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VAN DE REDAKTIE 

In deze speciale Mixed kijken we terug. 
Terug op 60 jaar tafeltennis in de afdeling 
Brabant. Verwacht geen uitgebreid histo
risch overzicht. Ik heb wel geprobeerd de 
oprichtîngsjaren te beschrijven. Een korte, 
interessante periode, waar eigenlijk niet 
heel veel meer van bewaard is gebleven. 
Verder blikken we natuurlijk terug op de 
hoogtepunten van de afdeling. Dat waren 
zeker de vier topevenementen die in 
Brabant plaatsvonden, te weten de Top 12 
in Den Bosch, de Top 12, het EK en het 
WK in Eindhoven. 

VAN DE VOORZITTER 

Aangezien er archiefgegevens zijn die 
aangeven dat in april 1941 een aantal 
initiatiefnemers in 's Hertogenbosch bijeen 
kwamen met als doel het oprichten van 
een Afdeling Brabant in de nationale bond, 
betekent dat er nu een 60 jarig jubileum is, 
in april 2001. 
Bij een jubileum horen festiviteiten en daar 
heeft een jubileumcommissie voor ge
zorgd. Zo gaan we o.a. op 7 april feest
vieren en geven we een jubileummixed uit, 
die hier voor u ligt. 
Leuk en waardevol is het terugkijken op de 
ontwikkelingen en de onvermijdelijke ups 
en downs ook in 60 jaar Afdeling Brabant. 
U leest daar meer over in deze jubileum
uitgave. 
Daarbij is het goed stil te staan bij 60 jaar 
vrijwilligerswerk door vele harde werkers 
en werksters. Vaak naast hun inspannin
gen in de eigen vereniging, ook nog klaar 
staan voor die andere verenigingen in het 
samenwerkingsverband dat afdeling heet. 
Maar natuurlijk betekent 60 jaar georgani
seerd tafeltennis spelen ook, dat je vanuit 
je eigen vereniging op bezoek ging en 
voor velen die gelukkig nog gaan, naar 
een andere vereniging. 
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Tafeltennis is een mannensport. 77% van 
de leden is van het mannelijk geslacht en 
vrouwen in het bestuur zijn een uit
zondering. Slechts drie dames zaten de 
afgelopen 60 jaar in het AB en de laatste 
daarvan, Ria Elshof, neemt nu afscheid. 
Met haar blikken we terug op de 11 ~ jaar 
die ze in het afdelingsbestuur heeft 
gezeten. 

Daarbij kwam en kom je in plaatsen waar 
je misschien anders nooit gekomen zou 
zijn als er niet die ene gemeenschappe
lijke factor was nl. het spelen tegen dat 
kleine, witte, oranje, of gele balletje. 
Het 60 jarig bestaan van de afdeling 
Brabant is een mooi sluitstuk van een 
periode en vanuit nieuwe inzichten en 
perspectieven, een mooi begin voor een 
nieuwe structuur. 
Het blijft natuurlijk een speciaal tintje 
hebben, feest vieren om een lustrum en 
amper 6 weken .later de afdeling opheffen. 
Maar in een adem noemen we de 
oprichting van de nieuwe afdeling Zuid
west. 
Achterom kijken naar meer dan een halve 
eeuw tafeltennis is gepast, maar veel 
belangrijker is ook voor uw vereniging, het 
kijken naar en investeren in het vooruit. 
Ik wens u daarbij veel daadkracht en wijs
heid en ik wil, als voorzitter, u allen als 
leden-verenigingen, feliciteren met 60 jaar 
Afdeling Brabant. 

Ook namens mijn medebestuu~leden, 

Pieter Brooijmans. 
voorz_itter 
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NTTB-VOORZITTER RAYMOND GRADUS 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik 
om de afdeling Brabant van harte te 
feliciteren met haar zestigjarig bestaan. Net 
voor de fusie met Zeeland een feit is, lijkt 
het mij een prima gedachte om dit feest te 
vieren en stil te staan bij het verleden van 
de afdeling. Het lijkt mij bovendien een 
goed idee om het zestigjarig bestaan luister 
bij te zetten met een feestelijk nummer van 
het afdelingsorgaan Mixed. Gezien de rijke 
historie van de afdeling, verdient dit initiatief 
ter afscheid van de afdeling alle hulde. 
Mijn gedachten bij de afdeling Brabant gaan 
vooral terug naar de jaren 1984-1993, toen 
ik deel uitmaakte van het afdelingsbestuur. 
Begonnen als bestuurslid pers en propa
ganda met onze bijeenkomsten van de pers 
en propaganda commissie ten huize van 
André Rombouts in Vught, waar de deur 
altijd open stond voor de afdeling. 
Belangrijkste activiteit die uit de koker van 
deze commissie kwam was ongetwijfeld het 
taptoetafeltennistoemoooi. In 1986 was dit 
een eclatant succes met ruim 4000 
scholieren die in de kerstvakantie kwamen 
kennismaken met tafeltennis. Het jaar 
daarop was de landelijke bond in de 
persoon van Ton van Happen er als de 
kippen bij om dit succes een landelijk 
vervolg te geven. Overigens hebben wij 
daar graag aan meegeholpen. Nog steeds 
staat deze activiteit op de agenda en is niet 
meer weg te denken als kennismakings
activiteit. 
In 1989 nam ik de voorzittershamer van Piet 
van Erp over en heb als voorzitter het 
vijftigjarig bestaan in 1991 meegemaakt. 
Een zeer geslaagd feest in Oosterhout, een 
aantal gezellige toernooien en de top twaalf 
in de Bossche Maaspoort vormde de 
h9ogtepunten van dat jaar. In het bijzonder 
de Top Twaalf vormt een evenement waar 

wers) en een zinderende halve finale tussen 
Bettine Vriesekoop en Mirjan Hooman, die 
door de laatste werd gewonnen. Op dat 
moment hadden we niet kunnen vermoeden 
dat de afdeling Brabant nog driemaal het 
decor zou zijn van internationaal toptafel
tennis. In de Eindhovense topsporthal 
vonden in 1997 de Top Twaalf, in 1998 de 
_EK en in 1999 de WK plaats. Zeker het 
laatste evenement was een huzarenstukje. 
Nadat in verband met de oorlog in 
Joegoslavië het aldaar geplande WK niet 
kon doorgaan hebben we tot volle tevreden
heid van vele deelnemers in drie maanden 
een giga-evenement met 130 landen in 
elkaar getimmerd. 
Inmiddels ben ik toegetreden tot het hoofd
bestuur en · ben de verrichtingen van de 
afdeling Brabant iets minder frequent gaan 
volgen. Toch was er voldoende reden om af 
en toe de afdeling Brabant te bezoeken. 
Vele actieve clubs die een interland of een 
NK organiseerde en menig Nederlands 
kampioen bij de clubteams vormde voor mij 
een reden om in het Brabantse (tafel
tennis)land te vertoeven. 
Terwijl ik dit schrijf is de afdeling Brabant 
bijna historie. Zeer loyaal wordt door de 
afdeling meegewerkt aan het be;;luit van de 
bondsraad om voor 2002 te komen tot een 
afdeling voor Brabant en Zeeland. Als il( dit 
nog eens op mij laat inwerken kan ik mij 
best voorstellen dat sommigen binnen 
enkele maanden met weemoed aan de 
afdeling Brabant zullen terugdenken. Er 
komt echter iets moois voor in de plaats. 
Vol enthousiasme worden plannen ge
smeed voor een nieuwe afdeling die met 
nog meer elan de tafeltennissport zal 
uitdragen. Dit is iets waar ik graag op 7 april 
op wil proosten. 

ik met plezier aan terugdenk. Een tot de nok . Raymond Gradus 
gevolgde Maaspoort (met 4000 toeschou- Voorzitter NTTB 

- ~~~~ G~ , "_ 
~~~__.,_.....__.,,____,_ ~ 
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60 JAAR AFDELING BRABANT 

Deze keer kreeg ik van de samensteller 
van deze jubileummixed ruimschoots de 
tijd om een bijdrage te schrijven. Een 
ongekende weelde, maar het maakte het 
opstellen van een toepasselijke tekst niet 
gemakkelijker. 
Erover nadenkend stuit je namelijk op wat 
dubbele gevoelens. Bij een jubileum kijk je 
eens om over je schouder naar wat er zoal 
gebeurde en meteen geeft het je nieuwe 
impulsen om op weg te gaan naar een 
volgende mijlpaal. Dat laatste ontbreekt 
voor de afdeling Brabant in deze vorm. 
Daardoor heeft het jubileum ook iets weg 
van een feestelijke begrafenis. 
De tweede beperkende factor vormt het 
recente probleem rond de competitie
leiding: het valt niet mee om te moeten 
waarnemen dat een aantal mensen zich 
genoodzaakt ziet om kort voor de finish af 
te haken. 

Toch maar proberen om uit te gaan van 
een terugblik naar het verleden en van 
een verwachting voor de toekomst. 

Ik tafeltennis al zo lang dat ik een groot 
deel van de 60 jaren bewust heb 
meegemaakt. Tijdens de activiteiten die 
verenigingsoverstijgend waren heb ik veel 
mensen ontmoet, mensen waaraan ik over 
het algemeen prettige herinneringen 
bewaar. Gelukkig helpt daarbij de tijd ook 
een beetje mee die mogelijke scherpe 
kantjes wat gladder maakt. Naar al die 
mensen gaat dank uit voor het feit dat zij 
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het beoefenen van de tafeltennisspor1 in 
Brabant mede mogelijk hebben gemaakt. 
Het vermelden van historische feiten laat 
ik maar aan anderen over, wel vraag ik me 
af wat er met de geschiedenis van de 
afdeling gaat gebeuren. Ik ben wel eens 
ooit in het archief geweest en dat was best 
even schrikken. Er is veel, maar volslagen 
ongeordend. Iets voor Bas den Breejen? 
Of moeten we dat als afdeling netjes 
achterlaten en overdragen? Voor mij nog 
een open vraag, maar bij het oud papier 
mag een en ander zeker niet belanden. 

Dan die toekomst. Natuurlijk houdt 
Brabant niet echt op. Alles wat in die 60 
jaar plaats vond heeft bijgedragen aan de 
vorming van een Brabantse sfeer, een 
Brabantse tafeltenniscultuur. Die cultuur 
nemen we vanzelfsprekend mee naar de 
nieuwe afdeling ZuidWest. Daar gaat een 
multiculturele samensmelting van start, 
waaruit een ZuidWest cultuur moet voort
komen. Ik ben er van overtuigd dat in die 
nieuwe cultuur heel wat elementen van de 
huidige Brabantse sfeer terug te vinden 
zullen zijn. Op die manier leeft de afdeling 
Brabant door en misschien zullen onze 
opvolgers over vele jaren :z.eggen dat 
sprake was van een tweede en verbeterde 
uitgave. 

Brabant bedankt! ZuidWest succes! 

Adri Dam, ex voorzitter afdeling Brabant, 
beoogd voorzitter afdeling ZuidWest. 



HISTORIE 

Voor de oprichting van de NTTB op 23 juni 
1935 waren er al een aantal bondjes, 
zoals Amsterdam, Gelderland, Utrecht en 
de R.K. Bossche Tafeltennisbond. Bij die 
oprichtingsvergadering in Hotel Terminus 
in Utrecht was een afgevaardigde van 
TTC De Kring uit Den Bosch. Hij kreeg de 
status van officieus lid. TTC De Kring werd 
als club in het seizoen 38/39 lid van de 
NTTB. Al op 3 november 1936 sloot de 
R.K. Bossche Tafeltennisbond zich aan. 
Er waren toentertijd nog meer clubs rond 
Den Bosch, zoals Meneba, Vice Versa, 
Leonardus en Ready. Zo organiseerde 
Ready destijds in de Brabant Hallen in 
Den Bosch het Noord Brabants kampioen
schap. De wethouder van Den Bosch 
reikte daar de prijzen uit. 
De tafeltennisverenigingen in die tijd 
hadden zich gegroepeerd in kringen. In 
1941 besloten de besturen van die kringen 
de koppen bij elkaar te steken, met als 
doel de krachten te bundelen voor het 
spelen van competitiewedstrijden, het 
organiseren van toernooien en de 
aanschaf van spelmateriaal. In die tijd was 
het erg moeilijk om aan balletjes te komen. 
De balletjes waren van celluloid en dat 
was schaars. Kapotte balletjes werden 
zelfs gelast met het omhulsel van het 
identiteitsbewijs. 
Op 1 april 1941 werd de afdeling Brabant 
opgericht, met toestemming en na 
ingewonnen advies van de geestelijke 
adviseurs en de nodige (regionale) kerk
besturen, die in die jaren veel gelegen 
lieten aan de opvang van vooral jonge 
jongens. 
De oprichtingsvergadering in Den Bosch 
werd voorgezeten door de consul van de 
NTTB, Ad de Laat. Hij was het eerste jaar 
voorzitter en werd daarna opgevold door 
Nico Salfischberger. De afdeling Brabant 
bestond toen uit 27 verenigingen, hoofd
zakelijk uit midden en oost Brabant. Op 7 
november 1942 sluit Brabant zich aan bij 
de NTTB. 
De oorlogsjaren waren moeilijk. Algemene 
ledenvergaderingen werden niet aange
kondigd, maar wel gehouden. Verslagen 
uit die tijd zijn nauwelijks te vinden. Wel 
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onuitgewerkte aantekeningen, waaruit 
blijkt dat er toen al wel een aantal 
commissies waren ingesteld, zoals E~en 
protestcommissie, kascommissie, compe
titiecommissie en toernooicommissie. Ook 
werden elk jaar Brabantse kampioen
schappen georganiseerd. 
Na de bevrijding van het zuiden werden al 
snel weer een aantal grote toernooien 
gehouden. Op 3 september 1944 vindt 
een toernooi plaats in Baarle-Nassau, 
waar de deelnemers na afloop amper hun 
weg huiswaarts konden vinden, omdat 
naar het Noorden vluchtende Duitse 
troepen de wegen bevolkten. In november 
1944 is er in Tilburg een wedstrijd tussen 
Tilburg en Engelse militairen ten bate van 
het fonds "Zuid helpt Noord" en op 28 

kerstdag 1944 wordt in Den Bosch het 1 e 

grote toernooi in bevrijd Nederland ge
houden. Jammer dat dat alleen voor het 
zuiden van toepassing was, want het 
noorden ging toen de hongerwinter in. In 
maart 1945 was er in Breda ~~en 
wedstrijden tegen Poolse en Enge~lse 
militairen. 
Pas na de oorlog kwam het tafeltennis
gebeuren echt op gang. Veel verenigin!~en 
sloten zich aan en in 1953 waren dat er 
94, waardoor het ledental van de afdeling 
boven de 1000 kwam. Wel waren dat 
allemaal kleine verenigingen. Tot 1 !360 
kwam het gemiddeld aantal leden per 
vereniging niet boven de 20. Pas nadat de 
NTTB een onderscheid ging maken tussen 
competitiespelers en niet-competitiespe
lers nam het ledental fors toe. Begin jaren 
zeventig was het aantal nog 1700, maar 
na intensieve ledenwerfcampagnes liep 
het aantal fors op. Bij de viering van het 
40-jarig bestaan in 1981 werd het 5000e lid 
ingeschreven. Helaas is het aantal de 
laatste jaren weer fors teruggdtopen. Op 
dit moment telt de afdeling Brabant 4647 
leden. 
Slechts vier verenigingen van onze 
afdeling zijn ouder dan de afdeling zelf. De 
Tilburgse verenigingen Luto en Irene, het 
Zaltbommelse Never Down en het Osse 
0 .T.T.C. 



Fusie 
Een paar jaar geleden besloot de NTTB 
het aantal afdelingen terug te brengen van 
21 naar 8. Hoewel het ledental van 
Brabant groot genoeg was om als 
zelfstandige afdeling te blijven bestaan, 
werd er toch besloten om Brabant te laten 
fuseren met de afdeling Zeeland. Dat 
betekent dat we na 60 jaar een nieuwe 
start gaan maken. Een aantal 
werkgroepen heeft de fusie voorbereid en 
vanaf mei gaan de afdelingen samen 

TOP 12 DEN BOSCH 

Het kostte behoorlijk wat moeite om het 
hoofdbestuur van de NTTB te overtuigen 
van het feit dat Brabant de top 12 moest 
organiseren. Uiteindelijk lukte dat en werd 
de top 12 in de Maaspoort in Den Bosch 
een onderdeel van de jubileumviering. De 
afdeling bestond dat jaar 50 jaar. Van 1 
t/m 3 februari 1991 werd een schitterend 
toernooi afgewerkt, met een enorme 
publieke belangstelling. Maar liefst 8000 
bezoekers kwamen kijken naar toptafel
tennis en op de finaledag was de Maas
poort met 3200 mensen tjok en tjok vol. 
Nederland maakte daar ook kennis met de 
concessies die gedaan waren aan de tv. 
Een rode vloer, blauwe tafeltennistafels en 
oranje balletjes. 
De organisatie van het evenement was in 
handen van het bureau Trefpunt Sports 
and Leisure Marketing. Samen met de 
NTTB en JCV uit Vught zorgde dit bureau 
ervoor dat alles op rolletjes verliep. En 
natuurlijk zorgde ook de prachtige presta
ties van de Nederlandse deelnemers voor 
een enorme sfeer. Paul Haldan zorgde 
voor de eerste Nederlandse heren inbreng 
op een top 12, maar kon slechts één partij 
winnen, waardoor hij laatste werd. Bij de 
dames waren Mirjam Hooman-Kloppen
burg en Bettine Vriesekoop de Nederland
se deelnemers. Beide dames deden het 
voortreffelijk en speelden in de halve finale 
tegen elkaar. Het werd een triller. Nog 
steeds vind ik dit een van de 
enerverendste wedstrijden die ik op dit 
niveau heb gezien. De entourage was 
prima (een uitverkochte hal en alles was 
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verder onder de naam ZuidWest. Ik hoop 
dat de NTTB een goede beslissing heeft 
genomen en dat de afdeling ZuidWest een 
gezonde, bloeiende afdeling gaat worden. 

Johan Heurter 

Geraadpleegde bronnen: 
Geschiedenis van het Nederlandse Tafeltennis -
Bas den Breejen 
Arch ief Mixed 

ook nog eens live te volgen op de tv) en 
twee speelsters die tot het uiterste gingen 
met het intimideren van elkaar. Een klein 
stukje herinnering: 
Vriesekoop mocht als eerste serverien. 
Haar eerste service werd afgekeurd door 
de Zweedse scheidsrechter. Punt voor 
Hooman. De tweede service was wel 
goed, maar de derde werd opnieuw 
afgekeurd. Weer een punt voor Hooman. 
Een luid gefluit klonk door De Maaspoiort 
en Vriesekoop pakte haar trainingsjack en 
stapte op. Vier minuten later kwam ze 
terug en werd de wedstrijd hervat, met 
even foute serveerballen van Vriesekoop. 
Ze gooit de ballen namelijk niet recht 
omhoog, maar schuin naar zich toe. Alleien 
nu mocht het ineens wel. Opmerkelijk was 
dat Hooman nauwelijks geïntimideerd 
werd door het incident. Ze won de eerste 
game met 21-18. Uiteindelijk werden het 
vijf games en won Mirjam Hooman. In de 
finale was Hooman oppermachtig tegen 
Gabriëlla Wirth en zonder een pé1rtij 
verloren te hebben won ze de top ·12. 
Vriesekoop werd derde door een 
overwinning op Marie Hrachova. 

TOP 12 EINDHOVEN 1997 

Het duurde lang voordat er een vervolg 
gegeven kon worden aan de top 12 van 
1991. Pas in 1997 mocht Nederland weer 
als organisator optreden. Nu was 
Eindhoven de plaats van handeling. Op 30 
en 31 januari en 1 februari was de 



Europese top daar present. Het sportieve 
element was belangrijk, maar nog 
indrukwekkender was het afscheid van 
Bettine Vriesekoop. Ze werd binnen
gereden in een cabrio, ze werd benoemd 
tot bondsridder van de NTTB, er was een 
toespraak van Erica Terpstra, vuurwerk, 
kortom een fraai afscheid. Soms komen 
mensen echter terug op hun beslissing. 
Een jaar later speelde Bettine opnieuw op 
de Europese Kampioenschappen in 
Eindhoven en nam ze opnieuw afscheid. 
Het toernooi in Eindhoven werd geor
ganiseerd door de NTTB in samenwerking 
met bureau Advantage en draaide op vele 
vrijwilligers. Daarvan werd het leeuwen
deel geleverd door ttv Veldhoven. Ze 
bleken onmisbaar en maakten de top 12 
mede tot een grandioos succes. 
Helaas wist geen van de drie Nederlandse 
deelnemers de halve finale te bereiken. 
Hierdoor viel de belangstelling op de 
laatste dag wat tegen. Bettina Vriesekoop 
werd vijfde, Mirjam Hooman 11 e en Trinko 
Keen zelfs laatste. 

EK 1998 

Het Europese Kampioenschap wat van 23 
april tot en met 3 mei in het Indoor 
Sportcentrum en de IJshockeyhal in 
Eindhoven werd georganiseerd was weer 
een stapje hoger. En ook dat bleek de 
organisatie aan te kunnen! Er waren nog 
meer vrijwilligers nodig en onder leiding 
van Ria Elshof en Pieter Brooijmans 
werden diverse ploegen georganiseerd. 
Voor veel vrijwilligers was het hard 
werken. Vaak kwam het er zelfs niet van 
om een wedstrijd te bekijken. En dat terwijl 
de Nederlanders nu wel presteerden. 
Trinko Keen en Danny Heister presteer
den grandioos en bezorgden Nederland 
een bronzen medaille in het landentoer
nooi. In het individuele toernooi evenaarde 
Trinko Keen deze prestatie, terwijl Danny 
Heister pas in de kwartfinale uitgeschakeld 
werd. De teruggekeerde Bettina Vriese
koop presteerde ook. Ze kwam evenals 
Heister tot de kwartfinale en leidde het 
vrouwenteam in de landenwedstrijd naar 
een zevende plaats. 
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WK1999 

Toen door de oorlog in het voormalige 
Joegoslavië geen wereldkampioenschap 
in Belgrado gehouden kon worden, stelde 
de NTTB zich kandidaat voor het over
nemen van de individuele wedstrijden. De 
ITTF zal geen spijt gehad hebben van de 
beslissing. Het WK werd, ondanks de 
enorme hitte, een grandioos succes. Van 
2 t/m 8 augustus was de wereldtop in 
Eindhoven te bewonderen en maar liefst 
11. 000 toeschouwers kwamen naar het 
Indoor Sportcentrum. Ze zagen topwed
strijden, waarin de Chinezen overheer
sten. 
De Nederlandse deelnemers konden geen 
potten breken. Trinko Keen werd in de 2e 
ronde uitgeschakeld door Leung Chu Yan 
uit Hongkong en Danny Heister ging er in 
de 3e ronde uit tegen Vladimir Samsonov. 
Als duo kwamen Heister en Keen tot de 
achtste finales. 
Dat een WK met zo'n korte voorberei
dingstijd organisatorisch toch een succes 
kon worden, is vooral te danken aan de 
200 vrijwilligers. Opnieuw was de leiding in 
handen van Ria Elshof en Pieter Brc>oij
mans. Ze stelden een hardwerkende ploeg 
samen die bestond uit de kern van 1998. 
Uiteindelijk werden er negen • groepen 
samengesteld, waarvan een aantal zeer 
zelfstandig werkten. Ondanks de vele 
problemen die ontstonden en opgelost 
moesten worden en die vaak het uiterste 
eisten van de vrijwilligers bleef de sfeer 
goed. En enorm compliment dus aan de 
mensen die dit alles mogelijk hebben 
gemaakt. 

HET VERVOLG 

Het blijkt dat topsport eve ementen 
belangrijk zijn voor de uitstraling van de 
sport. Het ledental van de NTTB lciopt 
terug en alleen door veel media-aandacht 
kan de jeugd op tafeltennis worden 
geattendeerd. De NTTB ziet dat ook en 
heeft onlangs een contract getekend met 
Rutac bv, een sportmarketingbureau, dat 
in ruil voor minimaal 450.000 gulden drie 
jaar lang grote evenementen voor de bc:>nd 

-------



mag organiseren. Het bedrijf wil evene
menten van verschillende sporten combi
neren en opnames verkopen of zelf uit
zenden via internet. Bovendien strijkt het 
bureau een deel van de afdrachten van 
sponsors op. Het eerste contract wat het 
bureau afsloot was met de badmintonbond 

en daarop werden de WK's van 2003 en 
2004 binnengehaald. Te hopen is dat 
Rutac bv erin slaagt om ook enkele grote 
evenementen voor de NTIB binnen te 
halen. 

Johan Heurter 

RIA ELSHOF NEEMT AFSCHEID VAN HET AFDELINGSBESTUUR 

In het zestig jarig bestaan van de afdeling 
Brabant hebben slechts drie vrouwen een 
bestuursfunctie bekleed. Van 1946 tot 
1950 was Mej. C. van Duuren secretaris 
en van 1988 tot 1990 was Marianne 
Wagemakers bestuurslid technische 
zaken. Sinds 1 december 1989 is Ria 
Elshof secretaris en in mei treedt ze af. 
"Na 11 % jaar wordt het tijd voor iemand 
anders. Nieuwe mensen met nieuwe 
ideeën zijn goed voor een organisatie en 
daarom doe ik een stapje terug", aldus 
Ria. Hierdoor bestaat het afdelingsbestuur 
weer geheel uit mannen. "Eigenlijk is dat 
jammer. Vrouwen hebben vaak een 
andere kijk op dingen dan mannen." Met 
Ria kijken we terug op haar periode in het 
afdelingsbestuur. Een monoloog. 
"Ik ben destijds gevraagd voor het 
afdelingsbestuur door Wil v.d. Bragt en 
Raymond Gradus. Wil zat in een com
missie om AB-leden te werven en er was 
een vacature door het opstappen van 
Peter van lersel. Albert Rooijmans nam de 
functie tijdelijk waar, naast zijn normale 
bestuursfunctie. Ze kenden mij van de 
competitiecommissie en ik vond het een 
interessante functie. Je bent veel meer 
betrokken bij het tafeltennisgebeuren dan 
als wedstrijdsecretaris van Son en 
Breugel. Ik kon ook meteen vol aan de 
bak. De regiovergaderingen moest ik met
een notuleren, maar gelukkig was Albert 
een prima steun op de achtergrond." 
"Het afdelingsbestuur is een prima team. 
De onderlinge sfeer is uitstekend en ik ben 
altijd met veel plezier naar de verga
deringen gegaan .. Ook het contact met de 
verenigingen vind ik heel prettig. Daarom 
blijf ik ook de ledenadministratie van de 
nieuwe afdeling doen. Dat is best veel 
werk, maar wel leuk." 
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"Het hoogtepunt van die 11 % jaar waren 
de EK en de WK in Eindhoven. Ik was 
benaderd door Ton van Happen om de 
coördinatie van de vrijwilligers op m1~ te 
nemen. Ton had eerder Pieter Brooijmans 
gevraagd, maar die wilde eigenlijk niet. 
Daarom heb ik Pieter gevraagd om het 
samen te doen en daarna zijn we energiek 
aan de slag gegaan. Het was een enorme 
klus. De vrijwilligers hadden vooraf een 
papier ingevuld waarop stond wat ze 
konden en wilden doen tijdens het 
toernooi. Daar zijn wij mee aan de slag 
gegaan. We hebben ploegen geformeerd 
en mensen gevraagd om de leiding van 
die ploegen op zich te nemen. Dat wciren 
bv. de zaalploeg, de chauffeurs, etc. We 
hadden wel in de gaten dat we de 
vrijwilligers moesten koesteren. Daarom 
was er een ruimte waar ze ·zich terug 
konden trekken, voldoende eten en 
drinken en hebben we na afloop nog een 
activiteit voor ze georganiseerd." 
"Het fijnste van die toernooien vond ik de 
saamhorigheid bij de vrijwilligers. Samen 
maakten we er zeer geslaagde evene
menten van. We hebben met z'n allen iets 
gepresteerd. Ondanks dat er veel geïm
proviseerd moest worden liep het allemaal 
naar wens. Iedereen nam zijn verant
woordelijkheid en het werd dan ook een 
hechte ploeg. Het was echter wel een 
drukke tijd. Tijdens de EK w rd ik om 
kwart voor acht thuis opgehaald ·en rond 
middernacht of later kwam ik weer binnen. 
Daarom ben ik tijdens de WK in het hotel 
gaan slapen. Dat is veel rustiger. Je bent 
dan verlost van de huiselijke besognes." 
"Zo'n topevenement vergt veel van de 
organisatie, maar het is belangrijk voor de 
uitstraling van de sport. Toch levert het 
niet meer leden op. Er is geen goed 



vervolg en ook wij als afdelingsbestuur 
hebben er geen vervolg aan kunnen 
geven. Dat komt natuurlijk ook door de 
onderbezetting van het afdelingsbestuur in 
die periode. We waren al druk genoeg met 
het draaiende houden van de afdeling. 
Toch vind ik dergelijke evenementen 
belangrijk. Het is een van de weinige 
manieren om de sport te promoten bij een 
groot publiek en we moeten dan ook 
proberen vaker topevenementen naar 
Nederland te halen." 
"Na mijn vertrek als secretaris blijf ik met 
tafeltennis bezig. Ik was van 1978 tot 1988 
al wedstrijdsecretaris en bestuurslid van 
Son en Breugel en dat ben ik nu weer. 
Daarnaast blijf ik via de ledenadministratie 
natuurlijk betrokken bij de afdeling. Maar ik 

heb nog meer hobby's. Ik ga graag naar 
de schouwburg en met name naar 
cabaretvoorstellingen. Daarnaast lees ik 
graag, als ik er tijd voor heb, en ga ik 
graag op vakantie. Vijf weken in de zomer 
naar Frankrijk en in mei een 
cultuurvakantie. Dit jaar gaan we naar 
Portugal." 

Ria, namens de verenigingen wil ik je 
hartelijk danken voor je inzet voor de 
afdeling en ik ben blij dat je de 
ledenadministratie wilt blijven verzorgen. 
Hierdoor blijven we toch nog regelmatig 
contact met je houden. 

Johan Heurter 

NAMEN, NAMEN, WHAT'S INA NAME ? 

In onze competitie komen we dikwijls 
dezelfde namen van verenigingen tegen. 
Alleen kijkende naar onze eigen compe
titietegenstanders hebben we geen goed 
overzicht welke namen er in onze afdeling 
al wel niet door de tafeltennisverenigingen 
worden gebruikt. 
Onder de verenigingen van onze afdeling 
Brabant is toch een grote verscheidenheid 
in namen te vinden. 
Van saai tot flitsend en van niet 
origineel naar erg origineel. 
Om u een indruk te geven van wat er 
allemaal in onze afdeling voor namen zijn 
verzonnen en bedacht hebben we een 
klein onderzoek ingesteld met hieronder 
het resultaat. 
We hebben de namen in categorieën 
ingedeeld en we laten deze categorieën 
achtereenvolgens de revue passeren. 

Categorie: Dezelfde namen 
Het toppunt van niet origineel zijn de 
verenigingen met allemaal dezelfde naam 
zoals daar zijn: 
-Smash. De volgende verenigingen 
voeren dezelfde naam: 
Smash uit Geertruidenberg. 
Smash ' 70 uit Noordhoek. 
Smash' 73 uit Uden 
Smash' 76 uit Sint-Annaland. 
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-Vice Versa. Hier komen we de volgende 
niet originele namen tegen: 
Vice Versa ' 51 uit Oudenbosch. 
Vice Versa' 64 uit Rosmalen. 
Vice Versa Oss uit Oss. 
Natuurlijk zal een van de verenigingen als 
eerste met de naam gekomen zijn en de 
andere verenigingen zullen de naam 
gekozen hebben zonder te weten dat e!r in 
onze afdeling al een vereniging met 
dezelfde naam was. Maar je zou altijd nog 
kunnen besluiten de naam van de 
vereniging te wijzigen, iets wat de laatste 
tijd toch wel regelmatig aan de orde is. 

Categorie: Saai en niet origineel 
Saai en ook niet erg origineel zijn de 
verenigingen met enkel de volledige naam 
van de plaats van de vereniging eventueel 
met de aanduiding TTV. De naam mag 
dan ·saai zijn het is wel een duidelijke 
naam die geen misverstanden kan 
opleveren. In deze groep vinden we terug: 
Bergeijk, Best, Breda, Deurne, Helmond' 
57, Roosendaal, Son en Breugel, Stiphout, 
Valkenswaard, Waalre en Waalwijk. Een 
uitzondering hierop is Budilia uit Budel 
waarbij wel duidelijk een link gelegd wordt 
naar de naam van de plaats maar waar 
toch voor een originele naam is gekozem. 



Categorie: Minder saai · en minder 
origineel 
In deze categorie komen we verenigingen 
tegen met namen bestaande uit letters 
welke staan voor afkortingen van de 
plaatsnaam en van het woord tafeltennis
club of vereniging en verder eventueel met 
als toevoeging nog een jaartal van 
oprichting of de naam van de sponsor. 
Hier komen we tegen: 
A.T.T.C. '71 , Aarle-Rixtelse Tafel Tennis 
Club '77. 
A.T.T.V. '71 , Astense Tafel Tennis 
Vereniging' 71 . 
Cosmos/T.T.V.V., Cosmos/Tafel Tennis 
Vereniging Veldhoven. 
T.T.V.E., Tafel Tennis Vereniging Elshout. 
H.T.T.C., Heerewaardense Tafel Tennis 
Club. 
v. Liempd Ass./T.T.V.S., van Liempd 
Ass./Tafel Tennis Vereniging Schijndel. 
M.T.T.V. '72, Mierlose Tafel Tennis 
Vereniging '72. 
N.T.T.V. , Nulandse Tafel Tennis 
Vereniging. 
0.T.T.C., Osse Tafel Tennis Club. 
T.C.O. '78, Tafeltennis Club Ossendrecht 
'78. 
T.C.S., Tafeltennis Club Steenbergen. 
T.T.C.V./Herwaarden, Tafel Tennis Club 
Veghel/Herwaarden. 

Er zijn ook nog een paar verengingen met 
een iets mooiere afkorting. 
Dat zijn: 
Hita '79, Hilvarenbeek. Dit staat voor 
Hilvarenbeekse Tafeltennis Club ' 78. 
Hotak '68, Hoogerheide. Dit staat voor: 
Hoogerheidense Tafeltennis Klub ' 68. 
Nitak, Nispen. Dit staat voor: Nispense 
Tafeltennis Klub. 
Rotac '82, Rossum. Dit staat voor: 
Rossumse Tafeltennis Club. 
Taverbo, Boxtel. Dit staat voor: Tafeltennis 
Vereniging Boxtel. 
Taveres, Eindhoven. De naam van de 
vereniging is voluit: E.S.T.T.V. TAVERES. 
Dit staat voor: Eindhovense Studenten 
Tafeltennis Vereniging TAfeltennis 
VEReniging Eindhovense Studenten. Een 
ludieke naam, echt iets voor een 
studentenvereniging. 
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Witac '89, Willemstad. Willemstadse 
Tafeltennis Club. 

Categorie: namen van speelzalen, 
sportparken, wijken etc. 
Onder deze categorie zien we 
tafeltennisverenigingen met namen van 
speelzalen, sportparken, wijken etc. met of 
zonder de toevoeging TTV of de naam van 
een sponsor. 
In deze categorie zien we: 
T.T.V. Geenhoven, Valkenswaard. 
Tafeltennis Vereniging Geenhoven. 
Genoemd naar de speeltuin Geenhoven. 
De Kuub, Eindhoven. Zij spelen momen
teel in een andere zaal maar de naam van 
de vroegere zaal was De Kuub. 
De Bron, Handel. De Bron is de naam van 
de speelzaal. 
T.T.V. Hooghei, Vlijmen. Naam van sport
park De Hoge Hei. 
Het Markiezaat, Bergen op Zoom. Het 
Markiezaat is de naam van een vroeger 
Markgraafschap. 
Renata, Eindhoven. Renata was de naam 
van de sigarenzaak van een van de 
oprichters van deze vereniging. 
Kruiskamp, Den Bosch. Genoemd naar de 
wijk. 
Treffers '68, Hapert. Genoemd naar 
speelzaal "Den Tref'. 
Unicum, Geldrop. Ontstaan uit een fusie 
tussen Achilles en Geldrop en dat was een 
unicum. Unicum was tevens de naam van 
de vroegere fabriek in wiens hal nu de 
speelzaal is gevestigd. 
Wanzl/Belcrum, Breda. Wanzl is de naam 
van de sponsor, Belcrum is de naam van 
de wijk. 
Zwaantjes, Sint-Michielsgestel. Genoemd 
naar de vroegere speelzaal in restaurant: 
De drie Zwaantjes. 

Categorie: Andere afkortingen 
In dez~ categorie vinden we ènkele heel 
fraaie afkortingen terug. · 
Kijk zelf maar. 
A.S.1.0., Haaften: Altijd Succes Is 
Onmogelijk. 
B.S.M., Dongen: Be Sports Men. 
J.C.V., Vught: Jeugd Centrale Vught. 
Luto, Tilburg: Leer Uw Tegenstander 
Overwinnen. 



N.O.N., Heeswijk-Dinther: Net Over het 
Net. 
P.J.S., Vught: Parochiële Jeugd Stichting. 
T.T.V.O.D.T., Roosendaal: Tafel Tennis 
Vereniging Onder De Toren. 
U.V.C.O. '71, Oss: Uit Vrienden Club 
Ontstaan. 
T.1.0.S. '51, Tilburg: Tafeltennis Is Onze 
Sport 

Categorie: Diverse namen 
In deze categorie zijn de verenigingen 
genoemd naar niet eerder genoemde 
zaken. 
Dit zijn de volgende verenigingen: 
Fortuna' 83, Helmond. Dit is een gekozen 
naam in een uitgeschreven prijsvraag van 
de vereniging. Fortuna had hiervoor een 
andere naam die verband had met de 
vroegere speelzaal. 
S.V. Red Star' 58, Goirle. Genoemd naar 
de beroemde voetbalclub Rode Ster 
Belgrado. 
Tanaka, Etten-Leur. Genoemd naar een 
vroegere wereldkampioen. 
T.T.V. Irene, Tilburg. Herkomst naam was 
niet bekend bij de contactpersoon van 
deze vereniging. 

En als laatste de categorie: 

Categorie: Sporlnamen en 
uitdrukkingen 
Deze namen hebben geen verdere uitleg 
nodig, of toch wel? 
Always Fair, Ammerzoden. Always Fair, ja 
daar moeten we allemaal naar streven. 
Attaque, Sint-Oedenrode. Attaque, 
aanvallers, leuk om die eens tegen De 
Meppers te laten spelen. 
The Back Hands, Sint-Willibrord. Back 
Handers, spelen die met batjes met 
slechts aan een kant een rubber? 
Een en Twintig, Beek en Donk. Ja, het is 
altijd wel handig om tot een en twintig te 
kunnen tellen. 
Flash, Eindhoven. Flitsend, wie had dat 
anders verwacht voor een vereniging uit 
de Lichtstad. 
De Meppers, Heeze. Zie Attaque. 
Never Down, Zaltbommel. Nooit bij de 
pakken neerzitten. 
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T.T.V. de Pingpongers, Wouwse Plantage. 
Duidelijk een tafeltennis vereniging. 
Rally, Wijk en Aalburg. Het is altijd leuk 
een bal in het spel te houden en een rally 
te maken. 
S.P.S./Never Despair, Den-Bosch. 
Wanhoop nooit, er komen altijd nog 
andere wedstrijden. 

Hiermee zijn alle bestaande verenigingen 
van dit moment uit de afdeling Brabant de 
revue gepasseerd en moeten we 
constateren dat er inderdaad een grote 
verscheidenheid aan namen is verzonnen. 
Mijn favorieten zijn de verenigingen met 
de originele afkortingen: A.S.1.0. en Luto. 
Natuurlijk zitten er ook mooie namen in 
andere categorieën zoals in de categorie 
sportnamen. 
Opvallend is dat er geen enkele vereniging 
is die een naam heeft met daarin de 
kleuren van de vereniging zoals dit bij 
voetbalverenigingen wel gebeurt o.a. 
Blauw-Geel en Rood-Wit. 
Ook is er nog hoop voor de verenigingen 
met dezelfde namen: Smash en Vice
Versa. Er moeten nog toch nog wel echt 
originele namen te verzinnen zijn om z.ich 
als vereniging te onderscheiden. 
Voor hun nog enkele suggesties: 
P.G.N.T.G.: Pas Gewonnen Na Twee 
Games. 
H.Z.O.T.: Hou Ze Op Tafel. 
Wie dit te gek vindt is T.T.V. Atlantis nog 
altijd een mooie mogelijkheid. 

Tot slot wil ik de contactpersonen van de 
verenigingen bedanken zonder wiens 
medewerking dit artikel niet tot stand had 
kunnen komen. 

Mari van Kasteren. 



SAMENSTELLING AFDELINGSBESTUUR NTTB AFDELING BRABANT 1941 TIM 2001 

Seizoen voorzitter secretaris pennlngm. ACL C<WnD.I. Como.I. Corno.I Comp.I Pers/prop. JCL 
1940-41 A.d.Laat H.Kole A.Smits G.d.Waat P.Kole +l.adm. 
1942-45 N.Salfischberger J.vd.Mark A.Smits G.d.Wagt H.Boeren F.v.d.Ven H.Kole 
194&46 N .Salfischberger A.v. Gemert A.Smits J.v.Roov A.Seeaeren 
1946-47 A.Smits MeJ.C.v.Duuren H.Thien J.v.Rooy Ad.Jong W.Driivers A.vd.Meiiden 
1947-48 P.Kole Mei.C.v.Duuren H.Thien J.v.Roov A.d.Jon11 H.Kole A.vd.Meijden 
1948-49 P.Kole Mei.C.v.Duuren H.Thien J.v.Roov Ad.Jong H.Kole A.vd.Meiiden 
1949-50 P.Kole MeJ.C.v.Duuren A.v.Otterdiik J.v.Roov M.Geertzen W.v.Roov H.Thien 
1950-51 P.Kole H.Thien A.v.Otterdîik J.v.Roov L.Somers W.v.Roov F.d.Wuffel 
1!E1 -52 P.Kole H.Thien A.v.Otterdiik J.v.Rooy L.Somers W.v.Roov F.d.Wuffel 
1!E2-53 P.Kole H.Thien A.v. Otterdiik J.v.Roov L.Somers W.v.Roov F.d.Wuffel 
1953-54 P.Kole F.d.Wuffel A.v. Otterdiik J.v.Roov L.Somers W.v.Roov J.Goossens H.Thien (ala.z.) 
1954-55 P.Kole F.d.Wuffel A.v. Otterdiik J.v.Roov L.Somers W.v.Roov J.Goossens H.Thien {alg.z.) 
1955-56 A.v. Otterdijk F.d.Wuffel J.Goossens L.Somers C.Hobbelen A.v.Loon W.du Pont P.v.Straalen W.Vriens 

(comp) 
1956-57 A.v.Otterdlik F.d.Wuffel J.Goossens L.Somers C.Hobbelen A.v.Loon W.du Pont P.v.Straalen J.Willems 
1!E7-58 A.v. Otterdiik F.d.Wuffel J.Goossens L.Somers C.Hobbelen A.v.Loon W.du Pont+l.a. P.v.Straalen J.Willems 
1S158-59 A.v.Otterdiik A.v. Loon J.Goossens L.Somers C.Hobbelen C.Velema W.du Pont+l.a. P.v.Straalen H.Balvers 
1959-00 A.v.Otterdiik A.v. Loon J.Goossens L.Somers C.Hobbelen C.Velema J. Verlouw+l.a. P.v.Straafen 
1900-61 A.v. Otterdiik c·.Hobbelen J.Goossens L.Somers A.v. Veghel C.Velema P.v.Straalen 
1961-62 A.v.Otterdiik C.Hobbelen J.Goossens .L.Somers A.v.Veghel C.Velema P.v.Straalen 
1962-63 A.v.Otterdiik C.Hobbelen J.Goossens L.Somers A.v.Veahel C.Velema P .v.Straalen 
1963-64 A.v.Otterdiik C.Hobbelen J.Goossens L.Somers A.v.Veghel C.Velema P.v.Straalen C.Velema 
1964-65 A.v.Otterdiik C.Hobbelen J.Goossens L.Somers A.v.Veahel P.v.Straalen C.Velema 
1965-66 A.v.Otterdiik C.Hobbelen J.Goossens P.v.Straalen A.v.Veghel H.Zwanenb. 
1966-67 A.v.Otterdiik C.Hobbelen J.Goossens P.v.Straalen A.v.Veahel H.Zwanenb. A.Poulissen 
1967-68 A.v.Otterdiik C.Hobbelen J.Goossens P .v.straalen A.v.Veahel H.Zwanenb. A.Poulissen 
1968-69 A.v.Otterdiik J.Goossens J.Goossens P.v.Straalen A.v. Veghel H.Zwanenb. C.Hobbelen A.Poulissen 
1969-70 A.v.Otterdiik J.Goossens J.Goossens F.Sluiter A.v.Veahel H.Zwanenb. C.Hobbelen A.Poulissen 
1970-71 A.v.Otterdiik J.Goossens J.Goossens F.Sluiter A.v.Veghel HZwanenb. C.Hobbelen A.Poulissen 
1971-72 A.v.Otterdiik J.Goossens J.Goossens F.Sluiter E.Willemse H.Zwanenb. C.Hobbelen A.Poulissen B.Bollen/ 

Seizoen voorzitter secretaris oennlngm. ACL Dlv .Juncties TC opleldinaen ners/proo. AJCL CTW bekerlm.k. 
1972-73 A.v. Otterdiik J.Goossens J.Goossens F.Sluiter C.Hobbelen C.Hobbelen A.Poulissen C.Wellens N.v.Ero 
1973-74 C.Hobbelen A.Poulissen Th.d.Jonge G.Beurskens A.Peeters R.v.Thoor P.Kil C.Wellens N.v.Erp 
1974-75 C.Hobbelen F.Sluiter Th.d.Jonge G.Beurskens A.Peeters R.v.Thoor P.Kil tot 112 C.Wellens N.v.Erp 
1975-76 C.Hobbelen Th.d.Jonge Th.d.Jonge G.Beurskens A.Peeters R.v.Thoor N.v.Erp C.Wellens N.v.Erp 
1976-77 C.Hobbelen R.v.Thoor Th.d.Jonae G.Beurskens A.Peeters R.v.Thoor N.v.Erp C.Wellens N.v.Erp 
1977-78 C.Hobbelen Th.d.Jongé T.v.Haooen G.Beurskens C.Hobbelen C.Hobbelen N.v.Erp C.Wellens P.v.lersel 
1978-79 C.Hobbelen T.v.Haooên P.v.lersel G.Beurskens A.Roovmans (reol) H.vd.Waarden J.Gabriëlse N.v.Erp C.Wellens P.v.lersel 
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Seizoen voorzitter secretaris oenninam. ACL Div.functles TC opleldlnaen pers/prop. AJCL ~ CTW bekerhn.k. 
1979-80 C.Hobbelen Th.d.Jonge P.v.lersel G.Beurskens/ A.ROOV1T1ans(regl} F.Geubels J.Gabriëlse N.v.Erp H.vd.Waarden P.v.lersel 

A.Jonkers(na M5) T.v.Haonen(soortzl F.Geubels P.v.lersel 
B.v.Dijk (opl. Na 

115J80 
. 

1980-81 C.Hobbelen Th.d.Jonge P.v.lersel A.Jonkers A.Roovmans (regl) TN.Happen B.v.Diik 
_.. 

N.v.Ero F.Geubels P.v.lersel 
1981-82 Th.d.Joooe F.Hofstede P.v.lersel A.Jonkers A.Roovrnans(reall T.v.HaOO@n T.v.Haooen F.vd.Aa N.v.Erp F.Geubels P.v.lersel 
1982-83 Th.d.Jonae F.Hofstede P.v.lersel A.Jonkers A.Roovmans <reall J.d.Ouden T.v.Haooen N.v.Erp F.Geubels P.v.lersel 

F.vd.Aa (ace) 
1983-84 Th.d.Jonae F.Hofstede P.v.lersel A.Jonkers A.Roovmans (real) J.d.Ouden A.Rooijmans F.vd.Aa N.v.Erp F.Geubels P.v.lersel 
1984-85 Th.d.Jonge P.v.lersel P.v.lersel A.Jonkers A.Roovmans (regl) L.Damen A.Rooiimans N.v.Erp J.Coenen P.v.lersel 

R.Gradus (recr) 
1985-86 Th.d.Jonae P.v.lersel A.Jonaenelen A.Jonk:ers A.Rooymans (regl) A.Rooijmans N.v.Erp J.Coenen P.v.lersel 
1986-87 Th.d.Jonoe P.v.lersel A.Jonoenelen A.Jonkers A.Roovmans(regl) A.Rooiimans N.v.Ero J.Coenen A.Roovmans 

R.Gradus <recrl 
1987-88 Th.d.Jonoe P.v.lersel A.Jonoenelen A.Jonkers A.Roovmans(reol) A.Roovmans J.v.Toor J.Coenen A.Roovmans 

R.Gradus <recr) 
1988-89 P.v.Erp A.Roovmans A.Jongenelen P.Manders A.Roovmans(regl) M.Wagemakers A.Roovmnns J.v.Toor G.v.Woesik 

R.Gradus (recr) 
1900-90 P.v.Erp A.Rooijmans A.Jongenelen P.Manders R.Gradus (recr) M.Wagemakers A.Rooymans J.v.Toor G.v.Woesik 

J.v.Toor 
R.Elshof na1/12/89 

1990-91 P.v.Erp R.Elshof A.Jongenelen J.v.Toor C.v.Roosendaal(acc) A.Rooijmans J.v.Toor G.v.Woesik 
R.Gradus 

Seizoen voorzitter secretaris penningm. ACL CTW TC KVSO Opleidinaen Pers/prop. Jur.zkn/Real. 
1991-92 R.Gradus R.Elshof A.Jonaenelen e.v. Roosendaal N.v.Ero A.Dam R.Gradus R.Gradus 
1992-93 R.Gradus R.Elshof Chr.v.Dijk C.v.Roosendaal N.v.Ero A.Dam R.Gradus R.Gradus 
1993-94 A.Dam R. Elshof Chr.v.Diik e .v. Roosendaal N.v.Erp A.Dam A.Dam A.Dam E.Liatenbera 
1994-95 A.Dam R. Elshof Chr.v.Diik C.v.Roosendaal N.v.Ero A.Dam A.Dam A.Dam E.Liotenberg A.Versigny 
1995-96 A.Dam R. Elshof Chr.v.Diik e.v. Roosendaal N.v.Erp A.Dam T.Roelands A.Dam E.Liatenbera 

J.Boons/N.v.Ero 
1~97 A.Dam R.Elshof Chr.v.Diik N.v.Erp/A.v.Esch N.v.Erp A.Janssen A.Dam A.Dam P.Broovmans 
1997-98 P. Broovmans R. Elshof Chr.v.Diik A.v. Esch N.v.Erp A.Janssen P.Brooijmans R.Elshof P.Broovmans 
1998-99 P. Broovmans R.Elshof Chr.v.Dijk A.v. Esch N.v.Ero P.Broovmans P.Brooiimans R. Elshof P.Brooymans 
1999-00 P.Brooymans R. Elshof Chr.v.Dijk A.v.Esch N.v.Erp P. Brooymans A.Jansen Urn mei A.Jansen t/m P.Brooymans 

99 mei99 
2CXD-01 P.Broovmans R. Elshof en Chr.v.Diik C.Bom N.v.Erp C.v.Bavel C.v.Bavel C.v.Bavel P .Broovmans 

R.d.Wild 
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60 JAAR BRABANTSE KAMPIOENEN 1941-2000 

JAAR DAMES HEREN MEISJES JONGENS 
1941 M.Berendsen B.ten Brink 
1942 M.Piederiet F.Mollen 
1943 S.Kool H.Thien 
1944 W.v.Beurden H.Thien 
1945 M.Piederiet H.Thien 
1946 M.Piederiet H.Thien 
1947 M.Piederiet H.Thien 
1948 M.Piederiet H.Thien 
1949 M.Bonnier v. Wijk H.Thien J.Penson 
1950 M.Bonnier v.Wiik A.Maas L.v.Grundebeek 
1951 M.Bonnier v.Wiik A.Maas · Niet bekend · 
1952 M.Bonnier v.Wiik H.Thien Niet bekend 
1953 M.Piederiet H.Thien Niet bekend 
1954 M.Sonnier v.Wiik . C.Schec L.v:.Zandvliet 
1955 M.Bonnier v.Wiik. C.Schep Lv.Zandvliet 
1956 G.Wilderbeek C.Schec F .Schuurkes 
1957 J.Henkelman L.Zandvliet A.v.Grunsven 
1958 J.Henkelman L.Zandvliet A.Aarts 
1959 T.Greiimans L.Zandvliet H.Stevens 
1900 l.Mariinissen L.Zandvliet J.Harks . 
1961 T.Greiimans F.Schuurkes P.v.Ham 
1962. L.Mariinissen C.Sch.ep J.Otten 
1963 M.Nielen J.Mascini H.J.Janssen 
1964 M.Nielen J.v.d.Hooaen J.v.Raal< 
1965 L. Remmen-Mariinissen L.Zandvliet F.Joossen 
1966 M.Nielen P.v.Ham P.v.Hooiidonk 
1967 M.Nielen P.v.Ham t.vd.Leest H.vd.Zee 
1968 M.Nielen P.Paro C.Kuys H.vd.Wiel 
1969 M.Nielen G.Klaasen N.v.Biisterveld H.vd.Zee 
1970 M.Nielen L.Zandvliet M.Mariinissen P.Geldens 
1971 M.Nielen P.v.Ham R. Blom A.Martens · 
1972 G.d.Vocht-Nielen L.Zandvliet G.Laene A.Martens · 
1973 M.vd.Horst-Nielen H.vd.Zee M.Waaemakers W.Balvers 
1974 M.Waaemakers H.vd. Zee M.Waaemakers W.Balvers 
1975 M.Waaemakers H.vd. Zee S.Mahieu W.vd.Sande 
1976 M.Wagemakers Th.v. Vroenhoven W.d.Groot R.v.Hulten 
1977 R.Willemse H.vd.Zee M.Poulus R.v.Hulten 
1978 E.d.Kriiaer Th.v. Gasteren J.Valk R .Zwartiens 
1979 M.Waaemakers P.Daas H.Winters T.Delen 
1980 M.Wagemakers M.v.Vroenhoven D.Willemse G.Gossellnk 
1981 M.v.Happen Th. v. Gasteren C.Boute L.v.lersel 
1982 M.Waoernakers Th.v.Gasteren Y.d.Prenter J.Verhulst 
1983 V.Blanckaert E.Winnubst S.Bult K.Emck 
1984 P.d.Groot J.Verbulst E.Schuurman H.Nelissen 
1985 C.Boute B.Potton Y.d.Prenter F.v.Sorana 
1986 P.d.Groot R.v.Scanie J.Meeuws W.Nijkmap 
1967 E. Noor P.Haldan P.Boute T.Voaelaar 
1988 B.Konina W.Cuiîoers A.Pellearom M.Maten 
1989 Y.v.Sorana J.Verhulst Y.v.Sprang Tw.Jansen 
1990 H.Heeren J.Verhulst F.Hermus M. Nieuwenbroek 
1991 P.Stans. R.Turk F . .H.ermes W.Cornuiit 
1992 P .. d.Groot J.Verhulst E.vd.Linden P.Elbers 
1993 M.v.Gool Fr.Boute K.Wenstedt D.Cloöfs . 
1994 C.Marsman J.Verhulst K.Wenstedt H.v.Doom 
1995 M.v.Gaal J.d.Cock Finale niet gespeeld T.Santic 
1996 V.Santic J.Verhulst . ·M.Mavers J.Schoone 
1997 F.Tebbe · M.Bottram A.vd.Broek V. Del Priore 
1008 l.Dimitrova J.Pastoors F.vd.Lans J.Schoone 
1999 M. Geert.se S.Verbeek B.Roovers J.Schoone 
2CXX) E.Ras D .Vanvicnkenroye l.Brankaert A.Schellekens 
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JOHAN GOOSSENSTROFEE 

Sinds 1973 kent de afdeling Brabant een speciale onderscheiding. Het is de Johan 
Goossenstrofee die wordt uitgereikt aan een persoon, vereniging of groep van mensen die 
zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de tafeltennissport in 
Brabant. De trofee is genoemd naar Johan Goossens, een bevlogen bestuurder die van 
1953 tot aan zijn overlijden in 1972 deel uitmaakte van het afdelingsbestuur. 

1973 Addy Snijders speelster Tanaka 
1974 Meisjesteam Tanaka 
1975 Ad Smeulders uitslagendienst 
1976 Thieu van Vroenhoven speler PSV/Cathrien 
1977 
1978 Eric Noor speler OTTC 
1979 Stellaertshoeve Basisschool te Tilburg 
1980 Andre Rombouts Diverse activiteiten regio Den Bosch 
1981 Cees Hobbelen Oud voorzitter afdeling Brabant 
1982 Emily Noor Speelster OTTC 
1983 TTV Irene Vereniging te Tilburg 
1984 Nikon Vereni-ging te Val-kenswaard 
1985 Jos Verhuist Speler JCV 
1986 Nico van Erp en Thorn de Jonge, Afdelingsbestuur 
1987 Hotak '68 Vereniging te Hoogerheide 
1988 Patricia de Groot Speelster Stiphout 
1989 Niet uitgereikt 
1990 Piet Theuns JCL 
1991 Niet uitgereikt 
1992 Wim Schuurman Erelid NTTB, voorzitter Irene 
1993 Marco Bottram Speler TTV Veldhoven 
1994 Niet uitgereikt 
1995 Paul Kil Competitiecommissie 
1996 Cor Pellegrom Rotac'82 
1997 Niet uitgereikt 
1998 H. Kuijpers Licentie-functionaris 
1999 Niet uitgereikt 
2000 Brabantse Vrijwilligers Wereld Kampioenschappen 1999 

0 ..... . 
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ONDERSCHEIDINGEN 

De afdeling Brabant kent vijf verschillende onderscheidingen . Hieronder een overzicht van 
de leden die een onderscheiding ontvangen hebben. 

Ereleden: (6) 
N. van Erp, R. Gradus, C. Hobbelen, P. van lersel , Th. de Jonge, A. van Otterdijk. 

Leden van verdienste: (22) 
G . Beurskens, W . v.d. Bragt, J . Coenen, A. Dam, M. van Dongen, F. Geubbels, 
T. van Happen, A. Jongenelen, A, Jonkers, W . van Leur, H. van der Linden, 
J. van der Linden, J . van Oers, A. Rombouts, A. Rooijmans, C. van Roosendaal , F. Sluiter, 
P. van Straalen , J. Suiskens, J . van Toor, C. Velema, C. Wellens. 

Ereraad goud: (6) 
W . Berkelmans, N. de Groot, J. Heurter, H. Kuijpers, A. Peeters, P. van Veenendaal. 

Ereraad zilver: (20) 
Mw. B.v.d. Aker-Belterman, J. Berk.ers, P. v.d . Boogaart, H. Cuppen, J. van Gemert, 
B. de Graaf, A. v.d. Heuvel, P. v.d . Heuvel, H. van Hout, Mw. J. Huizinga, N. v.d . Knaap, 
R. Lauwerijssen, P. Oomens, J. de Roos, A. Schellekens, H. v.d. Steen, M, Steenbergen, 
H. de Vet, Mw, M. Wagernakers, J. Willemse. 

Ereraad brons: (16) 
J. Adank, 8. Bollen, J . v.d. Bruggen, J. Bultman, Mw. E. Damen, J . Dekkers, H. v.d. Einde, 
J. van Elzakker, Mw. M. de Kort, P. Looijmans, F. Pudelko, J. Reutelingsperger, 
J. Scheenen, J. Schoenmakers, E. Tromp, A. v.d . Ven. 
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