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TELEFOON 04928 - 2017 

Jaargang 40 nummer 4 mei 1991 

VAN DE REDAKTIE 

Tafel tennis stond de afgelopen maand in de belëln3"stelling, al hadden de 
media meer oog voor het negatieve dan voor het positieve. De dames Hoornan en 

~ Vriesekoop speelden het klaar am de positieve uitstraling van de top 12 in 
één week WK-tafeltennis totaal te vernietigen. Ik kon het dan ook niet laten 
hier een connnentaar over te schrijven (zie verderop in deze Mixed). 
Dicht bij huis was er wel allerlei positief nieuws over tafeltennis. De 
dames van Besbo-Irene uit Tilburg werden kalrpioen van Nederland. Proficiat! 
Verder stond de maand april in het teken van het 50-jarig bestaan van de 
NTIB-afdeling Brabant. F.en schitterend toernooi voor 50 plussers, _ 
gecombineerd met een sportdag voor de NIS en de officiële festiviteiten 
zoals receptie en feestavond vonrd.en het sluitstuk van de jubilelilllViering. 
In deze Mixed leest u er alles over en de foto's geven u hopelijk een indruk 
van hoe het geweest is. Tot volgende maand. 

Johan Heurter 
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HET JUBILEUMFEEST 

Zaterdag 27 april was het dan zover: het jubileumfeest van onze 50-jarige 
afdeling. In CUltureel Centrum De Bussel in Oosterhout waren de meeste 
bestuursleden al om half vijf aanwezig om zich te prepareren voor de 
receptie. Het feestcomité, bestaande uit Rien van '!hoor, Ton Jongenelen, 
Peter van Iersel en '!hom de Jonge, was nog veel eerder in de weer om alles 
tot in de puntjes voor te bereiden. Wat kon er deze dag nog misgaan? Na twee 
jaar voorbereiding kon en :rocx::h.t er niets aan het toeval worden overgelaten. 
Alleen er ontbrak een bestuurslid. Kwart voor vijf, nog steeds ontbrak er 
een bestuurslid. Hij komt toch wel op tijd? En ja hoor, als laatste, maar 
nog voor vijven, stapte de benjamin van het AB De Bussel binnen: Raymond 
Gradus, de voorzitter. De receptie kon beginnen. Na een aarzelend begin, 
stroonrle de zaal al snel vol met vele belangstellenden. Andere afdelingen, 
andere sportbonden, de gemeente Oostemout en vele verenigingen kwamen langs 
het bestuur om hen te feliciteren met het jubileum. Natuurlijk waren er ook 
sprekers. Ton van Happen :rocx::h.t de spits afbijten, namens het hoofdbestuur. 
Hij kon meteen beginnen met een aantal verontschuldigingen, want hij was het 
enige aanwezige HB-lid. De rest had verplichtingen elders. Hij was blij, hoe 
kan het ook anders, weer in Brabant te zijn, zeker gezien zijn relatie met 
de afdeling in het verleden. Hij bracht een nieuwe vlag mee, maar bij de 
onthulling stond daar als naam afdeling Noord-Brabant. Dat is niet goed, het 
moet gewoon, simpel BRABl\NI' zijn. Aangezien het logo ook niet zo geweldig 
overkomt is het misschien een idee om een nieuwe te vragen, maar dan wel 
eentje naar ons ontwerp. 
Namens de NKS sprak Ton Willems enige woorden. Hij onderstreepte nog eens 
dat de relatie tussen de afdeling Brabant en de NKS goed is. 
Jaap Klok was de volgende spreker. Hij kwam als voorzitter van de Brabantse 
Sport overleg en maakte van de gelegenheid gebruik om wat propaganda te 
maken voor zijn organisatie. De NITB afdeling Brabant is nog geen lid van 
dit overkoepelende sportorgaan in Brabant, maar wel aspirant-lid. 
De gemeente OOSte:rhout had wethouder Jan Schoernnakers afgevaardigd. Hij 
heeft onder andere sportzaken in zijn portefeuille, vandaar. Hij maakte 
melding van een rare situatie die wij ook reeds onderkend hadden. In 
Ooste:rhout zijn twee grote tafeltennisverenigingen, namelijk ttv oostemout 
en ttv Arkendonk, en beide zijn niet aangesloten bij de N'ITB. En in die 
plaats gaan wij ons jubileum vieren. Ra, ra hoe kan dat? Gelukkig gaf de 
heer Schoernnakers het antwoord: in Ooste:rhout zetelt het abrahamcomité. 
Vandaar dat het jubileumcomité contact had gezcx:::ht met dit comité (en niet 
andersom meneer de wethouder) en de jubileumviering in Ooste:rhout 
plaatsvond. 
Aan het einde van de receptie vroa:J Hans v.d. Bruggen van Never Despair nog 
het woord. Hij was blij dat er nog steeds mensen zijn die het werk in een 
afdelingsbestuur op zich willen nemen. Namens de Brabantse 
tafeltennisverenigingen feliciteerde hij het AB met dit jubileum. 
Om kwart over zeven precies trok het AB zich terug om de inwendige mens te 
versterken en vele vertegenwoordigers van de verenigingen deden hetzelfde, 
om met een volle maag te gaan genieten van het feestprogramma. De muzikale 
omlijsting kwam van '!he Crabtown 'Ihree, zoals de naam al zegt een trio. 
Ook nu weer sprekers. Allereerst '!hom de Jonge. Namens het feestcomité 
maakte hij het programma van de avond bekend en gaf meteen een terugblik op 
de andere activiteiten die al georganiseerd waren en de voorbereidingen op 
dit feest. Zo was er een verkeerde datum afgesproken, namelijk zaterdag 7 
april. Iaat nu niemand in de gaten hebben dat 7 april op een zondag viel. 
Toen dat eindelijk achterhaald was, moesten de reeds getekende contracten 
veranderd worden en de nieuwe datum werd dus 27 april. En dat was een 
zaterdag. 
Na '!hom was Raymond Gradus aan de beurt met zijn feestrede. Een citaat 
hieruit: "De NITB-afdeling Brabant en haar verenigingen hebben een eigen 





plaats venvo:rven binnen het Itlël.atschappelijk leven in Brabant en de 
sportwereld in het bijzonder. overigens is dat niet altijd even gemakkelijk 
geweest. Imrcers enerzijds, als een van de kleinere sporten, is het moeilijk 
om tegen grotere sporten op te boksen, anderzijds zijn er nog steeds velen, 
echter gelukkig steeds minder, die tafeltennis, zelfs op een hoog niveau, 
beschouwen als een spel en niet als een sport. U en ik weten echter wel 
beter! De top 12 in Den Bosch vonnt hiervan een bewijs. overigens een aardig 
detail is dat Den Bosch ook de plaats was waar destijds de boom NITB
Brabant, met irnniddels haar Vert:akk.Î.n3'en over heel Brabant, wortel schoot. 
Het moet de planters van destijds voldoenin;J geven dat hij in deze 
aprilltlél.and zo mooi in bloei staat. overigens is er nog wel steeds aandacht 
ncxlig om haar vruchten voor een breed publiek toegankelijk te Itlél.ken. In dit 
verband zou ik willen pleiten voor initiatieven om de tafeltennissport 
publieksvriendelijker te Itlél.ken. Ik heb begrepen dat hierover ook tijdens het 
I'ITF-congres, wat op dit moment in Japan plaatsvindt, wordt gesproken. Ik 
denk dat het groter Itlél.ken van de bal en iets ophogen van het net suggesties 
zijn die we terdege moeten overwegen." 
Zo, een heel citaat, Itlël.ar hij zegt hierin nogal wat. Vooral in de laatste 
regels. F.en grotere bal en een hoger net. Misschien ook een groter batje en 
een grotere tafel en als we alles nog wat groter Itlél.ken lijken we zelfs op 
het echte tennis. Of dit nu de oplossing is weet ik niet. Misschien is 
spelen met een fluoriserende bal wel helemaal van deze tijd. Daar kikt de 
jeugd op en dan met discodreunen op de achtergrond. Maar we dwalen af. Terug 
naar het feest. 
Nog een kort citaat uit de rede van Raymond: "De sporter _van vandaag de dag 
vraagt een goed uitgeruste sportaa::o.rrnoodatie met douches en vraagt om 
deskundig kader." Ik zag de bestuursleden van m'n eigen vereniging elkaar al 
aankijken. Douches, we zijn er wel voor, Itlél.ar waar moeten we die nu weer 
plaatsen. Als het regent kun je buiten douchen, Itlél.ar dat is nu ook weer niet 
de ideale oplossing. Deskundig kader. Ja, wie van onze vereniging kan ik nu 
echt deskundig noemen. Tcx::h eens infonneren hoe het bij verenigingen in de 
buurt zit. 
Verder ging Raymond nog in op de veranderingen die het Hoofdbestuur heeft 
doorgevoerd en nog verder wil doo:rvoeren om tenslotte te eidigen bij het 
feestcomité. Ria Elshof werd erbij gehaald om aan Rien, 'Ibn, Peter en '!hom 
een paar goede klassen wijn uit te reiken voor al het werk wat ze gedaan 
hebben. 
Hierna volgde de aanbieding van het cadeau. F.en tafel werd binnengereden met 
daarop een carrputer met toebehoren, allemaal voor de NIS. Uiteraard waren 
deze mensen dolgelukkig met dit cadeau. 
Het officiële gedeelte was nu achter de :rug en vanaf nu, negen uur, konden 
we aantreden voor het hapjesbuffet. Het zag er schitterend uit en smaakte 
verrukkelijk. Hulde voor de makers. 
Voor de vrolijke noot zorgde om tien uur cabaret Cees Hoosemans uit Breda. 
F.en aantal markante aanwezigen werden voor het voetlicht gehaald en heel 
leuk getypeerd. F.en voo:rbeeld van een leuk stukje (eigenlijk was alles wel 
leuk, Itlël.ar m'n geheugen is niet van onbeperkte omvang) • Speciaal voor Ria 
Elshof moest bij een leuk boeket bloemen samenstellen. Aangezien hij er net 
een had weggegeven aan Hetty uit Heeze, deden we dit muzikaal met 24 rozen 
van '!bon Hennans. Maar hij wilde ze toch wel gaan kopen. Hij naar de 
goedkoopste bloemenzaak in Breda: Jack Hennans. Bleken die rozen toch nog 
Itlél.ar even f 1,25 per stuk te kosten. Dat was natuurlijk veel te duur. 'Ibn 
Jongenelen zag hem al aankomen. Nee, het liedje werd gewijzigd in "een stuk 
of acht Margrieten" en Ria kreeg ook daadwerkelijk een stuk of acht 
Margrieten. Geen bloemen, Itlël.ar acht tijdschriften dus. En zo was er nog veel 
iooer om te lachen. Zoals die anekdote in de jubileununixed in het stukje van 
Nico van Erp. Cees Hoosernans Itlël.akte er dankbaar gebruik van, Itlël.ar de daar 
weggelaten namen vulde hij uiteraard wel in. Kortom, een erg leuk half uur 
(bijna drie kwartier zelfs) . 
Hierna ging het hapjesbuffet weer open, evenals de bar en kon het echte 



feest begirmen. De :ruim 200 aanwezigen vermaakten zic:h en er werd nog volop 
gedanst (al was de dansvloer wel wat klein) . Zelf ben· ik rond middernac:ht 
vertrokken, geheel nuc:hter (zelfs geen half procentje van de Buckler, want 
het alcoholvrije bier was op) en met een volle buik (van het eten of de 
cola?) voor een autorit van een dik uur naar het oosten. Hoe laat het is 
geworden weet ik derllal ve niet, maar het was een feest dat een 50-j arige 
afdelirq beslist waardig was. Feestcanité bedankt en natuurlijk alle anderen 
die hebben bijgedragen aan deze grandioze dag. En natuurlijk ook nog dank 
voor het aandenken aan dit jubileum. over 10 jaar vieren we vast weer een 
jubileum. Töt dan. 

Johan Heurter 

ABRAHAM-TOERNOOI TE OOSTERHOUT D.D. 20 APRIL 1991 

In het kader van de vierirq van het 50-jarig jubileum van de afdelirq 
organiseerde de jubileurrcamn.issie op 20 april een toernooi, speciaal besterrd 
voor degenen in onze afdelirq die in 1941 of eerder waren geboren. Hoewel 
het toernooi de naam "Abraham" had meegekregen (vanwege het feit dat 
Oosterhout de "Abraham"-stad van Nederland is) konden ook de dames (Sara's) 
deelnemen. 

Maar liefst 72 "Sara' s" en "Abrahanunen" hadden zich voor dit toernooi 
opgegeven. Als we de insc:hrijffo:rmulieren moeten geloven zijn er birmen de 
NITB veel meer klassen geweest als thans bek;end. Wat te zeggen bijvoorbeeld 
van de volgende klassen: "recreanten-C", "huisvrouwen" en "B-senioren": . Eén 
deelnemer gaf als niveau op "overgangsklasse", maar zette daar heel fijntjes 
tussen haakjes ac:hter "35 jaar geleden". Kortom, de insc:hrijffo:rmulieren 
bezorgden de conunissie al de nodige voorpret. 

Voor het verspelen van het toernooi werd gebruik gemaakt van 1/3 deel van 
het sportcentnnn "Arkendonk". De rest van het sportcentnnn was ter 
besc:hikkirq gesteld aan onze minder valide medesporters van de NIS 
(Nederlandse Invaliden Sportbond). De NIS verzorgde deze dag een aantal 
demonstraties van onder andere rolstoelbasketbal, zitvolleybal, 
rolstoelbadminton, zitbadminton, rolstoeltennis, tafeltennis en "show dovm", 
een speciaal voor blinden ontwikkelde vorm van tafeltennis. 



Om 09.30 uur vond de officiële open.irq plaats van het NIS-gedeelte. Ceze 
werd verricht door onze afdel.irqsvoorzitter Rayrnon:l Gradus. In die 
tussentijd stroonrlen de deelnemers voor het toernooi binnen. Platsel.irq 
stond de connnissie oog in oog met zowaar een echte Sara en Abraham, hetgeen 
voor de nodige hilariteit zorgde. Achter deze vennonuning bleken Ans 
Hultennans en Wim Oerlernans schuil te gaan. 
Om plus minus 10. 00 uur werd begonnen met het "Abraham"-toernooi. Ce 
deelnemers waren .irqedeeld in 18 vierkarrpen. Evenals tijdens het op 20 
januari gehouden "official"-toernooi werd per wedstrijd slechts 1 game 
gespeeld tot 50 punten. :Een gelijkspel (25-25) was dertialve mogelijk. :Een 
overwinn.irq leverde 2 punten op, een gelijkspel 1 punt. Bij het bereiken van 
het in totaal 25e punt diende van tafelhelft te worden gewisseld. 

Ce tweede ronde bestond eveneens uit 18 vierkarrpen. Ce in de eerste ronde 
als nummer 1 geëindigden werden samengebracht in een viertal poules. Zo ook 
de resp. als nurmner 2, 3 en 4 geëindigden. 
Op deze wijze werd een eerste schift.irq qua speelsterkte gemaakt. 

Ce derde ronde bestond uit 12 vierkarrpen en 8 driekanpen, op sterkte 
.irqedeeld naar aanleid.irq van de in de tweede ronde behaalde resultaten. Ce 
winnaars van de meerkarrpen in de derde ronde plaatsten zich voor de halve 
finales. In deze halve finales :moest bij een stand van 25-25 gespeeld worden 
om het winnende 26e punt, zulks ook uiteraard in de finales. 

Ce sfeer tijdens het toernooi was uitstekend. Hoewel het "moeten" presteren 
niet aanwezig was, werd op menig tafel om elke punt verwoed gestreden, als 
stond er het behalen van een kampioenschap op het spel. Het toernooi werd 
voorts gekernnerkt door de vreugde over het weerzien van vele oude bekenden. 
Er werden dan ook vele oude "tafeltennis"-koeien uit de sloot gehaald. 

Exact volgens plann.irq was het toernooi om half vijf afgelopen. Elke 
deelnemer(ster) had minimaal 8 wedstrijden gespeeld, een aantal dat bij 
enkelen tot wat vennoeidheidsverschijnselen leidde. 

Om 17. 00 uur werd een aanvang gemaakt met de prijsuitreiking. Dit was op 
zich een complete happe.nin;J. 
Ce prijsuitreiking werd .irqeluid met het door velen luidkeels meegezongen 
Abrahamlied. tijdens dit gezang kwam de enige echte Oosterhoutse Abraham 
binnen, begeleid door het Abraham-comité. Ce heer Weistra, voorzitter van 
dit comité, zei het zeer op prijs te hebben gesteld dat door de jubilerende 
NI'IB een link was gelegd tussen haar 50-jarig bestaan en de "Abraham"-stad 
Oosterhout. Als blijk van waarder.irq stelde zijn comitéeen tweetal bekers 
beschikbaar. ee eerste hie:rvan werd door Abraham overllandigd aan onze 
afdel.irqsvoorzitter Raymond Gradus, de tweede werd, na overleg met de 
jubileunmmnissie, toegekend aan de oudste deelnemer Val". het toernooi. Dit 
bleek Wim Verel uit Huybergen te zijn, bijna 76 jaar oud. 
Vervolgens werd een achttal heren, allen geboren in 1941, naar voren 
geroepen. Zij allen ontv.irqen uit banden van "Abraham" een Abraham-beeldje. 
Voor één van de 1941-ers was er tevens een uitnodig.irq tot deelname aan de 
Abrahanrlag 1991 te Oosterhout. Na lot.irq bleek dit Ad Coolen te zijn uit 
Beek en lbnk. TUssen de bedrijven door waren de voorzitter van het 
jubileurrcomité en de afdel.irqsvoorzitter omhangen met de Abraharn
onderscheiding. 

Naast de beker voor de oudste deelnemer had het jubileurrcomité nog een 
speciale prijs voor de jongste deelnemer(ster). Dit bleek Tonny van der Pol 
uit Oirschot te zijn, die blijkens het door haar .irqezonden 
inschrijffonnulier neg geen 3 maanden oud was (geb.dab.nn 28-01-91). Ce prijs 
bestond uit een feestelijk verpakt baby-potje, een tut en verder gevuld met 
bonbons. Ce uitreiking van deze prijs leidde uiteraard tot de nodige 
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hilariteit. 

Hierna was het woord aan de heer Poldervaart, voorzitter van de NIS afdel~ 
Brabant. Hij bedankte de jubileren:le NITB voor het feit dat deze de invalide 
of minder valide medesporter in haar vier~ van het 50-jarig bestaan heeft 
willen betrekken. Als blijk van waarder~ hieI:Voor overharrligde hij aan de 
afdel~svoorzitter en de leden van de jubileuno:mnissie een schitteren:l 
uitgevoerd boek over de geschiedenis van de gehan:ticaptensport in Nederlarxi. 

Hierna kon worden overgegaan tot het uitreiken van de toernooiprijzen. 
Alvorens dit te doen overharrligde het jubileurocx:mité nog een uitnodig~ 
voor deelname aan de "Sara"-dag in Made aan de dame uit 1941, welke het 
eerst was gekomen, te weten Elly Janssen-de Bont. Voorts kregen alle 50-
jarigen en 1941-ers, zowel de dames als de heren, een blijvend aarrlenken in 
de vonn van een ·blaker met inscriptie. 
Tijdens het toenooi zelf had elke deelneroo.r(ster) een speciaal voor deze 
gelegenheid ontworpen herinner~svaantje ontvangen. 

Na de schift~ in de vierkampen van de le, 2e en 3e ro:rrle en het verspelen 
van de halve finales en finales waren er uiteirrlelijk 5 eerste en 5 tweede 
prijzen te verdelen. teze g~en naar! 
le prijs: 2e prijs: 
J. van Veldhoven, Rosrna.len Wim Groenendaal, Den Bosch 
Ad Coolen, Beek en Donk Gerard van Keulden, Vught 
Wim Oerlemans, Tilburg Sj. Janssens, Tilburg 
Jack Bechtold, Den Bosch Hans van de Bruggen, Rosrna.len 
Jan de Backer, Bel:geijk Ad Brans, Roosendaal 

Hierna keerde iedereen huiswaarts, tenigkijkend op een wederom zeer geslaagd 
o:rrlerdeel van de jubileumvier~. 

Namens de Jubileuno:mnissie 
!hom de Jonge 
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ONDERSCHEIDINGEN 

In de jubileumuitgave van Mixed storrl een lijst met namen van alle nog 
leverrle personen die in de 50 jaar dat de afdelin;J Brabant bestaat een 
orrlerscheidin;J hebben ontvangen. Helaas storrlen in die lijst een aantal 
storende fouten. 
Verkeerde namen bij bepaalde orrlerscheidin;Jen en bepaalde personen waren 
helema.al vergeten. Onze excuses hiervoor. We hebben opnieuw geprobeerd een 
lijst samen te stellen en hopen dat deze wel volledig is. Mochten er 
aanvullin;Jen of wijzigin;Jen zijn dan horen wij dit graag. 

EREVOORZITI'ER 

Toine van otterdi jk 

EREIEDEN 

Nico van Erp 
Cees Hobbelen 
Peter van Iersel 
'!hom de Jonge 
Nico Salf ischberger 

iEDEN VAN VERDIENSI'E 

P. Rombouts 
W. v.d. Bragt 
c. Wel lens 
c. Velema. 
J. SUiskens 
F. Sluiter 
A. Poulissen 
J. van Oers 
W. van Leur 
A. Jonkers 
T. van Happen 
F. Geubbels 
M. van IX>ngen 
J. Coenen 
G. Beurskens 
P. van Straalen 

IEDEN IN DE ERERAAD 

goud 
A. v.d. Pol 
w. Berkelmans 

zilver 
J. de Roos 
J. Willernse 
B. v.d. Aker-Beltennan 
M. Steenbergen 
J. Berkers 
A. Dam 
A. v.d. He'lNel 
M. Wagema.kers 
H. de Vet 
H. v.d. Steen 
A. SChellekens 
A. Peeters 
J. SUiskens 
P. v.d. Boogaart 
P. OOmens 
H. van Hout 
N. van de Knaap 

brons 
J. SCheenen 
P. Pudelko 
J. Mank 
A. v.d. Ven 
F. Speekenbrink 
H. v.d. Eynde 
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AFDELINGSLEDENVERGADERING 1991 

q> vrijdagavond 7 juni is in Gemeenschapshuis Vianden in Breda de ALV 1991. 
De vergadering begint om 19.30 uur en de agenda is als volgt: 

1. Opening door de voorzitter. 
2. Benoeming notuliste. 
3. Vaststelling notulen ALV 1990. 
4. Ingekomen stukken en mededelingen. 
5. Behandeling jaarverslagen AB en commissies. 
6. Behandeling beleidsplan. 
7. Financiën met verslag kascommissie, j aru:verslag penningmeester, 

begrotingen 1991 en 1992 en financiële voorstellen AB. 
8. Uitre~ bekers jeugd.competitie. 
9. Johan Goossens trofee. 

10. Bestuursverkiezing 
Aftredend zijn Albert Rooijrnans, Jart van Toor en Guus van Woesik en geen 
van deze drie is herkiesbaar. Het AB stelt voor Cees van Roosendaal en 
Adri Clam in het AB te benoemen en zoekt nog verder naar andere 
kandidaten. 

ll. Benoeming bondsraadleden en leden kascommissie. 
12. Voorstellen AB enjof van de verenigingen. 
13. Rondvraag. 
14. Sluiting. 

Zoals u allen wel zult weten is het verplicht om aanwezig te zijn. Op het 
niet verschijnen staat een boete van 50 gulden. Maar gezien het belang van 
een afdelingslederwergadering zou deze stok achter de deur eigenlijk niet 
nodig hoeven te zijn. 
Tot ziens op vrijdag 7 juni in Breda. 

NEDERLANDS TAFELTENNIS IN DISCREDIET 

Mirjam Hooman-IG.oppenburg en Bettine Vri~ ZlJn druk bezig het 
positieve imago, opgebouwd tijdens de top 12 in Den Bosch, in reçordtijd tot 
de grond toe af te breken. Als twee onvol~ pubers gajragen ze zieh 
tijdens het WK in het Japanse Chi.ba, elkaar voortdurend met modder 
bekogelend en tussendoor . iedereen van alles de -schuld geven die daar part 
noch deel aan heeft. Het gevolg: degradatie u.it de A-Poulè, -·. ~ijdige 
uitschakeling in het iridividuele toernooi, HOOlllÇU1 die uit de ploeg gezet 
wol'.'Qt en Vrl.~oop die zegt nooit meer voor het Nederlandse teäm te zuJJ"en 
spelen. Kortom, de dames brengen op dit wereldtoernooi het . Nederlandse 
tafe+tennis behoorlijk in ·discrediet en daar horen maatregelen tegen genomen 
te worden. . 

· Het is voor iedereen onaerhand wel duidelijk: Hooman en Vri~ÓOP . kunneh 
elkaar niet luchten of zien ën ze laten geen monent onbenut om dà.t duidelijk 
te ma)cen. Hoe heeft het zover kunnen komen? Waren de problemen te voorzien? 
03.t . Îaa~tè z~er wel. :Een van de oorzaken ligt bij Frits Kantébeen, :de 
persoohl.i}ke"'."' en clubcoach van Mirjam Hooman. Hij mocht van het hoofdbestuur 
van · de N:ITB mee naar Japan om Mirjam te coachen. raten we even citeren uit 
het_ peciberich,t om duidelijk te maken welke overwegingen bij dit besluit een 
rol hébbèri gespeeld: 

. - haar prestaties tijdens de Stiga Europe Top-12 in Den Bosch en de 
langdurige periode daaraan voorafgaand; 

- haar positieve instelling ten opzichte van de NITB, tot uitdrukking 
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komerrl in haar beschikbaarheid voor de bonds~iningen, nationale 
wedstrijden zoals de Nederlandse kalrpioenschappen en de nationale A
meerkampen en internationale wedstrijden van het Nederlands team. 

Aan deze uitzorrlering is een aantal voo:rwaarden vertx>rrlen, waaraan Mirjam 
Hoaman en Frits Kantebeen moeten voldoen: 
- de coaching heeft alleen betrekkin;J op het duo Kantebeen/Hooman en geldt 

alleen voor enkelspelwedstrijden in irrlividuele toernooien van 
internationale wedstrijden waarin zij voor de NITB uitkamt; 

- Frits Kantebeen zal tijdens deze wedstrijden aan de NITB-ploeg worden 
toegevoegd en plaatst zich daardoor orrler verantwoordelijkheid van de 
ploegleiding; 

- de toestemming geldt niet voor de tearnwedstrijden van het Nederlands team 
tijdens internationale evenementen; 

- aan de persoonlijke coaching zijn voor de NITB geen kosten vertx>rrlen. 

DOOR DIK BRUYNESTEYN 

rat deze uitzorrleringsituatie op moeilijkheden zou stuiten lag voor de harrl. 
Frits Kantebeen, toch al geen gemakkelijk heerschap, mocht zich de eerste 
week nergens mee bemoeien, maar was niet van plan toeristische attracties te 
gaan bezoeken. Hooman hield zich met Kantebeen bezig, maar dierrle tevens in 
de ploeg te functioneren. De overige ploegenoten vorrlen dat Hoaman zich niet 
aan de gemaakte afspraken hield en daannèe de sfeer in de ploeg orrlermijrrle. 
En daar was Mirjam Hooman het natuurlijk niet mee eens. Onrlat de relatie 
tussen haar en Bettine Vriesekoop toch al broos was, lag een conflict voor 
de harrl. Daart>ij kwam ook nog eens dat Hooman geen fatsoenlijke bal geslagen 
heeft. In het larrlentoerriooi wist ze zelfs geen game te winnen. De oorzaak? 
Kantebeen misschien ..... ??? 
Hoe je het ook wendt of keert, het meene.men van pri vécoaches in een team kan 
nooit werken. In het verleden is het ook al misgegaan, met Gerard Bakker en 
met Pa Klq:penbm:g. Uit de lessen heeft men niets geleerd en dat mag het ) 
hoofdbestuur kwalijk genomen worden. On echter iedereen maar te betichten 
van amateuristisch beleid slaat echter nergens op als je zelf geen volwassen 
gedrag vertoont. 
overigens trok Vriesekoop deze uitspraak een dag later weer in. 
Ik virrl dat het hoofdbestuur zware maatregelen moet nemen tegen de dames 
Hoaman en Vriesekoop. Zij hebben het Nederlandse tafeltennisimago zware 
schade toegebracht. En dat terwijl het contract met de hoofdsponsor verlengd 
moet worden en het Nederlands Olympisch Comité moet beslissen over een 
financiële bijdrage aan een trainingsstage in Azië voor juist die twee 
dames. F.en schorsing voor lange tijd is op z'n plaats. Bijvoorbeeld tot na 
de Olympische Spelen van 1992. Er zijn nog dames genoeg in Nederlarrl die nog 
niet tot de Europese top behoren, maar zich wel waardig weten te gedragen. 
raten we het geld voor de topsport maar in hun investeren. Zo niet, dan wil 
ik graag de contributieverhoging voor de topsport teruggedraaid zien. Voor 
dames die zich gedragen als Hooman en Vriesekoop heb ik geen geld over. 

Johan Heurter 
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WK TAFELTENNIS IN JAPAN 

Geen enerverende Nederlarrlse prestaties in Cltlba. Zowel het daloos- als het 
herenteam degradeerde en in het irrlividuele toernooi ook al geen 
aansprekende resultaten. Bij de heren speelde Paul Haldau, gehirrlerd door 
een spiert>lessure, nog een goed toernooi. Hij werd uitgeschakeld door de 
fransman Jean-Fhl.lippe Ga.tien, waar hij tijdens de top 12 ook al met 2-0 van 
verloor. 
F.en andere opmerkelijke prestatie leverden Gerdie Keen en Emily Noor in het 
daioos dubbel. In de 2e ron:ie versloegen zij Daniela Guergueltjeva 
(Bulgarije), de nr. 1 van Europa en Edit Url:>an (Horqcrrije) met 21-19, 16-21 
en 21-17. Verder kunnen we er beter het zwijgen toe doen. Met het NOC loopt 
er een afspraak over de kwalificatie voor de Olympische Spelen 1992. Als 
toetsrnament is de afloop van de wereldkanpioenschappen vastgesteld. Ik denk 
dat het NOC snel klaar is met selecteren. 

Johan Heurter 

HET TAPTOE FOLLOW-UP CONCEPT 

Als gevolg van vragen van de diverse tafeltennisverenigingen heeft de NITB 
besloten om voorafgaande aan het Taptoe toernooi, wat intussen landelijke 
bekerxftleid geniet, wat meer aandacht aan de begeleiding hiei:van te besteden. 
De vraag van de verenigingen was of er zoiets als een handleiding was wat 
gebruikt kan worden tijdens de follow-up van het toernooi. Uiteraard lag 
zoiets niet op de plank en naarstig werd gezocht naar een oplossing, die 
gevon:ien werd. Het concept werd CJpJesteld en ge\ntrcxiuceerd door de NITB 
tijdens bijeenkomsten of diverse plaatsen. Zelf ben ik te gast geweest bij 
de TIV Unicum te Geldrop. Hier waren vertegenwoordigers van diverse 
verenigingen uit de regio aanwezig. 'Iheo Rieken, medewerker van het 
Borrlsburo afdeling opleidingen, deed de inleiding waarna Frank Paaschens de 
diverse deelnemers, op ludieke wijze, in. groepen verdeelde om ze daarna een 
opdracht uit te laten werken. De opdracht bestond hierin dat er op speelse 
wij ze verschillende slagen aargeleerd iooest worden aan begi.nnerrle jeugd. 
Iedereen bleek over een gezonde dosis fantasie te beschikken en met wat in 
de haast aangesleepte hulpmiddelen werd er in zeer korte tijd een compleet 
oefenprogrannna ontwikkeld. Het idee was om te laten zien dat op zeer 
eerwoudige wijze door iedereen, deskun:lig of niet, tafeltennis training, in 
de ruimste zin van het woord, gegeven kan worden. Aansluitend werd er door 
Frank met een uitgenodigde groep kinderen een deronstratie gegeven van hoe 
het ook kan. Naar mijn mening, als ei:varen A-trainer, was deze dag zeer 
leerzaam zeker voor diegene die voor de eerste keer zo'n follow-up, die 
tenslotte gebruikt kan worden als ledenwei:ving maar ook om de 
tafeltennissport bij meer jeugd bekendheid te geven, gestalte proberen te 
geven. Uiteindelijk veel later dan gepland huiswaarts kererrl met het 
concept, een schat aan infonnatie, ideeën en met de afspraak op een later 
tijdstip te evalueren. Deze tweede bijeenkomst von:i plaats op 21 februari 
wederom te Geldrop. Deze bijeenkomst, die overigens zeer slecht bezocht 
werd, werd geleid door een nieuwe medewerker van het Bon:isburo namelijk Jos 
Smeets, hij gaat zich bezig houden met sportontwikkeling. Iedereen die aan 
de eerste meeting had deelgenanen had ondertussen een exerrplaar van de 
kennismakingscursus tafeltennis ontvangen. 
Dit was een vert:>ete:rde uitgave van het concept en in een begeleidend 
schrijven werd gevraagd dit te gebruiken als leidraad tijdens de follow-up. 
Tijdens deze bijeenkomst is deze kennismakingscursus geëvalueerd en hier en 
daar bijgesteld. Het uiteindelijke exerrplaar kan voor elke vereniging een 
uitstekend hulpmiddel zijn en kan aangevraagd worden bij het Bon:isburo. Ook 
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werd geïnfonneerd of de follow-up ook daadwerkelijk een ledenwinst tot 
gevolg heeft gehad, wat in de meeste gevallen door de diverse 
vertegenwoordigers van de verenigin;Jen positief werd beantwoord. Als 
afsluitin;J wil ik in deze een conpliment maken aan het adres van het 
Bo:rrlsburo en een oprerkin;J plaatsen aan een adres van de verenigin;Jen die 
niet hebben deelgenorren, zij hebben naar mijn mening een ll'K)()ie gelegenheid 
laten voorbijgaan om meer ervarin;J op te doen in zo'n belangrijk aspect als 
ledenwei:vin;J. 

Hans Gruijters 

NIEUWS IN 'T KORT 

De Nederlardse top 12 in Enschede kerxie een Brabantse winnares, Patricia de 
Groot uit Stiphout (Helm:>rrl) profiteerde van de afwezigheid van Bettine 
Vriesekoop, Mirjam Hoanan en Emily Noor. In de finale won Patricia de Groot 
met 2-0 van Brencta Huntelerslag. 
Bij de heren won zeer verrasserrl Vasile Florea. De voor Avanti uitkamerrle 
Roemeen won in de finale met 3-1 van Trinko Keen. Titelverdediger Paul 
Haldau was wegens griep afwezig. 

In de februari-Mixed maakten we al meldin;J van het aftreden van Rob Peters 
als HCL. Als nieuwe HCL heeft het hoofdbestuur de heer H. Ma.aten uit 
Amstelveen be.noerrrl. De heer Ma.aten is hoofdconpetitieleider voor de 
larrlelijke seniorencompetitie. Zijn adres: H. Ma.aten 

EVENEMENTENKALENDER 

Turf schip 96 
1186 XN Amstelveen 
tel. 020-416613 

vr. 7 - 6 Afdelin;Jsledenvergaderin;J in Breda 
za. 8 - 6 Nationale Jeugd Olympische dagen in Valkenswaard 
zo. 9 - 6 Nationale B-meerkan'pen finale 
za. 20-7 t/m zo. 28-7 Europese Jeugdkall'pioenschappen in Grenada (Spanje) 

BEKERCOMPETITIE 

Toen ik het verslag van de regiovergaderin;Jen in de mixed van februari, 
bleef ik even stil staan bij punt 5. 
Er staat dat men de bekercompetitie nieuw leven in wil blazen. rat is 
natuurlijk een goede zaak, maar dan zullen er toc:h een paar din;Jen moeten 
verarrleren. 
Het gebeurt dikwijls dat een team de eerste wedstrijd verliest en dan kamt 
men de tweede niet meer opdagen. 
rat overkwam onze verenigin;J in de wedstrijd tegen TIC OKI. 
Alles en iedereen zit te wachten en niernarrl kant opdagen; nog geen 
telefoontje, gezellig. Zo gaat bij ons de an.llro voor de bekel:wedstrijden er 
wel uit. Als men meer teams op de deelnemerslijst wil zien zou de regel die 
men bij de meerkan'pen hanteert niet slecht zijn namelijk: zorrler afmeldin;J 
het volgènd jaar niet mee doen. 

p. Raaymakers 
Voorzitter TIV 'Ihe Back Harrls 
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BOSSCHE BURGEMEESTER BEZOEKT NEVER DESPAIR 

SIERPI.EISTER SPECIALisr sponsort Never Despair 
Bij de Bossche tafeltennisvereniging Never Despair begon op 21 maart de 
lente. Vanaf die dag staan de spelers en speelsters in de 40 teams in 
splinternieuwe clubkleding. In aanwezigheid van Burgemeester Burgers werden 
200 shirts en 20 traininJspakken aange.boden. De heer De Iaat van de 
Sierpleister Specialist kwam persoonlijk de kleding uitreiken aan de spelers 
en speelsters van dames 1 en heren 1. 

De Bossche Burgemeester was al eerder door Never Despair uitgenodigd om eens 
kennis te komen maken met de club en met de acx:onnocidatie. Het 
tafel tenniscentrum aan de le Roirpert in 's-Hertogenbosch werd in 1982 door 
de gemeente en Never Despair gezamenlijk opgericht. Volgens voorzitter Hans 
van der Bruggen heeft Never Despair met die kennismaking gewacht op een 
geschikt moment. De overdracht van nieuwe clubkleding was zo'n goed moment 
en ook een histqrische dag voor de vereniging. Naast de bijdragen van enkele 
kleinere sponsors kon de voorzitter met trots meldin;J maken van het -voor 
verenigingsbegrippen- kapitale bedrag dat de Sierpleister Specialist 
beschikbaar stelde. Dit bedrijf loste daannede voor de club een probleem op 
want, aldus de voorzitter in zijn welkom.stwoo:rd: "Wat doe je als je geen 
geld in je begroting hebt voor nieuwe clubkleding -en ook onvoldoende 
reserves- en aanschaf toch erg ha:rd nodig is". Never Despair, in de persoon 
van vice-voorzitter Peter Schraven, ging met succes "de boer" op, en zag op 
die eerste lente-dag met voldoenin;J het succesvolle resultaat van zijn 
missie. 

In de richting van Burgemeester en sponsor vertelde de voorzitter dat Never 
Despair in 1947 werd opgericht en daannede wellicht de oudste 
zaalsportvereniging in 's-Hertogenbosch is. De tafel tennisvereniging 
ontstorrl in de parochiezaal van st. cathrien aan het Kruisbroedershof in de 
Bossche binnenstad. In de jaren zestig, toen de binnenstad ontvolkte, trok 
de vereniging naar een gehuurde gemeentelijke zaal in Den Bosch-West. De 
club ging steeds meer verlangen naar een eigen acconunodatie. Vele 
mogelijkheden werden in die tijd bekeken maar geen enkele oplossing leek 
geschikt voor de groeierrle club. Toen in 1982 het provinciaal bestuur bereid 
was geld te steken in een regionale tafel tennisacx:onnocidatie werden knopen 
doorgehakt. In Den Bosch-Noo:rd kwam een eigen home tot starrl, mede dankzij 
de gemeente, waarin Never Despair tot op dit moment uitstekerrl floreert. 

Bij zijn uitnodiging had de Burgemeester ook een info:anatie-bulletin 
ontvangen, dat altijd aan toekomstige leden ter harrl wo:rdt gesteld. De 
voorzitter daarover: "Het was niet de bedoeling met toezerrlin;J van de 
info:anatie-folder om u lid te maken van onze vereniging, alhoewel ook voor 
burgemeesters, maar ook voor sponsors plaats is in onze leden
administratie. 

De Burgemeester dankte de vererug.in;J voor de uitnodiging en prees het 
bestuur voor hun inzet. Hij achtte het een goede zaak dat Bossche bedrijven 
ook steun verlenen aan de sportwereld. Gezien het spelpeil bij Never 
Despair, aldus de heer Burgers, en gelet op mijn tafeltennisèapaciteiten, 
lijkt het mij niet zinvol hier lid te wo:rden: het zal geen aanwinst zijn 
voor uw club. Na afloop van het gezellige samenzijn werden Burgemeester en 
Sponsor met de top-spelers van Never Despair op de foto vastgelegd. De 
Burgemeester zegde toe graag eens terug te willen komen om een conpetitie
wedstrijd van Never Despair te bezoeken. 

J. van den Bruggen 
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DUTCH GRAND PRIX IN VELDHOVEN GROOT SUCCES 

De combinatie van toptafeltennis en hllI!Dr is in Veldhoven goed aangeslagen. 
Met name Arrlrzej Grubba en Liang Geliang wisten de toeschouwers te vermaken, 
net name in hun orrlerlinge duel in de halve finale. lange, spectaculaire 
rally's zorgden ervoor dat het publiek net volle teugen kon genieten. De 
41-jarige chinees won, maar nnest in de finale het orrlerspit delven tegen 
Jirrlrich Pansky uit Tsjecho-Slc:Makije. Arrlrzej Grubba probeerde de hele 
avorrl net allerlei gra:ppen het publiek te vermaken. raar slaagde hij 
worrlerwel in, net name in zijn partij tegen Ron van Spanje. Hij sloeg ballen 
vanachter zijn nig tenig, serveerde tussen zijn benen door, zette de 
afrastering een stuk naar voren an niet zover te hoeven lopen an de bal te 
halen en ging tijdens de rally staan babbelen net het publiek, orrlertussen 
ook nog eens een bal tenigslaarrl. De D.ltdl Grarrl Prix, net de Nederlarrlers 
Ha.ldan, Heister, Ron en Henk van Spanje, de Tsjech Pansky, de Cltlnezen 
Yeuhua en Geliang en de Pool Grubba, is een garantie voor een leuke 
tafeltennisavorrl. 

Johan Heurter 

NK JEUGD SOEPEL VERLOPEN 

De NK Jeugd in Hel.m::>rrl, 20 en 21 april zijn over het geheel genonen soepel 
verlopen. De organisatie van ttv Stiphout, voor de 7e achtereenvolgerrle 
maal, was uit.stekerrl. Helaas schijnt er bij dit soort belangrijke toernooien 
ook een rel te horen en die was er zorrlag bij het A-toeniooi-jongens. In de 
halve finale van de aspiranten verscheen Ted v.d. Berg van BI' Lifters nll.m 
50 minuten te laat aan de tafel, waarna hij door bomsgedelegeerde Jan 
Hoogers werd gediskwalificeerd. In plaats van zich neer te leggen bij deze 
:beslissingg, zoals ook zaterdag een paar keer gebeurd was, begon hij een 
hele.boel stanpij te maken. Jammer, want dit incident paste :beslis~ niet bij 
het verloop van het toernooi. Het aantal inschrijvingen was weer enonn. 
Zaterdag bij de B waren het er 444 (12 neer dan vorig jaar) waarvan 246 
jongens en 198 neisjes . Bij de A-licenties waren er 12 inschrijvingen 
min:ier, maar er zijn ook min:ier A-licentie spelers ten opzichte van vorig 
jaar. Procentueel was de deelneme dan ook enonn. De 248 A-spelers (134 
jongens, 114 neisjes) die nee deden vo:rmen samen zo'n 95% van alle A
licenties. 
Verschillerrle Brabantse deelnemers vielen in de prijzen. Jö:rg de Cock van 
Veldhoven won jongens pupillen A (vorig jaar winnaar bij de welpen), Jules 
Looymans van Budilia won jongens welpen A, Annemieke v.d. Broek van Son en 
Breugel won neisjes welpen B, Nico van Lierrpd van Never Despair won jongens 
junioren B en Jordan Zijlmans van TKV/Nedlin won jongens welpen D. De 
winnaars bij de B-licenties nochten de dag erna needoen bij de A. r::aar 
zorgde Jordan Zijlmans voor een verrassing door een fraaie derde plaats op 
te eisen. 

TIV Stiphout kon tenig kijken op een goed toernooi dat in een goede sfeer is 
verlopen. . 
Naar alle waarschijnlijkheid zal deze vereniging volgerrl jaar weer 
organisator zijn van deze NK jeugd. 

Johan Heurter 
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Uitslagen Nederlandse Jeugd Kampioenschappen enkel 

Jongens junioren A enkel 

1. Gert Kobes (Ver. Sp. ) 
2. Peter Maatman (Veldhoven) 
3. Rerni Beelen (OOion) 
3. Harold Schuunnan (Besbo I rene) 

Jongens aspiranten A enkel 

1. Ronald Vijve:rberg (TCX;B) 
2. Mark Heemskerk (Hooge Huys) 
3. Marco Bottram (Veldhoven) 
3. Ted v.d. Berg (BI' Lifters) 

Jongens pupillen A enkel 

1. Jörg de Cock (Veldhoven) 
2. Ralf op •t. Broek (Kluis) 
3. Stefan Serano (SWift) 
3. Robert Velema ('!OV) 

Jongens welpen A enkel 

1. Jules Iooymans (Budilia) 
2. Roald v.d. landen (Rijnsoever) 
3. Maurice Schul te (Mahdo/SVE) 
3. Jordan Zij lmans (Ne:llin) 

Meisjes junioren A enkel 

1. Melissa Muller (HOI) 
2. Diana Bakker (Wescon R. ) 
3 . Marielle v. Gool (Hotak) 
3 • Marjo v. Zoest ('Ibrenstad) 

Meisjes aspiranten A enkel 

1. M. Bonsen (ZTTC) 
2. D. Poels (R.Stars) 
3. Manon Hengstman (Vitesse'35) 
3. Femke Hennus (Hotak) 

Meisjes pupillen A enkel 

1. Evelien Hengstman (Vitesse'35) 
2. Anouk Diamant (Trias) 
3. Annet Stuiver (Treffers'70) 
3. Annemarie v.d. Kwast (Trias) 

Meisjes welpen A enkel 

1. Werrly Snijders (Kluis) 
2. Joyce Schoone (Vice Versa' 51) 
3. Leontine Bayings (Korenbeurs) 
3. Sophie Verhoeven (Waalwijk) 

21-13 21-17 

21- 23 21-13 21- 9 

18-21 21-17 21-12 

21-17 21-19 

21-13 20-22 21-11 

21-16 21-17 

21-15 21- 9 

21-12 21-17 
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Uitslagen Nederlandse Jeugd Kampioenschappen dubbel 

Jongens junioren A dubbel 

1. Jeroen Koudstaal (Scylla)jMartien Groeneveld (Scylla) 
2. Michael v.d. Haar (Avanti)/ 

Gert Jan v. rxtljn (R'oever) 16-21 21-14 21-19 
3. Marco v.d. Meijden (BI' Ll.fters)/Peter Maatman (Veldhoven) 
3. Ivo Willemsen (Korenbeurs)/Dennis Huisman (Korenbeurs) 

Jongens aspiranten A dubbel 

1. Marco Bottram (Veldhoven)jred v.d. Berg (Bl'.Ll.fters) 
2. Guido Wisselink (OOion)/Jurgen Pastoors (OOion) 
3. Rob Wijnen (Torenstad)jMartijn v.d. Leur (Cevelum) 
3. Paul Kanbier (Scylla)/Julian Koog (JCV) 

Jongens pupillen A dubbel 

1. Udo Pannekeet (Olyrnpia)/Rob Keeren (Olyrnpia) 
2. Arrly Kwee (Torenstad) /camiel Nikkels (Torenstad) 
3. Leon Vijvemerg ('roGB) jRobert Velerna ('!OV) 
3. Arrly Snijders (Kluis)jRalf op 't Broek (Kluis) 

Jongens welpen A dubbel 

1. Jules Looyroans (Budilia) /I:aan Sliepen (Bartok) 

21-18 21-15 

21-14 21-19 

2. Arthur Hertzberger (ATIC) / 
Roald v.d. I.arrlen (R'oever) 16-21 21- 7 21-11 

3. Bas Bertens (B/Irene) /Sjoerd v. '!hoor (Pelcnnn) 
3. Roel Wink (VI'V)/Maurice Schulte (Mahdo/SVE) 

Meisjes junioren A dubbel 

1. Mariska de Haas (Rijnsoever)jMelissa Muller (HOI) 
2. Diana Bakker (Wescon R.) jMariska Postma (Wescon R.) 
3. Nely Heykamp (Rhenus)/Karin v.d. Heiden (Avanti) 
3. Ellen Ras (Veldhoven) jMarielle v. Gool (Hotak) 

Meisjes aspiranten A dubbel 

1. ranielle Poels (R. Stars)jMaroesja Bonsen (ZTI'C) 
2. Monique Emens (Vitesse 1 35) 

21-13 21-17 

Manon Hengstman (Vitesse'35) 21-19 18-21 21-16 
3. Marjolein v.d. Berg (HOI)/Inge Karst (Treffers) 
3. Pascale Franssen (Sibbe) /Anouk Renurelzwaal (Rijnsoever) 

Meisjes pupillen A dubbel 

1. Evelien Hengstman (Vitesse'35)/Annet stuiver (Treffers'70) 
2. Annemarie v.d. Kwast (Trias)/SUZan Derkx (FTIC) 21-19 21-17 
3. Anouk Diamant (Trias) /Debby Martens (Trias) 
3. Els Peters (Kluis)/SUZie rul.lens (Bartok) 
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Meisjes welpen A dubbel 

1. Cllantal Veldennan (SWift)jWendy Snij ders (Kluis) 
2. lllcy Kwee ('Ibrenstad)jMarjolein Sinel (Avanti) 21-12 21-12 
3. Sophie Vertloeven (Waalwijk) /Joyc.e Schoone (Vic.e Versa ' 51) 
3. IX>rothee Peters (Hercules) /Annemarie v . Aken (Hercules) 

Uitslagen Nederlandse Jeugd Kampioenschappen Hoofdronde 

J ongens junioren B Hoofdrorrle 

1. Nico van Lierrpi (N.Despair) 
2 . Albert Jellema (Treff fers'70) 
3. Dennis Weyers (FVI') 
3. Bernhard Schrijvers (ATC) 

Jongens aspiranten B Hoofdrorrle 

1. Björn Jansen (I'IN) 
2. D:mny Maas (Korenbeurs) 
3. Mark Bakker (OKI) 
3. Hans Jaap Abrra (Korenbeurs) 

Jongens pupillen B Hoofdrorrle 

1. Rene Waterreus (Korenbeurs) 
2. Dennis Timmennans (VOO) 
3. Orristiaan v. Erp (Waalwijk) 
3. DJ.co l)Jsseljee (Wescon-R.) 

Jongens welpen D Hoofdrorrle 

1. Jordan Zijl.rrans (Nedlin) 
2. Joost Schenners (Ilac) 
3. lllcas Bokhove (Ilac) 
3. Erik Jan Ve:rvers (M'meppers) 

Meisjes junioren B Hoofdrorrle 

1. Jolanda Schook (Kroon) 
2 ~ Patricia suer (JCV) 
3. Marion Engelbarts (Hercules) 
3. Eveline Kaan (Zarrl) 

Meisjes aspiranten B Hoofdrorrle 

1. Anouk Re.mmelzwaal (Rijnsoever) 
2 • Tara v. Beelen ('!OV) 
3. Elles Beijers (R.Stars) 
3. Bianca Schoernnakers (FVI') 

Meisjes pupillen B Hoofdrorrle 

1. Sarah Pos (Reeuwijk) 
2. Sarrlra Klavers (Olympia'54) 
3. Brerrla Schuunnan (Hoonhorst) 
3. SUzanne Clijsen (Tios) 

21-19 21-17 

19-21 21-12 21-16 

22-20 22-24 21-19 

21- 23 21-11 21-18 

14-21 21-10 21-18 

21-12 21-14 

21-14 21-14 



Meisjes welpen B Hoofdrorrle 

1. Annemieke v.d. Broek (Son en Br.) 
2. Eveline 'lhewissen (Elsloo) 
3. Dorianne de Haas (ATC) 
3. Marloes de Smet ('IDV) 

Uitslagen Nederlandse Jeugd Kampioenschappen Troostronde 

Jongens junioren B Troostrorrle 

1. Paul Willem Elbers (Markiezaat) 
2. Jacko Hamackers (OKI) 
3. Fili Lou (Flits) 
3. Frank de Brouwer (Veldhoven) 

Jongens aspiranten B Troostrorrle 

1. Erwin Moes (Olympia) 
2. Ries v.d. steen (Budilia) 
3. Bennie Spierenburgh (Veldhoven) 
3 • Tlin Serrlen (Ravensbos) 

Jongens pupillen B Troostrorrle 

1. Kevin Brandts (L 'no:rgen) 
2. Nico Hassing (Wescon-R. ) 
3. Dennis Wijering (Smash-L) 
3. Sarrler Tetteroo (I:HC) 

Jongens welpen D Troostrorrle 

1. Kaltnn Yu (Zarrl) 
2. <l'rristiaan v. Rutten ('I03B) 
3. '!hamas Frijns (F.spede) 
3. Bastiaan Rolloos (Trias) 

Meisjes junioren B Troostrorrle 

1. Gea Renken (Wescon-R. ) 
2. Silvia Berkelmans (N. Despair) 
3 • Viarrla Stel (HK!) 
3. Mariska Karsdo:rp (Avanti) 

Meisjes aspiranten B Troostrorrle 

1. Veronique Ververs (M'me~) 
2. Yvonne de Ridder ('IDV) 
3. Mariska Tijssen (Hoonhorst) 
3. Martine Geertse (B/Irene) 

Meisjes pupillen B Troostrorrle 

1. Jorina Melissen (Vice Versa' 51) 
2. Esther v.d. Sluis (FVI') 
3. Trudy Schunselaar (Be Qlrick) 
3. Marianne Foekens (ZTIC) 

21-14 21-17 

20-22 21-19 21-19 

21-15 21-15 

21-11 21- 8 

21- 9 21- 7 

22-24 21-16 21-11 

21-13 21-14 

24-22 21-10 
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Meisjes welpen D Trcx:>Stronde 

1. Marieke Munne (SAR'72) 
2. Patty Koetsier (Ilac) 
3. Maaike Doorn (Budilia) 
3. Willeke Emst (00.ion) 

WESTBRABANTSE JEUGD LEVERT FELLE STRIJD 

21-10 21- 8 

/ De Westbrabantse ~ioenschappen hebben een prima verloop gekend. De 
organisatie was dit jaar in handen van het jubilerende Vice Versa' 51 en deze 
OUdenbossche vereniging toorrle opnieuw aan dat die veertig jaar geen toeval 
zijn. Op deze dag was trouwens niets aan het toeval overgelaten en liep 
alles perfect. Men was precies op tijd klaar, alle tafels waren voorzien van 
telblok en op geniale wijze wist men ook voor tellers te zorgen. Ieder 
jeugdlid kreeg op een aparte kaart na afloop van het tellen een kleurig 
stickertje geplakt. En bij vier stickertjes kon men via de wedstrijdleiding 
een consunptiebon bemachtigen. Via het toernooi-programma van Jan Ma.as was 
daarnaast elke vereniging in het bezit van spelerslijst met dubbelpartners, 
totaalkosten, enz. 

-

De jeugd zelf zo:rgde op deze dag ook voor diverse hoogtepunten en sam.s een 
enkel minpuntje op het sportieve vlak. Grote verrassingen kwamen van Paul
Willem Elbers (Ma.rkiezaat) die bij de jo~ens jmrioren en in jeugdklasse I 
verschillende A-spelers achter zich liet. Hij werd gevolgd door Onna Coenen 
(Vice Versa' 51) die bij de jo~ens junioren tot bijna dezelfde prestatie 
kwam. De titel kwam echter terecht bij Dave Cloots (Hotak'68) die zich met 
21-10 en 21-18 zelfs niet door Elbers liet verrassen. 
Moeilijker dan verwacht had Femke Henrus het bij de meisjes in jeugdklasse 
I. Esther van der Lirrlen (Belcrurn) wist er een derde game uit te slepen, 
maar ook zij kon niet vertrirrleren dat de Hotakspeelster opnieuw met drie 
eerste prijzen naar huis terug keerde. 
Enkele verenigingen die zich dit jaar voor het eerst op deze regionale 
~ioenschappen presenteerden, deden dat erg :goed. Gageldonk veroverde bij 
de jo~ens aspiranten-D een titel, terwijl SEI''89 bij de meisjes welpen-D 
met een mooie tweede plaats verraste. 
De totale reeks uitslagen: 

UITSIAGEN JEUGD 

JONGENS JUNIOREN ENKEL A/B 
1. P.W. Elbers (Ma.rkiezaat) 2. o. Coenen (V.Versa'51) 21-18 21-12 

JONGENS JUNIOREN ENKEL C 
1. B. Veenstra (V.Versa 1 51) 2. M. Kerkhof (Back Hands) 21-14 21-12 

JONGENS JUNIOREN ENKEL D 
1. R. den Hollarrler (Witac'89) 2. A. Schijven (Back Hands) 21-12 23-21 
3. O. Remeijn (SIOS) 

JONGENS ASPIRANI'EN ENKEL A/B 
1. D. Cloots (Hotak 1 68) 2. N. I.anda (Hotak'68) 21-23 21-11 

JONGENS ASPIRANI'EN ENKEL C 
1. R.v.d. Klurrlert (Belcrurn) 2. J. Huijsmans (T.C.S.) 21-16 21-10 
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JONGENS ASPIRANTEN ENKEL D 
1. M. Kools (Gageldonk) 2. H. v.d. Velde (Markiezaat) 21-19 18-21 

JONGENS RJPIUEN ENKEL A/B 
1. s. Stoffels (Markiezaat) 2. M. Wiebenga (Markiezaat) 21-16 23-21 

JONGENS RJPIUEN ENKEL C 
1. G. Wijnhoven (Breda) 2. P.v.d. Velde (Markiezaat) 

JONGENS RJPIUEN ENKEL D 
1. M. Tousain (V.Versa 1 51) 2. R. van Gils (Witac 189) 

JONGENS WELPEN ENKEL D 
1. M. Wircx (Hotak 1 68) 2. R. Balogh (Belcnnn) 

JONGENS JEUGDKIASSE 1 
1. D. Cloots (Hotak 1 68) 2. P.W. Elbers (Markiezaat) 

JONGENS JEUGDKLASSE 2 
1. B. Veenstra (V. Versa 1 51) 2. D. Heeren (Back Hands) 

JONGENS JEUGDKLASSE 3 
1. L.v.d. Kieboom (Belcnnn) 2. L. Steenbak (Hotak'68) 

JONGENS JEUGDKLASSE 4 
1. G. Wijnhoven (Breda) 2. R. Balogh (Belcnnn) 

JONGENS JUNIOREN IUBBEL 
1. P. de Graaf/T. Beekhuyzen (Hotak' 68) 
2. P.W. Elbers/R. Simons (Markiezaat) 

JONGENS ASPIRANTEN IlJBBEL 
1. N. I.anda/D. Cloots (Hotak'68) 
2. c. Key/A. v.d. Westen (Prinsenbeek) 

JONGENS RJPIUEN IlJBBEL 
l. s. StoffelsjM. Wiebenga (Markiezaat) 
2. L.v.d. KiebcxJrn/B.v.d. Linden (Belcnnn) 

JONGENS WELPEN IUBBEL 
1. R. Speekenbrink/M. Wircx (Hotak'68) 
2 • R. Balogh/S. van '!hoor (Belcnnn) 

MEISJES JUNIOREN ENKEL A/B 
1. E.v. d. Linden (Belcnnn) 2. I. de Jong (Tanaka) 

21-17 21-12 

21-15 21-19 

21-19 21-11 

21-10 21-18 

21-14 21- 8 

6-21 22-20 21-18 

23-21 21-17 

21-16 12-21 21-17 

21-16 21-18 

22-20 21-13 

21-13 21- 6 

18-21 21-11 21-14 

MEISJES JUN/ASP ENKEL C 
1. H.J. coenen (V.Versa 1 51) 2. N.Nieuwlaat (Markiezaat) 21-12 21- 8 

MEISJES ASPIRANTEN ENKEL A/B 
1. F. Hermus (Hotak1 68) 2. M. den Braber (V.Versa'51) 
3. N. Hopnans (V. Versa 1 51) 

MEISJES RJPIUEN ENKEL A/B 
1. A. Schoone (Back Hands) 2. s. Hopmans (V.Versa 151) 
3. J. Slokkers (Markiezaat) 

MEISJES IUPIUEN ENKEL C 
1. M. Joosen (Markiezaat) 2. T. Nollen (Belcnnn) 

21- 6 21-15 

21-10 21-11 

21-18 21-10 
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MEISJES WELPEN ENKEL D 
1. A. Gabeler (Belcrum) 2. F. Tebbe (SET'89) 17-21 25-23 21-16 

MEISJES JEUGDKI:ASSE 1 
1. F. Hermus (Hotak'68) 2. E.v.d. Lirrlen (Belcrum) 21-15 20-22 21-14 
3. I. de Jong (Tanaka) 

MEISJES JEUGDKI:ASSE 2 
1. M. Matic (Belcrum) 2. B. de Vreede (To:rnado) 21-12 15-21 21-19 

MEISJES JEUGDKI:ASSE 3 
1. J. Slokkers (Markiezaat) 2. A. Schoone (Back Hands) 21-13 21-13 

MEISJES JUN/ASP IXJBBEL 
1. F. HermusjN. Hopmans (Hotak'68jV.Versa'51) 21-19 21-12 
2. R. Karnm/I. de Jong (Tanaka) 

MEISJES RJPill.EN.IXJBBEL 
1. S. Hoprnans/I. Hopmans (V.Versa 151) 21-12 21-16 
2. M. JoosenjD. Videler (Markiezaat) 

MEISJES WELPEN r:uBBEL 
1. J. SchoonejN. van Zundert (V.Versa'51) 21-15 21-16 
2. A. Hopmans/C. Meesters (V.Versa'51) 

UITSIAG VERENIGINGSPRLJS JEUGD 

1. Hotak'68 
2. Vice Versa' 51 
3. Het Markiezaat 
4. Belcrum 
5. '!he Back Hands 
6. Breda 
7 . Tanaka 
8. Witac'89 
9. T.C.S. 

10. To:rnado 
11. Prinsenbeek 
12. Gagèldonk 
13. SET'89 
14. Will van Zoelen 
15. SIOO 

UITSLAGEN SENIOREN 

HEREN ENKEL A 

42.0 punten 
34.0 punten 
32.5 punten 
30.0 punten 
21.5 punten 
10.0 punten 
8.0 punten 
7.0 punten 
5.0 punten 
4.0 punten 
3.0 punten 
3.0 punten 
2.0 punten 
1.0 punten 
1.0 punten 

1. R. Vogelaar (T.C.S.) 2. T. Vogelaar (T.C.S.) 

HEREN ENKEL B 
1. E. Kuyper (HOtak 1 68) 2. E. Oerlemans (T.C.S.) 

.HEREN ENKEL C 
1. T. Jansen (Hotak' 68) 2. F. v. Gils (Belcrum) 
3. J. Mertens (Back Hands) 

HEREN ENKEL D 
1. E. Wouts (Rooserrlaal) 2. L. de Kok (Markiezaat) 

21-19 21-16 

9-21 21-13 21-18 

15-21 21-16-21-18 

18-21 21-18 21-13 
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HEREN ENKEL E 
1. A. v. I:Ueren d.H. (Smash'70) 2. M.v. Opstal (Belcruin) 21-17 21-19 

HEREN ENKEL F 
1. W. Tempelaars (Back Harrls) 2. F. Goverde (V.Versa. 1 51) 23-21 21-13 

HEREN ENKEL G 
1. R. ram (V.Versa.'51) 2. R. van Zandvliet (SIOO) 21- 7 21-19 

HEREN ENKEL H 
1. R.v.d. Berg (Gageldonk) 2. P.v.d. Lirrlen (Gageldonk) 24-22 21-15 

HEREN ENKEL Sl 
1. R. Vogelaar (T.C.S.) 2. T. Vogelaar (T.C.S.) 18-21 21-17 21-14 

HEREN ENKEL S2 
1. L. de Kok (Markiezaat) 2. E. Wouts (Rooserrlaal) 21- 9 21- 9 

HEREN ENKEL S3 
1. R. ram (V.Versa. 1 51) 2. P. v.d. Lirrlen (Gageldonk) 21-14 22-20 

HEREN Il.IBBEL A 
1. T. Vogelaar/E. Oerlernans (T.C.S.) 22-20 20-22 21- 8 
2. R. Vogelaar/P.v.d. Horst (T.C.S.) 

HEREN IlJBBEL B/C 
1. R.v.d. VorstjM. Ennnerik (Belcnnn) 15-21 21-11 21-14 
2. R. IauwerijssenjJ. Mertens (Back Harrls) 

HEREN Il.IBBEL D 
1. J. Horst/L. de Kok (Markiezaat) 21-10 21-18 
2. E. Wouts/J. van OOrschot (Rooserrlaal) 

HEREN Il.IBBEL E 
1. A.v. I:Ueren d.H./L. Gammers (Smash'70) 17-21 21-15 21-15 
2. P. Mertens/P. Iauwerijssen (Back Harrls) 

HEREN IlJBBEL F 
1. F. Goverde/J. Rosenboc:.m (V.Versa.'51) 21-18 21-18 
2. R.v.d. KlaauwjR. Kraus (Smash'70jV.Versa.'51) 

HEREN Il.IBBEL G 
1. R. Vos/F. Maas (D.I.O.) 16-21 21-14 21-19 
2 • R. Dam/ J. P. I.eentfaar (V. Versa' 51) 

HEREN Il.IBBEL H 
1. R.v.d. Berg/P.v.d. Lirrlen (Gageldonk) 21-15 21-19 
2. D. BogerdjN. Rijven (Gageldonk) 

rw-IBS ENKEL B 
1. M.v.d. Broek (Back Harrls) 2. J. Meeus (Hotak.'68) 22-20 14-21 21-16 

rw-IBS ENKEL C 
1. M. Musters (Markiezaat) 2. N. de erom (Hotak.'68) 21-16 21-15 

rw-IBS ENKEL D 
1. M. Withagen ('IXX> 1 78) 2. I.van Zundert (V.Versa.'51) 16-21 21-13 21-14 
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J:ll\MES ENKEL E 
1. E. Coppens (Srnash 1 70) 
2. A. den Braber (V.Versa'51) 

J:ll\MES ENKEL F 
1. H. Tousain (V. Versa 151) 
2. R. Peverelli (V.Versa'51) 
3. E. Kraus (V.Versa'51) 

J:ll\MES ENKEL Sl 
1. M. Musters (Markiezaat) 2. C.Knlyssen (Belcn.nn) 

J:ll\MES ENKEL S2 
1. B. van Zurxiert (Back Harrls) 
2. I. van Zurxiert (V.Versa'51) 

J:ll\MES OOBBEL A/B 
1. J. Meeus/P. Meeus (Hotak' 68) 
2. N. de CratVM· · van Gool (Hotak' 68) 

J:ll\MES IXJBBEL C 
1. c. KnlyssenjM. Bos (Belcrum/Smash 170) 
2. I. v. Aalst/J. Vennue (Smash' 70) 

J:ll\MES IXJBBEL D 
1. M. WithagenjM. Sonv:rs (TCX>'78) 
2. P. Q:mVM. I.egra (V.Versa'51) 

J:ll\MES IXJBBEL E/F 
1. N. Dekkers/E. van Leengoed (V. Versa' 51) 
2. C. Mol/A. de Ruyter (Belcrum) 

UITSIAG VERENIGINGSPRIJS SENIOREN 

1. Vice Versa' 51 
2. Smash'70 
3. Hotak'68 
4 • '!he Back Harrls 
5. T.C.S. 
6. Belcn.nn 
7. Het Markiezaat 
8. GAGEUX>NK 
9. Rooserrlaal 

10. TCX>'78 
11. SIOS 
12. D.I.O. 
13. Tanaka 
14. Prinsenbeek 
15. Breda 

35,5 punten 
19,5 punten 
18,0 punten 
18,0 punten 
18,0 punten 
17,5 punten 
16,5 punten 
14,0 punten 
7,0 punten 
6,0 punten 
4,0 punten 
3,0 punten 
2,0 punten 
2,0 punten 
1,0 punten 

13-21 21-19 21-19 

21-19 19-21 21-14 

21-18 22-20 

21-17 21-14 

21-18 21-17 

21-12 18-21 21-15 

12-21 21-12 21-16 

21-13 21-17 

REGIONALE BOSSCHE TAFELTENNISKAMPIOENSCHAPPEN 1991 

. De Regionale Bossche Kanpioenschappen 1991 vonden op 3 maart jongstleden 
plaats in sporthal OUWerkerk te VUght. De o:rganisatie was voor de 23e maal 
in handen van ttv JEEP uit VUght. 
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Waarshijnlijk vanwege het feit dat men in de COil"petitieloze periode moest 
inschrijven voor dit toernooi was het aantal deelnemers. minder dan in vorige 
jaren (zelfs 20% minder dan in 1990) • Positief gevolg was wel dat de 
organisatie in veel enkelspelklassen zeskampen kon laten verspelen en in de 
dubbelspelklassen poules van 3 kon samenstellen zodat men voldoende kon 
tafeltennissen. 
In de hoogste klasse was een sterk deelnemersveld met orrler arrlere de 
nurnroors 1 en 2 van de Brabantse rarglijst. Jos Vertlulst (JCV) prolorgeerde 
hier zijn titel door met 2-0 van tearrgenoot Hann Nelissen te winnen. Ook in 
de arrlere klassen viel te genieten van spannerrl en goed tafeltennis. 
De organiseren:ie verenigirg en bomsgedelegeerde Guus van Woesik korrlen dan 
ook ten:igzien op een geslaagd toernooi zorrler wanklank. 

Jan van Gerrert 

Uitslagen Regionale Tafeltenniskampioenschappen 1991 
(Regio 's-Hertogenbosch) de datum 3 maart 1991. 

JEUGD: 

JONGENS ENKEL: 
Junioren A/B - Aspiranten A/B: 
1. Ju. Koog (JCV) 2. N. van Lienpj (Never Despair) 21-19 21-17 

Junioren C: 
1. P.v.d. I.oo (De Rots) 2. F.v.d. Vlist (De Marrl) 17-21 21-19 21-13 

Aspiranten C: 
1. R. van Hirtum (OITC/Cillollarrl) 2. P. Omen (JCV) 21-16 21-11 

Pupillen: 
1. R. Koppers (Never Despair) 2. T. Smits (UVCD) 21-13 21- 9 

Welpen: 
1. J. Zijlmans (TI'CV/Nedlin) 2. W. Janssen (De Marrl) 21- 8 21- 9 

JONGENS IXJBBEL: 

Junioren: 
1. R. Wellens/P. Rike (TI'CV /Nedlin) 13-21 21-18 21-15 
2. H. van HemertjR. Grootel (TI'CV/Nedlin) 

Aspiranten: 
1. M. CostajT.v.d. Heijden (Never Despair) 21-17 17-21 21-15 
2. P. Danen/S. Wouters (JCV) 

Pupillen: 
1. W. HeijmansjR. Koppers (Never Despair) 21-16 21-18 
2. J. Zijlmans/D. Wels (TI'CV/Nedlin) 

MEISJES ENKEL: 

Junioren C: 
1. M. van Oirschot (Never Despair) 
2. M. Fliei:voet (Always Fair) 21-19 21-15 

Aspiranten: 
1. r. Heijmans (OITC/crnollarrl) 
2. M.v.d. Bosch (Never Despair) 21-14 21-12 
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Pupillen: 
1. K. de Wit (De Rots) 2. A. van Roy (De Rots) 

MEISJES IXJBBEL: 

1. M. SchravenjM. van Oirschot (Never Despair) 
2. H.v.d. sterren;G. Kairps (Never Despair) 

[W.IBS ENKEL: 

A/B/C: 
1. M. van Weert (JCV) 2. E. Koenraad (JCV) 
D: 
1. P. Suer (JCV) 2. E. Kuys (Never Despair) 
E/F: 
1. A. van Berkel (Always Fair) 2. c. Vink (JEEP) 

[W.IBS IXJBBEL: 

A/B/C/D: 
1. s. IW:teman/R. Reyntjes (JCV) 
2. J. v.d. BogaardjM. van Weert (JCV) 
E: 
1. B. van Aarle/G. v.d. Bosch (Never Despair) 
2. L. v.d. Broek/J. v.d. Smissen (De Man::l) 

HEREN ENKEL: 
A/B: 

21-17 19-21 21-16 

21-14 21-14 

21-16 21-16 

21-10 19-21 21-11 

21-15 21-19 

21-19 21-14 

21-18 21-12 

1. J. Vertmlst (JCV) 2. N. Nelissen (JCV) 21-15 21-17 
C: 
1. M. van Grinsven (TKV/Nedlin) 2. c. Bollen (TKV/Nedlin) 21-13 21-14 
D: 
1. H. Beks (JEEP) 2. R. v.d. Schoot (JEEP) 
E: 
1. M. v.d. Wittenboer (RJS) 
2. R. Coeleveld (Never Despair) 
F: 
1. J. v.d. Biezen (Never Despair) 2 • J. Koog ( JCV) 
G: 
1. M. de Iaat (De Man::l) 2. J. Elbers (JCV) 
H: 
1. B. I.eeuwis (JCV) 2. G. Hoenselaars (De Rots) 

HEREN IXJBBEL: 

A/B/C/D: 
1. J. VerhulstjH. Nelissen (JCV) 
2. E. van Kelnpen/M. Dijstelbloem (TKV/Nedlin) 
E: 
1. F. Dankers/M. v.d. Wittenboer (RJS) 
2. R. CoeleveldjJ. v.d. Biezen (Never Despair) 
F: 
1. P. v.d. I.ee/Ih. Bollen (Vice Versa' 64) 
2. H. Grij zenhout/J. W. van Bakel (JEEP) 
GjH: 
1. A. Kuys/L. van Grinsven (Always Fair) 
2. L. van Heerebeek/J. v.d. Nieuwenhuizen (JEEP) 

21-17 21-19 

21-15 17-21 21-15 

21-18 21-17 

21-18 21-14 

25-23 21-17 

21-19 21-17 

21-16 21-15 

21-19 12-21 21-14 

21-12 21-18 
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VERENIGINGSPRLJS: 1. JD/ 
2. Never ~ir 
3. TK'V /Nedlin 

INTERNATIONAAL TRAININGSKAMP RAVENSBOS 1991 

29 punten 
26,5 punten 
12,5 punten 

Op maandag 5 augustus 1991 start voor de 14* maal in successie het 
Train.in;Jskarrp Ravensbos. De organisatie is in handen van TIV Ravensbos/den 
otter in samenwerking met Posno Sport. De data van de train.in;Jsweken voor 
1991 zijn als volgt vastgesteld: 

week 1: 5 t/m 10 augustus 
week 2: 12 t/m 17 augustus 

Veel oud-deelnemers en -deelneemsters (en gelukkig ook nieuwe kandidaten) 
weten dat ze in de eerste 2 weken van augustus geen vakantie moeten plannen. 
Als trainers en trainsters echter elk jaar weer met veel genoegen uitkijken 
naar het volgende trainingskarrp, dan moet er toch iets méér zijn dan het 
hoofddoel van TK Ravensbos, namelijk het voorbereiden op het komende 
competitieseizoen. Dat méér ligt aan de sfeer binnen de spelersgroepen, de 
trainers orrlerling en tussen spelers en trainers. Ook de internationale 
gasttrainers hebben dit laatste altijd een enonn pluspunt van het karrp 
gevorrlen. Daamij concludeerde men dat het gemiddelde nivo voor zo'n 
omvangrijke groep spelers bijzorrler hoog was. Het afgelopen jaar werd er met 
maar liefst 240 inschrijvingen een absoluut record gehaald! Het totaal 
aantal deelnemers aan het train.in;Jskarrp kwam daannee op ruim 3000. 

Het trainingsprogrannna bestaat uit ruim 20 uur tafeltennis, gecombineerd met 
5 uur corrlitietrain.in;J c.q. spelvonnen, diverse wedstrijdvonnen, enkele 
train.in;Jen van de internationale gasttrainer en natuurlijk "kost en 
inwoning" gedurende de hele week. Daamij wordt gebruik gemaakt van 
hulpmiddelen als interval- en meert>allentraininq, robot en video-opnamen. De 
train.in;Jsfaciliteiten en de slaapgelegenheden bevirrlen zich in één en 
dezelfde acc::ormoodatie. De jongens en de meisjes alsmede de jongsten slapen 
apart. De deelnemers worden afhankelijk van nivo en leeftijd ingedeeld in 
groepen van 8 of 10. De trainingen worden verzorgd door zeer ervaren en 
gemotiveerde A- en B-trainers uit het hele larrl. Het gevarieerde 
avondprogrannna en het gezellige samenzijn staan er garant voor dat het 
trainingskarrp naast de sport-prestatieve elementen meer dan voldoerrle 
ingredienten bevat voor een aangename invulling van de vakantie. Kortom, in 
één woord: zarnersportvakantie! 

Wanneer de verenigingstrainers speciale wensen hebben ten aanzien van 
techniek, tactiek, service etc, dan is het van belang dat zij dit op de 
aanrreldingsfo:rmulieren aangeven, zodat extra op deze zaken getrairrl kan 
worden. Het is dan ook wenselijk dat de deel.nerrer/-ster het formulier in 
overleg met de (club)trainer invult. 

Trainers, verenigingskaders en spelers/-sters die geïnteresseerd zijn in de 
technische achtergrorrlen van TK Ravensbos worden verwezen naar de december
uitgave uit 1989 (nr. 10) van het WIT-vakblad voor Nederlarrlse 
Tafeltennistrainers Visie. F.en van de trainers belicht · hierin de 
inhoudelijke kant van het train.in;Js-programma. 

In voorgaarrle jaren zijn internationale gasttrainers als John Hilton 
(Engelarrl), Wilfried Lieck (D.ritslarrl), Ulf Bengtsson (Zweden), Henk en Ron 
van Spanje (Nederlarrl), 01an Kong Wah (Hong Kong) en Mok Kah Sha (China) 
aanwezig geweest. Als gasttrainer heeft de organisatie dit jaar wederom ClfAN 
KONG WAH uit Hong Kong weten aan te trekken. 
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Aanmelden 
Het inschrijfgeld voor een week all-in bedraagt f 218,50 per persoon. 
Aanrrelden voor het trainingskamp is mogelijk tot 25 mei aanstaande via de 
aanrneldingsfonnulieren die bij de vereniging te verkrij gen zi jn. Wanneer 
deze nog niet ontvangen zijn of als u nadere informat ie wenst, kunt u 
terecht bij de kampleiding: 

René Ruyschop 
Kerkveld 4 
6333 )).2\ Schimmert 
Tel.: 04404 - 1675 

Het aantal beschikbare trainingsplaatsen i s helaas niet onbeperkt. In 
verban:i met de enonne belangstelling wordt daarom geadviseerd tijdig in te 
schrijven. 

Als extraatje ontvangt iedere deelnemer een ori gineel 'IOP-12 T-shirt . 

r:us, deelnemers van Arnemuiden tot Ubach over Wonns en van Hil versurn tot 
Breda: schrijf in voor 25 mei 1991! 

Resumé TK Ravensbos 1991 

Data : week 1 - 5 t/m 10 augustus 1991 
week 2 - 12 t/m 17 augustus 1991 

Plaats: Ravensbos (Valkenburg) 
Internationale gasttrainér: 01an Kong Wah (Hong Kong) 
Kosten: f 218,50 per persoon voor één week all-in 
Inschrijvingen: via de inschrijvingsfonnulieren 
Sluitingsdatum inschrijvingen: 25 mei 1991 
Organisatie : TIV Ravensbos/den otter in samenwerking met Posno Sport 
Inlichtingen: R. Ruyschop 

Kerkveld 4 
6333 )).2\ Schinunert 
tel. 04404 - 1675 

UIT DE CLUBBLADEN 

ATIV'71 uit Asten bestorrl op 15 april precies 20 j aar. Tijdens de 
jaarvergadering was besloten om aan dit jubileum aarrlacht te besteden. Niet 
middels een officiële viering met receptie en zo, maar met een 
activiteitenweekerrl voor alle ATIV'ers. Het: heeft plaatsgevorrlen op 19, 20 
en 21 april en in de volgrrle uitgave van "Effect", het clubblad van ATIV' 71, 
lezen we waarschijnlijk hoe het geweest is. 

Vice Versa' 51 uit OUdenbosch heeft de dubbele leeftijd (zie boven) al 
bereikt en gaat dat wel groots vieren. De redactie van het c lubblad "Shot" 
gaat ook werken aan een boek over de 40-jarige geschiedenis van de 
vereniging. F.en geschiedschrijving aan de hand van materiaal uit het archief 
van de vereniging, de kranten, de NITB en aan de hand van intei:views met een 
aantal trouwe leden. Maar ondat het moeilijk is alles boven water te 
krijgen, vraagt de redactie iedereen die nog materiaal heeft uit het (verre) 
verleden dit aan hen toe te sturen. Wie weet levert deze oproep ook nog wat 
bruikbare informatie op. 
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OI'l'C/CT Hollarrl uit Oss is nog ouder en heeft de viering van het gouden 
jubileum net achter de rug. Reden genoeg om in ''Van ·de groene tafel" nog 
eens terug te blikken. Hoewel de officiële viering is geweest, zijn er toch 
nog een aantal activiteiten in het kader van het jubileum. Er komt nog een 
ronunelmarkt en op 22 juni is er een uitwisseling met het eveneens 50-jarige 
Victoria uit Hilversum. 

~ Qnroep Veldhoven zijn tegenwoordig regelmatig berichten te horen over de 
plaatselijke tafeltennisvereniging. In "Toffelp:roat" wordt opgeroepen veel 
respons te geven op deze · uitzerrlingen, zodat Qnroep Veldhoven groeit. D:m 
komt er misschien ook locale tv en daai:voor is al een leuke vulling bedacht: 
een lifeverslag van een wedstrijd tussen de voorzitter van ttv Veldhoven en 
de voorzitter van de NITB afdeling Brabant. we wachten af. 

Bij ttv Stiphout in Helnom komt er geen gecombineerde functie van 
voorzitter/penningmeester. Tijdens de jaai:vergadering is besloten dat Frans 
Geubbels penningmeester blijft en de voorzittersfunctie vacant is. Zodra er 
een nieuwe voorzitter gevomen is, zullen wij dit melden. 

Tijdens de jaai:vergadering van ttv Kadans uit Best is Wil v.d. Bragt benoerrd 
tot erelid. Wil v.d. Bragt was van 1982 t/rn 1990 voorzitter van Kadans en in 
die periode vom omer arrlere de verhuizing plaats naar de eigen 
acconunodatie. Met ingang van 1 september wordt Jan van Toor de nieuwe 
voorzitter en tot die tijd neemt Jan v.d. Moosdijk de honeurs waar. 

Ook ttv Unicum uit Geldrop moet op zoek na.ar een nieuwe voorzitter. Cees van 
Roosendaal heeft zijn functie neergelegd - na. drie jaar voorzitter van 
Achilles 1 68 geweest te zijn en na. de fusie met ttv Geldrop vier jaar van 
Unicum. Zoals bekend is Cees toegetreden tot het Afdelingsbestuur, waar hij 
Jan van Toor als competitieleider is opgevolgd. 

De bouw van de nieuwe TCS-zaal in Steenbergen lijkt redelijk vlot te 
verlopen. Als alles volgens plan verloopt wordt de zaal bij de start van het 
nieuwe seizoen betrokken. Bij TCS betreurt men de beslissing van de gemeente 
om er geen houten vloer in te leggen. Zelfs het argument dat het mimer duur 
is in omerlloud kon de gemeente niet vennurwen. Een gemeente die riiet op de 
centen let? 

Een team van ttv Tios' 67 uit Tilburg heeft deelgenomen aan een 
ijshockeytoernooi. In het team van Tios zaten diverse spelers die Abraham al 
lang gezien hebben en spelers die nog nooit een ijshockeystick in de ham 
gehad hadden. Gezelligheid gaat dan ook boven het .winnen. Maar oefening 
baart kunst en de laatste wedstrijd van het toernooi werd zelfs met 4-3 
gewonnen. Nu maar hopen dat de teamleden niet van sport gaan veranderen. 

Bij ttv Een en '!Wintig in Beek en l:bnk zijn er plannen om een 
instructielokaal bij te bouwen. Er zijn besprekingen geweest met de gemeente 
en hoewel er nog niets besloten is, lijkt het de goede kant op te gaan. Het 
zal van de leden wel de nodige inzet vragen, zowel in het financiële vlak 
als op het vlak van de zelfwerkzaamheid. 

Zowel senioren als jeugd van ttv Never Despair uit Den Bosch gaan op 
trainingskamp na.ar België. De jeugd de laatste week van augustus en de 
senioren het aansluiteme weekeime. rus alle komende tegenstamers van 
Never Despair opgelet: u moet het gaan opnemen tegen getraime 
tegenstamers. 
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ESTlV Taveres uit Ei.rrlhoven heeft op 20 en 21 april voor de zestiende maal 
het internationale tafeltennistoen1ooi georganiseerd. · Zo'n 140 studenten 
waren in Eirrlhoven te gast, waanooe het toen1ooi het grootste in zijn soort 
in West-Europa is. Irrlien ioogelijk kcanen we in de volgende Mixed nog op dit 
evenement terug. 

Bij ttv Waalwijk heeft het bestuur een tv aangeschaft. De centrale antenne 
aansluiting is inmiddels ook geregeld, dus tijdens spannende voet.balavorx:len 
kan er gezellig gekeken worden. overigens kan tafeltennissen ook heel 
spannend zijn. 

TIV Geenhoven uit Valkenswaard krijgt een nieuwe voorzitter. Op de 
jaarvergadering traden alle bestuursleden af en waren ook weer herkiesbaar, 
op voorzitter Marja I.oots na. Wie haar is opgevolgd melden we in een 
volgende Mixed. 

De redactie van "Netfout" van ttv J.C.V. uit Vught heeft alle reden om 
uitgebreid terug te blikken op de top 12. Want trede dankzij vele JC'il-ers is 
de top 12 zo 1 n enonn succes geworden. In "Netfout" een exclusief interview 
met otilia Badescu en een vertiaal over de opvang van Valentina Popova en 
Eoach Nikolai Novikov door bestuurslid Tiny Boom. Wat was er aan de harx:l. 
Maan::lagrocn:gen bracht Tiny orx:ler arx:lere de twee Russen naar Schiphol, maar ze 
hadden een ticket voor woensdag met Aeroflot. rat ticket zou echter via de 
KIM ongezet zijn in een vlucht op maan::lag. Op Schiphol bleek niemand van 
iets te weten. Wachten tot woensdag~ raarop besloot Tiny, na overleg met 
echtgenote Marijke, de beide Russen orx:lerdak te verlenen tot woensdag. Een 
geweldige ervaring voor zowel de gasten als de familie Boom. 

TIV Red Star'58 uit Goirle heeft een bijzorx:ler goed jaar achter de rug. Het 
aantal jeugdleden steeg spectaculair, van 7 naar 34. En dat terwijl vele 
verenigingen met een t:enigval te kampen hebben. 

Cees Hobbelen is dit jaar 40 jaar lid van ttv Iuto in Tilburg. Het bestuur 
en Cees willen dit niet o11g'emerkt voort>ij laten gaan. Wat er precies gaat 
gebeuren en wanneer is nog niet bekend. U hoort er nog van. 

Bij ttv Hotak' 68 in Hoogerheide hebben ze nieuwe shirts. Voor de meeste was 
het wel even wennen aan de nieuwe kleur, maar nu weten ze al niet beter 
meer. Het is wel een schutkleur geworden. Om niet op te vallen achter de 
tafel hebben ze bij Hotak nu groene shirts. Of gaan ze daar misschien ook op 
blauwe tafels spelen? 

Bij ttv A.T.T.C. 177 in Aarle-Rixtel hebben ze ook nieuwe shirts. raart>ij 
ontvingen de competitiespelers een wasvoorschrift. raar storx:l orx:ler arx:lere 
het volgende in: 
- Wassen pas na 8 dagen! 
- Alles binnenste buiten draaien 
- Een mild wasmiddel gebruiken 
- Ten hoogste 40 graden en met veel water wassen 
- Niet drogen in de droogtrommel 
- Niet chemisch reinigen 
- Niet borstelen of krabben 
- Niet met de harx:l wassen 
- Niet uitwringen 
- De t-shirts kunnen gecentrifugeerd worden, maar dan wel binnenste buiten 
Je bedenkt je wel drie keer voor je zo'n shirtje gaat wassen. rat zal een 
behoorlijke stank opleveren aan het eirx:le van de competitie. Veel sterkte 
met die shirts. 
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TIV Tanaka in Etten-leur heeft bezoek gekregen van inbrekers. Het waren ioot 
recht kruimeldieven, want ze hadden al het snoepgoed in-de bakjes aan de bar 
meegenomen. Ook de kassa was meegenomen, maar geld zat daar niet in. Wel in 
de flipperkast, die door de ongewenste gasten ook werd geleegd. 

Ook in Veghel was er ongenood bezoek. In de kantine van TI'C.V Nedlin werd de 
magnetron, de stereo-installatie en wat etenswaren meegenomen. Mede dankzij 
het feit dat de meeste spullen verzekerd waren, bleef de schade voor de 
vereniging beperkt. 
Voor alle verenigingen is het een goede zaak eens na te gaan hoe ze precies 
verzekerd zijn en of ze wel voldoerrle inbraakpreventieve maatregelen hebben 
getroffen. 

Voor ttv Het Markiezaát uit Bergen op Zoom is de opbrengst van de grote 
clubactie ornnisbaar. ~t de verkcx:>p op een paar schouders terecht komt, 
heeft het bestuur de leden drie alternatieven voorgelegd. Die zijn: 
1. De contributie gaat met 10 gulden per jaar omhoog waarvoor ioon dan twee 

loten à 5 gulden ontvangt. 
2. Er wordt een conunissie samengesteld die zich inzet om 500 loten te 

verkopen. 
3. Er worden geen loten verkocht en de gemiste opbrengst wordt eventueel 

door een contibutieverhoging opgevangen. 
De redactie is erg benieuwd naar de keuze van de leden. 

Bij ttv Besbo-Irene in Tilburg is -de kogel door de kerk. Het sportcentrum 
krijgt een corrpleet nieuw dak van altnninium. Op dit moment moet een en arrler 
al gerealiseerd zijn. De kosten bedragen arrlerhalve ton, vandaar dat in 
"Irene sirene" nogmaals een oproep zit om deel te nemen aan de superloterij. 
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