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Redactioneel. 

Zonder te kunnen stellen dat_ het momenteel komkommertijd is, 
dienen we toch te constateren vrij weinig kopij te bezitten . 
De keus is dan tweeledig: hetzij wachten tot er meer materiaal 
is, hetzij op de geplande tijd uitkomen met een iets dunnere 
Mixed dan u gewend bent. Wij van de redactie hebben gekozen 
voor het laatste. Dat houdt bijvoorbeeld in dat u een verslag 
van het Nederlands Kampioenschap pas kunt verwachten in het 
volgende nummer. Wel treft u een voormalige kampioene in deze 
uitgave. 
De competitie zit er weer op, de kampioenen en degradanten 
zijn bekend. Voor de Brabantse topverenigingen was het geen 
onverdeeld succesvol seizoen, maar er lijkt voldoende poten
tieel aanwezig om op magere tijden weer goede prestaties te 
laten volgen. De wederom gewonnen afdelingsontmoeting toont 
dat het met het aanstormend talent wel snor zit. 
Wij wensen iedereen een aangename kerst en een effectvol 1995. 
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Co lof on 
Redactioneel 
Inhoudsopgave 
Van het bestuur 
Geslaagd 
Licentiemeerkampen 
Af delingsontmoeting 
Bedrijfscompetitie 
Eredivisie 
Interview 
Maasland toernooi 
Heren-interland Nederland-Griekenland 
RBW-competitie 
Taptoe-evenement 
Advertentie 
Uit de clubbladen 
Agenda 

Kopij voor 
uiterlijk 16 
binnen zijn. 

de volgende 
januari 1995 op 

2 

1 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
8 

10 
10 
12 
14 
15 
16 
17 

mixed moet 
de redactie 



Van het bestuur . 

ER KOMT EEN VACATURE BINNEN DE CTW. 
Ad Peeters heeft te kennen gegeven om aan het einde van het 
seizoen 1994-1995 (eind mei 1995) te stoppen met zijn activi 
teiten binnen de CTW van de afdeling Brabant. 
Ad is in de CTW belast met de opzet en de organisatie van de 
bekercompetitie. Dit voor de jeugd en de senioren . 

Er is al veel speurwerk gedaan om een opvolg(st)er voor Ad te 
vinden. Maar dit alles tot heden toe nog steeds zonder succes . 

Ik hoop dat u als lezer (es) van dit artikel bent geïnteres
seerd of iemand kent in uw vereniging die wel iets voor deze 
functie voelt. Zo ja, neem dan hierover contact met mij op. 

Heeft u twijfels over het feit dat u niet precies weet wat 
deze functie inhoudt, neem dan in ieder geval contact met miJ 
op . Ik zal u dan graag verder informeren over bijvoorbeeld de 
tijd die erin gaat zitten. 

Nico van Erp (voorzitter CTW afd. Brabant) 
Begijnenstraat 169 
5341 BJ Oss 
Tel: 04120-32106 

Geslaagd. 

Voor het diploma verenigingsscheidsrechter is geslaagd: 
P . Louer, Oisterwijk. 

Licentiemeerkampen. 

Op zondag 4 december werden op verschillende plaatsen in 
Brabant de finales afgewerkt van de licentiemeerkampen van de 
afdeling. Omdat wij geen uitslagenblaadje willen worden (de 
volledige uitslagen zullen worden gepubliceerd in Rond-de
tafel), vermelden we hier alleen de winnaars van de verschil
lende klassen. 

Heren A/B Jörg de Cock COSMOS/TTVV 
c Gerard van Dongen OKI 
D Marcel Dierckx Taveres 
E Youri v an Antwerpen COSMOS/TTVV 
F Y.Y. Hu Taveres 
G R. Heesbeen JCV 
H J . v. Keulen JEEP 

Dames A/B Vanja Sant ic COSMOS/TTVV 
c Sophie Verhoeven Irene 
D/E Margje Vermelis COSMOS/TTVV 
F Brigitte Gorissen Luto 
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De afdelingsontmoeting. 

BRABANTSE JEUGD VOOR DE VIERDE MAAL WINNAAR AFDELINGSONTMOE
TING. 

Zondag 13 november werd voor de vierde keer de afdelingsont
moeting voor de jeugd gehouden. 
Aan deze ontmoeting werd deelgenomen door de sterkste jeugd
teams van de afdelingen Amsterdam (in combinatie met Kennemer
land en NHNK), Gelderland, Den Haag en Brabant. 
De ontmoeting vond dit jaar plaats in de zaal van ATC Nijmegen 
en de organisatie was in handen van de afdeling Gelderland. 
Elke afdeling vaardigde een jeugdteam af van twee personen in 
de categorie junioren internationaal, kadetten en minikadet
ten. En dit zowel bij de jongens als bij de meisjes. 

De Brabantse teams zagen er als volgt uit : 
meisjes junioren: 

meisjes kadetten: 

Floor Tebbe 
Angelique Gabeler 

Marlies van de Broek 
Femke van de Lans 

meisjes mini kadetten: 

jongens junioren: 

jongens kadetten: 

Bianca Roovers 
Marieke Heerbeek 

Tommy Santic 
Jordan Zijlmans 

Vincent del Priore 
Peter Kooremans 

jongens mini kadetten: 
John van de Leur 
Robin Figlarek 

(Belcrum) 
(Belcrum) 

(Son en Breugel) 
(TTCV/Nedlin) 

(Vice Versa '51) 
(TCS) 

(COSMOS/TTW) 
(COSMOS/TTW) 

(COSMOS/TTW) 
(Belcrum) 

(Never Despair) 
(Belcrum) 

Ook dit jaar heeft de Brabantse jeugd zich weer van zijn beste 
zijde laten zien. De geselecteerden hebben met een groot 
enthousiasme en een flinke portie inzet de . kleuren van de 
afdeling verdedigd. 
De nieuwe shirts zullen de jeugd misschien daarbij wel gesti
muleerd hebben . Maar bovendien werden er vaak hele goede 
wedstrijden gespeeld. De meisjes en jongens junioren wisten al 
hun drie wedstrijden in winst om te zet ten. Bij de meisjes 
kadetten moest een nederlaag verwerkt worden, nl 4-1 tegen Den 
Haag. De jongens wisten al hun drie wedstrijden te winnen. De 
minikadetten deden het naar verhouding het minst goed. De 
meisjes behaalden wel tweemaal een 5-0 overwinning, maar 
moesten tegen Den Haag genoegen nemen met een 3-2 nederlaag. 
De jongens konden slechts eenmaal tot winst komen. Gelderland 
werd met 5-0 verslagen. Maar de beide andere wedstrijden 
werden met 3-2 verloren. 
De uitslagen zien er als volgt uit. 

meisjes 
junioren 
kadetten 
minikadetten 

Gelderland 

4-1 
4-1 
5-0 

4 

Amsterdam 

3-2 
3-2 
5-0 

Den Haag 

3-2 
1-4 
1-4 



j ongel).s 
' junioren 
kadetten . 
minikàdetten 

Totale uitslag: 
1 Brabant 
2 Den Haag 
3 Amsterdam 
4 Gelderland 

Nico van Erp. 

s - ·o 
5-0 
5-0 

65 punten 
. 60 punten 

41 punten 
14 punten 

3-2 
5-0 
2-3 

5-0 
3-2 
2-3 

De meisjes junioren Floor . en Angelique schreven tevens een 
(summier ) verslag van deze dag. Behalve bovenstaande opstel
lingen schreven de dames: 
Brabant speelde in de nieuwe afdelingsshirts, maar moesten ze 
op het einde teruggeven. 
Het was een geslaagde dag want Brabant heeft gewonnen en het 
was heel gezellig. 
Verder willen we alle coaches bedanken. 

Groetjes van Floor Tebbe en Angelique Gabeler. 

Op aandringen van een op die dag actieve begeleider voegen wiJ 
hieraan nog toe dat het allerleukste voor bovenstaaRde meiden 
toch wel was het contact met de jongens van COSMOS/TTVV. Deze 
gezonde spanning had in ieder geval geen negatieve weerslag op 
de prestaties. 

De redactie. 

Bedrijfscompetitie. 

BEDRIJFSCOMPETITIE IN STIPHOUT (HELMOND) 

In december 1988 heeft TTV Stiphout haar eigen tafeltennis
accommodatie "Stiphouse" in gebruik geriomen. Dankzij de · vele 

(') sponsoren is met veel moeite alles voor elkaar gekomen. Binnen 
~- de vereniging leefde de gedachte om al deze mensen, die 

tafeltennis een warm hart toedragen, eens te bedanken voor hun 
steun. 

In september 1989 is TTV Stiphout begonnen om al de reklame
mensen tegen elkaar te laten spelen. Er waren destijds 28 
teams van 2 en er werd gespeeld volgens het Davis Cup systeem. 
Iedereen speelde tegen elkaar, maar al snel bleek dat de 
verschillen behoorlijk groot waren, Z?dat er geselecteerd werd 
op niveau. 
In juni 1990 werd een individueel toernooi georganiseerd met 
meerkampen en in 1989 werden er reglementen samengesteld voor 
de bedrijfscompetitie onder leiding van competitieleidster 
Gerda de Vocht -Nielen. Momenteel doen er 24 teams mee van ca. 
16 bedrijven in 4 poules van 6. Er zijn dus 4 verschillende 
niveau's; van Se, 6e klasse tot h~t beginnersniveuau ~ ' Er wordt 
eenmaal per maand gespeeld en aan het einde van het seizoen is 
er voor de kampioenen een diploma-uitreiking, welke diploma's 
meestal bij de bedrijven worden opgehangen. 
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Het deelnemersaantal blijf t gelijk , doordat er bij het afval
len van teams tijdig n i euwe gezocht worden. Opvallend is 
echter dat voornamelijk de sterkste teams vaak afvallen. 
De Eindhovense bedrijfscompetitie heeft in het verleden eens 
geinformeerd of er niet interesse was om zich bij hen aan te 
sluiten. Daarop is men niet ingegaan, want deze competitie 
staat los van andere vormen van competitie . Er wordt echt 
rekreatief gespeeld; eenmaal per maand tegen een kleine ver
goeding en er zijn geen uit- en thuiswedstrijden, want het 
wordt altijd in het tafeltenniscentrum Stiphouse gehouden. 

Het gaat er bij de vereniging Stiphout ook beslist niet om 
nieuwe leden te werven, , maar gewoon om mensen een gezellige 
tafeltennisavond te bezorgen. Het is gewoon een vorm van 
tafeltennis promoten en dat is voor onze sport nooit weg! 

Lydia van Oirschot. 

Eredivisie. 

Voor de Brabantse clubs in de hoogste tafeltennisafdeling was 
het geen gelukkige najaarscompetitie. Twee degradanten, een 
gemiste play- off plaats en, als tegenwicht, een finaleplaats. 
Een balans. 

Het damesteam van Irene was met afstand te zwak voor de eredi
visie. Men behaalde zes punten in tien wedstrijden. Eenmaal 
werd het dubbel gewonnen, eenmaal won routinier Hanny de 
Koning, en maar liefst vier partijen werden succesvol afgeslo
ten door Karlijn Wenstedt, die op grond van die wapenfeiten 
prompt haar A-licentie verdiende. Martine Geertse ep Sophie 
Verhoeven kwamen, begrijpelijk , tekort. Hen wacht ook een 
zware dobber in de eerste divisie. 
Niettemin zal het aantal Brabantse clubs in de dames-eredivi
sie constant blijven . De vrouwen van COSMOS/TTVV werden kampi
oen in de eerste divisie en keren dus na een korte afwezigheid 
terug op het hoogste niveau. Vermeldenswaard is dat Vanj a 
Santic het hele seizoen ongeslagen bleef. 

Hotak '68 was, nadat Mariëlle van Gool de plaats van de ge 
stopte Hennie Heeren had ingenomen , een goede kandidaat voor 
een plaats bij de eerste vier. Zeker nadat de directe concur
rent voor die positie, Shot Wageningen, met 7-3 was verslagen. 
Maar nadat een zieke Marlies Somers tegen Rijnsoever maar één 
partij won en er zware nederlagen werden geleden tegen Reflex 
(0-10) en HOI (3-7), kwam het op de laatste wedstrijddag aan. 
Hotak stond een punt achter op Shot, maar had een makkelijkere 
tegenstander, namelijk Irene, terwijl Shot naar Katwijk moest 
om Rijnsoever te ontmoeten . Waar Hotak met 9-1 won, vernamen 
ze verbaasd dat Shot maar liefst 10-0 had gemaakt. 
Van Gool hierover: "Die wedstrijd is dus duidelijk weggege
ven . " Uit een publicatie van TafelTennisMagazine blijkt dat 
deze beschuldiging zeer waarschij~lijk op waarheid berust . 
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Maar is het niet leuker om in de degradatiepoule te winnen dan 
in de play-off elke wedstrijd dik slaag te krijgen? · 
Van Gool: "Nee. In de degradatiepoule hebben we niks te win
nen. Het is veel leuker om tegen Bakker en Derkx en Hengstman 
te spelen en te proberen daar een keer van te winnen . " 

Bij de heren wist het Eindhovense OKI dat het een moeilijke 
competitie zou gaan worden, nadat Frank Boute was vertrokken. 
Niettemin heerste er goede hoop op handhaving. De routiniers 
Verbeek en Van Elferen moesten de minder ervaren Van Roovert 
en De Bij 1 op sleeptouw nemen. De Bij 1 speelde weinig omdat 
hij vrijwel constant last had van een of andere blessure. Een 
voordeel was dat een degradant al vast stond, te weten De 
Veluwe dat, vergelijkbaar met Irene bij de vrouwen, een veel 
te zwak team had ingeschreven. De tweede club die de eredivi
sie vaarwel zou moeten zeggen, werd bepaald op de laatste 1dag 
van de competitie. OKI ontving concurrent Kluis uit Geleen. De 
uitwedstrijd was met 4- 6 verloren. Nu had men vijf punten 
nodig. Maar nadat eerst Verbeek en vervolgens Van Elferen hun 
openingspartij met het geringst mogelijke verschil verloren, 
zag men in Eindhoven de bui al hangen. Toen het 1 - 6 werd, 
heeft men volgens Erwin van Roovert de wedstrijd laten schie 
ten. "We hielden wel rekening met de mogelijkheid van degrada 
tie, maar hadden toch op een betere uitslag gehoopt. Wij 
speelden echter slecht en ziJ maakten steeds de belangrijke 
punten. We gaan nu het team bijeen houden en proberen gelijk 
terug te promoveren . " 
Coach Achim Elblein ziet ziJ n team, samen met onder andere 
Shot, ook wel als een van de kandidaten voor de titel. 

Wel tevreden was men luttele kilometers verderop, waar het 
jonge team van COSMOS/TTVV aan alle verwachtingen beantwoordde 
en zelfs de finale van het Nederlands Kampioenschap haalde. 
Trainer/coach Jack Aarts: "Onze doelstelling was om -de play
offs te halen. Behalve Van Sloun hadden natuurlijk ook FVT en 
Pecos sterke teams. Nou, als je dan tweede wordt, heb je alle 
reden om tevreden te zijn." 
De eerste finalewedstrijd, in Born, ging met 7-3 verloren, 
dezelfde cijfers als tijdens de voorronde. Was toen Marco 
Bottram met twee winstpartijen de grote man, nu bleef hij met 
lege handen, en zo leek de return een formaliteit. Chen Sung 
zou zeker drie maal winnen en het dubbel zou het broodnodige 
vierde punt binnen brengen, zo was de verwachting, en niet 
alleen in het Limburgse kamp. 
Toen Chen Sung in de openingspartij van de wedstrijd in Veld
hoven de eerste game tegen Jörg de Cock met 21-9 won, keek dan 
ook niemand vreemd op. Maar ook bij tafel tennis is de bal 
rond. De Cock paste zijn strategie aan, groeide in de wed
strijd en hield op zijn beurt Sung onder de tien. Uit elke 
reactie na een misser bleek de gedrevenheid van de vijftienja-
,rige om juist deze tegenstander een keer te pakken. Met bij - . 
zonder goed, hard en tactisch bekeken spel maakte hij het de 
laconieke Chinees zeer moeilijk. Na een gelijk opgaande game 
bleek hij aan het eind inderdaad de sterkste. Nadat Bot tram 
daarna Wang Wei pakte, werd het iets stiller bij Van Sloun. 
Stel, dat . .. 
Maar nee, Ronald Vijverberg was niet in staat om te stunten · 
tegen Jos Verhulst, en nadat ook het dubbel een prooi was 
geworden voor de bezoekers, was het leed snel geleden: 2-4. 
Aarts: "Ik ben blij dat we aangetoond hebben dat het krachts-
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verschil met Van Sloun e igenlijk maar klein is, maar we moe ten 
oppassen, want als het b i j ons nie t loopt, kunnen we het tegen 
iedereen moeilijk krijgen. Bij a l le d r i e onze zpelers zijn nog 
wel concrete d ingen d i e verbeterd moeten worden, maar daar 
werken we aan. Wat betreft Van Sloun heb ik begrepen dat Wang 
Wei weer vertrekt, dat hij teleurstellend heeft gepresteerd . 
Ze zijn nu bezig met de nummer 18 van Tsjechië, een verdedi
ger. We zullen zien wat het wordt.. We zitten inmiddels bij de 
top van Nederland en de volgende stap is dat je dan Europa 
ingaat. Daar zit een kostenplaatje aan vast, maar het is een 
heel goede ontwikkeling voor die jongens." 

Rob Hendrikx. 

Interview. 

MARIA NIELEN , spelend bij Helmond '57, niveau: 
heren 4e klas. Met wat gezoek kan ik het 
knusse huisje te Mierlo van Maria Nielen 
vinden . Ze had wel gezegd: "Da's naast de 
frietzaak", maar dan ben je er nog niet. 
Door een lang donker gangetje kom je pas bij 
haar terecht. De koffie staat klaar en ze 
heeft zich al voorbereid op ons gesprek. De 
eerste vraag die ik stel is erg traditioneel: 

- Waar en wanneer ben je begonnen met tafel 
tennissen? 
"Het moet in de jaren '54-'55 geweest zijn 
dat mijn broer me meenam naar het tafeltennis . 
Ik was 16 jaar oud. Mijn broer speelde toen le klasse bij 
Helmond TTV. 11 

Je was toen niet meer zo piepjong, de meeste j eugdleden 
beginnen tegenwoordig met 12/13 jaar. 

"Het was t oen ook anders. Eerst moest er gewerkt worden, voor
dat je kon gaan sporten. Ouders betaalden toen niet automa
tisch de contributie". 

- Stelde de vereniging Helmond toendertijd veel voor? 
"Ja, de vereniging was behoorlijk groot en had een goed ni
veau. Er waren destijds niet veel clubs en de bond bestond ook 
pas zo 'n 10 jaar" . 

- Hoe vaak trainde je en was je erg fanatiek? 
" Ik trainde 2x per week in een gemengde groep en was behoor
lijk fanatiek " . 

- Hoe is het verloop van je tafeltenniscarriere? 
"Al lereerst werd ik i n 1955 eerste in Boxmeer op een toernooi, 
daarna werd ik in 1957 jeugdkampioen. Er volgde vele trainin
gen in Vught van c . de Buy, J. Coumans en B. Onnes. Dat waren 
destijds de beste trainers , in mijn ogen. Ik ben eenmaal derde 
geweest in de toen nog 10 kampen, die op een dag gespeeld 
werden . Verder heb ik 13 maal de 8 kamp van Brabant gewonnen 
en ben ik elf keer de kampioen van Brabant geweest. 
Met ons Damesteam van Helmond zijn we ook tweemaal kampioen 
van Nederland geweest, waarbij ik ongeslagen bleef" . 
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- Noem enkele hoogtepunten? 
"Eenmaal heb ik het Nederlandse team mogen vertegenwoordigen 
tegen Duitsland . Ook ben ik in Euvro bij Parijs naar de 
Europese Kampioep.schappen via de N.K.S. uitgezonden. Samen met 
Leo Zandvliet behaalde ik zilver in de finale mixed. Ik werd 
derde in het e~~el en derde met het damesteam. Ik kan me . nog 
goed herinneren dat we 5 dagen getafeltennist hadden van 
's morgens vroeg tot 's avonds laat. 
In 1969 werd ik met A . van Gardingen Nederlands kampioen dames 
dubbel" . 

- Zijn er dingen veranderd binnen de tafe l tenniswereld? 
"Ja, tussen 1970 tot 1976 heb ik niet meer gespeeld. Toen ik 
na het krijgen van 3 kinderen weer begon, heb ik het erg 
moeilijk gehad. Er waren in de tussentijd van die anti-
vellen uitgevonden. Mijn kapballen, die erg strak waren, kon 
men voorheen niet makkelijk terugbrengen . Met deze rubbers 
echter wel. Slechtere spelers konden hierdoor van mij winnen." 

- Ben je altijd bij Helmond blijven spelen? 
"Ja, ik heb er altijd getraind. Slechts een jaar heb ik in 
Eindhoven competitie gespeeld, omdat dames toen niet bij de 
heren uit mochten komen. Ook heb ik destijds in Eindhoven, 
Mierlo en Stiphout training gegeven, maar ik ben Helmond 
altijd trouw gebleven". 

- Hoe gaat het nu met TTV Helmond'57? 
We hebben vele tegenslagen gehad. Twee jaar geleden hadden we 
nog zeven leden over. Er is toen zelfs sprake geweest van 
opheffing van de club . Gelukkig is dit aantal gestegen en 
hebben we het diepe dal gehad. Volgend jaar zal onze vereni
ging 50 jaar bestaan (Helmond TTV is in 1945 opgericht en in 
1957 gefuseerd) . Wij gaan geen groot feest geven, maar met de 
hele vereniging een dagje weg. Daarna zullen we een -toernooi
tje organiseren voor kleine verenigingen uit de buurt." 

- Je speelt nu zolang, heb je nog plezier in het tafeltennis? 
"De uitdaging begon er een beetje af te gaan . Ik werkte me 
steeds kapot en verloor dan nog tegen materiaal spelers. Op 
aanraden van mijn zus Gerda ben ik daarom begonnen met lange 
noppen. Het is voor mij weer een nieuwe uitdaging". 

- Heb je ook nog hobby's naast tafeltennis? 
"Op zondag's ga ik handboogschieten. Dit doe ik even graag als 
tafeltennis, waardoor ik bijna geen toernooien meer speel. 
Hoewel, in de toekomst ... " 

- Tot slot. 
"Plezier in de sport houden is het belangrijkste van alles 
en dat weet de oude garde wel die me gekend heeft" . 

Maria Nielen wil hiermee af sluiten · en iedereen de groeten 
doen. 

Lydia van Oirschot. 
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Maaslandto erno o i o 

De Osse vereniging O.T.T.C . organiseert dit seizoen voor de 
25e maal het Maaslandtoernooi ~ een leeftijd die niet veel 
landelijke toernooien tot heden toe hebben bereikt. 
Dit seizoen moet de Osse vereniging voor hei: toernooi wel 
uitwijken naar een andere periode in het taf el tennisseizoen. 
Jarenlang was er altijd wel een weekeinde in december te 
vinden waarin O. T.T.C. haar toernooi kon organiseren. Maar dit 
seizoen zat dat er niet in. Dit mede in verband met een over
volle toernooi-agenda en het feit dat zowel Kerst als nieuw
jaar precies in het weekeinde vallen. 
De keus voor het 25e Maaslandteamtoernooi is gevallen op 
zondag 19 maart 1995. 

Het organiserende O.T.T.C. wil deze jubieleumuitgave van haar 
toernooi niet zo maar voorbij laten gaan. Gedacht wordt om 
iets te doen voor alle deelnemers(-sters) van deze 25e uitga
ve. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk hoe dit inge
vuld gaat worden. De toernooicommissie van 0. T . T. C. is zich 
hierover aan het beraden. 
Eind december zullen de inschrijf formulieren naar de vereni
gingen gezonden worden. Mocht uw vereniging eind december geen 
inschrijfformulier hebben ontvangen, neem dan even contact op 
met ondergetekende . 

Nico van Erp 
Begijnenstraat 169 
5341 BJ Oss 
Tel : 04120-32106 

Hereninter land. 

Op vrijdag 28 oktober jongstleden speelde het Nederlandse 
mannenteam zijn tweede wedstrijd in de eerste Europese divi
sie. Na eerder winst te hebben geboekt op Kroatië, moest nu 
aangetreden worden tegen Griekenland, een team met twee Roeme
nen en een Turk. 
Allereerst een vraagteken bij het selectiebeleid van bonds
coach Peter Engel. De keuze van Keen en Heister is natuurlijk 
onomstreden, maar voor de derde en vierde plaats komen meerde
re personen in aanmerking . Het aangeven door Paul Haldan en 
Henk van Spanje dat ze meer tijd willen besteden aan hun 
maatschappelijke carr1ere betekende dat ze zonder een woord 
door de bond terzijde werden geschoven, wat beide spelers 
flink tegenviel. Engel wil echter alleen werken met mensen die 
dermate gemotiveerd ziJn dat ze altijd klaar staan. Dat is 
zijn goed recht, maar is het zo vreemd om te verwachten dat 
geselecteerd wordt op kwaliteit? Gerard Bakker junior, oké, 
maar een Ronald Vijverberg hoort m.i. (nog) niet in het Neder
lands team. Dan zouden eerder mannen als Gert Kobes, Jos 
Verhulst, Merijn de Bruin of Jörg de Cock in aanmerking komen. 
Vijverberg lijkt nog niet helem~al zijn draai te hebben gevon
den bij zijn club, en krijgt dan ook nog eens de druk van het 
international-zijn op zijn schouders, mede omdat Engel Vijver
berg' s teamgenoot De Cock tijdelijk uit de selectie weert 
omdat hij hem onvoldoende mentale volwassenheid verwijt. 
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In de sf eervolle zaal van COSMOS/TTVV in Veldhoven beet Trinko 
Keen het spits af iegen John Kordoutis, die op de wereldrang
lijst bijna tweehonderd plaatsen achter hem staat. In een 
partij waarin vooral zijn v eelvuldige gebruik van de backhand 
topspin opviel, was Keen duidelijk de meerdere. 
Snel werd het gelijk omdat Vijverberg slechts aan het eind van 
de eerste game enkele rallies mee kon met de Griekse kopman 
Creanga. 

Een veelgehoorde mening is dat spelers verdediger worden die 
eigenlijk niet kunnen tafeltennissen. Elena Timina, een van 
Europa's sterkste speelsters van het moment, noemde zichzelf 
hiervan een voorbeeld in een recente TTM. Maar de jonge ex
Roemeen Cioca lijkt dan toch een uitzondering op de regel. De 
topspinballen die hij soms afleverde waren van eenzelfde 
niveau als die van Heister, maar meestal kapte hij de ball~n 
vanuit derde positie terug. Heister, twee plaatsen achter 
Cioca op de mondiale ranglijst, levert de eerste game met 20-
22 in. Aan het begin van de tweede lijkt hij iets beter zicht 
te hebben op het draaien van Cioca, wat leidt tot 8-2 en 11-4, 
maar daarna wordt hij weer onzeker. Niets lijkt natuurlijker 
dan een topspin van Heisters linkshandige forehand naar de 
backhand van de Griek , maar zo'n bal heb ik precies één maal 
gezien, en dat was een punt. Met 21-23 gaat ook de tweede game 
verloren. 

Daarmee komen we bij een opvallend feit. Heister is de laatste 
drie jaar Nederlands kampioen geworden. In die tijd heeft hij 
eenmaal van Keen verloren, in de top 12 van 1993 . Alle andere 
keren was hij superieur. Hij staat dan ook eerste op de vader~ 
landse ranglijst. Maar internationaal maakt de man uit Rand:_ ·. 
wijk steevast betere uitslagen. Keen staat dan ook tien plaat
sen hoger op de wereldranglijst ( 55 om 65) en vijf plaatsen 
hoger in Europa (28 om 33). 
Samen vormen ze in ieder geval een geducht dubbel. Meerdere 
gerenommeerde combinaties hebben al ondervonden dat het links
handige duo een voorbeeld lijkt van de stelling dat het geheel 
meer is dan de som der delen. Hoewel Creanga (40e op de we
reldranglijst) een gekend dubbelaar is (Europees kampioen _ 
herendubbel, tweede op het WK mixed) , trekt het Nederlandse · 
dubbel de stand wee r gelijk. 

Dan volgt de sleutelpartij, het duel der kopmannen . Van deze 
partij hangt de winst af. Wordt het 2-3, dan kan Heister nog 
gelijk maken, maar verliest Vijverberg ongetwijfeld het be
slissende punt. Wordt het 3-2 , dan maakt Heister het karwei 
af. 
De Griek staat vijftien plaatsen hoger op de wereldranglijst 
dan Keen, maar dat verschil is overbrugbaar. Keen speelt niet 
slecht, maar ook niet super. Verschillende malen is hij het 
spoor bijster, kijkt zoekend naar de kant, waar Engel al eens· 
gewaarschuwd is voor coachen, maar pept zich dan weer op . En 
wint, op vechtlus t en met hard werken de eerste game met 25-
23. Met die steun in de rug verloopt de tweede vrijwel het
zelfde. Creanga wordt het slachtoffer van zijn eigen v~el
zij digheid, omdat hij op de besli~sende momenten geen houvast 
heeft aan een bepaalde tactiek. Daarnaast probeert hij te vaak 
een backhand winner te slaan onder druk. Met 21-19 trekt Keeri 
aan het langste eind. Dan volgt wat op de toeschouwers de 
indruk maakt een stukje theater te zijn, c.q. psychologische 
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oorlogsvoering. Deze indruk wordt alleen maar versterkt door
dat de overigens uitstekende speaker Ton van Happen (met zijn 
terugkeer doet de bond goede zaken) slechts rept van "behan
deld door de dokter 11

• Engel voegt zich bij de Engelse dame die 
namens de ETTU toezicht houdt, legt haar het voorval uit, 
waarna ZlJ de Griekse coach op de hoogte brengt. Terwij 1 de 
masseur van COSMOS/TTVV rondloopt en er gefluisterd wordt dat 
Heister's enkel ingetaped moet worden, duurt een en . ander een 
minuut of tien, waarna de Griekse coach toch nog eens gaat 
informeren bij de scheidsrechters of di t allemaal wel nodig 
is. Als Heister even later verschijnt zijn alle (ademhalings?) 
moeilijkheden schijnbaar voorbij. Met de Griekse nummer 251 
van de wereldranglijst zou hij geen moeite mogen hebben en dat 
komt ook uit. Met name aan het eind van de eerste en in de 
gehele tweede game wekt de man uit Zevenaar een onklopbare 
indruk met enkele schitterende punten, waarbij hij al lijkt te 
reageren voordat de Griek zijn actie maakt. 

Als dan bekend wordt dat Hongarije eveneens ZlJn tweede wed
strijd heeft gewonnen, is de conclusie dat Nederland nu al 
zeker is van een kwalificatieronde, waarin de verloren gegane 
superligaplaats wellicht terug verdiend kan worden. Zodat de 
balans aan het eind van deze avond zonder meer positief te 
noemen is. 

Rob Hendrikx . 

RBW-competitie. 

Al jaren worden er in de regio Den Bosch voor de aankomende 
tafeltennistalentjes wedstrijden georganiseerd, waarvan de 
Regionale Bezigheids Wedstrijden (RBW) een onderdeel zijn. Zij 
vinden tweemaal per maand plaats op zondagmorgen van tien uur 
tot half twee, in een zaal met alle deelnemende teams à 2 
personen, volgens een vastgesteld schema, en ingedeeld naar 
sterkte. 
Het doel van deze RBW-competitie is om de jongens en meisjes 
van 11 t/m 17 jaar kennis te laten maken met alle facetten van 
de tafeltennissport, voor ZlJ aan het grote werk beginnen in 
de NTTB-juniorencompetitie. Het grootste deel van deze deelne
mers gaat in de toekomst dan ook verder in het NTTB-circuit, 
mits zij op zaterdagmorgen geen verplichtingen hebben met 
andere takken van sport of eventueel een centje bijverdienen . 
Bij navraag komen deze problemen steeds meer naar voren, zodat 
toch nog diverse tafeltennissers kiezen voor de RBW op zondag
morgen. 

Competitie. 
Voor het seizoen 1994/95 hadden 14 teams ingeschreven, die 
werden ingedeeld in twee zevenkampen. Twee zondagen zijn we te 
gast geweest bij TTV Van Liempd assurantiën in Schijndel en 
drie zondagen bij OTTC in Oss. 
Middels dit schrijven wil ik beide verenigingsbesturen, mede 
namens alle deelnemers en begeleiders, hartelijk bedanken voor 
het beschikbaar stellen van hun zaal en de genoten gastvrij
heid . 
Nu even terug naar de wedstrijden. 
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In beide zevenkampen werd fel gestreden om de beste 2 plaatsen 
enwele transpiratiedr.uppels en traantjes zijn geplengd om d it 
doel · te bereiken. · 
In de A~p6ule ble~k OTTC 1 mei Martijn Vos (12 gewonnen . par
tijen) . èn teamgenootjè Erwin van Aalst (11 overwinningen} . te 
sterk Voor hun · náaste concurrenten. Zij wisten alle 6 de 
wedstrijden: met een overdosis aan energie naar zich toe te 
trekken. Zij waren er mede de oorzaak van dat drie teams 
gelijk eindigden op de 2e .plaats . Na het bekijken van de 
onderl-inge resultaten kwam het team van Van Liempd 1 uit 
Schijndel met Tom van Erp (11 gewonnen partijen) en . maatje 
Jurgen van de Westerlaken (7 overwinningen) als 2e uit de- bus. 
In de B-poule werd wederom een team van OTTC kampioen en wel 
het tweede, bestaande uit Raoul van Aalst (9 overwinningen) en 
Stijn Kuipers (12 overwinningen). Zij overklasten UVCO 4 uit 
Berlicum in een spannende finale, dat hierdoor op' de ·tweede 
plaats eindigde . · 
Al met al een prettig verlopen competitiedeel, dat in januari 
1995 wordt vervolgd. 

Individueel toernooi . 
Daarna kon de competitieleider de 29 deelnemers en deelneem
sters gaan indelen, aan de hand van het aantal persoonlijke 
overwinningen in de competitie, in 4 zeskampen en een vijf
kamp. 
Iedereen knokte voor de punten en men gaf elkaar niets kado . 
De eindoverwinnars waren dan ook zeer vermoeid, maar konden 
voldaan de prijzen in ontvangst nemen. De poulewinnaars waren : 

poule A: Martijn Vos (OTTC} 
poule B: Bas Berkelmans (TTVE} 
poule C: Pieter Arbouw (UVCO ) 
poule D: Roy Herber (UVCO) 
poule E : Twan Dollevoet (NTTV) 

Voor eventuele deelname aan deze RBW-competitie deel 2, krijgt 
u in december via de regio-voorzitter een inschrijfformulier 
toegestuurd, gelijktijdig met een uitnodiging voor de vergade
ring in januari 1995 . Dit inschrij fforrnulier kunt u tijdens 
deze vergadering inleveren bij dhr . H. v. Rijn, competitielei 
der RBW. 

H. van Rijn . 
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Taptoe. 

TAFELTENNISTAFEL TE WINNEN MET TAPTOE 
TAFELTENNIS EVENEMENT 

Iedereen binnen het tafeltennisgebeu
ren kent wel het Taptoe Tafeltennis 
evenement. Een kompleet programma, 
zoals toernooi opzet, publiciteit, 
etc, wordt verenigingen aangereikt om 
de schooljeugd met tafeltennis kennis 
te laten maken . De ideale manier om 
tafeltennis te promoten en nieuwe 
jeugdleden bij de vereniging te 
krijgen. 
De regio Brabant organiseert dit jaar dan ook voor de 7e keer 
het Taptoe Tafeltennis evenement . Hoewel er elk jaar clubs 
bijkomen, vallen er helaas ook telkens weer af. Onbegrijpelijk 
eigenlijk. 
Om het nog aantrekkelijker te maken wordt er dit jaar lande
lijk een prijs uitgereikt, t.w. een tafeltennisTAFEL! 
Die vereniging, welke met de meeste creativiteit de plaatse 
lijke publiciteit weet te halen, komt hiervoor in aanmerking. 
Dus doe je best en win! Veel succes. 
De deelnemende verenigingen dit jaar zijn: 
ATTC'77 (Aarle-Rixtel), TTV Attaque( St. Oedenrode), The Back 
Hands (St. Willebrord), TTV Bergeyk, Belcrum (Breda), TTV 
Budilia (Budel) , BSM (Dongen) , Cosmos/TTVV (Veldhoven) , TTV 
Eenentwintig (Beek en Donk ) , TTV Flash (Eindhoven), Hotak' 68 
(Hoogerheide) , TTV Irene (Tilburg), JCV (Vught), TTV Kadans 
(Best), v.Liempd Ass./TTVS (Schijndel), Luto (Tilburg), de 
Meppers (Heeze), TTV 't Markiezaat (Bergen op Zoom), MTTV' 72 
(Mierlo) , Never Despair (Den Bosch) , OTTC (Oss) , TTV Red Star 
'58 (Goirle), TTV de Rots (Boxtel), TTV Smash (Geer~ruiden
berg), TTV Smash' 73 (Uden), Tanaka (Etten-Leur), TCS (Steen
bergen) , TTV Unicum (Geldrop), Vice Versa '51 (Oudenbosch), 
Vice Versa '64 (Rosmalen) en TTV Waalwijk. 

Als er verenigingen zijn die volgend jaar mee willen doen , 
aarzel dan niet en bel: Wil Gevers, 04958-93468 (De Smeelen 
59, 6021 VC Budel) . Kijken bij de deelnemende clubs kan na
tuurlijk ook. 

Lydia van Oirschot. 
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Uit de clubbladen. 

In het clubbulletin van Vice Versa '51 een schrijven van de 
goedheiligman aan de jeugd van de club, hen ui~dagend voor een 
wedstrijdje tegen ping pang-Piet. 

Tennisb (1) atje van De Rots bevat een~ gedegen artikel over de 
mentale weerbaarheid van een ~p,eler. · De vier reacties op 
tegenslagen zijn: opgeven, woede·; " inzinking en uitdaging. Dat 
laatstgenoemde de beste reactie is, spreekt ·voc:r zich. 

In Kluts van TTV Stiphoût; worqt vers.lag gedaan van een '. helaas 
verloren recreantenweds.tri'.]a:.;·hegen TTV Veldhoven .. ·. · · · - . _;·. ·' 
Tja I moet je ze "ook ' .maar ·:nie't Y:bij hun ·9ude,, naam ·poe_rn~;a · .. 
Service ,_ và~·-- Tanaka bevat . een ·- iet waf kreg~ligè : reaêtie ~ van de 
voorzi t,.t _er :op de . voFige (negatieve) columrl: van . Toffe Thomas, u 
weet wel ·, over d~ kantineprijzen. _ _ " _ _ _ . . , __ 
Nu roept .·Thomas _op eerst naar boven - te. kij J<en. ·· (een lek)<end dak_ ·- · 
op de zaál.) - voordat , men de blik naar.onder richt . en' '· een' nieuwé~; 
toplaag op .de vloei ·gaat legg'en. : > ' . . . ··;·;i.'... . ";'. .:';" 

~ . -' . . . -~ '.. : " ., 
"~~:-~1 ;, - : ·. - ·-· . . . 

Twee van de· dE;~~;r-nemers aart de reè9rclpoging -langdurig tafel ten- <: 
nissen, leidend tot eert vermelding in het :, G'u.iriness recordboek, ,,:: 
hebben de smaa~ . te pakken en . z'ijri· .· in_ ~ vo6rber~iding op~ -. dé" 
marathon van LÓnden, zo-::bl:~jkt ui~:·:TlóS.:.nièûw.s. _,... , ··· ·· 

·:l:-/~ .. ·
In Intergame. van TTCV /Nedlin we'ià de pen dit;:.maal gehanféerd 
door oud-in'.ternational H:a·n Gootzen, die . uitlegt langs ·welke 
tussenstations (Swift, JCV, Ravens.tein, Tempo Team Amsterdam, 
Nikon Valkenswaard, L+T Eindhoven, TTV Mol en PW Diest) ·hij nu 
als trainer in Veghel terecht gekomen is. Tevens blijkt zijn 
ambitie aldaar: "tafeltennis op het hoogste nivo 11 

• •• 

Endeetj e signaleert een kennelijke slordigheid in de nieuwe 
TT-regels. Zoals de tekst nu luidt, zou sprake zijn van een 
let indien een service geblokkeerd wordt (dus boven tafel vóór 
de stuit wordt ~eraakt). Bedoeld wordt waarschijnlijk, · ~~f - ~l~ 
voorheen, alleen indien die service het net heeft getoucheerd. 

Tevreden is men daarentegen in Toffelproat van COSMOS/TTVV dat 
in de nieuwe regels overal "het net" is vervangen door 11 äe 
netkombinatie" en dat het begrip 11 eindlijn 11 eindelijk eendui
dig is vastgelegd. 

De penhouder in Batgeheimpjes van TTV Waalwijk ergert zich aan 
trainers die de jeugd opfokken en wordt niet goed van al het 
kabaal dat sommige figuren nodig hebben bij het bedrijven van 
de sport. Het is immers niet de bedoeling dat het tafeltennis 
net zo degenereert als het voetbal .. . 

Uit de Sirene van Irene blijkt dat men binnenkort het toch al 
niet onaanzienlijke scala aan sporten dat in het sportcentrum 
wordt beoefend, gaat uitbreiden met het Engelse bowls, een 
spel waarbij "ballen 11 in de vorm van een Edammer kaasje dicht 
bij een klein balletje moeten worden gerold. 
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I n h e t r: e t~ba l letj e v an '.'·1T'".::'V' 7 '.:: '.v'Jràt e r r ·e::. di;1g g ema aX:t. v a n 
een wa:_-e p enne r: '.1 a r:cie l. ::: r z i_j :1 }:< n. ne n à E: vc:..e~'.:_gi ng r:.og e::-1ke l e 
MTTV -penne n t~ e be ma cl': t i ge :1 1 \<Jaa:_-door c.e pr=- j ze ::-i e xo.:::-r:: .:.. c a :-1:: 
t oog op l open . Op de AIT'.s ce rda:n~e :::. e r:-:·, :- ~ cTa :_· k l . ZlJ !'- ze nog c e 
kope n cege:-1 woeke r p ri_j ze re . He t be sCJc.lr- gee f t de ge he ir;-c e op 
s l agplaats n2. e t pr:..= s . A::..::.. e e :--:. ::. e cie :-l ~.og2:1 e en bepe rkt aa n t.a l 
kope n tegen ko st p rij s : fl. 0 1 7 S 1 . 

~ n Ac hcer h e c Ne e ~ome n e r va n a ll e ka nt e n ge luide n d i e aa nge
ven dat e r een ::.. e de nver:::.oop p l aa csvindt b:.. n,:.e:1 de ve r e n 2-g ing 
TTV At t aque. Er wo r d'.: :-iaa r de r ede n :-i ::..e rva rc. ge keke n en re.e n 
reik t tips aan om i n de t oekomst ni e t nog mee r l eden kwi jt t e 
raken . Omdat i edereen er zo dui de l i jk n ee bez i g i s , denk i k 
dat de verening ing a l weer op de goede weg z i t. 

Agenda. 

17/1 8 d e c 
1 8 de c 
1 8 de c 
1 8 de c 
23 de c 
5-8 Jan 
7/ 8 j a n 
8 j a n 
12-1 5 J an 
13 - 20 J ar:. 
14 / 15 J a n 
1 7 j a::î 
2 1 j a. ... 1 

21/ 22 J a n 
22 J a n 
29 J an 
3 - 5 f eb 
4 /5 feb 

Ned. Ka mp i oe ns chap s e n . A 
Be s t s e ka mp i oen s chappe n 
Pe l g rimtoernoo i 
AB L t oe rnoo i 
Be stuJrs t oerrc.oo i Kadans 
Open Enge lse Ka mp i oenscha ppe n 
Backha nd scoernooi 
Ope n Rocis e 
Eu~opean Na t ions Cup 
Ope n Geenhov e n se 
Br abants e k a~p i oens c happe n 
Europe s e vrouwe nl iga 
~urope s e ~annenliga 
Europese j e ugd t op -12 
n a ti on a l e C- mee rk a mpen 1 / 2 finale 
1 / 8 finale j e ugd A/ B- mee r kampen 
Europese top 12 Dij on 
n a ti on a l e A-mee rka mpen 1 / 2 fi n a l e 

Kopij voor 
ui ter lijk 16 
te zijn. 

de volgende 
januari 1995 

Mixed 
bij ons 

dient 
binnen 

De redactie van Mixed wenst u 
feestdagen en een goed begin van 
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prettige 
1995! 


