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VAN DE REDAKTIE 

Onze topspeelsters waren weer in 
het nieuws. Mirjam Hooman wist 
zich op het nippertje te kwalifi
ceren voor de Olympische Spelen in 
Bolzano, maar dat was dan ook het 
enige lichtpuntje wat onze natio
nale toppers ons te bieden hadden. 
Bij de nationale top 12 vertrok 
Bettine Vriesekoop zonder een bal 
geslagen te hebben. Ze zag Gerard 
Bakker op de tribune die naar zijn 
zoon kwam kijken. Het is te be
grijpen dat Bettina niets meer met 
Gerard Bakker te maken wil hebben, 
maar om weg te lopen als hij in 
dezelfde zaal verblijft ..... Het 
lijkt me immers onmogelijk om een 
vader te verbieden naar zijn zoon 
te gaan kijken omdat Bettine Vrie
sekoop daar niet tegen kan. Een 
volwassener kijk op zaken zou onze 
topvedette sieren. 
De kwalificatie voor het dubbel
spel op de Olympische Spelen leek 
een makkie te worden, maar draaide 
uit op een teleurstelling. Meer 
dan een reserveplaats zat er niet 
in. Desondanks gaat men er vanuit 
dat toch kan worden deelgenomen, 
omdat er vast wel een dubbel af
zegt. Een voorbarige gedachte. 
Niet gekwalificeerd is niet gekwa
lificeerd en daarmee uit. 
Tenslotte houdt Mirjam Hooman de 
Nederlandse competitie voor ge
zien. Ze is er niet in geslaagd 
een sponsor te vinden, maar zegt 
dat dit niet de drijfveer is om in 
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Duitsland te gaan spelen. Het feit 
dat elke Duitse vereniging wel een 
Chinese speelster heeft zou de 
motivatie zijn. Ze gaat daar in 
elk geval wel weer bij de dames 
spelen, want een regeling zoals in 
Nederland (dames in de herencompe
titie) is er bij onze oosterburen 
niet. Tot slot nog een laatste 
nieuwtje over Mirjam Hooman. Haar 
echtgenoot heeft een baan aan de 
TU in Eindhoven geaccepteerd en 
dat betekent dat het echtpaar zal 
verhuizen naar Eindhoven of omge
ving. Welkom in Brabant. 

In deze Mixed treft u een verhaal 
aan over verzekeringen. Op de 
laatste regiovergaderingen is ge
bleken dat vele bestuurders weinig 
afweten van het verzekeringsgebeu
ren, vandaar dat in vijf afleve
ringen op de diverse aspecten 
wordt ingegaan. De artikelen zijn 
geschreven door een medewerker van 
Interpolis uit Tilburg. 
Verder vindt u mededelingen van 
het AB, informatie over ttv OKI en 
de uitslágen (voor zover ontvan
gen} 'van de regionale kampioen
schappen. Vanwege de hoeveelheid 
hebben we ons moeten beperken tot 
de winnaars van de diverse klas
sen, 

Veel leesplezier. 

Johan Heurter. 



MEDEDELINGEN VANUIT HET AFDELINGSBESTUUR 

Bestuurswijziging. 
Op de algemene ledenvergadering 
van 22 mei 1992 zal de heer Ton 
Jongenelen om gezondheidsredenen 
zijn functie als penningmeester 
van het afdelingsbestuur neerleg
gen. Het afdelingsbestuur respec
teert deze beslissing. 
Het afdelingsbestuur heeft de heer 
Chris van Dijk bereid gevonden de 
functie van penningmeester over te 
nemen. Op de algemene ledenverga
dering zal de heer van Dijk dan 
ook voorgedragen worden als lid 
van het afdelingsbestuur. Momen
teel is Chris van Dijk penning
meester van T.T.V. Tios '67 uit 
Tilburg. 

In de vacature pers en propaganda 
is nog niet voorzien. Wij doen een 
dringend beroep op u om binnen uw 
vereniging (of daarbuiten) rond te 
kijken of zich daar een geschikte 
kandidaat bevindt. Voor eventuele 
suggesties kunt u contact opnemen 
met de voorzitter Raymond Gradus, 
tel. 040 - 532725, of met Ria Els
hof, tel. 04990 - 76222. 

Onderscheidingen. 
Onlangs heeft het afdelingsbestuur 
gesproken over het toekennen van 
onderscheidingen binnen de afde-
1 ing Brabant. Zij wijst de vereni
gingen erop dat de voordracht voor 
benoeming van de ereraad is voor
behouden aan de verenigingen en 
het afdelingsbestuur. De voor
dracht voor een benoeming van het 
lidmaatschap van verdienste en het 
erelidmaatschap is slechts voorbe
houden aan het afdelingsbestuur. 
Dit betekent dat de verenigingen 
kandidaten kunnen voordragen voor 
de ereraad. 

De globale criteria zijn: 
- ereraad in brons : 25 jaar ac
tief kaderlid en regionale beteke
nis 
- ereraad in zilver: 25 jaar ac
tief kaderlid en bijzondere regio-
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nale betekenis {conunissie, regio
bestuur e.d.) 
- ereraad in goud : 40 jaar ac
tief kaderlid en bijzondere regio
nale betekenis. 

Coll~~tief contract met de Bu
ma/Stemra. 
Op de regiovergadering van januari 
1992 is gevraagd naar de mogelijk
heid om een collectief contract af 
te sluiten met de Buma/Stemra. 
Door de Conunissie Tafeltennis Ac
conunodatie is onderzocht of dit 
mogelijk was. 
Bij Buma bleek dit een grote hoe
veelheid administratief werk te 
betekenen voor een slechts geringe 
eventuele prijsverlaging, zodat 
geen collectief contract is opge
steld. 

Contributie-regeling 1992. 
Voor het boekjaar 1992 geldt de 
volgende contributieregeling: 
-~ondscontributie Afdelingscontr. 
a. basiscontributie voor alle 
NTTB-leden 
f 4,15 p.jaar f 2,60 p.jaar 
b. een toeslag hierop voor het 
deelnemen aan de kompetitie 

1. voor senioren 
f 11,60 per helft f 5,50 per helft 
2. voor jeugdleden 

f 7,75 per helft f 3,70 per helft 
(Jeugdleden zijn zij die na 30 
juni 1974 zijn geboren). 

Het Bondsbureau te Zoetermeer 
zorgt voor de incasso van zowel de 
bondscontributie als de afdelings
contributie. 

Tarief Tafeltennismagazine. 
tarief'92 (tarief'91) 
- verplichte abonnementen voor 
verenigingen per 3 stuks 
f 56,-- ( f 52,50 ) 
- vrijwillig abonnement leden 
f 23,25 { f 22,-- ) 

abonnement niet leden 
f 26,25 ( f 25,-- ) 

? 



De kostenstijgingen van produktie 
van het blad maakt deze stijging 
noodzakelijk, terwijl de kwali
teitsverbetering van het blad deze 
verhoging rechtvaardigt. 

Ledenadministratie. 
Voor de april/mei verwerking van 
de ledenadministratie moeten de 
mutaties, zowel de aan- als afmel
dingen van leden en de bestuursmu
taties, vóór 10 april verzonden 
worden aan het afdelingssecretari
aat Ria Elshof, Plutostraat 17, 
5694 SV Breugel. Voor de mei/juni 
verwerking dient dit te geschieden 

vóór 15 mei. 
Alle gegevens omtrent de ledenad
ministratie kunt u terugvinden in 
het boekje "richtlijnen ledenad
mi-nistratie 1992 ten behoeve van 
de verenigingen" dat aan alle ver
enigingen is verzonden. 

Aanschaf kopieermachine. 
Om de werkzaamheden van het secre
tariaat te vergemakkelijken heeft 
het afdelingsbestuur besloten een 
kopieermachine aan te schaffen. De 
financiering van dit apparaat 
heeft plaatsgevonden uit het admi
nistratiefonds. 

Ria Elshof 

TTV OKI IN EINDHOVEN HEEFT EEN NIEUW BESTUUR 

Het interim-bestuur dat in januari 
bij ttv OKI in Eindhoven was aan
getreden is erin geslaagd een ze
ven man sterk nieuw bestuur te 
vormen. Op 10 maart is dit nieuwe 
bestuur, onder voorzitterschap van 
Jack Mettes, aangetreden. Daarmee 
zijn de problemen voor de Eindho
vense vereniging echter nog lang 
niet voorbij. 
Nu de bestuurlijke problemen zijn 
opgelost resten nog de gevolgen 
van de financiële perikelen rond 
het tafeltenniscentrum aan het 
Kastelenplein. Het is zeker dat 
het tafeltenniscentrum verkocht 
gaat worden, maar aan wie is nog 
niet duidelijk. In eerste aanleg · 
waren er drie gegadigden, waarvan 
er een, Albert Heyn, geen kans 
maakt. Op het Kastelenplein zitten 
reeds twee supermarkten en de ge
meen te Eindhoven is niet bereid 
het bestemmingsplan ten gunste van 
de Zaanse grootgrutter te wijzi
gen. Dat betekent dat het centrum 
waarschijnlijk voor de tafelten
nissport behouden kan blijven. Of 
dat ook betekent dat ttv OKI aan 
het Kastelenplein kan blijven spe
len, weet vice-voorzitter Nico 
Broekman niet:"Dat willen we na
tuurlijk wel, en het stichtings
bestuur (Tjeu van Vroenhoven en 
Ben Cornuyt red.) is druk bezig 
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een oplossing te bedenken. Op dit 
moment zitten maar liefst 12 ver
enigingen in het tafeltenniscen
trum, waarvan 10 tafeltennisver
enigingen." Hieronder zijn twee 
NTTB-verenigingen, nl. ttv OKI en 
ttv De Kuub. Ondertussen .heeft het 
nieuwe bestuur een gesprek gehad 
met de sponsor, wat positief is 
verlopen. Nico Broekman hier
over: "Het contract loopt tot 1995, 
met dien verstande dat de sportie
ve opbouw niet verstoord mag wor
den. De sponsor stelt zich echter 
soepel op, d.w.z. dat wanneer het 
eerste team niet promoveert de 
sponsoring niet op zal houden." 
Mocht ttv OKI onverhoopt toch uit 
het tafeltenniscentrum moeten ver
trekken, dan zal er van de sponsor 
voor de wedstrijden van het eerste 
team wel een representatieve ruim
te gevonden moeten worden. Over 
anderhalf à twee jaar verschijnt 
er aan de Aalsterweg een multi
functionele sporthal. Tegen die 
tijd zullen er allerlei andere 
ruimtes in Eindhoven leeg komen. 
.Of dat een eventuele mogelijkheid 
voor ttv OKI kan zijn, is iets wat 
de toekomst zal leren. Voor de 
korte termijn zal eerst een oplos
sing gevonden moeten worden. Zo 
rond half mei zal er meer duide-
1 i jkheid zijn en zullen de leden 



ook een voorstel gepresenteerd 
krijgen. De Mixedredaktie zal u 

van de ontwikkelingen op de hoogte 
houden. 

Johan Heurter 

EEN VERZEKERD VOORTBESTAAN (1) 

Er zijn maar weinig tafeltennis
verenigingen die zich rijk kunnen 
noemen. Er zijn er veel meer die 
regelmatig de bodem van hun schat
kist zien. 
Bij de beslissing of een verzeke
ring wel of niet nodig is, komt 
daarom vaak eerst de vraag op ta
fel: hoeveel premie gaat ons dat 
kosten? Het zou verstandig zijn 
onmiddellijk nog een vraag te 
stellen: wat kan een eventuele 
schade ons kosten? 
Meestal blijkt al gauw dat de pre
mie het begrotingsbeeld nauwelijks 
verstoord, maar dat de reserves, 
als die er al zijn, niet berekend 
zijn op forse tegenvallers. 

Deze reeks van artikelen gaat over 
de risico's die een vereniging 
loopt. Daarnaast noemen we een 
aantal verzekeringen dat in aan
merking komt voor dekking van de 
mogelijke financiële gevolgen van 
deze risico's. Het is echter geen 
compleet advies! De situatie is 
immers per vereniging verschil
lend. Wij raden elk bestuur dan 
ook aan om met enige regelmaat de 
risico's door een verzekeringsdes
kundige te laten analyseren. U 
kunt daarvoor bij voorbeeld te
recht bij de plaatselijke Rabobank 
en andere met Interpolis samenwer
kende tussenpersonen. 
In dit artikel behandelen we het 
risico van ongevallen. In de vol
gende nummers gaan we in op de 
risico's die samenhangen met aan
sprakelijkheid, het vervoer van 
leden en de bezittingen van de 
vereniging. 

Ongevallen 
Stel dat er tijdens de activitei
ten van de vereniging iets gebeurt 
waardoor een van de leden meer of 
minder ernstig letsel oploopt. 

4 

Voor de vergoeding van de kosten 
is het dan van belang wie of wat 
de oorzaak van het ongeval is. 
Er zijn vijf situaties mogelijk: 
1. De vereniging gebruikt bij 

voorbeeld ondeugdelijk 
(spel)materiaal, waardoor 
iemand ten val komt. 

2. Een van de leden is verant
woordelijk voor de toe
dracht. 

3. Het ongeval is veroorzaakt 
door eigen schuld (door on
voorzichtigheid of door het 
nemen van te veel risico). 

4. Het ongeval is veroorzaakt 
door iemand die geen lid van 
de vereniging is (bij voor
beeld een toeschouwer). 

5. Niemand heeft schuld aan het 
ontstaan van het ongev~l. 

Op voorwaarde dat er sprake is 
geweest van een onrechtmatige daad 
en deze daad aan de veroorzaker 
kan worden toegerekend, kan het 
slachtoffer in de situaties 1, 2 
en 4 zijn schade verhalen op de 
veroorzaker. In de situaties 3 en 
5 zal het slachtoffer zelf de ge
volgen voor zijn rekening moeten 
nemen. 

Heeft hij zelf een persoonlijke 
ongevallenverzekering afgesloten 
of heeft de vereniging voor een 
ongevallenverzekering voor haar 
leden gezorgd, dan geeft deze ver
zekering recht op een uitkering. 
Wie schuldig is aan het ontstaan 
van het ongeval doet daarbij in 
het geheel niet terzake! 
De verzekeringsmaatschappij keert 
een .vooraf vastgesteld bedrag uit 
in geval van overlijden door een 
ongeval. Ook bij invaliditeit 
volgt een uitkering, die vooraf is 
vastgesteld; bij gedeeltelijke 
invaliditeit wordt een deel daar-



van uitbetaald. Hoe groot de wer
kelijk geleden schade is, is voor 
'de uitkering niet van belang. 

Voor een luttel bedrag per lid per 
jaar kan een speciale ongevallen
verzekering voor amateursportver
enigingen worden af gesloten. Ver
zekerd zijn alle bestuursleden en 
leden. De dekking geldt tijdens 
het deelnemen aan wedstrijden, 
trainingen en vergaderingen. Ook 
is er dekking tijdens 'uitwed
strijden' en excursies, en tijdens 
het vervoer van huis naar de wed
strijden en terug. 

Enkele voorbeelden 
Tijdens een oefenwedstrijd komen 
Bettine en Astrid tegen elkaar 
uit. Met een harde smash trekt 
Bettine de overwinning naar zich 
toe. De bal raakt Astrid echter 
ook in het oog, dat hierdoor blij
vend wordt beschadigd . Bij deelna
me aan sport en spel aanvaardt men 
het risico hierbij schade op te 
lopen. Er is daarom geen sprake 

van schuld aan de zijde van Betti
ne. Ook de vereniging kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor 
de schade (ziektekosten, inkom
stenderving etc.). Toch keert de 
ongevallenverzekering een gedeelte 
van het verzekerd bedrag uit (een 
gedeelte, want Astrid is niet al
geheel invalide).Nico en Joep ne
men beiden deel aan een tafelten
nistoernooi. Ze besluiten er samen 
naar toe te rijden. Onderweg ver
leent een van links komende auto 
geen voorrang. Door de aanrijding 
komt Nico te overlijden en Joep 
belandt voor de rest van zijn le
ven in een rolstoel. De s~hade 
wordt vergoed door de assuradeur 
van de van links komende auto. 
Daarnaast keert de ongevallenver
zekering van de vereniging het 
verzekerd bedrag bij overlijden 
uit aan de nabestaanden van Nico. 
Joep ontvangt een uitkering voor 
blijvende invaliditeit. 

J. Hensen Interpolis 

SPORT EN JURIDISCHE VRAGEN 

Elke amateursportvereniging krijgt 
wel eens te maken met zaken als 
betalingen aan trainers en vrij
willigers, maar ook met gezagsver
houdingen, arbeidsovereenkomsten 
en mondelinge afspraken . Ook 'kon
frontaties' met de fiscus of be
drijfsvereniging komen steeds meer 
voor. Kortom van een verenigings
bestuurder wordt verwacht dat deze 
weet hoe het zit met arbeidsrecht, 
een arbeidsovereenkomst, belastin
gen, onkostenvergoedingen en sala
riëring van trainers. En dan be
hoort iedereen ook nog alles af te 
weten over de aansprakelijkheid 
van het bestuur, verzekeringen en 
dat muziek in de kantine geld 
kost. 
Om sportbestuurderen hierin te 
ondersteunen heeft Sportservice 
Noord-Brabant een boekwerk uitge
bracht met als titel 'met recht in 
de sport'. Vanuit de praktijk 
wordt een aantal sport-juridische 
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onderwerpen uit de doeken gedaan. 
En zonder allerlei moeilijke ter
men. Voor alle sportverenigingen, 
maar ook voor de honderdduizenden
mensen die werkzaam zijn in de 
sport, heeft sportjurist René de 
Jong alle ingewikkelde zaken ge
bundeld . Ook een modelarbeidsover
e~nkomst, modelstatuten voor de 
verenigingen en een sportsalaris
schaal ontbreken niet. 
"Met recht in de sport' is voor 
vijftien gulden verkrijgbaar (ex
clusief verzendkosten) bij Sport
service Noord-Brabant. 
Bovendien organiseert Sportservice 
dit jaar verspreid in de provincie 
informatieavonden. Er wordt dan 

. aandacht besteed aan onder andere: 
Sport en {arbeids)recht, de konse
kwenties voor de vrijwilligers., de 
free-lancer, de werknemer, onkos
tenvergoedingen en bestuursaan
sprakelijkheid. Uiteraard staan 
ook uw vragen en ervaringen een-



traal op deze avonden. Kosten fl. 
25,-- per persoon. Als handleiding 
wordt bovenbesproken boek gehan
teerd. Voor informatie en aanmel
ding kunt u terecht bij: 

Sportservice Noord-Brabant 
Postbus 296 
5050 AG Goirle 
Telefoon 013-350755. 

MAASLANDTOURNOOI MET GEMENGDE TEAMS 

Het reeds jaren door OTTC/CT-Hol
land georganiseerde Maaslandteam
tournooi zal in de komende twee 
jaren een andere opzet krijgen. De 
Osse vereniging heeft van het 
hoofdbestuur de toestemming gekre
gen het tournooi te gaan spelen 
met een klasseindeling waarbij 
geen verschil meer zal bestaan 
tussen dames en heren. Dit geldt 
ook voor jongens en meisjes. Er 
kan dan zowel met gemengde teams 
als met teams gespeeld worden die 
enkel uit dames/meisjes of jon
gens/heren bestaan. 
De reden tot dit verzoek van de 
Osse vereniging was het de laatste 
jaren te kleine aantal inschrij
vingen bij de dames en bij de 
meisjes. Mede hierdoor moesten er 
teveel klassen samengevoegd wor
den, waardoor er een te groot ver
schil in speelsterkte ontstond. 
Wat dan weer een reaktie had op de 
deelname aan het volgende tour
nooi. 
OTTC/CT-Holland is dan ook zeer 
kontent met de vlotte toestemming 
die zij van het hoofdbestuur heeft 
gekregen om de eerste twee tour
nooien in de nieuwe vorm te mogen 
gaan spelen. 
Voor de tournooiliefhebbers is 
hier dan een gelegenheid om aan 
een landelijk tournooi deel te ne
men waar dames en heren en jongens 
en meisjes in dezelfde klasse gaan 

, spelen. De eerste gelegenheid 
hiervoor is dan op zaterdag en 
zondag 2 en 3 januari 1993 in de 
Maaslandhal in Oss. 

De klasseindeling gaat er als 
volgt uit zien: 

Meisjes/jongens: 
Jeugd 1: Jongens junioren A/B 

aspiranten A/B 
Jeugd 2: Jongens j1unioren C 

aLspiranten C 
~·upillen A 

· Meisjes junioren A 
Jeugd 3: Jongens junioren D 

pupillen B 
Meisjes junioren B 

aspiranten A/B 
Jeugd 4: Jongens aspiranten D 

welpen A 
Meisjes junioren C 

aspiranten C 
pup il l en A/B 

Jeugd i::::• Jongens pupillen C/D _,. 
welpen D 

Meisjes pupillen c 
welpen A en D 

Dames/heren: 
Senioren 1 : Heren A/B 
Senior.en 2: Heren C 
Senioren 3: Heren D 
Senioren 4: Heren E, dames A 
Senioren 5: Heren F, dames B/C 
Senioren 6: Heren G, dames D 
Senioren 7: Heren H, dames E/F 

REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 

West-Brabant jeugd 

Het ontbreken van de A-jeugd op de 
regionale Westbrabantse kampioen
schappen betekende duidelijk een 
kwaliteitsverlies. Van kwaliteits
verlies was echter geen sprake bij 

6 

de organisatie. Onder leiding van 
Joost Schoenmakers leverde Belcrum 
een prima toernooi af. Senioren en 
jeugd op één dag en dat op meer 
dan 40 tafels bleek een succes. 



Vooral omdat overal rekening mee 
was gehouden, leek het wel. Pas in 
de finales liep het wat uit, maar 
groter dan 20 minuten werd de ach
terstand niet. En aan dat succes 
heeft ook het computer-toernooi
programma van Jan Maas een grote 
steen bijgedragen. Via dat pro
gramma kan men een volledig toer
nooi laten draaien, van het invoe
ren van de spelers/sters, via het 
verrichten van de loting tot het 
tijd- en tafelschema toe. En het 
programma controleert de invoer. 
B.v. of men twee keer bij eenzelf
de speler in de poule staat en het 
tafel/tijdschema. 
Jammer dus dat de sterkste jeugd 
ontbrak, al maakte dat de strijd 
in de B-klassen wel extra aantrek
kelijk. Sabine Hopmans (Vice Versa 
'51) en Paul-Willem Elbers (Mar
kiezaat) werden nu de nieuwe kam
pioenen. De meest opmerkelijke 
rollen waren echter weggelegd voor 
Patricia Meeuwissen en Bas van der 
Linden van de organiserende ver
eniging. Thuis wisten ze drie ti
tels te veroveren. 

Paul Kil, BG. 

Uitslagen Westbrabantse kampioen
schappen jeugd: 
Jongens: 
jun B: R. Verstijlen (Back Hands) 
jun c: D. Vleghels (Markiezaat) 
jun D: R. den Hollander (Witac 
'89) 
asp B/C: B. v.d. Linden {Belcrum) 
asp D: S. Vergeer (Gageldonk) 
pup B: S. van Thoor (Belcrum) 

pup c: P. de Rooy (Back Hands) 
pup D: T. Nguyen (Tanaka) 
welp D: P. Kooremans (Belcrum) 
jeugd 1: P.W. Elbers (Markiezaat) 
jeugd 2: L. Steenbak (Hotak 1 68) 
jeugd 3: B. v.d. Linden (Belcrum) 
jeugd 4: T. van Bergen (SIOS) 
junioren dubbel:W. Braspenning/R. 
Verstijlen (Back Hands)aspiranten 
dubbel:B. v.d. Linden/E. den Ouden 
(Belcrum/Hotak 1 68) 
pupillen dubbel:I. den Ouden/R. 
Theuns (Hotak 1 68) 
welpen dubbel: E. v. Ginneken/M. 
Figlarek (Back Hands/Belcrum) 
Meisjes: 
jun B + asp B:J. Melissen (Vice 
Versa '51) 
asp c: D. Videler (Markiezaat) 
pup B: P. Meeuwissen (Belcrum) 
pup c: C. Meesters (Vice Versa 
'51) 
welpen D: A. Hopmans (Vice Versa 
'51} 
jeugd 1+2:S. Hopmans (Vice Versa 
'51) 
jeugd 3: P. Meeuwissen {Belcrum) 
jun/asp dubbel: N. Hopma~s/S. Hop
mans (Vice Versa '51) 
pupillen dubbel:P. Meeuwissen/A. 
Gabeler (Belcrum) 
welpen dubbel: R. Teirlinck/A. 
Hopmans (Vice Versa '51) 

Verenigingsprijs jeugd: 
1. Vice Versa '51 
2. Belcrum 
3. Hotak 1 68 
4. The Back Hands 
5. Het Markiezaat 

42,5 pt 
33 pt 
26 pt 
24 pt 
23 pt 

WESTBRABANT SENIOREN 1992 

Het door Belcrum op 42 tafels ge
organiseerde tournooi verliep de 
hele dag perfect op tijd. Het was 
aan de goede organisatie en de 
deelnemers te danken dat de ge-
1 ui ds ins tal lat ie de hele dag amper 
gebruikt is. De tafels waren ruim 
opgesteld. Het zonlicht in een 
bijzaal was wel hinderlijk en he
laas was er maar een beperkt aan
tal telborden. De 180 senioren 
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kregen dit jaar noodgedwongen ge
zelschap van 140 jeugdspelers, 
maar· het hele tournooi verliep 
toch erg rustig. 
Bij de heren ging in de A-klasse 
'en in de S-1 Gert Gosselink van 
Hotak 168 met de eer strijken door 
belde keren de gebroeders Vogelaar 
van ·TCS achter zich te houden. 
Ook bij de dames ging een zelfde 
persoon met twee titels naar huis. 



Monique Musters van Het Markiezaat 
was deze dag onklopbaar en won de 
B-klasse en de S-1. 

J. Maas b.g. 

Heren enke 1 : 
A: G. Gosselink (Hotak'68) 
B/C: R. vd Vorst {Belcrurn) 
D: P. Joosen (Belcrurn) 
E: GJ van Beckhoven (Belcrurn) 
F: R. Minkman (TCS) 
G: R. Oonincx (The Back Hands) 
H: E. de Krom (Het Markiezaat) 
S1: G. Gosselink (Hotak 168) 
S2: R. Verschuren (Tanaka) 
s3: P. vd Linden (Gageldonk) 
Heren dubbel: 
A/B/C: R. Vogelaar/T. Vogelaar 
(TCS) 
D: J. Horst/J. Huigen (Het Markie
zaat) 
E: P. Mertens/S. Lauwerijsen (The 
Back Hands) 
F: R. Minkman/A. van Tiggelen 
(TCS)G: G. de Graaf /H. Heeren {The 
Back Hands) 
H: E. de Krom/J. Franken (Het Mar
kiezaat) 
Dames enkel: 
B:M. Musters (Het Markiezaat) 
c: A. Suykerbuyk (Will van Zoelen) 
D: M. Withagen (TC0'78) 

E: Y. Leyten (Breda) 
F: D. Koenraadt (TCS) 
Sl: M. Musters (Het Markiezaat) 
S2: A. Suykerbuyk (Will van Zoe
len) 
Dames dubbel: 
B/C: J. Meeus/P. Meeus {Hotak 1 68) 
D: I. van Zundert/C. van Peer 
(Vice·-Versa'51) 
F: E. Coppens/E. Kraus (Smash'70/
Vice-Versa'51} 

VERENIGINGSPRIJS SENIOREN: 
1. TCS 23,5 
2. Belcrurn 23,5 
3. Het Markiezaat 22 
4. Hotak' 68 18 
5. The Back Hands 17 
6. Vice-Versa'51 14,5 
7. Smash'70 9,5 
8. Will van Zoelen 8,5 
9. Breda 7,5 
10. Tanaka 7 
11. SIOS 6,5 
12. TC0'78 5 
13. Gageldonk 4 
14. DIO 2 
15. Witac'89 2 
16. Prinsenbeek 1,5 

DAVERENDE VERRASSING BIJ REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN DEN BOSCH BRENGT PERS 
OP DWAALSPOOR. 

Voor de 24e maal . in successie wer
den deze kampioenschappen georga
niseerd door de Vughtse tafelten
nisvereniging J.E.E.P .. Het werd 
een lange tafeltennisdag zonder 
wanklank en vol verrassingen. 
Het deelnemersveld steeg met 20 l 
tot 260, zodat het toernooi geheel 
was volgeboekt en de laatste bal 
pas rond 19.30 uur geslagen kon 
worden. 
In het enkelspel was wederom geko
zen voor het meerkampsysteem 
(vijfkampen) waarbij de eerste 
twee overgingen naar de volgende 
ronde, terwijl het dubbelspel 
meest in poules van drie werd ver
speeld. 
Naast de lokale omroep besteedde 
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ook het Brabants Dagblad, mede 
dankzij de bijna voetballoze zon
dag, ruim aandacht aan dit toer
nooi. cRond 16. 00 uur kwam de foto
graaf voor het maken van een geza
menlijke foto van de regionale 
kampioenen. Daar de strijd om de 
titels, zeker bij de heren, nog 
geheel open was, werden in samen
spraak tussen verslaggever en 
toernooileiding verschillende 
foto 's gemaakt van Maureen van 
Weert met de verschillende kans
hebbende heren. 
Toen de fotograaf al lang weer 
huiswaarts was gekeerd, wist Eve
lyn Koenraad (JCV} zeer verrassend 
Maureen van Weert (JCV) van haar 
derde titel in successie af te 



houden. De wisselbeker en een gro
te kop in de krant waren Evelyns 
deel. Op de foto prijkten echter 
Maureen van Weert en Gert·-Jan van 
de Braak, zij het met aangepast 
onderschrift. 
In de heren A/B-klasse werden, 
ondanks een klein deelnemersveld, 
veel spannende wedstrijden ge
speeld. Halverwege was er niemand 
zonder puntenverlies . Gert-Jan vd 
Braak verloor nl. verrassend, met 
25-23 in de 3e set, van P. van 
Berkel (TTCV/Nedlin). Dat was met
een ook de enige zege van de Veg
helnaar, terwijl G.J. vd Braak 
(Never Despair) verder alle wed
strijden won en daarmee de nieuwe 
regionale kampioen werd. 
Verrassingen waren er ook bij de 
jeugd in de hoogste klasse. Bij de 
jongens kwam titelverdediger J. 
Koog (Never Despair) er niet aan 
te pas. 

Hij werd slechts vijfde en zag 
zijn titel overgaan naar R. Kop
pers (Never Despair). Bij de meis
jes won I. Heijmans (OTTC/CT-Hol
land) al haar partijen in 2 sets 
en werd, met afstand, kampioen 
voor N. Zijlmans (TTCV/Nedlin). 
In de lagere klassen waren er nog 
dubbele overwinningen (enkel- én 
dubbelspel) voor de Always Fair
dames A. van Berkel en C. de Groot 
en voor de aan zijn tweede jeugd 
begonnen JEEP-veteraan Bert van 
Heerebeek. 
De verenigingsprijs werd met een 
straatlengte voorsprong gewonnen 
door Never Despair (een echte 
toernooipromotor met bijna 60 
deelnemers), voor de Vughtse ver
enigingen JCV en JEEP. 

Namens de organisatie, 
Jan van Gemert 

Regio 's-Hertogenbosch jeugd 

jongens: 
jun + asp. A/B: R. Koppers (Never 
Despair) 
jun c: G. Jehoel {TTVE} 
asp c: S. v.d. Vall (JCV) 
pup R. van Dijk (OTTC/CT-Hol
land) 
welpen: S. Schretlen (Never Des
pair) 
junioren dubbel: J. Koog/S. Pay
mans {Never Despair} 
aspiranten dubbel:R. Heil/R Kop
pers {Never Despair} 

pup+welpen dubbel:W. Koppers/B. 
van Veldhoven (Never Despair) · 
Meisjes: 
jun + asp. A/B: I. Heijmans {OT
TC/CT-Holland} 
jun c: A. Rozen (TTVE) 
asp + pup c: C. Osinga (TTCV/Ned
lin)welpen K. v.d. Zee (JCV) 
jun+asp dubbel: M. Quirijns/J. 
Brok {Always Fair/JCV) 
pup+welpen dubbel:K. Teulings/F. 
Bollen {Vice Versa 1 64) 

Regio s'Hertogenbosch senioren 

Dames: 
A/B/C! E. Koenraad {JCV) 
D: A. van Berkel (Always Fair) 
E/F: C. de Groot {Always Fair) 
A/B/C dubbel M. van Weert/E. Koen
raad (JCV) 
D/E/F dubbel A. van Berkel/C. de 
Groot {Always Fair) 
Heren: 
A/B: G.J. v.d. Braak {Never Des
pair) 
c: R. Bosbeek {Never Despair) 
D: R. v.d. Schoot (JEEP} 

9 

E: F. Dankers (PJS) 
F: P. van Lee {Vice Versa 1 64) 
G: L. van Heerebeek {JEEP) 
H: H. Stoker {De Rots) 
A/B/C/D dubbel: B. van Geffen/J. 
v.d. Wiel {Never Despair) 
E/F dubbel: J. van Hirtum/R. El-

· berts (JCV) 
G/H dubbel: L. van Heerebeek/J. 
v. d. N i euwenhu i zen (..JEEP) 



Verenigingsprijs senioren: 1. Never Despair 
2. JCV 
3. JEEP 

35 pnt 
24,5 pnt 
10,5 pnt 

Eindhoven jeugd 

Jongens: 
jun c: D. Veenbrink (OKI) 
jun D: C. Landmeter (OKI} 
asp B: E. Verhagen (Veldhoven} 
asp c: Stephan Cornuyt {OKI) 
asp D: H. van Soest (Budilia) 
pup A/B: M. Mayers (OKI) 
pup c: Kwok Hung Wong (Son en 
Breugel} 
pup D: Wim den Hollander (Flash) 
welpen D: R. Verryt (Bergeijk) 

Meisjes 
asp c: Angela Sabel (Flash) 
pup B/C: Olga Braams (Son en Breu
gel) 
pup D +welp c: Marlies v.d. Broek 
(Son en Breugel) 
open jeugdklasse 1 : Marcel Mayers 
(OKI) 
open jeugdklasse 2: Bas van Moll 
(OKI) 
open jeugdklasse 3: Annemarie 
Joosten (Bergeijk) 

Eindhoven senioren 

Dames: 
B/C: Linda van Esch (Renata) 
D/E: Patricia van Kemenade (Tave
res} 
A/B: Stanley Verbeek (OKI) 
C: R. Schenk (OKI) 
D/E: M. van Lieshout (Unicum) 
F: M. Beekmans (Flash} 

G: P. v.d. Boogaart (Meppers} 
H: F. touwers (Flash) 
open senioren 1: Stanley Verbeek 
{OKI) 
open senioren 2: R. v.d. Moosdijk 
(Meppers) 
open senioren 3: P. v.d. Boogaart 
(Meppers) 

NIEUWS IN 'T KORT 

In Tafeltennismagazine van maart 
1992 staat de top 40 van de NTTB. 
Daarin staan de 40 grootste tafel
tennisverenigingen van Nederland, 
met daarin 10 Brabantse verenigin
gen. De gegevens die tot deze top 
40 geleid hebben komen van het 
Bondsburo te Zoetermeer. De muta
ties tot en met 25 februari 1992 
zijn hierin verwerkt. 
De twee grootste verenigingen ko
men uit Brabant. Besbo Irene uit 
Tilburg is de grootste, gevolgd 
door Veldhoven. De lijst voor zo
ver het de Brabantse verenigingen 
betreft: 

1 • Besbo Irene 
2. Veldhoven 
6. Hotak 168 
8. OKI 
9. Stiphout 

12. Markiezaat 
15. Luto 
17. Vice Versa 

Tilburg 
Veldhoven 
Hoogerheide 
Eindhoven 
Helmond 
B. op Zoom 
Tilburg 

'51 Oudenbosch 

366 
249 
199 
193 
189 
170 
164 
161 
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29. Never Despair Den Bosch 146 
Belcrum Breda 146 

Onlangs is er in Papendal gedis
cussieerd door de Bondsraadsleden 
over een notitie van de project
groep basislid. 
In het Marketingplan NTTB 1990-
1992 heeft de NTTB zich een aantal 
doelen gesteld. Een doel was het 
stimuleren van de verenigingen om 
al hun leden op te geven. Het 
Hoofdbestuur gaat er vanuit dat er 
ca. 10.000 leden niet zijn opge
ge-ven. Dit betekent voor de NTTB 
een derving van inkomsten van cir
ca f 66.000,- aan contributie en f 
40. 000,- aan subsidie van WVC. Van 
deze f 106.000,- zou f 26.000,
ten goede komen aan de afdelingen, 
In de praktijk blijkt er geen le
denwinst geboekt te worden, on
danks alle plannen en inspannin
gen. Daarom moet er wat gedaan 



worden. De verenigingsbestuurders 
moeten zich ervan bewust worden 
dat er bij een dalend ledental 
problemen ontstaan bij de NTTB en 
dat moet er toe leiden dat men 
alle leden op gaat geven. Veel 
verenigingen heben echter een o
verwegend negatief beeld van de 
NTTB. Vandaar dat de NTTB moet 
gaan zorgen voor een goede interne 
PR naar de verenigingen en de le
den en zorgdragen voor een aanbod 
van aktiviteiten gericht op alle 
leden, ondersteund door gerichte 

propaganda en goede folders voor 
de verenigingen. Een eerste stap 
is het afsluiten van de collectie
ve ongevallenverzekering. Daar
naast zou een gevarieerd aktivi
teitenaanbod, een jaarlijkse set 
kortingsbonnen, gekoppeld aan een 
nieuwe bondskaart tot de mogelijk
heden kunnen behoren. 
Ideeën voldoende dus en er wordt 
hard gewerkt om dit in concrete 
plannen te vertalen die ledenwinst 
tot resultaat hebben. 

AGENDA 

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 B-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 Receptie 40-jarig bestaan J.E.E.P. te Vught 
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 B-meerkampen senioren 
za 13- 6 NK Showdown te Vught 
zo 14- 6 Finale landelijk bekertoernooi 

WEDSTRIJDFORMULIEREN 

In de februari-Mixed stond in de 
rubriek 'Uit de clubbladen' een 
stukje over het veranderen van 
wedstrijdbrief jes. Op die manier 
zou er boete uitgespaard kunnen 
worden. Zoals op de Algemene Le
denvergadering in Breda nog eens 
zeer nadrukkelijk is gesteld, is 
het verboden iets op de wedstrijd
brief jes te veranderen als beide 
partijen dit formulier ondertekend 
hebben. Het is natuurlijk altijd 
mogelijk dat de wedstrijdsecreta
ris achteraf ontdekt dat iets ver
geten is of verkeerd vermeld 
staat. Hij moet dan een briefje 
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aan het wedstrijdformulier hangen 
met de aanvulling of de fout. In 
zo'n geval zal er geen boete opge
legd worden voor "formulier onvol
ledig" of dergelijke. 
De redaktie heeft beslist niet 
willen promoten dat wedstrijd
briefjes achteraf gewijzigd wor
den. In de praktijk gebeurt dit 
echter wel en dat is geen goede 

' zaak. Het einde is zoek. Daarom, 
handel zoals hierboven vermeld 
staat bij een onvolkomenheid in 
het wedstrijdbrief je. 

Johan Heurter 



UIT DE CLUBBLADEN 

Bij ttv Het Markiezaat uit Bergen 
op Zoom kun je je naam op een te
geltje laten zetten. Dat kost je 
dan 25 gulden en dan ben je vriend 
van Het Markiezaat. De tegeltjes 
komen te hangen in gebouw-T en de 
opbrengst wordt gebruikt voor het 
feest t.g.v. het 25-jarig bestaan 
in 1993. 

Bij ttv Stiphout wordt het spier
pijn probleom in het clubblad be
sproken. Spierpijn krijg je als je 
iets doet wat je niet gewend bent. 
Als je spieren aanspannen, ver
bruiken ze brandstof om kracht te 
leveren. Door het 'verbranden' 
ontstaan er afvalstoffen in de 
spier. Een bekende afvalstof is 
het melkzuur. Zijn je spieren goed 
getraind, dan is er geen probleem. 
Het melkzuur wordt af gevoerd door 
de bloedstroom en je hebt nergens 
last van. Zijn je spieren niet zo 
goed getraind voor de aktiviteit 
die je op dat moment doet, dan 
ontstaat er méér melkzuur dan er 
afgevoerd kan worden. Het melkzuur 
stapelt zich op in de spier en 
gaat in de weg zitten. Dat geeft 
uitputting en de volgende ochtend 
pijn. In de loop van de dag of 
dagen wordt het melkzuur alsnog 
opgeruimd en af gevoerd door de 
bloedstroom en verdwijnt de pijn. 
Een goede manier om sneller van de 
spierpijn af te zijn is de spieren 
weer licht te belasten. Een goede 
manier om spierpijn te voorkomen 
is een goede warming-up en niet 
abrupt te stoppen met sporten, met 
andere woorden een cooling-down te 
doen. 

De algemene ledenvergadering van 
ttv Waalwijk is uitgesteld. Het 
bestuur is zich diepgaand aan het 
beraden over het wel en wee van de 
vereniging. Dat moet uitmonden in 
een aantal voorstellen waar de 
leden dan over kunnen meedenken en 
praten. De punten waar het bestuur 
mee bezig is, gaan echter bijna 

12 

elke vereniging aan, nl.: 
- seniorenbeleid 
- jeugdbeleid 

structuur van de vereniging 
- benutting van de zaal 

promoten van de vereniging 
Het zou goed zijn als elke vereni
ging een beleidsplan hierover op 
zou stellen. 

TTV Red Star '58 uit Goirle heeft 
zo'n beleidsplan voor het tech
nisch werk al klaar. In "'t Leu
terke" staat het afgedrukt, zodat 
iedereen kennis kan nemen van de 
doelstellingen en de manier waarop 
men die denkt te verwezenlijken. 

De verplichte ongevallenverzeke
ring is nog niet door de Bondsraad 
goedgekeurd, maar desondanks nemen 
een aantal verenigingen hier al 
een voorschot op. Bij ttv Kadans 
in Best deelt het bestuur mee dat 
de bondscontributie voor alle le
den met 0,95 cent verhoogd zál 
worden. Bij TTCV Nedlin in Veghel 
gaat men eerst een discussie met 
de leden aan. Het basislidmaat
schap bedraagt nuf 6,75 en zal 
dan f 7,70 worden. Willen de re
creatieve leden deze ongevallen
verzekering? Zo ja, dan moeten ze 
lid zijn van de NTTB en het lid
maatschapsgeld wordt doorberekend. 

Bij 1tv Tios 1 67 in Tilburg doet 
men meer dan tafeltennissen. In 
maart deed men mee aan een ijshoc
keytoernooi, in april is er een 
zaalvoetbalwedstrijd en in juni 
wordt er weer gevist op de Schel
de. Daarnaast geeft het clubblad 
nog eens uitleg over andere spor
ten, zoals in het februarinummer 
over schermen. Een allround sport
vereniging dus. 

In Veldhoven kent men de "Taart 
van de Week". Dat is een actie 
waarbij wekelijks een vrijwilliger 
die zich door grote inzet bijzon-



der verdienstelijk heeft gemaakt 
van de plaatselijke bakkers een 
taart krijgt. Jos Ras van ttv Vel
dhoven viel onlangs die eer ook te 
beurt en hij heeft de taart geheel 
vrijwillig naar binnen gewerkt. 

TTV Tanaka in Etten Leur ontving 
met Kerst een kaart van de plaat
selijke glashandel. Tanaka blijkt 
een bijzonder goede klant te zijn 
van dit bedrijf, want het afgelo
pen jaar sneuvelden maar liefst 18 
ruiten. In plaats van een kaart 
had dit ook wel een taart mogen 
zijn. 

De Evenementen Commissie van ttv 
Unicum in Geldrop had de feest
avond opgesierd met een heuse Wed
den dat. Een liter bier drinken 
binnen een halve minuut, 30 mannen 
kussen, 25 keer opdrukken, 15 
spijkerbroeken verzamelen, 5 bh's 
en rechtshandigen linkshandig la
ten spelen waren een aantal wed
denschappen. Dat dit de feest
vreugde danig verhoogde spreekt 
voor zich. 

In "Balcontact" van ttv Son en 
Breugel staat een test om uit te 
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vissen wat voor soort tafeltennis
ser u bent. Een voorbeeld van een 
vraag: 
U speelt tegen iemand waar u een 
grondige hekel aan heeft. Tijdens 
de wedstrijd staat hij/zij con
stant te zieken. Bij het oprapen 
van het balletje stoot uw tegen
stander zijn/haar hoofd hard tegen 
een deurklink. u: 
a. ligt krom van het lachen. 
b. moet eigenlijk lachen, maar 
weet u te beheersen. 
c. krijgt medelijden en vraagt of 
alles goed is. 
d. kijkt of er iets mis is met de 
deurklink. 

De leden van ttv A.T.T.C. '77 uit 
Aarle-Rixtel werden gedropt in de 
bossen van Lieshout. De weg terug
vinden was voor de meesten geen 
probleem, wel de vragen die ze 
moesten beantwoorden. Bijvoor
beeld: je loopt langs een wit huis 
en dan staat er als vraag: Wie 
woont er in Het Witte Huis? Je 
schrijft de naam van die _mensen op 
en dan blijkt daar ineens Presi
dent Bush te wonen. Raar hè, in 
Aarle-Rixtel. 


