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Redactioneel. 

COz.n.!ERCIE OF TRADITIE. 
Het is bepaald geen openbaring om te 
stellen dat in de wereld van de (top
)sport steeds meer >geld omgaat. Spelers 
op het hoogste niveau verlangen- vaak meer 
dan slechts een kilometervergoeding en 
ditzelfde gaat op voor trainers. Clubs 
wensen voor het betalen van deze vergoe
dingen geen beroep te doen op de algemene 
middelen en creêren dus een apart fonds, 
te vullen door één of meerdere sponsors. 
Daar het adagio "quidproquo", in goed Nederlands "voor wat 
hoort wat", in het zakenleven gemeengoed is, zal een dergelij
ke geldschieter tegenprestaties verlangen, zoals publiciteit. 
Geen probleem, de club regelt dat de pers doordrongen raakt 
van het onmiskenbare nut van de aanwezigheid van sponsor X 
binnen het clubgebeuren. Vaak verbindt zo'n vereniging dan 
zelfs de naam van de sponsor aan die van de club. In andere 
sporten geschiedt dat ook, basketbal, ijshockey, volleybal. 
Bij voetbal en hockey weer niet. Nog steeds geen probleem. 
Snel raakt zo'n nieuwe, uitgebreide naam ingeburgerd en alle 
partijen zijn tevreden. 
Maar ga je als club niet te ver door als off iciêle naam nog 
slechts de naam van de sponsor te gebruiken en de ruim een 
halve eeuw oude, van sentimenten doordrenkte en bij mensen uit · 
alle geledingen van de maatschappij associaties oproepende 
clubnaam statutair te verwijderen? "De sponsor wilde het zo," 
lijkt mij een te zwak verweer. Ergens dient men een grens te 
stellen. 

Van de voorzitter. 

TWEE BOEKEN 

Jubilea komen met de regelmaat van de kalender terug. Zo ook 
bij sportbonden. Vaak verschijnt bij zo'n moment van herden~ 
king een boekwerk. Ik heb er twee voor me liggen. Twee jubi
leumuitgaven, maar wat een wereld van verschil. Allebei prima 
in hun soort, maar duidélijk tot stand gekomen vanuit heel 
verschillende invalshoeken. 

Het gaat om het 'eigen' boek van de NTTB en om het boekwerk 
dat werd samengesteld bij het 50-jarig bestaan van de NKS. De 
NKS, een organisatie waar heel wat Brabantse tafeltennisclubs 
een binding mee hebben door hun lidmaatschap van NKS-tafelten
nis. 

Het boek van Bas den Breejen geeft een kijkje in de geschiede
nis van de tafeltennissport. Ik heb er met plezier in gelezen 
en in gebladerd. Ik heb de leeftijd al bereikt dat ik herken
ningspunten vond en bovendien interesseert die materie me. 
Toch kan ik me heel goed indenken dat het boek al snel een 
vast plaatsje in een kast zal krijgen en daar niet vlug weer 
uit zal komen. 

Het boekwerk van de NKS is kleiner en minder mooi gebonden. 
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Dat laatste is misschien wel jammer want het is in mi)n ogen 
een boekje met gebruikswaarde . Het kreeg de titel mee 'Vereni
gingsmanagement' met als ondertitel 'Een handleiding voor het 
kader van de sportvereniging'. Heel veel aspecten van het 
verenigingsleven worden erin belicht. Na ieder hoofdstuk is 
bovendien lectuur vermeld waarin mogelijk nog meer over dat 
onderwerp verteld wordt. Een heel informatief boek voor mensen 
die bewust met het leiden van een vereniging bezig willen 
zijn. 

Twee boeken. Twee benaderingen. Het ene 'beter' dan het ande
re? Dat durf ik niet te stellen. Ze zijn allebei goed, maar 
anders. Het ene past in mijn verzameling tafeltennisboeken, 
het andere zal ik in voorkomende gevallen zeker nog eens 
raadplegen. 

Over de verkrijgbaarheid: 
Het boek van Bas den Breejen is via het bondsbureau te bestel
len. 
Of het NKS-boek verkrijgbaar is weet ik niet. Hiervoor kan het 
NKS-bureau in Vught benaderd worden. 

Adri Dam. 

Nederlands Kampioenschap 1996. 

Er is al veel gezegd en geschreven over het hoe en waarom van 
twee NK's binnen een tijdsbestek van 3 maanden. Om zich te 
conformeren aan de internationale kalender, wordt het NK 

·. voortaan in maart verspeeld. 
Wie verwacht had dat, gezien de geringe hoeveelheid verstreken 
tijd, globaal eenzelfde beeld te verwachten was als in decem
ber, kwam bedrogen uit. 
Wat in de kwalificatie opviel, was het feit dat bij de dames 
een enorme nivellering lijkt te hebben plaatsgevonden. Van 
nummer 11 tot nummer 50 kan iedereen van elkaar winnen. Gere
nommeerde speelsters als Hotak's Femke Hermus en Mariëlle van 
Gool misten op het nippertje de plaatsing voor het eindtoer
nooi, terwijl benjamin Wendy Snijders en, uit het tweede team, 
Petra Staps zich wel kwalificeerden. Andere verrassende plaat
singen kwameri op naam van Perfection/Irene's Karlijn Wenstedt 
en Floor Tebbe van COSMOS/TTVV, die in Rotterdam haar mateloze 
progressie gestalte gaf door Guus Hendriks te kloppen en 
daarna enkele lekkere punten te scoren alvorens overspeeld te 
worden door Vriesekoop. Wenstedt's toernooi eindigde in de 
eerste ronde tegen de verrassing van december, Vanja Santic 
van COSMOS/TTVV, die zich ditmaal via de herkansing moest 
kwalificeren, maar na Wenstedt wederom een stunt in huis had 
door Melissa Muller uit het toernooi te gooien, waarna Gerdie 
Keen te sterk was voor de alles-of-niets-tactiek van de Bosni
sche. 
Vriesekoop had inmiddels op het NK een soort aureool van 
onoverwinnelijkheid opgebouwd, maar . haar aloude rivale Mirjam 
Hooman dacht daar anders over door aan het slot van een ware 
thriller aan het langste eind te trekken. Omdat Keen in de 
andere halve finale met Emily Noor afrekende, ontstond een 
finale met speelsters die er in december niet bij waren. Of 
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dit nu betekent dat zij juist hebben gehandeld door in decem
ber weg te blijven? Ik weet het niet. Na een goed begin van 
Hooman, ,kwam de met puike reflexen gezegende Keen goed in de 
wedstrijd en won verdiend. 
Bij de mannen vielen meerdere verrassingen te, noteren. Een 
ervan was de uitschakeling van Jörg de Cock door oudteamgenoot 
Stanley Verbeek. Een ander was de 3-0 nederlaag van titelver
dediger Danny Heister tegen Chen Sung. Vraag daarbij blijft in 
hoeverre dit te wijten was aan de hartritmestoornissen die 
Heister na de eerste game wederom plaagden, een verontrustend 
symptoom voor een 24-jarige. 
"Soekie" kwam daardoor in de finale tegen Trinko Keen, en wist 
het deze onverwacht lastig te maken. Pas in de tweede helft 
van de vijfde game kon de hoogst genoteerde Nederlander op de 
internationale ranglijsten weglopen van zijn tegenstrever. 
Heister gaf deelname aan het herendubbel op, zodat de titel 
wat simpel terechtkwam bij Jonah Kahn en Merijn de Bruin. 
Eenzelfde geval bij het damesdubbel, waar Diana Bakker blessu
re nummer tig opliep, zodat Hooman en Keen eenvoudig de titel 
konden veroveren. De enigen die met succes hun titel van 
december '95 wisten te verdedigen, waren Bettine Vriesekoop en 
Jörg de Cock, die in het gemengd dubbel in drie games afreken
den met Emily Noor en Frank Boute. Deze laatste had zièh 
wegens ziekte niet kunnen plaatsen voor het enkeltoernooi, 
maar kon met Reinier Paetzel en Noor wel dubbelen. 

Rob Hendrikx. 

25-JARIG JUBILEUM 
ATIV'7L 

Op 8 april jl. werd 
er door de Astense 
Tafeltennisvereniging 
een jubileumtoernooi 
georganiseerd. Een 
prima georganiseerd 
toernooi, waarbij 
iedereen voldoende 
aan z'n trekken kwam. 
Een eigen klasse, 
open klasse en een 
dubbelklasse. Daar
naast werd er ook nog 
een tafeltennisdemon
stratie gegeven. 

Ten slotte kregen 
alle deelnemers van 
de vereniging ATTV'71 
een prachtig jubi-

25 jaar 

leumboek aangeboden. . 
Hierin staan alle wetenswaardigheden van de club netjes in 
tijdvolgorde beschreven. Belangrijke · namen zijn natuurlijk 
Henk caris, mede-oprichter en dus 25 jaar lid. Bekend van alle 
toernooien in de regio, waar hij menig bekertje mee naar huis 
neemt. Verder nog Wim van Kemenade, 15 jaar voorzitter en Ton 
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van Bussel, die 12,5 jaar het c lubblad verzorgt. Ook zij is op 
alle toernooien te vinden. 

Het boek begint met de geschiedenis van tafeltennis en daarna 
een stukje uit de ATTV historie. Veel namen, data en ook 
enkele duidelijke foto's. Erg goed in elkaar gezet en leuk om 
te lezen. 

De redactie van Mixed feliciteerd ATTV'71 van harte met haar 
jubileum en wenst hen nog vele sportieve jaren toe. 

Lydia van Oirschot. 

BEKERCOMPETITIE 1995/1996. 

Op zondag 14 april is de finale gespeeld van de Brabantse 
bekercompetitie van het seizoen 1995 / 1996 die werd georgani
seerd door de CTW (Commissie Toernooien en Wedstrijden). In de 
finale speelden 51 teams om de le plaats in 11 klassen (4 
klassen bij de jeugd en 7 bij de senioren). In totaal hadden 
maar liefst 120 teams ingeschreven waardoor de bekercompetitie 
dit jaar een groot succes is geweest. In de klasse Jeugd 1 
waren maar liefst 34 deelnemende teams. Voor het komende 
seizoen hopen we op nog meer inschrijvingen. De indeling van 
de klassen zullen we dan iets veranderen zodat het aantal 
inschrijvingen per klasse iets beter verdeeld zal zijn. Ook 
zullen er dan 3 speelrondes (op 3 zondagen) worden gepland 
omdat gebleken is dat dat voor een aantal klassen eigenlijk 
noodzakelijk was geweest. De bekercompetitie in het nieuwe 
seizoen zal al weer plaatsvinden in het najaar doordat er wat 
wijzigingen in de agenda van de afdelingsevenementen gepland 
zijn. 

In de le ronde op 10 maart waren maar liefst 8 verenigingen 
betrokken bij de organisatie van de le ronde. Dit waren de 
verenigingen Een en Twintig, Flash, Kadans, OTTC, Red Star 
'58, de · .. Rots, Tanaka en TIOS '51. De finale werd gespeeld bij 
Perfection/Irene, Luto, TIOS '51 en Red Star '58. Alle wed
strijden zijn vlekkeloos verlopen en prima georganiseerd door 
de verenigingen. Alle organisatoren hiervoor bedankt!! 

We hopen alle teams· en organiserende verenigingen in het 
nieuwe seizoen weer terug te zien in de bekercompetitie van 
het seizoen 1996/1997. 

Hieronder volgen de winnaars en 29 plaatsen van de finale : 

Jeugd 1 : 
le plaats 
2e plaats 

Jongens junioren c, junioren D en aspiranten c 
TIOS '51 1, Fränz Buskenz, Job Verbunt 
Flashl, Wim den Hollander, Niels van ·Bragt 

~eu~d 2 : Jongens aspiranten D en pupillen c, Meisjes 
Junioren C en aspiranten c 
le plaats De Rots 3, Willem de -Koning, Bart van Meurs 
2e plaats : Kadans 2, Bart de Groot, Stefan Bernardt 

Jeugd · 3 : Jongens pupillen D, Meisjes junioren D. aspi-
ranten D en pupillen c 
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l"' plaats 
2e plaats 

Jeugd 4 : 
R 
1 e plaats 
2e plaats 

Senioren 2 
ie plaats 
2e plaats : 

Senioren 3 
1 e plaats : 
2• plaats : 

Senioren 4 
1 e plaats : 
2 8 plaats : 

Senioren 5 
le plaats 
2• plaats : 

Senioren 6 
1 e plaats : 
2• plaats : 

Senioren 7 
1" plaats : 
2e plaats : 

van Liempd 4, Ronnie Wiersma, Stefan Luif 
De Rots 6, Marvin v.d. Meijden, Jasper van Esch 

Jongens welpen D, Meisjes pupillen D en welpen 

Flash 7, Danny Mulder, Peter v.d. Broek 
Stiphout 5, Tim Maas, Tim van Hoof 

Heren 4e divisie. Dames eredivisie 
Red Star '58 1, Peter Scholtes, Coen v. d. Hout 
Valkenswaard 1, P. van Moll, R. Grijseels 

Heren ie klasse. Dames ie divisie 
Tanaka 1, Rob Verschuren, Edwin Verhoeven 
Valkenswaard 3, L. Smulders, H. Sandkuyl 

Heren 2e klasse, Dames 2e divisie 
TIOS '51 1, Arno van Esch, Frans Bertens 
De Meppers 2, A. v.d. Velden, R. van Os 

Heren 3" klasse, Dames 3e divisie 
Tanaka 2, William Vervaart, Hans Damen 
Elshout 2, Peter van Hul ten, . Gido J·ehoel 

Heren 4e klasse, Dames 4"' divisie 
Perfection Irene 1, Jan Hendriks, Rudi Hendriks 
Roosendaal 1, Wilco Klasen, Bart Smits 

Heren 5e klasse, Dames i• klasse 
Een en twintig 5, G. Graat, J. van Zutphen 
Never Despair 2, Ted van Hoek, B. v.d. Brink 

Senioren 8/9:Heren 68 en 7e klasse, Dames 2• en 3e klasse. Heren 
en dames recreanten 
1e plaats Nitak 1, Stan Verduin, Sjef Verduin 
2• plaats Son en Breugel 2, Jorg Versantvoort, Sander 
Besselink 

Joost Schoenmakers. 

HET OPSTUREN VAN AANKONDIGINGEN VAN TOERNOOIEN. 

Bij het op touw zetten van een toernooi is het uitnodigen van 
andere verenigingen. een belangrijk onderdeel van de organisa
tie. Toch blijkt uit de prakt'ijk dat hieraan te weinig, àan
dacht -wordt gegeven. Vaak lijkt het wel of de uitnodigingen 
zonder zorgvuldig overleg ,+ukraak worden verzonden. Natuurlijk 
kost het moeite om even te kijken wie bij een andere vereni
ging de aangewezen persoon is voor toernooizaken. Toch loont 

6 



het de moeite als naderhand blijkt dat een club de uitnodiging 
veel te laat of niet ontvangen heeft. Kijk in het laatste 
bestuursboek, daarin staan, indien opgegeven, de namen en 
adressen van de aangewezen personen. 
Bij voorbaat dank. 

Lydia van Oirschot. 

Regionale Kampioenschappen. 

Elk jaar weer is het afwach
ten of, en zo ja wanneer er 
bij de redactie van dit blad 
verslagen binnenstromen van 
de regionale kampioenschap
pen. Winnaar werd dit jaar de 
Westbrabantse, waarvan Jan 
Maas als bondsgedelegeerde 
een verslag instuurde en com
plete uitslagen, welke, voor 
wat betreft de jeugd, ook al 
waren ingezonden door Mari
anne Wagemakers. Een goede 
tweede waren de Eindhovense, 
namens bondsgedelegeerde Har-
rie Kuypers. Brons was er, na 
enig telefonisch aandringen, 
voor de regio Den Bosch/Oss, 
in de persoon van verslaglegger-sinds-jaar-en-dag Jan van 
Gemert. Buiten de boot vielen de Middenbrabantse, waar organi
satoren Arno van Esch en Edgar Verkooijen een en ander Óp 
elkaar afschoven en dus beiden niets instuurden. 

JfESTBRABAHTSE" 
De organisatie was in handen van de vereniging TCS die dit 
jaar hun 40-jarig jubileum vieren. 
Het aantal niet-NTTB-ers was te verwaarlozen dit jaar. 
Ook dit jaar was het weer mogelijk om gemengd dubbel te spe
len, wat alleen kan met dit aantal deelnemers. Er werd ge
speeld op 30 tafels, 24 in de sporthal 't Cromwiel en 6 in de 
zaal van TCS. 
De taf els stonden ruim opgesteld, maar er waren geen centre 
courts. De publieke belangstelling was redelijk en het publiek 
kon genieten van een aantal wedstrijden van hoge kwaliteit. 
Het toernooi verliep vlekkeloos. 
Bij de heren ging de titel naar Toine Jansen van TCS die weer 
terug is op zijn oude niveau na een lange periode van blessu
releed. In zowel de A/B- als de Sl-klasse was hij te sterk 
voor Ton Vogelaar. Ook het herendubQel werd gewonnen door 
Toine Jansen, samen met clubgenoot Edwin Wouts, van de gebroe
ders Vogelaar. 
Bij de dames ging de titel zoals verwacht naar Jolanda Meeus 
van Hotak '68. Zij was de enige dame met een A-licentie die 
had ingeschreven. Ze klopte Monique Horst-Musters in de A/B-
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en Janneke Slokkers in de Sl-klasse. Het dubbel was een prooi 
voor de zusters Jolanda en Patricia Meeus die Monique Horst
Musters en Janneke Slokkers versloegen. 
In het gemengd dubbel werd Jolanda Meeus wederom kampioene, nu 
met Dave Cloots, ten koste van Monique Horst-Musters en J. 
Horst. 
De verenigingsprijs bij de senioren .ging naar TCS met 38.5 
punt, voor Hotak '68 met 32 en Het Markiezaat met 23. 

Jan Maas. 

De jongens junioren A/B en de open klasse Jl werden gewonnen 
door Tijn Stoeldraijer van TCS, over de ruggen van respectie
vel~jk Ivo Melieste (TCS) en Jacco Schcone (Hotak '68).De 
aspJrantentitel ging naar Peter Kooremans (Wanzl/Belcrum) voor 
Jacco Schoone, bij de pupillen won Tommy Gimbrere (Wanzl/Bel
crum) van C.H. Hsia (Tanaka). De welpentitel was een prooi 
voor P. v. Hooijdonk (TCS) die A. Sloos (Wanzl/Belcrum) ver
sloeg. 
Bij de ·meisjes junioren A/B won Patricia Meeuwissen (Wanzl/ 
Belcrum) van Fione Dujardin (Tanaka), evenals in de Jl. 
Bij de aspiranten won A. Quak (Hotak '68) van clubgenote K. 
van Nes. Hotak-pupil Carolien Franken won van K. Musters 
(eveneens Hotak). 
De verenigingsprijs bij de jeugd ging naar Wanzl/Belcrum met 
40.5 punt, net voor Hotak '68 met 40 punten en TCS met 32. 

Marianne Wagemakers. 

REGIQNAI.E EilfDHOVUSE :KAMPIOEBSCHAPPEH IN KIERLQ. 
Ook dit jaar dreigde de Regionale Eindhovense Kampioenschappen 
niet door te gaan. Pas op het laatste moment stond initiatief
nemer Arthur Janssen van MTTV'72 op om de kar te trekken. En 
het werd een groot succes! 

Op .zondag 24 maart jl. werden de kampioenschappen gehouden in 
de Mierlose sporthal de Weyer. Hoewel de tafeltennistop het 
een beetje af had laten weten, was de opkomst overweldigend. 
Dit jaar waren zo'n 130 deelnemers aanwezig. Vooral de jeugd 
was goed vertegenwoordigd. Ook was er een grote publieke 
belangstelling. De Mierlonaren waren vooraf op de hoogte 
gesteld en vonden het prachtig dat er voor het eerst in Mierlo 
zo'n groot tafeltennisevenement gehouden werd. 
Het toernooi bestond uit drie onderdelen. Een eigen klasse, 
een open klasse en er werd ook nog gedubbeld. 

Bij de senioren werd onverwacht 
kens. In de klasse D/E eindigde 
Bij de jeugd ging de titel naar 
voor L. den Hollander. 
Overige uitslagen: 

Regionaal Kampioen A. Schelle
hi j als eerste voor R. van Os. 
s. Joosten. Hij werd eerste 

Dubbel D/E/F: 1. Verbruggen/van Goçh 
Dubbel jeugd: 1. Hollander/Joosten 

2. Twardy/Schellekens 
2. Hollander/van Bragt 
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Junioren: 
Aspiranten: 
Pupillen: 
Welpen: 

1. N. van Braght 
1. L. den Hollander 
1. P. van Daal 
1. P. v.d. Broek 

2 . s. Joosten 
2. G. Schreur 
2. s. Bernhardt 
2. c. v.d. Broek 

Wat veel verenigingen niet meer doen, deed MTTV'72 wel. Als 
vanouds werd de prijsuitreiking op zeer gepaste wijze gedaan 
door de wethouder van sportzaken de heer c. Backx. Bijna alle 
deelnemers bleven wachten tot alle winnaars aan hun trekken 
gekomen waren. Ook werd er voor iedereen hartelijk geapplau
disseerd. 
Tijdens de uitreiking van de verenigingsprijs werd het heel 
spannend. Vooral bij de jeugd had Flash uit Eindhoven behoor
lijk wat prijzen binnengehaald. Uiteindelijk ging de prijs 
toch nog onverwacht naar de organiserende vereniging MTTV'72. 
Dit was natuurlijk een opsteker voor de club die op het laat
ste moment de traditie van de Regionale Eindhovense Kampioen
schappen heeft voortgezet, waarvoor hartelijk dank. Vorig jaar 
was het toernooi niet doorgegaan wegens te weinig animo. Nu is 
het evenement weer helemaal tot leven gebracht. Opmerkelijk is 
echter dat veel grote verenigingen uit de regio het af hebben 
laten weten. Anders was de bezetting bij de senioren ook 
optimaal geweest. 
Ik vond het buitengewoon goed in elkaar gezet en dit is een 
goede zaak voor de Mierlose vereniging, maar ook voor het 
tafeltennis op zich. 

Harrie Kuypers. 

REGIODEHBOSCJh 
Slechts 220 deelne(e)m(st)ers reisden op 24 maart jl. af naar 
de Martinihal te Vught waar t.t.v. J.E.E.P. de regionale 
tafeltenniskampioenschappen van de regio Den Bosch organiseer
de. 
Vooral bij de senioren was de belangstelling minder dan in 
voorgaande jaren. 
Bij de heren streden eerstedivisionisten van SPS/Never Despair 
en TTCV/Nedlin voor de titel. In een meerkamp eindigden Jeroen 
van de Wiel, Erwin Andriessen (SPS/Never Despair) en Eric van 
Kempen (TTCV/Nedlin) zowel in punten als in games van de 
onderlinge wedstrijden gelijk. Toen de punten in de onderlinge 
wedstrijden geteld waren, bleek dat het puntensaldo van Jeroen 
van de Wiel 8 punten hoger was dan dat_ van Erwin Andriessen, 
zodat hij de titel overnam van Eric van kempen die nu Je werd. 
Bij de dames kon je amper van een toernooi spreken. 
Daar er in de hoogste klassen slechts 2 aanmeldingen waren, 
besloot de organisatie alleen wedstrijden te spelen in de 
dames D/E en F-klasse. Door afmeldingen in de F-klasse op de 
wedstrijddag zelf werd ook deze klasse, na goedkeuring van de 
speelsters, nog samengevoegd met de D/E-klasse. In een zeven
kamp staken Prisca van Hooft en Clarina Hermans (beiden van 
PJS) een stuk boven de rest uit. Daar Prisca van Hooft met 
duidelijke cijfers van haar teamgenote won, mocht zij zich, 
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ondanks haar D-licentie, toch regionaal kampioene noemen. 
Bij de jongens viel wederom een grote deelname te constateren. 
Bram van Velthoven (SPS/Never Despair) prolongeerde zijn titel 
door in een vierkamp ongeslagen te blijven. T. Vlaminckx (De 
Rots) werd 2e. 
Bij de meisjes kwam Lonneke Schuurmans (TTCV/Nedlin) weer in 
de finale doch ook dit jaar moest zij met een tweede plaats 
genoegen nemen. Met duidelijke cijfers moest zij namelijk het 
onderspit delven tegen Niti Jongbloed (SPS/Never Despair) die 
zodoende de titel overnam van Femke v.d. Lans (TTCV/Nedlin). 
Voor Niti Jongbloed was het toernooi trouwens toch erg succ~s
vol want ook in het dubbelspel behaalde zij de le plaats, met 
Gwenny Maartens. Dubbele overwinningen waren er verder ook 
voor de regionale kampioenen Bram van Velthoven en Prisca van 
Hooft en voor de op dit toernooi altijd goed presterende Ruud 
v.d. Schoot (J.E.E.P.). 
De verenigingsprijs was ook dit jaar weer voor de vereniging 
met de meeste deelne(e)m(st)ers, SPS/Never Despair, dat 27 
punten behaalde. De Rots (Boxtel), traditiegetrouw sterk 
vertegenwoordigd op toernooien, werd met 12~ punt tweede. 
Overigens bleek ook op dit toernooi weer dat Vught nog steeds 
een tafeltennisdorp is want in de eindtsnad van de vereni
gingsprijs werd JCV 3e, J.E.E.P. 5e en PJS 7e van de 15 deel
nemende verenigingen. 
Voor toernooileider Eric Janssen en zijn secondanten (van 
J.E.E.P.) en bondsgedelegeerde Guus van Woesik was het een 
fijne tafeltennisdag die slechts één keer om actie vroeg. Dat 
was toen bij de jongens een "omkoopaffaire" (een jeugdige 
speler bood zijn tegenstander 5 gulden om een partij te mogen 
winnen) aanhangig werd gemaakt bij de toernooileiding. Deze 
greep hierop resoluut in. 

Namens de organisatie, 
Jan van Gemert. 

Bestuurstoernooi. 

GESLAAGD BESTUURSTOERNOO! REGIO DEN BOSCH. 

Het door OTTC voorde 14e maal georganiseerde bestuurstoernooi 
is wederom eèn geslaagd evenement geweëst. Vierentwintig 
bestuurders van een ·achttal verenigingèn hadden zich aangemeld 
voor dit toernooi, waar de . bestuurders nu eens achter de 
wedstrijdtafel aantreden. Al moet gezegd worden dat dergelijke 
evenementen juist een goede gelegenheid bieden om als bestuur
der eens informeel over bestuurlijke zaken te praten en over 
specifieke verenigingsproblemen van gedachten te wisselen. 
De bestuurders waren door wedstrijdleider Nico van Erp in ·2 
groepen verdeeld, Inde A-groep speelden spelers die uitkomen 
in de competitie · t/m de 4e klasse. In de B-groep speelden 
spelers uit de 5e klasse NTTB of lager en de overige bestuur
ders. 
In de eerste ronde waren de spelers (22 heren en 2 dames) 
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ingedeeld in meerkampen van 6 spelers. De nummers 1 en 2 
speelden kruisfinales en uiteindelijk de finale. 
In de A-groep stonden in de· halve finale tegenover elkaar John 
van Veldhoven en Wim Heestermans van Vice vêrsa '64. John 
plaatste zich voor de finale. In de andere halve finale won 
Adrie vd heyden' van OTTC van Wim Bijnen (De Mand). 
In de finale had de OTTC-voorzitter verrassend weinig moeite 
met zijn Vice Versa '64-collega. 
In de B-groep een halve finale tussen Ad Timmermans (Vice 
Versa '64) en Wil van Zoggel (Uvco '71). De oudste deelnemer, 
de 62-jarige Ad Timmermans, won deze partij en plaatste zich 
voor de finale~ SPS/Never Despair-voorzitter Hans vd Bruggen 
moest in een spannende strijd de zege laten aan Wim van Meurs 
(De Rots). In een spannende finale won Ad Timmermans in 3 
games: 15-21, 21-17 en 21-19. 
De verenigingsprijs werd gewonnen door Vice versa '64 met 17 
punten. OTTC werd hier 2e met 14 punten, terwijl met 11 punten 
Uvco '71 de derde plaats behaalde. 
Na afloop kon organisator Nico van Erp de prijzen aan de ~ 
winnaars uitreiken en sprak de wens uit om volgend jaar zeker 
deze bestuurders weer te mogen begroeten bij de 15e uitgave 
van het bestuurstoernooi. 

Nico van Erp. 

'. -~ 

Eredivisie. 

Opvallendste actie van deze voorjaarscompetitie was wellicht 
toch wel de demonstratieve daad die COSMOS/TTVV-coach Jack 
Aarts stelde door bij de halve finalewedstrijden tegen Pécos 
niet aanwezig te zijn. In de ogen van de Veldhovense trainer 
is het een verworven recht dat de nummer 1 en 2 van de regu
liere competitie hun playoffs beginnen met een uitwedstrijd. 
Omdat Pecos niet terecht kon in zijn zaal, werd door competi-
tieleider Jan de volgorde omgezet en moest cos-
MOS/TTVV dus eerst thuis aantreden. Het protest van Aarts leek 
slechts van symbolische waarde, daar de wedstrijden toch 
gespeeld werden en beide met ruime 5-2 cijfers verloren gin
gen. In de strijd om de derde en vierde plaats was het wel 
spannend tegen Perfection/Irene uit Tilbrug, waar het geduren
de het seizoen ook al enkele malen had gebotst. Coach Henk 
Boute verweet onder andere zoon Frank een gebrek aan trai
ningsinzet, waarna deze weigerde gecoacht te worden. De ver
standhouding tussen Bout~ senior en derde man Peter Manders 
was al langer slecht. Een lijmpoging van bestuurswege geduren
de het seizoen maakte een geforceerde indruk en inmiddels is 
bekend dat zowel Boute als Manders het eerste team verlaten. 
Als nieuwe aanwinst circuleert de naam van Jos Verhulst, wat 
Irene meteen tot titelkandidaat zou bombarderen. 
De onderlinge wedstrijden werden 4-3 en 3-4, zodat het game
voordeel bepaalde dat Perf ection/Irene de derde en COSMOS/TTVV 
de vierde plek bezette. 
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Bij de dames lukte het Hotak '68 wederom om de playoffs te 
halen, waarna de lol grotendeels voorbij lijkt. Uitreizen naar 
Scheemda en Den Helder om daar in geringe tijd een bevestiging 
te krijgen van de thuis reeds opgelopen 0-7 nederlaag is niet 
ieders favoriete bezigheid, maar een vierde plaáts is het 
maximaal haalbare wat er voor de Hoogerheidsen inzat en dus 
een mooi resultaat. Onderin bleek voor COSMOS/TTVV dat drie
maal inderdaad scheepsrecht is. De twee voorbije jaren werd 
vergeefs getracht degradatie te voorkomen, maar na het derde 
kampioenschap in de eerste divisie werd ditmaal eredivisiebe
houd veilig gesteld op eigen kracht. Verantwoordelijk daarvoor 
waren met name 5-2 overwinningen op de concurrenten in Amster
dam en Haarlem. Verrassend hierbij was de sterke inbreng van 
de net 16-jarige Floor Tebbe, die zich als een speer ontwik
kelt en menig tegenstandster schrik inboezemt. 

Re>b Hendrikx. 

Maaslandtoernooi. 

Op zondag 17 maart jl. organiseerde de Osse tafeltennisvereni
ging OTTC haar 26e Maaslandteamtoernooi. Dit jaar vond het 
toernooi plaats in de twee aan elkaar ge~oppelde halien (Mon
driaan- en Ruivèrthal). In elke hal stonqen 28 tafels opge
steld. Een uitstekende keuze van het orgàniserende OTTC. 
Veertig verenigingen zorgden voor een prima bezetting van dit 
teamtoernooi. Met 46 jeugd- en 83 seniorenteams was het toer
nooi uitstekend bezet. Helaas moest er aan sommige inschrij
vers, 14 dagen na de sluitingsdatum, "nee" verkocht word~n. 
Ook dit jaar kon er weer met gemengde teams gespeeld worden. 
Elk jaar wordt hier goed gebruik van gemaakt. De dames en 
meisjes weten elk jaar toch in diverse klassen goed te scoren 
en zelfs in de prijzen te vallen. 
De gehele dag kon op een uitstekende manier het tijdschema 
gehandhaafd worden en zelfs werd in diverse klassen het einde 
van het toernooi ruim een half uur eerder bereikt. 
In de seniorenklasse 1 werd het als eerste geplaatste duo Jos 
Verhulst/Jörg de Cock winnaar, hoewel De Korenbeurs prima 
partij gaf. Verhulst verloor zelfs met 21-12, 18-21 en 21-15 
van Nermin Smajic. Maar desondanks werd het 4-1 voor het 
gelegenheidsteam. 
Jammer is het dat juist in deze klasse niet minder dan 3 teams 
wegbleven, waarvan Swift en Avanti niet eens de moeite namen 
zich af te melden. Victoria deed dit wel, maar pas op zondag
morgen, wat ook weinig nut heeft. Tijdige afmelding had teams 
van de wachtlijst speelkans gegeven. 
In de seniorenklasse 2 won Trias in de finale met 4-1 van 
Perfection/Irene. In de grootste klasse, de snieren 3 met 32 
teams, won HTC uit Hoofddorp met 3-2 van OTTC. In deze klasse 
was de conditie wel erg belangrijk. De finalisten hadden er 
aan het eind van de dag 18 wedstrijden opzitten. 
Bij de jeugd deed het als eerste geplaatste team van TVO met 
de broertjes Jurawan wat van hen verwacht werd. Zi"j · werden met 
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overmacht eerste. In de finale tegen Victoria hoefden ze maar 
een partij af te staan. 
Naast de organisatie van een goed toernooi waren er voor de 
organiserende vereniging ook nog drie tweede plaatsen, name
lijk bij senioren 2 en ·4 en jeugd 5. 

Nico van Erp. 

GSGH STAAT IN BELANGSTE
LLING. 

In de regio Helmond is de 
GSGH (Gehandicapten Sportver
eniging Gewest Helmond) een 
begrip. Ook voor mij is deze 
club niet onbekend. Regelma
tig heb ik daar gespeeld en 
ik was geïnteresseerd in het 
reilen en zeilen van deze 
tafeltennisvereniging. Mijn 
interesse werd pas goed ge
wekt doordat regelmatig arti
kelen in regionale kranten 
verschenen over vernielingen 
van hun sportzaal aan de 
Tjerk Hiddestraat. 

Op een donderdagavond trok ik 
erop uit om een gesprek te voeren met de voorzitster van GSGH, 
mevrouw A. Claassen. Vooraf werd ik echter gewaarschuwd door 
vrienden dat ik in een zeer onprettige wijk terecht zou komen. 
Ik dacht dat dat wel mee zou vallen en ging op tijd van huis 
af. Na even zoeken kwam ik in een donkere straat terecht. 
Weinig straatverlichting en een aantal gebouwen die gedeelte
lijk of geheel waren dichtgetimmerd. Nergens scheen licht 
vanuit de zalen. Gelukkig kwamen er net toen ik de auto uit 
stapte twee leden van de GSGH mij tegemoet. 

Binnengekomen werd ik begroet door een aantal aanwezigen dat 
het leuk vond dat de NTTB eens contact met hun had gezocht. 
Enthousiast begonnen ze te vertellen. 

De politiesportvereniging heeft tijdens hun 40-jarige jubi
leum, zo'n achttien jaar geleden, in samenwerking met de 
E.G.S. (Eindhovense Sportvereniging) de G.S.G.H. opgericht. 
Eerst werd er alleen gezwommen, maar vrij snel kwam er tafel
tennis achteraan. Na een jaar kwam de club al in de destijds 
mooie zaal aan de T. Hiddestraat terecht. Er is echter nooit 
iets aan het gebouw gedaan, waardoor het geheel verpauperd is. 
Het is er koud, het dak lekt, de vloer is er spekglad, dus 
gevaarlijk om te tafeltennissen. Omdat het de gemeente Helmond 
te veel geld kost om alles op te knappen, gaat de zaal plat. 
"Jammer genoeg" zegt mevrouw Claasen. 
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Door de vele vernielingen is er een terugloop van leden. 
Mensen zijn bang geworden door het vandalisme en durven niet 
meer te komen. In juni zijn er stenen door de ramen gegooid en 
is de zaal verruïneerd. Alle bekers zijn destijds vertrapt. 
Geëmotioneerd laat een lid een foto zien van de ravage. 
Met oud en nieuw was het weer raak. Nu waren het gehandicap
tentoilet en de wasruimte vernield. 

Nadat we over de zaal uitgebreid gepraat hebben wil ik graag 
wat meer weten over de vereniging. Ik ben zeer geïnteresseerd 
waarom de leden niet integreren bij "gewone" clubs. Hoofd 
technische commissie Jan Slaats, trainer Sjef Adriaans en de 
voorzitster vullen elkaar aan. Van integreren komt meestal 
weinig terecht vertellen ze. Clubs moeten ruimte en trainers 
hebben. Daarnaast durven veel invalide spelers niet. 
"Wij zijn een springplank en de betere gaan door" aldus me
vrouw Claassen. Speler Jan Slaats zegt: "Je durft niet te gaan 
en al helemaal niet bij een valide vereniging. Je hebt een 
schaamtegevoel, omdat je geholpen moet worden". Mevrouw Claas
sen gaat verder: "Als ze er eenmaal bij zijn zeggen ze: 'Had
den we het maar eerder gedaan'." 
Behalve de gangbare materialen beschikt de G.S.G.H. ook nog 
over speciale aanpassingen. Vaak zijn dit kleine dingen die 
ontzettend belangrijk zijn. Zo hebben zij buizen die de bal 
opprikken, een vrijwilliger die de ballen opraapt, overal 
emmertjes met 10 ballen, een aangepast toilet en douche en 
spelen zij competitie met vijf ballen. 
Daarnaast krijgen zij aangepaste training. Sjef Adriaans geeft 
elke week een lid twintig minuten speciale aandacht. Hij kan 
dan ongeveer vier a vijf man per week trainen. Volgende week 
zijn dan weer anderen aan de beurt. Persoonlijke begeleiding 
is belangrijk, geen uniforme training. 

Veel spelers van G.S.G.H. spelen bij de "wilde bond", regio 
Helmond. Verder doen zij ook mee met de invalidecompetie en 
met zo'n 25 toernooien per jaar. 
Zij zijn aangesloten bij de NEBAS (Nederlandse Bond Aangepaste 
Sporten). Als spelers te goed worden en in de selectie komen, 
dan worden zij verplicht bij een validenvereniging te spelen. 
De voorzitster begint fanatiek te vertellen over de andere 
spelregels die gelden als je tegen met name rolstoelers aan
treedt. "Dat er niet gewisseld wordt, weten veel tafeltennis
sers, maar dat er niet schuin over het net geserveerd mag 
worden is voor velen onbekend". Zij wordt een beetje fel als 
ze vertelt dat ook officiêle scheidsrechters van de N.T.T.B. 
hiervan ook niet op de hoogte zijn. "Zij moeten beter inge
werkt worden in samenwerking met de NEBAS" vindt mevrouw 
Claassen. "Dit moet doorgesproken worden met de hoofdscheids
rechter, want zij zijn vaak officiële scheidrechters bij 
invalidetoernooien. Er is onvoldoende voorlichting naar de 
scheidrechters en de spelers toe. Het is nuttig om deze regels 
in de Mixed te zetten". 

Dat de G.S.G.H. niet bij de Bond is aangesloten ligt niet aan 
het bestuur. "De N.T.T.B. heeft nooit iets van ons willen 
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weten" zegt een van de leden. "De Bond is ook een drempel, er 
zijn er die mee kunnen spelen. Maar dat is moeilijk. Als er 
geen regiocompetitie was dan konden we niet spelen. Voor velen · 
is het niveau te hoog". 

Tot slot wil de trainer nog een beetje z1Jn ongenoegen uiten . 
"Wij horen nooit iets van de Bond," zegt hij. "Toch willen wij 
graag iets horen, want wij zijn een volwaardige club. Daar 
willen wij ook voor aangezien worden". Mevrouw Claasen valt 
hem bij "Sport is sport, aangepast of niet. Iedereen kan 
sporten, ook met aanpassingen". 

De tafeltennisvereniging G.S.G.H. vond het erg leuk om bena
derd te worden door Mixed en hoopt op de hoogte gehouden te 
worden over de gebeurtenissen binnen de tafeltenniswereld. Er 
is dus genoeg werk aan de winkel. 

Lydia van Oirschot. 

NJK in Helmond. 

In het weekend van 21 en 22 april jl. stond de City-sporthal 
in Helmond weer in het teken van de Nederlandse Jeugdkampioen
schappen. Liep de temperatuur buiten de sporthal op tot zomer
se waarden, ook binnen de sporthal liep de temperatuur bij 
menig deelnemer, coach of familielid steeds verder op naar 
gelang de finales dichterbij kwamen. In veel klassen waren de 
onderlinge krachtsverschillen minimaal en was winnen of ver
liezen vaak een kwestie van twee punten meer of minder sqoren. 
Zowel het B-toernooi als het A-toernooi liepen organisatorisch 
perfect. De wedstrijden verliepen volgens de planning en de 
finales konden op beide dagen precies op tijd starten. Organi
sator Mick van Hoof en toernooileider Frans Geubbels kunnen 
samen met een grote groep vrijwilligers van TTV Stiphout 
terugblikken op een van de betere edities van de NJK. 
Dit jaar kon de organiserende vereniging "Stiphout" een record 
aantal deelnemers voor het B-toernooi noteren. Maar liefst 256 
jongens en 194 meisjes waren van de partij. In de jongens 
klassen werden de maximale aantallen van 64 spelers per klasse 
ruimschoots overschreden, waardoor helaas 86 deelnemers afge
schreven moesten worden. Voor het B-toernooi gaven 134 ver
schillende verenigingen afkomstig uit 20 afdelingen acte de 
présence. 
Voor het A-toernooi op de zondag schreven 121 jongens en 105 
meisjes in. Dit aantal was iets minder dan in 1995. Het per
centage deelnemers (ongeveer 95% van alle A-licenties) bleef 
hetzelfde, doch in 1996 zijn er wat minder jeugdspelers met 
een A-licentie dan in 1995. 

ZATERQAG 20 APRIL; B-TO:ERHOOI. 
Brabant zou Brabant niet zijn als er niet de nodige sportieve 
successen te melden waren. In het B-toernooi waren er twee 
kampioenen te melden van Brabantse bodem. Bij de jongens 
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pupillen won Tommy Gimbrere van wanzl/Belcrum in Breda en bij 
de jongens welpen was Quint van Kasteren van COSMOS/TTVV in 
Veldhoven de sterkste. Behoudens deze . twee kampioenen kwamen 
er tijdens de prijsuitreiking nog vier Brabanders op het 
ereschavot voor de hoofdronde. Hiermee was de afdeling Brabant 
weer één van de succesvollere afdelingen. 

ZONDAG 21 APRIL: A-'.l'OERNOQI, 
Bij het A-toernooi waren er dit jaar geen titels voor Brabant
se jeugdleden in het enkelspel. Bij de meisjes junioren was 
Wendy Snijders ·van Horak '68 in de finale niet opgewassen 
tegen het sterke verdedigende spel van de uiteindelijke kampi
oene Evelien Henqstman van HOI/ROC in Den Helder. Wendy snij
ders stond een 'sterke finale te spelen, doch deverdedigende 
muur van hengstman was niet te slechten. Floor Tebbe van 
COSMOS/TTVV bezette samen met Marloes de Smet van DOV de derde 
plaats. 
Bij de jongens junioren werd Nermin Smajic van De Korenbeurs 
verrassend kampioen ten koste van favoriet Jörg de Cock die 
momenteel het shirt van FVT/Visser in Rotterdam verdedigt. Met 
21-17 en 21-19 werd De Cock onttroond. , 
In het dubbelspel zorgde Quint van Kasteren van COSMOS/TTVV 
voor een verrassing. Als winnaar van het B-toernooi mocht hij 
deelnemen aan het A-toernooi. Ook hier was hij bijzonder 
succesvol door samen met Hans Chamoun van DTS Nederlands 
kampioen .· te worden in hèt welpendubbel. ' 
In het enkelspel ' waren ., ze elkaars opponenten in de finale bij 
de meisjes junioren. In het dubbelspel werden Evelien 'Heng~t
man en Wendy sni'j'der·s samen kampioen ten koste van hét Bra"'.'. , 
bantse koppel Joyce Schoóne van .Hotak '68 en Floór T~bbe vá,ri 
COSMOS/TTVV;, ·· ·' ' 

Frans Geubbels. 

ABW-competitie. 

Al jaren worden er in de regio Den Bosch voor de aankomende 
tafeltennistalentjes wedstrijden georganiseerd, waarvan de 
RBW-competitie een onderdeel is dat tweemaal per maand plaats 
vindt op zondagmorgen vanaf 10.00 uur tot ongeveer 13.30, in 
één zaal, met alle deelnemende teams, volgens een vastgesteld 
schema en ingedeeld naar sterkte. 
Het doel van deze competitie is om de jongens en meisjes van 
11 t/m 17 jaar kennis te laten maken met alle facetten van de 
tafeltennissport, voor zij aan het grote werk beginnen in de 
NTTB-juniorencompetitie. Het grootste deel van deze spelers en 
speelsters gaat in de toekomst ook over naar deze· competitie, . 
mits zij op zaterdagmorgen of middag geen andere · Verplichtin~ . 
gen hebben. ' · , ~" · 

Voor het 2e competitiedeel hadden 14 teams ingeschreven, dié 
werden geplaatst in 2 zevenkampen. Eenmaal zijn wê" te gast .,..~ 
geweest bij NON/Heeswijk-D~nther en tweemaal bij be ' Mand/Vlij-
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men. Hierbij wil ik de verenigingsbesturen mede namens alle 
deelnemers en begeleiders hartelijk bedanken voor het beschik
baar stellen van hun zalen en de genoten gastvrijheid. 
In beide poules werd fel gestreden om de beste 2 plaatsen, en 
vele transpiratiedruppels en traantjes zijn geplengd om dit 
doel te bereiken. 
In de A-poule bleven Vice Versa 1 en 2 elkaar goed volgen in 
de race naar het kampioenschap. Jammer genoeg moesten de 
jongens van team 1 wegens vakantie twee wedstrijden missen. 
Hun invallers waren niet van dezelfde sterkte, zodat team 2 
een voorsprong opbouwde en deze niet meer afstond. Het team 
van de Mand 1 profiteerde eveneens door tweede te worden. De 
overige teams hielden elkaar goed in evenwicht en er zat 
weinig verschil tussen de 4e en 7e plaats. 
Bij de B-poule waren TTVE 2, OTTC 2 en Vice Versa 3 kandidaten 
voor de le plaats. Steeds probeerden ze elkaar te overtroeven 
met een nog betere score tegen een minder sterk team. Uitein
delijk trok TTVE aan het langste eind door met 3-2 van OTTC en 
4-1 van Vice Versa te winnen, waardoor zij eerste werden en 
OTTC tweede werd. In deze poule deden 3 nieuwe teams mee. Zij 
hebben zich kranig verweerd en intussen veel ervaring opgedaan 
in de competitie. 
Om persoonlijk nog uit te maken wie de beste speler/speelster 
van deze competitie was, werd er door de leider een onderling 
toernooitje in elkaar gezet, met 4 poules van 7 personen. 
Hiervoor werd een aparte zondag uitgetrokken. 
Na afloop werden de diverse kampioenen door regiovoorzitter 
Bert v.d. heerebeek gehuldigd en mochten zij een medaille in 
ontvangst nemen. Verder bedankte hij de competitieleider voor 
zijn inzet en tijd en hoopte dat hij in september weer be
schikbaar zou zijn. Dit zegde de competitieleider toe waarna 
hij alle spelers bedankte voor hun nette gedrag en de begelei
ders voor hun betrokkenheid. 

De A-poule werd gewonnen door Jos Heijmans van OTTC, de B
poule door Leonie Langenhuijsen van NON, de c-poule door René 
Peijnenburg van De Rots en de D-poule door Dave v.d. Meijden 
van De Rots. 
Inschrijfformulieren voor de volgende RBW-competitie worden in 
augustus/september toegezonden. 

Henk van Rijn. 

Welpencompetitie. 

Door de regio 's Hertogenbosch is ook dit seizoen een welpen
competitie georganiseerd. Zowel aan de eerste helft als aan de 
tweede helft van de competitie is door 14 teams deelgenomen. 
Het seizoen is op 28 april beëindigd met een toernooitje in de 
zaal van PJS. Hieraan werd door 23 personen deelgenomen. 
De A-klasse werd gewonnen door Mari Steinhage, de B-klasse 
door Johan v.d. Nieuwenhuizen en de C-klasse door Jaap Kollen
burg. 
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Na afloop van het toernooitje werden de medailles uitgereikt 
van zowel de tweede helft van de competitie als van het toer
nooitje. Voor alle deelnemers aan de welpencompetitie was er 
bovendien een vaantje. 

Joop van Hooft. 

Uit de clubbladen. 

Uit 't Leuterke blijkt dat omniveren1g1ng Red Star de nieuwe 
zaal gaat huren van een stichting, speciaal voor dit doel _ 
opgericht met de naam Stichting Accomodatie Red star (SARS). 

Wegens het 75-jarig bestaan van de gemeente Veldhoven heeft de 
sponsorcommissie van COSMOS/TTVV het plan opgevat een Veldho
ven-spel te ontwerpen, een lokale en moderne variant op Mono- __ 
poly, zo blijkt uit Toffelproat. De opbrengsten gaan voor een -
deel naar de vereniging en voor een ander deel naar een goed 
doel. 

In het clubbulletin van Vice Versa '51 klaagt de toernooico
ordinator dat nu al verschillende malen inschrijfformulieren 
van het prikbord zijn verdwenen, met als gevolg dat degenen 
die zich hadden ingeschreven voor een bepaald toernooi deelna
me daaraan kunnen vergeten. Een zeer vervelende zaak. 

TIOS-nieuws bevat het bericht dat er plannen zijn om een 
vierdaagse reis naar de wijnstreek rond Bordeaux te organise
ren, inclusief wijnproeverij en bezoek (deelname?) aan de 
marathon van Bordeaux. Wij houden u op de hoogte. -

In Flash-bek wordt verslag gedaan van een weddenschap waarbij 
een clublid pochte met gemak 10 frikandellen op te kunnen. 
Natuurlijk moest hij dit stante pede bewijzen. In het zicht 
van de finish strandde de dappere, na 9~ frikandel in zo'n 2 
uur tijd. Mochten er mensen zijn die denken dit record te 
kunnen breken, gelieve zich te melden bij Flash. 

OTTC had weer eens een apart toernooi, vermeldt Van de groene 
tafel. De 24 deelnemers werden in 2 groepen verdeeld en ieder
een speelde 6 dubbelwedstrijden met en tegen steeds wisselende 
mede-/tegenstanders. 

Dat TTV Waalwijk landelijk speelt, is geen toeval, beweert de 
jeugdtrainer in Batgeheimpjes. Jeugdopleiding volgens het 
Ajax-model levert immers altijd resultaat op. Met de juiste 
aanpak levert voldoende kwantiteit automatisch voldoende 
kwaliteit op. 

Endeetje van SPS/Never Despair bevat wederom een diepgravend 
interview. Ditmaal met iemand die vindt dat hij daar na zijn · 
koperen lidmaatschapsjubileum best recht op heeft. Opvallende 
uitspraak: Als leukste moment noemt hij: "meer gebakken aard-
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appelen op dan de schipper van de boot en die was drie keer zo 
dik als ik." 

Service van Tanaka bevat een stukje uit de oude doos dat 
beweert dat enkele sporten, waarvan alom wordt aangenomen dat 
ze van Engelse origine zijn, niettemin een Franse oorsprong 
hebben, met name hockey, volleybal en tennis. 

Zoals inmiddels wellicht bekend bevat D'n opslag van ttv De 
Bron geregeld een zogeheen "sterk verhaal" dat met tafeltennis 
te maken moet hebben en waar gebeurd moet zijn. De invaller 
voor deze keer herinnert zich een wedstrijd met een wel zeer 
regelmatig scoreverloop: 
le partij: 8-21, 21-8, 21-9 
2e partij: 9-21, 21-9, 21-10 
3e partij: 10-21, 21-10, 21-11 

In Perfection/Irene's Sirene een verslag van "een niet erg 
didactisch verantwoorde training". De trainster blijkt niet in 
staat om onverwacht bijdehante antwoorden van jeugdige pupil
len fout te rekenen. Wie gevraagd wordt naar een zangeres en 
dan antwoordt dat dit een meisje of mevrouw is die zingt, 
heeft geen ongelijk, evenals degene die bij de .opdracht "land" 
verklaart dat "een vliegtuig landt". Tja, het pad van een 
trainster ••• 

Kopij voor de volgende Mixed dient uiterlijk 30 juni 1996 bij ons 
binnen te zijn. 
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