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VAN DE REDAKTIE 

Terug van vakantie vond ik een 
hele stapel post. Ruim 80% 
ging over tafeltennis. Of het 
waren med~delingen van het 
Hoofdbestuur, of zaken voor de 
Mixed, of voor mijn eigen 
vereniging. Doordat de 
vakantie hier in het zuiden 
erg laat viel en ik dus ook 
laat de zon ging opzoeken die 
net uit Nederland vertrokken 
was, miste ik een aantal 
belangrijke zaken. Het 
tafeltennisseizoen was immers 
al opgestart en bij terugkomst 
moest ik ook onmiddellijk 
achter de tafel voor een 
competitiewedstrijd. Wat ik 
gemist heb? In ieder geval de 
receptie van The Back Hands 
die hun 25-jarig bestaan 
vierde. In deze Mixed leest u 
er toch meer van. Ook heb ik 
de traditionele "kick-off" 
gemist. Ik ben er wel nog 
nooit eerder bij aanwezig 
geweest, maar nu deze in het 
hartje van Brabant plaatsvond, 

nl. in Drunen, had ik daar 
toch eigenlijk bij aanwezig 
horen te zijn. De vakantie 
maakte dat helaas onmogelijk. 
Gelukkig had ik zoveel energie 
opgedaan, dat ik onmiddellijk 
aan de slag kon om een 
heleboel andere zaken wel 
klaar te maken voor deze 
Mixed. En ook al voor de 
volgende. Dat wordt namelijk 
een speciale thema-Mixed, die 
naar alle leden gestuurd zal 
gaan worden. We hopen dat jong 
en oud daar iets van zijn of 
haar gading in zal kunnen 
terugvinden. Het is dus zaak 
dat al uw leden dit blad 
ontvangen. Hebt u nog niet 
iedereen opgegeven? -Doe dat 
dan snel. Wanneer u uw 
basisleden voor 1 oktober 
aanmeldt, ontvangen zij de 
speciale Mixed en u hoeft voor 
hun pas contributie te gaan 
betalen vanaf januari 1993. 
Snel reageren dus. 

Johan Heurter 

TTV THE BACKHANDS VIERDE HET ZILVEREN JUBILEUM 

Op zaterdag 29 augustus vierde 
ttv The Backhands dat het 25 
jaar geleden was dat deze 
vereniging uit St. Willebrord 
werd opgericht. 's Middags was 
er een receptie, waar 
afdelingsvoorzitter Raymond 
Gradus en de wethouder van 
sportzaken van de gemeente 
Rucphen, Jos Schijven, de 
jubilerende vereniging 
toespraken. Voor leden en 

genodigden was er 's avonds 
een feest met een 21 meter 
lang buffet. Hier kwam de 
sponsor nog met een grandioos 
cadeau door 80 sporttassen ter 
beschikking te stellen. Een 
geslaagde jubileumviering, al 
zag dat een week daarvoor er 
nog somber uit. Bij een · 
inbraak werd voor f 6000,- aan 
apparatuur weggehaald, 
waaronder het 

september '92 - 1 



koffiezetapparaat, de 
magnetron en de 
geluidsapparatuur met cd
speler en 80 cd's . The 
Backhands bezit echter de 
veerkracht om zich over zulke 
tegenslagen heen te zetten. 

De oprichting 
Toen in 1965 de ttv Rood-wit 
ter ziele ging, is bij een 
paar mensen het 
tafeltennisbloed blijven 
kriebelen~ Ze gingen eerst 
naar Zundért om te spelen, 
maar besloten in 1967 de 
tafeltennissport in St. 
Willebrord nieuw leven in te 
blazen. Men plaatste een 
advertentie in het 
gemeenteblad en zo'n 40 
aanmeldingen stroomden binnen. 
De oprichters, Jos Roks, John 
Kas en Ries Roks vormden ook 
het eerste bestuur. 
Gespeeld werd er in buurthuis 
"De Lanteern" op donderdag- en 
vrijdagavond. Dertien jaar 
lang werd er op de spekgladde 
dansvloer getafeltennist. 

Naar een eigen accommodatie 
Door het groeiend aantal leden 
moest er worden gezocht naar 
een permanente ruimte. Die 
werd gevonden bij de 
Tekenclub. Dit was een ruimte 
waar aan een kant de jeugd 
recreatief werd beziggehouden 
en waar de andere kant diende 
als school. Van drie 
klaslokalen werd één 
speelruimte gemaakt. Hier is 
ook een begin gemaakt met 
trainingsavonden onder 
deskundige begeleiding . Het 
resultaat was een sportieve 
opmars. Zowel de senioren als 
de junioren wisten de 
landelijke competitie te 
bereiken. 
Door de gestage ledengroei 
moest naar een grotere 
accommodatie gezocht worden. 
Met name de toenmalige 
voorzitter Gerard van Dooren 
heeft gevochten voor een eigen 
home. Dat kwam er op 1 
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september 1967 bij de viering 
van het 20-jarig bestaan. Een 
vrijkomend gymlokaal werd door 
de gemeente aangeboden en met 
inzet van bestuur en leden 
werd een clubgebouw 
gerealiseerd. Inmiddels is het 
gebouw weer aangepast voor een 
effectiever gebruik en is het 
toegankelijk gemaakt voor 
gehandicapten. 

Het Backhands toernooi 
Meteen na de oprichting begon 
het bestuur met de organisatie 
van een toernooi. Omdat 
Buurthuis "De Lanteern" niet 
erg groot was, werd er alleen 
maar een jeugdtoernooi 
georganiseerd in de 
kerstvakantie. Na voltooiing 
van sporthal "De Vijfsprong" 
in Rucphen werd het een veel 
groter toernooi voor zowel 
jeugd als senioren. Door de 
wintersport liep het 
deelnemersaantal terug, 
vandaar dat het bekende 
Backhandstoernooi nu gespeeld 
wordt in januari. 

De toekomst 
The Backhands is een sterke, 
gezonde vereniging die niet 
meer is weg te denken in het 
West-Brabantse. Drie teams 
komen uit in de landelijke 
competitie, de jongens in 
landelijk B, de dames in de 2e 
divisie en de heren in de 4e 
divisie, en verder spelen er 
nog 12 teams in de afdeling. 
Onder leiding van trainer 
Mario Heeren moet dat niveau 
minstens gehandhaafd kunnen 
worden. 
Maar ook verder zit het goed 
bij The Backhands. Het 
enthousiasme en de 
zelfwerkzaamheid onder de 
leden is groot en daarmee moet 
in de komende jaren nog veel 
bereikt kunnen worden. 
De Mixedredaktie wenst The 
Backhands nog vele jaren. 

Johan Heurter 



ONDERSCHEIDINGEN 

Na een bijna tien jarig 
lidmaatschap van de 
competitiecommissie heeft 
Pierre v.d. Heuvel besloten 
hiermee te stoppen. Het afde-
1 ingsbestuur is Pierre 
bijzonder dankbaar voor het 
vele werk dat hij verricht 
heeft en heeft hem dan ook de 
ereraad/ in zilver verleend. 
Deze onderscheiding is hem op 
zaterdag 4 juli uitgereikt 
door Raymond Gradus bij Pierre 
thuis, omdat er geen gele
genheid meer was dit in een 
openbare bijeenkomst te doen. 
Pierre is nog niet verloren 
voor het tafeltennis. Bij de 
Helmondse Gehandicapten 
Sportvereniging verzorgt hij 
o.a. de trainingen voor de 
tafeltennissers. 
Pierre, nogmaals bedankt voor 
het werk wat je gedaan hebt in 
de competitie-commissie . 

Tijdens de Bondsraad van 16 
mei nam NTTB-voorzitter Paul 
Koopman afscheid van het 
hoofdbestuur. Koopman, van 
oorsprong een Brabander, nam 
op 16 oktober 1985 het roer 
over van Jaap Roeten, die 
moest af treden na een 
aangenomen motie van 
wantrouwen. Ruim 6~ jaar later 
vond Paul Koopman het tijd 
worden voor iemand anders, 
vandaar dat hij al in december 
van het vorig jaar liet weten 
niet meer beschikbaar te zijn 
voor een nieuwe periode. Zijn 
opvolger komt weer uit 

Brabant, Jacques Tempelaars, 
de voorzitter van ttv Hotak 
'68. 
De Bondsraad benoemde Paul 
Koopman, als dank voor het 
vele werk dat hij voor de Bond 
verricht heeft, tot erelid van 
de N.T.T.B. Diezelfde 
onderscheiding viel ook Jaap 
Roeten nog ten deel. Nadat hij -
in 1985 al benoemd was tot lid 
van verdienste bleef Roeten 
actief, o.a. als lid van de 
technische commissie van de 
ETTU en als voorzitter van de 
commissie Tafeltennis 
Accommodaties. Vandaar dat de 
Bondsraad volledig achter het 
besluit stond Jaap Roeten te 
bevorderen tot erelid. 

Ook Wim Schuurman kreeg in de 
vakantieperiode een 
onderscheiding. Hij was 
tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van de 
afdeling al in het bezit 
gekomen van de Johan 
Goossenstrofee, en begin juli 
deed de gemeente Tilburg daar 
nog een onderscheiding bij. 
Voor zijn verdiensten voor de 
tafeltennissport op 
plaatselijk, landelijk en 
internationaal niveau ontving 
hij van wethouder Timmermans 
de zilveren legpenning van de 
gemeente Tilburg. 

De Mixedredaktie feliciteert 
Pierre v.d. Heuvel, Paul 
Koopman, Jaap Roeten en Wim 
Schuurman van harte met de 
ontvangen onderscheidingen . 

BASISLEDEN 

Het is een publiek geheim dat 
vele tafeltennisverenigingen 
niet al hun leden opgeeft als 
lid van de NTTB. Een groot 
aantal verenigingen doet dat 
wel en hun is het een doorn in 

het oog dat anderen dat niet 
doen. Ook iedereen die aan de 
bestuurlijke kant van de NTTB 
zit heeft veel onvrede met de 
huidige situatie. Vandaar dat 
NTTB-voorzitter Jacques 
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Tempelaars alle verenigingen 
een brief heeft gestuurd met 
een aantal argumenten waarom 
die basisleden opgegeven horen 
te worden. Die brief vindt u 
hieronder integraal afgedrukt. 
Ook binnen de afdeling Brabant 
heeft men aktie ondernomen. 
Voorzitter Raymond Gradus 
heeft de verenigingen een 
brandbrief gestuurd, waarin 
hij wijst op de consequenties 
van het teleurstellende aantal 
leden. "De continuïteit van de 
tafeltennissport komt in 
gevaar en onze positie als 
sportbond wordt ernstig 
verzwakt. Bovendien lopen we 
subsidie van WVC mis, waardoor 
we minder activiteiten kunnen 
organiseren. Maar belangrijker 
nog, dat het de motivatie van 

onze vrijwilligers ernstig 
ondergraaft.", aldus Raymond 
Gradus. Daarom roept hij alle 
verenigingen op al hun leden 
op te geven. Om hun een duwtje 
in de rug te geven heeft de 
afdeling Brabant een speciale 
actie. Alle leden die voor 1 
oktober worden opgegeven 
zullen pas op 1 januari 1993 
aan het bondsbureau worden 
doorgegeven . Zij zullen echter 
al wel de speciale Mixed -
ontvangen die eind oktober 
verschijnt. Deze Mixed bevat, 
behalve de gebruikelijke 
informatie, voordeelbonnen van 
Posno, van de NTTB-landelijk 
en de afdeling Brabant en voor 
de jeugd is er een prijsvraag --i 
met leuke prijzen. Dit wilt u 
uw leden toch niet ontzeggen. 

Hartekreet van de nieuwe voorzitter 

Geachte Bestuursleden, 

In de functie van voorzitter van de NTTB is één van de meest 
teleurstellende feiten waarmee ik geconfronteerd wordt, de 
constatering, dat er vele verenigingen zijn, die hun basisleden 
niet, of niet volledig, opgeven. Bij het doorlopen van het 
ledenbestand is dat duidelijk te zien aan de per vereniging 
afwijkende verhouding tussen competitiegerechtigde en niet
competitiegerechtigde opgegeven leden. 
Hierbij wil ik de bestuurders van verenigingen waarvoor dit 
geldt, wijzen op hun verantwoordelijkheid en bij deze vragen, al 
hun basisleden per omgaande alsnog op te geven. Ik wil daarbij 
een aantal argumenten nog eens op een rijtje zetten: 
1. Een vereniging is reglementair verplicht alle leden op te 
geven. Moeten dan eerst sancties gesteld worden om ledenopgave af 
te dwingen? · 
2. De NTTB kan op dit moment elke gulden gebruiken; het huidige 
tekort is mede ontstaan door een tegenvallend ledenaantal. 
3. Het solidariteitsbeginsel: om een aantal basisvoorzieningen te 
verstrekkenheeft de NTTB voldoende middelen nodig. Wij hebben 
daarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik heb begrepen, 
dat een aantal verenigingen schermt met het profijtbeginsel: wat 
krijgt een basislid ervoor terug van de NTTB? En dat is een 
volstrekt onjuist argument; enerzijds omdat de vereniging zelf 
wèl contributie ontvangt van het basislid, anderzijds omdat vele 
NTTB-activiteiten indirect ook t.b.v. de verenigingen ZlJn: 
kadervorming, sportontwikkeling etc., kortom promotie van onze 
sport. · 
4. Verenigingen die hun leden niet allemaal opgeven, laten de 
lasten dragen door de verenigingen die dat wel doen. Want het 
geld moet er toch komen, dus: contributieverhoging? En dat 
betalen dan weer de verenigingen die zich vanuit hun 
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bestuursverantwoordelijkheid wèl aan de regels houden!! 
5. De subsidie, die de NTTB van de overheid (WVC} krijgt , wordt 
straks afhankelijk van het aantal leden van de NTTB. Op termijn 
zal gelden: voor elk lid krijgt de NTTB f 4,75 jaarlijkse 
subsidie van WVC. 
6. Met de contributie worden ook de afdelingen financieel 
versterkt. 

Op vrijwillige onbezoldigde basis besteed ik en met mij vele 
andere vrijwilligers binnen de NTTB veel energie om onze sport te 
promoten. Op mijn eigen wijze wil ik daaraan graag sturing geven 
middels een nieuw beleidsplan. 
En dus ..... voor de bestuurders van verenigingen die het 
aangaat ..... geef gehoor aan mijn beroep op uw 
verantwoordelijkheidsgevoel; ik beschouw dat persoonlijk als 
extra steun voor de toekomst. 

Jacques Tempelaars 

EEN EN TWINTIG OPENT EIGEN CLUBGEBOUW 

Na een jaar van zeer hard 
werken heeft ttv Een en 
Twintig uit Beek en Donk 
zaterdag 12 september een 
eigen instructielokaal annex 
kantine geopend. Aan de 
gemeentelijke Rollerhal, 
waarvan Een en Twintig twee 
avonden in de week en op 
zaterdag huurder is, heeft men 
een eigen ruimte gebouwd, 
bestaande uit een kantine, 
keuken, berging en toiletten. 
Behalve op de avonden dat er 
getafeltennist wordt, kan Een 
en Twintig nu dus ook op 
andere dagen aktiviteiten 
organiseren. 
Voorzitter Ad v.d. Heuvel 
begon zijn toespraak 
met:"Eindelijk is het 
zover ...... dat ik volgende 
week op vakantie kan." Hiermee 
gaf hij duidelijk aan hoeveel 
energie de bouw van hem en de 
63 andere mensen die 
meegeholpen hebben gevergd 
heeft. Ruim 3000 uren zijn in 
de bouw gestoken, maar het 
resultaat mag er dan ook zijn. 
De officiële opening, het 
doorknippen van een lint, werd 
verricht door de wethouder van 
sportzaken van Beek en Donk, 
Dhr. Vereijken. In zijn 
toespraak roemde hij de 

vasthoudendheid van Ad v.d. 
Heuvel. Zonder zijn 
doorzettingsvermogen zou de 
gemeenteraad nooit haar 
toestemming gegeven hebben. 
Een pluim voor de voorzitter 
van Een en Twintig, maar die 
kon het niet laten de rol van 
de gemeente kritisch te 
bekijken. "Men zou daar best 
eens wat klantvriendelijker 
kunnen werken. Op een plan 
wordt onmiddellijk negatief 
gereageerd. De doorsnee burger 
denkt dan dat het niet kan, 
want de gemeente zegt dat het 
niet kan. En met de gemeente 
bedoel ik zowel 
gemeentebestuur als raadsleden 
en ambtenaren." Dat er met 
vasthoudendheid wel veel te 
bereiken is, heeft ttv Een en 
Twintig nu bewezen. 
Na de opening bood Ton 
Willems, namens het 
Hoofdbestuur van de NTTB, een 
wandklok aan. Hierna konden de 
genodigden de nieuwe ruimte 
bewonderen en was het de rest 
van de middag open huis. 's 
Avonds was er voor de harde 
werkers een feestavond. 
Voor alle bezoekers van .ttv 
Een en Twintig de opmerking 
dat de ingang van de hal nu op 
een andere plaats is, nl. om 
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de.hoek. Er wordt nog hard 
gewerkt aan een pad naar een 
groot -parkeerterrein, net 
àchter de Rollerhal. Dit 
terrein is het parkeerterrein 
van De Ark. Als de bezoekers 
van ttv Een en Twintig daar 

voortaan parkeren zijn ze ook 
de buurt niet meer tot last. 
De Mixedredaktie feliciteert 
ttv Een en Twintig van harte 
met de eigen ruimte. 

Johan Heurter 

NTTB MOET BEZUINIGEN 

Zoals waarschijnlijk wel 
bekend is, zit de NTTB met een 
tekort als gevolg van het 
achterblijven van de 
inkomsten. Op de 
Bondsraadvergadering van 16 
mei is dit uitgebreid 
besproken en heeft het 
Hoofdbestuur toegezegd met 
bezuinigingen te komen. De 
zomervakantie is gebruikt om 
die bezuinigingen in te 
vullen. De onderstaande 
bedragen zijn daarbij 
afgesproken: 

bestuurszaken 
algemene zaken 
administratie 

en beheer 

f 5.000,
f 5.000,-

f 27.500,-

toernooien en 
wedstrijden f 

sportontwikkelingf 
topsport f 
PR-sponsoring f 

10.000,-
5 .000,-

50.000,-
18.000,-

totaal f 121.000,-
) 

Gegeven de onzekerheid van di ~ 
moment aangaande de financiële 
situatie is ook besloten tot 
een vacaturestop op het 
bondsbureau. Dat wil zeggen 
dat een vacature aangaande het 
vertrek van een secretaresse 
op sportontwikkeling op dit 
moment niet vervuld zal 
worden. Op 2 juli is met de 
financiële commissie dit plan 
besproken en zij ondersteunen 
deze aanpak. 

TTV OKI WIL NAAR DE EREDIVISIE 

TTV OKI uit Eindhoven wil met 
het eerste herenteam naar de 
eredivisie. Om deze 
doelstelling te realiseren 
zijn twee topspelers 
aangetrokken, nl. Bettine 
Vriesekoop en Frank Boute. 
Vriesekoop speelde het vorig 
seizoen nog voor Tempo Team, 
maar door het afhaken van de 
hoofdsponsor is ze uit gaan 
zien naar een andere 
vereniging. Dat werd dus ttv 
OKI, die haar voor 14 
wedstrijden heeft 
gecontracteerd. De Europese 
kampioene zal in de eerste 
competitiehelft in de le 
divisie alleen de 
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belangrijkste wedstrijden 
meespelen. Ze gaat zelf uit 
van vier en in het najaar va~~ 
tien wedstrijden. Of ze ook h. 
Eindhoven zal meetrainen is 
nog niet bekend. 
De ambities van tty OKI gaan 
echter nog verder dan een 
promotie naar de eredivisie. 
De club wil daar bij de 
bovenste vier behoren, met als 
uiteindelijk einddoel de 
landstitel. De spelers die dat 
moeten gaan realiseren zijn, 
behalve Bettine Vriesekoop en 
Frank Boute, Stanley Verbeek 
en het jeugdige talent Edwin 
van Roovert. 



-----) 

TTV A.T.T.V. '71 HEEFT EEN SPONSOR 

Zaterdag 5 september heeft de 
Astense tafeltennisvereniging 
een driejarige 
sponsorovereenkomst gesloten 
met schoonmaakbedrijf VOF SOCA 
Asten. In de kantine van 
sporthal De Schop werden, 
onder toeziend oog van een 
groot aantal genodigden en een 
bijna volledig ledenbestand, 
de contracten getekend. 
Vervolgens werden de shirts, 
waarop de naam van de 
vereniging en de sponsor zijn 
gedrukt, officieel aan de 
vereniging overgedragen. 
Voor ATTV '71 betekende het 
binnenhalen van VOF SOCA Asten 
als sponsor een mijlpaal in 
haar 21-jarig bestaan. De 
sponsor is voor de vereniging 
zeker geen onbekende. De 
directie, Hans en Ria Caris, 
is al vanaf het eerste uur 
betrokken bij de vereniging. 
Na het officiële gedeelte 
trokken de aanwezige leden de 
nieuwe tenues aan en konden er 
in de sporthal enkele foto's 
gemaakt worden in de nieuwe 
outfit. Tevens werden in de 

sporthal ~en aantal nieuwe 
speelveldafzettingen 
gepresenteerd, welke in de 
af gelopen maanden door 
sponsoring van diverse Astense 
bedrijven zijn verkregen. 
De feestelijke bijeenkomst 
werd afgesloten met de 
huldiging van de oud
bestuursleden Kees van der 
Spek en Wim van Kemenade. Kees 
van de Spek kreeg als oud
penningmeester een theaterbon 
aangeboden en Wim van Kemenade 
kreeg, als dank voor de 15 
jaar dat hij de 
voorzittershamer hanteerde, 
een plaquette. Beide personen 
werden juist op de 
sponsorpresentatie in het 
zonnetje gezet, omdat zij zeer 
nauw betrokken zijn geweest 
met het leggen van contacten 
met de potentiële sponsors en 
later ook met het ten uitvoer 
brengen van de gemaakte 
afspraken. En met de 
meerjarige contracten hebben 
de scheidende bestuursleden 
een waardevolle erfenis 
achtergelaten. ATTV '71 kan 
met het volste vertr9uwen de 
toekomst tegemoet. 

OLYMPISCHE SPELEN 1992 

Bettine Vriesekoop, Mirjam 
Hooman en Paul Haldan waren de 
Nederlandse 
tafeltennisdeelnemers aan de 
Olympische Spelen in 
Barcelona. Omdat ik normaal 
gesproken nogal kritisch het 
doen en laten van onze 
topspelers volg en in het 
verleden (begin dit jaar nog) 
heel wat negatieve opmerkingen 
gemaakt heb, wil ik niet 
nalaten nu eens positief te 
doen, hoewel iedereen 
natuurlijk allang weet hoe het 
in Barcelona verlopen is . Met 
name Paul Haldan en Bettine 
Vriesekoop hebben uitstekend 
gepresteerd. Paul Haldan wist 

de laatste zestien te bereiken 
door niemand minder dan Mikael 
Appelgren in drie games te 
verslaan: 11-21, 21-18 en 21-
18. Tegen de chinees Wenga Ma 
was hij in de achtste finales 
kansloos. 
Be~tine Vriesekoop liep vrij 
eenvoudig door de 
groepswedstrijden, maar trof 
in de achtste finales de bijna 
onklopbare Jung Hwa Hyun uit 
Zuid-Korea. Binnen het half 
uur was het 11-21, 10-21 en 
10-21. Mirjam Hooman stelde in 
de groepswedstrijden teleur 
door te verliezen van Marie 
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Hrachova, een speelster waar 
ze normaal gesproken van wint. 
Hierdoor haalde ze de laatste 
16 niet. 
In het damesdubbelspel 
speelden Bettine Vriesekoop en 
Mirjam Hooman prima. In de 
poule werd zeer fraai gewonnen 
van de Europese kampioenen 
Jasna Fazlic en Gordana 
Perkucin. In de kwartfinale 
waren ze echter niet 
opgewassen tegen de latere 
Olympische kampioenen Yaping 
Deng en Heng Qiao uit China. 
Toch leverden Vriesekoop en 

Hooman ook hier een prima 
prestatie door de tweede ~ame 
te winnen. 
Al met al is duidelijk 
geworden dat de Europese 
speelsters nog lang niet 
opgewassen zijn tegen het 
tafeltennisgeweld uit Azië. 
Wel horen Hooman en met name 
Vriesekoop tot de beste van de 
rest van de wereld. 

Johan Heurter 

SPORT, WETEN WAARVOOR JE KIEST 

De Nederlandse Sport Federatie 
{NSF} is een 
sportvoorlichtingsprogramma 
gestart voor kinderen uit 
groep 7 van het basisonderwijs 
met als doel ze actief kennis 
te laten maken met de 
mogelijkheden van 
sportbeoefening in ons land. 
Het 
sportvoorlichtingsprogramma 
geeft jonge kinderen een 
uitgebreide en veelzijdige 
introduktie in de sport. Ze 
moeten zelf aan de slag met 
o.a. informatiekaarten per tak 
van sport, 
leerlingenwerkboekjes en een 
video. Op basis daarvan kunnen 
ze bewust kiezen voor drie 
sporten die zij graag eens 
actief zouden willen 
beoefenen. En één van die 
sporten zou tafeltennis kunnen 
zijn. Op dit moment hebben 
ruim 750 basisscholen het 
sportvoorlichtingsprogramma 
besteld bij de NSF en de 
eerste aanvragen voor 
kennismakingslessen worden 
deze maand al verwacht. De 
bedoeling is dan dat een 
sportvereniging een 
kennismakingsles komt geven. 
Die les moet natuurlijk alle 
verwachtingen ver overtreffen, 
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want hoe beter de 
kennismakingsles, des te 
groter is de kans dat de 
kinderen definitief kiezen 
voor de vereniging die de 
introduktie heeft verzorgd. 
Het is dan ook zaak om meteen 
na die kennismakingsles te 
zorgen voor een goed promotie
en wervingsbeleid. 
De NTTB wil de opvang van de 
kinderen bij de verenigingen 
ondersteunen. Dat doet ze door 
het aanbieden van een 
handleiding voor een zestal 
kennismakingslessen, waarmee 
ook niet-gediplomeerd kader 
makkelijk overweg kan. Deze 
handleiding kunt u voor f 
12,50 bij het bondsbureau 
bestellen. 
Naast andere kennismakings- en 
wervingsacties is dit een 
prima middel om nieuwe 
tafeltennisjeugd bij de 
vereniging te krijgen. Doe als 
vereniging dus hieraan mee. 
Elke vereniging heeft een 
antwoordkaart gekregen die 
voor 1 oktober moet zijn 
teruggestuurd aan het 
bondsbureau. Niet vergeten! 
Voor meer inlichtingen kunt u 
contact opnemen met het 
bondsbureau, afd. Kadervorming 
en Sportontwikkeling. Tel: 
079-414811. 



~, 

EEN VERZEKERD VOORTBESTAAN (4) 

In de reeks van artikelen over 
de risico's die een vereniging 
loopt, bespreken we nu de 
risico's die samenhangen met 
het bezit van gebouwen en 
inventaris. Daarnaast noemen 
we enkele verzekeringen die in 
aanmerking komen voor 
afdekking van de financiële 
gevolgen die uit die risico's 
kunnen voortvloeien. Het is 
echter geen compleet advies! 
De situatie is immers per 
vereniging anders. Wij raden 
elk bestuur dan ook aan om met 
enige regelmaat de risico's 
door een verzekeringsdeskun
dige te laten analyseren. U 
kunt daarvoor bij voorbeeld 
terecht bij de plaatselijke 
Rabobank en andere met 
Interpolis samenwerkende 
tussenpersonen. 

Vrijwel elke vereniging heeft 
bezittingen. Dure 
tafeltennistafels, stoelen, 
keukeninrichting etc. Sommige 
verenigingen beschikken zelfs 
over een eigen 
verenigingsgebouw. 
Het is van groot belang deze 
bezittingen te beschermen 
tegen de financiële gevolgen 
van allerlei onheilen , zoals 
brand, inbraak, storm, lekkage 
etc. Een opstalverzekering 
en/of een 
inventarisverzeke ring is dan 
ook een 'must'. 

Dekkingsmogelijkheden 
Er is een grote variatie aan 
dekkingsmogelijkheden. Een 
brand/stormverzekering waarbij 
een uitkering plaatsvindt op 
basis van vervangingswaarde is 
de meest beperkte; een 
uitgebreide gevarenverzekering 
op basis van nieuwwaarde is de 
meest ruime. 
Behalve van de financiële 
armslag van uw vereniging, 
hangt de keuze ook af van het 
acceptatiebeleid van de 
verzekeringsmaatschappij. Zo 

is het niet altijd mogelijk 
een uitgebreide dekking te 
krijgen wanneer het gebouw op 
een min of meer afgelegen 
plaats staat. 
Bij de vaststelling van het 
verzekerde bedrag bij de 
opstalverzekering wordt 
uitgegaan van de 
herbouwwaarde. Wanneer bij de 
inventarisverzekering gekozen 
is voor een uitkering op basis 
van vervangingswaarde, is deze 
waarde ook bepalend voor de 
hoogte van het verzekerde 
bedrag. De vervangingswaarde 
is het bedrag dat nodig is 
voor de aanschaf van naar 
soort, kwaliteit, staat en 
ouderdom gelijkwaardige zaken. 

Betreft het een 
inventarisverzekering op basis 
van nieuwwaarde, dan moet het 
verzekerd bedrag hiermee 
overeenstemmen. 
Ten slotte willen we wijzen op 
de mogelijkheid de inventaris 
te verzekeren deels op basis 
van nieuwwaarde en deels op 
basis van vervangingswaarde. 

Let op onderverzekering! 
Belangrijk is dat het 
verzekerde bedrag voldoende 
hoog is. Want is dat niet het 
geval, dan wordt een eventuele 
vergoeding naar evenredigheid 
uitgekeerd . Een voorbeeld ter 
verduidelijking. 
Stel, de inventaris van het 
verenigingsgebouw 
vertegenwoordigt een bedrag 
van 
f 120.000,-. Het verzekerde 
bedrag dat vermeld staat op de 
polis is f 80.000,-. Uw 
vereniging is dus voor f 
40.000,- onderverzekerd. Door 
een klein binnenbrandje 
ontstaat er een schade van f 
9.000,-. De verzekering 
betaalt dan slechts 8/12 -x f 

·9 : 000,- = f 6.000,- uit. De 
overige f 3.000,- moet uit de 
verenigingskas worden betaald. 
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Huurdersbelang 
Heeft de vereniging voor haar 
activiteiten een ruimte 
gehuurd, dan hoeft de 
vereniging geen 
opstalverzekering te sluiten; 
het risico van schade aan het 
gebouw is dan voor rekening 
van de eigenaar. 
Extra voorzieningen en 
verbeteringen die door de 
huurder zijn aangebracht, 
moeten echter op de 
inventarisverzekering worden 
meeverzekerd. Denk daarbij aan 
keukenblokken, bar, 
afscheidingen etc. We spreken 
hier van huurdersbelang. Onder 
huurdersbelang verstaan we 
bepaalde verbeteringen in een 
gebouw, die eigenlijk niet tot 
de inboedel behoren, maar tot 
het pand. Schade aan deze 
verbeteringen komt echter wel 
voor rekening van de huurder. 

Eigendommen van leden 
Mits het verzekerde bedrag 
toereikend is, geeft de 
inventarisverzekering ook 
dekking voor spullen van de 
leden die op het moment van de 
schade in het 
verenigingsgebouw aanwezig 
zijn. 

Eigendommen van de vereniging, 
elders. ondergebracht 
De inJ~ntarisverzek~ring dekt 
ook ~chade aan eigendommeri van 
de v~reniging die (tijdelijk) 
elders zijn ondergebracht, 
mits er uiteraard sprake is 
van een gedekt evenement. Denk 
daarbij aan de kas die 's 
avonds door een van de leden 
wordt meegenomen of aan de 
computer van de vereniging die 
bij de secretaris thuis staat. 
Het is zelfs vaak toe te 
juichen dat voor dieven 
aantrekkelijke spullen mee 
naar huis worden genomen in 
plaats van ze in het 
verenigingsgebouw achter te 
laten. We belanden hier op het 
punt van preventie. 

Preventie 
Bewaking en andere preventieve 
maatregelen kunnen het risico 
van brand en dief stal beperken 
en daarmee het verkrijgen van 
een ruimere dekking 
vergemakkelijken. Maar nog 
belangrijker is dat de 
vereniging zich hiermee een 
hoop ellende kan besparen! Ook 
daarover kan de assurantie
adviseur u uitgebreid informe
ren. 

J. Hensen Interpol is 

NOVIB GAAT ACTIE VOEREN 

In week 43 organiseert de 
NOVIB de actie "Kappen met 
Kappen". De actie bestaat uit 
een nationale collecte, die 
voorafgaand aan en tijdens de 
week wordt ondersteund op 
radio en tv door middel van 
spotjes, informatiefilmpjes en 
een speciale kinderversie van 
VARA's LINGO. De actie heeft 
als thema bescherming van de 
Yanomami-indianen en hun leef
en woongebied. 
De Indianen en het regenwoud 
zijn aan het verdwijnen. De 
houtkap, mijnbouwondernemingen 
en goudzoekers vernietigen 
langzaam maar zeker het 
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Amazonegebied en haar 
oorspronkelijke bewoners. 
Hierdoor wordt het natuurlijk 
evenwicht verstoord, ontstaat 
vervuiling en 
voedselschaarste, maar bovenal 
worden de Yanomami's met 
uitsterven bedreigd. 
De NOVIB probeert hen te 
helpen door middel van 
concrete hulp (zoals bv 
inentingen) en geld. Een 
belangrijke inkomstenbron voor 
dit project is de huis-aan
huis collecte, die op 
landelijke schaal gaat 
plaatsvinden. De NOVIB vraagt 
aan de verenigingen of zij aan 



deze actie mee willen werken. 
Dat kan actief door te 
collecteren, of passief, door 
collectebussen te plaatsen in 

onze tafeltenniscentra. 
Wilt u m~~doen, neem dan 
contact öP met Ria Elshof, 
tel: 049~0-76222. 

AFDELINGSCOMPETITIE NAJAAR 1992 

De afdelingscompetitie 1992-
1993 is ondertussen alweer van 
start gegaan. Om u een indruk 
te geven van het enorme aantal 
teams dat hierin actief is een 
paar getallen. In totaal 
spelen 775 Brabantse teams 
competitie. De onderverdeling 
is als volgt: 
afdeling jongens: 
afdeling meisjes: 
afdeling beginners: 
landelijk jongens: 
landelijk meisjes: 

176 
42 
11 
14 
16 

afdeling dames: 55 
afdeling heren: 402 
landelijk dames: 30 
landelijk heren: 29 
Ten opzichte van de vorige 
competitie zijn er 12 teams 
minder. Het verlies wordt hier 
voornamelijk veroorzaakt door 
de terugloop bij de jongens. 
Bij de senioren is het beeld 
veel gunstiger. Er zijn 33 
teams meer, 27 in de afdeling. 
Met name de toename met 7 
damesteams is verheugend . 

LANDELIJKE COMPETITIE 

Door omstandigheden zijn de 
eindresultaten van de 
Brabantse verenigingen in de 
landelijke competitie niet 
gepubliceerd in de Mixed van 
juni. Dat maken we alsnog 
goed, dus bij deze het 
overzicht. 

DAMES 
eredivisie: Voor Besbo Irene 
was er een derde plaats met 62 
punten. 
le divisie: Het eerste team 
van Hotak 1 68 legde verrassend 
beslag op een tweede plaats 
met 55 punten. Het tweede 
Hotak team werd vijfde met 36 
punten, en dat betekent 
degradatie naar de tweede 
divisie. 
2e divisie: Veldhoven werd 
kampioen met 69 punten en 
promoveert naar de le divisie. 
OKI werd met 54 punten tweede, 
Never Despair met 53 punten 
derde en voor Luto en JCV 
waren er vierde plaatsen met 
resp. 51 en 43 punten. De 
vijfde plaats van Stiphout met 
36 punten betekent degradatie 

naar de derde divisie en ook 
het op de laatste plaats 
geëindigde Belcrum met 29 
punten moet het een divisie 
lager gaan proberen. 
3e divisie: The Back Hands en 
JCV 2 werden kampioe~ met 
resp. 68 en 67 punten. Deze 
teams promoveren naar de 2e 
divisie. Red Star 1 58 werd met 
57 punten tweede. Derde 
plaatsen waren er voor OKI 2 
en Het Markiezaat met resp. 55 
en 49 punten. PJS werd met 44 
punten vierde en Budilia en 
Vice-Versa '51 met 44 en 37 
punten vijfde. De dames van 
ATTC 1 77 werden met 32 punten 
laatste en degraderen naar de 
vferde divisie. 
4e divisie: Unicum met 62 (uit 
8) en Het Markiezaat 2 met 76 
punten waren de Brabantse 
kampioenen. Zij promoveren 
naar de 3e divisie. JCV 3 en 
Belcrum 2 werden tweede met 
resp. 56 en 45 (uit 8) punten. 
Smash 1 70 met 44 uit 8 was 
derde en voor Never Despáir 2 
'en Hotak '68 3 waren er vierde 
plaatsen met 52 en 46 punten. 
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HEREN 
eredivisie: JCV heeft een 
merkwaardige competitie achter 
de rug. Op het nippertje 
plaatsten zij zich niet voor 
de kampioenspoule en gingen 
daarna in de degradatiepoule 
kopje onder. De enige 
Brabantse vereniging op het 
hoogste niveau werd zevende en 
dat betekent degradatie naar 
de le divisie. Het is te hopen 
dat de Vughtse vereniging zich 
hier wel kan handhaven, maar 
moeilijk zal het wel worden. 
Drie van de vier eerste team 
spelers hebben bedankt, nl. 
Jos Verhulst, Harm Nelissen en 
Mario Heeren. Alleen Johna 
Kahn is gebleven. Het eerste 
team zal verder bestaan uit 
John Cardinaals, Jos Hendriks, 
Johan Valk en Martijn Nieuwen
broek. 
le divisie: OKI legde beslag 
op een tweede plaats met 55 
punten. Voor Veldhoven was er 
een vierde plaats met 48 
punten en voor TTCV/Nedlin een 
vijfde met 47 punten. Dat 
laatste betekent voor de 
Veghelse formatie een 
degradatie naar de 2e divisie. 
Een degradatie met een wrange 
bijsmaak, want nadat de 
competitiewedstrijden gespeeld 
waren, moesten SKF en Tempo 
Team 2 nog een inhaalwedstrijd 
spelen. Normaal een makkie 
voor de Amsterdammers, maar 
omdat de hoofdstedelingen geen 
enkele kans meer hadden op de 
titel was de instelling 
waarschijnlijk iets anders dan 
normaal. SKF stond op 
degraderen, maar won die 
inhaalwedstrijd nu verrassend 
met 8-2. TTCV/Nedlin werd 
hiervan dus de dupe. Op dit 
niveau zou zoiets absoluut 
niet voor mogen komen, 
tenminste niet als je in de 
media voor een volwassen sport 
aangezien wilt worden. 
2e divisie: Met 71 punten werd 
TCS kampioen en prOmoveert dus 
naar de le divisie. Besbo 
Irene en Never Despair legden 
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beslag op een vierde plaats 
met resp. 50 en 47 punten. 
Hotak '68 wordt met 30 punten 
uit 9 vijfde en degradeert 
naar de 3e divisie. (De 
laatste wedstrijd tegen 
mededegradant Ver. Spaarbank 
werd niet gespeeld omdat de 
Ver. Spaarbank geen 
representatief team meer op de 
been kon brengen) . 
3e divisie: OTTC/CT Holland en 
OKI 2 werden kampioen met 72 
en 58 punten en promoveren 
naar de 2e divisie. Een derde 
plaats was er voor Veldhoven 2 
met 49 punten en een vierde 
voor Renata met 46 punten. De 
vijfde plaatsen voor Luto (46 
p.) en Belcrum (45 p.) en de 
zesde voor Never Despair 2 (38 
p.) en OKI 3 (33 p.) betekent 
voor deze vier teams 
degradatie naar de 4e divisie. 
4e divisie: Alleen Besbo Irene 
2 weet van de Brabantse 
deelnemers een titel te 
veroveren. Ze promoveren naar 
de 3e divisie met 67 punten. 
Valkenswaard, Bergeijk en The 
Back Hands legden beslag op 
tweede plaatsen met resp. 71, 
62 en 56 punten. JCV 2 werd 
met 56 punten derde en Belcrum 
2 (53 p.), Besbo Irene 3 (50 
p.), OKI 5 (42 p.) en 
TTCV/Nedlin 3 (39 p.) werden 
vierde. De vijfde plaats van 
OKI 4 met 35 punten betekent 
degradatie naar de afdeling. 

MEISJES 
Geen promotie/degradatie 
toestanden bij de jeugd. De 
nieuwe competitie wordt op 
sterkte opnieuw ingedeeld. 
A-klasse: Besbo Irene werd met 
70 punten kampioen. 
B-klasse: Een en Twintig en 
Vice-Versa '51 werden tweede 
met resp. 56 en 61 punten. Het 
tweede team van Vice-Versa' 51 
en Unicum werden derde met 53 
en 48 punten. Voor Stiphout 
was er met 41 punten een 
vierde plaats, voor Never 
Despair met 46 punten een 
vijfde plaats en Veldhoven 
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werd met 35 punten zesde. 
C-klasse: Never Despair 2 werd 
met 43 (uit 8) tweede. Derde 
plaatsen waren er voor Besbo 
Irene 2 (55 p.), Veldhoven 2 
(54 p.) en ATTC '77 (42 p. uit 
8). Bergeijk werd met 48 
punten vierde en TTCV/Nedlin 
met 42 punten vijfde. 

JONGENS 
A-klasse: OKI werd met 63 
punten net geen kampioen. Ze 
kwamen slechts een set tekort 
om De Torenstad van de titel 
af te houden. 
B-klasse: Het Markiezaat werd 
met 72 punten kampioen. 
Budilia legde met 65 punten 
beslag op een tweede plaats en 
voor The Back Hands met 59 en 
Veldhoven met 51 punten waren 
er derde plaatsen. Never 
Despair werd met 27 punten 
zesde. 
C-klasse: Waalwijk, Besbo 
Irene en TTCV/Nedlin werden 
kampioen met resp. 82, 77 en 
61 punten. Voor Budilia 2 en 
Veldhoven 2 waren er met 67 en 
66 punten tweede plaatsen. 
Belcrum, Kadans en Elshout 
werden vierde met resp. 49, 46 
en 43 punten. 

In de najaarscompetitie zullen 
de volgende Brabantse teams 
actief zijn in de landelijke 
competitie: 
meisjes 
A: Besbo Irene 1 
B: Vice Versa '51 1 en 2, 
Stiphout, Belcrum en Veldhoven 
C: Vice Versa '51 3, Besbo 
Irene 2, Het Markiezaat 1, 
Tios '67 1, Bergeijk 1 en 2, 
Veldhoven 2, Never Despair 1 
en TTCV/Nedlin 1 

jongens 
A: Budilia 1 
B: OKI 1, Veldhoven 1, 
Waalwijk 1, Backhands 1 en 
Besbo Irene 1 
C: Never Despair 1, OKI 2, 
Budilia 2, JCV l, Tios '67 l, 
Belcrum 1, TCS 1 en Hotak 1 68 
1 
dames 
erediv.: Besbo Irene 1 
le div.: Hotak 1 68 1 en 
Veldhoven 1 
2e div.: JCV 1 en 2, Luto l, 
Stiphout 1, Never Despair l, 
OKI 1, Veldhoven 2 en 
Backhands 1 
3e div.: Unicum 1, Budilia 1, 
Het Markiezaat 1 en 2, Hotak 
1 68 2, Red Star '58 1, Vice 
Versa '51 1, PJS 1 en Belcrum 
1 
4e div.: Unicum 2, Stiphout 2, 
Smash '70 1, ATTC '77 1 en 2, 
Vice Versa '51 2, Een en 
Twintig 1, .Never Despair 2, 
Red Star '58 2 en Will van 
Zoelen 1 

heren 
le div.: 
Veldhoven 1, JCV 1, TCS 1 
TTCV/Nedlin 1 en OKI 1 
2e div.: 
Never Despair 1, OTTC/CT 
Holland 1, Besbo Irene 1 en 
OKI 2 
3e div.: 
Renata 1, Hotak 1 68 1, Besbo 
Irene 2, Veldhoven 2 en 
TTCV/Nedlin 2 
4e div. : 
Luto 1, v Liempd Ass 1, Never 
Despair 2 en 3, OKI 3 en 4, 
Besbo Irene 3, Belcrum 1 en 2, 
Valkenswaard 1, Bergeijk 1, 
Hotak '68 2, JCV 2, 
TTCV/Nedlin 3 en Backhands 1 

AFDELINGSBEKERCOMPETITIE KWAM LAAT OP GANG 

De bekerkompetitie van de 
afdeling Brabant kende 
gedurende het seizoen 1991-
1992 haar strubbelingen. 
Oorzaak: het aantal aangemelde 

teams bij zowel de jeugd als 
de senioren bleef drastisch 
achter bij andere jaren. Zelfs 
. u 
zozeer, dat van een 
interessante bekerkompetitie 
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totaal géén sprake kon z1Jn. 
Dit noopte de Commissie 
Toernooien en Wedstrijden het 
al jaren gehanteerde systeem 
te wijzigen. Deze wijziging 
betekende bij de senioren dat 
de licentie-klassen werden 
vervangen door de kompetitie 
klassen, waarbij de eerste- en 
tweede klasse werden samen
gevoegd. De afzonderlijke 
dames- en gemengde klassen 
kwamen in haar geheel te 
vervallen. De dames mochten 
inschrijven bij de heren, al 
dan niet met gemengde teams. 
De landelijk spelende 
herenteams konden in deze 
nieuwe opzet niet meer 
deelnemen. Voor deze teams is 
er reeds een landelijke 
bekerkompetitie. Bij de jeugd 
werden de vier leeftijds
categorie-klassen losgelaten. 
Ook werd er geen onderscheid 
meer gemaakt tussen jongens en 
meisjes. Hiervoor in de plaats 
kwamen twee klassen: 
- klasse 1: waarin jongens 
junioren, aspiranten en 
meisjes junioren mochten 
uitkomen; 
- klasse 2: voor jongens 
pupillen, welpen en meisjes 
aspiranten, pupillen en 
welpen. 
Een en ander betekende dat de 
bekerkompetitie van het 
afgelopen seizoen pas vrij 
laat op gang kwam. 
Op zondag 16 februari startte 
de jeugd in diverse speelzalen 
voor hun eerste ronde, gevolgd 
door een tweede ronde op 29 
maart. Uiteindelijk bleven er 
per k l asse vier teams over 
voor de finales. 
De senioren konden eerst ná 18 
februari in actie komen. Dit 
wil zeggen de teams van de 
eerste/tweede klasse tot en 
met de vijfde klasse. Zij 
speelden hun wedstrijden op 
doordeweekse avonden in drie-, 
vier- en vijfkampen voor vier 
plaatsen in de finales. Voor 
de zesde- en zevende klasse 
hadden zich in totaal vier(!) 
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teams per klasse aangemeld. 
Zij "plaatsten" zich 
rechtstreeks voor de finales. 
De finales van de 
bekerkompetitie werden voor 
zowel de jeugd als de senioren 
gehouden op zondag 21 juni 
j.l. in de accommodatie van de 
vereniging Besbo/Irene te 
Tilburg. 
Om 10.00 uur werd aangevangen 
op 16 tafels en dat duurde zo 
tot circa 16.00 uur. De 
prijsuitreiking vond meteen na 
afloop plaats, waarna zij heen 
gingen over de brabantse 
wegen, want . ..... 's avonds 
was het weer het Europees 
kampioenschap voetbal dat 
wachtte. 
Onderstaand kunt u nog eens 
rustig alles de revue laten 
passeren. 

FINALES, JEUGD 
klasse 1: 
Son en Breugel 1-Bergeijk 1 
4-1; Son en Breugel 1-Elshout 
1 1-4; Elshout 1 - Bergeijk 1 
5-0 

1. Elshout 1 
2. Son en Breugel 1 
3. Bergeijk 1 

klasse 2: 
Bergeijk 2- Bergeijk 1 1-4; 
Belcrum 2- Red Star'58 1 5-0; 
Bergeijk 2 - Red Star'58 1 4-
1; Belcrum 2 - Bergeijk 1 1-4; 
Bergeijk 2 - Belcrum 2 2-3; 
Red Star'58 1- Bergeijk 1 2-3 

1. Bergeijk 1 
2. Belcrum 2 
3. Bergeijk 2 
4. Red Star '58 1 

FINALES, SENIOREN 
1/2de klasse: 
Luto 1 - Unicum 2 4-1; Jeep 1 
- Ottc/CT Holland 1 3-2; Luto 
1 - Ottc/CT Holland 1 3-2; 
Jeep 1 - Unicum 2 5-0; Luto 1 
- Jeep 1 1-3; Ottc/CT Holland 
1 - Unicum 2 5-0 

1. J.e.e.p. 1 
2. Luto 1 
3. Ottc/CT Holland 1 
4. Unicum 2 



3de klasse: 
Luto 1- Kadans 1 2-3; 
Besbo/Irene 1 - Unicum 1 
4-1; Luto 1- Unic~fu 1 2-3; 
Besbo/Irene 1 - Kadans 1 4-1; 
Luto 1 - Besbo/Irene 1 1-4; 
Unicum 1 - Kadans 1 5-0 

1. Besbo/Irene 1 
2. Unicum 1 
3. Kadans 1 
4. Luto 1 

4e klasse: 
Vice-Versa'51 1 - Vice
Versa151 2 5-0;Vice-Versa'51 1 
- Unicum 2 4-1; Unicum 2 -
Vice-Versa'51 2 2-3 

1 Vice-Versa'51 1 
2 Vice-Versa'51 2 
3 Unicum 2 

5de klasse: 
Bsm 1 - Bsm 2 3-2;Attv '71 1 
- Besbo/Irene 1 3-2; Bsm 1 -
Besbo/Irene 1 3-2; Attv '71 1 

- Bsm 2 4-1; Bsm 1- Attv '71 
1 1-4; Besbo/Irene 1 - Bsm 2 

2-3 

1. Attv '71 1 
2. Bsm 1 
3. Bsm 2 
4. Besbo/Irene 1 

6de klasse: 
Attv '71 1 - Besbo/Irene 2 1-4 

1. Besbo/Irene 2 
2. Attv '71 1 

7de klasse: 
Besbo/Irene 1 - Besbo/Irene 3 

1-4; J.e.e.p. 1 - Besbo/Irene 
2 2-3; Besbo/Irene 1 -
Besbo/Irene 2 5-0; J.e.e.p. 1 

- Besbo/Irene 3 0-5; 
Besbo/Irene 1 - J.e.e.p. 1 
4-1; Besbo/Irene 2 -
Besbo/Irene 3 0-5 

1. Besbo/Irene 3 
2. Besbo/Irene 1 
3. Besbo/Irene 2 
4. J.e.e.p. 1 

Ad Peeters, 
Bekerkompetitieleider. 

NIEUWS IN 'T KORT 

Nog steeds worden er allerlei 
zaken naar het voormalige 
bondsbureau in Roosendaal 
gestuurd. Daarom nogmaals het 
zeer dringende verzoek om alle 
wijzigingen van 
verenigingsgegevens, mutaties 
van leden en de opgaven van 
nieuwe leden op te sturen aan 
Ria Elshof, Plutostraat 17, 
5694 SV Son en Breugel. Tel.: 
04990-76222. 

Onlangs hebben twee nieuwe 
verenigingen zich als lid 
aangemeld van de afdeling 
Brabant. Dat zijn Halosta uit 
Aalst (Gelderland) en The 
White Balls uit Loon op Zand. 
Beide verenigingen zullen in 
de nieuwe kompetitie present 
zijn. 

In de herfstvakantie vindt in 
de provincie Noord-Brabant 
weer de Brabantse Jeugd 
Olympiade plaats. Aan dit 
evenement, een initiatief van 

de Stichting Sportservice 
I Noord-Brabant, zullen naar 

verwachting 6000 jeugd ige 
sporters deelnemen, ~n de 
leeftijd van 10 tot 13 jaar. 
In drie voorronden zullen zij 
strijden op een sportieve 
manier in acht takken van 
sport, waaronder tafeltennis. 
Door de vakantiespreiding valt 
de herfstvakantie uiteen in 
twee verschillende weken, en 
per gemeente zijn er andere 
data. Vandaar dat de 
voorronden ook gespreid zijn. 
Die zijn op woensdag 21 
oktober in Valkenswaard, op 
woensdag 28 oktober in Dongen 
en op vrijdag 30 oktober in 
Roosendaal. De finales worden 
gehouden op zondag 1 november 
in Tilburg. 

Op 1 november organiseert ttv 
De Mand in Vlijmen het 6e 
Liliane Tafeltennistoernóoi. 
'De totale opbrengst van dit 
toernooi is voor het Liliane 
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Fonds in Vlijmen. Het Liliane 
Fonds probeert gehandicapte 
kinderen in 
ontwikkelingslanden te helpen 
bij het opbouwen van een 
menswaardig bestaan. De 
deelname aan het toernooi is 
open voor rekreanten en 
kompetitiespelers van alle 
niveau's, vanaf 18 jaar. Om de 
onderlinge spelniveau's 
enigszins te compenseren, 
wor~t gespeeld volgens een 
speciaal handicapsysteem. 
Informatie kan ingewonnen 
worden bij Bert van Heerebeek, 
tel. 04108-14414 of bij Thomas 
van der Vlist, tel. 04108-
14254. 

Op zondag 4 oktober 
organiseert ttv Besbo Irene in 
Tilburg voor de lOe maal het 
Internationaal 
Veteranentoernooi, dit in 
samenwerking met de Old Timers 
Club Nederland. Deelname is 
mogelijk voor iedereen die 40 
jaar of ouder is. Er wordt 
gespeeld in leeftijdsgroepen, 
onderverdeeld in sterkte, in 
meerkampvorm. Het 
inschrijfgeld bedraagt f 7,50 
per persoon. Inschrijven kan 
tot 25 september bij Dhr. W. 
Bekker, Blaricumseplein 19, 
2574 SN Den Haag. Voor meer 
informatie of voor 
inschrijfformulieren kunt u 
terecht bij J. Steens, Antonie 
Struijkenstraat 15, 5042 NK 
Tilburg. Tel. 013-684286. 

Tijdens de finales van de 
Nationale Jeugdmeerkampen 
1991/1992 in Malden waren er 
voor twee Brabantse deelnemers 
eerste plaatsen te noteren. 
Zowel Femke Hermus van Hotak 
1 68 uit Hoogerheide bij de 
meisjes aspiranten, als Jörg 
de Cock van OKI uit Eindhoven 
bij de jongens pupillen wonnen 
al hun wedstrijden. De 
resultaten van de overige 
Brabantse finalisten waren: 
meisjes junioren: 
3. Ellen Ras (Veldhoven) 
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meisjes aspiranten: 
1. Femke Hermus (Hotak 1 68) 
8. Karlijn Wenstedt (Besbo 
Irene) 
meisjes pupillen: 
6. Sophie Verhoeven (Waalwijk) 
8. Miranda Matic (Belcrum) 
jongens junioren: 
3. Marco Bottram (Veldhoven) 
6. Erwin van Roovert (OKI) 
7. Peter Maatman {Veldhoven) 
8. Martijn Nieuwenbroek (OKI) 
jongens pupillen: 
1. Jörg de Cock (OKI) 
5. Jules Looymans (Budilia) 
6. Thijs v.d. Steen (Budilia} 
jongens welpen: 
7. Ruud van Weerkom (Bergeijk) 

De Nationale B-meerkampen 1992 
leverden geen Brabantse 
winnaars op. Daniëlle Poels 
van Red Stars Venray en Joost 
Mentink van Docos waren te 
sterk. De resultaten van de 
Brabantse deelnemers: 
dames: 
2. Jolanda Meeus (Hotak 1 68) 
4. Ellen Ras (Veldhoven) 
6. Ellen van der Heijden 
(Luto) 
8. Marianne Timmermans 
(Veldhoven) 
9. Maureen van Weert (JCV) 
heren: 
3. Erwin Andriessen 
(Veldhoven) 
6. Marco Bottram (Veldhoven) 
7. Twan Jansen (Hotak 1 68) 
8. Jeroen van der Wiel (Never 
Despair) 

Onlangs was Cees Hobbelen, 
erelid van de afdeling 
Brabant, 40 jaar lid van de 
NTTB. Het bestuur van ttv Luto 
in Tilburg had een speciale 
bijeenkomst georganiseerd met 
genodigden. Uiteraard was 
afdelingsvoorzitter Raymond 
Gradus met een attentie 
aanwezig en verder ontving 
Cees Hobbelen van ttv Luto een 
beeldje en van de NKS een 
speld. 

De zogenaamde "kick-off" voor 
het seizoen 1992-1993 was 



\~ 

afgelopen maand in Drunen . 
Tijdens deze presentatie van 
de eredivisieverenigingen 
werden ook diverse prijzen 
uitgereikt. De beste spelers 
van het afgelopen seizoen 
werden Paul Haldan en Bettine 
Vriesekoop. Haldan bleef 
Trinko Keen en Danny Heister 
ruim voor en ontving voor de 
derde keer de Bert van der 
Helm-prijs. Bettine Vriesekoop 
volgde bij de dames Mirjam 
Hooman op. Ze had een 
voorsprong van maar liefst 200 
punten op haar rivale. 
Scheidsrechter van het jaar 
werd voor de derde 
achtereenvolgende keer 
Nijmegenaar Arno Kuppen. Bert 
van der Helm werd de 
clubtrainer/coach van het 
jaar. De aanmoedigingsprijs 
ging naar Han Gootzen. Hij 
werd onlangs in het 
hoofdbestuur benoemd met de 
portefeuille PR/sponsoring. 

De NTTB moet op zoek naar een 
nieuwe hoofdsponsor. Drie jaar 
lang was het 
verzekeringsbe drijf Eagle Star 
hoofdsponsor, maar dit bedrijf 
heeft besloten de overeenkomst 
in januari niet meer te 
verlengen. Het Engelse 
moederbedrijf : : wil 
sponsoring voortaan zelf 
centraal gaan behandelen. 

Op 25 oktober 1992 organiseert 
ttv Kluis in Geleen het 15e 
internationaal Waereldsjtad
toernooi. Alle leden uit 
Noord-Brabant kunnen ook 
deelnemen, zowel jeugd als 
senioren. Er wordt gespeeld in 
meerkampen, met daarna een 
winnaars- en een 
verliezerspoule. Inschrijven 
moet voor 5 oktober bij Dhr. 
Peter v.d. Velden, 
Eisenhowerstraat 76, 6135 AD 
Sittard. Tel: 046-529528. 

TTV MTTV '72 uit Mierlo 
organiseert de "Nacht van 
MTTV". De aanvang is 

zaterdagnacht 3 oktober om 
24.00 uur en het duurt tot 
zondagmorgen 7.00 uur . . Het is 

·! een toernooi voor iedereen en 
er wordt gespeeld in 
verschillende klassen in een 
combinatie van meerkamp- en 
afvalsysteem. En na af loop zal 
er gezorgd worden voor een 
stevig ontbijt! 

Stichting Sportservice Noord
Brabant heeft een software
pakket op de markt gebracht 
onder de naam "Sportbase". Het 
is een pakket dat voor de 
sportverenigingen is 
ontwikkeld. Het is uitermate 
veelzijdig, eenvoudig te 
bedienen en bovendien biedt 
het pakket de mogelijkheid 
bestanden over en weer te 
copiëren . Het pakket kost f 
99,-. Daarvoor ontvangt u de 
diskettes met benodigde 
bestanden, alsmede een 
uitgebreide handleiding die 
stap voor stap inleidt in het 
programma. Stichting 
Sportservice Noord-Brabant 
levert bij eventuele problemen 
een permanente nazorg. 
Bestellingen bij Sti~hting 
Sportservice Noord-Brabant, 
Postbus 296, 5050 AG Goirle, 
Tel: 013-350755 

Een aantal jaren geleden heeft 
het Hoofdbestuur besloten een 
vaste contactpersoon uit het 
HB aan te wijzen voor een 
bepaalde afdeling. Voor 
Brabant was dat toen Paul 
Koopman. Door het wisselen van 
de voorzittershamer is er ook 
eèn andere verdeling gemaakt 
binnen het HB. De 
contactpersoon voor Brabant is 
nu het nieuw benoemde HB-lid 
en oud-topspeler Han Gootzen. 

Bij het EK-jeugd in het 
Slowaakse Topolcany waren drie 
Brabantse spelers aanwezig. 
Jörg de Cock kwam uit bij de 
kadetten, Marco Bottram bij de 
junioren en Femke Hermus bij 
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de meisjes junioren. 
Jörg de Cock presteerde 
uitstekend door de laatste 16 
te halen. Daar werd hij 
verslagen door de Rus Smirnov. 
Marco Bottram bracht het tot 
de laatste 32. Hij stuitte in 
de 3e ronde op de Hongaar 
Zoltan Batorfi, de broer van 
Csilla. Femke Hermus was voor 
de landenploeg reserve en in 
het enkelspel kwam ze maar 
twee keer in aktie. Ze won van 

de Zwitserse Fries en werd 
daarna uitgeschakeld doo~ de 
Hongaarse Pinter. 

Begin juni organiseerde het 
Hoofdbestuur van de NKS een 
receptie voor Ton Willems, 
vanwege zijn 25-jarig 
voorzitterschap van de 
afdeling tafeltennis van de 
NKS. Velen kwamen Ton Willems 
feleciteren, waaronder erg 
veel vertegenwoordigers van de 
Brabantse verenigingen. 

AGENDA 

zo 4-10 afdelingsjeugdmeerkampen finale, AIB-licenties 
zo 4-10 le ronde landelijke bekercompetitie 
zo 4-10 int. veteranentoernooi Besbo-Irene in Tilburg 
zo 11-10 nationale A-meerkampen 118 finale, senioren 
zo 11-10 nationale C-meerkampen 118 finale, senioren 
zo 11-10 open Boxelse senioren kampioenschappen 
za 17-10 ranglijst C-toernooi, jeugd 
zo 18-10 ranglijst B-toernooi, jeugd 
zo 25-10 afdelingsjeugdmeerkampen le ronde, CID-licenties 
zo 1-11 afdelingsbekercompetitie jeugd, le ronde, CID-licenties 
zo 1-11 Liliane tafeltennistoernooi in Vlijmen, senioren 
za 7-11 ranglijst C-toernooi, jeugd 
zo 8-11 ranglijst A-toernooi, jeugd 
zo 15-11 nationale A-meerkampen 114 finale, senioren 
zo 15-11 nationale C-meerkampen 114 finale, senioren 
zo 22-11 le ronde afdelings senioren meerkampen 
zo 29-11 nationale jeugdmeerkampen regionale ronde 
zo 6-12 nationale C-meerkampen 112 finale, senioren 
vr 11-12 beslissingswedstrijden afdelingscompetitie 
za 12-12 nederlandse senioren kamp. BIC-licenties in Enschede 
za 12-12 ranglijst C-toernooi, jeugd 
zo 13-12 kwalificatie Ned. sen. kamp. A-licenties in Enschede 
zo 13-12 ranglijst B-toernooi, j~ugd 
za/zo 19/20-12 nederlandse senioren kamp. A-licenties in Zwolle 
za/zo 2/3-1 23e Maaslandteamtoernooi in Oss 
za/zo 9110-1 Back Hands Toernooi in Sint Willebrord 
zalzo 16/17-1 Brabantse kampioenschappen in Roosendaal 

UIT DE CLUBBLADEN 

TTV Kadans heeft een idee om 
leden te werven. Ze 
organiseren een leden en oud
leden toernooi. In het 
clubblad wordt gevraagd de 
oud-leden eens te polsen. Ook 
zullen bestuursleden oud-leden 
persoonlijk benaderen. 
Misschien worden ze na de 
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hernieuwde kennismaking wel 
weer lid van ttv Kadans. 

J.C~V. uit Vught moet op zoek 
naar een nieuwe voorzitter. Op 
de laatste algemene 
ledenvergadering kondigde Jac 
Reutelingsperger zijn vertrek 
aan per 1 januari. Jac 



Reutelingsperger is ruim 12 
jaar voorzitter van J.C.V. Hij 
vindt dan ook dat het tijd 
wordt de scepter aan een ander 
over te dragen. Bovendien 
heeft hij steeds meer ~oeite 
om de functie te combineren 
met zijn drukke werkzaamheden. 

In "Service", het clubblad van 
ttv Tanaka uit Etten-Leur, 
maakt Toffe Thomas de balans 
op van het afgelopen seizoen. 
Positief is de ledenwinst, de 
aktiviteitencommissie die goed 
werkt levert en het financiële 
plaatje. Negatief waren de 
drie inbraken met grof 
vandalisme en de vele ruiten 
die kapot gegooid worden. Je 
vraagt je af wat je daar als 
vereniging tegen kunt doen. 

In "Kluts" van ttv Stiphout 
uit Helmond troffen we een 
uitgebreid verslag aan van het 
trainingskamp in Heerlen. Het 
trainingskamp werd 
georganiseerd door ttv Heerlen 
en drie Stiphoutleden waren er 
als deelnemer, twe~ als 
trainer en één als slaapwacht. 
Na het lezen van het verslag 
zullen er volgend jaar wel 
meer mee doen. 

Op de algemene 
ledenvergadering van ttv Hotak 
1 68 uit Hoogerheide is een 
nieuw huishoudelijk reglement 
voor het bestuur aangenomen. 
Een tip voor andere 
verenigingen om eens te kijken 
naar hun huishoudelijk 
reglement. Klopt het allemaal 
nog wel? Zoniet, pas het dan 
eens aan . 

In "Dropshotje", het clubblad 
van ttv T.C.S. uit Steenbergen 
reageert Paul Kil op het 
commentaar dat er op het 
vorige nummer was. Er stond 
teveel over het eerste 
herenteam en te weinlg over de 
jeugd en de recreanten. De 
schrijver van het hele 
clubblad is ook nog 

voorzitter, ~enningmeester, 
trainer en coach 'van het 
eèrste herenteam. Op verzoeken 
om hulp wordt niet gereageerd. 
Dat één man binnen een 
vereniging zoveel taken kan 
vervullen is al uniek, maar 
Paul Kil is ook nog eens 
actief bij het maken van de 
competitie van de NTTB 
afdeling Brabant. Paul, ik 
hoop dat je binnen TCS wat 
mensen vindt die je bij het 
een en ander willen helpen. 

Bij de laatste 
ledenvergadering van ttv Tios 
'67 uit Tilburg heeft Chris 
van Dijk afscheid genomen van 
het bestuur waar hij 11 jaar 
penningmeester was. Hij 
kondigde zijn vertrek al drie 
jaar geleden aan. Zoals bekend 
blijft Chris actief als 
penningmeester, maar nu bij de 
afdeling Brabant. Ik hoop dat 
hij ook dat minimaal 11 jaar 
volhoudt. 

Uit St. Annaland ontving de 
redaktie voor het eerst het 
clubblad "De Schuuver" van ttv 
Smash 1 76, een Zeeuwse 
vereniging op het eilend 
Tholen die aangesloten is bij 
de afdeling Brabant. Het blad 
bevat behalve clubnieuws ook 
algemene tafeltennisnieuwtjes 
en foto's. De animo om 
bijdragen te leveren voor dit 
blad is goed, want het is het 
dikste clubblad sinds het 
ontstaan en dat is alweer 10 
jaar geleden. 

Ook "Irene Sirene" van ttv 
Besbo Irene uit Tilburg kwam 
met het dikste clubblad uit de 
verenigingsgeschiedenis, nl. 
76 pagina's. In dit blad 
stukjes van Heidy de Haas en 
Esther Tanck die na de 
problemen rond het eerste 
damesteam van Besbo Irene 
afscheid genomen hebben van de 
Tilburgse vereniging. All~en 
Guus Hendriks is gebleven en 
~amen met Mariëlle van Gooi en 
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Hannie de Koning moet ze 
proberen in de eredivisie te 
blijven. 

Het bestuur van TTCV/Nedlin 
uit Veghel heeft de afgelopen 
maanden veel tijd en aandacht 
besteed aan het onderzoek 
rondom de nieuwe accommodatie. 
Daarbij hoort ook een goede 
relatie met sponsors en andere 
instanties die kunnen 
bijdragen aan dit belangrijke 
onderdeel van de TTCV
toekomst. 

Een aantal leden van TTV Het 
Markiezaat uit Bergen op Zoom 
heeft in de vakantie 
deelgenomen aan een wekelijkse 
conditietraining. Die zullen 
dus wel goed aan de competitie 
begonnen zijn. 

TTVE uit Elshout heeft 
deelgenomen aan het 
Sportkompas in de 
paasvakantie. In de mei-Mixed 
vroeg de redaktie zich af of 
de paasvakantie een goede keus 
was. Welnu, TTVE vraagt me om 
mee te delen dat het een goede 
keus was, waarvan akte. 
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Wat is ttv Red -star '58 uit 
Goirle voor een vereniging , 
een tafeltennisclub met 
nevenaktiviteiten of een 
omniclub met tafeltennis en 
badminton als gelijkwaardige 
sporten? Het bestuur legt de 
leden twee stellingen voor 
waar ze op mogen reageren. We 
wachten af wat daar uit gaat 
komen. 

Volgens "Lutonieuws" van ttv 
Luto uit Tilburg brengen we 
per dag ruim 11 minuten op het 
toilet door. Tafeltennis is 
volgens het blad een ideaal 
toiletspel. Je kunt je 
reactiesnelheid aanzienlijk 
vergroten als je het balletje 
rond slaat. Het balletje kan 
van alle kanten op je afkomen, 
maar dat kan geen kwaad omdat 
het zo licht is. De proef van 
bekwaamheid waar uiteindelijk 
alles om draait is dat je weet 
te voorkomen dat het balletje 
tussen je benen in de pot 
verdwijnt. Nu begrijp ik 
waarom de wachttijden voor het 
toilet in Tilburg zo hoog 
zijn. 


