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Dit is weer de laatste Mixed in 1984 .' In december verschijnt alleen het
boek met de competitie-eindstanden en persoonlijke prestaties.
In deze laatste mixed wordt weer een variëteit aan informatie geboden.
Vijf evenementen worden uitgebreid of kort belicht:
(Open Nederlandse, Zuid-Nederlandse Bekerfinales, Open Helmondse en de
Europa-cup) en een drie landenwedstrijd).
Een eerste artikel over de " publiciteit en de vereniging 11 is opgenomen
om bestuurders wat ideëen aan te reiken om de tafeltennissport te bevorderen en daarmee ook he~ ledenverlies een halt toe te roepen.
Ook vindt U een sfeerverslag van de laatst gehouden Bondsraadvergadering
en worden twee Meppers-bestuurders in het zonnetje gezet .
Prettige feestdagen.

Wil v.d. Bragt
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VERSLAG VAN DE BONDSRAADVERGADERING
VAN 27 OCTOBER
Twee raaal per jaar wordt een bondsraadvergadering gehouden. Een vergade ring die de laatste jaren gekenmerkt werd door rellen die vooraf en naderhand de gemoederen in tafeltennissend Nederland bezighielden.
Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de verplichte damescompetitie,
de afschaffing van het blad "Tafeltennis". en de plannen om de contributie te verhogen.
Op de laatst gehouden vergadering gelukkig geen rellen. Op het programma
stond wel een bespreking van de concept-begroting voor het seizoen 1985/
1986 en enkele voorstellen over transfer- en overschrijvingsbepalingen
o p de agenda, maar de kritiek die over deze punten bestond werd in nor mal e discussies geleve~d.
De afdeling Brabant is de grootste van de 21 afdelingen van de NTTB. In
de Bondsraad heeft zij dan ook de grootste vertegenwoordiging. Van de 6
leden waren er deze keer slechts 5 aanwezig. Opnieuw deed zich hier het
tekort aan reserve-bondsraadsleden gelden. (geeft u op om misschien 1
zaterdag per jaar een vergadering bij ta< wonen) .
Het ontbreken van dit ene lid had gelukkig geen consequenties bij de
s temmingen over de diverse voorstellen.
Wat werd er besproken?
Nadat de jaarverslagen van de NTTB, en divers e commissies zonder meer
goedgekeurd waren, was het de beurt aan de penningmeester om toelichting
te geven op het financieel jaarverslag.
Bij enkele Bondsraactsleden bestond de indruk, dat er niet goed aan budgetbewaking gedaan is door 't .Hoofdbestuur. Dit omdat enkele posten in
de begroting van het bondsjaar '83/ '84 ruimschoots overschreden werden.
Nadat de penningmees ter erop gewezen wasr dat de toelichting op het financieel jaarverslag onder de maat was, en door het Hoofdbestuur antwoo rd gegeven werd op de gestelde vragen werd ook dit jaarverslag goedgekeurd .
Het volgende agendapunt was de vaststelling van de begroting voor het
bondsjaar 1984-1985. Op de vorige vergadering (in mei) was de toen voorgestelde begroting, die o.a. uitging van een contributieverhoging van 50
cent afgewezen. Aan de hand van een aantal suggesties van de Bondsraad
zou het HB met een nieuwe begroting komen . Aangezien de wensen van de
Bondsraad in de nieuwe begroting voor een groot deel opgenomen waren,
werd deze aangenomen.
De volgende agendapunten stonden in het teken van afscheid. Afscheid
van onder andere Aad Scharroo. Deze Mr. NTTB kan je wel zeggen, kan vanwege zijn gezondheid niet langer meer directeur van het Bondsbureau
blijven. Hij heeft ontzettend veel voor de NTTB betekent. Niet alleen
heeft hij vele jaren voor de NTTB gewerkt, eerst als HB- lid, later als
directeur van NTTB en Bondsbureau; maar wie denk je dat de grondlegger .
is van het Zoetermeerse taÎeltenniscentrum. Juist, het met groot applaus
benoemde erelid Aad Scharroo.
Afscheid ook van de penningmeester W. Pietersma, die meer dan 9 jaar in
het HB gezeten heeft. Ook hij werd door de voorzitter bedankt voor het
vele werk dat hij verrichte.

Nieuw bloed kwam er in het HB met de heer Van Eijden (Hilversum), die
de penningen gaat beheren, en van Frits van der Aa, pas afge~reden bestuurslid van de afdeling Brabant, die de Financiële Commissie gaat versterken.
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Het belangrij kste punt van de agenda was de bespreking van de vaststelling van de conceptbegroting van 1985 en 1U~6. Hier bleek dat taf eltennis en politiek nogal verschillend zijn. Ik, als nieuw Bondsraadlid,
dacht toch zeker begrepen te hebben dat de Bondsraad een vorige keer
besloten had dat het HB met een plan zou komen voor de begroting van het
volgend jaar, en dat de Bondsraad dan zou beslissen of dat plan goedof afgekeurd werd. De voorzitter Jaap Roeten, v ergade rtechnisch en politiek iets ervarener, bleef erbij dat het HB alleen maar het plan zou
laten zien aan ons, en dat we er alleen opmerkingen over konden maken,
als we dat wilden, en verder niets. Op de volgende vergadering zou dan
over de begr ot ing gestemd kunnen worden.
Op de concep tbegro ting werd door de bondsraadleden over de volgende
punten iets opgemerkt:
Een tekort van 58.000 gulden is begroot. Een tekort ontstaan doordat
het aantal leden terugloopt naar 49000 . de subsidie van het ministerie
van WVC en die van de ' s porttoto' sterk verlaagd worden.
Aan de uitgavenkant stelt het Hoofdbestuur dat de nullijn gehandhaafd
moet worden. Dat wil zeggen geen verdere groei van de uitgaven, maar
ook geen inkrimping, aangezien zij v i ndt dat voor een zich zelf respecterende bond nu reeds het absolute minimum van de uitgaven bereikt is.
Over dit pun t liepen de meningen van de bondsraad en het HB uiteen.
Het HB wil niet groeien, de Bondsraad wil rooien of snoeien.
Het HB wil als de uitgaven zo h oog zijn, meer inkomsten krijgen . Inkomsten die verkregen kunnen worden door bijvoorbeeld verhoging van contributie , v erhoging van retributies (bijv. overschrijvingskosten, transferbedragen en scheidsrechterheffing), of verlaging van de a f drachten
aan afdelingen en regionale bondsbureaus .
De Bondsraad was piet overtuigd dat de uitgaven aan het minimum zitten.
Bij dalende inkomsten moeten de uitgaven ook maar omlaag . Enkele afge vaardigden wezen erop welke posten de laat s te jaren fors waren gestegen.
Teneur : De NTTB moet de tering naar de nering zetten.
Afspraak: De Financiële Commissie onderzoekt voor de volgende Bondsraadvergadering in hoeverre het beleid van het Hoofdbestuur en het
daarui t voortkomende financiële beleid op elkaar afgestemd zijn.
De bevindingen zullen aan de BR-leden toegestuurd worden .
Standpun t Brabant: Als uit die bevindingen blijkt dat de uitgaven ook
volgens de Financiële Commissie gerechtvaardigd zijn, dan moeten er
maar meer inkomsten komen. Niet uit contributies, want die zijn de laatste jaren al genoeg gestegen, maar direkt van de afdelingen . Immers de
afdelingen hebben de laats t e jaren een fl i nke som geld gespaard. Geld
dat van de NTTB, die zij samen vormen, is.
Stemmingen : Er was een voorstel van het HB om de overschrijvingsgeiden
te verhogen van 10 naar 25gulden, en de ninimale transferbedragen voor
lande li j ke spelers ook te verhogen .
Ammendement van Brabant: De overschrijvingskosten op 10 gulden handhaven
en de transferregeling zo a anpassen, dat de NTTB bij i e dere transfer in
de landelijke competitie 10% van de voor die klasse g e ldende transfersom
ontvangt , ook als de 2 verenigingen overeenkomen om niets te betalen.

Dit ammendement van Brabant werd met grote meerderheid aangenomen.
De andere punten (een nieuw reglement van orde voor de Bondsraad en zo)
zal ik hier verder niet bespreken.
In de rondvraag besprak onze Brabantse voorzitter Thorn de Jonge de situatie van de NTTB. Minder leden betekent minder geld'- betekent minder
geld voor topsport, minder geld voor topsport kan betekenen minder propaganda, en nog minder leden. Het is kortom zaak om de handen ineen te
slaan. Al le afdelingen moeten samen met het Hoofdbestuur proberen de
dalende lijn weer stijgend te maken .

,

Jos Coenen.

BRABANTSE BEKER

UITSLAGEN:
3e DIVISIE, le ronde
Kadans 3- Flash 7
Flash 3 Taveres 5
Geldrop 6- Veldhoven 4

"

4-1
0-1
1-4

OPEN NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
Op 19, 20 en 21 oktober was het immense Ahoy sportpaleis het toneel van
de Open Nederlandse Kampioenschappen. Een toernooi dat eens in de vier
jaar wordt georganiseerd. Doordat het opgenomen is voor de Grand Prixlijst, (waar de spelers punten kunnen verzamelen voor de wereldranglijst), was er veel belangstelling van top-spelers.
Vooral bij de dames met 7 van de 10 van Europàs beste speelsters was de
bezetting goed.
Voor de Nederlandse tafeltennis top is een derge lijk toernooi een uit stekende geiegenheid om zich te meten aan de concurrentie. Met 16 dames
en 20 heren was Nederland vertegenwoordigd. Voor de meesten was het echter meer ervaring opdoen, dan zich mengen in d e strijd om de ere-plaatsen.

4~

Pe

aandacht van de Mixed-redactie ging met name uit naar de Brabantse
vertegenwoordigers op dit massale toernooi.
Dat viel overigens nog niet mee, want vanaf de h o ge tribunes leken de
taÎeltennissers, nijver meppende poppetjes . Met name op zaterdag vielen
de toeschouwers en de spelers weg in de grote ruimte. Een aantal Brabantse verenigingen had deze gelegenheid aangegrepen om, min of meer georganiseerd, naar top tafeltennis te kijken. Daaronder waren opvallend veel
jeugdleden.

De landelijke dagbladen, radio en televisie hebben in hun verslaggeving
hoofdzakelijk informatie gegeven over de finales.
In dit verslag wordt hiervan geen herhalingen gegeven, maar wordt volstaan
met de verrichtingen van de Brabantse vertegenwoordigers.
Dames enkelspel:
Emilv Noor kwam niet door de kwalificatie poule, door verlies tegen Inge
Schultze (15-21, 11-21) en Claudia Verschoor (14-21 19-21).
Patricia de Groot verloor in de le ronde van Sonja Grefberg met 10-21,
10-21, 10-21 en 11-21.
Dames dubbel:
Emily Noor en Ellen Schers kwamen nie t door de kwalificatie rondes.
Patricia de Groot en Gerda Keen verloren in de le ronde van het Belgische
koppel Lippens / Huguet.
Heren enkel:
Wim Wegman werd in de kwalificatie ronde uitgeschakeld door verlies tegen
P. Swier (12-21 ; 11-21). Wegman won met 24 - 22 en 21 - 18 van G. Bakker .
Swier kwam door de kwalif i catie.
Frank Boute v erloor in de le ronde met 21-14; 22-20 ; 21-7 van de Europese
nr . 6 de Zweed Eric Lind h.
Jos Verhuls t v erloor in de le ronde van de uiteindelijke kampioen de Pool
Leszek Kucharski met de cijfers 18-21 ; 15-21; 6 - 21.
Bob Potton won in de le ronde van de Pool Miroslaw Pieron: rijkmet 15- 21;
21-24; 21-13; en 21-14.
In de 2e ronde werd Potton uitgeschakeld door de Franse "clown" Jaques
Secretin met 12-21; 21-19; 13-21; 15-21 .
Eric Noor verloor in de le ronde me t 7-21; 7-21; en 12-21 van de Brit
Desmond Douglas.
Han Gootzen verloor in de le ronde van de Pool Piotr Molenda in vijf ga mes met de standen: 10-2 1 ; 21 - 15; 21-13 ; 12-21 .
Heren dubbel:
Eric Noor plaatste zich met R. Heine voor de le ronde en werd daarin uitgeschakeld door de Zweden Persson / Lindh met 19-21; 12-21.
Jos Verhulst en Frank Boute werden in de le ronde met 16 - 21 en 15-2 1 uitgeschakeld door de Russen Mazanov en Dvorak.
Bob Potton e n Hen k v. Spanje werden in de le ronde uitgeschakeld door de
Joegoslaven Kov ek en Pavic met 19-21 en 18-21 .
Han Gootzen verloor me t Pat rick Swier in de le ronde van Secretin en
Ilirocheau met 1 4 -21 en 15-21.
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Mixed Dubbel.
Wim Wegman en Claudia Verschoor werden in de kwalificatie uitgeschakeld
door P. Haldan en Inge Schultze.
Jos Verhulst en Heleen Hop verloren in de le ronde van de Russen Dvorak
en Antonian met 22-20; 14-21 en 12- 21.
Frank Boute en Babette v. Veen verloren in de le ronde van Desmond Douglas
en Alison Gordon met 17-21 en 16-21.
Patricia de Groot en Rob Turk verloren .in de le ronde vau de
Duitsers Böhm en Olschenski. (12 - 21 en 18-21).
Han Gootzen en Ellen Bakker verloren in de le ronde met 21-17; 12-21 en
17-21 van de Noren Rasmussen en Hagen.

Wil vd. Bragt.

EUROPA-CUP 2
Nikon bekert verder.
Voor de tweede keer ontmoette Nikon Valkensw~ard in de Europa Cup een Duit se tegenstander. Wist men vorig jaar zeker dat die hindernis te nemen was,
(de betreffende club mocht meedoen omdat zij eens het initiatief namen tot
instelling van de Messe-cup) dit jaar was de Duitse tegenstander van niveau:
Stuttgarter Kickers met o.a. de Amsterdammer Herman Hopman.
Ofschoon de loting had bepaald dat Nikon naar Stuttgart moest, werd de wedstrijd toch in Valkenswaard gespeeld.
Competitie verplichtingen van zowel Nikon als Stuttgart en het "geen bezwaar"
van de Duitsers leidde tot deze oplossing.
Het wedstrijd verloop, stelde evenals tegen het Franse Tours, zware eisen aan
de zenuwen van de echte Nikon-fans.
Wegman en de Prophetis verloren elk hun eerste wedstrijd. Hilton verkleinde
in een vlotte partij de achterstand tot 2-1. Wegman moest ook tegen Hopman
het onderspit delven, waarna Hilton opnieuw de achterstand tot één punt te rug bracht. In deze partij bewees Hil ton nog eens zijn bijnaam ".Mr. Rubber"
door na verlies in de 2e game zijn verdedigende noppenrubber te vervan~en
door waL meer aanvallend materiaal, met als resultaat een 21-15 zege.
Kennelijk heeft dit zijn teamgenoten zo geïnspireerd, dat de 3 - 2 achterstand kon worden omgebogen in een 21-15 overwinning. Hilton zelf deed, door
zijn overwinning op Hopman, zijn "derde duit"in het zakje.
In de volgende ronde ontmoet . Nikon thuis het Joegoslavische Vjesnik Zagreb.
De complete uitslagen waren als volgt:
Wegman-Docht e rman
De Prophetis-Hopman
Hilton-Seil
Wegman-Hopman
Hilton-Dochterman
De Prophetis - Seil
Hilton-Hopman
Wegman-Se il

21- 19,
21-16,
21- 8,
21-16,
21-13,
21- 17,
21- 11 ,
21-17,

16- 21,
20-22,
21-12
16-21,
18-21,
21-15
21-17
21- 1,!3

19-21'
21-23
16- 21
21 - 15

0-1
0-2
1- 2
1-3
2- 3
3-3
4- 3
5-3

·.

Wil vd. Bragt.
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ZUID-NEDERLANDSE BEKER FINALES
·-

--

Op zondag 4 november vonden in het Tafeltenniscentrum Eindhoven de jaarlijkse finales plaats van de bekerwinnaars van de afdelingen Brabant,
Zeeland, Gelderland, N. Limburg en Z. Limburg.
Voor Brabant kwamen bekerhouder Nikon en OTTC aan de tafel in de Bettine
Vriesekoop zaal.
Deze finales zijn meer een traditie dan een werkelijke krachtmeting, die
landelijke betekenis heeÎt. Dat bleek met name uit de afvaardiging van de
bekerhouder Nikon en de publie,ke belangstelling. Nikon kwam uit met Wim
Wegman en de in de Belgische competitie spelende Frank Boute, die zijn
Nikon lidmaatschap heeft aangehouden.
Ook de vaste begeleiders/trainers van Nikon en OTTC, Schoofs Boute, v. Erp
ontbraken in de hoeken van het "Centrecourt".
De zes teams waren in twee poules ingedeeld, waarvan de nrs. 1 en 2 in een
kruisfinale uitmaakten wie in de finale tegenover elkaar kwamen.
In poule A kwamen uit:
Red Stars (Venray) met J . Bonands en R. Boogaard
Shot (Wageningen) met E. Angenent, J. den Boer en E. Wiggers
Nikon (Valkenswaard) met W. Wegman en F. Boute
In poule B :
OTTC (Oss) met W. Cuypers en D. Engelaar
Sibbe (Valkenburg) met R . Smeets en J. Brouwers
't Zand (Middelburg) met E. Meyers en L . Zuidweg.
De uitslagen van de poules waren als volgt:
Nikon-Red Stars
OTTC-Sibbe
Red Stars-Shot
Sibbe - 't Zand
Shot - Nikon
't Zand- OTTC

3-1
3- 2
0-3
3-0
3-1
1-3

De kruisfinales:
Nikon-OTTC
Sibbe-Shot

3-0
0-3

De finale werd dus een tweede ontmoeting tussen Nikon en Shot en dat be loofde veel, omdat in de poule wedstrijd Shot met 3-1 Nikon terug wees.
Met name Angement speelde daarin een sterke wedstrijd, terwijl Wegman beneden het competitie-niveau bleef.
De gehoopte, spannende wedstrijd bleef uit. Shot bleek zijn kruit verschoten te hebben. Den Boer probeerde in de le wedstrijd met grappen en grollen

"
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Wegman uit zijn concentratie te halen, maar de laatste gaf geen krimp.
Boute bleek duidelijk gemotiveerd te zijn, door het vertoonde spel van
Agenent in de poule wedstrijd: "kruip er niet in, en voel je niet bij
voorbaat de mindere" was kenelijk zijn devies. Door zelf steeds het ini tiatief te houden, werd Angenent terug gewezen.
In het dubbel zegevierde de ervaring (Angement / Wiggers) over de gelegenheidscombinatie. Dit kwam het best tot uiting in de derde game, toen Shot
een 3-12 achterstand wegwerkte en met 22-20 won.
In de wedstrijd tussen Angement en Wegman werd duidelijk dat Angement
uitgeblust was. In de 2e game scoorde Wegman twaalf punten achter elkaar
(van 6 - 9 naar 18-9).
Nikon won daarmee voor de derde achtereen volgende keer de Zuid-Nederlandse beker.
Bekerleider Thorn de Jonge kon de beker echter niet uitreiken, omdat Bob
Potton deze vorig jaar mee naar En~eland had genomen, en hem nooit terug bezorgd had . Nikon zal nu zelf pogingen moeten doen om de beker te
verhuizen van de porselein kast van Potton's moeder naar de prijzenkast
van Nikon.
De uitslagen van de finale:
Wegrnan - den Boer
Bonte - Angement
Boute/ wegman-Angement / Wi ggers
Wegman - Angement

21-13;
21- 10 ;
22-20;
21-15;

21-17 ;
21-19;
15-21;
21-15;

20- 22;

0- 1
0-2
2-1
3 -1

De eindstand:
1
2
3/ 4
5/ 6

Nikon
Shot
OTTC en Sibbe
Red Stars en 't Zand

Wil v.d. Bragt

OPEN HEl.M)NDSE KAMPIOENSrnAPPEN 1984
In het weekend van 20~21 oktober, ziJn in de sporthal aan de Lorentzstr .
wederom de jaarlijkse Open Helmonds Kampioenschappen tafeltennis verspeelt.
Voor de 9e maal in successie organiseerde T.T.V. Stiphout deze Kampioenschappen.
Ondanks het Ïeit dat beide toernooien niet waren vol geboekt, kan Stiphout toch terugzien op een sterk bez ~t toernooi.
In tegenstellinb tot verschillende jaren, was er dit jaar geen wedstrijdtafel te winnen voor die vereniging die op beide dagen de meeste
punten wist t e behale n .
Wel waren er twee wisseltrofeeën te verdienen een voor het j e ugdtoernooi en een voor het seniorentoernooi.
De jeugdwisseltrofee die reeds drie jaar achtereen gewonnen werd door
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P.S.V./Cathrien (nu L. & T.) was dit jaar niet sterk genoeg vertegenwoordigd, verenigingen als Irene, The Back Hands, Stiphout, Panningen en Koningslust, waren het -die dit jaar punten behaalde voor deze wisseltrofee.
De vereniging Irene die al vanaf het begin de leiding nam gaf deze in de
loop van de dag niet meer af en won met 15 punten voorsprong op The Back
Hands de Jeugdwisseltrofee.
Bij de strijd om de senioren wisseltrofee was het Stiphout zelf die de
leiding nam, zowat de hele dag heeft Stiphout deze leiding gehad, totdat
de Meppers op het eind van het toernooi nog verschillende finales wist
te winnen en z!ch op ~elijke hoo~te wist te brengen als Stiphout.
Nog nooit was het voorgekomen dat twee verenigingen met een gelijk aantal punten eindigden.
Winnaars van de seniorenwisseltrofee zijn dit jaar zowel de Meppers als
Stiphout, maar de wisseltrofee zal dit jaar de prijzenkast sieren van de
Meppers.
Ook dit jaar kan Stiphout weer terugzien op een geslaagd toernooi, en
zich volop gaan voorbereiden voor de organisatie van de Brabantse Kampioenschappen in 1985.
Toernooileider,
0.H.K. 1984,
Mick v. Hoofd.
PRIJSWINNAARS OPEN HELMONDSE KAMPIOENSCHAPPEN 1984.
JUNIOREN TOERNOOI:
Jongens Enkel:
Junioren
Junioren
Aspiranten
Aspiranten
Pupillen
Pupillen
Welpen
Jongens
Jongens
Jongens

A/B: 1. M. v. Kuyck (Irene)
C: 1. J.H. Ooms (Stiphout)
A/ B: 1. R. v.d. Vorst (Back Hands)
C: 1. R. Kremers (Nikon)
A/B: 1. H. Tuan (Veldhoven)
C: 1. c. Steelen (Stiphout)
1. H. Schuurman (Irene)
J-1: 1. R. v.d. Vorst (Back Hands)
J - 2: 1. M. v. Spall (Irene)
J-3: 1. R. v.d. Eynde ('21)

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

M. Cuypers (OTTC)
M.
W.
E.
R.
H.
L.

Zeel en (Panningen)
Nij kamp (Back Hands)
v. Amelsfoort (Flash)
Ossenblok (Back Hands)
Geeven ( ' 21)
Vissers (Never Des pair)
M. v . Kuyck (Irene)
M. Stienstra (Red Stars)
E. Cheng Tamhee (Never Despair)

Jongens Dubbel:
Junioren

1. M. v. Kuyck/ C. v.d . Heuvel (Irene/ Stiphout)
2. N. Boom/ M. Cuypers (JCV/ OTTC)

Aspiranten

1. R. v.d. Vors t / W. Nij kamp (Back Hands)
2. M. v.d . Broe k / E . Cheng 'Famhee (Never Despair)

Pupillen

1. F. v. Sprang/ H . Schuurman (Irene)
2 . R. Ossenblok/ M. Heeren (Back Hands)

Meisjes Enekel:
Junioren

A/ B: 1. G. Greve (Shot W. )

2. D. J a n ssen (Panningen)

gJÇZV

!uni oren
spi ranten
Aspiranten
Pupillen
Meisjes
Meisjes
Meisjes

C:
A/ B:
C:
A/ B:
J-1:
J-2:
J-3:

1. J. Teeuwen (K'lust)
1. M. Janssen (Panningen)
1. N. Liebrechts (Irene)

2.
2.
2.
2.
2.
. 2.
2.

K. Bos (K'lust)
1. M. Janssen (Panningen)
1. J. v. Unen (Irene)
1. A. Brouwers (Stiphout)

M. v.d. Vorst ('21)
Boonekamp (Panningen)
Smets (K'lust)
Pollaerd (K' lust) .
Tiebosch (Shot w.)
s. Paetzel (Irene)
H. Heer:e;o (Back Hands)

E.
A.
K.
N.

·~

Meisjes Dubbel:
Junioren

1. IL Tiebosch/

2.
Aspiranten

c.

Duyf /

s.

1. K. Janssens /

2. B. Konings /
Pupillen

H. Greve (Shot w.)
\Yijnands (K'lust)

s. Cruysberg (Panningen)
s. v. Geffen (L & T/ Flash)

1. c. Otten/ D. Manders (L
2. D. Bos/ M. Bos (K'lust)

& T/Stiphout)

OPEN HELMONDSE KAMPIOENSCHAPPEN 1984.

Betreft: JEUGDWISSELTROFEE.

Eindstand puntenverdeling op zaterdag 20 oktober,
om de strijd van de jeugdwissel trofee.
1.

Irene

41 Punten

2. Back Hands

26 Punten

3. Stiphout

25 Punten

4. Panningen

22 Punten

5. Koningslust

20 Punten

6. Eenentwintig

18 Punten

7. Shot wageningen

16 Punten

7. Never Despair

16 Punten

8. Veldhoven

14 Punten

9 . Red Stars

12 Punten

10. Nikon

10 Punten

ll. L. & . T . Software

6 Punten

11. Flash .

6 Punten

12. 0.T.T.C.

4 Punten

13. J.C.Y.

2 Punten

14. AchiDes

0 Punten

14. Belc.rum

0 Punten

14. Rhenus

0 Punten

.
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PRIJSWINNAARS OPEN HELMONDSE KAMPIOENSCHAPPEN 1984.
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SENIOREN TOERNOOI:
Heren Enkel:
A
B

c.
D
E
F
G
H

S-1
S-2
S-3

1.
1.
1.
1.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

E. Angenent (Shot w.)
G. Verhaegh (Shot W.)
G. v. Noord (Gispen)
R. Zwartjes (Flash)
Cheng Tamhee (Never Desp.)
P. v. Berkel (TTCV/Rath)
P. Boonen (.Meppers)
P. Bruurs (Veldhoven)
E. Angenent (Shot W.)
R. Zwartjes (Flash)
P. Boonen (Meppers)

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

W. Cuypers (0.T.T.C.)
c. Mol (Shot W.)
B. Boogaard (Red Stars)
T. v. Veghel (Red Stars}
M. v. Grinsven (TTCV/Rath)
F. Bergmans (Irene)
T. Lantinga (J.C.V.)
H. v . Esch (Renata)
2. W. Cuypers (0.T . T.C .)
2. T . de Vocht (Stiphout)
2. E. Schipper (Stiphout)

Heren Dubbel:
A
B/ C

1. E. Angenent/ R. v . Rooyen (Shot Wageningen)
2. W. Cuypers/ D . Engelaar (0.T.T.C.)
1. C. Mol/ G. Verhaegh (Shot Wageningen)
2. S. Verbeek/ M. Dystelbloem (L. & T.)

D

1. P. v.d. Boogaartl/ J. v.d. Sanden (Meppers)
2. J . . vd. Putten/ T. v. Veghel (Red Stars)

E

1. M. v. Grinsven/ P. v. Berkel (TTCV/ Rath)
2. H. Kuijpers / M. Jacobs (Stiphout)

F

1. E. Jacobs/ A. Meulendijks (Stiphout)
2. F. Bergmans/ W. Vervaart (Irene)

G

1. G. v. Rijswijk/ T. Derks (Deurne)
2. E. Kauffeld/ H. v. Esch (Renata)

H

1. J. Guitjens / L. de Gouw (Meppers/Irene)
2. P. Zegers / J. Nooyen (Deurne)

Dames Enkel:
A/B
C/D
E
F
G/H
S-1
S-2

1. c. Boute (O.T.T.C.)
1. M. v.d. Poel (Stiphout)
1. R. Elshof (Son & Breugel)
I. Gabrielse (Flash)

1.
1.
1.
1.

R. Rijkers (Stiphout)
M. Verhaegh (Shot w.)
T. Geraerts (Meppers)

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

M. Verhaegh (Shot

w.)

P. Janssen (Belcrum)
M. Thijssen (Veldhoven)
J. Geraerts (Meppers)
J. Kammeraat (Stiphout)
c. Boute (0.T.T.C.)
J. Geraerts (Meppers)

Dames Dubbel:
B/C

1. L. v. Hout/ G. de Vocht (Renata/S tiphout)
2. P. Janssen/ L. Halin (Belcrum/Flash)
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U/ F

1. A. Vermeulen/ T. Geraerts (Meppers)
2. M. v. Bussel / R. Elshof (Son & Breugel)

OPEN HELMONDSE KAMPIOENSCHAPPEN 1984.

Betreft: SENIORENWISSELTROFEE.
Eindstand puntenverdeling op zondag 21 oktober,
om de strijd van de seniorenwisseltrofee.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
5.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
8.
9.
9.
9.
9.
9.
10.
10.
10.
10.
ll.
11.
ll.
11.
ll.
ll .
11.

Meppers
Stiphout
Shot Wageningen
Flash
J.C.V.
Irene
T.T.C.V. / Rath
Veldhoven
Renata
Red Stars
Nikon
O.T.T.C.
Deurne
Never Despair
SON & Breugel
Gispen
Smash'70
L. & T . Software
T.T.C . Eindhoven
Eenentwintig
A.T.T.V. '71
Belcrun
Helmond'57
Jeep
Panningen
Red Star' 58
T.T . C.
Zwaantjes
Back Hands
Blue Star
Deso

32
32
22
14
12
10
10
10
9
8
8
8
8
8
5
4
4
4
4
4
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0

Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten
Punten

DRIE-LANDENWEDSTRIJD
Op zondag 26 augustus j.l. vond in de sporthal te Helchteren (België) de
tweede internationale ontmoeting van dit seizoen plaats: de drie landenwedstrijd. Een afdelingsontmoeting tussen Limburg, Belgisch Limburg, Aken
en Brabant.
Tijdens de openingsceremonie vond de burgemeester van Helchteren het no-
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dig om met zijn woorden 40 jaar terug te gaan maar sprak tevens de wens
uit dat de strijd nu sportiever zou verlopen. _ Dat dit inderdaad ook gebeurde was de verdienste van de spelers van alle afdelingen, want zij
hadden per slot van rekening geen doen met de gebeurtenissen tussen
1940 en 1945.
Na de openingsceremonie, waarin ook de spelers werden voorgesteld en de
volksliederen van de naties ten gehore werden gebracht, werd een aanvang genomen met de wedstrijden.
Belgisch Limburg trad aan tegen Limburg en Brabant tegen Aken.
Brabant besliste deze wedstrijd met 17-13 in haar voordeel. Limburg won
met grote cijfers van Belgisch Limburg 22-8.
In de tweede ronde wist Aken zeer verrassend te winnen van Limburg:
17-13. Brabant won ook haar twede wedstrijd. Met 20-10 werd Belgisch
Limburg geklopt.
In de derde en de laatste ronde boekte Belgisch Limburg de eerste
winst: 18-12 tegen Aken. Brabant bleef ook in haar laatste wedstrijd
ongeslagen , nu dankzij een nipte, maar verdienstelijke, zege van 16-14
op tegenstander Limburg.
Door dit resultaat kwam Brabant als eindoverwinnaar .van de tweede editie van de drie-landenwedstrijd te voorschijn.
De selectie die zorg droeg voor dit resultaat was als volgt samengesteld:
heren
J. Verhulst (JCV) en P. van Genegen (Hotak);
dames
D. Willemse (OTTC) en M. Somers (Hotak);
jongens junioren int.: P. Noor (OTTC) en G. van Dooren (Back Hands);
meisjes junioren int.: A. van Nu land (OTTC) en G. Roggeveen (Achilles);
jongens kadetten
M. Heeren (Back Hands) en H. Nelissen (OTTC);
meisjes kadetten
M. Timmermans (JCV) en P. Boute (OTTC).
Als begeleiders traden op de heren Van Dooren en Timmermans. Zij wisten
zich gesteund door mevrouw Van Nuland en de heren De Jonge, De Regt en
Verhulst.

..

Gespecificeerde uitslag:

heren

wedstrijden

jongens
dames 1 junioren

!

jongens
kadetten

meisjes
junioren

meisjes
kadetten

uitslag

4-1

1-4

1-4

4-1

13-17

0-5

0-5

0 -5

. 0-5

4-1

8-22

4 -1

5-0

3-2

5-0

3-2

0-5

20 - 10

Limburg-Aken

1-4

4-1

3-2

0-5

1-4

4 -1

13-17

Brabant-Limburg

4-1

4- 1

2-3

3-2

0-5

3-2

16-14

B. Limburg-Aken

3-2

3-2

2-3

0-5

5-0

5-0

18-12

Aken-Brabant

1-4

2-3

B. Limburg-Limburg

4-1

Brabant-B . Limburg

EINDUITSLAG: 1 .
2.
3.
4.

Brabant
Limburg
Aken
Belgisch Limburg.
Ad Peeters.
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DE VERENIGING EN DE PUBLICITEIT
De signalen over het teruglopende ledenaantal op de laatste Algemene
ledenvergadering van de Afdeling moeten het Afdelingsbetuur en de
verenigingsbesturen aan het denken en aan het werk zetten om daar
verandering in te brengen.
De Pers-en Propaganda commissie van de afdeling heeft hierover reeds
een eerste bespreking gehad en zal met een concreet actieplan komen.
Echter, het is niet alleen een taak van de Afdeling. Met name de
verenigingsbesturen, die het eerst geconfronteerd worden met een
terugloop moeten bedenken hoe zij dit een halt kunnen toeroepen en
ombuigen in een opwaartse lijn .
De juiste redenen van het teruglopen zijn niet duidelijk. Er wordt
geschermd met teruglopende economie, maar ook met negatieve
publiciteit op landelijk nieau.
We weten ook allemaal dat er veel meer taÎeltennissers zijn dan dat
er officieel bij de bond geregistreerd staan. Een thema van de
Afdeling zou dus kunnen zijn: hoe maak ik het tafeltennis binnen de
bond aantrekkelijk voor al degenen die nu wel georganiseerd
taÎeltennissen, maar dit buiten de NTTB doen.
Het is ook algemeen bekend dat activiteiten die goede pupliciteit
krijgen goed bezocht worden en tafeltenissport bevorderen.
In dit artikel wil ik verenigingsbesturen wat ideëen geven om de
eigen vereniging in de belangstelling te plaatsen, om zodoende meer
mensen enthousiast te maken voor tafeltennis in verenigingsverband.
Wanneer naar buiten treden ?
Grofweg kunnen we onderscheid maken tussen twee soorten activiteiten
van een vereniging waaraan publiciteit gegeven kan worden:
a) Activitei ten in NTTB-verband (Competitie, toernooien,
bekerwedstrijden)
b) Specifieke activiteiten van de vereniging zelf.
ad a) NTTB-activiteiten in NTTB-verband.
Iedere vereniging neemt in één of andere vorm deel aan een
activiteit die in NTTB-verband is georganiseerd:
- competitie
- bekerwedstrijden
- toernooien en meerkampen waaraan leden deelnemen
- bezoeken van nationale- of regionale wedstrijden.
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ad b)

speifieke activiteiten van de vereniging zelf
Iedere vereniging organiseert activiteiten voor de eigen leden
of voor NTTB-leden:
-

nevenactiviteiten (droping, kaartavonden eet.)
clubkampioenschappen
familietoernooien
plaatselijke taÏeltenniskampioenschappen
toernooien voor NTTB-leden

Aan deze soorten activiteiten geeft de vereniging bekendheid via de
eigen informatie-kanalen (clubblad, mededelingenbord)
De publicitiet is meestal bedoeld om deelnemers te krijgen voor een
activiteit .
Om de tafeltennissport echter te bevorderen is vereist dat de
publiciteit zich niet alleen richt op de eigen kring maar juist
naar buiten treedt.
Aan die publiciteit zitten twee aspecten:
a) Bekendheid geven aan de tafeltennisactiviteiten om zodoende
niet-leden op het idee te brengen om ook te gaan tafeltennissen
b) Bekendheid geven aan de vereniging als sociaal gebeuren en vorm
van gezellige en gezonde vrijetijdsbesteding.
In Ïeite komt het er op neer dat men zich als vereniging permanent
presenteert aan de omgeving.
Middelen om publiciteit te geven
Het beste Biddel is het plaatselijke weekblaad je. In bijna iedere stad
of dorp bestaat een gratis wij kkrantje of streekblaadje.
Veelal zijn deze hoofdzakelijk gevuld met advertenties, maar meestal is
er ook w~l ruimte voor verenigingsnieuws.
ûeze wijkblaadjes hebben zelden een eigen redactie die op zoek is naar
nieuws C?f interessante gebeurtenissen. Men stelt zich_ passief op.
Dat üetekent dat de vereniging zelf het initiatief moet nemen om een
artikel geplaatst te krijgen, en dat men zelf een verhaal moet schrijven
en tijdig op het redactieadres moet bezorgen.
Het grootste effect van reclame ligt in de presentatie (hoe ziet het
verhaal eruit, welke koppen eet . ) en de frequentie.·
Een éénmalige activiteit bijv. een toernooi kan één keer, tijdig en groots
aangekondigd worden, en daarna kunnen nog eens korte herinneringen in worden opgenomen . Maar de competitie-resultaten van alle teams van de vereni ging, kunnen wekelijs worden vermeld . Wat daarbij erg belangrijk is dat alle
teams van de vereniging aan bod komen. Als alleen de hoogste teams publiciteit krijgen, zullen vele niet-leden dat toch het idee geven dat je heel erg
goed moet zijn om bij die vereniging te gaan tafeltennissen. Juist het wekelijks vermelden van ook de laagste teams en tafeltennissen. Juis t het wekelijks
vermelden van ook de laagste teams en eventueel de recreanten competitie en de
jeugdcompetitie zal lezers het idee geven dat tafeltennis door iedereen gespeeld kan worden, en nodigt dus eerder uit om eens te komen proefspelen.
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Een heel ander middel is de folder of "strooibiljet" dat eenmalig verspreid wordt in het dorp of de wijk waar men speelt.
Een folder waarin men zich presenteert als tafeltennisvereniging.
De informatie die het minimaal moet bevatten is:
- waar gespeeld wordt
- wanneer er door wie gespeeld kan worden
- wat het kost
bij wie men meer informatie kan inwinnen.
Het is ook wel verstandig om kort in te leiden, waarom men de folder
verspreid.
Dit zover de "papieren middelen"
Een heel andere vorm van "tafeltennispromotion is het organiseren
van tafeltennisaktiviteiten voor niet-leden.
Enkele ideëen:
- Plaatselijke kampioenschappen waaraan zowel leden als niet-leden kunnen
meedoen.
- Een recreantentoerriooi
Een scholierentoernooi in de herfst of wintervakantie
- Opendagen houden (eens per kwartaal)
- Overdag tafeltennis voor mensen die geen verplichtingen aan werk
of thuis hebben.
Gezien het voorgaande behoeft het geen nadere toelichting dat het
organiseren van deze activiteiten gepaard moeten gaan met goede publici t ei t .
Wat nog belangrijker is, is dat wanneer U door de publiciteit een
grote aanloop krijgt, het ook goed georganiseerd is, en de deelnemers o ok g oed
opgevangen worden.
Tenslotte verdient het aanbeveling aan iedere vereniging, in de eigen
speelzaal of de ruimte waar een toernooi wordt gehouden altijd inschrij f formulieren ter beschikking te hebben.
Overigens als er in uw omgeving een "vrijetijdsmarkt" wordt gehouden
of een braderie,waarom dan ook niet een kraampje ingericht met informatie,
video e ·tc.
Ongetwijfeld is deze opsomming niet compleet. Als U zelf goede ervaringen
hebt, laat ze dan aan de redactie weten. Opdat anderen er hun voordeel
mee kunnen doen.
Succes met de propaganda.
Wil van de Bragt
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INTERVIEW
Ad Peeters en Piet v.d. Boogaard: 25 jaar bij de Meppers (Heeze)
Op 23 juni 1984 vierden Ad Peeters en Piet v.d. Boogaard hun 25-jarig
lidmaatschap en bestuursverantwoordelijkheid voor de Meppers uit
Heeze.
Bij deze geleg~nheid zijn zij door de NTTB onderscheiden met de
ereraad in zilver. Een onderscheiding die al eerder twee, nog actieve
Meppers-beschuurders, ten deel is gevallen (jan Berkers en Jan
scheenen (ereraad in brons).
Dat geeft al enigszins aan over wat voor vereniging we praten: een
vereniging met een stabiel bestuur dat bestaat uit geroutineerde
"werkpaarden".
Begin november hadden we ten huize van mede-beschuurslid Adriaan v.d .
Velden een gesprek over de Meppers en over de twee jubilarissen.
We beginnen met de jubilarissen, die tenslotte aanleiding waren voor
dit gesprek.
Ad Peeters

-.

De nu 36-jarige Ad Peeters is op z1Jn lle lid geworden van de
Meppers. Kort daarna is hij als jeugdvertegenwoordiger in het bestuur
gekomen. En sinds die tijd is hij ook niet meer uit bestuur geweest.
Dat het bestuurslid@aatschap niet als erebaantje beschouwd wordt
blijkt uit de functies die hij vervuld (heeft) en niet wil vervullen:
De Meppers hebben si~ds 1981 geen voorzitter. Ad is sinds 1977
penningmeester en neemt nu ook de voorzitter waar. Voorzitter zijn wil
hij niet. Voor zijn penningmeesterschap is hij een aantal jaren
secretaris geweest.
Ook op afdelingsniveau is Ad actief. 5 Jaar heeft hij deel uitgemaakt
van het Afdelingsbestuur als Commissaris Toernooien en Wedstrijden .
Dat was in de periode 1973-1978 .
Een op handen zijnde verhuizing naar een plaats buiten Brabant, deed .
heB besluiten uit het Afdelingsbestuur te stappen.
De verhuizing is niet doorgegaan. Overigens woont hij nu ook niet
direct in de buurt van de tafeltennisclub. Ofschoon de naam van zijn
woonplaats (Maarheeze) lijkt op de naam van de plaats waar De Meppers
spelen (Heeze), kan ik degenen onder ons, die niet zo sterk zijn in
aardrijkskunde, wel vertellen dat het nog een "aardig eindje gaan is"
tuss'en Maarheeze en Heeze.
Maar goed, voor iemand die in Roermond werkt, is de afstand naar de
taieltennisclub ook niet zo'n probleem.
De reis naar Heeze wordt trouwens niet meer ondernomen om te gaan
tafeltennissen.
Sinds 1978 heeft Ad Peeters geen batje meer ter hand genomen. Niet
omdat hij het niet kan (hij heeft eens le klasse gespeeld, maar vindt
zelf dat zijn niveau eigenlijk 3e klasser was!), maar gewoon omdat, het
door het bestuurswerk er niet meer van komt. Hij is wel elke maandagavond
in de speelzaal aanwezig, maar wordt dan in beslag genomen door
org~nisatorische vraagstukken in plaats van door bat en bal.
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Aa is er ook niet treurig onder. Hi j hecht erg aan gezelligeheid, goede
contacten binnen de vereniging,
en aan een goede organisatie.
Ook de Afdeling maakt daar nu weer gebruik van, want sinds 1981 is Ad lid
van de Afdelingscommissie Toernooien en Wedstrijden, met als speciale
taak de organisatie van de 3 jaarlijkse afdelingsontmoetingen, met de
selecties van Belgische, Duitse, Limburgse en Hollandse afdelingen.
Piet v.d. Boogaard
Piet v.d. Boogaard is op z'n 16e lid geworden van de Meppers.
Als bijna-senior liet hij te pas en te onpas horen wat hij vond dat er
allemaal anders moest. Het toenmalige bestuur was slim, haalde hem in
het bestuur, om Piet zodoende de gelegenheid te geven die ideeën uit te
voeren én om van het commentaar af te zijn. Het bekende motto:
geef hem verantwoordelijkheid, dan verstomt de kritiek.
Piet werd wedstrijdsecretaris en is dat heden ten dage nog .
25 Jaar zorgt hij er al voor dat de afdeling en de vereniging volledig
geïnformeerd is over het competitieverloop. Piet is er terecht trots op
dat het aantal boetes dat hij als wedstrijdsecretaris heeft opgelopen minimaal
is. Hij is het dan ook niet eens met weds t rijdsecretarissen, die de
formulieren ongecontroleerd ins t uren naar de afdeling en de eventuele boete,
bij onvolledigheid of onjuistheid , door te rekenen aan het betreffende
team of .de speler .
leder formulier wordt door hem nauwgezet gecontroleerd voor het weggaat.
Het team dat slordig is krijgt wel te hor en wat er mis was .
Piet vindt het opvallend dat de jeugd veel accurater is dan een aantal
senioren.
In vergelijking met "vroeger" is het niet gemakkelijker geworden. Er
zijn meer regels en men is in de totale organisatie minder soep.el. Het
totale gebeuren heeft een wat bureaucratisch stempel gekregen.
Een bijkomend probleem is, dat de jeugd minder gemakkelijk iets
aanneemt, 'Vroeger zei j e iets en dan deden ze het. Tegenwoordig moet
je het meer keer vragen, of verkl a ren', a ldus Piet.
Piet vindt het net als Ad erg plezierig om naar tafeltennis te kijken.
Zeker als je veel voorbereidingen hebt gedaan, en een toernooi is
eenmaal aan de gang, hebben ze een tevreden gevoel. Piet, wil echter
in tegenstelling tot Ad, ook zelf nog wel spelen . Het liefst zou hij
op de vierde klasse niveau spelen, dat vergt wat minder inspanning en
concentratie, dan het spele n in de 2e kl a sse, wat hij nu doet .
In een 25- jarige loopbaan als bestuu rder en tafeltennisser zijn natuurlijk
ook vermeldenswaardige successen gehaald. Een totale opsomming zou te
ver voeren, maar aan het Brabants kampioenschap , twee jaar geleden in
de D-klasse en het Eindhovens kampioenschap in de A-klasse dubbel, samen
met v.d. Sande, hecht hij de meeste waarde.
Naast de competitie neemt P iet jaarl i jks deel aan het Hertogstadtoernooi,
Assurisk-toernooi , Open He l mon ds e . Het Maaslan d - teamtoernooi, en
Eindhovense kampioenschappen, d e l ic e n tiemeerkampen, de Brabantse kampioenschappen en het Red Star toernooi in Venray . Wie nu denkt dat dezff Heezer
bakker geen tijd meer heeft voor andere dingen vergist zich: v.d. Bóogaard
is
ook nog beschuurslid van een judoclub ! ! ! ! !
(Overigens heeft hij bij tafeltennis judo zelden nodig.)
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De Meppers

t

Met nadruk vermeldden de twee jubilarissen telkens weer dat het vooral
om de Meppers moet gaan, omdat zijzelf niet zo belangrijk zijn. Die
bescheidenheid siert de twee bestuurde r s, maar het simpele feit dat
zij de vraag "Wanneer de Meppers hun dieptepunt hadden" beantwoordden
met "Nooit gehad" maakt duidelijk, dat hun langdurig, werkzaam
lidmaatschap van het bestuur, wel degelijk van betekenis is voor de
Meppers.
De Meppers komen voort uit de K.A.J., wat tegenwoordig de K.W.J. is,
de Katholieke Werkende Jongeren. Op de wekelijkse "Soos"-av.o.nd wer.d
getafeltennist en dat gebeurde steeds ent~ousiaster door een klein
groepje, dat zodoende de tafeltennisvereniging K.A.J. Heeze ging vormen.
Dat speelde zich af in de jaren 50. In 1961 heeft de toenmalige
voorzitter Jan Berkers, de naam "Meppers" geïntroduceerd. Het laat
zich raden waarom!!!
In 1955 werd voor het eerst deelgenomen aan de NTTB-competitie. Het
eerste herente~m bestond toen uit drie linkshandigen, dus succes was
verzekerd. Het sportieve hoogtepunt - hadden de Meppers in het seizoen
1972/1 973, toen voor het eerst twee competities werden gespeeld. Het
eerste herenteam promoveerde toen in één seizoen, naar de
overgangsklasse (tegenwoordige vijfde divisie) en het eerste damesteam
werd in beide competities kampioen van Brabant.
De eerste teams van de Meppers spelen nu nog landelijk.
Het eerste speelt in de vijfde divisie en maakt goede kansen te promoveren
naar de vierde dividie. Heren 2 speelt 2e klasse, en het derde en vierde
spelen in de 4e klasse.
Twee dames teams spelen in resp. de 4e divisie en de 2e klasse
Momenteel hebben de Meppers 4 jeugteams in de competitie, het niveau
daarvan is echter niet hoog (3e klasse junioren en aspiranten)
Ieder jeugdlid wordt wel in een trainingsgroep ondergebracht en krijgt
training van één van de 3 trainers.
De Meppers beschikken vijf avonden over de bijzaal van de Sporthal in
Heeze. Sinds 1 976 is dat het vaste speeladres voor de ruim 70 leden.
In het bestaan van de Meppers is dit inmiddels, de vijde accomodatie.
Zoals bij vele verenigingen is het gegaan van kleine zaaltjes, naar
gymzalen en verenigingsgebouwen . Men heeft zelfs tien jaar in het St.
Maartenshuis getennist, waar nu de brandweer is gevestigd.
Sterke organisatie
Het bestuur, waarin vijf man al meer dan 8 jaar zitting hebben, heeft
voor het uitvoerende werk een aantal goed functionerende commissies:
clubbladredactie, technische commissie, financiële commissie,
activiteitencommissie en een toernooicommissie.
Van het bestaan van de toernooicommissie we"U:?n meer Brabanders,
Limburgers en Zeeuwen af, want deze commissie organiseert sinds 1978
De Zuid-Nederlandse kampioenschappen, ofwel het "Moederdagtoernooi".
Vóór die tijd hebben de Meppers twee keer de Eindhovense georganiseerd
en 15 jaar het Paastoernooi. Sinds 1981 wordt voor de eigen leden een
familie recreatie toernooi georganiseerd.
Opvallend is dat de Meppers vele leden telt die buiten Heeze wonen.
Uit Maarheeze, Dommelen, Geldrop, Leende komen de leden al jaren naar
Heeze. Gevraagd naar de redenen hiervan, wordt er gegist. "Het is
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gezellig, we maken geen onderscheid tussen het hoogste en het laagste
team, iedereen is hier een tafeltennisser van de Meppers, ongeacht het
spelnieau of de maatschappelijke positie".
De Meppers-bestuurders beschouwen dat als hun belangrijkste verdienste
en taak voor de toekomst, om het zo te houden.
Wil v.d. Bragt .

LANDELIJKE SENIOREN RANGLIJST
De Brabantse spelers(sters) (of uitkomend voor een Brabantse vereniging)
nemen op de nationale ranglijst, die bijgewerkt is t/m de le helft
najaars competitie en le ronde van de wintercircuit, de volgende plaatsen in:
Dames:
1. Patricia de Groot (Stiphout / Scyla)
(gedeeld met Vriesekoop en Jansma)
Heren:
4 ·.
9.
12.
14.

John Hil ton (Nikon)
Wim Wegman (Nikon)
Raymond de Prophetis (Nikon)
Bob Potton ( .... )
Han Gootzen (L+T)
22. Eric Noor (OTTC/ Hooge Huys)
23. Jos Verhulst (JVC)
27. Frank Boute (Nikon)
;

7e Uitgave IRENE-CUP op ZONDAG 30 december 1984
De 7e editie van de wedstrijden om de Irene-cup met als predikaat
"Zuid-Nederlandse Kampioenschappen" vindt plaats op zondag 30 december
a.s. in het Sportcentrum Irene aan de Insulindestraat 3a te Tilburg,
telefoon 013-360236.
Vanaf het begin is de belangstelling voor deze Irene-cup wedstrijden
bijzonder groot geweest en niet alléén vanwege de te verdienen geldprijzen,
maar zeker ook vanwege de succesformule in de vorm van tienkamp voor de
beste tien dames en heren uit de afdelingen Noord-Limburg, Limburg,
Zeeland en Noord-Brabant terwijl de hele sfeer en entourage alsmede het
tijdstip (enkele weken voor aanvang van de nieuwe kompetitie) telkens
opnieuw bij de $pelers en speelsters in de smaak vallen.
De organisatie krijgt praktisch geen afzegging en maanden van tevoren wordt
reeds naar dit evenement geïnformeerd.
De publieke belangstelling is de laatste jaren groeiende getuige de circa
driehonders bezoekers(sters) gedurende de afgelopen twee jaren, hetgeen
overige~s niet zo verwonderlijk is omdat dit een unieke gelegenheid is
om met tafeltennis op niveau kennis te maken, temeer daar Zuid-Nederland
niet overstroomd wordt met toernooien van een dergelijk kaliber.
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Ofschoon het deelnemers(sters)-veld op dit moment nog niet bekend is,
zullen diverse represtanten uit de Eredivisie zowel bij de dames als heren
acte de présence geven.
De aanvang van de wedstrijden is om 10.00 uur terwijl het einde gepland
is tegen 18.00 uur.
Gaarne zien wij U in ons Sportcentrum op zondag 30 december a.s ..
De toegang is gratis.

t.t.v. IRENE

UIT DE CLUBBLADEN
't Dropshotje van TCS uit Steenbergen vermeld het programma voor de
welpen van West -Brabant .
Op drie zaterdagen (eind oktober en half november) wordt een Groningertoernooi, Ladderwedstrijd en meerkamp georganiseerd .
JCV uit Vught heeft een "play-back"-avond georganiseerd voor senioren .
De op te voeren act en/ of de te imiteren artiest moesten tijdig bij de
evenementencoLllllissie worden aangemeld .
TTV Veldhoven maakt nu vorderingen met het overleg over de nieuwe
accommodatie. Er is een werkgroep ingesteld met wensen van de vereniging
en van de gemeente. Binnen 2 maanden hoopt men een plan voor de verbouw
van de bibliotheek aan B & W voor te leggen. Ook Gedeputeerde Staten
moet het daarna nog goed keuren .
Ook TTV Waalwijk gaat opnieuw contacten leggen met de gemeente om een
"eigen home" in gebruik te nemen.
ATTC uit Aarle-Rixtel is op zoek naar sponsers uit de regio . Met een zaak
is reeds een contract af~esloten voor de levering van shirts.
De vloer in de eigen speelruimte heeft een verflaagje gekregen.
De zaal van Tavares uit Eindhoven heeft ook een lichte "facelift" gekregen:
nieuwe tafels, een nieuw gordijn, een klok, nieuwe netjes, een dweil
en het licht is op sterkte gebracht. Er bestaan nog plannen voor afzettingen .
Begin december organiseert TTV Het Markie zaat uit Bergen op Zoom een instuil die zich vooral richt op de jeugd vaa Bergen op Zoom.
De actie voor nieuwe leden wordt opgezet, bezoeken aan basisscholen,
folders en stickers worden uitgedeeld en er worden posters in de st~d
opgehangen.
TTV Kadans uit Best organiseerde ~n de herfstvakantie een t~feltennis
toernooi voor de jeugd. Ieder jeugdlid mocht een vriend of vriendin meebrengen. Alle deelnemers konden op deze gezellige dag gratis ranja krijgen.
Er gingen 5 liter-flessen limonadesiroop op.
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Bestuurswijziging T.T.V. Belcrum
Nieuwe wedstr. secr. jun.:
J . Cornelissen
Bisschopshoeve 240
4817 PZ Breda
Bestuurswijziging T . T.V. Hyperion te Tilburg
Nieuwe secretaris:
T. Wessel
Goirkestraat 74
5046 GM Tilburg
Tel: 013-368772
Bestuurswijziging T.T.V.
Nieuwe secretaris:
J. Kauffeld
Antwerpenlaan 38
5628 XE Eindhoven
Tel: 040-413987

Renata
Nieuwe wedstr. secr. sen.:
J. Suiskens
v.d . Hartstraat 42
5622 GL Eindhoven
Tel: 040-443288

Bestuurssamenstelling T.T.V. De Mand
Voorzitter:
L. van Heerebeek
Wlm.Alexanderlaan 8
5251 KG Vlijmen

Penningmeester:
J.v.d. Brandt
Curielaan 57
5251 XX Vlijmen

Secretaris:
M. de Wijs
Vondelstraat 16
5251 NA Vlijmen

Wedstr. secr. sen.:
P. van Overdijk
Vinc. van Goghstraat 16
5251 LV Vlijmen

Bestuurswijziging T.T.V. Luto
Nieuwe wedstr. secr. jeugd:
H. Klijsen
Oeverstraat 51
5021 PE Tilburg
Tel : . 013-350346

Nieuwe Penningmeester:
E. v.d. Geld
Calandhof 174
5025 DK Tilbur!!'.
Tel: 013-365758

Adreswijziging T.T.V. Dio te Heerle
Penningmeester:
F. Beurmans
P. Benoitstraat 56
4614 BC Bergen op Zoom
Tel: 01640-36993
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BONDSJAAR-BOEKJAAR-BEGROTIUGSPERIKELEN .
Op zaterdag 27 oktober j.l. kwam de Bondsraad bijeen voor de gebruikelijke
najaarsvergadering. Voor het eerst werd deze vergadering gehouden in ons eigen
nationale centrum te Zoetermeer.
De agenda bevatte dit keer kennelijk geen punten die aanleiding zouden kunnen
geven tot verhitte debatten en controversen tussen het Hoofdbestuur en de Bondsraad, anders kan ik het door afwezigheid schitteren van de landelijke pers niet
verklaren.
De notulen, het algemeen jaarverslag, de kommissieverslagen gaven weinig stof
tot diskussie en konden nagenoeg als hamerstuk worden afgehandeld. Iets minder
gemakkelijk was het vaststellen van het financiële jaarverslag. Doordat hij diverse posten de begroting verre was overschreden werden er vanuit de Bondsraad
nogal wat vragen gesteld. Ondanks dat niet alle vragen bevredigend konden worden
beantwoord, werd het financieel verslag uiteindelijk toch goedgekeurd. Het H.B.
werd verzocht om in de toekomst meer aan budget-bewaking te doen en bij duidelijke afwijking van de begroting hiervan een toelichting toe te voegen aan de
financiële jaarstukken.
Het enige agendapunt van importantie was eigenlijk het diskussiepunt inzake
het vaststellen van een nieuwe begroting . Geconfronteerd met het gegeven dat,
ingaande 1 januari 1986, bondsjaar en kalenderjaar gelijk dienen te lopen,
diende het H.B. een(eerste) concept-begroting in tot 30 april 1986, met daarbij
een afgeleide begroting voor de periode 1/5 - 31/ 12-1985.
Het tekort op de begroting tot 30/4/86 werd geschat op plm. f 60 .000,--. De
Bondsraad diende maar aan te geven op welke wijze dit gat gevuld zou moeten
worden.
Hiérbij werden door het H.B. een aantal suggesties aangedragen, welke bijna
exact overeenkwamen met de in mei ingediende financiële voorstellen, voorstellen
welke toen met grote meerderheid door de Bondsraad werden afgewezen.
Los van het feit dat, statutair gezien, het samenstellen van de begroting een
taak is van het H.B., vinden wij het op zijn zachtst gezegd "onelegant" om de
zwarte Piet aan de Bondsraad toe te spelen. Deze wijze van presentatie van een
niet sluitende begrot ing is voor ons onaanvaardbaar. Wij hebben dit dan ook op
duidelijke wijze kenbaar gemaakt.
Echter, het zou van weinig werkelijksheidszin getuigen indien wij het alleen
maar bij het uitspreken van het "onaanvaardbaar" zouden laten . Daarom heeft het
A.B. van Brabant in de aan de BRV voorafgaande weken een onderzoek ingesteld
naar het financi ële plaatje van de N.T.T .B., alsmede de vermogensverhoud ingen
tussen het H.B. en de afdelingen.
Enkele gegevens uit dit onderzoek zijn ;
per 30 september 1984 bedroeg de terugloop in het ledenaantal 53. Van de hiermede verband houdende kontributie-inkomsten-verlies komt ruim 573 ten laste van
het H.B., terwijl de overige ruim 42% wordt verdeeld over 21 afdelingen.
- De subsidie van het Ministerie van W.V.C. wordt komend seizoen gekort met 17!% ,
hetgeen geheel ten laste van de bondskas komt.
- De subsid i e van de S.N.S. wordt met 3% gekort, eveneens ten volle voor rekening
van de bondskas.
Indien wij dit inkomensplaatje in een grafiek zouden weergeven, dan blijkt dat
de inkomsten van het H.B. 2 tot 3 keer zo snel dalen als de inkomsten van de afdelingen.
Voorts heeft dit onderzoek aangetoond dat door de afdelingen in de loop der jaren
een eigen vermogen is opgebouwd van ruim f 800.000,--, terwijl in de laatste twee
seizoenen (van eerdere seizoenen waren de cijfers niet boven tafel te krijgen)
door de afdelingen gezamenlijk ruim f 108.000,-- als exploitatie-overschot aan de
afdelingsreserves kon worden toegevoegd.
Uitgaande van deze gegevens durven wij als bestuur van de afdeling Brabant te
stellen dat de verdeelsleutel van de binnenkomende gelden uit kontributies thans
niet meer relevant is. Dienovereenkomstig heeft de afdeling Brabant op de Bondsraad verklaard principieel bereid te zijn om in de toekomst "struktureel" in te
leveren, dit tot groot ongenoegen van een aantal andere afdelingen.
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Slj het bepalen van haar standpunt is het A.B. er vanuit gega_a n dat dit "inleveren"
niey mag gaan ten koster van onze leden en verenigingen. Een eventueel voorstel
tot kontributieverhoging voor het komend seizoen zal door de afdeling Brabant dan
ook niet worden gesteund. Wel zijn wij bereid genoegen te nemen met een lagere afdracht uit de bondskas. Welke konsekwenties dit zal hebben op ons eigen aktiviteitenpakket is nu nog moeilijk in te schatten.
Ter positieve beïnvloeding van het inkomensplaatje van het H.B. werden door de
afdeling Brabant nog een tweetal amendementen ingediend op een H.B.-voorstel.
Dit voorstel behelsde een minimale verhoging van de transfersommen alsmede het
verhogen van de kosten van transfer en overschrijving van f 10,-- naar f 25,-voor alle klassen.
Het eerste amendement hield in dat de transferso~unen veel drastischer worden verhoogd, met daarbij de verplichting voor de "ontvangende" vereniging, om, ook indien
geen gebruik wordt gemaakt van het recht op een transferbedrag, 10% van het voor
de betreffende divisie geldende transferbedrag te storten in de bondskas.
Het tweede amendement behelsde een beperking van de verhoging van transfer- en
overschrijvingsgelden tot de landelijke klassen. Beide amendementen werden met
grote meerderheid door de Bondsraad aangenomen, het H.B.-voorstel derhalve verworpen.
Onbegrijpelijk was het dat de suggestie van de afdeling Brabant, om in ieder geval een concept-begroting vast te stellen voor de periodel/5 - 31/12 1985, niet
door het H.B. en de Bondsraad werd overgenomen. Immers ook de afdelingen zullen
een begroting moeten opstellen voor dit z.g. "verkorte" boekjaar. Aangezien de
e.v. BRV is gepland op 1 juni 1985 betekent dit dat eerst dan bekend is hoe hoog
de kontributie voor die periode zal zijn en welk bedrag aan de afdelingen zal
worden afgedragen, m.a.w. de afdel i ngen pas ná die datum hun begroting kunnen
opstellen. Een, naar onze mening, onaanvaardbare situatie. Wij zullen dan ook
trachten te bewerkstelligen dat iri een eerder stadium ter vaststelling van deze
begroting een extra Bondsraadvergadering wordt ingelast.

NIEUWS IN HET KORT.Tijdens deze vergadering werd ons oud A. B. -lid, Frits v.d. Aa, benoemd tot lid
van de Financiële Commissie .
Tevens werd tijdens deze vergadering het "ere-lidmaatschap". van de N. T.T. B. toegekend aan de heer Aad Scharroo, t ot voor kort d irekteur bondsbureau te Zoetermeer.
Een langdurig en ovationeel appl a us was d e spontan e reaktie van de Bondsraad, een
blijk van de grote waardering voor het vele door de heer Scharroo verrichte werk.
Tijdens een aansluitende afscheidsreceptie werd aan de heer Scharroo tevens de
hoogste N.T.T.B.-onderscheiding toegekend, n . l. de gouden bondsspeld. Namens het
H. B. werd een video- recorder aangebode n. Namens alle afdelingen tesamen werd, op
initiatief van de afdeling Brabant , e en reis naar de Verenigde Staten aangeboden.
Vanaf deze plaats nogmaals e en oprech t woord v a n filank aan de heer Scharroo voor
het zeer vele, vaak in moeilijke omstandigheden, verrichte werk.

Th.J.M. de Jonge
voor z ./bondsraadlid

24

