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49e jaargang, nummer 1, februari 2000 

VAN DE REDACTIE 

16-15. 17-16. 
Hé, dat klopt niet. Het is nu 16-16, het stond 16-15. 
Niet waar het was 17-15 en nu is het 17-16. 
Je telt vals, het was 16-15. 
Ik ben scheidsrechter, dus ik bepaal de stand. 

De Brabantse Kampioenschappen werden weer gespeeld. Plaats van handeling: Breda. 
Complimenten voor de organisator ttv Breda die veel energie gestoken heeft in het tot een 
succes maken van deze kampioenschappen. Mijn enige kritiekpunt: geen telborden. De vele 
problemen die dat met name bij de jeugd heeft opgeleverd hadden eenvoudig voorkomen 
kunnen worden. Desondanks waren het zeer geslaagde kampioenschappen en ik hoop dat 
er een vereniging is die in 2001 de Brabantse wil organiseren. Er is duidelijk behoefte aan dit 
evenement. Meer informatie over de voorwaarden (hoe groot de hal moet zijn, hoeveel tafels 
je nodig hebt, hoeveel vrijwilligers, etc.} zijn te verkrijgen bij Nico van Erp. 
In deze Mixed staan de uitslagen van de Brabantse kampioenschappen en nat11urlijk nog 
veel meer informatie, o.a. over de bestuursproblemen binnen de afdeling Brabant. Van de 
vacatures is een taakomschrijving opgenomen en ook is er een werkgroep bezig om een 
advies op te stellen. Weet u overigens kandidaten, neem dan contact op met een van de 
bestuursleden, of met een van de.----------------------, 
leden van de adviesgroep. INHOUD 
We zijn u zeer erkentelijk. 

Veel leesplezier. 
Namens de redactie: 

Johan Heurter 
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BEKERCOMPETITIE 199912000 

Op zondag 14 november 1999 is de finale gespeeld van de Brabantse bekercompetitie van 
het seizoen 1999 I 2000 die werd georganiseerd door de CTW (Commissie Toernooien en 
Wedstrijden). In de finale speelden 30 teams om de 1e plaats in diverse klassen. In totaal 
hadden 57 teams ingeschreven (tegenover 58 vorig jaar) waardoor het aantal deelnemende 
team nagenoeg gelijk bleef. Opvallend was dat het aantal jeugdteams dit jaar fors toenam 
terwijl er een grote afname was in de deelname van de seniorenteams. Misschien dat dit o.a. 
kwam doordat dit jaar ook B-spelers bij de jeugd aan de bekercompetitie konden deelnemen. 
De opzet was dit jaar anders. De bedoeling was om door games tot 11 punten te spelen (in 
best-of-three of best-of-five) de wedstrijden te verkorten waardoor er meer wedstrijden met 
meer teams gespeeld konden worden. Graag zou ik van deelnemers willen horen of de 
nieuwe opzet is bevallen. Tot nu toe heb ik wat wisselende opmerkingen ontvangen (zoals: 
leuk, doe maar gewoon t/m 21, om en om serveren in het dubbel was erg lastig, etc.). Aan 
de deelnemers van de bekercompetitie zou ik willen vragen of zij mij kunnen laten weten hoe 
de nieuwe opzet bevallen is. Voor reacties kunt u terecht bij ondergetekende. 

Laat uw mening horen zodat we hier rekening mee kunnen houden! 

In de 1e ronde op 17 oktober waren COSMOS/TTVV, Hotak '68, Unicum en Waalwijk de 
organiserende verenigingen. De finale werd gespeeld op 14 november bij Unicum in Geldrop 
en bij Best in Best. Unicum had maar liefst 13 teams ingeschreven. Alle wedstrijden zijn 
vlekkeloos verlopen en prima georganiseerd door de verenigingen. Alle organisatoren wil ik 
hiervoor hartelijk danken! 
We hopen alle teams en organiserende verenigingen in het nieuwe seizoen weer terug te 
zien in de bekercompetitie van het seizoen 1999/2000. 

Namens de CTW afdeling Brabant, 
Joost Schoenmakers 
Van Gilselaan 40 
4702 GL Roosendaal 
tel: 0165-561261 
e-mail : j.schoenmakers@hccnet.nl 

Hieronder volgen de winnaars en 2e plaatsen van alle klassen in de finale: 

Jeugd 1 
1e plaats: 
2e plaats: 

Jeugd 2 
1e plaats·: 
2e plaats: 

Jeugd 3 
1e plaats: 
2e plaats: 

Jeugd 4 
1e plaats: 
2e plaats: 

Senioren 2/3: 
1e plaats: 
2e plaats: 

Jongens junioren B&C en junioren D 
Best 1, Frans v.d . Ven, Stefan Bernhardt 
Stiphout 1, Jaimy Vincentie, Tim van Hoof 

Jongens junioren D. kadetten C. Meisjes junioren B&C 
TIOS '51 1, Dirk Ekelschot, Werner Gijselhart 
Waalwijk 1, Anthony van Eijk, Dave Jassen 

Jongens pupillen B. kadetten D. Meisjes junioren ö. kadetten B 
Stiphout 3, Lindie Sontiens, Sara Vincentie 
Hotak '68 3, Jenny de Bruyn, Ilona van Pul 

Jongen pupillen C&D. Meisjes kadetten C&D 
OTIC 1, L. Coumans, M. Coumans 
Hotak '68 4, Debbie van Pul, Sharon Boon 

Heren D&E. Dames B&C 
Unicum 1, Peter Boonen, Max van Lieshout 
Unicum 3, Jack Dielemans, P. v.d. Bos 

Senioren 4/5/6: Heren F. G&H. Dames D. E&. Recreanten 
1e plaats: Unicum 6, Christ Hendriks, Dennie Baltering 
2e plaats: Always Fair 1, Wim Gouda, Mari Kerst (Kruiskamp) 
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BESTUURSPROBLEEM AFDELING BRABANT 

Het was druk in Goirle op de speciale 
vergadering over de bestuursproblemen in 
de afdeling Brabant. Naast de vier 
bestuursleden van de afdeling waren er 55 
vertegenwoordigers van 34 verenigingen. 
Desondanks waren er dus 38 
verenigingen niet aanwezig. 
Pieter Brooijmans gaf eerst een 
taakomschrijving van de diverse functies 
die er binnen het afdelingsbestuur zijn en 
van de taken die er buiten het 
afdelingsbestuur om gebeuren (of dienen 
te gebeuren). Daarna gaf hij aan wat er op 
korte termijn dient te gebeuren. Er is 
eigenlijk onmiddellijk een ACL (algemene 
competitieleider) nodig en per mei een 
secretaris, omdat Ria Elshof dan stopt. 

Verder zijn er vacatures voor: 
coördinator technisch werk 
coördinator 
kadervorming/sportontwikkeling 
coördinator jeugdzaken 
coördinator PR 
Tot slot wordt er nog gezocht naar 
commissieleden voor CTW en de 
competitiecommissie. 
Voor het zittende afdelingsbestuur is het 
een must dat er per mei een ACL en een 
secretaris zijn, anders stapt het hele 
bestuur op. 
Uit de vergadering kwamen een aantal 
ideeën om de problemen op te lossen. Bv. 
betaalde krachten inzetten, misschien kan 
de fusie met afdeling Zeeland 
bestuursleden opleveren of het voorstel 
wat op papier stond, nl. de verenigingen 
per toerbeurt iemand aan het 
afdelingsbestuur laten leveren. Dat laatste 
voorstel werd echter beslist niet gedragen 
door de vergadering. 
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Uiteindelijk werd er een adviesgroep 
geïnstalleerd die voor de 
afdelingsvergadering in mei een advies 
moet geven over hoe we uit de 
bestuurlijke problemen kunnen komen. 
Dat advies is dan min of meer bindend. De 
adviesgroep bestaat uit: 
Leon de Kok (Markiezaat) 
Harrie v.d. Steen (Budilia) 
Marlies Somers (Hotak '68) 
Guus van Woesik (JCV) 
Hans de Vaan (Waalwijk) 
Ad van Groen (Best) 
Johan Heurter (A TIC '77) 
Ook René Lauwerijssen wilde de 
commissie komen versterken, maar omdat 
hij tevens zitting heeft in de CTW en de 
adviescommissie belangenverstrengeling 
wil voorkomen, blijft de groep voorlopig 
beperkt tot de genoemde 7 personen. 
Misschien dat hij in een later stadium 
alsnog de groep komt versterken. 

Het eerste wat de adviescommissie heeft 
gedaan is een inventarisatie gemaakt van 
de taken die in de afdeling Brabant 
worden uitgevoerd. De veren~ir:igen is 
gevraagd een volgorde van belangrijkheid 
aan te geven. De uitkomst van de 
prioriteitenlijst kan gebruikt worden bij het 
opstellen van het advies. 
We houden u via de Mixed op de hoogte 
van de activiteiten van de 
adviescommissie. 

Johan Heurter 



TAAKGEBIED VACATURES AFDELINGSBESTUUR 

Van het afdelingsbestuur ontvingen wij 
een lijst met taakgebieden van de 
verschillende functionarissen in het 
afdelingsbestuur (AB). Van de twee 
(meest dringende) vacatures in het AB 
volgt hier de beschrijving. De lijst is niet 
helemaal kompleet. 
Ik heb bovendien de vrijheid genomen 
enige aantekeningen bij de lijst te maken. 
Mocht iemand nog verder opmerkingen 
over de taakgebieden hebben, dan 
kunnen deze op de internetpagina worden 
toegevoegd. 
Niet up to date samenvatting van de 
taakbeschrijvingen: 

Taakgebied SECRETARIS 
1. Algemeen (+ Archief): Uitvoeren van 

alle normaliter voorkomende secreta
riaatswerkzaamheden. 

2. Correspondentie: Beoordelen, verzor
gen en afhandelen van correspon- . 
dentiezaken. 

3. AB-vergaderingen: Verrichten van ad
ministratieve werkzaamheden t.b.v. AB-
vergaderingen. . ·" 
- verzamelen agendapunten en samen
stellen agenda; 
- versturen van de uitnodiging/agenda; 
- notuleren, notulen uitwerken en 
distribueren. 

4. ALV (Algemene Ledenvergadering): 
Voorbereiding verzorgen. 
O.a. 
- in samenwerking met het AB 
samenstellen van de agenda; 
- samenstellen jaarverslag afdeling, 
waarbij ieder AB-lid zelf het gedeelte 
aanlevert, waarvoor hij verantwoordelijk 
is; 

5. Regiovergaderingen: Verrichten van 
administratieve werkzaamheden t.b.v. 
regiovergaderingen. 

Deelgebied ADRESSENADMIN/STRA TIE 
Beheer van adresgegevens: Administratie 
van adresgegevens verzorgen. 

Deelgebied LEDENADMINISTRATIE 
Beheer van de Afdelings Leden 
administratie: verrichten van noodzakelijke 
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werkzaamheden t.b.v. de ledenadministra
tie. 
De huidige secretaris Ria Elshof heeft 
aangegeven op zowel het gebied van 
adressen- als ledenadministratie actief te 
willen zijn en dit werk te willen blijven 
doen. 

Deelgebied LICENTIES 
Beheer van de Afdelings Licentie 
administratie. 
De licentieadministratie voor de afdeling 
Brabant wordt voor het grootste gedeelte, 
zo niet helemaal door Harrie Kuipers 
verzorgd. 

Taakgebied COMPETITIELEIDER 
Dit werkgebied omvat zowel de afdelings
jeugdcompetitie als de afdelingssenioren
competitie. Bij de uitvqering van de taken 
binnen dit werkgebied wordt de ACL 
(afdelingscompetitieleider) bijgestaan door 
een SCL (seniorencompetitieleider), een 
JCL (jeugdcompetitieleider) pll,IS nog een 
achttal commissieleden. Gezamenlijk 
vormen zij de competitiecommissie die 
behalve uitvoerend ook beleidsvoorbe-

." r:eidend bezig is. 
Binnen het werkgebied zijn de ·volgende 
taken te onderkennen: 
1) het opzetten van de competitie 
2) het leiden van de competitie 
3) het leiding geven aan de leden van de 
competitiecommissie 
4) het informeren van derden over zaken 
die de competitie betreffen 

Zonder vorige ACL's te kort te willen doen, 
de ACL is weinig of niet betrokken bij het 
daadwerkelijk opzetten van de competitie, 
zoals · de indeling van de verenigingen. 
Ook de dagelijkse of beter gezegd 
wekelijkse gang van zaken gaan aan de 
ACL voorbij. De SCL, JCL en de 
commissieleden zijn vooral daarmee 
bezig. 
De ACL is vooral bezig met het leiding 
geven aan de competitiecommissie en het 
informeren van derden (onder ander de 
landelijke competitieleiders). De ACL is 
vaak dan ook beleidsmatig" bezig. 



Deelgebied Jeugdlicenties 
Dit werkgebied omvat enkel de lagere 
jeugdlicenties (C en D). De A- en B
licenties worden door de landelijke 
organisatie toegekend. Bij de uitvoering 
van de taken binnen dit werkgebied wordt 
de ACL (afdelingscompetitieleider) bijge
staan door enkele leden van de 
competitiecommissie. 
De jeugdlicenties van de afdeling worden 
(in zijn geheel) door Paul Kil verzorgd. 
Binnen het werkgebied zijn de volgende 
taken te onderkennen: 

AGENDA 

februari 
zo 6 Nat. B meerk 1/8 fin. senioren B 
za 12 Ned.kampioensch. senioren B/C 
zo 13 Kwalificatie Ned.kamp. senioren A 
za 19 4e C jeugdranglijsttoern. jeugd C 

lic./wlp D 
zo 20 3e B jeugdranglijsttoernooi jeugd 
zo 20 1e r.afd.meerkampen C-D jeugd 
zo 20 Nat. bekertoernooi 1 e ronde 

maart 
za 4 Ned.Kampioenschappen senioren 

A lic. Utrecht 
zo 5 Ned.Kamp.ioenschappen senioren 

A lic. Utrecht 
zo 12 nat.jeugdmeerk. 1 /4 fin. jeugd 

A/B-C(st)lic 
zo 19 30e Maaslandtoernooi jeugd + 

senioren OTTC 
zo 19 nat. B meerk. 1 /4 finales senioren 
zo 19 OTC toernooi veteranen Bergen 

op Zoom 
za 25 regionale kampioensch. jeugd 
zo 26 ·regionale kampioensch. senioren 
zo 26 2e A jeugdranglijsttoernooi jeugd 

april 
zo 2 Nat. bekertoernooi 2e ronde 
zo 2 Open Vlijmense 

kampioenschappen 
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1) registreren van de persoonlijke pres
taties. 
De administratie van de afdelings
competities is verregaand geautoma
tiseerd en persoonlijke prestaties worden 
automatisch gerapporteerd 
2) toekennen van de afdelingslicenties 
Ook dit is dacht ik verregaand geauto
matiseerd 
3) landelijke licenties 

Henk Sandkuyl 

PETER MANDERS 
O"VERLEDEN 

~ 
Op 18 januari 2000 is op 55· jarige 
leeftijd Peter Manders overleden. Peter 
was algemene competitieleider (ACL) 
van de afdeling Brabant van juli 1987 
tot januari 1989. Tevens was hij in die 
periode actief als scheidsrechter van 
de NTTB. 
Wij wensen zijn kinderen Maurice, 
Peter en Dorothee veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies. 



VERSLAG BONDSRAADSVERGADERING DD. 11-12-1999 

Op zaterdag 11 december kwam de Bondsraad voor het laatst in de vorige eeuw in Utrecht 
bijeen. 40 stemgerechtigde afgevaardigden van 16 afdelingen (2 afdelingen waren niet 
aanwezig) mochten over de activiteiten van het Hoofdbestuur oordelen, adhesie of kritiek 
leveren en besluiten. 
Het belangrijkste agendapunt waarover besloten moest worden betrof de begroting voor het 
jaar 2000. Al met al een agenda, welke in een vlot tempo afgewerkt zou kunnen worden, zo 
dachten we tenminste ... 

OPENING EN MEDEDELINGEN 
Het openingswoord van voorzitter 
Raymond Gradus leverde o.a. een 
felicitatie op aan het tt-dubbel Heister
Keen dat zich gekwalificeerd had voor de 
Olympische Spelen. Een minuut stilte 
werd in acht genomen voor de overleden 
NTTB-leden waaronder Toon de Rijk. 
Vervolgens kwam de voorzitter met het 
voorstel om Carel Deken te benoemen tot 
erelid van de NTTB. Het hoofdbestuur is 
van mening dat Carel grote verdiensten 
heeft gehad voor de NTTB als speler, 
trainer, coach van het nationale 
damesteam, actief in de vereniging van 
tafeltennistrainers en als lid van het 
Hoofdbestuur gedurende 7 jaar. Uiteraard 
had geen van de bondsraadsleden 
bezwaar tegen dit bestuursvoorstel, 
waarna Carel Deken de vergaderzaal 
mocht betreden en door de Bondsraad 
werd benoemd tot erelid. In het dankwoord 
van Deken werd o.a. waardering uitge
sproken voor het vele vrijwilligerswerk o.a. 
bij de laatst gehouden Wereldkampioen
schappen in Eindhoven. Hij vertelde dat 
het tafeltennisgebeuren in Nederland 
ontstaan is als patronaatssport iets wat 
elders in de wereld niet zo is. Hij pleitte 
voor topsport: niet een beetje topsport, dat 
kan niet, je kunt ook niet een beetje 
zwanger zijn, aldus Deken. 

Bij de mededelingen van de voorzitter 
werd de raad geïnformeerd over enkele 
personeelszaken o.a de contractont
binding met Peter Engel, kwam het 
reorganisatieonderzoek aan de orde, werd 
verteld dat de hoofdredacteur van TTM 
stopt, dat in het voorjaar 2000 de NTTB op 
internet komt, dat over de financiële 
problemen met de afdeling Limburg verder 
gesproken gaat worden en dat het finan
ciële resultaat van de in Eindhoven geor-
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ganiseerde WK naar verwachting op f 0 
zal eindigen. Daarna was het tijd voor de 
koffiepauze. 

VRIJWILLIGERSBELEID 
Vervolgens werd uitvoerig aandacht 
besteed aan het vrijwilligersbeleid. Klaas 
Loeve van het NOC/NSF gaf daar een 
presentatie over. Het hoofdbestuur van de 
NTTB heeft besloten het vrijwilligersbeleid 
hoge prioriteit te geven. Men wil ·tijd en 
middelen vrijmaken voor activiteiten die 
nodig zijn om het vrijwilligersbeleid goed 
van de grond te krijgen. Er komen VIS-kits 
beschikbaar. VIS staat voor Vrijwilligers in 
de sportvereniging. De VIS-kit is een tas 
met allerlei hulpmateriaal d.w.z. 
gereedschap te gebruiken om allerlei 
vragen en wensen mbt het vrijwilligers
werk te kunnen aanpakken. Daarbij te 
denken aan taken en taakomschrijvingen 
die kunnen helpen bij het werven en 
plaatsen van nieuwe vrijwilligers, kopij 
voor het clubblad om leden te informeren 
en te interesseren, promotiemateriaal e.d. 
Binnen het hoofdbestuur, het afdelings
bestuur maar ook bij de verenigingen zou 
een functionaris speciaal belast moeten 
worden met het vrijwilligersbeleid binnen 
zijn/haar organisatie. 
Klaas Loeve gaf nog aan wie de 
vrijwilligers zijn: vrijwilligers zijn alle niet
betaàlde mensen die werkzaam zijn in de 
sportorganisatie, behalve de sp~ers zelf. 
Sportverenigingen zijn vrijwilligersorgani
saties en de vrijwilligers zijn nog steeds de 
kurk waarop verenigingen drijven. 
Derhalve: veel aandacht hiervoor! Tijdens 
de lunch konden de aanwezigen hier 
verder over nadenken. O 



DE BEGROTING 2000 
De begroting 2000 werd gepresenteerd 
met het werkprogramma 2000 van de 
NTTB. Daarin wordt aandacht besteed 
aan de organisatie binnen de NTTB, 
bestuur en beheer, kadervorming en 
sportontwikkeling, het wedstrijdwezen, 
topsport en public relations. Via een goede 
ondersteuning van het verenigingskader 
vanuit het bondsbureau en de afdelingen 
hoopt men het welbevinden van de leden 
binnen de vereniging te vergroten hetgeen 
op termijn moet leiden tot verbetering van 
het ledenbehoud en een versterking van 
de concurrentiepositie van de tafeltennis
vereniging t.o.v. andere vrijetijdsbeste
dingen. Het bondsbureau heeft een breed 
pakket aan producten beschikbaar voor 
verenigingen en onderwijsinstellingen om 
kadervorming en sportontwikkeling te 
stimuleren. De financiële vertaling van het 
werkprogramma is terug te vinden in de 
begroting 2000. Aan lasten en baten is 
f 3.9 miljoen geraamd en daarmee sluit de 
begroting zonder saldo. Van dit bedrag 
gaat 48% naar topsport, 27% naar 
administratie en beheer, 14% naar 
breedtesport, 7% naar PR en topevene
menten en 4% naar wedstrijdwezen. Uit 
de raming van de inkomsten blijkt dat de 
topsport voor een zeer belangrijk deel 
wordt gefinancierd uit subsidies van het 
ministerie van VWS en van NOC/NSF. De 
totale inkomsten ad f 3,9 miljoen bestaan 
voor 48% uit subsidies, 29% uit contri
buties, 14% uit vergoedingen en 9% uit 
sponsoring en advertenties. In de begro
ting is rekening gehouden met reserve
ringen tot een bedrag van f 55.000 t.b.v. 

0- -

Mixed, februari 2000 

' \ 

r 

I 

. - "" - - -
' 1 

vermogensopbouw, reorganisatie en 
verhuiskosten. Helaas bleek ook nu weer 
een verdere afname van het ledental van 
de NTTB. In 1992 telde de bond nog 
43.211 basisleden. Dit aantal nam jaarlijks 
af en voor 2000 zijn nu nog slechts 38.500 
basisleden in de begroting "verwerkt" ... 
een zorgelijke ontwikkeling. 
De vergadering stemde in met deze 
begroting waarin de contributies met 3% -
indexering- werden verhoogd. Nadrukkelijk 
werd gesteld door de bondsraad dat de 
begroting werd aanvaard met dien 
verstande dat bij achterblijvende subsidies 
en sponsorgelden de uitgaven op 
overeenkomstige wijze dienen te worden 
aangepast. 

SLOT 
Na benoeming van een nieuw lid voor de 
reglementscommissie volgde de personele 
invulling van de bondsraadsclusters CTW 
en ABZ. In de cluster (adviesorgaan voor 
de bondsraad} CTW -technisch werk
werd o.a. onze afgevaardigde Nico van 
Erp benoemd. In de Rondvraag werd door 
hem gevraagd om naar een sponsor te 
zoeken voor het Nationale Tafeltennisfeest 
dat vroeger door Malmberg (Taptoe) werd 
gefinancierd. Nu kost de organisatie de 
verenigingen te veel geld, aldus. Nico van 
Erp. 
Het was toch weer na vieren dat de 
afgevaardigden naar huis keerden: 5 
personen gingen richting Brabant. 

Uw verslaggever, 
Hans van der Bruggen, 
Lid Bondsraad afd. Brabant. 
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TAFELTENNIS IS NIET MEER TRENDY 

Wie kent ze niet, die leden die maar 
blijven komen (en dus ook weer gaan!). 
Dan weer wel en dan weer niet. Sinds kort 
- na het eerste regenbuitje zonder enige 
betekenis - hebben wij weer drie van zo'n 
prachtige exemplaren. 
De eerste is nog piep. Twintig lentes en 
een paar jaar terug wilde hij eens wat 
anders. Geef hem eens ongelijk. Fitness 
was toen erg in en dus wilde hij ook onder 
Fitness. Na enkele jaren werd zijn lijf aan 
alle kanten wat breder, niet van de (buik) 
spieren overigens. Wat hardgelopen heeft 
hij ook nog. Uiteindelijk kwam deze 
gezellige, destijds ongemotiveerde jeugd
lid, verbazingwekkend vol enthousiasme 
terug bij zijn oude vertrouwde 
tafeltennisclubje. 
De tweede is een, inmiddels recentelijk, 
vutter. Stoer en trots als een pauw rijdt hij 
rond op zijn ruige motor. Rob de Nijs zou 
er jaloers op worden. Ach, je weet dat 
ouderen zich ook mogen vergissen. Maar 
vijf keer is wel wat veel. Wel lid, geen lid, 
wel lid, geen lid.Het lijkt wel een verliefde 
tiener die vertedert de blaadjes één voor 
één uit een fleurig bloempje trekt. "Ze 
houdt van me, ze houdt niet van me, ze 
houdt van me, .""Zolang tot hij uiteindelijk 
weer bij - ze houdt van me uitkomt - al 
moeten hiervoor twintig bloemetjes 
sneuvelen. Deze man is gewoon is zijn 
tweede jeugd, gun hem die lol. Zoals jullie 
weten, gaat een man van net boven de 

o~ - -
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middelbare leeftijd weer op jeugd lijken; zo 
lekker onvoorspelbaar. Dus het 
veranderen als een blad van een boom 
mag hém dus zeker niet aangerekend 
worden. 
Nummer drie is voor mij een compleet 
raadsel. Ook hij is mede-recordhouder in 
het wel/niet lid zijn/blijven van ons clubke. 
Onze penningmeester heeft als grap 
voorgesteld om de contributie vooruit te 
betalen, voor het geval hij het weer na drie 
weken gezien heeft. Maar nu even 
serieus; Wat bezielt een jonge man met 
enig maatschappelijk aanzien om zo 
wisselvallig op te treden in deze maakbare 
tijd is onbegrijpelijk. "Goals stellen en je 
daarop focussen" is de hedendaagse 
terminologie. Die biedt geen ruimte om 
van de hak op de tak te springen. 
Ik liep hierover te piekeren. Niet dat het zo 
belangrijk was, maar het interesseerde me 
gewoonweg. Gelukkig vond ik het 
antwoord in de krant. 
''Tafeltennis is niet meer trendy" volgens 
het onderzoeksbureau Trendbox, las ik 
met verbazing. Is tafeltennis ooit trendy 
geweest dan? 
En zou ons ledenaantal nu drastisch gaan 
dalen? • 
Ik weet het niet, maar we zullen het 
binnenkort wel merken ... 

Lydia van Oirschot 

~ 

~ -------



BRABANTSE KAMIOENSCHAPPEN MET EEN VLOT VERLOOP 

Het weekeinde van 22 en 23 januari stond 
in het teken van de Brabantse 
kampioenschappen. 
De ttv Breda zorgde onder leiding van Jan 
Burgers ook dit jaar weer voor een 
uitstekende organisatie. De plaats van 
handeling was ook deze keer weer het 
Agpo racketcentrum. Gedurende beide 
dagen werd keurig het tijdschema vast
gehouden, zodat de finales op het gepland 
tijdstip konden worden gehouden. Een 
negatief puntje mag toch wel genoemd 
worden. Aan het spelen van finales zou 
wat meer aandacht moeten krijgen. Aparte 
centre courts en het gebruik van teltafels. 
De 266 senioren (67 dames en 199 heren) 
waren afkomstig van 40 verenigingen. Bij 
de jeugd waren er 389 deelnemers (88 
meisjes en 301 jongens). Deze waren 
afkomstig van 41 verenigingen. Totaal 
namen er 49 verenigingen deel aan deze 
Brabantse kampioenschappen. 31 vere
nigingen namen deel zowel aan het jeugd
als aan het senioren toernooi. 
Een ander negatief puntje moet ook ge
noemd worden. Het wegblijven van 
verschillende deelnemers. In diverse 
gevallen werd door de verenigingen nog 
niet eens de moeite genomen om zich 
tijdig af te melden. Bij de jeugd waren er in 
totaal 38 jongens en meisjes die, al dan 
niet afgemeld, niet aanwezig waren. Bij de 
senioren ontbraken er op de speeldag 23. 

De totale uitslagen lijst ziet er als volgt uit: 

Jongens enkel: 
Junioren B 1 Alex Schellekens (Red Star'58) 

Bij de jeugd ging de Brabantse titel bij de 
jongens junioren B naar Alex Schellekens 
van Red Star'58. In de finale versloeg hij 
Marcel vd Lans (TICV/Herwaarden) met 
21-18, 16-21 en 21-15. Jammer was hier 
dat enkele toppers niet mee konden doen 
omdat spelers die in de kampiöensgroep 
van de jeugdcompetitie uitkomen compe
titieverplichtingen hadden. 
Bij de meisjes ging de titel naar Ineke 
Brankaert (Cosmos/TTVV). Nicole Lauwe
rijssen (Vice Versa'51) kwam er in de 
finale niet aan te pas. Met 21-11 en 21-10 
ging de titel naar Ineke. 
Bij de senioren in de hoogste klasse was 
het een volledige Cosmos/TTVV aange
legenheid. 7 van de 1 O deelnemers waren 
van Cosmos/TTVV. Titelverdediger Stanly 
Verbeek geen potten breken en sneuvelde 
in de halve finale. In deze halve finale 
verloor hij van Martijn van Leur. De finale 
ging nu tussen David Vanvinckenroye en 
Martijn van Leur. Beide van Cosmos 
TTVV. De Belg was met 21-15 en 21-14 
duidelijk te sterk voor Martijn van Leur. 
Bij de dames was de titel voor Ellen Ras. 
Zij versloeg in de finale Beppie de Koning. 
Ook hier een volledige Cosmos/TTVV 
finale. Met 5-21, 23-21 en 21-t3 was de 
titel voor Ellen. 

Nico van Erp (CTW afd. Brabant) 

2 Marcel vd Lans (TTCV/Herwaarden) 21-18,16-21, 21-15 
3-4 

Junioren C 1 
2 
3-4 

Junioren D 1 
2 
3-4 

Kadetten AJB 1 
2 
3-4 

Kadetten C 1 
2 
3-4 

Kadetten D 1 
2 
3-4 

PupillenA/B en 
WelpA 1 

2 
3-4 
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Paul van Daal (Cosmos.fTTVV) I Bart van Meurs {CosmosfTTVV) 
Michel Pijpers {Irene) 
Tim van Hoof (Stiphout) 21-16, 21-16 
Bart Schuurmans (OTTC) /Jos Heyrnans (OTIC) 
Bram Schepens (TTCV/Herwaarden) 
Leon Schepens {Tanaka) 18-21, 21-16, 21-12 
W.van Son (Tios'51) I Dirk Jassen (Waalwijk) 
Jurgen Wens (Vice Versa'51) 
Eric Franken (Hotak'68} 21-17, 21-7 
Job vd Stekker (JCV} I Joost Wijnen {CosmosfTTVV) 
Nicky Wagtmans (Back Hands) 
Marte Sanne {Back Hands} 21-12, 21-11 
Wouter vd Lans {TICV/Herwaarden) I Patrick Koevoets (Back Hands} 
Anton Boenen {Meppers) 
Martijn Huykelom (Luto) 17-21, 21-15, 21-13 
W.Oomen {Back Hands) I L.v.Groossel {Unicum) 

Max Kuipers (Irene) 
Patrick Tijssen {Luto) 21-18, 19-21, 21 -19 
Sander v.Mier {Irene) I Stephan Vastenburg (Hotak'68) 
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Pupillen C 1 
2 
3-4 

Pupillen D 1 
2 
3-4 

Welpen D 1 
2 
3-4 

Meisjes enkel: 
Junioren AJB 1 

2 
3-4 

Junioren C 1 
2 
3-4 

Junioren D 1 
2 
3-4 

Kadetten B/C/D 1 
2 
3-4 

Pupillen AJB 1 
2 
3-4 

Pupillen CID 
WelpenA 1 

2 
3-4 

Jongens dubbel: 
Jeugd 1 

Jeugd 2 

Jeugd 3 

Jeugd 4 

Jeugd 5 

Meisjes dubbel: 
./ Jeugd 1 

Jeugd 2 

Jeugd 3 

Jeugd 4 

Heren enkel: 
AJB 1 

2 
3-4 

c 1 
2 
3-4 

D 1 
2 
3-4 

E 1 
2 
3-4 

F 1 
2 
3-4 

G 1 
2 
3-4 

H 1 
2 
3-4 
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Mertijn Beeftink (Never Despair) 
Luuk Coumans (OTTC) 21-18, 21-15 
Sidney Ooms (CosmosITTW) I Robin Heynis (Flash) 
Pim van Maaswaal (CosmosfîTVV) 
Mark Gijsselhart (Tios'51) 21-13, 23-21 
Tim v.As (Wanzl/Belcrum) I P.v.Maaswaal (CosmosITTW) 
Mark Coumans (OTTC) 
Matthijs vd Hurk (Irene) 21-16, 21-13 
V.Pareisa (CosmosITTW) I M.vd Hurk (Irene) 

Ineke Brankaert (CosmosfîTVV) 
Nicole Lauwerijssen (Vice Versa'51) 21-11, 21-10 
Bianca Roovers (ViceVersa'51) I Marieke Meerbeek (Vice Versa'51) 
Marlijn Migchels (ATTC'77) 
Anne v.Kijsingen (Stiphout) 21-13, 15-21 , 21-10 
Lieke vd Elzen (Best) I Claudia v.Meel (Markiezaat) 
Mareike Heistraten (Markiezaat) 
Annemarie Bruinsma (Flash) 21 -1 8, 18-21, 22-20 
J.d.Bruin (Hotak'68) I Carine v.Horssen (Waalwijk) 
Annelies Goorts (TTCV/Herwaarden) 
Carlijn vd Broek (TTCV/Herwaarden) 21-19, 23-21 
Dorine vd Pelt (Tios'51) I Floor Desmense (Never Despair) 
Sandra Leyten (ViceVersa'51) 
Inge Fonken (Irene) 24-22, 21-9 
Eveline Roymans (Bergeyk) I Wies van Haaren (Taverbo) 

Sandra Timmermans (Irene) 
Monique Posthuma {Red Star'58) 
S.vd Hurk (Irene) I Sandra Timmermans (Irene) 

21 -9, 21 -8 

Chee Hong Hsia (Tanaka) 2 Paul van Daal (CosmosITTW) 
Eric van Opstal (Tanaka) Bart van Meurs (CosmosITTW) 
ReinierTax (Wanzl/Belcrum) 2 LucTuinbeek (CosmosfîTVV) 13-21,21-14, 22-20 
Peter v.lwaarden (Wanzl/Belcrum) Jeroen Christianen (Tanaka) 
Bram Schepens (TTCV/Herwaard.) 2 Werner Gijsselhart (Tios'51) 19-21, 21-9, 21 -15 
Leon Schepens (TTCV/Herwaarden) Dirk Ekelschot (Tios'51) 
Martijn v.Huykelom (Luto) 2 Robin Heynis (Flash) 21-18, 21 -19 
Thijs vd Broek (Luto) Luuk Coumans (OTTC) 
Wessel Damen (Irene) 2 Mark Gijsselhart (Tios'51) 21-19, 22-20 
Mark Coumans (OTTC) Pepijn vd Hoven (Tios'51) 

Suzanne vd Velden (Stiphout) 
Nicole Caris (Stiphout) 
Wies van Haaren (Taverbo) 
Doreth vd Pelt (Tios'51) 
Stefanie Diependaal (Tios'51) 
Renske vd louw (Tios'51) 
Isabelle Habes (Irene) 
Sandra Timmermans(lrene) 

2 Marieke Meerbeek (Vice Versa'51) 17-21, 21-17, 21-13 
Nicole Lauwerijssen (Vice Versa'51) 

2 Carlijn vd Broek (TTCV/Herwaard.) 21-14, 21 -1 7 
Annelies Goorts (TTCV/Herwaarden) 

2 Irene Barten (Tanaka) 14-21, 21-1 7, 21-13 
Kim Heimans (Tanaka) 

2 Kim de Groot (Taverbo) 21-13, 21-15 
Marjolein v.Meel (TCS) 

Davy Vanvinckenroye (CosmosITTW) 
Martijn van Leur (CosmosITTW) 21-15, 21-14 
Thomislav Santic (CosmosITTW) I Stanly Verbeek (CosmosfîTW) 
Joost Schoenmakers (Hotak'68) 
Jacco Schoone (Hotak'68) 21-19, 22-20 
Bart Verleg (CosmosITTW) I Ronald Minkman {TCS) 
Coen vd Hout (Red Star'58) 
Richard Monsieurs (Back Hands) 23-21, 21-11 
R.Clijsen (Tios'51) / Peter Scholtes (Red Star'58) 
Gijs Wasser (Stiphout) 
Rob vd Heyden (OTTC) 21-17, 20-22, 21-19 
Willem Bakx (CosmosfîTVV) I Sybrand vd Vall (Never Despair) 
Jeroen de Heide (Roosendaal) 
Francois de Leeuwe (Een en Twintig) . 21-18, 21-13 
Marcel Dreef (Tios'51) I M.Jonkers (Red Star'58) 
Marco Hermans (Back Hands) 
Eric Minkman (TCS) 21-16, 21 -1 7 
Peter v.Brakel (Never Down) I Taco Sijbertsma (Vice Versa'51) 
Mario Marijnissen (Witac'89) 
Henk v.Hoorn (Vice Versa'64) 21-18, 21-14 
Patrick v.Vreeswijk (Tanaka) I Bruno Bennink (Tanaka) 
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Dames enkel: 
AJB 1 Ellen Ras (Cosmos!TTW) 

2 Beppie Koning (Cosmos/TTVV) 5-21, 23-21, 21-13 
3-4 

c 1 
Selma Paetzel (Never Despair) I Martine Geertse (Vice Versa'51) 
Marieke Meerbeek (Vice Versa'51) 

2 Marlies vd Broek (TTCV/Herwaarden) 21-19, 15-21, 22-20 
3-4 

D 1 
Marja Neynens (Budilia) I Kim Clijssen (Tios'51) 
Jenny v.Zutphen (Een en Twintig) 

2 Joline v.Sorge (Tios'51) 21-15, 21-18 
3-4 Misja Elshof (A TTC'77) I Sonja Farla (Vice Versa'51) 

E 1 Lisette v.Gelderen (Back Hands) 
2 Linda Wilms (Tios'51) 21-16, 21-12 
3-4 

F 1 
Margot Eypelaar (Tanaka) I Maroesjka Pruissen (Tanaka) 
Angela vd Smissen (Back Hands) 

2 L.vd Meer (Wanzl/Belcrurn) 21-17, 23-21 
3-4 

Heren dubbel: 
AJB 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

Dames dubbel: 
AJB 

c 

D/E/F 

Verenigingsprijs: 

Lian Poppe (Pinpongers) I Cindy Struys (Back Hands) 

Davy Vanvinckenroye(Cosm/TTW) 2 Rob Verschueren (Tanaka) 
Martijn vd Leur (Cosrnos/TTW) 
Dick Jeras (Hotak'68) 
Jacco schoone (Hotak'68) 
Pim Kuypers (Never Despair) 
Bram v.Veldhoven (Never Despair) 
Jeroen de Heide (Roosendaal) 
Edwin Rernijn (Roosendaal) 
Martijn Vos (OTTC) 
Stijn Kuypers (OTTC) 
Kees Jan Heeren (Back Hands) 
Marco Hermans (Back Hands) 
Bruno Bennik (Tanaka) 
Patrick v.Vreeswijk (Tanaka) 

Ellen Ras (Cosmos/TTW) 
Beppie Koning (Cosmos/TTW) 
Yvonne Derksen (Stiphout) 
Danielle Geubbels (Stiphout) 
Rian Lukassen (Stiphout) 
Mieke Vincentie (Stiphout) 

Patrick v.Moll (Valkenswaard) 
2 Richard Monsieurs (Back Hands) 

Ries vd Steen (Budilia) 
2 Coen vh Hout (Red Star'58) 

Peter Scholtes (Red Star'58) 
2 Sybrand vd Vall (Never Despair) 

Richard Heil (Never Despair) 
2 Diederieck Heeren (Back Hands) 

Gerrie Jaspers (Back Hands) 
2 Marcel Pels (Never Despair) 

Wouter Smits (Never Despair) 
2 Cees Malipaard (Witac'89) 

Mario Marijnissen (Witac'89) 

2 Gerda Nieten (Stiphout) 
Sasja Beek (Stiphout 

2 Misja Elshof (ATTC'77) 
Patricia Suer (JCV) 

2 lrmgard Brust (Wanzl/Belcrum) 
Hanneke vd Horst (OTTC) 

21-15, 21-17 

21-16, 22-20 

12-21, 21-18, 21-18 

21-15, 13-21, 21-17 

11-21 , 21-16, 21-15 

13-21, 21-16, 21-11 

21-19, 21-15 

21-12, 21-15 

21-18, 21-18 

21 -12, 14-21, 21-15 

Jongens: Tom de Jonge trofee 
Meisjes: Toine v.Otterdijk trofee 
Heren: N.v.Salfischberger trofee 

1 Irene 
1 Vice Versa'51, 
1 Back Hands 

2 TTCV/Herwaarden 
2 Irene 
2 Cosmos/TTW 
2 Cosmos/TTW 

3 OTTC-Back Hands 
3 TTCV/Herwaarden 
3 Hotak,68 

Dames: Cees Hobbelen trofee 

Aantal deelnemende verenigingen: 
Regio W.Brabant 17 ver. 

M.Brabant 8 ver. 
Eindhoven 13 ver 

Regio Den Bosch 11 ver. 
Totaal: 49 ver. 

1 Stiphout 

waarvan 14 met jeugd en 15 met senioren 
waarvan 7 met jeugd en B met senioren 
waarvan 11 met jeugd en 9 met senioren 
waarvan 9 met jeugd en 8 met senioren 

3 Back Hands 

AD VAN DEN HEUVEL: VRIJWILLIGER VAN HET JAAR IN 
LAARBEEK 
In de gemeente Laarbeek, bestaande uit de dorpen Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout 
en Mariahout, wordt elk jaar de sportman, sportvrouw, sportploeg en sportvrijwilliger van 
het jaar gekozen. De sportvrijwilliger van 1999 is geworden: Ad van den Heuvelvan ttv Een 
en Twintig uit Beek en Donk. De gemeente Laarbeek zette hem in het zonnetje omdat hij al 
meer dan 40 jaar deel uit maakt van het bestuur, waarvan de laatste 34 jaar als voorzitter. 
Ad, van harte gefeliciteerd met deze waardering voor het vele werk wat je voor 
tafeltennissend Beek en Donk hebt verricht. 
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DE DOCHTER VAN FREUD 

Er is een tijd geweest dat Sigmund Freud 
moeite had om de kost te verdienen. In die 
periode stond het Oostenrijks-Hongaarse 
leger aan de rand van de afgrond van de 
Eerste Wereldoorlog. De manschappen 
van de dubbelmonarchie werden 
gemobiliseerd om veldoefeningen te 
houden. Dat was in het centrum van 
Wenen goed te merken. In de omgeving 
van Stefansdom en Prater wemelde het 
van vrouwen die niets om handen 
hadden ... 
Freud liet zijn dochter Anna visitekaartjes 
uitdelen aan de flanerende dames. Anna 
ging vaak naar een Konditorei waar men 
zich te goed deed aan Wiener Mélange en 
Sachertorte. Dit etablissement bleek 
uitstekend jachtterrein voor het uitbreiden 
van haar vader's praktijk. De eigenaar van 
het koffiehuis had onbekend amusement 
uit Engeland geïmporteerd: pingpong
tafels. Fabrikant John Jaques leverde er 
zelfs een instructeur uit Londen bij. Deze 
had tot taak om het publiek bij te staan in 
het nieuwe tijdverdrijf. Snel bleken de 
knappe buitenlander en het pingpong bij 
de Weense schonen erg in de smaak te 
vallen. Sigmund en Anna sloten een deal 
met de Jaques-werknemer. Dames die 
neurotische trekken vertoonden als het 
met tafeltennis niet wilde vlotten, 
belandden op de beroemde divan. De 
Engelsman zei dat je na behandeling beter 

REGIO VERGADERINGEN 

Begin januari werden de traditionele 
regiovergaderingen gehouden. Kort een 
paar punten die daar besproken werden. 
In Aarle-Rixtel werd Arthur Janssen nog 
met een presentje vereerd. Hij verliet in 
mei het afdelingsbestuur vanwege werk en 
gezondheid, maar kon toen niet op de 
algemene ledenvergadering aanwezig zijn. 
Vandaar dat hij nu alsnog persoonlijk werd 
bedankt voor het werk wat hij voor de 
afdeling gedaan heeft. 
Door het afdelingsbestuur werden een 
aantal meningspeilingen gedaan. De 
antwoorden van de meerderheid: 
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pingpongde, Anna regelde de afspraak en 
de oude Sigmund deed therapeutische 
experimenten en ontdekte het proces van 
seksuele sublimering. 
Meer dan twintig jaar bleef Anna de 
vertrouwelinge van haar vader, ook nadat 
hij de goddelijke kus van het succes had 
ontvangen. Zij verzorgde hem, zij 
schermde hem af en zij gaf de doorslag bij 
het besluit om Wenen in 1938 te verlaten. 
De Anschluss met Hitler-Duitsland dreigde 
en de hele familie verhuisde naar Londen. 
Binnen een jaar overleed de grondlegger 
van de psychoanalyse daar. 
Anna bleef ongehuwd en werkte op een 
centrum voor moeilijk opvoedbare 
kinderen in Hampstead. In 1948 was het 
instituut op zoek naar een gymnastiek
leraar. In één oogopslag herkende Anna 
een der sollicitanten: de man die in 1914 
in Wenen bij de Jaques-tafels werkte. Hij 
werd aangenomen. 
Anna Freud overleed in oktober 1982. 
Vast staat dat zij om diverse redenen en 
tot op hoge leeftijd gefascineerd bleef door 
tafeltennis. Af en toe duikt er iets op uit de 
nalatenschap van de jongste dochter van 
Freud. Zoals een kattebelletje waarin 
eenmaal van "my Vienna pingpong-friend" 
sprake is. Op veilingen betalen mensen 
hiervoor duizenden guldens. 

Ton Mantoua 

- beslissingswedstrijden moeten blijven 
- de invallersbepalingen moeten zo blijven 
- dè games tot 11 bij de bekercompetitie 
blijven gehandhaafd t.. 
Verder deelde Nico van Erp mee dat er 
een kans bestaat dat de Regionale 
Kampioenschappen naar december 
verplaatst worden en dan gaan dienen als 
kwalificatie voor de Brabantse 
Kampioenschappen. De plannen worden 
nog nader uitgewerkt. 
De redactie van Mixed was blij met de 
positieve reacties op de afgelopen Mixed. 
Bedankt! 



BACKHANDS TOERNOOI 

Het toernooi werd door ttv The Back Hands voor de 33e keer georganiseerd. Het aantal 
inschrijvingen was gelukkig weer wat hoger dan vorig jaar. Het toernooi verliep _goed op tijd 
en was om zeven uur afgelopen. De ter ere van Toon 
de Rijk ingestelde wisseltrofee werd gewonnen door de Verenigingsprijs senioren 

1 . The Back-Hands 34,Spunten 
25,0punten 
18,0 punten 

organiserende vereniging The Back Hands. 

Jan Maas 

De winnaars: 

2. Het Markiezaat 
3. TCS 
Verenigingsprijs jeugd 
1 . Dordrecht 
2. Vice Versa '51 
3. VTV 

28,0 punten 
25,0punten 
21,Spunten 

Heren enkel C B. Roovers (Vice Versa '51) Jongens dubbel 
A/B E. Wouts (TCS) 
C M. van Werkhoven (VTV) 
D J. Horst (Het Markiezaat) 

D N. Nieuwlaat (Het Markiezaat) 
E L. van Gelderen (Back Hands) 
F S. Vos (Luveto) 

Jun T. Gimbrere/S. Wens 
(BelcrumNice Versa '51) 

Kad N. Wagtmans IJ. Koevoets 
(Back Hands) E S. Lauvverijssen (The Back Hands) 

F J. de Heide (Roosendaal) 
S1 A. Quak (Vice Versa '51) 
S2 M. Deijl (VTV) Pup R. de Man/ J. v.d. Wal 
Dames dubbel G M. Hermans (The Back Hands) 

H L. Kalle (Het Markiezaat) 
S1 E. Wouts (TCS) 

BIC A. Quak I B. Roovers (Vice 
(Dordrecht) 

Meisjes enkel 
Versa '51) 

S2 R. Clyssen (Tios '51) 
S3 Q. Daas (Het Markiezaat) 
Heren dubbel 

D/E/F C. Janiuk/ M. Deijl (VTV) 
B jun/kad M. Vriens (Markiezaat) 
CID jun M. Daas (Markiezaat) 

Jongens enkel CID kad M. Zwang (Dordrecht) 

A/B/C E. Verhoeven/R. Verschuren 
(Tanaka) 

A/B jun T. Gimbrere (Belcrum) A/B pup S. Leijten (Vice Versa '51) 
C jun F. v.d. Velde (VTV) 0 pup M. van Meel (TCS) 

D M. v Lieshout/P. Boonen (Unicum) 
E R. Giorgi/J. Gerritsen (Back Hands/ 

Smash '70) 

D jun S. Peller (VTV) Jeugd 1 M. Vriens (Markiezaat) 
A/B kad R. Tax (Belcrum) Jeugd 2 S. Leijten (Vice Versa '51) 
C kad N. Wagtmans (Back Hands) Jeugd 314 R. Quak (Vice Versa '51) 

Meisjes dubbel D kad W. Oomen (Back Hands) 
F R. v. GasteUJ. de Heide A/B pup M. Alsemgeest (Dordrecht) Jun/kad M. Vriens/S. Stolk 

(Roosendaal) C/D pup+ D welp J. v.d. Wal (Dordrecht) (Markiezaat) 
G/H Q. Daas/M. Steenbak (Markiezaat) 
Damesenkel 

Jeugd 1 T. Gimbrere (Belcrum) Pup/welp W. van Haaren IL. Bos 
(T averbo/Scansped) Jeugd 2 W . Rorijs (VTV) 

B 1. Huibregtse (Taveres) Jeugd 3 M. Alsemgeest (Dordrecht) 
Jeugd 4 J. v.d. Wal (Dordrecht) 

HANS VAN DER BRUGGEN VOORZITTER REGIO DEN BOSCH 

Tijdens de vergadering van het bestuur 
van de regio Den Bosch van de afdeling 
Brabant op maandag 10 januari j.I. heeft 
Bert van Heerebeek uit Vlijmen afscheid 
genomen als voorzitter. Tot zijn opvolger 
werd ondergetekende, oud-voorzitter van 
Never Despair, benoemd. 
Het regiobestuur vormt de overkoepelende 
organisatie van de 0119eveer 25 
tafeltennisverenigingen in deze omgeving. 
Het regiob.estuur _probeert .de contacten 
tussen de verenigingen binnen de regio te 
bevorderen. Dit __gebeurt o.a. door de 
organisatie van de Regionale 
Bezigheidswedstrjjdeo RBW. de 
welpencompetitie en de regionale 
recreantencompetitie. In een 
eerstvolgende vergadering gaan de 
verenigingen b_ezien_of de organisatie Yan 
een alternatieve jeugdcompetitie in deze 
regio mogeWk en wenselijk is. 
De eerste zorg van het nieuwe bestuur is 
om te komen tot _een_goede organisatie 
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van de Regionale Tafeltennis 
Kampioenschappen. Voorheen werd dit 
toernooi in Vught georganiseerd door ttv 
Jeep, doch dat blijkt dit jaar niet mogelijk. 
In de vergadering op 10 januari is nu 
afgesproken om deze Regionale 
Kampioenschappen toch te organiseren 
en daarbij gebruik te maken van de 
diensten van enkele verenjgin_gen met 
eigen zalen. Spontaan hebben de 
veremg1119en .Smash/Uden, Never 
Despair, Taverbo en De Kruiskamp 
to~_gez~d de mogelijkhede hiertoe 
binnen hun eigen vereniging te 
onderzoeken. Het to.ernooi zal, zo 
mogelijk, in het weekend van 25/26 maart 
a.s. georganiseerd gaan worden. De 
competitie ligt dan stil. 
Op vrijdag 14 januad ..was het bestuur 
present bij de festiviteiten rond het 50-jarig 
jubileum van JCV in Vught. 

Hans van der Bruggen 



VIS-KIT 

Inleiding 
Vrijwilligers In de Sportvereniging (VIS) is 
een programma van NOC*NSF en de 
sportbonden dat verenigingen praktisch 
ondersteunt bij het inzetten van 
vrijwilligers. De NTTB doet mee aan dit 
programma en heeft er een speerpunt van 
gemaakt in de huidige beleidsperiode. Om 
u op de hoogte te houden van de 
mogelijkheden die het programma u biedt, 
geeft de NTTB circa 2 keer per jaar een 
nieuwsbrief uit. Hieronder de inhoud van 
de eerste nieuwsbrief. 
Sportverenigingen - waaronder zeker ook 
de tafeltennisverenigingen, aangezien de 
tafeltennissport geen commerciële tak 
kent - zijn afhankelijk van de inzet van 
vrijwilligers. Er moet voldoende kader 
aanwezig zijn én de vrijwilligers moeten 
over voldoende kennis en kunde 
beschikken. Te vaak zijn er maar weinig 
vrijwilligers in touw die hard moeten 
werken om de club draaiende te houden. 
Deze gouden vrijwilligers verdienen een 
helpende hand. 
De NTIB biedt u die helpende hand! De 
praktische ondersteuning die de NTIB u 
aanbiedt: 
'Il Cursussen verspreid over heel 
Nederland. Iedere cursus bestaat uit twee 
dagdelen waarin werving en behoud van 
vrijwilligers centraal staan. 
'Il Verenigingsondersteuning op maat met 
betrekking tot vrijwilligersbeleid. Samen 
met een consulent pakt u knel-punten op 
het gebied van vrijwilligers-beleid aan. 
'Il NIEUW! De VIS-kit: een koffer met 
praktische hulpmiddelen voor de 
vrijwilligerscoördinator (of -commissie) van 
uw vereniging. 
Voor verdere informatie over de cursussen 
of de vrijwilligersverenigingsondersteuning 
kunt u contact opnemen met het bonds
bureau. 

Wat is de VIS-kit?? 
De VIS-kit is een speciale koffer waarin 
allerlei praktische zaken en informatie zit 
over het vrijwilligerswerk bij een 
sportvereniging. De inhoud van de VIS-kit 
helpt de vrijwilligerscoördinator (of -com-
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missie) van de vereniging bij het ontwik
kelen en uitvoeren van vrijwilligersbeleid. 
In de VIS-kit zitten de volgende materialen 
van NOC*NSF en de NTIB: 
- Een informatiewijzer met daarin de door 
NOC*NSF ontwikkelde VIS-producten 
- Een werkmap met o.a. werkbladen die 
helpen bij het oplossen van probleem
situaties 
- Een diskette met daarop teksten die 
gebruikt kunnen worden om in het 
clubblad aandacht te besteden aan 
vrijwilligersbeleid 
- Een poster "Vrijwilligers dragen de tafel
tennisvereniging" 
- De vrijwilligerskrant 
- Informatie over het opleidingsaanbod van 
de NTIB. . 
- Artikelen uit Tafeltennismagazine over 
vrijwilligersbeleid. 
- Certificaat deelname VIS-kit project 
Circa twee keer per jaar ontvangt u 
actuele aanvullingen voor de koffer en een 
evaluatieformulier voor de voortgangs
rapportage. 

Voor wie is de VIS-kit?? 
De VIS-kit is bedoeld voor een persoon (of 
een commissie) die zich· speciaal 
bezighoudt met het werven, het plaatsen 
en behouden van vrijwilligers. Deze 
vrijwilligerscoördinator (zelf ook een 
vrijwilliger ". ) geeft het vrijwilligerswerk 
handen en voeten. De VIS-kit biedt zowel 
hulp bij het ontwikkelen van vrijwilligers
beleid als bij de uitvoering van de 
beleidsplannen. 

De VIS-kit is gratis! 
Een tafeltennisvereniging die is aange
slotèn bij de NTIB kan de VIS-kit gratis in 
haar bezit krijgen. Het enige wat wordt 
verwacht is dat uw vereniging voldoet aan 
de voorwaarden, die overigens geheel in 
uw eigen voordeel zijn: 
- De vereniging is bereid zich in te zetten 
voor een actief vrijwilligersbeleid binnen 
de organisatie. 
- De vereniging stelt een vrijwilligers
coördinator aan die als aanspreekpunt 
voor de NTIB geldt. 



- De vereniging levert een actieve bijdrage 
aan de ontwikkeling van nieuwe onder
steunende producten op het gebied van 
vrijwilligerswerk in de sportvereniging. Dit 
gebeurt door het invullen van 
evaluatieformulieren door de vrijwilligers
coördinator die door de NTTB zijn 
toegestuurd. 

Hoe komt u in bezit van de vis-kit?? 
Als de (toekomstige) vrijwilligers
coördinator van uw vereniging deelneemt 
aan een cursus vrijwilligers-beleid van de 
NTTB, ontvangt hij/zij de VIS-kit auto
matisch tijdens de cursus-bijeenkomst. 
Geef uw interesse in een cursus aan! Bel 
079-3414811. 
Het kan natuurlijk zo zijn dat uw vereniging 
niet in de gelegenheid is de cursus bij te 
wonen. Onder voorwaarde dat uw 
vereniging een vrijwilligerscoördinator (of 

commissie) heeft aangesteld kunt u ook 
dan in het bezit komen van de VIS-kit. 
Ingesloten treft u een aanvraagformulier. 
Vul dit formulier in en stuur het op naar het 
landelijke bondsbureau van de NTTB. Hier 
vindt de registratie plaats van alle 
deelnemende verenigingen. Na registratie 
ontvangt de vrijwilligerscoördinator van de 
deelnemende vereniging een certificaat en 
de VIS- kit. 

Informatie 
Voor nadere informatie over het VIS
project en om in bezit te komen van een 
VIS-kit, kunt u contact opnemen met: 
NTTB, afdeling Breedtesport 
Postbus 600 
2700 MD Zoetermeer 
Tel. 079-3414811 
fax 079-3424427 

WK-TEAMS: LOTING EN SAMENSTELLING NEDERLANDSE TEAMS 

De bondscoaches Yang Jianhua (heren) 
en Anne Vlieg (dames) hebben i.o.m. de 
topsportcommissie de volgende spelers 
aangewezen voor deelname aan de 
Wereldkampioenschappen voor landen
teams, die van 19 tlm 26 februari a.s. 
plaatsvinden in Kuala Lumpur. Maleisië. 
Heren: Trinko Keen, Danny Heister, Kalun 
Yu, Chen Sung en Jörg de Cock 
Dames: Melisa Muller, Diana Bakker en 
Floor Tebbe. 
Het herenteam komt in dezelfde 
samenstelling aan de start als tijdens de 
succesvol (bronzen medaille) verlopen 
Europese Kampioenschappen 1998. 
Naast de 2 toppers Keen en Heister 
maken de talenten Yu en De Cock hun 
opwachting. De 34-jarige Chen Sung kan 
volgens bondscoach Yang nog steeds een 
belangrijke rol spelen. Het damesteam, 
zonder de internationaal gestopte Gerdie 
Keen, zal in de eerste categorie een 
bescheiden rol moeten aanvaarden. O.a. 
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is de huidige wereldkampioen China de 
tegenstander. 
De Wereldkampioenschappen voor 
landenteams zijn een vervolg op de in 
Eindhoven gehouden WK-individueel. 
Deze splitsing in een team- en individueel 
gedeelte was voorlopig een éénmalige 
gebeurtenis en werd veroorzaakt door de 
oorlog in voormalig Joegoslavië, waar de 
Wereldkampioenschappen in eerste 
instantie zouden plaatsvinden. In 2001 
wordt er weer één WK in zijn geheel 
(individueel en landenteams) .._ georga-
niseerd, in Japan. · 
Loting Nederlandse teams in de 1° 
categorie (24 beste landen verdeeld over 
4 groepen van 6 landen): 
Herenteam 
Frankrijk 
Zweden 
Rusland 
Slowakije 
Taiwan 

Damesteam 
China 
Taiwan 
Wit-Rusland 
Zweden 
Litouwen 



HEISTER EN KEEN GENOMINEERD VOOR OLYMPISCHE SPELEN 

NOC*NSF heeft Danny Heister en Trinko 
Keen genomineerd voor de Olympische 
Spelen van 2000 te Sydney. De nominatie 
geldt voor beide spelers in het enkelspel 
en gezamenlijk in het dubbel. De 
Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) had 
Keen en Heister voorgedragen n.a.v. hun 
kwalificatie tijdens het Europese 
Olympische kwalificatietoernooi enkelspel 
te Patras, Griekenland. Eerder hadden 
Heister en Keen in het dubbelspel en 
Trinko Keen in het enkelspel al voldaan 
aan de normen van NOC*NSF. O.a. won 
het dubbel Keen/Heister de Open Engelse 
'99 en tijdens diverse andere Pro Tour 

evenementen werd de kwartfinale bereikt. 
Trinko Keen bereikte ook tijdens de Open 
Engelse '99 de kwartfinale in het 
enkelspel. Danny Heister is voor het 
enkelspel genomineerd op basis van de 
eerder gemaakte afspraak tussen de 
NTTB en NOC*NSF dat bij kwalificatie 
voor het dubbelspel tevens de nominatie 
voor het enkel wordt toegekend. 
Beide spelers moeten alleen nog 
vormbehoud tonen om definitief naar 
Sydney te kunnen afreizen. Hiervoor is 
een plaats bij de beste 32 op de 
geschoonde (max. 3 spelers per land) juni
wereldranglijst vereist. 

UITSLAGEN VIA E-MAIL PER 12 FEBRUARI MOGELIJK 

M.i.v. 12 februari gaat het tot de mogelijkheid behoren de uitslagen via E-mail doet te sturen. 
De verenigingen die deze mogelijkheid hebben, hoeven dan de uitslagen niet meer door te 
bellen. 
Wel is er een andere verdeling gemaakt naar wie u moet bellen of uw E-mail bericht moet 
versturen. 
Voor E-mail is er één adres. Alle Brabantse verenigingen die niet de beschikking hebben 
over een E-mail adres maar nog via de telefoon de uitslagen moeten doorbellen moeten dit 
doen naar: P.Rombouts. 
Het bellen naar Leon van Esch komt dan ook per 12 februari te vervallen. 

/; 
(c 

Via E-mail uitslagen doorgeven: 
M.i.v. 12 februari verstuurt u uw uitslagen via E-mail naar: 
l.v.esch@wanadoo.nl · 
Dit kunt u doen tot zondag 11.00 uur 

Via de telefoon uitslagen doorgeven: 
M.i.v. 12 februari bellen alle Brabantse verenigingen, zonder E-mail mogelijkheid, hun 
uitslagen door naar: 
P.Rombouts, telefoonnummer: 073-6560190 
Dit kunt u doen: zaterdag tussen 22.00 en 23.00 uur 

zondag tussen 10.00 en 11.00 uur 

Namens het afdelings bestuur: 
Nico van Erp 
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UIT DE CLUBBLADEN 

Het is moeilijk om nieuwe activiteiten te 
organiseren. Alles is al een keer gedaan, 
of toch niet? Bij ttv Deurne zijn 17 
personen naar Duisburg geweest om op 
de altijd gezellige kerstmarkt inkopen te 
doen. In groepjes werden de winkels 
afgestruind en in de kraampjes die over de 
hele winkelstraat verspreid stonden werd 
glühwein gedronken. Het was voor de 
deelnemers een vermoeide maar gezellige 
dag en iedereen kwam met aankopen 
terug in Deurne. 

TTV Flash uit Eindhoven heeft een nieuwe 
voorzitter. Het is de 69-jarige Raymond 
Maessen. Hij volgt Fred Lauwers op die 
duidelijk had aangegeven dat hij deze 
functie slechts zeer tijdelijk wenste te 
bekleden. 

OTTC in Oss kende een ongekende 
toeloop van leden. In één maand tijd 
kwamen er 17 nieuwe en daarvan werden 
er maar liefst 8 lid via de schoolsport. 
Misschien iets voor andere verenigingen. 

Schuttingtaal. Wie heeft er geen hekel 
aan? Bij Van Herwaarden/TTCV in Veghel 
is schuttingtaal welkom, als het maar geen 
echte schuttingtaal is. Schuttingtaal is 
namelijk de nieuwe naam van een rubriek 
in lntergame, het clubblad van de 
Veghelse vereniging. In de kantine komt 
een groot stuk papier te hangen, de 
schutting, waar iedereen op mag schrijven 
wat hij of zij kwijt wil. Pittige kritiek is 
toegestaan, maar bij persoonlijke 
beledigingen grijpt de redactie in. Het 
resultäat wordt gepubliceerd in lntergame. 
Ik ben benieuwd naar de volgende editie 
van dat blad. 

Piet van den Boogaart is door het bestuur 
van ttv De Meppers benoemd tot erelid. 
De wedstrijdsecretaris van de vereniging 
uit Heeze, die onlangs het 45 jarig bestaan 
vierde, is al 40 jaar actief voor zijn club. 
Trainer, organisator van Heeze Ontmoet 
Heeze, coach, materiaalman, enz. En ook 
speelt Piet nog steeds in het eerste team 
in de 2° klasse. Piet, van harte 
gefeliciteerd met je erelidmaatschap. 

Wanzl/Belcrum uit Breda heeft 
meegedaan aan het GALMproject. Tijdens 
het programma van het Groninger Actief 
Leven Model (GALM) maken de 
deelnemers (vijftig plussers) kennis met 
diverse sportverenigingen uit Breda. De 
sportverenigingen geven gastlessen en 
ook bij Wanzl/Belcrum zijn ze hartelijk 
ontvangen. Ze zijn ook uitgenodigd om 
een introductiecursus mee te maken. 

De evenementencommissie VONK van 
Tios '51 heeft een prachtige Tics-kalender 
gemaakt. Voor slechts 10 gulden kon men 
in het bezit komen van deze unieke 
kalender. 

Cosmos/TTVV in Veldhoven bestaat in 
november 25 jaar. Uiteraard is men al druk 
bezig met de voorbereidingen voor het 
jubileumfeest en Wim Meyvis en Jos Ras 
zijn bezig met een jubileumboek. Mensen 
die nog interessant materiaal of foto's 
hebben, de samenstellers zijn er blij mee. 

Tanaka uit Etten-Leur is verhuisd. De 
accommodatie aan de Concordialaan is 
verruild voor een droom home aan de van 
Genkstraat. Op 2 januari was er de 
opening voor de eigen leden en op 29 
januari konden alle overige 
belangstellenden de officiële opening 
meemaken. Het is een schitterende 
accommodatie geworden, waarmee het 
aanzien van de vereniging is vergroot. 
Voorzitter Rob Rits hoopt ook op een 
ledenwerfeffect van de nieuwe ruimte. 

Bij ttv De Bron in Handel was het 
handicaptoernooi weer een groot succes. 
Elke tafel had zijn eigen tik. Tafel 1 was 
zeer klein, bij tafel 2 lagen rare batjes (met 
gat erin), bij tafel 3 lag een piePklein batje 
en een groot bat, bij tafel 4 stonden de 
helften wel erg ver uit elkaar en bij tafel 5 
was het net een halve meter hoog. En de 
winnaar was een out-sider, zodat het 
toernooi zeer verrassend genoemd kan 
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Budilia uit Budel heeft met vandalisme te 
maken gehad. De kledingcontainer werd 
door vandalen in de fik gestoken. De 
brandweer moest er aan te pas komen om 
de zaak te blussen. 
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TTV Waalwijk heeft in De Clubgalm vast 
aangekondigd dat ze op de komende 
Algemene Ledenvergadering de contribu
tieheffing wil veranderen. Gedacht wordt 
aan een eenvoudiger structuur. Wedden 
dat het op de jaarvergadering druk wordt? 

:: 


