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Redactioneel. 

Wederom zorgt Bettine Vriesekoop voor "opschudding". Niet door 
prestaties of ruzies, want wat dat betreft was het WK in China 
al snel een gesloten boek. 
Nee, Bettine is in het julinummer van Playboy te vinden. Niet 
alleen wordt ze door dat blad geïnterviewd, maar tevens po
seert ze voor een fotoreportage in wat te omschrijven valt als 
"verregaande staat van ontkleding". Waar eerder al hele legi
oenen zangeressen en actrices te bewonderen waren, schitterden 
sportvrouwen door afwezigheid. Gaat dat nu veranderen? Krijgt 
het TafelTennisMagazine voortaan een centerfold in het · midde~? 

Ik weet wel enkele nominaties voor de titel van "Miss Eredivi
sie 1995". 
Of zal de tafeltenniswereld zich massaal afwenden van de 
vedette? Hoe liberaal en tolerant zijn wij werkelijk? Doet een 
naaktreportage iets af aan de sportieve verdiensten van dit 
levend monument? Uiteraard niet. Maar hoe zit het dan met dat 
spreekwoord over schapen en dammen? Wellicht vormt dit inder
daad het begin van een nieuwe traditie. Wederom zal Vriesekoop 
dan als eerste haar nek uitgestoken hebben. 
Die eer moet je haar in ieder geval nageven. 
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Kort nieuws" 

OPROEP. 

B-trainer zoekt vereniging. 
Daar mijn arbeidsomstandigheden gewijzigd zijn (overplaatsing 
buitenland gaat niet door), ben ik weer in staat om training te gaan 
geven . Een vereniging die geïnteresseerd is in een B-trainer kan met 
mij contact opnemen en wel op het volgende adres: 

Burgemeester Rietmanstraat 62 
5421 JZ Gemert 

Hans Gruijters 
B-trainer 

GESLAAGD. 

04923-64752 

Voor het diploma verenigingsscheidsrechter is geslaagd de heer B.C. 
Ros. 

ORGANISEREN VAN TOERNOOIEN 

Verenigingen die in het komende seizoen een toernooi willen 
organiseren, waar meer dan een vereniging aan dee l neemt, worden 
verzocht dit nu reeds aan te melden bij N. van Erp, Begijnenstraat 
169, 5341 BJ te Oss. Dit toernooi zal dan worden opgenomen in de 
definitieve agenda die u in september kunt verwachten. Wel worden 
organisatoren verzocht rekening te houden met reeds vastgestelde 
evenementen. 
Het afgelopen seizoen is door diverse verenigingen geen of te weinig 
reken ing gehouden met reeds vastgestelde evenementen. Meerdere 
evenementen voor een zelfde doelgroep, op een zelfde datum en op een 
korte afstand van elkaar organiseren, draagt niet bij aan een succes 
van een evenement. 

Uit nieuwsbrief van de CTW Mei 1995 

OPMERKING REDACTIE. 

Wij z ijn e r blij mee wanneer in een clubblad stukjes uit de Mixed 
worden overgenomen. Met name gebeurt dft de laatste tijd met de 
tekeningen van Dennis van de Sande, die zijn creaties aan Luto 
nieuws en aan Mixed ter beschikking stelt. Wij gunnen het Dennis 
uiteraard dat zijn tekeningen door zoveel mogelijk mensen bewondE;!rd 
worden, maar vragen respect voor het journalistieke principe van 
citeren met bronvermelding. Dus: kopieer gerust, maar zet er even 
bij waar het vandaan komt. 
Bij voorbaat dank. 
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Afdelingsvergadering. 

Op vrijdag 19 mei jongstleden werd in 
zaal Vianden te Breda wederom de jaarlijkse 
ledenvergadering van de afdeling gehouden. 
Het werd een uiterst kalme, bijna gezapige 
vertoning, wat denkelijk positief valt uit te leggen als "het AB 
heeft zijn zaakjes uitstekend op orde en de verenigingen kunnen zich 
in het gevoerde beleid vinden". Hieronder een opsomming van enige 
opmerkenswaardige feiten. 

In zijn openingswoord memoreerde voorzitter Adri Dam aan het 
veelbesproken idee van het hoofdbestuur om de huidige afde
lingsstructuur drastisch te wijzigen. Mede omdat vanuit de 
afdelingen het nodige tegengas is gegeven, zijn de plannen in hun 
meest vérgaande vorm voorlopig de ijskast ingegaan. Wat resteert is 
de bereidheid van de afdelingen om op basis van vrijwillige 
samenwerking resultaten te bereiken. 

Op geen van de jaarverslagen, noch op de cijfers van penningmeester 
Chris van Dijk kwamen vragen vanuit de vergadering. Hier en daar 
werd door het AB zelf iets toegelicht, zoals het feit dat de 
portefeuille accomodatiezaken, buiten het bestuur om, door Johan 
Heurter (ATTC '77 en de vaste lezers van dit blad zeker welbekend) . 
gedaan zal gaan worden. 
Het voorstel van de kascommissie om een registratie te gaan voeren 
van alle in bruikleen gegeven zaken, strookte precies met plannen 
die Van Dijk al had ontwikkeld, dus ook daar niets schokkends. 

Na de pauze werd bekend gemaakt dat de Johan Goossens-trofee dit 
jaar uitgereikt zou worden aan een man, die trainer is, 
bondsgedelegeerde, lid van de competitiecommissie, die tijdens een 
regiovergadering ad hoc voorzitter wordt, de jeugdranglijsten zo'n 
beetje geintroduceerd heeft en al vele jaren de competitiepoules 
"lettert". Bovendien is zijn naam vrijwel synoniem aan die van zijn 
club. Iedereen die een beetje op de hoogte is van het 
afdelingsgebeuren, weet dan dat het gaat om Paul Kil van TCS, die 
naast de trofee zelf als presentje van het AB een tros bananen 
("daar krijgt hij zijn energie van") ontving en een zak drop ("want 
die heeft hij altijd een bij zich"), die onmiddellijk werd 
rondgedeeld. 

Goed nieuws was er verder te melden van de bestuurstafel. Niet 
alleen is inmiddels de vacature van de tussentijds opgestapte ACL 
Cees van Roosendaal opgevuld in de persoon van Joan Boons, maar 
tevens werd aanvulling gevonden in Twan Roelands, afkomstig van Vice 
Versa Oss, maar voortaan namens De Mand spelend, zodat het AB weer 
volledig is. Vanaf deze plaats beide heren veel succes toegewenst! . 
Verder was er een bosje bloemen voor het eerste lustrum van 
secretaresse Ria Elshof. 
De benoeming van bondsraadsleden, vervangend bondsraadsleden en 
leden van de kascommissie verliep exact volgens het voorstel van het 
AB . 

4 



• 

De enige onde rwe rpen waarover a l thans enigerlei ma te van discussie 
ontstond, waren de voorstellen van de verenigingen. Het Mierlose 
MTTV '72 klaagde over de grote reisafstanden in de laagste klasse 
meisjes . Dat viel voor de ouders nauwelijks te berijden. Kon men 
misschien, wanneer de indeling voor het nieuwe seizoen hetzelfde 
bezwaar opleverde , zich terugtrekken en alsnog in de 
jongenscompetitie gaan spelen? 
Begrijpelijkerwijs werd hier allerminst positief op gereageerd. 
Terugtrekken nadat de indeling bekend is geworden, is uiteraard uit 
den boze. Bovendien verdi ent het prioriteit om de meisjescompetitie 
zo uitgebreid mogelijk te houden . Op de vraag of het dan mogelijk 
was om het team terug te trekken zonder boete, volgde eveneens een 
ontkennend antwoord. Wel werd mogelijk geacht de vanuit de 
vergadering gemaakte opmerking dat in dit soort klassen wellicht wat 
creatiever kon worden omgesprongen met een competitieschema, zoals 
poules van 5 of 7 teams. 

Vanuit de Regio Midden-Brabant werd voorgesteld enige vaste 
uitgangspunten te stellen voor deelnemers aan de beginnerscom
petitie, te weten: 
- nog niet eerder NTTB hebben gespeeld 
- maximum leeftijd 12 jaar 
- in 2 seizoenen niet hoger gescoord hebben dan 66,66 % 
Het AB modificeerde de eerste voorwaarde zodanig dat mensen die in .. 
de NTTB-klasse zo'n 10% gespeeld hebben niet uitgesloten hoeven te 
worden. Tegen het tweede vereiste bestond een principiëler bezwaar . 
Het AB was voor handhaving van de stelregel dat deelname aan de 
beginnerscompetitie open moest staan voor welpen en pupillen, wat 
vaststaande leeftijdsgrenzen zijn binnen de bond. Wie op de 
peildatum nog geen 13 is, mag dus deelnemen. RMB-voorzitte~ Fred 
Rombouts kon zich wel vinden in deze aanpassingen. 

De enige vermeldenswaardige opmerking tijdens de rondvraag kwam van 
Marlies Somers (Hotak), die klaagde dat de beslissingswedstrijden le 
klasse, tussen 3 Westbrabantse clubs, in Vlijmen gespeeld moest 
worden, terwijl twee van de drie verenigingen hun zaal ook 
beschikbaar hadden gesteld . 
Nieuwbakken competitieleider Boons antwoordde hierop dat de zalen al 
ver vantevoren worden vastgelegd, en dat voor een vereniging met een 
eigen home de opbrengsten uit de baromzet een wezenlijke bron van 
inkoms t en vormen . Nog wat tegensputterend over hoe het belang van de 
spelers toch eigenlijk voorrang verdiende, legde Marlies zich 
hierbij neer. 

Zo kwam een vroegtijdig einde aan een uitermate vlot verlopen 
afdelingsvergadering. 

Rob Hendrikx. 
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De eerste divisie u i t .. o 

NEVER DESPAIR . . . . . . .. .. .. . . . CHAMPIONS! 

Om in het engels te blijven "last but not least". 
Even een inleiding om bovenstaande zin te rechtvaardigen. 

voorjaarscompetitie '94-'95 (jan. '95- mei '95) 
Never Despair (ND) 1, samenstelling: Gert-Jan van der Braak, Jeroen 
van der Wiel, Peter Schraven (coach) en ondergetekende, moet in deze 
competitiehelft in de eerste divisie de strijd aanbinden met o.a. 
OKI (Eindhoven) en Pecos (Oegstgeest ) . Hiervan was op papier de 
meeste tegenstand te verwachten. 

Eerste wedstrijd: ND-Westa (Limburg ) 
Op papier zou deze wedstrijd moeten lukken. In de praktijk is het 
ook gelukt (6-4 voor ND) al was een 5-5 of 4-6 ook op zijn plaats 
geweest. Dit was achteraf de moeilijkste wedstrijd (maar niet de ~ 

spannendste) . Er werd achtereenvolgens 3 maal gewonnen en 1 maal ~ 

gelijkgespeeld. Halverwege de competitie ston den we dan ook aan kop 
met 1 puntje voor op Pecos en 2 op OKI. 

Na in totaal acht van de tien wedstrijden te hebben gespeeld moesten 
we nog tegen de concurrenten Pecos en OKI. OKI had in speelronde 7 
ruim gewonnen van Pecos (8-2) zodat Pecos wat achterop was geraakt . 
Door de vele punten die OKI (onverwacht) had gescoord, waren ze op 
gelijke hoogte met ND gekomen, terwijl ND nog een zwaarder programma 
hadden. 

Wedstrijdronde nummer 9; uitwedstrijd tegen Pecos. Resultaat -een 
afgewogen 7-3 overwinning. Goed genoeg meenden we, maar OKI deed er 
nog een schepje bovenop want zij lieten een uit -
slag van 8-2 noteren. Stand: OKI 1 punt voor op ND. 

Laatste ( l Oe) speelronde: de KLAPPER , ND-OKI. 
Een beetje boer met gezond verstand moet nu kunnen concluderen dat 
ND alleen met een 6-4 of ruimere uitslag naar de eredivisie mag, 
anders is de z e eer voorbehouden aan OKI. Zaterdag 23 april. In het 
volgestouwde (± 150 man) ND-home werd er die dag om 14.30 uur van 
start gegaan. 

stand 
Wedstrijd 1 : 2-0 (rede lijk afgetekende winst voor ND) 1-0 
Wedstrijd 2 : 2 - 1 (derde game duidelijk voor ND) 2-0 
Wedstrijd 3: 2-0 (afgetekend) 3-0 
Natuurlijk een mooie start in zo'n kampioenswedstrijd maar we hadden 
al meerdere ke r en (2 maal om precies te zijn) 3 - 0 en 4-0 voorgestaan 
en de uiteindelijke uitslag werd nog in het eerste geval 5-5 en in 
het andere 6-4. Dus oppassen geblazen. 
Wedstrijd 4: Dubbelspel, verrass i ng onzerzijds (een onverwacht 
dubbel opstellen daar de vorige dubbelspelen te vaak verloren zijn 
gegaan) . Me t gecon cent r eerd spel werd het volgende punt 
binnengehaald: 4-0 . 
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Met rust was het uiteindelijk 5-0. Dit mocht natuurlijk nooit meer 
uit handen worden gegeven, want de toeschouwers hadden alvast een 
start met het kampioensfeest gemaakt en die mochten we niet 
teleurstellen. 
Even iets vaststellen: de eerste 5 partijen waren het aanzien waard 
(goede, mooie rallies , m.a.w. een aantrekkelijke sport } . 
In wedstrijd nummer 6 was van dit alles niets meer terug te zien 
daar de spanning bij ondergetekende alles had overgenomen. Al dacht 
deze behoorlijk "cool" te zijn. Met alle respect voor de 7-de 
klassers, al jullie wedstrijden zijn mooier geweest dan deze. Maar 
zoals de Generaal pleegt te zeggen bij het voetballen: "Het 
resultaat telt". Deze zin was zeer nadrukkelijk aanwezig in de 
gedachten van ondergetekende (2 punten voorsprong behouden} , wat hij 
dan ook deed. Kampioen. 
Never Despair in zijn 47ste bestaansjaar en op de verjaardag van de 
coach voor het eerst in de ERE-divisie. 

Het feest was wat je van Brabanders kunt verwachten (GROOTS ) . 
0 ja, de uiteindelijke uitslag voor de statistici onder ons: 7- 3 
En mijn openingszin had natuurlijk betrekking op de laatste 
wedstrijd. 

Erwin Andriessen . 

.. een de eerste divisie in. 

HOTAK 2 VROUWEN PROMOVEREN NAAR EERSTE DIVISIE. 

In de Meulenblock was zaterdag alles aanwezig om er een sprankelende 
beslissingswedstrijd van te maken. De grote schare supporters zowel 
uit Groningen als Hoogerheide waaronder voor de eerste keer 
competitieleider Jan van de Berg _en de weer voor drie jaar herkozen 
voorzitter van zowel Hotak als de NTTB Jacques Ternpelaars zorgden 
voor een fantastische sfeer. 
Dat uiteindelijk Hotak de winst greep met 6-3 deerde niemand. 
Iedereen had genoten en was tevreden met de uitslag. 
Jolanda Meeus, die een tijdje wat minder op dreef was, maar het nu 
weer helemaal ziet zitten, opende met verlies tegen Mariska Postma. 
Het zou de eerste van een serie spannende driegamers worden. Toen 
Petra Staps in twee games Martine Jansen had verslagen, hadden beide 
supporterskampen hun handen al warm van het applaudiseren. Staps gaf 
als zo vaak het sein tot de aanval. Toen de jongste Hotak-telg, de 
pas vijftien-jarige Joyce Schoone, Kirsten Heinen versloeg, werd het 
pas echt een heksenketel . Schoone: "De ene week speel ik bij de 
senioren en de andere bij de jeugd en dat steeds omschakelen kost 
inspanning en concentratie." Even leek het er bij het dubbel ., op dat 
GTTC terug zou komen. In de derde game hadden de Groningers nog <een 
19-16 voorsprong, maar het inmiddels inge-speelde duo Meeus/S.taps 
vocht terug naar 23-21. Petra Staps zorgde er vervolgens voor op
nieuw in een driegamer dat Hotak na drie uur kon gaan rusten met een 
mooie 4-1 voorsprong . 
Na de rust de vijfde driegamer (over spanning gesproken}, ditmaal in 
het voordeel van Jolanda Meeus, en toen pas begonnen de zenuwen bij 
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Hotak parten te spelen voor het nog ene benodigde punt. Martine 
Jansen wees eerst Schoone terug en vervolgens deed Heinen datzelfde 
met Staps . Staps: "Ik ben de laatste jaren bij elke wedstrijd of 
toernooi niet zo zenuwachtig geweest als nu tegen Heinen om dat ene 
puntje te scoren. Ongelooflijk." De Groningse vrouwen waren 
inmiddels op 5-3 gekomen en hadden nog een kans. En toen was het de 
jongste van alles wat er in de Meulenblock aanwezig was, Joyce 
Schoone, die het deed. Ze versloeg de met penhouder en noppen op het 
rubber spelende Postma in twee sets. Wat er toen gebeurde laat zich 
raden. Bloemen voor de winnaars en voor Monique Musters, Hotaks 
vierde dame die komend seizoen weer voor Markiezaat uitkomt. 
Ze kreeg een gepast afscheid en gaat als vriendin weg. 
Een sportief duel met gelukkige en verdiende winnaars, maar iedereen 
was het er in de Meulenblock over eens dat ook GTTC een plaats in de 
eerste divisie had verdiend. 
De individuele uitslagen luiden: 
Jolanda Meeus - Mariska PostmalS-21, 21-19, 16-21 
Petra Staps - Martine Jansen21-12, 28-26 
Joyce Schoone - Kirsten Heinen21-14, 18-21, 21-19 
Dubbel 23-21, 13-21, 23-21 

- Mariska Postma24-22, 17-21, 21-13 
- Kirsten Heinen 19-21, 21-15, 21-10 
- Martine Jansen 10-21, 14-21 
- Kirsten Heinen 11-21, 15-21 
- Mariska Postma21-18, 21-14 

) 
'----

Petra Staps 
Jolanda Meeus 
Joyce Schoone 
Petra Staps 
Joyce Schoone 
Jolanda Meeus 
Bert de Graaf. 

- Martine Jansenniet meer gespeeld 
..,,("' 

j 0 F)JJ 
}: 
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B 001'!~ ) 
Interview. 

KENNISMAKING MET DE KERSVERSE AFDELINGSCOMPETITIE LEIDER,-
JOAN BOONS uit Valkenswaard 

Binnen het tafeltennisgebeuren is Joan Boons allang geen onbekende 
meer, want hij tafeltennist al bijna dertig jaar. Hierover later in 
dit stuk meer. 

Op een door-de-weekse avond rond een uur of zeven heb ik afgesproken 
om een gesprekje te houden met Joan Boons. Hij zit op zijn gemak te 
eten, terwijl de telefoon roodgloeiend staat. Joan neemt deze 
rustig, zonder te vloeken op, en handelt alle telefoontjes 
ontspannen af. Na een tijdje is hij uitgegeten en zitten wij samen 
aan een kopje thee. 
Joan Boons is een druk bezette man. Naast zijn nieuwe funktie als · 
A.C.L". heeft hij in het dagelijkse leve·n de algehele leiding over 
een bedrijf in zakelijk personenvervoer en koeriersdiensten. En of 
dit nog niet allemaal genoeg is, is hij ook nog voorzitter van TTV 

8 



Geenhoven. Daarnaast heeft hij ook nog e en gezin ; een vrouw~ twee 
kinderen en een paar honden . 
Joan is als twaalfjarige begonnen bij Pius X in Eindhoven. Deze 
jeugdvereniging is ontstaan vanuit een kerkgemeenschap en fuseerde 
later met Atoom . Atoom dankte haar naam aan het oprichtingsjaar, 
namelijk 1945. De toenmalige club beschikte over zo 'n 150 leden, 
waarvan teams in de hoofdklasse (nu ere-divisie) . 
Een jaar werd er gespeeld onder de naam P.A.C. en daarna werd het de 
Kuub welke, weliswaar niet meer in die omvang, nog steeds bestaat. 
Doordat er veel andere verenigingen met sponsorgelden in Eindhoven 
bij kwamen trokken de goede spelers weg. De vaste kern is echter 
gebleven (nog van Pius X) . 
Joan heeft hier nog landelijk gespeeld, de overgangsklasse (is nu 
vierqe divisie), maar had na een jaar militaire dienst geen zin meer 
om veel te trainen. Zo langzaamaan is hij in het bestuur terecht 
gekomen, eerst als secretaris, later als penningmeester. Tevens was 
hij actief als clubblad redactie. 
Meer dan twintig jaar is Jean deze club trouw gebleven, echter na 
het verhuizen naar Dommelen (Valkenswaard) en het verlaten van de 
vereniging van enkele teamgenoten is Jean naar een andere club 
gegaan, namelijk Geenhoven. Deze vereniging ligt op een steenworp 
van zijn huis af en daar speelt hij nu vierde klasse . TTV Geenhoven 
is een echte vriendenvereniging, waar de gemoedelijkheid voorop 
staat. 
Hoewel de Geenhovense club erg dicht bij TTV Valkenswaard gevestigd 
is, hebben ze daar een goede band mee. 
"Bij TTV Valkenswaard wordt er hoger gespeeld en wij spelen echt 
voor de gezelligheid", aldus Joan. 

Joan is eigenlijk erg onverwachts AfdelingsCompetitieLeider 
geworden. Hij was al competitieleider en werd benaderd door -het 
afdelingsbestuur. Te samen met Els Damen (senioren ) en Marianne 
Wagemakers (jeugd) vormt hij nu het dagelijks bestuur. 

In het totaal bestaat de commissie nu uit 11 personen, die ongeveer 
zes keer per jaar bij elkaar komen. Els, Marianne en Joan echter 
frequenter. Binnen de commissie is het een en ander veranderd. Zo 
krijgt ieder commissielid meer verantwoordelijkheid. Hoewel de 
eindverantwoordelijkheid wel bij Joan ligt, worden de beslissingen 
nu door meerdere mensen genomen. 
Een nieuwe competitieleider heeft logischerwijs ook weer een andere 
invalshoek op het competitiegebeuren. Voor Joan is tafeltennis er 
voor de spelers en niet voor de bestuurders . "Het gaat niet om de 
regelgeving" zegt hij. Joan is van mening dat verenigingen hun 
eerste team zo sterk mogelijk indelen, maar daaronder krijg je 
eerder uitzonderingsgevallen van mensen die perse bij elkaar in het 
team willen zitten. "Ik vind dat die mensen toch de mogelijkheid 
geboden ~oet worden om op een normale manier competitie te spelen". 

De redactie van Mixed bedankt Joan Boons voor zijn medewerking en 
wenst hem veel succes met zijn gloedrlieuwe funktie. 

Lydia van Oirschot. 
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Toch kampioen" .. 

In het vorige nummer van dit blad werd verslag gedaan van de 
vergeefse greep van de heren van COSMOS/TTVV naar het kampioenschap 
in de eredivisie. 
Impliceert nu het kopje boven dit artikel dat dit resultaat is 
teruggedraaid en de landstitel alsnog in Veldhoven is terecht 
gekomen? Nee, dat niet. 
Maar de door een groot automatiseringsbedrijf gesponsorde club heeft 
meer ijzers in het vuur dan alleen het eerste herenteam. 
Hun potentiële opvolgers, in de personen van jongens 1, waren in de 
najaarscompetitie met afstand kampioen geworden in hun landelijk A
groep, en werden als dé favorieten gezien voor de landstitel, die te 
verdienen viel dit voorjaar in de kampioensklasse van Nederland . 
Tegen de grootste concurrent, Hercules uit Terborg, werd thuis met 
6-4 gewonnen, terwijl de uitwedstrijd met dezelfde cijfers verloren 
ging. Onderling was er één game voordeel voor de ploeg uit de 
Achterhoek. 
Nadat een inhaalwedstrijd met 9-1 werd gewonnen, stonden de 
Veldhovenaren voor de laatste wedstrijd drie punten voor. 

Tegen nummer 3 moesten dus eigenlijk 8 punten worden gehaald, dan 
was men onafhankelijk van het resultaat van Hercules. 
Een tegenvaller was de rugblessure die Bart Verlegh op de training · 
opliep. Ook de start van de wedstrijd was daarna stroef. Toen het 2-
2 stond en een telefoontje naar de concurrent leerde dat die met 5-0 
voorstond, rezen bange vermoedens. Maar het team herstelde zich, en 
bij 6-2, omdat Hercules al 2 tegenpunten had geïncasseerd, was het 
kampioenschap een feit. Nochtans werd de wedstrijd geconcentreerd 
uitgespeeld: 8-2. 
Hoewel een landskampioenschap bij de jeugd niet uniek is voor onze 
afdeling, de meisjes van Hotak '68 met o.a. Femke Hermus hebben dat 
al eens gepresteerd, is het toch reden genoeg om aandacht aan te 
besteden in dit periodiek. Ik sprak daarom met coach Jos Ras, die de 
titel "een nieuwe mijlpaal in de verenigingsgeschiedenis" noemt . 

- Stel het team maar eens voor . 
"Nou, om het maar alfabetisch te doen is dat in de eerste plaats 
Tommy Santic, een jongen die erg goed speelt, gedegen speelt, heel 
veel trainingsuren maakt en daar ook rendement uit haalt . Die heeft 
er het hele seizoen maar eentje verloren, dus dat zegt wel wat. 
Dan krijgen we Bart Verlegh, de nestor van het team. Hij heeft aan 
het begin van de competitie wat pech gehad en is geblesseerd 
geraakt. vandaag was hij eigenlijk ook geblesseerd, maar heeft er 
toch drie op zijn naam geschreven. 
En last but not least Jordan Zijl.mans, die denk ik nu anderhalf jaar 
bij ons speelt, en een sterke progressie doormaakt. Hoewel hij 
vandaag wat minder speelde, is hij een echte karakterspeler, die 
daardoor toch veel weet te winnen, ook als het wat minder gaat." 

- Jullie waren vooraf favoriet, maar de blessure van Bart leek roet 
in het eten te strooien? 
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"Ja, als we de eerste drie wedstrijden hadden kunnen spelen met Bart 
op volle oorlogssterkte, dan denk ik dat we al een redelijke 
straatlengte voorgestaan zouden hebben, dan was het op de :-helft 
bekeken geweest. Maar de tweede wedstrijd heeft Bart helemaal n iet 
mee gedaan, al hadden we toen een prima invaller, die een partij 
won, dus toen bleef de schade beperkt, maar in totaal denk ik toch 
dat het een punt of vijf scheelde." 

- Zijn het drie goede spelers die toevallig bij elkaar staan, of 
trekken ze zich aan elkaar op? 
"Ik denk dat ze elkaar redelijk aanvullen, vooral wat spelsysteem 
betreft. Dat blijkt ook uit de samenstelling van de dubbels. Hoe je 
het dubbel ook opstelt, het blijft een goeie combinatie. In eerste 
instantie dubbelden Jordan en Bart, maar op zeker moment heb ik daar 
Tommy bij betrokken, omdat hij steeds beter ging spelen, safer. Ik 
denk dat dat een wezenlijk punt is. De sfeer in het team is erg 
goed, ze kunnen goed met elkaar overweg, ondanks hun verschillende 
karakters. Tommy is gewoon sterk, Bart kan gruwelijk pieken en 
Jordan doet het op vechtlust. Zodoende vullen ze elkaar aan, zodat 
het team in de breedte heel sterk is." 

- Er waren vijf kampioenschapsmedailles. Behalve de spelers en de 
coach ook een voor trainer Jack Aarts. Is het een voor- of een 
nadeel dat je deze spelers wel coacht, maar niet zelf traiµt? 
"Ik heb daar met Jack altijd een goede afstemming over, gehad. Als 
Jack de kans had, kwam hij ook kijken naar onze competi
tiewedstrijden. Bij de meerkampen hebben we beiden Jordan en Tommy 
gecoacht, en wisselden we gegevens uit over spelsystemen. Hoewel ik 
het persoonlijk heel prettig vind als ik de mensen die ik training 
geef ook coachen kan, denk ik niet dat het in deze constructie een 
nadeel was dat dat niet gebeurde. 11 

- Blijft dit team bij elkaar? 
"Dat zijn we aan het bekijken. Ik denk dat het ideaal zou zijn om ze 
in ieder geval een half jaar bij elkaar te laten. Ik denk wel dat 
het goed is als er een andere coach bij komt. Een frisse kijk op 
zaken kan geen kwaad. 
Door dit kampioenschap hebben ze een heel goede mogelijkheid om 
derde divisie te gaan spelen. Ik denk dat Jordan het daar het 
moeilijkst gaat krijgen, dat is ook de jongste van het team. Als hij 
een speler tegenkomt die een bal goed neer kan leggen, en met wat 
meer backspin speelt, zal hij daar wel moeite mee hebben. Bart zal 
daar minder last van hebben, en Tommy nog het minste. Die speelt 
morgen bijvoorbeeld de halve finale van de B-meerkampen bij de 
senioren." 

- Heb je zelf nog iets wat je kwijt wilt? 
"Ik wil zeggen dat de omgang met die drie knapen altijd in een erg 
prettige sfeer is verlopen, en dat heeft duidelijk bijgedragen aan 
het ~esultaat. Dat wil niet zeggen dat alles over rolletjes is 
gelopen, maar de plooien werden altijd glad gestreken. En verder 
hoop ik dat ze een behoorlijk eind komen, als seniorspeler." 
Rob Hendrik.x. 
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Sportmedische rubriek . 

vrijwel iedereen heeft wel een idee over hoe zulk letsel te 
voorkomen of te genezen valt. Daarom leek het de redactie verstandig 
eens enkele deskundigen aan het woord te laten. Hieronder de 
bijdrage van een sportarts, een fysiotherapeut en een masseur. 
Ditmaal gaat het over de rug. 

DE ARTS: 

De wervelkolom en het bekken zijn de centrale 
as van het lichaam. Deze as heeft de moeilijke 
opdracht om enerzijds stevig, anderzijds goed 
beweeglijk te zijn. De wervelkolom heeft ook 
de belangrijke taak het ruggemerg te beschermen. 

De natuur heeft een slimme oplossing gevonden voor de combinatie 
stevig en beweeglijk . De lange as is gesplitst in stevige blokjes 
(wervels) die stevig aan elkaar gekoppeld zijn, maar onderling nog 
wel enigszins kunnen bewegen. De optelsom van de kleine 
bewegingsuitslagen van alle wervels resulteert in een vrij 
aanzienlijk totaal. De wervels zijn onderling verbonden met stevige 
banden. Tussen twee wervellichamen, bij het middendeel en de 
voorkant zit een vervormbaar stootkussen, de tussenwervelschijf. Aan 
de achterkant scharnieren de wervels door middel van gewrichtjes . De 
tussenwervelschijf is van buiten een stevige, pezige ring; van 
binnen is het een soort gel-kussen. 

Je rug ondervindt weinig belasting als je ligt, nog minder als je in 
water drijft. In staande houding nemen de krachten op de wervels 
flink toe, met name bij tillen en neerkomen na een sprong . Deze 
belasting wordt enerzijds opgevangen door een goede werking van de 
rug- en buikspieren, anderzijds door een goede bewegingstechniek. 

Kort durende rugklachten (minder dan 3 weken) berusten meestal op 
een irritatie van één of meer tussenwervelgewrichten, een 
spieroverbelasting, of een lichte uitstulping van een tussen
wervelschijf . Ook acute spierscheuringen_komen wel eens voor. 
Langer durende klachten worden soms veroorzaakt door een hernia, of 
door een meer chronische irritatie van tussenwervelgewrichten. 
Groeistoornissen kunnen ook een oorzaak vormen. 

Rugklachten bij tafeltennis houden verband met harde vloeren, 
relatief slechte conditie van de rug- en buikspieren en met 
stijfheid van de wervelkolom . Bij erge pijnklachten kan 1 tot 2 
dagen bedrust helpen. In beweging blijven is echter een goede vorm 
van behandeling. Daarbij moeten alleen -bewegingen die de pijn 
verergeren achterwege worden gelaten. 
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Losmaakoefeningen voor de rug ziJn een goede vorm van behandeling. 
Samen met spierversterkende oefeningen voor de buik- en rugspieren 
zijn ze ook goed als preventie. Soms moet de houding of de manier 
van bewegen worden gecorrigeerd. 

Bij lang durende rugklachten is medisch advies op ziJn plaats. Ook 
hier zal het zelden nodig zijn om volledig rust te houden. Gerichte 
behandling door de fysiotherapeut of manueel therapeut kan soms snel 
verbetering brengen. Hernia's en andere ernstige rugproblemen vormen 
een zeer kleine minderheid van alle rugproblemen. Röntgenfoto's 
verschaffen zelden meer duidelijkheid bij rugklachten aangezien 
heftige klachten vaak genoeg optreden bij mensen met een op de foto 
prima rug. Andersom kunnen aanzienlijke afwijkingen op de 
röntgenfoto te zien zijn terwijl de desbetreffende persoon fluitend 
rondloopt en geen enkele klacht van zijn rug heeft. 

Viktor Blum (arts van o.a. de Nederlandse tafeltennisploeg op het 
WK) 

I' 

DE FYSIOTHERAPEUT: 

Hieronder zal ik trachten duidelijk te maken welke verschillende 
soorten lage rugklachten er zijn, welke oorzaken ervoor aan te wij
zen zijn en hoe je verschillende rugklachten kunt onderscheiden. 

Men maakt onderscheid in twee soorten klachten: specifieke lage 
rugklachten, d.w.z. klachten met een duidelijke diagnose als HNP 
(hernia), M. Bechterew, etc. en aspecifieke lage rugklachten, d.w.z. 
klachten zonder duidelijke diagnose. Bij de aanpak van aspecifieke 
lage rugklachten ontwikkelt zich een duidelijke trend: patinten zo 
kort mogelijk behandelen, waarbij het accent meer ligt op algehele 
conditieverbetering. 

Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt in lokale rugklachten en 
rugklachten met uitstraling in een of beide benen. De eerste noemen 
we lumbale klachten, de tweede radiculaire of pseudo-radiculaire 
klachten. Radiculaire klachten hebben te maken met prikkeling van de 
zenuwwortels vanuit de lendewervelkolom naar de benen. Bij 
pseudoradiculaire klachten vindt geen directe prikkeling van de 
zenuwwortels plaats, maar is er sprake van "referred pain". Dit is 
pijn in bijvoorbeeld huidgebieden behorend bij het rugsegment waarin 
het probleem zich voordoet. 

De lendewervelkolom heeft twee verschillende gewrichten die 
problémen kunnen geven. Aan de voorzijde de gewrichten waartussen de 
tussenwervelschijf (discus) zich bevindt en aan de achterzijde twee 
kleine gewrichtjes, de zogenaamde facetgewrichten. Tussen het 20e en 
SOe levensjaar hebben rugklachten meestal te maken met de discus, 

13 



boven de vijftig meestal met slijtage van de facetgewrichten, het 
laatste vaak ten gevolge van het versmallen van de discus met de 
jaren . 

Een akute aanval van lage rugklachten, ook wel "spit" genoemd, 
waarbij noodgedwongen een ontwijkhouding wordt ingenomen, heeft te 
maken met een probleem met de discus. Radiculaire pijn met 
uitvalsverschijnselen zijn klassiek voor een hernia, waarbij de ring 
van de tussenwervelschijf gescheurd is en de kern van de discus 
tegen de zenuwwortel drukt. 
Problemen met de facetgewrichten geven geen radiculair beeld. 
Slijtage van de facetgewrichten kan door botvergroeiïngen wel druk 
op de zenuwwortel geven. 

In het kort staan hierboven verschillende soorten lage rugklachten 
beschreven en welke structuren hieraan ten grondlsag kunnen liggen. 

Hans van der Hulst, fysiotherapeut NTTB. 

DE MASSEUR; 

Deze serie artikelen begint met het grootste deel van het lichaam, 
waar de sportmasseur mee te maken heeft. 
Grofweg hebben we te maken met vier groepen spieren, hun 
aanhechtngen aan de botten en de huid. Met de spieren van de billen 
houden we ons staande en bij tafeltennis worden die zwaar belast. 
Dan vinden we langs de ruggegraat een grote hoveelheid spieren, die 
parallel aan en dwars op de ruggegraat lopen. Zij dienen om de rug 
te strekken en naar opzij te buigen. Het is duidelijk dat de 
tafeltennisser daar veel gebruik van maakt. De derde groep wordt 
gevormd door de spieren rond het midden onder de ribben, waarmee het 
mogelijk is opzij en voorover te buigen en draaibewegingen te maken. 
Tenslotte vinden we tussen de schouderbladen en daarboven bij de nek 
spieren, die nogal eens gespannen zijn voor en tijdens wedstrijden, 
als we ons daarvoor druk maken. 

In normale situaties bestaat de verzorging uit een warming-up voor 
de training en een wedstrijd en niet zomaar een beetje huppelen, 
maar goed geconcentreerd alle genoemde spiergroepen gebruiken, zodat 
ze inderdaad goed opwarmen. Daarna is stretching een belangrijk 
onderdeel van de voorbereiding. Alle spieren moeten gerekt worden en 
ook niet zomaar even, gezellig kletsend, maar ook heel 
geconcentreerd en steeds vijftien tellen vasthouden en langzaam 
proberen in die tijd steeds meer lengte te krijgen. Houd goed in de 
gaten dat je nooit verend mag stretchen. Vroeger deed men dat altijd 
en ik zie het nog wel eens gebeuren, maar dat kan nou juist net die 
blessure opleveren . 

Als ondersteuning van deze handelingen is er dan ook nog de massage 
voor.de algehele souplesse en het wegwerken van kleine ongemakken 
met de spieren en hun aanhechtingen. 
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Na afloop van training en wedstrijd is het goed om opnieuw wat te 
doen wat boven al genoemd is. De warming-up is dan de cooling-down 
en bedoeld om de spieren niet plotseling aan hun lot over te laten, 
maar om ze tot rust te brengen. Ook nu is stretching nodig om de 
spieren weer op lengte te krijgen, open te zetten voor goede 
bloeddoorstroming en vooral om geen spierpijn te krijgen. Een 
massage dient dan om de opgehoopte afvalstoffen uit de huid en de 
spieren af te voeren en vooral om weer helemaal tot rust te komen. 
Het zal duidelijk zijn, dat die massage heel langzaam en zacht zal 
moeten zijn om het gewenste effect te krijgen. Die afvalstoffen moet 
je je namelijk voorstellen als een beetje stroperig en traag. 

Er zijn ook ongemakken, die telkens terugkomen. Die moeten gemeld 
worden aan de (sport)arts. In een latere uitgave van de serie zullen 
we het ook nog hebben over de benen. Daar zal ik wat opmerkingen 
plaatsen over de voeten als basis voor eventuele ongemakken in de 
rug. 

Jan van Lente (sportmasseur COSMOS/TTVV) . 

LATER 

.._ ___ j 
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Open Mierlose. 

OPEN INTERNATIONAAL TAFELTENNISTOERNOOI TE MIERLO 

Dat de kleine tafeltennisclub in het plaatsje onder de 
rook van de Vlisco, Philips en de Daf "veel" ambities 
heeft is weliswaar niet in Nederland bekend, maar wel 
ver daar buiten. 

Enkele jaren geleden presteerde de vereniging het om met niet al te 
veel talenten en nog minder seniorenleden een hele groep Tsjechen en 
Duitsers te laten opdraven en hiervoor een spetterend toernooi in 
elkaar te draaien. Door de grote verschillen in sterkte werd dit 
jaar besloten om die goedgetrainde Tsjechen maar thuis te laten. De 
Duitsers waren echter wel weer van de partij. Verder waren er nog 
"enkele" andere nationaliteiten aanwezig. Iraniërs (zeg maar 
Perzen), Irakiërs, een verwaaide Egyptenaar, Engelsman, Limburgse 
Pool, nog meer Limburgers, een groepje Gelderlanders, toch twee 
Tsjechen, Nederlands-Portugees talent en ten slotte behoorlijk wat 
Helmonders. In het totaal was meer dan 40% van buitenlandse afkomst . 
Ondanks, of zal ik zeggen dankzij deze diversiteit aan culturen en 
talen was de sfeer opperbest. Dit was mede te danken aan de prima
toernooileiding die iedereen genoeg kansen bood om zijn of haar 
partijtjes te spelen en bovendien de minimale verschillen in sterkte 
tussen de spelers en speelsters in alle klassen. 
Opmerkelijk was hierbij dat nagenoeg alle deelnemers met spanning 
naar de halve en hele finales bleef kijken ondanks dat deze toch wat 
aan de late kant begonnen, met daarbij in aanmerking genomen dat 
velen nog een verre terugreis voor de boeg hadden. Voor mezelf was 
dit een zeer geslaagd toernooi te noemen en ik kan hierbij wel 
onderschrijven dat sport wel degelijk verbroedert. 

Na afloop van zo'n gezellig en sportieve dag had ik behalve een 
uitstekend humeur slechts last van een ding: hoofdpijn. Niet door de 
grote inspanningen die ik moest leveren tijdens het tafeltennissen, 
hoewel die niet te onderschatten zijn, volgens de verschrikkelijk 
spierpijn die ik de volgende dag ervoer, maar door het spreken van 
al die verschillende talen. Engels, Duits, Tsjechisch, Pools, 
Portugees, Iranees (Perzisch), Irakees, Egyptisch, Limburgs, 
Zeelands, Gelderlands, Helmonds, Mierles, Brabants en volgend jaar 
ook nog Roemeens (heb ik uit betrouwbare bronnen) . Voor potentiele 
deelnemers volgend jaar is een cursusje Esperanto daarom niet weg. 

Lydia van Oirschot. 
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NK Jeugd. 

Op zaterdag 22 en zondag 23 april 1995 vonden in de City-sporthal in 
Helmond de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen plaats. Degenen met 
een A, B of welpen D-licentie konden aan dit kampioenschap 
deelnemen. TTV Stiphout tekende ook dit jaar voor de organisatie. De 
Helmondse City-sporthal blijkt al jaar en dag een uitstekende 
accomodatie voor een dergelijk groot kampioenschap. Dit jaar stonden 
er ruim vijftig blauwe (!) wedstrijdtafels opgesteld. Het NJK 1995 
kon beginnen. 

ZATERDAG 22 APRIL 1995 (NJK-B) 
Voor het B-toernooi op zaterdag hadden zich maar liefst 256 jongens 
en 179 meisjes ingeschreven. In totaal zouden 1079 ( ! ) wedstrijden· 
gespeeld gaan worden. Om klokslag 9 . 30 namen daarvan de eersten een 
aanvang. 
Na vele spannende wedstrijden kon de eindrangschikking worden 
opgesteld. De successen van onze Brabantse deelnemers verdienen 
uiteraard een aparte vermelding. 
Ineke Brankaert {COSMOS/TTVV) in de welpen D-klasse en Gwenny 
Maartens (Never Despair) in de meisjes pupillen B-klasse bereikten 
een mooie 3e plaats. Bianca Claassens (TTCV/Nedlin) werd in deze 
laatste klasse zelfs tweede. Suzan Clijsen {TIOS '51) spande echter 
de kroon . Zij werd kampioen meisjes junioren B! 
Over de prestaties van de Brabantse jongens kan ik verder kort zijn. 
Merkwaardigerwijs behaalde niemand van hen in de hoofdronde een 
prijs. Volgend jaar beter, zullen we maar zeggen. 

ZONDAG 23 APRIL 1995 (NJK-A) 
Op zondag 23 april jongstleden was het de beurt aan de jeugd met een 
A-licentie. Maar liefst 97 % van alle Nederlandse jeugdspelers die 
de NTTB rijk is, zouden deze dag in Helmond acte de présence geven . 
Iedereen diende derhalve vele zware wedstrijden te winnen, om 
uiteindelijk die ene fel begeerde beker mee naar huis te kunnen 
nemen. 
De Brabantse meisjes behaalden in de single-klassen een met zaterdag 
vergelijkbaar succes. 
Weliswaar werd niemand eerste, toch werden op zondag drie priJzen in 
de wacht gesleept. Zowel Karlijn Wenstedt (Irene) bij de junioren, 
als Floor Tebbe (Belcrum) en Joyce Schoone (Hotak) bij de 
aspiranten, behaalden een goede derde plaats. 
In het dubbel werd Schoone derde, terwijl Tebbe met Wendy Snijders 
kampioen werd. Bij de meisjes welpen A-dubbel was er een derde 
plaats voor Suzanne van de Velden {Stiphout). 
De jongens deden het deze dag gelukkig een heel stuk beter dan 
zaterdag. Peter Koremans (Belcrum) bij de pupillen en Jordan 
Zijlmans (COSMOS/TTVV) en Jules Looymans (Budilia) bij de aspiranten 
werden eveneens knap derde. Koremans werd tweede in het dubbel, 
evenáls Looymans. Verder was er een derde plaats voor Rob 
Spekenbrink en Marvin Wircx {Hotak) . 
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Jörg de Cock (COSMOS/TTVV) vervolmaakte het Brabantse succes en 
maakte zijn favorietenrol tenslotte weer helemaal waar. Hij werd 
Nederlands Jeugd Kampioen. Deze keer bij de junioren. 
Met gepaste trots nam hij zijn beker in ontvangst en schreef wederom 
een belangrijke titel op zijn (toch al imposante) erelijst bij. Nu 
nog het EJK in Den Haag. Overigens werd hij in het dubbel, met · 
clubgenoot Tomislav Santic, derde. 

Om 18.00 uur schoof de organisatie aan voor de inmiddels 
traditionele uitsmijter en werd het glas geheven op het NJK van 
1995. Twee lange dagen waren al weer voorbij. 

Ik denk te kunnen stellen dat beide dagen weer zonder noemens
waardige problemen zijn verlopen. Een speciaal woord van dank is 
daarvoor aan Mick en Wilma van Hoof alsmede Frans Geubbels (allen 
TTV Stiphout) en Igor Heller (bondsgedelegeerde) op zijn plaats. 

Graag tot volgend jaar. 

Marcel Seelen (TTV Stiphout). 

Jubileum Smash 1 70 Noordhoek. 

Zaterdag 20 mei hield Smash '70 Noordhoek een receptie in verband 
met het 25-jarig bestaan van de vereniging. Om eventuele verwarring 
te voorkomen: het betreft hier het meest noordelijke Noordhoek van 
onze provincie, dat bij Zevenbergen. Ettelijke kilometers 
zuidelijker, bij Oudenbosch, ligt namelijk een plaatsje met dezelfde 
naam. 

Hoewel de officiële oprichtingsdatum 22 mei 1970 bedraagt, valt uit 
het jubileumgidsje op te maken dat de vroegste wortels al zo'n 5 
jaar eerder lagen. 
In de beginjaren van de club speelden er voornamelijk jeugdteams, 
maar die werden steeds geringer in aantal, terwijl het aantal 
herenteams toenam. De hoogste positie die heren 1 behaalde, was de 
eerste klasse, in 1993. Pas in 1981 ontstond er een damesteam. Dit 
team bereikte in 1986 de derde divisie. Momenteel is het team uit de 
competitie genomen omdat bijna alle speelsters zwanger zijn ... 
Sinds 1990 zijn er geen jongensteams en na 1991 geen meisjesteams 
meer ingeschreven. 

Tot december 1994 heeft Smash '70 36 kampioensteams gehad. 
In 1972 werd het maximumledenaantal bereikt, te weten 71 . In totaal 
werden 276 leden ingeschreven, waarvan er nu nog zo'n 30 over zijn. 
Vier leden zijn al vanaf de oprichting lid, waarvan er een tijdens 
de receptie door afdelingsvoorzitter Dam extra in het zonnetje werd 
gezet; omdat hij ook reeds al die tijd zitting heeft in het bestuur, 
namelijk Leon van der Horst. 

Recordclubkampioen bij de heren is nog Roel Geers (1976-1981), maar 
dat record dreigt ten prooi te vallen aan Albert van Dueren den 
Hollander, die sinds 1991 regeert. 
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Bij de dames is Lucy Rubbens -Coppens almachtig geweest door tussen 
1981 en 1995 maar liefst tien maal te zegevieren. 

Wij van de redactie feliciteren Smash '70 en wensen de club nog een 
lang en voorspoedig bestaan toe. 

Rob Hendrikx. 

RBW-competitie. 

Het tweede gedeelte van de RBW-competitie zit 
er helaas weer op voor de 12 deelnemende teams 
à 2 personen uit de regio Den Bosch. Er werden 
2 poules à 6 teams samengesteld, zodat ieder 
team 5 wedstrijden te spelen had. 
We waren tweemaal te gast bij ttv NON te 
Heeswijk-Dinther, eenmaal bij ttv De Mand in 
Vlijmen en als laatste bij ttv Van Liempt
assurantiën te Schijndel. 
Namens de competitieleider, spe(e)l(st)ers en begeleiders wil ik de 
verenigingsbesturen bedanken voor het beschikbaar stellen van hun 
zaal en de genoten gastvrijheid. 
In de A-poule bleef het team van Van Liempt 1 ongeslagen. Zij 
behaalden in totaal 22 punten, waarbij Tom van Erp 10 en I?rahim 
Muharnmed 8 overwinningen boekte. Twee teams eindigden op de tweede 
plaats, te weten OTTC 1 uit Oss en Elshout 1 met 17 purtten. Ook 
hierbij geldt de NTTB-regel: onderling resultaat is beslissend, dus 
werd OTTC de gelukkige tweede. 
In de B-poule behaalden de jongens van Elshout 2 de hoogste trede. 
In totaal sloegen zij eveneens 22 punten bij elkaar, waarbij Jesper 
Ypelaar 9 en Christ Berkelmans 8 keer de zege naar zich toe trokken. 
UVCO 2 uit Berlicum werd een goede tweede met 16 punten. 
Ter afsluiting werd er nog een individueel toernooitje georga
niseerd, waarbij de persoonlijke prestaties als graadmeter dienden 
voor de indeling in de 4 poules . 
Voor iedere poule waren twee prijzen beschikbaar, zodat de 24 
talentjes streden voor elk punt. 
Na 3 uur onafgebroken tafeltennissen waarbij de spanning te snijden 
was, kon de balans worden opgemaakt. Elke deelne(e)m(st)er kreeg na 
afloop een herinneringsvaantje. 

poule A: 1) Tom van Erp (V. Liempt) 
poule B: 1) Raoul van Aalst (OTTC) 
poule· C: 1) Djoko Gielis (OTTC) 
poule D: 1) Kim van Daal (NON) 
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2) Martijn Vos (OTTC) 
2) Paul Voogd (TTVE) 
2) Daniëlle vd Boom (UVCO) 
2) Mark van Rosmalen (NTTV) 



Ieder van deze prijswinnaars ontving uit handen van de compe
titieleider een medaille, en men kon tevreden terug zien op een 
geslaagde competitie. 

H. van Rijn. 

3E NACHT VAN DE ROTS WEDEROM SU..C,CESYOL 

We schrijven, Boxtel 6 mei 1995, 22.00 uur. In de sporthal La Salle 
staan 37 fanaten te trappelen van ongeduld voor deelname aan de 
derde editie van de Nacht van de Rots. Onder hen de titelverdediger 
Edwin Remijn (SIOS) die zal trachten de ruim 50 cm hoge bokaal 
wederom naar Roosendaal terug te nemen. 

Zoals bekend uit de vorige editie speelt men hier met een handicap 
uitgedrukt in punten voorsprong/achterstand gebasseerd op de 
licentie die men krijgt toegedeeld op basis van competitieklasse 
waarin uitkomt. Het leuke hiervan is dat het hierdoor mogelijk is 
dat een zgn. mindere speler zo nu en dan er in kan slagen te winnen 
van een speler met een hogere licentie. 
Zaak was voor een ieder om als eerste in de poule (vijf- of zeskamp) 
te eindigen wilde men kans behouden op het bereiken van een plaats 
bij de eerste 6 in de algehele ranking. Dit omdat de nummers 1 van 
elke poule de finale poule in gaan. De nummers 2 uit zouden maken 
wie uiteindelijk 7 tot en met 12 zou worden eet. 

Iets naar middernacht waren de wedstrijden in de poules gespeeld en 
was bekend wie er voor de ereplaatsen zouden gaan strijden. Alvorens 
echter aan deze strijd te gaan beginnen moest natuurlijk eerst de 
inwendige mens versterkt worden. De organiserende vereniging De Rots 
had voor een stevige maaltijd gezorgd (o .a. nasi, bami saté e.d.) 

Rond de klok van half twee (voor alle duidelijkheid 's-nachts ! ! ! !} 
werd het toernooi voortgezet . Alle spelers moesten nog zo'n 5 a 6 
wedstrijden spelen en metname in de groep van de poulewinnaars werd 
op het scherpst van de snede gestreden voor elk punt. Bij de 
overigen was er meer sprake van een gezellig onderonsje en - hoe 
later of hoe vroeger het werd - proberen de oogjes open te houden. 
Uiteindelijk was de laatste bal geslagen, zo tegen 5 uur in de 
ochtend, en was de winnaar bekend. R. van de Schoot mocht de super 
grote bokaal in ontvangst nemen. Ario Nab (MTTV) en Edwin Remijn 
(SIOS} werden resp. 2e en 3e en moesten met een iets kleiner 
bekertje genoegen nemen. 

Vervolgens was er volop tijd voor het ontbijt en de rit huiswaarts. 
Dit laatste was voor enkelen al weer 's-~iddags. 

Eelco Ligtenberg 
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Uit de clubbladen . 

Voor velen onverwacht, zelfs voor de dames zelf, is het eerste 
Bestse Dames Tafeltennisteam gepromoveerd. In Mixed van maart 1995 
werd dit team getipt voor een kampioenschap. Dit bleek te hoog 
gegrepen, maar met weliswaar zeer minimale verschillen is een 
promotie toch waar gemaakt. Zo te zien zijn er altijd mensen zijn 
die groot vertrouwen hebben in andermans kunnen. 

Onder de Loep van TTCD geeft een mooi overzicht van gebeurtenissen 
in 1994. Een aantal leden kwijt geraakt, ook de trainer en 
voorzitter, een nieuwe voorzitter gekomen en nog een versterker 
binnen het bestuur voor jeugd en toernooizaken. Verder een groot 
aantal verhuizingen, etc, etc, een ongelukkige winnaar van een 
Handicap-toernooi, omdat de prijzen op waren toen hij onder de 
douche vandaan kwam en ten slotte een belangrijke winnaar van de 
Open Deurnese, namelijk niet de titelwinnares, maar de 
penningmeester! 

Achter het Net geeft in Keek op Attaque een relaas over voormalige 
trainers en trainingsoefeningen. Veel hiervan is nog terug te vinden 
in goed gedocumenteerde mappen. Dat een geschikte trainer moeilijk 
te vinden is blijkt wel uit het verhaal. Een goede trainer moet ~ 
namelijk ook geaccepteerd worden door de spelers van de club. Zo 
vertelt de schrijver dat er helaas altijd nog mensen zijn die denken 
dat een trainer beter moet kunnen spelen dan zij zelf. 

In Toffelproat van COSMOS/TTVV neemt eerste team-speelster Marianne 
Timmermans afscheid van de club in verband met het feit dat zij een 
baan heeft aanvaard in Duitsland. 
Verder een oproep van een herenteam voor een nieuwe teamgenoot. 
Vereisten: in bezit van auto met radio, niet bang aangelegd, tegen 
laat naar bed gaan kunnen en een grote portemonnée is een pré. 

TTV De Rots geeft in Tennisb(l)atje antwoord op de vragen van een 
lid. Aangegeven wordt wlke toernooien voor de jeugd gestimuleerd 
worden, wie binnen de club aanspreekpunt is en waar een en ander 
gepubliceerd wordt. 

In het Clubbulletin van Vice Versa '51· staat de aankondiging van een 
marathon. Geen gewone marathon, maar een tafeltennismarathon. Voor 
wie 24 uur tafeltennissen (voor een goed doel) teveel is, bestaat 
ook de halve marathon (12 uur) . 

OTTC's Van de groene tafel meldt dat de binnen onze afdeling niet 
geheel onbekende Nico van E. uit 0 . meer kwaliteiten heeft dan 
slechts bestuurslid. Hij werd namelijk ook glansrijk winnaar van de 
tweede rikavond van het seizoen. 

Bij Intergame van TTCV/Nedlin is het vaak een probleem voor ons om 
te beslissen welke stukjes we niet overnemen. Opvallendst was 
ditmaal de passage van een Amerikaans congreslid dat met als 
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voorbeeld twee koeien duidelijk maakt dat alleen met kapitalisme 
vooruitgang te boeken valt. Uitgangspunt is: Je hebt twee koeien. 
socialisme: de regering neemt er één in beslag en geeft de andere 
aan je buurman 
communisme: de regering pakt ze beide af en geeft jou de melk 
fascisme: de regering pakt ze beide af en verkoopt jou de melk 
nazisme: de regering pakt ze beide af en schiet jou dood 
nieuw idealisme: de regering koopt beide, schiet er één dood, 
melkt de andere en gooit de melk weg 
kapitalisme: je verkoopt er één en koopt een stier 

In Luto-nieuws een bijdrage van een lid, wiens liefste wens het was 
gymnastiekleraar te worden. In plaats daarvan ging hij naar de MTS, 
kwam in Indonesië in WO II bij de Genie te werken, werd hij als 
krijgsgevangene tewerkgesteld in de kolenmijnen van Fukuoka en zag 
hij vanuit de trein de atoombom vallen op Nagasaki. Dan is gymleraar 
toch spannender . .. 

TTV De Bron heeft een eigen variant bedacht op de veelgebruikte 
rubriek "geef de pen door". D'n opslag bevat voortaan "een sterk 
verhaal", dat echter wel op waarheid dient te berusten. Ditmaal een 
eerste team-speler, die verhaalt van de clubkampioenschappen van 
1980, waarin een derde game werd gespeeld waarin goed tafeltennis op 
het laatst werd vervangen door degelijk kapwerk, om uiteindelijk met 
44-42 in het voordeel van de scribent beslist te worden. 

TTV Valkenswaard bracht een eerste exemplaar uit van een nog 
naamloos nieuw verenigingsblad. Het bevat enkele goede moppen, 
zoals: Een vader loopt met zijn zoontje over het strand. Het jochie 
loopt steeds maar te zeuren: "ik wil patat! Ik wil ijs! Ik wil 
limonade!" Op een gegeven moment is de vader het zat. Hij geeft het 
jong een flinke pets voor zijn kop en zegt: "Hier heb je je 
limonade!" Even verderop schopt het jochie keihard tegen de schenen 
van zijn vader en zegt: "Hier heb je het lege flesje terug!" 

Het clubblad van TTV Belcrum bevat tevens een verslag van de 
ledenvergadering. Belangrijkste besluit dat werd genomen: Met ingang 
van het nieuwe seizoen heet de club voortaan "Wanzl Belcrum". 

In Batgeheimpjes van TTV Waalwijk klaagt de schrijver van de rubriek 
"geef de pen door" dat hij die pen nog steeds niet ontvangen heeft 
en vraagt en passant of hij de drie potten "koffie en de halve buil 
shag die hem het verhaal kostten, kan declareren. 

In de Batkreet van Budilia wordt vermeld dat er tot nu toe door 69 
landen postzegels zijn uitgegeven met tafeltennis erop. Nederland 
hoort daar niet bij . De eerste postzegel naar aanleiding van een 
tafeltennisevenement was op 23 maart 1953 t.g.v. het 20e WK in 
Boekarest. 

In Tics-nieuws een verslag van het door de club gespeelde 
ijshockeytoernooi, waar de laatste plaats werd behaald maar wel de 
Fair Play-cup werd geprolongeerd. De pirouettes en het snelle 
schaatsen mochten niet baten; wegens tegenwerking van de puck. 

22 

0 

·i 



Agenda. 

17/18 
2 - ... 
22-30 

juni 38e OTTV-toernooi 
juli Europese Kampioenschappen veteranen Wenen 
juli Europese Kampioenschappen j e ugd Den Haag 

VERGEET U NIET IN TE SCHRIJVEN VOOR HET MEGATOERNOOI OP 17 
SEPTEMBER. DE INSCHRIJVING SLUIT OP l SEPTEMBER. ER IS NOG 
PLEK. EN ER ZIJ'N AL PRIJZEN TE VERDIENEN DOOR U ALLEEN~ 
MAAR AAN TE MELDEN. GE~OOF ONS, DIT WILT U NIET MISSEN ! ! ! 

ZIE VOOR MEER BIJZONDERHEDEN DE LAATSTE RONP-DE-TAFEL. OF BEL 
NICO VAN ERP (04120-32106), EELCO LIGTENBERG (01650-44612), 
JOOST SCHOENMAKERS (01650-61261) OF JAN BURGERS {076-658706). 

Kopij voor het volgende nummer dient 
uiterlijk 26 juni 1995 bij ons binnen te 
zijn. 
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