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Redactioneel. 

PRESTATIE OF RECREATIE? 

Tafeltennis is een sport die op vele niveau's beoefend kan 
worden, van krabbelaar tot kunstenaar, van twee turven hoog 
tot tachtig+, van lokaal tot mondiaal. Gelukkig maar, want op 
deze manier bereikt onze sport toch nog een respectabel aantal 
beoefenaren. 
Soms is onmiskenbaar duidelijk of het gaat om prestatiesport 
danwel om voor het plezier een balletje slaan. De top-12, ~ 
waarvan in dit nummer een verslag, valt duidelijk onder de 
eerste categorie, terwijl alle recreantleden en het overgrote 
deel van de afdelingsspelers tot de tweede groep gerekend 
dienen te worden. · 
Maar af en toe vervaagt de grens. Wanneer een jeugdlid zich 
dermate ontwikkelt dat het op landelijk niveau gaat acteren, 
komt langzamerhand de prestatie meer op de voorgrond. omge
keerd, als een voorheen goede speler langzaam afzakt richting 
lagere regionen, zal het plezier wellicht gaan prevaleren. 
Nog steeds geen probleem. 
Anders wordt het wanneer mensen, in een entourage en op een 
spelpeil dat eigenlijk borg dient te staan voor "spelen-om-
het-echie", wedstrijden gaan verpatsen voor een paar biertjes "} 
of tijdens finales van toernooien ronduit gaan lopen ballen. 
Andere mensen, die hun vrije tijd spenderen om zulke evenemen-
ten in goede banen te leiden, vragen zich dan terecht af of 
zij eigenlijk hier niet voor Jan-met-de-korte-achternaam bezig . 
zijn. Dit zou kunnen resulteren in het verloren gaan van 
waardevolle vrijwilligers. En dat kunnen we nou net niet 
hebben. 

Woord van de voorzitter. 

DUINLANDSCHAP 

Het afdelingsbestuur lijkt eigenlijk wel een beetje op een 
duinlandschap. Langzaam slibt het aan, om na een fikse wind
vlaag weer grote gaten te vertonen. In de hele periode waarin 
ik nu deel uit maak van het afdelingsbestuur, is het een gaan 
en komen. Daarbij nog veel gemakkelijker gaan, dan komen. 
Het vertrek van bestuursleden had allerlei redenen, vaak heel 
begrijpelijk. Maar hoe dan ook er bleef steeds een plaats open 
die weer ingevuld dient te worden. Wanneer je dat regelmatig 
meemaakt, verflauwt ook de motivatie om alle zeilen bij te 
zetten om oplossingen te vinden. Het. verwordt meer tot een 
vast agendapunt, maar dat betekent wel dat andere zaken blij
ven liggen. Soms erg lang blijven liggen. Nu bestaat er wel 
een principe dat zaken opgelost kunnen worden door ze doodge
woon te laten liggen, maar dat spreekt me toch niet zo aan. 

Ik krijg wel eens de indruk dat verenigingen te weinig het 
belang inzien van een verenigingsoverkoepelende organisatie. 
Ze zijn druk (en gelukkig vaak erg goed) bezig binnen en voor 
hun eigen club. Een club alleen kan echter niet veel. Je hept 
andere verenigingen nodig, al is het maar om je daarmee te 
kunnen meten. 
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Om terug te keren naar het duinlands chap: Verenigi ngen (~n dan 
vooral verenigingsbesturen) zouden wat meer oog moeten hebben . 
~oor het onderhoud van dat duinl andschap. ze kunnen het gehee l 
in stand houden door via een posit i eve steun voor een helm
grasfunktie te zorgen. Sla.gen ze ·erin om een goed AB-lid te 
leveren, dan zorgen ze voor een extra golfbreker. zi,jn die er 
voldoende, laat dan die tafeltennisstormen maar komen. 

Adri Dam (hoofd duinbeheer) 

Brabants Kampioenschap 1996. 

"Wegens succes geprolongeerd" 
zou de gedachte kunnen zijn 
achter het wederom toekennen 
van de organisatie van de 
afdelingskampioenschappen aan 
ttv Breda onder leiding van 
Jan Burgers en wederom in het 
AGPO-racketcentrum. 
Omdat met name het jeugdtoer
nooi in de oude opzet nauwe
lijks meer te behappen vièl, 
was op de laatste af delings
vergadering besloten op de 
Brabantse met ingang van dit 
jaar slechts nog de eigen 
licentieklassen te laten ver
spelen, en geen open klassen 
meer te creëren. Dit vermin
dert het aantal wedstrijden 
drastisch en zorgt voor een 
aanzienlijk toegenomen overzichtelijkheid. 
Minpunt je echter was het feit dat de organisatie het tijdsche
ma wat (te) krap had gepland, waardoor vooral op zaterdag al 
s nel een flinke achterstand werd opgelopen. Rond de middag 
evenwel kwam er wat ruimte in het schema en liep de achter
stand in ieder geval niet verder op. Voor de zondag gold 
hetzelfde verhaal. 

Bij afwezigheid van Frank Boute en Jörg de Cock was Jos Ver
hulst duidelijk favoriet voor de titel bij de mannen in de 
hoogste klasse. Hoewel Martijn van de Leur hem een derde game 
wist af te dwingen , werd Verhulst toch eerste in de poule, 
vóór Van de Leur. In de andere poule ging Gert-Jan van de 
Braak verrassend onderuit tegen teamgenoot Erwin ~ndriessen. · 
~et kostte hem daarna ook de kruisfinale, waarvoor zich An
dr iessen en Marco Bottram plaatsten. Andriessen bleek een 
maatje te klein voor Verhulst en Bottram trok in een spannende 
driegamer aan het langste eind tegen clubgenoot V.an de Leur. 
De finale werd een eitje voor Verhulst: 21-9 en 21-13. 
Ook in ·het dubbel was geen succes weggelegd voor'. Van de Braak, 
die met Andriessen verrassend onderuit ging tegen B-spelers 
Joseph Hooman ( jawel , de man van ••• ). en Jack Braeken van 
COSMOS/TTVV. Braeken en Hooman werden in de halve finale 
gestuit door c·lubgenoten Bottram en Verbeek, die in de eind
strijd met 21-18 in de derde game geklopt werden door Martijn 
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van de Leur en materiaalverdediger Edwin Wouts van TCS. Dezen 
hadden in de halve finale afgerekend met Verhulst en Jeroen 
van de Wiel. 

Bij de vrouwen viel een deel van de spanning weg door het 
afzeggen van Mariëlle van G6ol, waardoor Vanja Santic nog 
duidelijker favoriet werd. In de poule tot het uiterste ge
dwongen door teamgenote Floor Tebbe, rekende de Bosnische 
daarna vlot af met Petra Staps en Karlijn Wenstedt. Staps 
plaatste zich eveneens voor de kruisfinales door op haar beurt 
makkelijk over Tebbe heen te wandelen. In de andere poule was 
het spannender. Corinne Marsman, in haar laatste partijen, 
diende een beetje als kanonnevoer. Selma Paetzel won van Ellen 
Ras, die op haar beurt beter was dan Femke Hermus, die weer 
Paetzel versloeg. Op gameresultaat werd Paetzel poulewinnares, 
wat haar een confrontatie met staps opleverde. Een scherp 
spelende Paetzel wist Staps al snel te ontmoedigen, terwijl in 
de andere halve finale Santic steeds een tikje beter was dan 
Hermus. De eindstrijd, laatste partij van de zondag en daar
door verzekerd van de nodige belangstelling, werd nooit de 
toppartij die het zou kunnen zijn. Paetzel toonde (te) veel 
ontzag voor de opslag van Santic, die, mits voldoende gecon
centreerd, zegeviert over de korte noppen van haar opponente. 
Met 21-18 en 23-21 ging de titel inderdaad naar de recente 
nummer drie van het NK, wellicht mede omdat Selma Paetzel 
zichzelf nog teveel in de rol van underdog duwt. 
In het dubbeltoernooi waren de beide halve finales aanzienlijk 
spannender dan de finale. Santic en Ras hadden hun handen meer 
dan vol aan Joyce Schoone en Ilonka van Hooft en Staps en 
Hermus hadden eveneens drie games nodig tegen de Perfection/ 
Irene-vrouwen Cisca Boute en Karlijn Wenstedt. In de finale 
kwamen de Veldhovensen er totaal niet aan te pas tegen het 
Hotak-duo, dat met 21-6 en 21-13 revanche kreeg voor het 
single-toernooi. 

De verenigingsprijs bij de mannen werd met overmacht gewonnen 
door COSMOS/TTVV, mede door de aanwezigheid van finalisten in 
de hoogste vier klassen, waarvan de B en de D gewonnen werden. 
De winnaar van de B, Tomislav Santic, de jongere broer van 
Vanja, gaat binnenkort nog wel meer van zich laten horen, is 
mijn verwachting. 
Bij de vrouwen ging de verenigingsprijs naar het Tilburgse 
TIOS '51, vooral door het goede presteren van de nichtjes 
Susan en Kim Clijssen, die respectievelijk de D- en de E
klasse wonnen. 

Zaterdag bij de jeugd gingen de titels bij de junioren naar 
Marcel Maijers van TTC Eindhoven, die Henri Timmermans van 
Waalwijk met 21-16 in de derde game versloeg, en Joyce Schoone 
van Hotak '68 die eveneens drie games nodig had om van Wietske 
Stephan (COSMOS/TTVV) te winnen. De aspirantentitels werden 
opgeëist door Peter Kooremans (Belcrum) die Jacco Schoone 
klopte en Marlies van de Broek (Son en Breugel) die Femke van 
de Lans van TTCV/Nedlin met 21-19 in de derde game achter zich 
hield. Bij de pupillen werden John van de Leur (SPS/Never 
Despair) en Bianca Claassens (TTCV/Nedlin) Brabants kampioen 
door van respectievelijk Tommy Gimbrère (Belcrum) en Bianca 
Roovers (Vice Versa '51) te winnen, Bij de welpen D tenslotte 
gingen de titels naar P. van Hooijdonk (TCS) die Joost Wijnen 
(COSMOS/TTVV) versloeg en Miranda van de Berk (COSMOS/TTVV) 
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die Nicole Caris (Stiphout} klopte. 
~e verenigingsprijzen gingen hier naar COSMOS/TTVV dat bij de 
Jongens Belcrum ruim achter zich liet en Hotak '68 dat bij de 
meisjes Son en Breugel maar één puntje minder zag halen. 

Samenvattend kan denk ik gesproken worden van redelijk vlot 
v7rlopen kampioenschappen met, over de hele linie, goede 
winnaars. 

Rob Hendrikx. 

Wet naburige rechten. 

Buiten medeweten van het afdelingsbestuur 
zijn alle verenigingen in November 1995 
aangeschreven door het bondsbureau van de 
NTTB. Het betrof de kwestie van de nabu
rige rechten. Omdat tijdens de regiover
gaderingen is gebleken dat een en ander 
toch niet helemaal bekend was bij een 
ieder, volgt hieronder een passage uit de 
brief. 

"Sedert enige tijd zijn de rechten van 
auteur·s bij het openbaar ten gehore bren
gen van muziek beschermd via de BUMA. 
Sinds 1 juli 1993 zijn de rechten van de uitvoerende artiesten 
en producenten van muziekopnames eveneens beschermd via de Wet 
Naburige Rechten (WNR). 

NOC*NSF heeft t.a.v. deze nieuwe WNR een collectieve regeling 
getroffen voor sportkantines, teneinde te voorkomen dat sport
kantines worden aangeslagen als normale horecagelegenheden, 
waardoor de aanslag minmaal f1200,~ per jaar zou bedragen · 

Indien u beschikt over een kantine, waar muziek ten gehore 
wordt gebracht, geven wij u in overweging gebruik te maken van 
deze collectieve regeling. Hierdoor wordt een aanmerkelijke 
ingroeikorting toegepast en kunnen ook in de toekomst door 
NOC*NSF voor de collectiviteit van de sportverenigingen de 
onderhandelingen met de SENA (de uitvoerende organisatie) 
worden gevoerd." 

Hubert Speekenbrink, 
directeur NTTB. 

Europese top-12 Charleroi 1996. 

Op vrijdagmorgen 2 februari reisde een grote groep oranje
supporters naar het Belgische Charleroi. In deze armoedige 
Belgische stad vond dit jaar de Europese top-12 tafeltennissen 
plaats. Net als ieder jaar organiseerde Jo Kuys het gehele 
verblijf, wel dit jaar zonder busreis. Dit vanwege de korte 
afstand. Maar goed, dat hoeft de prét niet te drukken. 
Rond 1 uur in de middag waren alle oranje-supporters gearri-
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veerd in het hotel. Snel de koffers en t a ssen uitpakken en ons 
klaarmaken om te vertrekken naar de sporthal . Deze hal lag 
ongeveer 15 minuten van het hotel. In deze sporthal speelt de 
tafeltennisclub Charleroi ook haar competitie-wedstrijden. 
Voordat we bij onze plaats waren, moest men eerst door vele 
gangen en controleposten. Dit kon soms vrij irritant zijn, 
maar ja, het zijn ook alleen Belgen die dit kunnen verzinnen. 

De eerste partij die wij mochten bewonderen, ging tussen de 
dames Vriesekoop en Timina. Vriesekoop had het zeer moei
lijk,maar door een goede conditie won ze de wedstrijd in 5 
games. Op de andere 2 tafels werd de strijd aangegaan door 
Schopp-Toth en Svensson-Ni Xia Lian (de Luxemburgse afhaalchi
nees). Schoppen Svensson trok uiteindelijk aan het langste 
eind. 
Door het weg vallen van de Zweed Jorgen Persson, mocht onze 
landgenoot Trinko Keen deelnemen aan deze top-12. Dit was een 
zeer leuke verrassing, dus konden wij als oranje-supporters 
flink uit ons dak gaan. En ja zeker hoor, dat deden we ook. 

In de eerste partij ontmoette onze landgenoot de zweed Jan-ave 
Waldner. Op papier was Keen de zwakkere, maar in de eerste 
twee games was dit niet te zien. Doordat de spanning te groot 
werd verloor Keen de 3e game. Toch wist hij in de 4e game de 
wedstrijd te winnen: 21-12, 21-15, 19-21 en 23-21. 

Na deze spectaculaire wedstrijd was de A-dames poule aan de 
beurt. In deze poule was geen verrassende uitslag. struse wint 
van Wang, Batorfi van Palina en Ciosu klopte Arisi. Om vijf 
uur gingen alle mensen op de tribune uit hun bol, want de Belg 
Saive mocht de arena in. Hij moest het opnemen tegen de Griek 
Creanga. De Belg veegde de Griek geheel van tafel {3-0). 

Vriesekoop die haar eerste wedstrijd had gewonnen, wilde deze 
reeks door zetten en dat deed ze ook. Ze won vrij eenvoudig 
van Asa Svensson 3-1. Door deze goede prestaties van Keen en 
Vriesekoop, ging het oranje-legioen er zeker in geloven dat 
zij wel eens bij de eerste 4 van dit toernooi konden komen. 
Voor Keen stond deze keer een Duitser als tegenstander, de 
linkshandige speler Rosskopf. Keen won de eerste game vrij 
makkelijk, maar toen ging Rosskopf het tempo opvoeren. Van dat 
tempospel had Keen geen kaas van gegeten en hij verloor de 
wedstrijd {1-3). De laatste wedstrijd van de vrijdag ging 
tussen de Belg Saive en de Fransman Eloi. Weer wist Saive de 
betere te zijn. Hij versloeg Eloi met 3-1. 
Na een zware tafeltennisavond gingen alle oranje-supporters 
tevreden terug naar het hotel. Alle supporters die voor het 
warm eten hadden geboekt, konden nog lekker smullen van hun 
diner. De rest ging nog even een biertje pakken aan de bar. 
Zaterdagmorgen stonden we rond 8.15 uur op. Na een goed stevig 
ontbijt vertrokken we richting sporthal. 

De eerste wedstrijd van die dag was weer voor onze Bettine 
Vriesekoop. Ze moest het opnemen tegen Toth. Bettine speelde 
niet zo goed als die avond daarvoor. Maar toch kon ze door 
veel gemaakte fouten van Toth de winst binnen halen (3-2). Na 
het optreden van Vriesekoop hoopte we ook een succesje bij 
Trinko Keen. Keen moest tegen Primorac spelen. Maar had toch 
geen kijk op het gevarieerde spel van Primorac (1-3). 
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Om twee in de middag speelde 
Vriesekoop tegen de Duitse . 
Schopp haar beslissende wed
strijd. Ze moest de wedstrijd 
winnen om al.les in eigen hand 
te houden en door te mogen 
naar de kruisfinales. Door 
een goede beslissing van de 
scheidsrechter, over een 
randbal in de 5e game, kon 
Vriesekoop de winst achter 
haar naam laten bijschrijven. 
In het begin van het toernooi 
was er door de hoofdleiding 
een taf el af gekeurd wegens 
slecht licht op de tafel, 
waardoor men is-avonds in 
tijdnood kwam. Om 18.00 uur 
was een pauze gepland om het 
vuil van de tribunes te ver-

, 

wijderen. Maar niemand van het publiek ging de zaal uit want 
er werd gewoon doorgespeeld en iedereen heeft betaald om te 
kijken naar alle wedstrijden. Toch zijn alle problemen zo goed 
mogelijk opgelost. 

Rond 21.00 uur mocht onze zuiderbuur weer spelen. Eric Lindh 
was zijn tegenstander. Eric Lindh speelde een zeer matige 
partij. Saive won op zijn sloffen met 3-0. 
De laatste wedstrijd van de zaterdag tussen Waldner en Chila 
ging niet door wegens een blessure van Chila. Door dit besluit 
werd Waldner eerste in zijn poule en Yang Min tweede. In de 
andere poule werd Saive eerste en Gatien tweede. Terug gekomen 
bij het hotel was er voor warm-eters nog een avondmaaltijd. 
Eenmaal klaar met eten, snel nog wat opfrissen en dan de stad 
in. Wij gingen onze avonturen beleven in de disco van Charle
roi. Tot diep in de nacht heeft dat feest geduurd. 

's Morgens om half negen stond het bekende goede ontbijt 
klaar. Na het eten was er nog voldoende tijd om andere dingen 
te doen, want de kruisfinales begonnen pas om half twee. 
De dames-kruisfinales gingen tussen Vriesekoop-Batorf i en Ni 
Xia Lian-Struse. Vriesekoop ging kansloos ten onder tegen 
Batorfi. 
In de andere kruisfinale was het wel spannend, Ni Xia Lian won 
in 5 games van de Duitse Struse. Ook bij de mannen gingen de 
kruisfinales snel en zonder spanning voorbij. Saive wint van 
Yang Min en Waldner rolt Ga tien met 3-.o op. 
De damesfinale was een verrassing. Dit was ook duidelijk aan 
het wedstrijdnivo te zien. Batorfi werd er geheel van tafel 
geveegd met 3-0. 

De klap op de vuurpijl was dat Saive tegen Waldner mocht 
aantreden. Deze wedstrijd was zo grandioos mooi om te zien. 
Waldner verloor wel de eerste game, maar de andere wist hij . 
door hoogstaand spel toch te winnen. Dus de winnaar en winna
res van de Europese Top-12 1996 waren Jan-ove Waldner en Ni 
Xia Lian. 

Direct na afloop van de finale kregen wij nog énkele organisa
tie problemen te horen. zo zouden de spelers 45 km buiten de 
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stad hebben overnacht, ter wijl de s upporters 19 km van de 
sportzaal af zaten. Verder was de toernooi-organisatie een 
beetje op een amateuristische basis geschoeid. Toch kijk ik 
met een goed gevoed terug op deze Europese top-12 . 
Volgend jaar is het in Nederland en wel in Eindhoven, tot dan . 

Leon Theelen, 
COSMOS/TTVV. 

Limburgs avontuur. 

HET IS MAAR EEN SPELLETJE, EEN ZENUWSPELLETJE. 

Het was die zaterdagavond laat geworden. Hoewel ik niet veel 
had gedronken, kon ik 's ochtends moeilijk uit bed komen. 
Moeizaam waste ik me en kleedde me aan. Om 10 over 8 zou de 
eerste fanatiekeling wel voor de deur staan, dacht ik zo, dus 
ik moest opschieten. En ja hoor, iedereen stond ongeduldig op 
mij te wachten, terwijl ik nog niet klaar was. 
"Schiet eens op", werd er gezegd. "Ja, ja", dacht ik. "Had ik 
me maar niet opgegeven". Later op de dag werd ik nog vaak 
herinnerd aan deze gedachte. 
Op naar Weert. We hadden ons ingeschreven aldaar voor een 
groot toernooi. We hadden veel plezier en waren al vroeg 
aanwezig, dus konden we lang inspelen. 
Toen ik de eerste wedstrijd moest spelen had ik er zin in. Ik 
was ontspannen en nam veel risico's door het spel veelvuldig 
te openen. Ik won gemakkelijk. 
De tweede wedstrijd was tegen een klein knap poppetje. Liefjes 
stond ze achter de taf el en alles was ze deed ging even gra
cieus. Achter haar stond een man tegen het centre court aan. 
Hij had rossige haren en een grote snor. Met norse blik keek 
hij me aan. Hij stond daar met de bedoeling er overheen te 
springen en mij te wurgen als ik zijn kleine barbiepopp~tje 
niet zou laten winnen. Kompleet van streek door deze duivelse 
blik kreeg ik een waas voor mijn ogen van agressiviteit. Alle 
spieren waren gespannen en door nervositeit sloeg ik alle open 
services over de tafel. Ik was volledig verkrampt en kon geen 
bal meer gespind krijgen. Ik dacht nog maar _aan een ding; 
"haal die pitbull daar weg!" 
Die wedstrijd verloor ik dus, door eigen stommiteit. Had ik 
maar naar Frank geluisterd; "Ik speel niet tegen limbur-
gers •.. 11 Mijn humeur was naar de maan, omdat ik me zo had 
laten opfokken door zo'n vent. Zijn taktiek had dus gewerkt! 
Mi jn motivatie lag beneden mijn percentage (reken dit maar 
eens uit, heren!). De volgende wedstrijden was ik nog steeds 
aangeslagen en gaf ik dus af. Daarna kon ik door de opbeurende 
woorden van mijn clubgenoten de realiteit onder ogen zien. Ik 
ga eens lekker ping-pangen. ontspannen speelde ik tegen de 
betere speelsters van de poule. Ik begon steeds meer in vorm 
te komen en won de volgende wedstrijd. Ook daarna won ik, en 
toen weer en toen weer . In totaal had ik op het einde van de 
dag toch nog vijf wedstrijden gewonnen. Ik keek eens op het 
wedstrijdschema en zag tot mijn verbazing dat ik nog derde kon 
worden! Dit hing af van de nog te spelen wedstrijd van twee 
anderen. Met zenuwen liep ik rond. Ik ga toch niet hopen dat 
iemand verliest, omdat ik dan derdé zou worden. Nee, dat doe 
ik niet! 
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Uiteindelijk verloor toch mi)n concurrente en was ik derde, 
want het onderling resultaat t elt bij gel i jk aantal punten. 
Ten minste dat werd mij altijd verteld. 
Met spanning wachtte ik de prijsuitreiking af, maar geen beker 
voor mij. Wat voelde ik me lullig. Hadden ze een ander regle
ment misschien? Ik durfde dit eigenlijk niet te vragen, maar 
toen een bekende naar me toe kwam en zei dat ze een vergissing 
hadden gemaakt ben ik toch maar even naar de wedstrijdleiding . 
gegaan. Met lood in mijn schoenen vroeg ik hoe er geteld werd 
bij gelijk aantal punten. Frans Ebels, de organisator zei dat 
hij het had nagekeken, maar ik was vierde. Geen uitleg verder. 
Geheel teleurgesteld ging ik huiswaarts. Met moeite kon ik het 
van me afzetten. Zouden die Limburgers iets onder elkaar 
geregeld hebben, dacht ik nog. 

Later op de avond zaten we gezellig te 
eten. We hadden de grootste lol. Tafel
tennis is toch maar een spelletje en wat 
is nu een bekertje meer of minder. 
Opeens ging de telefoon. Frans Ebels bel
de me op om me te feliciteren met de der
de plaats en te verontschuldigen voor het 
feit dat er een fout was gemaakt. 

De echtgenoot van het poppetje had name
lijk de stand verkeerd ingevlild .•• 

Lydia van Oirschot. 

Reactie (op een reactie ... ) 

Reactie op het stuk van Frans Willems over Never Despair-5 

Een inhoudelijke reactie op bovengenoemd stuk laat ik graag 
over aàn het zittende Afdelingsbestuur. Wel wil ik reage~en op 
de opmerking van Frans, als zou ik in maart 1995 eigenmachtig 
en onterecht een bepaald besluit genomen hebben. Deze kwalifi
catie is absoluut onterecht en komt volledig voor zijn reke
ning. 
In maart 1995 heb ik als A.C.L. aan Never Despair een tussen
tijdse teamwijziging opgelegd. Never Despair was het daar niet 
mee eens. Dat moet kunnen. Het bestuur van Never Despair deed 
toen in eerste instantie wat in een dergelijk geval geboden 
is: Het schakelde de Tuchtcommissie in. Deze commissie is 
binnen de NTTB de aangewezen instantie om uit te maken welke 
partij bij een geschil in zijn recht staat. De Tuchtcommissie 
was zelfs bereid om dit geval mondeling (met spoed dus) te 
behandelen. 
Vóórdat deze mondelinge behandeling plaats kon vinden heeft 
~et bestuur van Never Despair de tuchtzaak echter ingetrokken. 
Het bestuur had blijkbaar geen behoefte meer in een uitspráak 
in deze zaak. ·" 
Het gaat mij dan ook te ver om te accepteren dat er nu, bi"jna 
een jaar na dato, toch weer beschuldigingen aan mijn adres 
worden gericht in dit blad. Ik hoop dat Frans dit verder zal 
laten en verzoek bij deze de redactie van de Mixed om dit 
soort ongenuanceerde, ongegronde persoonlijke aanvallen niet· 
meer in het afdelingsblad op te nemén. 

U allen groetend, Cees van Roosendaal 

9 



Naschrift redactie: 

Uitgaande van het grondwettelijk vastgelegde vrijheid van 
meningsuiting geeft de redactie van Mixed in beginsel eenieder 
de kans over wie of wat dan ook te beweren wat hem/haar be
haagt. Slechts de algemeen aanvaarde fatsoensnormen (beledi
ging, onwelvoeglijk taalgebruik, etc.) stellen hieraan een 
grens. 
Verder is de redactie van mening dat het onderwerp "SPS/Never 
Despair-5" nu wel afdoende aan de orde is geweest in dit 
periodiek. Eventuele volgende reacties worden dan ook niet 
meer geplaatst. 

Interview. 

KENNISMAKING MET ARTHUR JANSSEN 

Op zaterdagmiddag had ik een gesprek met de nieuwe man binnen 
het Afdelingsbestuur. Ik ken Arthur al zo'n zes jaar als 
medelid van MTTV'72, als secretaris en later ook nog als 
jeugdtrainer. Hij is pas 23, maar tafeltennist al twaalf jaar. 
Hij is altijd aanwezig en voelt zich overal bij betrokken, een 
echt verenigingsbeest dus. Nu gaat hij zich ook nog voor de 
Bond inzetten. Dat verbaast mij helemaal niet. 

- Wat ga je precies binnen de Bond behartigen? 
Arthur vertelt: "In de planning ligt dat ik de Technische 
Zaken op me ga nemen, ik ben daar inmiddels al mee begonnen. 
Ook het verzorgen van technische opleidingen zal ik gaan 
regelen". 

- Hoe is alles begonnen? 
"De commissie bestond uit drie man, nu bestaat hij uit vijf; 
Jo Kuys, Ben Ros, Stan Wens, we zijn nog met iemand bezig die 
geinteresseerd is en we zoeken nog iemand in de regio Eindho
ven. We hebben de doelstelling om het technisch peil bij de 
verenigingen op een hoger peil te brengen, vooral bij kleine 
clubs". 

- Waarom specifiek die kleinere verenigingen? 
"Omdat daar vaak de trainingsfaciliteiten minder Z1Jn; geen 
trainer of een slechte", aldus Arthur. "Momenteel zijn we het 
pupillen/welpen talent aan het bekijken. Bij alle verenigin
gen. De beste zitten bij de grote verenigingen op dit moment. 
Als het technisch peil bij kleine clubs omhoog gaat, komen 
daaruit ook meer talenten". 

- Wat is de aanpak? 
"We streven ernaar om de talentvollere jeugd eruit te halen, 
afdelingstrainingen te geven en hopelijk naar de top van 
Brabant, Nederland te brengen. Een meerjarenplan dus" lacht 
Arthur. "Er zijn al testtrainingen geweest, er is jeugd gese
lecteerd. We hebben vier groepen gemaakt van ca. 14 personen, 
waarvan in Oost-Brabant een van alleen kleinere verenigingen. 
van iedere deelnemer wordt video opname gemaakt", zegt Arthur. 
"Met de betreffende verenigingstrainer wordt dit besproken en 
worden tips gegeven m.b.t. de training bij de club". Hij 
vervolgt; "Daarna komen we weer bij elkaar en worden er weer 
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video-opnames gemaakt en die wor den dan vergeleken met de oude ·. 
opname's. Zo kunnen we zien of er progr essie is- gemaakt". 

- Hebben jullie verder nog activiteiten? 
In de toekomst willen wij ook nog een nieuwsbrief ontwikkelen 
voor verenigingen. Dit moet nog helemaal opgezet worden. 
Voornamelijk tips m.b.t. training bij clubs voor de jeugd, 
maar ook opmerkingen n.a.v. de afdelingstraining, om zo nog 
bij te sturen". 

- Organiseer je ook opleidingen voor trainers? 
"Bijscholing wordt verzorgd door de vereniging van tafeltennis 
trainers. Er worden wel trainingscursussen georganiseerd zoals 
trainer A, B en jeugdtrainer, maar ook een recreatie tafelten
nisbegeleider ligt in de planning". 
Arthur gaat vlug verder; "Dit wordt dan wel seizoen 96/97. Re
creanten moeten goed ontvangen worden bij de clubs en dan ook 
goed begeleiden". 

- Heb je op zo'n jonge leeftijd al ervaring opgedaan met tech
nisch werk? 
"Ik heb een trainers diploma en geef al circa vier jaar trai
ning aan de jeugd". Hij vervolgt; "Verder verricht ik al vijf 
jaar coördinerende werkzaamheden, voornamelijk als secretaris 
bij MTTV '72. Dit blijf ik overigens wel doen, naast mijn 
nieuwe functie". · 

- Hoe ben je eigelijk met tafeltennis in aanraking gekomen? 
"Ik wilde graag een sport doen en kende iemand die tafelten...,. 
niste . Dat leek me wel leuk". 

- Heb je altijd bij MTTV'72 gespeeld? 
"Ja, ik heb het daar altijd naar mijn zin 
gehad. Ik heb er helaas niet op mijn ei
gen niveau kunnen spelen, maar ik vond 
het leuk en ben daarom nooit weggegaan". 

- Heb je nog leuke herinneringen aan o
verwinningen van toernooien of kampioen
schappen? 
"Nee, de toernooien die ik gewonnen heb, 
waren voor mij geen echte verdienste. 
Vaak deden niet echt goede spelers mee. 
In de competitie idem dito". 

- Heb je mooie gedachten op bestuurlijk gebied? 
"Ja, ·een pluspunt, sinds ik in het bestuur zit, is de vereni
ging beter en groter geworden. Dit ligt natuurlijk niet alleen 
aan mij . Vijf jaar geleden hadden we geen jeugd, nu hebben we 
al zeven jeugdteams en er zit nog steeds progressie in". 

- Heb je verder nog iets op te merken? 
"Ik hoop dat ik voor de afdeling veel kan betekenen" aldus 
Arthur Janssen met veel overtuiging. 

Ik wens namens de redactie van Mixed Arthur Janssen veel 
succes toe met zijn nieuwe bezigheden. Ik ben ervan overtuigd 
dat het bestuur aan hem een zeer trouwe vrijwilliger zal 
hebben, die altijd met veel inzet voor de dag zal komen. 

Lydia van Oirschot. 
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Back Hands toernooi. 

Op zaterdag 6 en zondag 7 januari 1996 werd het traditionele 
Back Hands toernooi gespeeld. In sporthal De Vijfsprong werd 
dit toernooi voor de 29e keer georganiseerd. Het tijdschema 
werd prima in de hand gehouden. · 
De eerst geplaatste spelers konden het niet steeds waarmaken. 
Zo won verrassend bij de jongens jeugd 1 Tijn Stoeldraaijer 
(TCS) die in deze klasse Dirk Wasser (Stiphout) versloeg. Bij 
de meisjes jeugd 1 won Patricia Meeuwissen (Wanzl/Belcrum) van 
Anja van Riel (Waalwijk) in drie games. 
Bij de dames Sl won Daniëlle Poels (Red Stars Venray) overtui
gend. François van Gils (Wanzl/Belcrum) won in twee games van 
Dave Cloots (Hotak '68) de heren Sl. · 
De verenigingsprijs ging bij de senioren naar the Back Hands 
met 24~ punt voor Wanzl/Belcrum met 21. Bij de jeugd werd de 
verenigingsprijs wel in de wacht gesleept door de Bredase 
vereniging met 36~ punt voor Hotak '68 met 31. 

Toon de Rijk. 

1APEL1ENAJtS _ 

'BALLEN 
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Regiovergaderingen. 

Verslag Regiovergaderingen te Veghel, Oudenbosch en Eindhoven. 

In zijn openingswoord heet Adri Dan (voorzitter) de verenigin
gen van harte welkom en is blij met de goede opkomst. Aan de 
regio Midden Brabant wordt de belofte gedaan dat er in deze 
regio nog een aparte bijeenkomst gehouden zal worden. 
Tevens noemt Adri in zijn openingswoord nog een aantal zaken: 
- Door drukke werkzaamheden zijn de AB-leden Eelco Ligtenberg 

en Twan Roelands tussentijds afgetreden. Adri kan echter 
twee nieuwe aspirant AB-leden voorstellen te weten Arthur 
Janssen (MTTV'72) en Jan Hendriks (BSM, voorheen voorzitter 
Irene). 

- W.A.-verzekering. Naar aanleiding van de uitspraak van de 
Hoge raad in een zaak waarin een gymnastiekvereniging aan
sprakelijk wordt gesteld, wordt aan de verenigingen geadvi
seerd om na te gaan of zij voldoende verzekerd zijn. 

- Indien een lid van een vereniging zijn/haar contributie niet 
betaalt kan de NTTB de opzegging van het lidmaatschap niet 
overnemen, omdat volgens de tuchtcommissie een contributie
schuld de lidmaatschapsverhouding tussen lid en vereniging 
betreft. Ontzetting binnen de NTTB kan alleen plaatsvinden 
indien het lid handelt. in strijd met de Statuten of Regle
menten van de NTTB. 

- Op de bondsraadsvergadering is het voorstel om de contribu
tie iets te verhogen, aangenomen. 

Door het Afdelingsbestuur is de heer Ernst-Jan Heijnen uitge
nodigd om iets te vertellen over het verenigings ondersteu
ningsproject (VOP). Indien verenigingen via een planmatige 
aanpak doorgelicht willen worden om op die manier oplossingen 
te vinden van knelpunten, kunnen zij ondersteuning krijg~n van 
een VOP-consulent. Ook voor deelprojecten, zoals een andere 
kantine, een nieuw gebouw, meer jeugdleden, meer competitie
spelers enz. kan men ondersteuning vragen van een consulent. 
De eerste kennismakingsbijeenkomst is gratis, daarna betaalt 
de vereniging een vergoeding van f 25,-- per bezoek tot een 
maximum van f 250,--. 

Meerkampen/bekercompetitie. Nico van Erp (CTW) spreekt zijn 
bezorgdheid uit over de verminderde belangstelling bij de 
meerkampen en de bekercompetitie. 
De bekercompetitie zal in 1996 nog in het voorjaar gespeeld 
worden, daarna zullen zij in het najaar gespeeld worden. De 
C/D meerkampen en de licentiemeerkampen zullen naar het voor
jaar geschoven worden. 
Door verenigingen worden verschillende suggesties gedaan door 
bijvoorbeeld de meerkampen door de week te laten spelen of 
juist op zaterdag, of door de activiteiten meer te spreiden, 
omdat leden juist vanaf mei weinig gemotiveerd zijn om te 
komen tafeltennissen. 
Voor de regionale Eindhovense kampioenschappen is nog steeds 
geen organisator gevonden. Na deze oproeP. neemt MTTV'72 het 
initiatief deze kampioenschappen te organiseren. 
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Competitiezaken. Adri Dam deelt mede dat Cees van Roosendaal 
benoemd is tot lid van verdienste van de afdeling Brabant. 
Mogelijk wordt hij VOP _consulent, landelijk is hij betrokken 
bij accommodatiezaken. -
De competitieboeken konden, dankzij hardwerkende commissie
leden, toch nog op tijd naar de verenigingen gezonden worden. 
Door Els Damen wordt een brief uitgedeeld waarin zij een 
kleine toelichting geeft op de indeling van de competitie. 
Niet alle verenigingen zijn even tevreden over de indeling. 
Getracht zal worden om ook in de toekomst zoveel mogelijk aan 
alle wensen te voldoen. Daartoe zullen duidelijke formulieren 
ontworpen worden die bij de teamlijst gevoegd kunnen worden. 
Adri Dam pleit ervoor om regels die men gewijzigd wil hebben 
niet aan de bar uit te praten, maar daar contact over op te 
nemen met de juiste persoon, of door een voorstel in te dienen 
op de ALV om verandering in die regels aan te brengen. 

Om de discussie levendig te houden deponeert Adri Dam een 
tweetal stellingen: 
- Stelling 1: Speeldag is belangrijker dan reisafstand. 
De meningen zijn verschillend. In Veghel en Eindhoven vindt 
men de speeldag belangrijk, in Oudenbosch zijn de meningen 
zeer verdeeld, maar vindt men de reisafstand toch wel belang
rijk. 

- Stelling 2: Vereniging moet vrijheid krijgen bij speelsterk-
te (wel met bepaalde invallersregeling). · 

Ook hierover zijn de meningen zeer verschillend. Het verschil 
in speelsterkte moet niet te groot zijn. Men verwacht echter 
dat een speler toch het liefst op zijn eigen niveau wil spe
len. 

Opleidingen. Helaas is de A-cursus in Budel niet doorgegaan 
doordat er te weinig deelnemers waren. In Hoogerheide is de A
cursus inmiddels volop bezig, in samenwerking met de afdeling 
Zeeland. Indien er behoefte aan is kunnen er thema-avonden 
verzorgd worden. Verenigingen die daar belangstelling voor 
hebben kunnen zich aanmelden bij Arthur Janssen. 
De toernooileiderscursus moet geheel herzien worden. Tot die 
tijd wordt de cursus niet gehouden. 

Technische zaken. omdat Ad Jonkers zich bezig moet houden met 
de nieuwe accommodatie van Red Star '58, neemt Arthur Janssen 
deze taak van hem over. 
Aan de niet-competitiespelende jeugd tot 12 jaar is vanuit het 
bondsbureau een brief verzonden over hoe zij tafeltennis 
superstar kunnen worden. 
De verenigingen kunnen deze pakketten aanvragen bij het bonds
bureau. Vooral in West-Brabant zijn al veel pakketten aange
vraagd. 

Rondvraag. Tijdens de rondvraag komen nog enkele zaken aan de 
orde zoals sportkantines en naburige rechten. De verenigingen 
met een eigen kantine zijn door het bondsbureau geïnformeerd. 
Het werken van de jeugd wordt als een probleem ervaren. Ge-
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vraagd wordt of dit eens in de discussie meegenomen kan wor
den. 

Sluiting. ·om ongeveer 22. 30 worden de vergaderingen beëindigd . . 
Adri bedankt de betreffende verenigingen voor hun gastvrijheid 
en wenst iedereen een wel thuis. 

Ria Elshof, secretaris. 

Verenigingsbezoek. 

VERENIGINGSBEZOEK TTV WAALWIJK 

Met een verenigingsbezoek van het afdelingsbestuur aan de TTV 
Waalwijk is een nieuwe stap gezet om de communicatie tussen 
verenigingen en afdeling te verbeteren. Hier volgt een samen
vatting van het vijftal onderwerpen dat is besproken: 

Competitiezaken 
Waalwijk neemt met 3 heren seniorenteams en 4 jongens jeugd
teams (hoogste team landelijk c) deel aan de NTTB competitie. 

Jeugdzaken 
De Waalwijkse jeugd is met name aanwezig bij de meerkampen, 
ranglijsttoernooien enz. en wordt daar begeleid door veelal 
ouders. De opleiding wordt verzorgt door drie trainers (1 voor 
de senioren en 2 voor de jeugd). 

Overige leden 
Op donderdagochtend is een groep 50-plussers actief. De ge
meente, in het kader van "fifty fit", ondersteunt sport .over
dag door middel van subsidie. Vooralsnog staat echter een 
tekort aan ochtend- en middagvrijwilligers een uitbreiding van 
deze activiteiten in de weg. 
TTV Waalwijk organiseert in samenwerking met de WBRT (Waal
wijkse bedrijfscompetitie) toernooien en een competitie voor 
36 teams, waarbij op maandagavond de speelruimte van de ver
eniging wordt gebruikt. 

Bestuurlijk algemeen 
Het kader binnen de vereniging i.s erg smal. Het bestuur heeft 
een aantal taken in commissies ondergebracht. 
TTV Waalwijk heeft een eigen accommodatie (speelzaal met 
faciliteiten en een kantine), waarvoor een investeringsplan is 
opgesteld. Naast een vast persoon draaien de teams in een 
roulatiesysteem bardiensten. 
Ledenwerving vindt plaats via reclame (oa kabelkrant), het 
Taptoe-toernooi en in november een actie in het kader van 
"fifty-fit". 
Er is een Toekomstplan ttv Waalwijk gemaakt, waarin een ideale 
bestuursstructuur (inclusief takenpakket) wordt neergezet. Het 
bestuur zal dan in de toekomst worden ondersteunt door acht 
commissies. Het verwezenlijken van ?eze nieuwe organisatie 
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wordt door het huidige bestuur als hoog
ste prioriteit beschouwd. 

Afdelingszaken 
TTV Waalwijk vraagt om erkenning van de 
regio Midden Brabant. Deze erkenning be
staat volgens de afdeling wel degelijk en 
in de toekomst zal dit van tijd tot tijd 
worden onderstreept met een lokale regio
vergadering. 
Verder heeft ttv Waalwijk het verzoek om 
belangrijke informatie betreffende finan
ciën, milieuwetgeving, VOP-zaken (vereni
ging ondersteunde projecten) enz. in de Mixed te publiceren 

Dit eerste gesprek werd zowel door de vereniging als door de 
afdeling als zeer positief ervaren en zal met TTV De Rots een 
vervolg krijgen. 

Namens het afdelingsbestuur. 

Jan Hendriks. 

Uit de clubbladen. 

In het woord van de SPS/Never Despair-voorzitter in Endeetje 
stelt hij voor de gerookte hoeveelheid in de kantine te ver
minderen. Als mogelijkheden ziet hij bijvoorbeeld: vrijwillige 
beperking van het roken, niet-roken tijdens jeugdevenementen, 
roken pas na half tien of een rookverbod voor jeugd- en be
stuursleden. De leden wordt verzocht hierover na te denk~n en 
t.z~t. komt men hierop terug. 

Het clubbulletin van Vice Versa '51 maakt melding van een 
aantal nieuwe activiteiten. Een hiervan is het tijdens de 
training proberen te vestigen (en vervolgens verbreken) van 
een snelheidsrecord contra-spelen gedurende één minuut, in 
verschillende leeftijdsklassen. 

Uit het in 't Leuterke opgenomen jaarverslag van de tafelten
niscommissie blijkt dat dit orgaan in 1995 eigenlijk niet is 
toegekomen aan het uitzetten van beleid voor de langere ter
mijn. Men was continu bezig de meest urgente problemen op te 
lossen. Maar door aanvulling van de càmmissie met twee nieuwe 
leden denkt men in '96 de vereiste coördinatie wel tot stand 
te brengen. 

In TIOS-nieuws lezen we dat de Tilburgse TafeltennisLiga onder 
andere de Gossima-cup kent. Onderzoek heeft geleerd dat naar 
alle waarschijnlijkheid "Gossima" een equivalent is van "Ping
pong". Tot de fusie in 1980 was er tevens een Nederlandse club 
met deze naam. 
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In Service wordt geschreven dat men een diner à la Tanaka 
hield, twee dagen voor de viering van Kerstmis,, · op 22 oktober. 
Na het diner werd vervolgens door verschillende groepen een 
wedstrijd gehouden met de onderdelen Hints, Vragen, Tekenen, 
Liplezen en een minuut vollullen over een aangereikt onder
werp. 

In Batgeheimpjes staat een oproep namens de barcommissie aan 
een ieder die regelmatig voor de bar een consumptie nuttigt, 
om ook eens achter de bar te komen staan. Eventuele gegadigden 
hoeven slechts een avond in de twee maanden bardienst te 
draaien. 

Waar een schrijver van "geef de pen door" gewoonlijk over 
zichzelf schrijft, wordt deze rubriek in Intergame vrijwel 
geheel gevuld met een lofzang op PSV. Niet het voormalige PSV
Cathrien, maar de voetbalclub. De scribent ergert zich aan 
"mooi weer-fans" die alleen komen als het goed gaat met de 
club. 

D'n opslag karakteriseert diverse spelers aan de hand van hun 
beroep. Enkele voorbeelden: een bouwvakker bouwt de rally van 
de grond op en stopt als hij het hoogste punt heeft bereikt. 
Een verkoopster geeft af en toe een hoge bal die in de reclame 
is en vraagt dan of ze hem in moet pakken of dat je hem zo 
afsmasht. En een schoonmaker veegt met iedereen de vloer aan, 
maar is wellicht af te leiden door te wijzen op een vuile plek 
op de tafel. 

In Achter het Net wordt verslag gedaan van het taptoe-toer
nooi. Maar liefst 73 kinderen deden uiteindelijk_mee aan dit 
evenement. Hoeveel hiervan lid zijn geworden is nog even , 
afwachten. In ieder geval mag er niet geklaagd worden over een 
gebrek aan interesse voor de tafeltennissport! -

Kadans heeft een nieuwe trainer aangetrokken. De eerste trai
ning deed velen schrikken; de nieuwe oefeningen van de war- · 
ming-up hebben menigeen spierpijn bezorgd. Het is nog vroeg " om 
er iets van te zeggen, maar de sfeer en interesse was goed, nu 
alleen de conditie nog ..• 

In Wvvttk legt de voorzitter uit wat een lid moet doet, cq. 
zeggen, als hem/haar gevraagd wordt of hij/zij van TAVERES is. 
- Je wijst erop dat je van TAVERES bent en daarmee basta. 
- Je slaat iemand meteen knock-out met je carbon frame. 
- Je begint een gesprek over de band TAVERES. Hij wil daarmee 

~ zeggen dat de naam met trots gebruikt moet worden en dat hij 
niet misbruikt mag worden. De derde soort reactie is echter 
volgens de voorzitter nog nooit door iemand gebezigd, wordt 
misschien tijd? 

In Tennisb(l)atje van De Rots kent men het fenomeen van de 
doorgeefpen. Hier gaat het schrijfgerei echter niet van per
soon naar persoon, maar van familie naar familie. De kans dat 
de lijn breekt is wellicht kleiner, maar je bent natuurlijk 
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wel snel door het ledenbestand heen. En passant wordt voorge
steld de naam van het clubblad te veranderen. 

Het clubblad van ttv Wanzl/Belcrum bevat de mededeling dat er 
nieuwe badges zijn gearriveerd om over de (onduidelijke) club
naam op het nieuwe clubshirt te naaien. Naar keuze kan men het 
zelf proberen of door de club laten doen. Verder is het eerste 
jongensteam, kampioen geworden in landelijk A, er niet in 
geslaagd verkozen te worden tot Bredaas sportploeg van 1995. 
Blijven proberen, jongens •.. 

Agenda. 

23 maart 
23 maart 
24 maart 
24 maart 
28 maart 
30 maart 
31 maart 
31 maart 
6-8 april 
14 april 
14 april 
20 april 
21 april 
27 april-5 
28 april 
5 mei 
10 mei 
11 mei 
12 mei 
17 mei 
18 mei 
19 mei 
19 mei 
24 mei 
31 mei 

Europese mannenliga 
Regionale kampioenschappen jeugd 
2e A-ranglijsttoernooi jeugd 
regionale kampioenschappen senioren 
Europese vrouwenliga 
Europese vrouwenliga 
1/4 finale nationale B-meerkampen 
Open Dongense kampioenschappen 
Open Engelse Kampioenschappen 
finale afdelingsbekerkompetitie 
1/2 finale A/B-meerkampen jeugd 
Nederlands kampioenschap B-jeugd 
Nederlands kampioenschap A-jeugd 

mei Europese Kampioenschappen 
nationaal bekertoernooi voorronden 
1/2 finale nationale B-meerkampen 
beslissingswedstrijden afdelingskompetitie 
B/C kwalificatietoernooi jeugd 
beslissingswedstrijden le klas 
Europa Cup-finale 
zuidnederlandse kampioenschappen jeugd 
Zuidnederlandse kampioenschappen senioren 
finale nationale B-meerkampen 
Smash '70 mixed dubbel 
Algemene jaarvergadering afd. Brabant 

Kopij voor de volgende Mixed dient uiterlijk 30 april 1 996 bij ons 
binnen te zijn. 
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