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

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

TELEFOON 04928 - 2017 

jaargang 40 nummer 7 november 1991 

VAN DE REDAKTIE 

Deze Mixed heeft als thema. ''Vrouwen en tafeltennis" meegekregen. D:l.t 
betekent dat de meeste pagina's over de rol van de vrouw binnen de 
tafeltennissport moeten gaan. '.Echter, veel is er over dit onderwerp niet te 
vinden. Theo Rieken heeft een onderzoek gestart en in dit rn.nnrner vindt u 
zijn verslag. 
Verder heeft de redactie een interview afgenomen van Gerda de Vocht en 
hebben we een tweetal reacties over de week van het tafeltennis. D:l.t zijn 
twee zeer ,POSi tieve reacties, van verenigingen waar het een zeer geslaagd 
evenement is geworden. r.at is niet overal zo geweest. Bij J. c. v. in VUght 
kwamen op de open dag maar liefst nul meisjes en bij De Knti.skarnp was het al 
niet veel beter, namelijk één dame. Misschien werkt een traditionele open 
dag niet meer en daarom is het aan te bevelen het artikel over de aanpak bij 
ttv Stiphout eens goed te lezen. 
D:l.ar vindt u vast ideeën over hoe het anders kan. 
Binnen diverse afdelingen is het beleid ten aanzien van vrouwen aan het 
veranderen. zo heeft de afdeling Den Haag na een diepgaand onderzoek 
besloten om de vrouwen- en mannencompetitie te integreren. De 'oudste' 
vrouwencompetitie .van Nederland is hiennee ~ ziele. In de afdeling 
Rotterdam is besloten om de toernooiklasse voor vrouwen en meisjes op te 
heffen. De toernooien binnen de afdeling Rotterdam kennen met ingang van het 
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seizoen 1991-1992 in de verschillende licentieklassen nog alleen maar 
geïtegreerde klassen. Tijdens de officiële afdelingskampioenschappen wordt 
wel met afzorrlerlijke klassen voor vrouwen en meisjes gewerkt. 
Gelukkig is het in de afdeling Brabant nog niet zo laat. Wij zijn nog steeds · 
in staat een aparte meisjes- en een aparte damesccmpetitie in starrl te 
houden. Dat wordt echter wel steeds moeilijker, met name bij de meisjes. 
Daarom is het. erg positief dat het afdelingsbestuur gekozen heeft voor de 
aanval. Nieuwe meisjes en dames werven en zo:rgen dat de competitie's 
interessant kunnen blijven. Aan de verenigingen de taak om hieraan mee te 
werken. Veel succes. 

Johan Heurter 

GERDA DE VOCHT, AL 30 JAAR FANATIEK TAFELTENNISSTER 

In deze Mixed, die als thema ''vrouwen en tafeltennis" heeft meegekl;"egen, 
hoort ook een intel::view met een bekende Brabantse tafel tennisspeelster. De 
redactie koos voor de 51-jarige Gerda de Vocht. Zij speelt nog steeds in de 
larrlelijke competitie (3e divisie) en is daart>ij ook nog eens zeer actief 
bij de vereniging Stiphout, waar ze o.a. wedstrijdsecretaris senioren is en 
verder de. recreanten overdag en de bedrijfscompetitie begeleidt. 
Gerda de Vocht maakte pas op 21-jarige leeftijd kennis met de tafeltennis
sport. Via haar zus Maria v.d. Horst-Nielen kwam ze bij Hellrorrl 157 terecht. 
Daar beleefde ze ook vele successen, zoals het kampioenschap van Nederlarxi 
in 1966 en 1970 met het team waar ze deel van uitmaakte. In 1972 werd Gerda 
Brabants kampioene in de open damesklasse. In datzelfde jaar vernuisde ze 
naar het Limburgse Bunde, in vert>and met het werk van echtgenoot Tonnie. 
Daar ging ze spelen bij Falco in Valkenburg, bij de heren. Toen ze in 
verwachting was van dochter Germaine is Gerda een tijdje gestopt om daarna 
weer competitie te gaan spelen, nu bij de dames. 

Terug naar Hellrorrl 

In 1977 keerde het gezin de Vocht weer tenig naar Hellrorrl. Ze werden lld van 
ttv Stiphout waar Gerda opnieuw bij de heren ging spelen. Toen Patricia de 
Groot wegging nam Gerda haar plaats in het ·damesteam over. Dat was in 1981, 
het jaar dat ze ook Zuid-Nederlarrls kampioen werd. 
Ze speelde met Marlène v.d. :R:iel en Jacqueline segers in de eerste klasse. 
Meteen werd het kampioenschap veroverd, met promotie naar de larrlelijke 
districtsklasse. Daar werd drie maal achter elkaar het kampioenschap 
veroverd, maar pas de derde keer werd de promotiewedstrijd gewonnen, 
waardoor een plaats in de derde divisie werd afgedwongen. Daar speelt Gerda 
nu nog, met tussendoor twee uitstapjes naar de tweede divisie. 
"Om op dit niveau te kunnen spelen, moet je als vrouw veel opofferen", aldus 
Gerda, "Om op zaterdag een cornpetitiewedstrijd te kunnen spelen ben je wel 
van 12 tot 12 weg. Dat betekent dat je veel moet regelen. Het hele gezin 
staat dan ook in het teken van het tafeltennis. Dat is zo gegroeid, vooral 
doordat ik zo fanatiek ben. Dat fanatisme is één van de redenen waarom ik 
nog steeds bezig ben." 

Verschil dames-heren 

Orrdat Gerda zowel bij de heren als bij de dames competitie gespeeld heeft, 
kan ze het uitstekend vergelijken. Volgens haar is de sfeer bij de heren 
beter, al hebben bepaalde mannen wel moeite met het verliezen van een vrouw. 
"Ook reageren mannen vaak sportiever, zien het meer als een spel en drinken 
na afloop gezellig een glaasje. Bij de dames is dat arrlers. Dat komt niet 
zozeer door het verschil tussen dames en heren, maar door het 
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niveauverschil. Als je bij de heren speelt, speel je in de afdelin;J 3e of 4e 
klasse. Bij de dames speel je op een heel ander nive-au. We zijn altijd een 
uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig. Doen een wanning-up in de 
kleedkamer en bereiden ons goed voor op een wedstrijd." r.:iat er zo weinig 
dames competitie spelen ligt volgens Gerda met name aan de ovei:gang van 
jeugd naar senioren. "Als de meiden een jaar of 16, 17 zijn, moeten ze over 
naar de senioren en dan blijkt dat het eig moeilijk is ze op te vangen. Bij 
de jeugd hebben ze een begeleider en eigenlijk hebben ze die bij de 
senioren nog steeds nodig. Ze worden echter geacht zelf alles te regelen. 
En dat gaat om allerlei redenen mis. Ze hebben problemen met het vervoer, 
met het volwassen worden en vaak kunnen ze het damesniveau niet aan. De 
meisjes komen vaak als team over, tei:wijl de jongens bij een overstap naar 
de senioren vaak over verschillend.e teams verdeeld worden, zodat de opvang 
beter is." 
Tot slot merkt Gerda nog op dat tafeltennis een sport is voor alle 
leeftijden: Het is een sport die je lang kunt doen. Ook al ben je boven de -
dertig, dan kun je nog best beginnen. En trapsgewijs, op elk niveau." 
Het bewijs voor deze stellin;J is Gerda zelf. De redactie wenst haar nog vele 
tafeltennisjaren toe. 

Johan Heurter 

WEEK VAN HET TAFELTENNIS GRANDIOOS GEOPEND 

De openin;J van de week van het tafel -
tennis op zondagmiddag 6 oktober in de 
hal van ttv De Zwaantjes in st. Michiels
gestel is een grandioos succes geworden. 
Ruim 75 manjvrouw was aanwezig bij de 
officiële handelin;Jen van Mevrouw ., 
Baart:mans, gedeputeerde van zowel sport 
als emancipatiezaken van de provincie 
Noord-Brabant. Voorzitter Raymond Gradus 
bedankte het provinciebestuur voor de 
medewerkin;J aan het evenement, ena-zijds 
vanwege de aanwezigheid bij de open;ing en 
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anderzijds vanwege de financiële 1 steun Dames en Meisjes 
die de prov.:j.ncie aan het evenemenb: heeft 
gegeven. Ook mevrouw Baart:mans voerde het 
woord en liet o.a. weten dat ze blij was 
met de uitncxligin;J. De week van het 
tafel tennis trok haar aan om dat ze ook 
emancipatiezaken in haar portefeuille 
heeft zitten. r.:iaarna mocht ze aan de 
slag. Mat een groot bat mocht ze tegen 
Guusje Hendriks van ttv Besbo-Irene uit 
Tilburg wat punten maken en de officiële 
openin;J verrichtte ze door aan een touw 
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te trekken waarna er een enonne hoeveel- '1 
heid ballonnen omlaag kwam. De aanwezige E<C•E '''' ''''' •OO•os•o•SO• ''' O• •rro ~ 
meisJes, de 13 aanwezige verenigin;Jen 
hadden er een aantal meegebracht, mochten die kapot. trappen. 
De meisjes van de aanwezige verenigin;Jen kregen een soort trainin;Jstoernooi 
en de dames van landskampioen Besbo-Irene gaven een demonstratie. 
Al met al een zeer leuke opening, die prima aan elkaar gepraat werd door . 
ceremoniemeester Frans Elissen. 



STIPHOUT BENADERDE DAMES PERSOONLIJK 

TIV Stiphout in Helmond zag de traditionele open dag in het kader van de 
week van het tafeltennis niet zo zitten. Vandaar dat men op een geheel 
andere manier te werk is gegaan. Bij de senioren zijn de dames van diverse 
groeperingen in Helmond persoonlijk benaderd om met tafeltennis te komen 
kennismaken. Dat varieerde van een dameskoor tot damesleerkrachten van een 
school, van een Katholieke vrouwenvereniging tot de dames van een hobbywerk
plaats. Zo werden een twintigtal groeperingen aangeschreven, waarvan er een 
tiental daadwerkelijk wilde komen. Ze kregen een kennismaking van een uur en 
werden daarna getracteerd op een kop koffie. Zo kon er in alle rust worden 
nagepraat over het tafeltennissen. Opvallend was dat niemand eerder wilde 
stoppen. Het uur vloog voor de deelneme.rrle dames voorbij. Uiteraard is nog 
niet bekend of de dames die geweest zijn nu zo enthousiast zijn geworden dat 
ze lid worden van ttv Stiphout, maar er is een goede hoop dat deze aanpak 
ook vruchten af zal werpen. 
Ook de jeugd werd gericht benaderd. '!Wee dagen lang werden gymlessen van 
basisscholen in de tafeltennishal aan de Braak.weg gegeven, voor kinderen 
vanaf groep 6. De woensdag daarop was er voor de meisjes een open dag waar 
maar liefst 36 meisjes aanwezig waren. Ook daar is het even afwachten 
hoeveel er werkelijk lid zullen worden, maar een positief saldo is zeker te 
vei:wachten. 
De aanpak van ttv Stiphout is anders dan van de meeste verenigingen. Gezien 
de belangstelling is het echter wel een heel interessante manier die beslist 
navolging verdiend. 

Johan Heurter 

OPEN DAG BIJ TTV BERGEIJK ERG SUCCESVOL 

De open dag op zondagmiddag 13 oktober bij ttv Bergeijk is een enorm succes 
geworden. Hoewel de propaganda via de krant tegen was gevallen, heeft 
Bergeijk via het huis aan huis verspreiden van de folders en een reclame op 
Kempen TV van vrijdag tot en met zondag, toch vele mensen weten te bereiken 
en dat heeft een positieve uitwerking op het bezoek gehad. Tussen de 80 en 
100 personen bezochten de accommodatie <van ttv Bergeijk. Daaronder waren 
leden die vriendjes en vriendinnetjes en ook ouders meebrachten. Ook een 
aantal oud-leden kwam weer eens kijken. Het was een gezellige middag en door ) 
het enthousiasme van de bezoekers zeer geslaagd te noemen. Ze konden 
onderling partijtjes spelen en ook hun krachten meten tegen de robot. later 
op de middag gaf Theo Bottram nog een demonstratie tegen de robot. 
Bergeijk heeft ternninste 7 nieuwe leden aan deze open dag overgehouden en 
dat is natuurlijk pure winst. Wie weet komen de komende weken nog meer 
mensen terug om lid te worden. 

VROUW EN TAFELTENNIS: EEN ONDERZOEK 

Jarenlang blijft in de NITB het aantal vrouwelijke leden ver achter op het 
aantal mannelijke leden. Dit werd nog eens met de resultaten van de sport
marketinganalyse (1989) bevestigd. IX:x:>r het hoofdbestuur is een projectgroep 
benoenrl die de komende maanden een onderzoek verricht naar de mogelijkheden 
om het aantal vrouwelijke leden toe te laten nemen. In de loop van 1992 zal 
de projectgroep, aan de hand van haar bevindingen, concrete aanbevelingen 
fornruleren en deze aan het hoofdbestuur voorleggen. 
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In februari 1991 is de projectgroep met haar werkzaamheden gestart. De 
eerste taak - een onderzoekplan voorleggen aan het hoofdbestuur - is 
verricht. 
Het hoofdbestuur heeft de projectgroep groen licht gegeven. In september 
1991 kan het onderzoek van start gaan. 

Uitgangspunten 

Het plan van onderzoek is gebaseerd op een aantal uitgangspunten. De 
belangrijkste zijn: 

- gegevens en resultaten die voortkomen uit een inventarisatie naar de 
ideeën, behoeften en knelpunten rondom de participatie door vrouwen en 
meisjes; 

- het tot op heden door het hoofdbestuur en afdelingen gevoerde beleid met 
betrekking tot vrouwen/meisjes tafeltennis; 

- het verduidelijken van succesfactoren, knel- en minpunten die de 
(blijvende) deelname van vrouwen en meisjes beïnvloeden; 

- de mening van vrouwelijke leden en oud-leden over de tafeltennissport, het 
kader, het tot op heden gevoerde beleid en de aangel:xx:len activiteiten; 

- het verzamelen van zoveel mogelijk cijfennateriaal over deelname, 
activiteiten en leeftijden op alle organisatorische niveau's (bond, 
afdelingen, verenigingen) . 

Gezien de uitgangspunten is bewust gekozen voor een kwalitatief orrlerzoek. 

DJelgroepen 

De projectgroep heeft een literatuurstudie verricht naar hetgeen 
gepubliceerd is over de deelname en uitval van meisJes en vrouwen in de 
sport. Hierbij zijn eveneens voo:rbeelden van onderzoeken van andere 
landelijke sporto~anisaties bestudeerd. 

F.en eerste in:huk van de projectgroep is dat er bij de wei:ving van meisjes 
· (jeugdleden) geen grote knelpunten zijn. 

,, 
De eerste in:huk is voorts dat de vernouding vrouwen/mannen in de NITB 
vooral scheef is gegroeid in de sertj.oren-leeftijdscàtegorieën. Het vermoeden 
bestaat dat het bereiken van de seniorenleeftijd voor speelsters een 
belangrijk beslismoment is: stoppen met de sport of doo~an. 

Het probleem lijkt zich toe te spitsen op het behoud van vrouwelijke leden. 
De projectgroep richt zich daarom op de inventarisatie van: 

- Wensen en motieven van meisjes van 15-17 jaar (junioren). 
Deze meisjes lijken bij het bereiken van de seniorenleeftijd de keuze te 
moeten maken tussen: 
- vrouwencompetitie gaan spelen; 
- herencompetitie gaan spelen; 
- doo~aan als basislid; 
- stoppen met tafeltennis; 

- wensen en motieven van speelsters vanaf 17 jaar. 
Onderzocht wordt waarom zij de keuze hebben gemaakt de sport te blijven 
beoefenen en welke factoren die keuze hebben beïnvloed; 

- motieven van oud-speelsters die rondom hun 17e jaar zijn afgehaakt. 

De cijfers door de projectgroep tot nu toe verzameld, maar ook de gegevens 
van het NITB-sportrnarketingproject rechtvaardigen deze keuze. 
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De werkwijze 

De projectgroep wil de wensen, ideeën enjof klachten met betrekking tot de 
tafelterurissport en de aançJeboden activiteiten verzamelen van: 
- l:xJvenqenoem::ie doelgroepen; 
- verenigin3'sbesturen; 
- afdelin3'sbesturen; 
- hoofdbestuur. 

Er zal gestart worden met de inventarisatie op het hoogste bestuurlijke 
niveau. Vervolgens zal naar lagere niveau's worden toegewerkt, waarbij de 
vraagstellin3' deels zal worden bepaald door de uitkomsten op hoger niveau. 
Na afronding van ieder niveau is een beslismoment in3'ebotM:l. De nog te 
starten inventarisatieronden kunnen op deze wijze nog worden bijgesteld. zo 
nodig zal op het eind van de vragenronden een terugkoppelin3' naar een hoger 
niveau plaatsvinden. 

Medewerking 

De komende maanden zal de projectgroep bij afdelln3'en, verenigi.rgen en leden 
aankloppen om medewerking. De projectgroep spreekt de wens uit dat iedereen 
bereid zal zijn om zijnjhaar medewerking aan dit project te verlenen. 

Theo Rieken 
Kadervorming en Sportontwikkelln3' 

MEDEDELINGEN VAN HET AB 

- Cees van RooseAd.aal zal naast het ACI..r leiderschap ook de . portefeuille 
aa:::orrnnodatiezaken behartigen · 

- Het ledenaantal van de afdelin3' Brabant is het afgelopen seizoen fors 
gedaald (ongeveer 400 minder). Deze dalin3' was vooral te vinden onder de 
niet-competitiespelers. Het AB roept de verenigin3'en op in het belançJ van 
de tafeltennissport alle leden op te geven. Het basislidmaatschap bedraagt 
slechts f 5, - • De gevolgen voor de begrotin3' door deze onven1achte 
ledendalin3' zijn nog miet duidelijk. 

- Het is voor iedereen mogelijk, om naast de verplichte abonnementen, vrij
willige abonnementen te nemen op Rond de Tafel en Mixed. Deze abonnementen 
bedragen voor Rond de Tafel f 30,- per jaar en voor de Mixed f 10,- per 
jaar. 

- Het afdelln3'sbestuur is bezig met het schrijven van een activiteitenplan 
1992-1994. Dit plan vormt een concrete vertalin3' naar activiteiten van het 
beleidsplan zoals onlangs door de afdelln3'sledenvergaderin3' is 
vastgesteld. Op de Regiovergaderin3'en zal dit activiteitenplan besproken 
worden. 

- Uit het acconunodatiefonds is aan twee verenigin3'en een lenln3' ter 
beschikJcin3' gesteld voor de verbouwing van hun acconunodaties. Het betreft 
de verenigin3'en Eenentwintig uit Beek en IX>nk en De Kruiskamp uit Den 
Bosch. 

, - De Regiovergaderingen zijn op 13, 14 en 16 januari 1992 in resp. regio Den 
Bosch, regio West-Brabant en Regio Eindhoven. 

- Er staan nog een aantal topevenementen voor Brabant op stapel. Op 
donderdag 19 december in Veldhoven Nederland-D.ütsland in de darnesliga, op 
14 en 15 december de NK in Den Bosch en in maart de Iadies Grand Prix. 



AFDELINGSONTMOETING JEUGD: EEN GRANDIOOS SUCCES 

Op zondag 20 oktober was in de tafeltennishal van Besbo-Irene in Tilburg 
voor het eerst sinds enkele jaren weer een afdelingson'bnoeting. Deelnemers 
waren de afdelingen Den Haag, Limburg, Kennemerland/Noord Hollarrl Noorder
kwartier onder de naam Amsterdam en Brabant. Elke afdeling bracht acht teams 
van twee in de strijd en bovendien nog een bestuursteam. Voor Brabant kwamen 
de volgende spelers/sters in actie: 
meisjes junioren: E. v.d. Linden (Besbo-Irene) en E. Ras (Veldhoven) 
meisjes aspiranten: F. Hennus (Hotak.'68) en K. Wenstedt (Besbo-Irene) 
meisjes pupillen: M. Matic (Belcnnn) en I. Farla (Vice Versa' 51) 
meisjes welpen: M. v.d. Broek (Son en Breugel) en A. Quak (Hotak. 1 68) 
jongens junioren: N. Ianda (Hotak.'68) en W. Cornuyt (TI'C OKI) 
jongens aspiranten: B. Verleg (Veldhoven) en R. v.d. Steen (Budilia) 
jongens pupillen: J. de Cock (TI'C OKI) en T. v.d. Steen (Budilia) 
jongens welpen: R. Neynens (Budilia) en R. Woerkt.nn (Bergeijk) 
Alle geselecteerden waren van de partij, behalve M. Bottram (Veldhoven) en 
E. van Roovert (TI'C OKI) die geselecteerd zijn voor het Wintercircuit en 
daar dus m:iesten spelen. Brabant bleek zeer sterke jeugd te hebben, want 
zCMel tegen Amsterdam (6-2), als tegen Limburg (8-0) en Den Haag (6-2) werd 
gewonnen. 
De eindstand werd aldus: 
1. Brabant 20 punten 
2 • Li111bw:g 12 punten 
3. Den Haag 10 punten 
4. Amsterdam 6 punten 
Alle spelers/sters kregen als aarrlenken een standaard.je en Brabant als 
overwinnaar een groot bord. 
Bij het bestuurstoernooi tussen de afdelingen kwamen drie Brabanders in 
actie. Ze wisselden elkaar af. Dat waren Ria Elshof, Adri Dam en Nico van 
Erp. Zij m:iesten de overwinning aan afdeling Kennemerland/NH Nooderkwartier 
laten, en met een tweede plaats genoegen nemen. Li111bw:g werd derde en Den 
Haag vierde. 
Het was in Tilburg een ontzettend Jleuke dag, waar goed tafeltennis te zien 
was, maar waar ook een prima sfeer heerste tussen de deelnemers. Dit 
initiatief verdient beslist een vervolg te krijgen en wie weet zijh er wel 
meer afdelingen die mee willen doen. 
Tot slot nog even de exacte uitslagen: 
Brabant-Amsterdam 6-2 ' 
Den Haag-Limburg 2-6 
Brabant-Limburg 8-0 
Amsterdam-Den Haag 2-6 
Den Haag-Brabant 2-6 
Li111burg-Amsterdam 6-2 

Johan Heurter 

TAPTOE-TAFELTENNISTOERNOOI 

In de kerstvakantie zal voor de vierde keer het Nationale TIT van start 
gaan, waarbij opgemerkt dat het voor de afdeling Brabant echter al de vijfde 
keer is, daar het toernooi van start is gegaan in onze eigen afdeling. 
Dit jaar hebben zich 33 verenigingen aangemeld om het toernooi te 
organiseren. 

In verband met de publiciteit in de plaatselijke bladen of op de 
plaatselijke omroepen, is het raadzaam, om daar waar clubs die meedoen in 
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hetzelfde verspreiciin:Jsgebied van dergelijke bladen of die oooer het bereik 
van dezelfde plaatselijke omroep vallen, 'contact met elkaar op te nemen am 
gezamenlijk de plaatselijke pers of omroep te benaderen. 

Om tot een goede follow-up van het TIT te komen , zal de NITB in ok:tober van 
dit jaar komen met een vernieuwde uitgave van het boekje 
"Kennismakingscursus tafel tennis". . 
Daarna zullen er per afdeling/regio bijeenkomsten worden georganiseerd, waar 
nadere uitleg over het boekje zal worden gegeven. 
De afdelingenjregio's kunnen zich hiervoor opgeven, maar dienen dan wel te 
zorgen voor een zaal en jeugdleden. 
De NITB zal zorgen voor een cursusleider, die de bijeenkomst begeleidt en 
nader zal ingaan op terugkonactiviteiten die er te organiseren zijn voor de 
deelnemers aan het Taptoetoemooi. F.en dergelijke bijeenkomst dient bij 
voorkeur op een zaterdag georganiseerd te worden. 

Ik wens jullie allemaal veel succes bij de organisatie van het Taptoe 
Tafeltennistoernooi . 

Wil Gevers 

RECREANTENKLASSE OP BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 

De komende Brabantse kampioenschappen zal er bij de senioren voor het eerst 
ingeschreven kunnen worden in een speciale recreantenklasse. Er wordt in 
deze klasse geen oooerscheid gemaakt tussen dames en heren, met amere 
woorden er wordt gemengd gespeeld. Iedereen die aan deze klasse wil meedoen 
moet op de toernooidatum, zomag 12 januari 1992, geregistreerd staan als 
basislid van de NITB. F.en licentiepas :mag je dus niet hebben. Als je die wel 
hebt, dan moet je inschrijven in de geldeme klasse. 
Het niveau van de deelnemers in deze klasse :mag niet hoger zijn dan de 
laagste conpetitieklasse enjof de laagste licentieklàsse. Verder mogen de 
dames en heren die aan deze klasse mee willen doen de laatste vijf seizoenen 
niet gespeeld hebben in de 2e klasse dames, 5e klasse heren of hoger. -
Het zal iedereen duidelijk zijn dat deze klasse bedoeld is voor de echte 
recreant. Moedig recreanten dan ook aan mee te doen en ~org er tevens voor 
dat iemam die niet thuis hoort in deze klasse er ook niet voor inschrijft. 

Evenals vorig jaar zijn er weer verenigingsprijzen te winnen. Bij de jongens 
is dat de Nico Salfischberger trofee, bij de meisjes de Toine van otterdijk 
trofee, bij de heren de Cees Hobbelen trofee en bij de dames de '!ham de 
Jonge trofee. 
Ook de puntentelling is gelijk aan het vorig jaar, dus vanaf de tweede rorrle 
zijn er per gewonnen wedstrijd twee punten te verdienen in het enkelspel en 
één punt per speler/ster in het dubbelspel. Alle punten van een vereniging 
worden per categorie opgeteld en wie de meeste punten heeft wint de trofee. 
Hoe meer spelers/sters van één vereniging per categorie meedoen, des te meer 
kans op de trofee. F.en extra stimulans am uw leden te activeren am in te 
schrijven voor deze Brabantse titelstijd. 

De Brabantse kampioenschappen zijn wederom in de City-sporthal in Helmond en 
de organisatie is in de vertrouv.tie hamen van ttv Stiphout. De jeugd speelt 
op zaterdag 11 januari en de senioren op zomag 12 januari 1992. De 
inschrijfdatum sluit op woensdag 20 november of zodra het toernooi is 
volgeboekt. 
En voor alle zekerheid zorg dat je je licentiepas (bij de senioren) niet 
vergeet. 



REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN ZIJN OP 21 EN 22 MAART 1992 

De regionale kampioenschappen zijn door het afdelingsbestuur vastgesteld op 
21 en 22 maart. In dit weekeinde zullen geen afdelingscornpetitiewedstrijden 
worden vastgesteld. 
Regio's/verenigingen die deze kampioenschappen willen organiseren moeten 
zich zo spoedig mogelijk melden bij Nico van Erp, Begijnenstraat 169, 5341 
BJ Oss. 

ZONDER KADER VALT DE CLUB UIT ELKAAR". DOE ER IETS AAN! 

Om het voortbestaan van een vereniging te garanderen doet een bestuur er 
verstandig aan om kadervorming van harte te stimuleren. Ook als afdeling -
Brabant vinden wij dit een erg belangrijke zaak. We willen pogingen in het 
werk stellen om opleidingen naar onze provincie te halen. Om dit te kunnen 
onderbouwen is een overzicht· nodig van belangstelling voor verschillende 
opleidingen. Wij vragen de verenigingsbesturen dringend om navraag te doen 
bij hun leden en zo SNEL MJGELIJK een serieuze schatting in te sturen van 
aantallen mogelijke kandidaten voor cursussen. 

Om u daarbij te helpen volgt een (zeker niet volledig) overzicht van 
mogelijke opleidingen. Het geheel wordt afgesloten met een invulstrook. U 
hoeft daar alleen aantallen te noemen. Zijn er mensen die al zeker weten dat 
ze interesse voor een bepaalde cursus hebben, dan kunnen ze zich al 
voorlopig op naam aarnnelden. 

aJRSUS~EN VIA DE NITB: 

- TAFELTENNISTRAINER-A. Opleiding tot verenigingstrainer. CUrsus van 75 uur 
en 20 uur stage. Kosten ongeveer f 400,-. Leeftijd minimaal 18 jaar, 
ervaring hebben met tafeltennis. 

- TAFELTENNISTRAINER-B. Vervolg oP A. Gericht op meer gevorderde spelers. 
CUrsusduur 70 uur. Kosten ongeveer f 900,-. Bezit van A-diplórna is nodig 
en minimaal 1 jaar ervaring als -trainer. 

- TAFELTENNISTRAINER-C. Weer een vervolg op B. Mikt op begeleiden van 
topspelers. r:uurt 110 uur. Bezit van B-diploma vereist. 

- JEUGDI'AFEI.IT'ENNISIEIDER. Voor het begeleiden van jonge beginnende spelers. 
Hoe leer je kinderen op speelse manier tafeltennissen? r:uurt 70 uur. 
Kosten ongeveer f 200,-. Vanaf 16 jaar te volgen, enige ervaring hebben 
met tafeltennis. 

- JEUGDI'RAINER. Experimenteel gaat een cursus jeugdtrainer van start. r:uurt 
20 uur. 

- RECRFATIETAFEUI'ENNISBEGEIEIDER. Voor de opvang van nieuwe en meer 
recreatief ingestelde spelers. CUrsusduur 20 uur. Kosten slechts f 40,-. 
Vanaf 17 jaar met enige tafeltennise:rvaring. 

- 'IOERNOOIIEIDER. Het praktijkgericht leren organiseren van toernooien. 
Vergt 18 uur plus huiswerkopdrachten. Leeftijd vanaf 17 jaar. Kosten f 
115,-. 

- SClIEIIBREClil'ER. Bereidt voor op het leiden van wedstrijden in de hcx:)(;~ste 
competitieklassen. De cursus duurt 8 uur en er wordt een stage van 5 
wedstrijden aan gekoppeld. Leeftijd vanaf 18 jaar. Gehoor, spraak en 
gezichtsvennogen dienen in orde te zijn. 

- KORI'E SCliOLINGEN / 'IHEMA-AVONDEN. Deze zijn in overleg met afdeling, 
bondsbureau en andere instellingen op te zetten. 

Allerlaatste nieuws: In deze trant wil de NITB in samenwerking met de 
Stichting Sport en Spel op gaan zetten: 
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- TE WEINIG GEI.D. Welke acties kan ik voeren om aan geld te komen .• Korte 
cursus met voo::ti:>eelden van acties. Hoe ga ik met sponsoring om? 5 
bijeenkom.sten. 

- TE WEINIG KADER. Hoe werf en behoud ik kader in de vereniging? Een 
marketingcursus van 4 bijeenkom.sten. 

CURSUSSEN VIA ANDERE lliSTELLINGEN: 
Ook via andere bonden, provinciale organen en stichtingen Zl.Jn geschikte 
cursussen te volgen. Een overzicht uit de folder van Sportservice Noord
Brabant: (Bij voldoende belangstelling kunnen deze cursusjes in afdelings
of regioverband. en daardoor meer toegespitst op tafeltennis gegeven worden.) 

- MARKEI'ING. Hoe ga je bij bepaalde probleiren of plannen doelgericht te 
werk? Een cursus van twee avonden van 2,5 uur. Kosten f 35,- per persoon, 
plus wat materiaal. 

- JEUGD BESTUURDER. Taken en activiteiten binnen een eventueel 
jeugdbestuur. Voor personen vanaf 16 jaar. '!Wee avonden van 2,5 uur. 
Kosten f 35,- per persoon, plus wat cursusmateriaal. 

- IEIDING GEVEN AAN JEUGDIGEN. Accent op het leiden en begeleiden van jonge 
sporters. '!Wee avonden van 2,5 uur. Kosten f 35- per persoon, plus wat 
cursusmateriaal. 

- BIESSURE PREVENTIE. Voorkomen is beter dan genezen. '!Wee avonden van 2,5 
uur. Kosten f 35,- per persoon, plus wat cursusmateriaal. 

- SroRI'CIDB EN Aura-lATISERING. Ongaan met het programma 'Sportbase 1 ' 

speciaal geschreven voor verenigingen. Drie avonden van 2, 5 uur~ Kosten 
f 77, 50 per persoon. Het progranuna kan aangeschaft worden voor f 99, - • 

- VOORZITI'ER. over de taak van de voorzitter. '!Wee avonden van 2,5 uur. 
Kosten f 35,- per persoon, plus wat cursusmateriaal. 

- SECREI'ARIS. Geeft handvatten om beter te kunnen werken als secretaris 
binnen een club of een cammissie. '!Wee avonden van 2,5 uur. Kosten f 35, 
per persoon, plus wat cursusmateriaal. 

- PENNINGMEESTER. De penningmeester als bestuurder, beheerder en incas
seerder. Drie avonden van 2,5 uur. Kosten f 52,50, plus cursusmateriaal. 

- VIUJW EN sroRr. Nog weinig vrouwen in kaderfuncties! Waarom? Hoe te 
veranderen? '!Wee avonden van 2,5 uur. Kosten f 35,- per persoon, plus wat 
cursusmateriaal. ' -

- BUITENGEWJNE ACTIVITEITEN. Praktische en theoretische infonnatie aan de 
hand van activiteitenwijzers. '!Wee avonden van 2,5 uur. Kosten f 35,- per 
persoon, plus f 10,- per activiteitenwijzer. 

Toelichting ncxiig? Bel even naar Adri Dam: 01652-14270. 

DAMESINTERLAND NEDERLAND~DUITSLAND IN VELDHOVEN 

Op donderdagavond 19 december aanstaande zal de Damesinterland Nederland
r.:uitsland worden gespeeld in het kader van de Damesliga. De organisatie ligt 
in handen van ttv Veldhoven in samenwerking met de NITB. 
Het belooft al met al een interessante ontmoeting te worden, zeker gezien 
het feit dat nonnaal gesproken onder andere Bettine Vriesekoop, Mirjam 
Hooman en de voor Duitsland uitkomende Olga Nernes van de partij zullen zijn. 
Deze interland, waarvan de NOS tv-opnamen zal maken, begint om 18. 30 uur. De 
zaal, gelegen aan de Burg van Hoofflaan 147 te Veldhoven, is open vanaf 
17.30 uur. 
De toegangsprijs per persoon (t/m 15 jaar) bedraagt f 5,-. De toegangsprijs 
per persoon (vanaf 16 jaar) bedraagt f 7,50. Kaarten kan men vóóraf (tot 12 
december aanstaande) bestellen door storting op bankrek. 15.36.37.684 t.n.v. 
TIV Veldhoven. Venneld u wel bij de mededelingen het aantal kaartjes van 
f 5,- enjof f 7 ,50. Bij afname van 6 of meer kaarten worden deze per post 
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toegezonden; in het andere geval komt u de kaart.en op 19 december aanstaande 
vóór 18 .15 uur afhalen aan de kassa. -
Voor meer info:nnatie: 
- Wim Meijvis, Ekenrooisestraat 29 te Aalst-Waalre, tel. 04904-16826. 

- Peter Pubnans, Ereprijs 25, te Veldhoven, tel. 040-531338. 

Hopelijk tot ziens bij TIV Veldhoven! ! 

Wim Meijvis 

NIEUWS IN 'T KORT 

Ad Jonkers heeft er weer voor gezorgd dat er een bijgewerkte uitgave is van 
het boek met speeladressen en stadsplattegronden van alle Brabantse 
verenigingen die competitie spelen. Exemplaren zijn te bestellen bij Cees 
van Roosendaal, Lambertushof 9, 5667 SB Geldrop. Kosten f 10,- per stuk, 
inclusief verzendkosten. 

Het is nog rrogelijk in te schrijven voor de recreatieve tafeltenniscompeti
tie (zie oktober-Mixed pagina 9). De inschrijfformulieren dienen voor 1 
december bij Nico van Erp te zijn. U hebt dus nog een paar weken om uw 
recreanten voor deze competitie wann te maken. 

De .NITB heeft de Olinese trainer/coach Li. Ji Shu benoerrd als bondscoach voor 
de nationale herenselectie. Zijn contract loop tot en met de Olympische 
Spelen in 1992 in Barcelona. Technisch directeur Jan Vlieg schuift door naar 
de damesselectie, waar hij D.lsan Tige:nnan opvolgt die na het WK-echec van 
01.iba liet weten géén ambitie meer te hebben voor een voortzetting van het 
darnescoachschap. 

De NK welke in december voorlopig voor de laatste maal in Den Bosch worden 
gehouden, kennen een andere opzet. De senioren met een A-licentie dienen 
zich: te kwalificeren voor dit kan'pioenschap de week ervoor in Zwolle. Daar 
wordt in meerkaropvonn gestreden om 8 plaatsen. De overige 8 deelnemers 
worden van te voren aangewezen (de sterkste 8 van Nederland volgens de 
ranglijst) . Zo zijn er dus 16 dan}es en 16 heren in De Maaspoort actief en 
verder wordt er nog gedubbeld. 
Bettine Vriesekoop zal dit jaar weer van de partij zijn, zodat de strijd bij 
de dames weer erg spannend zal gaan worden. Bij de heren is uiteraard Paul 
Haldan de grote favoriet. Voor de deelnemers is er behalve de eer ook nog 
wat te verdienen, want voor het eerst zijn er geldprijzen op een NK. 
Alle dames en meisjes die meegedaan hebben aan de week van het tafeltennis 
hebben een gratis kaartje ontvangen voor de NK en ook voor de jeugd zijn er 
gratis kaart.en. 
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AGENDA 

zo. 17-11 
zo. 17-11 
zo. 17-11 
zo. 24-11 

vr. 6-12 
za. 7-12 
za. 7-12 
zo. 8-12 
zo. 8-12 
vr. 13-12 
za. 14-12 

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 
ma. 13- 1 
di. 14- 1 
do. 16- 1 
za. 18- 1 
zo. 19- 1 

Nationale A-meerkampen senioren, kwartfinales 
Nationale C-meerkampen senioren, halve finales 
le ronde afdelingsmeerkampen E t/m H senioren 
Nationale Jeugdmeerkampen regionale rondes in Weste:rtx>rk, 
Alkmaar, Hazerswoude en Baarlo. 
Promotie/degradatiewedstrijden afdeling Brabant 
NK senioren B/C-licenties 
Ranglijst c-toernooi in Blerick, jeugd 
Ranglijst B-toernooi in Blerick, jeugd 
Kwalificatiewedstrijden NK A-licenties senioren in Zwolle 
Bestuurstoernooi Regio Eirrlhoven in Best 
Receptie ttv Vice Versa' 51 te OUdenbosch i.v.m. het 40-jarig 
bestaan 
NK senioren A-licenties in Den Bosch 
NK senioren A-licenties in Den Bosch 
Nederland-D.ritsland dames in Veldhoven 
Nationale C-meerkampen senioren finales 
orrc;cr Holland Maasland teamtoernooi in Oss 
arre/CT Holland Maasland teamtoernooi in Oss 
Taptoetafeltennistoernooi 
Brabantse kampioenschappen jeugd in Helmond 
Brabantse kampioenschappen senioren in Helmond 
Regiovergadering Den Bosch 
Regiovergadering West-Brabant 
Regiovergadering Eirrlhoven 
Backhandstoemooi jeugd in Rucphen 
Backhandstoemooi senioren in Rucphen 

UIT DE CLUBBLADEN 

TI'V orrc;cr Holland uit Oss heeft op zondag 3 november geprobeerd roimrel
rnarktspullen te verkopen in de Brabanthallen in Den Bosch. De leden konden 
de bruikbare spullen inleveren in de arre-zaal, die dan opgeslagen werden in 
de :ruimten onder het podium en boven de kleedkamers. Ondertussen is men 
begonnen met een opknapbeurt van de genoenrle rullnt.es. Hopenlijk heeft de 
verkoop genoeg o:r::geleverd om de opknapbeurt te kunnen betalen. 

De jeugd van ttv Son en Breugel is op kamp geweest in Bergeijk. De nachte
lijke dropping was voor veel deelnemers het hoogtepunt. Afgesproken was dat 
niet de route naar Bergeijk gelopen zou worden, maar een alternatief dat de 
groep naar België zou brengen. Helaas durfden sarmnigen niet, zodat de 
kampleiding een speurtocht over de grens bespaard bleef. 

Bij ttv Veldhoven is in de vakantie een werkploeg actief geweest. Er is in 
de kantine een speciale verlichting aangelegd, waardoor de ruinrt:e een stuk 
sfeervoller en naar we hopen nog gezelliger geworden is. · 

TI'V Red Star'58 uit Goirle heeft op zaterdag 21 december een feestavond 
gepland. De leden worden opgeroepen voordrachten, liedjes en dergelijke in 
te studeren om er zodoende een ouderwets gezellig avondje van te maken. Aan 
een onderwerp zal er geen gebrek zijn, gezien de huisvestingsproblemen waar 
de vereniging op dit moment mee te maken heeft. 

TIV Kadans uit Best heeft onlangs weer een vriendschappelijke voetbalwed
strijd gespeeld tegen ttv Unicum uit Geldrop. De ontmoeting tussen beide 
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verenigingen eindigde in een 5-2 ovei:winning voor het Geldropse team en ook 
aan de bar versloegen de Geldropnaren het Bestse tëam (met name door een 
spritease van de scheidsrechter en een Geldropspits). Of en wanneer er een 
revanche komt is nog niet bekend. 

Bij ttv A.T.T.C. '77 in Aarle-Rixtel is men ertoe overgegaan aan supporters 
een supporterspasje uit te reiken. Hoewel het tafeltennisvarrlalisrne nog niet 
in Aarle-Rixtel is doorgedrongen wil KITC'77 toch waakzaam blijven en 
besturen is voo:ruit zien. De houder of houdster van het pasje is lid van een 
erkerxie supportersvereniging en kan onder eigen politiebegeleiding met 
openbaar vervoer (bus) getransporteerd worden naar de sportaa:::armrodatie waar 
zijnjhaar team speelt. Hoeveel pasjes er uitgegeven gaan worden vermeld "De 
Clubgalrn" niet. Ook de prijs is nog onbekerrl, maar uit service-oogpunt lijkt 
het me een gratis aangelegenheid. 

In Waalwijk is de Edah's Spek de clubkasactie met drie ma.amen verlengd. En -
dat komt ttv Waalwijk goed uit, want inmiddels heeft het sparen van 
kassabonnen de tafeltennisclub al f 451,- opgeleverd. Daar kan, met hulp van 
de leden, de komende drie ma.amen nog een behoorlijk bedrag bijkomen. 

"Tios nieuws" van ttv Tios'67 uit Tilburg blikt nog eens uitgebreid tenig op 
de viering van het 40-jarig bestaan. Zaterdag 7 september is een 
fantastische dag geworden, waar nog vaak met veel plezier naar zal worden 
teruggekeken. Dat zal zeker ook gebeuren door Betty van den Aker, Paul 
Gijselhart en Chris van Dijk, want zij werrden benoenrl tot lid van 
verdienste van Tios'67. Proficiat. 

TIV Tanaka in Etten-leur heeft een nieuwe kassa. Het is zo'n electronische 
en digitaal ding, dat ontzetterrl harrlig te bedienen is. Voor de leken staat 
in "service" een uitgebreide uitleg van twee kantjes. Met dit clubblad in de 
harrl IOC>et het voor iedereen irogelijk zijn dit electronisch vernuft te 
bedienen. succes daamij. 

TIV Vice Versa'51 uit OUdenbosch is twee leden rijker. Het zijn Eliza Munne, 
7 jaar en Bablu Soren, 11 jaar. Deze kirrleren zullen nooit te bewonderen 
zijn bij Vice Versa' 51, want het zijn kirrleren die wonen in het Darnruhat 
sponsomuis ergens in India. Ze worden door Vice Versa' 51 financieel 
ondersteund. Deze wereldkirrleren zijn een uitvloeisel van de succesvolle 
tafeltennismarathon van een klein jaar geleden. Misschien ook iets voor 
amere tafeltennisverenigingen om eens een of meerdere kirrleren uit de Derde 
Wereld voor meerdere jaren te sponsoren. 

TIV Never Despair in Den Bosch wilde het clubhuis verfraaien door een 
verlicht naambord boven de ingang te plaatsen. Helaas gaf de gemeente Den 
Bosch daar geen toestennning voor. Raar, want elke winkel, elk bedrijf mag 
zijn naam wel in allerlei neonverlichting uitstralen. Waarom een tafel
tennisclub dat niet mag is onduidelijk. Verder is Never Despair nog op zoek 
naar een goed logo. SUggesties en ontwei::pen kunnen ingeleverd worden bij 
Hans v.d. Bruggen. 

TIV Het Markiezaat uit Bergen op Zoom is voor het begin van de competitie 
weer op trainingsk.arrp geweest. Plaats van harrleling was camping "Den Inkel" 
in Kruiningen. Uiteraard vonden de tafeltennistrainingen niet op de camping 
plaats, maar in een sporthal. Of het k.arrp succesvol geweest is vermeld 
"Smashparade" nog niet, maar een week lang werken aan conditie en techniek 
IOC>et wel haast vnichten af werpen. 

Cees Hobbelèn was onlangs 40 jaar lid van ttv I.uto in Tilburg. Reden voor de 
redactie van "I.utonieuws" om hem eens uitgebreid te interviewen. Behalve een 
terugblik op hetgeen Cees binnen de tafeltennissport gedaan heeft, heeft hij 
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ook nog wel wat arrlere tafeltenniswensen. Cees wil dat de service :mirxler 
invloed heeft op de gehele partij en ook dat het materiaalgebruik :mirxler 
invloed moet hebben. Daartoe zou hij een paar spelregelwijzigingen willen 
doorvoeren. Als regel zou hij in willen voeren dat elke service schuin, 
diagonaal gespeeld moet worden en hij merkt op dat het net hoger moet 
worden, iets wat hij de volgende WK het geval zal zijn. 
Ook heeft Cees nog een speciale wens. Hij wil graag weer contributie bij 
Il.lto gaan betalen. Helaas voor hem is dat onroc>gelijk, want Cees is erelid 
van Il.lto en mag om die reden absoluut geen contributie betalen. Misschien 
kun je jaarlijks een bedrag anoniem schenken Cees. 

Bij ttv Stiphout in Hel.nom wordt voortaan elke maarrl uit alle jeugdleden 
een speler van de maarrl gekozen. Iemarrl kan speler/ster van de maarrl worden 
door in een bepaalde maarrl een goede prestatie te leveren (bv. in een 
toernooi, corcpetitie of op de trainingen), maar ook door uiterst sportief 
gedrag ten opzichte van arrleren. Na een jaar zal de deskurrlige jw:y een 
speler/ster van het jaar uitroepen. 

14 


