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jaargang 39 nummer 4 Mei 1990 

VAN DE REDAKTIE 

In deze mixed zoals belex>fd de uitslagen van de diverse regionale kampioen
schappen. Verder interviews met twee jubilererrle verenigingen. J.C.V. uit 
Vught gaat het veertig jarig bestaan vieren en Van Lienp:i/TIVS uit Schijndel 
het vijfentwintig jarig bestaan. Beide van harte gefeliciteerd. 
Veel leesplezier bij alle overige nieuwtjes en wetenswaardigheden die we 
vex>r u verzameld hebben. 

Johan Heurter 

IN MEMORIAM JAN GABRIELSE 

Op 24 maart bereikte mij bBt bericht dat op donderdag 22 maart tijdens de 
beoefening van zijn geliefde sport, tafeltennis, van ons is heengegaan op 
52-jarige leeftijd oud-afdelingsbestuurslid Jan Gabriëlse. Met een stand van 
20-16 in de derde game werd een hartaanval hem fataal. Het laatste punt 
heeft hij niet mogen maken. 

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



Mijn gedachten op dat moment gingen vooral uit naar 14 jaar geleden, toen 
wij elkaar voor het eerst ontmoeten. Ik als enthousiaste nieuweling bij 
Veldhoven en hij als geloutert bestuurder van Kina.wc voelden elkaar· precies 
aan. Samen organiseerden wij vriendschappelijke wedstrijden, toernooien en 
trainingsdagen. Voornamelijk dankzij zijn gedrevenheid en inzet groeide 
Kinawo eind jaren zeventig uit tot een van de grootste tafeltennisverenigin
gen van Brabant, waar met name de jeugdopvang extra aandacht kreeg. Van zijn 
werk in het afdelingsbestuur herinner ik mij vooral zijn verzet als pers
en propagandaman tegen de vele bureaucratische regels, die onze organisatie 
telt. 
Deze gedrevenheid bracht hem ook wzleens in conflict met anderen. Zijn inzet 
stond voorop. Zeven jaar geleden verruilde hij Kinawo voor Flash en richtte 
zich vooral op de recreatiesport. In de laatste jaren zijn wij elkaar wat 
uit het oog verloren. Door zijn kwaal beperkte zijn activiteiten zich vooral 
tot recreatief tafeltennis. 
Groot was dan ook ·mijn verbijstering over zijn dcxxi. De tafeltennissport in 
de regio Eindhoven heeft een groot voorvechter verloren. Moge zijn wanne 
belangstelling in de jeugd- en recreatiesport in onze gedachten blijven 
voortleven. Vanaf deze plaats wens ik Mien en de kinderen sterkte toe dit 
moeilijke verlies te dragen. 

Raymond Gradus 

Bestuur en leden van t.t.v. Unicum geven met leedwezen kennis van het over
lijden van 

ED VERHUIST 

meer dan 10 jaar bestuurslid van t.t. v. Achilles erelid van onze vereniging. 

Wij zullen F.d steeds blijven gedenken. 

AFDELINGSLEDENVERGADERING 

De afdelingsledenvergadering wordt dit jaar gehouden op vrijdag ·1 juni in 
Breda. Het juiste adres: Gemeenschapshuis Vianden 1 

Viandenlaan 3 
Breda 

De aanvang is om 19.30 uur. 
De agenda en de benodigde stukken worden de secretarissen van de verenigin
gen tijdig toegestuurd. 

J.C.V. UIT VUGHT VIERT IN 
MEI HET VEERTIG JARIG BEST AAN 

De maand mei staat bij ttv J.C.V. in Vught in het teken 
van het 40-jarig bestaan. Zaterdag 19 en zondag 20 mei 
is er een jeugdweekend met o.a. een excursie naar PSV, 
een midgètgolftoernooi en een tafeltennistoernooi met 
deelname van een Belgische vereniging. 
Hemelvaartsdag is er overdag een (oud) ledentoernooi 
met zo'n 150 deelnemers en 's avonds een reunie waar 
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ruim 300 personen verwacht worden. Vrijdagavond 25 mei 
komen 150 leden en genodigden van bevriende tafeltennis verenigingen uit de 
regio en genodigde van andere Vughtse verenigingen meedoen aan oud-Brabantse 
sport en spelen, aangevuld met hedendaagse spelen, muziek en voordrachten. 
Zaterdag 26 mei is van 16.00 uur tot 18.00 uur de receptie en 's avonds de 
feestavond. Op zondag volgt nog een brunch en een demonstratie van Bettine 
Vriesek.oop en Gerard Bakker jr. 
Dit hele progranuna wordt georganiseerd door de speciale jubileumconunissie en 
met de voorzitter hiervan, Pie Koog, en mede conunissielid Frans Elissen, 
tevens vice-voorzitter van J.C.V., blikken we nog eens terug. 
In 1950 besloten kapelaan P. Moeskops en huisarts F. van Spaandonk dat er 
opvang diende te komen voor de jeugd. Zij kwamen met het idee om de diverse 
clubjes zoals verkenners, kabouters, tafeltennis, koor, handenarbeid, 
voetbal en gidsen onder te brengen in een overkoepelende organisatie. Dat 
werd de Jeugd Centrale Vught. Tot 1982 heeft de tafeltennisafdeling van -
J. c. V. deel uitgemaakt van de Stichting. 
In dat jaar bestond de mogelijkheid om de zaal te kopen en moesten voor de 
verbouwing enige financiële verplicht ingen worden aangegaan. Dat kon alleen 
als zelfstandige vereniging, waardoor men de Stichting moest verlaten. 
Die eigen zaal heeft J.C.V. al sinds 1956, aanvankelijk als gebruiker, later 
als eigenaar. Daarvoor werd gespeeld op een zoldertje in het Parochiehuis 
van de Heilig Hart-parochie, onder voorzitterschap van Jo Berkelrnans. 
Van de Jeugdcentralezaal werd Wim Krijnen de beheerder. Hij vervulde 
jarenlang een sleutelpositie binnen de tafeltennisvereniging, hoewel hij 
zelf absoluut niet kon tafeltennissen. Behalve zaalbeheerder was hij de 
grote activator van de jeugd. Hij maakte altijd tijd voor ze, ging mee op 
toernooien, stimuleerde ze te trainen, etc. Hij maakte alle J.C.V.-successen 
mee. In 1982 nam hij om persoonlijke redenen afscheid van J.C.V. In 1986 is 
hij helaas, na een slopende ziekte, op 56-jarige leeftijd overleden. 
J.C. V. klom al snel op naar de vaderlandse taf el tennistop. Bekende namen 
waren o.a. Gerrit Franssen, Piet van der steen, Henk van der Zee, Hans Trurn, 
Wim van der Sande, Henk van de Wiel, Peter van Ham en Peter Pare. En om 
aansluiting met de top te behouden werden Han Gootzen en Theo van Gasteren 
aangetrokken, echter tegen alleen een kilometervergoeding. 
Op dit moment speelt het eerste herenteam in de le divisie, met ' kans op het 
kampioenschap en promotie naar de eredivisie. Het team bestaat uit Jos 
Vertmlst, Hann Nelissen, Mario Heeren en Ronnie Jongenelen. 
Mocht dit team er inderdaad in slagen te promoveren, dan is dat een 
bijzonder knappe prestatie, want de eerste competitiehelft speelden zij nog 
2e divisie. 
Ook zijn er in het verleden diverse jeugdteams kampioen van Nederland 
geweest. Voor het laatst was dat in 1984 toen Reinier Paetzel, Jos Vertmlst 
en Paul Daas de titel veroverden. Drie J.C.V.-ers hebben bij de jeugd ooit 
het individuele kampioenschap van Nederland behaald. Dat waren Henk van der 
Zee en Jos Verhulst bij de jongens en Guus Hendriks bij de meisjes. 
Op dit moment telt de Vughtse vereniging zo'n 225 leden en is daannee een 
van de grootste van Brabant. 
Binnen J.C.V. kunnen globaal drie takken onderscheiden worden. 
Dat is de sub-topsport, met in de landelijke competitie 2 heren~..ms (le en 
3e divisie), 3 damesteams (2 x 3e divisie en 4e divisie) en 1 meisjesteam 
(landelijk B) . 
Dan de wedstrijdsport met nog eens 11 herenteams, 5 jongensteams en 3 
welpenteams en de recreatiesport. 
Deze laatste groep speelt op de dinsdag- en de donderdagavond en eens in de 
vier weken spelen ze op deze avonden een interne competitie. 
Daar doen 12 teams van 4 personen aan mee die op sterkte zijn ingedeeld. Elk 
team bevàt een A-speler, een B, een c en een D-speler. 
Aan het einde van het seizoen is er een finaledag, waar dan het karnpioens
team te voorschijn komt. 
Deze competitie is al jaren een groot succes binnen J.C. V. 



Verder doen er ook nog een aantal teams mee aan de recreantencornpetitie van 
de regio Den Bosch. 
Een groot succes is ook elk jaar weer de Midlenteweek, die dit jaar· voor de 
vijfde keer georganiseerd wordt. Alle spelers met een F-licentie of lager 
uit de hele regio kunnen meedoen en ook niet-NITBers zijn welkom. De 150 
deelnemers kunnen kiezen op welke avond ze willen spelen. De animo wordt elk 
jaar groter, wat wel blijkt uit de vele telefoontjes begin dit jaar, waarin 
gevraagd werd wanneer de Midlenteweek gehouden zou worden. Het is duidelijk 
dat van dit toernooi een grote wervingskracht uit gaat. 
De saamhorigheid in de Vughtse vereniging is groot, wat duidelijk blijkt uit 
de lange staat van dienst die het kader heeft. En J.C.V. is in het gelukkige 
bezit van een breed kader. 
Een persoon is al 40 lid van de vereniging. Dat is Albert Buiteman, die ook 
nu nog actief is bij de organisatie van het jeugdweekend. Tot slot moeten we 
Martin Verrijt nog even noemen. Hij ontwierp het speciale J.C.V. 40-jaar 
logo. 
De Mixedredaktie wenst alle J.C.V.-leden veel feestplezier en nog vele 
jaren. 

Johan Heurter. 

VAN LIEMPD/TTVS UIT SCHIJNDEL 
GAAT ZILVEREN JUBILEUM VIEREN 

Een maand lang zijn er bij ttv Van Liempd/T.T.V.S. te Schijndel aktiviteiten 
in het kader van het zilveren jubileum. Met Marie van de Brand, oud-be
stuurslid en actief in diverse commissies die bij de viering van het 25-
jarig bestaan betrokken zijn, blikken we terug. Zelf is hij een van de vier 
leden die vanaf de oprichting lid is. 
In 1965 ontstond na een oprichtingsvergadering het eerste bestuur van De 
Flitsers, bestaande uit Gerard Deelen, Jo Vermeulen, Hans Deelen, Marianne 
Heesels en Theo v.d. Zanden. Gespeeld werd er in De Noodkerk, die hu nog 
steeds, verl:::x:>uvrl en onder de naam De Vink, onderdak aan de Schijndelse 
vereniging biedt. 
Er was in die beginperiode maar één tafel, zodat er meer gewacht dan 
gespeeld werd. Voor competitiewedstrijden was het licht onvoldoende. Vandaar 
dat er nieuwe lampen in de nok van de kerk moesten worden aangebracht. Het 
werd een hele constructie (met katrollen) en voor de wedstrijd werden de ~ 
diverse lichtbakken omlaag getakeld. 
In 1968 gingen een aantal sportverenigingen op in een algehele sportverenig
ing, maar wel met elk een eigen bestuur en ook eigen financiën. Hierdoor 
werd de naam veranderd in Alico. 
Al snel waren er sportieve successen. In 1967 werd het eerste team kampioen 
in de 4e klasse en in 1974 werd reeds de landelijke klasse bereikt. In 1968 
behaalden Hans Deelen en Toos van de I:Ungen het eerste Brabantse ~ioen
schap voor onze vereniging in de mixed-dubbel, waarna nog verscheidene led.en 
de Brabantse titel wisten te bemachtigen. Zowel in 1972 als 1973 wisten Riny 
Kivits en Hans Deelen de Brabantse bekerfinale te winnen. In 1972 door een 
3-0 overwinning op Babro uit Esch en in 1973 door een zwaarbevochte zege 
over Vice Versa uit OUdenbosch. Die laatste wedstrijd organiseerde de 
Schijndelse vereniging zelf en zo'n 200 enthousiaste toeschouwers waren van 
dit duel getuige . Ook in 1978 organiseerde Alico de Brabantse bekerfinales 
en in 1979 de zuid-Nederlandse bekerfinales. In 1980 werd, in het kader van 
het 15-j·arig bestaan, de interland Nederland-Polen georganiseerd. De 
training van de Polen in hun eigen clubzaal zorgde voor heel wat hilariteit. 
De ogen vielen haast uit de kassen bij het zien van de fonnidabele backhand 



van Grubba en vooral toen Kuckharski tijdens een rally het batje van hand 
ve:i:wisselde. 
Ook organiseerde Alice vele grote toernooien. In 1969 trokken de open 
Schijndelse kampioenschappen 150 deelnemers, in de jaren daarna groeide dat 
uit tot een landelijk toernooi met 700 deelnemers in 1975. De Aliceleden 
stroopten zelf in die· periode ook vele toernooien af. Met tenten naar 
Vlissingen, naar Trier of naar het toernooi in Kerkrade waar geslapen werd 
in het klooster, maar ook naar de Meppers in Heeze, 'ITCVjRath in Veghel, het 
hoofdstadtoernooi in Amsterdam en vele regionale toernooien. 
In deze periode hadden zelfs een aantal leden het voorrecht uit te komen in 
het Nederlandse N.K.S.-team voor de drielandenwedstrijd tussen België, 
Nederland en Duitsland. Hans Deelen en Riny Kivits in 1973, Jo Kuys in 1975 
en Marie v.d. Brand zelfs twee keer, in 1974 en 1977 . 
Maar behalve met tafeltennis hielden de leden van ttv Alice zich ook met 
allerlei nevenaktiviteiten bezig. Zo voetbalden de senioren regelmatig tegen _ 
de jeugdleden en · orrdat het zo goed beviel werd zelfs aan toernooien 
meegedaan. Maar ook waren er regelmatig droppingen, een Tour de France in de 
Vresselse l:x:>ssen, een fotozoektocht of een auto-oriëntatietocht. En verder 
waren er de jeugdkampen naar Stevensbeek, Hilvarenbeek, Heeswijk-Dinther, 
etc. 
Sinds 1975 heeft de Schijndelse vereniging een sponsor. De eerste vier jaren 
was dat Il:lr. Hurkens en vanaf 1979 is Il:lr. Gi js van Liempd sponsor, waardoor 
er geld was voor evenementen die anders niet mogel ijk waren geweest. 
In 1987 werd de naam van de vereniging er zelfs voor gewijzigd, van Alice in 
van Liempd/T.T.V.S . 
In de NITB-cornpetitie heeft het eerste team ooit de overgangsklasse bereikt. 
Dat was in 1980 t oen Riny Kivits, Hans Deelen en Piet Kappen kampioen werden 
in de promotie-overgangsklasse. Op dit moment speelt het eerste team in de 
eerste klasse, met kans op het kampioenschap, waardoor het zou promoveren 
naar de landelijke competitie. 
Het zorgenkindje van Van Liempd/T.T.V.S . is de jeugd. Een jaar terug was het 
aantal gedaald tot 8, maar dankzij een goed jeugdbeleid zijn dat er nu 
tussen de 15 en 20 . In de competitie zijn er nog maar twee jongensteams 
actief, maar dat kan het volgend seizoen meer zijn. Voor de viering van het 
jubileum is een heel programma owesteld. • 
Op 12 mei is er het Van Liempd Assurantiën Toernooi voor rekreanten, van 24 
t/m 27 mei gaat de jeugd op kamp in Friesland, 16 juni is er een uitstapje, 
17 juni een reunie van zo ' n 50 oud-tafeltennisleden, 18, 19 en 20 juni is er 
een bedrijventoernooi, 22 juni een feestavond en op zaterdag 23 juni de 
receptie. . 
De Mixed-redaktie wenst de Schijndelse jubilaris nog vele jaren. 

Johan Heurter. 

TAPTOETAFELTENNISTOERNOOI 

De tweede landelijke uitgave van het Taptoetafeltennistoernooi is nog maar 
net afgewerkt, of we zijn alweer bezig met de voo:rbereidingen van de derde 
editie. Gezien de ove:i:wegend positieve reacties, vawacht de organisatie dat 
we dit jaar met minima.al evenveel verenigingen van Taptoe in Brabant weer 
een succes kunnen ma.ken. 
Nog veel liever zien we natuurlijk, dat het aantal verenigingen toeneemt. 
Daarom deze oproep in Mixed: Als jouw vereniging nog nooit meegedaan heeft 
aan Taptoe, bekijk dan eens of er dit jaar geen mogelijkheden zijn. 
Alle infonnatie hierover kun je na een telefoontje aan mij vawachten. 
Voor alle duidelijkheid nog de volgende gegevens: 

sf3? 



- de ondersteuning vanuit de landelijke- en afdelingsorganisatie is echt 
goed te ·noemen. 

- het Taptoetoemooi is een uitstekende gelegenheid om met relatief weinig 
moeite veel bekendheid te geven aan de vereniging, en veel jeugd een keer 
in je zaal binnen te krijgen. 

- de landelijke opzet van Taptoe betekent een sterke promotie van de tafel
tennissport, maar dan moeten er wel zoveel mogelijk verenigingen aan mee 
doen. 

- de verenigingen bepalen in a..rerleg, welke scholen binnen hun gebied 
vallen. 

- de verenigingen zijn vrij in de vorm waarin zij hun Taptoetoernooi willen 
spelen. 

Verenigingen die afgelopen jaar meegedaan hebben, worden nog apart benaderd. 
Andere verenigingen kunnen bij mij alle verdere informatie of een inschrijf
fonnulier krijgen.· 

Cees van Roosendaal 
I.arobertushof 9 
5667 SB Geldrop 
tel: 040-853547 

TRAINER GEZOCHT 

T.T. V. A. T.T. V. uit Asten zoekt een trainer die het volgende seizoen de 
jeugd en de senioren tranining wil geven, Die trainingen zijn op donder
dagavond.· 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Wim van Kemenade, tel. 
04936-5126. 

TAFELTENNISINSTRUCTEUR-A 

We willen proberen in het najaar van 1990 binnen de afdeling opnieuw een 
cursus Tafeltennisinstructeur-A te organiseren. Als cursusplaats wordt ge- 1 
dacht aan de orrgeving van Eindhoven. 
Om een definitieve toewijzing te krijgen moet er in een vroegtijdig stadit.nn 
voldoende aanmeldingen van aspirantcursisten binnen zijn. 
Daarom wil ik vragen binnen de vereniging na te gaan of er belangstellenden 
voor deze cursus zijn, en deze aan mij door te geven. 

A. Rooijmans, Secretaris. 
Tel: 040-535457 

GELDIGHEID BONDSKAARTEN 

Op een groot gedeelte van de in omloop zijnde bondskaarten staat voor de 
geldigheidsperiode "1986-199011 venneld. Alle bondskaarten met deze op:truk 



zijn geldig tot en met 31 december 1990, mits de houder van de bondskaart 
staat geregistreerd als lid van de N.T.T. B. 

SENIOREN RANGLUSTEN 

Op de ranglijsten van het seizoen 1989-1990, die bijgewerkt zijn tot en met 
de najaarscompetitie, de Ned.erlandse Karnpioenschap:pen en de halve finales 
van de Nationale A-meerkampen, komen weer een aantal Brabanders voor. Dat 
zijn bij de dames op nr. 3 Emily Noor uit Oss en Patricia de Groot uit 
Helmond, beide spelend voor het Weertse Megacles , op nr. 8 Marlies Somers 
van Hotak'68, op nr. 10 Guus Hendriks die speelt voor Besbo-Irene, op nr. 11 -
Ellen Schers, eveneens van Besbo-Irene, op nr. 21 Beppy Koning van Veldhoven 
en op nr. 33 Petra Boute van Iuto. 
Bij de heren staat de Tilburgse Amst erdanuner Frank Boute op plaats 6, Jos 
Verhulst van J . C.V. op plaats 23, Hann Nelissen eveneens van J.C.V. op 
plaats 27, Reinier Paetzel ook van J.C.V. op plaats 30, de Ossenaar William 
cuypers op plaats 36 en Rein Vogelaar van T.C.S. staat 41e. 

REGIONALE TAFELTENNISKAMPIOENSCHAPPEN 

In de vorige Mixed. konden we de uitsl agen van de j eugd op de West-Brabantse 
kampioenschap:pen al plaatsen. In deze Mixed. treft u de overige uitslagen uit 
West-Brabant, uit de Regio Den Bosch en van de Regionale Eindhovense. De 
Regionale Midden- Brabantse Karnpioenschap:pen zijn pas op zondag 6 mei te 
Goirle . 

VERSLAG WESTBRABi\NI'SE KAMPIOENSCHAPPEN 1990 SENIOREN 

Een goed. verlopen kampioenschap met een red.elijk aantal deelnemers. 
Orrdat men noodgedwongen naar dit weekend moest verhuizen, zal het aantal 
deelnemers wel enigszins gedrukt zijn door de afwezigheid van de winter
sporters. De schriftelijke goed.keuring voor het toernooi was door de 
vereniging Het Markiezaat nog steeds niet ontvangen. 
Bij de senioren werd op 25 tafels gespeeld die voldoende rubn stonden 
opgesteld. Zeker de twee centercourts waren erg rubn. Alle tafels waren 
voorzien van telborden wat voor coaches en publiek erg fijn is. 
Het toernooi viel op door de rust die er in de zaal was. De geluidsinstal -
latie werd namelijk hoogst zelden gebruikt. Er werden geen spelers op
geroe:pen, zodat men wel 70rgde op tijd bij de tafel aanwezig 'te, zijn om 
diskwalificatie te voorkomen. Het tijdschema kon prima gehandhaafd worden, 
dankzij de spelers en de aktieve tafelconunissarissen. De vloer, het licht en 
de tafels gaven geen red.en tot klagen. De fraaie prij zen werden meteen na 

·elke finale bij de tafel uitgereikt. Om precies half zeven werd de laatste 
finale beëindigd en dankzij de automatisering stonden enkele minuten later 
alle uitslagen op papier. Ook was toen meteen bekend dat The Ba.ck Hands de 
verenigingsprijs mee naar huis mcx::ht nemen. 
De dames met een A-licentie waren afwezig, zodat Monique Schoone van 
Hotak' 68 de titelklasse op haar naam kon brengen door in twee games Selma 
Paetzel van Back Hands te verslaan. In de dames B-klasse moest ze overigens 
de eer laten aan A. Kwak van Back Hands. 



Bij de heren was het de dag van Ton Vogelaar van TCS. Hij was voor alle 
anderen onklopbaar. In de Sl-finale versloeg hij z'n broer Rein in 2 games 
en in de A/B-finale moest de andere A-speler er in twee games aan geloven; 
Richard van Gurp van Belcrum werd met maar liefst 21/9 en 21/13 geklopt. In 
de lagere klassen waren de nodige verrassingen wat natuurlijk goed is voor 
een toernooi, maar ook is de oorzaak van die verrassingen wel eens minder 
leuk doordat een sterke jeugdspeler een geplaatste speler uitschakelt. De 
oorzaak is dan de onbekendheid van de b. g. met de sterkte van le jaars 
senioren waar nog geen enkel kornpetitieresultaat van is gepubliceerd. 
Koos Meijers, Jan-Willein Bultman en Wim Boesveld hebben samen met vele 
andere Markiezaatleden voor een goed georganiseerd toernooi gezorgd. 

J. Maas b.g. 

GEX;EVENS WFSTBRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 04-03-1990 SENIOREN 

AANI'AL DEEINEMERS: 

AANI'AL lliSOfRIJVINGEN: 

320 

138 

ENKEL A 0 
B 4 
c 8 
D 13 
E 13 
F 3 

ENKEL Sl 12 
S2 29 

IJJBBEL B 4 
c 5 
D 5 
E/F 5 

DAMES ENKEL 
HEREN ENKEL 

'IDI'AAL ENKEL 

DAMES IJJBBEL 
HEREN IJJBBEL 

41 

19 

'IDI'AAL IJJBBEL 

HEREN 

ENKEL A/B 7 
2+5 
c 6 
D 6 
E 8 
F 16 
G 36 
H 40 

119 

ENKEL Sl 13 
S2 30 
S3 76 

119 

IJJBBEL A/B 6 
C/D 4 
E 5 
F 8 
G 18 
H 15 

50 

41 + 41 = 82 
119 + 119 = 238 

19 x 2 = 38 
50 x 2 = 100 

'IDI'AAL AANTAL lliSCHRIJVINGEN SENIOREN 458 



************************************** 
* ~ Kl\MPICEN3CHAP.FEN 'mFEmENNIS 4 ~ 1990 * 
*********üütt*tttttttttttttt*tttttttttttttttttttttt*tttttttttt· 

HEREN ENKEL ]\IB 7 deeln3:rers 
1 T. Vcg:'!laar (T.C.8.) 2 R. v. Gurp (Belerum) 
3 R. VOJ31aar (T.C.8.) 

HEREN ENKEL C 6 deeln3:rers 
1 E. ~ (lbtak'68) 2 J. SchJemakers (Merum) 

HEREN ENKEL D 6 deeln3:rers 
1 J. Martens (Back H:rrds) 2 G. Nijkanp (Merum) 

HEREN ENKEL E 8 deeln3:rers 
1 J. Veri1ae:ren (Belerum) 2 A. van As (lbtak'68) 
3 A. v. ~ CÈn lbl. (Fijnaart) 

HEREN ENKEL F 16 deeln3:rers 
1 P. Martens (l?ac.lc H:rrds) 2 G.J.Geleyns (Mrrkiezaat) 
3/4 R. Passier (Mrrkiezaat) 3/4 c. v. t. lbf (Srrash'76) 

HEREN ENKEL G 36 deeln3:rers 
1 F. G:mreren (:B:lck Han:1s) 2 E. Sd:lrceyers (Ibt:ak' 68) 
3/4 R. H:ct:ars (T.C.8.) 3/4 J. ce Jcn:J (Back H:rrds) 

HEREN ENKEL H 40 deeln3:rers 
1 G. Sc:hraDers (Fijnaart) 2 A. IèIE (M:u:kiezaat) 
3/4 H. T:imrenrarn (M:u:kiezaat) 3/4 R. F:rucb.n:o (Srrash'76) 

HEREN ENKEL 81 13 deeln3:rers 
1 T. VOJ3laar (T.C.8.) 2 R. VOJ3laar (T.C.8.) 
3/4 R. van G.rrp (Merum) 3/4 G. Q:sselink (Hotak'68) 

HEREN ENKEL 82 30 dEelrerers 
1 J. Martens (Back H:rrds) 2. P. J<XEEn (Merum) 
3/4 G. Nijkanp (Belerum) 3/4 R. I..auv.erijssen (Back H:rrds) 

HEREN ENKEL 83 76 deeln3:rers 
1 J. lbe!va1aar's (D.I.O.) 2. W. Dielarans (Merum) 
3/4 F. G:mreren (B:lck Harrls) 3/4 R. Kraus (V.Versa'51) 

HEREN IlJBEEL ]\IB 6 dl ll:bels 
1 w. NijkanpjR. v.d. lbrst (Belerum) 
2 R. Vcg:'!laarjP. v.d. Ibrst (T.C.8.) 

HEREN IlJBEEL CfD 4 dl 1bb::U s 
1 J. SchJemakersjL. R:prels (Belerum) 
2 J. MartensjL. I..auv.eri jssen (Back H:mis) 

HEREN IlJBEEL E 5 dl ll:be] s 
1 M. van (l:Etal/J. Verbaeren (Belerum) 
2 W. VervàartjR. O=rlerans ('Turaka,IT.C.8.) 

21/9 21/13 

21/19 21/19 

26/24 15/21 21/16 

17/21 21/13 21/17 

21/18 21/12 

22/20 14/21 21/12 

22/20 21/16 

21/15 21/19 

21/16 21/14 

21/14 21/17 

21/11" 21/17 

21/17 21/16 

21/18 20/22 21/9 

g(Zf? 



HEREN IlJB8EL F 8 di ll::bels 

1 T. Nie.ID.n:g/C.v. t. lbf (M:rrkiez.aat/Srraffi'76) 
2 G.J. Geleyns,IR. Passier (M:rrkiez.aat) 

HEREN IlJB8EL G 18 di ll::bels 
1 R. oo IEe.M,IR. IEm (V.Versa'51) 
2 R. Brant,IR. Kraus (V. Versa'51) 

HEREN IlJB8EL H 15 di 1l::bels 
1 G. Scfn:e..rers/J. Franken (Fijnaart,/M:llkiez.aàt) 
2 F. TielenjA. Willarsen (Prinseri:eek) 

rnMES ENKEL B 4 deel.rarers 
1 A. ~ (B:lck Harrls) 2 M. ~ (H:Jtak' 68) 

rnMES ENKEL C 8 deel.rarers 
1 M. Ibvenlani=r (W.v.Zcelen) 2 P. Korstanje (Srash.'70) 
3 J. Vernua (&!Esh'70) 

rnMES ENKEL D D deeJ.n:ners 
1 B.van Zlll'rl?rt (B:lck Harrls) 2 I.van Aalst (&!Esh'70) 
3/4 E. Verdcn::k (M:rrkiez.aat) 3/4 H. B..llknans (Prinseri:eek) 

rnMES ENKEL E D deeJ.n:ners 
1 J.van Akkeren (B:licrum) 2 L.van Gel.deren (B:lck Harrls) 
3/4 M. v.d. Ploeg (B:licrum) 3/4 A. oo Ruiter (:Eelcrum) 

rnMES ENKEL F 3 deeJ.n:ners 
1 H. R:sert:x:x:m (V.Versa'51) 2 M. Klaas.sen (W.v.Zcelen) , 

rnMES ENKEL Sl 12 deel.rarers 
1. M. Scixx:n= (lttak'68) 2 S. Paetzel (B:K':k I:àrrls) 
3/4 A. ~ (B:lck Harrls) 3/4 L. Rul:b?IE (&!Esh'70) 

rnMES S2 ENKEL 29 deeJ.n:ners 
1 B.van Zlll'rl?rt (B:lck Harrls) 2 H.B..llknans (Prinseri:eek) 
3/4 M. Withëga'l ('It:0'78) 3/4 M. B.n:gers (Victoria 

rnMES IlJB8EL B 4 di ll::bels 
1 A. ~· v. Zlll'rl?rt (B:lck Harm) 
2 s. Paetzel/L. v. Geldera1 (B:lck Harrls) 

DAMES IlJB8EL C 5 di ll::beJ s 
1 I. van Aalst/J. Vernue (Srraffi '70) 
2 M. M.lsters/W. v.d. Eergtl (M:n:kiezaat) 

rnMES IlJB8EL D 5 di 1l±els 
1 A. ~/J. van CEta (M:n:kiezaat;Srash'70) 
2 A. B.ll.krraffi/H. B..llknans (Prinseri:eek) 

rnMES IlJB8EL F/F 5 duli:el 
1 M. ~· B..llknans (B::üc:runyPr.inserb?ek) 
2 A. oo Ruyter/C. ful (B::ücrum) 

21/18 18/21 21/15 

21/14 16/21 21/19 

21/17 17/21 21/14 

21/15 21/14 

21/13 21/19 

21/17 21/10 

14/21 21/18 22/20 

21/15 21/12 

21/14 30/28 

21/18 21/17 

21/17 21/15 

21/14 21/12 

D/21 25/:?i3 21/15 

21/16 26/24 

10J2Jfr 



UI'ISIAG VERENIGINGSPRLJS SENIOREN 

1. '!he Back Hands 
2. Belcnnn 
3. Het Markiezaat 
4. Smash'70 
5. Hotak'68 
6. T.C.S. 
7. Vice Versa'51 
8. Prinsenbeek 
9. Fijnaart 

10. Wil van Zoelen 
11. Smash, 76 
12. D.I.O. 
13. TC0'78 . 
14. Victoria 
15. Tanaka 

36.0 punten 
32.5 punten 
19.0 punten 
13.0 punten 
13.0 punten 
13.0 punten 
9.5 punten 
9.0 punten 
6.5 punten 
5.0 punten 
4.5 punten 
3.0 punten 
2.0 punten 
1.0 pqnten 
1 . 0 punten 

RffiIONAIB TAFELTENNISKAMPIOENSCHAPPEN VAN HET RffiIO DEN OOSCH 

Voor de 22e maal in successie werden deze kampioenschappen georganiseerd 
door t.t.v. J.E.E.P. uit VUght. Vanwege de te:ruglopende belangstelling voor 
tafeltennistoernooien werd dit jaar voor de kleinere sporthal OUWerkerk als 
locatie gekozen i.p.v. de Martinihal. 
Het deelnemersaantal steeg echter van 245 in 1989 tot bijna 280 zodat het 
toernooi geheel was volgeboekt en er zelfs een half uur eerder op 30 taf els 
gestart moest worden. 
Wat de wedstrijden betreft was in het enkelspel wederom gekozen voor het 
systeem van vier-, vijf- of zeskampen waarbij de eerste 2 overgaan naar de 
volgende ronde. In het dubbelspel werden zoveel mogelijk poules van 3 
gefonneerd waarbij de winnaars overgingen. 
Zodoende is een nederlaag in de voorronde niet meteen dodelijk en konden Jos 
Verhulst en Maureen van Weert (beide JCV) ondanks een verliespartij in de 
voorronde alsnog regionaal kampioen worden. • 
Brabants kampioen Jos Verhulst verloor nl. in de voorronde van Hans SWinkels 
('lTCVjRath) maar plaatste zich voor de laatste 4 en werd kampioen door in de 
finale de nr. 2 van de Brabantse kampioenschappen Hann Nelissen (JO!) in 3 
sets te verslaan. 
Maureen v. Weert kwam de voorronde door ondanks verlies tegen Sandra Kernps 
(Never Despair) om daarna in de finale dezelfde Kernps gedecideerd terug te 
wijzen. 
De verenigingsprijs was dit jaar op het nippertje voor Never Despair dat met 
65 deelne(e)m(st)ers uitstekend vertegenwoordigd was op dit toernooi; tweede 
werd 'lTCVjRath. Zodoende werd de jarenlange hegemonie van JCV dat nu 
genoegen moest nemen met de derde plaats doorbroken. 
Al met al kon de organisatie en bondsgedelegeerde Guus v. Woesik met 
tevredenheid terugkijken op een geslaagd tafeltennistoernooi. 

UI'ISIAGEN 

HEREN ENKEL 
A/B: Jos Verhulst (JCV) - Hann Nelissen (JCV 

namens de organisatie, 
Jan van Gemert 

C: H. Ceelen ('ITCV/R) - R. Bosbeek (Vice Versa'64) 
D: P. v.d. Meer (OI'IC/CT) - H. Beks (J .E.E.P.) 

21-19,18-21,21-13 
20-22,21-19,17-21 
21-17,23-21 

11JZF 



E: 
F: 
G: 
H: 

F. 
A. 
A. 
G. 

Dankers (RJS) - Th. Viveen (Kru.iskarrp'81) 
Gloudenans (TI'CVjRath) - P.de Roo (Kru.iskarrp'81) 
v.d. Bel:g (JCV) - M. v.d. Be:rg (Kru.iskarrp'81) 
Hoenselaars (De Rots) - 'Ih.v.d.Zanden (Zwaantjes) 

HEREN ruBBEL 
A/B/C: J. VerhulstjH. Nelissen (JCV)-E. v. Kempen/M. 

Dijstelbloem (TI'CVjRath) 
D/E: M. Bonke/F. Dankers (RJS)-M. v. BerkeljM. v.d. 

Wittenboer (Zwaantjes/NS) 
F: E. v. Eyndhoven/E . Peeters (De Rots) -J. v.d. 

BiezenjK. v.d. Lee (Never Despair) 
GjH: H. Grijzenhout/J .W. v. Bakel (JEEP)-M. Roelofs/ 

C. v. Elst (orn:::/CT) 

DAMFS ENKEL 
B/C: M. v. Weert (JCV) - S. Kemps (Never Despair) 

D: M.C. v. Vessem (N.Despair) - P.Kersten (Alw.Fair) 
E: M. v.d. Geest (WCO) - C. Vink (JEEP) 
F: L. Schel (WCO) - M. Piete:rmans (Zwaantjes) 

DAMFS ruBBEL 
A/B/C: c. Diepstraten/J. v.d. Schoot (RJS) - I.v. Hooft/ 

H. Vos (RJS 
D/E: A. v. Berkel/C. de Groot (Alw.Fair) - E.v.IW..men/ 

D. Kersten (Alw.Fair) 

JONGENS ENKEL 
JUN.ASP A/B: R. Wellens (TI'CVjRath) - F.v.Lieshout (TI'CV) 
JUN C: J. Samuels (TIVE) - A. v. Hulten (TIVE) 
ASP C: F. v.d. Vlist (De Mand) - P. Danen (JCV) 
fUP A/B: R. Heil (N.Despair) - G. Koppers (N.Despair) 
fUP C: R. v. Hinthum (orn:::/cr)- P. v.d. Bosch (Nev. 

Despair) 
WEIPEN J. Zij lmans (TI'CV jRath) - R. v. Dijk (orn:::/CT) 

JONGENS ruBBEL 
JUNIOREN : A.Heil/J. Koog (Never Despair/JCV) - M. Peer-

lingsjR. Wellens (TI'CV jRath) 
ASPIRANTEN G. Brands/J. Koog (Never Despair/JCV -

D. v. WijckjG. Feyen (De Rots) 
RJPill.EN : R. HeiljR. Koppers (Nev.Despair) - P. v.d. 

Bosch/W. Heymans (Nev. Despair) 

MEISJES ENKEL 
JUN A/B: B. v. Aarle (Nev.Despair) - s. Berkel.mans 

(Nev. Despair) 
JUN C: F. Geesten (Alw.Fair) - D. Kerste (Nev. 

Despair) 
ASPIRANTEN : M. Fliervoet (Alw.Fair) - J. Heijrnans (om::/ 

CT) 
fUP A/B: A. Rijniers (Nev .Despair) - G. Kamps (Nev. 

Despair) 
fUP C: N. Zijl.mans (TI'CVjRath) - osinga (TI'CVjRath) 

MEISJES OOBBEL 
JUNIOREN· B. v. AarlejM. v. Oirschot (Nev.Despair) -

J . OVerdijkjM. v. Iaarschot (Alw.Fair 
ASPIRANTEN : s. DanklofjM. Fliervoet (Alw.Fair) - J. Je

hoel/C. v.d. Griendt (TIVE) 

21-16,22-20 
21-16,18-21,21-15 
18-21121-17,21-17 
21-16,22-20 

17-21,21-16,21-13 

21-15,19-21,21-19 

21-16,21-17 

21-14,21-15 

21-14, 21-18 
21- 9,21-17 
21-17,21-15 
21-15, 21-17 

21-17 ,21-18 

22-20,23-21 

13-21,21- 9,21-18 
21-18,13-21-21,14 
21-10,21-11 
24-26,21-17,21-16 

21-19,21-19 
21-16,21-17 

21-14,18-21,21-18 

21-13,21-12 

21-10,21-19 

21-18,21-18 

21-14,21- 9 

21-18,21-13 

21-18,19-21,21-18 
21-19,21-10 

19-21,21-11,21-11 

21- 9,21-18 
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RJPJllEN : N. Zijlnans/C. CEÎIJ3ëi (TI0ljFath) -
W. F'erst:EVN· v. Oirschot (N9v'. ~) 17-21,21-16,21-19 

1. Never ~ 22 p.mten 
2. TIOljRath 20 p.mten 
3. JO! 17 p.mten 

~ T.T.V. B.JDILIA 

1. &:wie &nirg (Velch:lvm) 2. JaapalirE Se:)ers (st:ip'rut) 21-10 21-16 

~ c KI.ASSE 

1. Saskia Ven-..eyen. (B.rlilia) 2. Nicole Venrrulen (B.rlilia) 
ll 

~ D KI.ASSE 

1. M:nicpe '1Wardy (B.rlilia) 2. liridy Veldrran (B.rlilia) 
17 

~ E KI.ASSE 

1. Rira Rijkers (stipn.lt) 2. kJre3 van der st:een (B.rlilia) 
18 

~ F KI.ASSE 

1. Kitty Arets (B.rlilia) 2. Nicky I.royrrans (B.rlilia) 
23 

21-12 19-21 21-

21-15 15-21 21-

21-17 23-25 21-

21-10 14-21 25-

1. Richard van G.n:p (Velch:lven) 2. st.anley v~ (Velch:lvm) 21-16 21-17 

1. Jdlan Valk (TICE) 2. Erwin van RaJvert (TICE) 

1. Michiel Lim (Taveres) 2. ldriaan SEerde1 (Velch:lven) 

HEREN F KI.ASSE 

1. Mrrccl. Rutjes (Sen en Bra.gel) 2. Jdln Rutjes (Sen en 
~) 

1. H?rny in 't Zarrlt (Sen en Bra.gel) 2. :Eeter IhilifPJ 
(Unia.nn) 

17-21 21-13 21-18 

~ 

21-14 14-21 22-20 

21-ll 21-15 

21-15 21-ll 

13~ 



HEREN H K1ASSE 

1. Franz Twardy (Brlil ia) 2. :tet.er van D3al (TKE) 

MEISJES JUNIOOEN/ASPIRANIEN AB 

1. Ellen R=is (Veldhoven) 2. Hetty Twardy (B..rlilia) 

1. Dmny Vaes.sen (Unia.nn) 2. M::nicpe van Sinten (21) 

MEISJES FUPillEN AB 

1. ~ Sd1anp:iert (VeldOOven) 2. Gernaire de Vcrllt (stip-

22-20 21-13 . 

21-17 21-18 

21-11 17-21 21-14 

h:::ut) 22-20 21-18 

MEISJES IUPPIIliN c 

1. B=t:t:in= van Hintum (~k) 2. ESther '!ekleri::urg (Ib:li-
lia) 21-11 22-20 

1. M:lartje M9.il.enbra=ks (Pe:rgeyk) 2. Eetty van &:est (Ib:li-
lia) 21-10 21-10 

JCNEE JUNIOOEN/ASPIEWfilN AB 

1. B3ny cerse (Veldhoven) 2. M3rtien Malle.rt>n:leks (TICE) 

1. MrrX Willars (VeldOOven) 2. Ricardo Selder (VeldOOven) 

JCNEE JUNIOOEN D 

1. Paul van Zut:pien (21) 2. Joris D2kke.r (I::.aJrre) 

JCNEE ASPIRANIEN C 

1. Rrrt van W9tten (I::.aJrre) 2. Björn Wijran:l3 (VeldOOven) 

JCNEE ASPIRANIEN D 

1. R:b van D3al (TKE) 2. Bram van der Kruis (M:fp?rs) 

1. Rrrt Verleg (Veldhoven) 2. Ries van der steen (B..rlilia) 

JCNEE FUPillEN C 

1. stefan Cbrruyt (TKE) 2. Ma:roel Di jkkanp (VeldOOven) 

JCNEE FUPillEN D 

21-12 21- 9 

• 
23-21 15-21 21-19 

20-22 12-16 23-21 

21-14 21-18 

21-19 15-21 21-14 

\. 

21-18 15-21 21-17 

21-18 19-21 22-20 
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1. Pas::al van Ocste!.wijk (21) 2. Berry Val.star (TICE) 

JCN3EN5 w.Er.aN A 

15-21 21-15 21-10 

1. 'Ihijs van <Èl:" steen (B.rlilia) 2. Jules Looyrrans (B.rlilia) 21-16 21-16 

1. B3s van r.:bll (TICE) 2. M:m::Bl M3.yers (TICE) 16-21 21-18 22-20 

E.K.1990 

rE EUrcpese tafe1:tenniskanpi~ 1990 in Göt.Eb::>rg zijn c:p het eerste 
gezidlt voor N:d?rlarrl gJEd verlc:p?n. rE darres Kl.c.:g;:ertmg-Vrieseko:p v.er'àen 
4e in de l~jden. ~ zidl een pr-:irra :resultaat al was er vooraf 
hcx:p c:p een finaleplaats. Maar de huidi~ Vrieseko:p is niet de Vrieseka:p 
die ~ kerlrai.. Ik vraag rre dan ook af of er rret Gerdie Fa?n, de huidige 
Nederlanise kanpia:na, niet rrrer inJezet.en had. 
rE rranrai p:resteerdEn uitsteken:i. F.en achtste plaats en dus han::fuav.irq :in de 
le cataprie. Proficiat ca:i.ch Jan VliBJ! 
In het in:lividuele toom:::oi kw3ITen drie Brahmtse sp?.lers/st.er.5 achter de 
tafel. Patricia de Grc::ot uit Ièlm:n:i verloor in de le n:n:'le rret 3-0 van 
Renata Zatkma ('ISj) 21-19,21-9 en 21-19. Frank Bcute uit Tilturg overleefde 
die eerste n:n:'le da:>r rret 3-0 van de Il.lxaihn:ger Sarrlro Giaiaro te wirJn?.n 
(21-16,21-14,21-8) naar g.irq daarna arrleruit tegen de als 6e geplaatste 
duit.ser Järg Ri::kcpf (21-16,21-14,21-10). 
rE CEêe Einilie Noor J<r...e:rn het verste van de Bral::arDers. Pas in de adrt:ste 
finales m:est ze rret 3-1 het crderspit delven tegel1 C:Silla futorfi uit 
H::r'lJar].je (21- 10,21-12,17-21,21-11). 
Drie arrlere l~ kwana1 tot de kwrrtfinale. rE grote verass.irq

0 

was 
Gerdie F€en. In de adrt:ste finale tikte ze de als le geplaatste Olga :tàre.s 
van de tafel en in de kwart.finale stuntte ze bijna v.e=.r tegel1 de tcp 12 
winn:u:es Gabriela Wirth uit lkn:_J:rrije. Pas in de 5e garre m:est ze rret 22-20 
b.rl.g=n. Mirjam KL~ bracht het tegen de latere EUrcpese kanpioonne 
Dmiela G.E:"glEltsjeva uit B..llgarije tot 4 garres en Paul Htldan verloor in 
de kwart.finale rret 3-0 van de latere finalist Arrl:rej Gruli:a uit R:>len. 
OVerigens brcdlt de EUrcpese ~i~ lD3" ~ iets arrlers aan het 
lidlt. Er is een cx:inflict tus.sen de heren l::x::ni5aJadl Jan VliBJ en een aantal 
sp=lers, te ~ Paul Htldan en D:mny Heister. Het 18-jari~ talmt fllister 
zcd1t de n:rl:rlaag in de le n:n:'le tegel1 de H:n]aa.r Nereth bij Jan VliBJ. Hij 
zru de 2e en 3e garre niet d::xlr VliBJ ga:xadlt zijn. Volgens Heister is een 
ovei:winnirJJ altijd te danken aan VliBJ en ligt een I'Bierlaaj alleen aan de 
sp=ler. rE N.T.T.B. dcet er gce:i aan, nu het contract rret Jan VliBJ afl~, 
dit niet zartier rrrer rret 5 jaar te verlen::J'?l'l. Volga-s vo:JrZitter Paul ~ 
mm is er in grote lijren ~ov~, naar mi.s.schien is het zinvol 
tcx:h eEnS een ~rekje te voo:re.n rret re sp?.lers van het Nederlanise heren
t.eain. :ter slot van :r:eken:iig is de trairer er voor de sp?.lers en niet an::ler-
SClll. 

OVerigens h?eft de N. T. T.B. ook een prin::ipe-cwerrenki:nst ~aten rret de 
drirEes Ll. (zie april Mbm en de zeeuv i:eter B:x>n over een ~jarig 
cx::nt.ract vcar halve dagen. 

Jd1an Ha.n:ter 
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NIEUWS IN 'T KORT 

V(X)r gehandicapten worden elk jaar Brabantse kampioenschappen georganiseerd, 
alleen gaat dit niet onder de vlag van de N.T.T. B. Desondanks de uitslag. 
V(X)r de 4e achtereenvolgende maal werd GSGH (Gehandicapte Sportvereniging 
Gewest Helmond) zondag 8 april in Bre:ia algemeen kampioen. 

De Nederlandse jeugdtafeltenniskaropioenschappen zijn wederom in Helmond. Op 
zaterdag 9 juni V(X)r de B-licenties en op zondag 10 juni worden de A-licen
tiehouders verwacht in de City-sporthal. De organisatie is in de vertrouwde 
handen van t.t.v. Stiphout. 

Eind maart bestond t . t.v. A.T.T.C.'77 uit Aarle-Rixtel 12~ jaar. Dit jubi
lelilll wordt uitsluitend intern gevierd middels een grote feestavond op 19 mei 
en een uitstapje voor de jeugd naar de Efteling in juni. De redaktie wenst 
A.T.T. C. '77 nog vele jaren. 

Paul Haldan zal ook volgend seizoen niet in de Nederlandse corrpetitie te be
wonderen zijn. Hij gaat in België spelen voor de drievoudige Belgische 
kampioen Olarleroi. Zijn teamgenoten daar worden de broers Jean-Michel 
(verliezend EK-finalist in de mixeddubbel) en Philippe Saive. 

De finales van de Brabantse beker zijn op vrijdag 1 juni voor de gemengde 
beker le en 2e divisie (gelijk met de afdelingsledenvergadering) en op 
zondag 17 juni voor de dames le en 2 divisie en de heren le,2e en 3e 
divi sie. 

UIT DE CLUBBLADEN 

Bij t.t. v . Never Despair in Den Bosch gaat niet alleen de jeugd op kamp. Ook 
de senioren gaan op pad en wel van 17 t/m 19 augustus naar Hoeven. Ma"ar ver
schil moet er zijn. De jeugd gaat 5 dagen en de senioren gaan 3 dagen. 

"Wat willen we met onze trainingen?" vraagt het bestuur van ttv. V. Versa' 51 
zich in " Shot" af. Om daar achter te komen gaan ze in OUdenbosch de 
meningen van de leden vragen. Niet via een of andere anonieme enquete, maar 
de bestuursleden gaan persoonlijk aan iedereen vragen wat hij of zij wil. \ 
Het is wel een tijdrovende bezigheid, maar wanneer het serieus gebeurt zal 
het bestuur beslist een goed inzicht in de wensen van de leden krijgen. 

De T.C. van t.t.v. Veldhoven heeft een aantal afspraken op papier gezet over 
het eten en drinken in de zaal. Het komt er sirrpel op neer dat eten en 
drinken in de zaal niet is toegestaan. Wel in het portaaltje achter het 
muurtje en in de kantine. Verder wordt iedereen gevraagd niet te schor1 of 
te slaan op de tafel en tijdens het uitrusten langs de kant de voeten .niet 
op de schotten te plaatsen. Ze staan op breken! 

De Steenbergse verkiezing voor sportploeg, sportman/sportvrouw en sp:>rt
animator werd beheerst door T.C.S. Rijn Vogelaar veroverde de titel van 
sportman en T.C.S. 1, bestaande uit Eric Oerlernans, Ton en Rijn Vogelaar, 
werden gekozen tot sportploeg. De gebroeders gaven daarna een demonstratie 
tafeltennis weg. 
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De 150-ste uitgave van "I.uto-nieuws", het clubblad van t.t. v. I.uto uit 
Tilburg heeft het levenslicht gezien. Het eerste nurmner verscheen 35 jaar 
geleden en om de huidige leden een indruk te geven van hoe het toen. t oeging 
zal in elke "I.uto-nieuws" en "oud" stukje geplaatst worden. Het eerste kwam 
uit 1957 en ging over de Brabantse kampioenschappen van dat j aar. 

De leden van t . t. v . Tanaka uit Etten-leur sparen oud-papier. En dat levert 
de vereniging extra geld op, want de laatste keer was er 900 kil o verzamel d. 
Jannner dat de oud-papierprijs laag is, dus zorgen dat er volgende keer nog 
meer oud-papier is. 

T.T.V. Waalwijk is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Stef Berend.sen heeft 
zich teruggetrokken en totdat er een vervanger gevonden is zal de secretaris 
Nico de Kwaasteniet optreden als waarnemend voorzitter. 

In "Irene-Sirene" ·wordt nog eens het probleem van de zwarte leden aange
roerd. T.T. V. Besbo Irene uit Tilburg is er trots op dat zij daar niet aan 
meedoen en voor 6,50 per jaar alle leden N.T.T.B. -lid hebben gemaakt . Als 
iedere vereniging er zo over dacht zou de bond heel wat sterker staan, waar
van uiteindelijk de verenigingsleden weer kunnen profiteren. 

De redaktie van "Intergame", het clubblad van T.T.C.V./Rath te Veghel zou 
graag wat serieuzere stukken in de copybus willen vinden. ludieke en grap
pige stukken zijn er voldoende al wil men nog wel wat meer Wist-U- Da.tjes. 
Die zijn toch ook grappig bedoeld? 

T.T.V. OI'I'C/CT Holland uit Oss heeft een alternatief tafeltennistoernooi ge
organiseerd. Het tafeltennisniveau was van ondergeschikt belang. Er moest 
o.a. gespeeld worden op een halve tafel met kleine batjes, een tafel zonder 
poten, met een rutch Tennisbal, et c. 

"Kluts" van t.t.v. Stiphout uit Helmond maakt melding van de ontdekking van 
een pingpongcomputer-virus. Het is een betrekkelijk ongevaarlijk virus dat 
van tijd tot tijd een tafelte...'1I1isballetje in beeld laat verschijnen. 

"Netfout" van t .t. v . J . c. V. uit VUght heeft het interview van Ria Stalrnan 
met onze nationale coach Jan Vlieg uit Sport International overgenomen. Het 
geeft een erg goed beeld van hoe Jan Vlieg denkt . Als u het blad nog ergens 
tegen komt, moet u dit artikel beslist lezen. 

Bij t.t.v. A.T.T.C. ' 77 te Aarle-Rixtel zijn een aantal posters van Tatjana 
uit het kleedlokaal ontvreenrl. Een onderzoekscommissie ontdekte al snel dat 
een van de bezoekers van een andere tafeltennisvereniging ze "geleend" had . 
Ondertussen heeft hij ze terug gestuurd, maar ze waren zo ernstig beschadigd 
dat ophangen onmogelijk was. Er is nu een eis tot schadevergoeding gede
poneerd, in de vonn van twee Popfoto ' s met daarin enkele afbeeldingen die de 
kleedkamermuur kunnen versieren. 

Het clubblad van t.t. v. Attaque uit st. Oedenrode heeft een Ni-i euw jasje 
gekregen en daar hoort uiteraard een nieuwe naam bij . Op de j aar\rerder ing 
werd de winnaar van de prijsvraag bekend gemaakt en de naam. Dat is "Acht er 
het net". En hiermee heeft het blad een toepasselijke en originele naam en 
daarmee een eigen identiteit gekregen. 

T.T. V. Het Markiezaat uit Bergen op Zoom gaat het seizoen op 30 juni 
afsluiten met een sluitingsfeest. Een leuk idee om na de barbeque elkaar een 
prettige ·vakantie toe te wensen. 
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WANNEER WO ROT DE ROBOT NOU 'NS GEREPAREERD::?? 


