
0 

Verschijnt maandelijks 

ORGAAN VAN DE 

AFDELING BRABANT 
v.d. NTTB. 

Redaktieadres: 

J. Heurter 
Langeakker 33 
5735 HD Aarle-Rixtel 



IN DIT NUMMER 

- Van de redactie 

- In memoriam André van de Pol 

- TIV Vice Versa'51 uit OUdenbosch viert het 40-jarig bestaan 

- Nederlandse kampioenschappen tafeltennis 1991 

- Damesinterland Nederland-r::ui.tsland in Veldhoven 

- Be1ankt 

- 8e bestuurstoernooi regio Den Bosch een groot succes 

- Organisatie toernooienjevenernenten door Brabantse verenigingen 

- Recreantentoernooi Unicum 

- Internationaal trainingskamp in augustus 1992 

- Nieuws in 't kort 

- le "open" damestoernooi van ttv Unicum voor Gerdi Roggeveen 

- Agenda 

- Uit de clubbladen 

*********************** 
* Copy inleveren vóór * 
* * * 6 januari 1992 * 
*********************** 



~, 

• • )JIXI~ 1): 

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

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

TELEFOON 04928 - 2017 

jaargang 40 nummer 8 december 1991 

VAN DE REDAKTIE 

Een jaar geleden kenden we voor het eerst het fenomeen promotie/degradatie
wedstrijd. Het team waarin ik mocht optreden moest in Veldhoven spelen tegen 
een team van Kadans uit Best. 
Daarin speelde André v.d. Pol. Ik was die avond goed op dreef, won mijn 
eerste partij, maar moest wel mijn meerdere erkennen tegen "Polleke" . Zestig 
jaar was hij toen en nog goed in conditie. Uiteraard kende ik Andr al veel 
langer als bestuurslid van Kadans en een paar jaar geleden heb ik een 
verhaaltje geschreven over zijn 40-jarig l_idmaatschap van de NTI'B. 
Hij is toen door het afdelingsbestuur onderscheiden met de ereraad in goud. 
Begin september hoorde ik dat André ziek was, ernstig ziek. Hoewel in de 
maand oktober zich een licht herstel aftekende heeft hij het gevecht met 
zijn ziekte verloren. Maandag 18 november overleed Polleke. Namens ttv 
Kadans schreef Wil v.d. Bragt een in memoriam. 
In deze Mixed vindt u verder een ve:rhaal over Vice Versa' 51 dat 40-jaar 
bestaat en stelt Ron Velthuizen u de geplaatste deelnemers aan het 
Nederlands Kampioenschap in Den Bosch voor. Wanneer u daar naar toe gaat, 
moet u deze Mixed beslist meenemen. 

Johan Heurter 
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IN MEMORIAM ANDRÉ VAN DE POL 

Maandag 18 november bereikte TIV Kadans uit Best, het trieste bericht van 
het overlijden van André van de Pol. André was enkele dagen geleden 61 jaar 
geworden. Ofschoon het bestuur en de leden hem al enige tijd in hun midden 
moesten missen, werden zij toch diep getroffen door het bericht. 

André van de Pol was mede-oprichter en erelid van Kadans en 27 jaar lang 
bestuurslid, de langste tijd als wedstrijdsecretaris. 

Tijdens de viering van zijn 40-jarig lidmaatschap van de NITB, enkele jaren 
geleden werd hij door het Afdelingsbestuur van de Afdeling Brabant van de 
NITB orrlerscheiden met de ereraad in goud. Bij die gelegenheid is hij toen 
ook orrlerscheiden met de eremedaille in zilver, vert>orrlen aan de orde van 
Oranje-Nassau. 

In de functie van wedstrijdsecretaris heeft hij door de jaren heen met vele 
leden en besturen van arrlere verenigingen plezierige contacten opgebouwd. 
Ofschoon wedstrijdsecretaris niet de gemakkelijkste functie was gaf het hem 
wel het gevoel de spil te zijn waar veel om draait. Hij genoot daarvan, 
orrlanks de vervelende momenten. En het spoorde hem ook aan, om allerlei 
arrler ongevraagd werk voor de vereniging te doen. 

Samen met zijn steun en toeverlaat Tonnie, zijn vrouw, deed hij al het 
denkbare verenigingswerk: het ge.bouw orrlerllouden, het tafeltennismateriaal 
repareren, de jeugd opvangen, training geven, het coachen van jeugdteams die 
voor het eerst competitie gingen spelen, het organiseren van toernooien, het 
bezoeken van meerkarrpen waar Kadansleden aan deelnamen, als sparringpartner 
fungeren voor fanatieke jeugdleden, kortom: 
André was de "vader van Kadans", de eretitel waar hij het meest trots op 
was. 

Kadans zal André erg missen. leden en bestuur zullen nog veel terugdenken 
aan "hun Kadansvader". 
Voor Tonnie, zijn vrom1, hopen we dat zij troost virrlt bij de vele vrienden 
die André en zij bij het tafeltennis gemaakt heeft. 

Namens TIV Kadans 
Wil van den Bragt 

TTV VICE VERSA '51 UIT OUDENBOSCH VIERT HET 40-JARIG BESTAAN 

TAFEL TENNISVERENIGING 

Zaterdag 14 december viert ttv Vice 
Versa'51 uit OUdenbosch officieel 
het 40-jarig bestaan. In deze Mixed 
blikken we orrler arrlere aan de harrl 
van het jubileumboek, terug in de 
Vice Versa historie. 

"---- ........ 

'Ji~~~~rs~-~ 
Opgericht 12 december 1951 

De oprichtingsvergadering vorrl plaats in Hotel Tivoli op zaterdag 15 
december 1951. Initiatiefnemer was Willy Mol, die samen met zijn vriend Fons 
Braat een aantal personen persoonlijk had uitgenodigd. an tot oprichting te 
komen moesten minwal acht personen lid worden, onrlat de zaalhuur f 2,- per 
keer zou bedragen. Er werd gedacht aan een contributie van f 0,35 (in 1951) 
per week. Van de winst (f 0,80) komen dan balletjes gekocht worden. Wanneer 



er een bal kapot geslagen werd of kapot getra~J .:: moest dat uit eigen 
portemonnaie betaald worden. -
Behalve Willy Mol en Fons Braat verschenen Harry van den Berg, Jan de Roos, 
Tonny van de Riet, Jan de Leeuw, Jac Willemse en Kees Dingenouts. Acht man, 
dus Vice Versa'51 kon owericht worden. Willy Mol werd tot eerste voorzitter 
gekozen, Fons Braat tot secretaris en Jac Willemse tot penningmeester. De 
pingpongtafel stond gereed in een zijzaaltje en de eerst bal werd geslagen. 
De trainingsavond werd de zaterdagavond, met de mogelijkheid om ook op 
zondagmiddag te komen trainen, maar de spelers moesten dan onderling de 
zaalhuur betalen en eigen balletjes meebrengen. 
Gelukkig (ook financieel) kwamen na een paar weken enkele nieuwe leden zich 
aanmelden . Medio januari 1952 werd een extra ledenvergadering met grote 
spoed ingelast : dames wilden lid worden. Een gemengde vereniging? Blijft de 
club wel in stand, wat zou de "geestelijkheid" zeggen en mochten de meeste 
leden van hun ouders wel lid zijn/worden van een gemengde vereniging? Na een 
spoedvergadering van het dagelijks bestuur, onderling gekrakeel op de -
trainingsavond en een bewogen ledenvergadering op zondagmiddag werd besloten 
dames toe te laten tot Vice Versa'51. 
Op het einde van het winterseizoen telde de vereniging ongeveer 18 leden en 
na een gesprek met Johan Goossens werd besloten toe te treden tot de NITB. 
In september 1952 speelden Fons Braat, Jac wi11~~se en Willy Mol de eerste 
competitiewedstrijd voor Vice Versa'51 . 

Orrdat de ruimte bij Hotel Tivoli nogal klein was en achterin het zaaltje ook 
nog eens een piano in de weg stond, werd gezocht naar iets anders . Het 
nieuwe onderkomen werd De Julianabouw. Coor te stapelen met tafeltjes en 
stoelen konden daar drie tafels geplaatst worden. De jeugd uit die periode 
slaagde erin om via toiletraampjes 'contacten ' te leggen met de vrouwelijke 
bewoonsters van Sint Anna. Dit leverde diverse schorsingen op! De warming up 
bij de trainingen bestond uit het losmaken van de polsen en de annen door te 
proberen steentjes boven op de basiliek te gooien. Jac Willemse deed het 
voor. Alleen toen de pastoor er aan kwam deed hij of zijn neus bloedde en 
had het over de ' jeugd van tegenwoordig'. Kapotte balletjes werden (met alle 
vlammen en stank van dien) op de grote potkachel gelegd. 
Daarna volgde De Pilaar, de ruimte onder de basiliek, waar nu een kapel 
gevestigd is. Ook hier konden met moeite drie tafels geplaatst worden en bij 
sommige wedstrijden moest waspoeder gestrooid worden tegen de gladheid. In 
die periode kwam Pieter Brooymans van Belcrum de trainingen verzorgen . 
De volgende locatie was Het Gemeenschapshuis , waar vijf tafels geplaatst 
konden worden. De groei van de vereniging, vooral van de jeugdafdeling, kon 
beginnen. Soms moest worden uitgeweken naar de hobbyruimte, waar de langere 
spelers zo bij het plafond konden komen. Boven de tafels in de zaal hingen 
eigengemaakte larrpen, tot die op een keer met veel lawaai naar beneden 
kwamen. Het grootste probleem was de vogeltjesclub. Regelmatig moest A. Dam 
aan de telefoon komen, maar dan moesten ze de A. Dam van die andere club 
hebben. Hield de vogeltjesclub een tentoonstelling dan moest alles wijken. 
Hierna volgde Fidei et Arti, nu een mooi centrum, toen een filmzaal. De 
trainingsavonden verliepen prima, maar de .competitie op zondag was een race 
tegen de klok. De wedstrijden moesten klaar zijn voor de start van de 
jeugdfilm. Toen dat een keer niet lukte werd op het toneel achter het 
filrrdoek verder gespeeld. Pastoor Kloeg en de voorzitter van Vice Versa'51 
waren allebei erg boos en een week later speelde de vereniging weer in Het 
Gemeenschapshuis. 

De overstap naar gymzaal &ikehof betekende weer een groeiprikkel voor Vice 
Versa' 51. De topgrens van 250 leden werd daar bereikt. Uniek was natuurlijk 
het opklapbare barretje dat in een van de kleedkamers werd owesteld. Het 
aantal tafels werd uitgebreid tot acht. Toen de vloer van de gymzaal een 
grote opknapbeurt nodig had, moest de vereniging voor een aantal maanden 
uitwijken naar een benedenzaal van het gebouw van Sancta Maria. 



Het bestuur van Vice Versa' 51 wilde aan de gymzaal Bukehof graag een eigen 
ontmoetingsruimte zetten. Het schoolbestuur wilde meewerken en met de 
gemaakte plannen werd naar de gemeente gestapt. Die had echter een geheel 
andere suggestie. Een pas vei:wo:rven boerderij, Albano, kon tot tafeltennis
zaal on-gebouwd worden en als kantine kon gebruik gemaakt worden van de 
kantine van de voetbalvereniging OUdenbosch, 50 meter verderop. Dat was 
uiteraard niet de bedoeling en na overleg werd alsnog aan de schuur een stuk 
aangebouwd waarin kleedkamers en kantine gevestigd werden. Toch was er nog 
van alles te wensen, zoals een andere vloer. Die werd bij bepaalde weersom
standigheden spiegelglad. Nadat er wat ongelukjes hadden plaatsgevonden kwam 
een paar jaar terug eindelijk de gewenste houten vloer. De accormnodatie van 
ttv Vice Versa' 51, een van de eerste Brabantse verenigingen met een eigen 
ruimte, mag gezien worden en men verwacht hier zeker ook de 50 jaar te 
halen. 

Toernooien 

Vice Versa' 51 heeft meerdere malen de organisatie van de West-Brabantse 
kampioenschappen op zich genomen. Het begon met een toernooi op vijf tafels 
in zaal Kunstmin en later op zeven taf els in Het Gemeenschapshuis inclusief 
ds lage hobbyruimte. Ook de aula en gymzaal van De Vossenberg diende een 
keer als locatie en dit jaar werd de sporthal gebruikt. Maar het best in de 
herinnering bewaard is de organisatie in de veiling aan de Bosschendijk. De 
hal . zat tot de nok toe vol met lege kisten, aardbeien- en frarnbozernnandjes. 
Heel de hal moest door de leden en aanhang ontruinrl worden, schoongemaakt en 
wedstrijdklaar gemaakt en na afloop weer worden ingeruinrl. Meer dan twintig 
tafels moesten worden geleend bij vriendenclubs in de orrgeving en moesten 
worden gehaald en weer teruggebracht. Niemand van de leden had in die tijd 
een auto, dus men was volledig afhankelijk van goedwillenden. 
Verder organiseerde Vice Versa' 51 nog een keer de finales van het Winter
circuit en vele meerkampen. Helaas is de huidige accormnodatie een halve 
meter te laag om een interland te organiseren. 

Heden en toekomst 

Vice Versa' 51 heeft op dit moment meer dan 200 leden. Volgens voorzitter 
Adri Dam, al meer dan 30 jaar bestuurslid en al 35 jaar lid, is het ledental 
stabiel. De aanwas bij de jeugd is goed, alleen het recreantenaantal blijft 
wat achter. De trainers komen allemaal uit eigen gelederen en drie leden 
gaan een cursus volgen, dus aan kaderontwikkeling wordt volop gewerkt. Adri 
Dam ''We gaan realistisch te werk. De doelstellingen zijn niet te hoog 
gelegd. Het accent ligt bij ons op de jeugd en we zijn er trots op dat elk 
jeugdteam een vaste begeleider heeft. We willen graag presteren, maar op een 
nonna.le manier, met eigen mensen." 

Vice Versa 151 neemt binnen het Brabantse tafeltennisgebeuren een belangrijke 
plaats in en zal ook in de komende jaren nog vaak van zich laten horen. De 
Mixed redactie wenst de jubilaris veel goede jaren toe. Op naar de vijftig! 

Johan Heurter 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN TAFELTENNIS 1991 

Topbezetting in Sportcentrum Maaspoort Den Bosch 

Op zaterdag 14 en zondag 15 december 1991 vinden de Nederlandse Kampioen
schappen tafeltennis voorlopig voor het laatste jaar plaats in Sportcentrum 
Maaspoort te Den Bosch. Dit jaar is er bij de NK sprake van een echte topbe-



zetting: zowel bij de dames als heren zullen in ieder geval de 8 sterkste 
spelers en speelsters volgens de Nederlandse ranglijst deelnemen. 

Rentree Bettine Vriesekoop 

Opmerkelijk is de deelname van Bettine Vriesekoop, die van 1977 tot en met 
1986 aan de NK deelnam en in die periode alle tien titels veroverde. Het 
ziet er naar uit dat Bettine na vier jaar afwezigheid weer de beste kansen 
op het. karrpioenschap heeft. Weliswaar is Top 12 winnares Mirjam Hooman
Kloppenburg als eerste geplaatst, ma.ar zij herstelt zich nog van een lang
durige blessureperiode en heeft haar oude niveau nog niet bereikt. 
Daarentegen heeft Bettine tijdens diverse internationale karrpioenschappen 
bewezen, dat zij nog altijd aan de top staat (o.a. door haar overwinning in 
de Open Poolse karrpioenschappen). 

Kwalificatie 

Dit jaar is er sprake van een vernieuwde NK-formule. Aan het finaleweekeind 
op 14 en 15 december wordt door 16 dames en 16 heren in het enkelspel deel
genomen, terwijl in 1990 nog 105 personen in de Maaspoort in actie kwamen. 
Dit jaar zijn de 8 sterkste heren en 8 sterkste dames volgens de vernieuwde 
nationale ranglijst rechtstreeks voor het finaleweekeind geplaatst. Deze 
deelnemers worden na dit artikel kort aan de lezer voorgesteld. 

De overige deelnemers dienen zich voor Den Bosch te plaatsen in het kwali
ficatietoernooi, dat op zondag 8 december in de WRZV-SJ;X>rthallen in Zwolle 
zal plaatsvinden; de accormncx:latie overigens waar het hoofdtoernooi van de NK 
in 1992 en 1993 zal worden gehouden. 

Door de vernieuwde opzet zijn de Nederlandse Kampioenschappen aantrekke
lijker voor het publiek geworden. Er wordt op slechts 4 wedstrijdtafels 
gespeeld, terwijl op de finaledag ma.ar 2 tafels worden gebruikt. Deze 
nieuwe opzet en het sterke deelnemersveld zullen hopelijk voor het nodige 
spektakel in de Maaspoort garant staan! 

Brabanders 

Voor de Nederlandse Kampioenschappen zijn 4 inwoners van de provincie 
Noord-Brabant rechtstreeks voor het finaleweekeind geplaatst: Frank Boute 
(NMS-Bartok), Patricia de Groot (HOI/ Opleidingen), Guusje Hendriks (Besbo
Irene) en Emily Noor (Tempo Team). 

Heidy de Haas uit Noordwijk, die voor het Tilburgse Besbo-Irene uitkomt 
wacht in de tweede wedstrijd, indien zij de eerste wedstrijd tegen een 
kwalificatiespeelster wint, een sterke opponente in de persoon van Bettine 
Vriesekoop. 

Indien alle geplaatste spelers hun le wedstrijd tegen kwalificatiespelers 
winnen, treft Frank Boute als tegenstander Danny Heister, speelt Emily Noor 
tegen Mirjam Hoorna.n-Kloppenburg en ontstaat er een Brabants duel tussen 
Guusje Hendriks en Patricia de Groot. 

Gratis toegang voor jeugd 

De organisatoren van de NK 1991 hebben voor een unicum gezorgd door de 
deuren van Sportcentrum Maaspoort zowel op zaterdag als zondag gratis open 
te stellen voor jeugd tot 16 jaar. Inmiddels zijn de verenigingen in 
Brabant hiervan door middel van het affiche en een brief in kennis gesteld. 
Ook in de Brabantse media zal dit als een middel worden aangegrepen om de 
Nederlandse :Kampioenschappen onder het niet-tafeltennissend publiek te 
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promoten. 

De toegangsprijzen voor volwassenen bedragen f. 5,00 {zaterdag 14 december) 
respectievelijk f. 7 ,50 {zondag 15 december). Een passe-partout voor het 
gehele finaleweekeind kost f. 10,00. 

Zaterdag 14 december 10.00 - 21.00 uur : 1/8 en 1/4 finales enkelspel en 
voorronden dubbelspel. 
Zondag 15 december 11. 00 - 17. 00 uur : 1/2 finales enkelspel en finales 
dubbelspel en enkelspel. 

GEPIAATSTE DAMES NEDERI.ANLSE KAMPIOENSOIAPPEN 

1. Mirjam Hoornan-Kloppenburg {Scylla) 
2. Bettine Vriesekoop {Tenpo Team) 
3. Gerdie Keen {VSB) 
4. Patricia de Groot {HOI/Opleidingen) 
5. Emily Noor {Tenpo Team) 
6. Melissa Muller {HOI/Opleidingen) 
7. Heidy de Haas {Besbo-Irene) 
8. Guusje Hendriks {Besbo-Irene) 

Naam: Mirjam Hoornan-Kloppenburg 

Gel:x:>Ortedatlilll: 4 januari 1966 
Gel:x:>Orteplaats: Lichtenvoorde 
Woonplaats: I.eiderdo:rp 
Vereniging: Scylla 
Trainer: Frits Kante.been 
Plaats Nederlandse ranglijst: 1 
Aantal interlands: 146 
Percentagejklasse 90/91: 33% eredivisie-1 
Frame: Stiga Offensive-Classic 
Rubber fore-hand: Stiga GPS 2 nun 
Rubber back-hand: Stiga GPS 2 nun 
Speltype: aanvallend 
Sportieve hoogtepunten: Top 12 1991 Nederland 

Naam: Bettine Vriesekoop 

Gel:x:>Ortedatum: 13 augustus 1961 
Gel:x:>Orteplaats: Hazerswoude 
Woonplaats: Amsterdam 
Vereniging: Tenpo Team 
Trainer: Bert van der Helm, Li 
Plaats Nederlandse ranglijst: 2 
Aantal interlands: 190 
Percentage/klasse 90/91: 75% eredivisie-2 
Frame: Tibhar H-3-9 
Rubber fore-hand: Joola Clipper 2 nun 
Rubber back-hand: Joola Clipper 2 nun 
Speltype: aanvallend 
Sportieve hoogtepunten: EK 82, Top 12 1982, Top 12 1985 
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Naam: Gerdie Keen 

Geboortedatum: 29 september 1969 
Geboorteplaats: Wageningen 
Woonplaats: Randwijk 
Vereniging: Verenigde Spaarbank 
Trainer: Anne Vlieg, D.lsco Tigerrran, Jan Vlieg 
Plaats Nederlandse ranglijst: 3 
Aantal interlands: 41 
Percentage/klasse 90/91: 64% eredivisie-2 
Frame: Stipancic 
Rubber fore-hand: Double Happiness 
Rubber back-hand: Sriver 
Speltype: contra 
Sportieve hoogtepunten: EK Göteborg 1/4-finale 

Naam: Patricia de Groot 

Geboortedatum: 8 november 1969 
Geboorteplaats: Stiphout 
Woonplaats: Eindhoven 
Vereniging: HOI/Opleidingen 
Trainer: Jan Vlieg 
Plaats Nederlandse ranglijst: 4 
Aantal interlands: 19 
Percentage/klasse 90/91: 72% le div.-1 (H) 
Frame: Tamca 5000 
Rubber fore-hand: Sriver S 2.2 nnn 
Rubber back-hand: Sri ver S 2. 2 nnn 
Speltype: aanvallend 
Sportieve hoogtepunten: winnares Top 10 1988 en 1990 

Naam: Emily Noor 

Geboortedatum: 5 maart 1971 
Geboorteplaats: Someren 
Woonplaats: Oss 
Vereniging: Tempo Team 
Trainer: Jan Vlieg, Bert van der Helm 
Plaats Nederlandse ranglijst: 5 
Aantal interlands: 37 
Percentage/klasse 90/91: 56% le divisie-1 
Frame: Banda Waldner 
Rubber fore-hand: Banda 2 nnn Waldi 
Rubber back-hand: Banda 2 nnn Waldi 
Speltype: aanvallend 
Beste wedstrijd: NK 1/2 finale tegen Gerdie Keen 
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Naam: Melissa Muller 

Geboortedatum: 24 juli 1974 
Geboorteplaats: HCXJrn 
WCXJnplaats: GrCXJtebroek 
Verenigi.rg: HOI/Opleidi.rgen 
Trainer: Bert SchCXJfs 
Plaats Nederlandse ranglijst: 6 
Aantal interlarrls: 7 
Percentagejklasse 90/91: 100% eredivisie 
Frame: Mazunov offensive 
Rubber fore-hand: Mark v 
Rubber back-hand: Mark V 
Speltype: aanvallend 
Sportieve hCXJgtepunten: 3e Oost.dam Top 10 en 1/2 finale beker 91 

Naam: Heidy de Haas 

Geboortedatum: 12 februari 1970 
Geboorteplaats: NCXJrdwij k 
WCXJnplaats: NCXJrdwijk 
Verenigi.rg: Besbo-Irene 
Trainer: Frits Kantebeen 
Plaats Nederlandse ranglijst: 7 
Aantal interlarrls: -
Frame: Ibnic Persson Powerplay 
Rubber fore-hand: JCXJla samba 
Rubber back-hand: Butterfly sriver 
Speltype: aanvallend 
Sportieve hCXJgtepunten: 2e damesdubbel/ 1/4-finale NK 

Naam: Guusje Hendriks 

Geboortedatum: 11 oktober 1972 
Geboorteplaats: Waalwijk 
WCXJnplaats: Vught 
Verenigi.rg: Besbo-Irene 
Trainer: Jos Meijs 
Plaats Nederlandse ranglijst: 8 
Aantal interlarrls: -
Percentage/klasse 90/91: 83% eredivisie 
Frame: Ibnic 
Rubber fore-hand: Mark V 
Rubber back-hand: Sriver 
Speltype: aanvallend 
Sportieve hCXJgtepunten: NK/EK jeugd 

GEPIAATSTE HEREN NEDERIANnSE KAMPIOENSrnAPPEN 

1. Paul Haldan (Blaeuwe Werelt) 
2. Trinko Keen (Centre) 
3. Danny Heister (Tempo Team) 
4. Henk van Spanje (Blaeuwe Werel t) 
5. Gerard Bakker (Raspo-Brand Aken) 
6. Frank Boute (NMS-Bartok) 
7. casper Mol (Tempo Team) 
8. Peter Paul de Vrind (Raspo-Brand Aken) 
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Naam: Paul Haldan 

Geboortedatum: 12 april 1965 
Geboorteplaats: Craiova, Roemenie 
Woonplaats: Apeldoorn 
Vereniging: Blaeuwe Werelt 
Trainer: Wang en Jan Vlieg 
Plaats Nederlandse ranglijst: 1 
Aantal interlands: 110 
Percentage/klasse 90/91: -
Frame: Stiga 
Rubber fore-hand: Mark V 
Rubber back-hand: Mark V 
Speltype: tweede positie 
Sportieve hoogteprmten: EK 88 & 90, Open Roemeense 1990 

Naam: Trinko Keen 

Geboortedatum: 22 september 1971 
Geboorteplaats: Randwijk 
Woonplaats: Amsterdam 
Vereniging: Centre (België) 
Trainer: Li, Vlieg 
Plaats Nederlandse ranglijst: 2 
Aantal interlands: 39 
Percentage/klasse 90/91: 100% eredivisie-1 
Frame: Banda Waldner 
Rubber fore-hand: Mark V 
Rubber back-hand: ladro 
Speltype: aanvallend 
Sportieve hoogteprmten: TSP World Team Olp Japan 1990 

Naam: Danny Heister 

Geboortedatum: 18 november 1971 
Geboorteplaats: Zevenaar 
Woonplaats: Amsterdam 
Vereniging: Tempo Team 
Trainer: Bert van der Helm, Li, Jan Vlieg 
Plaats Nederlandse ranglijst: 3 
Aantal interlands: 44 
Percentage/klasse 90/91: 75% eredivisie-1 
Frame: Yonyer 
Rubber fore-hand: Joola 
Rubber back-hand: Joola 
Speltype: aanvallend 
Sportieve hoogteprmten: Top 12 jrmioren, 2e plaats EJK 89 
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Naam: Henk van Spanje 

Geboortedatum: 12 september 1964 
Geboorteplaats: Veenendaal 
Woonplaats: Apeldoorn 
Vereniging: Blaeuw Werelt 
Trainer: geen 
Plaats Nederlandse rang'lijst: 4 
Aantal interlands: 135 
Percentagejklasse 90/91: 79% eredivisie-1 
Frame: Rosskopf-Fire 
Rubber fore hand: Clipper 2. 5 :rmn 
Rubber back-hand: Clipper 2.5 :rmn 
Speltype: Aanvallend 
Sportieve hoogtepunten: Nlr-Engeland 85,0pen Joegoslavische 84/85 

Naam: Frank Boute 

Geboortedatum: 11 juli 1968 
Geboorteplaats: Tilburg 
Woonplaats: Tilburg 
Vereniging: NMS-Bartok 
Trainer: Jan Vlieg, Li Ji Shu. 
Plaats Nederlandse ranglijst: 7 
Aantal interlands: 33 
Percentage/klasse 90/91: 63% eredivisie-1 
Frame: Joola 
Rubber fore-hand: Joola 
Rubber back-hand: Joola 
Speltype: aanvallend topspin/contra 
Sportieve hoogtepunten: NK junioren, 9e jeugd Top-12 

Naam: casper Mol 

Geboortedatum: 31 juli 1970 
Geboorteplaats: De Bilt 
Woonplaats: De Bilt 
Vereniging: Terrpo Team 
Trainer: Bert van der Helm, Jan Vlieg 
Plaats Nederlandse ranglijst: 8 
Aantal interlands: 9 
Percentage/klasse 90/91: 65% eredivisie-1 
Frame: Jonyer Hinoki 
Rubber fore-hand: Mark v 2.5 :rmn 
Rubber back-hand: Mark v 2. 5 :rmn 
Speltype: aanvallend 
Sportieve hoogtepunten: WK 91 (Chiba} 

--
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Naam: Peter Paul de Vrind 

Geboortedatum: 21 september 1968 
Geboorteplaats: Leiden 
Woonplaats: Leiderdorp 
Vereniging: Raspo-Brand Aachen 
Trainer: Rob de Bas, Jan Vlieg 
Plaats Nederlandse ranglijst: 9 
Aantal interlands: 3 
Percentage/klasse 90/91: 93% oberliga (D..litsland) 
Frame: Stiga Lindh 
Rubber fore-hand: Mark V 
Rubber back-hand: Mark V 
Speltype: aanvallend 
Sportieve hoogtepunten: EK Göteborg 

DAMESINTERLAND NEDERLAND-DUITSLAND IN VELDHOVEN 

Donderdagavond 19 december wordt de damesinterland Nederland-D..litsland in 
het kader van de damesliga gespeeld. Ile organisatie is in handen van ttv 
Veldhoven, in samenwerking met de NITB. 
Het belooft een interessante ontmoeting te worden, zeker gezien het feit dat 
normaal gesproken Bettine Vriesekoop en Mirjam Hoooan-Kloppenburg en de voor 
D..litsland uitkomende Olga Nernes van de partij zullen zijn. Ileze interland, 
waarvan de NOS opnamen zal naken, begint om 18.30 uur. Ile zaal, gelegen aan 
de Bu:rg. van Hoofflaan 147 te Veldhoven, is open vanaf 17.30 uur. 
Ile toegansprijs per persoon bedraagt voor volwassenen f 7 ,50 en voor jeugd 
t/m 15 jaar f 5,-. 

BEDANKT 

T.T.V. TIOS'67 vierde het 40-jarig jubileum op 7 september jongstleden. Ile 
belangstelling was overweldigend. Zowel Tilburgse, Brabantse en zelfs 
buitenlandse verenigingen gaven acte de présence. 
Ook de diverse bonden waren vertegenwoordigd. 
Het was voor ons een fijne dag om op terug te zien. 

Wij willen graag iedereen bedanken voor de aardige presentjes, leuke kaarten 
en persoonlijke handdruk tijdens de receptie. 

T.T.V. TIOS'67 

SE BESTUURSTOERNOOI REGIO DEN BOSCH EEN GROOT SUCCES 

Het door OI'IC/CT Holland voor de 8e maal georganiseerde bestuurstoernooi is 
een groot succes geworden. 
Niet minder dan 41 bestuurders van 11 verenigingen hadden zich aangemeld. 
Bovendien was het de eerste maal in de historie van dit evenement dat alle 
aangemelde bestuurders aanwezig waren. 
Ile deelnemers waren ingedeeld in 2 klassen waarin poules van 4 of 5 waren 
gevonrd waarvan de nr's 1 en 2 door gingen naar de 2e ronde. 
In de A klasse speelden de bestuurders van het tafeltennisniveau t/m de 5e 
klasse. In de B klasse de overigen. 
In de A klasse waren het in de halve finale de twee spelers die vorig jaar 
de finale voor hun rekening namen namelijk A. v.d. Heyden van arre/er 
Holland en F. Dank.ers (IDS) . Ook nu was het weer F. Dank.ers die na een 



spannende en goede wedstrijd A. v.d. Heyden versloeg en zich plaatste voor 
de finale. (18-21,21-19,21-18) -
In de andere halve finale waren het M. Koelen (van Lierrpd ass. ) en J. van 
Veldhoven (Vice Versa' 64) die zich hiervoor hadden weten te plaatsen. Het 
was J. van Veldhoven die met 21-18 en 21-10 zich als 2e plaatste voor de 
finale. 
In de finale was het wederom F. Dankers die zich wirmaar mocht noemen. Met 
21-19 en 21-18 wees hij J. van Veldhoven naar de 2e plaats. 
In de B klasse was OTIX:/CT Holland met 3 personen vertegenwoordigd in de 
halve finale. De 4e halve finalist was T. Gevers (NON). In het onderlinge 
treffen tussen J. Janssen en R. Ceelen was het het zwakke geslacht dat zich 
plaatste voor de finale. 
R. Ceelen kreeg wederom een ander OTIX:/CT Holland bestuurder tegenover zich. 
Het was J. D..lys die zich plaatste ten koste van T. Gevers. In de finale 
versloeg J. D..lys met 21-17 en 21-18 R. Ceelen. 
In de strijd om de verenigingsprijs was het lange tijd een spannende strijd 
tussen Rots en het organiserende OTIX:/CT Holland. Maar door de overnacht van 
de Osse vereniging in de twee halve finales met 4 personen zal het duidelijk 
zijn dat OTIX:/CT Holland voor de 5e maal de verenigingsprijs opeiste. 
Na afloop kon N. van Erp namens het organiserende OTIX:/cr Holland de prijzen 
uitreiken aan de rn.nnmers een en twee en mocht de voorzitter A. v.d. Heyden 
de verenigingsprijs in ontvangst nemen. De voorzitter dankte de 
organisatoren voor het slagen van dit bestuurstoernooi en sprak de wens uit 
velen het volgende seizoen terug te mogen zien. Iets waar hij niet aan 
twijfelt gezien het succes van deze 8e editie. 

Nico van Erp 

ORGANISATIE TOERNOOIEN/EVENEMENTEN DOOR BRABANTSE VERENIGINGEN 

In onze afdeling Brabant worden door de verenigingen in elk seizoen vele 
toernooien/evenementen georganiseerd. Op zich zelf een prima zaak. -
Voor enkele jaren terug was dit zo geregeld dat u toestemming moest hebben 
voor deze organisatie en dat de verenigingen aan handen en voeten gébonden 
waren aan de vo:rm en de opzet die men aan het evenement wilde geven. Daar is 
de laatste jaren veel in positieve zin aan veranderd. De verenigingen zijn 
veel vrijer gelaten onder andere in de organisatievorm van een toernooi. Het 
is geenszins de bedoeling van de CIW afdeling Brabant om hier veel aan te 
wijzigen. Met dit schrijven wil de CIW een bijdrage leveren om de diverse 
evenementen te coördineren, hoofdzakelijk voor wat betreft de planning. 
Het kan nu gebeuren dat uw vereniging een toernooi/evenement wil organiseren 
waar door andere verenigingen aan deelgenomen kan worden. Al dan niet onder 
betaling van inschrijfgelden. 
Het kan dan voorkomen dat een andere vereniging eveneens in haar planning 
heeft staan de organisatie van een toernooi/ evenement en daarvoor onder 
andere dezelfde verenigingen wil uitnodigen als- uw vereniging van plan is. 
De situatie is dan zeker niet ondenkbeeldig dat beide evenementen hiervan 
schade onde:rvi.nden. In de meest negatieve situatie kan dit er toe leiden 
dat, in verband met gebrek aan deelname, beide evenementen niet kunnen 
doorgaan. 
De CIW afdeling Brabant wil u dan ook vragen uw evenement volgens de onder
staande regeling aan te melden. Het slagen van uw evenement is mede afhan
kelijk van de medewerking die u als organisator aan onderstaande regeling 
wilt geven. 

De organisatoren van toernooien/ evenementen moeten dan ook een toernooi 
aanmelden en volgens onderstaande regeling af werken: 
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1) Een vereniging die een toernooi/evenement wil organiseren waar ook leden 
van an::iere Brabantse verenigingen op uw verzoek aan kunnen deelnemen 
meldt dit evenement (i.Irlien :mogelijk) minimaal drie maan::ien voor de orga
nisatiedatum aan bij de CIW afdeling Brabant. Bij de door u te gebruiken 
datum wordt u verzocht wel rekening te houden met reeds geplarxle 
evenementen. 

2) De CIW checkt of er meerdere evenementen gelijktijdig worden georgani
seerd waaraan de door u uit te nodigen vereniging/regio's mogen deel
nemen. Is er van geen "concurrentie" sprake dan wordt er toestemning aan 
uw vereniging gegeven het aangevraagde toernooi te organiseren. 
Uw toernooi/evenement wordt dan opgenomen in de afdelings evenementen
agenda die drie keer per seizoen word uitgegeven. 

3) Toernooien met een bondsqedelegeerde 

Na de ontvangen toestemning van de CIW stuurt u ruimschoots voor de datum 
waarop u de insch.rijffonnulieren naar de deelnemende verenigingen wilt 
sturen de concept convocatie naar de CIW afdeling Brabant. Dit in duplo. 
Indien het insch.rij ffonnulier is goedgekeurd ontvangt u één exemplaar 
terug. 

U kunt nu de insch.rijffonnulieren naar de deelnemende verenigingen 
sturen. Tevens stuurt u een exemplaar naar de CIW en één exemplaar naar 
de bondsgelegeerde als deze is aangevraagd door uw vereniging. 

4) Toernooien/evenementen zonder een bondsqedelegeerde 

Na de ontvangen toestemming van de CIW kunt u de insch.rijffonnulieren 
naar de verenigingen sturen. Tevens stuurt u hiervan een exemp[laar naar 
de CIW. 

5) Instructies voor organisatoren van toernooien/evenementen met en zonder 
bondsqedelegeerde 

a) De organisatoren of de bondsgedelegeerde ontvangen tijdig voor de datum 
waarop het toernooi/evenement plaatsvindt lijsten waarop de uitslagen/ 
aantal deelnemers moet worden venneld. Deze fonnulieren moeten binnen 
één week na de speeldatum volledig ingevuld retour gestuurd worden naar 
de CIW. 

b) Van toernooien/ evenementen waarvoor geen bondsgedelegeerde is aangevraagd 
hoeven de organiserende verenigingen geen toernooiheffing te betalen. 
I.andelijke toernooien/Brabantse en regionale karrpioenschappen daarvoor 
blijft de toernooiheffing en het aanstellen van een bondsgedelegeerde 
verplicht. 

De CIW afdeling Brabant hoopt op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren 
aan het slagen van de vele toernooien/evenementen die er elk seizoen door de 
verenigingen worden georganiseerd. 

Nico van El:p (CIW afdeling Brabant) 
Begijnenstraat 169 
5341 BJ Oss 
Tel.: 04120-32106 
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RECREANTENTOERNOOIUNICUM 

Op zo:rrlag 26 januari, net voor de nieuwe competitie begint, wordt in Geldrop 
een toernooi gehouden speciaal voor recreanten. Uiteraard zullen een aantal 
van onze eigen recreanten meespelen, maar we venvachten ook een nrime 
deelname van verenigingen uit de regio. 
Het toernooi staat open voor competitiespelers uit de 6e en 7e klasse van de 
NITB. Verder mogen ook recreanten die geen NITB-competitie spelen 
inschrijven. Spelers die de laatste jaren in de NITB 5e klasse of hoger 
hebben gespeeld, zijn van deelname uitgesloten. 
Afhankelijk van de inschrijvingen wordt een indeling in poules op sterkte 
gemaakt. Uitgangspunt is dat iedereen veel moet kunnen tafeltennissen tegen 
tegenstamers van gelijke sterkte. 
F.en aantal verenigingen in Eindhoven en omstreken worden midden december nog 
direct benaderd. 
Voor inschrijffonnulieren en meer infonnatie kan men vanaf nu reeds terecht 
bij: 
Ben Broenheyde 
Eppe 16 
5667 AM Geldrop 
tel.: 040-859184 

INTERNATIONAAL TRAININGSKAMP IN AUGUSTUS 1992 

In augustus 1992 wordt opnieuw het internationale trainingskamp van V:roco 
Sport - TIV Heerlen georganiseerd. Dat gebeurt in de weken van 
9 t/m 15 augustus (week 1) en 
16 t/m 22 augustus (week 2) • 

Het is de bedoeling van dit trainingskamp dat een team van trainers uit alle 
delen van Nederland, België en zelfs Bulgarije de deelnemers gaat 
voorbereiden op het komende tafel tennisseizoen. Orrdat de deelnemers - zowel 
uit Nederland, België als Dlitsland komen, is het mogelijk speelervaring op 
te doen tegen jongens en meisjes die je in de competitie niet tegenkomt. Je 
spel kan daardoor rijker en gevarieerder worden. Behalve tafeltennis staat 
er ook gerichte conditietraining op het programma., maar ook ontspanning en 
spel krijgen voldoende aa:rrlacht. 

Trainingsprogranma 

Het trainingsprogramma bestaat uit ruim 20 uur tafeltennis, gecombineerd met 
conditietraining, c.q. spelvonnen en wedstrijdvonnen, een gevarieerd avond
programma en natuurlijk 'kost en inwoning' gedurende de hele week. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen als int&val- en :meert:>allentraining, 
robottraining en video-opnamen. Naast trainen krijg je ook de gelegenheid om 
veel wedstrijden te spelen. Met het spelen van toernooien en meerkampen doe 
je weer wedstrijdritme op en kun je regelmatig je vorm testen. De 
trainingsfaciliteiten en de slaapgelegenheden bevinden zich in één en 
dezelfde accormnodatie. De jongens en meisjes slapen apart. De deelnemers 
worden afhankelijk van leeftijd en niveau ingedeeld in groepen van acht. De 
trainingen worden verzorgd door zeer ervaren A- en B-trainers uit binnen- en 
buitenland. De kampleiding zorgt ervoor dat de deelnemers op tijd naar bed 
gaan en 'slaapwachten' zorgen ervoor dat het in de slaapzalen rustig is en 
blijft! 



Ontspanning 

Sfeer is een belangrijk ond.erdeel van ons trainingska:rrp. Een goede sfeer 
stimuleert de mensen tot betere prestaties en daarom doen wij er alles aan 
om deze week tot een onvergetelijke ervaring te maken. Zo organiseren wij 
een kenningsrnakingsavond., een filmavond., een bezoekersavond. voor ouders en 
kennissen en een geweldige feestavond. op vrijdag. Geen wond.er dus dat zoveel 
deelnemers tenig blijven komen. 

Inschrijfgeld 

Het inschrijfgeld bedraagt voor één week all-in f 245,- per persoon, waarvan 
f 75,- betaald dient te worden voor 25 mei 1992 en de rest voor 30 juni 
1992. Het aanmelden is mogelijk tot 25 mei 1992 via het aanmeldingsfor
mulier. Deze fo:nnulieren zijn te krijgen via Mardi Sand.ers (045-728527) of 
John Paas (045-419804). Schrijf je tijdig in, want het aantal trainings- -
plaatsen is beperkt. 

Trainers 

De hoofdtrainer is Rob Zwartjens van ttv OKI uit Eindhoven. De and.ere 
trainers zijn: Rinie Kling (De Kroon - Malden) , Martin Jacobs (ttv 
A.T. T.C. 177 - Aarle-Rixtel), Vincent van Kuyck (ttv Besbo-Irene - Tilburg), 
Ron Janssen (ttv De Treffers - Arnhem) , stanislav Georiev (Bondscoach 
Bulgarije), Marcel van Nieuwenhoven (Tl'CN - NedeIWeert), John Paas (ttv 
Heerlen) , John I.eenders (ttv OKI & Maasrneppers) , Maurice Mand.ers (ttv 
Stiphout), John Rlonuners (ttv Kluis) en eventueel and.eren. 

John Paas 

NIEUWS IN 'T KORT 

De Stichting Tafel tennis Promotion organiseert in samenwerking met de Ve
reniging Voor Tafeltennistrainers een vijfdaagse reis naar de 'IOP 12 in 
Wenen. Het vertrek is op dond.erdagochtend. 27 februari 1992 om 7 .30 uur 
vanaf het Centraal Station in Eindhoven. 
De aankomst staat gepland. op vrijdagmiddag in Wenen (overnachting in Wind.erf 
an der Donau op basis van halfpension). Zond.agavond. is het vertrek uit Wenen 
en de aankomst zal maand.ag 2 maart zijn rond. 22.00 uur. 
De reis gaat met een Royal Class bus, met bar, video en w.c. overnacht wordt 
er in het vier sterrenhotel seminair Hotel Lengbachhof, Altlengbach, op 
basis van tweepersoonskamers met ontbijtbuffet, douche en w.c. Alle gasten 
kunnen gratis gebruik maken van een verwantrl buitenzwembad, finse sauna, 
turks stoombad, 'Whirlpool, solarium, etc. Hotel Lengbach heeft een gezellige 
bar, een uitstekend.e keuken en ligt op slechts 25 minuten van het centnnn 
van Wenen. 
Elke dag is er vervoer van hotel naar top 12 en terug (1 x per dag). 
Uiteraard ontvangt iedereen die meegaat een pass-partout voor de top 12 en 
verder staat er nog een ochtend.excursie door Wenen op het programma. Dat 
alles biedt de Stichting Tafeltennis Promotion aan voor f 499,-. Infonnatie 
en reserveringen kunnen tot uiterlijk 25 december gedaan worden bij 
Stichting Tafeltennis Promotion 
p.a. J. Kuys 
Postbus 149 
5480 AC Schijnd.el 
tel.: 04104-92021 (na 17.00 uur) 
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lE 'OPEN' DAMESTOERNOOI VAN TTV UNICUM VOOR GERDI ROGGEVEEN 

Zorrlag 29 september von::i in de sf~olle accommodatie van ttv Unicum in 
Geldrop het le open dames toernooi plaats. 38 Dames van 7 verschillen::ie 
verenigingen uit de hele provincie bomen de sportieve strijd aan, verdeeld 
in 3 klassen op sterkte. In de C-groep (recreanten + conpetitiespelers uit 
de 4e klasse) met 14 deelnemers was het uitein::ielijk Lydia van Oirschot van 
MI'IV Mierlo die in een spannen::ie finale won van Rian I.llcassen van ttv 
Stiphout. 
De ~p voor conpetitiespelen::ie dames uit de 2e en 3e afdelingsklasse, 
werd gewonnen door Marieke van Berkel van ttv Stiphout. '!Weede en derde 
werden respectievelijk Jolarrla van Houtert en Yvonne Geerden beide van ttv 
Veldhoven. 
In de A-klasse kwamen de speelster uit de le afdelingsklasse en de 
lan::ielijk spelen::ie dames in actie. In de halve finale maakte Esther Gi.rnbel 
van ttv Unicum het de huizenhCXJe favoriete Gerda de Vocht van ttv Stiphout 
erg moeilijk. De routine van Gerda gaf uitein::ielijk de doorslag. In de 
finale von::i de Stiphoutse Gerdi Rcggeveen op haar weg. Met spel op erg hOCXJ 
niveau was het het jeugdig enthousiasme van Gerdi, gemixed. met prachtig 
aanvallen::i spel, wat de favoriete Gerda op de knieën dwong. Hiennee behaalde 
de Unia.nnspeelster de fel begeerde titel. 
Na de prijsuitreiking werden de deelneemsters getrakteerd op een visbuffet 
en ontvingen ze nCXJ een bos bloemen als dank voor hun inzet en gezelligheid 
tijdens dit geslaagde toernooi. Volgen::i jaar zal dit evenement zeker 
herhaald worden, waarbij de organisatie op een nog groter aantal deelnemers 
rekent. 

Ben Groenheyde 
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AGENDA 

vr 13-12 Bestuurstoernooi Regio Eindhoven in Best 
za 14-12 Receptie ttv Vice Versa '51 te D..ldenlx>.sch i.v.m. het 

40-jarig bestaan 
za 14-12 NK senioren A-licenties in Den Bosch 
zo 15-12 NK senioren A-licenties in Den Bosch 
do 19-12 Ne:ierland-D.litsland dames in Veldhoven 
za 21-12 Nationale C-meerkarnpen senioren finales 
za 21-12 OI'I'C/CT Holland Maasland teamtoernooi in Oss 
zo 22-12 OI'I'C/CT Holland Maasland teamtoernooi in Oss 
kerstvak. Taptoetafeltennistoe:rnooi 
za 11- 1 Brabantse Karrpioenschappen jeugd in Helmorrl 
zo 12- 1 Brabantse Karrpioenschappen senioren in Helmorrl 
ma 13- 1 Regiovergadering regio Den Bosch 
di 14- 1 Regiovergadering regio West-Brabant 
do 16- 1 Regiovergadering regio Eindhoven 
za 18- 1 Backhandstoernooi jeugd in Rucphen 
zo 19- 1 Backhandstoe:rnooi senioren in Rucphen 
za 25- 1 1/8 finales nationale jeugdrneerkarnpen in Rotterdam 
za 25- 1 halve finales nationale A-meerkarnpen senioren 
za 25- 1 1/8 finales nationale B-meerkarnpen senioren 
zo 26- 1 1/8 finales nationale jeugdrneerkarnpen in Rotterdam 
zo 26- 1 Recreantentoernooi Unicmn (senioren) in Geldrop 
ma 27- 1 Start corcpetitie voorjaar 1992 
zo 9- 2 NK veteranen in Den Haag 
zo 9- 2 2e ronde afdelings jeugdrneerkarnpen C-D licenties 
zo 16- 2 2e ronde afdelingsmeerkarnpen senioren E-F-G-H lic. 
zo 16- 2 le ronde afdelingsmeerkarnpen senioren A-B-C-D lic. 
za 22- 2 Ranglijst c-toernooi jeugd in Malden 
zo 23- 2 Ranglijst B-toe:rnooi jeugd in Malden 
vr/zo 28-2/1-3 Top 12 in Wenen 
zo 8- 3 kwartfinales nationale jeugdrneerkarnpen in Rotterdam 
za 14- 3 Finale nationale A-meerkarnpen senioren 
zo 15- 3 Finale nationale A-meerkarnpen senioren 
zo 15- 3 kwartfinales nationale B-meerkarnpen senioren 
zo 15- 3 halve finales afdelings jeugdrneerkarnpen C-D licenties 
za 21- 3 Regionale kanpioenschappen jeugd 
zo 22- 3 Regionale kanpioenschappen senioren 
zo 22- 3 Ranglijst A-toernooi jeugd in Baarlo 
zo 29- 3 Finale af delingsmeerkarnpen senioren alle licenties 
vr/ma 10/13-4 Europese kanpioenschappen senioren in Stuttgart 
zo 12- 4 Open Geldropse kanpioenschappen 

UIT DE CLUBBLADEN 

Bij ttv Waalwijk onderzoekt men op dit moment de culturele belangstelling 
van de le:ien. De recreatieconunissie heeft het plan opgevat om het toneelstuk 
"Jan Rap en z'n maat" te gaan bezoeken. We zijn benieuwd hoe cultureel 
minde:i de Waalwijkse tafeltennissers zijn. 

In "Irene-Sirene" van ttv Besbo-Irene uit Tilburg stond een verslag van de 
Europacup wedstrijd voor landskanpioenen van de Tilburgse dames tegen het 
Poolse Siarka in Ta:rnobrzeg (250 km ten zuiden van Warschau). Besbo-Irene 
verloor met 5-1, maar kwam met 50 nieuwe cassettebandjes in de ba.gage en 
veel ervaring rijker terug. 



Bij ttv Red Star '58 in Goirle heeft men nog altijd acx::ommodatie problemen. 
Alle huidige huurders van de Van Haestrechtstraat is per -1 januari 1992 de 
huur opgezegd en de gemeente is met het bestuur van het Mill Hill college 
besprekingen begonnen. Of ttv Red Star 1 58 per 1 januari definitief in de 
Van Haestrechtstraat is gevestigd leest u in de januari Mixed. 

De leden van ttv Veldhoven kurmen mee gaan doen aan een dropping. De 
organisatie hCXJpt er een orginele van te maken, dus de deelnemers worden uit 
het vliegtuig gedropt. Het gebeuren vindt CXJk nog eens plaats op vrijdag de 
13e, dus dat kan wel eens een rarrpvlucht worden. Niet doen mensen, een 
vrachtwagerrlropping is zeker zo leuk en minder hoog. 

Tijdens het 40-jarig jubileum van ttv Tios '67 uit Tilburg werd een nieuw 
clublied ten gehore gebracht. Een vennetele geest heeft gemeen:i het lied 
"Pas op je plaatje" vCXJr het nageslacht te moeten bewaren. rat is gebeurd 
dCXJr de opname op muziekcassette vast te leggen. Tios-leden kurmen een 
cassette kopen vCXJr naar 6 gulden. De muziekcassette van het clublied duurt 
naar liefst 60 minuten, dus dat is geen geld. Het is echter wel een erg lang 
clublied! 

Al tientallen jaren heeft ttv Tanaka uit Etten-leur blauw als shirtkleur. 
raar komt verandering in. Het wordt nu een lila/groen t-shirt met losse 
mouwen. Wat dat laatste betekent weet ik niet. Moet je die mouwen er zelf 
innaaien? Of kun je ze met klitte.ban:l vastzetten? Als we het probleem hebben 
opgelost, hCXJrt u het van ons. 

rat je vCXJr tafeltennis een redelijke tot goede conditie moet hebben is 
VCXJr iedereen wel duidelijk. Vier leden van ttv Kadans uit Best hebben 
laten zien dat het met hun conditie wel goed zit. Ze voltCXJiden de halve 
narathon in Eirrlhoven in goede tot zeer goede tijden. 

Een aantal leden van ttv Hotak' 68 uit Hoogertleide heeft een ansichtkaart 
vanuit hun vakantiebestenuning naar het thuisfront gezonden. VCXJral de 
nachtkaarten waren in trek, al deed de kaart uit Gouda wel erg aan kerstmis 
denken. 

Bij TKV/Nedlin in Veghel is de keukemuimte enige tijd geleden fors 
uitgebreid. Hopelijk is deze investering lovend VCXJr de Veghelse vereniging, 
want op 1 september 1994 lCXJpt het huurcontract af. 
Orràat het nog niet zeker is of TKV/Nedlin daarna nog van de huidige 
ac:connnodatie gebruik kan maken is het bestuur alternatieven aan het 
onderzoeken. 

Volgens "Shot" lCXJpt er bij Vice Versa' 51 in OUdenbosch een schizofrene 
kleptomaan rond. Wie anders zou i.rraners de mooiste foto uit de karrpioenen
galerij verduisteren? 
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