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Na de speciale Mixed nu weer een 
gewone. Een duidelijk verschil, 
want een blad maken dat leesbaar 
is voor alle leden van de afdeling 
Brabant is een hele opgave. Nog
maals mijn dank aan Frits van der 
Meulen en Bruno Bennik. Wat treft 
u aan in deze Mixed'? Uit de pers 
hebt u vast wel vernomen dat de 
NTTB moet bezuinigen. U vindt 
hierover meer informatie in dit 
blad. Verder kwam er een stuk bin
nen van de voorzitter van Never 
Despair met daarin uitleg over 
waarom Never Despair niet naar de 
eredivisie wil. Dit als reactie op 
het stuk uit de september-Mixed 
over OKI, dat wel naar de ere-di
vi s i e wil . We hebben OKI uiteraard 
om een reactie gevraagd. Helaas is 
het bestuur van de Eindhovense 
vereniging er niet in geslaagd die 
t ijdig bij de redaktie te krijgen. 
Daar komen we dus in januari op 
terug. 

wil ik de heer Hensen van Interpo
lis hartelijk dank zeggen voor het 
verzorgen van deze serie artike
len. 
Tot slot wil ik u allen prettige 
feestdagen toewensen en veel lees
plezier met deze Mixed tussen de 
kerstkransjes en de oli~bollen. 
Johan Heurter. 

ll 

U vindt ook verslagen van de in
terlands die onlangs in onze pro
vincie z1 Jn gespeeld en van de 
afdelingsontmoeting die weer een 
jaarlijks terugkerend gebeuren 
gaat worden. Tevens in deze Mixed 
het laatste deel van de serie 'Een 
verzekerd voortbestaan'. Bij deze 
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-1-



r~---------------------------~---7---------- -- - --------------- ------------~------------------, 
I . . · . .l 

l BEZUINIGINGEN . ... : 
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Na het kabinet, dat fors moet be
zuinigen in 1993, is nu ook de 
NTTB aan de beurt. Het mes moet 
fors in de uitgaven. In totaal 
moet er f 453. 000 bezuinigd wor
den. Hoe is deze situatie ont
staan? 
Allereerst heeft hoofdsponsor Eag
le Star laten weten dat ze de o
vereenkomst niet zal continueren. 
Verder zal er minder subsidie bin
nenkomen en de stagnerende leden
groei zorgt voor minder contribu
tie-inkomsten. Dus te bezuinigen 
als gevolg van: 
* minder sponsorinkomsten 

f 327.000 
* minder subsidie op topsport 

f 59.000 
*minder contributie f_67.000 

f 453.000 

Het hoofdbestuur heeft tijdens de 
bondsraadsvergadering van 21 no
vember de steun gekregen om de 
volgende bezuinigingen door te 
voeren: 
* topsport 
* personeel 
* overige maatregelen 

f 142.000 
f 94.000 
f 127.000 
f 363.000 

Om dit voor elkaar te krijgen is 
topsport-coördinator Wim van Haas
teren al ontslag aangezegd. Verder 
zal de contributie met ongeveer 
een gulden verhoogd worden. 
De attente lezer zal snel uit kun
nen rekenen dat er dan nog een gat 
van f 90.000 is. Er wordt gepro
beerd , een sponsorpool te vormen 
voor ,;' dit bedrag. Mocht dl t niet 
lukk~n dan moet de topsport nog 
extra inleveren. 
Verwacht was dat bondscoach Jan 
Vlieg eens flink uit zou pakken 
tegen de. aanwezigen . Zijn retirade 
bleef' echter uit. Accepteert de 
Groninger dat hij f 142.000 of 
misschien zelfs f 232.000 in moet 
leveren (van de f 700.000 die hem 
ter beschikking stonden} of is hij 
allang blij dat niet het hele be
drag van Eagle Star op zijn budget 
verhaald is. Want drie jaar gele-

den, na allerlei dreigementen van 
Jan Vlieg, heeft de sektie ' top
sport heel wat geld naar zich toe 
weten te trekken. Nu, in een tijd 
waarin het economisch wat minder 
gaat, staan de sponsors niet meer 
in de rij. Om nu de leden op te 
laten draaien voor de gemiste 
sponsoropbrengsten om zodoende 
Vriesekoop, Hooman, Haldan en con
sorten te laten sporten, zal aan 
de basis niet begrepen worden. 
Voor het doorsnee NTTB-lid is ta
feltennis een leuke ontspannende 
bezigheid en competitie wordt met 
name gespeeld voor de gezellig
heid. Wanneer een paar goede spe
lers en speelsters, die voor het 
merendeel in het buitenland compe
titie spelen, een leuk toernooi 
willen afwerken in Italië, Polen 
of China, moet dat dan betaald 
worden door de recreant? Diezelfde 
recreant, die we allemaal zo graag 
als lid van de NTTB willen begroe
ten? En zijn geld is alleen maar 
nodig om een paar personen op ni
veau bezig te laten zijn? Op die 
manier lukt het nooit om alle ver
enigingen zover te krijgen dat ze 
alle leden opgeven. 

-2-

Topsport is leuk, topsporf is be
langrijk voor een sport, topsport 
geeft de sport een zekere uitstra
ling, maar topsport mag nooit ten 
koste gaan van de rest. Daarom mag 
de sekt ie topsport op dit moment 
beslist niet mopperen met het bud
get wat ze ter beschikking heeft. 

Johan Heurter. 

• 
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Behalve de begroting voor 1993, 
zie het artikel 'bezuinigen' , die 
door de afdeling Brabant accoord 
werd bevonden, stonden er nog meer 
agendapunten op het programma. Het 
beleidsplan moest besproken wor
den. Onze afdeling vindt de teneur 
van het beleidsplan goed. Er komt 
meer aandacht voor de verenigingen 
en de afdelingen en minder voor de 
topsport. Raymond Gradus heeft 
gevraagd o~ er op korte termijn 
concrete aktieplannen komen en er 
is toegezegd dat dat op diverse 
deelterreinen zal gebeuren. 

Er is ook lang gesproken over re
glementsherziening. Een commissie 
onder leiding van Ron Adriaans is 
daar druk mee bezig. De &fdeling · 
Brabant heeft gevraagd om werkbare 
reglementen. 
Tijdens de rondvraag heeft de af
deling Brabant aandacht gevraagd 
voor het 1 i jmen van rubbers. In 
Duitsland z1Jn publikaties ver
schenen waaruit blijkt dat bij het 
lijmen van rubbers kankerverwek
kende stoffen vrijkomen. Het 
hoofdbestuur heeft toegezegd aktie 
te zullen ondernemen. 
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1e LUSTRUM TAPTOE-TAFELTENNISEVENEMENT 

Zoals bij de meeste lezers van 
MIXED wel bekend zal zijn, vieren 
we dit jaar het eerste lustrum van 
het TTTE. Voor Brabant is het ech
ter reeds de 6e aflevering van dit 
evenement en naar ik hoop ook dit 
jaar weer een groot succes. 
In 1991 namen 33 verenigingen deel 
aan het TTTE en dit jaar zullen 
dit 31 verenigingen zijn, waarbij 
ik moet vaststellen dat er helaas 
verenigingen afhaken, maar geluk
kig hebben zich ook weer vereni
gingen gemeld, die voor het eerst 
meedoen. De deelnemende verenigin
gen in onze afdeling zijn dit 
jaar: 
TTV Attaque (St. Oedenrode), The 
Back Hands (St. Willebrord), TTV 
Bergeyk, Besbo Irene en Luto (Til
burg), TTV Budilia (Budel), TTC 

Deurne, TTV Eenentwintig (Beek en 
Donk), TTV Flash en TTC Oki (Eind
hoven), JCV (Vught), TTV Kadans 
(Best), v.Liempd Ass./TTVS (Schij
ndel), TTV De Mand (Drunen), TTV 
't Markiezaat (Bergen op Zoom), 
MTTV '72 {Mierlo), TTCV Nedlin 
(Veghel) , TTV Net over - 't Netje 
(Heeswijk Dinther), Never Despair 
(Den Bosch), OTTC/CT Holland 
(Oss), TTV Red Star '58 (Hilvaren
beek), TTV de Rots (Boxtel), TTV 
Smash (Geertruidenberg}, TTV Smash 
'73 (Uden), TTV Stiphout, TCS (
Steenbergen), TTV Unicum (Gel
drop), TTV Veldhoven, Vice Versa 
' 51 (Oudenbosch), Vice Versa 1 64 
(Rosmalen) en TTV Waalwijk. 
Zoals jullie zien, zijn de vereni
gingen vrij goed over de afdeling 
verspreid, maar het kan altijd nog 
beter. 
Als er verenigingen zijn die vol
gend jaar willen meedoen, aarzel 
dan niet om mij een keer te bellen 
of ga dit jaar eens kijken bij een 
van de bovengenoemde verenigingen. 
De deelnemende verenigingen wens 
ik mede namens de landelijke orga
nisatie veel succes. 

Wil Govers 
De Smeelen 59 
6021 VC Budel Tel. 04958-93468. 
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NEVER DESPAIR WIL NIET NAAR DE ERE-DIVISIE 

In de Mixed van september 1992 
trof mij het artikel met de kop 
"TTV OKI wil naar de Ere-divisie". 
Volgens de auteur gaan de ambities 
van OKI echter nog verder dan al -
leen promotie: de club wil bij de 
bovenste vier gaan behoren, met 
als uiteindelijk doel het behalen 
van de landstitel. De club heeft 
daartoe "kanjers" weten te strik
ken, die -aangevuld met twee "ta
lenten"- de OKI-droom zullen moe
ten realiseren. Graag wens ik de 
spelers (ster) van OKI 1, het be
stuur en de gehele vereniging 
daarmee veel succes, en ik meen 
dat van harte. 

Met ruim 40 tafeltennis-jaren ach
ter de rug, ben ik overigens zo 
vrij bij dat mogelijke "succes" 
vraagtekens te plaatsen. Ik vraag 
me namelijk af wat OKI met dit 
streven beoogt, en of hiermede aan 
de vereniging wel een dienst wordt 
bewezen. Ik heb daar mijn twijfels 

· over. Uit het -nabije- verleden 
zijn immers diverse namen van ver
enigingen te noemen die, ook met 
veel ambities, het uiteindelijk 
niet gehaald hebben. Het beleid 
van ,de club is in die gevallen ook 
te veel gericht op de prestaties 
van het 1e team, vaak met verwaar
lozing van de overige teams. M.i. 
kost de aankoop van dit soort spe
lers ook de nodige guldens die, 
helaas voor onze sport, niet uit 
recettes komen, maar afkomstig 
moeten zijn van een sponsor. Als 
je vereniging geheel of voor een 
groot deel van een sponsor afhan
kelijk wordt, dan is het lot van 
je club in handen van de finan
cier. Dit kan soms enige jaren 
goed gaan, maar op een gegeven 
moment haakt hij af: de gevolgen 
voor de club kunnen dan desastreus 
zijn. 

Wat is, volgens m1J, het doel van 
een tateltennisclub. De vereniging 
zal ruimte/mogelijkheden moeten 
bieden voor veel mensen, jong en 
oud, om de tafeltennissport te 
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beoefenen, zowel prestatief als 
recreatief'. Om dat allemaal goed 
georganiseerd te krijgen zijn veel 
vrijwilligers nodig, en in een 
goede club zijn die gelukkig nog 
wel te vinden. Ga je echter als 
vereniging je sporters "betalen", 
dan vrees ik dat bij veel vrijwil
ligers de ambitie verdwijnt om 
gratis diensten te blijven aanbie
den. 

M.i. is tafeltennis in de Ere-di
visie een zaak voor stichtingen, 
die tot doel hebben om de naam van 
hun sponsor uit te dragen middels 
de tafeltennissport. Daarbij is 
sprake van een te leveren publici
teits-product, waarvoor de stich
ting enkele mensen in dienst 
heeft. Koppeling van een dergelijk 
product aan een tafeltennisvereni
ging met een brede doelstelling is 
m.i. geen haalbare kaart. 

Als voorzitter van Never Despair, 
die dit stukje overigens op eigen 
titel schrijft, weet ik dat ons 
streven -binnen de gegeven omstan
digheden, en met eigen mensen
gericht i3 op een plaats in de 1 e 
divisie, zowel bij de dames als 
bij de heren. Gelet hierop ben ik 
dit artikel begonnen met boven
staande kop. 

Natuurlijk is het niet m1Jn bedoe
ling om het beleid van OKI te be
kritiseren. Wel zou het interes
sant zijn, wellicht ook voor ande
re clubbestuurders, als OKI op dit 
artikeltje zou willen reageren. 
Misschien blijkt daar dan uit dat 
ik tout zit met mijn conclusies, 
en · bekeert een OKI-reactie m1J 
daarna tot een gecorrigeerde stel
ling: "Never Despair wil ook -
graag- naar de Ere-divisie". Voor
lopig onderschrijf' ik die stelling 
niet . 

Hans van der Bruggen, 
voorzitter Never Despair. 
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Hallo puzzelvrienden! 

In de vorige Mixed stond een weg
streeppuzzel. Door deze puzzel op 
te lossen en de goede oplossing in 
te sturen kon je leuke prijzen 
winnen. We hebben 3 prijzen, waar
van er een is voor de origineel
ste/leukste inzending. 

De puzzel was volgens ons niet al 
te moeilijk, maar je moest wel 
even nadenken. 
Hier volgt de goede oplossing: 
* De achternaam van een bekende 
Nederlandse tafeltennisster. 
Vriesekoop. 
* Hoe noem je de ruimte tussen de 
rubbers van het batje? Sandwich. 
* Een balsport. Tafeltennis. 
* Geef een ander woord voor wed
strijd. Match. 
* Wie is de hoofdredacteur van de 
Mixed? Johan Heurter. 
* De helft van een wereldberoemd 
tafeltennisduo. Purcart. 
* Kleur van een rubber verplicht 
door de N. T. T.B. Rood. 
* Hoe heet het maandblad van de 
N. T.î.B. afdeling Brabant? Mixed. 
* Uit welke plaats komen de ver
enigingen Luto, Besbo/!rene en 
Tios? Tilburg. 
* Wat is de afkorting van tafel
tennisvereniging Elshout? TTVE 
* Waardoor worden twee taf el ten
nishelften gescheiden? Net. 
* De andere helft van een wereld
beroemd tafeltennisduo. Secretin. 
* De afkorting van de Nederlandse 
tafeltennisbond. N.T.T .B. 
* Welke vereniging organiseert de 
brabantse kampioenschappen? 
Markiezaat. 
* Een bekende nederlandse tafel
tennisser. Paul Haldan. 
* Hoe noem je een reeks wedstrij
den om het kampioenschap? Compe
titie . 
* Kleur van een rubber verplicht 
door de N.T.T . B. Zwart. 
* Noem een tafeltennisver eniging 
uit Roosendaal. Sios. 
* Hoe heet het materiaal waarvan 
het balletje gemaakt is? Cellu
loid. 

* Hoe noemt men tafeltennis ook 
weleens in de volksmond? Ping 
Pong. 
* Geef een ander woord voor op
slag. Service. 
* Noem een tafeltennisvereniging 
uit Eindhoven. Oki. 
* Hoe heet de tafeltennisvereni
ging uit Dongen? BSM. 

Dit waren de juiste antwoorden. -
Als je deze antwoorden gevonden 
had en je streepte ze weg in het 
diagram, dan hield je over als 
juiste oplossing: 

DE MIXED HET BONDSBLAD VAN DE 
AFDELING BRABANT. 

Uit de goede inzendingen (foute 
waren er maar enkele) hebben we de 
volgende prijswinnaars getrokken: 

* Eerste prijs: Ralph Wens, Spui
laan 330, 4731 NP Oudenbosch. 
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11 jaar. Lid van t.t. v. Vice -
Versa '51. 

* Tweede prijs: Anja van Riel, 
Kastanjestraat 5, 5143 CZ 
Waalwijk. 14 jaar. Lid van t.t.v . 
Waalwijk. 

* Origineelste inzending: Floor 
Tebbe, Jacob Catssingel 109, 

4819 HB Breda. 12 jaar. Lid van 
t . t.v. Belcrum. 

Alle prijswinnaars van harte pro
f'iciat gewenst en jullie krijgen 
persoonlijk bericht thuis. 

Frits van der Heulen 
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In de uitgifte en de vonn van een 
lidmaatschapskaart en een licen
tiepas gaan in de toekomst veran
deringen optreden. 
Jaren geleden had een 1 id van de 
NTTB één lidmaatschapskaart. Was 
men in het bezit van zulk een 
kaart, dan was men gerechtigd deel 
te nemen zowel aan de kompeti tie 
als aan toernooien. 
Op deze kaart stond o.a. de klasse 
waarin men speelde in de kompeti
tie en op toernooien. Een toer
nooiklasse die in de meeste geval
len gelijk was aan de kompetitie
klasse. 
Later werd de registratie voor het 
spelen in de kompetitie en het 
deelnemen aan toernooien betref
fende de registratie losgekoppeld 
van elkaar. Voor het deelnemen aan 
toernooien kreeg men een toernooi
licentie. Voor dames werden deze 
ingedeeld in een A t/m F, en voor 
de heren in een A t/m H licentie. 
Een administratieve verwerking die 
practisch in elke afdeling handma
tig wordt gedaan. 
In een periode van automatisering 
is het begrijpelijk dat ook bij de 
verstrekking van een lidmaat
schapskaart en een licentiepas 
hiernaar gekeken wordt. 
Het is dan ook de bedoeling dat 
alle NTTB-leden in de toekomst een 
stamkaart en een jaarkaart krij
gen. Op de stamkaart staan dan de 
vaste gegevens, zoals bondsnummer, 
naam, geboorte datum en geslacht. 
Bovendi en zal er op de stamkaart 
een pasfoto geplakt moeten worden. 
Op de jaarkaart staan, naast enke
le vaste gegevens zoals het bonds
nwnmer en de naam, enkele varia
bele gegevens vermeld. Dit laatste 
heeft o.a. betrekking op kompeti
tiegerechtigd zijn, de licentie en 
de vereniging. 
De spelers(sters) krijgen een der
gelijke kaart voor elke vereniging 
waarvan ZlJ NTTB-lid zijn. De 
jaarkaart dient samen met de stam
kaart als legitimatie voor toer
nooien en kompetitiewedstrijden. 
Met de invoering van bovenstaande 
is reeds gestart met de landelijke 
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seniorenlicenties (A t/m C). 
Voor de overige licenties gaat dit 
in de toekomst gebeuren. Wel ont
vangen de overige NTTB-leden de 
nieuwe stam-/jaarkaart per 1 janu
ari 1993. Op deze kaart staat dan 
nog geen toernooilicentie vermeld. 
Over de wijze van automatiseren 
voor wat betreft de licenties bin
nen onze afdeling zal in de nabije 
toekomst met personen die met de 
uitvoering van het een en ander 
betrokken zijn, nog gesproken moe
ten worden. Het gaat hier met name 
over de verwerking van kompeti tie 
en toernooiresultaten in de leden
administratie. 
Overigens zijn wij als afdeling 
vrijgelaten in de wijze van ver
werking van al deze gegevens. Dit 
mede gezien het feit, dat wij in 
de persoon van Harrie Kuipers, in 
onze afdeling iemand hebben, die 
reeds vele jaren op een meer dan 
voortreffelijke wijze de senioren
licenties verwerkt. 

Aan een gecombineerde kaart zitten 
voordelen. 
-Allereerst zal door de invoèring 
van een uniek bondsnummer (dus 
niet voor elke vereniging een 
apart bondsnwnmer) het vinden van 
kompetitieresultaten eenvoudiger 
worden. Overigens, dl t geldt al
leen voor de A, B en C. l.icenties 
die uitkomen in de landelijke kom
peti tie. Voor wat betreft de . ver
werking van de resultaten vanuit 
de afdelingskompetitie, zal gezien 
de organisatorische opzet in onze 
afdeling, en de verwerking van 
deze resultaten, best eens gekozen 
kunnen gaan worden voor een andere 
verwerkingswijze. 
-Ten tweede, iemand die lid is van 
meerdere verenigingen is automa-

. tisch toernooigerechtigd voor al 
deze verenigingen. 
-Ten derde, zal er op de stamkaart 
een pasfoto aangebracht moeten 
worden. Iets wat de legitimatie 
van spelers(sters) bevordert. 

Misschien ten overvloede melden 
wij dat de oude A, B en C-licen-



tiepassen hun geldigheid hebben 
verloren. 
Voor de overige licenties blijven 
de oude licentiepassen voorlopig 
geldig. Nadere berichtgeving hier
omtrent zal nog volgen. · 
Tevens treft u hierbij aan een 
kopie van een stamkaart en een 
jaarkaart, zoals deze er in de 
komende jaren voor alle NTTB leden 
uit zal gaan zien. 

Mochten er over de licentieauto
matisering of betreffende andere 
'licentieproblematieken voor u nog 
vragen zijn, dan kunt u hierover 
met de senioren licentiefunctiona
ris' (Harrie Kuipers) of met mij 
altijd kontakt opnemen. 

N. v. Erp {CTW afd. Brabant) 

•N'T'TB ' JAARKAART • e~t'llDQJ9 
NEOERLANOSE TAFELTENNISBOND lS':Jc:/93 NEOERLANOSE TAFELTENNISBOND 

Naam : BClVEl\ILJ~h!DER M Naam :BOVENLANDER t1I 

Bondsnummer : 24 70Lf3'3 

Geb. datum : 3·- 13-1;3(;1 

Geslacht : 1.Jroi.tv·i 

DEZE KAART IS STRIKT PERSOONLIJK. 
Op aanvraag tonen bij kompetitie-wedstrijder.. 
toernooien, etc ., in kombina!ie met de jaarkaart. 
Duplikalen zijn op aanvraag verkrijgbaar. 

(paslclo) 
Aileen geldig als 
NTTB-Legilimalie 
indien een goed 

gelijkende pasfoto 
is vastyehech! 

Bondsnummer :2it 70439 
Afd Vereniging 

2 TTV WILL VAN ZOELEN 

Leeft categorie :Sen i a:ir 

Toernooi Licentie :C 

Kompetitie 

gerechtigd 

J',;i, 
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BRABANTSE SENIOREN MEERKAMPEN VOOR A EN B SPELERS (DAMES EN HEREN) IN 
.GEWIJZIGDE VORM. 

Reeds enkele jaren tonen de Bra
bantse spelers(sters) met een A of 
B licentie, op een enkele uitzon
dering na, geen interesse om deel 
te nemen aan de licentie meerkam
pen . 
Ook bij de sluiting van de in
schrijftermijn van het huidige 
seizoen was het niet veel beter en 
zag het er naar uit dat er in de 
top niet eens gespeeld kon worden. 
De C'!W is dan ook bijzonder ver
heugd dat zij er in geslaagd is om 
voor de komende twee seizoenen 
deze meerkampen voor de A en B 
spel.ers(sters) aantrekkelijker te 
maken. Via de vereniging TCS is 
zij er in geslaagd om voor deze 
meerkampen een sponsor te vinden 
die het geldprijzen pakket voor 
haar rekening gaat nemen. 
Het prijzenpakket ziet er dan ook 
alsvolgt uit: 
1e prijs 
2e prijs 
3e prijs 
4e prijs 

F. 100.-
F. 75.-

50.-
25.-

F. 
F. 
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Om deze meerkampen door te laten 
gaan is het wel noodzakelijk dat 
er minimaal 8 inschrijvingen komen 
voor deze topmeerkampen van zowel 
de dames als heren. 
De CTW zal dan ook begin januari 
de verenigingen met A en B spe
lers(sters) de gelegenheid geven 
om alsnog in te schrijven voor 
deze meerkampen. Hiervoor zullen 
via Rond de Tafel mettertijd in
schrijfformulieren naar de vereni
gingen gezonden worden. De spelers 
die reeds ingeschreven hebben hoe
ven niet opnieuw in te schrijven. 
Bovendien bestaat dan nogmaals de 
mogelijkheid om in te schrijven 
voor die licentieklassen die op 22 
november in de 1 e ronde nog niet 
hebben gespeeld. 

Namens de CTW, 

N.v.Erp. 
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Het afdelingsbestuur stelt een paar veranderingen voor in de Regio-inde
ling, dit met name om de Regio Midden-Brabant wat uit te breiden. Met de 
verschillende regio's wordt dit voorstel besproken alvorens een definitief 
besluit valt. 

Regio Eindhoven e.o. 
{24 verenigingen} 
Attaque 
A.T.T.C. '77 
A.T.T.V. '71 
Bergeijk 
De Bron 
Budilia 
Deurne 
Een en Twintig 
Flash 
Fortuna 1 83 
Geenhoven 
Helmond '57 
Kadans 
De Kuub 
De Meppers 
M. T.T. V. '72 
Renata 
Son en Breugel 
Stiphout 
Taveres 
TTC OKI 
Unicum 
Valkenswaard 
Veldhoven 

Regio West~Brabant 
(19 verenigingen) 
The Back Hands 
DIO 
Hotak 168 
Het Markiezaat 
Molen berg 
Nltak 
Prinsenbeek 
Roosendaal 
De Schakel 
Si os 
Smash '70 
Smash '76 
Tanaka 
TCO '78 
TCS 
Tornado 
Vice Versa '51 
Will van Zoelen 
Witak 189 

Regio 's-Hertogenbosch e.o. 
(26 verenigingen) 
Always Fair 
Asio 
Boekel 
G'Effect 
Halosta 
J.C.V. 
JE.E.P 
Kruiskamp '81 
Van Liempd Ass/TTVS 
De Mand 
N.O.N. 
De Netbatters 
Never Despair 
Never Down 
Nuland 
OTTC CT-Holland 
P.J.S. 
Rotac '82 
De Rots 
Smash '73 
De Stuiters 
TTCV/Nedlin 
uvco '71 
Vice Versa Oss 
Vice Versa '64 
De Zwaantjes 

Regio Midden-Brabant 
(15 verenigingen) 
Besbo Irene 
BSM 
Belcrwn 
Breda 
Elshout 
Gagel donk 
Luto 
Rally 
Red Star '58 
SET '89 
Smash 
Tios 1 67 
Victoria 
Waalwijk 
White Balls 
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Ik zit nu in totaal al heel wat 
jaartjes in het tafeltenniscir
cuit, ben er·. w~l eventjes tussen
uit geweest, maar dat was maar 
voor een korte periode. Ik ben nu 
al bij veel, zeg maar gerust héél 
veel tafeltennisverenigingen op 
bezoek geweest en ik kan me dus 
een aardig beeld vormen van de 
tafel- tennispopulatie door de 
jaren heen. 
Een ding is mij en niet alleen mij 
opgevallen en dit werpt dan tevens 
een vraag bij me op die ik erg 
graag wel eens beantwoord zou wil
len zien, namelijk : Wat hebben 
vrouwen en meisjes toch tegen ta
feltennis ? 
Ze moeten er wel iets tegen heb
ben, want deze sport wordt nog 
steeds door het overgrote deel van 
het vrouwvolk gemeden. Bijna bij 
iedere tafeltennisvereniging in de 
regio Brabant {en ik heb onlangs 
vernomen dat het bui ten de regio 
niet anders is} spelen wel 7 tot 
10 keer zoveel mannen als vrouwen 
en dat is voor een sport die nooit 
een typische mannensport is ge
weest een bizar gegeven. Neem nu 
sporten zoals voetbal en rugby. 
Dit zijn door de jaren heen s por
ten geweest waar de damei.3 langs de 
lijn mochten toekijken en hooguit 
het veld mochten betreden in de 
pauze, als cheerleader of zo. Ech
t e mannensporten dus. Het laatste 
decennium heeft daar verandering 
in gebracht en vrouwenvoetbal en -
rugby is sterk in opkomst . Mede 
doordat de steeds verder geëmanci
peerde vrouwenbeweging er een he
ke l aan heeft als iets een echte 
mannensport wordt genoemd, zo'n 
sport waar vrouwen niets te zoeken 
hebben. Andere sporten, zoals b.v. 
hockey 1 softbal, tennis en atle
tiek hebben al geruime tijd de 
belangstelling van het "zwakke" 
geslacht . 
Wat is er dan toch mis met tafel
tennis'? Het is nota bene één van 
de weinige sporten, waarbij vrou
wen geen zwaar nadeel ondervinden 
als ze het tegen mannelijke tegen
standers moeten opnemen. Als kijk-

sport oogt het vrouwentafel tennis 
ook vaak leuker dan dat van de 
mannen. Bovendien beoefent men 
. deze sport overdekt, dus voor da
mes die bang zijn dat ze het koud 
krijgen of dat ze nat worden (zul
ke dames ziet men gelukkig steeds 
minder vaak) is deze sport ideaal. 
Redenen te over dus voor meisjes 
en dames om deze sport massaal te 
gaan beoefenen. 
Maar het schijnt er niet in te 
zitten. De NTTB heeft het in bijna 
elke regio moeilijk nog een vol
waardige damescompetitie in stand 
te houden en daarom al strenge 
maatregelen getroffen door het 
spelen van vrouwen in herenteams 
sterk aan banden te leggen. Bij de 
jeugd zijn meisjes al helemaal 
schaars geworden. Ze worden dan 
ook met dezelfde aandacht en voor
zichtigheid behandeld als betreft 
het hier een uitstervende dier
soort. 
Omdat ik het antwoord niet weet op 
de vraag waarom het tafeltennis 
oninteressant is geworden voor 
meisJes, is het zoeken naar een 
manier om meer meisjes aan het 
tafeltennissen te krijgen bijna 
onbegonnen werk. Misschien moet de 
NTTB een landelijke vrouwentafel
tennispromotieaktie (wat een 
woord) houden onder het motto "Da
mes, doe het met een batje ! ! ! ", 
of zoiets dergelijks. Of misschien 
kan er een land~l i jke enquête ge
houden worden waarom meisjes zich 
tot een bepaalde sport voelen aan
getrokken. 
Dat er iets moet gebeuren staat 
vast, want anders is tafeltennis 
binnen enkele jaren een echte man
nensport. geworden. En dames, jul
lie hebben er toch een hekel aan 
als bepaalde sporten échte mannen
sporten worden genoemd ? 

Toffe Thomas 

AFELTENNIS 
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Vast op het programma van Ta:f'el
tennisvereniging De Mand staat op 
de eerste zondag in november het 
Liliane tafeltennistoernooi. De 
eindverantwoording voor dit toer
nooi ligt bij een commissie, be
staande uit drie leden van deze 
vereniging, die met hulp van ttv 
De Mand, 6 jaar ge 1 eden hiermee 
zijn gestart. 
Als initiatiefnemer zit ik zelf 
uiteraard ook in die commissie, 
samen met Thomas v.d. Vlist en 
Tiny de Wijs. 
Als gezonde sporters voelden WlJ 
ons destijds, het Liliane :fonds 
Vlijmen was nog wat minder bekend, 
al aangesproken door de intentie 
van het :fonds, namelijk individu
eel hulp bieden aan gehandicapten 
in de derde wereld . 
De bedoeling een zo hoog mogelijke 
opbrengst te realiseren, wilden we 
graag combineren met een mogelijk
heid de verschillende spelnivo's 
met elkaar te laten kennis maken . 
Gekozen werd toen voor een inde
ling waarbij, zowel in de A-klasse 
als bij de dames en de rekreanten, 
de verschillende sterkten bij el
kaar in een poule komen. 
Degene met de laagste licentie of 
kwalificatie begint dan altijd met 
enkele punten voorsprong per game. 
Voor de eerste stap betekent dit 3 
punten en voor · elke volgende stap 
2. Een speler met een H licentie 
begint dus met 3 - 0 tegen een 
speler met een G licentie. 
Deze vorm voldoet tot nu uitste
kend, en is dan ook een stimulans 
voor i edereen om ·deel te nemen. 
Dit jaar hadden aanvankelijk 62 
dames en heren zich aangemeld, 
maar zoals bij elk toernooi , wa
ren enkelen op de dag zelf niet 
aanwezig. Gestart werd op zondag 1 
november met 56 s pelers en speel
sters. De deelnemers kwamen van 
diverse verenigingen uit de regio, 
waarbij het opvalt, dat velen van 
hen ook al voor de 6e keer deelmt
men. Toch een bewijs dat het aan
slaat. 
Bij de opening was uiteraard een 
vertegenwoordigster van het Lilia-

ne :fonds ar.nwezig, en vooral in de 
zaal was met vlaggen en :folders de 
opzet en .. het doel duidelijk ge
maakt. 
Verschillende sponsors hadden 
pr1Jzen, en in 'n enkel geval een 
bedrag, beschikbaar gesteld voor 
het goede doel. 
Een bijzondere aktie kwam vanuit 
de leden van T.T.V. JE.E.P. uit 
Vught. 

Deze vereniging was met 17 deelne
mers à :f'. 10, 00 al goed voor een 
royale bijdrage, maar daarnaast 
was een lid nog alle niet deelne
mende leden langs gegaan voor een 
bijdrage. 
In dit geval betekende dit een 
extra bedrag van :f'. 83,00. Een 
initiatief' wat uiteraard navolging 
verdient. 
Het hele tournooi verliep verder 
op een bijzonder sportieve en 
spontane manier. 
Dit is tot nu trouwens elk jaar 
een opvallende ervaring; het is 
bijzonder leuk om als organisatie 
op deze manier te proberen geld 
los te krijgen. En het werkt! 
Vele loten werden gekocht, en de 
broodjes gehaktballen en soep vlo
gen er uit. 
Aan het einde van de dag volgden 
de finalepartijen. 
Bij de dames was de wisseltrofee 
voor Jolanda Schey, bij de heren 
rekreanten voor Ton van Erp, en 
bij de heren A voor Frank Dankers. 
Zij kregen de beker en tro:f'ee uit
gereikt door Cedy Peeters-Weem van 
het Liliane:f'onds. 
Winnaars die dag waren echter 
naast alle deelnemers, WlJ als 
organisatie, maar vooral enkele 
gehandicapten in de derde wereld. 
Aan het Liliane:f'onds kon een be
drag worden overhandigd van 1703 
gulden, hetgeen een nieuw rekord 
betekent. 
Dit schept uiteraard verplichtin
gen voor volgende jaren! 

Bert van Heerebeek 
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·In de reeks van artikelen over de 
risico's die een vereniging loopt, 
hebben we voor u de belangrijkste 
risico's op een rijtje gezet. 
Daarnaast hebben we een aantal 
verzekeringsmogelijkheden bespro
ken. 
Met de risico's die samenhangen 
met ongevallen, aansprakelijkheid, 
vervoer en gebouwen en inventaris 
heeft elke vereniging te maken. 
Daarnaast zijn er nog enkele risi
co's die minder voorkomen. Toch 
moet ook met deze risico's reke
ning worden gehouden. De opsomming 
is wellicht niet compleet. Wij 
raden elk bestuur dan ook aan om 
met enige regelmaat de risico's 
door een verzekeringsdeskundige te 
laten analyseren. U kunt daarvoor 
bijvoorbeeld terecht bij de plaat
selijke Rabobank en andere met 
Interpolis samenwerkende tussen
personen. 

Computers 
Steeds meer verenigingen schaffen 
een computer aan om de ledenadmi
nistratie bij te houden, de stan
den te registreren, publikaties te 
verzorgen etc. Zo'n computer is 
een kostbaar bezit. Bovendien kost 
het heel wat tijd en geld voordat 
een verloren gegaan bestand op
nieuw is opgebouwd. 
Een personal computerverzekering 
dekt de financiële gevolgen van 
schade door brand, ontploffing en 
kortsluiting, diefstal en andere 
calamiteiten . 
Ook de kosten van reconstructie 
van de bes tanden na een gedekte 
schade kan worden meeverzekerd. 

Excursies 
Worden er vanuit de vereniging 
excursies of andere uitstapjes 
georganiseerd, dan is het afslui
ten van een groepsreisverzekering 
aan te bevelen. Deze verzekering 
dekt de kosten als gevolg van een 
ongeval, geneeskundige kosten, 
tandheelkundige kosten, hulpverle
ning, schade aan logiesverblijven 
en aansprakelijkheid (voor zover
niet elders verzekerd). Schade aan 
bagage en reisdocumenten kan apart 
worden bijverzekerd. 

Evenementen 
Bent u bij voorbeeld van plan een 
groot toernooi op te zetten waar 
ook andere clubs bij aanwezig zul
len zijn, informeer dan altijd bij 
uw verzekeringsdeskundige of u 
voldoende verzekerd bent. 

Advies 
Neem het zekere voor het onzekere. 
Stel het verzekeringspakket jaar-
1 i jks in de bestuursvergadering 
aan de orde. En bekijk hoe u het 
risico van schade zoveel mogelijk 
kUnt verkleinen. Het zijn vaak 
simpele maatregelen die preventief 
kunnen werken, maar die, juist 
omdat ze zo voor de hand liggen, 
vaak over het hoofd worden gezien. 

J. Hensen 
Interpolis 
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De Stichting Preventieve Gezond
heid en Beweging heeft een twin
tigtal afzettingen in de aanbie
ding. Ze zijn 2,25 meter lang, 
groen en er staat geen reclame op. 
Ze kosten f 10,- per stuk. Wanneer 
u interesse hebt, kunt u contact 
opnemen met Erik Beaart, Madelief
straat 3, 5262 DB Vught, tel. 073-
570094. 
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Op 3 november heerste er weer een 
gezellige drukte bij Tafeltennis
vereniging Veldhoven. Vanaf 18. 00 
u. vulden zich de tribunes met 
belangstellenden voor een leuke 
partij tafeltennis op hoog nivo. 
In aansluiting op het voorstellen 
van de teams en de scheidsrechters 
aan het publiek en het aanbieden 
van de presentjes, werd door het 
Nederlandse team ook een presentje 
aangeboden aan Frank Boute. Hij 
was op deze avond eregast en nam 
op deze wijze afscheid van de Ne
derlandse selectie, na 34 maal 
voor Nederland te zijn uitgekomen. 
Na het spelen van de volksliederen 
kon het spektakel beginnen. De 
eerste wedstrijd startte Trinko 
Keen tegen Lucjan Blaszczyk. Omdat 
het Trinko aanvankelijk niet zo 
meezat, en hij nogal aan het foe
teren was, sprak een jonge fan uit 
Veldhoven hem tot zijn grote ver
bazing toe met de woorden: "Je 
kunt het wel, als je maar wilt!". 
De wedstrijd werd in 3 games ge
wonnen door Nederland. Dat punt 
was al vast binnen. De tweede par
tij van Gert Kobes tegen Andrzej 
Grubba was gauw beslist in het 
voordeel van Polen. Pas in de der
de partij van Danny Heister tegen 
Piotr Skierski kwam de spanning 
erin. Skierski was zo sportief om 
in de derde game bij een stand van 
19 - 20 de scheidsrechter op een 

netbal attent te maken, terwijl 
dit in zijn nadeel was. De stand 
kwam toch op 20 - 20 en het zenuw
slopend spelletje begon. De partij 
eindigde met 26 - 24 in het voor
deel van Polen. 
In de pauze en tijdens het inspe
len werd het publiek door "de rei
zende kappersband" opgevrolijkt, 
en vol goede moed begon Nederland 
aan het dubbel, dat gewonnen werd 
door het koppel Trinko Keen / Dan
ny Heister. 
De echte klapper van de avond was 
da partij van Andrzej Grubba tegen 
Trinko Keen. Trinko won de 2e game 
nipt met 21-19, maar in de 3e game 
kreeg hij vleugels. Wat niemand 
had verwacht gebeurde. Hij won van 
Grubba. Het publiek was dol-en
thousiast. De stand was 3-2 en de 
sfeer was geweldig. De Polen kwa
men in de volgende partij weer bij 
met 3-3 en het hing dus van Danny 
Heister af of Nederland zou win
nen. Heister kwam niet in zijn 
spel en werd door de jonge 17-ja
rige Pool Blaszczyk weggespeeld. 
Jammer voor Nederland, dat toch 
niet sterk genoeg bleek zonder 
Paul Haldan. Voor het publlek en 
TTV Veldhoven toch een geslaagde 
Interland. 

Thed Fallaux. 
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Tafeltennisvereniging Smash '76 
uit Sint Annaland op het Zeeuwse 
eiland Tholen (ongeveer 20 km van 
Bergen op Zoom) zoekt met . spoed 
een trainer. Van de trainer wordt 
verwacht dat hij training geeft op 
donderdagavond van 19.00 tot 20.30 
uur aan een groep van ongeveer 
twintig personen (jeugd en senio
ren). Het eerste herenteam speelt 
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3e klasse en het eerste jeugdteam 
komt uit in de 3e klasse junioren. 
De groep bestaat uit jonge spe
lers. 
Wanneer u interesse heeft kunt u 
contact opnemen met de secretaris 
Chr. van 't Hof, Raiffeisenstraat 
22, 4697 CG St. Annaland. Tel: 
01665-2887. 



Zondag 1 5 november j 1 stond de 
afdelingsontmoeting voor de jeugd 
op het programma.. Aan deze ontmoe
ting werd deelgenomen door de 
jeugd van de afdelingen Brabant, 
Gelderland, Den Haag en een combi
natie team uit Noord Holland be
staande uit de afdelingen Amster
dam, NHNK en Kennemerland. 
Elke afdeling vaardigde een meis
jes- en een jongensteam af in de 4 
bekende leeftijdsgroepen (junio
ren, aspiranten, pupillen en wel
pen). 
De organisatie was dit jaar in 
handen van de afdeling Amsterdam. 
Sporthal De Struyck te Zaandam was 
een uitstekende accommodatie voor 
deze ontmoeting. 
De Brabantse jeugd heeft zich hier 
van de beste zijde laten zien en 
aangetoond dat het bij de jeugd 
nog steeds een aardig woordje mee
spreekt. 

Brab . -Gelderl. -Den Haag 
Meisjes 
Junioren: 4 - 1 5 - 0 
Aspiranten: 5 - 0 4 - 1 
pupillen: 5 - 0 5 - 0 
Welpen: 5 - 0 3 - 2 
Jongens 
Junioren: 4 - 1 3 - 2 
Aspiranten: 5 - 0 4 - 1 
Pupillen: 5 - 0 4 - 1 
Welpen: 5 - 0 4 - 1 

Zoals u ziet slechts een nederlaag 
en wel van de jongens junioren 
tegen Noord Holland en 23 overwin
nigen. 

De totale uitslag ziet er dan ook 
als volgt uit: 

1 Brabant 
2 Noord Holland 
3 Den Haag 
4 Gelderland 

23 punten 
14 punten 
7 punten 
4 punten. 
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Het was dan ook ondergetekende die 
uit handen van de voorzitter van 
de afdeling Amsterdam, de heer 
B. Tolman, de eerste prijs in ont
vangst mocht nemen. Bovendien was 
er voor de jeugd een herinnering 
aan deze ontmoeting. Na afloop 
konden wij dan ook met de gehele 
ploeg tevreden huiswaarts keren. 
Via deze plaats wil ik naast de 
spelers (sters) voor hun inzet en 
sportieve gedrag ook de 8 begelei
ders bedanken voor het vervoer en 
de begeleiding van de Brabantse 
jeugd op deze dag. 
Al met al was het: 

BRABANT OP ZIJN BHSI 
En hopen dat we het volgende sei
zoen, als de afdeling Den Haag de 
organisatie op zich neemt, weer 
zulk een geslaagde ontmoeting· mo
gen hebben. 

De uitslagen van de wedstrijden 
van de Brabantse teams zien er 
alsvolgt uit: 

-Nrd.Holl. 

4 1 
5 - 0 
5 - 0 
3 - 2 

0 - 5 
3 - 2 
4 - 1 
5 - 0 

Naast de jeugdteams werd er ook 
nog door de bestuurders achter de 
tafeltennistafel gestreden. 
Ook hier was het Brabantse team 
bestaande uit Ria Elshof, Cees van 
Roosendaal en Nico van Erp het 
sterkst. 
Met 3 overwinningen (elk met 3-2) 
werden de Brabantse bestuurders 
eveneens eerste. 

N.v.Erp. 



Tafeltennisverslagen vertonen vaak 
dezelfde structuur: een meer of 
minder uitgebreide beschrijving 
van allerlei ruzies, problemen en 
andere essentiële kenmerken van de 
tafeltennissport, wordt gevolgd 
door een korte vermelding van on
belangrijke details, zoals uitsla
gen en prestaties bijvoorbeeld. Om 
de gevestigde orde binnen de ta
feltennisjournalistiek niet voor 
het hoofd te stoten, heeft ook dit 
stukje over de damesinterland Ne
derland-Hongarije een dergelijke 
opbouw. 

Het nivo van de Hongaren viel te
gen. Er waren wat probleempjes met 
de schoenen van Bettine. 

(Sorry. Helaas valt er verder 
niets negatiefs te melden ... ) 

Wat er wel was, was een gemoti
veerd spelend Nederlands team dat 
de Hongaren liet zien dat je er 
met alleen talent niet komt. Zon
der Miriam, Emily en Melissa te
kort te doen mag wel gezegd worden 
dat vooral Bettine indruk maakte. 
In twee helaas nogal eenzijdige 
parti jen won ze op haar (geleende 
en kleurvaste) sloffen van Toth en 
Batorfi. 

Wat er ook was, was een ruim 300-
man sterk publiek dat op deze voor 
Nederland zo belangrijke wedstrijd 
was afgekomen. Vanwege het ni vo
verschil was de spanning nu niet 
echt 'zinderend', maar gelukkig 
trakteerde Emily de toeschouwers 
op een spannende wedstrijd tegen 
Csilla Batorfi, die ze helaas nipt 
verloor. 

Tenslotte was er de groep mensen 
die op zo'n korte termijn deze 
interland wist rond te krijgen. 
Tientallen mensen van Vice Versa 
'51 hebben op hun eigen manier een 
bijdrage geleverd, of het nu hulp 
bij de openingsceremonie was, as
sistentie bij de kaartverkoop, het 
zoeken naar sponsors, het in- en 
uitruimen van de zaal of een van 
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de talloze andere dingen die ge
daan moesten worden. 

'"' De manier waarop deze interland is 
ver lopen geeft hoop voor de toe-
komst. Een groot team van mensen 
dat de motivatie opbracht een hoop 
werk te verzetten vóór en na de 
wedstrijd, en een kleiner team dat 
dat deed tijdens de wed
strijd ... het resultaat was ernaar. 

Rens Dam 

Oh ja! Die details: 

Bettine Vriesekoop Krisztina 
Toth 21-11 21-13 
Emily Noor - Csilla Batorf i 

11-21 20-22 
Miriam Hooman - Vivien Ello 

21-18 21-18 
Hooman/Muller - Toth/Batorf i 

22-20 21-13 
Bettine Vriesekoop - Csilla Bator-
f i 21-12 21-17 

NEDERLAND - HONGARIJE 4 - 1 
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De damesinterland Nederland-Honga
ri je kende een leuke ouverture. 
Bij het inspelen van Bettine Vrie
sekoop kwam hoofdbeheerder Cees 
Konings van de Oudenbossche sport
hal De Beuk persoonlijk de Neder
landse topspeelster van de tafel 
zetten. Ze moest zelfs de zaal 
uit. Bettine had schoenen aan met 
zwarte noppen en die zijn in Ou
denbosch uit den boze. Ze laten 
zwarte strepen achter op een vloer 
die f 150.000,- gekost heeft. Bet
tine had echter geen andere schoe
nen bij zich. Gelukkig wist Mari
anne Wagemakers voor een nieuw 
paar schoenen te zorgen, zodat 
Bettine toch in aktie kon komen. 

Van 7 t/m 16 mei 1993 wordt in 
Lloret de Mar in Spanje weer het 
Internationale Tafeltennis Toer
nooi georganiseerd. Het komende 
jaar alweer voor de 6e keer. Er 
wordt gespeeld in verschillende 
klassen, zowe,l individueel als ook 
in teamverband. Inschrijven kan 
tot 1 februari of tot het toernooi 
is volgeboekt. Interesse of in
lichtingen z1Jn te krijgen bij 
Thieu van Vroenhoven, tel. 040-
125487. 

Op 1 maart start de NSF met een 
consumentgerichte kortingskaart
aktîe om hiermee verenigingen in 
staat te stellen geld voor hun 
eigen clubkas te verdienen. Het 
werkt als volgt. Op de kortings-

kaart staan 15 coupons van evenzo
veel bedrijven. Drie coupons zijn 
reeds voorbedrukt met drie lande
lijke sponsors. De overige twaalf' 
coupons moeten bedrukt worden met 
lokale sponsors. Die moeten door 
de verenigingen bijeen gezocht 
worden. De kortingskaart moet voor 
f 10,- verkocht worden. De consu
menten kunnen dan tegen inlevering 
van een coupon korting krijgen bij _ 
het bedrijf dat op die coupon ver
meld staat. 
Lijkt u het zinvol voor uw vereni
ging om hieraan deel te nemen, dan 
kunt u zich voor f 24,75 bij de 
NSF aanmelden. Meer informatie 
kunt u krijgen bij de NSF-kor
tingskaartaktie, Postbus 302, 6800 
AH Arnhem. Contactpersoon Gerben 
van Hardeveld, tel. 08308-34477. 

De Stichting Sportservice Noord
Brabant heeft een zeer praktijk
gerichte en informatieve scholie
rensportmap samengesteld. Naast 
diverse praktijkvoorbeelden van 
kleine en grootschalige scholie
rensport-projekten is tevens ge
zorgd voor een bundeling van de 
meest relevante en actuele infor
matie op dit gebied. De map kost 
f 50,- exclusief verzendkosten. 
Meer informatie bij mevrouw M. 
Kuper of' de heer A. van der Heyden 
van de Stichting Sportservice 
Noord-Brabant. 
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za 19-12 nederlandse senioren kamp. A-licenties in Zwolle 
zo 20-12 nederlandse senioren kamp. A-licenties in Zwolle 
kerstvakantie Taptoe tafeltennistoernooi 
za 2- 1 23e Maaslandteamtoernooi voor jeugd in Oss 
zo 3- 1 23e Maaslandteamtoernooi voor senioren in Oss 
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za 9- 1 
zo 10- 1 
ma 11- 1 
di 12- 1 
wo 13- 1 
vr 15- 1 
za 16- 1 
za 16- 1 
zo 17- 1 
za 23- 1 
za 23- 1 
za 23- 1 
zo 24- 1 
zo 24- 1 
zo 24- 1 
zo 31- 1 
zo 31- 1 
zo 31- 1 
zo 7- 2 
do 11- 2 
za 13- 2 
zo 14- 2 
zo 14- 2 
za 27- 2 
zo 28- 2 
zo 28- 2 
ma 1- 3 
zo 7- 3 
za 13- 3 
zo 14- 3 
zo 14- 3 
zo 21- 3 
zo 21- 3 
do 25- 3 
zo 28- 3 
zo 4- 4 
zo 4- 4 
zo 4- 4 
vr 9- 4 
za 10- 4 
zo 11- 4 
zo 18- 4 
zo 18- 4 
zo 18- 4 
za 24- 4 
zo 25- 4 
zo 2- 5 
vr 7- 5 
zo 9- 5 
di 11- 5 
vr 14- 5 
za 15- 5 
za 15- 5 
zo 16- 5 
zo 16- 5 
zo 23- 5 
vr 4- 6 
zo 6- 6 
zo 20- 6 

Back Hands Toernooi in Sint Willebrord, jeugd · 
Back Hands Toernooi in Sint Willebrord, senioren 
Regiovergadering te Vught (ttv JE.E.P.) 
Regiovergadering te Oudenbosch (ttv Vice Versa '51) 
Regiovergadering te Veldhoven (ttv Veldhoven} 
t/m 17-1 Jeugd top 12 in Duitsland 
Brabantse kampioenschappen in Roosendaál, jeugd 
Brabantse kampioenschappen in Roosendaal, recreanten 
Brabantse kampioenschappen in Roosendaal, senioren 
v Liempd Ass tournooi in Schijndel, senioren 
nationale C-meerkampen senioren finale 
nationale jeugdmeerkampen 1/8 finales in Groesbeek 
nationale jeugdmeerkampen 1/8 finales in Groesbeek 
afdelingsbeker 2e ronde jeugd CID-licenties 
Open Rooise kampioenschappen jeugd + senioren 
afdelings jeugdmeerkampen 2e ronde CID-licenties 
nationale A-meerkampen 1/2 finales senioren 
nationale B-meerkampen 1/8 finales senioren 
landelijke bekercompetitie 3e ronde 
t/m 14-2 Top 12 in Denemarken 
Ranglijst C-toernooi 4, jeugd in Malden 
Ranglijst B-toernooi 3, jeugd in Malden 
NK veteranen in Weert 
Regionale kampioenschappen jeugd 
Regionale kampioenschappen senioren 
nationale B-meerkampen 1/4 finales senioren 
Regiovergadering Midden-Brabant 
nationale jeugd.meerkampen 1/4 finales in Rotterdam 
nationale A-meerkampen finales senioren in Scheemda 
nationale A-meerkampen finales senioren in Scheemda 
afdelings meerkampen senioren A/H licenties 2e ronde 
afdelings jeugdmeerkampen finales C/D-licenties 
ranglijst A-toernooi 2, jeugd in Baarlo 
Regiovergadering Regio Eindhoven 
landelijke bekercompetitie 4e ronde 
afdelingsbekercompetitie finales jeugd CID-licenties 
afdelingsbekercompetitie finales senioren 
nat.jeugdmeerkampen 1/2 finales in Berkel en Rodenrys 
Open Beneluxkampioenschap jeugd in Gorssel 
Open Beneluxkampioenschap senioren in Gorssel 
landelijke bekercompetitie 1/4 finales 
nationale B-meerkampen 1/2 finales senioren 
Nationaal pupillen/welpen toernooi in Den Haag 
Open Geldropse kampioenschappen jeugd en senioren 
NK jeugd B-licenties in Helmond 
NK jeugd A-licenties in Helmond 
finales afdelingsmeerkampen senior.en A/H-licenties 
t/m 16-5 6e internationale toernooi in Lloret de Mar 
nationale jeugdmeerkampen finales in Malden 
t/m 23-5 Wereldkampioenschappen in Götenberg 
beslissingswedstrijden afdelingscompetitie 
Zuid Nederlandse kampioenschappen jeugd in Heeze 
ITT (Internationaal studententoernooi) in Eindhoven 
ITT (Internationaal studententoernooi) in Eindhoven 
Zuid Nederlandse kampioenschappen senioren in Heeze 
nationale B-meerkampen finales senioren 
Algemene Ledenvergadering in Breda 
landelijke bekercompetitie 1/2 finales 
landelijke bekercompetitie finale 
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In "Endeetje", het clubblad van 
ttv Never Des pair uit Den Bosch 
stelt Peter Tiebosch zich voor. 
Hij heeft als nieuw bestuurslid de 
jeugdzaken onder zijn beheer. De 
laatste maanden is hij op een aan
tal dingen gestuit die beter en 
anders geregeld zouden moeten wor
den. Dit betreft dan met name li
centies en licentietoernooien. Ook 
een jaarplanning zou beter moeten, 
zodat ook aan de ouders een goed 
jaaroverzicht verstrekt kan wor
den. Misschien dat Peter iets 
heeft aan deze Mixed. Er staat 
precies in hoe de licentiepas ver
anderd gaat worden en ook staat er 
elke maand een agenda in, die een 
behoorlijk lange periode bevat. 
Overigens staat een aantal keer 
per jaar in 'Rond de Tafel' een 
jaarplanning die zelfs meer dan 
één jaar vooruit kijkt. 

In "Netfout" van ttv J"C.V. uit 
Vught staat een wasvoorschrift 
voor iedere speler/ster met een 
nieuw JCV-shirt. Wat moet er alle
maal gebeuren? Voor het shirt in 
de wasmachine gedaan wordt moet 
het naar binnen gedraaid worden, 
zodat het niet in aanraking komt 
met het mechanisme. Er moet een 
mild wasmiddel gebruikt worden en 
met ruim voldoende .water van maxi
maal 40 graden gewassen worden. De 
kleding kan gecentrifugeerd wor
den, maar ook dan moet het shirt 
binnenste buiten gedraaid worden 
en meteen daarna opgehangen worden 
om te drogen. Het shirt mag be
slist niet in de droogtrommel, het 
mag niet chemisch gereinigd wor
den , in natte toestand mag je niet 
borstelen of krabben, het mag niet 
met de hand uitgewassen worden en 
beslist niet uitgewrongen worden. 
Alleen als het bovenstaande in 
acht genomen wordt, wordt de houd
baarheid, kleurechtheid en kon
trastwerking van de bedrukking 
gegar'andeerd. De fabrikant heeft, 
voorzover de Mixedredaktie heeft 
kunnen nagaan, nog nooit een 
klacht gegrond verklaard. Vreemd hè. 

"Beste trainer, barvrijwilliger, 
zaalwacht, let er a.u.b. op, dat 
als je als laatste het gebouw ver
laat, de deur op slot te doen !" 
aldus een hartekreet van Veldho
ven-voorzit ter Wim Meijvis in 
"Toffelproat". Het is al een aan
tal malen voorgekomen dat de voor
deur niet was afgesloten. En dat 
kan weer problemen opleveren met 
de verzekering bij een eventuele 
inbraak. 

Acht leden van ttv Luto uit Til
burg z1Jn op reis geweest naar 
Kiev in de Oekraïne. In "Luto
nieuws" een uitgebreid verslag van 
deze achtdaagse reis. Het was in
drukwekkend en zeer de moei te 
waard en de conclusie was: goede 
sfeer, veel drank, slecht eten, 
gastvrijheid, mooie benen, veel 
gezien, veel zon, warm, vies wa
ter, mooie gebouwen, mooie vrou
wen, lelijke mannen, arme mensen, 
rijke Nederlanders, vieze en ka
potte wc's, weinig/geen water , 
veel foto's gemaakt, the ugly mot
her (standbeeld). 

Bij ttv Vice Versa '51 uit Ouden
bosch krijgt ieder lid op zijn 
verjaardag een felicitatiekaart. 
De voorraad is bijna uitgeput, 
vandaar dat alle creatieve leden 
opgeroepen worden om een nieuw 
ontwerp te maken. Op die manier 
kan de traditie in stand gehouden 
worden. 

De leden 1an ttv Kadans uit Best 
wordt opgeroepen de oude rubbers 
niet weg te gooien. Van de afge
dankte rubbers kunnen weer 9 leen
batjes' gemaakt worden die aan 
nieuwe jeugdleden ter beschikking 
gesteld worden. Zij kunnen dan 
tegen geringe kosten met nog goed 
materiaal trainen en later in 
overleg met de .trainer een voor 
hun spelpeil en spelwijze g~schikt 
nieuw batje kopen. 
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Bij ttv Tios '67 uit Tilburg is de 
commissie VONK actief. VONK staat 
voor Yoor Q_ns Nieuwe K_lublokaal. 
De commissie organiseert allerlei 
aktiviteiten die geld op moeten 
leveren voor dit doel. Zo is er al 
een rommelmarkt geweest, probeert 
de commissie reclameborden en re
clamebatjes te slijten, wordt er 
een triathlon gehouden, worden er 
extra grote clubactieloten ver
kocht en er worden setjes kerst
kaarten verkocht. Uiteraard mag 
iedereen ook spontaan giften over
maken naar het speciale rekening
nummer van VONK. 

Ook bij TTCV Nedlin in Veghel is 
men met een nieuwe accommodatie 
bezig. Op dit moment is men druk 
aan het lobbyen binnen de Veghelse 
politiek om een bouwsubsidie te 
krijgen. De grond waarop de bouw 
plaats moet vinden is al aangewe
zen en een tekening is gemaakt. Nu 
de financiën nog rondkrijgen en er 
kan gebouwd worden. 

Zover is het bij ttv A. T. T .C. '77 
in Aarle-Rixtel nog lang niet. 
Deze vereniging heeft nog tot 1995 
de tijd om een ander onderkomen te 
zoeken. Ook hier wil men best bou
wen, maar de politiek denkt daar 
geheel anders over. Van een eigen 
home terug naar een avond in de 
sporthal, zoals de gemeente heeft 
voorgesteld, is een dermate slech
te stap, dat het bestuur daar be
slist niet aan wil. Als dat ge
beurt zullen zij voorstellen de 
vereniging per 1 juli 1995 te ont
binden. 

TTV OTTC-CT Hol land uit Oss heeft 
deelgenomen aan de fifty-fit markt 
in de Maaslandhal. Deze sportmarkt 
voor 50 plussers is erg goed be
zocht en OTTC-CT Holland hoopt er 
enkele nieuwe leden door te krij
gen. 

Diverse verenigingen z1 Jn druk 
bezig met de voorbereidingen voor 
een jubileumviering. TTV Geenhoven 
uit Valkenswaard bestaat op 7 
maart 1993 precies 25 jaar. Dat 
zal met diverse aktiviteiten ge-

vierd worden. Het feest zelf is op 
zaterdag 6 maart en de overige 
akti vi tei ten staan door het hele 
jaar geprogrammeerd. 

Het progranrna van ttv Hotak 168 is 
ook al helemaal rond. Hier speelt 
het officiële gedeelte zich at in 
het weekeind van 24/25/26 septem
ber. Ook ttv Het Markiezaat uit 
Bergen op Zoom en ttv Besbo Irene 
uit Tilburg zijn druk bezig met 
het treffen van voorbereidingen 
voor hun jubilea. 

Spelen tegen noppen blijft een 
probleem. In twee clubbladen von
den we een aantal goede tips. In 
"Irene Sirene" van ttv Besbo Irene 
uit Tilburg staat dat sinds de 
invoering van de tweekleuren-rege
ling het spelen tegen materiaal
spelers makkelijker geworden is. 
Je kunt herkennen met welk effect 
de bal van de tegenstander ge
speeld wordt. De juiste tactiek 
hangt af van de technische vaar
digheden van beide spelers. Maar 
ook de beste tactiek heeft niet 
veel nut als men met het spel voor 
het eerst in de competitie gecon
fronteerd wordt. Daarom is het 
beste advies: trainen tegen een 
materiaalspeler. 

In "Smashparade" van ttv Het Mar
kiezaat uit Bergen op Zoom gaat 
men nog wat dieper op de noppen
kwestie in. Uitvoerig wordt het 
effect beschreven en met behulp 
van tekeningen wordt het duidelijk 
gemaakt. De informatie is ook te 
vinden in de brochure 'Spelen met 
en tegen (lange) noppen en anti
spin'. Deze brochure is te bestel-
1 en door f 25, - over te maken op 
rekeningnr. 5533946 tnv Inf'osport 
in Utrecht onder vermelding van 
'Brochure 6 ' . 

TTV Tanaka heeft weer een nieuwe 
manier gevonden om aan 'geld' te 
komen. Onder de leden werd een 
rondje gemaakt om één Shell spaar
zegelkaart te schenken aan de ver
eniging. Hiervan hebben ze eeri 
tafeigrill kunnen kopen. Dat wordt 
dus smullen in Etten-Leur. 
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Elk jaar wordt er in het sportcen
trum van de TUE (Teclmische Uni
versiteit Eindhoven) een sportweek 
georganiseerd. Er zijn wedstrijden 
in volleybal, handbal, waterpolo, 
tennis, tafeltennis, frisbee, 
zaalhockey, voetbal en touwtrek
ken. Dit jaar wil ttv Taveres zich 
echt van zijn/haar beste kant la
t.en zien. Vandaar dat in "WVTTK" 
de leden worden opgeroepen om mee 
te doen. Hoe meer deelnemers, hoe 
meer kans op een goede klassering. 
Ik vraag me af wie daar het ver
slag van gaat schrijven. 

De afdeling Zeeland heeft ook een 
eigen blad, Service genaamd. In 
dit blad zet Alex Krappen zich af 
tegen het landelijke blad Tafel
tennis Magazine (TTM) . Hij vindt 
het een slecht blad. Een ci
taat: "De mal ai se begint al op de 
kaft. Kan het de bondsbazen in de 
speelzaal niet fleurig en kleurig 
genoeg (geïnspireerd door Mondri
aan) : spelen met een gele bal op 
een blauwe tafel en een rode 
vloer, op de cover van hun tijd
schrift doen zij niet meer dan een 
poging tot een matte kleurenfoto. 
Op de foto staan mensen die naar 
hun huid te oordelen rijp zijn 
voor een bezoek aan de dokter, 
maar wat wil je dan op zotn gif
kleurige achtergrond? 
In het blad zelf is het nog erger: 
Een rechthoek die bedoeld is als 
zwartwit foto, is een vlak met 
verschillende tinten gr1Js . De 
layout en de lettertypen doen een 
nieuwe norm van saaiheid ontstaan. 
Verder dan enige variatie in de 
kleur van de balkjes komt het in 
TTM niet. Een Jehova's getuige zou 
TTM ver.warren met Ontwaakt! in de 
Wachttoren. 
Ach, dit zou nog niet zo erg zijn, 
wanneer de inhoud maar acceptabel 
zou zijn. Helaas. De schrijvers, 
ongetwijfeld beroepsjournalisten, 
doen er alles aan om het gewone 
lezersvolk duidelijk te maken, dat 
zij op de keper beschouwd toch wel 
tot een select groepje behoren. Zo 
doorspekken zij hun teksten met 
termen en uitdrukkingen, die al-

leen begrijpelijk z1Jn na verre
gaande speci alisatie op hun ter-

• 1t rein. 
"Het echte probleem zit echter in 
de onderwerpskeuze. Naast de enor
me reeksen uitslagen, hopeloos 
gedateerd en bovendien reeds gepu
bliceerd in diverse club-, afde
lings- en dagbladen, evenals de 
verslagen, wordt TTM dorgaans ge
vuld met stukjes t.g.v. een intre
de of afscheid van een kaderlid 
(alleen interessant voor de be
trokken persoon) en verslagen van 
pseudo-tafeltennisevenementen 
(niet interessant als je er niet _ 
was}. Dit maakt TTM tot een blad 
door-kader-voor-kader, en dat kan 
toch niet de bedoeling zijn. 
Alsof dit alles nog niet genoeg 
is, wordt geschreven in de overbe
kende, gortdroge journalistieke 
NRC-Handelsblad-schrijfstijl. Zo 
creatief als de bondsbonzen zijn 
in het verzinnen van competitie
systemen en promotie- en degrada
tieregelingen, zo voorspelbaar en 
saai is hun blad. Maar ik had niet 
anders verwacht van een tafel ten
nismagazine dat Tafeltennis Maga
zine heet! TTM moet interessant 
worden." 
Een lang citaat uit een nog langer 
artikel. Ik ben als medewerker 
verbonden aan TTM en heb toch wel 
een paar opmerkingen._ Een foto 
dient ter opfleuring van een arti
kel, maar is niet van wezenlijk 
belang. Leuk dat dit kans maar het 
heeft niets te maken met de inhoud 
en daar gaat het toch om. Ik ben 
geen beroepsjournalist, al ben ik 
wel als medewerker verbonden aan 
een dagblad. Dat is overigens niet 
het NRC-Handelsblad. Dan de onder
werpkeuze. Kritiek is mooi, maar 
wat wil Alex Krappen nu wel in TTM 
hebben? Is het een overbodig blad, 
of moeten er andere artikelen in 
staan? Wat voor artikelen zijn nu 
wel interessant? Wat vindt hij dan 
van de Mixed? Overbodig of staan 
hier ook verkeerde artikelen in? 
De redaktie zou graag eens wat 
kritiek ontvangen over de inhoud 
van de Mixed. Wat vindt u van de 
inhoud, wat is wel goed en wat 
leest u beslist niet. Réacties 
naar Johan Heurter, Langeakker 33, 
5735 HD Aarle-Rixtel. 

-19-


