5262 JV VUGHT 
tel: 073-562464 
CTW 

CTW Brabant/ R. Lauwerijssen 
Helblokstr. 9 
4872 TP ETTEN LEUR 01653-3984 
GN Boekhout 
le Weerdsweg 74 7412 WV 
DEVENTER tel: 05700-18459 



15-04 

16-04 
21-04 

22-04 
21-04 

22-04 
21-04 

22-04 
29-04 

29-04 

zo 

ma 
za 

zo 
za 

zo 
za 

zo 
za 

zo 

De Wetteling 

Venray 
Sportcentrum 

Leek 
Fanny Blankers Koen 

De Paasberg 

Terborg 
Rotterdam 

Rotterdam 

Venrayse Tafeltennis 
Kampioenschappen 

Ranglijst C toernooi Sa 

Ranglijst B toernooi 4 
Ranglijst C toernooi 5b 

H.T.C. 90 toernooi 
Forga Toernooi 

Three Ball Nat. jeugd
meerkampen 1/2 fin. 
Bekertoernooi Ronde 4 

jeugd 

senioren 
jeugd C 
+ welpen D 
jeugd B 
jeugd C 

senioren 
jeugd 

senioren 
invitatie 

B.J.M. Hendriks, Patersstr. 46 
5801 AV VENRAY 
tel: 04780-88656 
R.P. ter Steeg Heymanslaan 31B 
9718 GG GRONINGEN 
tel: 050-731160 
W. Anema, Legmeerstr. 80 
2131 DX HOOFDDORP 
tel: 02503-11992 
A. ten Eikelder van Wischstr. 35 
7061 ZV TER BORG 
tel: 08350-27097 
J. Hoogers, de Donckstr. 6 
5975 AC SEVENUM 04767-1501 

no 1 ronde 3 T. Willems, Tuindersweg 17 
+ le div. sen. 5738 BJ MARIAHOUT/LIESHOUT 

tel: 04992-1792 
========================================================================================================================= 
MEI 
========================================================================================================================= 
05-05 

06-05 
06-05 

13-05 

13-05 

13-05 

20-05 

25-05 

26-05 
27-05 

za 

zo 
zo 

zo 

zo 

zo 

zo 

vr 

za 
zo 

Sporthal de Gulik 
Tegelen 

Heeze 

Diverse zalen 

Sporthal West 
Veenslag 7.0 
Veenendaal 
Sporthal 
De Veldschuur 
Malden 

Tegel toernooi 

Nationale B meerkampen 
Finale 
Bekertoernooi 
reserve ronde 5 

Zuid Nederlandse 
kampioenschappen 1990 

Licentiemeerkampen 
finale 

Meerkampen finale 

lOe SKF toernoor 

Three Ball Nat. jeugd 
meerkampen 
finale 

jeugd 

senioren 

sen. B 
geplaatsten 
+ 
eredivisie 

sen.+jeugd 

sen. 

jeugd C/D 

jeugd 

senioren 
invitatie 

L. v. Dijk, Molenbeek 95 
5932 SN TEGELEN 
tel: 077-735725 

CTW 
T. Willems, Tuindersweg 17 
5738 BJ MARIAHOUT/LIESHOUT 
tel: 04992-1792 
A. Peeters, Sneppendijk 2 
6026 AB MAARHEEZE 
tel: 04959-2065 
CTW Brabant/ J. v. Gemert 
Meierijsingel 15, 5262 JV VUGHT 
tel: 073-562464 
CTW Brabant/ R. Lauwerijssen 
Helblokstr. 9 4872 TP ETTEN LEUR 
tel: 01653-3984 
J. v.d. Berg, De Grote Pekken 590 
3901 JV VEENENDAAL 
tel: 08385-21036 
J. Hoogers, De Donckstr. 6 
5975 AC SEVENUM ... 
tel: 04767-1501 

========================================================================================================================= 



JUNI 
========================================================================================================================= 
09-06 za Bekertoernooi geplaatsten T. Willems, Tuindersweg 17 

finale 5738 BJ MARIAHOUT/LIESHOUT 
tel: 04992-1792 

09-06 za City Sporthal Nederlandse Kamp. jeugd B+ F. Geubels Deelenstr. 5 
Watermolenwal 14 welpen D Helmond 

10-06 zo Helmond Nederlandse Kamp. jeugd A tel: 04920-43 664 
16-06 za Danstent en OTTV invitatie toernooi senioren L. Derks de Hage 25 

Zaal de Zon 6611 AX OVERASSELT 
17-06 zo Overasselt jeugd tel: 08892-1642 


