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

REDACTIE; JOHAN HEURTER Langeakk.er 33, 5735 ND Aarle-Rixtel 

TELEFOON 04928 - 2017 

jaargang 39 nummer 3 a.p-i;::iJ. 1990 

VAN DE REDAKTIE 

Er gebeurde weer van alles in tafeltennisland. De N.T.T.B. haalde een 
sponser binnen, bo:rrlscoach Jan Vlieg begon via de pers weer eens te dreigen, 
Nederland wint niet van Frankrijk dus geen eerste in de superliga en Bettine 
Vriesekoop maakte een nog weinig succesvol debuut op het internationale 
front. Op Afdelingsniveau is het een stuk rustiger. We hebben net de re
gionale ka.Irpioenschappen achter de rug en maken ons op voor de ledenver
gadering van 1 juni in Breda. 
De Mixedredaktie vindt dat de uitslagen van de diverse regionale -kampioen
schappen in dit blad geplaatst horen te worden, liefst met een sfeei:ver
haaltje. In dit nummer treft U al de uitslagen van de West-Brabantse jeugd
ka.Irpioenschappen aan. Ik hoop dat de overige uitslagen mij ook spoedig toe
gezonden worden. 

Johan Heurter. 
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MEDEDELINGEN VAN HET AFDELINGSBESTUUR 

- De Algemene ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 1 juni 
a.s. in Gemeenschapshuis Vianden, Viandenlaan 3 te Breda, tel: 076-611454. 
De aanvarg is 19.30 uur en de verenigingen zullen begin mei de stukken be
horende bij deze vergadering ontvangen. 

- Ter complementing van het af delingsbestuur zoekt het bestuur nog naar een 
tweetal kan:lidaten voor de posten pers en propaganda en technische werk. 
Zij, die kan:lidaten willen aandragen, worden verzocht met de voorzitter 
contact op te nemen. 

- Meerdere malen bereiken ons vragen over de onderscheidingen die door de 
afdeling worden uitgereikt. Hierover het volgende: 
De onderscheiding lidmaatschap van verdienste en erelidmaatschap worden 
toegekend op voordracht van het afdelingsbestuur. De onderscheidingen in 
het kader van de· ereraad (goud, zilver en brons) worden toegekend op voor
dracht van de verenigingen en zijn beste.mi voor hen die op verenigings
enjof afdelingsniveau actief zijn geweest. Voor hen die op verenigings
niveau actief zijn geweest geldt als regel dat men minimaal 25 jaar actief 
is geweest. 

R. Gradus 

SPONSOR VOOR NTTB 

Het is gelukt! De N.T.T.B. is er, via het bureau Trefpunt, in een sponsor te 
vinden voor de komende drie jaar. Het is F.agle Star Leven, de Nederlandse 
dochter van de engelse F.agle Star Group. Met de overeenkomst is een bedrag 
van circa 1 miljoen gulden gemoeid. En dat had ik in elk geva~ niet 
vei:wacht. Proficiat hoofdbestuur! 
De ambitieuze topsportplannen kunnen uitgevoerd worden. succes daarmee, want 
dat zullen jullie nodig hebben. Het geld is zo uitgegeven en resultaten zie 
je niet onmiddellijk. 
Iemand die dat geld snel wil uitgeven is onze bondscoach Jan Vlieg. Regel
matig doet hij boute uitspraken en beschuldigt hij de N. T.T. B. van verkeerd 
beleid. Nu er echter geld is blaast Vlieg weer hoog van de toren. Zijn huis- ) 
genoot, de chinees Li Ji-Shu, dient aangesteld te worden als assistent
bondscoach, orrdat Vlieg het een wereldtrainer vindt. "En niet tegen een 
parttime-contract" aldus Vlieg, waarnaar hij ook nog meldt dat en voor de 
Europese kampioenschappen overeenstennning moet zijn, want anders stapt hij 
op. 
Ik heb geen verstand van trainers, coaching, e.d. Ik kan niet beoordelen hoe 
geweldig de capaciteiten van Jan Vlieg en Li Ji-Shu zijn, maar ik ho abso
luut niet van mensen die met allerlei dreigementen hun zin willen hebben. In 
mijn ogen is Jan Vlieg een bezeten tafeltennisfanaat met enonne oogkleppen. 
Zijn ideëen en plannen kosten geld en nu dat geld er is ruikt hij zijn kans. 
En hij wil zijn zin .doordrijven, en snel. 
Hoe is niet belangrijk. Ik hou niet van mensen die, voordat er gepraat is 
met de betrokken Bondspersonen, via de media hun eisen neerleggen en de fi
nanciën al verdeeld hebben. Het hoofdbestuur doet er dan ook zeer verstandig 
aan niet overhaast op de dreigementen van Jan Vlieg in te gaan. Wij vannen 
een democratische bond met de Bondsraad als hoogste orgaan. Daar past een 
Jan Vlieg met deze manier van doen en laten niet in. Ik zal er dan ook geen 
traan om laten wanneer hij inderdaad besluit om op te stappen. Het Topsport-
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plan kan zomer hem ook uitgevoerd worden. Het is innners niet geschreven 
voor Jan Vlieg. 
Het lijkt me erg zinvol dat iedereen nog eens kennis neemt van het Topsport
plan. Vandaar dat het in deze Mixed is afgedrukt. 
Rest mij nog één vraag. Nu de sponsor per jaar aanzienlijk meer inbrengt dan 
de bencx:ligde 200.000 gulden, kan de onlangs vastgestelde contributieverho
ging weer geheel of gedeeltelijk worden teniggedraaid. Gaat dit nu ook daad
werkelijk gebeuren? 
Ik wacht in spannin;J af. 

Johan Heurter 

TOPSPORTPLAN NTTB 1990 t/m 1992 

1. INIEIDING 

De Nederlarrlse Tafeltennisbond (N'ITB) wil haar beleid in de komende 
jaren meer in het teken stellen van de topsport. Na het beëirrligen van 
de carriere van Bettine Vriesekoop is het noodzakelijk om met nieuwe 
spelers en speelsters aansluiting te virrlen bij de Europese tafelten 
nistop. 

Het is daarbij prettig te constateren dat er op dit moment verschil
lerrle jonge spelers en speelsters zijn die op internationaal niveau 
goede resultaten hebben weten te behalen. Met een geïntegreerde aanpak 
zijn er goede uitgangspunten om de aansluiting met de internationale 
top opnieuw te virrlen. De resultaten bij de Wereldkanpioenschappen in 
Dorbnund zijn daarbij zeker hoopgeverrl. 

De keuze voor een topsportbeleid zal consquenties hebben voor alle 
geledingen van de 48.000 leden tellerrle NI'I'B. Zo zal het noodzakelijk 
zijn om in de begroting van 1990 en de daarop volgerrle jaren verschui 
vingen aan de brengen ten gunste van de topsport. Ook een contributie 
verhoging is daarbij niet uitgesloten. Het belangrijkste gedeelte voor 
de financiering dient echter afkomstig te zijn van een of meerdere 
sponsors. 

In deze nota zullen de consequenties van de keuze voor een topsport
beleid nader worden uitgewerkt. 

Deze nota is voorlopig vastgesteld door het Hoofdbestuur. Om hiervoor 
binnen de N'ITB verder voldoende draagvlak te virrlen, wordt deze op 
ruime schaal verspreid met het verzoek hierop te reageren. ~ basis van 
deze reacties zal het Hoofdbestuur tijdens de borrlsraadsvergaclering van 
november 1989 met een definitief plan komen, waarin tevens de f inan
ciële consequenties zijn uitgewerkt. In het kader van de voorbereiding
en voor deze borrlsraadsvergadering verzoekt het Hoofdbestuur u om uw 
schriftelijke reactie uiterlijk 1 september a.s. in te zemen. Voor de 
leden van de selecties en de verenigingen die spelers leveren voor de 
uitvoering van dit topsportplan zal een bijeenkomst worden belegd om de 
consequenties te bespreken. 

2. OOEI.STELLINGEN 

2.1. AIGEMEEN 
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Voordat de doelstellingen geformuleerd en ge inte:rpreteerd kunnen 
worden, verdient het allereerst aanbeveling duidelij k te maken wat de 
NITB onder topsport verstaat. 

Topsport betekent voor de NITB het stimuleren van een aantal spelers en 
speelsters die qua tijdsirwestering, trainingsmogelijkheden en ambities 
tot de Europese top (= eerste 20 van de Europese ranglijst) kunnen/ 
wensen te behoren. Met deze groep moeten internationale resultaten 
worden behaald waru:van een positieve uitstraling uitgaat naar de 
overige l eden in de NITB. 

In deze visie wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: 

A. internationale toppers, voorkomend bij de eerste 40 op de Europese 
ranglijst; · 

B.1. de nationale top bij de senioren; 

B. 2 . de nationale top bij de jeugd, die bij de Europese j eugdkampioenschap
pen hebben aangetoond in hun categorie tot de beteren te behoren. 

In totaal betreft het in deze categorieën een groep van ongeveer 25 
spelers en speelsters. ,_ 

Het topsportbeleid tot en met 1992 zal op deze beperkte groep gericht 
zijn. D:tarnaast heeft de NITB natuurlijk haar verantwoordelijkheid voor 
de opleiding van talentvolle tafeltennissers in het algemeen. In ver
band met de noodzakelijke continuïteit moet ook hieraan veel aandacht 
worden geschonken. Aan een dergelijk jeugdplan wordt ook gewerkt . In 
dit topsportplan wordt daarop echter niet verder ingegaan. 

2 . 2 . RESUI.ITM'EN (sport:inhculelijk) 

A. Europese kampioenschappen 

Het streven is erop gericht op Europese niveau zowel bi j de dames als 
de heren vertegenwoordigd te zijn in de eerste categorie . I n deze cate
gorie zijn de 12 sterkste landen vertegenwoordigd. Om hiervan verzekerd 
te blijven, is het noodzakelijk dat het niveau wordt behaald van het 8e 
land. Dit is het uitgangspunt voor de komende E.K. in 1990 te Göten
burg. Bij de daarop volgende E.K. in het Olympische jaar 1992 is het de 
bedoeling om in de landenwedstrijden bij zowel de dames als de heren 
een medaille te behalen (plaats bij de sterkste 4 landen) . 

B. Europese cqmpetitie 

Jaarlijks wordt deelgenomen aan de Europese compet i t ie voor de landen
teams (2 heren + 1 dame). Nederland komt hierbi j ui t in de Su~liga . 
Di t zijn de sterkste 8 landen van Europa. Handhaven in de SUperliga is 
het uitgangspunt. 

c. Europese Top 12 

Individueel moeten meerdere spelers en speelst ers zich zien te plaatsen 
op de Europese rangl ij st. In 1991 zal het Top-12 t oernooi in Nederland 
worden georganiseerd. Het streven is erop gericht om zowel bij de dames 
als de heren bij deze Top 12 dan een vertegenwoordiger te hebben . 

D. wereldkampioenschappen 



Bij de W.K. 1987 in New Delhi heeft het Nederlan:lse damesteam een 
bronzen medaille gehaald. De heren behaalden daar een 18e plaats en 
wisten daardoor net niet naar de le categorie (sterkste 16 landen) te 
promoveren. 
Tijdens de W.K. 1989 in I:brtmun:i behaalde het damesteam (dibnaal zonder 
Bettina Vriesekoop) een lle plaats. Harrlhaving in de le categorie is 
daannee rullnschoots gerealiseerd. Dit resultaat biedt goede uitgangs
punten voor de Wereldkarrpioenschappen in 1991. 
Het herenteam wist voor de eerste maal in de geschiedenis te promoveren 
naar de le categorie met een voortreffelijke 12e plaats. 
Bij de W.K. 1991 in de Japanse Cl1iba is harrlhaving bij de sterkste 12 
landen het uitgangspunt. 

E. Olympische Spelen 

Bij de Olympisce Spelen in Barcelona in 1992 moet de N'ITB in iedere ca
tegorie vertegenwoordigd zijn. Het I.O.C. heeft nog geen beslissing ge
nomen of tijdens de o.s. in 1992 naast het individueel kampioenschap 
ook teamwedstrijden worden gespeeld. 

2. 3. HEI' BEIANG VAN 'IDPSRRI' - IlWD 

De primaire doelstelling van het topsportplan is het bereiken van in
ternationaal aansprekende resultaten. Iaalllaast heeft het plan voor de 
tafel tennissport een aantal toegevoegde waarden. Deze toegevoegde 
waarden zijn van groot belang. 

Tafeltennis wordt door velen beoefend. In veel kantines, clubhuizen, 
scholen etc. zijn tafeltennistafels te vinden. Tafeltennis is echter 
niet alleen een sport om te doen. Het is ook een fantastische sport om 
naar te kijken. Wie herinnert zich niet de grandioze finale tijdens 
Olympische Spelen in Seoul? Iat de tafeltennissport internationaal een 
grote acceptatie heeft, blijkt onder andere uit de bezoekersaantallen. 
Bij de Olympische Spelen in Seoul behoorde tafeltennis bij de 4 best 
bezochte sporten door het publiek. Tijdens de Wereldkarrpioenschappen in 
I:brtmun:i waren er meer dan 100. 000 betalende toeschouwers. 
Het is een misvatting om te veronderstellen dat alleen bij deze grote 
evenementen toptafeltennis is te zien. De Europese en Wereldtop is bij 
tafeltennis zeer breed. Iaarom zijn er bij ieder internationaal evene
ment m:>0ie tafeltenniswedstrijden te bewonderen. 
Om ook naar het Nederlandse publiek toe te laten zien dat tafeltennis 
niet alleen een fijne sport is om te doen, maar ook om naar te kijken, 
zullen er de kornerrle jaren meer internationale wedstrijden in Nederland 
worden georganiseerd. ook de Nederlandse tafeltennistop zal hieraan 
deelnemen. · 

Naast een toegevoegde waarde voor het publik heeft de toP5I?,prt ook een 
positieve uitstraling: . 

- als voorbeeldfunct.tà·. voor de jeugd; 
- naar derden toe; 
- als stimulans om de sport op een hoger technisch niveau te gaan 

beoefenen; 
- voor het vergroten van het "wij-gevoel" onder de tafeltennissers 

door het creëren van een hechte band tussen de topsporters en de 
"basis" in de NITB (propagandistische waarde voor de sport). 
Het organiseren van de tafeltennis-clinics speelt hierbij een 
belangrijke rol. 



3. HOE BEREIKEN WE DE HOOFOOEISTELLING 

Het huidige aktiviteitenpakket en de daarop afgesterrde begroting van de 
NITB voorziet in een aktiviteitenpakket van beperkte omvang van de to
tale selectie als aangeduid in paragraaf 2. Teneinde wezenlijk top
sportbeleid te kunnen voeren zijn extra inspanningen noodzakelijk. 

Qn de hoofddoelstelling te kunnen verwezenlijken wordt een groep van 
ongeveer 10 spelers en speelsters geselecteerd uit de categorieën A en 
B.1. Deze selectie traint onder leiding van de bondscoach en zijn as
sistent minimaal 3 dagen in de week gezamenlijk. Per dag worden 2 ses
sies van 2 à 2, 5 uur afgewerkt. 

Naast deze gezamenlijke trainingen is het ncx:xlzakelijk per jaar mini
maal 2 buitenlandse trainingsstages te volgen en trainingskampen ter 
voorbereiding op de diverse karrpioenschappen. 

Naast de trainingen dient de selectie een aantal nationale en inter
nationale wedstrijden te spelen, zoals: 

- Open internationale karrpioenschappen (± 4 per jaar); 
- SUperliga wedstrijden; 
- Europese- en Wereldkarrpioenschappen; 
- Olyrrpische Spelen; 
- World CUp wedstrijden; 
- Nationale karrpioenschappen; 
- Nationale 'Ibp 10. 

Qn dit aktiviteitenpakket van trainingen en wedstrijden te kunnen rea
liseren, zal aan een aantal rarx:lvoorwaa:rden moeten worden voldaan. 
Deze rarx:lvoorwaa:rden zijn: 

- de nationale competitie in de eredivisie wordt aangepast aan het 
programma dat moet worden afgewerkt. De competitie zal in diverse 
blokken moeten worden verspeeld. Dit houdt in dat in een korte perio
de meerdere wedstrijden per week worden afgewerkt, in plaats van een 
wedstrijd per weekend. Er komen dan meerdere weekends beschikbaar 
voor deelname aan internationale evenementen; 

- het competitieprogramma wordt door de hoofdcompetitieleider (HCL) 
vastgesteld in overleg met het 'Ibpsportplatfonn (voor samenstelling 
van dit platfonn zie hoofdstuk 4). Bij het vaststellen van het COIU-

petitieprogramma ligt een zwaar accent op het topsportplan. Uiter- ' 
aard mag het belang van de nationale competitie daarbij niet uit het 
oog worden verloren; 

- om de beschikbaarneid van de spelers te kunnen waarborgen, krijgen 
zij een tegemoetkoming in de sportspecifieke kosten. Naast de maat
schappelijke begeleiding die op dit punt door de NSF beschikbë\ar is, 
is het ncx:xlzakelijk dat hiervoor ook geld wordt uitgetrokken op de 
begroting van de NITB; 

- kiezen voor topsport betekent dat de selectieleider prioriteit aan de 
topsport geven. Zij moeten bereid zijn het programma in het geheel 
uit te voeren tot en met 1992. Jaarlijks wordt bepaald wie voor de 
selectiegroep in aarnnerking komen. 

4. TAKEN EN ~RDELIJKHEDEN 
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Het hoofdbestuur van de NITB is verantwoordelijk voor het topsportplan. 
Het wordt daarin bij de uitvoering bijgestaan door de topsportcommissie 
(TSC). 
De taken van de 'ISC zijn: 

- beleidsvoorbereidend en -initiëreni; 
- budgetbewaking; 
- VOOrgaDJSCOntrole; 
- klankbord voor coaches. 

Voor een goede uitvoering van het plan is het noodzakelijk dat de 
belanghebberrle betrokken zijn bij de voor.bereiding en de uitvoering van 
het plan. Daartoe wordt een platfonn geïnstalleerd en is het wenselijk 
dat professionele ondersteuning wordt gegeven vanuit het bondsbureau. 

In het platfonn hebben zitting: 

- de bondscoaches; 
- het hoofdbestuurslid met de portefeuille sportzaken; 
- de aanvoerders van de dames- en herenselectie; 
- vertegenwoordiger van de topsportcommissie; 
- afvaardiging van de eredivisie clubs ( 1 à 2) ; 
- afvaardiging van de Vereniging van Tafeltennistrainers; 
- P.R.-functionaris van de NITB. 

Het platfonn komt minimaal 2 maal per jaar bijeen om de plannen voor 
het komende seizoen te bespreken en om de afgelopen periode te 
evalueren. Het HB-lid sportzaken heeft de eirrlverantwoording en zorgt 
voor de noodzakelijke tenigkoppeling naar de Topsportcormnissie en het 
Hoofdbestuur. De afvaardigingen van de topclubs en de Vereniging van 
Tafeltennistrainers worden door de betrokkenen zelf gekozen en kunnen 
dus ieder jaar verschillend zijn. 

Vanwege de continuïteit en de belangen die met de uitvoering van het 
plan zijn gemoeid, is het noodzakelijk dat er professionele onder
steuning aanwezig is. Hiervoor dient een aparte functionaris op het 
bondsbureau aanwezig te zijn. Deze functionaris verricht de noodzake
lijke administratieve en organisatorische werkzaamheden, ondersteunt de 
bovenomschreven overlegstrukturen, ondemoudt contacten met sponsors, 
betrokken verenigingen, NSF, NOC, ror-fonds, WVC, enz. zorgt voor de 
public relation. 

5. CXJMITCATIELIJNEN EN RJBLIC REIATIONS 

Voor een optimale uitvoering van het topsportplan is het n~zakelijk 
dat er goede aandacht is voor de diverse conununicatielijnen die er tus
sen de diverse betrokkenen zijn. 
Hiert>ij is omerscheid te maken in: 

- interne communicatielijnèn; 
- externe communicatielijnen; 

Bij de interne communicatielijnen betreft het sportinhoudelijke 
contacten. Als verantwoordelijke persoon voor de selecties en de uit
voering van het progranuna neemt de bondscoach daart:>ij een centrale po-
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sitie in. Het h<X>fdbestuurslid sportzaken draagt aáarin de bestuur
lijke verantwCX>rdelijkheid. 

De externe corrnnunicatielijnen ZlJn van belancJ v<X>r het realiseren van 
de toegevoegde waarden van het topsportplan (zie <X>k h<X>fdstuk 2.3.). 
Goede public relations maken een essentieel onderdeel uit van het top
sportbeleid. Deze contacten be_perken zich daarbij niet tot de media 
alleen. De belancJen van de clubsponsors en de bondssponsor(s) mogen 
daarbij niet uit het cx:>g worden verloren. 

ORGANISATIFSOIEMA 

Directeur 

PR/topsport
medewerker 

6. FINANCIEN 

H<X>fdbestuur 
HB-lid sportzaken 

Platf onn 

topsport
conunissie 

bondscoach 

Het budget in de begroting van de NITB VCX>r topsport is onvoldoende 
VCX>r de uitvoering van het topsportplan. Verschuivingen binnen de be
groting en extra inkom.sten via sponsoring zijn nCX>dzakelijk. De fondsen 
die verworven worden via sponsoring v<X>r het project komen alleen ten 
goede aan het topsportplan. De extra financiën moeten minimaal tot en 
met 1992 gegarandeerd worden. 

In bijlage 1 van dit plan is de begroting opgenomen v<X>r het topsport
plan, waarbij tevens rekening is gehouden met het reeds bestaande 
budget in de begroting van de NITB. Uit de financiële gegevens kan 
worden afgeleid dat V<X>r de uitvoering van het topsportplan bijna f 
200.00,-- aan extra inkom.sten nCX>dzakelijk is. 

Zoetenneer, mei 1989 
HCX>f dbestu NITB 

BEX;ROI'ING TOPSFORI' (Incl. consequenties Topsportproject) 

De begroting is, met betrekking tot EKjWK onderdelen, op 1989 (bedragen 
x f 1. 000,--) 

A. Conunissie 

Topsport 
Medisch 

B. Trainingen 

:f 7 ,5 . 
:f 1,5 

Totaal 

SUB f 9,0 

Reeds in 
begroting 
NITB 

f 9,0 

' 

Extra 
tbv 

Top
sport -
plan 

f -,-
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------.. 
I 

1. Salaris incl. pensioen-
premie f 171,0 f 171,0 f -,-

2. Reiskosten c:x::>aches f 10,0 f 7,0 f 3,0 
3. Regionale bondstrainingen 

(6x) (incl. vergoeding 
trainers) f 37,5 f 17,0 f 20,5 

4. Medische begeleiding 
(incl. netto lasten 
part-time sportarts 
à f 10.000,-) f 19,0 f 9,0 f 10,0 

5. Trainingen 
a. toptraining f 105,0 
b. intema-

tionale 
stages f 25,0 

c. voorbe-
reiding EK/ 
WK 

- senioren 
(3X6) f 23,0 

- jeugd 
(2x6) f 22,0 

f 175,0 f 34,5 f 140,5 
6. overige kosten 2,0 - 1,0 1,0 

------ ---- --------
SUB f 414,5 f 239,5 f 175,0 

c. Internationale evenementen 

1. Europese corrpetitie f 23,5 f 23,5 f -,-
2. EK/WK senioren - 32,0 - 32,0 

' 3. Top 12 senioren 3,0 3,0 
' 4. overige evenementen sen. - 31,0 - 25,0 5,0 

5. EK jeugd - 28,5 - 28,5 -,-
6. overige evenementen jeugd - 40,0 - 30,0 - 10,0 
7. Algemene kosten 2,0 1,5 0,5 
8. Egalisatie EKjWK 5,5 5,5 -,-

------- ------ --------
SUB f 165,5 f 150,0 f 15,5 

Totaal f 589,0 f 398,5 f 190,5 

ITT '90 

Op Zaterdag 21 april en zondag 22 april organiseert de tafeltennisvereni
ging Taveres uit Ein::Illoven, voor de vijftiende maal het jaarlijks terug
kerende Intemationale Tafeltennis Toernooi. Aan dit toernooi wordt deelge
nomen door ongeveer 140 studenten. Het toel:nooi is daannee de grootste in 
zijn soort in West-Europa. 
Al vele jaren nenen teams uit heel West-Europa deel aan dit toernooi. 
Het niveau varieert meestal van lste divisie tot zesde klasse. Onrlat dit 
jaar het derde lustrum van het toei:nooi wordt gevierd, probeert de organisa
tie ook topspelers voor het toernooi te interesseren. Er woi:-dt orrler arrlere 
geprobeerd an sterke spelers en speelsters uit Polen naar Eindhoven te 
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halen. Orrlanks die streven naar een hcx::q niveau, blijkt het accent op de ge
zelligheid liggen. 
Op vrijdagavond komen de meeste spelers aan in Eindhoven. Traditie getrouw 
zullen de deelnemers ondergebracht worden bij de leden van Taveres. In de 
stad kunnen de gasten hun gastheer of gastvrouw die avond beter leren 
kennen. Na het sluiten van de cafe's zijn de meeste deelnemers terug te 
vinden in de AOR in het studentencentrum, waar de tap open staat tot 04. 00 
uur. 
Na een korte nacht begint 'zaterdags om 10. 00 uur het teamtoernooi. Het 
afgelopen jaar werd het toernooi bij de dames gewonnen door Münster en bij 
de heren door Mannheim. Veel spelers nemen, ondanks slaapgebrek, de moeite 
om vroeg op te staan, zodat ze nog even kunnen inspelen voor het toernooi 
officieel wordt geopend. Tegen de middag is het merendeel van de gastheren 
en gastvrouwen al uitgeschakeld en kunnen zij de broodjes voor de lunch 
smeren. De finales worden orn.streeks 16.30 gespeeld. 
Om de dames en heren ook 's avonds van de straat te houden wordt er 's 
zaterdags een feest georganiseerd. Tijdens dit feest wordt meestel de basis 
gelegd voor de wanprestaties van de volgende dag. 
Het individuele toernooi begint zondag om 9.30. Het toernooi wordt geken
merkt door de verrassende uitslagen in de ochtend. Deelnemers die de dag te 
voren nog fris waren en soepeltjes achter de tafel bewogen, hebben de 
grootste rnoeite met matig begaafde spelers, die de avond tevoren iets minder 
dorstig waren. Gelukkig kan men zich ook via de herkansing nog plaatsen voor 
het hoofdtoernooi. Wanneer zelfs dat niet lukt, kan men proberen hoge ogen 
te gooien in het toernooi met de veelzeggende naam: "het loserstoernooi". 
Het hoofdtoernooi werd vorig jaar gewonnen door IDuise Maertensson uit 
Münster bij de dames en Hans-Rei.rnann uit Karlsruhe bij de heren. De finales 
beginnen om ongeveer 16.30 uur. Daarna volgen de prijsuitreiking en het 
afscheid . 

Michiel Lim. 

TTV WAALWUK ZOEKT TRAINER 

T.T.V. Waalwijk heeft een trainer nodig. 
Belangstellenden dienen contact op te nemen met Nico de Kwaasteniet, tel. 
04160-32289. 
Het is voor de training van jeugd en aankomende senioren. Het liefste heeft ) 
t.t. v. Waalwijk iemand vanaf 1 mei of anders met ingang van het nieuwe 
seizoen. De avonden kunnen in onderling overleg geregeld worden. 

INTERNATIONAAL TRAININGSKAMP RAVENBOS 1990 

Op rnaadag 30 juli 1990 is het weer zover: dan start voor de 13e maal in 
successie onder auspicien van TIV SchirnrnertjMoonen het Trainingskamp te 
Ravensbos. 

Veel voorgaande deelnemers en deelneemsters -en gelukkig ook nieuwe 
kandidaten weten dat ze van 30 juli t/m 4 augustus (~ 1) of van .§ 
augustus t/m 11 augustus (~ 2) geen vakantie moeten plannen. Als trainers 
en train-sters echter al "wereldreizen" ' verzetten voor dit trainingskamp, 
dan moet er toch iets méér zijn dan het hoofddoel van dit trainingskamp 
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narrelijk het voo:rl:>ereiden op het komende kompetitieseizoen. Dat "meer" ligt 
aan de sfeer binnen de spelersgroepen, de trainers onderling en tussen 
spelers en trainers. Ook de internationale gasttrainers hebben dit laatste 
altijd een eno:rm pluspunt van het karrp gevonden. Daart>ij konkludeerde men 
dat het nivo voor zo'n omvangrijke groep spelers zeer hoog was. 

Het trainirg::;p:rw;.çantta bestaat uit ruim 20 uur tafeltennis, gekombineero. met 
10 uur konditietraining c.q. spelvonnen, diverse wedstrijdvonnen, enkele 
trainingen van de internationale gasttrainer, een gevarieerd avondprogannna 
en natuurlijk "kost en inwoning" gedurerrle de hele week. Daart>ij wordt 
gebruik gema.akt van hulpmiddelen als intei:va.1- en meert:>allen-training, robot 
en videoo-opnamen. De trainingsfaciliteiten en de slaapgelegenheden bevinden 
zich in één en dezelfde akkommodatie. De jongens en de meisjes alsmede de 
jongsten slapen apart. De deelnemers worden afhankelijk van nivo en leeftijd -
ingedeeld in groepen van 8. De trainingen worden verzorgd door zeer ervaren 
A- en B- trainers uit het hele land. 
Wanneer de verenigingstrainers ~iale wensen hebben t.a.v. techniek, 
taktiek, service etc. da11 is het van belang dat zij dit op de aanmel
dingfonnulieren aangeven, zodat extra op deze zaken getraind kan worden. 
Trainers, verenigingskaders en spelers die geinteresseerd zijn in de 
technische achtergronden van T.K. Ravensbos worden vei:wezen naar de 
decernberu.itgave uit 1989 (nr. 10) van het NITB-vakblad voor nederlandse 
tafel tennistrainers ''Visie". Een van de trainers belicht hierin de in
houdelijke kant van het trainingsprogrannna. 

In voorgaande jaren zijn intenlationale c:iasttrainers als John Hilton 
(En;Jeland), Wilfried Lieck (W-I:llitsland), Ulf Bengston (Zweden), Henk en Ron 
van Spanje (Nederland), Oian Kong Wah (Hang Kong) en Mok Ka Sha (China) 
aanwezig geweest. Als gasttrainer heeft de organisatie dit jaar wederom ~ 
I«:H; WAH uit Hong Kong aangetrokken. 

Het insdrrijfgeld voor een week all-in bedraagt f 218,50 per persoon. 

Aanmelden voor het trainingskarrp is mogelijk tot 25 nei a.s. via de aanmel
dingsfonnulieren die bij de vereniging te verkrijgen zijn. 
Wanneer deze nog niet ontvangen zijn of als u nadere informatie wenst, kunt 
u terecht bij de karrpleiding: 

Rene Ruyschop 
Rooseveltstraat 74 
6333 EE Schinnnert 
Tel. 04404 - 1675 

Het aantal beschikbare trainingsplaatsen is niet onbeperkt. I.v.m. de enonne 
toeloop wordt daarom geadviseerd tijdig in te schrijven. 

rus deelnemers van Arnemuiden tot Vijlen en van Budel tot Den Haag: 
schrijf in vóór 25 nei 1990! Tot ziens! 

NATIONALE A-MEERKAMPEN 

Voor de finales van de nationale A-meerkaropen hebben zich bij de dames weten 
te plaatsen de Helmondse Patricia de Groot, de Osse Emily Noor, Ellen Schers 
van Besbo-Irene uit Tilburg en Marlies Somers van Hotak'68 uti Hoogerheide. 
Beppy Koning en Guusje Hendriks hebben de halve finales niet overleefd. 
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Bij de heren haalde Tilburger Frank Boute de finale. Jos Verllulst en Harm 
Nelissen, beide van J.C.V. uit VUght, werden in de halve finales uitge
schakeld. 

NIET VERGETEN 

Niet vergeten in te schrijven voor de Zuid Nederlarrlse Kampioenschappen van 
Zomag 13 mei 1990 in Heeze. De inschrijving sluit op zaterdag 31 maart. 

WESTBRABANTSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 

De Westbrabantse karrpioenschappen hebben in 1990 een prima verloop gehad. 
Organisator Het Markiezaat kan met tevredenheid op deze dag tenlgkijken. Het 
tijd- en tafelschema kon tot en met de finales gevolgd worden en de laatste 
set van de dag begon 15 minuten later dan gepland. Ook andere zaken waren ·, 
erg goed opgezet. Bij elke tafel pronkte een scheidsrechtertafel + telblok + 
stoel! En de wandschema' s werden praktisch tot en met de laatste minuut 
bijgehouden. Daarnaast waren er in alle klassen fraaie bekers, nooit 
medaille of sta:OOaardje. En ook in de zaal werd de hele dag goed opgelet . 
Geen etenzakjes, geen losse flessen of blikjes en ook de verplichte gym
schoenen vo:rnrlen weinig problemen. Vooral in het begin van de dag werd er 
ook gekeken of de spelers en speelsters wel de juiste kleding droegen. 
Opmerkelijk dat ieder die gewaarsch~ werd voor verkeerde kleding, altijd 
voorzien was van goede spullen in zijnjhaar tas. Het lijkt dus meer op onwil 
dan op het niet kennen van de regels. Op dit toernooi werd ook voor het 
eerst gebruik gemaakt van de computer. Jan Maas. c.s. vervaardigden <iit het 
afgelopen jaar en dat liep erg goed. Zo kontroleert dit programma niet 
alleen de leeftijden en extra-klassen, maar het gaat ook na of men niet 
twee keer in de poule tegen eenzelfde speler komt, of er niet twee spelers 
van eenzelfde vereniging bij elkaar staan, enz. Alleen het tijd-tafelschema 
is er nog niet in over te brengen. Een minuut na de laatste set rolde er al 
de eindstarrl van de verenigingsprijs uit en twee minuten later had onderge-
tekende alle finale-uitslagen al in zijn bezit. 
De strijd in de diverse klassen kenden echter weinig hoogtepunten. Meest 
opmerkelijke prestaties kwam op naam van Femke Hennus (Hotak), die als 
pupil-A er in slaagde om de titelklasse Jeugd 1 te winnen. Zij bracht drie 
titels op haar naam, evenals op de Brabantse karrpioenschappen. De nieuwe 
verenigingen Witac en Will van Zoelen maakten een mooi debuut en vielen al 
direct in de prijzen. Hotak veroverde volgens de verwachtingen de vereni
gingsprijs en met een duidelijke voorsprong. 
Hieronder een overzicht. 

JONGENS JUNIOREN ENKEL A/B 6 deelnemers 
1 F. van Gils (Belcrurn) 2 J. Pauwels (Belcrurn) 21/13 21/12 

JONGENS JUNIOREN ENKEL c 32 deelnemers 
1 E. Verlloeven (Tanaka) 2 M.v.d. stel (Tanaka 21/14 17/21 21/6 
3/4 K. Weterings (Belcrurn) 3/4 A. Steenbak (Hotak'68) 

JONGENS JUNIOREN ENKEL D 11 deelnemers 
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1 R. Monsieurs (Tanaka) 2 E. Matthijssen (V.V. '51) 21/13 21/14 
3/4 H. Heeren (Back Hands) 3/4 M. Braat (Back Hands) 

JONGENS ASPIRANI'EN ENKEL A/B 10 deelnemers 
1 P. de Graaf (Hotak'68) 2 D. Cloots (Hotak'68) 21/19 12/21 21/17 
3/4 N. I.anda (Hotak'68) 3/4 R. Verstijlen (Back Hands) 

JONGENS ASPIRANI'EN ENKEL C 16 deelnemers 
1 P.W. Elbers (Markiezaat) 2 M. Kerkhof (Back Hands) 21/19 
3/4 S. Rens (Markiezaat) 3/4 P. Tieman (Hotak'68) 

15/21 21/15 

JONGENS ASPIRANI'EN ENKEL D 11 deelnemers 
1 o. Rokx (Fijnaart) 2 c. Key (Prinsenbeek) 15/21 21/17 22/20 
3/4 A. v.d. Westen (Prin.beek) 3/4 L. Wessels (Srnash'76) 

JONGENS IUPILIEN ENKEL A/B 5 deelnemers 
1 'Ih. v.d. Kiebcxmt' (Belcnnn) 2 s. Stoffels (Markiezaa) 14/21 21/15 21/13 

JONGENS IUPILIEN ENKEL C 5 deelnemers 
1 D Heijboer (T.C.S.) 2. J. Beekhuijzen (Hotak'68) 21/12 22/20 

JONGENS IUPILIEN ENKEL D 18 deelnemers 
1 G. Wijnhoven (Breda) 2 A. Driesprong (Witac'89) 21/18 21/16 
3/4 R. Oerlemans (T.C.S.) 3/4 M. Ramerman (Breda) 

JONGENS WELPEN ENKEL C 25 deelnemers 
1 R. Speekenbrink (Hotak'68) 2 M. Wirckx (Hotak'68) 20/22 21/13 21/18 
3/4 M. de Geus (Prin.beek) 3/4 J. den OUden (Hotak'68) 

JONGENS JEUGDKIASSE 1 9 deelnemers 
1 R. Verstijlen (Back Hands) 2 R. Verschuren (B.Hands) 16/21 21/19 21/18 
3 R. v.d. Veeken (Tanaka) 

JONGENS JEUGDKIASSE 2 39 deelnemers 
1 E. Verhoeven (Tanaka) 2 J. van Nispen (Back Hands) 
3/4 A. Steenbak (Hotak'68) 3/4 J. Ridder (Hotak'68) 

JONGENS JEUGDKIASSE 3 32 deelnemers 
1 M. Kerkhof (Back Hands) 2 L. Steenbak (Hotak'68) 
3/4 M. Saarloos (Srnash'76) 3/4 R. Monsieurs (Tanaka) 

JONGENS JEUGDKIASSE 4 56 deelnemers 

. 
21/19 21/11 

21/12 21/19 

1 M. Key (Prin.beek) 2 O. Rokx (Fijnaart) 16/21 21/18 
3/4 A v.d. Westen (Prin.beek) 3/4 M. Tousain (V.V. '51) 

JONGENS JUNIOREN J:UBBEL 20 rubbels 
1 F. van Gils/J. Pauwels (Belcnnn) 21/19 21/19 
2 R. Verschuren/R. Keijzers (Back HandsjHotak'68) 

JONGENS ASPIRANI'EN J:UBBEL 12 dubbels 
1. w. Braspenning/B. veenstra (TanakajVice Versa' 51) 21/16 21/17 
2. P. de GraafjN. I.anda (Hotak'68) 

JONGENS IUPILIEN J:UBBEL 8 dubbels 
1. s. MarkovicjT. v. d. Kieboom (Belcnnn) 21/0 21/0 
2. L. v.d. Kie.boom,IB. v.d. Linden (Belcnnn) 

JONGENS WELPEN J:UBBEL 11 dubbels 
1. S. StoffelsjM. de Geus (Markiezaat/Prinsenbeek) 21/11 21/14 
2. M. WirckxjJ. den ouden (Hotak'68) 

21/15 
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MEISJES JUNIOREN ENKEL A/B 11 deelnemers 
1 J. de Poorte (Tanaka) 2 C. van Peer (V. Versa' 51 
3/4 J. Soffers (Hotak'68) 3/4 G. Rens (Hotak'68) 

MEISJES JUNIOREN ENKEL C 6 deelnemers 
1 D. Pals (Hotak'68) 2 S. Westenberg (Tanaka) 

MEISJES ASPIRANTEN ENKEL C 6 deelnemers 
1 R. Kamm (Tanaka 2 L. Scheurkogel (Markiezaat) 

MEISJES FUPILIEN ENKEL A/B 9 deelnemers 
1 F. Hennus (Hotak'68) 2 A. Schoone (Back Hands) 

MEISJES FUPILIEN ENKEL c 13 deelnemers 

22/20 13/21 21/15 

19/21 21/16 24/22 

21/6 21/7 

21/13 21/19 

1 s. Farla (V.Versa'51) 2 s. Oomen (V.Versa'51 21/18 19/21 21/19 
3/ 4 D. Videler (Markiezaat) 3/ 4 K. Scheurkogel (Markiezaat) 

MEISJES WELPEN ENKEL C 13 deelnemers · 
1 M. Matic (Belcnnn) 2 P Meeuwissen (Belcnnn) 21/5 21/17 
3/4 P. Kats (Markiezaat) 3/4 A. Hopmans (V.Versa'51) 

MEISJES JEUGDKIASSE 1 12 deelnemers 
1 F. Hennus (Hotak'68) 2 I. van Zundert (V.Versa'51) 18/21 21/17 
3/4 G. Rens (Hotak'68) 3/4 P. Dam (V.Versa'51) 

MEISJES JEUGDKIASSE 2 20 deelnemers 
1 D. Pals (Hotak'68) 2 R. Kamm (Tanaka) 25/23 16/21 
3/4 A. Schoone (Back Hands) 3/4 J. Slokkers (Markiezaat) 

MEISJES JEUGDKIASSE 3 25 deelnemers 
1 S. Oomen (V.Versa'51) 2 I. Hopmans (V.Versa'51) 21/17 21/17 
3/4 P. Meeuwissen (Belcnnn) 3/4 M. Ma.tic (Belcnnn) 

MEISJES JUNIOREN OOBBEL 8 dubbels 
1. J. de Poorte/I. de Jong (Tanaka) 15/21 21/8 
2. r. van Zundert/C. van Peer (V.Versa'51) 

MEISJES ASPIRANTEN OOBBEL 3 dubbels 
1. E. v.d. Linden/ R. Kamm (Belc:runvTanaka) 21/5 21/5 
2. S. Hennans/L. Scheurkogel (T.C.S.jMarkiezaat) 

MEISJES FUPILIEN OOBBEL 9 dubbels 
1. A. Schoone/F. Hennus (Back HandsjHotak' 68) 21/10 21/10 
2. J. MelissenjN. Hopmans (V.Versa'51) 

MEISJES WELPEN OOBBEL 5 dubbels 
1. J. Schoone/I. Farla (V.Versa'51) 21/2 21/10 
2. E. Vandenbulcke/I. de I.ezenne (W.v. Zoelen) 

UITSIAG VERENIGINGSPRIJS JEUGD 

1. Hotak'68 44,0 punten 
2. Vice Versa'51 30,0 punten 
3. Tanaka 30,0 punten 
4. Belcnnn 25,5 punten 
5. The Back Hands 22,0 punten 
6. Het Markiezaat 16,5 punten 
7. Prinsenbeek 9,5 punten 
8. T.C.S. 6,5 punten 

21/14 

21/17 

21/19 
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9. Fijnaart 
10. Breda 
11. Witac'89 
12. Wil van Zoelen 
13. Tornado 
14. Smash'76 

UIT DE CLUBBLADEN 

5,0 punten 
4,0 punten 
2,0 punten 
2,0 punten 
2,0 punten 
2,0 punten 

T.T. V. Vice Versa' 51 uit OUdenbosdl heeft nieuwe trainingspakken. Alle 
competitiespelers hebben een pak gekOCi.'1.t of gehuurd, zodat de Vice-Versa 
spelers voortaan een keurig nette indruk maken. 

Het bestuur van T.T.V. Waalwijk roept iedereen op de verplichte clubkleding 
te dragen. Binnen de vereniging zijn een aantal categorische weigeraars en 
het bestuur is van plan strafmaatregelen te nemen. Hoewel ik niet zo 
strafgericht ben, vind ik dat elk lid, van welke vereniging dan ook, de 

" morele plicht heeft tijdens competitiewedstrijden clubkleding te dragen. Ik 
hoop dat andere verenigingen hun leden daar ook eens op willen wijzen. 

In de Januari Mixed hebben we melding gemaakt van de 24-uurs tafeltennis
marathon in Bergen op Zoom. Een gedeelte van de opbrengst was voor T.T.V. 
Markiezaat en een gedeelte voor de Bergse radio- en t.v. - omroep. Tijdens 
een ludieke middag is f 777,77 geschonken aan de B.R.T.O. 

In September 1991 bestaat T.T.V. Tios'67 uit Tilburg 40 jaar, volgens Tios
nieuws tenminste. Maar 91-67 is toch 24 jaar? Hou zou dat in elkaar zitten? 
Misschien geeft het volgende clubblad de oplossing .... 

Het feestcornunite dat de festiviteiten rond het 40-jarig besta.ar) van T.T.V. 
J.V.C uit Vught moet organiseren wil niet alleen geld opmaken. Ze wil zelfs 
geld over zien te houden voor nieuwe tafel tennistafels. Daarom worden alle 
leden, donateurs, begunstigers en gemeente benaderd om de aktie te laten 
slagen. 
We houden u op de hoogte. 

Elk jeugdlid van T.T.V. Stiphout uit Helmond kan op zaterdagmorgen vrij 
spelen. Het is vooral bedoeld voor de allerjongsten die slechts een maal per 
week trainen. Maar voor de jeugd die 's middags competitie moet spelen is 
het natuurlijk ook fijn om je al lekker los te kurmen spelen. 

In steeds meer tafeltennishornes is alcoholvrij of alcohlarm bier te krijgen. 
In "Intergame" van T.T. V. T.T. c. V. /Rath te Veghel een preciese samenstel -
ling van alcohol arm bier. Het blijkt een prima dorstlesser te -.,zijn en de 
vennoeidheid vennindert er snel door. Dat komt door de aanwezigheid van 
enkelvoudige suikers, B-vitaminen en de aminozuren. De bitterstoffen hebben 
een kalmerend effect. En de kalorische waarde van alcoholarm bier is 35% 
lager dan van nonna.al pils. 

Het clubblad van T.T.V. T.T.C.E. uit Eindhoven, "D'n Opslag", heeft een 
nieuwe rubriek. 
De jeugdspeler van de maand wordt gekozen vanwege zijn uitzonderlijke 
prestaties in die maand. Is dit een extra stimulans voor de jeugd? 

Het laatste seniorenteam van T.T.V. A.T.T.C. '77 te Aarle-Rixtel blijkt 
belangen in Belgie te hebben. 
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Voor een willekeurige tafeltermiswedstrijd rijdt de manager en geestelijke 
vader van dit team eerst met een smoesje de grens over. Het clubblad denkt 
dat het geestrijke Belgische vocht de oorzaak is. 
Maar Trappist kun je toch ook in Nederlarxi kopen? 

De nieuwe shirts van T.T.V. Veldhoven mogen niet gewassen worden. "Tof
felpraat" heeft een manier gevo:rxien om de shirts toch schoon te krijgen. 
Gewoon douchen met het shirtje aan. 

T.T. V. Iuto uit Tilburg heeft een rommelmarkt gehouden. Orrla.nks wat minder 
bezoekers was het :positief resultaat toch hoger. Zo'n 3300 gulden mocht de 
pennin;preester incasseren. 

In '"t Schuivertje" van T.T.V. Hotak'68 uit Hoogerheide een rubriek Herinne
ringen. Er wordt teniggeblikt naar het seizoen 1973/1974. Misschien een idee 
voor arxiere redakties. 

Huub de Vet, een van de oprichters van T.T. V. Kadans te Best, neemt het 
carrpetitiespelen o:rxier de loupe. 
Bij kadans zijn daar vier avonden mee bezet en van de 12 seniorenteams 
spelen er nog maar 3 op zaterdag. Hij vraagt zich af of je dat nog wel 
gezelligheid kan noemen, met één of twee teams thuisspelen. 
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