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

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

TELEFOON 04928 - 2017 

jaargang 40 numner 6 oktober 1991 

VAN DE REDAKTIE 

Het is me wel een zome:rvakantie geweest! Sovjet-Unie, Joegoslavië, AOO en 
dan moet je uitnlsten voor het nieuwe tafeltennisseizoen. Mijn nieuwshonger 
is echter zelden zo hoog geweest als in de afgelopen maanden en om alles 
gelezen te krijgen was erg veel tijd nodig. Ook is er weer erg veel tijd 
besteed aan het maken van deze Mixed. Maar met uw hulp kan die tijd minder 
worden. Een aantal bijdragen die mij bereiken zijn gemaakt met behulp van 
een computer. Ik ontvang dan een uitdraai en het hele verhaal wordt braaf 
overgetypt. rat is natuurlijk erg orn.slachtig en verspilde energie. r::aarom 
zou ik iedereen die een bijdrage op de computer maakt willen vragen om mij 
een schijfje te sturen. Ik kan tekst gebruiken in WordPerfect 4.2, 5.0 en 
5.1. Het schijfje stuur ik uiteraard terug. Maar natuurlijk blijven alle 
bijdragen welkom, geschreven en getypt. 
Een voor Brabant nieuw evenement staat op stapel. De Week van het Tafel
tennis, met als thema D:unes en Meisjes. In deze Mixed leest u er alles van. 
De redactie vindt het thema echter zo interessant dat ze in de volgende 
Mixed een aantal pagina's voor dit thema wil rese:rveren. UW bijdragen zijn 
van harte welkom. We rekenen met name op reacties van de verenigingen die 
deelnemen aan de actieweek. stuur een ve:rslagje van uw activiteit vóór 15 
oktober naar de redactie. Alvast bedankt. 

Johan Heurter 
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40 JAAR TIOS, 40 JAAR GEZELLIGHEID 

Zaterdag 7 september vierde de Tilburgse tafeltennisvereniging TIOS '67 het 
40-jarig bestaan. Met vQOrzitter Arno van F.sch en oud-voorzitter Tiny Jansen 
blikken we terug, bespreken we het heden en kijken we naar de toekomst. De 
historische terugblik ontlenen we vooral aan de uitstekend verzorgde 
jubileumkrant. 
Tiny Jansen is al 26 jaar lid van TIOS. Van 1980 tot 1990 was hij voorzitter 
en daarvoor al een kleine zes jaar wedstrijdsecretaris. Hij werd opgevolgd 
door Arno van F.sch, toen pas twee jaar lid, maar al jaren als tafeltennisser 
in Tilburg actief: Hij speelde in de Tilburgse Tafeltennis Liga (TI'L), maar 
stapte al snel over naar Irene om, zoals hij dat zelf zegt "te leren 
tafeltennissen". I:aarna ging hij naar TCL, waar hij in het bestuur zat en na 
de opheffing van deze vereniging naar Avanti. Beide verenigingen zijn alleen 
in de TI'L actief. Drie jaar geleden kwam hij terecht bij TIOS '67. 

Het begin 

De rekenaars orrler u zullen zich natuurlijk afvragen hoe het zit. TIOS' 67 
veertig jaar? Toch klopt het. In de Tilburgse parochie "'t Goirke" werd 
vanuit de damescongregatie een tafeltennisgroep gefonneerd met 18 
damesleden, orrler de naam "Rooms Katholieke Tafeltennisvereniging". De 
oprichtingsdatum was 2 september 1951. Al snel werden ook mannelijke leden 
toegelaten en in 1953 sloot de RK Goirkese Tafeltennisvereniging zich aan 
bij de N'ITB. Met een dames- en een herenteam werd deelgenomen aan de 
corrpetitie. 
Het ledental steeg gestaag, mede dankzij de fusie in 1960 met TIV Ready. 
Diverse mankementen aan de zaal en de hoge huur leidden ertoe dat 't Goirke 
in 1965 verhuisde naar de gymzaal van de Mariaschool in de Goirkestraat. rat 
was geen succesvolle greep. De zaal was verouderd en de verwanning was zo 
slecht dat er twee kachels gekocht werden om de koude wintennaarrlen te 
overleven. In 1967 blijkt de gemeente de zaal te willen vorderen voor 
schoolruimte. Birmen de Goirkese parochiegrenzen was geen ruimte te virrlen. 
Ten slotte vorrl men orrlerdak in wijkcentnnn Soekmekaar aan de Gen. 
Kockstraat. Er werd gezocht naar een nieuwe, algemenere naam. Het werd 
Tafel tennis Is Onze Sport: TIOS. In Arnhem bestorrl echter ook een vereniging 
met deze naam, varrlaar dat de N'ITB de naam alleen wilde aa:::epteren met de 
toevoeging '67. 
Echt goed ging het in die tijd niet met de vereniging. Het ledental daalde 
en de zaalhuur werd met 100% verhoogd, wat aanleiding was voor een nieuwe 
verhuizing. Nu naar café-zaal Jeruzalem. Dertien jaar lang was dit de 
thuisbasis van TIOS. 

Na een moeizame start, in 1972 storrl zelfs het bestaansrecht ter discussie, 
komt de ommekeer als men zich aansluit bij de Tilburgse Tafeltennis Liga. 
Het was in die tijd niet mogelijk in de NITB door-de-week corrpetitie te 
spelen en dat kon in de TI'L wel. TIOS vorrl z'n draai in de TI'L en groeide 
uit tot een van de steunpilaren van deze "wilde" borrl. Tussen 1974 en 1987 
werd slechts incidenteel deelgenomen aan de NITB-corrpetitie. Gezelligheid en 
afstarrl (max. 10 km) worden als belangrijkste argumenten genoenrl voor 
deelname aan de TI'L, maar sportief zit er geen toekomst in. Varrlaar dat er 
nu weer NITB gespeeld wordt. TIOS wil beide sporen vasthouden. - De leden 
mogen zelf kiezen wat ze willen. 
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De brand 

Als de kastelein van Jeruzalem om medische redenen z1Jn zaak moet sluiten, 
breken er moeilijke tijden aan voor TIOS. Na wel vijftig adressen afgelopen 
te hebben, liep Tiny Jansen bij toeval in de Kuiperstraat langs een oude 
textielfabriek. Op goed geluk besloot hij te gaan vragen of er misschien 
ruimte leeg stond en dat bleek het geval. De tweede verdieping werd 
ongetoverd tot een fraaie tafel tennisacc::anunc:rlatie waar maar liefst tien 
tafels konden staan. Na de ingebruikname in 1983 steeg het ledental enonn. 
Dit noodzaakte het bestuur tot het instellen van een ledenstop. Men wilde de 
gezellige en recreatieve sfeer vasthouden. 
Op 7 augustus 1986 brandde de oude textielfabriek tot de grond toe af. Alles 
was weg. Het tekent TIOS dat men niet bij de pakken ging neerzitten. 
Corrq:>etitie kon men tijdelijk in de kantine van de Aabe fabriek spelen en 
trainen kon bij de TI'Irverenigingen Avanti en SIN. Opnieuw ging men op zoek _ 
naar een nieuwe ruimte. Medewerking van de gemeente Tilburg was er 
nauwelijks, zodat het erg moeilijk werd. Uiteindelijk werd aan de Hart van 
Brabantlaan een uitgeleefde, vieze, vuile, oude textielfabriek gevorrlen. 
Alles moest vernie'UVvti worden. Een nieuw dak, een nieuwe vloer, toilet
groepen, etc. Zeker 25 man is met bouwen, timmeren en schilderen bezig 
geweest. Clankzij de verzekeringsuitkering en de actie "Help TIOS uit de 
brand" kon het allemaal betaald worden. 

Toekomst [ 

Maar ook de ruimte aan de Hart van Brabantlaan zal tijdelijk blijk.en te 
zijn. Het huurcontract loopt nog tot eind 1996, maar gezien de grootse 
plannen die de gemeente Tilburg met het stadscentnnn heeft, zal TIOS dan wel 
moeten verdwijnen. Varrlaar dat er nu al initiatieven ontplooid worden om 
tegen die tijd een vervangerrle ruimte te hebben. Geld zal er dan ook weer 
nodig zijn, varrlaar dat er een commissie in het leven geroepen is op de 
laatste algemene ledenvergadering om acties voor te bereiden. 
Gezien de sfeer binnen de vereniging en de bereidheid bij vele leden om iets 
extra's te doen voor TIOS, zal dat zeker slagen. 
De redactie wenst TIOS'67 nog vele jaren. 

Johan Heurter 

RECEPTIE TIOS '67 DRUK BEZOCHT 

Tijdens de druk bezochte receptie naar aanleiding van het veertig jarig 
bestaan van ttv Tios '67 uit Tilburg heeft afdelingsvoorzitter Raymond 
Gradus de jubilaris het bekerrle wandbord aangeboden. Gradus ging in zijn 
toespraak in op de keuze tussen de Tilburgse Tafeltennis Liga {'ITL) en NITB. 
Hij sprak daarbij de bereidheid uit om in de toekomst tot een samenwerking 
te komen met de nevenborrlen. De starheid Uit het verleden is afgezworen en 
een samenwerking is in het belang van de leden van de 'lTL én de NITB. Er kan 
een interessantere competitie C>p3"ezet worden en er kan meer aan de 
jeugdopleiding worden gedaan. Gradus sprak de hoop uit dat er een open ge
sprek hierover met de 'lTL gevoerd kan worden. Daarbij zou Tios als een 
intennediair kunnen functioneren. Immers, de jeugd heeft binnen de NITB haar 
draai gevonden en de laatste twee kampioensbekers bij de meisjes gingen naar 
Tios 1 67. 
Het hoodfdbestuur had een oudgedierrle gevraagd namens hen aanwezig te zijn: 
Cees Hobbelen. Ook hij ging in op de keuze tussen 'lTL en NITB. 
Namens de regio Midden-Brabant voerde Peter Peeters het woord en oud 
afdelingsvoorzitter Piet van Erp kwam namens de NKS een wandbord aanbieden. 
Als laatste mocht Tics-voorzitter Arno van Esch het woord voeren. Hij 



reageerde op de opmerk.i.rgen over NITB en TI'L met de woorden:"Tios heeft een 
perfecte combinatie tussen JTL, TI'L en NITB gevonden." 

Johan Heurter 

TCS NEEMT NIEUWE ACCOMMODATIE IN GEBRUIK 

Voor Tafeltennis Club Steenbergen was het 31 augustus zover. Op grootse 
wijze nam men de nieuwe tafeltenniszaal in gebruik. F.en korte lijdensweg was 
ten einde. 
Op 1 november vorig jaar vertrok men definitief uit de oude zaal aan de 
Westdam. Met tranen in de ogen werd afscheid gevierd. F.en waardig afscheid, 
dat wel. Het Dag-ouwe-Zaal-toernooi voor eigen leden + aanhang, compleet met 
een koud buffet halverwege de strijd, zal geen enkel T.C.S.-lid ooit 
vergeten. En toen moest men bij buurvereniging Het Markiezaat een tafel gaan 
huren voor het eerste herenteam. De trainingen en overige teams gingen naar 
de gymzaal van een LTS, waar men elke dag tafels in en uit een grote 
container moest sjouwen. Sport-overdag vertrok naar de sporthal en de 
recreanten namen één dag per week de IHNO-zaal in beslag. Toch overleefde ' 
men deze tijd nog redelijk. Het kostte wel leden want zowel voor de jongste 
jeugd als de recreanten was het tafeltransport moeilijk te verwerken. 
SUksessen waren er wel genoeg. Zowel hét eerste herenteam (bij Markiezaat en 
in de 2e divisie), als eerste damesteam (2e klasse) en eerste jongensteam 
(le kl. junioren) veroverden een titel. Maar bij de start van het nieuwe 
seizoen was het zover, men trok in de nieuwe, multifunctionele ruimte. 
Op 31 augustus werd deze met veel vlagvertoon in gebruik genomen. 's Morgens 
van 10.30 - 12.30 werd een training door bondscoach Jan Vieg gegeven, die 
daarbij geholpen werd door Anne Vlieg. Deze laatste was de avond tevoren 
gekroond tot tafel tenniscoach van het jaar. Ofschoon de Steenbergse tafel
tennissers best wel wat gewend zijn, waren de spelers van het eerste en de 
sterkste jeugd ongelooflijk enthousiast over de geboden training. En 's 
middags was het helema.al raak. Het kersverse eerste-divisieteam trad aan 
tegen Jean-Michel Saive, Fhilippe Saive, Henk van Spanje en Danny Heister. 
Ofschoon er een duidelijke 0-15 nederlaag volgde, viel er erg veel te 
genieten. De vijf T.C.S.-ers kregen volop de kans hun capaciteiten te tonen 
en na de zware training 's morgens kregen ze van Jan Vlieg een nieuw 
compliment voor hun inzet. De show stal Michiel Maaten, die Henk van Spanje 
een derde game afdwong en ook Fhilippe Saive in de problemen bracht. Om vier 
uur volgden verschillende sprekers en daarbij werd T.C.S. ongetwijfeld 
gekroond tot de meest bij-de-tijdse vereniging van Nederland. In totaal 
kreeg men drie klokken aangeboden ter verfraaiïng van de nieuwe 
accommodatie. Da.ama _verscheen de Steenbergse burgemeester G.v.Wijk achter 
tafel met zweetband en opgestroopte lange broek. Hij moest het desondanks 
met 21-10 afleggen tegen wethouder sportzaken J. Heijmans. Tot slot volgde 
nog een semi-interland tussen de twee Belgische en Nederlandse toppers. En 
dat beloofde weinig goeds voor het Nederlandse team, want met 0-4 trokken 
onze zuiderburen aan het langste eind. 
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WEEK VAN HET TAFELTENNIS 1 

In de afdeling Brabant is in maart van 
dit jaar een werkgroep uit de Pers- en 
Propagandacommissie gestart met de 
voo:rbereidingen voor het, voor de eerste 
keer organiseren, van de actieweek ''Week 
van het tafeltennis". 
Deze speciale thema.week, welke ook in de 
afdelingen Gelderland, Oost-Gelderland, 
IJsselstreek en Zwolle gehouden wordt, 
zal in Brabant het thema "03mes en 
Meisjes" kennen. 
Gebleken is nl. dat in onze afdeling het 

7 • 1 3 oktober 

led~tand slechts voor 9% uit meisjes Dames en Meisjes 
en voor 18% uit danes bestaat. En toch is 
tafeltennis niet een specifieke 
mannensport. Met het oog hierop worden in 
de week van 7 t/m 13 oktober door 31 
verenigingen promotie- en 
wervingsactiviteiten op touw gezet, die 
speciaal op de doelgroep ll3mes en Meisjes 
zijn afgestenrl.. De verenigingen worden 
hierbij ondersteund door een werkgroep, 
die vooral t.a.v. de promotionele kant 
veel practische hulp kan bieden. Zo wordt 
aan de verenigingen kostenloos speciaal 
vervaardigde folders en posters, als ook 
standaard persberichten verstrekt. Op 

[AC L f" Sîlilt L [ V [ H >o00'0S , 0 !t!50• 

verenigingsbijeenkomsten zijn richtlijnen en ideeën gegeven voor de aanpak 
per vereniging en dienen praktische oefeningen, zoals roulatievonnen, als 
ondersteuning voor de opvang van deelnemers aan de actieweek. 
De werkgroep is erg blij met de ondersteuning en samenwerking met de Sport
stimuleringscommissie van de NITB in de personen van Ben du Pon en Jos 
Smeets. De ervaringen van voorgaande jaren in andere afdelingen komen zo ter 
beschikking van afdelingen, die voor de eerste keer dit evenement organise
ren en daardoor een vliegende start kunnen hebben. Ook budgettair heeft dit 
voordelen, bv. bij het in grotere aantallen, dus goedkoper, laten vervaar
digen van promotiemateriaal. 
Het enthousiasme waarmee verenigingen en werkgroepleden toewerken naar de 
actieweek in oktober, geeft ons voldoende reden om te geloven in een 
succesvol eerste project. Wij verwachten dat dit aanleiding zal zijn voor 
een aantal verenigingen in Brabant, die nu niet meedoen, om volgend jaar wel 
deel te nemen, z00at de kamerbrede opzet nog beter tot zijn recht kan komen. 
Dit zal de tafeltennissport alleen maar ten goede komen!. 
De deelnemende verenigingen zijn: De Zwaantjes, Deurne, Geenhoven, 
Valkenswaard, OKI, 'ICS, Veldhoven, J0J, Witac '89, KYIV 171, Besbo Irene, 
SEI'-89, Ka.dans, Eenentwintig, De Kruiskanp '81, Tornado, Unicum, Attaque, 
Stiphout, Hotak 168, Rotac 182, Flash, Son en Breugel, OI'I'C/CT Holland, Het 
Markiezaat, Waalwijk, Red star '58, Breda, Will van Zoelen, Never Despair en 
De Rots. 

Henny in 't Zandt. 
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WEEK VAN HET TAFELTENNIS II 

In de week van 7 t/m 13 oktober is de eerste Brabantse Week van het 
Tafeltermis. In de vorige Mixed hebt u er reeds alles over kunnen lezen, 
maar het leek de redactie een goede zaak nog een paar tips te geven. 
De deelnemende verenigingen hebben inf onnatie ontvangen over het doel en de 
opzet van de week. De bedoeling is om in deze week een 'open huis' op een of 
meerdere dagen te o:rganiseren speciaal gericht op meisjes enjof dames. 
Wanneer u zich als vereniging niet hebt owegeven voor de deelname in deze 
week, wil dat niet zeggen dat u niets kunt organiseren. De media in Brabant 
krijgen vanuit de werkgroep van de Pers- en Propagarrlaconunissie infonnatie 
en daar kun je, ook als je niet deelneemt, natuurlijk toch wel van 
profiteren. Uiteraard kunt u zelf als vereniging ook persberichten naar de 
media sturen. 
Vergeet niet op de open dag/dagen wat foto's te maken en stuur zelf 
berichtjes naar de krant over het verloop, vergezeld van een foto. Vooral de 
gratis huis-aan-huis bladen plaatsen die berichtjes graag. Het levert u 
opnieuw aandacht op en misschien trekt het bezoekers van die open dag over 
de streep. 
Veel succes bij de organisatie. 

RED STAR '58 UIT JAN VAN BESOUWHUIS GEZET 

TIV Red Star '58 is door de gemeente Goirle in de vakantie uit het Jan van 
Besouwhuis gezet. De vloer van de derde verdieping zou door de sporters te 
zwaar worden belast. 
De oorzaak van dit plotselinge besluit is een rapport van het bouwkundig 
adviesbureau Veuger BV. Op verzoek van de exploitant van het 
gemeenschapshuis, de Stichting Sociaal-0.Uturele Accamrncxlaties Goirle, heeft 
het bureau het gebouw moeten doorlichten om te komen tot een eventuele 
herindeling. Het gebouw telt een aantal onrerrlabele :ruimtes en de stichting 
hoopte op goede adviezen van het exten1e bureau. Eind juni bood dit bureau 
een rapport aan aan de stichting met hierin een advies over het gebruik van 
de zolder. Hoewel er geen direct gevaar bestorxl, was het raadzaam am hierop 
niet meer te sporten. Naar aanleiding van dit rapport startte de gemeente 
Goirle een eigen onderzoek. Op 29 juli liet zij Red Star '58 weten dat ze 
per 30 juli uit de zaal moesten, orrrlat sporten op de zolder van het Jan van 
Besouwhuis onverantwoord zou zijn. De gemeente bood als noodoplossing een 
paar leegstaande klaslokalen van een basisschool aan. 
Voor ttv Red star is dit een rampzalig besluit. In de school kunnen slechts 
vier tafels staan, terwijl er in het Jan van Besouwhuis 15 stonden owe
steld. Verder telt Red Star zo'n 100 recreatieve badmintonners. Zij kunnen 
in de school niet terecht. ''We missen dus de contributie en de barinkarnsten 
van 100 mensen" aldus voorzitter Ad Jonkers, "en daar stapt de gêmeente 
nogal gemakkelijk overheen. We zijn dan ook nog steeds aan het 
onderhandelen over met name de badmintonners." 
Het is de bedoeling dat Red star in de toekomst in een gymzaal in de Van 
Haestrechtstraat terecht komt. De gemeente zal streven deze zaal per 1 
januari zoveel mogelijk vrij te roosteren. Of dat kan is twijfelachtig. De 
meeste contracten lopen per seizoen en niet per kalenderjaar. 
Al met al maakt ttv Red star 158 een erg moeilijke periode door. Sterkte! 

Johan Heurter 
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EEN GOEDE LEDENADMINISTRATIE IS VAN GROOT BELANG 

HOE WIJZIGINGEN IDEI'EN 'OORDEN IXX>R.GffiEVEN 

Het zal iedereen duidelijk zijn dat een goede ledenadministratie van groot 
belarq is voor een organisatie als de N'ITB. Niet alleen de infonnatie over 
de leden is van belarq (bijv. bondskaarten) , ook de verenigingsgegevens 
moeten in orde zijn om een goede conununicatie te garanderen. 
Orrrlat er soms vragen zijn en er fouten gemaakt worden bij het doo:rgeven van 
wijzigingen, heb ik de "spelregels" nog eens samengevat. 

WEll<E SOORI'EN WIJZIGINGEN IDEI' MEN IXX>RGEVEN 

Er worden twee verschillerrle administraties bijgehouden. Er is er een die 
betrekking heeft op de N'ITB als larxielijke o:rganisatie en er is er een die 
uitsluiterrl voor de afdeling Brabant geldt. 
Die van de afdeling Brabant wordt gebnrikt voor het verzerrlen van de Mixed 
en het Competitie Bulletin en een vennelding in het Bestuursboek. 
De administratie van de N'ITB als larxielijke o:rganisatie wordt o.a. gebruikt 
voor bondskaarten, NITB-contributie en carmnunicatie met verenigingen. 
Vandaar dat er in het geval van bijv. bestuurswijzigingen in het algemeen 
twee IlRltatiefo:rmulieren worden ingevuld; één voor de NITB en één voor de 
afdeling Brabant. 

MUTATIEFORMULIEREN NITB 

De wijzigingen (IlR.ltaties) welke betrekking hebben op de leden van een 
vereniging of de gegevens van een vereniging worden aan de NITB doo:rgegeven 
via de daarvoor bestemde mutatieformulieren. In het boekje 
''VERENIGINGSRIClil'-LIJNEN IEDENAI:MINISTRATIE 199111 is precies uiteengezet hoe 
men moet handelen. 
Dit boekje is in januari 1991 aan alle verenigingen toegezonden. Mocht dit 
boekje niet meer in Uw bezit zijn dan is het kosteloos te verkrijgen bij de 
N'ITB (postbus 600, 2700 MD zoetenneer) . 
De fo:rmulieren genoenrl in dit boekje zijn verkrijgbaar bij de penning
meester van de afdeling Brabant, de heer Ton Jongenelen. 
Deze IlR.ltatiefo:rmulieren moeten samen met een geleidebon worden gezonden aan 
het bondsbureau in Rooserrlaal. Het bondsbureau is het centrale punt voor de 
afdeling Brabant en geeft de IlR.ltaties door aan de NITB in Zoetenneer. 

MUT A TIEFORMULIER IMdertandse Talettennisbond Afdeling Braóant 

Oa.m: . Il NMft'I ....... : 

OUDE GEGEVENS 

ME\JWE GEGEVENS 

Ne.m:. 

" 
" 
" 
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MUTATIEFORMULIEREN AFDELING BRABANr 

Orrdat de Mixed, het Colt'petitie Bulletin en het Bestuursboek specifieke 
Brabantse activiteiten zijn, iooeten wijzigingen daaromtrent apart wo:rden 
aangemeld. 
Deze nrutaties wo:rden vermeld op een f onnulier waarvan een voorbeeld 
hieronder is afgedrukt. Deze nrutatiefonnulieren iooeten gezonden wo:rden aan 
het secretariaat van de afdeling Brabant. Ria Elshof. 
Ook deze fonnulieren zijn verkrijgbaar bij de penni.n:Jmeester van de afdeling 
Brabant. 

VERANDERINGEN UTI'SIDITEND VIA MUTATIEFORMULIEREN 

Het zal duidelijk zijn dat veranderingen uitsluitend worden verwerkt als ze 
op de juiste manier zijn aangemeld via een nrutatiefonnulier. 
Het komt soms voor dat een wijziging van het wedstrijdsecretariaat kenbaar 
genaakt wordt via een tearolijst. Dit is dus niet voldoende, orrrlat alle 
wijzigingen middels nrutatiefonnulieren iooeten worden aangemeld bij het 
bondsbureau in Roosendaal en eventueel bij het secretariaat van de afdeling 
Brabant. 

ADRESSEN EN INFORMATIE 

Mutatiefonnulieren te bestellen bij: 
De heer Ton Jongenelen, Postbus 4630, 4803 EP Breda. 

Mutatiefonnulieren NITB toezenden aan: 
Bondsbureau NITB Brabant, Postbus 1130, 4700 BC Roosendaal. 

Mutatiefonnulieren afdeling Brabant t.b.v. Mixed, Competitiebulletin en 
Bestuursboek toezenden aan: 
Ria Elshof, Plutostraat 17, 5694 sv Breugel. 

In geval van twijfel kan men altijd contact met mij opnemen: 
Ria Elshof, secretaris 

NEDERLAND - POLEN IN NIEUWE TCS-ZAAL 

Op dinsdagavond 5 november virrlt in Steenbergen de interlandwedstrijd 
Nederland - Polen plaats. Deze wedstrijd wordt gespeeld in het kader van de 
herensuperliga en belooft een groots spektakel te worden, vooral als de 
Polen in hun sterkste opstelling achter tafel verschijnen. Immers G:rubba en 
Kucharski behoren samen met Paul Haldan tot de Europese top en hun 
onderlinge ontm:>etingen zullen zeker een boeiend schouwspel opleveren. 
Deze wedstrijd, waamij ook de t.v. aanwezig zql zijn, begint om 18.15 uur. 
De zaal is open vanaf 17. 45 uur. Zoals reeds in de kop gemeld wordt ze 
gespeeld in de pas geopende, nieuwe zaal van ttv T. C.S. en deze vereniging 
organiseert de interland in samenwerking met de NITB. Het adres is: 
T.C.S.-zaal (na.ast 't Cromwiel en de sporthal), Kronuneweg 1 te Steenbergen. 
Kaarten kan men vooraf bestellen door storting op giromnmner 3824939 t.n.v. 
T. c.s. -acti v. te Steenbergen. De toegangsprijs per persoon bedraagt f 5, - . 
Bij afna.me van 10 of meer kaarten worden deze per post toegezorrlen, anders 
kunt U ze op 5 november afhalen aan de kassa (voor 18.00 uur). 
Info-adressen: 
Paul Kil, Julianastr. 40 4651 BZ Steenbergen (01670-63547) 
Ton van Tiggelen,Berenstr. 42 4651 rn St'bergen (01670-63720) 
T.C.S.-zaal, Krormneweg 1 te Steenbergen (01670-66809) 
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RECREATIEVE TAFELTENNISCOMPETITIE 

Binnen de NITB ziJn er voor de 'betere' spelers(sters) tal van 
ioogelijkheden om deel te nemen aan wedstrijden buiten het eigen clubgebouw. 
Denk maar aan de competitie, de talloze toernooien, meerkanpen, 
bekerconpetitie, etc. Voor de meer recreatieve tafeltennissers zijn de 
ioogelijkheden heel wat mirrler en blijft het vaak beperkt tot een avondje 
tafeltennissen in het eigen clubgebouw. De afdeling Brabant wil voor deze 
recreatieve tafeltennisser een nieuw evenement op touw zetten. Het is de 
bedoeling dat in 1992 een competitie van start gaat met teams van twee 
:personen, welke op één avond twee wedstrijden zullen spelen. Dat betekent 
dus dat er meerdere teams op een avond in één zaal hun twee wedstrijden 
afwerken. Iets wat de gezelligheid zeker zal vertiogen. Per competitiedeel 
zijn er ca. 5 wedstrijdavonden. De speeldagen zijn maandag t/m donderdag. 
Aan deze competitie kunnen alle recreanten die (nog) geen NITB-cc:ntpetitie _ 
spelen deelnemen én ook 3e en 4e klas spelende dames en 7e klas spelende 
heren zijn welkom. Zij ioogen dit doen naast hun nonnale competitie. Spelers 
die de laatste vijf seizoenen in de 4e klasse of hoger van de NITB hebben 
gespeeld, zijn van deelname uitgesloten. 
De teams ioogen geheel naar eigen wens worden samengesteld en er zijn geen 
invalbeperkingen. Wel IOC>eten de deelnemers ( sters) voor de laatste 
competitiewedstrijd zijn aangemeld als basislid van de NITB. De kosten 
bedragen vijf gulden per team en de indeling zal zoveel ioogelijk regionaal 
geschieden. Het is de bedoeling dat deze competitie eind januari 1992 van 
start gaat en doorloopt tot eind april. Inschrijven kan tot 1 december, via 
een inschrijffonnulier dat de verenigingen wordt toegezonden. 
We hopen dat u net zo enthousiast bent over deze nieuwe wijze van recreatief 
tafeltennis spelen als wij. 

Nico van Erp. 

DE VREDE GETEKEND 

"Mirjam Hooman-Kloppenburg en Bettine Vriesekoop hebben beide te kennen 
gegeven weer graag in het nationale tafeltennisteam uit te kqmen. Beide 
dames hebben weer het volste vertrouwen in de samenwerking die in het 
verleden reeds tot vele successen. heeft geleid." aldus een persbericht van 
de NITB van 29 juli 1991. Tijdens een gesprek met bondsvoorzitter Paul 
Koopman en technisch directeur Jan Vlieg zijn de geschillen, die zich 
tijdens de wereldkampioenschappen in Chiba openbaarden, uitgepraat. Klaar, 
over naar de orde van de dag. Alleen in mijn optiek ligt het niet zo silrpel. 
Het nationale tafeltennis heeft een behoorlijke opdoffer gekregen en die is 
nog lang niet uitgewerkt. Uiteraard IOC>eten conflicten uitgepraat worden, 
maar wat ik mis zijn de maatregelen jegens de :personen die het conflict 
veroorzaakt hebben. In de eerste plaats had er in de richting van Hooman en 
Vriesekoop een diciplinaire straf kunnen komen en verder had ook Frits 
Kantebeen, als privé-coach van Mirjam Hooman, op het matje IOC>eten woi:'den 
geroepen. Maar helaas, niets van dat. Er zïjn wel een aantal veranderingen, 
maar of die een toekomstig conflict kunnen voorkomen IOC>et worden afgewacht. 
Zo is HB-lid Piet Rörrgens, die topsport in zijn portefeuille had, opgestapt. 
Hij is inmiddels opgevolgd door de Nijrregenaar Ad Bouwrnan, die tot zijn 
benoeming optrad als secretaris van de NITB. Bouwman zat ook, samen met 
Jules de Groot en Fhilip Mortier, in de onderzoeksconnnissie die de 
desastreuze WK-resultaten IOC>eSt onderzoeken. 
Daarnaast heeft D1san Tigennan in een gesprek met Jan Vlieg en Paul Koopman 
aangegeven geen ambitie meer te hebben om het nationale damesteam te 
coachen. Hij blijft echter de centrale bondstrainingen in Hilversmn 
verzorgen en is ten allen tijde op ieder gebied inzetbaar. Wie de nieuwe 
damescoach wordt is nog niet bekend. 



Verder heeft de onderzoeksconunissie onlangs een uitvoerig -rap:port aan het HB 
uitgebracht. Het Hoofdbestuur heeft de meeste, toekomstgerichte 
aanbevelingen overgenomen. De belangrijkste punten daaruit zijn: 
* De functie van Technisch Directeur Jan Vlieg is kwa verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden uitgebreid. Belangrijk aspekt hierin is dat de Technisch 
Directeur eirrlverantwoordelijk is voor de begeleidingsstaf bij alle 
belangrijke evenementen. Met andere woorden, Vlieg mag zelf Zl.Jn 
begeleidingsstaf samenstellen. Het Hoofdbestuurslid Sportzaken, onder wie de 
Technisch Directeur ressorteert, kan geen functie meer in de 
begeleidingsstaf uitoefenen. 
* De selectiekriteria voor leden van de nationale seniorenselektie zijn op 
onderdelen aangescherpt. Belangrijke kriteria zijn onder andere: 
- verplichte deelnane aan Nederlandse kampioenschappen en de 

Nationale Top 12; · 
- verplichte deelnane aan ternninste twee centrale bondstrai

ningen per week; 
- ten allen tijde beschikbaar zijn voor wedstrijden en toer-

nooien. 
Indien niet aan een of meerdere selektiekriteria wordt voldaan, kan 
uitsluiting van faciliteiten, terugtrekking van een evenement enjof het niet 
selekteren gedurende een bepaalde pericx:le volgen. 
Tot zover de consequenties voor het Topsportbeleid van de NITB. 
Eén belangrijk punt is echter nog niet aan de orde geweest: de privé
coaching. Het Hoofdbestuur heeft hier nog geen beslissing over genomen. Dat 
zal ze pas doen eind september. Maar gezien de nieuwe funktie-om.schrijving 
van Jan Vlieg, kan ik me niet voorstellen dat er nog ooit een privécoach mee 
mag. En dat zou een zeer wijs besluit zijn. 

Johan Heurter. 

REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 1992 

De Regionale Kampioenschappen zullen in 1992 gehouden worden in het 
weekeinde van 21 en 22 maart. Op deze data za?- er geen afdelingscorrpetitie 
zijn. 
Regio's of verenigingen die deze kampioenschappen willen organiseren dienen 
zich schriftelijk aan te melden bij Nico van Erp, Begijnenstraat 169, 5341 
BJ Oss. 

AFDELINGSONTMOETING OP 20 OKTOBER 

Zoals u in de vorige Mixed hebt kunnen lezen, wordt er op zondag 20 oktober 
in het tafeltenniscentnnn van Besbo Irene te Tilburg een afdelingsontrooeting 
voor de jeugd georganiseerd. Naast een team van de afdeling Brabant, zullen 
jeugdteams van de afdelingen Llrnburg, Den Haag en Amsterdam meedoen. De 
Brabantse jeugdleden die voor deze ontmoeting geselecteerd zijn, hebben 
irnniddels bericht ontvangen. Wanneer u wilt komen kijken bent u vanaf 10.30 
uur hartelijk welkom. 
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DE BRABANTSE BEKERCOMPETITIE 1990 · 1991 

Jeugd: Belcnnn erg succesvol 

Na onderbreking van een jaar mocht Brabant zich weer verheugen in een 
bekercarrpetitie voor de jeugdspelers. 
Bij de jongens hadden 27 teams ingeschreven bij de junioren, 15 teams bij de 
aspiranten, 11 teams bij de pupillen en bij de welpen 14 teams. Totaal 
derhalve 67 teams. Het aantal teams bij de meisjes was beduidend minder: 18 
teams verdeeld over vier categoriën. 
Het aantal ingeschreven teams bij de jongens ma.akte een voorronde nood
zakelijk. Bij de meisjes kon direct tot het spelen van finales worden 
overgegaan. 
De voorronde werd gespeeld op zaterdag 8 juni jl. in de speelzalen van de 
verenigingen Besbo/Irene en Oki. 
Orxlanks het feit dat de deelname gratis was, trokken 11 teams -om uiteen
lopende redenen- zich tot het laatste moment tenig. Van de poule-indelingen, 
zoals toegezonden aan de deelnemerrle verenigingen, bleef zodoende niet veel 
over. Een hernieuwde indeling moest op de dag zelf weer worden bijgesteld. 
Maar na deze wat chaotische start kon tegen het einde van de middag in beide 
zalen worden medegedeeld, welke teams zich voor de finales hadden geplaatst. 
De finales van de jongens en de meisjes vonden plaats op zaterdag 15 juni 
j 1. Op 17 tafels werd in een sfeeJ:Volle Besbo/Irene hal gestreden om de te 
verdelen titels. Uiteindelijk bleven er acht winnaars over, doch alle 
finalisten mochten een blijvende herinnering -in de vonn van een vaantje- in 
ontvangst nemen. 

Uitslagen: 

Jongens: junioren 1. Vice Versa 1 51 1 2. De Meppers 1 
aspiranten: 1. Belcnnn 1 2. Belcnnn 2 
pupillen 1. Belcnnn 1 2. Son & Breugel 1 
welpen 1. Belcnnn 1 2. 'Ihe Back Hands 1 

Meisjes: junioren 1. TornÇldO 1 2. B.S.M. 1 
aspiranten: 1. Vice Versa'51 1 2. Bergeijk 1 
pupillen 1. Belcnnn 1 2. Bergeijk 1 
welpen 1. Son & Breugel 1 2. Vice Versa'51 1 

Senioren: nieuwe karcpioenen in alle klassen 

Op vrijdag 14 juni jl. werd er een begin gema.akt met de finales van de 
senioren bekercorrpetitie. Plaats van handeling: de acconunodatie van de 
vereniging 'Ihe Back Hands. Hoofdrolspelers: de finalisten de gemengde 
eerste- en tweede divisie. 
Voordat '!he Back Hands een afdoende antwoord vond op het service-geweld van 
Besbo/Irene was de wedstrijd in feite al beslist: 1-4. De twee resterende 
wedstrijden konden met welwillende hulp van Besbo/Irene door de thuisclub in 
winst worden OI!Bezet, zodat de einduitslag iets dragelijker werd: 3-4, 
Het ve:rvolg van de finales vond plaats op vrijdag 28 juni jl. Ditmaal in 
het Tafeltenniscentruin Eindhoven. 
In de heren eerste divisie stonden 'ITCV jNedlin 1 en Oki 1 tegenover elkaar. 
In het zogenaanrle dubbel Clavis cup systeem stond na tweemaal vijf 
wedstrijden een eindstand van 5-5 op het bord. Na telling van de games kwam 
de ovawinning terecht bij Oki 1 en moest 'ITCV/Nedlin 1 na twee 
achtereenvolgende jaren afstand doen van de troon. 
De finale van de heren tweede divisie was van korte duur. Oki 1, spelend met 
een invaller, was dusdanig verzwakt dat tegenstander De Meppers 2 met een 
vrij eenvoudige ovawinning naar huis kon gaan: 4-1. 
In de heren derde divisie gaf orrc een 2-0 voorsprong uit handen en zag 
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tegenstander ATIV'71 zelfs nog op gelijke hoogte komen: 2-2, zodat de 
laatste wedstrijd de beslissing moest brengen. Het was tenslotte arre dat 
aan het langste eind trok. 
Ook in de dames eerste divisie viel de beslissing pas in de laatste 
wedstrijd. Besbo/Irene was de gelukkigste en nam daannee de titel over van 
I..uto 1, dat eervol tweede eindigde. 

DE BEKERO:l"1PEITE SENIOREN VAN A ':IDI' Z 

Heren eerste divisie 
- uitslagen eerste ronde: 101: 5-0 104: 10- 0 107: 8- 2 110: o- 5 

102: 4-6 105: 2- 8 108: 7- 3 111: 5- 5 
103: 8-2 106: 0-10 109: 2- 8 112: 5- 0 

- uitslagen tweede ronde: TIC!/Nedlin - Besbo/Irene 9- 1 
Bergeijk - Oki 3- 7 

- uitslag finale TIC!/Nedlin - Oki 5- 5 

- EINOOTAND 1. Oki (Eindhoven) 
2. TIC!/Nedlin (Veghel) 

Heren tweede divisie 
- uitslagen eerste ronde: 201: 4- 1 207: 3- 2 213: 1- 4 219: 3- 2 

202: 3- 2 208: 5- 0 214: 1- 4 220: 2- 3 
203: 5- 0 209: 1- 4 215: 5- 0 221: 5- 0 
204: 0- 5 210: 3- 2 216: 5- 0 222: 5- 0 
205: 2- 3 211: ? 217: 3- 2 223: 3- 2 
206: 5- 0 212: o- 5 218: 5- 0 224: 1- 4 

- uitslagen tweede ronde: I..uto 2 - '!he Back Hands 2 5- 0 
Unicum 1 - I..uto 1 2- 3 
De Meppers 2 - Son & Breugel 1 3- 1 
Flash 1 - Oki 1 1- 4 

- uitslagen derde ronde: I..uto 2 - De Meppers 2 2- 3 
Oki 1 - I..uto 1 4- 1 

- uitslag finale De Meppers 2 - Oki 1 4- 1 

- EINffiTAND 1. De Meppers 2 (Heeze) 
2. Oki 1 (Eindhoven) 

Heren derde divisie 
- uitslagen eerste ronde: 301: 3- 2 305: 5- 0 309: 5- 0 313: 3- 2 

302: 2- 3 306: 0- 5 310: 2- 3 314: 2- 3 
303: 2- 3 -307: 3-. 2 311: 5- 0 315: 3- 2 
304: 5- 0 308: 1- 4 312: o- 5 

- uitslagen tweede ronde: arre 1 - Vice Versa'64 1 4- 1 

- uitslagen derde ronde: 'Ihe Back Hands 1 - arre 1 o- 5 
ATIV' 71 - '!he Back Hands 3 4- 1 

- uitslag finale arre 1 - ATIV 171 1 3- 2 

- EINffi'I'AND 1. arre 1 (OSS) 
2. ATIV'71 1 (Asten) 
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Dames eerste divisie 
- uitslagen eerste ronde: 401: 2- 3 402: 1- 4 403: 5- O 404: 3- 2 

- uitslag finale 

- EINWI'AND 

Besbo/Irene 1 - Illto 1 

1. Besbo/Irene 1 (Tilburg) 
2 . Illto 1 (Tilburg) 

Mixed (eerste en tweede divisie) 

3- 2 

- uitslagen eerste ronde: 601: 7- o 602: 4- 3 603: o- 7 604: 1- 6 
605: 7- 0 

- uitslagen tweede ronde: 'Ihe Back Hands 2 - Besbo/Irene 1 

- uitslag finale 

- EINWI'AND 

Ad Peeters, 
Bekercorrpetitieleider. 

'Ihe Back Hands 2 - Besbo/Irene 2 

1. Besbo/Irene 2 (Tilburg) 
2. 'Ihe Back Hands 2 (St. Willebrord) 

NATIONALE BEKERFINALES BIJ BESBO IRENE IN TILBURG 

7- 0 

3- 4 

Besbo-Irene organiseerde op zondag 16 juni in Tilburg de finales van de 
Eagle star Beker. Bij de heren ging de strijd tussen Avanti en Tempo Team en 
bij de dames tussen HOI Opleidingen en jawel, de thuisclub Besbo-Irene. 
Bij de mannen ging de overwinning naar Avanti, met 5-2. Hier kwam één 
Brabander in actie, nl. de Tilburger Frank Boute. Hoewel Frank een prima 
wedstrijd speelde, verloor hij toch zijn beide wedstrijden voor Tempo Team. 
Bij de dames won HOI Opleidingen de beker. Met 5-1 won de formatie uit Den 
Helder, waar de Helmondse Patricia de Groot een glansrol vervult. In de 
halve finale stuntte dit team al, door Tempo Team, met Bettine Vriesekoop en 
Ernily Noor, met 5-2 te verslaan. Besbo-Irene had in de halve finale 
Hoonhorst met 5-4 verslagen. In de finale kwam het enige Tilburgse tegenpunt 
van Guus Hendriks. Zij versloeg Linda Konijn in twee games. 

FINALES B-MEERKAMPEN BIJ VICE VERSA '51 IN OUDENBOSCH 

Op zondag 9 juni was Vice Versa '51 organisator van de finales van de 
senioren B-meerkarnpen. Zowel bij de heren als bij de dames waren er tien 
finalisten die uiteraard in meerkarrpvonn streden om de overwinning. Het 
gevolg hiervan is veel wedstrijden spelen, lllélar het wordt natuurlijk wel een 
lange dag. De wedstrijden begonnen om 11.00 uur en duurden tot half acht 's 
avonds. 
De overwinning bij de heren kwam terecht bij Michael van der Haar van Avanti 
en bij de dames was Iris Sjaardema van BI' Lifters de sterkste. De resultaten 
van de Brabantse deelnemers waren bij de dames: Petra Staps van Illto vijfde 
met 5 overwinningen (evenveel als de mnmners 3 en 4, lllélar het onderling 
resultaat beslist dan), Yvonne van Sprang van Besbo-Irene werd negerrle en 
Sellllél Paetzel van 'Ihe Backhands werd tiende. 
Bij de heren was er een vierde plaats voor Ron Jongenelen van OKI en een 
tiende plaats voor Peter Maatman van Veldhoven. 
Alle deelnemers ontvingen van Vice Versa '51 een Delfts-blauw schildje als 
aandenken. 
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ENQUETE 

Namens de afdelinJ Gelderlarrl heeft AB-lid Il1r. W. Goettsch een enquete 
gehouden orrler alle afdelinJen naar de aanwezigheid, het doel, de 
redactiesamenstellÏDJ, de kosten en de waarderinJ van een afdelinJsorgaan. 
Iets neer dan de · helft van de afdelinJen reageerde. De aanleidinJ voor de 
enquete was het ter ziele gaan van het afdelÏDJsblad van Gelderlarrl, om:lat 
de persoon die het verzorgde, geen AB-lid, er mee ophield. 
Het leek me een goede zaak om een aantal resu1 taten van die enquete te 
vennelden. 
De meeste afdelinJen hebben een afdelinJsorgaan of een infonnatiebulletin. 
De afdelinJ Brabant bezit beide, nl. Mixed en Rorrl de Tafel. Slechts één 
afdelinJ heeft niets. 

Het afdelinJsorgaan wordt voor de volgerrle zaken gebnrikt: 
1. Het overbrengen van relevante infonnatie van het afdelinJs

bestuur naar de vereniginJen. Men kan denken aan infonnatie 
op het gebied van beleidszaken, wat zijn de plannen van het 
AB voor de komende tijd, maar ook aan sinpele dÏDJen als 
het aankorrligen van een afdelinJsvergaderinJ. 

2. Infonnatie van vereniginJen naar vereniginJen. Als bepaalde 
vereniginJen activiteiten willen organiseren, zoals toer
nooien, kunnen ze in het afdelinJsorgaan daar nog eens 
arrlere vereniginJen op attent maken. 

3. Verslagen van activiteiten die zich binnen of buiten de 
afdelinJ afspelen op tafeltennisgebied. Voorbeelden zijn 
de prestaties van leden van een afdelinJ op nationale toer
nooien of in de larrlelijke corrpetitie, maar ook verslagen 
over activiteiten die een bepaalde vereniginJ binnen zijn 
vereniginJ heeft georganiseerd. 

4. Opinievonning. I:bor middel van columns kunnen onafhankelij
ke personen, of personen die zijn verborrlen aan het afde
linJsorgaan hun meninJ geven over bepaalde zaken die zich 
af spelen binnen de afdelinJ en daannee een discussie ont
lokken. 

Wie ontvangen het afdelinJsorgaan? 
In Brabant zijn dat vijf bestuursleden per vereniginJ en verder kan men zich 
persoonlijk abonneren. Er is nog één afdelinJ waar alleen het bestuur het 
afdelinJsorgaan ontvangt. De arrlere afdelinJen hebben het arrlers geregeld. 
'!Wee afdelinJen sturen het aan alle leden, vijf afdelinJen sturen er een x
aantal aan elke vereniginJ of rechtstreeks aan een x-aantal leden en drie 
afdelinJen sturen elk corrpetitiespelerrl team een blad. 
De redactie bestaat vaak uit één of twee personen, soms zijn dit AB-leden, 
maar meestal niet. In Brabant bestaat de redactie uit één niet AB-lid. F.en 
gevaarlijke situatie. 

De meeste resporrlenten van de enquete denkt dat het afdelinJsorgaan positief 
gewaardeerd wordt. F.en echt beeld van deze waarderinJ is er niet. Het zou 
erg nuttig zijn om daar eens een enquete orrler de lezers over te houden. Ik 
vraag me wel eens af hoeveel van de verstuurde bladen nu werkelijk gelezen 
worden. De respons op mijn artikelen is minimaal en de bijdragen van de 
diverse vereniginJen is ook niet erg groot te noemen. 
De afdelinJ Gelderlarrl is drukdoerrle aan de harrl van de enqueteresultaten 
weer een afdelinJsorgaan op te starten. Ik wens ze hierbij veel succes en 
dank de heer Goettsch voor het afnemen van de enquete en de fraaie 
verwerkinJ van de resultaten. 

Johan Heurter. 
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9E INTERNATIONALE VETERANEN-TOERNOOI IN TILBURG · 

Op zondag 6 oktober organiseert ttv Besbo-Irene in Tilburg in samenwerking 
met de Old Timers Club Nederlan:i haar 9e internationale veteranentoemooi. 
Het wedstrijdgebeuren vangt om 10.00 uur aan en zal e.irrligen rond 18.00 uur. 
Alle deelnemers dienen wel om 9. 30 uur aanwezig te zijn. Er wordt gespeeld 
in leeftijdscategoriën, eventueel ondeJ:Verdeeld in sterkte. Dames hebben de 
mogelijkheid om in te schrijven in een herenklasse. Er wordt niet gedubbeld. 
De spelers worden i.rgedeeld in meerkampen, met verliezers- en winnaars
ronden. De deelname is mogelijk voor iedereen van 40 jaar en ouder. Het 
inschrijf-geld be.draagt f 7,50 per persoon. Inschrijvi.rg is mogelijk tot 30 
september. Inschrijffo:nnulieren ktmt u krijgen via uw verenigi.rg of bij 
r:hr. J. Steens, Ant. Struyckenstraat 15, 5042 NK Tilburg, tel. 013-684286. 

BESTUURSTOERNOOI BIJ TTV KADANS 

Voor diegenen die niet bijgelovig ZlJn en van een avond.je gezelligheid 
houden, organiseert ttv Kadans in Best op vrijdag 13 december 1991 weer als 
vanouds het bestuurstoernooi voor de regio Eindhoven. 
Per verenigi.rg ktmnen vier personen uit de regio deelnemen en verder zijn de 
leden van het afdeli.rgsbestuur welkom. De inschrijffo:nnulieren ontvangt u 
ter zijner tijd via Adri van Nunen. 

Ellen Faessen-Maas 

LANDELIJKE COMPETITIE 

In de najaarscorrpetitie zullen de volgende Brabantse teams in de lan:ielijke 
competitie in actie komen: 

Meisjes 
A: Besbo Irene 1 
B: Never Despair 1, F.enentwintig 1, Veldhoven 1 en Vice Versa' 51 1. 
c: Unicum 1, Bergeijk 1, ATI'C'77 1, Vice Versa'51 2 en 3, Veldhoven 2, 

Stiphout 1, 'ITCV jNedlin 1, Never Despair 2 en Besbo Irene 2. 

Jongens 
A: 'ITCV/Nedlin 1 en OKI 1. 
B: Budilia 1, Veldhoven 1, Never Despair 1, '!he Back Han:is 1 en Het 

Markiezaat 1. 
c: Elshout 1, Veldhoven 2, Kadans 1, Waalwijk 1, Budilia 2, Belcrum 1, 

Besbo Irene 1 en Vice Versa'51 1. 

Dames 
eredivisie: Besbo Irene 1. 
le divisie: Hotak' 68 1 en Veldhoven 1. 
2e divisie: JCV 1, Into 1, OKI 1 en Hotak' 68 2. 
3e divisie: Belcrum 1, Het Markiezaat 1, Stiphout 1, RJS 1, Red Star' 58 1, 

Vice Versa'51 1, 'Ihe Back Han:is 1, JCV 2, OKI 2, Never Despair 1 
en Hotak'68 3. 

4e divisie: Budilia 1, Unicum 1, Hotak'68 4, Never Despair 2, Vice 
versa' 51 2, Veldhoven 2, JCV 3, Will van Zoelen 1, ATI'C' 77 1 en 
Smash'70 1. 
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Heren 
le divisie: OKI 1, JO/ 1 en 'Ia> 1. 
2e divisie: Never Despair 1, Besbo Irene 1, TICV/Nedlin 1, Veldhoven 1 en 

OKI 2. 
3e divisie: Rena.ta 1, OKI 3, JO/ 2, Illto 1, Belcnnn 1, Hotak 1 68 1 en Besbo 

Irene 2. 
4e divisie: Veldhoven 2 en 3, Stiphout 1, Van Lienp:l Ass 1, OKI 4, 5, 6 en 

7, Belcnnn 2, TICV/Nedlin 2, or:oc;cr Holland 1, Bergeijk 1, 
Never Despair 2, Red star' 58 1, Valkenswaard 1 en Besbo Irene 3. 

NIEUWS IN 'T KORT 

Tijdens de Bondsraadsvergadering in juni is Ton van Happen benoenrl tot Lid 
van Verdienste van de NITB. Hij dankt deze onderscheiding aan zijn 
jarenlange bestuurlijke activiteiten binnen de Bond. De bijbehorende 
onderscheiding werd hem door voorzitter Paul Koopman or.gespeld. 
Ton van Happen is in de pericxie 1975-1982 lid van het afdelingsbestuur van 
de afdeling Brabant geweest, was voorzitter van ttv Geldrop en heeft ook 
een aantal jaren het redacteurschap van Mixed bekleed. Hij is ook Lid van 
Verdienste van de Afdeling Brabant. 
Ton van Happen wordt in het Hoofdbestuur or.gevolgd door Ron Veldhuizen. 

De vierde Nationale Olyrrpische I:ag op 8 juni in Valkenswaard is een groot 
succes geworden. In vijftien takken van sport, waaronder tafeltennis, werd 
door een kleine 1800 jeugdige sporters gestreden. De NITB had per provincie 
de nurmner één uitgenodigd, aangevuld met de vier sterkste nurmners twee. 
Namens de provincie Noord-Brabant kwamen de meisjes Femke Henm.is van Hotak 
'68 en Karlijn Wenstedt van Besbo-Irene achter de tafel. Bij de jongens 
waren dat Jorg de Cock van Veldhoven en Martijn v.d. Leur die bij de 
Limburgse vereniging Cevelum speelt. 
Femke Henm.is legde beslag op een fraaie tweede plaats. Ze verloor de finale 
van Evelien Hengstman van vitesse 135 met 21-18 en 24-22. 

In de Flevohof in Biddinghuizen is het Nederlands Sportmuseum gevestigd. 
Onder het motto 'Het Sportmuseum Pakt Uit' is er een grote tentoonstelling, 
waart>ij ook een ruimte is gereserveerd voor tafeltennis. De tentoonstelling 
duurt tot 31 oktober en is alle dagen geopenj. U moet wel een kaartje voor 
de Flevohof kopen om het museum te kunnen J:::>ezoeken. 

Onlangs is er ook een speciaal tafeltennismuseum or.gericht. 
De 'Stichting Vrienden van het Tafel tennismuseum' doet een dringende oproep 
aan alle NITB'ers die bijzondere tafeltennisartikelen in huis hebben, die 
ter beschikking te stellen van het museum. 
Eén van de doelstellingen van het museum i ,s het verzamelen, konseIVeren en 
van tijd tot tijd tentoonstellen van alle voorwerpen, afbeeldingen en 
publikaties die een zo breed mogelijk beeld schetsen van het Nederlandse 
tafeltennisverleden. Wanneer u iets op zolder hebt liggen en u denkt dat het 
iets voor het museum is, neem dan contact op met de sekretaris van de 
stichting: Hans Kreischer, Nieuwe Buurt 23, Schiedam, tel. 010-4736544 of 
met voorzitter Bas den Breejen tel. 02159-11679. 
Voorbeelden van spullen die welkom zijn: 
oude, eenvoudige pingpong-spelen, liefst met doos (kapot maakt niets uit), 
oude netjes en netposten, oude batjes (houten planken, glad of geribbeld, 
batjes van kurk, spons, metaal, batjes met rechte hoeken of andere vennen), 
oude tafels met afwijkende maten, dokurnentatie:ma.teriaal uit de pericxie 1890-
1960, speldjes van de WK 1 55, EK '72, EJK '85, programma's, bijzondere 
correspondentie, bijzondere J:::>ekers, cups, oude NITB-speldjes, badges van het 
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Nederlarrls team, plakboeken, prentbriefkaarten met tafeltennisafbeeldingen, 
foto's, cartoons, etc, etc. 

Helaas heeft een Brabantse tafeltennisvereniging zichzelf op m:>eten heffen. 
Dat is ttv Bladel. De oorzaak lag bij een tekort aan kader. Gelukkig is er 
ook een nieuwe vereniging te be:3roeten. Dat is ttv Vice Versa Oss. 

De laatste paar jaar ken:ie de NITB larrlelijk een ledengroei. In zijn 
optimisme stenrle het hoofdbestuur daar zelfs de begroting op af, door van 
een groei uit te blijven gaan. Helaas lijkt het erop dat we weer met een 
ledendaling te maken krijgen. Het aantal ccxrpetitiegerechtigde leden is in 
1991 o~eveer gelijk aan 1990, maar er zijn een 2000 basisleden :rnirrler. Dat 
betekent voor de NITB een gat in de begroting van 18.000 gulden. Zouden er 
nu echt :rnirrler tafeltennissers zijn? 

Het 'Ihree Ball Jeugdsportkanp in de afgelopen zomervakantie is een enonn 
succes geworden. In totaal hebben bijna 200 jo~ens en meisjes in st. 
Michielsgestel deelgenomen. 

Het contract met uitgeverij Malmberg in Den Bosch voor het Taptoe 
Tafeltennistoernooi is met één jaar verl~d. Boverrlien heeft Malrnberg een 
optie genomen voor nog eens twee volgende jaren. Daannee lijkt het 
voortbestaan van dit unieke tafeltennisevenement gewaarborgd. 

AGENDA 

zo 6-10 
zo 6-10 
za 12-10 
zo 13-10 
zo 20-10 
zo 20-10 
zo 20-10 
di 5-11 
za 9-11 
zo 10-11 
zo 17-11 
zo 17-11 
zo 17-11 
zo 24-11 

vr 6-12 
za 7-12 
za 7-12 
zo 8-12 
vr 13-12 
za 14-12 
zo 15-12 
do 19-12 
za 21-12 
za 21-12 
zo 22-12 
kerstvak. 
za 11- 1 
zo 12- 1 

Veteranentoernooi in Tilburg 
Finale afdelingsrneerkampe.n A/B jeugd 
Rarqlijst C-toernooi in Hoorn, jeugd 
Rarqlijst B-toernooi in Hoorn, jeugd 
Nationale A-meerkampe.n senioren, achtste finales 
Nationale C-meerkampe.n senioren, kwartfinales 
Af delingsontrocieting in Tilburg 
Nederlarrl-Polen heren in Steenbexgen 
Rarqlijst c-toernooi in Den Haag, jeugd 
Rarqlijst A-toernooi in Den Haag, jeugd 
Nationale A-meerkampe.n senioren, kwartfinales 
Nationale C-meerkampe.n senioren, halve finales 
le rorrle af delings meerkampen E t/m H senioren 
Nationale Jeugdmeerkampe.n regionale rorrles in 
Westerbork, Alkmaar, Hazerswoude en Baarlo. 

Promotie/degradatie wedstrijden 
NK senioren B/C-licenties 
Rarqlijst C-toernooi in Blerick, jeugd 
Rarqlijst B-toernooi in Blerick, jeugd 
Bestuurstoernooi Regio Eindhoven in Best 
NK senioren A-licenties in Den Bosch 
NK senioren A-licenties in Den Bosch 
Nederlarrl-ruitslarrl dames in Veldhoven 
Nationale C-meerkampe.n senioren finales 
OITC/CT Hollarrl Maaslarrl teamtoernooi in Oss 
OITC/CT Hollarrl Maaslarrl teamtoernooi in Oss 
Taptoetafeltennistoernooi 
Brabantse Karrpioenschappen jeugd in Helmorrl 
Brabantse Karrpioenschappen senioren in Helmorrl 
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UIT DE CLUBBLADEN 

Vlak VCXJr de zoroorvakantie z1Jn er een groot aantal clubbladen verschenen. 
Ze bevatten allen overzichten van competitieresultaten met persoonlijke 
prestaties. De redactie heeft geprobeerd nog wat andere zaken uit de diverse 
clubbladen te halen. 

Bij T.c.s. uit Steenbergen is het leed geleden. De nieuwe zaal is in gebruik 
genomen. raannee zijn niet alle problemen opgelost, want een nieuwe situatie 
vraagt CXJk om een nieuwe en betere organisatie. Daal:vCXJr zijn mensen ncxtig. 
In "Het Dropshotje" roept vCXJrzitter Paul Kil vrijwilligers op zich bij hem 
te melden. 
'I'IV Unicmn uit Geldrop kent een 'club van hon:ierd'. Op een fraai bo:rd in de 
kantine wo:rden de namen venneld van de spelers/sters die in de NITB
competitie een score van 100% halen. De eerste helft van het competitiejaar 
90-91 dient als begin. 

'I'IV Hotak '68 uit Hoogerheide kent al enige tijd een zogenaarrde 
mentaliteitsprijs. Om vCXJr de prijs in aanmerking te komen moet je 
regelmatig deelnemen aan trainingen, intensief trainen en een goede houding 
tijdens de training hebben. rat geldt CXJk VCXJr competitiewedstrijden en 
toernCXJien. Kortom: men moet een goede opstelling hebben binnen de 
vereniging. Zowel jeugd- als seniorleden kunnen de prijs in de wacht slepen. 

Bij ttv lllto in Tilburg zijn er problemen in de bestuursbemensing. D:>or het 
aftreden van Arjan Vriens en Peter OUdesluys zijn er nog ma.ar twee 
bestuursleden over. Vandaar dat Peter in het bestuur blijft totdat het 
bestuur weer op aanvaardbare sterkte is. Gelukkig hebben irnniddels enkele 
leden zich bereid verklaa:rd één of meer taken op zich te nemen. 

Steeds meer banken brengen gemaakte kosten bij het betalingsverkeer in 
rekening. F.erst hebben ze e:rvCXJr gezorgd dat heel Nederland via de bank 
allerlei betalingen verricht en nu moeten we met z'n allen meebetalen ondat 
deze 'service' de banken geld kost. raar heeft l~ niet iedereen zin in, 
vandaar dat TKV Nedlin uit Veghel beslCXJt de bankrekening in te laten 
slapen. rat was vCXJr verschillen:ie leden ve:rvelen:i, ondat ze hun contributie 
niet meer konden storten. De Rabobank in Veghel wil een vereniging niet de 
dupe laten wo:rden en heeft nu gemeld dat er een 'winstuitkeringsfonds' 
bestaat, welke bankkosten vergoedt en waarop een beroep gedaan kan wo:rden 
dCXJr algemeen ma.atschappelijke verenigingen en stichtingen VCXJr een 
'subsidie' . Vandaar dat de bankrekening weer operationeel is gemaakt. 
Het zou allemaal veel gemakkelijker zijn wanneer een bankbedrijf van de 
totale winstcijfers uitgaat. Op sonunige onderdelen wo:rdt wat geld toegelegd 
en op sonunige onderdelen wo:rdt dikke winst behaald. Om dan ten koste van de 
consument de winst te willen uitbreiden geeft geen pas. 

Bij ttv Waalwijk is in de slappe pericxle, zoa~s bij meerdere verenigingen, 
het tafeltenniscentrum enige dagen in de week gesloten. In Waalwijk hebben 
ze daar echter een toepasselijke naam VCXJr: 'tropenrooster'. 

In het clubblad van ttv Kadans uit Best stelt de nieuwe vCXJrzitter Jan van 
Toor zich voor. Uiteraard kennen we Jan allemaal als de 
afdelingscompetitieleider uit de pericxle 1987-1991. Werk is er genoeg VCXJr 
hem bij Kadans, want er ligt een goed vijfjarenplan te wachten op 
realisatie. Veel succes daarbij. 

'I'IV OITC/CT-Holland uit oss heeft de jubileumvieringen afgesloten met een 
ontmoeting met het eveneens 50-jarige Victoria uit Hilversum. OVe:rdag 
speelden acht teams tegen elkaar en 's avonds was er een barbeque en 
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feestavon:i. 

TIV Never Despair uit Den Bosch had een bijzon:iere ledenvergadering nodig om 
een keuze te kunnen maken tussen Bavaria en Heineken. Wat was het geval. 
Beide brouwers willen Never Despair graag als klant en hebben daar iets voor 
over. Na de voor en tegens op een rijtje gezet te hebben, koos men unaniem 
voor Heineken. Eén van de argumenten daarbij was dat de produkten van 
Heineken en Bavaria kwalitatief niet in alle opzichten gelijkwaardig zijn. 
De ve:rgelijkin;J zou in het voordeel van Heineken uitvallen. I.aat ze het in 
Lieshout en orrgeving maar niet horen. Heineken heeft de naam, maar of ze 
dezelfde kwaliteit hebben? In juni werd de jaarlijkse pilsproeftest gehouden 
en de vijf kwalitatief beste pilsners beken:i gemaakt. Van de 22 deelnemers 
kwam Heineken NIEl' voor in de top vijf en Bavaria, middels een vierde plaats 
wel. overigens komt het lekkerste pils volgens de deskundigen van De Kroon 
uit Oirschot. 

TIV Red star '58 uit Goirle heeft aan het ein:ie van het seizoen een 
fietsoriëntatietocht gehouden. Ondanks het slechte ·weer waren er toch 25 
deelnemers die de regen getrotseerd hebben. Volgen:i jaar hoopt de 
organisatie op een zelfde opkomst, maar ook op beter weer. 

'Tios nieuws' ken:ie een speciale uitgave. In verband met het 40-jarig 
bestaan werd een jubileumkrant gemaakt. Op de algemene ledenvergadering 
kregen de leden een exemplaar, vers van de pers. Voorin deze Mixed vin:it u 
een uitgebreid artikel over Tios '67 uit Tilburg. 
Een delegatie van ttv Son en Breugel heeft deelgenomen aan de Benelux 
kampioenschappen in Gorssel. Alleen op het toernooi was er geen Belg of 
Illxemburger te bekennen. Wel waren een aantal D.ritsers van de partij . Groot 
was de deelname niet, want voor Marij van Bussel was er maar één D.litse 
tegenstan:ister te vin:ien, ZCMel in de B/C-klasse als in de dames S !!
klasse. Beide malen won Ma.rij de finale van Pavlov, dus na twee partijtjes 
kon Ma.rij met twee bekers naar huis. Misschien kan de organisatie in Gorssel 
voortaan een an:iere naam voor het toernooi verzinnen. 

In 'De Clubgalm' van ttv ATI'C 1 77 uit Aarle-Rixtel staat elke keer een 
zogenaam::le droedel. Dit is een tekeningetje en de creatieve geesten van 
deze vereniging moeten bedenken wat het voor kan stellen. Helaas voor de 
redactie zijn er geen leden met creatieve invallen, op dat ene redactielid 
na, dat zelf steeds een stuk of vier 'goede' antwoorden weet te verzirmen. 

TIV Tanaka in Etten-leur heeft een seizoensafsluiting beleefd die in het 
teken ston:i van het 10-jarig bestaan van de Tanakahal. Behalve alle leden 
waren ook aanhang, familie en beken:ien welkom. 's Middags was er een fiets
tocht, daarna waren er pannekoeken en ter afsluiting was er een familie 
avon:i met o.a. dans en muziek. 

TIV Stiphout uit Helmon:i ken:ie aan het ein:ie van het seizoen een talenten
jacht. Op het podium in het Stiphouse komen ZCMel jeugd als senioren hun 
talenten tonen. Het werd een leuke avon:i en door het enthousiasme en de vele 
optredens werd het zelfs een latertje. D.lidelijk was in ieder geval dat er 
bij Stiphout-leden ook an:iere talenten verborgen zitten. 

Bij ttv JE. E.p. in Vught begirmen twee nieuwe groepen hun draai te · vin:ien. 
Het betreft de damesrecreanten, wat zelfs een nieuw damesteam heeft opge
leverd, en de shCM:lowngroep die steeds beter geïntegreerd raakt. De laatste 
groep wil dit jaar met de steun van een aantal valide sporters met één of 
meerdere teams deel gaan nemen aan de shCM:lowncompetitie. 

In de vorige Mixed werd het beleidsplan van de afdeling Brabant besproken 
met daarbij tevens het advies birmen de eigen vereniging eens na te denken 
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over het beleid. In "Netfout" van ttv J.c.v. uit Vught trof ik een beleids
plan Technische Zaken aan. Goed werk mensen. Iedereen binnen J. c. V. weet nu 
bij wie hij/zij terecht kan voor bepaalde technische aangelegenheden. 

In "Irene Sirene" wordt nog eens tei:uggeblikt op de receptie t.g.v. het 
kampioenschap van Nederlan:l van het eerste damesteam van tt Besbo Irene uit 
Tilburg. Maar liefst 165 handtekeningen sieren het receptieboek, er waren 
vele schriftelijke felicitaties en toespraken van o.a. afdelingsvoorzitter 
Raymom Gradus en hoofdbestuurslid Jules de Groot. Kortom, een viering waar 
rret plezier naar wordt tei:uggekeken. 
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