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Redactioneel. 

Doordat ter elfder ure een ingezonden artikel verwijderd 
diende te worden, viel de vorige Mixed wat later dan ge
pland in de brievenbus. Daardoor werd het kort dag alvorens 
de nieuwe kopij weer binnen moest zijn. Desniettemin zijn 
wij verheugd toch weer een redelijk gevuld blad te künnen 
bieden. Van twee van de regionale kampioenschappen hebben 
we iets aangeleverd gekregen. De andere twee bleven helaas 
in gebreke. 
Natuurlijk hebben we met zijn allen genoten van het enorme 
succes van Gerdie Keen op het EK in Birmingham. Ook buiten 
onze landsgrenzen zal zij voortaan . (h)erkend worden als een 
sterke speelster. Gevaar is dat haar succes zal worden 
gebruikt om de ontegenzeggelijk aanwezige problemen binnen 
de bond te maskeren. Nog steeds is er geen bondscoach, maar 
er is nu iemand aangesteld als coördinator van de topsport
commissie, dus wellicht komt er schot in de zaak. Andere 
kwestie: is door het succes van Keen nu definitief het doek 
gevallen voor de "probleem" -speelsters Hooman en Vriese
koop? Er ziJn stromingen binnen de NTTB, die dat sterk 
propageren. Het nieuwe bloed moet een kans krijgen. In alle 
landen ter wereld is dat usance. Alleen in Nederland teert 
men graag op oude waarden. Enkele namen? Ruud Gullit, 
Floris-Jan Bovelander, Peter Blangé, Bart Veldkamp. 
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Van het bestuur. 

JUBILEUM IN DE COMPÈTITIECOMMISS'IE. 
Marianne de Kort is alweer 5 jaar actief binnen het compe
titiegebeuren. In de vergadering van de competitiecommissie 
d.d. 16 maart is Marianne in de bloemetjes gezet om haar te 
bedanken voor haar inzet gedurende die tijd. 

Week vh tafeltennis. 

CAMPING-PONGERS EN KEUKENTAFELKAMPIOENEN. 

Duizenden mensen weten allang dat 'ping-pong' een leuk 
spelletje is. Ze hebben er alleen nog nooit aan gedacht om 
het in clubverband te doen. 
Nog eens duizenden mensen willen best iets aan sport gaan 
doen, maar hebben daarbij nog nooit aan tafeltennis ge
dacht. 
Wij willen graag aan zoveel mogelijk mensen laten zien dat 
tafeltennis een leuke sport is, en dat het georganiseerde 
tafeltennis meer is dan de ruzies die de voorpagina's 
halen. We weten ook al wanneer we dat gaan doen: in de 
herfstvakantie, tijdens 

DE WEEK VAN HET TAFELTENNIS 1994 

Voor zo'n dertig Brabantse verenigingen is 'de week' niets 
nieuws. Zij deden ook de vorige twee edities mee. Deze 
verenigingen weten dus ook al dat meedoen met 'de week' 
misschien wel wat organisatie vergt, maar in .ieder geval 
veel positieve publiciteit, en vaak directe ledenwinst 
oplevert. 
De week van het tafeltennis wordt dit jaar voor het eerst 
georganiseerd vanuit de afdelingen. Toch kan 'de afdeling' 
alleen geen succes maken van de week. De initiatieven 
zullen vanuit uw verenigingen moeten blijven komen! 
Om u op ideeën te brengen, is er een map samengesteld 
waarin allerlei suggesties staan voor recreatieve activi
teiten. Ali u .als vereniging meedoet aan 'de week', krijgt 
u deze ideeënmap gratis toegestuurd. 
Wij hopen. natuurlijk dat veel verenigingen 'iets' zullen 
doen tijdens de week van het tafeltennis. U kunt dit ken
baar maken door het sturen van de onderstaande bon naar: 

Eelco Ligtenberg 
Van Veldekelaan 7 
4707 AH Roosendaal 
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====================================== ==================== 

JA, onze vereniging vindt ook dat tafeltennis een recrea
tiesport voor iedereen is . Wij doen in de herfstvakantie 
dan ook mee aan de 'week van het tafeltennis 1994'. 

Naam vereniging: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Ideeënboek: ja/nee 
=========================================================== 

Toernooi. 

In het weekend na Hemelvaart (14 en 15 mei) organiseert 
Taveres al weer voor de 19e keer haar jaarlijkse Internati
onale Studenten TafeltennisToernooi, of kortweg ITT. Beide 
dagen kunnen zo'n 250 deelnemers spelen, uit o . a. Duits
land, Frankrijk, België, Nederland, Engeland en Oostenrijk. 

Zaterdag is het teamtoernooi, zondag het individuele toer
nooi. 

Adres: Studenten Sportcentrum, O.L. Vrouwestraat 1, Eindho
ven. Voor meer informatie: 040- 123110. 

z.o .z. 
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I n terview ACL" 

Op vrijdagavond worden er twee ~edstrijden gespeeld in dè 
Kalanderstraat te Geldrop. Er harigt een gemoedelijke sfeer. 

De voormalige kerk en machinefabriek is sinds enkele jaren 
omgetoverd tot tafeltennishal . Tafeltennisvereniging Unicum 
heeft een een ruime hal en een mooie bar, maar ook een 
eigen vergaderzaal. Hier voer ik een gesprek met onze 
afdelingscompetitieleider (ACL), Cees van Roosendaal . 

De laatste 3 jaar is Cees van Roosendaal (reeds 6 seizoe
nen) verantwoordelijk voor het goed verlopen van de compe
titie. 
Hij is de leider van de competitiecommissie, welke bestaat 
uit 10 man, waarvan 8 pouleleiders. Deze verzetten wed
strijden, houden percentages bij en controleren de wed
strijdformulieren. Dit wordt dan weer gecoördineerd door 
Marianne Wagemakers en Els Damen (Resp. Jeugd en Senioren 
competitie-leiders) . 

Cees vertelt dat Raymond Gradus hem destijds gevraagd heeft 
om in het Afdelings Bestuur te komen. Op dat moment was 
bovengenoemde functie vrijgekomen. "Doordat ik bij Achilles 
2 jaar wedstrijdsecretaris ben geweest, had ik al enige 
ervaring opgedaan. Ik heb een half jaar met Jan van Toor 
meegedraaid en vervolgens zijn taak overgenomen". 

Als belangrijkste taak vindt Cees dat te doen, wat ervoor 
zorgt dat de competitie goed verloopt. Met name is het 
belangrijk dat iedereen op de hoogte wordt gehouden d,oor 
het inf ormatie bulletin Rond de Tafel. 

Bij het opstellen van de competitie komt heel wat kijken . 
Cees laat ons hierbij weten hoe dat zo'n beetje in z'n werk 
gaat ; 
Een half jaar van te voren wordt op basis van het landelijk 
schema (divisie's) een tijdschema vastgesteld . Dit is 
belangrijk met het oog op verenigingen met landelijke teams 
die hiervoor de zaal beschikbaar moeten houden. Zodra de 
landelijke schema's klaar zijn kunnen de afdelingsschema's 
gemaakt worden . Data en het letterschema (bv a tegen b, 
etc.). worden vastgesteld. Nadat de teamlijsten van de 
verenigingen worden opgestuurd begint de molen te draaien. 
Er moet geregistreerd worden hoev.eel teams er zijn, welke 
rechten ze hebben (n.a.v. de prestatie van het afgelopen 
seizoen) en welke wensen ze hebben t.a . v . speeldagen en ni
veau . 
Het indelen gebeurd in eerste instantie op sterke (vanaf le 
klasse) en bij lagere klassen op reisafstand en speeldagen. 

Op mijn vraag of er nu veel wensen zijn ten aanzien van de 
competitie begint Cees te lachen. "Van de 300 herenteams 
wilden ruim 50 teams hoger spelen, dan waarop ze recht had
den. In 15 gevallen konden wij deze wens honoreren 11

• 
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Desondanks wordt er geprobeerd om rekening te houden met de 
wensen van de spelers , vooral ten aanzien van de speeldagen 
(door de week- of weekendcompetitie) . 
Vanaf de 4e klasse wordt hier zo veel mogelijk naar geke
ken . Hogere klassen gaan in veel gevallen naar de zaterdag
competitie toe. 

Is er binnen het competitiegebeuren is de laatste jaren 
veel veranderd? 
"Met name binnen de jeugd hebben zich veel veranderingen 
voorgedaan. De leeftijdsindeling bij de meisjes is afge
schaft . Nu is er 1 groep meisjes . Bij de jongens is de 3-
indeling teruggebracht naar 2. Er wordt nu meer op presta
tie en minder op leeftijd gespeeld". 

Sinds 2 seizoenen is men in Brabant op het "nieuwe" punten
systeem (setpuntensysteem) overgegaan. Wat was hiertoe de 
aanleiding? 
"Een jaar of 5 geleden is men hiertoe op landelijk niveau 
overgegaan . Ook afdelingen hebben dit in de loop der jaren 
overgenomen . Alleen afdeling Brabant hanteerde nog het 
"oude" matchpuntensysteem. Vorig jaar was er overleg ge
weest met de landelijke commissie en men was het er over 
eens dat het systeem overal hetzelfde zou moeten zijn . Op 
de Algemene Ledenvergadering van de afdeling is hiertoe 
uiteindelijk besloten". 

Wat vind je van het setpuntensysteem binnen de competitie? 
"Positief, ik heb de indruk dat minder teams met 2 man op 
komen draven. Er wordt waarschijnlijk meer moeite gedaan om 
invallers te vragen. Verder blijft de competitie tot het 
einde toe spannend . En wat voor ons heel belangrijk is, is 
dat een gelijke eindstand bijna niet meer voor komt . Dit 
levert minder werk op . Onderlinge wedstrijden tellen hoeft 
nu vaak niet meer". 

Lydia van Oirschot . 



Bekerkompetitie 1993-1994. 

Voor de bekerkompetitie van het seizoen 1993-1994 hadden 
zich in totaal 24 verenigingen aangemeld . Zij brachten 
samen 74 teams op de been, onderverdeeld over 11 verschil
lende klassen. 
Een en ander hield in dat de bekerkompetitie wel doorgang 
kon vinden, doch in afgeslankte vorm: 
*** zo kwamen de navolgende klassen te vervallen: senioren 

3e/ 4e divisie ( 1 team) , senioren 6e klasse ( 1 team) , 
senioren 7e klasse (2 teams), meisjes junioren (2 
teams) en meisjes kadetten (2 teams); 

*** bij de senioren werd de 4e en Se klasse samengevoegd. 

Op 20 februari werd de eerste ronde gespeeld in de accom
modaties van de verenigingen Het Markiezaat en Valkens
waard. Tanaka moest afhaken daar de verbouwingswerkzaamhe
den nog niet voltooid waren. 
Voor 13 maart stond de tweede ronde geprogrammeerd bij 
respectievelijk de verenigingen Belcrum, Irene en Vice 
Versa '51. 
De finales vonden plaats op zondag 17 april j.l. Om circa 
10.00 uur werd aangevangen in de speelzaal van t.t.v. Red 
Star '58 te Goirle . Om plusminus 16.30 uur kon ondergete
kende overgaan tot de ceremonie protocolair. We mogen 
terugkijken op een gezellige finaledag. 

Voor de nummers 3 en 4 waren, zoals bij veel evenementen, 
geen prijzen beschikbaar; zij komen in aanmerking voor een 
eervolle vermelding! 
Voor de nummers 2 was een standaard beschikbaar en de 
winnaars mochten uiteraard de bokaal in ontvangst nemen. 
De brabantse bekerkampioenen van het seizoen 1993 -1994 zijn 
respectievelijk in 

de eerste/tweede klasse 
E. Duivis) 
de derde klasse 
de vierde/vijfde klasse 
Beurden) 

Valkenswaard 1 (P. Grijseels 

Luto (A. Vriens en W. Esser) 
Irene 1 (J. Hendriks en J. 

OKI 1 (E. Mayers en J. Friesemer) 

en 

van 

de jongens junioren 
de jongens kadetten 
hoven) 

Van Liempd 1 (J. v/d Pol en P. Alden-

UITSLAGEN FINALES . 

SENIOREN le/2e KLASSE: 

Valkenswaard 1 - Valkenswaard 2 3-2 
Het Markiezaat - Tanaka 1 2-3 
Valkenswaard 1 - Tanaka 1 3-2 
Het Markiezaat - Valkenswaard 2 2-3 
Valkenswaard 1 - Het Markiezaat 3-2 
Tanaka 1 - Valkenswaard 2 2-3 
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Eindstand: 
1 . Valkenswaard 1 
2. Valkenswaard 2 
3. Tanaka 1 
4. Het Markiezaat 

SENIOREN 3e KLASSE: 

Luto - Back Hands 
De Meppers 1 - Vice Versa '51 
Luto - Vice Versa '51 
De Meppers 1 - Back Hands 
Luto - De Meppers 1 
Vice Versa '51 - Back Hands 

EINDSTAND: 
1. Luto 
2. De Meppers 1 
3. Vice Versa '51 
4. Back Hands 

SENIOREN 4e/5e KLASSE: 

B.S.M. 1 - Luto 
Irene 1 - Irene 2 
B.S.M. 1 - Irene 2 
Irene 1 - Luto 
B.S.M. 1 - Irene 1 
Irene 2 - Luto 

EINDSTAND: 
1 . Irene 1 
2 . B.S . M. 1 
3. Luto 
4 . Irene 2 

JONGENS JUNIOREN KLASSE: 

OKI 1 - Elshout 
Het Markiezaat - Elshout 
-OKI 1 - Het Markiezaat 
Breda 1 niet opgekomen ! 

EINDSTAND: 
1. OKI 1 
2. Elshout 
3. Het Markiezaat 

JONGENS KADETTEN KLASSE: 

Back Hands 1 - Irene 1 
Waalwijk - Van Liempd 1 
Back Hands 1 - Van Liempd 1 
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Waalwijk - Irene 1 
Back Hands 1 - Waalwijk 
Van Liempd 1 - Irene 1 

EINDSTAND: 
1 . Van Liempd 1 
2. Waalwijk 
3. Back Hands 1 
4. Irene 1 

Ad Peeters, 
Bekerkompetitieleider . 

Vacature. 

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND. 

5-0 
1-4 
4-1 

De sektie kadervorming en Sportontwikkeling (KVSO) zoekt 
voor de uitvoering van het Arbitrageplan voor het onderdeel 
11 het beoordelen van scheidsrechters" een aantal ( 10-15) 
enthousiaste 

BEOORDELAARS 

Waarom beoordelen van scheidsrechters? 
Het hoofddoel van het beoordelen van 
ervoor zorg te dragen dat de kwaliteit 
hoog mogelijk wordt. 

Wat houdt de funktie in? 

scheidsrechters 
van de arbitrage 

is 
zo 

De funktie van beoordelaars is drieledig. Het beoordelen 
van een scheidsrechter-in-aktie is de primaire taak van de 
beoordelaar. Daarnaast begeleidt u met name de beginnende 
scheidsrechters door het verstrekken van adviezen n . a.v. uw 
beoordelingen. De derde taak is het rapporteren van de 
omstandigheden waarin de scheidsrechter zijn taak moet 
uitvoeren. 

Wie zoeken wij? 
De vrouwen en mannen die wij zoeken moeten over vaardighe
den beschikken die ervoor zorgen dat het uitgesproken 
oordeel adequaat is. Verder dient u kennis te hebben van de 
belangrijkste aspekten van de arbitrage binnen de NTTB. U 
dient met gevoel voor onderlinge verhoudingen taak- en 
mensgericht te kunnen handelen. 

Wat verwachten wij? 
Wij verwachten dat u een korte opleiding volgt (ongeveer 4 
dagen verspreid over enkele weken), de bereidheid uit
spreekt om een aantal jaren deze funktie uit te oefenen en 
de jaarlijkse bijscholingsbijeenkomst van de beoordelaars 
bezoekt. 
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Wat bieden wij? 
Een interessante job als vrijwilliger, waar een (kleine) 
onkostenvergoeding aan verbonden is. Daarnaast ondersteu
ning door de taakgroep "beoordelaars scheidsrechters" bij 
de uitoefening van de werkzaamheden. 

Wie zijn wij? 
De sekt ie Kadervorming 
NTTB verantwoordelijk 
kader. 

en Sportontwikkeling 
voor de scholing en 

is binnen de 
vorming van 

Heeft u interesse? 
Inlichtingen over de functie zijn te verkrijgen bij de heer 
Th.A. Rieken, Hoofd afdeling KVSO van het bondsbureau NTTB, 
telefoon 079 - 414811 en de heer H.J. Brinkhof, voorzitter 
Taakgroep Beoordelaars Scheidsrechters, telefoon 03402 -· 
41285. 

Uw schriftelijke sollicitatie met 
persoonlijke gegevens zo spoedig 
Bondsbureau NTTB, afdeling KVSO, 
Zoetermeer. 

Gouden jubileum Luto. 

een korte motivatie· en 
mogelijk richten aan: 
Postbus 600, 2700 MD 

Op 1 mei 1994 viert de Tilburgse tafeltennisvereniging Luto 
(Leer Uw Tegenstander Overwinnen) haar 50-jarig bestaan, 
middels een receptie in het het eigen honk. Omdat ik op die 
datum verhinderd was, belde ik voorzitter René van der 
Weegen om een afspraak voor een gesprek, waarin hij vlot 
toestemde. 
Als we plaats nemen in het 'bestuurshok', gaat het gesprek 
onmiddellijk over wat de gemoederen bezig houdt . 

"Eigenlijk zouden we ons alleen met het jubileum moeten 
kunnen bezig houden, maar er zijn andere problemen die ook 
aandacht eisen. Het dak lekte deze winter op verschillende 
plaatsen, zodat mensen mij belden, van 'René, kom eens 
kijken, er staat 4 centimeter water op de vloer'. Door de ~, 
aparte constructie van het dak (voormalig textielpand) is 
het niet eenvoudig de zwakke plekken op te sporen . Dan is 
een tijdje geleden het aangrenzende gedeelte platgegooid, 
omdat daar woonhuizen moeten komen. Dat betekende dat er 
een buitenmuur moest worden gebouwd. Ik heb tegen die 
aannemer gezegd 'jullie willen een houten wand, betaal dat 
deel dan, dan betaal ik de meerprijs voor een stenen muur'. 
Daar trapte hij echter niet in, we moesten een groter deel 
betalen. Met enkele vrijwilligers zijn we dus twintig 
zaterdagen achter elkaar aan het metselen geweest, en toen 
stond die muur er . Maar dan zijn ze daar met hun machines 
bezig, en een van die dingen draait de verkeerde kant in, 
en bang, vijf meter muur ontzet, die moet helemaal opnieuw 
gemetseld worden, binnen- en buitenmuur . Toen was er weer 
strijd hoeveel men zou vergoeden. Ik heb de werkzaamheden 
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net zo lang tegengehouden tot we de verzekering kregen dat 
ook de BTW vergoed zou worden. Dus daar gaat nu de aandacht 
naar uit." 
Maar · 1atèn we enige lij:n proberen aan te brengen in dit 
verhaal . '· 
- "Luto is beSohnen als een vriendenclubje, op 1 mei 1944. 
Toen er op zeker moment enkele goede spelers zich aansld~ 
ten, werd het een echte vereniging, die al snel zijn plaats 
binnen de Tilburgse sportwereld had gevonden . Luto had in 
die jaren de naam enigszins elitair te zijn. Er liepen hier 
onderwijzers rond, mensen met een stropdas, beter gesitu
eerden. Maar dat is al lang genivelleerd . Nu loopt er van 
alles, van 7 tot 70, van directeuren tot arbeiders. Het 
sociale karakter en de onderlinge saamhorigheid zorgen voor 
een sfeer waardoor het ledenverloop heel gering is. Er zijn 
wel mensen die bedanken, omdat ze een andere sport willen 
gaan doen, of omdat ze gaan studeren, maar zelden omdat ze 
zijn uitgekeken op de club." 
Hoe is hij zelf met tafeltennis in aanraking gekomen? 

"De dokter en mijn moeder vonden dat ik slecht at, dus 
werd ik naar een gezondheidskolonie gestuurd in het Lim
burgse Bunde. Omdat ik dat verblijf braaf uithield, mocht 
ik een cadeautje uitkiezen toen ik terugkwam. Ik wilde een 
tafeltennistafel, maar dat zat er dus n i et in . Nou, oké, 
dan wilde ik naar het patronaat, om daar te gaan tafelten
nissen. Daar heb ik toen al organisatorische taken op me 
genomen. Daarna ben ik bij TIOS terecht gekomen , wat toen 
nog 't Goirke heet te. Maar als jongen van een jaar of 
zestien stond ik daar bij allemaal 40-plussers in het team . 
Dus ben ik gaan rondkijken bij Wiek, en bij Luto. Ik heb 
toen voor Luto gekozen omdat er veel mensen van mijn leef
tijd rondliepen. In 1972 ben ik al in het bestuur gekomen, 
omdat ik dacht 'als je commentaar op de gélng van zaken 
hebt, moet je het zelf gaan doeri• . Ik ben wedstrijdleider 
geweest, heb het Luto-nieuws gedaan, de toto-lotto, zo'n 
beetje alles, behalve penningmeester. Ik zorg nou eenmaal 
graag voor andere mensen." 
Hoe was het met de zaal? 

"Al in 1954 kwamen we terecht in de zaal aan de Acacia
straat, die behoorde bij de Noordhoekse kerk. Toen de kerk 
werd afgebroken, werden de missen voortaan in de Acacia
straat gehouden, zodat we zaterdags niet meer konden spe
len . Zo zijn we toen in de gymzaal aan de Jacob Romanstraat 
terecht gekomen. Er bleef echter een link met de Acacia
straat en toen de missen daar ophielden, zijn we de zaal 
weer gaan gebruiken, om verpaupering tegen te gaan. Daarna 
zijn we aan het zoeken gegaan . Eerst hebben we in de Jan 
Toorop~traat gezocht, maar van judoschoolhouder Peter Ooms 
kregen we toen de tip over de Jan Aartestraat. Ooms wilde 
zelf een deel van dit complex, en wij konden dan een ander 
deel nemen . In eerste instantie zei de gemeente nee, want 
voor dit pand gold een woonbestemming. En Ooms wilde ze er 
al zeker niet in hebben, want die zou een te grote parkeer
overlast veroo~zaken. Ik zit zelf in de bouwwereld, dus heb 
ik het via Publieke Werken gespeeld . Ik kwam er toen achter 
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dat het weliswaar woonbestemmi ng was , maar beslist geen 
prioriteit had. Ik ben toen naar de buurt gestapt , d i e had 
geen bezwaar, toen naar de wethouder, die begon over par
keerproblemen. Er zijn toen tellingen gedaan, en men heeft 
besloten dat we de zaak tijdelijk mochten gebruiken. Wij 
hadden een voorkeur voor 10 jaar, maar de gemeente gaf ons 
7 jaar. Daarvan zitten er nu zes op, dus twee jaar terug 
zijn we weer gaan onderhandelen met de gemeente. Het be
stemmingsplan is verlopen en het is nu een gedoogkwestie. 
Dat betekent dat bij een eventuele nieuwe bestemming reke
ning moet houden met de bestaande activiteiten. Sinds vorig 
jaar zijn we eigenaar van het pand, de buitenmuur is bekos
tigd door een spontane donatie van de leden , 50 gulden per 
seniorlid. De jeugd heeft een marathon gedaan . En dankzij 
een gemeentesubsidie kunnen we aan het dak gaan werken. Dat 
laatste is een hoge uitzondering, want hoewel we geen echt 
draagkrachtige vereniging zijn, kunnen we wel onze eigen 
boontjes doppen . Daarom durf ik ook gerust te stellen dat ' 
wij in de Jan Aartestraat Luto over het jaar 2000 heen 
dragen. 11 

De situatie is dus rooskleurig? 
"We zijn tevreden . We hebben een zaaloppervlak van 500 

vierkante meter. Ik had graag een wat groter stuk gehad, 
maar dan was het opbieden geworden, en daar had Luto geen 
zin in. De zaal is groot genoeg voor ons ledenbestand , wat 
rond de 195 zit. Onze maandag- en woensdaggroepen van de 
55-plussers (overdag) zijn helemaal gevuld, alleen voor 
donderdagochtend hebben we nog plek. Het aantal competitie
teams, jeugd en senioren, is vrij constant . Er is clublief
de en trots. De band met de andere clubs, Irene, TIOS en 
Red Star '58, is goed. In het verleden zijn er we1 eens 
problemen geweest , maar dat is verleden tijd. Gedane zaken 
nemen geen keer. Ik bemoei me niet met anderen, heb genoeg 
aan mijn eigen vereniging." 

Rob Hendri kx . 

·8 
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Regionale kampioenschappen. 

WESTBRABANTSE. 

De heren A/B-klasse werd gedomineerd door de mannen van het 
Steenbergse T. C.S. Eerste werd Ton Vogelaar, tweede Twan 
Jansen, gedeeld derde Edwin Wouts . Deze laatste nam revan
che door de open klasse op zijn naam te schrijven, na winst 
op teamgenoot Ton Vogelaar. 
Bij de dames geen deelneemsters 
slechts twee aanwezigen met een B, 
ster Jolanda Meeus het onderlinge 
M. Musters. De open klasse was 
Kruijssen van Belcrum, die tevens 

met een A- licentie. En 
waarvan Hotak '68-speel
duel won van clubgenote 
een prooi voor Claudia 

de C-klasse won. 
De verenigingsprijs ging bij de senioren naar Hotak '68, 
met ruime voorsprong op Belcrum. 

Bij de jongens junioren/aspiranten A/B ging de titel naar 
R. Theuns van Hotak '68, voor clubgenoot M. Wirckx. De open 
klasse werd gewonnen door Bas v.d. Linden (Belcrum) voor 
clubgenoot Johan Muskens. 
De meisjes junioren B zagen Nicole Hopmans van Vice Versa 
'51 winnen in de finale tegen N. Nieuwlaat van Markiezaat. 
In de open klasse was een andere Vice Versa-speelster de 
sterkste, namelijk Joyce Schoone, die Floor Tebbe van 
Belcrum versloeg. 
Mede als gevolg daarvan kwam de verenigingsprijs voor de 
jeugd terecht bij de vereniging uit Oudenbosch, wederom net 
voor Belcrum. 

GROTE OPKOMST BIJ REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN IN VUGHT. 
De in de Vughtse Martinihal gehouden regionale tafeltennis
kampioenschappen van de regio Den Bosch kenden dit - jaar 
wederom een groot deelnemersveld (260 mensen afkomstig van 
17 verenigingen). Vooral de opkomst bij de jeugd (bijna 50% 
meer deelname dan vorig jaar) deed de organiserende t.t.v. 
J.E.E.P. uit Vught veel deugd. 
Om 9.00 uur kon de jeugd op 35 tafels de spits afbijten. In 

~~ poules variërend van 5 tot 7 deelnemers waarvan de eerste 2 
overgingen naar de vervolgronde werd met veel enthousiasme 
gestreden. Desondanks kwamen er bij de kleinere jeugd in de 
zeer goed bezette pupillen- en welpenklasse regelmatig 
"grote" uitslagen binnen (21 - 3, etc.) Eenmaal kon de orga
nisatie zelfs een 21-0 uitslag noteren. 
In de hoogste jeugdklasse werd het . bij de jongens een JCV
aangelegenheid. Richard Heil werd hier de nieuwe kampioen 
door ploeggenoot S. v.d. Vall in 3 sets te verslaan. 
Bij de meisjes kon N. Zijlmans (TTCV/Nedlin} als enige haar 
titel prolongeren. Spijtig voor haar is dat ze volgend jaar 
niet definitief in het bezit van de wisselbeker kan komen 
daar ze dan senior is. 

In de hoogste klassen bij de senioren waren de kampioenen 
van vorig jaar al snel uitgeschakeld. 
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Bij de heren werd een ·~ zeskamp gespeeld. Jos Verhulst (in 
middels 9e op de nationale tafeltennisranglijst en competi
tie spelend voor de Limburgse eredivisieclub Bartok) en 
Gert-Jan v.d. Braak (Never Despair) waren na 4 ronden nog 
ongeslagen. Met 2 keer 2 punten verschil greep Verhulst 
weer eens de titel. Paul van Berkel (TTCV/Nedlin), de 
kampioen van vorig jaar, wer.d nu slechts vierde . omdat hij 
in de wedstrijd om de 3e en 4e plaats van ploeggenoot Eric 
van· Kempen verloor. 
In de hoogste damesklasse (2 poules van resp. 4 en 5) kwam 
de kampioene van 1993 (Renee Reijntjes van JCV) er helemaal 
niet aan te pas. Zij verloor al haar poulewedstrijden. In 
haar poule plaatsten Maureen van Weert (JCV) en Marcelien 
Pellegrom (Rotac · ' 82) zich voor de halve finale. In de 
andere poule waren Evelyn Koenraad (JCV) .en Selma Paetzel 
(Never Despair) de sterkste. Uiteindelijk kwamen Van Weert 
en Pellegrom elkaar in de finale weer tegen. Nu was het de 
op het allerlaatste moment nog voor het toernooi ingeschre
ven Pellegrom (uitkomend in de vierde klasse heren) die 
sensationeel won met 24-22 in de derde set. 

Slechts een kwartier later dan gepland kon ook .de la.atste 
prijs (de verenigingsprijs) uitgereikt worden en wederom 
was deze voor Never Despair dat met 58 deelnemers, tradi
tiegetrouw, zeer goed vertegenwoordigd was. JCV, TTCV/Ned
lin en J.E.E.P. werden resp. 2e, 3e en 4e . 

Zowel bondsgedelegeerde Guus van Woesik als de toernooicom
missie o.l.v. Eric Janssen (J.E.E.P.) konden terugkijken op 
een zeer geslaagde toernooidag zonder noemenswaardige 
problemen. 

Jan van Gemert 
(organisatiecommissie) 

Afdelingstrainingen jeugd. 

Twee jaar geleden werd er door de Bond een topsport plan 

: 

opgesteld. Dit hield in dat met name jeugdig talent extra ~~ 
bondstrainingen zouden krijgen met als doel het algehele 
tafeltennisniveau op een hoger peil te brengen. De afdeling 
Brabant heeft dit idee opgepikt en de T.C. heeft alle clubs 
bij elkaar geroepen. Van zoveel mogelijk verenigingen heeft 
men toen jeugdleden geselecteerd voor de trainingen. 

In het totaal zijn er 5 soorten trainingen, t.w. de lande
lijke dames en herenselectie, 3-tal bondstrainigen in het 
gehele land, per afdeling zijn er een topgroepen (pup/asp) 
geformeerd, er zijn regiogroepen (welpen/pup.) · en ten 
slotte de clubtrainingen. 

Voor de afdeling Noord-Oost brabant (Den Bosch-Tilburg) 
geeft Jo Kuijs training, in West Brabant doet dat Ben Ros. 
Verder geeft Jan van de Elsakker training aan de topgroep 
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in West Brabant (leefti j d 11-15 jaar) en John van Geel de 
regiegroep Eindhoven/Helmond . Daarnaast traint John van 
Geel samen met Jo Kuijs ook nog de topgroep Oost. 

Ik vroeg aan John van Geel hoe hij bij deze trainingen 
betrokken is geraakt. Reeds 8 jaar is hij trainer van 
Bergeijk, waarvan 3 jaar als hoofdtrainer. Hij heeft in de 
loop der jaren zijn trainersdiploma's gehaald en werd door 
Adri Dam {voorz. afd. Brabant + technische zaken) benaderd 
voor het geven van de afdelingstrainirigen. 

Waar liggen de selectie-criteria bij de jeugdgroepen? 
"Zij moeten een redelijke aanleg hebben, 2x per week trai
nen onder een goede clubtrainer, gemotiveerd zijn en deel
nemen aan ranglij sttoernooien, regionale-, Brabantse- en 
event. Nederlandse kampioenschappen". 

Waar ligt de nadruk op dit moment bij de trainingen bij de 
regiegroep? 
"Het aanleren van combinaties. Met name forehand topspin 
uit het midden in combinatie met backhand en forehand 
topspin uit het midden in combinatie met forehand uit de 
forehandhoek. · 
Later in het tweede deel wordt dit aangevuld met de back
hand opening. 
In de topgroep ligt het accent meer op de taktiek en moei
lijkere combinaties. Belangrijk is wel dat de regiogroep 
moet kunnen doorstromen naar de topgroep". 

Zijn er verschillen tussen het peil van de jongens _ en de 
meisjes? 
"Het niveau van de meisjes ligt op het moment lager. Dit 
komt voor een deel door de kracht- en interesseverschillen. 
Daar komt nog bij dat er weinig meisjes tafeltennissen, dus 
is er weinig onderlinge competitie. Belangrijk is het dus 
om meisjes te werven bij de verenigingen". 

Hoe vind je dat het plan loopt? 
"In de afdeling Brabant draait het goed. Gevaar komt er als 
geprobeerd wordt om goede spelers te ronselen van andere 
clubs. Dit is in het verleden meerdere malen gebeurd en dat 
maakt verenigingen wantrouwend ten aanzien van de afde 
lingstrainingen". 

Lydia van Oirschot. 
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Uit de c lubbl aden. 
" : 

In het, zoals al tijd . goed uitziende, clubblad Achter het 
Net van ttv Attaque het volgende: "Het valt mij op dat 
mensen die tegen de 50 lopen vaak stoppen met sporten 
vanwege hun leeftijd en zich gepasseerd voelen door 
jongeren. Voorheen een goede kompetitiespeler, maar vanwege 
het vorderen van . de jaren niet meer zo flexibel. De stap 
terug naar de recreanten wordt vaak beschouwd als iets waar 
ze zich voor moeten schamen!" 
Echter: "Om gezond ouder te worden moet men bewegen en 
tafeltennis is een sport die je tot op hoge leeftijd kunt 
blijven doen". 

De Clubgalm van A. T.T.C.'77 vermeldt hun . huishoudelijk 
reglement. Een idee voor andere verenigingen om hierçnee 
regelmatig naar voren . te komen. Werkt erg verfrissend en 
voorkomt onduidelijkheden! 

In het Netballetje van M.T.T.V.'72 een stuk over de Edah in 
Mierlo. Deze sponsort alle verenigingen, door voor elke 
fl. 100,- aan boodschappen fl. 2,50 aan de club te schen
ken. 
Dit is toch weer mooi meegenomen! 

Never Despair introduceert in Endeetj e een puntensysteem 
voor het clublid van het jaar . Experts geven waardering van 
2, 5 en 10 punten . Niet alleen tafeltennisprestaties zijn 
hierbij van belang, maar ook uren schilderwerk, het tippen 
van de club-
kampioen, bezoek aan Florida, het eenmaal in de aanval ·gaan 
bij een come-back en het schrikken bij het aanvaarden van 
een aanzoek. 

De wedstrijdsecretaris van Veldhoven omschrijft in Toffel
proat de problemen die er ontstaan als teams, die normaal 
gesproken door de week spelen, nu enkele malen naar de 
zaterdag worden geplaatst. Leuk hieraan vindt hij wel het 
versterken van de onderl i nge contacten binnen de tafelten
niswere l d. Zie hiervoor het interview met onze de Algemene 
Competitieleider elders in dit blad. 

In Irene-Sirene blijkt dat op verzoek van het gemeentebe 
stuur de club de hal beschikbaar stelt in geval van een 
ramp in het nabijgelegen zwembad . De leden wordt verzocht 
in zo ' n geval zo snel mogelijk de hal te verlaten om de 
hulpverleners niet voor de voeten te lopen. 

In All-round nieuws van Vice Versa Oss kaart het bestuur 
een probleem aan . Meermaals verlieten nieuwe leden al snel 
weer de vereniging omdat de "gevorderden" binnen de club 
zichzelf te goed vonden om met hen een balletje te slaan ; 
Dit dient, volgens het bestuur, te · veranderen. 

16 



In Intergame van TTCV-Nedlin een passage uit Vrij 
Nederland, waarin een lezer berekent dat het 

· onmogelijk is, zelfs als ,men uitgaat van extreme 
trainingen, dat Bettine Vriesekoop, zoals in een 
eerdere uitgave is beweerd, al miljarden malen 
tegen een balletje moe~ hebben geslagen. 22 jaar, 
maal 365 dagen, maal acht uur, is zo'n 230 
miljoen seconden. Inderdaad te weinig om 
miljarden slagen te produceren . 

OTTC he.eft, zo blijkt uit Van de groene tafel, weer een 
initiatief. Een invitatietoernooi, . waarbij de dubbels 
bestaan uit een clublid en een door dat clublid geïnvitëjerd 
niet-clublid . Hopelijk slaat dit beter aan dan het .butch 
Tennis toernooi, dat bij de jeugd wel werd georganiseerd, 
maar bij de senioren wegens gebrek aan belangstelling moest 
worden afgezegd. 

TTV De Bron heeft, na een dikke zeven jaar (!) van afwezig
heid het clubblad D'n opslag weer nieuw leven ingeblazen . 
Met de rubrieken aan service, interview, reportage, 
clubkampioenschappen, competitie, ingezonden en wist-u-dat 
hoopt het bestuur een levensvatbaar clubperiodiek te hebben 
herschapen. 

In Tennisb ( 1 ) atj e schrijft de verantwoordelijke voor 
jeugdzaken dat er nog nooit zoveel jeugdteams in de 
competitie hebben gespeeld. Hoewel dit heel mooi is, brengt 
het ook problemen met zich mee. U raadt het al: het vervoer 
bij uitwedstrijden. Oplossing misschien: niet alle teams 
tegelijk thuis. 

In Batgeheimpjes van TTV Waalwijk wordt opnieuw opgepakt de 
rubriek "uit de vergadering van", waarin het bestuur 
mededeelt wat het besloten heeft . Onder andere ditmaal dat 
de meeste reclamebordádverteerders negatief regaeerden op 
het verzoek om verlenging van de sponsorovereenkomst, dat 
er nieuwe shirts zijn uitgedeeld, en dat een collegabe
stuurslid, wegens niet nader te noemen feiten, is geschorst 
als bestuurslid. 

In Shot van Vice Versa ' S 1 wordt melding gemaakt van een 
nieuw initiatief . Hoewel het langlaufen niet doorgegaan is, 
wordt nu een S.H.I.T.-surviv~l georganiseerd, bestaande uit 
een loop-, kano- en fietstocht. Waar de af~orting S.H.I.T . 
voor staat, wordt niet vermeld. Survival voor Heel Intelli
gente Tieners? 
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In "Actie" het clubblad van T.C.O '78 uit Ossendrecht wordt 
verslag gedaan van het katertoernooi. Dit toernooi wordt 
elk jaar na carnaval gehouden. Alles wordt dan anders 
gedaan, de batjes, de puntentelling, en ... zelfs de spelers 
ZlJn niet zoals anders! Zo te lezen een heel gezellig 
toernooi. 

Het clubblad (Smashparade) Van "Het Markiezaat 11 wordt 
steeds moderner gemaakt. De redaktie beschikt zelfs al over 
een OCR-scanner waarmee uitgetypte tekst in een mum van 
tijd in de computer "zit". Een clubblad maken ze daar in 
een handomdraai. 

Agenda. 

29-04 tm 1-05 
30-04 tm 2-05 
30-04/1-05 
1-05 
1-05 
8-05 
11-05 
12/15-05 
14-05 
14/15-05 
14/15-05 
14/15-05 
20-05 
20/22-05 
23-05 
27-05 
29-05 
3-06 
4/5-06 
11/12-06 

Open Spaanse Kampioenschappen 
Open Engelse Kampioenschappen 
World team cup 
moekottemeerkamptoernooi 1994 
nat. B-meerkampen 1/2 finale 
nat. jeugdmeerkampen finale 
mixeddubbeltoernooi West-Brabant 
Ficep-kampioenschappen 
Idef ix-toernooi 
Internationaal Studententoernooi 
Open Sloveense kampioenschappen 
Zuidnederlandse kampioenschappen 
beslissingswedstrijden afd.comp. 
Open Kroatische kampioenschappen 
Prinsenstadtoernooi 
Algemene ledenvergadering afd. Brabant 
Nat. B-meerkampen finale 
Europa-Cup finale 
nat. bekertoernooi eindtoernooi 
zeslandenwedstrijd 

Kopij voor de volgende Mixed dient 
binnen te zijn voor 20 mei 1994. 
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