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Redactioneel. 

Ik had net miJn redactioneel voorwoordje klaar, toen er 
nieuws bekend werd dat tot een nieuwe greep naar de 
tekstverwerker noopte. Er kwam witte rook uit de schoor
steen van de bondsburelen in Zoetermeer! Habemus papam, 
ofwel we hebben een bondscoach. 
De gelukkige (?) is de veertigjarige Duitser Peter Engel, 
zelf oud-bundesligaspeler en recentelijk trainer/coach van 
de bekende Duitse vereniging Steinhagen. Veel meer is van 
hem niet bekend, maar gezien de ruime tijd die in de 
voorbereiding van deze overeenkomst is gaan zitten, mogen 
we toch hopen dat beide partij en elkaar grondig hebben 
leren kennen zodat er gerechtvaardigde hoop is dat deze 
coach langer aan zal blijven dan zijn voorganger Gajic. 
Nieuwe bezems vegen schoon en Duitse bezems hebben een naam 
voor Gründlichkeit, Pünktlichkeit en Sauberheit. Misschien 
behoren alle problemen binnen de topselectie van de NTTB 
binnenkort tot het verleden. Misschien win ik nog eens ooit 
een ton. 
Prettige vakantie. 
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Van het bestuur. 

AFSCHEID COMPETITIELEIDERS. 

In een speciale bijeenkomst op 28 mei jl. heeft de competi
tiecommissie afscheid genomen van Jos Coenen en Twan Derks. 
Jos heeft 3 jaar deel uitgemaakt van de commissie en Twan 
2~ jaar. Met enkele vriendelijke woorden en een klein 
presentje heeft de ACL, mede namens het afdelingsbestuur, 
zijn waardering uitgesproken voor het werk dat deze v r ij 
willigers de laatste jaren voor de afdeling hebben verzet. 
De vacatures die door hun vertrek ontstaan, zijn nog niet 
ingevuld. Mensen die zich betrokken voelen bij het competi
tiegebeuren en die nog enkele uren in de week tijd over 
hebben voor vrijwilligerswerk en voor wie het geen bezwaar 
is dat ze regelmatig aan de telefoon worden geroepen, wordt 
verzocht om contact op te nemen met de ACL, de SCL of de 
JCL. 

Cees van Roosendaal. 

WET MILIEUBEHEER. 

Verenigingen met eigen accommodaties worden sinds kort 
veelal geconfronteerd met zeer hoge gemeentelijke milieu
heffingen. Bedragen van meer dan fl.3.000,00 zijn gemeld. 

Het NOC*NSF is op verzoek van de sportbonden in gesprek met 
de betrokken ministeries . Het doel hiervan is om voor de 
sport een aparte positie te realiseren m.b.t. de consequen 
ties van de wet milieubeheer. Over de uitslag van deze 
besprekingen kan momenteel nog geen zekerheid gegeven 
worden. 

Om de verenigingen voorlopig behulpzaam te ziJn heeft 
NOC*NSF een tweetal model-bezwaarschriften opgesteld, die 
een vereniging kan gebruiken om een verzoek tot uitstel van 
het indienen van een aanvraag milieuvergunning danwel om 
een bezwaarschrift tegen een opgelegde aanslag in te die
nen. In deze bezwaarschriften wordt verwezen naar het 
overleg wat gaande is met de ministeries. 

Verenigingen die met deze problematiek te maken hebben 
kunnen een exemplaar van deze bezwaarschrif ten aanvragen 
bij Cees van Roosendaal, tel. 040-853547. 

Cees van Roosendaal, accommodatiezaken. 

3 



Nieuwe licentiepas. 

De CTW van de afdeling Brabant start het seizoen 1994-1995 
met de invoering van de nieuwe licentiepas. Reeds enige 
tijd is de oude bondskaart vervallen en vervangen door een 
stam- en een jaarkaart. Een stamkaart geldt voor meerdere 
jaren, terwijl een jaarkaart elk jaar opnieuw wordt ver
strekt. Op de stamkaart staan diverse vaste gegevens, zoals 
bondsnummer, naam, geboortedatum en geslacht. 

De stamkaart moet voorzien zijn van een pasfoto. 
Op de jaarkaart worden naast de vaste gegevens enkele 
variabele gegevens vermeld. Bijvoorbeeld van welke vereni
ging men lid is (dit kunnen er meerdere zijn) en of men in 
het bezit ~s van een toernooilicentie. 

TOERNOOILICENTIE OP DE JAARKAART. 
Reeds enige tijd wordt de toernooilicentie van de landelij
ke spelers/speelsters op de jaarkaart vermeld (A t/m C) . 
Per 1 augustus gaat dit ook gelden voor de Brabantse toer
nooilicenties: D t/m H. 
Voor toernooien is per 1 augustus 1994 dan ook de oude 
licentiepas niet meer rechtsgeldig. Als op een toernooi uw 
licentiepas gevraagd wordt, dient u na 1 augustus 1994 dan 
ook uw stamkaart en jaarkaart te tonen. 

WANNEER DIENT U UW OUDE LICENTIEPAS OP TE STUREN? 
Op de oude licentiepas zullen bij diverse Brabantse spe
lers/ speelsters nog verdiende toernooipunten vermeld zijn. 
De mensen waarbij dit het geval is , moeten de oude licen
tiepas uiterlijk 1 oktober 1994 opgestuurd hebben naar: 
Harry Kuipers, Van Lieshoutstraat 16, 5708 CE Helmond. 
De verdiende toernooipunten zullen dan alsnog in de admini
stratie verwerkt worden. Hiervoor wordt wel de medewerking 
gevraagd van de verenigingen om bovenstaand verzoek bij hun 
leden bekend te maken. Het aanvragen van een toernooil~cen
tie blijft op eenzelfde wijze plaatsvinden als ·in het 
verleden, via bovenstaand adres. 

VERSTREKKING OVERZICHT LICENTIES. 
Eenmaal per seizoen zullen de verenigingen een overzicht 
ontvangen van de licenties senioren per vereniging . Dit zal 
gebeuren gelijktijdig met de toezending van het bestands 
overzicht wat de verenigingen ontvangen in de periode 
september/ oktober. 

Mochten er bij uw vereniging nog vragen zijn betreffende de 
seniorenlicenties, dan kunt u altijd nog contact opnemen 
met Harry Kuipers, tel 04920 - 36984. 

Nico van Erp. 
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Afdelingsledenvergadering. 

Vrijdag 27 mei jl. werd aan 
de Viandehlaan in Breda de 
jaarlijkse afdelingsleden
vergaderi'ng gehouden. De 
redactie van Mixed was aan- .,, Il 
wezig en wil hier geenszins 
een volledig verslag bren
gen, maar enige markante 
punten aanhalen . 
De eerste punten van de 
agenda werden in TGV-tempo 
afgehandeld, zodat het er 
even naar uitzag dat ieder-
een erg vroeg weer thuis zou ZlJn. Enig onderwerp v an 
discussie vormde het voorstel van de kascommissie om een 
stem te krijgen in de beslissing omtrent l eningen aan clubs 
ten laste van het accomodatiefonds. Zonder tot een heuse 
stemming te hoeven overgaan, bleek uit een terloopse pei
ling dat hiervoor absoluut geen meerderheid van de vergade
ring te vinden zou zijn. De begroting en de financiële 
voorstellen van het AB werden unaniem aangenomen. 
Voorzitter Adri Dam vertelde dat de Johan Goossens-trofee 
dit jaar niet uitgereikt zou worden. Twee jeugdleden waren 
in overweging genomen, maar werden bij nader inzien (nog) 
niet voorgedragen. Een andere, onvermeld gebleven, kandi
daat bleek de trofee al eens gehad te hebben en viel om die 
reden af. 
Daarna werden de kampioensbekers uitgereikt. Bij de meisjes 
ging die naar Son en Breugel, en werd in ontvangst genomen 
door een bestuurslid van die club. Bij de jongens junioren 
en kadetten ging de beker naar Veldhoven, maar het afge
vaardigde bestuurslid van die vereniging was juist in de 
pauze opgestapt, zodat oud-voorzitter (Van TTV Veldhoven èn 
de afdeling Brabant) Raymond Gradus de honneurs waarnam. 
Zonder dat dit tot enige opmerkingen aanleiding gaf werden 
door de vergadering Ria Elshof en Nico van Erp herkozen in 
het AB. Daarnaast werd de heer Anthony Versigny van TTV 
Always Fair in het afdelingsbestuur benoemd. Hij zal de 
portefeuille opleidingen en reglementen gaan beheren. 
Tevens werd Versigny, evenals Van Erp en Cees van Roosen 
daal benoemd als bondsraadslid. Als plaatsvervangende 
bondsraadsleden werden benoemd Marlies Somers (Hotak '68) , 
Hans vd Bruggen (Never Despair) en Harrie vd Steen (Budili
a) . Vanaf deze plaats allen nog gefeliciteerd. 
Een echte discussie ontbrandde toen het AB-voorstel tot 
wijziging van de jeugdcompetitie aan de orde kwam. Verte
genwoordigers van Stiphout en Belcrum stelden dat de huidi
ge situatie, met een kampioensklasse in de voorjaarscompe
titie, de voorkeur verdiende. Weerwoord van het AB was dat 
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promotie naar landelijk C een goede zaak is, en dat eigen
lijk alleen de spanning van de voor jaars- naar de najaars
competitie wordt verschoven . Adri Dam, van wie men zou 
verwachten dat hij vanuit zijn hoedanigheid als voorzitter 

·· achter het bestuursvoorstel zou staan , brak persoonlijk nog 
even een lans voor het oude systeem, daarmee benadrukkend 
dat het bestuur intern verdeeld was over deze kwestie. Een 
uit drie leden bestaand stembureau was daarna ruim een half 
uur bezig de door de clubvertegenwoordigers u itgebrachte 
stemmen om te rekenen aan de hand van het ledental der 
clubs. Gelukkig dus dat dit de enige stemming was. Uitein
delijk werd het voorstel met 2285 voor, 991 tegen en 1242 
onthoudingen aangenomen. 
In de rondvraag kwam nog een pikant gegeven naar voren . 
Vice Versa '64 merkte op dat er een club is die het in 
schrijfgeld voor de Brabantse van '94 nog niet betaald 
heeft. Het AB zei hiervan te weten en op een goede afloop 
te vertrouwen, reden waarom de naam van de betreffende 
vereniging niet wordt vrijgegeven aan de TTV Breda die dit 
vroeg in verband met het organiseren van de Brabantse 1995. 
Verder werd nog gedebatteerd over voorstellen gedaan doo r 
TTV Renata. Het eerste voorstel behel sde het op neutraal 
terrein verspelen van beslissingswedstrijden. Het AB nam 
het standpunt in dat dit een goed uitgangspunt is, maar dat 
praktische bezwaren, gevoegd bij het feit dat nog nooit een 
club heeft geklaagd over thuisvoordeel van de tegenstander, 
eraan in de weg staan om honderd procent neutraliteit te 
kunnen garanderen. Geen van de andere clubs deelde Renata's 
standpunt. 
Het tweede voorstel hield in het voorleggen van de boete
lij st aan de ALV. Wat het AB hiertegenover stelde, was dat 
de lijst wellicht ter kennisname meegenomen kan worden bij 
de financiële voorstellen. 
Het derde voorstel handelde over de publicatie van fragmen
ten uit het afdelingsreglement. Bundeling hiervan en goed
keuring door de ALV verdienen aanbeve l ing, aldus Renata. 
Het AB stelde dat het reglement in het competitieboek staat 
en acht goedkeuring door de ALV geen goede zaak omdat ook 
tussentijds ingespeeld moet kunnen worden op ont wikkeling 
vanwege het HB. Hierin viel de vergadering het AB bij. 
Het vierde voorstel was om een geschillencommissie in te 
stellen, onafhankelijk van het AB . Het AB stelde voor t e 
wachten tot de nieuwe arbitragerege l i ng van de NTTB op 
papier staat. 

Rob Hendrikx. 
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Interview. 

Vandaag zijn we te gast bij Marius van Rijckevorsel. Voor 
wie hem niet kent zullen we hem even voorstellen! 
Marius is geboren op 12 januari 1938 in de gemeente Nieuw 
Ginneken. In 1954 wordt hij ambtenaar bij de gemeente 
Etten-Leur. Dit jaar viert hij daar z'n 40-jarig jubileum 
en per 1 oktober 1994 maakt hij gebruik van de VUT rege
ling. 
Marius is getrouwd met Anny van Rijckevorsel en samen zijn 
ze in het bezit van 3 zonen die inmiddels al uitgevlogen 
zijn. 
In 1969 richtte Marius samen met Rien van Thoor t.t.v. 
Tanaka op en sindsdien speelt Marius daar. Afgelopen maand 
mei vierde Tanaka haar 25-jarig bestaan. 25 jaar lid van 
een en dezelfde vereniging is niet niks, reden voor de 
redaktie van de mixed eens met Marius van gedachte te 
wisselen . 

* Hoe kwam je ertoe om een tafeltennisvereniging op te 
richten? 
In onze gemeente werd een nieuwe sporthal gebouwd en er 
moesten verenigingen komen. De gemeentesecretaris J. Snij
ders van destijds vroeg aan Rien van Thoor om een tafelten
nisvereniging op te richten. Rien wist dat ik vroeger al 
getafeltennist had en vroeg of ik daar zin in had. Zo is 
het gekomen en in mei 1969 was Tanaka een feit. 

* Was er in Etten-Leur dan zo behoefte aan een tafeltennis
vereniging? 
Vroeger heeft er ooit wel eens een vereniging bestaan, The 
black stars, maar die was al lang ter ziele gegaan. Door 
mijn eigen tafeltennisverleden is het natuurlijk tafelten
nissen geworden. 

* Van welke verenigingen ben je lid geweest? 
Ik ben begonnen bij t.t.v. Brabant (Breda) in 1949. In 1951 
ben ik bij t.t.v. Victoria gaan spelen (ook in Breda ) . Dit 
heb ik volgehouden tot 1957, want toen ben ik gestopt 
wegens tijdgebrek. 

* Wat zijn je functies geweest bij Tanaka? 
Ik ben trainer/coach, secretaris voorzitter en redakteur 
geweest. 

* Ambieer jij nog bestuursfunkties bij Tanaka ? 
Nee, ik heb alles met veel plezier gedaan, maar eens dan 
komt de tijd dat je afscheid hebt genomen en dan moet je 
niet door willen blijven gaan. 
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* Noem eens enkele hoogte- en dieptepunten in die 25 jaar? 
Hoogtepunten zijn er nogal wat hoor. Het kampioenschap van 
Nederland van het le meisjesteam en de promotie later naar 
de ereklasse. De realisering van ons eigen gebouw in 1981 
en niet te vergeten de viering van het 25 jarig bes t aan van 
Tanaka. 
Dieptepunt vond ik het uiteenvallen van het le damesteam. 
Jammer was vooral dat er geen opvolging was. 

* Hoe zie jij de toekomst van het tafeltennis? 
In Nederland is tafeltennis nooit echt een sport op hoog 
niveau geweest. Dat zal het volgens mij ook nooit worden 
ook. Als kijksport is tafeltennis niet zo erg leuk, maar om 
zelf te doen des te meer. In media krijgt tafeltennis nooit 
zo veel aandacht, behalve als er wat gezeur is rond Vriese
koop, dan staan er wel grote koppen in de krant. Dit komt 
het imago van de tafeltennissport niet ten goede. 

* Hoe heb je het zo lang kunnen volhouden, Marius? 
Bij ons thuis zijn ze allemaal tafeltennisgek geweest. Op 
een gegeven moment was Anny, onze 3 zonen en ikzelf lid van 
Tanaka. Tanaka is eigenlijk ons vierde kindje. Ook Anny 
mijn vrouw staat nu nog 100% achter Tanaka . Zonder steun 
van het thuisfront had het nooit gelukt zo lang lid te 
blijven van de vereniging. Want met bestuursfunctie s, 
competitie spelen en ook eens een vrije speelavond, kruipt 
er ontzettend veel tijd in. 

*Wat zijn je verdere hobby 1 s buiten het tafeltennis? 
Ik kook erg graag. In het weekend sta ik graag in de keuken 
om iets lekkers klaar te maken. Mijn spec ialiteiten zijn 
o.a. salades maken, worstebrood, pastei enz . . 
Ook hou ik erg van tuinieren, knutselen en muziek luiste
ren. Vooral operamuziek heeft mijn voorkeur. 

* Wat zijn je plannen als je straks in de VUT zit? 
Ik ga op woensdagmiddag een jeugdgroepje starten bij Tana
ka. Dit wordt dan voor de allerkleinste van 7 - 8 jaar. Ik 
probeer hun dan spelenderwijs de beginselen v an tafeltennis 
bij te brengen. Ook ben ik van plan meer aandacht aan m'n 
kleinkinderen te gaan besteden, nu zijn het er nog maar 2, 
straks in het najaar al 4. Verder knutsel ik graag. Ik knap 
dan oude meubeltjes op. Verder zullen we eens vaker een 
dagje uitgaan. Vooral aan zee, daar ben ik een liefhebber 
van. 

* Hoe vond je de onderscheiding die je hebt gekregen? 
Ja, hartstikke leuk. Ik had er totaal niet op gerekend en 
ineens werd ik door de afdeling Brabant van de N.T.T.B. 
onderscheiden. Ik ben nu lid van de ereraad in brons van de 
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afdeling Brabant. 

* Heb je nog vragen gemist, waarvan je dacht, dat vragen ze 
zeker? 
Ja, ik dacht ze zullen wel vragen hoe lang ga je nog door 
met tafeltennis. Nu als de gezondheid het toe laat . .. nog 
heel lang! 

De redaktie van de mixed wenst Marius straks als hij in de 
VUT zit nog vele jaren in goede gezondheid toe! 

Frits van der Meulen . 

Zuidnederlandse kampioenschappen 1994. 

Zaterdag 14 mei j.l. organiseerde t.t.v. "De Meppers" voor 
de zestiende maal de Zuid Nederlandse Kampioenschappen voor 
de jeugd. Plaats van handeling: de gemeentelijke sporthal 
te Heeze. 
Het jeugd evenement trekt ieder jaar veel deelnemers en 
belangstellenden uit Zeeland, Brabant en Limburg. Zo ook 
dit jaar. Helaas moesten er nog inschrijvingen worden 
geweigerd: de maximale bezetting was bereikt. 
In de hoogste klasse bij de jongens zorgden B. Verleg 
(Veldhoven) en R. Clijssen (Tios '67) ervoor dat de prijzen 
en de titel in Brabant bleven. Na een spannende finalewed-
strijd mocht Verleg (17-21, 21-13 en 26-24) zich Zuid 
Nederlands Kampioen 1994 noemen. 
De finale in de meisjes junioren A/ B-klasse was een lim
burgse aangelegenheid . De twee afdelingen, die Limburg 
kent, waren hierin vertegenwoordigd, R. Verlinden (Heerlen) 
bleek te sterk voor C. Duijf (Helden) : 21- 18 en 21-18. 
Voor zondag 15 mei stond de Zuid Nederlandse voor de senio
ren op het programma . 
In tegenstelling tot de jeugd liep de belangstelling van de 
senioren de afgelopen jaren sterk terug. Voor de editie 
1994 hadden zich uit vier afdelingen in totaal 80 inschrij
vingen (32 deelnemers) aangemeld. Reden voor de organisator 
om het titeltoernooi bij de senioren te annuleren. 

Namens de organiserende vereniging, 

Ad Peeters. 
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Gesprek competitieleiders. 

GROTE OPKOMST BIJ VERGADERING VAN WEDSTRIJDSECRETARISSEN. 

Vrijdagavond 10 juni waren voor de eerste keer de wed
strijdsecretarissen van 30 Brabantse verenigingen bij Irene 
in Tilburg bij elkaar. Een opkomst waar iedereen zeer over 
tevreden was en ook over de inhoud van de avond was ieder
een te spreken. De competitiecommissie, met aan het hoofd 
Cees van Roosendaal, gaf tekst en uitleg over het samen
stellen van de poules en het regelen van de competitie . 
Daar komt dus heel wat bij kijken. Marianne Wagenmakers gaf 
aan hoe het bij de jeugdcompetitie in z'n werk gaat. Als de 
teamlijsten binnen zijn, gaat ze eerst controleren of alle 
gegevens wel kloppen. Dat blijkt heel vaak niet het geval 
te zijn. De geboortedatum van ee~ kind blijkt bijvoorbeeld 
ineens veranderd te zijn of men heeft de teamlijsten ver 
keerd ingevuld. Dat controleren kost dus veel tijd. Daarna 
worden de teams op sterkte ingedeeld en zoveel mogelijk 
regionaal. 
Els Damen gaf als seniorencompetitieleidster aan waar de 
grootste problemen liggen: bij het verzetten van wedstrij
den. Het uitgangspunt is en blijft dat wedstrijden niet 
verzet horen te worden. Als dat toch moet gebeuren, dan 
dient dat geregeld te worden door de wedstrijdsecretaris
sen. Die worden door de bond aangesproken. Zij beho~en 
verzette wedstrijden ook schriftelijk te bevest igen . Het is 
dus niet de bedoeling dat teamleden zelf contact opnemen 
met de tegenpart ij en het onderling regelen. Een ander 
groot probleem is het spelen op zaterdag in de lagere 
klassen. Tegenstanders hebben daar een ontzettende hekel 
aan, dus bij deze een oproep aan a lle verenigingen: aub 
geen lagere teams op zaterdag competitie laten spelen . 
Paul Kil mocht in een fraaie monoloog duidelijk maken hoe 
hij als leraar wiskunde de letters toekent. Dat is een 
leuke puzzel die hem een week van zijn vakantie kost. Toch 
lukt het hem in de meeste gevallen prima om de eisen/ wen
sen/verzoeken van verenigingen in te willigen. 
Uiteraard kwamen er veel vragen en opmerkingen los, want de 
competitie is toch een zeer hot item. Cees van Roosendaal 
en zijn commissieleden wisten die prima te beantwoorden , 
waardoor we met een bevredigend gevoel huiswaarts konden. 

Johan Heurter. 
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Bekerfinales. 

Voor het eerst werd op 4 en 5 juni jl. het complete beker
toernooi in een weekend afgewerkt. Er was ruimte voor 
twintig teams, maar bij de mannen schreven er slechts 17 in 
en bij de vrouwen zelfs 14, waarvan Twenty-one Up nog 
wegbleef ook. De kampioenen en de bekerhouders werden 
vrijgesteld tot de kwartfinales. Daarin kwamen verder de 
groepswinnaars en één (mannen) of twee (vrouwen) lucky 
losers. 

De dames begonnen hun groepswedstrijden al om half elf, wat 
voor enige teams aanleiding vormde om reeds vrijdagavond 
naar Scheemda af te reizen . In poule A was Haka Treffers, 
met aanwinst Timina, veruit te sterk voor Red Stars en 
Amsterdam. 
Meest verrassende uitslag was de overwinning van Judy 
Williams op Daniëlle Poels. In poule B bleven slechts twee 
ploegen over, waarbij Hotak '68 Olympia Enkhuizen met 4-2 
versloeg. Opvallend was dat Emmy de Koning van zowel Mar
lies Somers als Femke Hermus wist te winnen. In poule C 
wilde Irene de nieuwbakken eredivisiespeelsters van volgend 
jaar alvast aan het grote werk laten ruiken. Ondanks een 4-
0 tegen Hoonhorst en een 4-1 tegen Veldhoven, winst van 
Karlijn Wenstedt op invalster Danny Meulenbroeks, was men 
redelijk tevreden . Hoonhorst won duidelijk van Ve ldhoven. 
Alleen Vanja Santic scoorde een punt tegen Kiekebosch. In 
poule D won Shot makkelijk van Rijnsoever en Vitesse '35. 
De ploeg uit Katwijk won van Vitesse met 4-2, met twee 
nederlagen voor Maroesja Bonsen. De namen van Olympia, 
Veldhoven, Red Stars en Rijnsoever verdwenen in de hÓge 
hoed, waarna de teams uit Venray en Enkhuizen het geluk 
hadden 's avonds terug te mogen komen. 

Bij de mannen in poule A won Oki van Bijlsma FTTC met 4-2 
en Westa met 4-0. Bijlsma was duidelijk te sterk voor 
Westa. Alleen Pieke Franssen scoorde tegen. In poule B was 
SKF met tweemaal 4-0 oppermachtig. SVE versloeg Pecos met 
4-2. In poule C bleef Avanti met 4 - 0 Rhenus de baas. Van 
SLoun, blijkens het inhuren van Danny Heister met de ambi
tie om de beker te pakken, was beiden de baas. Alleen Jos 
Verhulst leed tegen Michel de Boer een nederlaag. In poule 
D won Shot beide wedstrijden met 4 - 1. Vitesse was met 4-2 
sterker dan Korenbeurs. Poule E zag Veldhoven met 4-0 
winnen van Swift en met 4-1 van Rijnsoever. Gedenkwaardig 
was hierbij de winst van Jörg de Cock tegen Marco Cecchi, 
met 28-26 in de derde game. Cecchi scoorde ook het enige 
punt tegen Swift. De ploeg uit Deventer werd daarna lucky 
loser. 
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In de kwartfinales bleek Olympia bij lange niet opgewassen 
tegen kampioen Reflex (4-0), wist voor Hotak alleen Hermus 
een partij te winnen tegen Schoonewille van Haka (4 -1 ) en 
had Red Stars, ondanks de winst in de openingspartij van 
Poels op Gerritsen, te weinig niveau om bekerhouder HOI te 
bedreigen (4-1). Maar de laatste kwartfinale was spannend. 
Vonk zette Shot op voorsprong tegen Kiekebosch, maar Broek
hart versloeg Heijnen en bracht Hoonhorst langszij. Tanck 
won simpel van Fidder en het dubbel maakte weer gelijk voor 
Shot. Broekhart zorgde voor een verrassing door Vonk te 
kloppen, waarna Hoonhorst plots favoriet werd. Esther Tanck 
sloeg op 18-19 in de eerste game tegen Anja Heijnen een 
zuivere randbal, die door de scheidsrechters niet gezien 
werd. Heijnen kon niet ontkennen dat er contact was ge
weest, maar vreemd genoeg werd tot het spelen van een let 
besloten. De game ging naar Heijnen en Tanck's verzet was 
gebroken: 21-8. In de laatste partij opende Kiekebosch met 
een sterke 21-10, waarna Fidder even hard terug sloeg: 21 -
11 . In het slot van de derde game raakte Kiekebosch niets 
meer en gaf de moed op: 21 - 14 en Shot in de halve finale. 

Bekerhouder Blaeuwe Werelt kwam in actie tegen de mannen 
van Shot en deed dat overtuigend. Een game ging slechts 
verloren. 
Veldhoven speelde een kansloze wedstrijd tegen Van Sloun, 
maar toch zette De Cock zijn ploeg op voorsprong door een 
goede overwinning op Verhulst. Daar bleef het echter bij. 
Oki kwam snel op 2-0 voor tegen Swift. Een vlotte nederla~g 
van Van Elferen tegen Geerling deed de spanning terugkeren, 
zeker toen het Deventer dubbel de tweede game pakte. Daar
mee was evenwel de koek op. Met 4-1 kwamen de Eindhovenaren 
in de halve finale. En weer was er één spannende pot. VSB 
was als landskampioen natuurlijk huizenhoog favoriet tegen 
SKF . Kopman Kobes ging echter pijnlijk onderuit tegen 
materiaalspeler Brinkhoff. Tammenga trok de stand gelijk, 
maar Landstra verloor makkelijk van Van Well. Toen daarna 
ook het dubbel met 21-13 in de derde naar de club uit 
Veenendaal ging, hing een sensatie in de lucht. Kobes hield 
zijn team in de race door winst op Weyland, Tammenga wor
stelde zich door de eerste game (27 -2 5 ) en won een ietsje 
eenvoudiger de tweede. En derde man Martin Landstra liep 
vervolgens vrolijk over Brinkhoff heen. Met de hakken over 
de sloot haalde VSB de tweede dag. 

De l ot ing voor de kwartfinales was 11 geleid 11 geweest. De 
loting voor de halve finales was echter vrij . Eerlijk , dat 
wel. Maar het kan ertoe l eiden dat je een zwakke en een 
sterke halve finale krijgt. Dat was het geval bij de dames,1 

waar de "vooruitgespeelde finale" Reflex-Haka op het pro
gramma stond. Emily Noor zette de landskampioen op 1 - 0 
tegen Roewen, maar Diana Bakker kwam tekort tegen Timina. ·• 
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Keen klopte vervolgens Arends vlot en ook het dubbel, Keen 
en Schoonewille, was sterker dan de hoger ingeschatte 
combinatie Noor/Bakker. Timina toonde zich vervolgens ook 
te vast voor Noor, zodat een ruime 4-1 overwinning op het 
scorebord kwam voor de ambitieuze ploeg uit Drente. De 
andere halve finale leek wel spanning te beloven. Guus 
Hendriks opende sterk tegen Fidder. Vonk counterde even 
soepel tegen Gerritsen. Evelien Hengstman versloeg Heijnen , 
maar onverwacht ging het dubbel naar Wageningen. Het duel 
der kopvrouwen werd een prooi voor Vonk, zodat Heijnen 
tegen Gerritsen het karwei redelijk eenvoudig af kon maken: 
4-2. 

De halve finale van Van Sloun tegen Oki leek op een walko
ver. Stanley Verbeek kwam tot 11 en 13 punten tegen Heis
ter, Frank Boute tot 3(! ) en 19 tegen Chen Sung en Van 
Elferen tot 8 en 18 tegen Verhulst. Het dubbel scoorde 9 en 
14 punten. Meer spanning was er op de andere tafel. Van de 
zes partijen werden er liefst vijf in de derde game be
slist. Ron van Spanje ging onderuit tegen Landstra, Jonah 
Kahn leed een te verwachten nederlaag tegen Kobes en Jaap 
van Spanje verloor van Tammenga. 3-0 voor de ploeg uit 
Harkstede en geen vuiltje aan de lucht. Dat kwam er wel 
toen de Veluwse ploeg het dubbel won, in de enige tweega
mer. Ron van Spanje versloeg Kobes met 22-20 in de derde . 
Kahn won de eerste game van Tammenga, kwam in de tweede net 
tekort en was kansloos in het derde bedrijf : 21-8 en 4-2 
voor VSB. 

De finale bij de dames begon spannend: Brenda Vonk gaf zich 
pas bij 21-18 in de derde gewonnen tegen "zilveren'' Gerdie 
Keen . Heijnen bleek enkele maatjes te klein voor Timina en 
Fidder werd geklopt door Schoonewille. Omdat Haka het 
dubbel Roewen/Schoonewille achter tafel stuurde, "mocht" 
Shot het dubbel winnen, maar daarna was de pret op, want 
Timina bleef tegen Vonk met 11 en 18 aan de goede kant van 
de score. Haka Treffers, met het binnenhalen van de Russi
sche Timina, Europees kampioene met haar nationale team, 
een gooi doend naar de titel, nam alvast een voorschot door 
op overtuigende wijze de beker binnen te pakken. Met twee 
Europese topspeelsters zal het een harde noot zijn voor de 
verzamelde concurrentie. 

In de herenfinale ontspon zich een echte wedstrijd, een pot 
die alle kanten uit kon, al waren de individuele partijen 
niet altijd spannend te noemen. Heister zette zijn ploeg op 
voorsprong door met tweemaal 13 te winnen van Landstra. 
Verhulst kon het hem niet nadoen tegen Kobes, al was d e 
tweede game liefst 26-28. In de sport is het een strijd
vraag wat de beste voorbereiding is op een zware wedstrijd: 
een simpele overwinning, die energie spaart, of een lasti-
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ge, lange pot, die wedstrijdritme en spirit oplevert. Chen 
Sung had een halve finale van de eerste soort, Jan Tammenga 
van de tweede . Niet slechts door de 21 - 18, 22-24 , 21-18 
winst, maar vooral door de scherpte in het vertoonde spel,. 
leek Tammenga het pleit voor zich en zijn voorbereiding te 
slechten. Het dubbel was een onverwacht makkelijke aangele
genheid voor Heister en Sung. Al even onverwacht was het 
gemak waarmee de nationale kampioen kopman Gert Kobes van 
tafel sloeg: 21-10, 21-9. Tammenga trok de lijn van zijn 
goede spel door en versloeg Verhulst in twee games, zodat 
de beslissing pas in de laatste partij viel. Martin Land
stra, fris en gedurfd spinnend, pakte de eerste game met 
21-17 tegen Chen Sung. De onverstoorbare Chinees bleef in 
de eindfase van de tweede game koeler dan de Groninger en 
won met 21-12. In de derde moest Landstra weer snel tegen 
een achterstand aankijken: 0-5. Via 6-6 en 7-10 werd het 
11-11. Landstra kon echter nooit voorbij de penhouder komen 
en Sung schreeuwde zijn vreugde uit na het maken van het 
beslissende punt: 21-18. 

De organisatie, onder leiding van Joris Vrensen, liep ge
smeerd. De wedstrijden vonden plaats in een fraaie hal en 
sowieso is het bekertoernooi een waardige afs luiting van 
het tafeltennisseizoen. Wat echter twijfels oproept, is het 
gemak waarmee clubs spelers kunnen opstellen die geen 
competitieverleden hebben bij die vereniging. Door het 
inhuren van Nederlands nummer 1 Danny Heister zette Van 
Sloun de concurrentie voor onoverkomelijke problemen. 
Wellicht speelt de Amsterdammer verder nooit van zijn leven 
meer voor de club uit Buchem. Bij het eerlijkheid sgehalte 
van deze regeling zijn vraagtekens te plaatsen. 

Rob Hendrikx. 
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Uit de clubbladen. 

In het clubblad van t.t.v. Budilia uit Budel wordt nader 
ingegaan op het onderwerp lachen. Na de moppenrubriek een 
uitleg wat er allemaal met het lichaam gebeurt tijdens het 
lachen. Je schijnt zelfs therapie te kunnen volgen om maar 
te lachten. Volgens mij hebben ze dat daar in Budel niet 
nodig! 

In Shot van Vice Versa '51 staan de teams voor het volgende 
seizoen vast ingedeeld. Opvallende afwezigen hierbij alle 
representanten van de roemruchte tafeltennisfamilie Schoone 
(Joyce, Jacco). Zijn zij overgestapt of gestopt? 

In Toffelproat van COSMOS/TTVV wordt een probleem aange
kaart. Te vaak gebeurt het dat niet de officiële sleutel 
wordt opgehaald, maar de sleutel van een ander, waarna 
problemen ontstaan bij het afsluiten van zaal/kantine. 
Hetzij moeten de trainers hun sleutel inleveren, hetzij 
moeten de barbedienden er ook een krijgen. 

In Batgeheimpjes van TTV Waalwijk een aflevering van "geef 
de pen door". Niets bijzonders, ware het niet dat het een 
lid betreft dat al eens aan de beurt is geweest, en dat nu 
opstapt als clublid. Gelukkig lijkt er geen causaal verband 
te zijn tussen beide gebeurtenissen. 

In TIOS-nieuws wordt bericht dat men tijdens de ALV op 31 
mei de naam van de club heeft veranderd. Voortgekomen uit 
"Het Goirke" leek TIOS '67 te betekenen dat men in 1967 
heeft besloten dat Tafeltennis Onze Sport Is. Nu heét men 
echter ineens ... TIOS '51. Straks was Koning Willem II nog 
lid ... 

In All-Round Nieuws van Vice Versa Oss een, helaas anoniem, 
gedicht van behoorlijke kwaliteit waarin betoogd wordt dat 
succes in het leven (en in de sport) voornamelijk afhangt 
van het onversaagd doorzetten. " ... de fermen die niet 
wijken, hebben vroeg of laat succes." 

In Service van Tanaka de derde en (dreigt men) laatste 
oproep aan ruim de helft van de seniorleden om zich bereid 
te verklaren twee uur in de zeven weken bardiehst te draai
en. Anders loopt het mis, gezien de irritatie die zich voor 
begint te doen. 
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Agenda. 

15/24-07 Europese Kampioenschappen Jeugd 

De redactie van 
Mixed wenst u, 
mede namens . het 
afdelingsbestuur 
een aangename 
vakantieperiode. 
Kopij voor de 
volgende Mixed 
dient uiterlijk 20 
augustus 1994 
binnen te zijn. 
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