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ORGAAN van de N.T.T.B. afd. BRABANT 

REDACTIE; JOHAN HEURTER Langeakk.er 33, 5735 NO Aarle-Rixtel 

TELEFOON 04928 - 2017 

jaargang 39 nummer 5 JULI 1990 

VAN DE REDACTIE 

Het eirrle van een seizoen. Dan zullen de tafeltennissers het wel rustig aan 
doen met al dat voetbal op de buis. Niets is minder waar. Bi jvoo:rbeeld 9 
jtmi. Op die zaterdag waren er maar liefst vier evenementen in Brabant waar 
Mixed verslag van dien:ie te doen. In Hel.m::>rrl waren de Nederlarrlse jeugdkam
pioenschappen, in Tilburg de Nationale Bekerfinales, in Beek en Ixmk een 
receptie t.g.v. het 40-jarig bestaan van T.T.V. :Een en Twintig en in Veghel 
was een receptie vanwege het kanpioenschap van T.T.C.V.jRath 1 in de 2e 
divisie heren. In deze Mixed leest u uiteraard over deze evenementen. Maar 
er gebeurde nog veel meer dus leesvoer voldoerrle. · 
De maarrl juli iroeten we allen maar eens goed uitrusten (wel nog eten snel de 
tearnlijsten opsturen voor 1 juli), zodat we het nieuwe seizoen met frisse 
moed in kunnen. 
:Een prettige vakantie. 

Johan Heurter 
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40-JARIG JUBILEUM T.T.V. EEN EN TWINTIG 

Op zorrlag 11 jmri 1950 is in café Tinus 
van den Elsen in Beek en Donk de of fici
ële oprichtingsvergadering van een tafel
tennisvereniging. Acht belangstellemen 
waren er en de nieuwe vereniging is een 
feit. Veertig jaar later viert ttv F.en en 
Twintig het jubilemn en samen met voor
zitter Ad van den Heuvel (op 3 maamen na 
40 jaar lid) en pennirxJmeester Harrie van 
den Eynie (31 jaar lid) blikken we terug 
en vooruit. 

Het begon 40 jaar geleden in de bakkerij van Piet J·aspers. Hij had samen met 
Wim Vriens en Harri~ van Vlerken in Gemert met de tafel tennissport kennis 
gemaakt en men wilde in Beek en Donk ook iets gaan beginnen. Piet Jaspers 
stelde z'n bakkerij beschikbaar als speelruimte en uit twee grotere platen 
triplex werden tafelhelften gezaagd. Het was echter maar behelpen, vandaar 
dat het drietal besloot onderdak te vragen bij café-zaal v.d. Elsen. De 
eigenaar ging accoord en over zaalhuur werd niet gesproken. 
Het bleek een goede greep. De sfeer, de gezelligheid en de gemoedelijkheid ) 
zorgden e:rvoor dat de leden zich er snel thuis voelden en er een hechte 
onderlinge barrl. ontstond. Op de 'opkamer', de bühne van het toneel, werd 
getennist. Veel ruimte was er niet. Je stond met je buik tegen de tafel en 
achter je stond op kleine afstand de kachel. Alleen het korte spel was mogelijk 
en rally's waart>ij een aanvaller de verdedigeme partij op enige afstand 
achter de tafel drong, konden niet gespeeld worden. Maar dit mcx:::ht de pret 
niet drukken. 
Orx:lertussen was er een bestuur gevontd., waarvan Wim Vriens voorzitter was 
geworden. Hun eerste taak was het verzinnen van een naam. Het werd dus ttv 
F.en en Twintig. 
In 1951 volgde de aarnnelding bij de NITB en kon er met drie teams in de 
competitie gestart worden. Uitwedstrijden werden met de fiets bezocht en in 
de thuiswedstrijden werden de punten gepakt. De roodgloeieme kachel, beang
stige:rrl dicht in de rug van de tegenstander, zal bepaald niet in het nadeel 
hebben gewerkt. Al in het seizoen 1952-1953 werd het eerste team kampioen en 
pronoveerde naar de derde klasse. 
In 1955, bij het eerste lustrum, telde de vereniging 18 l eden en was de 
zaal, waar slechts twee tafels geplaatst konden worden, te klein. Varrlaar 
dat in 1956 vertl.uisd werd naar de zaal van de familie Heinsbergen. Ilrr. 
Heinsbergen wilde ttv F.en en Twint ig wel opnemen, onder voorwaarde dat ze 
dezelfde huur zouden betalen als bi j v .d. Elsen. Daar had het bestuur geen 
enkel bezwaar tegen en toen Toontje Heinsbergen er achter kwam dat de ver
eniging nog nooit huur betaald had , was hij zo sportief om ook niets te 
vragen. In de vele jaren (tot 1972) dat ttv F.en en Twintig bij Heinsbergen 
zat is er geen cent aan zaalhuur betaald . 
Het ledental groeide in die periode snel (van 28 naar 39) en gedure/täe een 
half jaar had men zelfs een toptrainer in dienst. Jack COUrnans verdieme wel 
14 gulden per avorrl, een enonn bedrag in die tijd, zodat de leden per trai
ningsavorrl bij moesten betalen. De heren 40 cent en de dames een kwartje per 
avond. Josei;il Fssing volgde COUrnans op en vooral de dames hebben weten te 
profiteren van zijn trainerskwalitei ten. Met name Mieke Graat is een klasse 
apart. Zij wint menig toernooi en wordt in 1959 kampioen van Brabant in de 
3e klas. Het damesteam waarin zij samen met Jo Graat en J et Jaspers speelt 
klimt in de kortste keren op naar de l e klasse. 
In het beg-in van de jaren zestig kwam de vereniging in een diep dal . 
De dames zetten een voor een een punt achter hun sportieve carrière en het 
ledental liep drastisch terug. Alleen de harde kern bleef over. 



In 1964 werd een sucx::esvolle ledenwerfactie gehouden,· waardoor het ledental 
in één seizoen groeide van 25 naar 33. 
Op 12 juni 1965 werd het 15-jarig bestaan gevierd en treedt Wim Vriens voor 
het laatst op als voorzitter. Hij wordt opgevolgd door M v.d. Heuvel en dus 
heeft ttv Een en Twintig in 40 jaar pas zijn tweede voorzitter. 
Even was er sprake van een fusie met ttv Atoom uit Eindhoven, maar die werd 
op het allerlaatste moment afgeblazen door de ledenvergadering van ttv Atoom. 
Het ledental bleef groeien en in 1968 waren er maar liefst 8 teams in de 
competitie. Zaal Heinsbergen was daar niet op berekerrl, zodat voor compe
titiewedstrijden de gymzaal aan de ottel.'weg gehuurd werd. 
In 1972 werd besloten ook de trainingen te verplaatsen naar de gymzaal, 
zodat er een einde kwam aan de periode Heinsbergen. Sportief en presentatief 
was de overgarg een sucx:::es, met een eerste team dat de landelijke ovei:gangs
klasse bereikte, maar qua sfeer en gezelligheid was het minder aantrekke
lijk. 
Als in 1976 de Rollertlal gereed komt, wordt de gymzaal ingeruild en ook nu 
nog is de Rolle:rhal de thuisbasis van ttv Een en Twintig. 
Het bleek een goede greep. Het ledental nam toe en er waren sportieve suc
cessen, zoals de Brabantse titel voor Marco van den Eynde bij de pupillen in 
1977 en samen met broer Peter in 1978 in het jongens dubbel. In 1980 gevolgd 
door een overwinning in de bekercompetitie 2e divisie van het duo Jan swin
kels en Peter van den Eynde, na een bloedstollende finale tegen ttv Stip
hout. In 1983 wordt Henk van der Bl:uggen Brabants kampioen in de S-4 klasse 
en recentelijk (1990) haalde Gerdie van den Perg de Brabantse titel in de 
dames C-klasse. Hel1rie Geeven tenslotte wist in 1989 de finale van de Neder
landse B-jeugdkampioenschappen te bereiken. 
Verder organiseerde ttv Een en Twintig samen met ttv Stiphout in 1981 de 
Brabantse karnpioenschappen in Eindhoven. TeVens werd aan de basisscholen in 
Beek en Donk tafels en materiaal ter beschikking gesteld toen vanuit de 
leerlingen de wens geuit werd om tijdens het zogenaarrde 'keuze-uurtje' te 
oogen tafeltennissen. 
Op dit moment beschikt ttv Een en Twintig over twee eigen A-trainers, nl. 
Peter Terrpelaars en Hans Grnyters. Zij vangen op maandag- en donderdagavond 
de jeugd op en geven ook training aan de senioren, die daar op vrijwillige 
basis aan deel kunnen nemen. Wanneer leden deel willen nemen aari afdelings
trainingen kan dat en de vereniging betaald dan de kosten. 
'ITV Een en Twintig doet veel moeite om jeugd te krijgen en ze te houden. Ze 
worden speels ~evangen en geprobeerd wordt met de kinderen een band te 
krijgen. wanneer ze zelf aangeven cornpetitie te willen spelen, wordt langza
merharrl overgeschakeld op een gerichtere training. Ze kunnen ook aan toer
nooien meedoen, waai:voor 5 gulden aan eigen bijdrage gevraagd wordt. De rest 
betaalt de vereniging, inclusief de reiskosten. 
Ook zijn er nog bouwplannen. Er wordt gestudeerd op het aanbouwen van een 
eigen instructielokaal, zodat de acconnnodatie aangepast is aan de eisen van 
de hede:rrlaagse tijd. 

De redaktie van Mixed wenst ttv Een en Twintig nog vele goede tafeltennisja-
ren. \. 

Johan Heurter. 

ONDERSCHEIDINGEN BIJ T.T.V. EEN EN TWINTIG 

Tijdens de receptie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van T.T.V. Een 
en twint.ig te Beek en Donk heeft competitieleider Jan van Toor, namens het 
afdelingsbestuur, twee leden in het zonnetje gezet. Jan van Toor nam de 



honeurs waar, cmrlat voorzitter Raym:>nd Gradus voor zijn werk in de u.s.A. 
vertoefde. 
In zijn toespraak noenrle Van Toer de Beek en Donkse verenig.in:J een club van 
daden. ''Het is een hechte verenigirg, met maar weinig ledenverloop" aldus 
Van Toer. 
Hij overtlandigde het bord (plaquette) aan voorzitter Ad van den Heuvel en 
g.in:J toen over tot de benoeming in de ereraad van Harrie van den Eyme en Ad 
van den Heuvel. 
Harrie van den Eyme werd benoem:i in de ereraad in brons, vanwege zijn 31-jarig 
lidmaatschap, het . feit dat hij al 26 jaar in het bestuur zit en vanwege zijn 
vele verdiensten voor T.T. V. Een en Twintig. 
Ad van den Heuvel werd benoem:i in de ereraad in zilver, vanwege zijn bijna 
40-jarig lidmaatschap, het feit dat hij al 32 jaar bestuursfuncties ver
richt, eerst als wedstrijdsecretaris en nu al 25 jaar als voorzitter en zijn 
verdienste voor de afdel.in:J als lid van diverse cxmnissies. Zo was hij lid 
van de strafcxmnissie van de N.T.T.B., totdat die werd opgeheven. 
In zijn dankwoordje pad Ad van den Heuvel ook nog een attentie voor mede-op
richter en oud-voorzitter Wim Vrien.s. Hij ontvirg een irgelijste foto van 
een speciale steen. 
Namens het hoofdbestuur was Ad Bouman aanwezig. 

Johan Heurter. 

LOGO 

De NITB afdelirg Brabant heeft speciaal 
voor het 50-jarig bestaan volgend jaar 
een logo laten ontwei:pen. 

A.L.V. IN BREDA 

0 
De afdelirgsledenvergaderirg vond op 1 juni plaats in Breda, onder voorzit
terschap van Raym:>nd Gradus. 
Ik vind dat Raym:>nd zijn eerste vergaderirg als voorzitter op een voortref
felijke wijze heeft geleid. Daarvoor mijn canplimenten. In de inleiding 
scmie Raym:>nd Gradus een aantal positieve ontwikkelingen op (o.a. de leden
groei in de afdelirg) , maar m:>est tevens constateren dat het gebrek aan 
kader niet was opgelost. Nog steeds zijn er binnen het AB twee vacatures. 
De diverse jaarverslagen werden zonder op- of aarnnerkirgen goedgekeurd; 
alleen bij het verslag van de camnissietoemooien en wedstrijden waren twee 
vragen. Frans Geubbels van ttv Stiphout vroeg naar de bevindirgen van de 
onderzoekscommissie die de terugloop van de inschrijvirgen van de diverse 
toernooien iooet doorlichten. Dit verslag iooet weg kamen. Johan He~ van 
ttv ATIC' 77 uit Aarle-Rixtel vroeg waaran de Brabantse seniorenkampioenen 
wel in het verslag stonden en de jeugd niet. Dit was een vergissirg. Volgend 
jaar zullen beiden opgenomen 'WOrden. De afdelirgsledenvergaderirg g.in:J zonder 
meer accoord met de financiële voorstellen en het laatste punt voor de pauze, 
de begrotirg voor 1990, leverde ook al niet veel vragen op. Wel het verzoek 
an de begrotirg van 1989 er naast te zetten ter vergelijkirg en meer uitleg 
over de bestedirq van het jubiletnnfonds. Namens het feestcanité lichtte 
'Ihan de Jonge wat tipjes van de sluier op. In de najaarsuitgaven van Mixed 
komen we op het definitieve programna voor de vierirg van het 50-jarig bestaan 
terug. 
Na de pauze eerst de leuke dingen. De bekers voor de karrpioenen van de 
karrpioen.sklassen van de jeugd van de afgelopen corrpetitie (voorjaar 1990) 



werden uitgereikt aan Tios 1 (rreisjes kadetten) , Unicum 1 (rreisjes junio
ren) , Belcrum 5 (jon]ens aspiranten) en s.xtilia 1 (jonJens junioren) . 
En ook de Jan Goossenstrofee kon dit jaar uitgereikt worden. Die ging, volkomen 
terecht, naar Piet 'lheuns die na 20 jaar de competitiecanmi.ssie gaat verlaten. 
Tijdens de bestuursverkiezing werd Rayoorrl Gradus definitief gekozen als 
voorzitter. Hij volgt de tussentijds afgetreden Piet van Erp op. 
Jan van Toor en Guus van Woesik werden beiden herkozen en Ria Elshof werd 
gekozen. Orrlanks dat blijven er I1CXJ steeds twee plaatsen vacant. Liefhebbers 
kunnen zich rrelden. 
In de kascx:mnissie kant een nieuw gezicht. Fons Ceha wilde niet rreer her
kiesbaar zijn. Hij wordt opgevolgd door Guus Geerts van ttv Ka.dans uit Best. 
03n de voorstellen. Het voorstel geen borrlskaart rret pasfoto in te voeren 
werd overgenaren, en ook de voorstellen van de competitieconnnissie leverden 
-weinig problemen op. 
Deze voorstellen zijn echter bel~ijk genoeg an ze hier in z'n geheel over 
te nemen. 

VOORSTELI.EN VAN <XMPETITIEKCt'1SSIE. 

1. DISPENSATIE VOOR Di\MESTFAM5 IN 7e KI.ASSE HEREN 

Als een damesteam qua sterkte en af stam niet ingedeeld kan worden in 
de ~titie, dit team orrler de volgende voorwaarden toelaten 
tot de 7e klasse heren: 

le. Team iooet lager spelen dan de 2e klasse dames 

2e. Toestenunirg kan alleen gegeven worden voor de competitie die 
dan van start gaat. Bij de volgende competitie zal bekeken 
worden of dan wel plaats gevorrlen kan worden bij de damescom
petitie. 

3e. De dames uit dit team ioogen niet invallen bij een herenteam, 
echter wel in een lager gentnmnerd damesteam. • 

4e. Irrlien dit damesteam kampioen wordt, promoveert het naar de 2e 
klasse dames. 

Se. Invallers voor dit team :rroeten toestennning hebben van de kompe
titieleider. 

2. INVALI.ERSBEPALING VOOR DE 4e KIASSE ~ EN DE 7e KI.ASSE HEREN. 

Konfonn de reglementswijziging van artikel 2.04 lid 1 sub 2. waarin 
bepaalt wordt dat de afdelingsvergadering kan afwijken orrler evenutu
eel door haar te stellen voorwaarden van dit reglement voor de laag
ste afdelingsklasse, doet het afdelingsbestuur het volgende voorstel: 

Met in;rcmg van de volgende cornpetitie ioogen spelers/speelsters spe
lend in de 4e klasse dames en 7e klasse heren OnJea.cht de teamnunune
ring invallen bij een team van de eigen vereniging welke ook in 
desbetreffende klasse speelt. 
Alle overige bepalingen m.b.t. invallen blijven van kracht. 

Voo:rDeeld: 

F..en vereniging heeft 3 teams in de 7e klasse spelen t.w.: team 11, 
team 12 en team 13. Als bovenstaarrle regeling van kracht wordt, is 



het dus nrqelijk an als speler van team 11 in te ~vallen bij team 12 
of 13. 

Het voorstel van ttv Renata uit Eirrlhoven an wel met de lan:ielijke competi
tie rekening te houden, waart:>ij het resultaat moet voldoen aan de volgende 
voo:r:waarden: 
- in een campetitiehelft slechts l.X dezelfde te.genstan:ler 
- een evenwichtige verdeling van uit- en thuiswedstrijden werd, na de toe-

zegging van Jan van Toor an met deze voorwaarden zoveel als nrqelijk is 
rekening te houden, ingetrokken •. 

Jan van Toor deelde ook het conpetitieschema (zie elders in deze Mixed) uit 
voor de caupetitie 1990/1991. 
De najaarscx::upetitie levert geen problemen op, al zal het programma van 20 
oktober i.v.m. de herfstvakantie naar 27 oktober verschoven worden, het 
najaarsprogramma des te meer. Er diende rekening gehouden te worden met de 
viering van het 5'0-jarig bestaan, de top 12, canlaval, pasen, hemelvaart, 
pinksteren, NK-jeugd en de Regionale kalrpioenschappen. Als gevolg van dit 
alles is het programma uitgerekt van e:irxi januari tot e:irxi mei en volgen de 
beslissingswedstrijden pas op 1 juni. 
Die beslissingswedstrijden zijn, op een uitzoooering na, geslaagd te noemen. 
Wel wordt er iets gewijzigd. 
Een zaterdag blijkt voor de doordeweekse spelers erg moeilijk te liggen. 
Vamaar dat besloten is de weekend.spelers de beslissingswedstrijden op zaterdag 
te laten spelen en de doordeweekse spelers op de vrijdagavooo. 
raar zal echter flexibel mee worden c::inqesprongen. 
Na de rorrlvraag, die niet voor vuw:werk zorgde, besloot Raynooo Gradus de 
vergadering an 22. 25 trur. 

Johan Heurter 

COMPETITIEPROGRAMMA 

Najaar 1990 

15-09 22-09 29-09 06-10 13-10 
1 2 3 4 5 

A-B F-A A-C E-A A-D 
C-D B-C E-B B-D F-B 
E-F D-E D-F C-F C-E 

27-10 03-11 10-11 17-11 24-11 08-12 
6 7 8 9 10 

B-A A-F C-A A-E D-A 
0-C C-B B-E D-B B-F BESLISS. 
F-E E-D F-D F-C E-C WEOO'IR. 

Voorjaar 1991 

05-01 12-01 19-01 26-01 02-02 09-02 16-02 
10 1 

afd. afd. D-A Top 12 car- A-B 
kalrp. kanp. B-F na- C-D 

E-C val E-F 
Aaneerk. 



23-02 02-03 09-03 16-03 23-03 30-03 06-04 
2 3 4 5 7 

F-A RIDIO- A-C E-A A-D PAAS- A-F 
B-C NAIE E-B B-D F-B ZATERD. C-B 
D-E KAMPIOEN. D-F C-F C-E E-D 

13-04 20-04 27-04 04-05 11-05 18-05 25-05 
8 6 9 

C-A NK 50 JAAR B-A HEMEL- PINK- A-E 
B-E JEUGD BESTAAN 0-C VMFIT STEREN D-B 

AFDELING F-E F-C 
lbdenherd. 

01-06 

BESLISS. 
WEOOTR. 

J. van Toor 
ACL 

SECRETARIAAT AFDELING GEWIJZIGD 

Imr de benoeming van Ria Elshof in het AB is Albert Rooijmans weer terug op 
zijn oude post. Hij gaat de opleidingen regelen en het secretariaat gaat 
gevoerd worden door Ria Elshof. 
Haar adres: Plutostraat 17 

5694 sv Son en Breugel 
Tel: 04990-76222 

De redaktie wenst Ria veel sterkte in haar nieuwe functie. 

REGIOVERGADERINGEN 1991 

De data voor de Regiovergaderirqen in 1991 zijn: 

maarrlag 14 januari in Regio Den Bosd1 
dinsdag 15 januari in West-Brabant 
domerdag 17 januari in Regio Ein:lhoven 

R.T.B.-CURSUS WEER IN BRABANT 

In het na.jaar van 1990 wordt in Brabant weer een cursus ,Becreatie .Tafelten
nis ~eleider georganiseerd. 
Dit gebeurt in de regio den BoschjEin:lhoven, waarschijnlijk tussen de beide 
competitiehelften. 
Deze 20 uur durerrle cursus heeft als doel cursisten voor te bereiden op de 
opvang van nieuwe beginnerrle spelers evenals de meer recreatief irqestelde 
senioren. Er wordt veel aamacht besteed aan de meer recreatieve omerdelen 
binnen de tafel tennissport zoals spel vormen, roulatievormen, toernooivormen 
en alternatieve tafelopstellirqen. Tevens zal enige technische kennis over 

7~ 



de slagen worden bijgebracht en hoe men de eerste opvang van nieuwe leden 
kan verzorgen. 
Deze cursus is in Brabant voor de eerste keer georganiseerd in het najaar 
van 1987. De deelnemers waren zeer enthousiast getuige het orxlerstaand verslag 
van een van de cursisten (is eerder reeds in Tafeltennismagazine gepubliceerd). 
Meer infonnatie en/of inschrijving kan door een telefoontje naar, 

Albert Rooymans, tel. 040-535457 

AANRADER: CURSUS RECREATIEBEGELEIDER 

Naar aanleiding van de Kaderdag in april 1987 is door de Kommissie Opleidin
gen de cursus Rekreatie Tafeltennisbegeleider georganiseerd. Onrlat er in het 
algemeen mirrler e:i;varing is net de opvang van recreatiespelers, leek het mij 
zinvol an aan deze cursus deel te :nenen. Hierdoor zou onze vereniging mis
schien zijn kreativiteit kunnen uitbreiden voor dit toch belangrijke deel 
van de leden. 
In een gezellige sfeer zijn de zes cursusavorxlen gehouden in de zaal van 
Renata in Eimhoven. 
Uit geheel Brabant waren er 22 deelnemers; zelfs uit Bergen op Zoom. 
Door middel van o.a. interviews op de eerste avorxl waren de orxlerlinge 
kontakten direkt uitstekend. 
Uiteraard zijn wij de cursus begonnen net ons af te vragen wat een rekrea
tiespeler vei::wacht en hoe daarin te voorzien. Behalve de gezelligheid binnen 
een vereniging en het ping-pongen, zijn wij ei:van uitgegaan dat het aanleren 
van basis-technieken belangrijk is. Dit 100et dan wel gebeuren op een arxlere 
manier dan voor COl'l'petitiespelers. Van:iaar dat veel aarrlacht is besteed aan 
de diverse spelvormen. Na een korte uitleg over het nu van een bepaalde 
spelvorm, zijn wij zelf gaan oefenen. Hierdoor werd ongeveer 80% van elke 
cursusavorxl besteed aan het opdoen van praktische ervaring. Vooral het orrgaan 
net alternatieve tafelopstellingen en het gebruik van het wedstrijd;element 
gaven aanleiding tot het op gezellige wijze leren van basis-technieken. 
F.chter niet alleen het uitvoeren van spelvormen is belangrijk. Ook hoe dit 
over te brengen op de rekreatiespelers 100et geoeferxl worden. Varxlaar dat er 
na afloop van elke avorxl 'huiswerk' werd opgegeven. Dit betekerxle het beden
ken van een spel vorm waarin een bepaalde basistechniek ten grorxlslag ligt en 
deze spelvorm door de nedecursisten laten uitvoeren. Dit bevordert de eigen 
kreativiteit en is een oefening in leiding geven. De oefening werd uitvoerig 
besproken, want van de kritische noot van arxleren leert men veel. 
Het nuttig effekt van deze cursus zal nog 100eten worden bewezen. Voor mij
zelf betekent het in ieder geval een enorme uitbreiding van het aantal 
ioogelijkheden ten aanzien van de rekreatiespelers. Boverxlien lijkt het mij 
ioogelijk an een en arxler binnen onze vereniging verder over te brengen. 
Zeker net het (nog uit te geven) cursusboekje bij de hand. Varxlaar ook mijn 
hartelijke dank aan leider Gerard Beurskens, die deze nieuwe cursus op 
voortreffelijke wijze heeft gegeven. 

Ria Elshof, 
TIV Son en Breugel 

Tafeltennismagazine januari' 88 
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TAPrOETAFELTENNISTOERNOOI 

De tweede larrlelijke uitgave van het Taptoetafeltennistoernooi is nog maar 
net afgewerkt, of we zijn alweer bezig met de voo:rDereidingen van de derde 
editie. Gezien de ovei:wegerrl positieve reacties, verwacht de organisatie dat 
we dit jaar met minllnaal evenveel verenigingen van Taptoe in Brabant weer 
een succes kunnen maken. 
Nog veel liever zien we natuurlijk, dat het aantal verenigingen toeneemt. 
IBaram deze oproep in Mixe:i: Als jouw vereniging nog nooit ne=ge:iaan heeft 
aan Taptoe, bekijk dan eens of er dit jaar geen IOCXJelijkhe:ien zijn. 
Alle informatie hierover kun je na een telefoontje aan mij verwadlten. 
Voor alle duidelijkheid nog de volgerrle gegevens: 

- de orrlersteuning vanuit de lan:ielijke- en afdelin;Jsorganisatie is echt 
goed te nc>enen. 

- het Taptoetoernooi is een uitstekerrle gelegenheid cm met relatief weinig 
iooeite veel ~id te geven aan de vereniging, en veel jeugd een keer 
in je zaal binnen te krijgen. 

- de larrlelijke opzet van Taptoe betekent een sterke prarrotie van de tafel
tennissport, maar dan :roc>eten er wel zoveel IOCXJelijk verenigingen aan mee 
doen. 

- de verenigingen bepalen in overleg, welke scholen binnen hun gebie:i val
len. 

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

Verenigingen die afgelopen jaar ne=gedaan he.bben, worden nog apart benaderd. 
Arrlere verenigingen kunnen bij mij alle verdere informatie of een inschrijf
fo:nm.ilier krijgen. 

Cees van Rooserrlaa1 
I.ambertushof 9 
5667 SB Geldrop 
tel: 040-853547 

VAANDELTEAM T.T.C.V./RATH VEGHEL BEREIKT EERSTE DIVISIE 

F.en nieuwe mijlpaal is bereikt! Het vaarx:ielteam van TICVjRath heeft, voor 
het eerst in de geschie:ienis van haar bestaan, de EERSTE DIVISIE bereikt, 
het op één.:..na-hoogste nivo in het Ne:ierlarrlse tafeltennis!! Alleen de EREDI
VISIE staat hier nog boven. 
Paul van Berkel, Marc Dijstelbloem en Erik van Kerrpen hebben voor dit gewel
dige resultaat gezorgd. 

In de laatste ~titiewErlstrijd - op 19 mei j .1. - tegen het Rotterdamse 
FVl' was er nog van alles IOCXJelijk. In een zeer spannend duel heeft ons eerste 
team van FVI' gewonnen met 7-3, waardoor het, karrpioenschap in de tweede divisie 
een feit was en een automatische prom::>tie naar de EERSTE DIVISIE bereikt werd. 

~ 
Dit fantastische resultaat is op zaterdag 9 juni nog eens gevierti middels 
een receptie in het Tafeltenniscentnnn in Veghel. 

Harrie Peerlings 
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O.T.T.C./CT HOLLAND ZOEKT GOUDEN VERENIGINGEN 
·- --- --- --- -

Onze tafeltennisvereniging hoopt in 1991 haar 50 jarig jubileum te vieren. 
Hiavoor zullen diverse evenementen georganiseerd worden. 
:Een van deze evenementen zal zijn een ontmoeting in Oss met een vereniging 
die ook in 1991 of eerder is opgericht. Deze ontmoeting zal dan plaats virrlen 
in het najaar van 1990 of in het voorjaar 1991. Onze voorkeur gaat uit naar 
een vereniging die ook in 1991 haar gouden jubileum zal vieren. 
Wanneer uw vereniging aan deze wensen voldoet en wanneer u geïnteresseerd 
bent in een ontmoeting, wilt u dan kontakt opnemen met Nico van Erp, Begij
nenstraat 169, 5341 BJ Oss. Tel. 04120-32106. 

Nico van Erp 

NATIONALE BEKERFINALES IN TILBURG 

De nationale bekei:-finales zijn spanneOO.e aangelegenheden geworden. In de 
zaal van Besbo/Irene te Tilburg iooesten de laatste wedstrijden de beslissing 
brengen. 
Bij de dames behaalde Megacles uit Weert de dubbel. Ria van Rijswijk, Emilie 
Noor en Patricia de Groot wonnen met 5-4 van Corntest Scylla uit leiden (met 
o.a. Mirjam Hooman-Kloppenburg). 
Tenpo Team uit Amsterdam slaagde er niet in de dubbel te behalen. De lands
karrpioenen, met r:mmy Heister, Frank Boute en Bart van Haren, verloren met 
5-4 van de gebroeders Ron, Henk en Jaap van Spanje, waardoor de beker naar 
De Blaeuwe Werel t in Apeldoorn ging. 

LANDELIJKE COMPETITIE 

Eredivisie 

De dames van Besbo/Irene uit Tilburg legden opnieuw beslag op de tweede 
plaats, achter larrlskan'pioen Megacles uit Weert, met 62 punten uit 10 wed
strijden. 

le divisie 
Hotak'68 uit Hoogerlleide werd met 69 punten karrpioen. Zij spelen een wedstrijd 
tegen Tenpo Team met als inzet promotie naar de eredivisie. 
Veldhoven werd met 47 :p.mten vierde en Into uit Tilburg werd door blessureperi
kelen laatste met 18 :p.mten. Zij degraderen naar de 2e divisie. 

2e divisie 
Besbo-Irene 2 uit Tilburg werd 3e met 58 punten en Stiphout werd 5e met 43 
p.mten. Voor de Helm:>rrlse dames betekent dat na een half jaar alweer terug 
naar de 3e divisie. 

3e divisie 
J.C.V. 1 werd met 70 :p.mten karrpioen en p:rcmweert naar de 2e divisie. 
Voor J.c.v. 2, P.J.S. en 'Ihe Back Harrls waren er 2e plaatsen met resp. 62, 
55 en 62 punten. 
Belcnnn .met 57 punten en Eirrlhoven met 54 punten werd derde. Red Star' 58 
met 49 p.mten, Into 2 met 35 punten en axlilia met 32 punten werden 5e of 
zesde en degraderen naar de 4e divisie. 
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4e divisie 
J.C.V. 3, Hotak'68 2 en Het Markiezaat werden kanpioen met resp. 86 uit 10, 
51 uit 8 en 58 :p.mten uit 10 wedstrijden. Zij promJVeren naar de 3e divisie. 
Smash.'70 uit st:.arrldaarbuiten werd met 60 punten tweede en Never Despair met 
56 p.inten derde. Vijfde plaatsen waren er voor P.J.S. 2, A.T.T.C. '77 en 
stiphout 2 met resp. 43, 43 en 33 punten. 
De kanpioen van de afdeling Brabant, Always Fair, heeft het recht te promove
ren, maar zij hebben vooraf reeds laten weten daar geen gebruik van te willen 
maken. 

le divisie 
J.C.V. werd tweede met 104 punten uit 10 wedstrijden. 

2e divisie 
T.T.C.V.jRath uit.Ve:jlel werd kanpioen met 70 punten en promJVeert naar de 
le divisie. F.en knappe prestatie, want een half jaar geleden promoveerde dit 
team vanuit de 3e divisie. 
Hotak'68 en Eindhoven legden beslag op tweede plaatsen met 62 en 49 punten. 
F.en derde plaats was er voor Besbo-Irene 2 met 55 punten. 
Veldhoven degradeerde opnieuw, nu na een vijfde plaats met 43 punten en ook 
Besbo-Irene 1 en Stiphout dalen af naar de 3e divisie met laatste plaatsen 
en resp. 38 en 18 punten. 

3e divisie 
J.c.v. 2 werd kanpioen met 72 punten uit 10 wedstrijden en promoveert naar 
de 2e divisie. Eindhoven 2 legde beslag op een derde plaats met 55 punten en 
voor Renata en T.T.C.V.jRath 2 was er een degradatie naar de 4e divisie. 
Renata daalt af vanwege een vijfde plaats met 35 punten en T.T.C.V.jRath 2 
werd laatste met 30 punten. 

4e divisie 
Never Despair, Eindhoven 3 en Into werden kanpioen met resp. 7(!,, 74 en 73 
punten. Zij promoveren allen naar de 3e divisie. 
Hotak'68 2, Bergeijk, Belcru:m 2 en Valkenswaard werden met 72, 66, 59 en 56 
punten tweede. Belcru:m 1 werd met 66 punten derde en Never Despair 2 met 47 
punten en Vice Versa'64 met 49 punten werden vierde. Eindhoven 4 werd met 41 
punten laatste en gaat weer terug naar de afdeling. Vanuit de afdeling 
promoveren de drie kanpioenen van dele klassen, n.l. Veldhoven 2, O.T.T.c.;cr 
Hollarrl 1 en Valkenswaard 2. 

Meisjes 

A-klasse 
Hotak'68 werd kanpioen met 57 punten uit 8 wedstrijden. F.en tweede plaats 
was er voor Eindhoven met 52 punten uit 10 wedstrijden. Tanaka 11erd met 35 
punten uit 8 wedstrijden vierde, Veldhoven met 44 punten uit 10 ..:eastrijden 
vijfde en A.T.T.C. '77 met 37 punten uit 10 wedstrijden laatste. 

B-klasse 
Vice Versa' 51 werd met 68 punten kanpioen. F.en tweede plaats was er voor 
Besbo-Irene met 64 punten. Derde was Budilia met 59 punten en vijfde J.C.V. 
met 37 punten. 

C-klasse 
Hotak'68 2 werd met 69 punten kanpioen. Voor A.T.T.C. '77 2 was er een derde 



plaats met 49 punten. 'Ihe Back Hams werd met 57 punten· vierde en Stiphout 
met 41 punten vijfde. 

Jongens 

Kairpioensgroep 
Besbo-Irene werd met 58 punten tweede, slechts 2 punten minder dan de kampioen 
van Nederland Qtion. F.en zeer fraaie prestatie. 
Veldhoven werd met 40 ?IDten vijfde. 

A-klasse 
Eirrlhoven werd met 67 punten kampioen. Voor Never Despair was er met 59 
punten een tweede plaats en Hotak'68 werd met 25 punten laatste. 

B-klasse 
Belcrum werd met 77 punten kampioen. '!Weede plaatsen waren er voor The Back 
Hams met 62, EiJ:xfuoven 2 met 62 en T.T.C.V.jRath met 60 punten. F.en en 
Twintig met 54 en Never Despair 2 met 47 punten werden derde. Stiphout werd 
met 46 punten vierde, Besbo-Irene 2 met 37 en Hotak168 2 met 34 punten vijfde 
en Veldhoven 2 met 36 punten laatste. 

C-klasse 
Tweede plaatsen voor Elshout met 59, Belcrum 2 met 61 en Unicum met 56 punten. ) 
Het Markiezaat werd met 41 punten vijfde en Never Despair 3 met 29 punten -.... 
laatste. 

NIEUWE COMPETITIE-OPZET IN ERE- EN EERSTE DIVISIE HEREN 

Tijdens de borrlsraadvergaderirg van 12 mei j .1. heeft de borrlsraad een dis
pensatiebesluit genomen am de competitie in de ere- en eerste divisie heren 
voor een periode van 2 jaar van een arrlere opzet te voorzien. 

Met ingang van de najaarscompetitie (september 1990) wordt er in de ere- en 
eerste divisie volgens het zogenaanrl.e dubbel Davis-cup-systeem gespeeld. Dit 
systeem houdt het volgerrle in: 
- ieder team bestaat uit 4 spelers; 
- de hoofdcompetitieleider (HCL) bepaalt voor aanvang van de competitie de 

volgorde in speelsterkte; 
- de no. 1 en 2 van een team spelen tegen de no. 1 en 2 van het arrlere team; -~ 
- idem voor de no. 3 en 4 zodat er 8 enkelpartijen worden gespeeld; 
- er worden tevens 2 dubbelwedstrijden gespeeld die als eerste op het pro-

gramma staan; 
- de samenstellirg van de dubbels is vrij; 
- de dubbels waarin de als nunnner 1 geplaatste speler vertegenwoordigd is, 

spelen tegen elkaar. 

Er wordt in de eredivisie een halve competitie gespeeld, waarbij de HCL de 
uit- of thuiswedstrijd bepaalt. Na de halve competitie zijn er volgens het 
play-off-systeem uit- en thuiswedstrijden in één weekerrl. 

De prcm:::>tie-/degradatieregelirg voor de najaarscompetitie 1990 wordt zodanig 
dat de eredivisie wordt uitge.breid naar 8 teams, met vanzelfsprekerrl door
werki.n;J naar lagere divisies. Voor prcm:::>tie naar de eredivisie luidt de 
regelirg als volgt: 
de kampioenen uit beide eerste divisies pronvveren. De als tweede geëirrligde 
teams spelen een wedstrijd, waarbij de winnaar uitkarrt tegen de nunnner 6 van 
de eredivisie. De winnaar van deze wedstrijd komt uit in de eredivisie. 
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Vanaf de voorjaarsc:x::mpetitie 1991 degraderen de nummer 7 en 8 van de ere:li
visie en promoveren de kanpioenen van de eerste divisie. 

De aanvang van de wedstrijden op zaterdag is 16.00 uur en op zo:rrlag 14.00 
uur. ~ zo:rrlag worden alleen de play-off-wedstrijden gespeeld. 

Wat veramert niet? 

- de damescatpetitie; 
- de groepsgrootte en de "gewone" uit- en thuiswedstrijden in de eerste 

divisie heren; 
- op twee tafels spelen; 
- het setpuntensysteem; 
- teams van vier. 

T.T.V. LUTO ZOEKT EEN JEUGDTRAINER 

TIV Iuto' zoekt een trainer voor de jeugd. Onze voorkeur gaat uit naar een 
enthousiast persoon, eventueel met JTir-cursus diploma, die in samenwerking 
met enige arrleren de jeugd bij onze vereniging op één of meerdere avonden 
wil trainen. U kunt contact opnemen met de voorzitter, de heer van der Weegen, 
tel. 013-685880. 

P. OUdesluys 

N.K. JEUGD 1990 

Voor de zesde maal was T.T. V. Stiphout de organisator van de Nederlandse 
Jeugd Karrpioenschappen voor A en B-licenties. En dat heeft de Helmondse 
vereniging opnieuw uitstekend gedaan. Het was in de Citysporthal.een rustig 
toetnooi, zonder veel problemen. Deze keer geen oproepen; de spelers dienden 
zelf eJ::Voor te zorgen op tijd aan de tafel te zijn. Dat niet iedereen zich 
daaraan wil houden is jammer en heeft dan ook tot een terechte diskwalificatie 
geleid. 
~zaterdag waren 417 deelnemers op 56 tafels aan het strijden om de B-licentie 
titels en namens het hoofdbestuur reikte Ad Bournan keurig op tijd de bekers 
uit. 
~ zo:rrlag waren er 260 A-licentiehouders die in het enkel en dubbel streden 
om de Nederlandse titel. Om kwart over vijf reikte hoofdbestuurslid Henk van 
Wilgen de prijzen uit. 
F.en geslaagd toernooi was door T.T.V. Stiphout tot een goed einde gebracht 
en ook volgen:l jaar zullen zij weer de NK-;jeugd organiseren en wel op 20 en 
21 april. 

Johan Heurter 

Uitslagen Nederlandse Jeugdkarcpioenschappen 1990, A-licenties. 

Jongens enkel Junioren A. 

1. Gert Kobes (Ver.Sp.Bank) 
2. Mario Heeren (Back Hands) 
3. Rogier Gerritsen (Trias) 
3. Linde Grever (Brons Shot) 

21-15 21-11 
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Jorgens enkel Aspiranten A. 

1. Michael v.d. Haar (Maxell Avanti) 
2. Ted v.d. Berg (BI' Lifters) 
3. Erwin v. Roovert (Eirrlhoven) 
3. F.dwin Vente (Maxell Avanti) 

Jorgens enkel Pupillen A. 

1. Jurgen Pastoors (Odion) 
2. Vincent de Beer (Maxell Avanti) 
3 • Arj o Rozenboom (I'IN) 
3. Guido Wisselink (Odion) 

Jorgens enkel Welpen A. 

1. Jörg de Cock (Veldhoven) 
2. camiel Nikkels (Torenstad) 
3. Sjoerd Stoffels (Markiezaat) 
3. Mark v. Werkhoven (Effect-W) 

Meisjes enkel Junioren A. 

1. Guus Hendriks (J.C. V. ) 
2. Denise Hoevers (ZTI'C) 
3. Nicolet stam (De Sprint) 
3. Cora Bonsen (ZTI'C) 

Meisjes enkel Aspiranten A. 

1. Diana Bakker (Reflex-S) 
2. Melisa Muller (HOI Nooràkop) 
3. Monique Arends (Reflex-S) 
3. Maroesja Bonsen (ZTI'C) 

Meisjes enkel Pupillen A. 

1. Inge Karst (Treffers) 
2. Monique Emens (SWift) 
3 • SUZan Derkx (FTIC) 
3. Femke Hennes (Hotak' 68) 

Meisjes enkel Welpen A. 

1. Evelien HenJstman (Vitesse'35) 
2. Marijke Heusschen (Hercules) 
3. Wen:iy Snijders (Kluis) 
3. stephanie Lemain ('!OV) 

Jorgens dubbel Junioren A. 

1. Twan Jansen (Hotak'68) 
Dennis Huisman (Kono) 

2. Lindo Greve (Bruns Shot) 
Jeroen Koudstaa1 (Corntest Scylla) 

3. Frans v.d. Berg (FTIC) 
Rouke Bosrna (FTIC) 

3. Rogier Gerritsen (Trias) 
Richard Aarts (NMS Bartok) 

19-21 21-19 21-16 

21-10 21-11 

21-19 22-20 

21- 6 21-11 

21-17 16-21 21-14 

21-15 23-21 

21-11 21- 7 

21-16 14-21 21-16 
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Joooens dubbel Aspiranten A. 

1. Ted v.d. Berg (Lifters) 
Erwin v. Roovert (Eirrlhoven) 

2. Remi Beelen (Odion) 
Ferrie ovink (Odion) 

3. Michael v.d. Haar (Maxell Avanti) 
Ronald Vijverl:>erg ('IOOB) 

3. Edwin Vente (Maxell Avanti) 
Gert Jan v. niyn (Docos) 

Joooens dubbel Pupillen A. 

1. Mark Heemskerk {Hooge Huys) 
Rogier Hesseling (ZTIC) 

2. Desnorrl Buyk (Kono) 
Vincent de Beer (Maxell Avanti) 

3. Jurgen Pastoors (Odion) 
Guido Wisselink (Odion) 

3. Paul Kanbier (cant.est Scylla) 
SUdesh Bisoen:lial (Wibats) 

Joooens dubbel Welpen A. 

1. camiel Nikkels ('lbrenstad) 
Daan Sliepen (NMS Bartok) 

2. Mark v. Werkhoven (Effect-W) 
Frank Schuur (Ver. Sp. Bank) 

3. Jö:rg de Cock (Veldhoven) 
Sjoerd stoffels (Markiezaat) 

3. Roelarrl Wink (VIV) 
Robert Wille (A'K:) 

Meisjes dubbel J1.ll1ioren A. 

1. Guus He:rrlriks (J.C. V. ) 
cora Bonzen (ZTIC) 

2. Miriam Franssen (Blue Star) 
Cirxiy Schuite (Blue star) 

3. Lima Iambregts {OOV) 
Mariska Postma (Reflex-S) 

3. Kirsten Heijnen (Treffers) 
Sabine Iugers (Treffers) 

Meisjes dubbel Aspiranten A. 

1. Diana Bakker (Reflex-S) 
Monique Arerrls (Reflex-S) 

2. Melisa Muller {HOI Nooràk.op) 
Liesbeth Geenen (Tenp:> Team) 

3. Danielle Poels (Red Stars) 
Manon Hergstman (Vitesse) 

3. Maroesja Bonsen (ZTIC) 
Elle Ras (Veldhoven) 

Meisjes dubbel Pupillen A. 

21-14 14-21 21-14 

21-17 21- 9 21-21 

18-21 21-19 21-12 

21-13 21-10 

21-17 21- 9 
... 



1. Mariska Goonnachtig (Arnemuiden) 
Marjolein v.d. Berg (Hooge Huys) 

2. Marleen v.d. Werken (Iaar) 
Joyce Ko:q>erShoek (Sibbe) 

3. Olwin v.d. Voort v.d. Klei (Maxell Avanti) 
Gwerxlid v.d. Voort v.d. Klei (Maxell Avanti) 

3. Els Peters (Kluis) 
Annamarie v.d. Kwast (Quick'32) 

Meisjes dubbel Welpen A. 

1. Marijke Heusschen (Hercules) 
Renata steenbergen (I.entelrorgen) 

2. Evelien Hengsbnan (Vitesse' 35) 
Werx:ly Snijders (Kluis) 

3. Mirarrla Matic (Belcnnn) 
Stephanie Ie.ma.in ('!UV) 

3. ln';Je Farla (Vice Versa) 
Joyce Schoone (Vice Versa) 

Jongens Junioren B. 

HOOFDRONDE: 

1. Jan Willem de Vries (Hooge Huys) 
2. D:mnis v. Maren (Salamanders) 
3. Tino Rodriquez (GITC-H) 
3. Dennis Blok (De Sprint) 

Jongens Aspiranten B. 

1. Wilfre::l stuiver (Treffers) 
2. Neboysa Mijajlovic (Mahdo SVE) 
3. Bernard Schrijvers (ATC) 
3. Nico Klavers (Olympia'54) 

Jongens Pupillen B. 

1. Dennis Verdunnen (Reijnaert) 
2. Robert Velema ('!UV) 
3. '!hijs Ronhaar (ATC) 
3. Martin v.d. leur (SWift) 

Jongens Welpen B. 

1. Robert Wille (ATC) 
2. Arthur Hertzberger (ATI'C) 
3. Johan Muskens (Besbo-Irene) 
3. Dennis Wijerinq (Smash-L) 

Meisjes Junioren B. 

1. Hedwig Kolen (E:ilrlhoven) 
2. Bianca Janssen (ATC) 
3. SUzan v. Wijrgaarden (HR::) 
3. Astrid Havekes (Trias) 

Meisjes Aspiranten B. 

- 21-18 21-13 

21-19 21-18 

13-21 21-17 22-20 

21-17 21-12 

21- 7 21-15 

21-13 13-21 22-20 

21-18 18-21 21-19 



1. Brerrla Bastiaan ( ZTI'C) 
2. Eveline Kaan ( 't Zand) 
3. Olanta1 Kersten (GI'IC-G) 
3. Mandy Braun (TOV) 

Meisjes Pupillen B. 

1. Anouk :Renurelzwaal (Rijnsoever) 
2. SUzanne Huibregtse (Big Smash) 
3. camille de Koning (SWift) 
3. Anuskka Martens (Elsloo '72) 

Meisjes Welpen B. 

1. Annemarie v. Aken (Hercules) 
2. Sylvia Nieuwenbroek (Smash-L) 
3. Sophie Verhoeven (Waalwijk) 
3. Judith Dlyf (Heiden) 

Jongens Junioren B. 

1. François v. Gils (Belcrum) 
2. Patrick Zwiers (Red Stars) 
3. Frans Derkx (FTIC) 
3. Alexarrler v. Herwaarden 

Jongens Aspiranten B. 

TROQS'ffiONDE 

1. JeJ:UIOO Wentink (Blaeuwe Werelt) 
2. Marcel SChrijvers (A'IC) 
3. ROOin Wildeman (Be Quick) 
3. Menno Haring (Mahde SVE) 

Jongens Pupillen B. 

1. Stefan Serano (SWift) 
2. Paul Dekkers (VVV) 
3. Dennis Tinmermans (VOO) 
3. Ferry Nobel (Ilac) 

Jongens Welpen B. 

1. Rerocx> Nieuwenbroek (Smash-L) 
2. Rolf Bettenbroek (Reflex-S) 
3. Ivo Den OUden (Hotak'68) 
3. Michael Groot (TSO) 

Meisjes Junioren B. 

1. Perla l):im (Vice Versa) 
2. Manon Onrust (TSO) 
3. Cirrly Perrlers (Quick'72) 
4 • Ièoniè v. F.ck (FVI') 

Meisjes Aspiranten B. 

21-17 21-19 

21-13 21- 17 

24-22 18-21 21-18 

22-20 15-21 21- 15 

22-24 21- 5 21-18 

21-17 21-13 

21-17 17-21 21-14 
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1. Tirtza Richartz (Heugem) 
2. Marisca Karsdo:rp (Maxell Avanti) 
3. F.sther in •t Ven (Elsloo) 
3. F.sther Schreurs {Maasmeppers) 

Meisjes Pupillen B. 

1. Gennaine de Vocht (Stililout) 
2. Werrly Hofstede (SWift) 
3. Mirama de Haas (Rijnsoever) 
4. Moniek Bul'bnan (Hoonhorst) 

Meisjes Welpen B. 

1. Merijn v.d. Vliet (Be Q.rick) 
2. Trudy Schunselaar (Be Q.rick) 
3. Mariana Dictus (Vice Versa) 
3. Alette Kamstra. (SWift) 

- 21-11 21-19 

21-10 21- 8 

21-11 21-13 

STICHTING SPORTINFORMATIE PRESENTEERT ••• 

VOOR ALIE BOOINNENDE JEUGDIEDEN VAN 6 TIJ!' 12 JAAR EEN IN DE I'RAm'IJK UI'IGE
TEST EN IXJOR DE KINDEREN POSITIEF ONIVANGEN: 

SPEL-, 'IRAININGS- EN WEilSTRLJDPROGRAMMA. 

Het seizoen '90-'91 kan er voor uw begin:ne.rrle jeugd.leden heel aantrekkelijk 
uitzien net o.a.: 

- DE SPELLENDOOS 1990 

- AFHANKELIJK VAN UW TRAININGSPROGRAMMA EN DE IEEFTIJD VAN DE KINDEREN ZLJN 
ERVEIESOORI'ENTAFELTENNISDIPLOMA' S ! 

- EEN EERSTE I.CSBI.ADIGE UI'IGAVE MEI' 
WARMING UP IN SPEELSE VORM 

- DE STICKERPARADE 
F.en bij kirrleren geliefde manier om het ve:rt>eteren van vaardigheden te 
registreren. 

- EEN VOLI.EDIG ~ PROGRAMMA OVER EEN REEKS CllJBIOERNOOIEN VOOR AL 
UW JEUGDIEDEN. 

- DE REEOO UTIGEBRA<lil'E MEIHODIEK FOREHAND cx::>NTRA l'K>RDI' UITGEBREID MEI' EEN 
TECENISCHE urrux;. 

Wanneer U f 5,- ovennaakt op bankreken:irg 14.05.35.101 ontvangt U een 
uitgebreid overzicht van hetgeen de stichting U kan bieden, INCIIJSIEF een 
GRATIS kennismakingsprogramma schoolsport en een vragenfo:nnulier waannee U 
de stichting an een eerste advies kunt vragen voor een jeugdprogramma op 
maat. 
Naast de hulp bij het maken van een passen:l jaarprogramma voor Uw beginnende 
leden verzorgt de stichtirg lezingen waarop o.a. de bovenstaarrle activitei
ten worden uitgelegd en gedenx:>nstreerd. 

over het bovenstaarrle kunt u iedere avorrl na 19.00 uur, behalve op donderdag 
en vrijdag, bellen naar Martien Verl:>rugge, tel. 01645-3397. 
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Met vrierrlelijke sportgroeten, 
M. Vemrugge 

UIT DE CLUBBLADEN 

Het bargedeelte bij ttv OTI'C/Cl' Hollam in Oss heeft een ware metamorfose 
ondergaan. De ai:paratuur is vernieuwd en achter de bar is er meer ruimte en 
licht gekanen. Ook zijn er nieuwe tafels en stoelen, een nieuwe wandversie
rin:J en nieuwe vloerbedekking. 
Orràat het bestuur het huurcontract van de zaal tot eim 2004 heeft verlengd, 
zullen er nog meer verarrlerirgen plaatsvimen, o.a. aan sanitair en kleedka
mers. De bedoelin:J is dat een en amer klaar is voor de vierin:J van het 50-
jarig bestaan in januari 1991. 

TIV Tanaka uit Etten-leur gaat een top 50 allertijden samenstellen. De leden 
moeten hun persoonlijke top 5 inleveren en de 50 meest scorerrle platen worden 
op een bam gezet die regelmatig in de kantine gedraaid zal worden. Ik ben 
benieuwd wat de favoriete muziek is van tafeltennisseOO. Etten-leur. 

De doorgeefpen van "Batgeheinpjes" , het clubblad van TIV Waalwijk, is in 
handen ge.kanen van een chinese corresporrlent. De redaktie is nu op zoek naar 
iemarrl die de afgedrukte tekst kan vertalen. Misschien bij het plaatselijke 
chinese restaurant? 

De voetbalwedstrijden van het Nederlan:is elftal korrlen in het Stiphouse bij 
ttv Stiphout te Helmorrl live gevolgd worden. Een interne voetbalpool zorgde 
voor nog wat extra spanning. 

TlV Veldhoven heeft een vervelerrl probleem. De laatste tijd zijn er nogal 
wat fietsen gestolen die voor de hal stomen. De politie heeft nu geadvi
seerd ze voor het raam te stallen en de gordijnen 's avorrls open te laten. 
Een echte oplossirg is dit natuurlijk niet, maar hoe los je zo'n probleem nu 
wel op? 

TIV A.T.T.C. 177 uit Aarle-Rixtel heeft het 12~ jarig bestaan gevierd, middels 
een grote feestavorrl. Diverse optredens en een gigantisch koud buffet maakten 
de avorrl tot een onvergetelijk gebeuren. 

In "D'n q>slag"' het clubblad van Tafeltennisclub Eindhoven, wordt nog eens 
gewezen op de juiste afkortirg van de verenigirgsnaam. 
T.T.C. Eimhoven of Eimhoven is goed en dat moet op de wedstrijdbriefjes 
geschreven worden. Alleen in het clubblad wordt steeds de afkortirg T.T.C.E. 
gebruikt. waarom ioogen wij dat dan niet? 

TIV Son en Breugel wil proberen alle leden te betrekken bij aktiviteiten van 
de verenigin:J. Op het prikbord komt een lijst met de namen van alte .senioren 
en alle aktiviteiten. Iedereen kan dan intekenen op een aktiviteit. Wanneer 
er tekort aan "personeel" is voor een bepaald gebeuren, dan zullen de mensen 
die zich niet opgegeven hebben persoonlijk benaderd worden. 

TIV Breda heeft een nieuwe, geluidsal::ne, geldverslimerrle, hypnotisererrle 
flipperkast en een nieuwe dames- en herentoilet. Deze WC's hebben geen zittirg 
en kunnen op de volgerrle wijze gebritlkt worden: 
1. staam 
2. hangerrl enjof zitterrl 
3 • sprirgerrl 
4. gewoonweg "plof"zittend 
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5. gewoon de pot op met die wc · 

De accucmocxlatiecanmissie stelt een Nederlan:ise gebruiksaanwijzing ter be
sc.h:ikking. 

Bij ttv Besbo-Irene in Tilburg heeft de turbotaal toegeslagen. Het woord 
:recreantentoenxx>i was voor de corrprter te la!XJ, zodat het nu Recrea' 90 is 
geworden. 

De jeugd van ttv Vice Versa' 51 te OUdenbosdl "WOrdt voor de 4e maal de moge
lijkheid geboden mee te gaan op trainingskanp. Het kamp vimt plaats in en 
rom de zaal. Geslapen wordt er in tenten, opgesteld tegenover de zaal, en 
behalve tafeltennis zijn er nog tal van amere leuke aktiviteiten. 

Het sluitingsfeest van ttv Het Markiezaat in Bergen op Zoom belooft weer een 
eno:r:m spektakel te "WOrden. De Markiezaatsbarrl zorgt voor de nn.iziek, een 
bart>ecue voor het.stillen van de honger en met een speciale videofilm wordt 
nog eens teruggekeken op de tafeltennismarathon. 

Wil v.d. Bragt treedt af als voorzitter van ttv Kadans uit Best. 
Tijdens de Algemene ledenvergadering was hij niet meer herkiesbaar, maar 
helaas was er nog geen opvolger gevomen. Voorlopig neemt hij nog drie maanden 
de honeurs waar en in die tijd :cooet een speciale conmtl.ssie op zoek naar een 
nieuwe voorzitter. 

Ook ttv Smash 173 uit Uden heeft een nieuwe voorzitter. Ieon Ruesen is Cor 
I.eijtens opgevolgd. Verder is er begonnen met de aanleg van een douche, 
waardoor de acx:::c:>ImOOdatie weer wat conpleter is geworden. 

TIV J .E.E.P. uit VUght heeft de jaarlijkse ontmoeting met ttv Hollington uit 
Engelam -weer achter de nig. Het is opnieuw bij zonder leuk geweest en voor 
het eerst wisten de drie J. E. E.P. teams de wedstrijd tegen de Engelsen te 
winnen( dankzij de overwinning van het derde terun), zodat de Hollington 
Chal.lenge 'l'J:'cPly eimelijk in Vughtse hamen kwam. 
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