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Redactioneel. 

KOPIJ OF NIET KOPIJ, DAT IS DE VRAAG . 
Ieder tijdschrift is voor wat betreft 
zijn vulling afhankelijk van de aan
geleverde stukken. Commerciêle bladen 
hebben betaalde krachten in dienst 
die uit hoofde van hun vak de nodige 
regels volpennen. Een periodiek als 
dit evenwel leunt op vrijwilligers. 
En die hebben de ene keer wel tijd, 
de andere keer niet. De ene keer wel 
zin, de andere keer niet. De ene keer 
wel inspiratie, de andere keer niet. 
Van onverwachte zijde werd ons een 
sarcastisch stukje aangeboden van een 
bekend tafeltennisscribent. Dat is 
mooi meegenomen. 
Anderzijds waren ons twee artikelen toegezegd die nog niet 
zijn afgekomen, dat valt tegen. Omdat de redactionele inspira
tie ook niet overhield, werd het een dun nummer, dus maar wat 
extra tekeningen van Dennis van de Sande geplaatst. 
Wij bij de Mixed zijn niet in de gelegenheid de kopij te 
selecteren op kwaliteit, actualiteit en wat voor criteria dan 
ook. Wij proberen bijeen te schrapen wat we kunnen vinden en 
hopen dan het blad weer vol te krijgen. Soms lukt dat beter 
dan andere keren. Deze keer niet, volgende keer weer wel. 
Ik weet het zeker, denk ik. 

Jeugd meerkampen. 

De 1/8 finales (48 deelnemers per leeftijdscategorie) van de 
landelijke jeugdmeerkampen worden gehouden op zondag 8 fébrua
ri 1997 in Haarlem. 
De verenigingen wordt er nu reeds op gewezen dat dit: 

CARNAVALSZONDAG 
is en dat in deze week ook de voorjaarsvakantie gaande is. 
Helaas heeft de landelijke commissie moeten afwjken van de 
eerder gepubliceerde datum van 26 januari, omdat de zaal dan 
niet beschikbaar was. 
De CTW af deling Brabant heeft wel bezwaar gemaakt tegen de 
datum van 8 februari, maar kreeg als antwoord dat er geen 
andere mogelijkheden zijn dan te spelen op deze datum. 

Als er jeugdleden zijn die zich via de afdelingsronden hebben 
geplaatst voor de regionale ronde op zondag 1 december en nu 
al weten dat zij, i.v.m. carnaval en/of vakantie, niet kunnen 
spelen op 8 februari, wordt hen het advies gegeven zich nu 
reeds af te melden bij Rene Lauwerijssen voor de ronde van 1 
december. De afdeling zal deze spelers dan niet aanmelden bij 
de landelijke CTW. In hun plaats kunnen wij dan jeugdleden 
aanmelden voor de regionale ronde, die wel kunnen spelen op 
zondag 8 februari. 

Nico van Erp. 
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Jubileum ttv De Bron, een heuglijk feit? 

TTV DE BRON (GESCHIEDENIS IN HET KORT) 

Hieronder volgt een ietwat bitter relaas over de verloop van 
de in het verleden succesvolle vereniging 'TTV de Bron, .te 
Handel. Lees en oordeel zelf! 

TTV DE BRON 
OPGERICHT 1 NOVEMBER 1971 

DE OPRICHTING 

(wedstrijd)secretariaat 
varelaar 15 

5423 :T'l Handel 
telefoon; 0492 - 324612 

T.T.V. 

TTV de Bron is door 6 enthousiaste mensen opgericht op 1 
november 1971. De club startte op een geleende tafel in het 
bovenzaaltje van het net geopende Gemeenschapshuis de Bron. Na 
een voorzichtige start kwamen er meer leden en de club besloot 
zelf een tweede tafel bij te maken. Ook die tweede tafel was 
op d'n duur niet voldoende door de toename van leden. Er 
werden twee taf els gekocht en TTV de Bron verhuisde naar de 
Grote zaal. Ook hierin kampte ze spoedig met ruimtegebrek en 
ze verkaste naar de gymzaal, waar ze nu nog steeds hun bal
letje slaan. 

LEDENVERLOOP 
De club groeide verder tot een zeer grote club met het hoogte
punt aan leden in 1985. Met een dikke 80 leden was het de 
grootste club uit de regio. Het had een gezonde jeugdafdeling 
en de club bruiste van de activiteit. TTV de Bron had toen de 
beschikking over de gymzaal en nog een klein bijzaaltje om een 
balletje_ te slaan. Twee avonden per week kon er gespeeld 
worden. Daarnaast was er een trainingsavond onder begeleiding 
van een trainer en bovendien kon er op zondagmorgen ook nog 
getafeltennist worden. Na 1985 ging het compleet mis. In 
Gemert was een tafeltennisclub opgericht en men besloot tot 
een fusie met deze kleine club die bovendien met geldgebrek 
kampte. Ook was men bezig met een eigen home dat niet doorging 
omdat het beoogde gebouw te klein was. Het kostte de vereni
ging een hoop geld zonder ook maar enige ledenwinst. · Integen
deel, veel leden vonden dat het bestuur te professioneel bezig 
was en zegden hun lidmaatschap op. Ook had het bestuur toen 
het doel het eerste team in de eerste klasse te brengen. Ook 
dit kostte veel leden omdat dit ten koste ging van de overige 
leden. 
In 1991 had het ledenbestand een tragisch dieptepunt. Slechts 
14 leden! In juni 1991 was er een speciale vergadering met 
slechts 1 agendapunt; stoppen of doorgaan. Het werd doorgaan 
en TTV de Bron is er weer bovenop gekomen, hoewel nu nog het 
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aantal leden aan de magere kant is . 

COMPETITIE 
Een jaar na de oprichting ging TTV de Bron NTTB competitie 
spelen. Men startte toen in de vierde klasse. Toen er een 
vijfde klasse werd ingevoerd moest de club een stapje terug 
doen. Het heeft tot 1984 gependeld tussen de vierde en de 
vijfde klasse. Toen men zich eindelijk kon handhaven in de 
vierde klasse ging het hard. Ze bereikten de derde klasse, de 
tweede klasse en in 1989 de toen felbegeerde eerste klasse. De 
teruggang van leden had zich toen al ver doorgevoerd met als 
gevolg dat toen het tweede team in de zesde klasse speelde. Er 
was geen doorstroming meer en toen het eerste tweemaal op rij 
degradeerde hielden ze het voor gezien. De club had zichzelf 
opgeblazen. 

Na de rampjaren heeft de club nog een keer de derde klasse 
kunnen bereiken . Nu heeft het eerste elke keer weer moeite om 
zich te handhaven in de vijfde klasse, terwijl team 2 onderaan 
in de zevende klasse meedraait. 

In de regiocompetitie is TTV de Bron veel succesvoller ge
weest. De jeugd heeft elk seizpen weer de titel binnengehaald 
in elke klasse. Bij de senioren waren er in 1984 twee teams 
doorgedrongen tot de hoogste regioklasse, terwijl team drie al 
in de tweede klasse speelde. Doordat veel van deze teams de 
overstap naar de NTTB competitie maakten, kwamen er namens TTV 
de Bron in 1986 twee teams in de regiocompetitie uit. Dit werd 
er spoedig maar een en tot de dag van vandaag speelt dit team 
nog elk seizoen trouw competitie. Hun vaste stek is de tweede 
regioklasse maar door de inkrimping zijn ze nu ingedeeld in de 
eerste regioklasse. 

Tot de dag van vandaag heeft TTV de Bron 52 kampioensteams 
gehad, een aantal dat evenredig verdeeld moet worden tussen de 
NTTB- en de regiocompetitie. Het grootste aantal tea~s dat 
deelnam in de competitie was 11. 
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ACTIVITEITEN 
Naast het tafeltennissen heeft de club tal van nevenactivi
teiten gehad. Zo heeft men een avondfietsvierdaagse georgani
seerd, tal van fancy-fairs, kaartavonden, kerstlopen en auto
ritten. Na 1989 heeft men niets meer op het gebied van neven
activiteiten georganiseerd. Wel ,is de clubkas een, aantal malen 
gespekt door de 10 voor 5 actie en de grote clubactie. 

DR. PEPPERTOERNOOI 
Ook het eigen toernooi is altijd zeer succesvol geweest. 
Begonnen in 1975 als de open Handelse kampioenschappen is het 
toernooi uitgegroeid tot een zeer groot toernooi met meer dan 
tweehonderd deelnemers. Dr. Pepper werd de hoofdsponsor. De 
Rabobank was een subsponsor en het toernooi werd zeer rendabel 
voor de clubkas. Het hoogtepunt viel in 1986. Daarna liep het 
aantal deelnemers terug, parallel aan de geschiedenis van de 
club. Het laatste toernooi is georganiseerd in 1989. 
Nu organiseert TTV de Bron de interne toernooien zoals de 
clubkampioenschappen, het dubbeltoernooi en het handicaptoer
nooi. 

CLUBBLAD D'N OPSLAG 
In 1980 kwam er een eigen clubblad, genaamd D'n Opslag. Het 
werd een ,blad dat zeer in trek was bij de leden. Het heeft 7 
vette jaren geduurd en toen hield de redactie wegens het 
gebrek aan; copy het voor gezien. Er volgden zeven magere . 
clubbladloze jaren, waarna in 1994 D'n Opslag een nieuw leven 
werd ingeblazen. Nu werkt de redactie van D'n Opslag zonder 
copy maar desondanks is het uitgegroeid tot een van de betere 
clubbladen van Handel. 

REACTIE VAN REDACTIE MIXED 
Het lezen van dit verhaal maakt mij opstandig. Al vaker valt 
het .mij op dat het mis gaat binnen een vereniging doord!f!t er 
te veel naar de top van een club gekeken wordt. Ik vind het 
zeer jammer dat er over het 25-jarige jubileum van TTV de 'Bron 
een schaduw valt. Gelukkig denk ik dat deze véreniging va~t 
weer betere tijden tegemoet zal gaan. En daarmee wens ik ze 
ook heel veel succes. Belangrijk in moeilijke jaren is vaak de 
moed niet verliezen en de gezelligheid proberen vast te hou
den. 

Hoewel er binnen de NTTB de laatste tijd hard geroepen wordt 
dat de toekomst van het tafeltennis bij de recreanten ligt, 
verbaast het mij dat weinig verenigingen zich daar~ee bezig 
houden. -Een tip: Plaats de geschiedenis van TTV de .Bron in 
jullie clubblad en laat alle leden h·et lezen. Ik denk dat 
daarmee velen wakker geschud worden en niet denken; "ach het 
gaat goed binnen de club en zo zou het ook wel blijven gaan." 

Lydia van Oirschot. 
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Eredivisie. 

Beide momenteel in gang zijnde competities in de eredivisie 
zijn spannender gebleken dan vantevoren op papier te verwach
ten viel. Er vielen dan ook verrassingen te ·noteren, die niet 
allemaal in Brabants voordeel uitvielen. 
Bij de mannen was te verwachten dat de strijd om de titel zou 
gaan tussen titelverdediger FVT/Visser uit Rotterdam en het 
versterkte Perfection/Irene uit Tilburg. In de reguliere 
competitie eindigden de Rotterdammers hoger omdat ze minder 
punten lieten liggen tegen de "kleinere" clubs. De Cock, 
Vijverberg en De Boer zijn wat gelijkwaardiger dan het trio 
Verhulst/Boute/Paetzel. Met name Michel de Boer staat enorm 
sterk te spelen (100% in de reguliere competitie!). 
De overige play-off plaatsen werden verdeeld onder het Oegst
geestse Pecos en GKB/Kredietbank uit Den Haag. Pastoors en Van 
den Berg voor Pecos en met name kopman Jonah Kahn voor GKB 
haalden de benodigde punten binnen. Voor het eerst in enige 
jaren werd de boot gemist door de mannen 
van COSMOS/TTVV uit Veldhoven. De uitsla-
gen tegen de kleine clubs waren goed, 
maar men liet het tegen de directe con
currenten een beetje liggen. Een moeite
loze koppositie in de degradatiepoule zal 
waarschijnlijk hun deel worden. 

Bij de vrouwen een soortgelijk verhaal 
als bij de mannen. ook hier een Brabants 
team dat voor het eerst in meerdere sei
zoenen achter het net vist. Hotak '68 uit 
Hoogerheide verloor zowel in Veldhoven 
als in Venray met 5-2 en kon dat gat niet 
meer overbruggen. Met COSMOS/TTVV en Red Stars Venray zi)n ook 
de clubs genoemd die meegaan in de play-offs. De versterkin
gen, Mariska de Haas in Veldhoven en Maroesja Bonsen in Venray 
brachten beide verenigingen bij de bovenste vier. Roemloze 
uitschakeling in de halve finales en een felle strijd om 
plaats drie en vier zal evenwel voor hen in het verschiet 
liggen. 
De titelstrijd zal gaan tussen het Helderse ROC/CEA Noordkop 
en Haka/Treffers '70 uit Klazienaveen. Hoewel de verwachting 
is dat Haka simpel zal zegevieren, is het wel ROC dat in de 
reguliere competitie bovenaan eindigde, onder meer door maar 
liefst viermaal 7-0 te scoren. Verder werd de concurrent in 
een rechtstreeks duel met 4-3 verslagen, maar wanneer de 
Drentsen straks in de sterkte opstelJing achter de taf el 
verschijnen en Lydia Schoonewille langs de kant blijft, zal 
het leed snel geleden zijn. 

Rob Hendrikx. 
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In Memoriam. 

Op 23 september jongstleden, vlak voor zi)n 56e verjaardag, is 
overleden Ad Poulissen uit Nuenen. Hij was al geruime tijd 
ziek. Poulissen was een naam in de NTTB. Begonnen in 1965 als 
bestuurslid van het Eindhovense PSV/Cathrien, later L+T, liet 
hij zich ook niet onbetuigd als bestuurder binnen de afdeling 
Brabant (sinds 1966) en de landelijke bond (vanaf 1968). Van 
1976 tot 1980 bekleedde hij de voorzittersfunctie binnen de 
NTTB. 
Hij zal herinnerd worden als een bekwaam bestuurder, iemand 
met kennis van zaken èn een brede belangstelling. 

De redactie. 

P.s. Achterin deze Mixed is nog een 'In Memoriam' van genera
tiegenoot Cees Hobbelen te vinden. 

Initiatief NTTB. 

De verenigingen zi)n heel belangrijk binnen de NTTB. Zij 
zorgen immers voor werving, opvang en behoud van de leden. 
Binnen de verenigingen moet alles goed georganiseerd zijn en 
moet enthousiast en geschikt kader rondlopen. Het wordt echter 
steeds moeilijker om een vereniging te laten draaien door alle 
eisen en regels die de maatschappij het bestuur oplegt. De 
landelijke NTTB en het afdelingsbestuur willen de vereningin
gen dan ook ondersteuning bieden op alle gebieden waar dat 
gewenst en mogelijk is. 

Om de verenigingen te kunnen ondersteunen is het essentieel om 
te weten hoe de situatie bij de verenigingen is. het bondsbu
reau heeft hiervoor een belangrijk project opgezet: 

VERENIGINGSBEZOEKElf. 
Dit project komt voort uit een initiatief van NOC*NSF en het 
gaat in November van start. Medewerkers van de NTTB (consulen
ten) gaan 200 verenigingen bezoeken voor een gesprek, vaak 
vergezeld door een afdelingsbestuurslid. 

Door deze gesprekken bij verenigingen ontstaat een duidelijk 
beeld van de wensen en eventuele problemen die bij de vereni
gingen in Nederland spelen. De informatie wordt gebruikt om na 
te gaan aan welke projecten behoefte is: de NTTB wil bewuster 
omgaan met de signalen vanuit de verenigingen. 
Daarnaast kan de vereniging in het gesprek informatie krijgen 
over de reeds bestaande mogelijkheden tot ondersteuning of 
verbetering van verenigingsactiviteiten. De vereniging kan 
zelf een voorkeur voor gespreksonderwerpen aangeven en zo 
direct baat hebben bij het gesprek of acties die volgen uit 
het gesprek. 

De vele gesprekken moeten leiden tot een verbetering van de 
kwaliteit die aan de leden geboden wordt: de kwaliteit van het 
aanbod van tafeltennis én de kwaliteit van de dienstverlening 
vanuit het bondsbureau en het afdelingsbestuur aan de vereni
gingen. 

Dit project is belangrijk. Belangrijk voor de NTTB, maar zeker 
belangrijk voor uw vereniging. 
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Het kan ziJn dat de NTTB binnenkort contact met de voorzitter 
van uw vereniging opneemt om te vragen of de vereniging bereid 
is aan een gesprek deel te nemen. Reageer positief als u 
benaderd wordt: het kan directe steun voor uw vereniging 
betekenen. 

Mocht u vragen hebben over het project VERENIGINGSBEZOEKEN, 
dan kunt u daarover telefonisch contact opnemen met Perla Dam, 
afdeling Kadervorming en Sportontwikkeling van het bondsbu
reau, tel : 079-3414811. 

(Het weet hebben van de toekomstige verenigingsbezoeken vanuit 
de landelijke organisatie was voor het afdelingsbestuur reden 
om pas op de plaats te maken met de eigen pogingen in die 
richting. Bij de gesprekken met Brabantse clubs worden wij 
graag betrokken.) 
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REÜNIE TOERNOOI LLORET DE MAR. 

Volgend jaar (9 t/m 18 mei 1997) organiseert Stichting Inter
nationale Sportevenementen het internationale tafeltennistoer
nooi in Lloret de Mar (Spanje) voor de lOe keer, een tweede 
lustrum. Men wil hier wat speciaals van maken, want al negen 
jaar is dit evenement een ware happening gebleken. Enkele 
duizenden tafeltennisfanaten uit o.a. Duitsland, België en 
Nederland kunnen beamen dat sport en vakantie een ware lust 
is. 

Vele hebben fraaie herinneringen aan de 9 afgelopen edities 
van het toernooi. Vele willen graag deze herinneringen ophalen 
en uitwisselen met andere deelnemers. Daarom hebben wij beslo
ten dat we voor alle oud-deelnemers een reünie moeten organi
seren. 

Deze reünie zal op 14 en 15 december a.s. in Eindhoven worden 
gehouden. In dit weekend hebben wij een speciaal arrangement 
samengesteld, speciaal voor alle oud-Lloretgangers en eventue
le toekomstige deelnemers. Het arrangement béstaat uit een 
tafeltennistoernooi in meerkampvorm met prijsuitreiking door 
veelvoudig Europees en Nederlands kampioene Bettine Vriesekoop 
en oud-international Frank Boute, een expositie van 9 jaar 
tafeltennis in Lloret de Mar, een tafeltennisdemonstratie, een 
diner en een geweldige Spaanse feestavond. J: 

@ I · ~r1 drscvmng of' a .t Het toernooi zal worden gespeeld in 
Sporthal Achtse Barrier te Eindhoven 
alwaar ook Bettine en Frank hun kun
ststukj~s zullen vertonen in een fra
aie demonstratiepartij. Na afloop 
hiervan zal in Uitgaanscentrum Ton
gelr·eep 
het diner en de feestavond plaatsvin
den. Totale kosten voor deelname aan 
het toernooi, diner en feestavond 
(inclusief door u te nuttige consump
ties) bedragen slechts fl. 100,00 per 
persoon. 

Voor de deelnemers die willen over
nachten zijn er kamers gereserveerd 
in Hotel Pierre Ams. nabij het Uitgaanscentrum Tongelreep. 

Voor verdere informatie en/of inschrijfformulieren kunt u 
contact opnemen met: 
Stichting Internationale Sportevenementen ( telefoon 040 -
2818491). 

Eelco Ligtenberg. 
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Laatste kans ... 

Op woensdag 18 december a.s. zal het laatste optreden plaats
hebben van de Franse tafeltennisclowns Secretin en Purkart. 
Mensen die deze namen schouderophalend lezen, zullen een 
glimlach van herkenning niet kunnen onderdrukken als men 
termen laat vallen als "mini-tafeltje", "op tafel staan", 
"uitschuifbaar batje", enz. 

Jacques Secretin, ooit Europees kampioen (of top 12-winnaar, 
dat mag ik kwijt zijn), verkeerde in de nadagen van zijn 
carrière toen hij samen met landgenoot Vincent Purkart het 
plan opvatte een leuke tafeltennisshow in elkaar te zetten. 
En leuk werd het! 

Met Secretin als "straight 
man", aangever dus, quasi
serieus spelend, en Purkart, 
de geboren showman, de komiek 
uithangend, ontspon zich een 
gebeuren dat dermate lollig 
was dat je haast vergeet dat 
ze allebei wel degelijk een 
balletje kunnen slaan. 
Ze boekten alom veel succes 
met hun formule en werden dus 
al snel gekopieerd. In Neder
land werd hun act nagedaan 
door Bob Potton en Han Goot
zen, en in het kader van hun 
rondreizende propaganda voor 
het tafeltennis door Bettine 
Vriesekoop, Danny Heister en 
Frank Boute. .§J~nis 

Maar geen van hen was een Purkart. Hij is de Jacques Tati van 
het witte celluloid, de Louis de Funès van de groene tafel. 
En nu, na jaren van succes, neemt hij afscheid. Zijn rol zal 
in de toekomst worden overgenomen door de Pool Andrzej Grubba, 
een betere tafeltennisser, maar of hij net zo leuk wordt, is 
de vraag. 

Daarom, voor iedereen die het nog een keer wil zien, of voor 
degenen die het nog nooit hebben mogen aanschouwen: 

woensdag 18 december 
tennishal Top Shot Oudenbosch 
aanvang: 19.30 ~ur. 

U zult er geen spijt van krijgen. 
Rob Hendrikx. 

(De verenigingen ontvingen informatie. Mocht dat mis gelopen 
zijn: bel 0165-314097, het secretariaat van Vice-Versa'51) 
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Schreeuwlelijk. 

Hoe gaan die dingen? Meestal begint het als grap. Van Liempd 
TTVS bestaat da~ nog niet. In die tijd tafeltennissen ze in 
Schijndel onder de naam Algemene Lichamelijke conditie. Af en 
toe viert men feest. En op zo'n Alico-avond is er altijd wel 
iemand die zich ontpopt als clown of spreekstalmeester. opeens 
weet Theo het zeker. Show-business! Voortaan is hij The King. 
Niet mis, want wie durft zich zomaar de bijnaam van Elvis toe 
te eigenen? 
We hebben het over het ver
schijnsel Theo van de Zanden. 
Woonachtig in Schijndel, ta
feltennissend bij De Zwaan
tjes in Sint-Michielsgestel, 
entertainer, pseudo-artiest, 
quasi-zanger, schreeuwlelijk, 
liefhebber van badminton en 
honden. Tot voor kort een 
lokale bezienswaardigheid die 
à raison van honderd gulden 
op bruiloften en partijen 
verschijnt . Nu in onderhande
ling met Joop van den Ende 
productions, want die deksel
se Van de Zanden begint lang
zamerhand zijn vleugels uit 
te slaan. 
Ook de tol van de roem heeft 
The King al betaald. Sinds 
onbekenden hem op een Brabants fietspad molesteerden, laat de 
ster zich uitsluitend per taxi vervoeren. Dat wekte de belang
stelling van Maarten Spanjer (Nederlands bekendste taxi-chauf
feur) en die haalde het Schijndelse curiosum snel in zijn 
achterbankprogramma. 
Sindsdien hangt Theo de pias uit bij nachtelijke braspartijen 
van studentenverenigingen in Tilburg en Nijmegen en is hij een 
veelgevraagd pauzenummer bij voetbalwedstrijden. Tafeltennis
sen en badminton doet Van de Zanden heel fanatiek. Zijn spel
stijl? Frotten! Het is hangen en wurgen, duwen en trekken. 
Krijgt hij het op zijn heupen, dan is hij niet te stoppen. Dat 
merkte André van Duin ook, op die zaterdagavond dat tv-kijkend 
Nederland deze rariteit op het scherm gekwakt kreeg. De came
raman nam het bijzondere silhouet van The King gretig in 
close-up. Theo kraaide van plezier en wist van geen ophouden. 
Zijn maffe pats~boem-show beantwoordde de vraag naar nonsens-
amusement. ·· 
Er ging die avond een schok van herkenning door Schijndel en 
omstreken. De koning van de opperste dwaasheid kwaakte vrolijk 
verder, met donkere pretoogjes. Het wachten is nu op een 
fanclub, voor deze eigenaardige artiest. 

Ton Mantoua. 
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Uit de clubbladen. 

't Kadanserke vermeldt dat in de herfstvakantie een jeugd
trainingskamp georganiseerd wordt i.s.m. De Rots en JCV. In 
totaal nemen hieraan 27 jeugdleden deel. Naast tafeltennis
technische aspecten (trainingsvormen) wordt er ook aan ont
spanning gedacht. Geldt dit voor de jeugd, of ook voor de 
begeleiders? 

In het clubblad van M.T.T.V.'72 wordt onder de rubriek "Spoor
loos" telkens de namen opgenoemd van leden welke enige tijd 
niet gesignaleerd zijn. Dit gebeurt in volgorde. Diegene die 
al heel lang niet meer is geweest staat bovenaan. Dit keer 
echter geen naam, maar; Spoorloos; op de le plaats; 

overwinning van het tweede herenteam!!! 

Onder de Loep publiceert enkele kranteknipsels uit een regio
nale krant. Hierbij staan foto's afgebeeld van hun kampioenen . 
De mooiste foto komt echter niet uit de krant. Dit is een 
mooie foto met de kampioen zittend aan een campingtafeltje 
voor de caravan met voor hem een grote en een kleine beker en, 
als ik het goed zie, een flesje bier. Als titel staat hier 
boven: DE CAMPING KAMPIOEN. 

In Batgeheimpjes van ttv Waalwijk schrijft de vader van de 
bekende (?) voormalige eredivisiespeelster Sophie Verhoeven 
dat hij hoopt volgend jaar met alle leden het 50-jarig bestaan 
van de club te mogen vieren omdat feesten hem eigenlijk beter 
ligt dan tafeltennissen. Van wie zou Sophie dat talent dan 
hebben? 

COSMOS/TTVV zoekt opvangadressen voor topspe(e)l(st)ers, die 
elders wonen maar in de regio Veldhoven studeren en dus een 
vervangend tehuis nodig hebben om door de weeks te kunnen 
verblijven. Dit is namelijk beter dan al dat heen en weer 
reizen. 

D'n Opslag van ttv De Bron (zie elders in dit blad) meldt dat 
door het afmelden van vier leden het ledental geduikeld is 
naar het trieste dieptepunt van minder dan twintig. Dus krijgt 
elk lid de taak de club actief te promoten. 
Overigens heeft een van de overblijvende clubleden een dich
terlijke ader, zo tonen de talrijke limericks die de actuali
teit binnen de vereniging beschrijven. 

Het clubbulletin van Vice Versa '51 drukt een thermometer af, 
waarop valt af te lezen hoeveel kaarten al verkocht zijn voor 
de tafeltennisshow van 18 december a.s. (zie elders in dit 
blad). Het aantal definitief verkochte plus toegezegde kaarten 
bedraagt zo te zien rond de honderdvijftig. 

't Leuterke van Red Star '58 vermeldt een loterij die wordt 
opgezet om de bouw van het nieuwe home te kunnen bekostigen. 
De hoofdprijs is maar liefst fl0.000,- belastingvrij .•. 
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In Endeetj.e schrijft de voorzitter van SPS/Never Despair dat 
wat hem betreft de Europa Cup-wedstrijd tegen Wenen geslaagd 
was, wegens: de grote belangstelling, de publiciteit, het feit 
dat de kosten gedekt waren, de tevredenheid van de tegenstan
ders en het avontuur voor de eigen spelers. 

Tanaka's Service geeft blijk van diverse weddenschappen aan de 
bar. Vijf bitterballen in één keer in de mond was teveel 
gevraagd, maar een hele frikandel in één keer, dat ging wel. 
De prijs voor deze prestatie: vijf flesjes bier waarvan twee 
nodig om het gehavende gehemelte te blussen. 

è Rotsvast, het clubblad van De Rots, dat na de nieuwe naam nu 
ook een nieuwe cover heeft, bevat een stukje van een jeugdlid 
met "Pfeiffer". Helaas niet Michelle, maar de ziekte van. 
Omdat Pfeiffer verspreid wordt door speeksel is het raadzaam 
niet te zoenen met een patiënt of uit zijn glas te drinken. 

Van de groene tafel van OTTC doet kond van een sponsoractie. 
/ Wie voor vijfentwintig gulden boodschappen doet -bij een be

paalde supermarkt, spekt de clubkas met een kwartje. OTTC 
hoopt hiervan een robot te kunnen kopen. 

In TICS-nieuws een verslag van een lid, dat aan de Postcode
loterijshow meedeed, de poging om het record aantal slagen 
binnen een minuut te verbeteren. Hoewel die poging faalde, 
werd toch teruggezien op een zeer geslaagd tv-debuut. 

Kopij voor de volgende (historische ... ?) Mixed dient uiterlijk 31 
december 1996 bij de redactie binnen ,te zijn. 
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In dankbare herinnering aan 

AD POULISSEN 

geboren 6 oktober 1940 in Eindhoven; 
overleden 23 september 1996 in Nuenen. 

bestuurslid NTTB afd. Brabant 1966-1975, 
daarna voorzitter van de NTTB. 

Zeer druk was het bij de Eucharistieviering bij het afscheid van Ad Poulissen op 27 septem
ber te Nuenen. 

Indrukwekkend en ontroerend was de bloemenhulde van de familie; tot en met een grote 
schare van (achter) neefjes en nichtjes. 
Een zeer geliefd echtgenoot, broer en oom ging heen, dat was overduidelijk. 
Dit werd ook al tot uitdrnkking gebracht op het bidprentje met de woorden 

Een mens om nooit te vergeten ! 

In grote getale was de Philips-gemeenschap vertegenwoordigd waar Ad, als adjunct-direc
teur Sociale Zaken, ook vele jaren "lid"van was. 

Tenslotte waren daar tafeltennisvrienden uit "vroegere" jaren. 
Onze afdelings ere-voorzitter Toine van Otterdijk en echtgenote, Wim Schuurman en Ferry 
Sluiter, Ton van Happen, René van Dijk, Flip Mortier en Egbert Welsink, Bas den Breejen 
en ongetwijfeld nog anderen die niet direct meer voor schrijver "benoembaar" waren. 
Het Hoofdbestuur van de NTTB werd vertegenwoordigd door Raymond Gradus. 

Herinneringen aan Ad 

Teveel om neer te schrijven. In ieder geval een uiterst bekwaam en "gedreven" bestuurder 
en bovenal een "generalist", met visie. 
Ook al ging Ad's tafeltennisliefde uit naar jeugdzaken, de verschillende dimensies in bestu
ren (citaat uit Ad's bijdrage in het jubileumnummer van Brabant 50 in 1991) waren te 
onderscheiden en leverden vaak, eigenlijk altijd, gezellige en nuttige nachtelijke na-vergader
uren op! 
Vooruit-zien ('n visie hebben) was het devies op de afdelingsbestuursvergaderingen in de 
zestig- en zeventiger jaren. 

Wat Ad ook vooruit zag was de afloop van de strijd tegen de slopende ziekte, zoals wij dat 
plegen te zeggen. 
Die strijd was eigenlijk niet eerlijk. 
Met het wapen " geloof" heeft Ad het in die strijd tegen het" onvermijdelijke" uiteindelijk 
toch nog ver gebracht. 

Evelie, veel sterkte, verdere woorden schieten tekort. 
Ad, beste vriend, vaarwel lid van verdienste van de tafeltennissport in Brabant en daarbui- · · · 
ten! 
Mede namens NTTB afdelingsbestuur Brabant 
C. Hobbelen, oud-voorzitter NTTB afd. Brabant .. 


