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49e jaargang, nummer 2, april 2000 

VAN DE REDACTIE 
In de eerste maanden van 2000 heeft een clubje van 7 verenigingsbestuurders zich bezig 
gehouden met de bestuursproblemen in de afdeling Brabant. In deze Mixed leest u hun 
rapport welke ze ook reeds aan het afdelingsbestuur hebben aangeboden. Op de 
afdelingsledenvergadering zal daar nog verder op worden ingegaan. Op die vergadering zal 
er ook gesproken worden over de fusie met de afdeling Zeeland die aanstaande is. Ook hier 
kunt u in deze Mixed over lezen. Verder een verhaal over het 50-jarige J.C.V. uit Vught, de 
column van Ton Mantoua, een verslag van het Maaslandteamtoernooi, iets over de 
internetpagina van de afdeling Brabant en de rubriek Uit de clubbladen. De redactie ontvangt 
steeds meer clubbladen, maar heeft geen enkel bezwaar tegen nog meer exemplaren. Geef 
het adres van de Mixed redactie aub door aan uw clubbladredactie. 
Veel plezier bij het lezen van deze Mixed. 

Johan Heurter 
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SUCCESVOL VERLOOP 30e MAASLANDTAFELTENNISTOERNOO/ 

Het door de Osse tafeltennisvereniging 
one georganiseerde 30e Maasland 
tafeltennis team toernooi is ook dit jaar 
weer een succes geworden. Ook dit jaar 
was het aantal inschrijvingen weer 
overweldigend. Een 25 tal teams moesten 
ook dit jaar weer afgezegd worden. Dit 
omdat het toernooi reeds op de 
sluitingsdatum van inschrijving volgeboekt 
was. Het organiserende one kon op de 
63 tafels die opgesteld stonden in de 
gecombineerde sporthallen De Ruivert en 
Mondriaan niet meer dan 177 teams (78 
jeugd en 99 senioren) accepteren. Tot de 
deelnemers behoren steeds een aantal 
verenigingen die elk jaar de weg naar Oss 
weten te vinden. Verenigingen als 
Zevenaar (14 teams), Relax Didam (14 
teams), Unicum Geldrop (12 teams) en 
Bad/Oni wijchen (11 teams) zijn wel de 
verenigingen die elk jaar met een grote 
deelnamen in Oss aanwezig zijn . Dus het 
mag duidelijk zijn dat de organisatoren 
vooraf al positief gestemd waren. 
Vele positieven reacties mocht het 
organiserende OTTe dan ontvangen van 
diverse deelnemers. 
Vele deelnemers hebben dan ook weer 
het volgende Maaslandtoernooi 18 maart 
in hun agenda opgenomen. 
Tevens was de organisatie te spreken 
over het geringe aantal taems wat niet 
kwam opdagen. 
Slechts 2 een 3 tal teams meldden zich zo 
laat af dat voor de organisatie niet meer 

De uitslagen van het 30e Maaslandtoernooi zijn: 
Jeugd 1 
1 Bad Oni G.v.Munster-1.Hermens 3-2 
2 IVS/Cevelum R.vd Berg-S.Timotejevic 
Jeugd 2 
1 VTV 
2 Zevenaar 
Jeugd 3 
1 one 
2 Elsloo'72 
Jeugd 4 
1 Bad Oni 
2 Bad Oni 
Jeugd 5 
1 Seta 
2 Relax 

Mixed, april 2000 

F.vd Verde-P.v.Someren 
W.Westerop-1.Verlangen 

3-1 

L.Coumans-B op 't Hoog(JCV) 3-1 
Th.Sassen-B.Vos 

J. Grisel-M .Janssen 3-1 
F. Komarnicki-J.Willems 

M.Verstegen-B.Verstegen 3-1 
L. Gieling-R. Hansen 
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n:iogelijk was voor vervanging een keuze 
te maken uit de teams die niet 
geaccepteerd konden worden. 
Wel werd het organiserende one op de 
toernooidag nog geconfronteerd met de 
situatie dat het gebouw van de bejaarden 
soos Don Bosco tot aan de grond 
afbranden. Het clubgebouw van OTTe ligt 
op een kleine 25 meter afstand van deze 
bejaardensoos, maar het OTTe gebouw 
bleef geheel vrij van brandschade. Wel 
was het oTTe gebouw afgesloten van gas, 
water en electra. Dit voorval was een 
extra belasting voor de organisatoren. 
Voor het organiserende one waren er 
ook nog enkele resultaten geboekt. In de 
senioren 1 werd het combinatie team 
OTTe/JeV van William euijpers en Jos 
Hendriks 2e. Bergeyk was in het 
onderlinge treffen te sterk voor het 
combinatie team. 
Bij de jeugd wist ook weer een combinatie 
team van OTTe/JeV goed te presteren. 
Luuk eoumans en Boudewijn op 't Hoog 
(JeV) wisten zelfs de 1e plaats te behalen. 
In een spannende finale versloegen zij 
Elsloo'72 met 3-2. 
Halve finale plaatsen waren er nog voor 
het team Stijn Kuijpers en Martijn Vos in 
de senioren 4 klasse. Na een voorsprong 
van 2-0 verloren zij deze halve finale nog 
met 3-2. In de jeugd 2 klasse werden 
Dave van Toor en Jos Heymans met 3-2 
verslagen door VTV Nieuwengein. 

Senioren 1 
1 Bergeyk 
20TTC 
Senior en 2 
1 TVO 
2VTV 
Senioren 3 
1 Roosendaal 
2 Oni 
Senioren 4 
1 TTC 
2 Zevenaar 
Senioren 5 
1 Elsoo'72 
2 Docos 

Nico van Erp 

M.Bottram-K.Sengers 3-2 
W.Cuijpeers-J.Hendriks (JCV) 

R.v.Zanten-S.Livius 3-0 
N.d.Goede-M.Woe 

J.vd heijde-E.Remijn 3-2 
E.Gagliardi-J.Janssen 

N.Nelissen-E.Driessen 3-0 
E.Verhoeven-R.Knotter 

R.Hendriks-B.Slothouwer 3-2 
H.Kreder-C.Taams 



J.C. V. VIERDE HET GOUDEN JUBILEUM 

Begin dit jaar vierde de Vugtse vereniging 
J.C.V. het 50-jarig bestaan. Tijdens de 
druk bezochte receptie werd Albert 
Buiteman door de wethouder sport, mevr. 
M.J. Schlaman-Seijger, onderscheiden 
met de sportpenning van de gemeente 
Vught. De heer Buiteman, het enige lid 
van J.C.V. dat 50 jaar onafgebroken aan 
de vereniging is verbonden, kreeg deze 
onderscheiding voor zijn vele verdiensten 
in het belang van de club. "Deze 
onderscheiding vormde het absolute 
hoogtepunt van een in vele opzichten 
geslaagde jubileumviering", aldus de 
enthousiaste J.C.V. voorzitter Guus van 
Woesik, die Buiteman later ook nog de 
gouden speld van de vereniging opspelde. 

Historie 
In 1950 besloten kapelaan P. Moeskops 
en huisarts F. van Spaandonk dat er 
opvang diende te komen voor de jeugd. Zij 
kwamen met het idee om de diverse 
clubjes zoals verkenners, kabouters, 
tafeltennis, koor, handenarbeid, voetbal en 
gidsen onder te brengen in een 
overkoepelende organisatie. Dat werd de 
Jeugd Centrale Vught. De heer Buiteman 
werd op 7 januari 1950 lid van de afdeling 
tafeltennis. Op 1 september 1954 was hij 
een van de initiatiefnemers tot de 
oprichting van de lnterparochiële 
Tafeltenniscompetitie IPTTC. Van 1955 tot 
1966 was hij leider van de afdeling 
tafeltennis jongens. Daarnaast maakte hij 
van 1962 tot 1973 deel uit van het bestuur. 
Bovendien begeleidde hij in de loop der 
jaren diverse jeugdteams en had zitting in 
talrijke ·commissies, zoals het comité dat 
de viering van het 50-jarig jubileum 
voorbereidde. 
Tot 1982 heeft de tafeltennisafdeling van 
J.C.V. deel uitgemaakt van de Stichting. In 

dat jaar bestond de mogelijkheid om de 
zaal, waar al sinds 1956 in werd gespeeld, 
te kopen~ Voor de verbouwing moesten 
financiële verplichtingen worden 
aangegaan en dat kon alleen als 
zelfstandige vereniging. 

JCV in 2000 
In de 50 jaar van het bestaan van J.C.V. 
heeft er altijd een zeer goede mix bestaan 
tussen het bedrijven van topsport, sport, 
recreatieve sportbeoefening en 
ontspanning. Momenteel spelen er 7 
teams op landelijk niveau, hetgeen 
aanduidt dat er nog altijd serieus sport 
bedreven wordt. Maar ook de ontspanning 
is een belangrijk onderdeel van J.C.V.: 
jeugdweekends, nachtelijke tochten, 
culinaire festiviteiten, midlenteweken, 
kaartavonden, dartavonden, etc. 
Volgens voorzitter Guus van Woesik is 
J.C.V. erin geslaagd zich aan te passen 
aan de veranderingen in de 
samenleving:"Meer dan vroeger maken 
mensen eigen keuzes en nemen zij 
wellicht vaker dan vroeger hun eigen 
verantwoordelijkheid. Vooral jongeren, en 
J.C.V. is nu eenmaal van oorsprong een 
jeugdvereniging, is de samenleving er niet 
overzichtelijker op geworden. Onder 
jongeren zijn veel positieve ontwikkelingen 
zichtbaar. Onze club is erin geslaagd om, 
weliswaar op een andere manier dan 50 
jaar geleden, jongeren aan zich te binden 
en zo iets voor hen te betekenen. We 
kunnen trots zijn op het verleden, maar 
ook vol vertrouwen de toekomst tegemoet 
zien." 

De Mixedredactie wenst J.C.V. nog een 
lange toekomst. 

Johan Heurter 

----··~ 
Vtl1t ltdrÇe_/ -' r;o 
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VERSLAG REG/OVERGADERINGEN 

Regiovergadering te St. Michielsgestel d.d. 10.01.2000 
Aanwezig van het AB: Pieter Brooijmans, Nico van Erp, Ria Elshof. 
Vertegenwoordigers van 24 verenigingen ,_ 
Competitiecommissie: Marianne Wagemakers, Els Damen. 
Technische commissie: Jo Kuys 
Regiobestuur 
Bondsraadslid: Hans v.d. Bruggen 

Regiovergadering te Oudenbosch d.d. 11 .01.2000 
Aanwezig van het AB: Pieter Brooijmans, Chris van Dijk, Nico van Erp, Ria Elshof, Arno van 
Esch 
Vertegenwoordigers van 17 verenigingen 
Competitiecommissie: Thorn de Jonge, Paul Kil 
Technische commissie: Stan Wens 
Regiobestuur 

Regiovergadering te Aarle-Rixtel d.d. 06.01.1999 
Aanwezig van het AB: Pieter Brooijmans, Chris van Dijk, Nico van Erp. 
Vertegenwoordigers van 20 verenigingen 
Competitiecommissie: Henk Guppen, Linda van Esch 
CTW: Harry Kuijpers 

1. Opening. 
Pieter opent de vergadering. Hij heet iedereen van harte welkom en wenst ieder een gezond 
en sportief 2000. De regio-vergaderingen hebben een meer informeel karakter waar allerlei 
zaken aan de orde kunnen komen. Vandaar ook de vaststelling van de agenda en de 
mogelijkheid om extra bespreekpunten op te geven. Er worden echter geen extra punten aan 
de agenda toegevoegd. 
Toon de Rijk is overleden. dit is een groot verlies voor The Back Hands en de 
competitiecommissie. 
Het aantal afdelingen zal teruggebracht worden van 18 naar 8. Alleen organisatorisch zal dit 
merkbaar zijn. 
Het ledental is weer minder geworden. Januari 1999 4728 leden, januari 2000 4500 leden. 
Pieter wijst de verenigingen erop toch vooral gebruik te maken van folders en 
informatiemateriaal die door het bondsbureau worden aangeleverd. 
Het Jong Kader heeft een zomeractiviteit georganiseerd. Komende zomer wordt dit 
uitgebreid. 

2. Mededelingen. 
Afmeldingen: Regio Den Bosch: Chris van Dijk (AB). 

Regio Eindhoven: Ria Elshof (AB), Taveres. 
Commissie technisch werk houdt een bijeenkomst op 28 januari. De traine~ van de 
verenigingen hebben een uitnodiging ontvangen. 
29 januari start er een trainer-A cursus te Nijmegen. 
Mixed. Goede informatie. Pluim voor de redactie . Pieter roept de verenigingen op copy te 
sturen. 

In de regio Eindhoven wordt Arthur Janssen bedankt voor zijn bijdrage aan de afdelingen het 
afdelingsbesturen krijgt een presentje. Aan Patricia wordt een bloemetje overhandigd. 
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3. Ingekomen stukken. 
Regio West-Brabant heeft een brief verzonden naar de verenigingen in West-Brabant, zij 
komen alleen nog bij elkaar als de verenigingen daarom vragen. Spijtige ontwikkeling. 

4.Mededelingen vanuit de landelijke bond. , 
Het streven is om per 1 januari 2002 te fuseren met de afdeling Zeeland. Verenigingen zullen 
op de hoogte worden gehouden. 
Het voorstel contributiewijziging is afgestemd op de Bondsraad. 
Carel Oeken is benoemd tot erelid. In zijn toespraak gaf hij een compliment aan de 
vrijwilligers van het EK/WK. 
Huisvesting bondsbureau samen met andere bonden niet doorgegaan. 
Ton Willems (Stiphout) spreekt zijn zorg uit over de belasting van kader. Zowel AB als 
verenigingen hebben moeite om eigen boontjes te doppen. Wat als er nog taken bijkomen. 

5. Evaluatie bespreking 16 december 1999. 
Tijdens deze vergadering is er een commissie ingesteld van 7 personen. Deze commissie 
komt min of meer met een bindend advies. Vanuit deze commissie is er een brief gezonden 
aan de verenigingen met daarbij een prioriteitenlijst. Gaarne insturen of e-mailen naar Johan 
Heurter. 
Hans v.d. Bruggen noemt nog eens dat er veel uitvoerende taken zijn en stelt voor deze te 
laten verzorgen door betaalde krachten bijv. Melkertbanen. Advies aan commissie om dit ook 
mee te nemen. 
Jan van Gemert vraagt of het samengaan met de afdeling Zeeland iets aan het 
kaderprobleem oplost. 
6. lnvallersreqelinq. 
Versoepeling reglementen. Invalverboden naar percentages. In twijfelgevallen wordt ook 
teruggekeken naar de vorige competitie. 

7. Beslissingswedstrijden. 
De vergadering is voor handhaving beslissingswedstrijden. 
Twee teams van één vereniging hoeven niet te spelen (mag wel) . • 
De Bron heeft zich afgemeld bij Els Damen en de tegenstanders. Moeten wel f 50,-- boete 
betalen. Zullen protestbrief sturen. 

8. Uitslagendienst. 
Doordat Toon de Rijk is overleden heeft Hr. Rombouts zijn taak in de eerste helft van de 
competitie overgenomen. In januari gaat Leon van Esch voor West Brabant de 
uitslagendienst verzorgen. 

9. Toernooien en wedstrijden. 
Nog geen organisator Brabantse kampioenschappen 2001. Mogelijk om dit evenement is 
samenwerkingsverband met andere verenigingen te organiseren. 
Het plan is om het de organisator iets gemakkelijker te maken. Het toernooi zal in schema's 
aangeleverd worden bij de organisatie (werkgroep). Organisator moet alleen de zaal 
inrichten en de dag organiseren. "" 

Kindertafeltennisfeest: bijzonder geslaagd evenement. Verenigingen hebben wel meer werk 
moeten verrichten. Dit heeft niet geleid tot een vermindering van het aantal deelnemers, 34 
verenigingen hebben 
meegedaan. Evaluatieformulieren opsturen naar Nico. 
Suggestie Harry v.d. Steen (Budilia): uitslagen met school.vermelden in plaatselijke blaadjes. 
Cosmos/TTW: scholen zagen het teveel als ledenwerfactie i.p.v. tafeltennisfeest voor 
kinderen. 
De Pinpongers hebben geen bericht gehad. Zij zullen contact opnemen met Zoetermeer. 
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Bekercompetitie. Teams van 2 personen telling tot de 11. Reactie Waalwijk: dubbel moeilijk 
met om de beurt serveren. Misschien beter om daar om de 5 punten te serveren. 

Regionale kampioenschappen: probleem in verloop voorjaarscompetitie. Suggestie om de 
kampioenschappen te verplaatsen naar december. ,c 
Ton Willems (Stiphout): geen regionale, wel zelfde tegenstander. Oorzaak: Top 12, B/C 
toernooi, herfstvakantie etc. 

Na fusie met Zeeland probleem bij jeugd te veel inschrijvingen voor de Brabantse 
kampioenschappen. Via regionale kampioenschappen plaatsen voor Brabantse 
kampioenschappen. Verdeling naar regio. Per licentieklasse aantal deelnemers. Daarnaast 
kan iedereen inschrijven, open plaatsen worden daarmee ingevuld. 
Regio Den Bosch is voor verplaatsing regionale kampioenschappen. 
Thorn de Jonge vindt de tijd tussen regionale kampioenschappen en Brabantse 
Kampioenschappen erg klein. Voor West-Brabant is het Back Hands toernooi ook erg 
belangrijk. 
Paul Kil stelt voor om Zeeland en Brabant aparte kampioenschappen te laten spelen. 
In de regio Eindhoven worden geen regio-kampioenschappen georganiseerd, zij mogen vrij 
inschrijven. 
In West Brabant ligt het verzoek om de dames bij de heren de laten spelen. De vergadering 
is het hiermee eens. 
Ton Willems: jeugdmeerkampen ook als stuk kwalificatie voor jeugd meenemen. 
E.e.a. moet nog goed bekeken worden. 
Tip Pieter: Gemeente aanspreken voor tafels. 
Er wordt wel naar gestreefd de competitie goed te laten verlopen . 

10. Rondvraag. 
Hr. Berkelmans (van Liempd TTVS): boetes laat gekregen. 
Red Star'58: Wat is de oorzaak van 2x spelen eerste helft competitie tegen dezelfde 
vereniging. Dit heeft te maken met de !ettering van de landelijke competitie. 
Hita'79: verschil sterkte tussen jongens en meisjes, moeilijk in te delen. Kunnen de meisjes 
bij de jongens spelen. Verzoek doen aan competitiecommissie. 
Jan Burgers pleit ervoor om de landelijke competitie aan te passen aan de afdelingen in 
plaats van andersom. 
Bekijken hoe seniorencompetitie losgelaten kan worden van de jeugdcompetitie. 
Stiphout: nieuwe regelgeving staat vermeld tussen de uitslagen. Proberen overzichtelijk weer 
te geven. Apart kopje o.i.d. 
Ton Willems: 12 en 13 februari gaat de competitie door ondanks landelijke activiteiten. 
Stiphout vraagt begrip van de competitiecommissie. 

11. Sluiting. 
Pieter dankt een ieder voor haar/zijn inbreng en sluit daarmede de vergadering. 
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NIEUWE BESTUURSLEDEN AFDELING BRABANT 

Het Afdelingsbestuur heeft de heren René van Bavel (TTCV/Herwaarden), Cor Bom 
(Witac'89) en Ronald de Wild (BSM) bereid gevonden zitting te nemen in het 
afdelingsbestuur. In verband met het grote aantal vacatures, zullen zij ad interim lid zijn van 
het afdelingsbestuur. De heer Cor Bom zal met ingang van 25 maart 2000 de functie van 
ACL gaan bekleden. Na de Algemene Ledenvergadering van 19 mei 2000 zullen de taken 
van René van Bavel en Ronald de Wild bekend gemaakt worden. 
In verband met de fusie Brabant-Zeeland heeft Mw. Ria Elshof te kennen gegeven secretaris 
te blijven. Hierdoor wordt voorkomen dat er twee maal een functie overdracht plaats moet 
vinden in een zeer korte periode. 

EIGEN RISICO 

Het eerste wat klanten doen bij het 
betreden van een filiaal van Albert Heijn, 
Dirk van den Broek of Edah, is het grijpen 
van de folder met de bonusvoordelen. Dit 
gedrag past in de tactiek van de 
supermarkten, want zij hebben de strijd 
aangebonden met het consuminderen . 
Voordat u de boodschappenlijst uit de 
broekzak hebt gevist, bent u al bezweken 
voor het consumeerderen en begint u uw 
karretje vol te gooien: om te laten zien dat 
u slim & prijsbewust bent en op de hoogte 
van het assortiment. 
Iets vergelijkbaars doet zich voor in de 
tafeltennisbond. Zonder kennis van de 
meest recente Lange-Noppen-Index (LNI) 
beoefen je de tafeltennissport sinds juli 
vorig jaar op eigen risico. Gebruikt uw 
tegenstander Feint Long met glanzende 
laklaag of zegt u nog nooit van deze 
clubnaam gehoord te hebben? Welnu, 
dergelijk Feint Long is een verboden 
rubber, maar Feint Long Il mag wel. Het 
oppervlak van de beruchte FL-versie is 
ingesmeerd, waardoor de lange noppen 
harder dan hard worden. Piranja mag niet, 
maar Piranja Il is toegestaan. Met welke 
roestige schaar mag ik zo'n 
roofvistafeltennisser langzaam fileren? 
In het nieuwe tafeltennisalfabet is de Q 
gereserveerd voor Qotiënt. Is het hoogte
diameter quotiënt groter dan 1, 1 milimeter, 
dan is het rubber verboden. Daarom mag 
Juic Leggy niet, maar Juic Leggy R mag 
wel. Hoe weet een brave liefhebber nu of 
hij belazerd wordt? Want Palio CK 531 
staat op de zwarte lijst, terwijl Palio CK 
531-A het groene licht heeft gekregen. 
Welnu, de organisatie gaat er van uit dat u 
een materialencatalogus op zak heeft. U 
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wordt geacht die wijsheid uit 
Tafeltennismagazine te knippen en in uw 
sporttas te bewaren. Het bondsblad als 
consumentengids dus. Net als bij de 
grootgrutter dient u, voordat u een zaal 
binnenstapt, de LNI met goedgekeurde 
vervangingen te raadplegen. Pas daarna 
waagt u zich, gewapend met meetlat, 
gasmasker en vergrootglas, in de buurt 
van de tafels. Zo wordt het steeds leuker 
bij Dirk van den Broek, Dirk de Cleene en 
al die andere kruideniers waar ons land 
befaad om is. 
Tot slot, voor de echte die-hards. Grass 
Spezial is verboden, maar Grass Spezial 
2000 mag wel. Heeft u al eens tegen een 
Goldway B 938 of een Extrëme Rotatie 
gespeeld? Waar, wanneer? Op Curl P-1 
rust de banvloek, maar op Curl P-1 R 
is niets aan te merken. U merkt het, een 
moderne tafeltennisser heeft dat 
vergrootglas echt nodig. Yasaka Phantom 
0011 en 0012 type 8-liggend zijn 
toegestaan , maar als die 8 niet ligt, sla 
dan alarm bij de competitieleider. 
Ik kan mij voorstellen dat u lange noppen 
onaanvaardbaar vindt. Nou goed, als u 
niet verklapt dat u het van mij hebt, zal 
ik hier een slimmigheidje vertellen. Wat 
denkt u van wederrechtelijk toooigenen? Ik 
bedoel, in een onbewaakt ogenblik het 
gewraakte batje stelen, ontvreemden, 
jatten. Mensen letten niet op hun spullen 
en als de tegenstander vraagt of u zijn 
slaghout heeft gezien, weet u van niets. U 

. houdt zich van de domme, voor de duur 
van de wedstrijd 

Ton Mantoua 
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AGENDA voor de AFDELINGSLEDENVERGADERING van de AFDELING 
BRABANT van de NEDERLANDSE TAFEL TENNISBOND 

VRIJDAG 19 mei 2000 TE BREDA OM 20.00 UUR 

Opening door de voorzitter. 
Benoeming notulist(e). 
Vaststellen notulen afdelingsledenvergadering d.d. 4 juni 1999 te Breda. 
Eventuele vragen/opmerkingen op dit verslag, dienen vóór 9 mei a.s. schriftelijk te zijn 
ingediend bij Mevrouw R. Elshof, Plutostraat 17, 5694 SV Breugel. 
Ingekomen stukken en mededelingen. 
Stand van zaken fusiebesprekingen Brabant/Zeeland. 
Behandeling jaarverslag afdelingsbestuur en jaarverslagen afdelingscommissies. 
Eventuele vragen/opmerkingen t.a.v. deze jaarverslagen dienen vóór 9 mei a.s. 
schriftelijk te zijn ingediend bij Mevrouw R. Elshof, Plutostraat 17, 5694 SV Breugel. 
Voortgang activiteitenplan. Zie hiervoor de toelichting op de agenda. 
Verslag kascommissie. 
Behandeling jaarverslag afdelingspenningmeester onder overlegging van de balans 
per 31 december 1999, alsmede de exploitatierekening over 1999. 
Eventuele vragen van te voren schriftelijk doorgeven aan de penningmeester Chr. van Dijk, Kennedylaan 
36, 5051 XG Goirle. · 
Financiële voorstellen van het afdelingsbestuur. 
Zie hiervoor de toelichting op de agenda. 
Behandeling begroting 2000 en concept-begroting 2001. 
Rapportage AB-problematiek 

PAUZE 

10 Johan Goossens trofee. 
11. Bestuursverkiezing. 
12. Benoeming bondsraadsleden, plaatsvervangende bondsraadsleden en leden 

kascommissie. 
13. Voorstellen en/of mededelingen door: 

14. 

15. 

a. het afdelingsbestuur; 
b. de verenigingen. 
• Voorstellen als bedoeld onder b. dienen vóór 9 mei a.s. schriftelijk te worden ingediend bij Mevrouw 

R. Elshof, Plutostraat 17, 5694 SV Breugel. Later ingediende voorstellen worden NIET in behandeling 
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VOORSTEL ADVIESCOMMISSIE 

Na de speciale vergadering in Goirle is er een adviescommissie ingesteld om te komen tot 
een oplossing voor de bestuurlijke problemen binnen de afdeling Brabant. De commissie, 
bestaande uit Marlies Somers, Harry van der Steen, Hans de Vaan, Guus van Woesik, Ad 
van Groen, Leon de Kok en Johan Heurter. 
Deze commissie is niet op zoek gegaan naar poppetjes, maar ze heeft eerst een 
inventarisatie gemaakt van de wensen van de verenigingen en daarna een bestuursstructuur 
opgezet die ook na de fusie met afdeling Zeeland gebruikt zou kunnen worden. De 
commissie kiest voor een klein bestuur en daaronder commissies die zelfstandig kunnen 
werken. Het voorstel ziet er als volgt uit: 

Voorstel adviescommissie 
Het bestuur van de afdeling Brabant bestaat uit 5 personen. Het bestuur is een 
beleidsbepalend orgaan en wordt ondersteund door een groot aantal commissies. Deze 
commissies voeren het vastgestelde beleid uit. 
De bestuursfuncties zijn: 
•Voorzitter 
•Secretaris 
•Penningmeester 
•Wedstrijdgebeuren 
• Tafeltennisstimulator 

Elk bestuurslid heeft één of meer commissies onder zich. Deze commissies hebben een min 
of meer vaste taak en voeren zelfstandig bepaalde zaken uit. Elke commissie heeft een 
voorzitter die communiceert met het bestuurslid waar de commissie onder valt. 
Dus: 
Het bestuurslid stuurt de voorzitters van de commissies aan. Hij/zij hoeft de 
commissievergaderingen niet bij te wonen 

Taakverdeling bestuursleden: 
•Voorzitter 
algemene afdelingszaken 
representatie 
commissie PR 

•Secretaris 
correspondentie met verenigingen 
correspondentie met landelijke bond 
notuleren (eventueel extern) 
archief (eventueel gedelegeerd) 
ledenadministratie 
commissie automatisering 

•Penningmeester 
innen boetes e.d. 
geldelijk verkeer tussen actoren 
commissie accommodatiezaken 

•Wedstrijdgebeuren 
commissie competitie 
commissie toernooien 
uitslagendienst 
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Taken commissies: 
•PR 
Communicatieblad 
Internet 
Persberichten 

•automatisering 
plan opzetten voor automatisering in de afdeling Brabant i.s.m. de landelijke bond 

• accommodatiezaken 
verenigingen adviseren bij accommodatiezaken 
advies uitbrengen aan afdelingsbestuur voor geldleningen van verenigingen tbv hun 
accommodatie 

•competitiecommissie 
het opzetten en organiseren van een competitie 
licenties 

•commissie toernooien 
brabantse kampioenschappen 
regionale kampioenschappen 
meerkampen jeugd 
meerkampen senioren 
bekercompetitie 
Wij adviseren deze commissie haar takenpakket nog eens kritisch door te lichten, mede 
gelet op de wensen van de verenigingen 

•technische commissie 
organiseren van afdelingstrainingen 
kadervorming en opleidingen 
coördinatie met landelijke trainingen 
talent herkenning 
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Schematisch: 
Algemeen Bestuur 

voorzitter secretaris penningmeester wedstrijdgebeuren 
Tafeltennis 
stimulator 

PR 

JUBILEA 

Leden
administrati 

automatisering 

Accommodatie 
zaken 

Competitie 
commissie 

toernooien 

uitslagendienst 

Ledenwerving 
en - behoud 

Technische 
commissie 

De redactie van de mixed wil graag een overzicht hebben van jubilea die er in de niet te 
verre toekomst aan staan te komen. Het is dan gemakkelijker een stukje historie over de 
verenigingen in te plannen voor de Mixed. 

Vandaar dat de verenigingen vorig jaar zijn gevraagd hun oprichtingsdatum door te geven. 
Een aantal verenigingen heeft dat gedaan en zijn hieronder opgesomd. Mocht Uw vereniging 
op de lijst ontbreken of de datum in niet correct of niet compleet dan graag een berichtje naar 
Henk Sandkuyl. 

OTTC 16- 1-1941 Stiphout 19-12-1965 
Irene 1943 Taveres 1-10-1966 
Waalwijk 7- 4-1947 Back Hands 31- 7-1967 
Never Despair 27- 9-1947 Markiezaat 28- 8-1968 
BSM 10-11-1948 Hotak'68 sep 1968 
Budilia · 28-11-1949 Si os 20- 3-1972 
Zwaantjes 29-12-1949 Bergeyk 7- 2-1972 
JCV 7- 1-1950 Always Fair 1- 1-1973 
Een en Twintig jun 1950 Smash'73 16- 1-19713 
Wanzl/Belcrum feb 1951 Taverbo 1- 5-1974 . 

Tios'51 2- 9-1951 Flash 9- 9-1974 
Vice Versa'51 12-12-1951 COSMOS/TTVV nov 1975 
Meppers 1- 9-1954 ATTC'77 26- 9-1977 
TCS 22- 9-1956 Son en Breugel 28- 3-1978 
S.V. Red Star'58 8- 9-1958 Breda 5- 1-1978 
Renata 28-10-1958 Hita'79 6-11-1979 
Valkenswaard 8- 2-1962 Deurne sep 1979 
Smash 26-12-1963 Pinpongers de 16-10-1985 
Vice Versa'64 21- 6-1964 
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FUSIE NIEUWS 

Naar aanleiding van een organisatie onderzoek binnen de NTTB, wat is gedaan door 
NOC/NSF, is een rapport verschenen. Dit met als titel: "Verbetering effectiviteit landelijke 
organisatie NTTB". Een van de adviezen in dit rapport is- dat het huidige aantal van 18 
afdelingen teruggebracht moet worden naar 8. Op de Bondsraadsvergadering van 16 
oktober 1999 is, in het kader van de toekomstige organisatie van de NTTB, besloten het 
aantal van 18 afdelingen per 1 januari 2002 terug t.e brengen tot 8. Voor de afdeling Brabant 
heeft dit tot gevolg dat er een fusie zal gaan ontstaan met de afdeling Zeeland. 
In vervolg op deze besluitvorming heeft tussen de Afdelingsbesturen van de afdelingen 
Brabant en Zeeland op 8 december 1999 een eerste overleg plaatsgevonden omtrent een 
fusie. Besloten is om voor eind februari 2000 een Stuurgroep in te stellen. 
Op 29 februari 2000 heeft de eerste vergadering van de Stuurgroep plaatsgevonden. 
De Stuurgroep is als volgt samengesteld: 
Jacques Tempelaars, voorzitter (Brabant) 
Jan Mijnsbergen, secretaris (Zeeland) 
Peter Boon (Zeeland) 
Nico van Erp (Brabant) 
Arno van Esch (Brabant) 
Bram Houterman (Zeeland) 

In de 2e vergadering van de stuurgroep op 24 maart 2000 zijn de diverse werkgroepen 
samengesteld: 
Werkgroep Automatisering en Ledenadministratie: Ria Elshof (B), Bram Houterman (Z), 
Joost Schoenmakers(B) 
Werkgroep Financiën: Jan Willem Bultman(B), Chris van Dijk(B), Edo Koole(Z). 
Werkgroep Technische zaken en Kadervorming: Peter Boon(Z), Stan Wens(B). 
Werkgroep Toernooien en Wedstrijden: Nico van Erp(B), Bram Houterman(Z), Harrie 
Kuijpers(B). 
Werkgroep P.R en Sponsering: Gerrit-Jan Bijlsma(Z),Pieter Brooijmans(B), Johan 
Heurter(B), Jaap Meester(Z), Henk Sandkuijl(B). 
Werkgroep Competitiezaken: Cor Bom(B),Remco Dijkers(Z), Arno van Esch(B), Johan 't 
Hooft(Z), Marianne Wagemakers(B). 

Op 18 april zal er een vergadering belegd worden tussen de Stuurgroep en de Werkgroepen. 
In deze bespreking zal in eerste instantie de Stuurgroep de diverse Werkgroepen 
informeren. Hier direct op aansluitend zal elke Werkgroep voor zich zelf de te nemen 
actiestappen doorspreken. Om op deze manier te komen tot een volledige fusie op 1 januari 
2002. 

Bij de uitnodiging en stukken voor de Algemene Jaarvergadering van de afdeling Brabant op 
19 mei a.s. zullen diverse stukken meegestuurd worden naar de verenigingen die betrekking 
hebben op de a.s. fusie Brabant en Zeeland. Het is belangrijk genoeg om hier als vereniging 
de nodige aandacht aan te besteden. .._ 
Mochten er overigens vragen zijn betreffende de fusie dan kunt u op elk moment· met mij 
contact hierover opnemen. 

Nico van Erp (Lid Stuurgroep Fusie Brabant - Zeeland) 
Begijnenstraat 169, · 
5341 BJ, Oss 
Tel.: 0412-632106 
E-mail:erpnico@wish.net 
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INTERNETPAGINA AFDELING BRABANT 

Verenigingslogo's 
De internetpagina van de afdeling Brabant bevat reeds van enkele verenigingen het logo. 
Het logo wordt boven bepaalde overzichtspagina's van een vereniging geplaatst en wordt 
ook gebruikt om "door te klikken" naar de homepagina van de vereniging. 

Wanneer er verenigingen zijn die hun logo ook op de pagina's willen zien, kunnen dat doen 
door een bestandje met het logo naar Henk Sandkuyl te mailen (sandkl@hsvw.demon.nl) . Het 
is ondoenlijk om alle logo's te gaan inscannen, daarom kunnen logo's op papier niet 
geaccepteerd worden. 

Uitslagen 
Het is regelmatige bezoekers van de internetpagina mogelijk al opgevallen, dat de uitslagen 
van de competitie sinds enkele weken zondags al beschikbaar zijn . Dat is mogelijk omdat de 
uitslagendienst de resultaten van de afgelopen week, die doorgebeld moeten worden, via e
mail bij de beheerder van de internetpagina aanlevert. Het is de bedoeling dat dit in de loop 
van zondag gebeurd en het doel is dan ook om de uitslagen zondagsavonds beschikbaar te 
hebben. 

Ook verenigingen leveren hun bijdrage middels het doorgeven van uitslagen via e-mail. Het 
is interessant te weten hoe verenigingen denken over deze manier van doorgeven. Reacties, 
positief of negatief, graag naar Henk Sandkuyl (via elektronische-post of slakkenpost). 

Rond de tafel 
Tot en met oktober is geprobeerd ook Rond de Tafel op de pagina te zetten. De hoeveelheid 
werk die daarmee gemoeid is, is echter zo groot dat dat helaas niet meer te realiseren is. De 
vraag voor ons is dan ook of geprobeerd moet worden een dergelijke service weer in het 
leven te roepen. 

AGENDA 

april 
zo 2 Open Vlijmense kampioenschappen jeugd . 
zo 16 nat. sen . B meerkampen, Y:. finale 
zo 16 open Vlijmense kampioenschappen sen. 
ma 24 nat. bekertoernooi, 3° ronde 

mei 
za 6 nat. Jeugdmeerk. finales 
zo 7 afd. jeugdmeerk. CD finales 
zo 7 afd. licentiemeerk. Senioren finale 
vr 12 beslissingswedstrijden sen. 3° tlm 7° klasse 
za 13 Ned. kamp. Jeugd B in Helmond 
za 13 Receptie ttv Een en Twintig Beek en Donk 
zo 14 beslissingswedstrijden sen. 1° klasse 
zo 14 Ned. kamp. Jeugd A in Helmond 
vr 19 afdelingsledenvergadering in Breda 
za 20 Nat. Bekertoernooi 4° ronde 
vr 26 17° bestuurstoernooi regio Den Bosch 
za 27 Nat. B meerkampen senioren finale 
za 27 jeugdranglijsttoernooi kwalificatie BC 

juni 
za 3 Nat. Bekertoernooi Y:. finales + finales 
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UIT DE CLUBBLADEN 

SV Red Star '58 uit Goirle is helemaal in 
het nieuw gestoken. Diverse kleding
sponsors hebben mogelijk gemaakt dat de 
competitiespelers gehuld zijn in fraaie 
rood-zwarte shirts en trainingspakken. 

In lnterNED, het clubblad van Never 
Despair uit Den Bosch, een toekomstvisie. 
Om met de tijd mee te gaan moet er een 
en ander veranderd worden. Zo kan de 
flipperkast vervangen worden door een 
lnternetzuil, dient er een digitaal. 
prijzenbord in Euro's te komen, kan er een 
Never Despair clubcard komen die tevens 
dient als betaalmiddel, legitimatiemiddel 
en kortingskaart, kunnen er elektronische 
telborden komen, met afstandsbediening, 
zodat vanuit de kantine de stand 
bijgehouden kan worden, moeten er 
natuurlijk wel elektronische ogen bij de 
tafel komen om kant- en randballen te 
signaleren en dienen de nieuwe grotere 
ballen een beetje gestreept te worden, 
zodat het publiek het effect nog beter kan 
zien. Toekomstmuziek? Waarschijnlijk wel, 
want ontwikkelingen gaan meestal niet zo 
snel binnen de tafeltennissport. 

De leden van ttv Smash uit 
Geertruidenberg gaan binnenkort op pad 
met balpennen. leder lid moet minimaal 6 
balpennen verkopen, zodat de kas wat 
verstevigd wordt. Dat aantal lijkt me geen 
probleem, zeker niet als de jeugd 
ingeschakeld wordt. Die gaan nog graag 
langs de deuren om zoiets te verkopen en 
dat levert meestal behoorlijk wat op. 

TTCVNan Herwaarden uit Veghel heeft 
een nieuwe service voor haar leden. Het 
clubblad lntergame kun je nu ook via je 
mailbox ontvangen. Je e-mail-adres door
geven volstaat en je ontvangt lntergame in 
Word 97 en later ook nog eens op papier. 

Twee leden van ttv Tics '51 uit Tilburg 
hebben deelgenomen aan de Sponsor 
Bingo. In Aalsmeer troffen ze echter twee 
superpuzzelaars van gymnastiekvereni
ging Sparta tegenover zich. Desondanks 
konden ze een leuk bedrag voor de 
vereniging mee naar Tilburg nemen. 
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De Open Geenhovense Tafeltennis
kampioenschappen 2000 zijn weer zeer 
succesvol'" geweest. De formule is uniek. 
Door de week spelen de diverse klassen 
hun poule wedstrijden en op vrijdagavond 
spelen vier spelers per klasse de finale. 
Dat betekent dat er die avond 24 finalisten 
strijden om de bekers. Alle deelnemers 
zijn echter op die avond uitgenodigd, want 
na de wedstrijden en de prijsuitreiking was 
ér een buffet en daarna was er een 
optreden van Jan Dielis die in een loterij 
tal van fraaie prijzen verdeelde onder de 
deelnemers. De feestavond die volgde 
was grandioos en nadat het orkest om 
01.00 uur stopte, duurde het nog lang 
voordat de laatste deelnemers onder 
zachte dwang het Speeltuincomplex 
verlaten hadden. 

Bij ttv Attaque hebben ze een probleem. 
De wisselbeker van de clubkampioen
schappen senioren is weg. De beker is 
voor het laatst gesignaleerd in de foyer 
van Sportzaal Kienehoef in Sint 
Oedenrode. Het signalement van de 
beker: grootte circa 30 centimeter, gewicht 
circa 250 gram, kleur: zilver met 
lichtbruine voet. Iedereen die inl1chtingen 
omtrent deze vermissing kan geven wordt 
verzocht contact op te nemen met het 
Attaquebestuur. 

Het millenniumevenement · was de 
afsluiting bij ttv Het Markiezaat uit Bergen 
op Zoom van 1999. De bedoeling was om 
geld bijeen te brengen voor een goed doel 
en aan het einde van de twee dagen kon 
aan het Rode Kruis een cheque van f 
1500,- worden overhandigd. Daarnaast 
bleef ·er nog wat geld over voor het 
aanbrengen van voorziening~n en 
aanpassingen aan de zaal gericht ·op de 
gehandicaptensport. 

TTV Tanaka in Etten-Leur heeft het 
nieuwe clubgebouw in gebruik genomen. 
En daar zijn ze terecht trots op. Zo trots, 
dat op de suikerzakjes een foto van het 
nieuwe gebouw staat. 



Cosmos/TTVV bestaat dit jaar 25 jaar en 
dat gaan ze in het najaar groots vieren . 
T ijdens dit jubileumjaar zullen het 
bri efpapier en de wedstrijdaffiches gesierd 
worden met een speciaal jubiieumlogo: 
Cosmos/TTVV 25 jaar jong en actief. 

COLOFON 
Deze Mixed werd gemaakt door: 
Henk Sandkuyl en Johan Heurter. 

Redaktie-adres 
Johan Heurter, Langeakker 33 , 
5735 HD Aarle-Rixtel 
tel : 0492-382017 
fax : 073-5477506 tav J. Heurter 
e-mail : jamlheurter@hetnet.nl 

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

Afdeling BrabantHomepage: 
http://www. iae. nl/users/sgb/tUbrabant 

Sluitingsdatum copy: 1 mei 2000 

Copy s.v.p. in leveren op floppy of e-mailen : 
jamlheurter@hetnet.nl 
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