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VAN DE REDACTIE 

Het WK komt er aan! Brabant maakt zich op voor de derde krachtproef op rij. Na de top 12 
en het EK wordt de lat weer een paar centimeter hoger gelegd. We zijn er klaar voor. Laat 
maar komen! Dat is de reactie van de meeste vrijwilligers die ik tot nu toe gesproken heb. 
De vakanties zijn verzet (behalve door Diana Bakker die de voorkeur geeft aan vakantie 
boven deelname aan de WK) en de algehele tendens is dat we er samen weer iets moois 
van gaan maken. Het enige waar we voor moeten waken is gemakzucht. Het lijkt wel of we 
veel ervaring hebben, maar dat valt eigenlijk best mee. Natuurlijk kunnen we het draaiboek 
van de EK gebruiken, natuurlijk maken we niet meer dezelfde fouten, maar we schudden de 
organisatie toch niet zomaar uit de mouw. Er moet opnieuw veel tijd in de voorbereiding 
gestoken worden. Ik ben er echter van overtuigd dat het gaat lukken. Alle vrijwilligers alvast 
veel succes en de anderen komen vast en zeker kijken. Gebruik de kortingsbon in de WK-
krant die jullie allemaal in de bus hebben gekregen! • 
Over de WK treffen jullie niet zoveel aan in deze Mixed. Iedereen heeft de speciale WK
krant ontvangen en heeft dus de meest actuele informatie. 
Veel leesplezier. 

Johan Heurter 
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CURSUS OVER VRIJWILLIGERSBELEID 

Overkomt het jou ook wel eens? 
Drie afspraken op één avond, een verga
dering plannen op een feestdag, of in trai
ningspak naar een vergadering toe? Praat 
me er niet over ... 
Ik kan me nog goed herinneren dat Ria 
Elshof tegen mij zei:"Het is maar goed dat 
er mensen zijn die niet meteen nee zeggen 
als je hen iets vraagt, anders zou je het 
verenigingsleven zo op kunnen doeken." 
Gelijk heeft ze wel, maar soms zou ik wil
len dat... 
Zo had ik me spontaan opgegeven voor 
een bestuurstraining in Mierlo. De Stichting 
Welzijnsbevordering had zo'n cursus op 
poten gezet, die vijf avonden in beslag 
zouden nemen. Slechts één per maand. 
"Dat moet lukken", dacht ik. 
Maar toen het zover was, bleek ik steeds 
weer één of andere tafeltennisbespreking 
te hebben. Dit moet dringend besproken 
worden, dat moet nog geregeld, telkens op 
een avond dat ik naar die bestuurstraining 
zou gaan. Nou is afspraak bij mij afspraak 
en toegezegd is dus gaan. De eerste keer 
had ik al afgezegd, dus de tweede keer -
kost wat kost - ik ga. 
Na het geven van de jeugdtraining: vlug, 
vlug - in trainingspak - naar die vergade
ring. En natuurlijk te laat aankomen. Ieder
een kende elkaar al van de vorige keer en 
daar kwam ik aan: Te laat, bezweet en in 
trainingspak! 
De overige cursisten - van de meest uit
eenlopende verenigingen - keken mij dan 
ook verbaasd aan. Vlug keek ik op mijn 
programma, "Waar gaat het vandaag ei
genlijk over'' dacht ik wanhopig. "Vrijwilli
gersbeleid" zag ik op mijn formulier staan. 
"O, dat is tenminste wel interessant" ging 
het door mij heen. 
Stil luisterde ik naar de andere bestuursle
den. De schaakclub, hardloopgroep, zang
vereniging; allerlei verenigingen waren pre
sent. Geboeid werd ik pas echt toen we 
het over de problemen met ongewen
ste/opdringerige vrijwilligers kregen. 
De ouderenvereniging wilde die fanatieke 
Rotterdammer niet in het platte Brabantse 
bestuurtje, het Astmafonds wilde die over
actieveling - die overal vanaf wist - niet in 
hun afdeling en ook de schaakclub zat met 
een vervelende fanatiekeling te kijken. 
Stiekem lachte ik in mezelf. Het leuke aan 
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deze bijeenkomsten is niet dat je er echt 
iets van leert, want alle problemen van an
dere clubs ken je zelf maar al te goed. Wel 
herken je de zaken en merk je dat iedereen 
tegen hetzelfde opbotst. Het is wel jammer 
dat alle verenigingen een groot tekort heb
ben aan vrijwilligers. Zodra er echter één 
gemotiveerde betweter in het bestuur 
komt, slaan alle overige bestuursleden op 
slag vleugellam. In zo'n geval ben je deze 
vrijwilligers liever kwijt dan rijk. Want elke 
commissie, elk bestuur of overlegorgaan is 
gebaat bij een goede sfeer. Vrolijk keerde 
ik na afloop naar ons clubgebouw terug. 
Veel geleerd heb ik niet, maar het levert 
toch wel weer een leuk stukje op. 

Lydia van Oirschot 
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WIL GOVERS (1947 - 1999) 

DE BRABANDER VAN HET TAPTOE 

Op dinsdag 25 mei bereikte ons het droevi
ge bericht dat Wil Govers op 51 jarige leef
tijd tijdens zijn vakantie in Griekenland plot
seling was overleden. 
De dag er voor aangekomen in Grieken
land om samen met zijn vrouw Maria en 
kennissen te genieten van een verdiende 
vakantie. 
Sportief bezig zijn zoals Wil en Maria dat 
zo graag deden, sloeg tijdens een fiets
tochtje het noodlot toe. Een hartaanval 
maakte abrupt een einde aan het leven 
van Wil. Hulp in een plaatselijk ziekenhuis 
mocht niet meer baten. 

Wil heeft veel betekend voor het tafeltennis 
in Brabant. Binnen de NTTB afdeling Bra
bant was hij vele jaren de stimulator van 
het Taptoe evenement. Praktisch vanaf de 
start van dit evenement voor basisscholie
ren was hij er bij betrokken. 
Vanaf 1990 t/m 1992 als lid van de Pers en 
Propaganda commissie. Vanaf 1992 tot 
heden deed hij dit als lid van de CTW in de 
afdeling. 
Voor zijn verdienste voor de afdeling Bra
bant kreeg hij in 1998 een onderscheiding: 
Lid in de ereraad in zilver van de NTTB 
afdeling Brabant. 
In december was hij nog volop betrokken 
bij het Taptoe evenement. Saillant detail is 
wel dat niet voor Wil alleen dit het laatste 
Taptoe evenement was. Maar ook voor de 
NTTB in de huidige vorm. Maar dit laatste 
om een andere bekende oorzaak. 
Wil was niet alleen actief binnen het Bra
bantse afdelingswerk. Ook voor zijn vereni
ging Budilia was het een man van grote 
waarde. 
Voor zijn tafeltennis carriere was Wil spor
tief bezig op de fiets. Maar hij ruilde de 
fiets voor het tafeltennisbat. Hierin was hij 
in het nu juist achter ons liggende seizoen 
nog actief in een team met zijn jongste 
zoon Joost. 
Al snel na zijn aanmelding bij Budilia werd 
Wil gestrikt voor een bestuursfunctie. Di
verse functies heeft hij in zijn bestuurlijke 
periode dan ook bekleed bij Budilia. O.a. 
als man van de recreanten, technische 
commissie en als wedstrijdsecretaris. 
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De laatste twee jaren was hij secretaris en 
penningmeester van Budilia. 
Zijn vereniging Budilia, maar ook de CTW 
van de afdeling Brabant, verliest in Wil een 
capabel bestuurder. Een bestuurder die 
stiptheid en correctheid hoog in het vaan
del had staan. 
Wij zijn Wil grote dank verschuldigd voor 
het vele werk wat hij voor de tafeltennis
sport heeft gedaan. Wij als tafeltennisorga
nisatie zullen hem dan ook zeker gaan mis
sen. 
Maar het gemis zal zeker het hardst aank
omen bij zijn vrouw Maria en hun zonen 
Marc, Roel en Joost. 
Wij kunnen dan ook vanaf onze plaats 
niets anders doen dan hen in de moeilijke 
tijd, die nu voor het ligt, heel veel sterkte 
toe te wensen. 
Op dinsdag 1 juni hebben wij met vele ta
feltennisvrienden afscheid genomen en Wil 
mogen begeleiden naar zijn laatste rust
plaats. 

Nico van Erp (CTW afd. Brabant) • 

NICO SALFISCHBERGER 
OVERLEDEN 

Op zondag 25 april is Nico 
Salfischberger overleden. Nico 
Salfischberger was in 1941 een van de 
oprichters van de afdeling Brabant en 
was tevens de eerste voorzitter van 
onze afdeling. Van 1945 tot 1948 was hij 
ook hoofdbestuurslid van de NTTB. 
Vanwege zijn verdienste vo r de 
afdeling is Nico Salfischberger na ·zijn 
voorzitterschap benoemd tot erelid en 
ook is naar hem de Salfischberger trofee 
vernoemd, de verenigingsprijs bij de 
heren van de Brabantse Kam
pioenschappen. Nico Salfischberger is 
79 jaar geworden. 



17e BESTUURSTOERNOOI REGIO DEN BOSCH 

Een 25-tal bestuurders van 8 verenigingen 
die behoren tot het regio Den Bosch van 
de afdelnig Brabant hadden zich aan
gemeld voor het 17e bestuurstoernooi. Een 
toernooi wat jaarlijks· als afsluiting van het 
seizoen wordt georganiseerd door de Osse 
vereniging OTTC. Een toernooi wat geken
merkt wordt door een gezellige sfeer. Een 
avond waar de bestuurders zich eens me
ten achter de wedstrijdtafel. Maar toch ook 
vaak deze gelegenheid gebruiken om infor
meel wat bestuurlijke zaken te bespreken. 
Dit alles onder het genot vari een hapje en 
een drankje. 
Maar elk jaar blijkt dat ook bestuurders fa
natieke wedstrijdspelers kunnen zijn. Ing
edeeld in twee klassen werd er dan ook 
fanatiek gestreden om de individuele prij
zen en om de verenigingsprijs. 
In de A klasse stonden in de halve finale 

·· Wim Bijnen (De Mand) en Johan Valk 
(JCV). Johan (als 3e divisie speler) had 
zich slechts op game winst kunnen plaat
sen. Jack Bechtold (N.Despair) viel hierd
oor net buiten de boot. De andere 2 halve 
finalisten waren de OTICers Adrie vd Hey
den en Roger vd Hammen. Roger vd Ham
men won zijn halve finale op eenvoudige 
wijze van Wim Bijnen met 21-15 en 21-11. 
Johan Valk had meer moeite met Adri vd 
Heyden en had dan ook 3 games nodig: 
20-22, 21-17 en 21 -17. 
De finale was er een van grote spanning. 
Uit deze partij zou niet alleen de eindover
winnaar komen, maar ook was deze partij 
beslissend voor de verenigingsprijs. De 1 e 
game was voor de JCVer Johan Valk met 
21-6. Maar Roger vd Hammen (OTIC) 
vocht zich via een aan-gepaste tactiek 
naar een winst in de game met 21-17. Na 
een ruime voorsprong in de 3e game van 
Roger kwam Johan Valk toch nog terug tot 
18-17, maar moest uiteindelijk de winst 
laten aan Roger met 21-17. In de B klasse 
stonden in de halve finale Hans Toonen 
(Rotac'82) en Wil Lambregts (Mand). Door 
een 19-21, 21-17 en 21-14 zege plaatste 
Hans zich voor de finale. In de ander halve 
finale won Yvonne Pols (Vice Versa Oss) 
met 19-21, 21-16 en 21-14 van Mart Ber
kelmans (Liempd/TTVS). 
De finale leverde een vrouwelijke winnaar 
op. Yvonne wist verrassend deze klasse te 
winnen door de finale met 22-20 en 21-18 
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te winnen van Hans Toonen. 
De verenigingsprijs ging uiteindelijk naar 
het organiserende OTTC met 13 punten. 
De Mand en JCV werden gedeelde 2e en 
3e met 11 punten. 
Even over het midden nachtelijke uur kon 
Nico van Erp de prijzen aan de winnaars 
uitreiken. 
Prijzen die iets te maken hadden met een 
alcoholische drank en die o.a. in het teken 
stonden van Oss 600 jaar stad, nl een spe
ciaal voor deze gelegenheid gebrouwen 
Oss biertje. 
Uitslagen individueel: 
A Klasse 
1 Roger vd Hammen 
2 Johan Valk 
3 Adrie vd Heyden 
4 Wim Bijnen 

B klasse 
1 Yvonne Pols 
2 Hans Toonen 
3 Mart Berkelmans 
4 Wil Lambregts 

Verenigingsprijs: 
1 OTTC 
2/3 De Mand 

JCV 
4 Vice Versa/Oss 
5/6 Liempd/TTVS 

Rotac'82 
Never Despair 
Rots 

one 
JCV 
OTTC 
De Mand 

Vice Versa/Oss 
Rotac'82 
Liempd/TTVS 
De Mand 

13 pnt. 

11 pnt. 
7 pnt. 

6 pnt. 
4 pnt. 
2 pnt. 



ALGEMENE LEDENVERGADERING AFDELING BRABANT 

4 Juni 1999. Een dag vol wisselende stem
mingen; op de Amsterdamse Beurs, en 
met het weer. Dat belooft wat voor van
avond .... .. 
De onstuimige dag ·kreeg gedurende de 
vergadering echter geen gevolg. Evenals 
vele andere jaren viel er een zekere gela
tenheid te bespeuren bij de aanwezige ve
renigingen terwijl enige zorg toch op zijn 
plaats zou zijn. Wederom vestigde voorzit
ter Pieter Brooymans de aandacht op de 
onderbezetting binnen het Afdelingsbe
stuur. Met het vertrek van Arthur Jansen 
en competitieleider Arno van Esch komt 
het aantal bestuursleden op 4 en officieel 
heeft het daardoor geen bestaansrecht 
meer. Goedkeuring van de NTTB en een 
volmacht van de ALV zorgen echter voor 
het voortbestaan van onze Afdeling. Aan 
het enthousiasme van de huidige bestuurs
leden ligt het niet. Bij de presentatie van 
het activiteitenplan en met name de (ver
korte) cursussen ontpopte de voorzitter 
zich als een echte verkoper. Vol overgave 
prees hij deze in de hoop dat het aantal 
kaderleden hierdoor toeneemt. 
In goed een uur tijd werd het grootste ge
deelte van de agenda afgewerkt. Alle jaar
verslagen werden goedgekeurd en bij de 
financiële voorstellen ging men zonder 
mokken akkoord met de verhoging van een 
aantal boetes en de reiskostenvergoeding. 
Het eerste agendapunt na de pauze was 
zoals altijd 'de Johan Goossens Trofee', 
welke dit jaar niet werd uitgereikt. NTTB 
afgevaardigde Hubert Speekenbrink sprak 
hier later op de avond zijn verwondering 
over uit omdat de grote groep vrijwilligers 
bij de organisatie van de Europese Kampi
oenschappen in Eindhoven deze zeker had 
verdiend. Zij krijgen een herkansing bij het 
komend wereldkampioenschap .. .. 
Het voorstel voor het nieuwe afdelingscom
petitiereglement werd met één tegen, een 
klein aantal onthoudingen en een grote 
meerderheid voor aangenomen, en met 
belangstelling werd uitgekeken naar het 
volgend agendapunt: de bestuursverkie
zing. Ria Elshof verdween enige tijd achter 
het gordijn op het podium en ik dacht heel 
even dat ze er met een aantal nieuwe be
stuursleden achter vandaan zou komen. 
Maar nee hoor, alleen twee bossen bloe
men voor de afscheid nemende bestuurs-
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leden. Voorzitter Pieter Brooymans was 
ook aftredend maar stelde zich herkiesbaar 
en dit werd met luid applaus ontvangen. 
Hopelijk lukt het hem binnen korte tijd zijn 
team weer op sterkte te krijgen. De door 
Thorn de Jonge in de rondvraag uitgespro
ken woorden van dank aan het bestuur 
waren volledig op zijn plaats. 

Een aanwezige. 

AGENDA 

ma 2-8 start WK Eindhoven 
tlm 

zo 8-8 finales WK Eindhoven 
ma 6-9 Start afdelingscompetitie. 
zo 12-9 1 e ronde landelijke meerkam-

pen jeugd A/B-C(sterke) 
zo 26-9 Nat. C meerkampen 1 /8 fina-

les 
zo 26-9 Nat. A meerkampen 1/8 fina-

les 
zo 3-10 2e ronde landelijke meerkam-

pen jeugd A/B-C(sterke) 
zo 10-10 finale landelijke meerkampen 

jeugd A/B-C{sterke) 
zo 17-10 1 e ronde bekercompetitie 
za 23-10 1 e ronde C-ranglijstoernooi 
zo 24-10 1 e ronde 8-ranglijstoernooi 
zo 24-10 Nat. A meerkampen H4 fina-

les 
zo 24-10 Nat. C meerkampen 1 /4 fina-

les 
zo 31 -10 Dag van het talent 

Smash '70 
zo 7-11 Liliane fonds toernooi Vlijmen 
zo 7-11 Afdelingsontmoeting 
za 13-1 1 2e C ranglijsttoernooi jeugd 
zo 14-11 1 e A ranglijsttoernooi jeugd 
zo 14-11 finale bekercompetitie 



WK TAFELTENNIS BELICHT 

Verslag van de bondsraadsvergadering van de NTIB d.d. 29 mei 1999 

Wereldkampioenschappen individueel 
Op zaterd~g 29 mei jl was het bijzonder 
mooi weer rond het Nationaal Sportcen
trum Papendal in Arnhem. Binnen werd de 
Voorjaarsvergadering van de bondsraad 
gehouden en ook daar, zo kan met recht 
gesteld worden, was van "een betere tem
peratuur'' sprake dan in de laatste vergade
ring op 14 november 1998. Toen was de 
hoofdmoot van de vergadering de dekking 
van het tekort van de bond ad ca. f 
180.000,-, waarvoor de afdelingen werden 
"aangeslagen". (Ik mocht u daarover be
richten in de Mixed van december 1998.) 
Nu werd op diverse wijzen vooruit geblikt 
naar de Wereldkampioenschappen in Eind
hoven van 2 t/m 8 augustus a.s. Bij be
spreking van agendapunt 2, schriftelijke 
mededelingen, werd reeds gewag gemaakt 
van de door de NTIB te organiseren kam
pioenschappen. Vanuit de afdeling Brabant 
werd het bondsbestuur gecomplimenteerd 
met het binnenhalen van dit evenement, 

. die eerder in Belgrado zouden worden ge
houden, maar daar om bekende redenen 
geen doorgang kunnen vinden. De voorzit
ter van het hoofdbestuur, Raymond Gra
dus, dankte omgekeerd de afdeling Bra
bant en de diverse medewerkers(sters) 
voor de prima organisatie van de EK in 
1998. Volgens de voorzitter heeft de NTTB 
aan die prima organisatie intertijd te dank
en, dat de ITTF de keuze voor deze WK op 
Eindhoven heeft laten vallen. 
Natuurlijk waren er ook bondsraadsleden 
die het toch een hachelijke zaak vonden 
met alle risico's voor de bond van een fi
nancieel debacle. Ook de financiële com
missie van de bond had in haar rapport 
daarop geattendeerd. Na de lunch maakte 
Ton van Happen met een uitstekende pre
sentatie aan - nagenoeg - alle twijfels een 
einde. Het was 44 jaar geleden dat in 
Utrecht de laatste Wereldkampioenschap
pen ·in Nederland waren gehouden en hij 
noemde het een unieke zaak dat dit groot
se evenement nu in ons land te bewonde
ren is. Ruim 400 deelnemers uit meer dan 
1 00 landen verwacht hij op dit toernooi. De 
NOS zal ruime TV-aandacht schenken aan 
het evenement waar meer dan 500 journa
listen op af zullen komen. De kosten ad ca. 
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f 2,5 miljoen zijn volgens Ton te dekken uit 
de bijdrage van de ITTF, hoofdsponsor 
DAWEI, subsidies, bijdragen van deelne
mers en kaartverkoop e.d. 

Nog meer positiefs 
Het financieel verslag over 1998 gaf een 
voordelig exploitatie-saldo te zien van f 
40.000,- hetgeen het hoofdbestuur met 
tevredenheid constateerde. Zoals bij nage
noeg elke vereniging was ook hier weer het 
financieel verslag een belangrijk vergader
punt. Ook vanuit Brabant waren er kritische 
vragen over gesteld. Vanuit onze afdeling 
werd het voordelig saldo enigzins gerelati
veerd door het gegeven dat f 15.000,- in 
bovengenoemd bedrag "geschonken" was 
door de afdelingen. Voorts werd door an
deren geconstateerd dat door het niet 
doorgaan van enkele activiteiten sprake 
was van onderschrijding van de begroting 
en derhalve van overschotten. Diverse 
overige vragen werden door penningmees
ter Erwin Ommel vakkundig beantwoord . 
De accountantsverklaring en het verslag 
van de financiële commissie vormden vol
doende aanleiding voor de vergadering om 
de jaarrekening 1998 van de NTTB goed te 
keuren. Een overschot in 1998 van ca. f 
40.000,- al is het enigszins vertekend is 
immers altijd beter dan een tekort in 1997 
van ca. f 25.000,-. 

Bestuur 
Aan het begin van de vergadering bestond 
het hoofdbestuur officieel nog uit vier per
sonen. Bij de behandeling van ,agendapunt 
8 "verkiezing hoofdbestuursleden" kon men 
liefst drie nieuwe bestuursleden presente
ren te weten de heren H. Van Kempen, J. 
Van Schuilenburg en J. Fonk. Alleen naar 
een . PR-functionaris is men nog op zoek. 
Het zevental mannen krijgt het de komen
de tijd al best druk. De WK vraagt natuurlijk 
veel aandacht en verder de behandeling en 
bespreking van het NOC*NSF-rapport over 
de organisatiestructuur van de NTTB en 
het mogelijk nieuw in te voeren contributie
systeem. Met delegaties van de afdelings
besturen is daar overleg over op 17 juni 
a.s. en besluitvorming zal daarna plaats 
vinden in een extra bondsraadsvergadering 



op 11 september a.s. Verder zal het be
stuur op korte termijn knopen moeten door
hakken m.b.t. de keuze van een nieuwe 
huisvesting van het bondsbureau. 

Overige zaken 
Door de 38 aanwe:?:ige stemgerechtigde 
bondsraadsleden werd uiteraard nog meer 
besproken. De raad stemde in met een 
nieuw Dopingreglement en er kwam ook 
een Reglement trainerslicenties. De jaar
verslagen van tuchtcommissie, commissie 
van beroep, fondsbeheerscommissie, fi
nanciêle commissie en reglementscommis
sie werden besproken en ·goedgekeurd. 
Voor deze bondsraadscommissies werden 
leden benoemd en herbenoemd. 
Een voorstel van de bondsraad-cluster Al
gemene Bestuurlijke Zaken om de clusters 
"Kadervorming en Sportontwikkeling" en 
"Public relations / in- en externe communi
catie" maar op te heffen, kreeg niet de in
stemming van de vergadering en aan ABZ 
werd verzocht om maar eens na te gaan 
waarom genoemde clusters niet voldoende 
hebben gefunctioneerd. 

Tot slot 
Om vier uur mochten de bondsraadsleden 
hun tassen inpakken en de warm~ auto's 
opzoeken. Vanuit Brabant waren dat Pieter 
Brooijmans, Ria Elshof, Arno van Esch, 
Chris van Dijk, Nico van Erp en de reser
ves Thorn de Jonge en Hans van der Brug
gen. Ook zij hadden geconstateerd __ d~t er 
toch weer meer leven in de brouwenJ zit en 
dat het hoofdbestuur nu, in nagenoeg volle 
sterkte, verder gaat werken in het belang 
van de Nederlandse tafeltennissport. Als 
dat gaat resulteren in een toename _van 
nieuwe leden zou dat helemaal fantastisch 
zijn. Dat kan overigens alleen als tafelten
nisverenigingen daar ook aandacht_ a~n 
gaan besteden. De WK in onze afdel~n~ 1s 
zeker een evenement dat onze vereniging
en tot PR-activiteiten kan inspireren en 
waar we voordeel uit kunnen halen. 

Uw verslaggever Hans van der Bruggen 
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YANG JIANHUA HEREN
COACH TOT OLYMPISCHE 
SPELEN 2000 

De NTTB heeft een nieuwe 
overeenkomst afgesloten met Yang 
Jianhua. Al in maart 1999 werd Yang 
gepresenteerd als herencoach tbv de 
voorbereiding op en de 
wereldkampioenschappen in Belgrado. 
Door de afgelasting van de \.lVK in 
Belgrado verviel de overeenkomst met 
Yang en zijn nieuwe gesprekken met 
hem gevoerd. .. 
In de nieuwe overeenkomst zun 
inbegrepen de werkzaamheden ter 
voorbereiding op en de begeleiding van 
de Nederlandse herenploeg tijdens de 
WK individueel in Eindhoven, de WK 
teams in 2000, de EK van 2000 in 
Bremen en de begeleiding van het 
Olympisch dubbelplan Danny Heister I 
Trinko Keen in het traject naar de 
Olympische Spelen van 2000. 
Yang Jianhua zal in zijn werkzaam eden 
worden geassisteerd door Liu Lipif!g. 
Liu die het aanstaande seizoen trainer 
wo~dt van de Duitse vereniging Bad. 
Honnef, waarvoor ook Trinko Keen en 
Yang Jian-hua zullen uitkomen, is in 
Duitsland genomineerd voor de 
verkiezing trainer van het jaar. 



TAPTOE KRIJGT EEN VERVOLG IN KINDERTAFELTENNISFEEST 

Er komt een vervolg op de Taptoe Tafel
tennisdag. In de kerstvakantie van 1999-
2000 kan uw vereniging deelnemen aan 
het KINDERTAFEL TENNISFEEST. 
We streven naar een evenement met ver
gelijkbare opzet als die van de Taptoe Ta
feltennisdag. Het blijft dus gaan om een 
kennismaking met tafeltennis vol speelple
zier voor de basisschoolkinderen in de om
geving van uw vereniging. De reden dat de 
Taptoe Tafeltennisdag vervangen wordt 
vindt zijn oorzaak in het terugtrekken van 
de sponsor Uitgeverij Malmberg. 

Informatie over het kindertafeltennis
feest 
(mocht er een sponsor gevonden worden, 
dan kan de naam nog gewijzigd worden) 
Tijdstip: een door de vereniging zelf geko
zen dag in/rond de kerstvakantie. 
Indien nodig, in verband met grote deelna
me, kunt u kiezen voor spreiding over meer 
dagen. 
Doelgroep: kinderen van basisscholen. 
U mag zelf invullen voor welke kinderen 

·(uit welke groepen) u uw evenement orga
niseert. Dus u mag kinderen uitnodigen uit 
groep 3 en 4 . Dit is nieuw. In het verleden 
waren het alleen de groepen 5 t/m 8. 
Invullen van de dag: u kunt zelf bepalen 
hoe u de kinderen laat kennismaken met 
tafeltennis. Hierbij valt te denken aan diver
se spelvormen of wedstrijdjes. De handlei
ding die u als organiserende vereniging 
ontvangt, biedt de nodige tips waar u, in
dien gewenst, gebruik van kunt maken. 

Taakverdeling 
landelijk (Bondsbureaulregiocoördinaten) 
algemene coördinatie en promotie 
promotiemateriaal aan verenigingen leve
ren 
wervingsposter A2 full colour voor op de 
scholen 
oorkondes voor de deelnemers 
handleiding voor de deelnemende clubs 
(hierin o.a. een voorbeeld voor de uitnodi
ging voor de kinderen die de clubs zelf co
piëren) 
informatie bieden voor de opzet van de 
dag, maar clubs hierin vrijlaten 
laatste controle uitoefenen op verdeling 
scholen over clubs (doublures voorkomen) 
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afdeling Brabant 
aktieve werving clubs voor deelname en 
follow up 
afstemming verdeling van de scholen over 
de clubs. Voor Brabant is dit de verdeling 
zoals deze de laatste jaren heeft plaatsge
vonden. In overleg met de afdeling kunnen 
hier wijzigingen in aangebracht worden. 

Vereniging 
geeft zich op en bepaalt zelf welke scho
len, deelnameprijs (indien nodig), doel
groep, datum, invulling dag 
lokale promotie 
benadert zelf de scholen (mbv de aangele
verde promotiematerialen). Dit levert dui
delijk meer werk op voor clubs die voor
heen passief de aanmeldingen afwachten. 
Wel is dit een positieve impuls voor de 
contacten tussen club en scholen. 
organiseren van het evenement plus 
(eventueel) de follow-up actie om leden te 
werven. 

Coördinator Afdeling Brabant 
Door het plotselinge overlijden van Wil Ge
vers is er een vacature ontstaan in de 
CTW. Wil was jaren de coördinator van het 
Taptoe gebeuren in Brabant. 
Voorlopig zal ondergetekende als coördina
tor optreden. Gezien de onderbezetting 
binnen het Afdelingsbestuur is dit een taak 
die ik er niet bij kan hebben. Wij 

0

zijn dan 
ook· naarstig op zoek naar een persoon die 
de kar wil trekken in de CTW voor dit Kin
der Tafeltennisfeest. 
Voor nadere informatie over het Kinder 
Tafeltennisfeest en uw interesse om een 
bijdrage te leveren in dit voor de vereni
gingen belangrijk jeugdevenement kunt u 
contact opnemen met mij. 

Nico van Erp 
Begijnenstraat 169 
5341 BJ Oss 
tel. 0412-632106 



UIT DE CLUBBLADEN 

Iedereen kent nu wel het milleniumpro
bleem. Voor ttv De Bron in Handel een re
den om in 'D'n Opslag' de leden te waar
schuwen voor de problemen die een tafel
tennisser kan ondervinden bij het begin 
van het nieuwe millenium. Zo dient ieder
een die een computergestuurd batje heeft 
dit grondig te controleren. Ga naar de win
kel waar het batje gekocht is en laat het 
scannen. Via lasertechnologie wordt de 
chip over het jaar 2000 getild. Een kleine 
moeite en een kleine uitgave, maar je hebt 
er veel aan. 

In 'De Tikketik' van ttv Smash uit Geertrui
denberg staat een iets serieuzere verhan
deling over het tafeltennisbatje. Goede en 
nuttige informatie die voor veel tafeltennis
sers van pas kan komen. Belangrijk is dat 
nieuwe batjes en nieuwe rubbers aan het 
einde of aan het begin van een competitie 

· worden aangeschaft. 

In Veldhoven is de Stichting Toptafeltennis 
Zuid Nederland opgericht. Het doel van de 
Stichting is om via het aantrekken van 
sponsors gelden ter beschikking te stellen 
aan het tafeltennis in Zuid Nederland. De 
komende drie jaar zullen die gelden exclu
sief aan ttv Cosmosmw ter beschikking 
worden gesteld. Komend seizoen zal het 
eerste team van Cosmos/TTW bestaan uit 
Davy Vanvinckenroye, Martijn van de Leur, 
Tomislav Santic en Stanley Verbeek. De 
trainer is Loek van de Leur die Jo Kuijs 
opvolgt. 

TTV De Rots heeft een 
nieuwe naam. De jubile
rende vereniging, dit jaar 
bestaat de Boxtelse club 
25 jaar, is een nieuwe 
accommodatie aan het 
bouwen en heeft geen 
enkele binding meer met De Rots. Vandaar 
dat het bestuur graag een nieuwe naam 
wilde. Op de jaarvergadering kozen de 
aanwezige leden voor TafeltennisVEReni
gingBOxtel, oftewel TAVERBO. 
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In lntergame, het clubblad van TTCV/Van 
Herwaarden uit Veghel, wordt nog eens de 
klucht van de NTTB uit de doeken gedaan 
omtrent het mislopen van het kampioen
schap van het eerste herenteam in de 2e 
divisie. Alles moest beslist worden in de 
laatste competitieronde. TTCV/Van Her
waarden won van Avanti, waarna DTV '84 
met 9-1 moest winnen van Integer om 
kampioen te worden. Het werd in Dalfsen 
8-2 en dus werd er feest gevierd in Veghel. 
Een dag later belt Hans v.d. Wijst voor in
formatie voor het te maken persbericht 
naar de wedstrijdsecretaresse van DTV '84 
en krijgt daar te horen dat niet TTCV/Van 
Herwaarden kampioen was, maar DTV '84. 
De competitieleider had namelijk besloten 
om het team van Integer uit de competitie 
te nemen en al hun wedstrijden ongeldig te 
verklaren. Dit omdat ze de laatste wedstrij
den geen volledig team op de been hadden 
weten te brengen (in Dalfsen waren ze ook 
maar met 2 personen). Hierdoor had DTV 
'84 één punt meer dan TTCV/Van Her
waarden. Het blijft een vreemde beslissing 
van de NTTB om een team na de laatste 
wedstrijd uit de competitie te halen, zeker 
als dit zulke ingrijpende gevolgen heeft. 
Nog vreemder is het dat TTCV/Van Her
waarden dit niet van de NTTB heeft verno
men en dat er na hun schriftelijk verzoek 
om opheldering geen enkele reac~e van de 
NTTB is gekomen. 

Veel verenigingen doen moeite om meer 
leden te krijgen. Het is vooral zaak om je 
club onder de aandacht van de jeugd te 
brengen en om ze een keer over de drem
pel van je clubgebouw te laten komen. In 
Tilburg is het bureau BOTS actief. BOTS 
staat voor Bureau Ondersteuning Tilburgse 
Sport. Via schoolsport kunnen kinderen 
van de basisscholen kennismaken met 
versctlillende sporten in Tilburg. Sinds enk
ele jaren neemt ook Tios '51 hieraan deel. 
De kinderen die inschrijven kurtt=1en vier 
keer meedoen aan een training. De ·eerste 
groep telde 9 kinderen, de tweede 5. De 
kinderen waren enthousiast en nu hopen 
ze bij Tios '51 dat ze er ook een paar nieu
we jeugdleden aan overhouden. 



TTV Flash in Eindhoven maakt zich op 
voor de viering van het zilveren jubileum
feest. Onmiddellijk na de vakantie vangen 
de feestelijkheden aan en die duren maar 
liefst 16 dagen. Bijna elke dag is er wat te 
doen. Een jeugddag, een reunfetoernooi, 
een oudhollandse spellenavond, rikken, 
jokeren, biljarten, spellenavond voor de 
dames, invitatietoernooien, een bestuurs ' 
en sponsoravond, een vriendschappelijke 
wedstrijd tegen Engelse gasten en natuur
lijk een geweldige feestavond met live mu
ziek die voorafgegaan wordt door een re
ceptie. Die receptie is op zaterdag 11 sep
tember vanaf 18.30 uur in het eigen home, 
Bekerakker 11 A te Eindhoven. 

Bij ttv De Meppers in Heeze is het op za
terdag 11 september ook feest en ook hier 
wordt een jubileum gevierd. Wel een iets 
minder gangbaar jubileum, maar het is een 
jubileum. Op deze dag viert ttv De Mep
pers het 45-jarig bestaan. 

Bij A.T.T.C. '77 te Aarle-Rixtel gaan ze de 
clubkleuren veranderen. Op dit moment 
spelen de competitieteams in groene 
shirts, maar vanaf de najaarscompetitie 
zijn dat blauwe shirts. De shirts zijn ge
schonken door een assurantiekantoor en 
de leden van A.T.T.C. '77 zullen daar drie 
jaar in spelen. 

COLOFON 

Deze Mixed werd gemaakt door: 
Pieter Brooijmans, Lydia van Oirschot, 
Henk Sandkuyl en Johan Heurter. 

Redaktie-adres: 
Johan Heurter, Langeakker 33, 
5735 HD Aarle-Rixtel 
tel: 0492-382017 
fax: 073-5477506 tav J. Heurter 

Voor internetinformatie of aanvullingen voor 
de homepage van de afd. Brabant: 
Henk Sandkuyl, Will ibrorduslaan 5 
5552 HA Valkenswaard 
tel: 040-2070594 
fax: 040-2070595 
e-mail: sandkl@natlab. research. philips.com 

Afdeling Brabant ~ 
Homepage: 
http://www.iae.nl/users/sgb/tt/brabant 

Sluitingsdatum copy: 20 augustus 1999 

Copy s.v.p. inleveren op floppy, WP of 
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ec@elde. horizon. nl 
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