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TELEFOON 04928 - 2017 

jaargang 39 nummer 8 december 1990 

VAN DE REDAKTIE 

Kerstkransjes, appelfla:i;p:m, worsteb:roodjes, reeboo.t, hazepeper, kalkoen, 
naar de kerk, kerstpuzzel, vrede, oliebollen, vumwerk, allemaal zaken die 
ons nu iooer interesseren dan tafeltennis. En dan verschijnt er ineens een 
Mixed. Tijd genoeg om in deze dagen eens wat te lezen. Want ook al viert 
half Nederlarrl nu vakantie, op tafeltennisgebied gebeurd nog vanalles. Op 
dit nanent spelen op vele plaatsen in Nederlan:i basisschoolkirrleren in het 
Taptoe tafeltennistoernooi. Maar er is iooer nu over te schrijven. 
T.T.V. stii;ilout heeft net de vierin;J van het zilveren jubileum achter de rug 
en bij t.t.v. O.T.T.C./C.T.-Hollarrl staat de vierin;J van het gouden jubileum 
voor de deur. En ons eigen N.T.T.B. jubileum _komt eraan. En de top 12 
nab.rurlijk. Genoeg leesvoer voor omer de kerstboom. Prettige dagen en het 
allerbeste voor 1991. 

Jàlan Heurter 
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MEDEDELINGEN VAN HET AFDELINGSBESTUUR 

Het afdelingsbestuur heeft besloten om het technisch werk uit te stellen tot 
dat de post technisch werk binnen het afdelingsbestuur ve1'.V'Uld is. Het 
afdelingsbestuur ziet onvoldoerrle mogelijkheden om binnen de huidige 
bezetting van het afdelingsbestuur hieraan te werken. 
Op de algemene ledenvergadering in juni zijn door de heer Berkelrnans 
(Zwaantjes) vragen gesteld over het acconunodatiefonds. Het Acx::onunodatiefonds 
is op dit moment f.19.000,- groot en kan onder andere gebruikt worden voor 
leningen aan verenigingen, die met de bouw of verbouwing van hun 
acconunodatie bezig zijn. Uiteraard kunnen slechts een beperkt aantal 
verenigingen hiavan gebruik maken, waamij gedacht moet worden aan een 
bedrag van f. 7000,- voor een periode van 5 jaar tegen een percentáge van 3%. 
Verenigingen die hie:rvoor in aarnnerking willen komen, kunnen een gemotiveerd 
verzoek met plannen indienen bij het afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur 
heeft m.i.v. 1 januari Wil Govers van Budilia benoerrd tot lid van de pers
en propagandaconunissie. Het ligt in de bedoeling dat hij de taak van Cees 
van Roosendaal, de organisatie van het Taptoetafeltennistoernooi, gaat over 
nemen. Zoals bekend is Cees irnniddels ad interim toegetreden tot het 
afdelingsbestuur. 

Raymond Gradus 

T.T.V. STIPHOUT VIERDE ZILVEREN JUBILEUM 

Deze maand heeft de Helmondse tafeltennisvereniging Stiphout op vriJ 
uitbundige wijze het 25-jarig bestaan gevierd. Enkele hoogtepunten waren de 
zeskamp voor de senioren en het Ren je rot spel voor de jeugd. En natuurlijk . 
was daar de receptie en de feestavond op zaterdag 15 december. Met Frans 
Geubbels, het oudste lid van de vereniging en vanaf 1969 in diverse 
bestuursfuncties actief, waa:rvan de laatste 11 jaar als penn~ter en 
sinds begin dit jaar ook waarnemend voorzitter en Marcel Seelen, vanaf 1986 
wedstrijdsecretaris jeugd en sinds kort ook vice-voorzitter, blikken we 
terug in de historie. 

Vanaf 1963 werd er al getafeltennist in Stiphout. Dat organiseerde de 
Katholieke Arbeiders Bond, samen met Stichting Jeugdbelangen. Toen dat een 
wat vastere vorm kreeg, werd er op 19 december 1965 een ,_."\ 
tafeltennisvereniging opgericht. Er was wat onenigheid over de naam, vandaar 1 

dat als voorlopige naam t.t. v. Stiphout gekozen werd. Dat is altijd zo 
gebleven. Onrlat Stiphout een annexatie te wachten stond door Helmond (in 
1968) wilden vele verenigingen de naam Stiphout in de verenigingsnaam laten 
voortleven. Vandaar dat het t.t.v. Stiphout is gebleven. Het eerste bestuur 
bestond uit Cor van Nee:rven (voorzitter), Henk Giebels (secretaris) en Hein 
van Berkel (penningmeester). Gespeeld werd er in het parochiehuis. Het was 
een kleine zaal waar maar twee tafels geplaatst konden worden. In 1967 werd 
de parochiezaal verbouwd en onqedèxJpt in De Stip. Eigenlijk kon er in de 
ruimte (7 x 14 meter) maar één tafel geplaatst worden, maar er stonden er 4. 
Het ledental schonnnelde tussen de 20 en 30 en Stiphout beschikte twee 
avonden over de zaal. 

Een ledenwerfactie eind 1970 bracht het ledental op 60 à 70. Op een dag 
werden zelfs 33 nieuwe jeugdleden ingeschreven. Uiteraard werd De Stip te 
klein, vandaar dat na het gereedkomen van de Microsporthal aan de 
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Gasthuisstraat in het voorjaar van 1972 ornniddelijk werd overgestapt. Op de 
twee avomen dat de zaal ter beschikkin;J stom wemen er 19 tafels 
geplaatst. Het ledental groeide enonn, naar zo'n 150 in 1975. De zaalhuur in 
de microsporthal was wel erg hoog en nauwelijks op te brengen. Varrlaar dat 
al na een jaar werd uitgeweken naar café Het Aambeeld. rat was geen goede 
zaak en na één seizoen was men weer tanig in de microsporthal. Om de hoge 
huur te kunnen qiloesten werden regelmatig allerlei acties gehouden, zoals 
een donateursactie en een toto in samenwerkin} met de fanfare. In die tijd 
begon t.t. v. Stiphout ook met het organiseren van toernooien en ook daar 
werd een leuke cent mee verdierxi. 
Sportief gezien ontwikkelde de vereniging zich ook voorspoedig. Het 
vaan:lelteam van Hel.nom '57 stapte in 1975 over naar stiphout en wist varruit 
de derde klasse snel door te straten naar de le klasse en uiteirrlelijk 
bereikten Albert Scheepers en Henk v.d. Velden, nu versterkt met 'Ibnnie de _ 
Vocht, zelfs de larrlelijke competitie in 1978. De trainer was toerrlertijd 
'Ibn Willems. I:bor het stcg:>en van diverse spelers en de overstap naar arrlere 
verenigingen zakte het vaamelteam weer tanig naar de 2e klasse van de 
afdeling in 1984, maar met eigen mensen werd toch weer een amrrekeer 
bewerkstelligd. Peter en Maurice Ma.mers slaagden er samen met de uit Budel 
afkanstige Jack Braeken in weer tanig te keren in de larrlelijke competitie 
tot in de 2e divisie in 1989, de dames speelden hun partijtje mee. Ze 
speelden districtsklasse en werden maar liefst driema.al op rij kanpioen. De 
prarrotiewedstrijd naar de larrlelijke klasse wem echter door Marléne v.d. 
Poel, Jacqueline Segers en Gerda de Vocht drie keer op rij verloren. De 
Stiphoutse dames slaagden er uiteirrlelijk in de larrlelijke competitie te 
bereiken, tot in de 2e divisie in 1989. 

Acccormnodatie 

Al heel lang waren er bij t.t.v. Stiphout plannen voor een eigen 
acc::omroodatie . De getalenteerde jeugdspelers von:ien dat ze te weinig komen 
trainen, gingen dan ergens arrlers meetrainen en verkasten tenslotte. Zelfs 
nadat de microsporthal vier dagen per week beschikbaar was, bleek dat niet 
echt toereikem. Varrlaar dat er in eerste instantie plannen werden 
ontwikkeld an aan de microsporthal een ruimte te bouwen met een bar en een 
trainingszaaltje. rat ketste af onrlat de naastgelegen basisschool zelf 
bouwplannen kreeg. Verder waren er nog plannen om samen met de 
han:fuoogvereniging iets te organiseren, maar de diverse wensen lagen zo 
uiteen, dat het gebouw, als alles gerealiseerd moest worden, veel te duur 
zou zijn. Uiteirrlelijk werd toevallig tegen de machinefabriek aangelopen. 
Deze moest weg vanwege de hindawet bepalingen en het pan:i zou gesloopt 
worden. Deze kapitaalvernietiging was zon:ie en t.t. v. Stiphout ontwikkelde 
plannen an in de fabriek een eigen ruimte te creëren. rat uiteirrlelijk toch 
haast heel de fabriek gesloopt is heeft uiteirrlelijk een positieve invloed 
op het resultaat gehad. Voordat er gebouwd kon worden moesten er nogal wat 
hobbels genomen worden. De gemeente en provincie werkten mee, maar de 
omwonerrlen waren niet erg ingenomen met de plannen. Het duurde dan ook lang 
voordat de bestenuningsplanwijziging er doorheen was en de .bouwvergunning 
binnen. D:larvoor moest -wel een consessie gedaan "WOrden. De entree moest 
verlegd "WOrden en daarvoor moest een stuk grom bijgekocht worden. Het plan 
dateerde uit 1985, maar de uiteirrlelijke bouw kon pas in juli 1987 beginnen. 
Eirrl augustus 1988 wem in het Stiphoutse met tafeltennissen begonnen, maar 
de opening kon pas in december plaatsvirrlen. 
De overstap naar de eigen ruimte is voor t.t. v. Stiphout een prima stap 
geweest. In de microsporthal zat alles bij elkaar, recreanten, 
prestatiegerichte spelers, competitiewedstrijden, etc. Nu is alles georderxi. 
Op woensdagroo:rgen is er de Recreanten overdag Groep bestaarrle uit zo'n 20 
dames en heren, de dorrlerdagavom is speciaal voor de recreanten, op 
maarrlag, woensdag, dorrlerdag en vrijdag zijn de jeugdtrainingen en op 
maarrlag en zaterdag 'WOrdt er competitie gespeeld. De dinsdagavom is er 



tenslotte voor incidentele activiteiten, zoals de bedrijvencompetitie die 
met 24 teams van twee personen één maal per maarrl actief is en de kaartavon:i 
eveneens één maal per maan:i. Het ledental is lar:gzaam opgelopen naar zo'n 
200 op dit ncment. 

Andere activiteiten 

T.T. V. Stiphout is in het Brabantse en ook binnen de N. T.T. B. vooral be.ken:l 
vanwege de voortreffelijke organisatie van diverse grote toernooien. Zo 
werden maar liefst 12 maal de Open Helmon:ise kampioenschappen gehouden, 5 
maal de Brabantse kampioenschappen en 7 maal de Nederlan:ise 
jeugdkampioenschappen. De eerste vier keer alleen voor A-spelers, maar de 
laatste drie jaar ook voor de B-spelers, zodat ze nu over .twee dagen 
gespreid zijn. In 1983 werd een Jeugdranglijsttoernooi georganiseerd met 538 
deel.nerrers. F.en uniek toernooi ondat sin:is large tijd de A- en B-licenties 
tegelijkertijd actief waren in één sporthal. Ook waren er nog twee 
interlarrls in Helmon:i. In 1978 was dat Nederlarrl-Hongarije en in 1982 
Nederlarrl-Ruslarrl. Het feit dat t.t. v. Stiphout zo vaak zulke grote 
evenementen weet te organiseren is op zich al bijzon:ier, maar het is vooral 
te danken aan de vele vrijwilligers die bereid zijn hun steentje bij te 
dragen. De filosofie vanuit het bestuur is ook duidelijk. Als je het doet, 
doe het dan goed. Er wordt vanuit een strakke leiding gewerkt. Hoewel het 
niet altijd even vrien:ielijk overkomt, wordt het uitein:ielijk door iedereen 
gewaardeerd. Maar ook buiten het tafeltennis gebeuren is de vereniging 
actief. F.en speciale activiteitenconunissie zorgt dat er elke maarrl wat 
gebeurd. Te noemen zijn de dropping, fietstochten, play-back show, kaarten, 
etc. Er wordt een breed scala aar:geboden, zodat er gekozen kan worden. Dat 
iedereen aan alles meedoet is inuners een utopie. 
Ook is er elke twee jaar een uitwisseling met een D.ritse zustei:vereniging. 
In het Pinksterweekein:ie van 1991 komt T.T.C. Grünweiss uit Hattorf am Harz 
weer naar Stiphout. 

Tenslotte 

Er zijn natuurlijk vele memorabele zaken onvenneld gebleven, zoals het 
Nederlan:ise basisschoolkampioenschap dat de Stiphoutse St. Trudoschool in 
1980 wist te Joe.halen. Het wi.nnerxie team bestond uit Jan Hein Ooms, Peter 
Manders, Patricia de Groot en Robert van Os. 
Voor de toekomst zijn er niet zoveel wensen meer. Toptafeltennis zou wel 
leuk zijn, maar is natuurlijk geen must. Het bestuur is trots op wat er in 
25-jaar is opgebouvrl, een grote, gezonde vereniging met een goede sfeer, een 
eigen acconunodatie en een zekere naamsbekendheid, waar toch een uitstraling 
vanuit gaat. Dit vasthouden is al moeilijk genoeg, maar de Stiphoutse 
vereniging heeft gelukkig genoeg goede krachten om dat in de komende 25 jaar 
te bewerkstelligen. Nog vele jaren. 

Johan Heurter 

GROTE BELANGSTELLING VOOR STIGA EUROPE TOP 12 

Nog maar 2 maarrlen en de Stiga Europe Top 12 is in Nederlarrl. Van 1 tot en 
met 3 februari 1991 zal Sportcentrum Maaspoort in Den Bosch het decor vo:rmen 
voor de 12 sterkste spelers en speelsters van Europa, waaronder Paul Haldan, 
Mirjam Hooman en hopelijk ook Bettine Vriesekoop, voor wie de kans op 
deelname door de afgelopen internationale resultaten aanzienlijk toegenomen 
is. In dit artikel wordt ingegaan op de voorbereidingen voor de Top 12, die 
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reeds ver gevorderd zijn. 

Belangstelli.rn 

Inmiddels is er een grote belargstellirg voor de Top 12. Niet alleen in 
Nederlarrl, maar ook daarbuiten. De laatste weken kwanen vele bestellirgen 
van toegangskaarten vanuit het buitenlarrl waarom.er zelfs de Verenigde 
Staten. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Maaspoort op zaterdag 2 en 
zorrl.ag 3 februari volledig uitverkocht zijn. Voor de eerste dag van het 
evenement is de belan;Jstellirg duidelijk mirrler, wat het organisatiecamite 
wil opvangen door pra:rotionele akties bij de Brabantse basisscholen. Voor 
degenen die nog een toegangskaartje willen bema.chtigen, is deze mogelijkheid 
nog aanwezig bij de circa 35 voorverkoopadressen die over geheel Nederland 
verspreid zijn. 

Maasooort 

Voor de gelukkigen met een toegangskaart zal het interieur van Sportcentnnn 
Maaspoort van 1 tot en met 3 februari nagenoeg onherkenbaar zijn. Bij 
binnenkomst al door het pra:rotiedorp, dat in een grote verwanrrle tent wordt 
opgezet. Hier kan men tijdens het evenement diverse hapjes eten, wat 
drinken, de nieuwste tafeltennisartikelen vim.en, de starrl.s van de Top 12 
sponsors bezoeken of een verzamelirg sport.kunstwerken bezichtigen. 
Daarnaast is de toeschouwerscapaciteit uitgebreid (3300 zitplaatsen) . Vanaf 
de speelvloer van de Maaspoort zullen de tribunes volledig tot in de nok van 
het complex worden opgebouwd, zodat er een kuip ontstaat. I:aardoor kunnen de 
toeschOU-Wers, die het eerste aanwezig zijn, een fantastische plaats 
bemachtigen, die maar enkele meters van de centercourt gelegen is. 
Een nieuw fenomeen in Nederland is de rode speel vloer, die speciaal zal 
worden aan;Jelegd. Het o:rganisatiecamite heeft de harrl. weten te leggen op de 
vloer, die bij de laatste Wereldkampioenschappen in Dortmund werd gebl'.Uikt. 
De organisatie is nog druk doerrl.e om een Europese primeur te 
bewerkstelligen. Bij de EI'IU is een verzoek irgedierrl. om op blauwe tafels 
met gekleurde ballen te mogen spelen. Reden; een betere contrast met de 
speelvloer en ongevirg, waardoor het spel beter zichtbaar is, zowel voor de 
toeschouwers als voor de televisiekijkers. 

De media 

Er wordt alles aan gedaan om de vele journalisten (circa 80) optimale 
faciliteiten te bieden. De wedstrijdleidirg maakt gebruik van een 
geautanatiseerd systeem, dat bij de Top 12 in ruitsland werd geintroduceerd. 
Het perscentnnn en de persboxes zijn via tenninals en printers op dit 
systeem aan;Jesloten, waardoor de journalisten alle actuele gegevens kunnen 
verkrijgen over uitslagen en stam.en. In het systeem zijn boverrl.ien gegevens 
van alle Europese topspelers en speelsters opgeslagen, die in een 
harrl.arrlraai op monitoren en papier kunnen worden opgeroepen. Het perscentnnn 
is van alle benodigde apparatuur voorzien. De NOS zal tijdens alle drie 
dagen van het evenement aanwezig zijn. Of dit betekent dat beelden van de 
Top 12 ook elke dag worden uitgezorrl.en is op dit moment nog onduidelijk. 

De deelnemers 

Na al het voorgaande zou de lezer orgetwijfeld de conclusie kunnen trekken 
dat niets voor de deelnemers en hun begeleiders wordt gedaan. Maar ook hier 
wordt (hopelijk) niets aan het lot ove:rgelaten. Bij aankomst dorrl.erdagavorrl. 
zullen de deelnemers, hun sparringpartners en coaches/begeleiders apart in 
een van de drie afgehuurde hotels worden orrl.e:rgebracht. Tijdens het 
evenement rijden er perrlelbusjes tussen de hotels en Sportcentnnn Maaspoort. 
In het complex is een aparte speelzaal, waarin de deelnemers voor en tijdens 
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het evenement naar hartelust kunnen trainen. In een aparte ruimte kan men 
zich ontspannen, een hapje eten, wat drinken, een videofilm zien, etcetera. 

De o:rganisatie 

De algemene leiding van de Top 12 organisatie 1::>erust bij 'Ibn van Happen 
(vice-voorzitter NITB). Winl van Haasteren (Public Relations medewerker NITB) 
en het Bureau Trefpunt Sports ani I.eisure Marketing (Arjen Rahusen en Teddy 
van I:Uyverxlijk). Trefpunt, met wie de NITB een samenwerkingsovereenkomst 
heeft (o.a. op het gebied van sponsorfitrling), heeft een ruime ervaring met 
de organisatie van internationale topevenementen, waarop voor de Top 12 
desgewenst een beroep wordt gedaan. Het organisatiecornite bestaat voorts uit 
Frans Elissen (ondersteuning) , Jan Willem de Gast (penningmeester) , Ron 
Veldhuizen (Public Relations) en 'Ibn Willems (wedstrijdzaken). 

Voor de organisatie kan het organisatiecomite een beroep doen op vele 
vrijwilligers uit de regio Brabant. Inmiddels zijn zo 'n 80 medewerkers en 
medewerksters gerecruteerd, bestaame uit onder amere hostesses, 
chauffeurs, kaartverkopers/controleurs, G-scheidsrechters en 
zaal.medewerkers. over het algemeen hanteert het organisatiecomite de 
fonnule, dat zoveel ioogelijk met vrijwilligers wordt gewerkt, die met de 
tafeltennissport verbonden zijn en het een unieke ervaring vinden om bij de 
organisatie van een dergelijk evenement betrokken te zijn. Op deze wijze 
hoopt het organisatiecomite de vele deelnemers, begeleiders, officials, 
gencxtigden, journalisten en toeschouwers op enthousiaste en deskundige wijze 
te kunnen begeleiden en voorlichten. 

Hoofdsponsor 

Het bureau Trefpunt is er in geslaagd de Verenigde Spaa.J::Dank (VSB) te 
contracteren voor de Stiga Europe Top 12. Eind 1988 maakte de VSB een breed 
opgezet meerjarenplan bekend voor sponsoring van de topsport in Nederlam. 
Het bedrijf zal tot en met 1992 ternninste 1 miljoen gulden per jaar in de 
topsport investeren. Inmiddels zijn 15 topevenementen met financiele steun 
van de Verenigde Spaa.J::Dank georganiseerd, waaronder de VSB r:utch Open 
Badminton, de VSB r:utch Open turnen en de VSB r:utch Open Driebanien. 

Voor de NITB zijn aan de Top 12 geen financiele risico's verbonden, 
aangezien de begroting voor de Top 12 onder de eindverantwoordelijkheid van 
bureau Trefpunt valt. Concreet betekent dit dat het nadelige financiele 
saldo (voor sponsorinkomsten) gegarandeerd door Trefpunt uit 
sponsorinkomsten wordt aangevuld. 

Promotie 

Irnniddels is de promotie van de Top 12 aanzienlijk op gang gekomen via 
publicatie in lamelijke, afdelings- en verenigingsorganen, een tweetal 
mailings aan alle Nederlandse verenigingen (inclusief folders en affiches), 
een mailing aan de buitenlandse tafeltennisorganisaties, en de 
persberichtgeving aan de Nederlandse media. 
Vanaf begin december vindt promotie bij evenementen middels een Top 12 stand 
plaats, o.a. bij de Nederlandse B/C kanpioenschappen in Zwolle en de 
Nederlandse A-kanpioenschappen in de Maaspoort, Den Piosch. Verder wordt nog 
promotie door :rosNO-Sport en de vele voorverkoopfunctionarissen verricht. 

Voor het einde van januari 1991 zal het progranunaboek van de 'Ibp 12 worden 
uitgegeven. Dit boek zal een in kleuren uitgevoerde speciale editie van 
Tafeltennis Magazine worden, die voor de Top 12 aan alle Tafeltennis 
Magazine abonnees en aan alle verenigingen gezonden wordt. Tijdens het 
evenement zijn de progranunaboeken tevens voor het publiek beschikbaar. 
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De SOUVeru.rJagers kunnen tijdens de Top 12 diverse prcm:>tie-artikelen 
aansd"laffen, waarorrler speciale Top 12 kl.edirg. De p:rcm::>tie-artikelen zijn 
voorzien van de exclusieve beeldmerken van de Stiga Europe Top 12 te Den 
Bosch, zijrrle de door de Verenigde Spaarbank ontwikkelde logo's en het 
irnniddels be.ken:ie aquarel. 

Toekomstig topevenement 

De organisatie stelt veel in het werk an een perfecte editie van de stiga 
Europe Top 12 te verzorgen. Gezien het streven van het Hoofdbestuur om 
jaarlijks een internationaal topevenement op Nederlarrlse bodem te 
oraniseren, zal de Top 12 in Den Bosch een belargrijke testcase worden voor 
de mogelijkheid en haalbaameid van toekanstige toptafeltennis-evenementen 
in ons larrl. Daarom is het van het belang dat in alle geledirgen binnen de -
NITB enthousiast en deskundig wordt meegewerkt aan een suksesvol evenement. 

Dit enthousiasme zal hopelijk zijn uitwerkin:J hebben op de bekerrlheid van 
het evenement en de tafeltennissport, want daar is het uiteindelijk om te 
doen. Met de Top 12 heeft de NITB immers de mogelijkheid om de 
tafeltennissport op een geweldige manier te profileren. "Den Bosch 199111 

moet een belargrijk wapen worden in de strijd om een bredere uitstraling en 
een vert>eterd imago van de tafeltennissport in Nederlarrl. 

Ron Veldhuizen 
Public Relations 
Stiga Europe Top 12 1991 

VOORVERKOOPADRESSEN STIGA EUROPE 'IDP 12 

Via verenigingen: 

Helmorrl, M. Geubbels (Stiphout). Deelenstraat 5, 04920-43664 
Hoogerheide, M. Somers (Hotak'68), OUde stee 7, 01646-13475 
Rosmalen, P. Tiebosch (Never Despair), Aaborch 8, 04192-18477 
Tilburg, M. van Veggel (Besbo Irene), Insulirrlestraat 3a, 013-360236 
Veldhoven, H. van den Broek (Veldhoven), Molenberg 14, 040-544233 
Vught, F. Elissen (JCV), Klein Brabant 192, 073-560496 

Via filialen van Posno-Soort 

Eirrlhoven, Posno-Sport, Heezerweg 212, 040-118917 
Tilburg, Posno-Sport, 'lheresiaplein 11, 013-355916 

Programma Stiga Europe Top 12 

Vrijdag 
1 februari 

15.00 uur Opening 
15.20 uur 1 e ronde poulewedstrijden 
18.40 uur Presentatie spelers 
19.00 uur 2e ronde poulewedstrijden 

Zaterdag 12.00 uur 3e ronde poulewedstrijden 
2 februari 15.20 uur 4e ronde poulewedstrijden 

18.40 uur Se ronde poulewedstrijden 

Zondag 
3 februari 

10.30 uur Halve finales dames 
11.30 uur Halve finales heren 
13.00 uur Wedstrijden om 3e/4e plaats 
14.00 uur Finale dames 
15.00 uur Finale heren 



Toegangsprijzen 
Voor wat betreft toegangsprijzen is er een onder-
scheid tussen dagkaarten (voor 1, 2 of 3 februari) 
en passe-partouts (toegang tijdens alle dagen). 
Voor NTTB-leden gelden speciale voorverkoop
prijzen. 

RAYMOND GRADUS PROMOVEERDE 

Passe-partout 
Vrijdag 1 februari 
Zaterdag 2 februari 
Zondag 3 februari 

Voorverkoop- Zaalprijzen 
prijzen 
(NTTB-leden) 

fl. 50,-- fl. 60,--
fl. 12,50 fl. 15,--
fl. 22,50 fl. 27,50 
fl. 22,50 fl. 27,50 

Onze afdelingsvoorzitter Raymond Gradus is woensdag 19 december aan de 
katholieke Universiteit Brabant gepromoveerd tot doctor. Hij deed dat op het 
proefschrift "Dynamic optimal taxation : a game theoretic approach. 
Uiteraard wil de redaktie Raymon1 van harte feliciteren, met het behalen van 
de doctorstitel. 

BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 1991 

De Brabantse kampioenschappen, welke op 12 en 13 januari in Helmon1 gehouden 
worden, kennen een enonn aantal inschrijvingen. Het zijn er ruim 2000, bijna 
1100 bij de jeugd en 967 bij de senioren. De dames zijn veniit in de 
min1erheid. Bij de meisjes zijn er 335 inschrijvingen en bij de dames 248 . 
IX:>or het grote aantal inschrijvingen is er bij de heren A- licenties zelfs 
een aparte klasse met 11 deelnemers. Voor het eerst zijn er op de Brabantse 
verenigingsprijzen te verdienen, welke de naam van een oudvoorzitter hebben 
meegekregen. Voor de jongens de N. van Salfischberger trofee, voor de 
meisjes de T. van otterdijk trofee, voor de heren de C. Hobbelen trofee en 
voor de dames de T. de Jonge Trofee. De puntentelling voor deze 
verenigingsprijzen is als volgt. Vanaf de 2e ron1e zijn er per gewonnen 
wedstijd twee punten te verdienen in hèt enkelspel en in het dubbel per 
speler/ster 1 punt. Alle punten van een vereniging worden per categorie 
opgeteld en wie de meeste punten heeft wint de trofee. 
De werkwijze, zoals gehanteerd op de Brabantse van 1990, wordt 
gecontinueerd. rat wil zeggen dat de deelnemers niet meer worden opgeroepen 
voor het spelen van de wedstrijden. Ze dienen er zelf voor te zorgen dat ze 
op tijd aan de juiste tafel aanwezig zijn. Zo niet, dan kan diskwalifikatie 
het gevolg zijn. En van de vereniging Stiphout is beken1 dat ze geen 
verschil maakt tussen een A- speler en een H- speler. 
We wensen alle deelnemers, organisatoren, 'coaches, kijkers, etc, hele fijne 
Brabantse kampioenschappen toe. 

IRENEDAMES HERFSTKAMPIOEN 

De dames van t.t.v. Besbo Irene uit Tilburg hebben de Nederlan1se hefsttitel 
veroverd. Het team bestaat uit Ellen Schers, Guus Hen1riks en Esther Tanck. 
Mocht Irene ook de voorjaarstitel binnen halen, dan mogen zij zich kampioen 
van Nederlan1 noemen. Zo niet, dan spelen zij tegen de voorjaarskampioen om 
de titel. 
De redaktie feliciteert de Tilburgse dames in elk geval van harte met de 
herfsttitel. 
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WEER EREDIVISIE IN BRABANT 

We hebben weer een Brabants tafeltennis team in de hoogste herenafdelinJ. 
Zaterdag 24 november haalde het le team van t.t.v. J.c.v. uit Vught met 9-1 
uit tegen het al gedegradeerde Scylla 2 uit Leiden en daannee was de titel 
in de le divisie en dus de promotie een feit. Het Vughtse team bestorxi uit 

· Jos Hendriks, Jonah Kalm, Jos Vertmlst, Hann Nelissen en Mario Heeren. Het 
is nu de 4e keer dat het eerste team van J. c. V. de eredivisie bereikt, maar 
de vorige drie keer vlogen ze er na een half jaar weer uit. In Vught hcx:>pt 
en verwacht men dat het nu beter zal gaan. I:aarvoor wordt voor het eerst in 
de J.C.V. historie in de beurs getast, zij het op een zeer bescheiden 
schaal. Gekozen is voor een premiestelsel. Voor elk behaald punt gaat er een 
bedrag in een pot en aan het eirxie van het seizoen mogen de spelers er een _ 
bestenuning aan geven. 
Voor Brabant, de grootste afdelinJ van de N.T.T.B. is het in elk geval 
belargrijk dat we op het hoogste niveau meedraaien. Proficiat J.c.v. en de 
redaktie hoopt dat jullie nog lan:J in de eredivisie zullen vertoeven. 

Johan Heurter. 

P. s. Het complete overzicht van de prestaties van de Brabantse teams in de 
larxielijke competitie volgt in de januari Mixed. 

O.T.T.C./C.T.-HOLLAND MAAKT ZICH OP VOOR DE JUBILEUMVIERING 

Op 16 januari 1991 bestaat t.t.v. O.T.T.C./C.T.
Hollarxi uit Oss 50 jaar. rat er behalve de receptie 
op zaterdag 19 januari nog meer rom dit jubiletnn 
gevierd wordt zal duidelijk zijn. In deze Mixed wat 
zaken rorxi de vierinJ van dit gouden jubiletnn en in 
januari karnen we dan met een historisch overzicht 
en een verhaal over de Osse vereniginJ. 
De eerste aktiviteit was al op 4 november. De 
vereniginJ was aanwezig op een grote ronunelmarkt in 
de markthallen in Den Bosch. Het is een groot 
succes geworden De leden hebben voor eno:nn veel 
spullen gezorgd, zcx:1at er in het voorjaar nogmaals, 
maar dan in Oss, een ronunelmarkt gehouden kan 
worden. 
Op zaterdag 8 december was er een àudleden en ledentoernooi. Zo'n 50 
oudleden waren present, waarorxier een van de oprichters. 
Woensdag 16 januari is er een tafeltennisonbooetin] tussen Oss en de Rest 
van Nederlarxi. Het Osse team zal bestaan uit William Cl.lypers, Emily Noor en 
Erik Noor. In het Nederlarxise team zal zeker Bettine Vriesekoop spelen. De 
Entree is 5 gulden en voor jeugd t/m 12 jaar 2,50. Inlichtin]en bij Nico 
van Erp, tel. 04120-32106. 
Zaterdag 19 januari is de officiële vierinJ. De receptie is van 15. 30 tot 
17 .30 uur en 's avorxis is er een feestavorxi voor leden, oudleden en 
genodigden. 
Tenslotte is er op zaterdag 22 juni nog een onbtoetin] met het 50 jarige 
Victoria uit Hilversum. Victoria komt met 10 teams naar Oss en behalve 
tafeltennissen, zal er een bezoek aan het iroderne Osse Golfslagbad en/of het 
Autotron gebracht worden. Maar behalve deze aktiviteiten is er nog meer. Er 
zal een jubileumboek verschijnen met de titel "O.T.T.C. 50 jaar". En om 
alles betaalbaar te houden is er een grote jubiletnnloterij. Er moeten 4000 
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loten verkocht worden en irnniddels zijn er al ruim 3600 aan de man gebracht. 
Er zijn maar liefst honderd prijzen, met als 5 hoofdprijzen een vakantiereis 
ter waarde van 1000 gulden, een magnetron, een fiets, een stofzuiger en een 
wereldontvarger. De trekking is op vrijdag 18 januari, zodat de hoofdprijzen 
tijdens de feestavond uitgereikt kunnen worden. 
Tot Zover de feestaktiviteiten rond het gouden jubileum van t.t.v. 
O.T.T.C./C.T.-Holland. In de volgende Mixed meer. 

Johan Heurter 

TAFELTENNISCENTRUM EINDHOVEN 
i.s.m. VROCO SPORT 

organiseert het 

~® ~[MLJ~[fü[Mffi\LJ~(Q)[Mffi\[L~ 
Uffi\GS~[L LJ~[M[M~~CJ 

LJ(Q)~[fü[M(Q)(Q)~ ~ ®® ~ 
voor senioren (vanaf 18 jaar) 

van 31 mei t/m 9 juni 1991 
IN LLORET DE MAR - SPANJE 

voor wedstrijdspelers en recreanten 
(team-toernooi en individueel toernooi) 

inschrijfgeld: f 425,-- per persoon all-in: 
- reis per luxe touringcar,- met bar, video, toilet 

- verblijf in hotel op basis van vol pension 
- inclusief toernooi deelname 

Hebt U interesse, of wilt U meer inlichtingen: 
BEL DAN: TAFELTENNISCENTRUM EINDHOVEN 040 - 522021 

Contactpersonen: 
Voor Nederland: 

Voor België: 
Voor Duitsland: 

Thieu van Vroenhoven 
Ben Cornuijt 
Francis Messagie 
Wilfried Mieke 
Otto Wolkersdörfer 

Tel. 040 - 522021 
040 - 522021 

Tel. 052 - 470041 
Tel. (0231) 579755 

(0261) 33600 

Sluitingsdatum: 1 februari 1991 of indien het toernooi is volgeboekt. 
10 



" 

> 

TAPTOETAFELTENNISTOERNOOI 

Het is nu kerstvakantie en dat betekent dat in heel Nederlarrl zo'n 20.000 
ki.meren maedoen aan het Taptoe tafeltennistoernooi. 
De Mixed redaktie zou het zeer op prijs stellen wanneer u, als u een Taptoe
toernooi organiseert, een kort verslag aan ons zou zerrlen. Of laat een van 
de deelnemers op schrijven wat hij/zij ei:van vorrl. Zerrl dit dan zo snel 
m::igelijk aan Johan Heurter, Lan:Jeakker 33, 5735 lID Aarle-Rixtel. 
Bij voo:rbaat dank. 

Johan Heurter 

7e BESTUURSTOERNOOI REGIO DEN BOSCH 

O.T.T.C./C.T.-Hollarrl organiseerde op vrijdag 8 december j .1. voor de 7e 
maal het toernooi voor bestuurders van verenigingen uit Regio Den Bosch. 10 
Verenigingen, samen goed voor 40 deelnemers, hadden zich aargemeld. F.en 
vereniging noest i.v.m. ziekte afzeggen. De deelnemers waren in 2 klassen 
ingedeeld. In de A-klasse speelden spelers(ste:rs) uitkomerrle in de 4e 
klasse of hoger. De overigen kwamen uit in de B-klasse. Beide eerlijk 
verdeeld met 20 deelnemers die ingedeeld waren in 5 karrp:m. In de B
kategorie was het M.v.d. Waal (Rally) die in de finale c.v.d. Wetering 
(O.T.T.C./C.T.-Hollarrl) met 21-15 en 21-19 versloeg. In de halve finale had 
M.v.d. Waal afgerekerrl met R. Giebbels van (Vice Versa'64) met 21-12 en 21-
10. In de 2e halve finale won c.v.d. Wetering (O.T.T.C./C.T.-Hollarrl) van 
W.v. Grinsven (RJS) met 21-15, 25-27 en 21-18. 

In de A-kategorie storrlen in de finale tegenover elkaar Fr. Dankers (RJS) en 
A.v.d. Heyden (O.T.T.C./C.T.-Hollarrl). Na een finale, die met uitstekerrl 
spel en spanning tot het allerlaatste p.mt toe, was het Fr. Dankers die met 
19-21, 21-18 en 22-20 A.v.d. Heyd.en voor het 2e jaar naar de 2e plaats 
venvees. 
In de halve finale had laatstgenoenrle gewonnen van J. v. Veldhoven (Vice 
Versa' 64) met 21-14 en 21-15. Fr. Dankers won hierin van J. I.eys (Rots) met 
21-17 en 21-12. I.aatstgenoenrle was met haar lastige manier van spelen voor 
diverse mannen te lastig. 
De verenigingenprijs was voor de 3e maal achtereen en voor de 4e maal in 
totaal voor het organisererrle O.T.T.C./C.T.-Hollarrl. Vice Versa'64 werd hier 
goede 2e. 

De uitslag van de verenigingsprijs ziet er als volgt uit: 
1. O.T.T.C./C.T.-Hollarrl 20 pnt. 6/7 Rots 
2. Vice Versa'64 17 pnt. , Rally 6 pnt. 
3. ros 12 pnt. 8/9 v.Lienp.ass. 
4. NON 9 pnt. De Marrl 4 pnt. 
5. Never Despair 7 pnt. 
Na het middernachtelijke uur kon orrlergetekerrle aan de finalisten de prijzen 
en een O.T.T.C./C.T.-Hollarrl de verenigingsprijs uitreiken. F.en bijzorrler 
gezellig toernooi was hier dan nee ten eirrle en de verenigingen uit het 
regio Den Bosch zullen zeker het volgende seizoen in december de Se uitgave 
tegerooet kunnen zien. 

Nico van Erp 
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NIEUWS IN 'T KORT 

Op woensdagavom 16 mei w'O:rdt bij t.t.v. O.T.T.C./C.T.-Hollarrl în het kader 
van het 50-jarig bestaan een tafeltennîs-wedstrijd tussen Oss en De Rest van 
Nederlarrl georganîseerd. In het Osse team zullen William CUypers, Emîly Noor 
en Erik Noor uîtkornen, te:rwijl bij de Rest van Nederlarrl în elk geval 
Bettine Vriesekoop mee zal doen. 
Op zorrlag 7 april 1991 worden door t.t. v. Unîcum în Geldrop de Open
Geldropse-tafeltennîskampioenschappen georganîseerd. 

Smash'73 uît Uden moet weer op zoek naar een nîeuwe voorzitter. F.en half 
jaar geleden volgde I.eon Ruesen, Cor Ieytens op en nu heeft hîj alweer 

• afgehaakt. Wie volgt? 
Bij t.t.v. Waalwijk is waamemenj voorzitter Nico de Kwaaistenîet nu 
def înitief voorzitter geworden en dus de opvolger van Stef Berendsen. 

De Eirrlhovense tafeltennîsverenîging T.T.C.E. is nu officieel van naam 
verarrlerd. Voortaan is het t. t.c. OKI. 

OPROEP AAN ALLE EX-IDEFIXERS 

Op 1 april 1991 beleeft de Groninger Studenten Tafeltennîsverenîging Idéfix 
haar vierde lustrum. Qn dit heugelijke feite vieren, organîseren wij een 
grarrlioos lustrumfeest op zaterdag 23 ma.art. Het is de bedoeling dat hîerl:>ij 
vele Idéfixers en oud-Idéfixers aanwezig zullen zijn. 
I:lls ben jij lid van Idefix geweest of ken jij iemarrl die dit geweest is, wil 
je dan contact opnemen met één van de omerstaarrle mensen om jouw/ diens 
huidige adres door te geven? Dm kunnen wij aan zo veel mogelijk oud-leden 
een uitnodiging voor het lustrumfeest toesturen. Natuurlijk zijn wij ook 
bereikbaar voor verdere infonnatie enjof leuke ideëen voor de invulling van 
het lustrum. 

Tot ziens op 23 ma.art, 
~~\XQ 

-Q ~ . 
1 

IDEFIX de lustn.nncie, .... 
THE BEST THERE IS! Angélique van Sluîjs 

Esther Udinga 
Gert-Jan Los 
Tinl van der Werf 

(050)-776560 
(050)-731160 
(050)-143230 
(050)-732726 

EVENEMENTENKALENDER 

Kerstvakantie Taptoetafel tennîstoemooi jeugd 

za 12 - 1 
zo 13 - 1 
ma. 14 - 1 
di 15 - 1 
wo 16 - 1 
do 17 - 1 
za 19 - 1 
za 19 - 1 

Brabantse kampioenschappen jeugd te Hel.nom 
Brabantse kampioenschappen senioren te Hel.nom 
Regiovergadering regio Den Bosch 
Regiovergadering regio West-Brabant 
Oss-Rest van Nederlarrl bij t.t.v. O.T.T.C./C.T.-Hollarrl 
Regiovergadering regio Eirrlhoven 
'Ille Back Harrls toernooi jeugd în St. Willebrord 
Receptie t.t.v. O.T.T.C./C.T.-Hollarrl în Oss i.v.m. 
50 jarig bestaan. 
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zo 20 - 1 
za/ 26 - 1 
zo 27 - 1 
zo 27 - 1 
vr/ 1 - 2 
za/ 2 - 2 
zo 3 - 2 
za 23 - 2 
zo 24 - 2 
za/ 2 
zo 3 - 3 
zo 10 - 3 
zo 17 - 3 
zo 24 - 3 
zo 7 - 4 
zo 7 - 4 
za 20 - 4 

za 20 - 4 
zo 21 - 4 
za 27 - 4 
zo 28 - 4 
zo 12 - 5 

Officialtoernooi bij Besbo-Irene te Tilburg 
'Ihree Ball Nationale Jeugdmeerkarrpen 1/8 finale 
Jte Rotterdam ' 1 ~· 

Nationale A en B meerkarrpen 1/8 finale senioren 
Top 12 senioren te Den Bosch 

' ' ' ' 
' ' ' ' Ranglijst c-toernooi 3 te Malden jeugd c + welpen D 

Ranglijst D-toernooi 3 te Malden jeugd B 

Oostdam top 10 te Enschede senioren A 
'Ihree Ball Nationale Jeugdmeerkarrpen \ finales te VUght 
Nationale B-meerkarrpen \ finales 
Ranglijst A-toernooi 2 te Baarlo jeugd A 
Open Geldropse kanpioenschappen 
'lhree Ball Nationale Jeugdmeerkarrpen ~ finales te Rotterdam 
Sport.dag N. I. S. te Oosterhout, aé!D3"eboden door 50 jarige 
af deling Brabant 
Nederlandse kanpioenschappen jeugd B + welpen D te Helmond 
Nederlandse kanpioenswchappen jeugd A te Helmond 
Receptie n.a.v. 50 jarig bestaan afdeling Brabant te Oostemout 
Nationale B-meerkarrpen ~ finales 
'Ihree Ball Nationale Jeugdmeerkarrpen finales te Malden 

INTERNATIONAAL T.T. TOERNOOI LLORET DE MAR 1990 

De derde editie van het tafeltennistoernooi te I.J.oret de Mar (Spanje) was 
een nog groter succes dan de twee voorgaande. Niet alleen de zon heeft het 
toe:rnooi de hele week in een gunstig licht gezet, maar ook het sportieve 
optreden van alle deelnemers heeft het toernooi een zonnig karakter gegeven. 

Het aantal deelnemers, circa 250, maakt een stonnachtige groei door en we 
ver:wachten in 1991 dan ook circa 400 deelnemers. Met name in 1990 is bewezen 
dat de gezelligheid niet ten koste hoeft te gaan van een serieus toernooi. 
's Avonds werd I.J.oret aan een wel zeer langdurig onderzoek ondei:worpen, en 
dat elke avond, waarbij het nodige drankje werd weggegeven, 's morgens stond 
de hal weer vol met spelers die geen enkel puntje wilden weggeven. 
De tribunes werden in het verloop van de week steeds voller, de 
aannn;rligingen steeds luider (en heser) . 

De buitenlandse inbreng wordt ieder jaar gelukkig steeds groter, met name de 
Spaanse inbreng in het irrli viduele toernooi. Volgend jaar wordt al rekening 
gehouden met het feit dat er op 40 tafels (Joola) gespeeld wordt, dit jaar 
nog "slechts" op 20 tafels. 
De (nieuwe) hal is er gelukkig groot genoeg voor. 

Kortom, we kunnen iedereen aanraden de week van 31 mei t/m 9 juni 1991 vrij 
te plannen en mee te gaan naar de Costa Brava om deze happening zelf mee te 
kunnen maken. 

UI'I'SI.AGEN 1990 

HEREN EREDIVISIB: 1. T.T. C. V / 
DIRKIE 

2. N.M.B./ 
V.D.O. I 

M. Dijstelbloem 
M. v. Eijk 

R. Sebayo 
A. Vissers 

13JCF 



3. Spaarne I 

IY\MES EREDIVISIB 1. Backhan:ls/ 
ONI 

2. SLAG I 

3. N.M.B./ 
v.o.o. 

teamtoernooi: HEREN le DIVISm: 1. Iserlohn/ 
S.T.M./l'.S.B. 

2. KRUIT EST 

3. WIBATS I 

HEREN 2e DIVISm: 1. BACKHANrs II 

2. CEVEllJM II 

3. SPAARNE III 

IY\MES le DIVISm: 1. D.H.C.-Z/ 
SAI.AMANDERS 

2. TAVERZO/ 
o.o.c. 

3. SPAARNE IV 

1. V.T.V. 

2. FORIUNA. 183 

3. SOVA/KIM 

UITSIAGEN INDIVIOOEEL 'IOERNOOI 1990: 

HEmN EmDIVISm: 1. H. Lin:Jen (Korenbeurs) 
2. J. carclinaals (Megacles) 

IY\MES EREDIVISm: 1. s.s. Fischer (N.M.B.;v.o.o.) 
2. F. Groenwald (SLAG) 

J. v.d. Horst 

R. Klarp 
B. v. I.1.lxemburg 
s. Paetzel 
E. v. Driel 

W. Tolmeijer : 

P. Groenwold 
A. Kruitwagen 

S.M. Fisscher 
S. S. Fisscher 

v. FUnk 
J. Ardon 

B. Tolmeijer 
R. v.d. Steel 

R. Nobel 
G. Herschel 

J. de JOn:J 
J. v. Nispen 

G. v. Hees 
M. Willems 
P. Ooms 

G. Grapendaal 
A. Bcx::>t 

: J. Borgers 
A. Vissers 

J. Hulst 
L. Durnerniet 

E. Grapeirlaal 
c. v.d. Togt 

c. Co lee 
J. v. Rossum 

K. v. Aerle 
A. v. Rijt 

R. Volkers 
R. v. Dam 
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HEREN le DIVISm: 1. P. v.d. Kruk (Taverzo) 
2. P. Bijl (Maakt niet uit) 

HEREN 2e DIVISm: 1. M. Godde (Dlitslarrl) 
2. Juan P. Diaz (Spanje) 

HEREN RECRF.ANI'EN: 1. F. Buelens (G.S.G.H.) 
2. s. Claessens (T.T.C.V. RA'IH) 

lY\MES le DIVISm: 1. W. 'lblmeijer (SIAG) 
2. B. ·Muntada (Spanje) 

lY\MES RECRF.ANI'EN: 1. J. Ro.mero ( G. S.G. H. ) 
.2. Y. Planting 

UIT DE CLUBBLADEN 

''Van de groenetafel", het clubblad van t.t.v. O.T.T.C./C.T.-Hollarrl uit Oss, 
is vernieuwd. De redaktie is uitgebreid en de lay-out is verbeterd. 
Proficiat redaktie, jullie blad ziet er keurig uit, een gouden jubilaris 
waardig. 

T.T.V. Besbo Irene uit Tilburg zal in 1991 opzoek gaan naar een nieuwe 
voorzitter. In "Irene-Sirene" korrligt Wim Schuunnan zijn vertrek aan per 1 
januari 1992. Hij virrlt het trekken van de bestuurlijke kar op de dag van 
varrlaag voor hem een te zware belasting en boverrlien dient het bestuur 
verjongt te worden. Zijn aanblijven zou die verjonging in de W63' kunnen 
staan. Dat Wim Schuunnan ontzetterrl veel gedaan en beteken:l heeft voor 
Besbo-Irene blijkt wel uit de trouwe accc:aoodatie en het eno:nne ledental. De 
redaktie hoopt dat er een goede opvolger gevon::len wordt. 

T.T.V. Vice Versa'51 uit OUdenbosch verkoopt vier tafeltennistafels. Ze zijn 
goed on::lertiouden en van uitsteken::le kwaliteit, waar door de aanschaf van 
vier nieuwe tafels overt:xxtig geworden. De leden kunnen op de tafels bieden 
door het 1:xxi in een gesloten enveloppe aan het bestuur te geven. De hoogste 
bieder krijgt dan uiteraard de tafels. 
"On:ler de loep" heet het clubblad van T.T. v. Dew:ne Het eerste I1lIITm3r 

verscheen onlangs en het ziet er lang niet slecht uit. F.en zeer fraaie kaft 
en de tekst is net de carputer gemaakt. Misschien is het irogelijk an de 
tekst op Near letter Quality uit te draaien, dat zou het blad nog fraaier 
maken. En tweezijdig bedrukken maakt het blad goedkoper. 

T.T. V. Het Markietzaat uit Bergen op Zoan on::lerzoekt de irogelijkheid an 
aarrlacht te besteden aan invalidensport binnen de vereniging. Er is reeds 
contact geweest net de Nederlan::lse Invaliden Sportbon::l. De redaktie is erg 
benieuwd naar de bevirrlingen en irogelijkheden. 

35 Budilianen zijn onlangs gaan beugelen. Uiteraard vraagt iedereen zich nu 
af wat beugelen is en wat dit net tafeltennis te maken heeft. De enige 
overeenkomst is dat er gespeeld wordt net een bal en dan houdt het op. Toch 
hel::hm de leden van t.t. v. Budilia uit Budel veel lol gehad, maar dat kan 
ook aan de goedkope bar gelegen hel::hm. 

q;:>ruinen hoort emij van::laar dat in "'lbffelproat" van t.t. v. Veldhoven in 
deze tijd van goede voo~ \IJOrdt opgeroepen de zaal en kantine netjes te 
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houden. 

De grote clubactie is voor t.t. v. Never Despair in Den Bosch weer zeer 
sucx::esvol geweest. Maar liefst 2200 loten werden er verkocht, al is dat geen 
venlienste van de vele leden. F.en lid verkocht nl. ruim 1700 loten. D:it was 
Peter J:bn:lers die dus met recht een "gouden" lid genoenrl. mag worden. 

T.T.V. Kadans uit Best, vraagt de senioren die IlCXJ goede tafeltennisbatjes 
over he.bben, ze uit te lenen aan de club. Er wordt 10 gulden voor betaald en 
de verenigirq leent ze dan weer uit aan jeugdleden. 

Bij t.t. v. A.T.T.C. 177 te Aarle-Rixtel kan de basisschooljeugd op 
woensdagmiddag tegen betalirq van 1 gulden karen tafeltennissen. ·Het blijkt 
een enonn succes te zijn, want de kleine hal is regelmatig overvol. Vijf 
tafels en zo'n 40 kirrle:ren, dat is dus een drukke middag voor de 
begeleiders. En nu maar hopen dat het enthousiasme leidt tot nieuwe 
jeugdleden. 

Wat zijn echte rekreanten? Met die vraag worstelt men bij t.t.v. Hotak'68 in 
Hoogemeide. Ex-cc::.atpetitiespelers die meedoen aan de rekreantencampetitie 
worden met argusogen bekeken. Van:laar dat er een voorstel is om alleen ex 6e 
en 7e klassers als rekreant te beschouwen en de sterke rekreanten over te 
hevelen naar de n. t. t.b. - c:x:xrpetitie. In de 7e klasse m:>et een regionale 
in:lelirq inmars ioogelijk zijn. 

"Kluts" het clubblad van t.t. v. Stiphout te Hel.nom staat in het teken van 
het jubileum. Begin van deze ma.ani was er een feestweek waar iedereen iets 
van zijn/haar gadirq gevon:len heeft. Meer over t.t. v. Stiphout heeft U 
elders in deze Mixed kunnen lezen. 
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