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VAN DE REDAKTIE 

Het tafeltènnisseizoen is voo:rbij en de vakantie staat voor de meesten voor 
de deur. Weinig reden om nu nog een blad over tafeltennis te lezen. Maar u 
vergist zich. Zo op het einde van het seizoen zijn er toch altijd wel een 
aantal zaken die nodig besproken moeten worden. U vindt dan ook een verslag 
van de afdelingsledenvergadering, informatie over de ''week van het 
tafeltennissen" en we zoeken driftig naar een aantal mensen die Pers en 
Propaganda en Technisch Werk mee vonn gaan geven. U leest een reactie van 
het hoofdbestuur inzake de WK in Chiba en verder nog allerlei interessante 
zaken. 
Een prima Mixed om u de eerste vakantiedagen mee te vermaken. 
Tot volgend seizoen. 

Johan Heurter 

POSNO-SPORT 

In de Jubileum Mixed is door een misverstand de advertentie niet opgenomen. 
Dat betreuren wij ten zeerste. Uiteraard is een blad als Mixed nauwelijks te 
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realiseren zonder de inbren;J van een sponsor. We z1Jn Posno dan ook zeer 
erkentelijk dat hij de uitgifte van dit blad mede mogelijk maakt. 
U vindt de winkels van tafeltennisspecialist Posno Sport in 
Tilburg, 'Iheresiaplein 11 
Eindhoven, Hoek Heezerweg/Piuslaan 
Roennond, Kruisherenstraat 15 
Weert, Maasstraat 40 

ALV IN BREDA 

De Afdelingsledenvergadering was wederom in Breda en wel op vrijdagavond 7 
juni. De opkomst leek me magerder dan andere jaren, maar ik weet in dit 
geval niet of de schijn bedriegt. Voorzitter Raymond Gradus opende de 
vergadering om 19.40 uur en heette iedereen van harte welkom, waarna er één 
minuut stil te in acht genomen werd voor hen die ons het afgelopen jaar 
ontvallen zijn. 
In zijn openingswoord blikte hij ten.ig op de vele positieve zaken van het 
afgelopen jaar, zoals het 50 jarig bestaan met het officialtoernooi, de top 
12, het Abraharntoernooi, de NIS sportdag en het officiële feest met receptie 
in Oostemout. Hij corrplimenteerde het jubileurnconunité met de organisatie. 
Verder noenrle hij de forse stijging van het ledental van de afdeling 
Brabant, met name onder de basisleden (500 meer), het landskarrpioenschap van 
de dames van Besbo-Irene uit Tilburg, de opleving bij diverse verenigingen 
voor de acconunodatie (OI'K: er Holland vert:>ouv.U.e, De Rots opende een nieuwe 
zaal en bij :Eenentwintig en Kruiskarrp zijn verbouwingsplannen) en het 
beleidsplan en de positieve manier waarop dit is ontvangen. Als negatief 
punt noenrle hij het verloop van het WK Tafeltennis in Chi.ba in Japan. 
Gelukkig overheerst in Brabant het positieve en Raymond Gradus sprak de wens 
uit dat dit in de toekomst gecontinueerd zou blijven. 

De hele agenda werd in een vlot tempo doorgelopen en om dit verslag niet 
nodeloos saai te maken volsta ik met een paar punten eruit te lichten. 
,liet beleidsplan werd aan de orde gesteld en aanvaard. Wel waren er een paar 
vragen onder andere van Wim Berkelrnans van De Zwaantjes. Hij · wil 
propagandamateriaal om huis aan huis in st. Michielsgestel te veJ:preiden. 
Hij heeft daar al twee keer eerder naar gevraagd en hoopt dat hij dat nu, 
gezien de beloofde ondersteuning in het beleidsplan, eindelijk krijgt. Hij 
zal op zijn wenken bediend worden en nog wel dit jaar. In het beleidsplan 
staat namelijk opgenomen dat we erriaar streven het ledental uit te breiden. 
Onrlat van het totale ledenbestand slechts 9% uit meisjes bestaat en slechts 
18% uit dames, wordt er in eerste instantie geprobeerd daar verandering in 
te brengen. Daarom wordt in de week van 7 t/m 13 oktober de corrpetitie 
stilgelegd en organiseren we een WERK VAN IIBI' TAFELTENNIS. Henny in 't 
Zandt, samen met Frans Elissen de projectleiders, legde de bedoeling uit. 
Zoveel mogelijk verenigingen moeten in die week één of meerdere activiteiten 
organiseren voor meisjes of dames. Vanuit de afdeling, een landelijke 
connnissie en Sport.service Noord-Brabant zal er ondersteuning zijn. Alle 
aanwezige verenigingen ontvingen een info:matiepakket en verderop in deze 
Mixed kunt u nCXJ het een en ander over deze week lezen. 
Als laatste voor de pauze was er nCXJ een presentje voor de afdeling. Tijdens 
het jubilet.nnfeest in Oosterhout bracht 'Ibn van Happen een vlag mee met 
daarop afdeling Noord-Brabant. Dat was verkeerd en nu werd door 
bondsvoorzitter Paul Koopman alsnog een nieuwe vlag overhandigd met daarop 
afdeling BRABANT. 
Na de pauze kwamen de prijzen. Eerst de bekers voor de jeugdkarrpioensteam.s 
van de afdelingo Dat waren: meisjes junioren Never Despair 2 

meisjes kadetten Tios'67 
jongens junioren Vice Versa' 51 
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jongens aspiranten Besbo Irene 
jongens pupillen Hotak 168 

De Johan Goossens trofee wordt uitgereikt aan iemarxi die een opmerkelijke 
prestatie geleverd heeft. '!Wee jaar geleden werd hij niet uitgereikt onrlat 
het afdelingsbestuur geen geschikte karxlidaat had gevorrlen. Ook dit jaar 
bleef de Johan Goossens trofee bij gebrek aan een karxlidaat in de kast. Op 
deze nanier wordt nog eens het bijzorrlere van deze trofee benadrukt. 

Bestuursnn.ltaties 

Afscheid namen Guus van Woesik, Albert Rooijmans en Jan Van Toor. Guus was 
drie jaar AB-lid en beheerde de post CIW. Hij ontving een geschenkenbon en 
aarrlenken als dank. Voor Albert en Jan was er nog iets meer. Zij werden lid 
van verdienste (zie verderop in deze Mixed). 
Zij werden opgevolgd door Adrie Dam, Cees van Roosendaal en Nico van Erp. 
Adrie gaat technisch werk doen, Cees wordt corrpetitieleider en Nico zal 
toernooien en wedstrijden gaan doen. Eén post is nog steeds vakant, namelijk 
Pers en Propagarrla. (zie verderop in deze Mixed voor een profielschets). 

MededelingenJYoorstellen 

Cess van Roosendaal deelde mee dat de meisjescorrpetitie weer een irrleling in 
junioren en kadetten zal kennen. Alleen als er te weinig teams worden 
ingeschreven zal de leeftijdsirrleling worden losgelaten. Hij verzocht alle 
verenigingen geen larrlelijk C teams aan te vragen. Het niveau verschilt 
nauwelijks met de eerste klasse van de afdelingscorrpetitie en de 
afdelingscorrpetitie wordt er veel interssanter door. Voor de sterkste teams 
is er dan wellicht een nogelijkheid om rechtstreeks door te stromen naar 
larrlelijk B. 
Adrie Dam is druk bezig het technisch werk vonn te geven, Via een stencil 
informeerde hij de verenigingen hoe de organisatiestructuur eruit zal gaan 
zien. Alleen de harrlen en voeten ontbreken nog. Het is duidelijk dat er voor 
de Connnissie Technisch Werk veel werk is. Adrie roept mensen die mee willen 
werken op zich beschikbaar te stellen en zal uiteraard ook mensen benaderen. 
Gezien het belang van het technisch werk hopen we dat er een aantal mensen 
bereid zullen zijn hun medewerking te verlenen. _ 
Van Never Despair kwam een voorstel om bij het foutief invullen van de 
wedstrijdfonnulieren alleen de thuisspelerrle vereniging te beboeten. De 
thuisspelerrle vereniging zerrlt het fonnulier op en de wedstrijdsecretaris 
kan best het orrlerste blokje ook controleren. Helaas voor Never Despair 
bleef van hun voorstel weinig heel. De vergadering vorrl dat de bezoekerrle 
vereniging best die paar dingen goed in kon vullen. Men zet er ook zijnjhaar 
harrltekening voor. Na stennning bleken alleen Never Despair en De Zwaantjes 
voor het voorstel te zijn, zcx:lat het dus werd verworpen. 

Jubileumcommissie ontborrlen 

Het jubileum is voorbij en het werk voor de jubileumcommissie is dus ten 
eirrle. '!Wee jaar zijn '!hom de Jonge, 'Ibn Jongenelen, Rien van '!hoor en Peter 
van Iersel bezig geweest en met recht kan gezegd worden dat het een goed 
jubileum geweest is. De cormnissie heeft prima werk geleverd en kreeg de 
corrplimenten van voorzitter Raymorrl Gradus. '!hom de Jonge vorrl als 
voorzitter van de cormnissie ook dat alles naar wens was verlopen al had hij 
wel één kritische noot. Van 40% van de verenigingen was helemaal niets 
vernomen. Dat is natuurlijk erg bedroeverrl. 

Rondvraag 

Frans Elissen van JCV kwam nog eens terug op de gebeurtenissen in Chiba. Hij 
vorrl de reactie in tafeltennismagazine een waardige reactie van het 



hoofdbestuur maar miste de analyse van de verantwoordelijkheid van de 
sport.er. Borrlsvoorzitter Paul Koopman beloofde dat alle mogelijke zaken in 
het onderzoek aan bod zullen komen. 

De vergadering verliep wat tam en in een redelijk hoog tempo. Voorzitter 
Raymond Gradus kon om 22.25 uur reeds sluiten. 

Johan Heurt.er 

ONDERSCHEIDINGEN 

De afgelopen maand zijn vier leden van de afdeling Brabant onderscheiden 
voor hun verdiensten voor onze afdeling. Tijdens de algemene 
ledenvergadering van 7 juni in Breda werden Jan van Toor en Albert Rooijmans 
door voorzitter Raymond Gradus benoenrl tot lid van verdienste. 
Jan van Toor kreeg de onderscheiding voor de 4 jaar dat hij heeft deel 
uitgemaakt van het afdelingsbestuur. Daarvan was hij het eerste jaar 
jeugdcompetitieleider en de overige drie jaren competitieleider van zowel 
jeugd als senioren. Onder zijn leiding werden een aantal veranderingen 
doorgevoerd, zoals de aftopping van de piramide bij de heren 
seniorencorrpetitie, het invoeren van promotie/degradatiewedstrijden en de 
soepelere regels voor de 7e klasse. Albert Rooijmans kreeg zijn 
onderscheiding voor een pericxïe van 11 jaar in het afdelingsbestuur. Daarin 
voerde hij de portefeuille opleidingen en juridische zak.en. Ook was hij nog 
een jaar secretaris en een aantal jaren vice-voorzitter. Een week later kwam 
de competitieconnnissie bijeen in Nede:rwetten. Daar werden ook nog eens twee 
onderscheidingen uitgedeeld, dit keer door Jan van Toor onrlat Raymond Gradus 
in het buitenland verbleef. Het betrof Piet van Veenendaal en Nico de Groot. 
Zij werden beiden benoenrl in de ereraad in goud voor het vele werk wat zij 
in al die jaren voor de competitieconnnissie hebben verzet. Ook nam, de 
competitieconnnissie afscheid van Wil de Kort. Hij kreeg geen onderscheiding, 
want zijn vrouw Marianne deed in werkelijkheid het werk. Wel kreeg Wil, 
evenals de anderen, een blijvend aandenken in de vonn van een pen met 
inscriptie. 
Allen van harte gefeliciteerd met de onderscheidingen. 

GOUD 
Een geheel andere onderscheiding was er voor Piet 
Mantoua uit Veghel. 1 · . "11111'1 ' . 
Hij kreeg op 29 april ?oor burgemeester Keijzer van lii •l: ;j\1 !I; '';/ 
Veghel de gouden eremedaille verbonden aan de Orde van · · · • : ' · 
Oranje Nassau opgespeld. De 71-jarige Piet Mantoua was 
ruim 20 jaar voorzitter van 'ITCV/Rath, tegenwoordig: 
TTCV / Nedlin geheten. Verder was hij 27 jaar . ~ ~ 
penningmeester van de Veghelse Muziekschool. Namens de ,~~ .r~,"'°~ ; . ... ,,?;-·.''':: 

Mixed redactie hartelijk gefeliciteeerd met deze ·· '1-'5~fl';:> -
onderscheiding. 

BELEIDSPLAN AFDELING BRABANT 1991-1993 

De Afdeling Brabant heeft een beleidsplan opgesteld voor de pericxïe 1991-
1993. Op de afdelingsledenvergadering is dit plan goedgekeurd en al in een 
eerder staduim was het plan besproken met de voorzitters van de grootste 
tafeltennisverenigingen uit Brabant. Het is goed, alhoewel alle verenigingen 
het plan ontvangen hebben, de hoofddoelen nog eens op een rijtje te zetten. 
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1. De afdeling Brabant wil in de periode 1991-1993 haar ledenaantal zien 
groeien van 5800 naar 6500. 

2. De af deling Brabant wil in de periode 1991-1993 het aantal 
corrpetitiespelers of zij die aan een of andere vorm van wedstrijdsport 
deelnemen zien groeien van 3250 naar 4000. 

3. De afdeling Brabant stelt . zich als doel om meer kader bij de afdeling 
Brabant te betrekken. en de; verenigingen bewust te maken van de noodzaak 
van goed afdelingskader. , 

4. De afdeling Brabant stelt zich als doel verenigingen concrete 
ondersteuning te geven, met name op het gebied van ledenwei:ving, 
ledenbehoud en opvang van jeugd. Tevens zal advies worden gegeven omtrent 
accommodaties. 

5. De organisatiestructuur van de afdeling Brabant zodanig aanpassen, dat 
hij beter is toegesneden op de behoeften bij de verenigingen en de 
landelijke organisatie. 

6. De afdeling Brabant stelt zich als doel het hoge prestatieniveau in haar 
afdeling te harrlhaven en zonodig te bevorderen. Hierl:>ij zal bijzondere 
aandacht uitgaan naar de jeugd. 

7. De afdeling Brabant zal op basis van vrijwilligheid de samenwerking 
tussen verenigingen bevorderen. 

Een aantal doelen zijn nogal ambitieus. Of ze gerealiseerd zullen worden zal 
de toekomst leren, maar het is in ieder geval een belangrijke zaak dat er 
een aantal doelen zijn. Een beleidsplan geeft duidelijk een richting aan. 
Het afdelingsbestuur geeft aan wat ze willen. En de verenigingen hebben hun 
gesteund in de algemene ledenvergadering, dus zij onderschrijven deze 
richting. Dat betekent echter meer. De verenigingen hebben ook een taak in 
deze. Zij dienen mee te helpen om de doelen te realiseren. Voor een aantal 
verenigingen kan dat erg eenvoudig. Waarschijnlijk raak ik nu een zeer 
gevoelige snaar, maar als elke vereniging zou besluiten alle -leden op te 
geven, is doelstelling 1 zeker gerealiseerd. 
Het belang van goed afdelingskader zal door velen onderschreven worden. 
Tijdens een bijeenkomst werd de opmerking gemaakt: als een bestuurslid van 
onze vereniging wil toetreden tot het AB, dan breek ik hem persoonlijk beide 
benen. Nou, vanuit mijn vereniging zijn drie leden actief binnen een van de 
connnissies van de afdeling Brabant. Ik denk dat de vereniging daar meer 
voordeel dan nadeel van ondei:vindt. Het iroet onderhand duidelijk zijn dat 
wij allemaal samen de afdeling Brabant vennen. En samen kun je veel 
bereiken. 

Ik hoop dat het beleidsplan meer teweeg gaat brengen dan alleen realiseren 
wat er aan de hand is en proberen de d~len te bereiken. Het iroet ook de 
verenigingen aan het denken zetten. Denken aan hun eigen doel. Wat wil je 
als vereniging? Wil je een leuke recreantenclub zijnjworden, of wil je naar 
de top, of wil je een goede jeugdopvang en hoe ga je daarna met ze om als ze 
over iroeten stappen naar de senioren, enz. Ook een vereniging kan een 
beleidsplan opstellen. Op die manier treedt er een bewustvorming op. Men 
iroet zich bewust worden wat men eigenlijk wil met de vereniging. Denk daar 
maar eens over na in de vakantie en plaats dit onden1erp op de eerste 
bestuursvergadering in september. 
Ik wens iedereen een prettige vakantie. 

Johan Heurter 
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AFDELINGSONTMOETING 

Enkele jaren geleden werden er regelmatig afdelingsontmoetingen voor de 
jeugd georganiseerd waar ·ook de afdeling Brabant bij betrokken was. Mede in 
het kader van het 50-jarig bestaan wil afdeling Brabant deze traditie weer 
in ere herstellen. Daarvoor zijn contacten gelegd met de afdelingen 
Amsterdam, Den Haag en Limburg voor een ontmoeting op zondag 20 oktober in 
de zaal van Besbo-Irene te Tilburg. De afdeling Amsterdam zal mogelijk met 
een combinatieteam komen, gevornd door de afdelingen NHNK en Kennemerland. 
Elke deelnemende afdeling vaardigt een jeugdteam af bestaande uit twee 
personen in de volgende leeftijdscategoriën: junioren, aspiranten, pupillen 
en welpen. Dit zowel bij de meisjes als bij de jongens. Voor deze ontmoeting 
gelden de leeftijden die van kracht zijn voor het seizoen 1991-1992. 
Naast de 8 jeugdteams van elke afdeling ligt het in de bedoeling om ook twee 
bestuursteams van elke afdeling te laten spelen. Dit mogen gemengde teams 
zijn en één van de vier deelnemers hoeft geen AB-lid te zijn, maar wel dient 
deze dispensatiespeler zitting te hebben in een afdelingsconnnissie. 

De ontmoeting vindt, zoals reeds gemeld, plaats op zondag 20 oktober in de 
zaal van Besbo Irene te Tilburg. Het aanvangstijdstip zal zijn ca. 10.30 uur 
en het einde is gepland om ca. 17.00 uur. 

ABONNEMENTEN MIXED 

Elke vereniging heeft vijf verplichte abonnementen op 
ons afdelingsorgaan Mixed. Op deze manier zijn we er 
vrij zeker van dat bepaalde infonnatie de verenigingen 
bereikt. Die vijf abonnementen komen meestal terecht bij 
bestuursleden. 
De Mixed is er voor de verenigingen en de infonnatie uit 
Mixed is zorrler copyrights over te nemen. Het is dus 
misschien een goede gedachte om de clubbladredactie van uw veremgmg een 
vrijwillig abbonnement op Mixed cadeau te doen. Zij kunnen dan infonnatie 
uit Mixed plaatsen in het clubblad. Een brozwennelding is niet 
ncx:xlzakelijk, maar wel aardig. 
Wanneer u als vereniging iets te melden hebt, schroom dan niet de redactie 
hiei:van in kennis te stellen. Let echter wel even op de copy
inleveringsdata. 

Johan Heurter 

DE GEVOLGEN VAN DE WK IN CHIBA 

Dat de voor Nederland rampzalig verlopen Wereldkanpioenschappen in Chiba een 
vei:volg zouden krijgen storrl als een paal roven water. De media hebben vol 
gestaan, niet over de slechte prestaties, maar over de ruzie tussen Bettine 
Vriesekoop en Mirjam Kloppenburg. De helft van Tafeltennismagazine nummer 4, 
alle Brabantse NITB-leden hebben het blad gratis ontvangen, ging over Chiba. 
In deze Mixed beperken we ons tot een reactie van het hoofdbestuur. Op 16 
mei ontvingen we hetvolgende persbericht: 

''Wereldkampioenschappen 1991 te Japan: 

De resultaten zowel in sp:::>rtief als organisatorisch opzicht zijn desastreus 



geweest voor de topsport in Nederland en de uitstralin;J voor de 
tafeltermissport in Nederland. Belangrijke aanleidin;J hiervoor is een 
escalatie geweest van een reeks van factoren in de voort>ereidin;J tot en 
tijdens de Wereldkanpioenschappen. 
Het hoofdbestuur is van nenin;J dat een en ander gecompliceerd is in 
aanleidin;Jen en gevolgen; er zijn vele factoren die hun invloed hebben 
uitgeoefend. Vandaar dat het hoofdbestuur heeft besloten een nader onderzoek 
in te stellen naar de CJaDJ van zaken teneinde conclusies te kunnen trekken 
voor de toekomst. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door de 
hoofdbestuursleden A. Bouwman en J. de Groot. 
De conclusies van het onderzoek zullen worden voorgelegd aan het 
hoofdbestuur, op basis waarvan het hoofdbestuur nader aan de bondsraad zal 
rapporteren omtrent de genomen maatregelen. 
In de huidige constellatie heeft het hoofdbestuurslid voor Sportzaken, de 
heer P. Röngens geconstateerd niet naar behoren te kunnen functioneren. Als 
verantwoordelijke voor de gang van zaken in en rondom de 
Wereldkanpioenschappen trekt de heer Röngens hieruit zijn conclusies en 
wenst per 1 juni a.s. zijn portefeuille ter beschikking te stellen." 

Appie Happie in TOBSPORT DOOR DIK BRUYNESTEYN 

Wij wachten met spannin;J het rapport af en houden u natuurlijk op de hoogte 
van de eventuele gevolgen voor de toekomst en voor de speelsters Vriesekoop 
en Hooman-Kloppenbu:rg. 

WEEK VAN HET TAFELTENNIS 

Op de Algemene I.sdenve:rgaderin;J van onze afdelin;J van 7 
juni jongsleden heeft het afdelin;Jsbestuur het beleidsplan 
aan de orde gesteld. Dit is door alle verenigin;Jen zonder 

mllllel1taar aanvaaro. ~ 
Om uitvoering te geven aan dit plan is het .._,,,,_ 
afdelin;Jsbestuur gekomen met een initiatief om in het . · 
kader van ledenwervin;J een project te starten onder de ~ 
naam 'week van het tafeltermis', waarbij de nadruk zal . ~1-~u,1rn liggen op het aantrekken van dames en meisjes voor de 1 
tafel tennissport. 1 

Een werkgroep uit de Pers en Propaganda cannnissie is reeds bezig met de 
voort>ereidin;Jen. 

Het is de bedoelin;J dat in de week van 7 t/m 13 oktober 1991 zoveel mogelijk 
verenigin;Jen op een of meer dagen een "open huis" houden speciaal voor 
meisjes enjof dames. 



Waarom deze groep? 

Wel nu: Het blijkt dat, kijkerx:l naar de Nl'I'B afdeling Brabant, meisJes 
slechts 9% en dames slechts 18% van het totale ledenbestand uitmaken. 
Tafeltennis lijkt een herensport te zijn. Kennelijk is er voor dames en 
meisjes een grote drerpel om actief tafeltennissport te gaan beoefenen. 

Dit geldt overigens niet alleen voor de tafeltennissport, maar ook voor de 
meeste arrlere takken van sport. 

Met dit project willen we daar wat aan gaan doen. De actieweek van 7 t/m 13 
oktober is speciaal cornpetitievrij gehouden zodat elke vereniging in 
principe acx:xmnnodatie en kader beschikbaar kan hebben om een en arrler te 
organiseren. 

De afdeling zal de verenigl.DJen uitgebreid ondersteunen om een zo hoog 
mogelijk rendement te bereiken. 
Deze ondersteuning zal bestaan uit: 

1 - Promotionele activiteiten in de richting van de Persmedia middels een 
breed opgezette publiciteitscampagne. 

2 - Ondersteuning van de verenigingen in hun eigen prorrotiecampagne door: 
- Verzorgen, aarnnaken en leveren van speciaal foldennateriaal, posters 

en inschrijffo:rmulieren per vereniging. 
- Mede verzorgen en aanreiken van persberichten voor de lokale 

nieuwsorganen. 

3 - Ibor middel van een drietal verenigingsbijeenkomsten geven van 
daadwerkelijke praktische hulp zoals het aanleveren van een draaiboek 
en ideeën over de concrete organisatie van de open dagen. 

4 - Individuele begeleiding indien ncxlig. 

ad.l: Hierbij wordt de Pers en Propaganda Commissie ondersteund door de 
Landelijke Commissie Sport Ontwikkeling van de NITB en Stichting 
Sportsei:vice Noord-Brabant. 
Tevens zal in de publiciteitscampagne coördinatie plaatsvinden met de 
afdelingen Gelderlarrl, Oos Gelderlarrl, de LJselstreek en Zwolle, die 
in dezelfde week een soortgelijk evenement organiseren. 

ad. 2: De eerste verenigingsbijeenkomst voor deelnemende verenigingen vindt 
plaats in de week van 8 tot 12 juli aanstaarde. Nadere infonnatie 
volgt hierover na inschrijving. 

om bovenstaarrle te kunnen realiseren wordt door de afdeling een financiële 
bijdrage verstrekt en zijn tevens SUbsidies (Provincie, Landelijk NITB en 
Stichting Sportservice Noord-Brabant) te verwachten voor het totale project. 
Deze fondsen zullen in belangrijke mate worden gebl'.Uikt voor het laten 
vervaardigen van het voor de deelnemende verenigingen benodigde 
prom:::>tiematerriaal zoals folders, posters en inschrijffo:rmulieren. 

Afhankelijk van het aantal deelnemende verenigingen zal wellicht een kleine 
eigen bijdrage ncxlig zijn. 

Op de A.L.V. van 7 juni jon;Jsleden is een mondelinge toelichting gegeven op 
het project en is een infonnatie -pakket en inschrijffo:rmulier aan de 
aanwezige verenigingen overhandigd. 
Alle arrlere verenigin;Jen hebben deze zaken toegestuurd gekregen. 

,-



We hopen dat vele verenigingen belangstelling zul~en hebben om met dit 
project mee te doen. 
De start was hoopgeverrl, want tijdens de A. L. V. werden al 10 ingevulde 
inschrij ffonnulieren terugontvangen. 

In de afdelingen IJselstreek en Gelderlarrl is "DE WEEK VAN HEI' TAFEIJI'ENNIS" 
al een aantal jaren met veel succes georganiseerd. Daarom hebben wij er alle 
vertrouwen in dat dit in onze afdeling ook zal gaan lukken en een goed 
rerrlement uit deze actie gehaald wordt. 

Het begeleidingsteam van de Pers en Propagarrla commissie, bestaarrle uit 
Henny in 't Zarrlt en Frans Elissen, hoopt op ternninste 20 tot 25 deelnemende 
verenigingen. 

Als deze vonn van promotie voor het tafeltennis een succes wordt, zal er ook 
voor 1992 een soortgelijk project worden owezet, maar dan waarschijnlijk -
met een onder thema. 

Indien er verenigingen zijn die het beschikbaar informatiepakket onverhoopt 
niet ontvangen hebben, kunnen zij zich alsnog in verbinding stellen met 
ondergetekerrlen. (De inschrij ftennijn sluit op 28 juni ! ! ) 

Henny in 't Zarrlt 
'!hamas Moredreef 18 
5645 KE Eindhoven 
040-116819 

GEZOCHT: P & P FUNCTIONARIS 

Frans Elissen 
Klein Brabant 192 
5262 RI' VUght 
073-560496 

Het Afdelingsbestuur is al enige tijd op zoek naar een man of vrouw die de 
pers en propaganda-activiteiten van de afdeling wil bundelen en coördineren. 
Daartoe heeft ze een profielschets owesteld. 

Algemene taken: 
- 1 Algemene ledenvergadering 
- 2 a 3 regiovergaderingen 
- 10 AB -vergaderingen 

Pers en propaganda: 
- 4 commissievergaderingen 
- 2 overlegvergaderingen larrlelijke activiteiten aangaarrle sportontwikkeling 

coördineren, zoals 
taptoetoernooi . 
activiteiten voor meisjes en dergelijke. 

Daarnaast contact houden met Sport.service Noord-Brabant en dergelijke. 

Bondsraad: 
- 1 a 2 keer per jaar 

Verder dient de nieuwe functionaris de vergaderingen van de P &. P commissie 
(4 per jaar, zie boven) voor te zitten. Daarom bij deze ook de 
verantwoordelijkheden en taken van die P & P commissie. 
De commissie is verantwoordelijk voor de informatie-verstrekking naar buiten 
en de te voeren propaganda op die terreinen waar dit volgens het 
goedgekeurde beleid noodzakelijk/wenselijk is. 

Taakstelling: 
- Bekendheid geven aan onze opvatting dat de tafel tennissport een 
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gewaardeerde sportvonn is voor alle leeftijden. 
- Vemeteren van het ilnago van de tafeltennissport in zijn algemeenheid en 

die van de afdeling Brabant in het bijzorrler. 
- Het regelmatig laten verschijnen van het afdelingorgaan Mixed en het 

bewaken van de kwaliteit van dit blad. 
- De advertentie-acquisitie voor Mixed en Rorrl de Tafel. 
- Het aanwerven van sponsors voor bepaalde activiteiten. 
- Het medewerkirq verlenen aan de organisatie van scholierentoeI:nooien zoals 

dat momenteel gebeurt via Taptoe, eventueel in samenwerkirq met andere 
instanties. 

- Het voorzien van de regionale en irrlien van belang de landelijke pers van 
relevante infonna.tie. 

- Het orrlertlouden van contacten met de landelijke comrnissies. 
- Het adviseren van de verenigingen bij hlll1 activiteiten op dit ge.bied van 

zover m:::igelijk en nocxizakelijk. 
- Het inventariseren van acties op dit ge.bied, opgezet door verenigingen. 

WIE TREKT ER MEE? 

Dit is de 'kar van het technisch werk in Brabant'. Zichtbaar krakkemikkig en 
jaren niet ge.bru.ikt. Ik he.b op me genomen die kar weer in beweging te 
brengen. Ik zie daar m:::igelijkheden toe (anders was ik er niet aan begonnen), 
maar alléén lukt dat niet. 
Daarom deze oproep om 'mee te trekken' ! 

Ik zoek: 

1. Mensen die een bijdrage kunnen leveren als ADVISEUR. 
Deze personen bewaken de kwaliteit van wat er gaat gebeuren. Het gaat om 
mensen die hlll1 bekwaamheid al eens getoorrl hebben. Als iem:md hiervoor 
wordt benaderd, zeg dan niet bij voo:rbaat: "Geen Tijd!", de opzet is er 
geen vergaderclub van te maken, de adviseurs moeten bereid zijn om 
gevraagd of ongevraagd hlll1 mening te geven over de technische zaken. (En 
dat hoeft niet altijd in een vergadering). 

2. Mensen voor een te vannen <XM1ISSIE TECliNISOI WERK. 
Deze commissie moet de activiteiten op technisch ge.bied voorbereiden en 
uit (laten) voeren. Binnen deze groep zouden, volgens het ideaalbeeld, 
moeten zitten: 
- Per regio een CONI'ACTPERSOON TECliNISOI WERK. Via deze personen lopen de 

afspraken met verenigingen, worden speelzalen geregeld, worden 
opmerkirqen en suggesties ingebracht. Zo'n persoon moet positieve 
contacten met verschillerrle clubs in een regio hebben. 

- Een persoon die het SECREI'ARIMT voert. Versturen van uitnodigingen, 
bevestigen van afspraken, etc. 

- Nog wat extra IEDEN die mee willen werken aan de opzet en 
instarrlhouding van het technisch werk in Brabant. 
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Wanneer het lukt om de 'kar' zo bemand (of bevrouwd) te krijgen dan lukt het 
zeker om die kar weer goed in beweging te houden. -

Adrie Dam, functionaris technisch werk afdeling Brabant, 
A. Koenestraat 11 
4 731 EW OUdenbosch 
tel. 01652-14270 

NIET VERGETEN". 

De teamlijsten op tijd in te sturen. Ze dienen vóór 15 juli binnen te zijn 
bij: 
Cees van Roosendaal 
I.ambertushof 9 
5667 SB Geldrop 
Voor alle dispensaties dient een nieuwe aanvraag, gelijk met de teamlijsten 
te worden ingezonden. De teamlijsten voor de landelijke corrpetitie moesten 
al op 28 juni binnen zijn. 

TAPTOETAFELTENNISTOERNOOI 

Als er in Brabant nog verenigingen z1Jn, die mee willen werken aan het 
or:ganiseren van bovenvenneld toernooi en dit is voor hun de eerste keer, 
neem dan even contact op met mij . Ik kan er dan voor zor:gen dat je een 
inschrijffonnulier krijgt en een draaiboek. 
Hopenlijk komen er enkele telefoontjes binnen, zodat er nog meer kinderenh 
mee kunnen doen aan het toernooi. 

Namens de Pers en Propagandacorrnnissie 
Wil Govers 
De Smeelen 59 
6021 vc Budel 
tel. 04958-93468 

OPEN UNICUM-DAMESTOERNOOI 

Op zondag 29 september wordt in Geldrop een Open Damestoernooi voor dames 
van alle speelsterkten. Uiteraard doen onze eigen landelijke speelsters mee, 
ma.ar ook een aantal van onze recreanten-dames. Afhankelijk van de 
inschrijvingen wordt een indeling in poules op sterkte gemaakt. Uitgangspunt 
is dat iedereen veel moet kunnen tafel tennissen tegen tegenstanders van 
gelijke sterkte. 
Een aantal verenigingen in Eindhoven en om.streken worden midden augustus nog 
direct benaderd. 
Voor inschrijffonnulieren en meer infonnatie kan men vanaf nu reeds terecht 
bij: 
Ben Groenheyde 
Eppe 16 
5667 AM Geldrop 
tel. 040-859184 
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LANDELIJKE COMPETITIE 

Hier weer het halfjaarlijkse overzicht van de prestaties van de Brabantse 
teams in de landelijke corrpetitie. 

eredivisie 
Het team van Besbo Irene uit Tilburg werd kampioen van Nederland. Ester 
Tanck, Guusje Hendriks en Ellen Schers vonrden het Tilburgse team en coach 
was Jan van Unen. Hartelijk gefeliciteerd met deze titel. 

le divisie 
Hotak'68 legde beslag op een derde plaats met 56 punten. I.llto werd in 
dezelfde poule vijfde met 31 punten en degradeert naar de 2e divisie. 

2e divisie 
Veldhoven werd met 58 punten kampioen en promoveert naar de le divisie. VCXJr 
Besbo Irene 2 was er met 63 punten een tweede plaats. Belcrum werd met 41 
punten laatste en degradeert naar de 3e divisie. 

3e divisie 
OKI en JCV werd kampioen met resp. 82 en 76 punten. Deze teams promoveren 
naar de 2e divisie. VCXJr Stiphout, ros en OKI 2 waren er tweede plaatsen met 
56, 52 en 51 punten. 'lhe Backhands en JCV 2 werden derde met 55 en 51 
punten. Vierde plaatsen waren er VCXJr Red Star' 58 met 44 en Never Despair 
met 38 punten. &.ldilia werd met 35 punten vijfde en dat betekent degradatie 
naar de 4e divisie. 

4e divisie 
Het Markiezaat, Hotak 1 68 2 en Hotak'68 3 werden kampioen met resp. 46 (uit 
8), 74 en 60 punten. VCXJr Hotak 168 3 is er een prom::>tieverbod, dus alleen 
Het Markiezaat en Hotak'68 2 promoveren naar de 3e divisie. 
Tweede plaatsen waren er vCXJr Veldhoven 2 met 58 punten, Smash' 70 mèt 46 
punten (uit 8) en JCV 3 met 43 punten (uit 8). VCXJr Will van Zoelen, ATI'C. 177 
en Always Fair waren er vierde plaatsen met resp. 35, 37 en 36 punten 
(allen uit 8). ros 2 werd vijfde en laatste met slechts 8 punten en dat 
laatste betekent degradatie naar de afdeling. 

eredivisie 
Na de eerste ronde in de 
eredivisie z1Jn de teams 
verdeelt in twee groepen van 
vier. De bovenste vier speelden 
een competitie om het 
kampioenschap en de onderste 
vier om degradatie. Na de 
eerste ronde stond het Vughtse 
JCV zevende met 25 punten uit 7 
wedstrijden. Dat betekende dus 
spelen om de degradatie. Helaas heeft JCV het niet gered. In de 6 
wedstrijden behaalden ze 29 punten en werden derde in de poule. Aangezien de 
nummers drie en vier degraderen betekent dat VCXJr JCV degradatie naar de le 
divisie. 
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le divisie 
OKI werd vierde met 52 punten. TK'V/Nedlin heeft zich op dit niveau niet 
kunnen handhaven. Een laatste. plaats met 32 punten betekent· degradatie naar 
de 2e divisie. 

2e divisie 
TCS werd kampioen met 67 punten en dat betekent promotie naar de le divisie. 
Tweede plaatsen waren er voor OKI 2 en Never Despair met 54 en 65 punten. 
Een vierde plaats was ·er voor Besbo Irene met 48 punten en ook het tweede 
team van JCV degradeerde. Met 26 punten werden ze laatste. 

3e divisie 
Veldhoven werd met 62 punten uit 9 wedstrijden kampioen (de laatste 
wedstrijd moest nog gespeeld worden op moment van schrijven, maar het 
Veldhovense team stond al een straatlengte voor). Zij prorroveren naar de 2e 
divisie. Tweede plaatsen waren er voor Renata met 53 en Hotak' 68 met 67 -
punten. Derde werden Belcnnn met 60 en OKI 3 met 51 punten. Voor Besbo Irene 
2 was er met 46 punten een vierde plaats. Vijfde werden Veldhoven 2 met 36 
punten en Iuto met 44 punten. Voor Never Despair 2 was er een zesde en 
laatste plaats met 30 punten. Iuto, Veldhoven 2 en Never Despair 2 
degraderen naar de 4e divisie. 

4e divisie 
Tweede plaatsen waren er voor arre; er Holland met 66, TK"iT jNedlin 2 met 61 
en OKI 4 met 56 punten. Een derde plaats was er voor OKI 6 met 54 punten en 
waarschijnlijk is Valkenswaard ook derde geworden, maar zij moesten bij het 
schrijven van dit artikel nog twee wedstrijden spelen. Vierde werden Besbo 
Irene 3, Bergeijk, Stiphout en Veldhoven 3 met resp. 48, 46, 43 en 40 
punten. Vijfde werden OKI 5 met 44 en Belcnnn 2 met 35 punten. Beide teams 
degraderen hierdoor naar de afdeling. 

Meisjes 
Bij de jeugd is er geen automatische promotie en degradatie. Telkens moet 
opnieuw een bepaalde klasse worden aangevraagd. 

A-klasse 
Besbo Irene werd met 69 punten kampioen. Derde werd Vice Versa' 51 met 49 
punten en een zesde plaats was er voor Hotak'68 met 33 punten. 

B-klasse 
Veldhoven legde beslag op een vijfde plaats met 39 punten en voor The 
Backhands en Never Despair waren er zesde plaatsen met resp. 36 en 33 
punten. 

C-klasse 
Een en Twintig werd met 62 punten kampioen. Een tweede plaats was er voor 
Veldhoven 2 met 60 punten en Het Markiezaat met 40 punten (uit 8). 
Voor Vice Versa' 51 3 was er een derde plaats met 39 punten uit 8 en Vice 
Versa' 51 2 en Unicum werden vierde met 49 en 42 punten. Vijfde werd Stiphout 
met 41 punten en voor ATI'C 177 was er een zesde plaats met 29 punten. 

Jongens 

Kampioensgroep 
In de kampioensgroep was er voor OKI een derde ·plaats met 50 punten. 

A-klasse 
Hotak' 68 werd met 63 punten kampioen. Belcnnn eindigde met 59 punten als 
tweede en TK"iT jNedlin met 53 punten als derde. Voor '!he Backhands was er met 
39 punten een zesde plaats. 
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B-klasse 
Never Despair en OKI 2 werden kampioen met resp. 76 en 68 punten. Voor 
Veldhoven en Tanaka waren er met 54 en 48 punten derde plaatsen. Besbo Irene 
en Hotak'68 2 legden beslag op een vijfde plaats met 44 en 38 punten. 

C-klasse 
Het Markiezaat met 74 en Budilia met 70 punten veroverden het kampioenschap. 
Voor Elshout en Veldhoven 2 waren er derde plaatsen met 54 en 4 7 punten. 
Never Despair 2 werd met 36 punten vierde en voor Belcnnn 2 en 'ITCV/Nedlin 2 
waren er met 43 en 41 punten vijfde plaatsen. 

UIT DE CLUBBLADEN 

De ni-eawe voorzitter van ttv Unicum uit Geldrop is Ben Groenheyde. Hij volgt 
Cees van Roosendaal op. 
Ben heeft al een aantal maanden meegedraaid in het bestuur van Unicum, zodat 
hij al redelijk ingewerkt aan zijn taak kan beginnen. 

TIV Veldhoven heeft een nieuwe logo en heel Veldhoven kan dit bewonderen. 
Aan de voorzijde van de accormnodatie hangt namelijk een nieuw 
verenigingsbord met daarop het nieuwe logo. 

Bij ttv Illto uit Tilburg staat de leden een jungle-feest te wachten. Ik heb 
geprobeerd me voor te stellen hoe het er daar aan toe zal gaan, maar het is 
me niet gelukt. Wordt de zaal orrgetoverd in een jungle compleet met wilde 
beesten? Of dienen de bezoekers voor wild te spelen? Of wordt het feest in 
de Beekse Bergen gehouden? Ik wacht met spanning het verslag af. 

Een aantal J .E.E.P. -leden heeft tijdens de paasdagen Engeland 01weilig 
ge:rnélakt. Het doel was een uitwisseling met Hollington, maar uiteraard is het 
een zeer plezierige reis geworden voor de Vughtse afvaardiging. 

OUd Attaque bestuurlid Wim v.d. Burgt verhuisde naar Gelderland en werd daar 
lid van ttv Cevelum. Hij vergelijkt in een ingezonden stuk zijn nieuwe 
vereniging met de club uit Sint-oedenrode en komt tot een belangrijke 
aanbeveling aan het Rooijse bestuur. Als er zich een mogelijkheid voordoet 
om naar een "eigen home" te verhuizen, grijp die dan niet met twee, maar met 
drie handen aan. 

De Edah in Waalwijk is gestart met de "Spek de clubkas actie". De bedoeling 
is kassabonnen van de Edah te sparen. De finna geeft voor elke 100 gulden 
aan kassabonnen f 2,50 voor de clubkas. De redactie van "Batgeheimpjes" van 
ttv Waalwijk heeft al een prima idee. Ze roepen vutters op om dagelijks de 
bonnen uit de bcxxlschappenkarretjes te halen. 

Op 5 en 6 juli organiseert ttv Vice Versa'51 uit 
OUdenbosch weer een tafeltennismarathon. In vei:band met 
het 40 jarig bestaan wordt er 40 x 40 minuten gespeeld 
of daar de jeugd 20 x 40 minuten. Dat zal een zware 
dobbel worden! De opbrengst gaat naar een goed doel, 
namelijk de organisatie Wereld.kinderen. 
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Het bestuur van ttv Ol'IC/CT Hollarrl uit Oss heeft een nieuwe 
htrurOVereenkomst betrefferrle het clubgebouw. Het contract loopt nu tot 
augustus 2004. Zo'n lange looptijd maakt aanpassingen lonend. Er is dan ook 
een verlaagd plaforrl en nieuwe verlichting aangebracht, wat een bijzorrler 
mooie verfraaiing van het ge.bouw is. 

TIV Stiphout heeft met Pinksteren 'lTC Grün-weib uit Hattorf in D.litslarrl in 
Helmond op bezoek gehad. De gasten mochten behalve tafeltennissen ook 
meedoen aan een zeskarrp en uiteraard . werd er regelmatig gedacht aan de 
inwerrlige wens. 

TIV Besbo Irene uit Tilburg is geconfronteerd met baldadige jeugd. Vooral 
fietsen noeten het ontgelden. Om een beter zicht te hebben op de fietsen 
zijn de hoge struiken rechts van de vlucht.deur verwijderd. Het ligt in de 
bedoeling om ook nog een overdekte fietsenstalling te maken. Vrijwilligers 
om te helpen zijn welkom. 

TIV Veldhoven heeft een nieuwe voorzitter, Wim Meijvis volgt Hans v.d. Broek 
op die de laatste 4 jaar de voorzittershamer hanteerde. IEarvoor was Hans 6 
jaar penningmeester. Voor zijn inzet voor de vereniging is Hans v.d. Broek 
benoerrd tot Lid van Verdienste. De nieuwe voorzitter, Wim Meijvis, is al 
drie jaar bestuurslid van ttv Veldhoven. 

Bij ttv Tanaka uit Etten-Leur was ingebroken (zie vorige Mixed). Om de 
schadepost te beperken is een kaarsenactie gestart. Voor 5 gulden kan een 
kaars gekocht worden waarvan de helft voor Tanaka is. 

Het eerste damesteam. van ttv Het Markiezaat uit Bergen op Zoom kan de 
laatste competitiewedstrijd karrpioen worden als van degradant Arlnada met 8-2 
werd gewonnen. F.chter door de spanning werd met 6-4 verloren. Vandaar dat 
het complete team naar Aarle-Rixtel trok om A'ITC aan te moedigen tegen 
J.C. V. En het worrler geschiedde, ATI'C won met 7-3 en daardoor grepen de 
Markiezaat dames alsnog de titel ten koste van J.C.V. 3. 
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