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Redactie Mixed. 

Wat nu? Een nieuwe, veranderde Mixed? 
Jawel, en daar zijn goede redenen voor. Zonder afbreuk te 
willen doen aan het voortreffelijke werk dat Johan Heurter 
de afgelopen jaren voor deze periodiek heeft verricht, 
leefde bij verschillende betrokkenen het idee dat de inhoud 
van het blad voor verbetering vatbaar was. Dit behélst niet 
zozeer het laten vervallen van tot nu toe gehanteerde 
rubrieken eri onderwerpen, alswel het invoeren van nieuwe. 
Qua positie neemt immers de Mixed een plaats in tussen 
enerzijds het TafelTennisMagaiine en anderzijds een 
clubblad. Aan de geplaatste stukken was dit niet immer af 
te lezen. Bedoeling is dat de inhoud van het blad in 
overeenstemming wordt gebracht met de plaats die de Mixed 
inneemt. Dat betekent bijvoorbeeld dat het landelijke 
toptafeltennis zal worden gevolgd voorzover er een duide-
1 ijke link met onze afdeling bestaat. Te denken valt aan de 
competitieresultaten van de Brabantse topclubs. Met name de 
eredivisieteams van Hotak '68, Irene en Oki en de eerste 
divisieploegen van Veldhoven (dames én heren); Never 
Despair en TCS. Aandacht zal ook worden besteed aan de 
resultaten, tijdens bijvoorbeeld het NK, van met Brabant 
gelieerde spelers en speelsters. Maar ook de Brabantse 
jeugdteams die op hoog niveau acteren, zullen aan bod 
komen. Tevens zal everiwel de aanzienlijke schare van 
recreanten en afdelingsspelers niet worden vergeten. De 
nieuwe redactie hoopt, indachtig de naam van dit blad, een 
goede mix van al deze categorieën te brengen. Want wanneer 
de inhoud interessant is voor vele lezers, zal misschien 
het aantal particuliere abonnementen enigszins toenemen, 
wat door het afdelingsbestuur weliswaar niet als eis of als 
primair beleidsdoel wordt gezien, maar wat toch wel als 
nastrevenswaardig wordt beschouwd. 
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Er hebben binnen de redactie van dit blad enkele wijzigin
gen plaats gevonden. Allereerst is Johan Heurter gestopt 
als hoofdredacteur. Hij wordt ópgevolgd door Rob Hendrikx, 
die voortaan de eindverantwoordelijkheid draagt . Maar omdat 

Brabant een zeer grote en actieve afdeling is, valt het 
gebied nauwelijks door één persoon te bestrijken. Vandaar 
dat besloten is tot een constructie met meerdere redacteu
ren, · ook we 1 correspondenten genaamd. Het oorsprorLk.e 1 ijke 
idee hiervoor stamt van Johan Heurter, die ook de contacten 
heeft gelegd met de nu reeds actieve cortespondenten. 
De opzet is · dat elk van de redactieleden een eigen regio 
voi:ir zijn/haar rekening gaat nemen. Frits van der Meulen 
van Tanaka uit Etten-Leur bestrijkt de regio Breda/West
Brabant. Lydia van Oirschot van het Mierlose MTTV '72 
draagt zorg voor de regio Eindhoven/Zuidoost-Brabant . Rob 
Hendrik:x: van Irene uit Tilburg houdt een · wakend oog op 
regio Tilburg/Midden-Brabant. Voor de regio Den Bosch/Oss 
zijn we met een kandida~t in de slag. Tot die tijd neemt 
Rob dat gebied erbij. 
Deze onderverdeling zorgt ervoor dat de correspondente~ 

dichter op het nieuws zitten . Wilt u uw clubblad opsturen, 
of heeft u een jubileum, een leuk toernooi of iets anders 
wat de moeite van het vermelden waard lijkt , neemt u dan 
contact op met de betreffende correspondent. De adressen en 
telefoonnummers staán op pagina 1 van deze Mixed. Hoewel de 
schrijvers zelf actief zullen zijn in het vergaren van 
verhalen, is hulp vanuit de verenigingen van onschatbare 
waarde. Wanneer u tijdig aan de bel trekt, en er op die 
manier weer een boeiend verslag in de Mixed verschijnt, 
zorgen u en wij er samen voor dat dit blad (nog) leesbaar
der en interessant•r zal worden. 
Rest de redactie nog een woord van dank te richten aan 
Johan Heurter, die op de achtergrond beschikbaar zal 
blijven om in noodgevallen uit zijn rijke ervaring te 
'kunnen putten. 
I.ees ze! 
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Seniorenlicentie A-j· eugd~ 

Voor j eugdl eden met een A-

1 i centie die uitkomen .in de 
landelijke je~gdcompetitie 

bestaat al .enkele jaren de 
rnogefijkheid om een 
landelijk~ ' ~ seniorenl .ic~ntie 

aan te vragen. Al 's op dit 
verzoek positief wordt 
gereageerd,, kan. 
jeugdiid deelnern~n 

seniQrentoernooien. 

een 
aan 

Het 
jeugdlid krijgt ; dan een~-. : 
B- of ~ C-licentie: . 

. ,, 
In sommige gevallen 
door de landelijke 

wordt 
commis-

sie negatief gereageerd op 
dit verzoek. 
In overleg met de T.C. en 
de CTW van de afdeling is afgesproken dat deze jeugdleden 
bij de afdeling Brabant een senioren D-licentie aan kunnen 
vragen. 

Hiervoor moeten de verenigingen zelf een schriftelijke 
aanvraag met pasfoto indienen bij: 

H. Kuypers 
Van Lieshoutstraat 16 
5708 CC Helmond 

Tevens moet u toevoegen een kopie van de aanvraag en van de 
beslissing van de landelijke commissie. 

N. van Erp. 
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Maas landtoernooi. 

De Osse vereniging OTTC/CT
Ho l land organiseert op ' zondag 2 

januari 1994 het 24e Maasland
toernooi. 
Het vorige seizoen 
eerste maal met 

werd voor de 

succes geen 
aparte klasse voor meisjes en 
jongens, dames en heren gevormd. 
Inschrijven kon in vijf jeugd- en 
vijf seniorenklassen met teams 
van twee personen bestaande uit 
j ongens-rnei s jes, dames-heren of 
met gemengde teams. 

Ook dit seizoen wordt weer 
volgens bovenstaand concept gespeeld. 
Nieuw is dit seizoen dat het jeugd- en het seniorentoernooi 
op één dag worden afgewerkt in de nieuwe sportaccomodatLe 
De Ruivert, waar 56 tafels opgesteld kunnen worden. 
Inschrijf~ormulieren zijn o.a. al verzonden naar de deelne
mende verenigingen van het vorige seizoen. 
Mocht uw vereniging ook nog inschrijfformulieren willen 
ontvangen, neem dan contact op met: 

N. v. Erp 
Begijnenstraat 169 
5341 BJ Oss 
04120 - 32106 

De sl~itingsdatum om in te schrijven is: 
23 no~ember 1993 tenzij het toernooi eerder is volgeboekt. 

Nico van Erp. 
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Jumelage. 

We willen in Mixed een 
stukje schrijven over het 
hebben van een jumelage 
(vriendschapsband) met 
een andere (buitenlandse) 
tafeltennisvereniging. We 
weten dat er in Brabant 
diverse verenigingen zijn 
die zo'n vriendschapsband 
hebben, maar we weten dat 
niet van alle verenigin
gen. 
Graag zou ik in contact 
willen komen met die ver
enigingen. 
Hebt u bij uw vereniging 
·ook een vriendschapsband, 
laat dit dan even weten 
aan: 

Lydia van Oirschot 
Langenakker 116 
5731 JV Mierlo 
telnr. 04927-61468 

Mocht u het een en ander op papier hebben staan, dan wil ik 
daarvan graag een kopie hebben . 

Bij voorbaat dank. 

Lydia van Oirschot . 
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Looijmans onderscheiden. 

Op de meest recente ledenvergadering van ttv Budi 1 ia in 
Budel heeft Ria Elshof namens het afdelingsbestuur penning
meester Pierre Looijmans onderscheiden in de ereraad in 
brons. 
Pierre Looijmans werd bij toeval lid van ttv Budilia. In 
september 1965 telde de Budelse veren1g1ng nog maar 7 
leden. Vandaar dat Adriaan Schellekens zijn vriend Pierre 
Looijrnans uitnodigde om naar een competitiewedstrijd te 
komen kijken. Omdat Anton Seghers uit het tweede team ziek 
was, maakte Pierre onder diens naam meteen zijn competitie
debuut. · In 1968 werd Pierre penningmeester, een taak die 
hij nu, 25 jaar later , nog steeds vervult. In 1969 werd het 
totogebeuren bij ttv Budilia opgestart. Elke week verzamel
de pie.rre de formulieren om die in Valkenswaard af te 
leveren. 
Elke vereniging droomt van een eigen accomodatie, zo ook 
Budilia. Samen met Harrie van de Steen zat Pierre in de 
bouwcommissie. Diverse plannen werden uitgewerkt, maar de 
gemeente wilde niet meewerken. Toch is niet al les voor 
niets geweest. In 1985 besloot de gemeente Gemeenschapshuis 
De Borgh uit te breiden, met daarbij een grote zaal voo~ de 
tafeltennisvereniging. 
Ook buiten de tafeltennisvereniging is Pierre actief. 
Jarenlang had hij zitting in de financiäle commissie van de 
Budelse sportraad en sinds enkele jaren maakt hij deel uit 
van het dagelijks bestuur van De Bergh. 
Voor al deze inspanningen heeft het af de 1 ingsbestuur hem 
onderscheiden in de ereraad in brons. 

Proficiat, Pierre! 

.Johan Heurter. 
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MARCEL LAURIJSSEN IN CTW. 

Toen ik een tijdje 
stuitte ik op het 
Wedstrijden (CTW) 

geleden het TafelTennisMagazine doorlas, 
bericht dat de Commissie Toernooien · en 
van de NTTB een opvolger had gevonden 

voor de vertrekkende Adri van Drielen, in de persoon van 
M3.rce l Laurij ssen, 1 ià. van het Tilburgse Luto. Adri van 

"' Drielen is een landelijk bekende persoon. Hij was de 
laatste jaren de grote man achter de organisatie van o.a. 
de Nederlandse Kampioenschappen. Daar de nieuwe man uit 
Brabant komt, lijkt dit blad de uitgelezen plaats om hem 
nader aan de lezers voor te stellen. 

Mijn eerste vraag luidde dan ook: "Wie is Marcel Laurijs
sen?" 
Dat ben ik dus. Ik ben 26 jaar, werk als junior systeemana
list in een softwarehuis in Utrecht, nadat ik mijn havo en 
hts ( inf orrnatica) had gehaald. Ik ben met tafe 1 tennis in 
aanraking gekomen via de schooltoernooien, en ben toen bij 
Luto gaan spelen omdat het in de buurt was, in de Jacob 
Romanstraat toen nog. Dat is al 13 jaar geleden. 

~ 
1 "Wanneer ben je andere activiteiten gaan ontplooien, buiten 

het zelf spelen om?" 
Luto zocht een nieuwe zaal, dus was er voldoende werk te 
ei.oen. Omdat mijn vader aannemer is, ben ik toen in het 
bestuur gekomen, in '84 was dat ongeveer. Toen hebben we de 
huidige zaal in de Jan Aartestraat gekregen. Een jaar of 
twee, drie heb ik een bestuursfunctie uitgeoefend. Toen ben 
ik daarmee gestopt omdat ik het te druk had. Tijdens mijn 
diensttijd lag ik in Den Helder. In die tijd ben ik wel 
E~ens bij HOI Den Helder geweest en bij een paar andere 
clubs, maar dat was het toch niet. Dus daarna, in augustus 
1991 ben ik weer bij Luto gekomen. Ik had al in de barcom
missie en de evenementencommissie gezeten, en toèn ben ik 
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wedstrijdsecretaris geworden. 

"Waarom ging je de cursus voor toernooileider volgen?" 
Dat was op aanraden van onze voorzitter eigenlijk. Die wist 
van de cursus, en die wordt niet vaak gegeven, dus vond hij 
dat wel wat voor mij. Ik had bij Luto al ~el eens toernooi
tjes opgezet, en ik wilde wat dat betreft gewoon wat beter 
onderlegd zijn, zodat ik meer voor Luto kon doen op d~t 

vlak. 
Het betrof zo'n 6 à 7 1 essen, om de 4 weken steeds. We 
begonnen met een man of twintig, onder leiding van Adriaan 
Sc:hellekens. We kregen onderwerpen als organisatiekunde, 
reglementen en voorschriften, de organisatie van de NTTB, 
enzovoorts. Dan kregen we opdrachten mee naar huis, die dan 
ingeleverd en nagekeken werden. 
Als belangrijkste opdracht kreeg ik de organisatie van de 
Gi3ld.erse Kampioenschappen van 1982. Ik moest de inschrij
vingen controleren, de klassen indelen, de dubbels samen
stellen, het schema maken. Ik heb die opdracht samen met 
Jan gendriks van Irene gedaan. Om tijd te sparen en voor de 
netheid werkten we steeds met de computer, maar alles bij 
elkaar ging er toch veel tijd inzitten. Een avond of 8, 9 
ZlJn we er toch wel mee kwijt geweest. 
Toen we de opdracht terugkregen, stond er een 9~ boven. 
Maar nergens waren verbeteringen te zien, dus vroegen WlJ 

waarom het geen tien was. Nee, dat kon hij niet geven. Hij 
had niet op alle details gelet, maar het zag er wel erg 
goed uit en hij had geen fouten kunnen vinden . Het gemid
delde lag trouwens ook vrij hoog, rond de 8~ of zo. 
De cursusleider was erg goed, een echte praktijkman, maar 
het materiaal was soms wel duidelijk verouderd en achter
haald. Niet iedereen heeft de cursus afgemaakt, een man of 
7 waren inmiddels afgehaakt. Na·· die grote opdracht kregen 
we nog een paar examens, maar dat leverde ook geen moei-
1 i jkheden op. Het was augustus '92 toen ik die cursus 

afrondde. 
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"En hoe komt de CTW dan bij jou terecht?" 
Adri van Drielen wilde stoppen, omdat de motivering bij hem 
een beetje weg was. Toen is de voorzitter van de CTW, Ton 
Willems, op zoek gegaan. Hij kwam terecht bij Adri Dam, die 
hem zei dat er zojuist een cursus toernooileider was 
afgelopen. Rond februari, maart kwam dus Ton Willems naar 
mij toe en zei: "Er komt een functie vrij bij de organisa
·tie van de landelijke kampioenschappen. Heb je interesse?" 
Ik heb er toen even over nagedacht, en heb besloten om het 
te gaan doen. Ik heb tot nu toe één vergadering meegemaakt. 
Het is de bedoe 1 ing dat ik de directe opvo 1 ger word van 
Adri. Ze gooien me in het diepe en ik zal moeten proberen 
te zwemmen. Natuurlijk is Van Drielen nog wel op de 
achtergrond beschikbaar voor advies en dergelijke. 
De voornaamste wedstrijden die ik moet gaan opzetten, zijn 
de A-meerkampen, inclusief de afsluitende top-12 en de 
Nederlandse Kampioenschappen, inclusief kwalificatie een 
week vantevoren. 

Narcel toont aan uit het juiste bestuurdershout gesneden te 
zijn als hij handig reageert op enkele kritische opmerkin
gen van mijn kant aangaande het laatste NK. Hij erkent dat 
E!r wellicht enige onvolkomenheden hebben plaats gevonden, 
maar voegt er gelijk aan toe dat hij hoopt dat van derge-
lijke foutjes geleerd wordt en 
heeft omtrent de toekomstige 
bijvoorbeeld het dubbeltoernooi 

dat hij al enkele ideetjes 
gang van zaken. Zo gaat 
een andere opzet krijgen. 

De tijd zal moeten leren of het nieuwe bloed in de CTW tot 
verbeteringen in het NTTB.,-toernooiwezen zal leiden. Met 
inzet, enthousiasme en kennis lijkt het echter wel goed te 
zitten. Succes, Marcel! 

Rob Hendrikx. 
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<3eslaagden. 

Voor het diploma verenigings~cheidsrechter 

afdeling Brabant geslaagd: 

F. v.d. Kieboom 
R. Verrnelis 
P. Vriens 
N. Brouwers 

Bergen op Zoom 
Veldhoven 
Steenbergen 
Eindhoven 

12 
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Het examen, behorende bij de door de afdeling Brabant 

georganiseerde cursus toernooileider is met goed gevolg 

afgelegd door de volgende Brabantse cursisten: 

K. Adriaa;nse Woensdrecht 
J. Bultman Bergen op Zoom 

mw . " Bultman Bergen op Zoom J.. 

J. Dijkkamp Veldhoven 

P . Fens Oudenbosch 

P.." v.d. Heijden Oss 

J. Hendriks Tilburg 

J. Janssen Oss 

R. Kats Bergen op Zoom 

M. Laurijssen Tilburg 

R. van Leuken Oss 

J. Meyer Oss 

H. Peerlings Veghel 

P. Putmans Veldhoven 

J. Schoenmakers Roosendaal 

E. Verkooijen Tilburg 

Het diploma A-trainer is behaald door: 

Y. van Antwerpen 

mw. C. Kruijssen 

T. Jansen 

S. van Kuijck 

E. Lenselink 

H. Maessen 
mw. J Meeus 

J. Schoons 

H. Schuurman 

B. Veenstra 

A. v.d. Wal 

S. Wens 

Veldhoven 

Tilburg 

Hoogerheide 

Tilburg 

Tilburg 

Geldrop 
Ossendrecht 

Oudenbosch 

Tilburg 

Roosendaal 

Veldhoven 

Oudenbosch 
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Het Markiezaat 25 

Op zaterdag 4 september jl. 
vierde t.t.v. Het Markie
zaat uit Bergen op Zoom het 
feit dat ze 25 jaar geleden 
zijn opgericht. Het jubi
leum werd gevierd met een 
receptie gevolgd door een 
spetterende feestavond met 
live muziek en een koud 
buffet. 
Markiezaat heeft nog 4 1 e
den in zijn. midden die de 

. . 
Jaar Jong . . 

oprichting mee gemaakt hebben. Dit ZlJn: Jan Dingemans, 
Thorn de Jonge, Nico v.d. Knaap en Adrie de Kok. 

Geschiedenis: 

Al voor de oprichting van t.t. v. Het Markiezaat werd er 
driftig getafeltennist in Bergen op Zoom. Er waren nl. al 2 
verenigingen aktief te weten, t.t.v. DITO (Door Inspanning 
Tot Overwinning) en t.t.v. Virage. Virage was de tafelten
nisvereniging van "Het Juvenaat", jongens en meisjes die 
daar op school zaten speelden er vaak tafeltennis. De 
vereniging had alleen maar jeugdleden. Bij DITO daarentegen 
speelden voornamelijk senioren. Hun speelzaal was de H. 
Hartschool. De koppen werden bij elkaar gestoken en op 24 
augustus 1968 werd officieel t.t.v. Het Markiezaat opge
richt, eigenlijk dus een fusie tussen DITO en Virage. 

Gespeeld werd er in de aula van Het Juvenaat.(De oude zaal 
van Virage) De dinsdagavond · groeide al sne 1 uit . tot dé 
speelavond van de week. 

14 



Mixed - september '93 

Er- was een grote verbondenheid met de broeders aldaar. 
Vanuit Het Juvenaat werd er ook het een en ander georga
niseerd voor de jeugd. Fameus zijn de sportkampen in die 
jaren. De jeugd ging dan op kamp en er werd van alles 
georganiseerd, zoals fietstochten, puzze 1 tochten, voetbal-
1 en enz .. 

Na l~ jaar met ~eel plezier op dezelfde lokatie te hebben 
gezeten, moest de vereniging noodgedwongen naar een andere 
lokatie uit gaan kijken. Het oude gebouw werd namelijk ge
sloopt. Er werd ~l snel een fraaie zaal gevonden aan het 
Wilhelminaveld. Het betrof hier een gebouw dat vroeger nog 
eigendom is ·g.eweest van het ' 'leger, vandaar de naam Gebouw 
T. Hieraan moest nog wel het een en ander aan veranderd 
worden, maar in 1986 was het zever en nam Het . Markiezaat 
hier zijn intrek. Door de nieuwe zaal steeg het ledental 
vrij explosief tot 249 leden maar dit zakte later weer 
terug . 

Elk jaar vlak voor kerstmis houdt de vereniging een toer
nooi voor de eigen leden, het zgn. Wildtoernooi. Prijzen 

~ zijn dan niet te winnen maar worden gewoon verloot. Van 
kippen tot en met hazen. 

TOEKOMST: 

Alhoewel Het Markiezaat een vrij grote vereniging is hebben 
ze nooit echt op topnivo gespeeld. De heren spelen met 
regelmaat le klasse. De dames daarentegen doen het een paar 
stappen hoger, zij 
jeugd is kampioen 
weest. 

spelen momenteel derde divisie. Bij de 

landelijk B het hoogst bereikbare ge-

Het probleem is dat vaak vrij talentvolle jeugdige spelers . 
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stoppen rond hun 18e in 
verband met studie. De 

doorstroming naar de senio
ren laat daardoor wel eens 

te wensen over. 

Maar Het Markiezaat staat 
zeker ook voor gezellig-
heid. Voor de leden wordt 
er van alles georganiseerd, 
van mosselavonden tot en 
met sportkampen voor de 
jeugd. Ook het clubblad van 
de vereniging, de Smashpa
rade, is alom gewaardeerd . 
In 1991 is het blad door de 

Bergse sportraad uitgeroe

pen tot beste c 1 Ubblad van 
E;ergen op Zoom! 

Dus al met al kunnen we stellen dat met de huidige gang van 

zaken t.t.v. Het Markiezaat het makkelijk nog 25 jaar uit

houdt! 
Namens de redaktie van de mixed proficiat en nog vele 

jaren!! 

Frits van der Meulen. 
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Veteranentoernooi. 

Op zondag 3 oktober organiseert t.t.v. Irene in samenwer
king met de Old Timers Club Nederland het lle Internationa
le! Veteranentoernooi. Aanvang 10. oo uur, einde ca.. 18. 00 

uur. 
Deelname aan het toernooi staat open voor iedereen die de 
le~eftijd van 40 jaar heeft bereikt. Lidmaatschap van Old 
Timers Club, NTTB of Irene is geen vereiste. 
Er wordt gesp~~ld in leeftijdsgroepen onderverdeeld naar 
sterkte. Syste~mf meerkampen met winnaars- en verliezers
ronden. 
Dames kunnen indien g~wensf in een herenklasse inschrijven. 

Inschrijfgeld ad S? , 50 p.p. op de speeldag te voldoen. 
Inschrijving verplicht tot betaling. 

Inschrijfformulieren en nadere informatie te verkrijgen 
bij: 

dhr. J. Steens 
Anton ie Struijkenstraat 15 

5042 NK Tilburg 
013 - 684286 

Het inschrijfformulier vóór 25 september a.s . zenden aan: 

dhr. W. Bekker 
Blaricumseplein 19 
2574 SN Den Haag 

Zoals telkenjare hopen wij u weer in grote getale te mogen 
verwelkomen, om er s a men een gezellige en sfeervolle, maar 
vooral een sportieve tafeltennishappening van te maken. 

M. v. Hooff, t.t.v. Irene. 
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• Foute service 

v·o 1 gen. 

Als ... als ... die laatste 
service nu eens wel goed 
was geweest. Die laatste 
service, die nu in het net 
belandde. Die service op de 
stand 19-20 in de derde 
game van de achttiende set 
en bij een stand van 15-2. 
Jawel, een service op 
e1!!rste divisienivo kan ook 
wel eens mis gaan en dat 
w.:i.s d".L. 11.. keer puur het 
gevolg van zenuwen. Want 
als het 20-20 was geworden, 
dan had het eerste heren
team van T.C.S. mogelijk de 
wedstrijd met 16-2 gewon-
nen. En dan ... en dan ... had 
dit team het volgende 
seizoen in de eredivisie 
heren gespeeld. 

met grote ge-

Misschien ... heel misschien; .. waren we dan wel in de vorige 
MIXED vermeld. In de sport telt een tweede plaats niet, dat 
is ons wel duidelijk gemaakt/geworden. 

Paul Kil. 
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Nederland-Zweden. 

Het Nederlands 
wedstrijd voor 

herentafeltennistearn speelt zijn eerste 
de Europese superliga op dinsdagavond 7 

s epternber tegen we re 1 dkampi oen Zweden. In het · persbericht 
dat een week tevoren door de bond wordt uitgegeven, wordt 
heel optimistisch melding gemaakt van winstkansen voor 
Nederland. Zweden, op de laatste wereldkampioenschappen 
eens te meer 's werelds beste in het landentoernooi, zal 
immers niet op volle oorlogssterkte aantreden. Internatio
naal ervaren en bekende spelers als Mikael Appelgren, Erik 
Lindh, Peter Karlsson en de beste tafeltennisser aller 
tijden, mister balgevoel himself, Jan-Ove Waldner zijn om 
niet nader vermelde reden niet aanwezig om de eer van hun 
vaderland te verdedigen tegen de mannen van bondscoach Li 
Ji Shu. 
Hoewel ook Nederland niet in de optimale opstelling kan 
verschijnen, wegens het terugtrekken van Paul Haldan, 
lijken er inderdaad mogelijkheden te zijn voor "onze 
jongens" om de Scandinaviërs het vuur na aan de schenen te 
leggeh. Dit pakt evenwel een tikje anders ~it. 

In de met een kleine 200 toeschouwers goed bezette, sfeer~ 

volle, maar tevens bloedhete zaal van het jubilerende Hotak 
'68 in Hoogerheide blijkt allereerst dat men bij de bond 
nog eens goed na mag denken over de ceremonie protocolaire 
aan de wedstrijd voorafgaande. Op de tonen van Strauss' 
onsterfelijke Radetzkymars komen de matadoren de piste 
binnen gemarcheerd, geleid door de voor de gelegenheid tot 
"rondemiss" omgedoopte Hotak-speelster Jolanda Meeus. 
Daarna worden de volksliederen gespeeld, waarbij tijdens 
het Wilhelmus twee dingen opvallen. Ten eerste dat niemand 
zich geroepen voelt mee te zingen, en ten tweede dat de 
opname van een enorm krassende plaat stamt. (Voor de 
g·eïnteresseerde bobo's: ondergetekende bezit bovengenoemd 
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volkslied op gegarandeerd krasvrije CD.) Vervolgens krijgen 
spe 1 ers, coaches en scheidsrechters een presentje ui tge
reikt door schattige, jonge, maar o zo slecht geïnstrueerde 
en zenuwachtige jeugdspeelstertjes. De in Hoogerheide en 
directe omgeving wereldberoemde H-side is gecharterd om 
stemming te creären, probeert dat ook met verve, maar aan 
een en ander ontbreekt de vonk van de spontaniteit. 

Goed, dan de wedstrijd. 
Nederlands kopman , Trinko Keen, bijt het spits af tegen de 
derde Zweedse spel er, een zekere Frederik Hakansson, met 
zijn net achttien jaar een aanstormend talent, getuige zijn 
154e plaats op de wereldranglijst. Niettemin, zo lijkt de 
redenering, zou deze blonde rechtshandige geen onoverkome
lijk obstakel dienen te vormen voor de bijna vier jaar 
oudere Randwijker. Beide spelers beginnen nerveus, met veel 
foutjes en korte rally's. Bij een stand van 8-11 in het 
voordeel van de Zweed lijken beide mannen wat los te komen. 
Keen is succesvol met snelle spinbal len, zowel boven de 
tafel als uit de tweede lijn. De eerste game is dan ook een 
prooi voor hem met 21-18. Ook in de tweede game begint Keen 
goed. Al snel echter krijgt de wedstrijd een wending. Keen 
begint foutjes te maken, met name bij de omschakeling van 
blok naar spin. Hakansson, erg soepel bewegend, net als 
:~ijn beide teamgenoten overigens, plaatst nu beter, vaak op 
het 1 ichaam van zijn tegenstander en zeer scherp in de 
hoeken. Na enkele van die punten raakt Keen de kluts kwijt 
Em spoedig daarna ook de game: 11-21. Het begin van de 
derde game is wederom nerveus. De spanning is bij beide 
spe 1 ers te merken. Wanneer Neder 1 and deze wedstrijd wi 1 
winnen, moet in ieder geval deze partij in het voordee 1 
beslist worden. Als de spelers draaien bij een 6-10 
achterstand, bekruipt uw redacteur het gevoel dat Keen ten 
onrechte steeds de forehand van de Zweed blijft bestoken, 
die dan telkens de aanval overneemt. Keen komt niet in zijn 
spel. Op zulke momenten is het motto simpel: hard werken , 
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hopen op een beetje geluk en terug naar de basis. Keen 
blijft echter fantasieballetjes proberen, en allemaal mis. 
Hij heeft evenwel het geluk dat er zich enige spinrally's 
voordoen die hij 
k:::"ijgt, maar de 
opvalt dat elke 

kan winnen, zodat hij weer · aansluiting 
Zweed pakt de winst met 19-21, waarbij 
backhandspin van Hakansson naar Keen's 

forehand scorend is. 

In de tweede partij staat Nederlands derde man, "good old" 
Henk van Spanje, tegen de Zweedse wereldtopper Jörge n 
Persson. Dat lijkt vooraf een gelopen koers . Henk vecht een 
paar maal terug van zo'n 5 punten achterstand, komt dan 
weer gelijk, maar maakt op het eind iets teveel onafgedwon
gen fouten, met ats gevolg 12-21. In de tweede game speelt 
Van Spanje iets losser, met meer controle. Al spoedig 
blijkt dat Persson ook niet in topvorm is . Van Spanje 
blijft bij tot 15-15. Opvallend is dat hij steeds de juiste 
bal speelt, al gaat de bal soms mis. De tactiek klopt. Het 
wordt 20~20. Op die stand mist Persson de bal volledig bij 
een smashkans. De rally erna blokt hij een backhand in het 
net, zodat er een derde game komt. 
Het lijkt erop dat Van Spanje nu gaat denken dat hij 
misschien wel eens zou kunnen gaan winnen . .. en daardoor 
gaat hij weer verkrampen. Hij draait met 6-10 achter. Op 
10-13 krijgt de zweedse coach een gele kaart wegens 
coachen. Met enkele wereldballen loopt Persson van zijn 
tegenstander weg, waarna Henk op 14-20 fout serveert. De 
totaalstand is dan al 0-2. 

Danny Heister, de laatste twee jaar Nederlands kampioen, 
treedt dan aan tegen de Zweed Peter Nilsson. Deze 19-
jarige, linkshandige nummer 7 van Zweden is bijna een volle 
kop kleiner dan zijn tegenstander, maar staat net boven hem 
op de wereldranglijst. Heister lijkt snel in zijn spel te 
zitten, met enkele goedgescoorde punten. Met een paar 
fraaie spinrally's komt ook Nilsson echter op gang. Hij 
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blijkt gezegend met een goed balgevoel. De partij gaat 
strikt gelijk op. Op 20-20 blokt Heister een backhand in 
het net, en het punt daarna volgt een forehand flip 
datzelfde spoor. In de tweede game valt op dat Nilsson, al 
zie je hem niet lopen, toch steeds op de goede plaats 
blijkt te staan. Als Heister denkt het punt al gemaakt te 
hebben, slaat Nilsson een schitterende winner. Op 17-15 

voor serveert de Zweed tweemaal achtereen in het net. 
Heister mag op 18-17 gaan serveren en komt weer tot 20 
beiden. Dan mist hij de bal compleet bij een forehandspin, 
en daarna spint hij een forehand in het net. 
Nederland-Zweden 0-3 en een afstraffing dreigt. 

Na een kwartier pauze treden de dubbels aan. Persson/Nils
son zijn op papier favoriet omdat het een links/rechts
combinatie betreft, terwijl de Nederlanders beide linkshan
dig zijn. Wie pas nu de zaal binnen zou komen, zou een 
ongelovig gezicht trekken bij het vernemen van de 0-3 
stand. Wat gebeurt er namelijk? Heister en Keen zijn 
ontketend. Steeds a 1 s de een opent, maakt de ander het 
vlekkeloos af. Op ballen die ongevaarlijk lijken, volgen 
vlammende spinballen en niet te stoppen knallen. Persson en 
Nilsson komen er in werkelijk geen enkele rally aan te pas. 
Elk punt dat langer dan drie slagen vergt, is een prooi 
voor Heister/Keen. Je vraagt je als toeschouwer af waarom 
dit nu ineens wel blijkt te kunnen, terwijl er in de enkels 
weinig vuurwerk te zien viel. De combinatie van beide 
lange, slanke, beweeglijke linkshandigen blijkt de idee te 
bevestigen dat het geheel meer is dan de som der delen. 
Niet voor niets heeft men op het jongste WK van het 
gerenommeerde Duitse koppel Rosskopf/Fetzner gewonnen. Met 
21-13 en 21-10 worden de Zweden teruggewezen. 

Omdat de wedstrijd dus nog niet afgelopen is, komen we bij 
het duel der beide kopmannen, Keen en Persson. Keen 
verkeert nog iri de roes van het dubbel, hij valt werkelijk 
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elke bal op de forehand aan met een vol doorgetrokken spin. 
Daarmee komt hij snel op voorsprong, waarna hij begint te 
zoeven. Forehand- en backhandspins vliegen de · voormalige 
wereldkampioen om de oren. Dat Keen de snigszins irritante 
gewoonte heeft oritwikkeld om bij elke slag te kreunen en 
steunen zoals Monica Seles in haar beste dagen, vergeef je 
hem op dit moment graag. Hij deklasseert hier immers de 
mondiale nummer 4 met 21-10. Stel nu dat hij ook de tweede 
(of eventueel de derde) game kan winnen, dan hebben we mis
schien nog wel een kansje ... 

. Ma.ar dat blijft wishful thinking. Het is teveel gevraagd 
voor Keen om die perfecte concentratie en energievretende 
speelwijze een hele partij vol te houden. Maar dat is 
s 1 echts één dee 1 van het verhaal. Persson is natuurlijk 
niet de eerste de beste en hij heeft er weinig trek in om 
van de nummer 64 te verliezen. Dus gaat hij wat aan zijn 
spel schaven. Dit leidt tot een snelle 11-4 voorsprong. 
Keen stoort zich dan een paar maal aan de niet helemaal 
peirf ecte sti 1 te. Van echt storend geroezemoes is evenwe 1 

zeker geen sprake. Het lijkt er eerder op of Trinko zijn 
eigen onvermogen wil afwentelen op onschuldige derden . Hij 
zoekt zijn heil onveranderd in tempo en spin, en veel te 
weinig in variatie en gevoel. Toch komt hij weer wat terug. 
Het mooiste punt volgt op 11-13 . Keen spint met zijn 
forehand naar Perssons backhand. Persson kapt de eerst~ bal 
terug en brengt de volgende spinbal gewoon rustig halfhoog 
op tafel, vanuit derde positie. Keen spint, Persson 
retourneert, Keen spint, Persson retourneert, Keen spint, 
Persson doet een stapje naar de tafel en tikt de bal met 
z:ijn backhand in. Voor beslist niet de eerste maal deze 
avond is Trinko een fractie van een seconde te laat. Aan 
zijn goede ballen ligt het niet, die zijn goed genoeg om 
P1~rsson 21-10 te geven. Maar het manco zit hem in het 
niveau van zijn mindere ballen. Zijn acties zijn prima, 
maar zijn reacties zijn niet toereikend voor de echte top. 
Hij verliest· de tweede game met 15-21. In de derde game 
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blijkt . Per.sson ·. echt, op toeren te zijn gekomen. Voor het 

e,erst vanavo:q.d. laat hij zien wat het verschi) is tussen 

w·ereldtop , ·e:n .middeJ1mqot. ~ij . gaat voor elke bal, .prengt 

verloren gewaande : b~llen . terug, heeft aan het kleinste 

g .aatj e genoeg · om een wtnne.,r te slaan, heeft supersne 11 e 

reflexen en superb voetenwe~k. Hij draait met 10-2 voor en 

dat gat blijft vrijwel; ~on~tant. Dit leidt tot frustratie 

bij Keen, die bij _ de stand 8~17 zijn batje op tafe~ : gooit, 

waarna het op de grond valt. Dit komt hem op een qele kaart 
, , - , 

te staan. Met 12-21 is de winst voor persson en met 1-4 

voor Zwed.en . . 

Samenvattend. kan gesteld worden dat het getoonde spel over 

de hele avond :een tikje teg,~nviel. Alle.en. de laatste partij 

bracht mooie , ra 11 y's en d.i to p.u,nten over en weer. Voor de 

rest moest men zich te vaa,k tevreden stellen met .een enkele 

mooie bal p~r . game. Opvallend is verder dat de Zweden beter 

bewegen, . minder . simp_el~ .foutjes maken en vooral beter 

spe 1 en op de be 1 angr:ijke punten. Technisch hebben zowe 1 

Keen als Heister · de . mygelijkheden om nog een stukje verder 

op te rukken richting q,psolute .wereldtop. Maar techniek is 

slechts een (beperkt) onderdee 1 van het taf~ 1 tennis. Qua 

mentaliteit en tactiek;_ l<,unnen zij evenwel nog veel leren. 

Routinier Henk van Spanje heeft waarschijnlijk zijn top wel 

bereikt. Atletisch heeft .hij minder in huis dan zijn beide 

jongere teamge~oten, maar de man uit Veenendaa 1 kan zich 

als geen ander vastbijten in een wedstr~jd tegen een betere 

tegenstander . Daarnaast stelt hij zich langs de kant 

uiterst loyaal op. Zelfs wanneer de ~nbetwiste kopman Paul 

Haldan weer beschikbaar zal zijn voor het Nederlands team, 

verdient he~ · aanbeveling de jongste van de Van Spanjes bij 

oranje te ··rb1r,:1jven betrekken. Op zijn goede dagen kan hij 

het menlg hoger gerangschikt tegenstander nog flink lastig 

maken. 

F:ob Hendrikx. 
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Lid van verdienste. 

Na ruim 9 jaar actief te zijn geweest in de competitiecom
missie, stopt Sjef van der Linden met deze activiteit. Sjef 
heeft zich in deze commissie altijd zeer actief opgesteld 
en was de laatste jaren ook hoofdjeugdcompetitieleider. 
Voor het afdelingsbestuur was dit reden genoeg om Sjef te 
benoemen tot lid van verdienste van de afdeling Brabant. De 
bijbehorende onderscheiding is hem door de P..CL Cees van 
Roosendaal uitgereikt tijdens een "extra vergadering" van 
de competitiecommissie in Rucphen op 26 juni jl. 
Marianne Wagemakers volgt Sjef op als JCL, maar tafelten
nissend Brabant zal Sjef nog regelmatig tegenkomen bij 
Never Despair, waar hij o.a. training geeft en een jeugd
team begeleidt. Sjef, namens de Mixed-redactie hartelijk 
gefeliciteerd met je onderscheiding. 

Johan Heurter. 

l~ieuws in het kort. 

De komende competitie kunt u een nieuwe tafeltennisvereni
g·ing in Brabant tegenkomen. Het is "D.e Pinpongers" uit het 
plaatsje Wouwse Plantage. Voor de niet-kenners, dit ligt in 
è.e buurt van Roosendaal. In de volksmond wordt dit dorp 
"Pindorp" genoemd, vandaar de naam PINpongers. Ze zullen de 
thuiswedstrijden spelen in Dorpshuis De Spil . 

.=rohan Heurter. 
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Uit de clubbladen. 

In de speciale jubileumuit-
s:ave 
t.t.v. 

van Smashparade 
Markiezaat wordt 

van 
de 

huidige voorzitter, Koos 
Meyers , het hemd van het 
lijf gevraagd. Punt van 
ergernis is voor hem het 
gebrek aan discipline 
binnen de club. 

In de clubgalm van A.T.T_,__ç!-:... 
'77 staat een interessant 
formulier waarop je kunt zien hoe een en ander in zijn werk 
gaat wanneer er technische problemen zijn. In essentie komt 
het neer op: kijken of niemand je gezien heeft en wegwezen 
óf iemand anders de schuld geven. 

In •t Netballetje van M.T.T.V . '72 wordt verslag gedaan van 
een geslaagde jumelage met het Tsjechische Dobris. Hoewel 
de gasten duidelijk beter tafeltennisten, was het een 
dermate leuke ervaring dat men al een uitnodiging ontving 
om een tegenbezoek af te leggen. 

In Netfout van J.C.V. werd de rubriek gehoord/gezien dit
maal geschreven door een invaller. Die was echter dermate 
op dreef dat de rubriek maar liefst anderhalf kantje (A4) 
besloeg. Het nadeel van Limburg vindt hij dat er zoveel 
Limburgers rondlopen. 

In Intergame van T.T.C.V. Nedlin doet men verslag van de 
trip naar Lloret de Mar. Er wordt zoveel over bijzaken ge
schreven dat wij vermoeden dat er van de hele trip slechts 
(alcoholische) dampen en een enkele sliert van herinnering 
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zijn blijven 'hangen. 

In Dropshotje van T.C . S . 
een uitvoerig verslag van 
de zeslandenkadettenwed-
strijd, waarbij bleek dat 
de buitenlandse concurren
tie op die leeftijd een 
tikkie verder is dan de 
v~derlandse topjeugd. 

In WVTTK van Taveres be
schrijft een ex- lid hoe hij 
aan het afkicken is van het 
studententafel tennis met 
behulp van een nieuwe; en 
V€!e 1 serieuzere vereniging. 
Voorwaar geen sinecure, zo 
blijkt uit zijn verslag. 

In 'Leuterke van Red Star '58 staat een aankondiging van de 
f eiestdag, op 11 september j . 1. , ter ere van het 35-jarig 
bestaan van de club . Voor de jeugd was er een spelrniddag en 
voor de ouderen een dansavond in de stij 1 van de jaren 
zestig . 

In Tennisb(l)atja van De Rots staàt een (waargebeurd?) 
verhaal over een jongeman die indruk wilde maken op zijn 
idool door haar in zijn, geleende , sportwagen stoer en snel 
rond te rijden. De demonstratie eindigde in een ziekenhuis
bed, waar zijn mooie dame nu tegenover hem ligt, maar hem 
niet meer wil aankijken. 

Meest prominente nieuws in TiosNieuws van TIOS '67 is 
na.tuurlijk de geslaagde aanval op het Benelux-duurrecord 
tafeltennissen voor dubbels. Zowel de organisator als een 
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van de spelers (tevens voorzitter van de club) beschrijven 
de marathon vanuit hun eigen optiek. 

In Service van Tanaka · wordt, voor de consument die de 

nieuwe ont~A;.l\.kelingen allem<:\-al , niet meer bij kan houden, 
i'~J ,' I.'.~ •• ~. •• • 

uiteengez;~;t;,;,~;.: welke , verschill~nqe soorten ijs er zoal zijn. 
Dit om d~f{~rouwe lezel~s gedège;n voor te bereiden op de 

~. ~ .~: . '· : · 1~ • 

warme · en ó1El'it\; verko.e l ing schr:eèuwehde zomer, die we gehad. 
' i.~:: ,1 • 

hebben. ,;·<-,;" 

In Onde~ de Lo~~ van T.T.C.D. een interview met een jeugd
lid dat t1aast .·fafeltennis ,vo·oral uitblinkt in schaken. Met 
een ELo--·r 'áti .ng

1 
van 23ÓO verdiende hij ze 1 f s uitzending naar 

het jeu~d~WK. Jammer vindt h~j ~ dat zo weinig schakers 
vrouwen ·. zijn. 

In Actie van T.C.O. '78 wordt aandacht besteed aan het 15-
jarig bes~aan. De oudere jeugd had een uitstapje en voor de 
allerjon~sten was er een spelletjesmiddag. Tevens wordt nog 
eens teiu'ggek:_e.J!ten op de oprichting in een (licht-)gr~js 
verleden. 

In Achter het net van Attaque een kritische beschouwing van 
de clubkampioenschappen. Zowel op de vorm van het toernooi 
a.ls op· het tijdstip valt iets aan te merken. Daarnaast 
dragen te weinig jeugdleden de bij het clubtenue behorende 
broek en nemen enkelen zelfs balletjes mee naar huis. 

In het clubblad van Kadans wordt "in uit de hand gelopen 
telegramstijl" verslag gedaan van een bezoek aan het Duitse 
11rwheiler. De wedstrijden leken slechts een hindernis op 
weg nàar een feestavond van dermate Bourgondische afmetin
sren dat men zich gedwongen zag namen van betrokkenen te 

verzw~jgen. 

Hob Hendrikx. 
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Eerste nacht van De Rots. 

Op 5 september jl. organiseerde ttv de Rots uit Boxtel de 

eerste Nacht van de Rots. Ruim een jaar geleden werd het 
j_dee geboren om in de nacht een toernooi te spelen als 
opening van het nieuwe seizoen. De activiteitencommissie, 

- . 

bestaande uit 6 personen, ging medio april aan de slag. 
Alle verenigingen in Brabant werden aangeschreven. Het 
resultaat was dat men 44 deelnemers kon registreren. 
Na het openen van het toernooi door voorzitter Hans van 
Haaren en wal mededelingen van huishoudelijke aard (zoals 
çrratis thee en koffie!), kon het evenement om 22. 25 uur 
beginnen. Gespeeld werd in 5 groepen. Sterke spelers 

startten daarbij met een handicap. 
Hond 1.30 uur was het mogelijk een goed verzorgde salade te 

nuttigen, wat voor een aangename onderbreking zorgde. 
Na de pauze werden er 9 nieuwe poules gemaakt, waarvan de 

eerste vier deelnemers dan nog eens tegen de resp. eerste, 
tweede, derde en vierde van de andere poules moesten 

spelen. Het was mogelijk dat men zo'n 12 wedstrijden te 
spe 1 en had. Na afloop konden de dee 1 nemers gerangschikt 

worden van de eerste tot en met de laatste plaats. 
Nadat het toernooi beäindigd was kon er begonnen worden aan 

een feestelijk ontbijt, waar de meeste spelers wel aan toe 

waren. De prijsuitreiking vond om 7.30 uur plaats. 

Uitslagen; le Marc van de Oetelaar van de Rots 
2e Henk Caris van ATTV'71 
3e Willem van Meurs van De Rots 
le Dame; Clementine Roskam van De Rots 

Het toernooi was goed geslaagd en zeker voor een herhaling 

vatbaar. Alle spelers waren moe, voldaan, maar ook in vorm 

voor het nieuwe seizoen! 

Lydia van Oirschot i.s.m. Hans van Haaren 
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Agenda . . 

19-09 
21-09 

25/26-09 

26-09 
26-09 

2/3-10 
3-10 

3-10 
3-10 

5-10 
8-10 
12-10 
16-10 
17-10 
23-10 

23/24-10 
24-10 
24-10 
24-10 
24-10 
26-10 

Stiphout top-10 
Europese damesliga 
Open Kroatische kampioenschappen 
Jeugd A/B-meerkampen 2e ronde 
Nat. C-meerkampen le ronde 
Open Poolse kampioenschappen 
Oldtimerstoernooi 

Jeugd A/B-meerkampen afd. finale 
Nat. bekertoernooi le ronde 
Europese herenliga 
Europa-Cup 2e ronde 
Europese damesliga 
le C-ranglijsttoernooi 
le B-ranglijsttoernooi 

Stiphout 

Irene/Tilburg 

Open Boxtelse kampioenschappen jeugd 
Open Roemeense kampioenschappen 
Open Boxtelse kampioenschappen senioren 
Nat. C-meerkampen 1/8 finale 
Afd. meerkampen le ronde jeugd C/D 
Nat. A-meerkampen 1/8 finale 
Europese herenliga 
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Stiphout top-10. 

Op zondag 19 september a.s. 
vindt in "Stiphouse", de 
accomodatie van de tafel
tennisvereniging Stiphout, 
het eerste Dactylc-Stip
houts top 10-toernooi 
plaats. 
Op deze dag zullen de 10 
sterkste 
sterkste 

heren 
dames uit 

en 10 
Brabant 

strijden om een prijzenpak
ket van in totaal S5000,-. 
Bijna alle deel
ne(e)m(st)ers komen uit in 
de ere- of eerste divisie 
van de NTTB. Velen van 
hebben reeds deelgenomen 
aan verscheidene Europese 
en Wereldkampioenschappen. 
Bij de heren zullen o.a. deelnemen de 
nationale ranglijst: Frank Boute (OKI), 

nummer 10 op de 
Han Gootzen (PW 

Diest), uitkomend in de Belgische superdivisie en de natio
nal~ kampioen bij de aspiranten Jörg de Cock (Veldhoven). 
Verder zullen aantreden Erwin Andriessen en Marco Bottram 
van Veldhoven, Rijn Vogelaar en Twam Janssen van TCS, 
Stanley Verbeek van OKI, Jos Verhulst van Sloun Interieur 
en Gert-Jan van de Braak . 

Bij de dames neemt bijna de gehele Nederlandse top deel. 
Onder hen Ernily Noor (3e van Nederland), de regionale 
vedette Patricia de Groot (HOI Opleidingen), die op dit 
moment de 4e plaats op de rtationale ranglijst bezet en met 
haar team landskampioen is geworden, en verder de nationale 
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kampioene bij de meisjes Femke Hermus. 
Op dit toernooi zullen echter de ogen gericht zijn op de in 
Duitsland spelende Bettine vriesekoop, de huidige Europese 
kampioene. Zij is veelvoudig N~derlands kampioen en bezet 
al geruime tijd de ~~~s~e plaats op de nationale ranglijst. 
Tegenstand zal ZlJ · ~r,;ljgen , behalve van reeds genoemde 
dames, van Mariëlle v'~n Gool, Hanny de Koning en Petra 
Staps (allen Irene), Guus Hendriks (HOI Opleidingen), 
Marlies Somers (Hotak '68) en Corinne Marsman (Veldhoven). 

De poort van het tafeltenniscentrum aan de Braakweg 30 zal 

om 11.15 uur voor publiek geopend worden en de wedstrijden 
zullen om 12.00 uur beginnen. Het einde van het toernooi 
zal zo rond 18 .. 00 uur z:i:jn, waarna de prijsuitreiking zal 
plaatsvinden. 
Dit toernooi is bij uitst~k geschikt om de regio Zuidoost
Brabant meer bekend te maken me;t de .. taf e 1 tennissport en 
biedt tevens dé gelegenheid om de nationale en Europesa top 

. ' : 

eens •an h~t werk t~ · zien. 

Elisie Baptista en ~~~cel Seeleh 
Organisatoren Dactylo-Stiphouts top 10-toernooi. 

voor de Ko·pij 

dient binnen 
oktober a.s. 

volgende Mixed 

te z.ijn vóór 28 
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