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VAN DE REDAKTIE 

Door omstandigheden kon in de vo
rige Mixed geen verhaal over Bel -
er urn opgenomen worden. De belofte 
om dat in deze Mixed te doen los
sen v.•e nu in. Verder maakte Paul 
Koopman bekend niet herkiesbaar te 
zijn als voorzitte1 van de .NTTB. 
De ene 81-abander za.1 echter afge
lost wot-den door de andere Braban
der, want in deze Mixed kunnen i..ve 
u de opvolger van Paul Koopman 
presenteren. Het is Jacques Tempe-
1a.ars; de huidige voorzitter van 
ttv Hotak '?8 uH Hoogerheide. 
U treft ook weer een stel uitsla
gen aan van in dit geval het Back-

handstoernooi. De redaktie is ech
ter, van plan deze uitslagenpagi -
na' s drastisch i n te perken. De 
nieuwswaarde is betr·ekkelijk ge-·
ring en behal ve de winnaar zelf is 
ei nauwelijks iemand in ge inter-es-·· 
seerd. (Mocht dit anders zijn dan 
verneem ik het graag.) Vandaar dat 
we in het vervolg zullen volstaan 
met een vet· slagje en daar·onder de 
belangrijkste uitslagen of bv. 
alleen de winnaars i.n de diven"E: 
klassen. Ik hoop dat u voor dit 
besluit begî ip op kunt brengen. 
Veel leesplezier. 

Johan Heu1-te1. 

TTV 8ELCRU'1 VIERDE 1-ET 40-JARIG BESTAAN 

Op 8 februari vierde ttv Belcrum 
ui.t 81eda het 40--jar ig bestaan. 
1'1et voorzittet· Pieter Brooymans 
spraken we ove1 het heden en over 
de toekomstver·wachtingen en aan de 
hand van het fraaie jubileumboek 
blikken we terug. 

De 9.PCJ<?h:t:Jr:J9 
In de jeugdsociëtei t üî het Paro-

1 

chiehuis aan het Pastoor Potters
plein k1,1,1amen eind ja1en 40, bE~gi.n 

jaren 50 elke zondagavond zo'n 20 
jongens tussen de 14 en 1.6 jaar
bijeen om wat te sjoelen, biljar
ten , kaar· ten of op de twee wrakke 
tafels te tafel tennissen Rond 
1952 begi.nt een deel steeds meer 
belangstelling te krijgen vo~ het 
tafeltennissen. Na een bezoek aan 



de bisschop mag de zaal voor sport 
gebr·uikt worden en op dinsdag 5 
februari 1952 wordt ttv Belc1um 
opgericht. 
Men startte op vier- zelfgemaakte 
tafels met de training op twee 
avonden per week. Huur hoefde er 
niet of nauwelijks betaald te wor
den , maar wel dienden de leden de 
beheer-der te helpen bij het 
schoonhouden , het wegzetten van 
stoelen , en dergelijke. Er wordt 
in die beginperiode driftig ge
schoven met bestuursposten, maar 
zo rond 1956 1rJor·dt het bestuur 
tamelijk stabiel . Nol van Loon 
(voorzitter-), Rieky Renard (secre
taris), Marius van Dongen (pen
ningmeester) , Bertus Timmers en 
Piet van As vormen een uitgebalan
ceerd team. 

9.Y.9.9.~?.?.~Q 
In 1 961 ~..ior·dt er een jeugdafdeling 
opgericht. Onder de stuwende lei -
ding van PiE;ter Brooymans blijft 
succes niet uit . Al in 1963 wordt 
het eerste jongensteam met Frans 
Joosen, Cees Mertens en Cees Rue
disueli kampioen van Nederland. 
Maar ook de sen.io1en boeken suc
cessen. In 1ecordtijd stoomt het 
eerste team (Leo Cornelis, Leo 
Zandvliet en Marius van Dongen) 
via de hoofdklasse Babant in 1958 
door naar de landelijke eredivisie 
in 1964. 
Ook 01gan.isee1de Belcrum in de 
jaren zestig acht keer de Zuid
Neder landse kampioenschappen en in 
1962 en 1972 de Brabantse kampi
oenschappen. 

~~9§.IJ.".?.9.?..~ 
Geleidelijk en haast onme1kbaar· 
lopen de 1esultaten en de sfeer 
terug in het begin van de jaren 
zeventig. Het tekent de veer-kracht 
van Belc1um dat ze zich snel en 
verster-kt door deze moeilijke pe
riode slaan . In 1978 ontstaat het 
idee te gaan streven naar een ei·
gen accommodatie en na verschil
lende mogelijkheden onder·zocht te 
hebben kan uiteindelijk eind 1983 
de Koninkrijkszaal van de Jehova's 
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Getuigen gekocht worden. Na een 
jaar van hard werken kan op 5 ja
nuari 1985 de nieuwe zaal geopend 
worden. 
De eigen accommodat .ie betekent een 
enorme stimL1lans voor Belcrum. Bij 
het starten van de plannen waren 
er 88 leden en het eerste team 
speelde nog maar 3e klasse van de 
afdeling Brabant. Nu, 7 jaar na 
opening, heeft de Bredase veren i -
ging zo'n 150 à 160 leden, is er·· 
sprake van een betere trai.ningsop
bouw en meer trainingen, spelen de 
hoogste damesteams in de 2e en 4e 
divisie landelijk en de hoogste 
herenteams in de 3e en 4e divisie 
landelijk . Daarnaast is er een 
hechtere band ontstaan tussen de 
leden. Dat blijkt met name uit de 
vele drukbezochte aktiviteiten die 
de evenementencommissie jaar lijk;.; 
ot-gan1seert, 
Het is duidelijk dat Belcrum een 
bloeiende vereniging is met veel 
jeugd uit cle eigen wijk en goede 
contacten met andere tafeltennis-" 
verenigingen. Zo trainen een aan
tal mensen op donderdagavond mee 
die ergens ander·s lid zijn en com
petitie spelen, maar bv in Breda 
studeren. 
Sponsor ~~anzl Winkelinterieurs BV 
uit Oosterhout wilde geld in Bel
crum steken om toppers binnen te 
halen , maar er werd gekozen voor 
het opzetten van een tafeltennis-
school, die inmiddels met 15 deel
nemers is gestart. Deze selectie-· 
groep van jongeren tussen de 10 en 
14 jaar tr-aint 3 avonden per week 
en op z ondagmorgen. Daarnaast wor
den ze uitgezonden naar belangr ij-· 
ke toernooien en wedstrijden. Met 
dit jeugdsportplan bouwt Belcrum 
aan de toekomst . "Wat je hebt moet 
je houden en uitbouwen, maar wel 
met eigen mensen" aldus Pieter·· 
Brooymans, die daarmee een belang
rijk stuk beleid van Belcrum dui
delijk maakt. Een beleid dat uit.,... 
gevoerd wordt door een bestuur van 
7 personen, te weten Pieter Brooy
mans (voorzitter), Jan Pollemans 
(secretaris), Jack v.d. Linden 
(penningmeester), Guust Kouwenberg 



(vice-voorzitter/alg . zaken), Hans 
Deelen (technische zaken), John 
van Beek (wedstr.secr. sen) en 
Karin Mertens (wedstr.secr.jeugd). 
Belorum is een aansprekende ve1-
eniging geworden in het Brabantse, 
met een duidelijk beleid, een goed 
niveau en is een vereniging waar 
de sociale contacten erg belang
rijk zijn. Mede dankzij die goede 
onderlinge contacten kan er ge
presteerd worden. Zonder de hulp 

van anderen zou bv. gehandicaptes
portster Mariëlle Brouwer, ondanks 
haar eigen tomeloze inzet, nooit 
de intensieve trainingsstages kun
nen afwer-ken en mee kunnen draaien 
op Europees en zelfs wereldniveau. 
Belcrum is op de goede weg, nl. 
door en voor elkaar. 
De Mixed redaktie wenst ttv Bel
crum nog vele jaren. 

Johan Heurt.e1-. 

PAUL KOOPMAN VERTREKT ALS VOORZITTER VAN HET HOOFDBESTUUR 

Paul Koopman stapt op als voor-zit
ter van de Nederlandse Tafeltennis 
Bond. Koopman (37) trad in 1985, 
als opvolger van Jaap Roeten, voor 
het voetlicht. Op verzoek van de 
redaktie van 'Tafeltennis Magazi
ne' legt de voorzitter zelf uit, 
waarom hij zich niet herkiesbaar 
stelt . 
"Er is een tijd van komen en een 
tijd van gaan. Onlangs heb ik aan
gegeven dat voor mij de tijd van 
gaan als bondsvoorzitter is aange
broken . Dat kwam voor velen als 
een verrassing, net zoals mijn 
aantreden in het interimbestuur in 
oktober 1985 onver-wachte kanten 
had. 
Laat ik voorop stellen dat mijn 
vert1ek niet is ingegeven door 
problemen van welke aard dan ook. 
Integendeel , er zijn de afgelopen 
pe1iode heel wat moeilijkheden op
gelost en wat belangr i jke1 is, is 
het gegeven dat er nu binnen de 
bond een klimaat geschapen is om 
problemen te ve1talen in bestuur
lijke uitdagingen en daar gezamen
lijk de schouders onder- te zetten. 
Nee, mijn afweging is veelee1 ge-
weest dat je naar mijn mening een 
funktie van voorzitter van een 
landelijke sportorganisatie niet 
te kort maar ook niet te lang moet 
vervullen. Voo1 de 01ganisatie is 
enerzijds af en toe een frisse 
wind in de toppositie goed en an
derzijds moet die wind ook wel 
zodanig lang aanhouden, dat e1 
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iets he1kenbaars gerealiseerd kan 
worden, Dan kom ik uit op een pe
riode van twee tot drie zittings-· 
periodes, dus zes à negen jaar . 
Met dit in gedachten, heb ik de 
maand december benut om voor me
zelf de voor·s en tegens met be
trekking tot een herkiesbaarheid 
in de bondsraadsvergadering in mei 
a.s. af te wegen. De doorslagge
vende faktor om me niet herkies
baar te stellen was tenslotte dat 
als je het doet , je het goed moet 
doen. En dat kost een behoorlijke 
tijdsinvestering waa1bij je niet 
echt de baas over je éigen agenda 
bent. De animo daarvoor was na 
ruim zes jaa1 op bondsnivo, voor
afgegaan door enige jaren in het 
bestuur van de afdeling Amsterdam, 
niet echt mee1 aanwezig. Vandaar 
mijn signaal dat er op zoek gegaan 
moet worden naar- een nieuwe voo1-
z i tter voor de NTTB. Uiteraard heb 
ik. daarbij wel aangegeven dat een 
en ander niet kontra-produktief 
moet uitpakken en soepel zijn be
slag dient te krijgen. Vice-voor
zitter Ad Bouwman zal hie1bij als 
koördinator vanuit het hoofdbe
stuur optreden. 
Het zal u ongetwijfeld ook al ter 
ore zijn gekomen dat er meer vaka
tures in het hoofdbestuur zijn. Ik 
hoop dat de energie die we daar- op 
dit moment in steken , zal kunnen 
leiden tot een ve1nieuwde ploeg 
die op 16 mei uit de startblokken 
gaat , met maar dt- ie 'bekende' ge-



zichten, namelijk die van Ad Bouw
man, Henk van Willigen en Jan Wil
lem de Gast. " 

Overgenomen uit Tafel tennis Maga
zine van jan/febr. 1992. 

JACQUES TEMPELAARS KANDIDAAT VOORZI TTER NTTB 

Het hoofdbestuur heeft de 37-jar i
ge Jacques Tempelaars uit Hooger
hede bereid gevonden om Paul Koop
man op te volgen als voorzitter 
van de NTTB. De bestuursverkiezing 
zal plaatsvinden tijdens de Bonds
raad op 16 mei. De Mixedredaktie 
wil Jacques Tempelaars even kort 
aan u voorstelen. 
Jacques Tempelaars is een Braban
der, geboren in Halsteren, 37-jaar 
oud en getrouwd met Cis . Ze hebben 
geen kinderen. Hij is als register 
accountant lid van de maatschap 
Paardekooper & Hoffman, waar hij 
hoofd is van de vestiging te Ber
gen op Zoom . De mensen in West-
Brabant kennen Jacques Tempelaars 
waarschijnlijk als voorzitter van 
ttv Hotak '68. Die functie be
kleedt hij sinds 1%; jaar en daar
voor was hi.j een jaar penningmees
ter van Hotak. 
Hij kwam in aanraking met de ta
feltennissport via zijn echtgenote 
Cis. Zij was lid van Hotak '68 en 
haar enthousiasme deed Jacques 
besluiten een jaar later ook lid 
te worden. Hij trof een goedlopen
de vereniging, waar het prettig 
toeven was. Hij ging ook deelnemen 
aan de competitie en werd met zijn 
team de afgelopen competitie kam-· 
pioen in de zesde klasse. 
Vanuit het hoofdbestuur is er be
gin januari een mailing naar de 

afdelingen gegaan over vacatures 
in het H8 die nog niet ingevuld 
waren . Vanuit de afdeling is toen 
de naam van Jacques Tempelaars 
genoemd. Na twee gesprekken en 
enige bedenktijd heeft hij ja ge
zegd. Jacques heeft inmiddels een 
HB-vergader ing bijgewoond. "Ik 
1.veet nog niet waar ik aan begin. 
Ik zal in de eerste maanden eens 
goed kijken wat het beleid van het 
Hoofdbestuur- is. " De naam Tempe
laar-s is in tîet landelijke onbe
kend. "Ik zie dat positief. Ik ben 
in elk geval niet belast met be-
paalde verhoudingen. Verder kan ik 
een behoor-lijk bestuurlijke er'Va-· 
r·ing inbrengen. Naast het voorzit
terschap van Hotak '68 bekleed ik 
nog een aantal ander-e maatschappe
lijke bestuursfuncties." 
Jacques . Tempelaars wil ooi< voor
zitter van Hotak blijven. "Ik heb 
bestuur- en leden ingelicht en dui
delijk gemaakt dat Hotak daar niet 
onder- zal lijden. Hotak is een 
goed lopende vereniging die goed 
gestructureerd is. " Dat het veel 
tijd zal kosten een en ander te 
combineren beseft hij echter ter
dege. "Maar tijd is een kwestie 
van goed plannen." aldus Tempe
laars . 
De Mixedredaktie wenst Jacques 
Tempelaars veel succes in zijn 
toekomstige functie. 

REGIOVERGADERINGEN 

Half januari vonden weer de Regio
vergaderingen plaats in Vught , 
OUdenbosch en Veldhoven. De redak
tie was aanwezig in Veldhoven, 
maar door het samenvoegen van de 
verslagen van de ander-e r~egio' s en 
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de persoonlijke infor-matie die ik 
hierover ontvangen heb, zal ·ik 
proberen een zo volledig mogelijk 
beeld te geven. 
In zijn openingwoord staat Raymond 
Gradus kort stil bij de positieve 



uitstraling van de top 12 en de 
negatieve van het WK in Chiba. Ook 
roert hij de ledenproblematiek 
aan, met name de negatieve ontwik
keling bij het aantal basisleden. 
Tenslotte vertelt hij nog dat het 
contract met het Werkvoorzienings
schap Bergen op Zoom is opgezegd. 
De aktiviteiten vinden nu plaats 
in Oudenbosch. Het doel is de ser
vice te verbeteren en de kosten te 
drukken. 

?.l:kt.b.Y.At.~_b.t.~D.P1?.IJ 
Het beleidsplan, zoals vastgesteld 
in de afdelingsledenver·gader ing 
van juni 1991 is vertaald in een 
tiental projecten die het AB in 
gang wil zetten. Het is tevens de 
bedoeling dat er een aantal pro
jectgr oepen komen, waar vereni
gingsbestuurders zitting in heb
ben. Het zullen kleine project
groepen zijn die maar een paar 
maal per jaar vergaderen. 

99.b..~.~t.~~Y.~ ..... '!.E.?:C.?.~k~C.~.D.9 
~ de Bondsraad is een voorstel 
ingediend om voor de hele NTTB een 
collectieve ongeval leriver· zekering 
in te voeren . Hoewel de motivatie 
van het Hoofdbestuur niet overal 
water-dicht is, zijn er, natuurlijk 
veel argumenten voor zo'n verzeke
ring. Maar ook zijn er veren.igin
gen die zelf al een verzekering 
hebben of via de NKS verzekerd 
zijn . Tevens zijn er verenigingen 
die vinden dat het een zaak is van 
de mensen zelf. In West-Brabant 
was de meerderheid negatief, ter
wijl in Veldhoven men unaniem voor 
was. De regio Den Bosch ontvangt 
nog nadere informatie en zal via 
een enquete naar hun mening ge
vraagd worden. Wel werd duidelijk 
dat vele ver-enigingsbestuurders 
weinig tot niets afweten van ver
zekeringen. Dat is jammer, want ze 
beslissen wel over het wel of niet . 
invoeren. Vandaar dat vanaf de 
volgende Mixed een aantal artike
len opgenomen zullen worden over 
verzekeringen. Wat moet je als 
tafeltennisvereniging hebben en 
wat niet. 
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J91J9~D.§9.9.f.l!P~t .. ~.!:.J.~ 
De laatste jaren komen er steeds 
meet- geluiden vanuit de verenigin- . 
gen dat men moei te heeft met de 
huidige opzet van de jongenscompe
titie. Ook het indelen wordt, door 
terugloop van het aantal teams, 
steeds moeilijker . Vandaar dat de 
competitiecommissie met een aantal 
alternatieven kwam en alle vereni
gingen gevraagd wer·d naar hun 
voorkeur. De meerderheid koos voor 
twee leeft i jdsk.lassen, te weten 
junioren internationaal en kadet
ten internationaal . In de AL V in 
Breda zal een definitief voorstel 
ter stemming worden aangeboden. 

~~C99.r:DP~t.b.!.j~ 
De laatste jaren zit de klad in de 
bekercompetitie . Het aantal deel
nemende teams is minder geworden 
en dat betekent dat er gezocht is 
naar alternatieven. Voor dit sei
zoen zal er in competitieklassen 
gespeeld worden, waarbij wel de le 
en 2e klasse samengevoegd worden . 
De landelijke herenteams kunnen 
niet meedoen. Ten eerste hebben ze 
nauwelijks interesse en t~n tweede 
kunnen ze aan de .landeHjke beker··· 
competitie meedoen. Dames kunnen 
bij de her-en meedoen. Ze mogen, 
als ze in de damescompetitie spe
len, bij de heren vi.er klassen 
lager inschrijven . Voor het vol -
gende seizoen wil men graag sug
gesties hebben van de verenigin
gen . Denk eens na over het aan
trekkelijker maken van de beker
competite. 

C.~9C.§.0..!:§'.IJ9.~t...~~ :t.i~ 
De animo voor de recreanencornpeti --
tie was nauwelijks aanwezig. 
Slechts vijf teams schreven in, 
waarvan vier van een vereniging. 
Op de Brabantse kampioenschappen 
kwam slechts één aanmelding voor 
de recreantenklasse. Conclusie: er· 
is geen behoefte. Stiphout stelt 
voor een lijstje te maken met · na-
men van verenigingen waarvan de 
recreanten onderling eens een uit··· 
wisseling willen organiseren. 



'?.21:1J?.t?!. ~.!: .. ~-~?,§~§!C1. 
Er staat een foutje in het compe-
titieboek. De wedstrijden die ge
pland staan op 20 april (2e paas
dag) gaan naar 13 april. Op 9 en 
10 me.i zijn de Zuidnederlandse 
kampioenschappen. Wedstrijden 'die 
om die reden verzet moeten worden, 
moeten wel naar voren, maar men 
krijgt altijd toestemming . 

t..~9::!l.i.:?.9h~""?..§~~" "~IJ"."<:?P.~.~~.9..~IJ.9~Q 
Adri Dam deelt mee dat in Boxtel 
een toernooileiderscursus van 
start gaat . Verder zal er in over
leg met Sportservice Noord-Brabant 
een themadag (middag of avond) 
over nevenaktiviteiten georgani
seerd worden . Op de AL V is de rode 
craad voor het tecmisch werk uit
gezet. Nu wordt geprobeerd dat in 
te vullen. Hoewel het niet gemak
kelijk gaat , zijn inmiddels de 

afdelingstrainingen in vier plaat
sen van start gegaan. Het is de 
bedoeling weer van onderaf te be
ginnen, dus op te bouwen met jonge 
kinderen. 

tot slot 
••••Oo N O•••••••••- •H• ••••••••••<••• •• 

Ik heb de indruk dat · de regiover-
gaderingen in een duidelijke be
hoefte voorzien. Het praten met de 
verenigingen is makkelijker en men 
krijgt de kans zich over bepaalde 
zaken uit te spreken. De sfeer is 

. meestal prima en je ontmoet ook de 
bestuurders uit je eigen regio 
weer eens. Voor het af del ingsbe
stuur lijkt me lîet ook erg prettig 
dat ze op een redelijk ontspannen 
manier met de clubs van gedachten 
kunnen wisselen . 

Johan Heur-ter. 

GEHANDICAPTEN SPORTDAG IN DONGEN 

~~ 
~) 

GEHANDICAPTEN 
DONGEN 

Op zaterdag 9 mei organiseert de 
Stichting Landelijke Sportdag Ge
handicapten voor de 16e maal haar 
sportdag, waarop door gehandicap
ten een elftal sporten beoefend 
kunnen worden . Een van die sporten 
is . tafeltenni s. Het niveau waarop 
gespeeld wordt is recreatief · of 
het niveau van de laagste a-fde
lingsklassen. Iedere gehandicapte 
tafeltennisser mag inschrijven. 
Het inschrijfgeld bedraagt 5 g..il-

den en insc!Yijven kan tot 15 
mc.\art . Er wordt gespeeld in de 
zalen van het Schaepmancollege in 
Dongen van 10.0 uur tot 17.00 uur. 

. De organisatie van het tafelten
nistoernooi is in haqden van B. -
S.M . Insdlrijven kan bij Toos van 
Campenhout, Saturnusstraat 6, 5101 
TW Dongen, telefoon 01623-13685. 
Ook voor meer inlichtingen kunt u 
bij Toos van Carrpenhout terecht. 

RICHARD VERSTIJL~N EN ESTHER VAN DER LINDEN 
WINNEN BACKHANDSJEUGDTOERNOOI 

Het vijfentwintigste toernooi dat 
ttv The Backhands o. l. v. Toon de 
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Rijk organiseerde verliep perfect. 
Uiteraard natuurlijk, want als men 



er in slaagt om zo'n toerhooi al 
voor de vijfentwintigste keer te 
organiseren , dan mag er in de 
voorgaande jaren weinig fout zijn 
gegaan. De laatste set was dan ook 
precies op de geplande tijd afge
lopen en dat toont aan dat de or
ganisatie opnieuw voor haar- taak 
was berekend. De klad zit er bij 
de Willebrordse ver-eniging nog 
lang niet in. 
Wel jammer- was dat de bezetting 
dit jaar minder sterk was dan de 
vorige afleveringen . Mogelijk om
dat het toernooi te kort na de 
Brabantse kampioenschappen komt, 
maar de kans dat het toevallig dit 
jaar- zo was is ook niet denkbeel
dig. Toch viel er nog genoeg te 
genieten. Zo slaagde bij de jon
gensRichard Verstijlen er in om 

~-~.t?..~?.9§!:1 ..... ê?9.kb.?.:ci.<::§t~r.:r.:ig9A ... J~~~99 .... ..1.:~ 
jongens junioren AB: 
1. Richard Verstijlen (Backhands) 21-16 13~21 21-18 
2. Paul-Willem Elbers (Markiezaat) 
jongens junioren C: 
1. Alexander van Gemst (SAR '72) 22-20 23-21 
2. Jan Joost Spanjers (Son en Breugel) 
jongens junioren D: 
1. Danny Vissenberg (Backhands) 21-16 21-18 
2. Richard Hermans (Backhands) 
jongens aspiranten BC: 
1. Patrick de Kok (Backhands) 21-16 16-21 21-17 
2. Patrick van de Velde (Markiezaat) 
jongens aspiranten D: 
l. Albert Driesprong (Witac '89) 21-18 21-16 
2. Ilja Bos (Witac '89) 
jongens pupillen AB: 
1. Sjoerd stoffels (Markiezaat) 21-11 21-13 
2. Johan Muskes (Besbo Irene) 
jongens pupillen C: 
1. Rob Heiland (Hctak '68) 21-17 21-13 
2. Peter de Rooy (Backhands) 
jongens pupillen D: 
1. Joost Meyers (Vice Versa '51) 21-18 21-15 
2. Bob Wigman (Son en Breugel) 
jongens welpen D: 
1. Koen van 't Hof (Vice Versa '51) 21- 9 21-10 
2. Paul Muskes (Besbo Irene) 
jongens J-1: 
1. Richard Verstijlen (Backhands) 21-17 19-21 21-19 
2. Wilfred Braspenning (Backhands) 
jongens J-2: 
1. Sjoers Stoffels (Markiezaat) 21-18 21-12 
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de nieuwbakken Brabantse jeugdkam
pioen Paul-Willem Elbers (Markiez
aat) te kloppen. Voor Backhands 
natuur lijk een leuk toeval om op 
het jubileum een eigen speler te 
zien winnen. Bij de meisjes was 
Esther van der Linden (Belcrum) 
duidelijk de sterkste. Evenals 
Richat-d Verstijlen bracht ze twee 
enkelspelen op haar naam. Een erg
sterke indruk maakte Koen van 't 
Hof (Vice ver-sa '51). Hij wist a.l. 
zijn klassen te winnen, nl. Jon
genswelpen-D, Jongensjeugd-4 e.n 
het jongenswelpendubbel samen met 
Jacco Schoone. 

P . Kil b.g. 

2. Alexander van Gemst (SAR '72) 
jongens J-3: 
1. Danny Vissenberg (Backhands) 21-10 21-16 
2. Rob Speekenbrink (Hotak '6B) 
jongens J-4: 
1. Koen van 't Hof (Vice Versa '51) 15-21 21-15 21-17 
2. Joost Meyers (Vice Versa '51) 
jongens junioren dubbel: 
1. Paul Willem Elbers/Richard Simons (Markiezaat) 

21-17 21-12 
2. Richard Verstijlen/Wilfred Braspenning (Backhands) 
jongens aspiranten dubbel: 
1. Bas vd Linden/Sjoerd van Thoor (Be.lorum) 

21-23 21-14 21-12 
2. Erik den Ouden/Rob Heiland (Hotak '68) 
jongens pupillen dubbel: 
1. Marvin Wircx/Rob Speekenbrink (Hotak '68) 

21-12 22-20 
2. Robin Theuns/Ivo den Ouden (Hotak '68) 
jongens welpen dubbel: 
1. Koen v .'t Hof /Jacco Schoone (Vice Versa) 

21-12 21-11 
2. Paul Muskes/Jack v.d. Pennen (Besbo Irene) 
meisjes junioren AB: 
1. Esther v.d. Linden (Belcrum) 21-13 21-16 
2. Gabine Fokkens (SAR '72) 
meisjes aspiranten AB: 
1. Karlijn Wenstedt (Besbo Irene) 21-12 12-21 21-1.5 
2. Janneke Slokkers (Markiezaat) 
meisjes aspiranten C: 
1. Sandra Goossen (SAR '72) 19-21 21-19 21-13 
2. Yvonne Vleghels (Markiezaat) 



meisjes pupillen AB: 
1. Miranda Matic (Belcrum) 21-19 19-21 21-18 
2. Inge Farla (Vice Versa 'Sl)meisjes pupillen C: 
meisjes pupillen C: 
1. Marieke Munne (SAR '72) 15-21 21-16 21-18 
2. Petra Kats (Markiezaat) 
me is jes welpen D: 
1. Annemiek Quak (Hotak '68} 21-14 23-21 
2. Ankie Hopmans (Vice Versa '51) 
meisjes J-1: 
1. Esther v.d. linden (Belcrum) 21-18 21-17 
2. Karlijn Wenstedt (Besbo Irene) 
meisjes J-2: 
1. Miranda Matic (Belcrum) 21-17 21-16 
2. Sophie Verhoeven (Besbo Irene) 
meisjes J-3: 
1. Nathalie Wolffelaar (SAR '72) 21- 4 19-21 21-18 
2. Patricia Meeuwissen (Belcrum) 
meisjes J-4: 
1. Marieke Munne (SAR '72} 21-19 21- 6 
2. Cindy Heesters (Vice Versa '51) 
meisjes junioren dubbel: 
1. Audry van Damme/Naomi Schelfhout (SAR'72) 

21-14 21-19 
2. Gabine Fokkens/Hascha Schelfhout (SAR'72) 

meisjes aspiranten dubbel: 
1. Sabine en Yvonne Hopmans (Vice Versa '51} 

25-23 18-21 21-19 
2. Janneke Slokkers/Marlies Joosen (Markiezaat) 
meisjes pupillen dubbel: 
1. Joyce Sohoone/Inge Farla (Vice Versa '51) 

21-18 21-11 
2. Nathalie Wolffelaar/Marieke Hunne (SAR'72) 
meisjes welpen dubbel: 
1. Renske Teirlinck/Rinka v Zundert (Vice Versa) 

21- 5 21-14 
2. Linda Suykerbuyk/Bianca Roovers (Vice Versa) 

Verenigingsprijs jeugd: 

1. Vice Versa '51 
2, Backhands 
3. SAR '72 
4. Belcrum 
5. Markiezaat 
6. Hotak '68 

51 punten 
29 punten 
27 punten 
23% punten 
23 punten 
21 punten 

FRANCOIS VAN GILS EN PETRA STAPS STERKSTE 
OP BACKHANDS-SENIOREN TOERNOOI 

Het toernooi werd voor de 25e keer 
georganiseerd door ttv The Back 
Hands. Dat is echt wel een felici
tatie waard. Het is een toernooi 
dat erg aant1~ekkel ijk is voor de 
vele deelnemers, vooral i.n de la
gere klassen. De spelers bij de 
heren met een hoge licentie lieten 
dit jaar verstek gaan. Een groot 
aantal inschrijvingen kwam van de 
NIS. De organisatie had bij de 
tafelindeling daar al rekening mee 
gehouden. Het hoge spelniveau van 
de NIS-leden dwong bij de andere 
deelnemers en bezoekers grote be
wondering af. 
De toernooiorganisatie was ook dit 
jaar weer volledig geautomati
seerd, behalve op de wedstrijddag 
zelf. Het toernooi verliep niet 
vlekkeloos door de onoplettendheid 
van enkele spelers. Vet-schillende 
keren stonden er verkeerde uitsla
gen op de wedstrijdformulieren en 
het kwam zelfs voor dat iemand die 
uitgeschakeld was gewoon door
speelde omdat het formulier ver-

8 

keerd was ingevuld. Door het "on
sportieve" gedrag van dez~ deelne-· 
mer kwam de organisatie wat in de 
problemen, omdat men zo welwillend 
was om de gedupeerde speler alsnog 
te laten spelen. De communioati.e 
tussen de wedstrijdleider en de 
zaalcommissarissen kon beter. De 
hoofdtafelcomrnissar is moet ook 
over een tafel-tijd-schema be
schikken, zodat vr· ije tafels be
kend zijn. Bovendien moet men niet 
teveel wedstrijden naar andere 
tafels verschuiven, want anders is 
het · einde zoek. Voor de uitslagen 
verwijs ik naar hieronder. Bij de 
heren liet Francois van Gils (bel
crum) een zeer goede indruk aol"1ter 
door met een C-licentie de Sl-kla
sse te winnen en in de BC-klasse 
de finale te halen . Bij de dames 
werd zoals verwacht Petra Staps 
(luto) winnares van de Sl, ter.wijl 
clubgenote Ellen van der Hey&rî de 
AB-klasse won met een zeer dóor de 
toeschouwers gewaar91eerd ~l -

J. Maas b.g . · 



heren BC: 
1. Twan Jansen (Hotak '66) 23-21 16-21 21-14 
2. Francois van Gils (Belcrum) 
heren D: 
1. C. Prinsen (Valkenswaard) 21-14 21-12 
2. Th. Vossen (NIS) 
heren E: 
1. Werner de Cort (BSl1) 21-11 21-13 
2. William Vervaart (Tanaka) 
heren F: · · 
1. Christian van 't Hof (Smash '76) 21-18 19-21 21-19 
2. Rob van de Klauw (Smash '70) 
heren G: 
1. Jac Schoone (Vice Versa '51) 10-21 21-16 21-17 
2. Jos Oi.Jicken (TTC Tegelen) 
heren H: 
1. Jos Franken (Het l'larkiezaat) 21-14 21-14 
2. Ad Benschop (Witac '89) 
heren extra 1 
1. Francois van Gils (Belcrum) 21-19 21-15 
2. René van de Vorst (Belcrum) 
heren extra 2: 
1. C. Prinsen (Valkenswaard) 21-16 12-21 21- 9 
2. Erwin Duivis (Valkenswaard) 
heren extra 3: 
1. Joris Gerritsen (Slllash '70) 21-17 12-21 21-17 
2. Jos Quicken (TTC Tegelen) 
heren dubbel BC: 
1. Joost Schoenmakers/René vd Vorst(Belcrum) 

19-21 21-19 21-16 
2. Ludo Gijsen/Peter Joosen (Luto/Belcrum) 
heren dubbel D: 
1. Erwin Duivis/C. Prinsen (Valkenswaard) 

21-19 21-18 
2. Riny Broeren/Peter de Bruyn (Backhands) 
heren dubbel E: 
1. A v Du eren d Hollander /L Golmrs( Smash' 70) 

21-19 10-21 21-10 
2. Pieter Lauwerijssen/Patrick Mertens (Backhands) 
heren dubbel F: 
1. Jan v Nispen/Richard Monsieurs(Backhands) 

15-21 21-13 21-14 
2. Bas ROtlbouts/Jan Mol (Breda) 
heren dubbel G: 
1. André Bogaarts/Harrie v.d. Buys (Breda) 

21-15 21-23 21-16 
2. Antoon Broeren/Rinus v Osta (Backhands/SMash'70) 
heren dubbel H: 
1. Jacob Leyten/Hans vd Heilegenberg (Breda) 

21-13 21-19 
2. Edwin de Kro~/Jos Franken (Markiezaat) 
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dames AS: 
1. Ellen v.d. Heyden (Luto Tribunaal) 14-21 23-21 21-16 
2. Jolanda f'leeus (Hotak '68) 
dames C: 
1. Monique ltlsters (Markiezaat) 25-23 18-21 21-15 
2. Marjolein Bos (Smash '70) 
dames D: 
1. Isabelle van Zundert (Vice Versa '51) 12-21 21-16 21-
18 
2. Patricia van Kemenade (Taveres)dames E: 
1. Patricia Oprins {BSM) 21-12 21-14 
2. Yvette Leyten (BSM) 
dames F: 
1. Debby Koenraat (TCS) 17-21 21-13 22-20 
2. Els Kraus (Vice Versa '51) 
da;es extra l: 
1. Petra Staps (Luto Tribunaal) 21-12 21-18 
2. Femke Hermus (Hotak '68) 
dames extra 2: 
1. Mariëlle Withagen (TCO) 21-16 21-11 
2. Isabelle van Zundert (Vice Versa '51) 
dames dubbel AB: 
1. Hennie Heeren/Margriet vd Broek(Backhands) 

21-10 21-18 
2. Femke Hermus/Jolanda Meeus (Hotak '68) 
danes dubbel c: 
1. Ingrid van Aalst/José Ver111Ue {Smash '70-) 

21-18 24-22 
2. Jac v Osta/Annemiek Karemans(Smash'70/Harkiezaat) 
dames dubbel D: 
1. Suykerbuyk/D v Elzeakker(W v Zoelen/Hotak) 

18-21 21-16 21-16 
2. Miranda de Bil/Bianca de Vreede (TCS) 
da.es dubbel E : 
1. Yvette Leyten/Patricia Oprins (8511) 

21- 8 21-14 
2. Debby Koenraat/Hanny Roosenboom(TCS/Vice Versa) 

Verenigingsprijs senioren: 

1. Smash '70 
2. Backhands 
3. Vice Versa '51 

Hotak '68 
5. Valkenswaard 
6. Belcrum 

20% punten 
18% punten 
14% punten 
14% punten 
13 punten 

12 punten-



AGENDA 

vr/zo 28-2/1-3 Top 12 in Wenen 
zo 8- 3 kwartfinales nationale jeugdmeerkampen in Rotterdam 
za 14- 3 Finale nationale A-meerkampen senioren 
zo 15- 3 Finale nationale A-meerkampen senioren 
zo 15- 3 kwartfinales nationale 8-meerkampen senioren 
zo 15- 3 halve finales afd. jeugdmeerkampen C-D licenties 
zo 15- 3 Recreantentoernooi van Besbo Irene in Tilburg 
za 21- 3 Regionale kampioenschappen jeugd · 
zo 22- 3 Regionale kampioenschappen senioren 
zo 22- 3 Ranglijst A-toernooi jeugd in Baarlo 
di 24- 3 Va-beg Grand Prix in Breda 
zo 29- 3 Finale afdelingsmeerkampen senioren alle licenties 
zo 5- 4 Halve finale nat.jeugdmeerk . in Berkel/Rodenrijs 
vr/ma 10/13-4 Europese kampioenschappen senioren in Stuttgart 
zo 12- 4 finale afdelings jeugdmeerkampen C-D 
zo 12- 4 Open Geldropse kampioenschappen 
zo 19- 4 Red Stars toernooi jeugd in Venray 
ma 20- 4 Red Stars toernooi senioren in Venray 
za 25- 4 Nederlandse jeugd B-kampioenschappen in Helmond 
zo 26- 4 Nederlandse jeugd A-kampioenschappen in Helmond 
zo 3- 5 halve finale nationale 8-meerkampen senioren 
za 9- 5 Landelijke Sportdag Gehandicapten in Dongen 
za 9- 5 Zuid Nederlandse kampioenschappen jeugd in Heeze 
zo 10- 5 Zuid Nederlandse kampioenschappen senioren in Heeze 
vr 15- 5 Promotie/degradatiewedstrijden afd. Brabant 
za 16- 5 Kwart finale landelijk bekertoernooi 
zo 17- 5 Finale landelijke jeugdmeerkampen in Malden 
vr 22- 5 Afdelingsledenvergadering in Breda 
za 30- 5 Halve -finale nationaal bekertoernooi 
zo 31- 5 Finale nationale 8-meerkampen senioren 
zo 14- 6 Finale landelijk bekertoernooi 

UIT DE CLUBBLADEN 

De Bergse Radio & Televisie Omroep 
heeft "De Smashparade" van :t..:t:..Y. .... . ~:t.. 
t'.§cl::<:J.~?..?9.:t. uit Bergen op Zoom uit
gekozen tot het beste clubblad van 
1991 uit Bergen op Zoom . Uit het 
juryrapport: Ten eerste heeft het 
blad een goede verdeling van 
sportnieuws en amusement : de ge
bruikelijke wedstrijdverslagen en 
toernooi-uitslagen wor-den frequent 
afgewisseld met andersoortige · ru
brieken zoals "Chinese Wijsheden", 
"de moppentrommel" en de inter
viewrubriek "het paspoort". 
Ten tweede laat de redaktie van 
het blad i edereen die zich daartoe 
geroepen voelt , zijn mening uiten 
over wat dan ook . Het meest opval
lend is hierbij de anonieme repor-
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ter TARO, die met ZlJn steeds te
rugkerende kritische ar-tikelen de 
club al verscheidene malen in be
r-oer ing heeft gebracht . Ook de 
beler-ende artikelen die diven:3E:~ 

ledeQ in 1991 inzonden, werden 
zonderrneer geplaatst . 
Ten derde is de illustratie vaG 
het blad erg leuk: twee jeugdleden 
hebben de voor- en achterkant van 
het blad ontworpen. De indeling 
van het blad is overzichtelijk en 
er is een duidelijke inhoudsopga
ve. Een minpunt je is de kwaliteit 
van de tekst ; te vaak worden inge-·· 
zonden artikelen rechtstreeks ge
kopiëerd of wijken letter-types af. 
De Mixedredaktie feliciteert de 
redaktie van Smashparade met deze 



pr-ijs. Wie weet kiezen we nog wel 
eens een clubblad van het jaar- ui t 
de afdeling Brabant. 

TTV 9.:.T:.T:Ç.:".".ÇT".t!<?U?Q9 uit Oss 
heeft 200 bakstenen nodig. Met die 
stenen wil men beginnen met het 
ver-bouwen van de opslagplaats on
der het bar-gedeelte. Als u nog 
stenen in de aanbieding heeft, 
melden bij O.T.T.C. 

Bij :tt..Y.."YJ9.~ .. "Y.~C?.9. '?.b. uit Ouden
bosch kan het voorkomen dat men 
aan een gesloten deur staat. Dat 
lijkt niet te getuigen van enige 
gastvrijheid, maar dat is niet zo. 
Er is immers een deurbel en er 
wordt na aanbellen keurig voor je 
opengedaan. Op deze manier kunnen 
de trainers beter in de gaten hou
den wie er allemaal in het gebouw 
aanwezig zijn en het werkt ook nog 
energiebespa1end. 

TTV ........ Gi~~Db9.Y.~ uit Valkenswaard 
kent een speciale trofee die elk 
jaar wordt uitgereikt aan een 
Geenhovenlid dat zich bi.jzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt voor 
de vereni.ging. De trofee ging dü 
jaar naar Piet Staals vanwege de 
alti.jd vlekkeloze organisatie van 
al de Geenhoventoernooien. 

Ad van Groen van ttv Ka.dans uit 
. .. . " .... " ....... .................. ·····~-· 

Best is clubkampioen in de Heren 
C-klasse. Hij w.il echter zijn be
ker graag verhuren aan teleur·ge
stelde conc..'Urrenten. De opbrengst 
zou in de clubkas kunnen verdwij
nen of geb1uikt kunnen worden om 
de vele mooie pr ijzen te bekosti
gen. Een idee waar de penningmees
ter van ttv Kadans beslist achter 
zal staan. 

De leden van ttv Unicum uit Gel-.............. " .. ~ ......... ".""." .... ""-. 
drop krijgen volop de gelegenheid 
om op r-eis te gaan . Op 27, 28 en 
29 maart kunnen ze gaan tafel ten
nissen in Saint Cyr- l'Ecole in 
Ft-ankrijk en in de paasweek zijn 
ze uitgenodigd om naar Pécs in 
Honga1ije te komen. Zo zie je nog 
eens iets van Eu1opa als Unicum-
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lid. 

De redaktie van "Balcontact" van 
!:!:Y .. ?.9.!J "§.0 .. "êC~Y.9~1 is op zoek naar 
columnisten . U weet wel, zo iemand 
die in dit geval eens pe1 twee 
maanden een onde1we1p uitpluist en 
daar dan de draak mee steekt. Het 
hoeven geen leden van t tv Son en 
81eugel te zijn, vaders, moeders, 
vr ienden, vriendinnen, etc. ieder 
een is welkom. Het moet echter- wel 
een colum ove1 tafeltennis zijn. 

IIY. .. N~Y.~C . "l?.§.?.P§~r.:: in Den Bosch 
heeft de oude afzettingen van het 
centre-court verstevigd en voor
zien van nieuwe doeken. Gezocht 
wo1dt nu nog naar adve1teerde1s 
die voor 250 gulden per jaar hun 
naam op zo'n doek willen hebben. 
Interesse, melden bij ttv Never
Despair. 

TTV Hotak '68 heeft de inventaris 
"" . " . " " .. ..... " ."."." "."" ... " " """"". 

uitgeb1eid met ee.n tweede diep-· 
v1 ies. Een sponsor maakte dat mo
gelijk. Wordt er bij ttv Hotak 'é8 
zo weinig gegeten dat die ene die
pv1 ies uitpuHde of eten ze zoveel 
dat er steeds te weinig -voor-raad 
kon worden aangelegd? 

Van t.!:Y." .. s.+.?h?.::J!: ontving de redak-· 
tie voor het eerst een clubblad. 
Daarin lazen we dat deze vereni
ging vorig jaa1 het 12~ jar- ig be
staan heeft gevie1d. Alsnog onze 
felioüaties en laat het de redak
tie voortaan op tijd weten, dan 
kan er in de Mixed aandacht aan 
besteed worden . 

Het is inmiddels alweer vijf jaar 
geleden dat t.!:.Y..". ~§.§.JltY.U.k in de 
e .igen accommodatie trok. DaarVOOi" 
moest veel werk ve1zet worden, 
maai dankzij de energj.e van vele 
leden weid dit kar-wei geklaard. 
Het is dan ook niet leuk dat nu 
geconstateerd moet worden dat door 
baldadigheid of uit moedwil . een 
aantal zaken gesneuveld zijn. 
Daarom wordt opge1oepen om 1ustig 
met de accommodatie om te gaan. 



Dat tafeltennisverenigingen ook te 
maken krijgen met normvervaging 
zal niemand verbazen, maar het 
toppunt troffen we aan in "Net
fout" van !:.:l::Y .... g":ç .. : . .Y_: .. uit Vught. De 
avond voor· de geweldige nieuw
jaarsreceptie waarvoor kosten noch 
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moei te gespaard war-en om het we
derom tot een groot succes te ma
ken , had men de champagne flessen 
vast · koud gezet . Het was dan ook 
een behoorlijke afknapper om de 
volgende dag te moeten constateren 
dat een aantal flessen ven::Jwenen 
~vas . 


