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49e jaargang, nummer 5, november 2000 

VAN DE REDACTIE 

Het einde van een tijdperk nadert. Nog één Mixed te gaan en dan is het over. Het jubileum 
hebben we niet _gehaald, want we blijven injaargang 49 steken. De afdeling Brabant haalt 
het jubileum wel. Op zaterdag 7 april 2001 wordt het 60 jarig bestaan gevierd en daarna 
heffen we de afdeling op. In dat kader komen we waarschtinlijk nog één keer terug. Een 
afscheidsmixed met een terugblik op 60 jaar of misschien wel met een blik op de toekomst 
van de afdeling ZuidWest. Wat het gaat worden weet ik nog niet maar suggesties zijn van 
harte welkom. 
De nieuwe afdeling ZuidWest krijgt ook een afdelingsblad. De inhoud zal waarschijnlijk 
vergelijkbaar zlln met de huidige Mixed en we hopen dat iedereen zijn/haar bijdrage wil 
blijven leveren. Voor dit nieuwe blad zijn we op zoek naar een nieuwe naam. Suggesties zijn 
van harte welkom qp mlln e-mailadres. 

Johan Heurter 
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OPTIMISME 

In het jaar 2004 stuurt de tafeltennisbond 
geen deelnemers als Trinko Keen en 
Danny Heister meer naar de Olympische 
Spelen, want die zijn al van de kaart als ze 
door security-guards worden gefouilleerd 

·~ of als ze alleen een handdoek kunnen 
krijgen met hun identiteitskaart. als onder
pand. NeeJ in Athene, over vier jaar; 
maken· oudere tafeltennissers kans op 
selectie, met een (bij voorkeur met de 
sporter) getrouwde coach aan hun zijde 
en beschikkend over een enorme hoe
veelheid optimisme. 
Met de olympiade achter de rug, is de 
speurtocht weer begonnen naar een re
cept waarmee je ge9arandeerde medail
lewinnaars in je sportbond verwelkomt. 
Zoals alchemisten zoeken naar een for
mule om goud of een levenselixer te 
fabriceren, zo reconstrueren bewegings
wetenschappers de vroegere prestaties 
van Mark Spitz, Eric Heiden, Stephen 
Hendry en Matt Biondi, en de huidige 
prestaties van lnge.J Pieter en Leontien. 
Anderzijds is juist nu het gevaar voor 
misverstanden het grootst. De Johnnies 
en Angela's onder ons, wentelen zich 
momenteel in de veronderstelling dat de 
Nederlandse medaille-oogst in Sydney 
een sportsupergrootmacht van ons land 
heeft gemaakt. 
Realisten wijzen er evenwel op dat 
wij bijvoorbeeld op atletiekgebied niets 
voorstellen. En het olympische tafel
tennistoernooi in Sydney leek op Asian 
Games met twee Zweedse dertigers 
(Waldner, Persson), een Duitse veteraan 
(Rosskopf) en het Roemeense meisje 
Steff als verdwaalde toeristen. Volgende 
keer beter en op zoek naar een andere 
aanpak. De echte meetlat van inter-

ALBER_TROOJJMANS 

nationale krachtmetingen zou moeten zijn: 
a) in hoeverre is een gouden medaille de 
afspiegeling van structureel sport-beleid? 
en b) in hoeverre zijn wereld-records het . 

+ gevolg van breedte-sportbeleid? , ,, 
Oké, er zijn succesvolle atleten die eens in ' 
de zoveel tijd opstaan en die pieken op het 
moment dat de complete concurrentie 
ziek, zwak en misselijk is. Soms heb je 
een eenzame sport-freak die door · 
een freaky trainer, freaky ouders en/of 
een freaky partner wordt omgeven, die 
letterlijk bloed, zweet en tranen plengt om 
de beste te zijn, die zelf goed en gek 
genoeg is om een superstar te worden en 
die zich laat opjagen door opportunisten, 
politici, nationalisten en media die 
opzwepen en het populisme niet 
schuwen. Voor zover wij de middelmatige 
grijze muizen Trinko en Danny persoonlijk 
kennen, passen zij niet in al deze 
profielen. In hun geval is er op alle punten 
hooguit sprake van "net niet". 
Leuk was het om uit achteraf-analyses te 
vernemen dat een mogelijke succes
formule ligt bij atleten die hun levens
partner als coach/trainer hebben. Tot voor 
kort nam men aan dat topsporters drie 
eigenschappen hebben die hep helpen bij 
het winnen: betrokkenheid, bevlogenheid 
en vasthoudendheid. Daarnaast wordt 
gedeeltelijk aangeboren, gedeeltelijk aan
geleerde mentale kracht vaak als vereiste 
genoemd. Dat lijkt dus allemaal veranderd. 
Let op, over vier jaar zijn we niet ver 
verwijderd van genetisch (en anderzins ) 
gemanipuleerde deelnemers. Athene, here 
we come! 

Ton Mantoua 

Onlangs heeft Albert Rooijmans het diploma international referee gehaald. Albert is de eerste 
in Nederland die dit diploma heeft weten te behalen. We feliciteren Albert met deze 
uitzonderlijke prestatie. 
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BUITENGEWONEALGEMENELEDENVERGADERJNG 

Op 15 december 2000, aanvang 20.00 
uur, zal er een Buitengewone leden
vergadering gehouden worden van de 
afdeling Brabant. In de zaal van ttv Breda, 
Viandenlaan 3, Breda. 
Dit ivm de voorgenomen fusie tussen de 
afdelingen Brabant en Zeeland per 1-7-
2001 . 
Reserveer deze datum nu reeds in uw 
agenda. De agenda en nadere informatie 
ontvangt u eind november. 
De Algemene ledenver_gadering die in mei 
plaats vindt is vastgesteld op 18 mei. 
2001, ook in de zaal van ttv Breda. 

FUSIE-NIEUWS 

Tijdens de in december te houden AL V's 
van beide afdelin_gen {Zeeland 11 
december en Brabant 15 december 2000) 
zal goedkeurin_g _gevraagd worden op de 
rapportages van de Werkgroepen. 
Tijdens deze ALV's zullen de leden 
geïnformeerd worden omtrent de 
verschillen in contributies tussen beide 
afdelingen en omtrent het gelijktrekken per 
01/01/2002. Aan een (zo beperkt 
mogelijke) verhoging van de contributie in 
Brabant zal niet te ontkomen zijn. 
De contributie voor het hele jaar 2001 blijft 
voor beide afdelin_g op het huidige niveau 
(met uitzondering van de verhoging door 
de NTTB-landelijk). 
De begroting voor (het hele jaar) 2001 
voor de afdelin_g ZuidWest zal worden 
opgesteld op basis van de concept-

In deze vergadering zal de fusie dan 
officieel goedgekeurd moeten worden. 
De afdeling Zeeland en Brabant zullen in 
deze locatie hun eigen Algemene leden
vergadering houden in verschillende 
zalen. 
Direct na deze vergaderingen zal er een 

. gemeenschappelijke Algemene ledenver
gadering gehouden worden waarin de 
fusie bekrachtigd moet worden en het 
nieuwe afdelingsbestuur gekozen zal 
moeten worden. 

begrotingen van beide afdelingen. Deze 
zal aan de december vergaderingen van 
de afzonderlijke afdelingen worden 
voorgelegd, met daarbij een prognose van 
de vermogenspositie. 
Op 18 mei 2001 zal de AL V worden 
geïnformeerd omtrent de stand van zaken 
over het eerste deel van 2001, tevens zal 
dan de begroting voor 2002 worden 
gepresenteerd. 
Bij de begroting 2002 zal het voorstel 
worden gevoegd om de contributies voor 
beide oude afdelingen met ingang van 
01/01/2002 gelijk te trekken en voortaan 
jaarlijks te indexeren. 
Vanaf 01/01/2001 zal de boekhouding en 
de gehele financiële verwerking van de 
afdeling ZuidWest in oprichting, worden 
uitgevoerd door Chris van Dijk. 

UNIFORMJTEJT JNNAMEN BRABANTSEREGJO'S 

Het Afdelingsbestuur heeft in haar vergadering van .20 september 2000 besloten unifor
miteit aan te brengen in de namen van de 4 regio's waarin Brabant tot nu is verdeeld. De 
invoering van de nieuwe regio namen gaat in per 1 oktober 2000. -., 
De naamgeving komt er als volgt uit te zien: 

Regio West Brabant 
Regio Midden Brabant 
Regio Zuid Oost Brabant 
Regio Noord Oost Brabant 

(Huidige Regio Eindhoven) 
(Huidige Regio Den Bosch) 

Namens het Afd. Bestuur Brabant: 

N.v.Erp 
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25 JAAR COSMOSnTW 

Het is vrijdag 25 september 1975 's 
avonds. In de kleine zaal van sporthal de 
Springplank wordt voor de eerste keer 
getafeltennist door een _groep vrienden. Dit 
beviel zo goed dat enkele maanden later, 
op 13 november 1975 onder leiding van 
Herman Brons en Wil Martens de 
oprichtingsvergaderin_g plaats van tafel
tennisvereniging Veldhoven plaatsvond. 
Na verkennende rondgang door Veld
hoven werd de gymzaal aan de Lange 
Kruisweg de eerste thuishaven voor de 
TIW. Het credo van de vereniging werd: 
"recreatieve- en competitie spelers, zowel 
dames als heren, senioren en junioren, de 
mogelijkheid bieden tafeltennis te be
oefenen in de gemeente Veldhoven" 
Twee en een half jaar later verscheen in 
april 1978 het eerste clubblad. 
Het eerste _grote toernooi dat _georga
niseerd werd was een regionaal toernooi 
dat in april 1981 gespeeld werd in het 
Bremhuis in de wijk 't Look. Ook de 
organisatie van de vereni_girig werd steeds 
professioneler. De beleidsnota "jaren 
tachtig" verscheen in juni 1981 en daarin 
stond, met stip, als aandachtspunt een 
eigen accommodatie. Verder waren er de 
trainingen aangestuurd door de 
Technische Commissie en het gezellige 
verenigingleven naast het tafeltennis door 
oprichting van de activiteitencommissie en 
de jeugdcommissie die in de beleidsnotitie 
de volle aandacht kregen. 
In hetzelfde jaar werd in november ver
huisd van de Lange Kruisweg naar de 
gymzaal aan de Galgenberg in de nieuw
bouwwijk de Heikant. Om de eigen accom
modatie te kunnen gaan realiseren werd 
van 1982-1984 een Superloterij georgani
seerd. 
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Op het sportieve vlak was er in augustus 
1984 een doorbraak toen er voor het eerst 
een landelijk jeugdteam was. 
Met de opbren.gst van de Superloterij en 
een bijdrage van de gemeente Veldhoven 
kon op 31 mei 1986 het eigen 
tafeltenniscentrum geopend worden aan 
de huidige locatie. 
Door de fusie in juni 1988 met L& T uit 
Eindhoven was nw in één klap op bijna 
alle tafeltennisniveaus vertegenwoordigd. 
De start van eredivisie tafeltennis in 
Veldhoven begon in 1989 toen dames 1 
eredivisie ging spelen. In de slipstream 
van dit succes ging jongens 1 een jaar 
later in de kampioensklasse van 
Nederland spelen. 
De jaren 1990 kende vele sportieve 
hoogtepunten welke onder meer mogelijk 
werden _gemaakt door de overeenkomst 
met de hoofdsponsor COSMOSITTW en 
de vele andere sub-sponsoren. Een 
opsomming van hoogtepunten uit de 
negentiger jaren: 
• Zowel dames als heren spelen 

eredivisie. 
• Jongens 1, Tomislav Santic - Bart 

Verleg - Jordan Zijlmans, worden 
kampioen van Nederland. • 

• Dames en heren spelen twee keer in 
de Europacup. 

• De interJand NederJand-GriekenJand 
wordt door TTVV .georganiseerd. 

• Jeugdspelers worden geselecteerd 
voor het nationale teamen nemen deel 
aan Eur.opese jeugdkampioenschap
pen. 

• Floor T-ebbe wordt sportvrouw van het 
jaar m Veldhoven. 

Anno 2000 heeft COSMOSITTW (nog 
steeds) hoog in het vaandel stctan: 
• een goede jeugdopleiding · 
• een gezellig verenigingsleven 
• tafeltennis voor ieder die dat wil op alle 

niveaus 
• goede trainingen door een gemoti

veerd kader 
• sportieve uitwisseling met tafeltennis

vereniging CZWORKA uit het het 
Poolse Jarocin 



• in samenwerking met Stichting 
Toptafeltennis Zuid Nederland het 
niveau zo hoog mogelijk maken 

AFDELINGSONTMDETJNG 

Ter geleg~nheid van het 25 jarigjubileum 
wordt op .zaterdàg 18 november 2000 een 
spellenmiddag voor de jeugd; een receptie 
voor genodigden en een feestavond voor 
de leden georganiseerd. 

De samenstelling van de teams voor de afdelingsontmoeting op zondag 19 november in 
Schiedam is als volgt: 
Meisjes junioren: 

Meisjes kadetten: 

Meisjes pupillen/welpen: 

Jongens junioren 

Jongens kadetten 

KapoYu 
Evelien Marteijn 
Sandra Leijten 
Lacey Koole 
Simone de Klerk 
Monique Posthuma 
Stephan Wens 
Bart van Meurs 
Aran Jonkman 
Jurgen Wens 

Jongens pupillen/welpen: Kawun Yu 
Joost van Mier 

Bestuursteam: Ria Elshof" Nico van Erp. 

'tZand . 
't Zand 
Vice Versa'51 
Sar 
Sar 
Wanzl/Belcrum 
Vice Versa'51 
Wanzl/Belcrum 
'tZand 
Vice Versa'51 
't Zand 
Irene 

38 mm BAL IN BRABANT TOT 1 AUGUSTUS 2001 

In tegenstelling tot allerlei verhalen en geruchten zal de 38 mm bal gebruikt moeten blijven 
worden zoals dit staat vermeld in een besluit van het Hoofdbestuur van mei 2000 
Als afdelingsbestuur mogen wij dan ook niet afwijken van dit besluit van het Hoofdbestuur. 
Voldoende QP voorraad znn van 40 mm ballen is gedeeltelijk waar. Maar de gebruikelijke 40 
mm bal die in de verenigingen gebruikt zal gaan worden (b.v. Three Ballen Double Circle) 
zijn nog niet goedgekeurd door de NTTB. Er zijn nu alleen *** ballen waaraan door het 
Hoofdbestuur een voorlopige goedkeuring is verleend. 
Om bovenstaande argumenten kan het Afdelingsbestuur r~glementair niets anders doen dan 
het uitvoeren van het besluit van het Hoofdbestuur. 
Hieronder treft u aan het besluit van het Hoofdbestuur van de gefaseerde invoering van de 
40mmbal: 

Invoering per 1 au_gustus 2000 
De Eredivisie, de Nederlandse Kampioenschappen-A senioren, de Masters en de A
meerkampen senioren. 

Invoering per 1 januari 2001 : 
Gehele landelijke competitie inclusief de lançlelijkejeugdcompetitie, 
A-jeugdranglijsttoemooien, de 8- en C-meerkampen senioren, 
de Nationale Jeugdmeerkampen en de Nederlandse Jeugdkampioenschappen-A. 

Invoering per 1 augustus 2001: 
Afdelingscompetities en alle overige toernooien en evenementen. 

Namens het afdelingsbestuur, 
N.v.Erp 
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NEDERLAND-TSJECHIË BIJ TANAKA 

Op 24 oktober j.I. werd de interland 
Nederland - Tsjechië gespeeld in de 
Tanaka-hal te Etten-Leur. Met een 
bezoekersaantal van ruim 400 personen 
kan de vereniging terugzien op een zeer 
geslaagd evenement. Zoals in de media al 
vermeld, heeft Nederland het er niet zo 
goed vanaf gebracht, dus daarover zal dit 
artikel verder niet gaan. Hetgeen voor de 
leden van de vereniging het langst zal 
bijblijven zal origetwijfeld de "clinic" zijn. 
Deze werd gehouden op de avond voor de 
interland. Toen het Nederlands team, 
nauwelijks van tafel, de Tanakahal betrad, 
stond de bondscoach perplex van zo een 
opkomst. Zeker 55 jeugdleden stonden 
zenuwachtig te huppelen, omdat ze tegen 
zulke spelers een balletje mochten slaan. 
Om de zenuwen een beetje in bedwang te 
krijgen, en omdat dat zo hoort, werd eerst 
begonnen met een ongeveer 15 minuten 
durende warming up. Daarna namen aan 
4 tafels te_gelijk de spelers plaats: Kalun 
Yu, Trinko Keen, Danny Heister en Yang 
Jianhua! 
In de voorbespreking was een tijd 
afgesproken van 30 minuten, en door Ben 

AGENDA 

november 
zo 5 dag van het talent . 
zo 5 nàtionale A en C meerkampen sen. Y:z 

finales 
za 11 2e ronde C jeugdranglijsttoemooi 
zo 12 1e ronde Ajeugdranglijsttoernooi 
zo 12 !VS-toernooi 
zo 19 jeugd àfdelingsontmoeting 
zo 26 nationale jeugdmeerkampen regionale 

ronde 

december 
zo 3 nationale A en C meerkampen sen. 

finales 
zo 3 finale bekercompetitie jeugd+ sen. 
vr 8 beslissingswedstrijden 
za 9 2e ronde B jeugdranglijsttoernooi 
zo 1 o 3e ronde C jeugdranglijsttoernooi 
vr 15 buitengewone algemene 

ledenvergadering in Breda 
za 16 regionale kampioenschappen jeugd 
zo 17 regionale kampioenschappen sen. 
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Jacobis, trainer van de senioren, een 
programma in elkaar gestoken, maar 
gezien het aantal kinderen was dit aan de 
krappe kant. Daarbij kwam nog eens het 
enthousiasme van onze nationale cory
feeën, zodat na ± 1 % uur pas begonnen 
kon worden aan een "rond de tafel 
special". Op drie tafels stonden de heren 
internationals met de coach als aangever 
te fungeren, terwijl de kinderen zich uit de 
naad liepen om overal op tijd te zijn. 
Ondertussen hield Danny Heister zich 
bezig met de allerkleinsten op een aparte 
tafel. Als trofee werd een Oranje T-shirt 
voorzien van alle handtekeningen beschik
baar gesteld. De ouders, met z'n allen 
aanwezig in de zaal, stonden nog meer te 
glimmen dan de kinderen, niet van de 
inspanningen, maar van trots. Als winnaar 
van het felbegeerde shirt kwam Tanaka's 
hoop in bange dagen, Erik van Opstal, uit 
de bus. 
Gevraa_gd naar hun mening was het voor 
menig Tanakiaan achteraf het evenement, 
dat hen het langst zal bijblijven. 

Ton Huysman 
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UIT DE CLUBBLADEN 

Tanakaleden waren onlangs op tv. Patrick, 
Bruno en Els deden mee aan de 
Sponsorloterij en door het betere 
combineer- en deduceerwerk heeft Els de 
hoofdprijs in de wacht weten te slepen. 
Hierdoor he.eft ttv Janaka uit Etten-Leur 
een enorme financiële meevaller. Daar
naast mochten twee leden hun tafel
tenniskunsten op tv tonen. 

TTV OTTC uit Oss heeft een nieuwe 
activiteit voor de leden: een casino-avond. 
Leden kunnen gokken via diverse spellen. 
Waarschijnljjk zullen er deelnemers ge
noeg zijn, want op de rikavonden wordt er 
ook vaak ge_gokt. 

In de kantine van ttv Taverbo in Boxtel is 
een heuse posthoek _gemaakt. Je hebt een 
probleem aan de bar, bedenkt een 
oplossing en stopt dat meteen in de 
ideeënbus. Of je hebt een briljant idee 
voor een artikel in het clubblad: in de bus. 
Heb je een briljant idee voor de Mixed, 
dan svp e-mailen. 

In "D'n Opslag", clubblad van ttv De Bron 
uit Handel is gekeken naar andere sporten 
met als doel daar zaken uit te pikken 
waarmee we de tafeltennissport aantrek
kelijker kunnen maken. Bv. uit de. boks
sport kan geleerd worden dat een 
tafeltennisser achter de tafel moet dansenJ 
uit de golfsport dat een caddie die een 
heel arsenaal batjes drae1gt onontbeerlijk 
is, uit het american footbal dat er bij 
wisseling van tafelhelft opzwepende 
muziek gespeeld wordt, uit de paarden
sport dat er weddenschappen afgesloten 
kunnen worden, uit het tennis dat er 
ballenjongens ingezet wordenJ uit het 
wielrennen dat er gestroomlijnde batjes 
dienen te komen met een vederlicht 
ossenkophandvat, etc. 

TTV TIOS '51 uit Tilbur_g bestaat in 2001 
vijftig jaar. De feestcommissie is al aan het 
werk en in uw agenda kunt u alvast 
zaterdag 1 september 2001 reserveren. 
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Bij ttv A.T.T.C. '77 uit Aarle-Rixtel vieren 
ze pas in 2002 een _jubileum. Je kunt er 
maar op tijd aan beginnen is daar 
waarschijnlijk het credo, want ook hier is al 
een commissie opgericht. 

Bij Comos!TTW is het jubileum wat 
dichterbij. Zaterdag 18 november is het 
feest, maar in de voorafgaand periode zijn 
er ook tal van activiteiten, zoals een 
toernooi voor oud-spelers, een toernooi 
voor de _jeugd, een toernooi voor 
Veldhovense verenigingen en een toer
nooi voor senioren. Al deze activiteiten 
kunnen betaald worden uit de opbrengst 
van de jubileumloterij. 

Binnenkort is er bij ttv Wanzl-Belcrum in 
Breda een herhalingsles Reanimatie. 
Iedereen die de reanimatiecursus gevolgd 
heeft kan er aan deelnemen. Fijn dat 
leden van ttv Wanzl-Belcrum aan zoiets 
belarigr_ijks deelnemenJ want het kan 
levens redden. 

De penningmeester van TTCVNan 
Herwaarden uit Ve_ghel wilde de naam
stelling van de KPN nota veranderen. 
TTCV /Nedlin moet vervan_gen worden 
door TTCVNan Herwaarden. Dat lijkt iets 
simpels, maar dat is het niet bij de KPN. 
Zes telefoontjes later is de naam gewijzigd 
in Ttcv. Weer bellen, maar dan blijkt 
ineens dat het telefonisch niet te wijzigen 
is. Er moeten formulieren ORgestuurd 
worden. De naamsverandering moet ook 
nog in het telefoonboek gewijzigd worden. 
Veel succes! 

De fooienpot van ttv Flash uit Eindhoven is 
lee_g. De gro~p die de bardiensten draait 
heeft een hele dag gefees Eerst een 
fietstocht met _picknick en een terrasje en 
's avonds een gezellige avond met hapjes 
en drankjes. En alles werd betaald uit de 

fooienpot (Lb~) . 

o~---/ 
0 

( 



Het 2e team van !tv Geenhoven uit 
Valkenswaard wil graag kampioen wor
den. Daarom vragen zij in "Schuivertje" het 
bestuur op zoek te gaan naar een bekwa
me sportarts en.een fysiotherapeut die van 
wanten weet, want alleen zo zijn de spe
lers van dit team in -een optimale fysiek-e 
gesteldheid te krijgen. 

TTV Never Despair uit Den Bosch is in 
gesprek met de gemeente om de om
geving van het clubgebouw aantrekkelijker 
en veiliger te maken. Dat kan o.a. door de 
struiken ver terug te snoeien. Het is een 
van de inspanningen om een einde te 
maken aan de inbraken die in de afge
lopen periode zo vaak hebben plaats
gehad. 

Een jeugdlid van ttv Smash uit Geer
truidenberg heeft een spreekbeurt gehou
den over tafeltennis. Hij sprak over de 
geschiedenis en over de populariteit, het 
materiaal, de techniek en de spelregels. In 
"De Tikketik" heeft hij deze .punten kort 
uitgewerkt. 
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COLOFON 
Deze Mixed werd gemaakt door: 
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, WiUibrorduslaan 5, 
5552 HA Valkenswaard 
tel: 040-2070594 
fax: 040-2070595 
e-mail: sandkl@hsvw.demon.nl 

Afdeling BrabantHomepage: 
http://www.iae.nl/users/sgb/tt/brabant 

Sluitingsdatum copy: 30 november 2000 

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


