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

REDAKTIE: JOHAN HEURTER Langeakker 33, 5735 HD Aarle-Rixtel 

TELEFOON 04928 - 2017 

Jaargang 40 nummer 1 januari 1991 

VAN DE REDAKTIE 

NCXJ een paar nachtjes sla:pen en dan is het zover: de top 12. In deze Mixed 
treft u de deelnemers aa:n, de toernooiopzet, een historisch overzicht en een 
top 12 allertijden. Maar er gebeurde meer in Brabant. O.T.T.C./CT Holland 
uit Oss vierde haar gouden jubileum en u virrlt een vertlaal over deze vereni
ging. En natuurlijk waren er de Brabantse Kampioenschappen. In verband met 
de sluitingsdatum va:n deze Mixed en de afspraken die met het Bondsbureau 
gemaakt zijn virrlt u de uitslagen en een verslag pas in de volgende Mixed. 
Veel plezier bij de top 12. 

Joha:n Heurter 

O.T.T.C./CT HOLLAND VIERDE GOUDEN JUBILEUM 

Op 16 ja:nuari was het precies 50 jaar geleden dat 
in Oss een tafeltennisvereniging werd opgericht. 
Het werd de Osse Tafel Tennis Club, O.T.T.C. dus. 
Met Adri v.d. Heijden, sirrls een jaar voorzitter, 
naar al wel 25 jaar lid, en Nico va:n Erp praten we 
over het wel en wee va:n de vereniging. Nico va:n Erp 
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is al meer dan 40 jaar lid van O.T.T.C. en heeft 33 jaar in het bestuur 
gezeten, waarvan 13 jaar als voorzitter. 

·antstaan 
De vereniging is in de oorlog opgericht door een zestal vrienden. In een 

. café in Oss stom een tafeltennistafel en de zes vonrden bij het geregelde 
cafébezoek een vast clubje. Op 16 januari 1941 gaven ze er een fonreel 
karakter aan. Het enthousiasme van de oprichters stak an:ieren aan, zodat er 
snel leden bijkwamen. Er moest gezocht worden naar een geschikte zaal:ruimte 
en dat bleek erg moeilijk. In die beginjaren werd wel 15 keer verhuisd. Toen 
iemand op het idee kwam om een RK-vereniging te worden, kwamen er meer mo
gelijkheden en garanties voor een vaste speel:ruimte. 
Intussen was ook de N.T.T.B. afdeling Brabant opgericht. Drie jaar na de 
oprichting werd O.T.T.C. pas lid van de N.T.T.B. Tot die tijd speelden ze 
alleen onderlinge wedstrijden. 

Eigen home 
o. T.T. c. was een van de eerste Brabantse verenigingen die over een pennanent 
beschikbare :ruimte kon beschikken. Het oude patronaatsgebouw stond leeg en 
onrlat o. T.T. c. al lang op zoek was, kregen ze dit gebouw via de gemeente Oss 
aangeboden. In de zaal van 9 bij 16 meter worden tijdens de trainingen 5 à 6. 
tafels geplaatst en tijdens de corrpetitie 3 of 4. Toen het eerste team een 
paar jaar tenig opstoom::le naar de eredivisie was de zaal echter te klein. Er 
wordt met teams van 4 op twee tafels gespeeld en dat kan volgens de lande
lijke eisen niet in zo'n kleine zaal. Er moest uitgeweken worden naar een 
gyrnzaaltje wat extra kosten betekende en minder gezelligheid. Nu het eerste 
team 4e divisie speelt zijn alle thuiswedstrijden weer in het voonnalige 
jeugdhuis "I:on Bosco"-. ' 
Dit jaar heeft er een grandioze verlxJuwing plaatsgevonden. Het huurcontract 
is verl~ tot 2004, waarna het bestuur de investering verantwoord achtte. 
Zo'n 35 mensen zijn er mee bezig geweest. Het bargedeelte is opgeknapt, de 
vloer gerenoveerd en kleedkamers en sanitair zijn compleet veniieuwd. raar
mee voldoet de :ruimte weer aan alle eisen die aan een rncxierne tafeltennis
accommodatie worden gesteld. 

Sportieve hoogtepunten 
I:oor de eigen accorrnnodatie die in 1974 in gebnrik genomen werd, nam het 
ledental snel toe. van 30 à 35 ging het in een paar jaar naar de 150. raar
onder was een groot aantal jeugdspelers en daar zat ook talent tussen. Onder 
leiding van trainer Wil Hansen ontwikkelde dat zich positief, waardoor er 
een zekere aantrekkingskracht van buiten ontstond. Zo kwamen o.a. William 
Berends en Bart van Haren en werd John Peters i•aangetrokken". langzaam begon 
de opmars van het eerste team. William CUypers, William Berends, Peter 
Janssen, Adri v.d. Heijden, John Peters, Niels Albers , Eric van Kempen, ros 
Engelaar, Rimané Brons en Hann Nelissen droegen er allen aan bij dat 
o. T.T. c. doorstoom::le naar de eredivisie. Orrrlat Brons en Engelaar toen te 
kennen gaven te willen stoppen, ging Hann Nelissen op zoek naar een an:iere 
vereniging. rat werd het Vughtse J.C.V. William CUypers bleef over én 
verkaste toen naar Bartok, waar hij eredivisie kon blijven spelen. O.T.T.C. 
trok het team vrijwillig terug en het nieuwe eerste team ging vierde divisie 
spelen. Op dit iooment bestaat het eerste team uit de ter.uggekeerde William 
cuypers, zijn broer Maurice, Robert Moonn.ann en Roger v.d. Harranen en zij 
spelen nu vierde divisie. 

Maaslan:itoernooi 
Toen ·in Oss de Maasland.sporthal gereed kwam, mocht elke tak van sport iets 
organiseren. O.T~T.C. organiseerde de interlan:i Nederlan:i-België. Een jaar 
later werden de Brabantse karrpioenschappen georganiseerd en dat was de 
voorloper voor een jaarlijks toernooi. Het Maaslan:itoemooi begon als een 
individueel toernooi met jeugd en senioren op één dag. Na tien individuele 
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toernooien werd het oogezet in een teamtoeniooi, ~t teams van twee per
sonen. De fonrn.lle sloeg eno:nn aan. ~ een gegeven nnne.nt stonden in de 
Maaslandhal 49 tafels en noest er zelfs de eigen acc::amoodatie bij betrokken 
worden, zo groot was de belan;rstelling. En ook nu is de belan;rstelling nog 
goed, zoals vorige maand bleek bij de 21e editie. 

er Holland 
Sinds een paar jaar heeft O.T.T.C. een sponsor wiens naam gekoppeld is aan 
de clubnaam. Het sponso:rbedrag mag door de vereniging zelf besteed worden. 
Het geld wordt nu met name in de trainingssfeer gebruikt en in :ruil pro
beert O.T.T.C. de sponsor wat naambekendheid te geven. 

Heden en toekomst 
Op dit nnne.nt telt O.T.T.C. zo'n 90 leden, waru:van een derde deel uit dames 
bestaat. De laatste jaren zijn de aa:::enten wat verschoven, waardoor er met _ 
name meer aandacht is voor de recreanten. Zij vo:rmen een grote groep en een 
aantal van hen speelt in een regionale e:::orcpetitie. Maar er is ook aandacht 
voor andere activ.i,teiten, zoals een alternatief toernooi, een familietoer
nooi, rikavonden, bart:>ecue en een andere opzet van de clubkan-pioenschappen. 
F.e:n andere belan;rrijke groep vonnt de Sport overdag. De grote stimulator 
hie:rvan was de vorig jaar overleden Ad Jongen. Het is een zeer hechte groep 
die uit 22 personen bestaat en op woensdag- en vrijdagmo:rgen komt tafelten
nissen. 
Belan;rrijk is ook de beginnerrle jeugd. Er wordt geprobeerd ze aan de vere
niging te binden en dat lijkt te lukken, want er is op dit moment weinig 
verloop. Het uitgan;Jspunt daarbij is gezellig sport bedrijven en dat mag 
niet ten koste gaan van anderen. 
Zo'n soort doelstelling is er ook ten aanzien van de overige corrpetitie
spelers. O.T.T.C. wil met het huidige arsenaal spelers zo hoog mogelijk 
spelen. Maar belan;rrijk daarbij blijft de clubgebondenheid. En uit de enonne 
hulp bij de vert>ouwing blijkt wel dat die betrokkenheid er is. 

De redactie wenst t. t.v. O.T.T.C./CI'., Holland nog vele jaren! 

Johan Heurter 

TOP 12 

Bijna is het zover! De top 12 in Nederland en nog wel in Brabant! In deze 
Mixed vindt u wat infonnatie over de spelers en de _historie. In tafeltennis
magazine vindt u nog meer infonnatie, met name in het speciale top 12 
nummer. 

Speelwijze 
Vorig jaar in Hannover werden de 12 deelnemers voor het eerst verdeeld over 
twee groepen. Ieder speelde dus 5 wedstrijden en de beste twee van elke 
poule gingen over naar de halve finales op zondag. De top 12 van 1991 kent 
deZelfde opzet als in 1990. r::us ook weer twee poules van 6. 
De poule-indelingen zijn als volgt: 
Dames poule A poule B 

Hoornan-Kloppenbu:rg Vriesekoop 
Gue:rgueltcheva Batorfi 
Wan;r Wirth 
Nernes 'I\l 
Popova Badescu 



safarova 

poule A 
Awelgren 
Persson 
Gatien 
saive 
A. Mazunov 
Hal dan 

Deelnemers 

Hradlova 

poule B 
Waldner 
Grubba 
Li.ndh 
D. Mazunov 
Prinx:>rac 
Rosskopf 

Voor het eerst zijn er drie NOOerlanders actief op de top 12. Bettine 
Vriesekoop en Mirjam Hoanan-Kloppenburg staan gewoon bij de eerste 12 van de 
Europese ranglijst, Paul Haldan mag ne:doen cm:Jat voor het eerst een zcqe
naarrde wild-cart verstrekt m:>eht worden. Paul Haldan ·staat 14 op de lijst en 
mag nu dus ne:doen ten koste van rnnmner 12 Ilija I..up.llescu uit Joegoslavië. 
Bij de heren is de als eerste geplaatste Mi.ka.el Awelgren duidelijk favo
riet. De 29-jarige Zweed won vorig jaar zowel de top 12 als het Europees 
kampioenschap. 
Zijn landgenoot Jan-OVe Waldner is als tweede geplaatst. Waldner is 25 jaar 
en de regere.rrl wereldkampioen. Vorig jaar was hij tweede op de top 12 en al 
vier maal wist hij de top 12 te winnen. 
F.en dertiger staat derde op de Europese ranglijst. Het is de Pool Andrej 
Grubba. D:lt hij zijn mannetje nog steeds staat heeft hij vorig jaar bewezen. 
Op de Europese kampioenschappen tweede en bij de top 12 derde. 
Jorgen Persson staat vierde op de lijst en die klassering bereikte deze 
Zweed ook tijdens de top 12 van vorig jaar. De Fransman Jean-Ihilippe Gatien 
staat vijfde en wist vorig jaar de halve finale van de Europese kampioen
schappen te bereiken. Nummer zes, de ruitser Jörg Rosskopf, was ook halve 
finalist bij de EK 190. 
De overige mannelijke deelnemers zijn, in volgorde van de ·Europese 
Ranglijst: 7 . Zoran Prinx:>rac (Joeg) 8. Jean-Michel Saive (Belg) 9. Erik 
Li.ndh (Zwe) 10. Andrei Mazunov (Sovjet-Unie) 11. J:lnitrij Mazunov (Sovjet
Unie). 

Bij de dames komen twee Nederlamse deelnemers achter de tafel. · Mirjam 
Hooman-Kloppenburg staat als achtste op de Europese ranglijst en Bettine 
Vriesekoop is door haar goede spel in 1990 weer terug, nu op plaats 11. 
Nummer 1 van de Europese ranglijst is op dit moment D:lniela Guergueltcheva 
uit Bulgarije. vorig jaar was ze slechts 9e op de Top 12, maar ze werd wel 
Europees kampioene. De 21-jarige Csilla Batorfi staat tweede. Vorig jaar was 
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de Hongaarse 7e en het jaar daarvoor 2e. De verrasserrle winnares van vorig ~ 
jaar, Gabriella Wirth ook uit Hongarije, staat derde op de ranglijst. De pas 
19-jarige speelster wist tijdens de Europese kampioenschappen door te 
dringen tot de halve finale. 
De Franse Chinese WarxJ Xiaoming staat vierde. Op de top 12 van 1990 werd ze 
derde (ten koste van Mirjam Kloppenburg). 
Olga Nemes, de voor Duitslarrl spelende Roe.rreense, staat vijfde op de Euro
pese lijst. Nemes won twee.maal de top 12. In 1983 toen ze als 14-jarige de
buteerde en in 1989. Vorig jaar was ze tweede. De 20-jarige otilia Badescu 
uit Roemenië bezet plaats zes. ~Vorig jaar was ze zevende en tijdens de Eu
ropese kampioenschappen reikte ze tot de halve finale. 
De voor Zwitserlarrl uitkomende Chinese Tu Yong staat zevende. Tu werd tij-

. dens de Europese kampioenschappen vorig jaar tweede. 
Good old Marie Hrachova uit Tsjechoslowakije staat op plaats negen, de der
tigjarige Valentina PopJva uit de Sovjet-Unie tierrle en Alena Safarova uit 
Tsjechoslowakije staat twaalfde. 
Jasna Fazlic uit Joegoslavië is eerste reserve. 



Historisch overzidlt 
1971, Zadar (Joegoslavië) 
Het idee van een top 12 toernooi kwam van de Joegoslavische trcUne.r Tan 
Amizic. De toernnalige ETIU-voorzitter JUR> SChlaf vorrl het een goed idee en 
aldus ontstom in de zaner van 1971 de eerste, nog officieuze, top 12. Bij 
de dames was er helaas een inc:att>leet deelnemersveld. Slechts zes vrouwen 
'deden mee. Winnares werd Beatrix Kishazi uit Ho:rqcrrije, tweede Vostova 
(Tsj), 3. Grofova (Tsj) 4. Mirjana Resler (Joe) 5. Agnes Sion (W-Dld) en 6. 
Doris Hovestadt (DDR) . 
Ook bij de mannen ontbraken een aantal favorieten, zoals E:berllard Schöler en 
Tibor Kl.anpar. Hier werd toc::h besloten het aantal tot 12 aan te vullen met 
als invallers Cordas en Kollarovits. 
Winnaar werd zeer overtuigerrl (11 x winst) de Hongaar Istvan Jonyer. Alle 
favorieten moesten het ontgelden tegen Jonyer, zoals stipancic, SW::bek, 
Secretin, Bengtsson en Johansson. 

1972, Zagreb (Joegoslavië) 
De top 12 kreeg :r:iu een officieel karakter. Bij de dames was het wederom 
Beatrix Kishazi die nu in een twaalfkanp ongeslagen bleef. Ze eirrligde voor 
Alexandru, Rudnova, Resler, Arrlersson, Federova, Hovestädt, Schöler-Rowe, 
Grofova, Hannnersley, S.innn en Mithlca. 
Bij de heren won de Joegoslaaf Anton stipancic. Hij eirrlige gelijk met de 
Zweed Stellan Bengtsson, maar zijn game-score was gunstiger. Derde werd de 
Joegoslaaf Dragutin SW::bek. 

1973, Böblingen (West-Dlitslarrl) 
Voor de derde achtereenvolgerrle maal won Beatrix Kishazi de top 12 bij de 
dames. Haar landgenote Judith Magos werd tweede en de Tsjechische Ilona 
VoStova derde. 
Stellan Bengtsson won bij de heren, voor SW::bek, Stipancic en Johansson. 

1974, Trollhättan (Zweden) 
De Zweedse topspelers en favorieten zouden hoge ogen gaan gooien, maar dat 
kwam zeer bedrogen uit. Zowel Kjell Johannson als I.ena Andersson moesten met 
blessures uitvallen. De Russische penhoudster Zoja Rudnova won, voor de 
Roemeense verdedigster Maria Alexandru. Derde werd Judith Magos, vierde 
Beatrix Kishazi, vijfde Jill Hannnersley en zesde Alica Grofova (Tsj). 
Bij de heren eirrligden drie spelers gelijk met 8 overwinningen en 2 ver
liespartijen. Uiteindelijk mx:ht de Hongaar Istvan Jonyer zich voor de 
tweede keer winnaar noemen. Hij had namelijk gewonnen van Milan Orlowski en 
dat bleek uiteindelijk. de doorslag te geven. '!Weede en derde werden Milan 
Orlowski en Stellan Bengtsson. 

1975' . Wenen (Oostenrijk) 
Slechts 11 speelsters in Wenen, waaron:ier debutante Ann-Orristin Hellman. 
Zeer verrasserx:l won de Zweedse door van gerep.Iteerde namen als Lotaller, 
Alexandru, Magos, Antonian, Grofova en Federova te winnen. '!Weede werd de 
West-Dlitse Wiebke Herrlriksen. Bij de heren won Kjell Johansson uit Zweden. 
Vorig jaar m:>est hij met een blessure uitvallen, .maar nu won hij 10 van de 
11 partijen. De nummers twee tot en met twaalf waren: 2. Stipancic, 3. 
Jonyer, 4. SW::bek, 5. Bengtsson, 6. Orlowski, 7. Secretin, 8. F\mz, 9. 
Sartlojan, 10. Gergely, 11. Strokatov, 12. Bärzsei. 

1976, I.iilieck (West-Dlitslarrl) 
De Europese kanpioene Jill Hammersley werd tijdens het top 12-toernooi ziek 
en m:>est na twee ronden de strijd staken. Ook IDttaler viel uit, waardoor er 
maar 10 dames overbleven. 
Opnieuw \.Jon de Zweedse Ann-Olristin Hellman met 7 winstpartijen. Bij de 
heren won Dragutin SW:bek uit Joegoslavië ~indelijk. Steeds eirrligde hij bij 
:de eerste vijf, maar nu was hij dan eindelijk de beste. De Zweed Kjell 



Johansson werd tweede. 

1977, sarajevo (Joegoslavië) 
Na twee jaar afwezigheid vanwege een huwelijk en een zwangerschap was 
Beatrix Kishazi tenig. En hoe, evenals in 1971, 1972 en 1973 was ze de 
beste. Ze verloor tweemaal, van Judit Magos-Havas en Maria Alexamru, maar 
·won van Szabo, Herrlriksen, Rudnova, Hanlloorsley, Bergeret, silhanova, 
Uhlikova, Palatinus en Hellman. Bij de heren kerrle de laatste dag een onver
wacht slot. Na acht partijen trok Kjell Johansson zich geblesseerd tenig, 
waardoor zijn partijen OD:Jeldig werden. Secretin en SUl:bek hadden van de 
Zweed gewonnen en Orlowski m::>eSt op zomag eigenlijk nog tegen hem. Die 
partij vei:viel dus. Na afloop storrlen Orlowski, SUl:bek en Secretin elk op 
acht winstpartijen, maar de overwinnin;Jen op Johansson :iroesten nog geschrapt 
worden. Daardoor won de Tsjech Milan Orlowski de top 12. Dragutin SUl:bek 
werd tweede en Jacques Secretin derde. 

1978, Praag (Tsjechoslowakije) 
Het debuut van d~ 16-jarige Bettine Vriesek.oop en de 17-jarige Valentina 
Popova. Het werd een granlioos debuut voor Bettine. Alleen Jill Hannnersley 
was beter en de Britse won voor de eerste keer de top 12. Bettine Vriesek.oop 
werd tweede en Valentina Popova uit de SOVjet-unie derde. 
Bij de heren won Gabor Gergely met ovennacht (slechts één verliespartij 
tegen Orlowski). Milan Orlowski werd tweede en Stellan Bengtsson derde. 
Vierde was Wilfried Lieck, vijfde Istvan Jonyer, zesde Jacques Secretin, 
zeverrle Dragutin SUl:bek, achtste Christian Martin, negerrle Strokatov en 
tierrle Kunz. 

1979, Kristianstad (Zweden) 
Sneeuwstonnen teisterden Zweden en mede daardoor wisten sonnnigen niet of pas 
midden in de nacht Kristianstad te bereiken. Zo bleven Uhlikova en Sil
hanova, de beide Tsjechische dames, onderweg steken in een trein. Bettine 
Vriesek.oop slaagde er met behulp van journalist Ted v.d. Meer in om midden 
in de nacht nog te arriveren. Ze werd slechts achtste met drie overwinnin
gen. De winst was voor de Hongaarse Gabriele Szabo. 

1980, München (West-n.ritsland) 
Weer de tweestrijd tussen Bettine Vriesek.oop en Jill Hannnersley. Hanunersley 
won opnieuw en voor de tweede maal de top 12. Bettine Vriesek.oop werd 
tweede. 
Bij de heren won stellan Bengtsson voor de tweede ma.al de top 12. Zijn 
landgenoot Ulf 'Ihorsell werd tweede en Jacques . Secretin derde. 

1981, Miskolic (Hongarije) 
Opnieuw was Jill Hannnersley de beste bij de dames. En weer was Bettine 
Vriesek.oop tweede. Valentina Popova legde beslag op de derde plaats. De 
overigen in volgorde van klasserirXJ: Magos, Uhlikova, Hellman, Hrachova, 
Pèrkucin, Lindblad, Olah, Palatinus en Silhanoya. . 
Bij de heren won de Hongaar Klanq;:ar, voor Stellan Bengtsson en Dragutm 
SUl:bek. De nummers 4 t/m 12: INorack, Secretin, Douglas, 'Ihorsell, Orlowski, 
Gergely, carlson, Jonyer en Hilton. 

1982, Nantes (Frankrijk) 
Het jaar van Bettine Vriesek.oop. Ze won de top 12 door Jill Hannnersley te 
verslaan en alle anderen. Hannnersley werd nu tweede. Bij de heren girXJ de 
overwinnin;J naar de Zweedse debutant Mikael AH?elgren. 

1983, 'Ihornaby (Groot-Brittannië) 
Coach GE!rard Bakker was geschorst (kopstoot) en de nieuwe damescoach was 
Nora Bakker-Broxtennan. Gerard Bakker was echter als supporter meegereisd 

•naar Engeland en in de tweede partij vari Bettine tegen de 14-jarige debu-
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tante Olga NEmes lei<iË dat tot een incident. Maar liefst vijf set:Veerl:>al-
1en ·van Bettine werden door de scheidsrechter afgekew:d en arrrlat coacfl Nora 
Bakker in de ogen van Gerard Bakker niet qJtrad, kwam hij zelf van de 
tribune. Problemen alom dus en een worrler dat Bettine er nog in slaagde een 
derde plaats te bereiken. De Roemeense Olga Nene; won zeer verrassen:l de top 
.12 en de Russin Fliura atlatova werd tweede. Bij de heren won Milan Orlowski. 
voor de tweede maal de top 12. Desm:m1 Douglas werd tweede en Mikael 
AI:Pelgren derde. Stellan Ben:Jtsson had zich teniggetrokken, zodat het maar 
een top 11 was. 

1984, Bratislava (Tsjechoslowakije) 
Marie Hrachova won in eigen lam de top 12 en Bettine Vriesekoop werd zeer 
verrassen:I tweede. Ze was net hersteld van de ziekte van Ffeiffer en kreeg 
pas drie weken voor de start van de top 12 toestemming van de NSF-arts am 
voluit te gaan trainen. 
Valentina Popova werd derde, Zsuzsa Olah (Hong) vierde, Fliura atlatova 
vijfde, Edit Urban zesde, Branka Batinic zevende, Marie L.:imblad achtste, 
Gabriella Szabo negende, Kirsten -Krüger tiende en Inna Kovalenko elfde. De 
Britse Karen Witt viel na vijf ron:len uit na slechts één winstpartij (op 
Szabo). 
Bij de heren won Jan-OVe Waldner zijn eerste top 12. Jindrich Pansky uit 
Tsjechoslowakije werd tweede en Mikael Appelcjren derde. Vierde was de Pool 
Arrlrzej Grubba en vijfde Erik Lindh. 

1985, Barcelona (Spanje) 
Het jaar van Bettine Vriesekoop (opnieuw, zie 1982). Ze won elf partijen en 
dus ongeslagen de top 12. Met acht winstpartijen werden Zsuzsa Olah, Marie 
Hrachova en Olga Nemes resp. 2e, 3e en 4e. Olga Nene; kwam dat jaar voor het 
eerst uit voor West-Mtslarrl. Bij de heren wist Arrlrzej Grubba de top 12 te 
winnen. Jindrich Pansky werd tweede en Mikael Appelgren derde. Vierde was 
Jacques Secretin en vijfde Jan-OVe Waldner. Desrrorrl [k)uglas was zesde, net 
evenveel winstpartijen als IlUil1Il'er twee (allen 7x winst). 

1986, Södertälje (Zweden) 
Bij de dames won Fliura atlatova, voor Olga Ne.mes en debutante Daniella 
Guergueltcheva uit atlgarije. Bettine Vriesekoop werd vijfde en de debute
rerrle Miriam IG.oppenburg tiende. Mirjam storrl op de Europese ranglijst 15e, 
maar kon deelnemen dankzij bevallingen van Popova en Antonian en de interna
tionaal gestopte L.:imblad. · 
Bij de heren won Jan-OVe Waldner zijn tweede top 12, voor Desrrorrl Ikxlglas en 
Erik Lindh. 

1987, Bazel (Zwitserlarrl) 
Weer een Nederlarrls conflict, ditmaal rorrl Mirjam IG.oppenburg. Gerard Bakker 
voelt zich gepasseerd arrrlat tijdens de Open Joegoslavische vader Jan IG.op
penburg aan herencoach Jan Vlieg gevraagd had Mirjam te coachen. Van een 
mug wordt een olifant gemaakt en Mirjam kan fluiten naar de top 12. 
Csilla Batorfi won de top 12, Edit Urban (Hong) werd tweede en Fliura 
atlatova derde. Bettine Vriesekoop legde beslag op de vierde plaats. 
Voor Desrrorrl Douglas was er eirrlelijk top 12 succes. Hij won, voor Jan-OVe 
Waldner en diens landgenoot Jörgen Persson. 

1988, Ljubljana .·(Joegoslavië) 
Bettine slaagde er niet in voor de derde keer de top 12 te winnen. De 
Russische Fliura atlataova won en Bettine Vriesekoop werd tweede. Olga 
Nesmes werd derde, Elena Kovtun uit Ruslarrl vierde en Renata Kasalova uit 
Tsjechoslowakije vijfde. Met vijf overwinningen werd Mirjam IG.oppenburg 
zevende. 
Jan-OVe Waldner won zijn derde top 12, yoor landgenoot Jörgen Persson en 

: Arrlrzej Grubba. 
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1989, Charleroi (België) 
Het · eirxie van het tijdperk Vriesekoop, maar zo we irnnià:lel.s weten niet voor 
larg. Mirjam Kloppenburg is rru de Nederlarrlse inbrerg en helaas iooet ze na 
zeven partijen opgeven. Ze won er twee van en werd elfde, anrlat Bulatova ook 
na zeven partijen opgaf en er toen pas één gewonnen had. Winnares werd Olga 
Nemes. Csilla Batorfi werd tweede en Daniela Guergueltcheva derde. 

· Bij de heren won Jan-OVe Waldner opnieuw ( 4e maal) • De Zweden heersten toch 
in België, want Lindh werd tweede en Persson derde. 

1990, Hannover (West-nritslarrl) 
F.en nieuwe toernooi opzet met twee poules van zes en daan1a. halve en hele 
finales. Mirjam Kloppenburg 'iNOrdt winnares van groep A en gaat door naar de 
halve finale. Daar treft ze Olga Nemes, waar ze van verliest. De strijd am 
de derde plaats verliest ze van Warg Xiaaming, de voor Frankrijk uitkamerrle 
Orinese. De arrlere halve finale was dus gewonnen door Gabriella Wirth. Deze 
18-jarige Hongaarse was als tweede invalster opgeroepen, vanwege ziekte van 
F.dit U:rban en een schorsing door de Russische borxi van Fliura Bulatova. 
Wirth kwam in de. finale en won in twee games van Olga Nemes. F.en zeer 
verrassende top· 12 winnares dus. 
De finale bij de heren ging tussen de Zweden Mikael Appelgren en Jan-OVe 
Waldner. Appelgren won in vier games. Andrzej Grubba werd derde door te 
winnen van de Zweed Jörgen Persson. 

1991, Den Bosch (Nederlarrl) 
? 

TQp 12 allertijden 
F.en paar jaar geleden presenteerde collega Ted v~d. Meer een top 12 aller
tijden. Hij had de deelnemers punten gegeven. Nunnner 1 ontving 12 punten, 
nr. 2 11, etc. Aldus is een rarglijst te maken. Ik heb geprobeerd die lijst 
bij te werken. Behoudens telfouten ziet die er zo uit: 
D:ures Heren 
1. Vriesekoop 111 1. SUrl:Jek 113 
2. Popova 84 2. Secretin 109 
3. Hannnersley 80 3. S. Bengtsson 104 
4. Alexarrlru 68 4. Orlowski 103 

Uhlikova-Vostova 68 5. Jonyer 85 
Nemes 68 6. Waldner 82 

7. Kishazi 64 7. I).:)uglas 81 
Magos 64 8. Grubba 69 

9. Hellman 61 9. Appelgren 65 
10. Hrachova 59 10. Stipancic 

Johan Heurter 

JUBILEUM STIPHOUT 

Op zaterdag 15 december was er een receptie 
t.g.v. het 25-jarig bestaan van de vereniging 
stiphout. Het was er ontzetterxi druk en een 
drietal sprekers sarden wat historische zaken 
op. Afdelirgsvoorzitter Rayirond Gradus noem:ie 
met name de organisatiekwaliteiten en de prima 
jeugdopvarg. Ook N.T.T.B.-voorzitter Paul 
Kcx:>pnan noem:ie de organisatie van de diverse 
evenerrenten en sprak de hoop uit dat t.t. v • 

. Stiphout dit ook in de toekomst zou bl~jven 
·doen. Verder merroreerde hij de prestaties van 
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de teams in de landelijke catp:!titie. Zowel Kocpnan als Gradus overtlardigden 
een wamoord. 
Namens de NKS mocht Ton Willems een drietal leden extra in het zonnetjé zet
ten. Frans van Os en Mick van Hcx:>f ontvingen de NKS-bondsspeld en Frans 
Geubbels werd lid van verdienste van de NKS. Als herinnering . schonk hij een 
warrlplaat met de namen van alle clubkampioenen. Met een daverende feestavom 
slcx:>t t.t.v. Stiphout de jubiletnnactiviteiten af. 

Johan Heurter 

NK TROOSTELOOS 

Gelukkig zijn de Nederlamse kampioenschappen geen voorl:xx:le vcx:>r de top 12. 
Slechts een handjevol toeschouwers togen op 15 en 16 december naar De 
Maaspoort in Den Bosch en dat zal begin februari beslist anders zijn. De 
kampioenen waren ,vcx:>rspelbaar. Bij de heren Paul Haldan en bij de dames 
Mirjam Hoanan-Kloppenburg. De Brabantse deelnemers kwam:m er, met uitzomer
ing van Emily Ncx:>r, niet aan te pas. De vcx:>r Tempo Team uitkomerrle Osse 
speelster kwam in de finale bij het damesenkel, won samen met Gerdie Keen 
het damesdubbel en verlcx:>r samen met Danny Heister de gemengd dubbelfinale 
van het duo Hooman/Bakker. Bij de dames kwam Patricia de Groot tot de halve 
finale waar ze in drie games werd uitgeschakeld dcx:>r Mirjam Hoanan-Kloppen
burg. Ellen Schers en Guus Hemriks werden in de kwartfinales uitgeschakeld 
en Esther Tanck had de pech dat ze al in de eerste rome tegen Mirjam 
Hooman-Kloppenburg moest uitkomen. 
Bij de heren kwam Rob 'I\lrk van t.t.v. Oki tot de kwartfinale, waar hij werd 
uitgeschakeld dcx:>r Paul Haldan. De overige Brabantse deelnemers sneuvelden 
al in de le of 2e rome. Het damesdubbel was dus vcx:>r Emily Ncx:>r en Gerdie 
Keen, die in de halve finale het Tilburgse duo Hemriks/Schers elimineerden. 
Ook Patricia de Groot kwam met Melissa Muller tot de halve finale, waar ze 
gestuit werden dcx:>r het duo Hooman/de Haas. 
De Tilburger Frank Boute bereikte met Danny Heister de finale van het heren
dubbel waar Trinko Keen en casper Mol te sterk was. De andere -Brabanders 
sneuvelden al in de le of 2e rome. 
In het gemengd dubbel kwam Emily Noor dus tot de finale en Rob 'I\lrk met 
Ellen Kortstee tot de kwartfinale. Ook Patricia de Groot bereikte met 
teangenoot Danny de Wilde de kwartfinale. 
Een magere Brabantse cx:>gst en een mager aantal toeschouwers. Januner vcx:>r de 
organisatie die toch een Nederlams topevenement in Den Bosch kon aanbieden. 

Johan Heurter 

FOLLOW-UP TAPTOE'J;'OERNOOI-KENNISMAKINGSCURSUS 

In de kerstvakantie hebben verschilleme Brabantse verenigingen weer mee
gewerkt aan het jaarlijkse Taptoetoemooi. Duizemen kimeren hebben één dag 
lang kennisgemaakt met de tafeltennissport. Om zo'n Taptoe-dag vcx:>r zowel de 
kimeren als de verenigingen een leuk vervolg te laten krijgen bestaat de 
100gelijkheid follow-up aktiviteiten te organiseren. Op 8 december bestom in 
Geldrop de toogelijkheid kennis te maken met een vcx:>rbeeld van zo'n aktivi
teit: een kennismakingskursus. 

Aan de volop aanwezige belangstellemen werd het dagprogramma uitgelegd. De 
organisatoren hadden al een prima verzo:rgd .concept van de lessenserie ge
reed. Aan de hand van dat boekje hebben we verschilleme lesomerdelen be-

-_keken en zelf uitgeprobeerd. Doordat in de vcx:>rbereidingen en de vaak uit-



voerige deroc>nstraties veel tijd gin:J zitten (en niet te vei:geten in de vaak 
nogal technisdle discussies die op de voo:rbeel.den volgden), nam dit c;>rrler
deel de hele cx:::hterrl in beslag. 

Na de uitstekerrl verzorgde lunch kregen we een 'echt' voo:rbeel.d te zien. Via 
een samenwerkirXJsve:rbarxi met de plaatselijke voetbalverenigin:J· was het nD

gelijk een voorl:>eeld-'training' te zien van een groep echte beginners. 

Na een afsluiterrle discussie kon iedereen weer huiswaarts. Ik denk dat alle 
aanwezigen tcx:::h minimaal wel enkele nieuwe din:Jen hebben opgestoken, die in 
de vei:volgaktiviteiten van het Taptoetoernooi, of bij elke willekeurige be
ginnersgroep, gebruikt kunnen worden. 

Tenslotte wil ik de gastherenj-vrouwen van de ontvangende vereniging en na
tuurlijk de organisatoren van deze minikursus bedanken. 

Rens Dam, Vice Versa' 51. 

(Alle verenigingen die het Taptoe-toernooi helpen organiseren hebben de ken
nismakingskursu toegezonden gekregen. Mochten andere verenigingen ook in
teresse hebben, dan kunnen ze infonreren bij 'Iheo Rieken, afdeling Kadei:vor
min;J en Sportontwikkeling van het BoOOsbureau.) 

21E -MAASLANDTEAMTOERNOOI 

Op 22 en 23 december j .1. organiseerde O.T.T.C./CI'-Holland alweer voor de 
21e keer haar nationale teamtoernooi. Het is vertleugend dat net in het 
seizoen dat onze vereniging haar gouden jubileum viert het toernooi een 
goede bezetting had. Met 80 teams bij de jeugd en 94 teams bij de senioren 
waren dit samen 51 teams meer dan in 1989. Bovendien was het toernooi sterk 
bezet. In de heren A/B klasse hadden niet minder dan 16 teams ingeschreven. 
Sanen goed voor 12 A spelers. Bovendien kon er dit jaar bij de dames weer in 
2 klassen gespeeld worden. 
Bij de heren A/B klasse stonden in de halve finale tegenover elkaar 
O.T.T.C./CI'-Holland en Avanti. 
William cuypers en gastspeler P. v.d. Boogaart (Red Stars) waren hierin 
kansloos. Met 3-0 plaatste Avanti zich voor de finale. In de 2e halve finale 
was J.C.V. duidelijk sterker dan Never Despair. Gert Jan v.d. Braak en 
Jeroen v.d. Wiel waren een maatje te klein. 
In de finale liet Avanti met goed spel zien- dat zij niet voor niets als 
eerste stonden geplaatst. Het was alleen Jos Vertlulst die in de eerste wed
strijd Mecyn de Bruin versloeg met 21-14 en 21-19. Hann Nelissen had J.C.V. 
op een 2-0 voorspron;J kunnen zetten, maar verloor nipt met 21-18, 19-21 en 
21-18 van Marc de Boer. In de 3 volgende wedstrijden was J.C.V. kansloos en 
ging de winst naar Avanti. 
Bij de dames deed ZTIC wat van haar verwacht werd. In de finale kon alleen 
Petra staps van I.lltojTrib. wat tegenstand bieden en won dan ook haar beide 
partijen van resp. M. v.d. Aar en c. Bonsen. Meerdere steken liet ZTIC niet 
vallen. 
F.en schaduwplekje op het toernooi was iets waar de organisatoren geen debet 
aan hadden. Namelijk aan het feit dat in de laatste week alsnog een trai
ningsweekend georganiseerd werd door de landelijke topsportccmnissie. Hier
door moesten een 5-tal (een dame-vier heren) op het laatste nv:ment nog af
zeggen. Gelukkig zijn de organisatoren er in geslaagd deze open;Jevallen 
plaatsen op te vullen al dan niet in samenwerkirXJ met de verenigingen. 
Bij de j"eugd kwam ook dit jaar Red stars weer sterk voor de dag. Zowel bij 
de jon;Jens als bij de meisjes wisten zij de eerste plaats voor zich op te 
eisen. Bij de meisjes versloeg Red stars Avanti met 3-2. Bij de jon;Jens was 
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Budilia met gastspeler A. Heil van Never Despair de· 1:egenst:amer. Hier 'W01l 

het· Venrayse team ook met 3-2. 
De Brabantse verenigingen hebben het op dit sterk toernooi goed gedaan. In 
sorranige finales was het een Brabants orrle:ronsje. J.E.E.P. en T.T.C.V.jNedlin 
waren in staat er zelfs een verenigingsfinale van te maken. 
Het o:rganiseren:le O.T.T.C./CT-Hollarrl had ook nog een succesje. In de G/H 

· klasse behaalden I.eo Noor en Kees van Elst· een tweede plaats. Boverrlien 
behaalden zij bij de senioren de verenigingsprijs. Bij de jeugd was deze 
voor Red stars. 

De totale uitslagen zien er als volgt uit: 

~ 

Meisjes 

Jongens 1 

Jongens 2 

Jongens 3 

Jongens 4 

Senioren 

Dames 1 

Heren AB 

Heren C 

Heren D 

Heren E 

Heren F 

Heren GH 

1. Red Stars 
2. Avanti 
1. Red Stars 
2. Budilia 
i. Vice Versa' 51 
2. Avanti 
1. Waalwijk 
2. Budilia 
1. T. V.O. 
2. St.H.TSB 

1. Z.T.T.C. 
2 • IlltojTrib. 
1. Avanti 
2. J.C.V. 
1. Tl'CV /Nedl. 
2 • Tl'CV /Nedl. 
1. JEEP 
2. JEEP 
1. T.T.C.E. 
2. Meppers 
1. Nieuwenhagen 
2. Red Stars 
1. N.T.T.V. 
2 • OITC/CT-Hol. 

(D. Poels-s. Tamlow) 3-2 
(G. en o. v.d. Voort) 
(P. Zwiers-M. vd Ruyt) 3-2 
(N. Brons-A. Heil) 
(B. Veenstra-0. Coenen) 3-0 
(A.stikkeldnnn-P.vd Poel) 
(J. Bogers-D. vd Hoorn) 3-0 
(J. I.Doymans-M. Visscher) 
(A. Weys-R. Jurawan) 3-2 
(S. Jhagru-T. v. Nobelen) 

(M. v.d. Aar- c. Bonsen) 3-2 
(P. staps-E. v. Deurzen) 
(M. vd Bruin-M. de Boer) 4-1 
(J. Verhulst-H. Nelissen) 
(E.Creemers-M.v.Grinsven) 4-1 

,(M. v. Eyk-H. Ceelen) 
(H. Beks-F. Dankers) 4-1 
(M. v. Berkel-R.vd Schoot) 
(G. v. IX>ngen-E. v. Dijk) 3-1 
(R. Moosdijk-P.vd :Boogaart) 
(P. Nit-H. Siegert) 3-0 
(J. Achten-M. vd Tillaart) 
(A. Srnits-J. Smits) 3-1 
(L. Noor-K •. v. Elst) 

Verenigin;ç?rijzen 
Jeugd: 1 Red Stars 

2 Budilia 

Senioren: 

3 Avanti 
4/5 OITC/CT-Hol. 

St.H.TSB 

1 OITC/CT-Hol. 
2 T.T.T.C. 
3/5 J.E.E.P. 

Tl'CV /Nedl. 
ZTIC 

9 punten 
9 punten Na loting 
8 punten 
7 punten 
7 punten 

11 punten 
9 punten 
8 punten 
8 punten 
8 punten 

Nico van Erp (O.T.T.C./CT-Hollarrl) 
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EVENEMENTENKALENDER 

za 26-1 'Ihree Ball Nationale Jeugdmeerkampen 1/8 finales te Rotterdam 
zo 27-1 'Ihree Ball Nationale Jeugdmeerkampen 1/8 finales te Rotterdam 

·zo 27-1 Open Rooise Kanpioenschawen te Sint-oedenrcxie 
zo 27-1 Nationale A en B meerkampen 1/8 finales senioren 
vr 1-2 Top 12 senioren te Den Bosch 
za 2-2 Top 12 senioren te Den Bosch 
zo 3-2 Top 12 senioren te Den Bosch 
za 16-2 C/D meerkampen jeugd le rorrle 
za 23-2 Ranglijst c-toemooi 3 te Malden jeugd c + welpen D 
zo 24-2 Ranglijst B-toemooi 3 te Malden jeugd B 
za 2-3 west-Brabantse kampioenschawen te OUdenbosch jeugd 
za 2-3 Oostdam top 10 te Enschede senioren 
zo 3-3 Oostdam top 10 te Enschede senioren 
zo 3-3 West-BraJ:?antse kampioenschawen te OUdenbosch senioren 
zo 3-3 Regionale Vughtse kampioenschawen te Vught 
zo 10-3 'Ihree Ball Nationale Jeugdmeerkampen \finales te Vught 
zo 17-3 Nationale B-meerkampen \finales 
zo 24-3 Ranglijst A-toemooi 2 te Baarlo jeugd A 
zo 24-3 2e rorrle Seniorernneerkampen heren E/H 
zo 24-3 le rorrle Seniorernneerkampen dames A/D en heren A/D 
zo 7-4 Open Geldropse kampioenschappen te Geldrop 
zo 7-4 'Ihree Ball Nationale Jeugdmeerkampen ~finales te Rotterdam 
za 20-4 Sportdag N.I.S. te Oosterhout, aangebcx:ien door 50-jarige afdeling 

Brabant 
za 20-4 Nederlarrlse kampioenschawen jeugd B +welpen D te Hellrorrl 
zo 21-4 Nederlarrlse kampioenschappen jeugd A te Hellrorrl 
za 27-4 Receptie n.a.v. 50-jarig bestaan afdeling Brabant te Ooster:hout 
zo 28-4 Nationale B-meerkampen ~finales 

NIEUWS IN 'T KORT 

In 1990 hebben drie Brabantse tafeltennisverenigingen zichzelf opgeheven. 
Dat waren het Hellrorrlse Fair Play en t.t. v. Vios uit Hoogeloon rorrl de 
zomer-vakantie en aan het eirrle van dit jaar ttc Erp. 

Het Nederlarrlse team heeft in de degradatiepoUle van de Europese superliga ) 
gewonnen van Tsjechoslowakije. In Usti-nad-labe.m wonnen Paul Haldan, Mirjam 
Hooman-Kloppenburg en Trinko Keen met 5-2. 

Elke vereniging met een kantine waar muziek ten gehore gebracht wordt 
(radio, tv, cassette, cx:l etc.) is verplicht om muziekauteursrechten te 
betalen. Er moet eerst toestemming gevraagd Worden bij de Buma en dan een 
bepaald bedrag per jaar betaald worden. Dat ligt zo tussen de 400 en 500 
gulden. IX>or de Buma worden regelmatig steekproefsgewijs controles uitge
voerd, waart>ij de kans bestaat dat alsnog een navordering wordt opgelegd. 
Het adres voor meer info:rmatie: Buma/Stemrahuis, Postbus 725, 1180 AS 
Amstelveen. Tel. 020 - 5407911. 

De oudste competitiespeler van Nederlarrl, de 75-jarige Co Schoon van t.t.v. 
Kadans uit Best, heeft besloten te stoppen met actief tafeltennissen. De 
najaarscompetitie van 1990 is zijn laatste geweest. 

Op zondag 7 april zijn de Open Geldropse_ tafeltenniskampioenschappen. Meer 
_ inlichtingen en insc.hrijffonnulieren zijn te krijgen bij Max van Lieshout, 

12JZV 



Adm. Byrdstraat 35, 5655 HA Geldrop, tel. 040 - 857490. 

LANDELIJKE COMPETITIE 

Zoals in de vorige Mixed beloofd, nu een overzicht van de prestaties van de 
Brabantse teams in de larxielijke klassen. Allereerst de jeugd. Daar vimt na 
de eerste ~titie geen degradatie plaats, alleen eventueel promotie. r::at 
komt door de kampioensklasse in de tweede ~titie. 

Meisjes: 
Helaas zullen er in de kampioensklasse geen Brabantse teams uitkomen, arrdat 
de drie vertegenwoordigers in de A-klasse er niet in geslaagd zijn bij de 
eerste twee te ein:ligen. 

A-klasse 
Vice Versa'51 werd, met 47 punten Uit 10 wedstrijden derde, Tanaka met 25 uit 
8 laatste, evenals Hotak'68. Zij haalden uit 10 wedstrijden slechts 33 
punten. 

B-klasse 
Besbo-Irene werd kampioen met 77 punten uit 10 wedstrijden en prorroveert 
naar de A-klasse. Veldhoven werd met 36 punten vijfde en '!he Back Hands met 
29 punten laatste. 

C-klasse 
Drie Brabantse teams legden beslag ·op een tweede plaats. Never Despair met 
72 punten, Een en 'IWintig met 68 punten en Stiphout met 59 punten. Derde 
plaatsen waren er voor Vice Versa'51 2 met 59 punten en Vice Versa 151 3 met 
42 punten. Een vierde plaats was weggelegd voor de teams van Unicum met 42 
punten en Het Markiezaat met 37 punten. Vijfde werden A.T.T.C. '77 met 33 
punten en Veldhoven 2 met 32 punten. Voor Budilia tenslotte was er een zesde 
plaats met 27 punten. 

Jomens: 

A-klasse 
Oki (Eindhoven) werd overtuigerrl kampioen met 72 punten uit 10 wedstrijden 
en mag dus in de kampioensklasse gaan strijden om de Nederlandse titel. 
Hotak'68 legde beslag op een derde plaats met 43 punten en Belcnnn werd met 
44 punten vijfde. · 

B-klasse 
'Ihe Back Hands en TI'CV/Nedlin werden kampioen met resp. 73 en 71 punten en 
prorroveren naar de A-klasse. Voor Never Despair en Veldhoven waren er tweede 
plaatsen met 63 en 60 punten. Hotak'68 2 met 53 punten en OKI 2 met 41 
punten werden vierde. Besbo-Irene werd met 24 punten laatste. 

C-klasse 
Tanaka werd met 74 punten kampioen en prorroveert naar de B-klasse. '!Weede 
plaatsen waren er voor TI'CV/Nedlin 2 en Elshout met resp. 67 en 62 punten. 
Een derde plaats was er voor de teams van Budilia en Het Markiezaat met 61 
en 55 punten. Vijfde werden Veldhoven 2 met 42 punten en Never Despair 2 met 
29 punten en Hotak' 68 3 en Belcnnn 2 werden laatste met 25 en. 9 punten. 

r::ames: 

Eredivisie 
De dames van Besbo-Irene veroverden de heifsttitel met 71 punten. Helaas de-
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gradeerden de dames van Hotak'68. Zij werden met 25 ~ laatste. 

le divisie 
Illto wist zich middels een vierde plaats met J8 punten te harxJhaven, maar 
Veldhoven degradeert, zij werden met 26 punten vijfde. 

·2e divisie 
Beslx>-Irene 2 legde met 49 punten beslag op een derde plaats. Stiphout en 
J.c.v. werden resp. vijfde en zesde met J5 en 27 punten en degraderen beide 
naar de Je divisie. 

Je divisie 
Belcrum en 'Ihe Back Hands streden in dezelfde poule an de titel. Beide teams 
haalden 67 punten en toen rooest er gekeken worden naar het onderling resul
taat. Dat was in het voordeel van Belcrum, dus prcm::>tie naar de 2e divisie. 
Voor 'Ihe Back Hands restte de tweede plaats. Ook de twee Eirrlhovense teams 
van Oki werden tweede, met resp. 56 en 55 punten. Derde plaatsen waren er 
voor Red Star' 58 :rpet 58 punten en P.J. S. met 49 punten. J. c. V. J werd met J8 
punten vierde. De teams van Hotak 168 2, Het Markiezaat en J.C.V. 2 degrade
ren naar de 4e divisie. Zij werden resp. Se, 6e en 6e met 26, 25 en Jl 
punten. 

4e divisie 
Never Despair en Budilia werden kanpioen. Never Despair met 72 punten en 
Budilia met 68 punten. Zij prom:weren naar de derde divisie. Een tweede 
plaats was er voor Hotak' 68 J met 59 punten en Veldhoven 2 met 52 punten. 
Derde werden A.T.T.C. 177 met 65 punten en Smash'70 met 59 punten. Vijfde 
werden Always fair en P.J .s. 2 met resp. 44 en J5 punten. De dames van 
A.T.T.C. '77 2 degraderen met J9 punten naar de afdeling. 

Heren: 

le divisie 
J.c.v. werd kanpioen met 7J punten en prom:weert naar de eredivisie. 
T.T.C.V.jNedlin wist zich op het nippertje te redden. Met 27 punten uit 10 
wedstrijden werden zij vijfde en dankzij de uitbreiding van de ereidivisie 
naar acht teams blijven zij behouden voor de le divisie. 

2e divisie 
OKI uit Eirrlhoven werd kanpioen met 80 punten en prom:weert naar de eredi
visie. Beslx>-Irene en T.C.S. werden tweede, beide met 56 punten. Een vierde 
plaats was er voor J.c.v. 2 met 44 punten. Veldhoven werd met J5 punten 
vijfde en neet nog een degradatiewedstrijd spelen. Voor Hotak'68 is de 2e 
divisie ten einde. Zij degraderen naar de Je divisie door een zesde plaats 
met J4 punten. 

Je divisie 
OKI J en Never Despair werden met resp. 6J en 62 punten kanpioen. Beide 
teams prom:weren naar de 2e divisie. Voor OKI 2 en Besbo-Irene 2 waren er 
tweede plaatsen met resp. 68 en 59 punten. Een vierde plaats was er voor 
Iuto met 47 punten. Besbo-Irene J en stiphout werden met resp. J5 en Jl 
punten laatste en degraderen naar de 4e divisie. 

4e divisie 
Belcrum, Veldhoven 2, Renata en Never Despair 2 werden kanpioen met resp. 
85, 85, 81 en 72 punten. Allen prcm:weren naar de derde divisie. Voor 
Veldhoven J was er met 51 punten een tweede plaats. Derde plaatsen waren er 
voor Vaikenswaard met 59 en O.T.T.C./cr· Holland met 52 punten. Bergeijk, 
Belcrum 2 en T.T.C.V.jNedlin 2 werden met resp. 51, 46 en 41 punten vierde. 

: Vice Versa' 64, Valkenswaard 2 en Hotak' 68 2 werden met JJ, 20 en 17 punten 

14 J(lF 

= 



allen laatste. Deze teams iooeten terug naar de afdeling. 

UIT DE CLUBBLADEN 

· lang hebben de leden van t.t.v. Besbo-Irene uit Tilburg niet naar een nieuwe 
voorzitter hoeven zoeken. Wint Schuunnan stopt op 1 januari 1992 en zal dan 
opgevolgd worden door Piet Ge.boers, nanenteel adjunct-directeur van de 
Dienst Scx::iale Werkvoorziening, maar hij maakt in februari 1992 gebnrlk van 
de vur-regeling zodat hij alle tijd krijgt voor Besbo-Irene. Maar er ver
arrlert meer in het bestuur bij de Tilburgse vereniging. Pennin:Jrreeste Ger 
Ge.rtsen legt, na een half jaar, zijn functie neer en wordt opgevolgd door 
Peter van Oosterhout. Technische man Jan van Unen is per 1 januari opgevolgd 
door Vincent van Kuijck en wedstrijdsecretaris jeugd Frans Becx heeft ook _ 
zijn functie neergelegd. Zijn opvolger is nog niet bekerrl. 

De leden van t.t. v. Veldhoven hebben deel kunnen nemen aan een surprisetoer
nooi. Vooral de jeugd had belangstelling en werd verrast met stuiterballen, 
pepernoten die bij de stand werden opgeteld en halverwege een game werd de 
stand plotseling ongedraaid. F.en echte surprise dus. 

Het clubblad van t.t.v. Kadans uit Best staat in het teken van de onlangs 
gehouden Bestse kanpioenschappen. De winnaar in de A-poule werd Ronald v.d. 
Bragt. 

In "Smashparade", het clubblad van t.t.v. Het Markiezaat uit Bergen op Zoom, 
staat elke maarrl een chinese wijsheid, getekend door Roko. Soms is het een 
spreuk, soms een wens en soms een vraag. Zoals deze: Welke bomen hebben geen 
woltels en kunnen ook niet gloeien? Oplossing: spoorwegbomen. 

In april heeft t.t.v. Tanaka 10 jaar een eigen home. Sinds die tijd is er 
weinig orxierhoud nodig geweest, maar in december is de ontmoetingsruimte 
opgeknapt. Zo hebben de wanden aan het eirxie van het vorige jaar een 
frisse, vrolijke kleur gekregen. 

T.T.V. T.C.S. uit Steenbergen is verhuisd. Tijdelijk weliswaar, maar 
tijdelijk kan best eens langer zijn dan bedoeld. De nieuwbouw moet nog 
beginnen, maar als alles goed is staat de nieuwe zaal er over een half jaar. 
over de vloer moet nog gevochten worden. Wordt het hout (de wens van T.C.S.) 
of wordt het kunststof (advies N.S.F.)? 

Bij t.t.v. O.T.T.C./cr Hollarrl uit Oss hebben de afgelopen twee maarxien 35 
basisschoolleerlingen via "schoolsport" kennis gemaakt met de beginselen van 
de tafel tennissport. Nu maar hopen dat het enthousiasme is overgeslagen en 
er een aantal nieuwe leden aan worden overgehouden. 

Bij t.t.v. J.C.V. te VUght hebben ze een biertapwedstrijd georganiseerd. Uit 
de regels blijkt dat er veel meer bij komt kijken dan alleen een goed glas 
bier tappen. Het bierviltje is net zo belangrijk. Hoe wordt dat neergelegd 
en bij wie. F.en leuk idee voor arxiere verenigingen? 

De voorzitter van t.t.v. J.E.E.P. te VUght gaat in op de vanzelfsprekerrlheid 
van een aantal zaken. Voor vele leden is het vanzelfsprekerxi dat de corrpe
titie goed loopt, de jeugd begeleid wordt, er training gegeven wordt, er 
vergaderingen gehouden worden, toernooien en arxiere evenementen georgani
seerd worden, etc. Alleen alles gebeurt door een kleine groep mensen. En 
daar moet nodig verandering in komen. Bij · de meeste arxiere tafeltennisver
enigingen zal het echter niet arxiers zijn~ 
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Bij t.t.v. Never Despair was er onenigheid over de teamsamen.stellingen. De 
T.C~ is ontzetterxi deroocratisch te werk gegaan en volgens de voo~itter 
misschien wel te deoocratisch. Hij stelt dat het cllll:iJelarg voorop dient te 
staan en niet het persoonlijk belarg. Misschien kost dit koppen, maar op den 
duur zullen de problemen bij de teamsamenstellingen afnemen. over deze 
stelling wil hij best via het clubblad discussiëren. We blijven de djscussie 
·volgen. 

Tafeltennis is bij uitstek gesdtlkt an door sportgeharrlicapten beoefent te 
worden. rat kan natuurlijk apart, maar ook geïntegreerd. In Veghel is dat nu 
gerealiseerd. De 10 tafeltennisserxie leden van de L.G.S.V., Licharrel.ijk 
Gehan:licapten Sportvereniging Veghel, zijn ook lid van t.t.v. T.T.C.V./Ned
lin. Getrain:i wordt er op dinsdagavorrl en via "Intel:game" worden de overige 
leden opgeroepen ook eens te kanen, zodat er geïntegreerd getrain:i kan 
worden. 

"Kluts", het clubblad van t.t.v. Stiphout uit Helmorrl, heeft in de openbare 
bibliotheek gezotjlt wat er te vin:ien is over tafeltermis. Het zijn acht 
werkjes, van tamelijk recente datum, die voor het vel:beteren van het 
spelpeil als orrlerwerp hebben. 

In OUdenbosch maakt t.t.v. Vice Versa'51 zich op voor de viering van het 
40-jarig bestaan. In het kader hiervan organiseert deze vereniging de West
Brabantse kampioenschappen en an deelnarre van de eigen leden te stimuleren 
hoeven ze bij inschrijving in twee enkelklassen er maar één te betalen. 

Ook t.t. v. Hotak'68 uit Hoogemeide denkt al aan het jubilemn, al is dat pas 
over twee jaar. Er is nu al een jubileum:xmnisie in het leven geroepen an 
het 25-jarig bestaansfeest te gaan organiseren. 

De voorzitter van t.t.v. Waalwijk, Nico de Kwaasteniet, gaat een cursus 
Marketing volgen. rat doet hij geheel en al ten behoeve van de vereniging. 
Misschien een idee voor arrlere voorzitters. 

T.T.V. OKI uit Eimhoven is ontzetterxi blij met de promotie van haar .eerste 
herenteam. Het sponso:rbedrag is namelijk g~d aan het niveau waarop het 
eerste team acteert. De promotie naar de eerste divisie scheelt de Eimho
vense vereniging 5.000 gulden in positieve zin! En promotie naar de ere
divisie levert nog meer op. Zet hem op mannen. 

----
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