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VAN DE REDAKTIE 

We gaan het 50-jarig jubileum tegenoet van de afdeling Brabant. raar rrerkt u 
in deze Mixed al iets van. In februari staat de top 12 op de rol in Den Bosch 
en u kunt lezen hoe en waar u kaarten kunt bestellen. Voor de zekerheid (het \ 
is op het laatste nanent gewijzigd) het besteladres bij Hotak'68 in Hooger-
heide: M. Somers, OUde Stee 7, 4631 RL Hoogerheide, tel. 01646 - 13475. 
Uiteraard karen wij nog in 'n volgende Mixed terug op de vele activiteiten 
in het kader van dit jubileum. 
In deze Mixed treft u nog een aantal zaken aan van voor de vakantie. Misschien 
wel erg laat, maar we vond.en dat u er toch nog recht op had. Verder natuurlijk 
alle nieuwtjes uit Brabant en een eveneroontenkalender. Wanneer u daar zaken 
op geplaatst wilt hebben, laat het dan even weten. Bedankt. 

Johan Heurter 
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STIGA EUROPE TOP 12 VOLGEND JAAR IN NEDERLAND . 
Volgei'rl jaar zal tafeltennisminnerxl Nederlani de eerste drie dagen van fe
bruari in de ban zijn van de Stiga Europe Top 12. Sirx:ls enkele jaren virxit 
er weer eens een Europees tcpeveneoont op vaderlarrlse bodem plaats. Sport
centrum De Maaspoort in Den Bosch, zo'n 3500 toeschouwers en drie wedstrijd
tafels vonten het decor voor de 24 sterkste acteurs en actrices van het 
Europese tafeltennis. 

Uitstraling 

De stiga Europe Top 12 virxit plaats van 1 tot en net 3 februari 1991. De 
organisatie is in harx:len van de N.T.T.B. in nauwe samenwerkirg net het bureau 
Trefp.mt en de afdelinJ Brabant, die in 1991 haar 50-jarig bestaan viert. 
De Top 12 is naast de Europese Kanpioenschai;pm, de Wereldkanpioenschai;pm 
en de Olynpische Spelen het evenement, waaraan nen op tafeltennisgebied het 
meeste gewicht toekent. 
Met de Top 12 heeft de N.T.T.B. de ioogelijkheid an zich op een geweldige 
manier te profileren. Met in het achterhoofd temen als "marketinJplan", 
"uitstralinJ" en "imagoverbeterinJ" noet "Den Bosch 199111 een injectie voor 
de tafeltennissport in Nederlarxl betekenen, voor nu en voor de toekanst. 

Nieuwe aozet 

Evenals dit jaar in Hannover VJO:rdt in 1991 hetzelfde toenlooisysteem gehan
teerd (twee poules van 6 net kruisfinales/finales). D::>or deze directe confron
tatie tussen de titelkan:lidaten is de Top 12 spannerrler geworden. Een bij
kcrrerrl voordeel is de overzichtelijkheid voor het p.lbliek. 
Het organiseren::le lam mag vanaf 1991 een speler en een speelster een wildcard 
verstrekken, wanneer de betrokkene tot de eerste 25 van de Europese ranglijst 
behoort. De wildcard vervalt wanneer het organisererrle lam al een of neer 
deelnemers aan het toenlooi heeft. 
Volgens de huidige ranglijst en bovenstaarrle regelinJ zal Mirjam Hoaman-
10.q;:penburg ongetwijfeld deelnemen. Irxiien Paul Haldan vonnbehoud toont, 
zal ook hij in Den Bosch ioogen aantreden. 

Wedstrijdprogramma 

Volgens het voorlopige wedstrijdprograrrma zullen op vrijdag 1 februari 
(15.00-22.00 uur) de eerste twee wedstrijdrorrlen plaatsvirrlen (elke wedstrijd
rorrle bestaat uit 12 wedstrijden). ~ zaterdag 2 februari VJO:rden de drie 
restererrle wedstrijdrorrlen gespeeld (11.45-22.00 uur). ~ de afsluiterrle 
zorrlag (10.15-16.00 uur) virrlen de halve finales en finales plaats. 

Voo:rverkoop t.oecramskaarten 

De kaartverkoop voor de Stiga Europe Top 12 zal op 7 septe.mber via een groot 
aantal voo:rverkoopadressen aanvangen. In onze afdelinJ virxit de voo:rverkoop 
van toegangskaarten plaats via de volgerrle adressen: 

Eirrlhoven, Posno-Sport, Heezei:weg 212, 040-118917 
Helnnrrl, J. Meulerrlijks (Sti};ilout), 3e Haagstraat 40, 04920-42238 
HOCXJerheide, Marlies Saners (Hotak), OUde Stee 7, 01646-13475 
Rosmalen, P. Tiebosch (Never Despair), Aaborch 8, 04192-18477 
Tilburg, M. van Veggel (Besbo-Irene), Insulirrlestraat 3a, 013-360236 
Tilburg, Posno-Sport, 'lheresiaplein 11, 013-355916 



Veldhoven, H. van den Broek (Veldhoven), Molenberg 14, 040-544233 
Vught, F. Elissen (J.C.V.), Klein Brabant 192, 073-5604% 
De organisatie is er van overtuigd dat de Maaspcx:>rt op alle drie dagen vol
ledig bezet zal zijn. Dit topevenement mag men absoluut niet missen, dus 
koop tijdig uw toegangskaart(en) ! ! 

Toegamsorijzen 

Voor wat betreft toegangsprijzen is er een orrlerscheid tussen dagkaarten 
(voor 1, 2 of 3 februari) en passe-partouts (toegang tijdens alle dagen). 
Voor N.T.T.B.-leden gelden speciale voor:ver~rijzen: 

Toeg<IDJsprijzen 
Stiga Europe Top 12 
Den Bosch 1991 

Passe-partout (alle dagen) 
Vrijdag 1 februari 
Zaterdag 2 februari 
Zorrlag 3 februari 

Voor:verkoop
prij zen 
(N.T.T.B.-leden) 

f 50,00 
f 12,50 
f 22,50 
f 22,50 

Zaalprijzen 

f 60,00 
f 15,00 
f 27,50 
f 27,50 

Kaarten zijn tijdens de voorverkoop te verkrijgen zolang de voorraad strekt. 
Bestel uw toegangskaarten dus tijdig! \ 

ONBEGRIJPELIJKE MISSERS 

De aanwezigen spreken er nog over! Zij waren present bij de llitch Grarrl Prix 
op dorrlerdag 17 mei j .1. in onze hal waar ex-wereldtoppers een prachtige 
show opvoerden. Vele t.v. -kijkers spreken er ook nog over. Want Veronique 
zorrl op 2e Pinksterdag laat op de avorrl dezelfde show uit zoals die. in Weesp 
cwevoerd werd door de tafeltennismatadoren. 
En dan vraag je jezelf af waarom er geen paar horrlerd meer toeschouwers bij 
deze happening aanwezig waren; toe:Jegeven het was koopavond, de replay van 
de ~else cup-final werd uitgezorrlen maar wat dan nog? 
In ieder geval hebben de niet-aanwezigen een heerlijk tafeltennisavorrlje 
gemist. Op 10 mei j .1. kre:Jen wij plotseling dit evenernent aangeboden ardat 
de organisatie van dit circuit in ons larrl in het hoge Noorden problemen 
kreeg met een vereniging op het gebied van reclanerechten. \ 
r:ankzij de spontane financiële injectie van drie sponsors (Besbo Autanateria-
len B.V., Mutsaerts Baby Products B.V. resp. hoofdsponsor van onze vereniging 
alsmede Rioned B.V. uit Riel) korrlen wij de organisatie binnen het uur accep-
teren en maakten wij in ons larrl deel uit van het rutch Grarrl Prix circuit 
met als speelplaatsen Venray, Gorssel, Weesp en Tilburg. 
over het evenement zelf valt héél veel ~ schrijven; gastspelers John Car
dinaals van Megacles en onze eigen Wim Jurriëns kwamen natuurlijk de eerste 
rorrle niet door maar Henk en Ron van Spanje speelden ijzersterk en Henk 
bereikte zelfs de finale tegen Guo Yuehua - trotse bezitter van liefst 10 
wereldtitels, tweemaal World CUp winnaar, uitgeroepen tot 's werelds beste 
speler aller tijden maar de allnees dicteerde duidelijk de wedstrijd orrlanks 
heftige tegenstarrl van Henk. In de halve finale hadden de twee Orinezen - de 
arrlere was Liang Geliang - een uiterst gave show ten beste gegeven dat het 
publiek (circa 200 toeschouwers) in vervoering bracht. l)it Tiber Klanprr en 
Ieszek Kucharski toch een beetje uit de toon vielen, werd meer dan goed 
gemaakt door de twee Chinezen en de gebroeders van Spanje. 



Iedereen die niet aanwezig was en toc:h graag tafeltennis ziet, heeft een 
kans voor open doel gemist! 
Als clubbestuurder vraag je je wel af wat je doen roc>et enjof bieden an nog 
néér leden c.q. toeschouwers naar het Sportcentl:um te trekken? · 

En dan zaterdag 9 juni j .1.; bijna de gehele nationale tafeltennistop was 
aanwezig in ons sportcentl:um voor de Nationale Bekerfinales; drie gebroeders 
van Spanje (Henk, Ron en Jaap een unieker trio is orrlenkbaar), r:army Heister, 
Marcel Hoevers, Bart van Haren, Mirjam Hoanan-Kl~, Emily Noor, Patri
cia de Groot; een tafeltennisveld an ''U" tegen te zeggen; natuurlijk waren 
er vele tafeltennisl::xi:>o' s maar daaran girg het niet; niettemin heeft onze 
verenigirg er veel eer mee irgelegd an dit eveI'lel'lelt te organiseren; vele 
bci:x:>'s he1:i:>en kennis gemaakt met ons Sportcentl:um en de t.t.v. Besbo-Irene; 
de t.v. liet het helaas enkele dagen tevoren afweten maar Tros, NOS, Radio 
Brabant en Radio LimbJrg waren present alsmede het Nieuwsblad en het AD en 
Parool vertegenwoordigd door Ferry van straalen. Reclame voor TilOOrg, voor 
onze verenigirg ! F.en leuke sfeer, een toeschouwersaantal dat bepaald niet 
slecht was maar gezien de geïnvesteerde ai:Deid eigenlijk te weinig, spannen1 
wedstrijdverloop, veel ambiance kernnerkten deze middag. 
Uitein:ielijk zegevierden de Gebroeders van Spanje van de Blaeuwe Werelt met 
5-4 over 'I'e.np:> Team, waamij Henk ongeslagen en Jaap zomer winst bleef en 
bij de dames was het Megacles dat ook met 5-4 cantest Scylla versloeg waart>ij 
de haoogeniteit van de ploeg de doorslag gaf want Mirjam scx.>orde weliswaar 
drie keer maar haar beide teangenoten kon:len samen maar één winstpJnt hieraan 
toevoegen. Conclusie: een mx>ie tafeltennismiddag, spanneni scoreverloop en 
in deze vonn zeker voor een herhalirg vatbaar want op toernooidagen van 
's :nnrgens tot 1 s avo:OOs kant het :plbliek helemaal niet meer op af! 
Bovemien gaat de hoofdsponsor van onze ban:i F.agle Star Verzekerirgen het 
geheel volgem jaar nog interessanter mken door o.a . geldprijzen, meer 
waardevolle prijzen - dus geen bekersblik -, een loteri jtje voor het aanwezige 
:plbliek etc. ~nieuw stel ik: iedereen die niet aanwezig was en toc:h graag 
toptafeltennis ziet, heeft een kans voor open doel gemist. 
Wat was er aan :plbliciteit gedaan? Alle verenigingsleden waren van dit evene
ment op de hoogte mits de weken daal::voor het Sportcentl:um bezocht was; alle 
bedrijfstafeltennisverenigirgen (circa 25 in getal in de regio) waren aan
geschreven alsmede de regionale tafeltennisverenigirgen - zeven in . getal
terwijl op de Algemene I..edenvergaderirg van de afdelirg Brabant nog folders 
uitgereikt werden aan een twintigtal verenigingen. 
In dat lidlt bezien viel de :plblieke belangstellirg niet mee ofsdloon die 
gelukkig wel voldoeme was an een gezellige sportieve ambiance te kweken. 
Interessant vorrl ik het persoonlijke contact met Jet> van 't Veer van F.agle 
Star verzekerirgen - de hoofdsponsor van de N.T.T.B. - waai:bij het :nnmiale, 
Europese alsmede het nationale tafeltennis - zij het niet in details en 
uitvoerig maar in vogelvludlt - omer de loupe genanen werd. F.ensluidem was 
de conclusie dat alles in het werk gesteld dient te wurden an de toeschouwers 
weer naar de tafeltenniswedstrijden te krijgen. 
De F.agle Star heeft daar zo haar eigen menirg c.q. aanpak voor die mij wel 
aansprak en waarover u binnen een jaar nog wel meer zult horen. 
Voor de goede orde wurdt ook nog venneld dat de 'TilOOrgse wetha.lder van sport 
Jan Ti.nm:mnans ook een groot gedeelte van de finales heeft aansdlouwd; hij 
is trouwens een zeer trouwe bezoeker van ons Sportcentl:um als er iets spe
ciaals te doen is. 
Voor de statistici omer u hierbij de uitslagen: 

a. Ron van Spanje b. Henk van Spanje c. Jaap van Spanje De Blaeuwe Werelt 
x. Bart van Haren y. Marcel Hoevers z. r:army Heister 'I'e.np:> Team 

a. Ria van Rijswijk b. Emily Noor c. Patricia de Groot Megacles 
x. Mirjam Hoanan-Kl~ y. Judith lepelaar z. Heidy de Haas cantest 

Scylla 



dames heren 
a-x 8 - 21 11 - 21 0 - 1 21 - 18 21 - 13 1 - 0 
b-y 21 - 10 21 - 12 1 - 0 21 - 19 21 - 18 1 - 0 
c - z 21 - 15 21 - 15 1 - 0 18 - 21 9 - 21 0 - 1 
b-x 17 - 21 11 - 21 0 - 1 21 - 8 21 - 11 1 - 0 
a - z 21 - 16 16 - 21 12 - 21 0 - 1 13 - 21 22 - 24 0 - 1 
c-y 21 - 16 21 - 18 1 - 0 19 - 21 14 - 21 0 - 1 
b - z 21 - 12 21 - 10 1 - 0 10 - 21 21 - 12 21 - 17 1 - 0 
c-x 21 - 18 20 - 22 14 - 21 0 - 1 18 - 21 11 - 21 0 - 1 
a-y 21 - 12 21 - 14 1 - 0 21 - 19 21 - 18 1 - 0 

'!Wee interessante tafeltennisevenementen van hoog gehalte binnen een tijdsbes
tek van arrper 3 weken in Sportcentnnn Irene. 
Bent u een tafeltennisliefhebber? 
Was u niet present? 
ran heeft u twee prachtige kansen laten liggen, januner voor uzelf, januner 
voor het betrokken evenement en ook j anuner voor de organisatoren. 
Desorrlanks kan gelukkig toch gesproken worden van twee geslaagde happenin;Js ! 

Wim Schuunnan 

COMMISSIETOERNOOI EEN GEZELLIGE AANGELEGENHEID 

F.enrnaal per jaar birrlen de corranissieleden van de afdeling Brabant de strijd 
met elkaar aan. Nonnaal vin:it dit gezellige ge.beuren aan het eirrle van de 
corrpetitie plaats, maar door amstarrligheden was het nu aan de vooravorxi van 
de nieuwe corrpetitie en wel op vrijdagavorxi 31 augustus in Aarle-Rixtel. 
Helaas waren niet zo erg veel corranissieleden naar Aarle-Rixtel afgezakt, 
maar desoooanks is het een gezellige avorxi geworden. Iaarbij was er natuurlijk 
ook volop strijd, want wie wil er nu niet van de overige corranissieleden 
winnen. In het irxiividuele toemooi bleek Albert Rooijmans te sterk voor 
iedereen. Hij won al zijn partijen en m::x::ht dus een leuke attentie mee naar 
Veldhoven nemen. 
Iaarnaast was er nog een dubbeltoemooi, waarbij de sanenstelling van de 
dubbels door de wedstrijdleiding was gedaan. Dit zeer spectaculaire orxierdeel 
bracht twee leden van het afdelingsbestuur de overwinning. Jan van Toor en 
Ria Elshof bleven ongeslagen en narren elk een prijsje mee naar huis. 
Volgerxi jaar zal er ongetwijfeld weer een camnissietoemooi georganiseerd 
worden. Voor alle wegblijvers: het was een gezellige, sportieve avorxi, met 
lekkere hapjes. Doe volgerxi jaar dus ook mee. 

NIEUWS IN 'T KORT 

Tafeltennisclub E.irrlhoven is een overeenkanst aangegaan met Oki System.s 
(Hollarxi) B.V. voor de sponsoring van haar vereniging. Oki is een Japanse 
electronica fabrikant en levert in Nederlarxi c::arp.rt:erprinters en fax-a~
tuur. Waarschijnlijk zal de naam binnenkort gewijzigd worden in Tafelten
nisclub OKI. 
an de overeenkomst te vieren is op 8 september het OKI best of seve.'1. top
tafel tennistoemooi georganiseerd, met deelname van o.a. Bettine Vriesekoq:>, 
I:anny Heister, Frank Boute, Geert Vertlaegh, Olen SUng en de A-selectie van 
T.T.C. E.irrlhoven. 



De Boxtelse tafeltennisverenigirg De Rots zal in dit nieuwe seizoen een nieuwe 
speelzaal van maar liefst 20 tafels betrekken. De zaal is ook gelegen q;> het 
terrein van Huize de la Salle, vlakbij het cAlèie speelhonk. In de nieuwe ruimte 
hebben de Boxtelnaren ook de beschikkirg Ol/er een eigen orrt:Jroetirgs:ruimte. 
q> maarnag 24 september is het clubgebouw officieel geopen:.i met o.a. een 
vierkanp tussen Paul Haldan, Ron van Spanje, Henk van Spanje en Dmny Heister. 

Tijdens de druk bezoc:hte receptie van van Lienp:i Assj'ITVS te Schijrrlel, t.g.v. 
het 25-jarig bestaan, heeft borx:lsvoorzitter Paul Kocpnan de traditionele 
oranje bomswin'pel C11Jertlarrligd. Namens het Afdelirgsbestuur schonk Albert 
Rooijmans de gebruikelijke plaquette en Ton Willems C11Jertlarrligde namens de 
N.K.S. een warobord. q> zijn beurt had de Schijrrlelse voorzitter Riny Kivits 
ook iets uit te delen. In het kader van het jubileum was er een bedrijventoer
nooi georganiseerd en de opbrerq.;t daai:van was voor de verenigin:J van 
SF-patiënten. SF is een ongeneeslijke ziekte en het geld wordt gebruikt an 
sanen met Wilhelllli.na kin:lerziekenhuis te Utrecht thuisbehanielin:Jen nrqelijk 
te maken. 

Bij de presentatie van de teams van de eredivisie in Zoetenooer werden ook 
de prijzen van de speler/speelster/coach en scheidsrechter van het jaar uitge
reikt. Speler van het jaar werd Paul Haldan voor Trinko Keen en Dmny Heister 
en speelster van het jaar werd Gerd.ie Keen die Mirjam Hoanan-Kl.cppenburg 
ruiln voor bleef. Derde werd de osse Emily Noor. Clubcoach van het jaar werd 

~ Bert v.d. Helm die met Tenp:> Team de larrlstitel bij de mannen VerOl/erde. 

Meest belC11Jen:ie speler/speelster werd Trinko Keen, voor de 16-jarige Melisa 
:r.ruller en Marcel Hoevers. 

Jan Vlieg blijft nog twee jaar bomseoach. Na lan:Je en vaak noeizame on:lertlan
delin:Jen heeft de 41-jarige technisch directeur zijn contract verlergd tot 
en met de Zarerspelen van Barcelona 1992. 

SE INTERNATIONALE VETERANENTOERNOOI 

In samenr,,.ierkin:J met de o. T. c. Naierlan:l organiseert 
Besbo-Irene voor de Se keer een Internationaal 
Veteranentoernooi en wel q;> zorrlag 7 oktober a.s. 

,......._ Deelname staat q;>en voor iedereen die de 40-jarige 
leeftijd bereikt heeft of dit jaar zal bereiken; 
het lidmaatschap van de O.T.C., N.T.T.B. of vereni
gin:J is niet nodig! 

Er wordt gespeeld in diverse leeftijdscategorieën; 
het spelsysteem: meerkanpen met winnaars- en ver
liezers:rorrlen. 

Nou e11, h~j helpl me lnet. dt 
net~errice.s 

De aanvang is geplan:l an 10.00 uur in Sportcentnnn Irene waar 18 gloednieuwe 
B..ltterfly Europa tafels q;> u staan te wachten. Een gezellig kantine is voor
han:len. Het toernooi-ein:le ligt rom 18.00 uur. 

Het inschrijfgeld bedraagt f 7, 50 per persoon Ol/er te maken q;> één van de 
rekeningen on:ler aan deze brief verneld ten name van Penningmeester t.b.v. 
Besbo-Irene - Insulin:lestraat 3a - 5013 BA Tilburg. 
De categorie-in:lelirg van q:igemeld toernooi is q:igesteld volgens de richtlij
nen van de Old Timers Club Nederlan:l en luidt als volgt: 
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Dames enkelspel 
40 t/m 49 jaar - 2e klas en hoger A-1 
40 t/m 49 jaar - 3e klas en lager 

en recreanten A-2 
50 t/m 59 jaar - alle klassen B 
60 jaar en ouder - alle klassen c 

Heren enkelspel 
40 t/m 49 jaar - 2e klas en hoger A-1 
40 t / m 49 jaar - 3e en 4e klas A-2 
40 t/m 49 jaar - 5e en 6e klas en 

recreanten A-3 
50 t/m 59 jaar - 4e klas en hoger B-1 
50 t/m 59 jaar - 5e klas en lager 

en recreanten B-2 
60 jaar en ouder - alle klassen c 

Het aantal inschrijvingen zal bepalerrl zijn voor het eventuele samenvoegen 
van groepen, waartoe de wedstrijdleiding gerechtigd is. 

De uitbreiding van het aantal categorieën zowel bij de dames als heren maakt 
het voor zwakkere spelers interessanter am in te schrijven. 

Het gezegde luidt: ''Wat u varrlaag kunt doen, stel dat niet uit tot morgen"; 
gezien de grote :belangstelling voor dit toernooi - de laatste twee edities 
moesten zelfs inschrijvers/sters teleurgesteld worden ondat het volgeboekt 
was met ruim 100 deelnemers/sters - luidt het advies: schrijf zo vlug mogelijk 
in; de inschrijving sluit 3 oktober a.s. of eerder indien het toernooi vol
geboekt is. 

Wedstrijdaanschrijvingen vinden niet plaats; iedere ingesdlrevene wordt 
verzocht op zo:rxiag 7 oktober a.s. rorrl 09.30 uur aanwezig te zijn in Sport
centnnn Irene. 

Wij heten u allen van harte welkom en Z0:39en graag tot zo:rxiag 7 oktober a.s. 

t.t.v. Besbo-Irene 

Wim Schuunnan - voorzitter -

P. S. Het sportcentnnn Irene is op de toernooidag zelf open am 09. 00 uur; 
voor nadere infonratie enjof inschrijffonnulieren kunt u terecht ·bij dhr. 
Jan Steens - Ant. Struijckenstraat 15 - 5042 NK Tilburg - tel. 013-684286. 
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SPORTSERVICE NOORD-BRABANT 

Het is voor iedereen duidelijk dat er de laatste jaren grote waarde iooet 
worden toegeken:i aan het vrijwillig kader in de sport. De sport bestaat immers 
bij de gratie van de vrijwillige kaderleden. F.ch.ter, het is ook beken:i dat 
er een groot verloop bestaat orxler kaderleden. IBaran is er een voortdurel'Xi 
proces van 'Wel'.Ving, opleiding, bijscholing en begeleiding noodzakelijk. r.eze 
gegevens leiden tot een van de hoofà:loelstellingen van SportseJ:vice 
Noord-Brabant namelijk: het bevorderen van de kwaliteit van het vrijwillige 
sportkader an hen zo een grotere mate van d.eskurrligheid te laten verwerven. 

Bovenstaarrle constateringen hebben geresulteerd in een uitgebreid aanbod van 
korte cursussen in het najaar 1990. 

over één van die cursussen geven we hier wat meer info:rmatie. 

Het belarg van marketing wordt de laatste jaren steeds vaker orxler de aardadlt 
gebracht van het sportkader. I.argzaam iraar zeker ontstaat bij de verenigingen 
het bewustzijn dat het belargrijk is dat de activiteiten die de vereniging 
aanbiedt iooeten aansluiten bij de wensen en verlargens van de deelnemers. 
Bestuurs- en kaderleden dienen nog meer dan voor.heen rekenin;J te houden net 
maatschappelijke ontwikkelingen en invloeden van binnenuit de vereniging en 
van buitenaf. 
F.en bewustzijn dat in het bedrijfsleven reeds is ingeburgerd iraar helaas nog 
niet bij het ioorerrleel van de sportverenigingen is doorgedrorgen. 

In de 2 bijeenkomsten Ma:rketillJ:j in de spartver:arl.gi wordt er door ervaren 
docenten naar gestreefd an het vrijwillig kader duidelijk te maken wat marke
tiro is en wat dat kan betekenen voor het beter functioneren van de vereni
ging. 
Gedurerrle het programma wordt aardacht besteed aan: wat is marketing, waaran 
marketing in de sportvereniging, willen we marketin;Jgericht werken, het 
stappenplan, enz. 

VCX)r de deelnemers is er een uitgebreid cursistenharrlboe.k sainen;Jesteld à 
f 15,-. 

Naast de reeds geplarxle cursusplaatsen is het uiteraard ioogelijk an bij 
voldoen:ie belangstelling deze thernabijeenkanst ook in arxlere gei:ooenten en 
regio's te organiseren. 

R'llrsusdmn:': 2 avorxlen 
IO.Jrsusgeld: f 35,-

Voorlopige cursusplaatsen: 

24 - 31 okt. 

19 - 26 rr:N. 

22 - 29 rr:N. 

12 - 19 dec. 
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Infonnatie: 
Sportservice NCX)rd-Brabant 
Postbus 296 
5050 AG Goirle 
tel.: 013-350755 

T.T.C.V./RATH 1 EN NEVER DESPAIR 1 PROLONGEREN BEKERTITEL 

Op vrijdag 1 juni j .1. werd een begin gemaakt met de finales van de afdelings
bekercompetitie. Plaats van handeling: Tafel tenniscentnnn E.irrlhoven. HCX)fdrol
spelers: de finalisten van de genen:J<ie eerste- en tweede divisie. 
Ol/er de genen:J<ie eerste divisie kunnen we kort zijn. Veldhoven 1 schitterde 
dCX)r afwezigheid, waard.CX)r de titel zorrler te spelen terecht kwam bij 
T.T.C.E. 1. 
In de gemengde tweede divisie legde Never ~ir 1 beslag op de titel dCX)r 
een 4-3 ovei:winning op '!he Back Harrls 1. D:>or dit resultaat prolongeerde het 
team de titel van 1989. 
Op vaderdag (17 juni) werden de finalewedstrijden van de heren en van de 
dames gespeeld. Direct bij aanvang lichtelijk paniek. Waar blijven de heren 
van Besbo-Irene? Een telefCX)ntje naar de wedstrijdsecretaris leerde, dat Jan 
het helemaal vergeten was. Vreem:l, als de dames van dezelfde vereniging wél \ · 
acte de présence geven! U kunt zich VCX)rstellen hoe de tegenstarrlers reageer-
den, want 2~ uur wachten is innners niet leuk. 
~ geplande 4-karrp in de heren eerste- en derde divis.ie kon dertlalve geen 
dCX)rgang virrlen en werd vervangen dCX)r een 3-karrp. Een 3-karrp werd eveneens 
gespeeld bij de dames tweede divisie. Het team van '!he Back Harrls ll'Cest zich 
wegens ziekte terugtrekken. 
In de heren eerste divisie stak T.T. C. V. jRath 1 met kop en schouders boven 
de tegenstanders uit. Met 2 ovei:winningen bleef het team uit Veghel ongeslagen 
en behaalde daannee de titel, die zij CX)k al in 1989 veroverden. Doch er 
bleven meer teams ongeslagen. 
Waalwijk 1 in de heren tweede divisie, in de heren derde divisie Breda 1 en 
Belcnnn 1 in de dames tweede divisie. 
Bij de dames eerste divisie kwam, na toepassing van de meerkarrpregel, de 
titel terecht bij !J..rto 1. 
Na afloop moc'.hten de winnaars de prij zen in ontvangst nemen en kregen alle 
deelnemers nog een consmnptie aangebcxien. 
Na verloop van tijd zwierven zij uit over de Brabantse wegen ........• 

~uitslagen van de finales ) 

HEREN EER:>'IB DIVISIE 

-EINWI'AND 

HEREN 'lWEEE DIVISIE 

Belcnnn 1 - Back Harrls 1 5-5 (games 13-13, 
punten 473-474) 

Belcnnn 1 - TTI:V jRath 1 2-8 
TTI:V/R. 1 - Back Harrls 1 9-1 

1. TTI:V jRath 1 
2 . '!he Back Harrls 1 

Belcnnn 2 - Veldhoven 1 
Waalwijk 1 - T.T.C.E. 1 
Belcnnn 2 - T.T.C.E. 1 
Waalwijk 1 - Veldhoven 1 
Belcnnn 2 - Waalwijk 1 
T.T.C.E. 1 - Veldhoven 1 

0-5 
3-2 
2-3 
3-2 
1-4 
3-2 
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-EINWI'AND 

HmEN I'EEE DIVISIE 

-ElNOOTAND 

-EINOOTAND 

DAMES 'lWEEE DIVISIE 

-EINOOTAND 

GamGE EER>'IB DIVISIE 

- ElND5TAND 

1. Waalwijk 1 
2. T.T.C.E. 1 

Breda 1 - orrc;cr Hollan::i 
Breda 1 - Taveres 1 
orrc;cr Hollan::i - Taveres 1 

1. Breda 1 
2. Taveres 1 

Veldhoven 1 - Back Hams 1 
Red Star'58 1 - lllto 1 
Veldhoven 1 - lllto 1 
Red star 1 58 1 - Back Hams 1 
Veldhoven 1 - Red star'58 1 
lllto 1 - Back Hams 1 

1. Into 1 
2. Red Star' 58 1 

Belcnnn 1 - B.S.M. 1 
Besbo-Irene 1 - B.S.M. 1 
Besbo-Irene 1 - Belcnnn 1 

1. Belcnnn 1 
2. B.S.M. 1 

T.T.C.E. 1 - Veldhoven 1 

1. T.T.C.E. 1 
2. (Veldhoven 1) 

3-2 
3-2 
1-4 

3-2 
1-4 
2-3 
3-2 
2-3 
2-3 

4-1 
1-4 
1-4 

Veldhoven n.o. 

GEMEIGE 'lWEEE DIVISIE Never Despair 1 - Back Hams 1 4-3 

- EINOOTAND 

Ad Peeters, 
Bekerkarpetitieleider 

1. Never Despair 1 
2. 'lhe Back Hams 1 

UITSLAGEN ZUID-NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 1990 

In het julimmnner komen we helaas de uitslagen niet meer meenenen, vamaar 
dat we ze nu nog plaatsen, al is het een beetje nDSterd. na de maaltijd. 

HEREN ENKEL 
A/B 1. P. van Berkel (TKV) 2. s. Vert:>eek 20-22,21-18,21-19 
c 1. E. van Roovert (TR:E) 2. J. Valk (TR:E) 21-17,21-15 
D 1. J. Brokrnann (Tl'C) 2. P. v.d. Meer (arre) 21-19,21- 8 
E 1. E. van Dijk (TR:E) 2. P. OUdesluijs (lllto) 21-12,21-14 
F 1. M. Rutjes (S. & Br.) 2. J. Rutjes (S. & Br.) 21-14,21-14 
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G 1. E. Horsrnan (Smash) 2. R. Q3m (V. V.' 51) 
H 1. F. Evers (Unicum) 2. E. van Rooij (Unicum) 

s 1 1. s. Vert>eek ('ITCE) 2. E. van Roovert ('ITCE) 
s 2 1. P. v.d. Meer (OITC) 2. P. Huybregts (Veldh. ) 
s 3 1. R. de Ieeuw (V.V. '51) 2. E. Reneijn (Sios) 

HEREN I:XJBBEL 
A/B 1. s. Verbeek/A. v.d. Burgt ('ITCE) 

2. E. van Kerapen/M. Dijstelbloem ('ITCV) 
C/D 1. J. Valk/E. van Roovert ('ITCE) 

2. H. Geevervs. de Konin;J (21) 
E/F 1. G. van DongeTVE. van Dijk ('ITCE) 

2. C. van DijkjW. Vervaart. (OITCjTanaka) 
G/H 1. P. Fhilippo/A. Nab (Unicum) 

2. R. D:un,IR. de leeuw (V.V. 1 51) 

Ill\MES ENKEL 
B 1. D. Pierey (Quick'72) 2. E. v/d Heijden (Irene) 
C/D 1. c. Kruij ssen (Irene) 2. J. v/d Bogaard (Irene) 
E/F 1. M. de Geest (Wa:>) 2. Y. I.eijten (BSM) 

s 1 1. P. Staps (lllto) 2. D. Pierey (Quick' 72) 
s 2 1. A. SUykerbuyk (W. v. Z) 2. E. Gllnbel (Unicum) 

JONGENS ENKEL 
Jun A/B : 1. A. v /d Kerkhof ('ITCE) 2. F. Driessen (Heugem) 

c 1. E. Verhoeven (Tanaka) 2. R. Selder ('ITCE) 
D 1. P. van Zuqnen (21) 2. L. stevels ('ITCE) 

Asp A/B : 1. W. eomuijt ('ITCE) 2. M. Nieuwenbroek ('ITCE) 
c 1. Y. Clabbers (T.OC) 2. P. Freij (Red Stars) 
D 1. R. v /d Schans (Waalw. ) 2. M. Jeurissen (V.V. 1 51) 

Pup A/B 1. M. Djuric (Wilno) 2. M. Driessen (T.OC) 
c 1. K. Botty (Heugem) 2. A. Koolwijk (Waalwijk) 
D 1. B. Valstar ('ITCE) 2. F. v. Woerkum (Bergeyk) 

Wel A/B 1. J. de Cock (Veldhoven) 2. s. Stoffels (Markiez. ) 
C/D 1. J. Muskens (Irene) 2. B. van Moll ('ITCE) 

J 1 1. F. Driessen (Heugem) 2. M. v/d Rlrijt (R.Stars) 
J 2 1. E. Verhoeven (Tanaka) 2. 0. Coenen (V.V. 1 51) 
J 3 1. J. de Cock (Veldhoven) 2. P. van Zuqnen (21) 
J 4 1. R. van Hinthum (OITC) 2. R. Pelzer (Elsloo) 

JONGENS Il.JBBEL 
Jun 1. N. Brons/S. Bennebroek (Budilia) 

2. R. v/d VeekeTVE. Verhoeven (Tanaka) 
Asp 1. M. NieuwenbroekjW. eomuijt ('ITCE) 

2 . Y. ClabbersjM. Driessen (T.OC) 
Pup 1. R. van HinthmtVR. Schoone (OITC) 

2. s. ComuijtjH. van Dooren ('ITCE) 
Wel 1. s. Stoffels/J. de Cock (MarkiezaatjVeldhoven) 

2. J. Muskens/B. Bertens (Irene) 

MEISJES ENKEL 
Jun A/B 1. C. v.d. Putten (ATl'C) 

C/D 1. S. lllcassen (Quick'72) 
Asp A/B 1. B. Simon (Quick'72) 

C/D 1. R. Kannn (Tanaka) 
Pup A/B 1. K. Schalrpaert (Veldh.) 

C/D 1. S. Oomen (V. V.' 51) 

2. s. Janssen (Quick'72) 
2 • s. Westenbfilg (Tanaka) 
2. E. Ras (Veldhoven) 
2. J. Heijmans (OITC) 
2. M. v.d. Werken (laar) 
2. s. Farla (V.V. 1 51) 

22-24,21-17,21-19 
21-18,13-21,21-18 

21-17,21-15 
21-17,19-21,21-14 
21-13,21-14 

21-14,21-19 

21-18,21-16 

21-15,22-20 

21-15,16-21,21-17 

21-19,21-14 
15-21,21-17,21-10 
21-13,21-16 

24-22,16-21,21-17 
21-18,21-18 

21-17,12-21,21-19 
21-13,22-20 
12-21,21-17,21-19 
21-15,18-21,21-16 
21-12,21-18 
21-10,21-12 
21-19,15-21,21-15 
21-12,21-17 
21-11,21-17 
22-24,21-13,21-19 
21-11,16-21,21-17 

21-10,21-16 
21-18,21-12 
21-10,21-19 
21-14,21-19 

21-15,18-21,21-19 

21- 8,21-14 

21-14,21-16 

21-15,21-12 

21-16,21-15 
19-21,21-19,21-13 
20-22,21-18,21-16 
21-16,21-13 
21-16,21-18 
21-16,21-12 
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Welpen 1. I. Farla (V.V. '51) 2. J. Schoone (V. V.' 51) 

J 1 1. E. Ras (Veldhoven) 2. c. v.d. Putten (ATI'C) 
J 2 1. M. Goonnachtig (Arnem) 2. M. v /d Werken (laar) 
J 3 1. N. Hopnans (V.V. 1 51) 2. I. Farla (V.V. 1 51) 
J 4 1. s. Farla (V. v.' 51) 2. S. OClnen (V.V. 151) 

Ml:!."ISJES IXJBBEL 
J\.lll 1. F. v.d. Putten;c. v.d. Putten (ATI'C) 

2. S. Janssen/C. Pen:lers (Qrick172) 
Asp 1. M. Moeleker/E. Ras (Prinsenbèek/Veldhoven) 

2. D. vaessen;o. van Roosen::1aal. (Unicum) 
Pup/wel 1. K. Schanpaert/I. Schrama (Veldhoven) 

2. I. Farla/J. Schoone (V. v.' 51) 

NATIONALE JEUGDMEERKAMPEN 1989-1990 
' 

21- 9,21-18 

21-13,21-17 
21-13,21-11 
21-18, 9-21,21-19 
21-13,21-14 

21-19,22-20 

23-21,18-21,21-15 

21- 5,21-13 

Net voor de vakantie zijn de finales van de 'lhree Ball Nationale Jeugdmeerkam
pen 1989-1990 gespeeld en dat leverde drie Brabantse winnaars op. Bij de 
meisjes jilllioren won G. Hemriks van Besbo-Irene uit Tilburg. M. van Gool 
van J. c. V. werd in deze klasse zesde. Bij de meisjes pupillen girg de zege 
naar F. Henm.is van het Hoogerheidse Hotak' 68. De jon:Jens welpen leverde 
J. de Cock van Veldhoven de overwinnin:J op. De Budiliaspelers T. v.d. Steen 
en J. I.ooijmans werden in deze klasse tweede en derde en voor s. Stoffels 
van het Markiezaat was er een zesde plaats. 
Arx:lere Brabantse ereplaatsen waren er voor M. Heeren van J.C.V. met een tweede 
plaats bij de jon:Jens jilllioren en s. van Kuijk van Besbo-Irene werd achtste 
bij dezelfde jon:Jens jilllioren. Bij de jon:Jens aspiranten werd E. van Roovert 
van Eirrlh.oven vijfde, M. Bottram van Veldhoven zesde en P. Maatman van Veld
hoven achtste. De meisjes aspiranten leverde E. Ras van Veldhoven een zesde 
plaats op en E. v.d. Lirrlen van Besbo-Irene een zeverrle plaats en bij de 
meisjes welpen waren er ereplaatsen voor I. Farla van Vice Versa (3e) en M. 
Matic van Belcrum (6e). 

LANDELIJKE COMPETITIE 

Aan het begin van een nieuwe a:rrpetitie treft u in de Mixed altijd een over
zicht aan van de verenigirgen die in de larrlelijke cc:npetitie uitl«:m:m. Deze 
traditie hooden we in ere, dus hieron:ler weer de~· We iooeten echter 
wel eerst even een foutje uit de juli Mixed rechtzetten. Bij de larrlelijke 
corrpetitie dames ston:l daar dat Always Fair niet wilde p:raroveren. Dat is 
onjuist. De dames van dit team gaan het proberen in de 4e divisie en wij 
wensen onze afdelirgskanpioenen natuurlijk veel succes. Dat geldt uiteraard 
ook voor alle arrlere Brabantse teams in de larrlelijke cc:npetitie. 

Dames 
Eredivisie: Besbo-Irene 1 en Hotak'68 1. 
F.erste divisie: I.llto 1 en Veldhoven 1. 
'!Weede divisie: J. c. V. 1, Stipiout 1 en Besbo-Irene 2. 
Derde divisie : Red Star' 58 1, Eirrlhoven 1 en 2, P.J. S. 1, Het Markiezaat 1, 

'!he Back Han:ls 1, Hotak' 68 2, Belcnnn 1 en J. c. v. 2 en 3. 
Vierde divisie: Never Despair ·1, P.J.S. 2, A.T.T.C. 177 1 en 2, Hotak'68 3, 

· Srnash'70 1, Budilia 1, Veldhoven 2 en Always Fair 1. 
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Heren 
:Eerste divisi e : J . C. V. 1 en T.T. C. V. jRath 1. 
Tweed.e div isie: J.C. V. 2 , Besbo-Irene 1 , Hotak ' 68 1, T. C.S. 1, Eindhoven 1 

en Veldhoven 1 . 
[)erde div isi e : Stiphout 1 , Besbo-Irene 2 en 3, Eindhoven 2 en 3, I.uto 1 en 

Never Despair 1. 
Vierde divi sie: Belcrum 1 en 2 , Hotak 1 68 2 , T. T.C.V. 'Rath 2, Veldhoven 2 en 3 , 

O.T. T. C./CT Hollarrl 1 , Never Despair 2 , Valkenswaard 1 en 2, 
Vice Versa ' 64 1, Renata 1 en Bergeijk 1. 

Tanaka 1 , Vice Versa'51 1 en Hotak'68 1. 
Veldhoven 1 , 'Ihe Back Harrls 1 en Besbo-Irene 1 . 

Meisjes 
A-klasse 
B-klasse 
C-klasse Never Despair 1, A.T. T.C. 177 1, Unia.nn 1, Budilia 1, Stiphout 1, 

Veldhoven 2, Het Markiezaat 1 , Een en Twintig 1 en Vice Versa' 51 
2 en 3. 

Jongens 
A-klasse ·: Eindhoven 1, Belcrum 1 en Hotak' 68 1. 
B-klasse Eindhoven 2, Never Despair 1, 'Ihe Back Harrls 1, Veldhoven 1, 

T. T.C.V.jRath 1, Besbo-Irene 1 en Hotak1 68 2. 
C-klasse Elshout 1, Never Despair 2, Budilia 1 , Belcrum 2, Veldhoven 2, 

T.T. C. V. jRath 2, Hotak' 68 3, Het Markiezaat 1 en Tanaka 1. 

EVENEMENTENKALENDER 

zo 30- 9 Nationale C-m:!erkampen le ron::le senioren 
zo 21-10 Nationale C-m:!erkampen ~ finale senioren 
zo 21-10 Nationale A-m:!erkampen 1/8 finale senioren 
za 27-10 Ranglijst c-toernooi 2 jeugd c + welpen D 
zo 4-11 Ranglijst B-toemooi 2 te Blerick jeugd B 
za 10-11 Ranglijst c-toernooi 3 jeugd c te Den Haag 
zo 11-11 Ranglijst A-toernooi 3 jeugd A te Den Haag 
zo 18-11 Nationale A-m:!erkampen ~ finale senioren 
zo 18-11 Nationale C-m:!erkampen \ finale senioren 
zo 25-11 'Ihree Ball Nationale Jeugdmeerkampen, regionale ron::le 
za 1-12 Nederlan::lse Karrpioenscha:ppen senioren B en c te Zwolle 
za/zo 15/16- 12 Nederlan::lse Karrpioenscha:ppen senioren A te Den Bosch 
za 22-12 Nationale C-m:!erkampen finale senioren 
Kerstvakantie Taptoetafel tennistoernooi jeugd 
za 12- 1 Brabantse kampioenscha:ppen jeugd te Hellron::l 
zo 13- 1 Brabantse kampioenscha:ppen senioren te Helnon::l 
ma 14- 1 Regiovergadering regio Den Bosch 
di 15- 1 Regiovergadering regio West-Brabant 
do 17- 1 Regiovergadering regio Eindhoven 
za 19- 1 Officialtoernooi te Oosterllout 
za/zo 26/27-1 'Ihree Ball Nationale Jeugdmeerkampen 1/8 finale te Rotterdam 
zo 27- 1 Nationale A-m:!erkampen senioren 
zo 27- 1 Nationale B-m:!erkampen senioren 
vr/za/zo lt/m 3-2 Top 12 senioren te Den Bosch 
za 23- 2 Ranglijst c-toernooi 3 te Malden jeugd c + welpen D 
zo 24- 2 Ranglijst B-toernooi 3 te Malden jeugd B 

14 
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UIT DE CLUBBLADEN 

Met smart heb ik gewacht op de laatste uitgave van "TICS-nieuws" want deze 
Tilburgse verenigin;J :roest nog een raadsel oplossen cmtrent het 40-jarig 
bestaan (zie april Mixed). Hoe zit het nu? De verenigin;J is opgericht in 
1951 on:ier de naam t.t. v. •t Goirke. In 1967 zijn ze uit het Goirke weggegaan 
en hetben toen een an:iere lokatie betrokken. Het toernnalige besb.rur wilde de 
verenigin;Jsnaam wijzigen in t.t.v. TICS, maar aargezien er in Gelderlan:i al 
een verenigin;J net die naam beston:i werd er het getal 67 aan toegevoegd. rus 
TICS'67 bestaat volgen:i jaar wel degelijk 40 jaar. 

T.T. V. Het Markiezaat uit Bergen op Zaan is het seizoen begonnen net een 
trainin;Jskanp. '!Wintig geselecteerden zijn van 23 t/m 26 augustus in de eigen 
hal druk in de weer geweest. Nu maar hopen dat er in de carrpetitie de vru.chten 
van te plukken zijn. 

Ook bij t.t. v. Vice Versa' 51 in OUdenbosch was er een trainirgskanp net 28 
jeugdige deelnemers. Net als in Bergen op Zoc::rn speelde het gebeuren zich af 
ron:i de eigen hal. Geslapen werd er in tenten voor de deur. 

Bij t.t. v. T. C.S. in Steenbergen zit IreI1 in spanning. Wanneer noeten ze weg 
uit de eigen, oude hal? Waarschijnlijk op 1 oktober of misschien iets later. 
De gemeente bouwt dan een nieuwe T. c. S. - zaal, net een foyer, maar zon:ier 
eigen barinkam.5ten. Dat zal zeker schelen in de f inanciën. Het bestuur denkt 
nog na over een oplossin;J. 

T.T.V. lllto uit Tilburg is van plan een creativiteitsmarkt te organiseren. 
Gezocht wordt nu naar een aantal IreI1Sen die zelf iets "creatiefs" maken en 
net deze spullen een stan:ije willen huren an deze waren te demonstreren en 
eventueel te verkopen. 

De fa. Rath blijft T.T.C.V. uit Veghel financieel on:iersteunen alleen on:ier 
een an:iere naam, nl. Nedlin. De naam zal gewijzigd worden in T.T.C.V.jNedlin. 
Verder zal het buitenaanzicht van het clubgebouw verfraaid worden. Wanneer 
precies han:Jt af van de verhuurder. 

Marlies Se.mm; van t.t.v. Hotak1 68 uit Hoogerheide stopt net tafeltennissen. 
Na 18 jaar carrpetitie wil ze niet neer gebon:ien zijn en .boven:iien gaat ze 
zich nu op een an:iere manier verdienstelijk maken. ~ 1 september is ze 
namelijk secretaris van Hotak'68 geworden. Haar plaats in het le danesteam 
wordt in;Jenanen door Mariëlle van Goal, a:fkan.stig van TICS' 67 uit Tilb.n:g. 
Mariëlle is 16 jaar, linkshan:lig en heeft een vechtersmentaliteit. 

Binnen T.T.C.E. in Ein:fuoven is er nog een aparte club, nl. de T.T.C.E.-U.F.9. 
club. Helaas zijn er maar drie leden, zodat er nu sprake is van een financiële 
crisis. Nieuwe leden die in U.F.O. 's geloven kunnen voor 50 gulden per jaar 
toetreden. Wel chrur dat geloof! 

Jeugdleden van t.t. v. stiroout te Helrron:i zijn in het weeken:i van 1 en 2 
september op trainin;Jskanp in de eigen hal geweest. Daart>ij werd.en ook kin
deren van an:iere verenigin;Jen uitgencx:ligd. 

T.T. V. Never Despair uit Den Bosch wil een goed logo. Gezocht wordt naar een 
creatieve geest en er zal een cadeautje tegenover staan. 
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T.T.V. Besbo-Irene uit Tilburg organiseert een superlOterij. Slechts 400 
loten à 250 gulden en maar liefst 100 prijzen. De opbrengst is besterrd voor 
een nieuw buiterrlak op het fraaie sportcentnnn. 

Om zijn er nog een aantal nieuwe tafeltennisvoorzitters bij de Brabantse 
verenigirqen. Bij t.t.v. TI00'67 uit Tilburg legt Tiny Jansen na 10 jaar de 
voorzittershamer neer. Tijdens de algemene leden vergaderirq werd hij benoenrl 
tot lid van verdienste. Zijn opvolger is Arno van F.sch. 

Bij t.t. v. Hotak' 68 uit Hoogerlleide is Kees Borremans gestopt als voorzitter. 
Hij wordt opgevolgd door Jacques Tenpelaars . 

In Etten-leur stopt Anny van Rijckevorsel als voorzitter van t.t.v. Tanaka. 
Haar taken worden voorlopig waargenomen door José van EgnDrxi. 

Ook bij t.t. v. Kadans te Best en t.t. v. Stiphout te Helmorxi zoeken ze nog 
naar een nieuwe voorzitter. Bij t.t.v. Kadans blijft Wil v.d. Bragt tot die 
tijd in functie en bij t.t. v. Stiphout is Frans Geubbels voorzitter ad inter
im. 
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