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Verlies tegen De Veluwe

voor Nikon
TAFELTENNIS
(Door Hans Wagenaars)
APELDOORN
Het was duide
lijk, dat de derde plaats die Ni
kon/Valkenswaard. debutant in de
erekiasse tafeltennis enkele weken
geleden Innam, aan de geflatteerde
kant was. Tempo Team maakte
dat vorige week op met mis te
verstane wijze ‘duidelljk en zater
dag verslikte de Valkenswaardse
ploeg zich zelfs in de drie broers
Van Spanje, waar vorige keer nog
van gewonnen werd.
Een geweldige Map voor Nikon,
die voorlopig nog geen desastreuze
gevolgen zal hebben omdat Koren
beurs e Avanti twee teams zijn
waarvan de prestatiecurve haast
gelijke tred houdt met die van de
Valkenswaardse ploeg. Maar dat
neemt niet weg, dat Nikon zater
dag in Apeldoorn flink miskleunde
tegen De Veluwe, dat voor deze
gelegenheid met zowat de hele
Van Spanje achter de tafel ver
scheen. Dus ook de jongste, Henk,
die van een achillespeesbiessure
genezen was en meteen Theo van
Gasteren kiopte.
-
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BOB POTON
...Hattrick en blessure...

Bob Potton
uitgeschakeld
(Van onze verslaggever)
EINDHOVEN
flet ver
lies van tafeltennls-erekias
ser Nikon/Valkenswaard za
terdag tegen De Veluwe in
Apeldoorn heeft de Brabant
se ploeg al achterop gewor
pen in de ranglljst, alle ci
lende werd nog erger door
een blessure die de Brit Bob
Potton gisteravond opliep bij
een
partijtje
zaalvoetbal,
waardoor liii minimaal tien
dagen in het gips moet.
Potton werd gistermiddag
door PSV-arts Van den Bre
kel in het gips gedaan, nadat
de Engeisman bij een par
tijtje zaalvoetbal de enkel
banden uitrekte. Over tien
dagen mag het gips er pas af,
waarna
bandage-specialist
Crauwels uit Maastricht ver
band zal aanleggen.
Een kiap voor Nikon. Ma
nager Bergman: ,,Misschien
dat hij tegen ‘t Hooge Huys
weer terug is, anders moeten
we die wedstrijd maar ver
geten en ons concentreren op
bet laatste, dubbele weekein
de, wanneer we tegen Ko
renbeurs en Avanti spelen.
Tegen die ploegen moeten we
de punten pakken.”
-

Tegenslag
Voor het echter zover was, had
Bob Potton een zeer moeizame
overwinning geboekt op interna
tional Ron van Spanje: 27—25 In de
derde game en kreeg Nikon zijn
eerste tegenslag te verwerken
doordat Thieu van Vroenhoven
onderuit ging tegen .Taap van

Spanje. Temeer een teleurstelling,
omdat het de eerste verliespartij
tegen hem was sinds vier ontmoe
tingen.
De 2—1 achterstand na de eerste
drie enkeispelen zou met een ge
wonnen dubbeispel goon kwaad
hebben aangericht, maar een vier
tal net- en kantballen in de beslis
sende fase van de derde game de
den ook het dubbeispel verloren
gaan.
Potton gaf vervolgens iaap van
Spanje goon schijn van kans (3—2)
en Theo van Gasteren ondervond
hetzelfde in negatieve zin tegen
Ron. Routinier Van Vroenhoven
reduceerde de achterstand vervol
gens tot 4—3 door Henk van Spanje
weg te spelen en hoewel Van Gas
teren tegen Jaap van Spanje het
beste van het spel had, moest hij
toch de winst laten aan de inter
national.

Druk
Potton maakte vervolgens zijn
hattrick vol door Henk van Spanje
met 21—13 en 21—17 terug te wij
zen, zodat bij de stand 5—4 in het
voordeel van de Van Spanje-clan
alles op de schouders van de Val
kenswaardse oefenmeester kwam
te liggen. Die druk bleek in de eer
ste game te groot, maar Van
Vroenhoven spartelde op zijn ei
gen wijze zo tegen in de tweede
game dat Ron van Spanje die aan
de Brabander moest laten. Toen de
beslissende derde game met 21—17
voor Van Vroenhoven verloren
ging kon de Apeldoornse ploeg te
vreden opspringen.
Ruim 4 uur boeiend tafeltennis
waren ervoor nodig om de sterkste
ploeg aan te wijzen. In ditgeval
dus De Veluwe, dat zich flu haast
zeker kan voeln met betrekking to
handhaving in de erekiasse, ter
wiji er voor Nikon nog belangrij
ke, zoniet beslissende wedstrijden
liggen te wachten.
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EINDHOVENS DAGBLAD - zaterdag 14 maart 1981

Nikon verliest
op ‘t nippertje

NK tafeltennis
.

Nikon heeft geen enkel punt weten te behalen in de uitwed
strijd tegen
De Veluwe. Ondanks het felt dat Potton drie partijen
in winst wist
om te zetten konden van Vroenhoven en Van Gaster
en niet voorko
men dat de Veluwe de punten in eigen huis hield.

Tafeltennis_____
I.:

i

Thieu van Vroenhoven wist zijn partij
tegen Henk van Spanje met 14-21, 21-13,
en 28-30 in zijn voordeel te beslissen.
Theo van Gasteren ging zowel tegen Ron
als Henk van Spanje met miniem verschil
ten onder.
Nikon 2 won met 8-2 van Z.T.T.V. Jo
Handgraaf en Ad van Here! bleven onge
slagen.
Een zege in het dubbeispel en één ‘inst
partij van Henk Smolders zorgden voor
de resterende punten.
Nikon 3 kan door een 8-2 zege op naaste
konkurrent Back Hands weer meer af
stand nemen op de naaste belagers.
Met zes punten voorsprong kan een
gelijkspel tegen De So komende week
voor een kampioenschap in de le klasse
zorgen.
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Programma
14-3: Deso I Nikon 3 13-3: Nikon 4
Luto 2; Geldrop 2- Nikon 5; 12-3 PSV 7-

-

Nikon 6
13-3: Achilles 2 Nikon 7; Nikon 8
Geldrop 4; Nikon 9 Treffers I
14-3: Stiphout 5 Nikon LU
13-3: Nikon 11 Veldhoven 3
12-3: Budilia I Nikon (D)
-

-

-

Junioren
14-3: Nikon I

Budilia 1; Nikon 2
Veldhoven 4; Veldhoven 3 Nikon 3;
Nikon 4- Geldrop 7; Renata I Nikon 5;
Meppers 2 Nikon (meisjes).
-

-

-

-

Voor Nikon 4 lijkt degradatie uit de Ic
klasse een feit. Dit maal werd met 7-3 van
Stiphout 2 verloren. Martien van der
Heijden was met twee zeges de beste
Nikon speler.
In de wedstrijd tegen medekoploper De
Kuub heeft Nikon 5 een klinkende 2-8
zege behaald.
Fred van Bree en Henk Bosveld bleven
ongeslagen en Henk Sandkuyl moest
éénmaal de eer aan de tegenstander laten.
Nikon 6 won na twee achtereenvolgende
nederlagen met 7-3 van Budilia 3.
P. van Son bleef ongeslagen.
Nikon 7 won met 7-3 van Geldrop 3. Ad
de Laat en J. Beckers bleven ongeslagen.
In een spannende en Iangdurige wed
strijd wist Nikon 8 met 7-3 te zegevieren
over Treffers 3. Wim van Gerven gaf met
drie zeges de goede weg aan.
Het damesteam gaat steeds beter draai
en. Dit maal werd een 5-5 gelijkspel

(Van onze sportredactie)
UTRECHT
Vandaag en mor
gen vindt voor de elfde keer In
successie de strljd om de Neder
landse tafeltennistitels plaats in de
Catharljnehal in Utrecht. Met na
me bij de heren is het waarschljn
lljk, dat de ,,oude garde” de dlenst
weer gaat uitmaken, terwiji bi.j de
dames bijvoorbaat vaststaat, dat
Bettine Vriesekoop haar natlonale
titel gaat prolongeren.
—

-

-
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Degradatie
-;

behaald tegen plaatselijke konkurrent
Geenhoven.
Anja van Lieshout en Leonie Halters
wisten twee partijen in winst om te zet
ten.
Helma van Ampting zorgde voor het
resterende punt.
Nikon 10 Geldrop 5 werd 7-3 en Nikon
1! Bergeijk eindigde eveneens in 7-3.

Routiniers
favoriet
in Utrecht
Bij de heren xnag het verrassend
heten, dat de NTTB niet de
twaalfvoudige titelhouder Bert
van der Helm, die zich vorig jaar
heer en meester toonde, maar de
toen als tweede geeindigde Nico
van Slobbe als eerste plaatste. Reden daarvan is, dat de commissie
toernooien en wedstrij den deze
keer is uitgegaan van de competi
tieresultaten van de eerste compe
titieheift en de resultaten in het
Wintercircuit.
E.xtreem geval
Daardoor oak is Korenbeurs
speler Hans Lingen, die qua corn
petitieresultaten zonder meer bij
de eerste zestien thuishoort, niet
geplaatst en komt hij in de tweede
ronde uit tegen Henk van Spanje.
NTTB-bestuurslid Ton Wilems:
,,Uiteraard behoort Lingen tot de
sterkere spelers, maar op de lijst
van de eerste competitie komt hij
bij de eerste twintig niet voor om
dat hij slechts 43% haalde. Boven
dien nam hij met deel aan het
Wintercircuit, waar ook punten te
behalen zijn. Wij kunnen oak niet
weten dat hij plotseling zo voor
treffelijk gaat spelen. Het is ge
woon een extreem geval en hij
heeft het aan zichzelf te wijten.
Hij heeft echter alle begrip ge
toond voor de beslissing die we ge

nomen hebben”.
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NICO VAN SLOBBE
...Eerste geplaatst...

BETTINE VRIESEKOOP
...Vijfde titel?...

Dc Tempo Team-spelers Han
Gootzen en René Hijne staan res
pectievelijk als derde en vierde
geplaatst, terwiji de internationals
Anne Vlieg en de broers Jaap en
Ron van Spanje er met him vijfde,
zevende en twaalfde plaats zeer
bekaaid afkomen. De hoogst ge
plaatste ,,Brabander” is de 19-jange Theo van Gasteren van Nikonf
Valkenswaard, die als negende op
de lijst voorkomt. Paul Bakker,
ook van de Valkenswaardse club,
neemt de tiende plaats voor zijn
rekening. Avanti-speler Ronald
Rijsdorp, naast Hans Lingen de
emge die roet in het eten zou kun
nen gooien, staat als achtste ge
plaatst.
Dames
,,Het is gemakkelijker de derde
wereldoorlog te voorkomen, dan
Bettine Vriesekoop hier te ver
slaan”, was het cornmentaar van
Gerard Bakker vorig jaar nadat
de Hazerswoudse speelster haar
vierde nationale titel in de wacht
had gesleept ten koste van Sandra
de Kruiff. Oak dAt jaar lijkt er
voor de rest van Nedenland geen
eer te behalen. Vriesekoop is de
huizenhoge favoriet en van Scylla
speelster Sandra de Kruiff wordt
verwacht dat ze Vriesekoop de
meeste tegenstand biecit. Jolanda
Noordam, die met Vriesekoop
meereisde naar China, staat derde
en Stefien van Gennip als vierde
geplaatst. De hoogst geplaatste

Brabantse is Marian Wagemakers

van Tanaka uit Etten Leur, die
voorheen en bij speciale gelegen
heden nog voor Vice Versa uit On
denbosch uitkomt.
Zaterdag beginnen de wedstrij
den om 10.00 uur en zijn om 22.00
uur afgelopen. Oak zondag wordt
gestart om 10.00 uur, terwiji om
circa 18.00 uur de laatste wedstrij
den verwacht worden. Dc finale
partijen van de A-licentiehouders
staan gepland om 14.30 uur.
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Kampioenskansen andere teams
.

Nikon 3 kampioen
in de le kiasse
.

Tafeltennisvereniging Nikon heeft zijn le kampioen binnen. Met nog om te zetten. Door de 10-0 zege op
drie wedstrijden te spelen Ieidt Nikon in de le kiasse met 8 punten Geidrop 2 kan Nikon 5 de komende
kampioen worden in de derde
voorsprong. Deze week moest concurrent Deso er aan geloven. Door wedstrijd
kiasse.
de 4-6 zege kon de feestvreugde losbarsten.
Nikon 6 won de uitwedstrijd tegen het in

degradatie
gevaar
verkerende
i-let is voor bet eerst in de geschiedenis Kole. Mart van Son en Chris Vos is zeker PSV Catr. 7 met 2-8. Invaller Ad
de
dat een team dat volledig bestaat uit op zijn plaats.
Laat speelde erg sterk. Door Nikon 7
elgen kweek, doordringt tot de landelij- Nikon 4 verloor met 3-7 van Luto 2. Alle
werd bet kampioenschap een week uitge
ke competitie. Het team bestaat uit Theo Nikon spelers wisten één partij in winsi steld.
Tegen Achilles 2 werd een 5-5 gelijkspel
behaald. Ad de Laat bleef ongeslagen.
Ook Nikon 8 heeft nog steeds kam
EINDHOVENS DAGBLAD - zaterdag 21 maart 1981
pioensaspiraties.
Door de 8-2 zege op Geldrop 4 blijft dit
team aan de leiding in de 4e klasse.

Nikon zonder
Potion tegen
‘t Hooge Huys

moet spelen. De enkel is erg zwak,

TAFELTENNIS

maar ik hinkel niet meer”.
Niettemin vertrekt Potton vol
gende week naar Düsseldorf om
daar de training licht te hervatten,
met zijn landgenoot Desmond
Douglas als partner. ,,Heel voor
zichtig”, zegt Potton, ,,want de
wedstrijden volgende week tegen
Avanti en De Korenbeurs zijn
voor ons heel wat belangrijker
dan de wedstrijd vandaag tegen ‘t
Hooge Huys”.
Oorspronkelijk lag het in de be
doelingen dat het eigen home van
daag off icieel geopend zou kunnen
worden, maar op de dag van de
bestuursvergadering (donderdag)
wareri de douches nog niet klaar
en besloot het bestuur van do Val
kenswaardse ereklasser de wed
strijd te spelen in de oude ver
trouwde sporthal aan de Amund
senstraat.,, We kunnen immers
geen spelers ontvangen als er geen
douches zijn”, aldus een woord
voerder.

VALKENSWAARD
,,Natuur
liik zou 1k vandaag graag hebben
gespeeld. Zeker flu Nico van Slob
be tegen ons speelt. Die is inuners
kampioen van Nederland; kon ik
me bewljzen. Maar 1k geloof niet,
dat 1k er verstandig aan zou doen,
als 1k zou spelen”, aldus Bob Pot
ton, de Londense tafeltennisser,
die uitkomt voor Nikon/valkens
waard. Vanmiddag echter met.
Het duel, dat door Nikon om 15.00
uur in de sporthal aan de Amund
senstraat wordt ultgevochten te
gen mede-koploper ‘t Hooge Huys
uit Alkmaar, moet daarom bij
voorbaat als verloren beschouwd
worden.
-
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Nu Potton het duel als toeschou
wer moot volgen, verschijnt de
Valkenswaardse equipe met Theo
van Gasteren, Paul Bakker en
Thieu van Vroenhoven. Een drie
manschap, dat het tegen gerenom
meerde spelers als Nico van Slob
be, veelvoudig international en
drievoudig nationaal kampioen, de
nog jonge international Anne
Vlieg en Bert van de Ham naar al
le waarschijnlijkheid niet kan bolwerken.
Sterker flog: ,,De kans is groot,
dat het eon kansloze 0-10 neder
laag wordt”, aldus de geblesseerde
Potton, die gisteren opnieuw naar
Maastricht toog om nieuwe ban
dages aan te laten leggen. ,,De
druk komt flu helemaal op Theo te
liggen en ik verwacht, dat hij van
Vlieg en Van de Ham gaat win
nen. in Alkmaar speelde hij tegen
hen erg good, maar kwam hij nog
net jets tekort”

Ernstiger
De blessure van de 23-jarige En
geisman ziet er overigens ernstiger
uit dan in eerste instantie werd
aangenomen. Dokter Van de Bre
kel, clubarts van PSV, vertelde
Potton, dat een operatie nodig zou
zijn geweest als de blessure maar
een fractie ernstiger zou zijn ge
weest.,, Het zit er dik in, dat ik
zelfs op het wereldkampioenschap
in Novi Sad nog met bandages

I

Verdere ui(slagen
Nikon 9-Treffers I
Stiphout 5-Nikon 10
Nikon 1 l-Veldhoven 3
Budilia 1-Nikon (D)
Program ma
21-3 Nikon 1- ‘t Hoge Huys
21-3 Nike 1-Nikon 2
20-3 Nikon 3-VV ‘51

3-7
7-3
3-7
8-2
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Hooge Huys viot op zeker: 4—6
.

.

Nikon mist overtui ng

-*

.

(Door Hans Wagenaars)

—

VALKENSWAARD Volledig onverwacht — zelfs nog,
toen
een kleine honderd toeschouwers de Britse trekple
Potton ondanks alle berichten over een hardnekkigeister Bob
blessure
toch in actie zagen had erekiasser Nikon/Valke
nswaard za
terdagmiddag plotseling een kans om aan het
duel tegen me
de-koploper ‘t Hooge Huys een punt over te houden
.
—

—
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TAFELTENNIS

De ruiten van de sporthal aan de
Amundsenlaan bleven echter in
tact, omdat Thieu van Vroenhoven
in de beslissende partij tegen Bert
:
van de Ham nul komma nut had
In te brengen. De 4-6 overwinning
van de Alkmaarders was gezien
het werkellike versehil evenwel
—
veel te weinig.
Honderd vaste kianten. De rest
j
bleef weg omdat Potton toch niet
zou spelen. Niets was echter mm
1
der waar. Potton was er wel dege
lijk. In bandages weliswaar, maar
toch... Een tactisch grapje van de
Valkenswaardse erekiasser, die
; geen zoden aan de dijk zette, maar
— wel
zorgde voor onverwachte
I
spanning.
Dat Thieu van Vroenhoven In de
beslissende partij geen enkel
weerwoord had op het uiterst sim
pele doch effectieve spel van Van
de Ham, was echter te verwach
I
ten. Geen kwade gezichten dus
voor de Valkenswaardse captain.
En terecht. De ontmoeting tegen
de Aikmaarders was al in een veel
vroeger stadium totaal verloren:
na het dubbeispel en de nederlaag

I.
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van Potton tegen international
Anne Vlieg, waardoor de Alk
maarse club een 4—1 voorsprong
nam die niet meer kon worden in
gehaaid.

In het dubbelspel had het Val
kenswaardse
Potton/Van
duo

Gasteren alle kans om het Alk
maarse koppel Van Slobbe/Vileg
het zwijgen op te leggen. Nadat de
eerste game met 21—19 voor Nikon
was, kon met name Theo van Gas
teren in de tweede en derde game
niet overtuigen. Door wat on
nauwkeurigheden moest het Val
kenswaardse duo een 18—14 voor
sprong uit handen geven, waarna
Van Siobbe het karwei simpel
klaarde; 22—20. De derde game
bleek voor de routiniers niet meer
dan een sinecure: zestien punten
voor het Nikon-span stonden zij
toe.
Toen Potton vervolgens een ver
rassende nederlaag leed (13—21, 18
—21) tegen Anne Vlieg, kon het
vijfde team van Nikon in de pauze
in de bloemen gezet worden van
wege het behaalde kampioen
schap, maar wist het vaandelteam
dat het reeds kansloos was.
Daar kon ook. Theo van Gaste
ren mets aan veranderen, al client
gezegd, dat de Limburger bij via
gen uitstekend speelde en zijn
team toch dat sprankje hoop gaf
door eerst Van de Ham te kioppen
(6—21, 22—20, 21—10) en in de voor
laatste partij ook Anne Vlieg te
rug te wijzen: 21—12, 21—17.

Bewijzen
Op zich best spectaculair, maar
toch viel de meeste bewondermg
en het meeste enthousiasme ten
deel aan het duo Potton! Van Slob-

Anne VIieg slaagde erin Bob
Potton zijn de’rde nederkuzg in
de Nederlandse competitie te be
zorgen.

be. De Brit dacht er aanvankelijk
aan de wedstrijd tegen de nationa
le kampioen niet te spelen omdat
liii steeds meer last ging ondervin
den van zijn blessure. De aanwe
zigheid van de kampioen en daar
mee de mogelijkheid om zichzeif
te bewijzen stak de donkere Lon
denaar echter dermate, dat hij
aankondigde alles te zullen geven
om Van Slobbe te kioppen. Boven
dien keken zijn ouders toe.
Het was de eerste en enige keer,
dat Van Slobbe zich moest geven.
Tegen Van Vroenhoven en Van
Gasteren stond hij er maar on
geInteresseerd bij, maar de naam
Potton sprak ook hem tot de ver
beelding. De eerste game voor Van
Slobbe (18—21), de tweede voor
Potton (21—15) en de derde ook
voor de Brit met een afsluitende
ralley, die bekroond had kunnen
worden met een kleinood als ,,het
gouden bat”. Een klasse-partij,
maar voor het resultaat eigenlijk
overbodig.

.

KEMPENERKOERIER

Nikon verliest nipt met
4-6 van ‘t Hooge Huys
Ondanlc het meespejen van Bob Potton heeft Nikon
geen punt in eigen huis kunnen
houden.
‘t Hooge Huys zette al snel orde op zaken.
De eerste partij
yen kansloos tegen Anne Vlieg. Potton won vervolgens verloor Thieu van Vroenho
van van Ham, maar Theo van
Gasteren verloor de derde partij tegen v.d. Slobbe.
Nikon 2 kwam verzwakt aan de start te
gen Niké. Door driemaal winst van Jo
Handgraaf, winst in het dubbelspel, en
één zege van Henk Smolders en invaller
Theo Kole was een 4-6 winst een feit.
Twee zeer belangrijke punten aangezien
niké slechts een punt achterstand had op
koploper Nikon.
Nikon 3 dat reeds kampioen is in de
eerste kiasse liet duidelijk merken een
waardige koploper te zijn. Met een 10-0
nederlaag werd vv 51 naarhuis gestuurd.
Nikon 9 won met 7-3 de uitgestelde wed
strijd tegen Kinawo 3 Invaller Claassen
won drie partijen, Hans de Kinderen won
twee maal en Ad Schrijvers zorgde voor
het resterende punt. Misschien kan dit
team door deze zege nog aan degradatie
uit de 4e klasse ontsnappen.
Programma
Avanti 1 Nikon 1D 28-3
Nikon 2 Swift 1
28-3
Beicrum 1 Nikon 3
28-3
YI’CV 2 Nikon 4
28-3
Nikon 5 Kadans 4
27-3
Nikon 6 Achilles 1
27-3
Nikon 7 Treffers 4
27-3
Budiclia 4 Nikon 8
26-3
Renata 4 Nikon 9
24-3
Nikon 10 ATTC 2
27-3
Treffers 5 Nikon 11
25-3
Junioren
28-3
VV 64 2 Nikon 1
Nikon 3 PSV/Cath. 3
Geerihoven 3 Nikon 4
Nikon 5 JCV 9
Nikon Ml Geldrop 3
-

-
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Avantj enKorenbeurs
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Het dubbeispel had een zege moeten
worden voor de thuisciub. Na 21-19 in de
eerste game mocht de tweede na een 1814 stand niet meer verloren gaan. Helaas,
wist van de Slobbe de partij op dat mo
ment een andere wending te geven. De
game werd met 20-22 gewonnen. In de
derde game bleek bet Hooge Huys over
meer power te beschikken.
Toen Potton, de volgende partij tegen
Anne Vlieg kansloos verloor leek Nikon
af te stevenen op een deback.
Nadat v. Vroenhoven de partij tegen v.d.
Slobbe had verloren was de stand 1-5.
Door winst van van Gasteren op van Ham
en Potton op v.d. Slobbe werd de stand
dragelijker. De winst van de sterk spelen
de van Gasteren op Anne Vlieg bracht
nieuwe hoop in bet Nikon-kamp.
Helaas ging de laatste partij verloren
doordat Thieu van Vroenhoven geen
vuist kon maken tegen van Ham.
De wedstrijd van komende zaterdag te
gen avante lijkt belangrijk voor Nikon.
Daar het goede spel van Theo v. Gasteren
en bet herstel van Potton, mag op positief
resultaat gehoopt worden.

-

-

-

-

-

Nikon voor
beslissing
TAFELTENN,S

drie Winstpartijen moet kunnen
komeri en Theo van Gasteren en p.—
Paul Bakker geen moeite zullen
VALKENSWJD
Dit week
emde worden de Iaatste twee wed
hebben met Avantj’s derde man
De Groot. Rijsdorp zal er in de ‘
strljden gespeeld in de erekiasse
tafe1tennj. Voor debutant Nikon’
partij tegen Bakker waarschijn.
lijk al bij voorbaat de brui aan ge— C.’
ValkenswaaM een dubbel pro
gramma dat de beslissing gaat
yen omdat het hem nog nooit is , j
brengen over hanclhavrng of de
gelukt de bleke Nikon-man te
gradatle. Het eerste lIgt het meest
kioppen.
voor de hand, omdat de Valkens
Indien
de
Valkkenswaardse
ploeg er inderdaad in slaagt
waardse equlpe staat •voor resp.
een ultwedstrijd tegen Avanti in
Avanti te bedwingen, is het tref
fen zondagmiddag in het nieuw te
Ilazerswoude en een thuisontmoe..
ting in het nleuwe home tegen
openen eigen home op papier interessanter dan de werkelijk zal a” j
hekkeslujter De Korenbeurs uit
blijken te zijn. Het Schiedamse De
Schiedam.
Korenbeurs, dat zaterdag op be- -w
• Afgaande op de eerste con
zoek gaat bij nummer 4 De Velu- a.’
frontatjes ziet het er naar uit, dat
we, gaat waarschijnhijk de recht
Nikon volledig ontspannen naar
streekse degradant worden en dan t
tafeltennis-capjt>-i Ha.zerswoude
is alleen de voorlaatste plaats flog
zal afreizen omdat de eerste ont—
interessant
voor degradatie Wint
moeting in een ruime 9-1 overwirj
Nikon zaterdag van Avantj en
fling eindigde. Dat was echter een
slaagt bet er bovendien in Koren t
resultaat, dat meer dan gef1atteer
beurs zondag op eigen tafel terug
was omdat het Avantj-trio Bettine
te wijzen, dan ontspringt het Val
Vriesekoop, Ronald Rijsdorp en
kenswaardse team alle degradaPeter de Groot de pup al voortij
tiedarisen en laat het dat over aan
dig aan Maarten gaf. Oorzaak
Koreribeurs en De Veluwe.
daarvan waren de voor hen te
Als Nikon ook maar één punt
leurstellende nederlagen die Rijs
verspeelt, is degradatie weliswaar 1
dorp leed tegen Potton en die van
geen feit, maar dan wacht bet
Vriesekoop tegen Van Gasteren.
team nog wel een Promotie/degra..
Ret Valkeflswaardse trio zal
datiewedstrjjd tegen de nummer 2
zich flu echter moeten instellen op
van de promotie_erekiasse, bet
een Hazerswoudens team, dat alle
• j
Hilversumse Quick ‘32. De wed—
zeilen zal bijzetten om de smaad
strijd
Nikon_Korenbeurs, waarbij
van de vorige nederlaag uit te
voor de Schiedammers Hans Linwissen-Of dat zal lukken valt flog
gen, Jan Vlieg en Ron van de Aa
sterk te betwijfelen omdat Bob
achter de tafel verschijnen, begint
Potton weer voor negentig procent
om 13.00 uur in de zaal aan de Ru
op de been is —daarmee zelfs al tot
takker 2 in Valkenswaard
—
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Degradatie naar promotie-erekiasse

Debacle voor Nikon
TAFELTENNIS

(Door Hans Wagenaars)
HAZERSWOUDE/VAL
,,Het ging
KENSWAARD
prima, precies volgens plan.
We hadden gedacht het dub
bel te winnen, maar ja, daar
stond de winst van Theo op
Vlieg tegenover. En toen die
blessure. Pure pech. We moeten weer helemaal opnieuw
beginnen.” Thieu van Vroen
trainer/ coach! speler
.hoven,
van
Nikon/Valkenswaard
zette zich ontmoedigd op een
der stoelen van het eigen
clubhuis. Gestart als een ge
vaarlijke outsider, werd de
I
Valkenswaardse club in het
laatste weekeinde van de
erekiasse tafeltennis terugge
wezen naar de promotie-ere
kiasse. Degradatie. Het laat
ste waar aan gedacht was.
-a
Een compleet debacle voor de
Valkenswaardse debutant die zljn
—

I’

-

verwachtingen zo hoog had ge
spannen. Na een acceptabele eer
ste competitieheift, waarln het
,,viermansteam” vier punten be
haalde, volgde de terugval in de
eerste de beste wedstrijd van de
tweede heift. Het Amsterdamse
Tempo Team, dat dit weekeinde
zijn zevende nationa1e titel in de
wacht sleepte door een 6—4 overwinning op ‘t Hooge Huys (Alk
maar), troefde Nikon met niet
rninder dan 9—1 af.

wel zouden kiaren. De 9—1 overwinning in eigen huts was wells
waar geflatteerd, maar toch...
Toch ging het lout Potton was
dan nog wel goed voor een zoveel
ste hattrick, Bakker bereikte ein
won
delijk voldoende niveau
echter alleen maar van De Groot,
maar de coming man, Theo van
Gasteren, liet het in ping pong-ci
ty volledig afweten. Vorige keer
ongeslagen; deze keer driemaal
verlies.
—

Catastrofe

Strohaim

Een Ingecalculeerde nederlaag,
net als die tegen ‘t Hooge Huys
vorige week (4—6). Bepaald tegen
vallend was het optreden van de
Valkenswaardse equipe echter te
gen de drie resterende teams, die
het op papier nog harder te halen
hadden dan de Brabanders. Het
draaide op een complete catastrofe
ult Het Apeldoornse De Veluwe
troefde Potton c.s. a! en Avanti uit
Hazerswoude haalde dit weekein
de zljn gram door een gelijkspel a!
te dwmgen.
De grootste teleurstelling was
dat evenwel niet. Die diende zich
gistermiddag aan in het eigen ho
me dat werd geopend in het bij
zijn van concurrent Korenbeurs,
die met een voile bus ijlmgs opge
trommelde supporters de reis naar
het Brabantse land had gemaakt.
Lflings ja, want ook de Schiedam
mers waren er van uit gegaan dat
Nikon het in Hazerswoude, tegen
Vrlesekoop, Rljsdorp en De Groot

Dus was er voor de Schiedam
mers nog een strohaim. Een ge
lijkspel was voor hen voldoende
om de rechtstreekse degradatie te
ontlopen. En wat gebeurde: vrou
we Fortuna schaarde zich aan de
zljde van Llngen c.s. en het pech
• duiveltie koos de kant van de Bra
banders. De Valkenswaardse equi
pe werd opnieuw geconfronteerd
met een zware blessure van zijn
kopman Potton.
Na het dubbeispel, bi] de stand 2
—2, kwam de Brit in het centre
court tegen Hans Lingen, de on
dergewaardeerde nummer vier
van Nederland. Potton bouwde een
alleszeggende 19—12 voorsprong
op, haalde uit voor 20—12 en bles
seerde zich daarbij dusdanig, dat
Lingen de game pakte met 22—20.
Potton feliciteerde hem reeds na
de eerste game, bedankte de
scheidsrechters voor de lelding en
werd vervolgens naar het St. Jo
seph-ziekenhuls vervoerd.

Han Gootzen
naar Nikon
(Van onze sportredactie)
Ta
VALKENSWAARD
feltennIsverenlglng NIkon/
Valkenswaard, dat gisteren
na een 6—4 nederlaag tegen
De Korenbeurs degradeerde
ult de erekiasse, krljgt vol
gend seizoen waarschlJnujk
versterking in de persoon
van Han Gootzen.
Han Gootzen, die zijn car
rière startte bij Swift in zijn
Roermond,
geboorteplaats
vervolgens overstapte naar
JVC in Vught en de laatste
drie seizoenen uitkwam voor
Iandskampioen Tempo Team
verklaarde zaterdagmiddag
dat hij was uitgekeken op de
Amsterdamse club.
De Limburger, die zich al
eerder aan de Valkens
waardse club heeft aangebo
den, maakt deel tnt van het
Nederlands herenteam dat
begin april deelneemt aan
het WK in Novi Sad. Ge
ruchten als zou ook René
Hijne, eveneens van Tempo
Team, belangsteiling hebben
getoond, konden door de Val
kenswaardse clubleiding met
bevestlgd worden. Die ge
ruchten komen van hemzelf,
met van ons”, aldus de voor
zitter.
—

-I-.
HAN 000TZEN

Het zag er niet naar uit, dat hij
nog verder zou spelen. Bakker
putte daar klaarblijkelijk vecht
lust uit en klopte Jan Vlieg (3—3),
maar Van Gasteren was te zeer
aangeslagen om Van der Aa te
genstand te bieden: 3—4.

Triomfantelijk
Juist op tijd verscheen de Brit
echter weer hi de arena. Met de
geblesseerde arm in het verband.
Hij liet zich echter niet kennen,
wikkelde de zwachtels van de arm
a! en bond de strijd aan met Jan
Vlieg. Maar het ging met naar
wens. Potton moest zijn pljnhijke
arm ondersteunen met de linker
hand en kon in de eerste twee ga
mes niets van allure laten zien.
Daarln kwam verandering in de
derde game: op de stand 16—16. Al
le remmen gingen los en toen het
scorebord 21—18 aanwees gingen
belde armen triomfantelljk de
lucht in: 4—4.
Nikon zou zich kunnen redden,
maar dan moest zowel Van Gaste
ren als Bakker zijn laatste duel
winnen. En dat bleek teveel ge
vraagd. De teleurstelling was te
groot. Van Gasteren bakte er mets
van tegen Lingen (8—21, 12-21) en
daarmee was degradatie reeds een
feit. Bakker gooide er in de laatste
confrontatle ook maar met de pet
naar en schonk Van der Aa met 4
—21 en 12—21 de overwlnnlng.
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Tafeltennistitels Wegman en Blanckaert

,,Zeeland”
even aan
de leiding
(Door Hans Wagenaars)

TILBURG

—

,,Negentien

van de twintig deelnemers
waren vnmorgen al om ne
gen uur aanwezig,” consta
teerde een overtevreden Wim
Schuurman,
vice-voorzitter
van
tafeltennisvereniging
Irene gisteren, toen in het
riante onderkomen van de
Tilburgse club de Zuidneder—
lands tienkamp voor dames
en heren werd gespeeld.

I

1

Het vroege enthouslasme van de
spelers en speelsters was snel ge
luwd. Wel ,.hoogpolige” vloerbe
dekking, maar geen tafeltennis
van hoog gehalte. Vivian Blanc
kaert was weliswaar te sterk voor
de concurrentie, maar de eveneens
ult Zeeland afkomstige Wim Weg
man had zijn overwinning slechts
te danken aan de ongeinteres
seerdheld van zi.jn tegenstrevers.
De provincie Zeeland nam giste
ren de gelegenheid te baat om
voor even de tafeltennishegemonie
voor zich op te eisen. Voor even
maar, want indien jongens als
Theo van Gasteren, Paul Bakker
(beiden Nikon) en in mindere mate
ook Wim van de Sande (JCV) en
Thieu van Vroenhoven (Nikon)
zich when inspannen, moot de
mosseiprovincie een volgend keer
naar een tweede plaats verwezen
kunnen worden. Bij de heren al
thans. De tengere, met een gezon
de bbs op de wangen door het le
yen huppelende Vivian Blanc
kaert, heeft de touwtjes bij de da
mes stevig in handen.

1
‘

S.

S.

wacht de tweede plaats innam en
daarmee gelouterde ere- en pro
motie-erejdasse abs Van Gaste
ren, Van Vroenhoven, Bakker en
Van de Sande achter zich hot.
De uiteindelijke winnaar, do
Zeeuw Wegman, liet zich nog nooit
verleiden tot tweederangs-optre
dens. Ook in Tiiburg met. De nors
kijkende, int6verte Vhissinger
hoofde dan ook niet tot op de bo
dem to gaan om en de Irene—cup
en de honderdvijftig gulden in de
wacht te slepen.
De eindstand: heren: 1. W. Weg
man (Wilno), 2. J. Bomhof (Middel
burg-Zuid), 3. T. van Gasteren, 4. T.
van Vroenhoven, 5. P. Bakker (alien
Nikon), 6. E. van Rossum, 7. W. Jur
riëns (beiden Irene), 8. W. van de
Sande (JCV), 9. W. Dumez (Wilno),
10. S. Marutiak.
Dames: 1. V. Blanckaert, 2. A.
Snijders, 3. M. Wagemakers, 4. L.
Bos, 5. W. van Rijswijck, 6. M. van
Happen, 7. I. Willenis, 8. I. van de
Osselaar, 9. R. van Rijswijck, 10. B.
van Veen (Irene).

Wim Wegman werd verrassend

wnnaar van de Zuidnederlaiuj

se ti.enkamp.

,,plank” tevoorschijn om er kopbo
per Wegman verdedigend mee te
bestrijden en Bakker had ergens
eon slaghout op de kop getikt
waarmee hij het ook web eens wil
de proberen. Zij, en ook Van de
Sande, konden een voorbeeld ne
men aan de rest.

Verrasing
Van Vroenhoven vocht voor wat
hij waard was, maar moest het
desozdanks tegen zijn twee club
genoten en de sterke invaller Eric
van Rossum (Irene) afleggen. Ook
de tweede invaller, Wim Jurriëns,
deed eraan wat hij kon, maar
kwam niettemin tekort. Voor de
grootste verrassing zorgde even
web ook een Zeeuw: de 17-jarige
Jan Bomhof van Middelburg-Zuid,
die na zeven ronden totaal onver

Experimenteren
Voor de heren waren de toch
uitstekend ogende Irene-cup en de
hondervijftig gulden voor de win
naar kennelijk niet voldoende be
weegredenen om er eens flunk aan
te trekken. De Zuidnederlandse
tienkamp werd gebruikt om wat
to experimenteren en om de fru
straties van het afgelopen seizoen
te doen vergeten. Een beetje aan
rommelen om er toch een gezellige
middag van te maken.

titelkandidaten
maakten zich eraan schuldig. Na
zes partijen was het gros der I avo
rieten reeds kansboos.
Met

name

de

Van Gasteren haalde zijn oude

I

i
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Nikon wint
in Veidhoven
Op een tafeltennistoernooi in Veidho
yen, voor de klasse F, G. en H., hebben
de lagere teams van Nikon een fantasti
sche prestatie geleverd door de vereni
gingsprijs te winnen. In de H-klasse was
de finale een volkomen Nikon
aangelegenheid. Henk Kflnen, Hans de
Kinderen en Harry v. Tuyn moesten
hiervoor aantrede. Allen wisten één
partij te winnen.
Nadat de games en punten geteld waren
bleek dat Henk KOnen zich kampioen in
de H-klasse niocht noemen. Door rede
lijke prestaties in de F en G kiasse werd
tevens de verenigingsprijs behaald.
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GOOTZEN TEKENT

versterkt
Tafeltennisvereniging Nikon. ult Valkenswaard heeft zick
kening
handte
zijn
die
n,
Gootze
Han
tional
interna
rgse
met de Limbu
als
zou de
ten,
geruch
vele
Na
t.
contrac
ig
heeft qezet onder een één-jar
met anclere
Valkenswaardse promotie-ereklasser zich oak versterken compleet is,
ereklassers, gaf de clubleiding te kenne dat het team nu r gaat vol
en dat er slechts êén verandering is opgetreden. Paul Bakke
dat uitkomt
gend seizoen de gelederen versterken van het tweede team,
in tie promotie-hoofdlclasse.
982 uit Theo
Het vaundelteam van Nikon bestaat voor het sezoen 1981-1
Gootzen.
Han
st
aanwin
nieuwe
de
en
Potton
Bob
Brit
tie
van Gasteren,
uit voor
jaren
laatste
tie
kwam
n
Gootze
De uit Roermond afkomstige
is sinds en
veelvoudig landskampioen Tempo Team ult Amsterdam en
kele jaren tie vaste keus van bondscoach Bert Schoofs.
WOENSDAG 6MEI 1981
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Ko mend seizoen go oi naar kamp ioenschap erekiasse

Ian Gootzen tekent
contract bij Nikon
Ondanks de degradatie van het eerste
team van Nikon uit de Erekiasse naar de
Promotie-Erekiasse heeft Nikon voor
versterking gezorgd. De Limburger Han
Gootzen, die na gespeeld te hebben bij
JCV uit Vught, de laatste jaren in ‘t
vaandelteam van Tempo Team naast v.d.
Helm en René Hijne uitkwam, had al
eerder laten blijken interesse te hebben
voor Nikon. Doordat afgelopenjaareen
nieuw contract met sponsor Nikon en
Effef Promotions kon worden afgesloten
was versterking mogelijk.
Het eerste team bestaat voor het komen
de seizoen uit Bob Potton, Theo v.Gaste
ren en Han Gootzen. Trainer Thieu v.
Vroenhoven en manager Frits Bergman

zijn zeer ingenomen met deze versterking. Nikon hoopt na eerst promotie
naar de Erekiasse, in de tweede helft van
de competitie met dit team een gooi te

kunnendoennaarhetnederlandskampi
oenschap. Door het aantrekken van deze
man worden autornatisch ook andere
teams versterkt.

W1

#/1d’

Gootzen naar
Valkenswaard

Het aaar de
AMSTERDAM
promode-ereldasse gedegradeerde
Valkenswaard heeft zlch versterkt
met tafeltennls4nternational Han
Gootzefl. De voormalige speler van
TT Amsterdam is de tweede man in
de Brabantse ploeg die verder be
staat ult de Brit Potton en voorma
Jig ,jeugdkampioen Van Gasteren.
—

De vrijgekomen plaats bij TT
wordt ingenomen door Winnubst,
een jeugdspeler van het tweede
team. Van der Helm en Wine heb
ben hun overeenkomst met de
landskampioen verlengd.

WQENSDAG 13 MEl 1981
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Groot tafeltennis
festijnbij Nikon

:

Op donderdag 14 mel zal in het clubgebouw van Nikon aan de
Hutakker tafeltennis van wereldniveau te zien zijn. In een vierkamp
spelen Dragutin Surbek, Stella Bengtson, Desmond Douglas en
Nikon speler Bob Potton om de hoogste eer.
Enkel de aanwezigheid van enige Chinezen zou dit toernooi nog meer aanzien
hebben gegeven. Zowel Bengtson als
Surbek behoren nog tot de top van de
wereld. Desmond Douglas is kampioen
van Engeland. Ook van Bob Potton mag
het nodige vuurwerk worden verwacht
na een reeks van blessures.
Kaartjes zijn nog verkrijgbaar bij het
Verfpaleis en in het clubhuis van Nikon.
Op deze avond zullen televisie-opnamen
gemaakt worden voor Avro’s sportpano
rama.

i

Senioren C:
R. Claasen; 2. H. de Kinderen.
Recreanten:
I. A. Verhoeven; 2. E. Staals; 3. H. Teu
nissen.

•1
1
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dinsdag 12 mel l

Het afgelopen weekeinde werd door Ni
kon deelgenomen aan de Zuid
Nederlandse kampioenschappen. Bij de
senioren werd Bob Potton Zuid
Nederlands kampioen. Theo v. Gasteren
behaalde een tweede plaats. In het dub
belspel behaalde gelegenheidsdubbel
Smolders-Van Vroenhoven een 2e plaats
in de hoogste kiasse achter Juriëns
v.Rossum van Irene.

•5

—S

Afgelopen zaterdag werden bij Nikon de
jaarlijkse klubkampioenschappen ge
houden. Algemeen klubkampioen werd
Theo v. Gasteren. Op de tweede plaats
kwam Thieu v. Vroenhoven. Derde werd
Bob Potton.

—,

Uitslagen:
Dames:
Hanneke v.d. Berg; 2. Patty MolIen; 3.
Lucien Halters.
Senioren B:
1. M. v.d. Heyden; 2. G. Sleegers.

De Brit Patton in actie tijdens de zuidelijke titelstnjd;

1

Zuidelijke titels
voor Potton en
Gerda de Vocht
TA FE LTE N N IS
HEEZE
De Zuldnederlandse
tafeltennlskarnpioenschappen, die
zaterdag en zondag In de sporthal
van Heeze werden gehouden, heb
ben de Brit Bob Potton bIj de he
ren en Gerda de Vocht-NIelen ala
wlnnaars opgeleverd.
De Voejit ondervond tijdens het
gehele toernooi weinig tegenstand
van betekenis. Zij won de titel
kiasse, de S-i, en sehreef boven
-

dien de dames A/B-Masse op haar
naam door Houben van Succes lilt
Kerkrade terug te wijzen. Eerder
op de dag rekende ze met dezelfde
speelster af in de S-i klasse.
Bij de heren stond de Zuidne
derlandse titel op het spel in de A
kiasse die overtuigend werd ge
wonnen door de Britse internatio
nal Bob Potton, sinds enkele
maanden uitkomend voor Nikon/
Valkenswaard. In de finale ver
sloeg hij zijn club- en teamgenoot
Theo van Gasteren, die in de fina
le van de S-i Masse de baas bleef
over zijn oefenmeester Thieu van
Vroenhoven. Potton liet zich eer
der liquideren omdat hij te veel
last ondervond van de hitte.
De titel in het herendubbel werd
een prooi van het Irene-duo Wim
Jurriëns/Erjc van Rossum uit Til
burg. In de eindstrijd kiopten zij
het Nikon-duo Van Vroenhoven/.
Henk Smolders.

I
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Bengtsson, Surbek, Douglas en Potton

Wereldiop speelt
in Valkenswaard

(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
Morgen
avond is er voor tafeltennislief
hebbers de gelegenheid bij uitstek
om de absolute wereldtop in actie
te zien. De Zweed SteUan Bengts
son, nummer vier van het WK in
Novi Sad, de Joegoslaaf Dragutin
Surbek, derde vorige maand in ei
gen land, en de Britten Desmond
Douglas en Bob Potton komen in
het eigen home van promotie-ere
kiasser Nikon tegen elkaar in bet
strLjdperk om een prijzenpot van
elfduizend gulden te verdelen.
Bengtsson en Surbek waren de
enige twee Europeanen, die tijdens
bet 36e wereldkampioenschap in
Novi Sad overeind bleven tegen de
Chinese celluloid-kunstenaars. Pas
in de halve finale moest zowel
Bengtsson als Surbek buigen voor
bet gele gevaar. Surbek ging in
drie games kansloos onderuit te
gen de latere wereldkampioen Guo
Yuehua (21-18, 21-15 en 21-11) en
Bengtsson hield het vijf games vol
tegen Chal Zhenhua (14-21, 9-21,
21-13, 21-17 en 16-21), die tweede
werd.
Surbek was eveneens succesvol
in het herendubbel. Met zijn land
genoot Anton Stipancic drong hij
door tot de halve finale, waarin
bet Joegoslavische duo eeri halt
werd toegeroepen door bet Chinese
koppel Shenshiki/Chan Shenhua.
In het gemengddubbel stuitte Sur
bek met zijn partner Batinic op de
Chinese tandem Tong Ling, we
reldkampioene bij de dames, en
Pu Quijan. De twee Engelsen Dou
glas en Potton speelden in het in
dividuele toernooi een rol van on
dergeschikt belang.
Loting beslist morgenavond over
de rolverdeling in de eerste ronde.
Het is alleen niet mogelijk, dat
Bengtsson en Surbek al direct op
elkaar stuiten. De eerste wedstrij
den gaan dus tussen Bengtsson of
Potton/ Douglas of Surbek tegen
Potton of Douglas. De winnaars
van de eerste partij spelen in de
finale, de verliezers om de derde
en vierde plaats. Voor de uiteinde
lijke winnaar liggen vijfduizend,
voor nummer twee drieduizend en
voor nummer drie en vier ieder
vijftienhonderd gulden klaar.
De vierkamp begint om 19.30 uur
in het eigen home van Nikon, Hu
takker 2 in Valkenswaard. De zaal
biedt plaats aan vierhonderd toe
schouwers, 350 zitplaatsen en 50
staanplaatsen. Kaarten, a Fl. 10,zijn verkrijgbaar aan de zaal,. De
AVRO-televisie maãkt opnahlen
die zaterdagavond in een veertig
minuten durende uitzending op
het scherm komen. Bengtsson en
Surbek komen vanmiddag om
17.00 uur aan op Schiphol.
—
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Bengtsson, Surbek, Dou
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Wereldtop
in Valkensi
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DRAGUTIN SURBEK

uitnodiging
TOPTAFELTENNIS
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donderdag l4mei 1981 19.30 uur
hutakker 2 valkenswaard
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(fikoii) TROPHY 1981
donderdag
nikonhal

l4mei 1981
19.30 uur
hutakker 2
val kenswaard

STELLAN BENGTSSON wereldkampioen 1971 zweden
DESMOND DOUGLAS
europa’s nr5
engeland
DRAGUTIN SURBEK wereldkampioen 1979 joego-slavie
ROBERT POTTON
nrl in ned.comp. 1981
engeland

voorverkoop
HET PLASTICHUIS LEENDERWEG 33
EN ELKE DAG VANAF 18 UUR A/D
TELEFOHISCH 04975- 3385
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PROOR

19.30 uur

Fl Fl

Pi.

Bengtsson

—

B.

Douglas

—

R.

Potton

Surbek

PUZE

I-

3e en 4e plaats:

verliezer P

—

le en 2e plaats:

winnaar

—

verliezer B
uinnaar

B

PJ1e uedstrijden cm the best of five.
Scheidsrechters:

Tournoci—arts

:

Li.

van Cerven

H.

Heller

P.

Oornens

P.1\.

van Beek

II
(sportarts Ned.Sport Fed.)

Na aflocp van de finale direct prijsuitreiking.
organisatie:

LFFEF PROFlOTIONS

—

HPS SPORT B.V.

—

i.s.m.

—

TTV Nikon

Bergeijk
Prnistelveen
Valkensuaard

NASHUA
Eenvoud kan niet kapot

I
•1

toegangskaart fI 10.TOPTAFELTENNIS
(ffOn

TROPHY 1981

donderdag 14me11981
19..3Ouur
nikonhal
hutakker2 valkenswaard

SchiIdkröt

adidas ‘iL
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Bengtsson tweecle, Douglas drie, Potton vier

Surliek oirnavolgbaar
(Van onze vers1aggeve)
VALKENSWJtD
De Joego
slaaf Dragutan Surbek Is gister
avond ten overstaan van mini
vierhondeM wild enthousjaste toe
schouwers winnaar geworden van
de tafeltennls..vlerkamp in de ei
gen accon)modatje van promotle
erekiasser Nikon. In de finale van
de happening versloeg Surbek
zoals was verwacht de Zweed
Steflan Bengtsson In vhf games:
13-21, 21-12, 18-21, 21-16 en 14-21.
Een in Nederland haast uniek
schouwspel, gisteravond in de
zwetende sportzaal van Nikon.
Sinds bet Open Nederlancls kam
pioenschap, enkele maanden gele-.
den in Den Haag, had Nederland
een dergelijke internationale kias
se niet meer binnen zijn grenzen.
Het publiek liep er dan ook warm
voor en werd niet teleurgesteld.
In de eerste ronde legde de
plaatselijke favoriet Bob Potton
het volledig af tegen Bengtsson, de
nummer 4 van het WK in Novj
Sad (21-9, 21-15, 21-15) en in de an
dere ,,poule” gaf Dragutjn Surbek
—

I

duideljjk te kennen aan de Bi’it
Desmond Douglas, dat het verschil
tussen de wereld- en Europese top
nog wel enkele klassen bedraagt.
Ook Douglas werd met een 3-0 ne
derlaag naar de troostfinale ver
wezen (21-17, 21-19, 21-19).
Dat Potton in het gezelschap van
vier veruut de minste was maakte
de donkere Engeisman duidelijk in
de strijd om de derde en vierde
plaats. Bob ,,de clown” werd met
een tweede 3-0 neder]aag vierde,
maar dat was toch flog goed voor
vijftienhonderd gulden en een
bekertje van enkele centimeters
hoog. Douglas ontving eenzelfde
bedrag en een bekertje van slechts
drie centimeter hoger.
Het hoogtepunt van de avond
waarop iedereeri had gewacht
vormde de eindstrijd tussen Sur
bek en Bengtsson. Ook de kleine
Zweed kon slechts afgaan op het
geluid; de forehand topspin van
zijn Joegoslavische tegenspeler
was simpelweg onnavolgbaar. Pu
re kracht won het van souplesse
en snelheid.

11

Ij

11

DRAGUTIN SURB.......
Onnavolgbaar

Steilan Bengtsson: ,,Een tweede
wereldtitel is mijn doel.”

De deelneiners en scheidsrechters van
het Nikon tafeltennistoerooi

I

De winnaar Surbeck wordt gefeliciteerd
•,door Ed Brouwer en zijn vrouw

idas

co

cameras

verzekenr
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EC tafeltennis

Nikon loot
tegen Paco
Dearcos
(Van onze sportredactie)
EINDHOVEN
In het West
duitse Pirmasens heeft het lot het
Portugese Paco Dearcos als tegen
stander aangewezen van Nikon,’
Valkenswaard in de eerste ronde
om de Europa Cup tafeltennis voor
bekerwlnnaars.
Het
VaLkens
waardse team speelt thuis op 19 of
20 september.
In hetzelfde toernooi lootte ‘t
Hooge Huys een thuiswedstrijd te—
gen Vasutas Cegledi(Hon). De Ve
luwe maakte in de eerste ronde de
reis naar Bosna Serajewo(Joe).
Korenbeurs gaat naar Oostenrijk
en speelt tegen Comterdell. Bij de
dames-bekerwinnaars speelt bet
Zeeuwse St. Aloysius uit tegen bet
Tsjechische Vitkovice.
In het toernooi voor ]andskam
pioenen treedt het damesteam van
Scylla in Leiden aan tegen ZR Ko
penhagen(Den) en Tempo Team
gaat op bezoek bij Reykjavik in
IJsland.
-

I

I
I
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Pofton wint
in Belgie
(Van onze sportredactie)
De Britse, voor
DE PANNE
Nikon/Valkenswaard uitkomende
tafeltennlsser Bob Potton, Is het
afgelopen weekeinde wlnnaar ge
worden van een sterk bezet inter
natlonaal toernooi in het Belgisehe
De Pannne, waaraan spelers deel
namen ult Hongarije, Frankrijk,
Belgle en Nederland.
Het voltallige vaandelteam van
de Valkenswaardse eerste divi
sieclub nam aan het toernooi deel.
Theo van Gasteren had de pech in
de achtste finales uit te moeten
komen tegen zijn teamgenoot Pot-.
ton, die duidelijk sterker was.
Trainer/coach Thieu van Vroen
hoven reikte tot de kwartfinale,
waarin hij zijn meerdere moest
erkennen in de Belgische nummer
twee De Profettis.
Han Gootzen, de nieuwe aan
winst van Nikon, stuitte in de
kwartfinale op de Hongaar Frank,
die in de halve finale moest buigen
voor Potton. Potton verloor de eer-.
ste twee games met respectievelijk
13-21 en 14-21, won de derde met
21-15 en maakte in de vierde en
vijfde game achterstanden van 2014 en 20-17 goed om uiteindelijk
met 22-20 de finale binnen te stap
pen. De Hongaar werd vorig jaar
nog winnaar van het Open Neder
lands kampioenschap mixed dub
bel in Den Haag.
In de finale torende Potton hoog
uit boven de minder getructe Hon
gaar Noscesca.
-

MAANDAG 7SEPTEMBER 1981
Eindhovens Dagblad

Potton sterk
in Belgie
en Apeldoorn
TAFELTENNIS
(Van onze sportredactie)
EINDHOVEN
Eerste divisiec-.
lub Nikon!Valkenswaard is het
afgelopen weekeinde erg succesvol
geweest op toernoolen in Apel
doom en het Belgische Wenduine.
Belde toernoolen werden gewon
nen door Bob Potton,, de Brit in
Valkenswaardse dienst.
Het toernooi van de TTV Gas
Instituut in Apeldoorn, waarvoor
de volledige Nederlandse tafelten
nistop had ingeschreven, was bij
de heren bijna een geheel Nikon
onderonsje geworden. Alleen René
Hijne en de gebroeders Jaap en
Ron van Spanje konden zich men
gen in de Brabantse strijd. In de
finale van de A-Masse won Potton
van Jaap van Spanje (21-14, 21-16)
en in de S 1-kiasse bleef Hijne de
baas over de donkere Engelsman
(20-22, 21-4, 15-21). Het dubbeispel
in Apeldoorn werd gewonnen door
de broers Van Spanje. Bob Potton
en Han Gootzen werden in drie
games versiagen, nadat ze in de
beslissende derde game een 19-15
voorsprong hadden gehad (21-14,
12-21, 19-21). Bij de dames won
Monika Grefberg, de nummer drie
van Finland en de verloofde van
Bob Potton sinds het WK in Novi
Sad.
Potton ook voorop in het toer
nooi in Wenduine, waar de Brit in
de finale de Belg De Prophetis
versloeg. Thieu van Vroenhoven
werd derde, Han Gootzen zesde.
Bij de dames won Marie France
Germiat in drie games (best of fi
ve) van Monika Grefberg.
-

1’

Landskampioenschap, wintercircuit, Europa Cup

Nikon: prestaties
n
nte
e
op
dr.i
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De degradatie in de
VALKENSWAARD
tweede heift van het vorige seizoen strooide
gitzwart roet in het diner dat in december dit
jaar gegeven zou worden ter gelegertheid van
—

TAFELTENNIS

-

I
I

Maar Nikon redt het niet meer
dit jaar en dus wordt 1982 het jaar
waarin de Valkenswaardse club
zi.jn verdlende loon komt opelsen.
Niet alleen een landskamploen
schap, welnee, ook Nikon in de top
blj het wintercircult en als het
even ineezit een paar ronden ver
derkomen in het Europa Cup-toer
nooi. Net zo makkelijk.
D verwachtingen in het kamp
van de eerste divisieclub (voor
heen promotie erekiasse) zijn hoog
gespannen. Vanaf 1 augustus zijn
de drie matadoren van het vaan
delteam in training en nemen deel
aan wat intérnationale wedstrij
den. Bob Potton was de sterkste
van een goed bezet toernooi in het
Belgische De Panne en tegen de
Belgische kampioen Paletta Ham
kwam het viermansteam Potton,
Van Gasteren, Gootzen em Theo

Eindhovens Dagblad
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het behalen van de Nederlandse tafeltennisti
tel. Manager Frits Bergman had het allemaal
uitgeknobbeld. In 1981 moest het gevoerde be
leid zijn vruchten afwerpen.

Kolen (speler van het tweede
team) remise overeen. Zowel de
nieuwe aanwinst Han Gootzen als
Potton bleef ongeslagen.
Voor Nikon geldt dit seizoen een
drieledig doel. De competitie moet
het landkampioenschap opleveren.
Wat hoog gegrepen misschien?
Een harde lach klinkt uit de keel
van Bergman: ,,Hoog gegrepen?
Nee hoor, natuurlijk is dat haal
baar. Als dat met dit team niet
lukt, weet ik niet met welk team
wel.”

Wintercircuit
Maar met alleen de Nederlandse
competitie krijgt de aandacht. Bij
Nikon ook belangstelling voor het
,,Bob
Bergman:
wintercircuit.
moet daarin eerste, Han tweede
worden.” Bob Potton kwam hevig
gedesilusioneerd terug van het
WK in Novi Sad. Twee weken ze
telde Mi op de reservebank zonder
ook maar één keer an de bak te
komen. Bergman: ,,Bob komt Met

meer Mt voor het Engelse nationa
le team, maar is erg vastberaden
door te dringen tot de Europese
top. Teen Mj terug kwam uit Novi
Sad zat hij volledig in de put. Nu
is hij er weer Mt.”
Om dat doel te bereiken traint
Potton twee keer in de week in
Duitsland en neemt Mj deel aan
vijf open kampioenschappen; die
van België, Duitsiand, Engeland,
Roemenië en Scandinavië, voor
welke toernpoien nok de Neder
landse ploeg heeft ingeschreven en
waarbii dus ook Han Gootzen van
de partii zal ziin. In april zijn bei
de spelers present in Boedapest,
waar Gootzen uitkomt veer Oran
je en Potton zal fungeren als trai
ningspartner van de Europese top,
die in Hongarije strijd levert om
de Europese titels.

Europa Cup
00k activiteiten op het Europese
platform. In de eerste ronde van
de striid om de Europa Cup veer

x
bekerwirinaars, lootte de Valkens
waardse equipe een thuiswedstrjjd
(zondag 20 september, aanvang
14.00 uur) tegen het Portugese Pa
co de Arcos, een tegenstander die
in het kamp van Nikon niet zo
hoog wordt aangeslagen en die de
Valkenswaare club een ronde
verder moet brengen. Maar dan?
Bergman: ,,In de Europa Cup
proberen we zover mogelijk te ko
men. Het ligt aan de loting hoever.
Loot je in de volgende ronde tegen
een Joegoslavische of Hongaarse
ploeg dan hoeft het nog niet afge
lopen te zijn met Bob en Han er
bij. Maar liever toch een club uit
Belgie of een mindere uit Duits
land.”
Nikon kan tonen wat hij waard
is. Thieu van Vroenhoven voert
het commando over het vaandel
team, dat Paul Bakker zag ver
trekken naar Seine Meubelen in
Zwolle. Van Vroenhoven is reserve
van het tweede team. Nikon heeft
dit seizoen een vast driemanschap:
Potton, Gootzen en Van Gasteren,
en zal, teneinde de tegenstanders
te verrassen, met met een vier
mansteam op de proppen komen.
Er wordt dit seizoen veel ver
wacht van het ontspannen hg
gende driemanschap Van Gaste
ren, Potton en Gootzen (v.l.n.r.).
Manager Frits Bergman (knie

lend

links)

en

trainer/coach

Thieu van Vroenkoven (rechts)
moeten de weg wijzen.

r

I
20 September le wedstrijd
j
Ei
Europacupavontuur Nikon
-
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Voor het eerst in de geschiedenis van het tafeltennis
speelt een Valkenswaardse vereniging op Europees ni
veau. Dit oorspronkelijke jaarbeursstedentoernooi (Messe
cup) is wat je zou kunnen noemen de Europacup 3 van het
tafeltennis.
Tegenstander in de voorronde van
het thuisspelende Nikon is Paco De
Arcos ult de Portugese hoofdstad
Lissabon. Deze Portugese topclub
betekent meteen een zware kluif
voor Nikon. Toch is de Valkens
waardse coach Thieu van Vroenho
yen
optimistisch
deze
over
wedstrijd, zeker flu er met de meuw
aangetrokken Nederlandse interna
tional Han 000tzen, Engels interna
tional Bob Potton en de zeer talentvoile Theo van Gasteren beschikt
wordt over een Nederlands titelkan
didaat voor het komende seizoen.
De spelers zullen voor meer dan
100% geconcentreerd aan de start
moeten verschi.jnen om zich na deze
ene en dus beslissende ontinoeting

te kunnen plaatsen voor de volgen
de ronde. Dat hierblj de morele
steun van een enthousiast en talrijk
publiek van harte welkom is spreekt
voor zich. Kaarten voor deze
wedstrijd zijn a f 7.50 verkrijgbaar
bij: Nikon-hal, Hutakker 2, Valkens
waard, tel. 04902-42074; Het Plastic
huis,
Leenderweg
33,
tel.
04902-12841; F. Bergman, Ek
kerstraat
43,
Bergeijk,
tel.
04975-3355.
00k de competitie neemt deze week
een aanvang waarbij Nikon met een
ongekend hoog aantal teams (24)
Programma:
Dames:
17/9 Budilia 1-Nikon 1
18/9 Nikon 3-Nikon 2
Heren:
19/9 Ravensteyn’67 1-Nikon 2
19/9 De Meppers 1-Nikon 3
18/9 Nikon 4-T.T.C.V./R 3
15/9 Renata 2-Nikon 5
18/9 V.V.’64 3-Nikon 6
19/9 A.T.T.V. 1-Nikon 7
18/9 Nikon 8-De Treffers 1
18/9 Nikon 9-De Treffers 3
18/9 Nikon l0-Bergeijk 3
19/9 Nikon il-De Meppers 4
16/9 De Treffers 4-Nikon 12
18/9 Bergeijk 5-Nikon 13
19/9 Budiia 5-Nikon 14

WI
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Coach Thieu van Vroenhoven: ,,optimistisch”.
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Competitiestart tegen Wilno

Opwarmertje Nikon
TAFELTENNIS
(Van onze sportredactie)
Nadat vorige
week de tafeltennissers In de ere
divisie van start gingen, Is het dit
weekeinde de beurt van alle ande
re kiassen. Voor eerste divislonist
Nikon/Valkenswaard betekent dat
een thuiswedstrljd tegen WIlno uit
Vlisslngen en voor derde divisiec
lub PSV/Cathrien een uitwed
strijd tegen Steeds Hoger/TSB uit
Rijswijk.
Voor
Nikon/Valkenswaard
wordt het treffen met de Zeeuwen
wellicht een aardige opwarmer
voor het Europa Cup-duel dat
zondag plaatsvindt in de zaal aan
de Hutakker. Wilno staat bekend
als een zeer wilskrachtig team, dat
in Wim Wegman, Wilfried Dumez
en Dick Jeras spelers van het
EINDHOVEN

—

vechtersgilde hebben. Wegman
werd op het einde van vorig sei
zoen nog winnaar van de Zuidelij
ke tienkamp, die in bij Irene in
Tilburg werd gehouden.

Weinig problemen
Niettemin mag verwacht wor
den dat het Valkenswaardse trio
Potton, Gootzen en Van Gasteren
onder leiding van trainer/coach
Thieu van Vroenhoven weinig
problemen hebben met de Vhs
singse drie. De wedstrijd begint
zaterdagmiddag om 14.00 uur.
PSV/Cathrien, dat vorig jaar
kampioen werd in de toenmalige
overgangsklasse, maakt zaterdag
zijn debuut in de derde divisie, de
vroegere
promotie-hoofdklasse.
Tegenstander StH/TSB behoorde
een decennium geleden met zijn
jeugd nog tot de absolute top,
maar zag veel van zijn jeugdigen
naar de rijen der professionals
vertrekken en tuimelde in enkele
jaren van ereklasse naar derde di
visie. Toch een zware klus voor
PSV/Cathrien, dat waarschijnlijk
uitkomt met Gert Jan Vrielink,
Sjef Orbons en Jan Nieuwenhui
zen, die vanaf de kant gesteund
zullen worden door de geblesseer
de Ben Cornuyt.
In dezelfde kiasse als PSV/Ca
thrien staan de reserves van Ni
kon/Valkenswaard voor de zware
uitwedstrijd tegen het Maastricht
se Ravesteyn, dat na de zware
sponsoring van ene Willems (hij
haalde o.m. Peter Taylor naar Ne
derland) roemloos in het niet ver
dween. Theo Kolen, Jo Handgraaf
en Ad van Herel zullen niettemin
op hun tellen moeten passen.

Brabantse derby
In de derde divisie bij de dames
staat het vaandelteam van PSV/
Cathrien voor een thuiswedstrijd
tegen het Osse OTTC, dat met zijn
jeugd dusdanig aan de weg tim
merde, dat de eerste vruchten
reeds zijn afgeworpen. Eric Noor
werd ingelijfd door landskam
pioen Tempo Team en ook van de
kant van de dames is talent in op
mars. Voorwaar geen simpel kar
wei voor Linda van Hout en de
zusjes Annemarie en Karin Cham
bon.

BOB POTON

...Week rust...

Paco de Arcos een
onbekende tegenstander

Potton week
uitgeschakeld
TAFELTENNIS
(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD Er is
enige onzekerheid geslopen
in de verwachtlngen van Ni
kon/Valkenswaard, dat mor
gen de competitle begint te
gen Wilno en dat zondag met
het Portugese Paco de Arcos
in de slag gaat in de eerste
ronde van de Europa Cup
voor bekerwlnnaars. Dc Val
kenswaardse ploeg begint
het nieuwe seizoen met een
tegenvaller. De Britse ster
speler Bob Potton is voor ze
ker een week uitgeschakeld
en is noch zaterdag noch
zondag van de partli.
Potton
blesseerde
zich
woertsdag in een vriend
schappelijk oefenduel tegen
de Belgische nummer twee
Voorshoven zo ernstig, dat
de Bergeijkse huisarts dok
ter Van Hoof hem een week
rust voorschreef. In zijn p0ging een topspin te spelen,
sloeg Potton in zijn partij te
gen Schalley met zijn duim
tegen de tafel en liep daarbij
een twee centimeter diepe
wond op die door dokter Van
Hoof op drie plaatsen moest
worden gehecht.
-

Vertrouwen
Door de blessure van Potton komt Nikon in het centre
court met international Han
Gootzen, Theo van Gasteren
en trainer/coach Thieu van
Vroenhoven. Een opsteiling,
die het optimisme enigszins
heeft doen verzwakken, al
blijft de clubleiding vertrou
wen schenken in aar for
matie. Manager Frits Berg
man: ,,Voorshoven sloegen
we van tafel (11-4 rei) en
die Belgen hebben al eens
dik van de Portugezen ge
wonnen. Ook zonder Bob
moeten we het mijns inziens
gemakkelijk kunnen red
den”
Paco de Arcos is in Val
kenswaard nog een volstrekt
onbekende tegenstander. Di
rect na bet bekend worden
van de loting nam Nikon
contact op met de Portugese
tafeltennisbond, maar deze
liet, benevens de toezegging
aanwezig to zullen zijn, taal
noch teken van zich horen.
De wedstrijd wordt ge
speeld in het eigen onderko
men van Nikon, Hutakker 2
in Valkenswaard. Dc aan
yang is 14.00 uur. Kaarten
voor het treffen zijn te ver
krijgen aan de zaal.
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Valkenswaards Han Gootzen
(rechts) in de slag met de pas

zestienjarzge
Portele.

Portugees

Joao

Geen problemen Valkenswaard

Walkover Nikon
en Tempo Team
(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
Dc verlies
en winstrekening van de Neder
landse tafeltennisploegen die dccl
nemen aan de diverse Europa
Cup-toernooien is na één speeldag
naar de negatieve kant uitgesla
gen. Alleen landskamploen Tempo
Team en het naar de eerste divisie
gedegradeerde
Nikon!Valkens
waard overleefden de eerste ronde.
De Veluwe, ‘t Hooge Huys en het
damesteam van Aloysius werden
uitgeschakeld.
De ontmoeting tussen Valkens
waard en het Portugese Paco de
Arcos nam, een pauze van twintig
minuten incluis, niet meer dan 1
uur en 15 minuten in beslag. De
Portugese nummer twee toonde
zich nauwelllks sterker dan een
doorSnee vierde divisionist van de
Nederlandse competitie. Op de stiji
van de Portugezen viel nauwelijks
iets aan te merken, maar zodra de
Brabanders zij- of topspin in de
strijd wierpen wisten Gao Portele,
Mario Meneses (no. 16 van Portu
gal) en Antonio Sousa, Portugals
nummer vier, zich geen raad.
Het Valkenswaardse trio Van
Gasteren, Gootzen en Van Vroen
hoven (de Brit Bob Potton speelde
met in verband met een duim
—

I!

uitnodiging

EUROPACUP TAFELTENNIS
Paco de Arcos

blessure) stonden geen enkele ga
me aan de Portugezen toe. Dc ge

detailleerde uitslagen: Van Gaste
ren
Portele 21-13, 21-4; Van
Vroenhoven Meneses 21-13, 21-8;
Gootzen
Sousa 21-7, 21-8; Van
Gasteren
Meneses 21-10, 21-9;
Gootzen Portele 21-7, 21-11.
Dat de Portugezen hadden geno
ten van de les bleek wel uit het
felt, dat het Valkenswaardse drie
tal werd uitgenodigd voor een

VA LK EN S WA ARD

—

PORTUGAL

—

—

—

—

toernooi op 9 en 10 april aanstaan
de in Paco de Arcos, een gehucht
tien kilometer ten noorderi van
Portugals hoof dstad Lissabon.

om 12.00 uur een borrel vooraf

zondag 20 september 1981, aanvang 14.00 uur
nikonhal-hutakker 2 -valkenswaard-04902- 42074
SchiIdkröt

adidas -11

—

-
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Nikon viol
iangs JCV
aderlating ondergaan omdat oud
Nederlands kampioen junioren, te
vens oud-Brabants kampioen Se
(Van onze sportredactie)
nioren, Henk van cler Zee, de brui
gaf aan het tafeltennisspel en zich
VUGHT
De Valkens meer wenste te concentreren op
waardse tafeltennisciub Ni zijn privéleven. Bovendien kampt
kon heeft tot op heden weinig Wim van de Sande, de huidige
kopman van de Vughtenaren, mo
plezier beleefd aan zijn op men
met een hardnekkige
treden in de eerste divisie. knieteel
blessure, zodat de ploeg van
-‘I Werd vorige week in vijf coach Siebe van der Zee moest
kwartier afgerekend met het aantreden met ,,veteraan” Anto
Portugese Paco de Arcos, een Timmermans op de plaats vann
wedstrijd in het kader van de Van de Sande.
Europa Cup voor bekerwin
00k Nikon echter niet op voile
naars, zaterdagmiddag had oorlogssterkte omdat
de Brit
de Valkenswaardse ploeg het Potton nog steeds geblesseerdBob
is
‘“a
Vughtse varkentje JCV in aan zijn rechterduim. Potton hervat
deze
week de trainingen echter
anderhaif uur gewassen: 6-0.
weer en zal het komende weekein
Maar trots hoeft Nikon daar be de van de parti) zijn als zi)n ploeg
paald niet op te zijn. De Vughtse een ,,dubbel” te wachten staat. Za
ploeg moest dit jaãr een zware terdag gaat het op bezoek bij de
reserves van landskampioen Tem
po Team in Amsterdam en zondag
wordt in eigen huis, Hutakker 2 in
Valkenswaard, de wedstrijd tegen
het Vlissingse Wilno verspeeld, die
vorige week in verband met de
Europa Cup-avonturen werd uit
TAFELTENN

TAFELTENNIS

I
I
I

—

i.;:
-

-

Zege Gootzen
in Mechekn
IS

gesteid.

(Van orize sportredactie)
[I MECHELEN
International
Han Gootzen, dit seizoen in dienst
van eerste divisieclub Nikon/Val
kenswaard is gisteren winnaar ge
worden van een sterk bezet tafel
tennistoernool in het Belgische
Mechelen.
Han Oootzen drong vrij eenvoudig door tot de finale van het toer
I
nooi, dat was georganiseerd door
Blue Rackets. In de finale kiopte
de Limburger Romain Schalley, de
-j Belgische nummer drie, in drie
sets: 21-14, 21-5 en 21-11 (Best-ofI Five). Thea
van Gasteren werd
-

Li

ii
‘

-

‘esde.

In de Vughtse Jeugdcentralezaal
ondervond Nikon slechts weinig
tegenstand van zijn opponent.
Thea van Gasteren liet de jeugdige
Jos Hendriks kansloos, Thieu van
Vroenhoven, de vervanger van
Potton, had het niet moeilijk tegen
Dick de Vaal en Han Gootzen had
geen kind aan Timmermans. Ver
volgens maakte Van Gasteren
korte metten met De Vaai enwal
ste Gootzen over Hendriks heen.
Verrassend genoeg was het inval
ler Timmermans die nog jets van
de Vughtse eer kon redden omdat
hij er tegen Van Vroenhoven een
derde game uitsleepte. Van Vroen
hoven rondde het karwei koelbloe
dig at: 21-a.

Tafeltennis en
tennis Olympisch
Baden-Baden
Tennis en
tafeltenriis zullen met ingang
van de Olympische Spelen
van 1988 in het Olympisch
programma worden opgeno
men. Dat deelde Juan Anto
nio Samaranch gisteren opde
siotdag van het IOC-congres
mede.
—

A

HAN GOOTZEN bleef zaterdag
in de competitie ongeslagen te
gen zijn oude club JCV, en won
gisteren een toernooi in het Bel
gische Mechelen.

-
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,,Dubbel”
voor
Nikon
TAFELTENNIS
Het is niet
VALKENSWAARD
onwaarschijnlijk, dat tafeltennisc
dit
Nikon/Valkenswaard
lub
weekeinde voor het eerst tijdens
zijn optreden in de eerste divisie
zich
tegenover
tegenstanders
krijgt waartegen het zich moet in
spannen. In het komende weekein
de speelt de Valkenswaardse ploeg
een ,,dubbel” met zaterdag een uit
wedstrijd tegen Tempo Team 2 en
zondag in eigen huis een ontmoe
ting tegen het Vlissingse Wilno.
-

I

Het Valkenswaardse trio treedt
weer compleet in het strijdperk
omdat de Brit Bob Potton is her
steld van zijn duimblessure. Han
Gootzen en Theo van Gasteren
zijn zijn secondanten, die het in
ieder geval tegen Tempo Team 2,
de oude clubmaten van Gootzen,
niet erg moeilijk zullen krijgen.
Voor de tweede keus van de Am
sterdamse landskampioen komen
waarschijnlijk Eric Winnubst en
de jonge oud-OTTC-speler Eric
Noor in actie. De derde speler is
niet bekend, omdat de Amster
damse hoofdmacht experimenteert
met spelers diç Gootzen moeten
gaan vervangen.
Een tegenstander met betere pa
pieren is het Vlissingse Wilno, dat
zondag het speellokaal aan de Hu
takker 2 aandoet (aanvang 13.00
uur), om de wedstrijd van 19 sep
tember j.l., die werd uitgesteld
i.v.m. het Europa Cup--duel tegen
Paco de Arcos, in te halen. De
Zeeuwen Wegman, Jeras en Du
mez behoren tot de vechtersbazen
in de tafeltenniswereld en zullen
zich niet zonder slag of stoot naar
de slachtbank laten voeren. Desal
niettemin moet het Nikon-trio tot
een ruime overwinning in staa
worden geacht.

-

WOENSDAG 30 SEPTEMBER ‘81 - VALKENSWAARDS WEEKBLAD

NIKON START
OVERTUIGEND
Op zeer overtuigende manier heeft het vaandelteam van
Nikon, uitkomende in de eerste divisie, haar eerste kompe
titiewedstrijd van dit seizoen gewonnen van JCV uit
Vucht. Theo van Gasteren, Han Gootzen en invaller Tjeu
van Vroenhoven (Bob Potton kon niet spelen i.v.m. een
blessure) hadden na zes partijen de wedstrijd reeds beslist.
Hendriks, De Vaal en Timmermans
konden in geen van de sets verweer
van grote betekenis bieden. Een
goede en regelmatige overwinning
dus, waarmee de basis gelegd kan
zijn voor de promotie naar de eredi
visle, al is de weg nog lang.
Meer spanning zat er in de wedstrijd
tussen Nikon 2 en Irene 1. Na een
ri,uj drie durende strijd werd de
ekllstand op 6-4 voor Nikon be
.p1d. Jo Handgraaf was met drie
overwinningen en de dubbelwinst
amen met Theo Kole, de beste
‘man. Ad van Herel kon zich na drie
spannende wedstrijden van hem
slechts’ tweemaal laten feliciteren.
Theo Kole had een ‘off day’ met drie
verliespartijen.
Ook in de tweede wedstrijd moest
Nikon 3 haar meerdere erkennen,
ditmaal was het Red Star ‘58 1 die
het derde met een nipte 6-4 terug
vèes. Twee overwinningen van Mart
y. d. Heyden, die daarmee zijn taak
.u1s invaller goed kweet, en één van
1enk Smolders en Mart van Son,
waren niet genoeg om de punten in
Valkenswaard te houden.

00k Nikon 4 moest een nederlaag
incasseren en wel tegn Een en
Twintig 1 te Beek en Donk. Peter
Grijseels. Mart v. d. Heyden en Je
roen Klomp konden allen maar éen
set in hun voordeel beslissen, waar
mee de thuisreis met een 7-3 neder
laag op zak, werd aanvaard.
Het vijfde team speelde na een
spannende strijd gelijk tegen OTTC
2 uit Oss. Na een makkelijke winst
in de openingswedstrijd van Frits
Bergman moest hij zijn tweede en
derde aan de tegenstander laten.
00k Freddy van Bree kon één partij
op zijn naam schrijven. Beide an
deren werden in de derde game met
pech verloren. Henk Bosveld echter
bleek van grote waarde voor Nikon
te zijn met drie overwinningen.

Coach Thieu v. Vroenhoven,
invaller voor geblesseerde ;
Bob Potton.

-

Uitslagen
Senioren
Dames: Nikon 1-Geenhoven 2 10-0.
Heren: Nikon 6-Kadans 3 9-1; Nikon
7-De Meppers 2; Taveres 1-Nikon 8
7-3; Achilles 4-Nikon 10 8-2; Hen Go
2-Nikon 11 0-11; Nikon 12-Geenhoyen 8 6-4; Nikon 13-Veidhoven 7 1-9.
Senioren:
Dames: 2/10 Nikon 1-Renata 2; 28/9
Bladel 1-Nikon 3
210 Nikon 2-VV’64 1.
Heren: 3/10 Tempo Team 2-Nikon 1;
4/10 Nikon 1-Wilno 1; 3/10 Odion
2-Nikon 2
3/10 Megacles 2-Nikon 3
30/9 Nikon 4-VV’64 1; 30/9 PSV/C
4-Nikon 5; 2/10 Nikon 6-Alico 3; 3/10
Nikon 7-Achilles 2; 28/9 Veldhoven
1-Nikon 8; 2/10 Taveres 3-Nikon 9;
28/9 Veldhoven 6-Nikon 10; 3/10 Ni
kon 11-Stiphout 6; 2/10 Nikon
12-Budilia 7; 2/10 Nikon 13-Geenhoyen 4; 3/10 Nikon 14-Geenhoven 3.
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Dubbele
L winst
Nikon
1:
I—
TAFELTENNIS

I—

(Van onze sportredactie)
AMSTERDAM!VALKENS
WAARD Het heeft voor Nlkon/
Valkenswaard welnig zin om zich
druk te maken zolang het in de
eerste divisle van de tafeltennis
competltie moet ultkomen. Dit
weekeinde wonnen de Valkens
waardsen met 6-1 van Tempo
Team 2 in Amsterdam en hadden
op elgen tafel maar vhf kwartier
nodig om WIlno terug naar Zee
land te sturen.
In de hoofdstad waren twee uur
nodig om de reserves van lands
kampioen Tempo Team het zwij
gen op te leggen. Bob Potton, weer
hersteld van een duimblessure,
won van Eric Winnubst en de van
Tafeltennishuis gekomen Sjang
Ajang, Han Gootzen won van
Sjang Ajang en Fjodor Radema
kers en Theo van Gasteren zege
vierde over Rademakers, maar
moest in Winnubst zijrl meerdere
erkennen.
-

Futifiteit
Het treffen met het Vlissingse
Wilno was slechts een futiliteit
voor bet Valkenswaardse trio, ze
ker toen Wim Wegman wegens
ziekte niet aanwezig bleek en Pot
een matige vervanger bleek. Pot
ton, Gootzen en Van Gasteren
wonnen ieder twee keer. Vooral
Han Gootzen liet een voortreffelij
ke indruk achter, hetgeen hij be
vestigde door Wilfried Dumez in
de zesde partij met 21-4 en 21-5
kansloos te kioppen

KEMPENER KOERIER

Nikon op weg
naar herfsttitel
vol verlopen. Tempo
Ook de tweede en derde compztitiewedstrijd is voor Nikon succes
In de uitwedstrijd
en.
verslag
en
6-0
jk
6-1
tieveli
respec
Team 2 en Wilno 1 werden met
hen door Theo van
tegen Tempo Team kon alleen Winnubst de eer redden voor
Gasteren in de zesde partij te verslaan.
In de zevende en laatste partij (dubbel)

a

rondde Han Gootzen en Theo van Gaste
ren middels een twee-game overwinning
de wedstrijd af waarmee de punten bin
nen waren. De tweede wedstrijd die thuis
gespeeld werd tegen Wilno werd een
‘walk-over’. Mede door bet wegblijven
van Wegman, waardoor er met een in
valler gespeeld werd, maar vooral door
degelijk spel van Han Gootzen en Robert
Potton (beide boekte vier overwinningen
in dit ‘dubbel’ weekend) en Theo van
Gasteren was de wedstrijd binnen een
mum van tijd in het voordeel van Nikon
beslist. Deze week moet er ook een dub
bel programma woiden afgewerkt en
wel, zaterdag tegen het tafeltennishuis uit
Amsterdam, en zondags de voorronde
van het wintercircuit. Ook in de Nikonhal wordt een (van de vier) achtkamp
georganiseerd, waar Han Gootzen en
Tjeu van Vroenhoven voor Nikon verte
genwoordigd zullen zijn, terwiji Bob
Potton de Nikon-kleuren in Middelburg
zal verdedigen tegen under meer Hans
gionen van de rangschikking doet belan
Lingen. Theo van Gasteren zal zich voor
den.
and)
(Friesl
de hoQfdronde, die in Grouw
verspeeld wordt op 15 november as.
proberen te plaatsen. De wedstrijden
vangen om 11.00 uur op zondag a.s. aan
in de Nikon-hal, Hutakker 2 (eigen weg).
Senioren:
Nikon 2 speelde voor de tweede maal
Heren:
tegen
we!
gelijk deze conipetitie en
7-3
Nikon 6 Alico 3
Odion. Het grootste aandeel hierin had
4-6
Achilles 2
7
Nikon
de
en
enkele
twee
met
Herel
Ad van
5-5
Nikon
8
1
ven
Veidho
Then
met
dubbeloverwinning (samen
4-6
9
Nikon
s
3
Tavere
Kole). Jo Handgraaf en Then Kole bleven
0-10
6 Nikon 10
ven
Veidho
een
op
wijze
kkige
ongelu
op
wat
ieder
7-3
Nikon 11 Stiphoot 6
partijwinst stekemi waardoor ‘maar’ één
7-3
a
7
Budili
12
Nikon
punt niee naar Valkenswaard kon wor
0-10
Geenhoven 4
13
Nikon
en:
den genom
19
Nikon 14 Geenhoven 3
Met spanning werd de wedstrijd van het
:
Dames
derde team tegemoet gezien daar beide
10-0
Nikon 1 Renata 2
teams met nul punten uit twee wedstrij
7-3
64
1
VV
2
Nikon
de
dat
ks
den onderaan stonden. Ondan
1-9
3
Nikon
1
Bladel
stand dat niet doet vermnoeden werd er
rijdoverzicht week 5 t/m 11 ok
Wedst
or
Hiervo
nen.
gewon
6-4
met
igd
overtu
tober
tekende Mart van Son en Henk Smolders
Senioren:
ieder twee maal, Chris Vos eenmaal en
Dames:
.
dubbel
het
10 oktober 1981:
verlies
het
na
zich
Team vier herstelde
TTCV/Rath 1 Nikon 2
van vorige week goed, door het nogjonge
Nikon 3 VV 64 1
en onervaren eerste team van VV 64 met
Heren:
van
verlies
het
Na
.
8-2 terug te wijzen
Nikon 1 Tafeltennishuis 1
Jeroen Klomp in de openingswedstrijd
Middelburg Zuid 1 Nikon 2
be
was
8-1
op
stand
de
tot
er
werd
Ons Vermaak I Nikon 3
Peter
ven.
afgege
paalbhgeen set meer
Never Despair 2 Nikon 4
Grijseels en Martien v.d. Heyden konden
9 oktober 1981:
n
tevrede
n
nninge
overwi
drie
ieder
met
5 Budilia 1
Nikon
verlies
het
na
en
de kleedkamer opzoek
10 oktoher 1981:
van Jeroen Klomp in de laatste partij van
JCV 5 Nikon 6
deze wedstrijd te hebben aanschouwd.
Kadans 2 Nikon 7
ag,
nederla
tweede
Nikon vijf leed haar
9 oktober 1981:
ditmaal was PSV/Cathrien hun meerdere.
Geenhoven 1 Nikon 8
Twee overwinningen van Henk Bosveld,
Nikon 9 Geenhoven 2
Freddy van Bree en Gerard Slegers ieder
Nikon 10 Budilia 6
eenmaal waren niet genoeg. Er werd met
10 oktober 1982:
6-4 verloren wat hen in de onderste re
Nikon 11 De Koub 6
9 oktober 1981:
Bergeijk 4 Nikon 12
Treffers 5 Nikon 13
10 oktober 1981:
Stiphout 7 Nikon 14
9 oktober 1981:
Nikon 4 Budilia 2
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Vrijdag 9 oktober 1981

Eerste ronde
Wintercircuit
Valkenswaard
TAFELTENNIS

Máandag 12 oktober 1981

Tafeltennishuis
geen prohleem
voor Nikon

Tweede ronde EC II

Nikon niet
blij met
Ellenhorough

TAFELTENNIS
(Van onze sportredactie)

(Van onze sportredactie)

EINDHOVEN
Het Win
tercircuit tafeltennis, met bij
de heren de NTTB-Cup en
bij de dames de Limburg
Coupe als te vergaren klei
nood, gaat zondag op vier
plaatsen in Nederland van
start. Ook in de Nikon-hal,
Hutakker 2 in Valkens
waard, zijn acht van Neder
lands sterkste spelers aan
wezig om zich een plaats in
de volgende ronde te verwer
yen.
Vier groepen van acht spe
-

1
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lers binden zondag in Mid
delburg, Alkmaar, Apeldoorn
en Valkenswaard met elkaar
de strijd aan. Vier spelers
(Bert van der Helm, Nico
van Slobbe, René Hijne en
Anne Vlieg) zijn bij voorbaat
geplaatst voor de volgende
ronde. Van Nikon/Valkens
waard nemen vier spelers
aan het Wintercircuit deel.
Dc Brit Bob Potton gaat veer
de eerste ronde naar Middel
burg, ,Theo van Gasteren
staat op de lust die aange
plakt is bij Dc Veluwe in
Apeldoorn, en Han Gootzen
en Thieu van Vroenhoven
spelen een ,,thuiswedstrijd”
in Valkenswaard.
Het
in
deelnemersveld
Valkenswaard bestaat ver
der uit de voormalige Nikon
speler Paul Bakker (nu bij
Seine Meubelen Zwolle), Ro
nald Rijsdorp (Avanti, Ha
zerswoude), Henk van Span
je (Dc Veluwe, Apeldoorn),
Eric Noor (Tempo Team,
Amsterdam), Jos Verhulst
(JCV, Vught) en Rob Bode
(Shot, Wageningen). Dc drie
sterksten plaatsen zich voor
de volgende achtkamp. De
vijf besten van die twee
achtkampen
kwalificeren
zich dan voor de finale die
over twee dagen, en geheel
in best-of-five wordt ge
speeld.

EINDHOVEN
Dc landelljke
tafeltenniscompetitie is beland op
zijn vierde wedstrijddag, die het
vaandelteam van Nikon tegenover
Tafeltennishuis, PSV/Cathrien te
genover Odion, Nikon 2 tegenover
Middelburg Zuid en de dames van
PSV/Cathrien tegenover ‘t Zand
brengt.
-

Voor de hoofdmacht van Nikon
geen vuiltje aan de lucht. In de ei
gen hal, Hutakker 2 in Valkens
waard, aanvang 14.30 uur, rnag
van het Amsterdarnse trio Jaap
Kramer, Ab Reinders en Ko Clau
se geen tegenstand van betekenis
worden verwacht. De prognose
luidt, dat Tafeltennishuis binnen
anderhaif uur op de terugweg
naar de hoofdstad is.
PSV/ Cathrien staat in Gaande
ren voor de niet eenvoudige opga
ye Odion in de eigen luidruchtige
en te lichte sporthal te kloppen. In
de tweede divisie bij de dames
ontvangt het Eindhovense kwartet
Van der Heijden, Van Hout en
Annemarie en Karin Chambon het
Middelburgse ‘t Zand om 17.00 uur
aan de Vestdijk in Eindhoven. Het
reserveteam van Nikon, mede aan
de leiding in de derde divisie C,
kan in Middelburg best eens tegen
zijn eerste nederlaag aan lopen
met Middelburg Zuid 1 als tegen
stander.

Woensdag 14 oktober 1981

Nikon veel
te sterk
(Van onze sportredactie)

VALKENSWAA.RD Het is na
tuurlLjk nog erg vroeg, maar het
staat bijna voor honderd procent
vast, dat Nlkon/Valkenswaard
over zes wedstrijden terug is in de
eredivisie tafeltennis. Het experi
ment om wedstrijden voortaan af
te breken als de zes is bereikt, Is
voor bet Valkenswaardse team
precies op tijd gekomen. Tot op
heden hebben Van Gasteren, Potton en Gootzen nog geen enkele te
genstand van belang gehad. Zater
dagmiddag werd Tafeltennishuis
uit Amsterdam na anderbalf uur
spelen met een 6—0 nederlaag naar
de hoofdstad teruggestuurd.
—

Zaterdag 17 oktobçr 1981

Nikon morgen
TAFELTENNIS
VALKENSWAARD
De wed
strijd in de eerste divisie tafelten
nis tussen Nikon! Valkeriswaard
en Quick ‘32 uit Hilversum wordt
met vanmiddag gespeeld, zoals wij
eerder aankondigden, maar is op
verzoek van de Valkenswaardse
club verschoven naar morgenmid
dag aanvang 14.30 uur.
-

Dat lag precies in de lijn der
verwachtingen, want het’ inmid
dels op leeftijd gekomen trio Jaap
Kramer, Ab Reijnders (beiden
veertigers) en Ko Clause hadden
geen verweer tegen het razend
snelle en met topspin doorspekte
spel van het Nikontrio. Potton,
Van Gasteren en Gootzen wonnen
ieder twee partijen en konden zich
na anderhaif uur gaan voorberei
den op het Wintercircuit, dat een
dag later, zondag, op het programma stond.

(Van onze sportredactie)
Nikon!
VALKENSWAARD
Valkenswaard staat cen zeer
moellljke wedstrljd te wachten in
de strl.jd om de Europa Cup voor
bekerwlnnaars tafeltennis. In de
tweede ronde lootte de Valkens
waardse eerste divionist een thuis
wedstrLjd tegen bet uit Londen af
komstige Ellenborough. Dc ont
moeting vindt plaats op 27, 28 of 29
november.
—

Ellenborough London, zoals de
officidle naam van Nikons tegen
stander luidt, is de opleidingsclub
van Bob Potton, die vorig jaar een
contract tekende met de Valkens
waardse club. Voordat Potton uit
kwam voor Sealink Milton Keans
was hij lid van de Londense club,
die hij door en door kent. ,,Liever
had ik een andere tegenstander
gehad”, zegt Potton na het bekend
worden van de loting. ,,Het is een
erg moeilijke tegenstander en ik
heb er een hard hoofd in. Het zal
hard worden”.
Ellenborough bestaat uit de spe
lers Graham Sandley, achter Potton zesde op de Engelse ranglijst,
Mark Mitchell, nummer 18 van het
Verenigd Koninkrijk en jeugdin.
ternational Cohn Wilson. In ver
band met deze confrontatie zal de
ontmoeting Quick ‘32
Nikon, die
voor 28 november op het programma stond, worden verschoven naar
een nader te bepalen datum.
—
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Wintercircuit
Het Valkenswaardse vaandel
team kwam daarin uitstekend
voor de dag door zich en bloc to
plaatsen veer de volgende ronde.
Thieu van Vroenhoven moest met
slechts drie winstpartijen afhaken,
maar zal daar gezien zijn ambities
niet of nauwelijks om treuren.
Paul Bakker,
te gast in
zijn oude omgeving, was daar de
pechvogel van de dag. Met alleen
de laatste ronde nog voor de boeg
nam hij met Ronald Rijsdorp en
Henk van Spanje de tweede plaats
in en had aan slechts één winstga
me voldoende om zich te plaatsen.
Het mocht echter niet zo zijn veer
de nerveuze speler van Seine Meu
belen. In de beslissende partij te
gen Henk van Spanje verloor hij
de eerste game met 21-14, liet in de
tweede een gamepoint liggen om
uiteindelijk met 24-22 te capitule
ren.
In het eigen home van Nikon
werd Han Gootzen ongeslagen
winnaar door zeven partijen in
twee games te winnen. Ronald
Rijsdorp werd tweede en Henk
van Spanje derde. Deze drie plaat-.

sen zich voor de volgende ronde.

—
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14 oktober 1981

Nikon suksesvol
tijdens wintercircuit

TTCV/Rath 1 Nikon 2
2-8
Nikon 3 VV ‘64 1
8-1
Heren:
JCV 5 Nikon 6
2-8
Kadans 2 Nikon 7
7-3
Nikon 8 Geenhoven 1
7-3
Nikon 9 Geenhoven 1
7-3
Nikon 10 Budilia 6
6-4
Nikon 11 De Kuub 6
10-0
Bergeijk 4 Nikon 12
4-6
Treffers 5 Nikon 13
10-0
Stiphout 7 Nikon 14
4-6
Wedstrijdprogramma van 12 tIm 18 ok
tober:.
Senioren:
Dames:
Flash 1 Nikon 1
15-10
Bladel 1 Nikon 2
12-10
Nikon 3 Alico 1
17-10
Heren:
Nikon 1 Quick ‘32 1
18-10
Nikon 2 Sjaardema 2
17-10
Nikon 3 Stiphout 2
17-10
Een en Twintig Nikon 5
15-10
TFCVIRath 4 Nikon 6
17-10
De Kuuh 1 Nikon 7
16-10
Nikon 8 PSV/Cathrien 6
16-10
Nikon 9 Bergeijk 2
16-10
Nikon 10 Geenhoven 5
16-10
Kadans 10 Nikon 11
17-10
Bladel 1 Nikon 12
12-10
Bladel 2 Nikon 13
12-10
DeKuub 7 Nikon 14
17-10
-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

In de vier achtkampen die gespeeld werden hebben Theo van
Gasteren, Han Gootzen en Bob Potton zich kunnen plaatsen voor
de hoofdronde van het wintercircuit die op 11 november ge
speeld wordt in Grouw (Fr.). Alleen Tjeu van Vroenhoven moest
zich met een zeer verdienstelijke vijfde plaats tevreden stellen
wat geen recht gaf op plaatsing.

-

-

-

-

-

-

Lrj

Ook Bob Potton plaatste zich overtui
gend middels zeven overwinningen in
Middelburg op onder meer W. Wegmen
en H. Lingen die respectievelijk tweede
en derde werden. De naar Apeldoorn af
gereisde Theo van Gasteren ondervond
meet tegenstand. Hij moest zijn meerdere
erkennen in P. Swier en R.v. Spanje wat
hem op een derde plaats deed belanden.
Ook in de competitie zet Nikon zege
reeks voort.
Wedstrijduitslagen
Senioren:
Dames:
Flash 2 Nikon 1
0-10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Tij dens de achtkamp die in Valkenswaard
gespeeld werd, was na vier van de zeven
ronden al duidelijk dat H. Gootzen, R.
Rijsdorp, P. Bakker en H. v. Spanje zou
den moeten strij den voor de eerste drie
plaatsen. H. Gootzen liet er geen twijfel
of bestaan dat hij de sterkste was door
ook zijn drie mede koplopers in twee ga
mes terug te wijzen, die op hun beurt in
zeer spannende en spectaculaire wed
strijden na zeven partijen er ieder vijf op
hun naam hadden weten te schnjven.
Onderling resultaat was dus beslissend
wie overging naar de volgende ronde. Dit
pakte in het voordeel uit van R. Rijsdorp
en H. v. Spanje die resp. tweede en derde
werden. Middels overwinningen op E.
Noor, J. Verhuist en R. Boele werd Tjeu
van Vroenhoven zoals gezegd vijfde tij
dens deze succesvol en sportief verlopen
tafeltennismiddag.

Nikon onverstoorbaar
De balans opmakende na vijf van de
tien wedstrijden te hebben gespee!d in
de eerste hefit van het tafeltennissei
zoen kan men konkluderen dat het
vaandelteam van Nikon de prognose
volledig heeft waargemaakt. De over
winningenreeks werd gekontinnueerd
middels een 6-0 overwinning tegen de
nummer twee van de rang!ijst, Quick
‘32 uit Hilversum. Theo v. Gasteren, die
zijn vorm lijkt teruggevonden te heb
ben, Han Gootzen en Bob Potton over
rompe!den hun tegenstanders door al!e
partijen in twee games te beslissen
waarmee hun koppositie is verstevigd.
Het tweede team had boven verwach
ting in een zware kluif aan degrada
tiekandidaat Sjaardema uit Oestgeest.
Een schijnbaar beslissende 5-2 voor
sprong, bereikt door winstpartijen van

Ad van Here! en Jo Handgraaf (ieder
twee) en Theo Ko!e éénmaal, werd
geëgaliseerd waardoor een belangrijk
wedstrijdpunt moest worden afgege
yen. Nikon 3 ecirter wist voor de eerste
maal deze kompetitie een overtuigende
overwinning te boeken.
Cris Vos, Henk Smolders en Mart van
Son lieten hun tegenstanders uit Stip
hout geen enkele i!!usie, wat door de
uits!ag van 10-0 ook duidelijk tot uiting
kwam. In een spannende strijd kon het
vijfde team in Beek en Donk tegen S tip
hout 2 niet tot winst komen.
Twee overwinningen van Frits Berg
man, Freddy van Bree en Henk Bosveld
ieder eenmaal, waren niet genoeg om
hen (voorlopig) uit de degradatiezorgen
te houden..
Wedstrijdprogramnia week 19 tIm 25
oktober
Senioren dames
23-10
Nikon 1 Budilia 1
24-10
Nikon 2 Nikon 3
Heren 24-10
Wilno 1 Nikon 1
Nikon 2 Ravensteyn ‘67 1
Nikon 3 De Meppers (Wylre) 2
1TCV/Rath 3 Nikon 4
23-10
Nikon 5 Renata 2
Nikon 6 VV ‘64 3
24-10
Nikon 7 ATTV 1
21-10
Treffers 1 Nikon 8
23-10
Treffers 3 Nikon 9
22-10
Bergeijk 3 Nikon 10
24-10
De Meppers 4 Nikon 11
23-10
-

Nikon 12 Treffers 4
Nikon 13 Bergeijk 5,
24-10
Nikon 14 Budilia 5
Wedstrijduitslagen
Senioren, dames
Flash 1 Nikon 1
Blade! 1 Nikon 2
Nikon 3 A!ico 1
Heren
TTCV/Rath 4 Nikon 6
De Kuub 1 Nikon 7
Nikon 8 PSV/Cathrien 6
Nikon 9 Bergeijk 2
Nikon 10 Geenhoven 5
Kadans 10 Nikon 11
BIadel 1 Nikon 12
Bladel 2 Nikon 13
De Kuub 2 Nikon 14
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6-4
0-10
8-2
5-5
6-4
4-6
9-1
9-1
0-10
7-3
8-2
7-3

-

-

-

-

-

-

-

.
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Nikon staat
aan de leiding
TAFELTENNIS
(Van onze sportredact.ie)

VALKENSWAARD
De Làfel
tennissers van Nikon hebben de
eerste heift van de competitie goed
afgesloten. Het eerste team ver
pietterde de nummer twee van de
ranglijst, Quick ‘32 ult Hhlversum,
met 6—0. Nikon 2 speelde gelijk (5—
5) tegen Sjaardema uit Oestgcest
en het derde team van Nikon won
overtuigend
met
10—0
van
Stiphout.
Vooral op de overwinning van
het eerste team valt niets af te
dingen. A1Ie zes de partijen wer
den in twee sets uitgeserveerd.
Theo van Gasteren is weer hele
maal terug van weggeweest. Ook
Bob Potton en Han Gootzen kenden geen pardon met bun tegen
standers.
—

Vrijdag 23 oktober 1981

cL

Tafeltennissers
beginnen aan
de returns
TAFELTENNIS

Maandag 26 oktober 1981
Li

Nikon loopt
verder uit
TAFELTENNIS

,

—‘-I

(Van onze sportredactie)
stekend, al was het gelijkspel van
VLISSINGEN
Dc mogelijk
vorige week niet ingecalculeerd.
Zaterdag (aanvang 14.30 uur) moe- heid is aanwezig, dat Nikon/Vat
ten Ad van Herel, Jo Handgraaf kenswaard zich al over veertien
en Theo Kolen tegen Ravesteyn uit dagen kamploen mag noemen van
Maastricht weer tot winst kunnen de eerste divisie tafeltennis. Zater
dag won het Valkenswaardse drle
komen.
tal met 6-1 in Vlissingen van Wil
no, waardoor het de concurrentle
Pover
op drie puaten achterstand zette.
In contrast met de goede resul
In Zeeland moest alleen Theo
taten van Nikon staan de wat po
van
Gasteren zijn meerdere er
vere verrichtingen van PSV/Ca
kennen
thrien. Het vaandelteam debuteert Gootzen in Wim Wegman. Han
en Bob Potton handhaaf
in de derde divisie en zit nog in de den
hun
ongeslagen record. Vol
gevarenzone. Zaterdag (aanvang gende
week
13.30 uur) ontvangen Orbons, Vrie divisie met komen ere- en eerste
in actie vanwege de
link en Nieuwenhuizen bet Rijs Open
Bethgische kampioenschap
wijkse Steeds Hoger/TSB en ge
pen. De week daarop treffen
vreesd wordt voor een nieuwe ne Quick
derlaag. De Eindhovense dames Nikon, ‘32, de naaste belager van
en Wilno, nummer drie op
gaan op bezoek bij OTTC uit Oss, de ranglijst,
elkaar in Hilversum.
dat waarschijnhijk van te hoog ni Mochten
de
Zeeuwen
erin slagen
veau is.
een punt mee naar huis te nemen,
dan mag Nikon zich reeds eredivi
sionist noemen en kan het een god
gaan doen naar het landskam
pioenschap.
De Valkenswaardse reserves de
den zich op eigen tafel tekort te
gen koploper Ravesteyn, door na
een 5-3 voorsprong te [inishen met
een 5-5 onbeslist. Jo Handgraaf en
Ad van Heren wonnen ieder twee
partijen, Theo Kolen moest met
één winstpartij volstaan.
.-

(Van onze sportredactie)
FINUHOVEN
DC Iandelijke
tafeltenniscompetitie wordt dit
weekeinde voortgezet met de re
turnwedstrijden. De eerste heift
leidde voor de regionale vertegen
woordigers tot voor de een uiterst
florissante en voor de ander tot
bijzonder onzekere perspectieven.
Bij voorbaat stond vast dat bet
vaandelteam van Nikon het hoog
ste woord zou hebberi in de eerste
divisie. Van Gasteren, Gootzen en
Potton hebben tot dusverre geen
enkele tegenstand ondervonden.
Gootzen en Potton zijn nog altijd
ongeslagen, terwijl Van Gasteren
nog slechts éen verliespartij achter
zijn naam heeft. Zaterdag, als bet
Valkenswaardse team op bezoek
gaat bij Wilno in Vlissingen, zal
daar maar weinig verandering in
komen en neemt Nikon verder af
stand van de concurrentie. Ook de
reserves van Nikon doen bet uit
—

zI

i

‘1

:1
:1
I

H
Hi

Beker

I

In Oudenbosch werd gisteren
gestreden om de Zuidnederlandse
beker. Nikon was daarin met met
zijn sterkste duo vertegenwoor
digd. Gootzen en Potton gaven de
voorkeur aan een internationaal
toernooi in het Belgische Meche
len, zodat Thieu van Vroenhoven
en Theo van Gasteren bet geel
zwart verdedigden. Het Valkens
waardse duo reikte tot de finale,
waarin bet met 3-0 moest buigen
voor het Wilno-duo Jeras en Weg
man.
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4 november 1981

Nikon loot
Londense tegenstander

Vrijdag 6 november 1981

Nikon kan
kampioenschap
al grijpen

Voor tafeltennisvereniging Nikon Valkenswaard uitkomend in de eerste divisie,
staat in de strijd om de Europa-cup, een zware wedstrijd op het programma. Voor
de tweede ronde werd een thuiswedstrijd geloot tegen het Londense E!!eborough.
Elleborough London, zoa!s de officiële naam van Nikons tegenstander !uidt was
de eerste ronde vnjgeloot, terwiji Nikon daarin met 5-0 van Pacode Acros uit
Lissabon won.
Deze eenmalige en dus beslissende
ontmoeting wordt in de Nikonhal, Hutakker 2, Valkenswaard, op zondag 29
november om 14.00 uur gespeeld.
Ellenborough bestaat uit de spe!ers
Graham Sandley, achter Potton zesde
op de Engelse ranglijst, Mark Mitchell,
nummer 18, en jeugdinternationaal Co
!in Wilson. Voordat Potton uitkwam
voor Sealink Milton Keans was hij lid
van deze vereniging, wat zijn op
leidingsclub is.
Theo van Casteren, Han Gootzen en

Zaterdag 14 november 1981

Robert Potton zullen de morele steun
van het publiek goed kunnen gebruiken
orn zich van deze moeilijke tegenstan
der te kunnen ontdoen.
Kaarten voor deze wedstrijd zijn bij de
volgende voorverkoopadressen ver
krijgbaar:
Nikon-hal, Hutakker 2, Valkenswaard,
tel. 04902-42074.
Het Plastichuis, Leenderweg 33, Va!
kenswaard, tel. 04902-12841
F. Bergman, Ekkerstraat 43, Bergeijk,
tel. 04975-3355
Dames:
Geenhoven 1 - Nikon 1
7-11
Alico 1 - Nikon 2
6-11
Nikon 3 - TTCV/Rath 1
7-11
Heren:
Nikon 1 - JCV 1
7-11
Irene 1 - Nikon 2
7-11
Red Start ‘58 1 - Nikon 3
7-11
Nikon 4 - Een en Twintig 1
6-11
ATFC 2 - Nikon 4
6-11
Kadans 3 - Nikon 6
7-11
Meppers 2 - Nikon 7
7-11
Nikon 8 - Taveres 1
6-11
Nikon 9 - Stiphout 3
6-11
Nikon 10 - Achilles 4
6-11
Nikon 11 - Hen Go 2
7-11
Geenhoven 8 - Nikon 12
6-11
Veldhoven 7 - Nikon 13
2-11
Kadans 9 - Nikon 14
7-11
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TAFELTENNIS
EINDHOVEN
De zevende
wedstrLjddag in de tafeltennis
competitle van de cerste divisie
belooft een spannende te worden.
De Valkenswaardse koploper Ni
kon kan In eigen huls het kam
ploenschap en de promotle naar de
eredivisle bewerksteffigen als het
zeif whit van hekkeslulter JCV ult
Vught en indlen QuIck ‘32 en Wil
no In Hilversum tot remise komen.
Wat betreft de eerste vereiste
behoeft de Valkenswaardse club
zich geen zorgen te maken. De
Vughtenaren verkeren in een al
gehele malaise omdat Henk van
der Zee om privéredenen stopte en
omdat Wim van de Sande met wil
herstellen van een kwalijke knie—
-

-

blessure. Derde man Jos Hendrik
is weliswaar talentvol, maar komt
in de subtop nog tekort. Dick de
Vaal, overgekomen van NOAD uit
Schiedam, bleek tot dusverre niet
de grote redder. Van het resultaat
dat Potton, Gootzen en Van Gaste
ren behalen zal het kampioen
schap niet afhangen.
Heel wat onzekerder is de uit
slag die de ,,concurrenten” Wilno
en Quick ‘32 op het wedstrijdfor
mulier gaan zetten. De Hilversum
se en Vlissingse ploeg doen weinig
veer elkaar onder, maar met Wim
Wegman als onberekenbare figuur
aan de kant van Wilno, en Eric
Bracké in dezelfde rol bij Quick
‘32, is elke voorspelling riskant.
In de derde divisie gaat PSV/
Cathrien op bezoek bij Blue Star
in Venlo en gaan de reserves van’
Nikon op bezoek bij Irene in Til
burg. De reserves van PSV/Cath
rien ontvangen (aanvang 17.00
uur) het vaandelteam van Swift/
Roermond. De dames van PSV/
Cathrien ontvangen, eveneens om
17.00 uur, het team van Destatec
uit Swalmen.

—
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Nikon ontvangt
Tempo Team 2

I
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TAFELTENNIS
VALKENSWAARD
Nikon!
Valkenswaard, de trotse koploper
in de eerste divisle tafeltennis die
vorige week JCV met 6-0 van de
tafel veegde, krLjgt zaterdagmid
dag om 14.30 nur Tempo Team 2,
een der sterkste tegenstanders op
bezoek in de eigen zaal aan de flu
takker 2 in Valkenswaard.

Eerste verlies
Han Gootzen

—

-V
I

Het berust overigens op een mis
verstand dat Bob Potton, Han
Gootzen en Theo van Gasteren vo
rige week al kampioen zouden
kunnen worden. Promotie naar de
eredivisie is volgende week pas
haalbaar als Nikon aan meet tre
den tegen Quick ‘32, een wedstrijd
die is verschoven Lv.m. de Europa
Cup-wedstrijd tegen het Londense
El1enborougl, die volgende week
zondag om 14.00 uur in Valkens
waard wordt gespeeld.

TAFELTENNIS
VALKENSWAAItD
Ook in
zijn achtste competitlewedstrljd is
Nikon ongeslagen gebleven. Zater
dag werd met 6-2 gewonnen van
de reserves van Tempo Team, die
in jeugdspeler Eric Wlnnubst ech
ter een gevaarlijke troef In handen.
Veer het eerst in deze competitje
was er sprake van enige spanning
bij de wedstrijd van Nikon. Tot
dusverre had de Valkenswaardse
ploeg aileen maar walk-overs ge
had, maar Tempo Team 2 liet zich
van de goede kant zien en bracht
Han Gootzeri zijn eerste competi
tienederlaag toe. Eric Winnubst
kiopte de kleine Liniburger en zijn
provinciegenoot Theo van Gaste—
ren. Potton bleef ongeslageri,
—

Han Gootzen
op dreef in
wrntercircnjt
TAFELTENNIS
(Van orie sportredactie)
EINDHOVEN
Nlkon-spelei
Han Gootzen is gisteren, tljdens
de
hoofdronde van het wlntercjrcult
erg sterk veer de dag gekomen.
In
het Friese plaatsje Grauw
won
Gootzen onder meer van Nico
van
Slobbe en René Kline.
Gootzen werd winnaar van
de
eerste poule met slechts een
ver—
liespartij tegen Ronald Rijsdorp.
In de andere poule startte
Potton met drie nederlagen Bob
(tegen
Hans Lingen, Bert van de ham
en
Ron van Spanje), maar plaatste
zich toch veer de finale deer
overige partijen we! te winnen. de
Veer de finale hebben zich
plaatst: Han Gootzen, Bert van ge
Helm, Nico van Slobbe, René der
ne, Hans Lingen, Henk van Hij
je, Bert van de Ham, JaapSpan
van
Spanje, Bob Potton en Anne Vlieg
-

Maandag 23 november 1981
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Terug in eredivisie

Nik
Nikon teruT
hoogste niveau

Eindhovens Dagblad
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Tweede ronde Europacup

1

Ellenborough
met vijf
spelers naar
Valkenswaard

(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
NikonJValkenswaard is terug in
de Nederlandse tafeltennistop. Na vorig seizoen
op het nip
pertje uit de erekiasse te zijn gestoten door
Korenbeurs,
werd het achterstallige terrein dit weekeinde weer
goed ge
maakt door zterdag het Amsterdamse
Tafeltennishuis
kansloos met 6-0 te kioppen en door gisteren de
enige con
current, het Hilversumse Quick ‘32, in eigen huis
met 2-6 te
verslaan.
—

TAFELTENNIS
(Van onze sportredactje)
VALKENSWAARD
Zondag
om 14.00 uur vindt In de elgen
speelzaal van Nikon/Valkens
waard aan de Hutakker 2 de twee
de ronde plaats In de strl.jd om de
Europacup voor bekerhouders. Te
genstander van het Valkens
waardse trio Potton, Gootzen en
Van Gasteren Is het Londense El
lenborough, dat met vI.jf spelers
naar Brabant komt.
De Londense ploeg is momenteel
-

TAFELTENNIS
Het Valkenswaardse trio Han
Gootzen, Bob Potton .en Theo
van Gasteren, sloot daarmee
een compleet weggegooide eer
ste competitieheift af. Door het
experiment van de NTTB om
wedstrijden in de twee hoogste
divisies voortaan to laten beein
digen als de 6 is bereikt, be
hoefde
de
Valkenswaardse
ploeg niet één keer langer dan.
anderhaif uur achtor de tafel to
blijven.

Versllnden

I

Wilno, Quick ‘32, Tafeltennis
huis, Tempo Team 2, JCV; het
maakte ahlemaal niets uit. Het
gekochte driemanschap Potion,
Gootzen en Van Gasteren ver
slond zijn tegenstanders met
huid en haar en maakte van
meet af duidelijk dat de eredi
visie de enige plaats is waarin
zij thuishoort.
Nu promotie naar de hoogste
divisie weer voor elkaar is ge
komen, rust zelfs de vraag welk
team de Brabanders van een
landskampioenschap kan af
houden. De Brit Potton bleef in

de eerste divisie ongeslagen,
toonde vorig jaar al aan een
door de Nederlandse top nau
welijks te kioppen ping ponger
te zijn en Han Gootzen, die

slechts twee verliespartijen op

liep, toonde vorige week tijdens
het Wintercjrcujt aan mets aan
capaciteiten to hebben ingeboet,
door de Nederlandse titeihouder
Nico van Slobbe ver achter zich
to houden.

koploper in de Engelse eerste divi
sie, de hoogste Masse in het Vere
nigd Koninkrijk, en heeft nog geen
enkel verliespunt. Het team draait
voortreffelijk, en daarin zoekt Bob

Zwakkc schakel

Potton, die drie jaar voor de Lon
dense ploeg uitkwam, de reden
van Ellenboroughs bezoek met vi.jf
man. ,,Als ze maar met drie spe
lers zouden komen, zou dat een te
grote teleurstelling zijn voor de
andere twee”, aldus Potton.

De zwakke schakel in de Val
kenswaardse ploeg is en blijft
Thee van Gasteren. De blonde
Limburger mat zich wel een
ander speltype aan, won ook
aan fysieke kracht, maar blijkt
momenteel speltechnjsch met
stork genoeg om de eredivisle to
kunnen bijbenen. Hoe het ook
zij, het eerste deel van drieledi
ge dod dat Nikon zich bij aan
yang van het seizoen stolde,
kampioen worden in de eerste
divisie, is bereikt. Over enkele
weken volgt de finale van het
Wintercircuit en in januari zal
moeten blijken of de verwach
tingen niet al to hoog waren ge
spannen.

Penhoudergreep
De Londense ploeg bestaat uit de
Engelse nummer 6 Graham Sand
ley, die pas terug is van een stage
van twee maanden in Japan, Mark
Mitchell, de nummer 12 op de En
gelse ranglijst, de 18-jarige jeug
dinternational Cohn Wilson, de
voormalige Britse )eugdkampioçn
John Kitchener en David Tan, een
uit Singapore afkomstige penhou
dergreep-speler, die ook nog eens
in de Nederlandse competitie uit
kwam.
Een gezelschap dat rijk is aan
ervaring. Potton verwacht daarom
ook een verschrikkeljjk moeilijke
partij voor zijn team: ,,Elke game
zal tellen. We moeten zorgen dat
we niet achter komen, want dan
struikelen we. 1k moet drie keer
tot winst kunnen komen en Han
twee keer. Theo is in mijn ogen te
zwak voor dit gezelschap, maar al
les is mogelijk. Misschien verlies
1k ze wel alle drie. Zij hebben im
mers in de competitie al constant
op hun tenen moeten lopen, terwiji
wij nog geen tegenstand van bete
kenis hebben gehad”.

A

A

C
BOB porroN
moeilijke partij...
L
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Thieu van Vroenhoven StOpt als
trainer/coach van Nikon

,,Dat gesjoemel ben
ik
he
le
m
aa
l
za
t
V
I

-..‘

(Door Hans Wagenaars)
EINDHOVEN
Met on
middelijke ingang zal Thieu
van Vroenhoven zijn taak als
trainer/coach van eredivisie
tafeltennisvereniging Nikon/
Valkenswaard
neerleggen.
Hij is het niet eens was met
de gang van zaken binnen de
club. ,,De maat is vol. Dat ge
sjoemel ben ik helemaal zat”.
-

.4

Dc woede van de oefenmeester
richt zich op de spelers Bob Potton
en Theo van Gasteren en op ma
nager Frits Bergman. Van Vroen
hoven: ,,Het gaat over mijn be
voegdheden. Toen ik twee jaar ge
leden hier kwam schrok ik van de
hele organisatie: een bestuur zon
der voorzitter en noem maar op. 1k
heb na twee maanden de oude
Dennenberg-kern aan het werk
gezet. Daarmee is een technische
commissie gevormd en na twee

jaar had ik er vijf gediplomeerde
trainers bij. We namen zelfs be
stuurstaken over”.
Toen alles naar de wens van
Van Vroenhoven was geregeld,
stelde deze een beleidsplan op.
Van Vroenhoven: ,,We hebben al
les op papier gezet. 1k zou op tech
nisch gebied ailes voor het zeggen
hebben en bovendien wiide ik
werken naar een onafhankeijke
positie. 1k wilde niet dat de club
afhankelijk zou blijven van een
sponsor, Nikon, of nog beter Berg
man, want die steekt er heel wat
geld in. Op de laatste ledenverga
dering werd er melding van ge
maakt dat de contracten met Pot
ton, Gootzen en Van Gasteren
rond waren. In die contracten was
opgenomen, dat 12 tot 14 uur in de
week getraind moest worden en
aLs de spelers dat niet nakwamen
zouden geldboeten gegeven wor
den die zouden vloeien in de club
kas”
,,Potton, Gootzen en Van Gaste

ren zijn bij mu thuis geweest. We
hebben alias besproken. Met Frits
Bergman werd afgesproken dat
hij de financiële en medische za
ken zou regelen. Bovendien vond
ik, dat er aan maatschappelijke
begeleiding gedaan moest worden.
Voor Bob moest werk en huisves
ting gevonden worden. Niets
kwam ervan terecht. Toevauig
heeft Bob per 1 december een ap
partement”.
,,Om Potton en Van Gasteren te
integreren in de club zouden ze
jeugdtraining geven. Ze hebben
toch niks anders te doen overdag.
Ook daar kwam niets van terecht.
Een half uur en dan spelen met el
kaar met als excuus dat er te wel
nig belangsteliing was. Viak voor
het nieuwe seizoen is alias op
nieuw besproken. 1k had hele
schema’s gemaakt. In de eerste
voorbereidings stond tweemaal
daags een conditietraining op het
programma. Na twee dagen haak
te Potton af: blessure. Een dag Ia-

VAN VROENHOVEN
...ik ben gebruikt...

I

ter; ook Van Gasteren laat het af
weten. Biessure. Oke, dat kan”.

Slager
,,Een week Later kom ik binnen
en zie ik Gootzen en Potton trai
nen. Anderhaif uur te vroeg. 1k
wist met dat Potton weer hersteld
was. Niet volgens de afspraak dus
en 1k heb het ti’ainingsschema
stopgezet. Vrijdags bel 1k Theo.
Krijg ik van zijn moeder te horen
dat hij op een trainingskarnp van
Seta de training verzorgt. Zeif met
kuniien trainen, maar wel training
geven. Weer een gesprek met het
dagelijks bestuur waarin ik mijn
twijfels over die blessures heb
overgebracht. Van Theo had 1k
een telefoonnummer gekregen dat
zou behoren aan de dokter. Teen
1k dat nummer belde bleek dat het
nummer van een slager te zijn”.
,,Potton heeft me gebruikt om
zijn centen te krijgen. Hij speelde
al een tijd niet goed, was lastig.
Bleken er problemen te zijn. Hij

heeft bij me thuis verhalen ver
teld, waarbij de tranen in mijn
ogen stonden. 1k heb geprobeerd
hem te helpen, maar toen hij zijn
centen had, heb ik nooit meer jets
van alle problemen gehoord”.

Nonsens
Potton over de beschuldigingen:

,,Iedereen is verveeld ais Thieu
een uur staat te preken. lIij weet
met genoeg van tafeltennis. Alias
komt nit ouderwetse boeken. 1k
weet meer van tafeltennis dan hij
ooit te weten zal komen. Het is
geen persooniijkheid. Hij is een
technicus bij Philips en zal dat al
tijd wel blijven ook. 1k kan best
zonder Thieu leven, ik heb niks
aan hem. Hi heeft de strijd verb
ren en wil me nu zwart maken”.
Frits Bergman over de aantij
gingen van Van Vroenhoven: ,,Dit
komt ais een donderslag bij helde
re hemel. Morgen heb ik nog een
afspraak met hem. Als het over
trainingen gaat, maakt hij zichzelf

belachelijk. Dat is helemaal zijn
terrein. Dan meet hi maatregelen
treffen. Hij heeft zeif toestemming
gegeven dat Bob traint in Duits
land en Engeland. Bovendien is
het zo, dat hij zeif trainingen ver
schuift zonder daar iemand in te
kennen. Maar goed, de spelers
hebben fouten gemaakt en de trai
ner ook. Een gesprek van een paar
uur kan deze zaak wel weer oplos-.
sen. Jammer dat hij mij met eerst
heeft gebeld”.
,,Jammer vind ik het voor Han
Gootzen”, vervolgt Van Vroenho
yen. ,,Die wil wel werken en heeft
dë begeleiding hard nodig. Zondag,
tijdens die Europacup-wedstrijd,
zit waarschijniijk Bert Schoofs te
coachen. Aan die Europacup han
gen ze de hele vereniging op, ter
wiji ze die natuurlijk nooit win
nen. Ze kunnen een uit-wedstrijd
met eens betalen. Bergman heeft.
zeif naar Duitsiand gebeld of die
tweede ronde voor Nikon geen
thuiswedstrijd kon zijn”.

I
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terug
-in tafeltennistop

Van onze
tafeltennismedewerker
AMSTERDAM
Lands
kampioen
TT
Amsterdam
moet het feestje rond de niet
gheel onbelangrijke herfstti
tel nog een week uitstellen.
Het bleef in de inhaalwed
strijd tegen De Veluwe steken
bij een gelijk spel (5-5). Eerder
hadden de Amsterdammers af
gerekend met Avanti: 6-3 HH
Alkmaar behield zijn laatste
kans door De Korenbeurs met
6-3 te verslaan.
—

.

Scylla cigradeerde naar de eerste
divisie door een 6-0 nederlaag tegen
De Veluwe. Het Leidse drietal, dat
in de herfstcompetitie puntloos
bleef zag zijn plaats ingenomen
door Valkenswaard, dat met Goot
zen, de Brit Potton en Van Gasteren
in de gelederen goed genoeg is om
een gooi naar de landstitel te doen.
Bij de vrouwen zorgde Torenstad
voor een Oostnederlandse primeur
door de herfsttitel te veroveren.
TT Amsterdam kroop in het duel
met De Veluwe door het oog van de
naald. Het kwam met 1-4 achter
tegen dé drie broers Van Spanje, die
tegen hun gewoonte in goed voor de
dag kwamen in Amsterdam. Door
winstpartijen van Van der Helm en
Hijne en een succesvolle afwikke

ling van het dubbelspel kreeg de drietal slechts vier seizoenen nodig
ploeg alsnog de herfsttitel in het had -om vanuit. do jeugdcompetitie
vizier. Wisseispeler Winnubst ech te promoveren naar de nationale
ter verloor zijn laatste partij waar seniorentop. Voor Swift uit het na
door. 3T genoegen moest nemen burige Deventer vie) het !oek. Ko
met een puntendeling.
ningslust moet degradatiewedstr-ij
De Amsterdammers koesteren den spelen.
overigens een riante uitgangsposi
Het vrouwenteam van Scylla werd
tie met hun voorsprong van twee in de tweede ronde van de Europa
punten op concurrent HH Alkmaar, Cup voor landskampioenen uitge
dat volgende week met grote cijfers schakeld door een 5-0 nederlaag te
moet winnen om de plannen van TT gen het Zweedse Varberg. Sandra
te dwarsbomen.
de Kruiff, die in de Nederlandse
Tegen Avanti maakte TT geen competitie met kop en schouders
fout. Het won afgetekend met 6-3. boven iedereen uitsteekt, verloor
Bettine Vriessekoop speelde niet beide partijen in twee games. Eerst
erg overtuigend. Ze kon amper van van de Europese ranglijstspeelster
invaller Rademaker winnen. Een Ann Christien Heilman en vervol
verliespartij tegen Hijne liet ze vol gens ook van de Japanse verdedig
gen door een knappe overwinning ster Heijerdal-Yokota, die al enkele
op Van der Helm. Vriesekoop: De jaren in Zwèden woont en speelt.
kaarten in deze competitie zijn ge De sterkste’ indruk maakte Stefien
schud. Daarom probeer ik nieuwe van Geniiip. Zij dwong Stroemvafl
slagen uit, zoals de korte afmaak en Yokota een derde game af. Mari
slag, de backhand recht over de anne van der Vliet werd door Helltafel en de opsiag. Bij Alkmaar, dat man weggespeeld.
De Korenbeurs met 6-3 versloeg,
ontbrak kampioen Van Slobbe met
een kaakontsteking. Anne Vlieg • De manager van de Franse
voet
won drie partijen, Van den Ham balciub Strassbourg, Max Wild,
twee. Hét resterende punt werd via heeft na de 1-2 nederlaag
van zijn
het dubbeispel geIncasseerd. In club tegen Lava) ontslag genomen.
Apeldoorn raffelde het Van Spañje
trio alle partijen tegen het gedegra • De italiaanse voetbalwedstrijd
deerde Scylla in twee games af.
Intea’ Milan-Roma ging gepaard met
Bij de vrouwen werd de herfsttitel relien op de tribunes. Tien jeugdige
uitgekeerd aan het omstreden team bezoekers rnoesten met steekwon
van Torenstad. Een uniek kampi. den naar het ziekenhuis worden ge
oenschap, omdat het Zutphense bracht.
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Bestuur Nikon
royeert Thieu
van Vroenh oven
(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
Het be
stuur van tafeltennlsverenlging
NlkonfValkenswaard, gisteravond
In spoedzlttlng bijeen, heeft beslo
ten trainer/coach Thleu van
—

Vroenhoven naar aanleiding van
ultiatingen eerder deze week in

deze krant te royeren. Van Vroen
hoven is vanmorgen per aangete
kend schrljven op de hoogte ge
steld van de beslissing.
In de aangetekende brief staat
dat Van Vroenhoven is geroyeerd
vanwege het ,,in discrediet bren
gen van de verenigmg”. Bob Potton werd beboet naar aanleiding
van zijn gedrag tijdens tie hoofd
ronde van het Wintercircuit in
Friesland. Het bestuur van tie Val
kenswaardse eredivisieclub be—
sloot tot Inhouding van de pre
mies, die Potton had verdlend met
het bereiken van tie finale.
Met Han Gootzen, Bob Potton en
Theo van Ga.3teren is een schrifte
lijk trainingsschema met vaste tij
den overeengekomen. Bij met op
komen zonder geldig excuus wor—
den geldboetes opgelegd en kun—
nen verdere disciplinaire maatre
gelen worden getroffen.

Zaterdag 28 november 1981

Opvolger
Voorlopig wordt bij Nikon nog
met gedacht over een opvolger
voor Van Vroenhoven. Manager
Frits Bergman: ,,Eerst moeten we
ervoor zorgen dat we die Europa
cup-wedstrijd tot een goed einde
brengen. Maandag zal ik nujn ge
dachten eens laten gaan over de
vraag hoe het nu verder moet. Het
is in ieder geval niet tie bedoehng
con hoofdtrauier voor tie hele club
aan Ic stellen. Dc top zal 1 a 2 keer
in tie week apart onder handen
genomen moeten worden. Voor de
rest van de verenigmg hebben we
zeif capabele mensen. Op 10 de
cember is er con bestuursvergade
ring en daarin zullen we deze ma
terie cons rustig bespreken. Het
coachen van Bert Schoofs zondag
is slechts con eenmalig gebeuren”.

Nikon zit zonder
trainer-coach
Van onze
Telesportredactle
LEIDEN, vrijdag
Het vorige week naar de
erekiasse gepromoveerde Ni
kon zit zonder trainer-coach.
Mathieu van Vroenhoven
stapte op als gevoig van een
slechte verhouding met de
Engelse kopman Bob Potton.
Ex-bondscoach Bert
Schoofs is op aanraden van
tweede man Han Gootzen ge
vraagd de equipe zondag in
het Europa Cup-treffen tegen
het sterke Londense Ellen
Borough te begeleiden.
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dat er geen vuurwerk verkocht mag
worden aan jeugdige personen.
dat er voor miljoenen per jaar wordt
uitgegeven aan dat gevaarlijke spul.
Men verwacht zelfs in deze dure jd
een stijging der omzet.
dat vele mensen gezellig te voet boodschappen gaan doen omdat de benzine zo duur is en omdat ook de
parkeerruimte schaars begint te
worden.
dat het niet is toegestaan om nog auto
te rijden met een verlopen rijbewijs.
Qok met de verzekering kan men
problemen krijgen na een aanrijding. Er wordt dan soms niets uitbetaald.
dat het schaatsseizoen weer officieel
van start is gegaan. Wie wordt
Europees of wereldkampioen?
dat zondagmiddag om 14.00 uur de 2e
ronde wordt gespeeld om de Euro-

pacup tafeltennis, tegen Engeland. •
Gebouw Hut-Akker 2.
I
dat er nog steeds plaatsgebrek is in de:
bejaardenhuizen. Laat u tijdig inschrijven als u aan het vergrijzen
toe bent.
I
dat bet nieuwe kentekenbewijs deel 111
tijdig op de voorruit van de auto •
aangebracht moet worden.
I
dat de verkoop van nieuwe caravans I
sterk terugloopt.
I
dat het onverstandig is om restanten
I
van medicijnen maandenlang te.
bewaren. Als u ze nodig denkt te•
hebben durft u die toch niet te ge
bruiken.
I
dat er altijd mensen zijn die tot het
Iaatste moment wachten met het
doen van Sinterklaas inkopen. De:
keuze is dan beperkt en de service
I
minder goed.
dat de nieuwe aansluiting van de Dijk
straat op de Oude Waalreseweg.
verkeerstechnisch gezien een ver
betering is. De twijfels zijn daar:
weggenomen.
dat men niet zonder licht mag fietsen. I•
dat een mevrouwtje uit het Wilhelmi
napark een jasje kwam kopen voorl
haar hondje. Waarop de verkoper
vroeg of ze het beestje niet mee kon I
brengen voor de maat.
I
dat kan niet’, zçi bet mevrouwtje. ‘Ret•
is voor Sinterklaas en dan is de ver-:
rassing er af....!!’
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Nikon na marathonpartij in 3e ronde
;Europacup

Bob Potion houdt
woor
TAFELTENNIS

(Door Hans Wagenaars)

VALKENSWAARD
Len ver
laat elf-elf-bat, vervroegd karna
vat gisteren In de tafeltennishal
van eredivisionist Nikon. Na vhf
uur tafeltennis van topkwalitelt
was de overwinnlng een felt en
werd Theo van Gasteren op de
schouders van uitzrnnige suppor
ters naar de kantine geleid. Door
een 5-4 zege op het Londense El
lenborough bereikte de geteisterde
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Valkenswaardse ploeg de derde
ronde van bet Europacup 2-toerfool.
Verlies of winst lag gistermid
dag in de met 450 toeschouwers
uitpuilende hal in de handen van
de blonde Limburger. Niet alleen
in de laatste partij tegen de Kore
aanse penhoudergreepspeler Da
vid Tan, eerder in de partij al te
gen Mark Mitchell. Bob Potton
had toen de weg naar het succes al
gedeeltelijk geëffend door Mitchell
en Tan gedecideerd terug te zetten
en met Van Gasteren in de derde
game tegen Mitchell op een 18-14
en 19-16 voorsprong leek de strijd
na acht partijen gestreden. Tegen
de Britse nummer 12 ging Van
Gasteren flog in de fout (20-22),
maar de besnorde Limburger nam
in de beslissende partij dik revan
che voor die eerste misser.

I

Opluchting
Tot opluchting van interimcoach Bert Schoofs: ,,Toen Theo
van Mitchell verloor, zag ik het
echt niet meer zitten. Die Engelsen
speelden een prima partij, maar
Theo is verschrikkelijk sterk te
ruggekomen. Trouwens, Bob, Han
en Thee hebben zonder onder
scheid uitstekend gespeeld”.
-:Van Gasteren was eerlijk na af
loop; ,,Bob had gelijk teen hij vo
rige week zei, dat ik waarschijn
lijk te zwak was voor dit gezel
schap. Daar was ik zelf ook bang
voor. Teen Han de voorlaatste
partij van Mitchell verloor dacht
ik dat we eruit zouden vliegen.
Tan is een van de oudere spelers,
heeft meer routine, is Koreaan
een slimme jongen dus— en speelt
met de penhoudergreep waartegen
ik nog nooit eerder heb gespeeld.
Gelukkig dat Bert (Schoofs red.)
daar een middeltje tegen had.
Maar inderdaad, het gmg erg goed
vandaag”.
—

Rode lap
Het Valkenswaardse trio ver
scheen dan ook erg gemotiveerd

1

achter de tafel. De beschuldigende
woorden van de inmiddels ge
royeerde trainer/coach Thieu van
Vroenhoven werkten als een rode
lap op een stier. Van Gasteren:
,,Dat artikel van vorige week heeft
me echt goed gedaan. En mu niet
alleen, ons hele team was crop ge
brand jets te laten zien. We zijn
werkelijk naar elkaar toegegroeid
en hebben van een heerlijk rustige
voorbereiding profijt gehad”.
Bob Potton, de Britse superster
in Valkenswaardse dienst, hield
woord. ,,Ik ga geen praatoorlog
voeren, mijn tafeltennis zal het
praten doen”, was zijn reactie op
de woorden van de gal spuwende
Van Vroenhoven. En daar liet de
gevierde Londenaar geen twijfel
over bestaan. Bert Schoofs over
hem: ,,Voor Bob was het nog eens
dubbel moeilijk omdat hij tegen
zijn oude club en onder de druk
van moeten winnen speelde. 1k
heb echt respect veer hem gekre
gen. De mensen hebben waar veer
hun geld gekregen. De twee dagen
die ik hier heb doorgebracht heb
ik toch als erg positief ervaren. Er
is in Nederland goon enkele club
die het tafeltennis zo propageert
als Nikon. Werkelijk fantastisch.
Of ik vaker als coach zou willen
optreden? Laat ik zeggen dat de
gang van zaken me hier best wel
aanspreekt”.

Han Gootzen (rechts) aan service
in zijn partij tegen de Koreaun
se penhoudergreepspeler David
Tan. Dc enige partij die winst
opleverde veer de Valkeng
waardse international. De Tiiburgse scheidsrechter Ad Jon
kers volgt de verrich.tingen.

Potton, Van Gasteren of Gootzen
dat nodig hadden. Tot en met de.
sidderende finale tussen Van Gas
teren en David Tan. Een op papier
middelmatige Nederlander tegen
een gelouterde Engeisman van
Koreaanse afkomst.
Dc remedie die Schoofs had op

I

Sidderend
Dat tafeltennis op dit niveau
aanspreekt bleek gisteren overdui
delijk. Goon enkelmg van de 450
toeschouwers dacht er ook maar
even aan de zaal voortijdig te ver
laten. Tot de laatste slagenwisse
ling tee bleef het publiek zijn
ploeg aanmoedigen; het sprong op
banken, applaudiseerde luid en
stak een hart onder de riem als

:4.
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het spel van Tan was duidelijk.
Spreiden. Bal links, hal rechts. Het
bleef niet zonder vruchten al
moest Van Gasteren tot het uiter
ste gaan: 21-19, 22-20. Volgende
week vindt in het Westduitse Tir
masens de loting plaats voor de
derde ronde van het Europacup
2-toernooi die in het weekeinde
van 19 en 20 december wordt ge
speeld.
Do gedetailleerde ultslagen: Goot
zen—Tan 14-21, 22-20, 21-14; Van
Gasteren—Sandley 21-17, 10-21, 9-21;
Potton-Mitchell 21-16, 21-19; Goot
zen—Sandley 21-18, 14-21, 21-17; Potton—Tan 19-21, 21-18, 21-13; Van
Gasteren—Mitchell 21-16, 14-21, 20-22;
Potton-Sandley 21-14, 21-12; Goot
zen—Mitchell 19—21, 21-19, 14—21; Van
Gasteren-Tan 21-19, 22-20.
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Nikon wint in
Europa Cup
Tafeltennisvereniging

-

Spectaculaire Europacupwedstrijd Nikon

Nikon

ult Valkenswaard heeft de
derde ronde bereikt in de
Europa Cup 2 door een 5—4
overwinning op het Britse El
lenborough.
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Na vijf uur top-tafeltennis heeft Nikon, zich afgelopen
zondag middels een zwaar bevochten 5-4 overwinning op
het Engelse Ellenborough, kunnen plaatsen voor de derde
ronde van de Europacup. Het team van Ellenborough dat
op het ogenblik tweede staat in de hoogste Engelsé divisie,
wilde pas na een zeer fascinerende eindstrijd tussen Da
vid Tan en Theo vin Gasteren voor een ruim 400 koppig
uitzinnig publiek buigen.
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Maar niet afleen de laatste partij
bracht de ruim 400 toeschouwers in
vervoering, 00k de acht daaraan
vooraf gaande partij en waren van
uitzonderlijk hoog niveau. Han
Gootzen versloeg (na grote service
Ofltvangst-moelljjkheden te hebben
gehad) in de derde game van de
eerste wedstrijd David Tan, een uit
Singapore
afkomstige
penhou
dergreepspeler, met 14-2 1.
In de tweede wedstrijd nam tot ie
ders verbazing Theo van Gasteren
een 0-1 game voorsprong op Gra
ham Sandlley (na Bob Pottin zesde
op de Engelse ranglijst en juist
terug van een twee maanden duren
de stage uit Japan. Van Gasteren
moet de tweede en derde game
kansloos afgeven, 21-10 en 21-9.
Bob Potton, voor wie het extra
moeilijk was tegen zijn oude club,
met de druk van het moeten winnen
als eerste speler van een team, won
in een goede en regelmatige
wedstrijd van de no. 12 van Enge
land, Mark Mitchell.
Hail Gootzen verloor vervolgens te
gen Graham Sandlley de eerste ga
me met 21-18, maar kwam via een
zelfverzekerd spel terug en zette
Sandley in de tweede game met sun
rug tegen de muur: 14-21. Doch in de
derde game moest Han een, 21-17
verlies accepteren.
In de vijfde partij moest Bob het op
nemen tegen David Tan. Via span
nende rally’s verloor Bob de eerste
game met 21-19. Het was opeens
muisstil in de zaal, maar Bob deed
de handen op elkaar laten komen
door de parti,j op werkelijk schit
terende wijze met 18-21 en 13-21
naar zich toe te trekken, zodat Ni
kon de pauze met een 2-3
voorsprong inging.
Met spanning werd uitgezien naar
de partijen van Theo v. Gasteren
waarvan ezegd was dat hij te zwak
voor dit gezelschap zou zijn. Net
leek of Theo dit hoorde want na ver
lies in de eerste game tegen Mitchell
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werd Theo door een Iaaiend enthou
siast publiek naar een 14-21 game
overwinning geschreeuwd. 00k in
de derde game speelde Theo sterk
maar moest een grote voorsprong
prijsgeven waardoor hij met 22-20
zijn tweede partijverlies moest in
casseren.
Hierna zorgde Bob Potton ervoor
dat Nikon voor de vierde keer op
voorsprong kwam te staan door
Graham
Sandley
volkomen
kansloos van tafel af te slaan mid
dels enorm snelle en goedgeplaatste
spinballen.
was hth het

Han Gootzen, rechts van de tafel in actie tegen cie Engelse
Koreaan Tan
vijfde en dus beslissende wedstrijd
punt te scoren. Weliswaar zette Han
de Nikon-hal door een eerste game
winst van 19-21 op stelten maar hij
moest in de tweede en derde game
cle eer aan zijn tegenstander laten
waarna vele supporters het niet
meer zagen zitten. Via een grandiose
apotheose van deze lange (vijf uur
durende) en spectaculaire tafelten
nismiddag won Theo van Gasteren
tjaatstepartij met de gamestan

den 19-21 en 20-22 waarna hij op
schouders de kantine werd ingedra
gen.
Uitslagen: Tan-Gootzen 21-16, 20-22,
14-21, 0-1; Sandley-v. Gasteren
17-21, 21-10, 21-9, 1-1; Mitchell-Potton 16-21, 19-21, 1-2; Sandley-Goot
zen 21-18, 13-21, 21-17 2-2; Tan-Potton 21-19, 18-21, 3-21 2-3; Mitchell-v.
Gasteren 21-16, 14-21, 22-20 3-3;
Sandley-Potton 14-21, 12-21 3-4; Mit
chell-Gootzen 19-21, 21-19, 21-13 4-4;
Tan-v. Gasteren 19-21. 20-22 4-5.
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Grote kans op
,,Brabantse” zege.
in! Wintercjrcujt

Derde ronde Europa Cup II

Nikon naar
Oostenrij k
TAFELTENNIS
(Van onze sportredactje)
VALKENSWAAJD
Tafelten
nis-vereniging
Nlkon/VaIke..
waard moet zaterdag 19 december
in het Oostenrijkse Stockerau,
twintlg kilometer ten Noorden van
Wenen, trachten de kwartflnale
van het Europa Cup Il-toernool te
berelken tegen Union Stockerau.
Nikon heeft de OostenrjJkers cen
aanbod gedaan de wedstrijd in
Valkenswaard te komen spelen,
maar verwacht word dat Stocke
rau niet op het aanbod Ingaat.
De Oostenrjjkers bereikten de
derde ronde van de zgn. Messe
Cup door 5-0 winst op Essen in de
eerste ronde en een 5-1 overwin
ning in de uitwedstrijd tegen Nan
cy in de tweede ronde. Het team
bestaat uit de 29-jarige Poolse in
ternational Stanislew Franczik die
jaren achtereen de Poolse kleuren
verdedigde naast Andrezj Grubba,
de gemengddubbel.pae van
Bettine Vriesekoop, en het talent
Kucharski. Van ?ranczjk is onder
meer bekend, dat hij altijd in een
lange trainingsbroek speelt omdat
hij in zijn jeugd iced aan polio.
D oudste speler van Union
Stockerau is de 31-jarige dr Ru
dolf Weinmann, veelvoudig Oos
tenrijks international De jongste,
maar in Nikon-kringen meest be
kende speler is de 20-jarige jeug
dinternational Haraid Koller, die
bij Han Gootzen bekend is van de
Europese competitie in de eerste
divisie.
-

I

Nikon tournooj
Basjsschool
leerlingen

(Van onze sportredactie)
EINDHOVEN
Vandaag
morgen vindt In Nleuwegejn de en
II
naleronde plaats van het Whitercircuit van de tafeltennisbond
Tien heren strLjden om de
NTTB
Cup en tien dames zl.jn zich
wust van de LhnburgCoupe be
als
inzet.
-

Op zondag 27 december a.s. organiseert
‘ITV Nikon uit Valkenswaard het tradi
tionele tafeltennjstoernooj voor basis
scholieren. Voor degenen die nog niet
op school hebben ingeschreven, bestaat
aisnog de mogelijkheid aan dit evene
ment deel te nemen, door onderstaande
gegevens vOór 15 december te sturen
naar: W.E. Hanjoel, Feliciadal 13, 5551
BX Valkenswaard

Bij de heren heeft het er
alle
schijn van dat in dit beslissende
weekeinde de dienst wordt uitge
maakt door twee voor cen Bra
bantse club (Nikoni Valkeaswaard)
uitkomende spelers. Gezien de
sultaten die Han Gootzen en re
Brit Bob Potton behaalden in de
de
competitie en in de twee voor
gaande ronden van het Wintercir
cuit, mag dit Valkenswaar
ais favorjet worden beschouwd.duo
In de twee vOorgaande ronden
verioor Han Gootzen slechts
één
keer (tegen Ronald
Rijsdorp),
maar won o.m.van titeihouder
co van Siobbe. Potton kreeg Ni
tij
dens de vorige ronde in
drie nederlagen op nj Friesland
aan
brook, maar die waren meer zijn
het
gevoig van wrijving tussen Potton
enerzijds en trainer/coach Van
Vroenhoven en manager
Bergman anderzijds, dan Frits
technjsce tekortkomingen vanaan
Brit. Vorig jaar, toen Nikon de
flog
uitkwam in de erekiasse bleef Potton ongeslagen.
Om vervalsing van het toernooi
te voorkomen is zaterdag de
eerste
partij die tussen Han Gootzen
en
Bob Potton. Dc Brit heeft
op pa
pier de beste kansen, niet alleen
deze partij, tevens in de rest in
van
het toernooi.

1 Naam
2 Meisje of jongen

3 Adres
4 Tel. nr.
5 School
Er wordt gespeeld in leeftijdsgroepen
lnschrijfgeld: 1,50. Het toernooi vindt
plaats in het gezellige Nikon-Home aan
de Hutakker 2 te Valkenswaard

Gemengd
Nikon staat met gemengde ge
voelens tegenover die derde ronde.
Manager Frits Bergman: ,,We
hadden het slechter kunnen tref
fen, maar ook beter. Stockerau
houdt een beetje het midden. Er
zitten o.m. nog vier Hongaarse en
vier Tsjechische ploegen in het
toernooi en die hebben we geluk
kig niet geloot. Maar het is jam
mer, dat we de enige Belgische
club met hebben getrokken. Dan
was de kwartfinale vrijwei zeker
een felt geworden. Nu is het af
wachten. We zijn beslist niet
kansloos, maar we zullen het erg
moeilijk krijgen en ervoor moeten
knokken”.

BERT SCHOOFS
naar Nikon...

Bert Schofs
Nikon-coach
(Van een onzer versiaggevers)
NIEUWEGEfl
Bert Schools,
die na het wereldkamploenschap
• In Novi Sad door de NrI’B werd
ontslagen als bondscoach, heeft
een contract getekend bIJ talelten
nis-eredivislonist NIkon/VaJken..
waard. De verbinterils geldt voor
lopig tot bet chide van dit seizoen.
Schools Is de opvolger van Thieu
van Vroenhoven, die oniangs door
de VaIkenswaarde clublelding
werd geroyeerd als lid.
-

-

Nadat Van Vroenhoven de deur
was gewezen wegens het ,,in dis
crediet brengen van de verem
ging”, drong international Han
Gootzen er bij manager Frits
Bergman op aan om Bert Schoofs
voor eén enkele wedstrijd (de EC
II-wedstrijd tegen het Londense
Ellenborough) te huren als coach.
Bergman: ,,We hebben de knoop
toch maar doorgehakt. Het is im
mers geen doen, om voor elke
wedstrijd op zoek te gaan naar
een geschikte coach.”
Schoofs zeif was ingenomen met
het besiuit: ,,Eindeiijk een fijne
ervaring na aile misère rond mijn
ontsiag ais bondscoacft 1k zie het
best zitten in Valkenswaard. Het
is een good team en met Bob, Han
en Theo is good te werken. Dc
meeste tijd zal ik moeten besteden
aan Theo. Hij beeft teveel het ge
woei dat hij de derde man van het
team is. Hij moot ieren ervaren,
dat hij een onderdeel is van het
geheel, het team. Dc besiissende
overwinning in de Europa Cup
heeft hem, wat dat betreft., een
enorme kick gegeven.”
Dc besnorde Amsterdammer is
voor halve dagen werkzaam bij de
verzekeringsmaatschappij
Delta
Lloyd en opende onlangs in de
hoof dstad een nieuw fiiaal van
Posno-Sport uit Weert, een zaak
in tafeltennjsattributen Schoofs
geeft training aan diverse vereni
gingen in het land en komt voorlo
pig êén keer in de week naar Val
kenswaard, waar hij de trainingen
van de jeugd en de selectie van
heren 1,2,3 en 4 zal verzorgen.
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Potton wint
NTTB-cup
De voor het Valkenswaardse
Nikon uitkomende Brit Potton
heeft het wintercircuit van de
Nederandse Tafel Tennis
Bond op zijn naam geschre
von.
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TWEEDE BUITENLANDSE WINNAAR VAN NTTB
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Potion schrijft
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(Door Hans Wagenaars)

NIEUWEGEIN
In het seizoen ‘76-’77 was de Westduitser
Richard Fritz de eerste buitenlander die de NTTJ3-Cup in de
wacht sleepte. Dit weekeinde, bij 44ste uitgave van het win
tercircuit, werd de voor Nikon! Valkenswaard uitkomende
Brit Bob Potton als tweede vreemdeling gehuldigd als sterk
ste tafeltennisser van Nederland. Zijn tearngenoot Han Goot
zen werd derde achter de opvallend kien spelende René Hijne.
—

Daarmee schreef de 24-jarige
Londenaar het enige belangrijke
Nederlandse toernooi op zijn naam
waar hij als niet-Nederlander aan
mag deelnemen. Immers, Potton
zal de strijd om de Nederlandse
titel, die in april in Utrecht plaats
vindt, slechts als toeschouwer
kunnen bijwonen. De NTTB (en
ook andere (sport)bonden) verbiedt
het buitenlanders die minder dan
twee jaar in Nederland zijn inge
schreven aan de nationale kam
pioenschappen deel te nemen.
1976 en 1977 waren goede jaren
voor buiterilanders. Het huidige
,,De Veluwe”, toen Hia Panels had
zijn Richard Fritz, Ten1o Team
beschikte over de Brit Tr?vör
Taylor en in een vlaag van opwefr
ling haalde de Limburgse zaken
man Willems Taylors broer Peter
over om voor het Maastrichtse Ra
vesteyn te komen spelen. Na een
paar jaar werd van dat drietal
niets meer vernomen. Fritz ging
terug naar Duitsiand en de ge
broeders Taylor staken de Noord
zee weer over. Maar waar de roem
voor dat succesvolle trio ophield,
lijkt Potton verder te when gaan.

Nederlander
Potton: ,,In 1983 kan 1k Neder
lander zijn en dat is wat ik wil. In
Engeland heb ik geen toekomst op
tafeltennisgebied. Het WK in Novi
Sad is het laatste grote evenement
geweest waarin ik Engeland heb
vertegenwoordigd. Nu ik lb Ne
derland woon en werk ben 1k he
lemaal uit beeld. Maar of ik de

Nederlandse nationaliteit zal aan
nemen hangt af van de ontwikke—
1mg van ons team. Nu zijn het al
lemaal nog ups en downs. Boven
dien is het belangrijk dat 1k een
goede hesvesting krijg. 1k heb nu
een appartement dat niet gemeu
bileerd is”.
De basis voor zijn ,,historische”
overwinning legde Potton OP de
eerste dag van ht festijn. In zijn
eerste vijf wedstrijdstrijden, alle
in best-of-five, bleef de Britse
clown” ongeslagen, resp. Gootzen,
Hijne, Vlieg, Van der Helm en Van

den Ham werden naar kansloze
nederlagen gespeeld. Alleen Vlieg
en Van der Helm dwongen de
trefzekere Brit tot een vijf-setter.
Potton: ,,Ik had jets goed te maken
omdat 1k in Grouw drie wedstrij
den achtereen verloor. 1k moest
Nederland vertellen dat 1k er nog
was. Omdat we in de eerste heift
in de eerste divisie speelden, hadden ze me een half jaar niet echt
gezien. 1k had me voor honderd
procent voorbereid op die eerste
vijf partijen, was volledig gecon
centreerd, en won zonder proble
men. Trouwens, 1k speel graag
voor veel publiek en als de tv er
dan ook nog is....”

Brutale Benjamin
Dat het bij tafeltennis aankonit
op concentratie bewees de slotdag.
Na zeven van de negen ronden
was Potton al zeker van de titel en

Bob Potton, hier geconcentreerd
aan service, werd als tweede
buitenlander winnaar van de
NTTB-Cup.
liet hij zich verleiden tot wat
speelsigheden. Hans Lingen kon
daar nog met van profiteren, maar
Henk van Spanje, de jongste van
het gezelschap, toonde zich een
brutale Benjamin door Potton in
vier games aan de kant te ,,schui
yen”. Geen fraai slot van zijn op
treden, maar als Potton mderdaad
besluit Nederlander te worden, be
hoort het tijdperk Van der HelmVan Slobbe defimtief tot het ver
leden.

Gcdevalueerd
Bi) de dames een sterk gedeva
Iueerde strijd om de Limburg
Coupe omdat Bettine Vriesekoop
en Sandra de Kruijff met geinte
resseerd waren. Nu was de hoogste
eer voor de 15-jarige Miriam
Kloppenburg van het opstandige
Torenstad nit Zutphen. Deze club
wil haar speelsters niet ter be
schikking wil stellen voor het Ne
derlands team van bondscoach
Gerard Bakker, omdat die daar
aan de ,,verplichting” heeft ver
bonden, dat ze ook lid moeten zijn
(worden) van zijn club Avanti in
Hazerswoude.
Torenstad-trainer
Eljo Leermakers verzette zich
daar hardnekkig tegen en heeft
het geschfl voorgelegd aan de
sportcommissie van de NTI’B, die
zich er volgende week over buigt.
Eindstand heren: 1. Bob Potton; 2.

René Hljne; 3. Han Gootzen; 4. Bert
van der Helm; 5. Henk van Spanje;
6. Anne Vlieg; 7. Nico van Slobbe; 8.
Bert van den Ham; 9. Jaap van
Spanje; 10. Hans Lingen.
Elndstand dames: 1. Mirjam
Kloppenburg; 2. Stefien van Gennip;
3. Marian van der Vliet; 4 Wilmie
van Rijswijck; 5. Ellen Bakker; 6.
Judy Williams; 7. Vivian Blanckaert;
8. Marijke Oltshoorn; 9. Marian Wa
gemakers. Jantien Jansma viel uit
wegens ziekte.

Tafeltenn islieker
voor Ptt
.

Van onze tareltenntsmedewerker
NIEUWEGEIN
De 24-jarige Engelse ta
feltennis-Internatlonal Bob Potton, sinds vo
rig seizoen spelend voor het naar de eredivi
sie gepromoveerde Valkenswaard, heeft het
toernooi om de NTTB-Cup op zljn naam
gescbreven. De Brit rekende in superieure
stiji a! met de Nederlands top. Bi.j de vrou
wen werd de IS-jarige Miriam Kloppenburg
tilt Llchtenvoorde de nleuwe eigenaar
de
Limburg.Coupe. De Torenstad-speelster pro
fiteerde van het felt dat Bettlne Vriesekoop,
Sandra de Kruiff en enkele andere topspeel
sters het evenement in Nieuwegein weiger
den san te doen.
—

van

BOB POTTON

Potton, gecoacht door ex-bondscoach
Schoofs, die komend seizoen Valkenswaard
onder zijn hoede krijgt, sloeg zijn slag al op
de eerste dag van het weekend-toernooi. Dc
Brit rekende mm of meer gedecideerd af met
Han Gootzen (3-0), René Hijne (3.0), Anne

JeVoILjJiLwa]iat
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competitie uitkomt, gebruik maken van het
recht om voor hat Nederlandse team uit te
komen.
De Britse topspeler hoopt dat de Oranje
spelers intussen hun concentratievermogen
en wedsrrijdmentaliteit bijschaven, want
daar mankeert volgens hem het een en ander
aan. Hij had onder meer Anne Vlieg op het
oog. Dc Friese international, die na een
goede start (vier overwinningen) sterk terug
viel, liet menige pat-tij lopen. Dat kostte hem
een pJats in de nationale ploeg die woensdag
voor de Europese eerste divisie zal aantreden
teg1 Denemarken.
Bij de vrouwen was van een echte wed
strijd geen sprake, doordat het Hazers
wouds/Leidse drietal Vriesekoop, Dc Kruiff
en Noordam niet had ingeschreven. Zij han
teren het argument dat het bekertoernooi
saai is en niet interessant genoeg. De voor de
Zutphense topclub Torenstad uitkomende
Kloppenburg greep baar kans. Alle concur-

I

van het dee]nemersveld
weinlg krachtsverschil. Dc
ala geindigde Hans Lingen
onderstreepte dat door maar
liefst vljf duels in de beslis
sende set a! te staan.
Genoeg spanning deihal
ye maan weinig partijen op
hoog niveau. Uit de middel
maat kwamen uiteindelijk
René Hijne en Han Gootzen
als goede twee en drie bo
vendrijven.

• Do Brit Bob Potton word fraai winnaar van de strijd orn de NTTB
cup. legen zljn opmerkelijke topsplnballen was geen onkele Neder
lander opgewassen.

L.

—

Vlieg (3-2) en Bert van der Helm (3-2). Dc
meeste moeite had Patton nog met Van der
Helm, die in de vijfde game twee match
punten verloren liet gaan.
Dc Amstelvener had vaker een slecht fi
nish. Zo gaf Mj in de vijfde game van aim
partij tegen Gootzen een 19-11 voorsprong
prijs. Nationaal titeihouder Van Slobbe ging
aan hetzelfde euvel mank, waardoor hij, zeer
tegen zijn gewoonte in, in de achterhoede
eindigde. René Hijne, geen echte toernooi.
speler, eiste door sterk spel de tweede plaats
op. Gootzen, net ala Patton spelend voor
Valkenswaard, moest genoegen nemen met
de derde plaats.
Bob Potton zal straks permanent in de
Nederlandse competitie te bezichtigen aim.
De Brit heeft zich definkief in Brabant, waar
hij een sportwinkel drijft,, gevestigd. Hij
heeft zijn (vierde) plaats in de Engelse sec
tie opgegeven en wil per 1 januari 1983,
wanneer hij twee jaar in de Nederlandse

POTTON STERKSTE
IN TIENKAMP
Van onze
taftnnlsmedewerker
NIUWEGEIN, maandag
Bob Potton mag dan als
nummer vier van de Engel
se tafeltennisrangli.jst inter
nationaal geen hoogvlieger
zIjn in de tweedaagse tien
karnp finale schoof de Brit
de Nederlandse herentop
simpel aan de kant. Naast de
suprematie van de Ni
kon’man bleek er bl.j de rest

I

De damesstrijd leverde
evenmin hartverwarrnend
pingpong op. Bij afwezig-’
heid van het topduo Vriese
koop’De Kruiff mocliten Mi
riam Kloppenburg en Step
hine van Gennip in de laat
ste ronde am de Limburg
Coupe strljden. Dc 16-jarige
debuterende
Torenstad
speelster won overtuigend
en toonde aan hoe onver
standig haar weigering om
internationaal te spelen is
onder het bondscoachsschap
van Gerard Bakker. Oven
gens bezorgde uitgerekend
Bakker’s 15-jarige dochter
Ellen Kloppenburg het eat
ge verlies.
Elndstand: heren: 1 Bob Potton 9-

8; 2 René Hijne 9-7; 3 Han Gootzen
9-6; 4 Bert van der Helm 9-5; 5 Honk
van Spanje 9-5; 6 Anne Vlieg 9-4; 7
Nico van Slobbe 9-3; 8 Bert van den
Ham 9-3; 9 Jaap van Spanje 9-3; 10
Hans Linge 9-1.
Dame& 1 Miriam Kloppenburg 87; 2 Stephine van Gennip 8-6; 3 Ma
rianne van der VIlet 8-5; 4 WIlmie
van Rijswijck 8-5; 5 Ellen Bakker 8-5;
6 Judy Williams 8-3; 7 Vivian Bla
ckaert
8 Marijke Olsthoom 8-2; 9 Marjan
Wagemekera 8-1; 10 Jantieri Janama uitgevallen.

rentes gingen voor haar opzij, bebalve de
veertienjarige Ellen Bakker, de dochter van
de bondscoach.
Kloppenburg maakt als gevoig van een
geschil tussen het bestuur van haar verem
ging en de sportcommissie (o.a. Gerard Bak
ker) geen dccl uit van de nationale selectie.
Leermakers, de trainer/coach van de beker
winnares, maakt overigens aanstalten om
het geschil bij te leggen. ,,Op korte termijn
komt er een opening in de impasse. Wij
vinden het zinvol met de sportcommissie
rond de tafel te gaan zitten. Len vijftienjari
ge speelster van deze klasse, daar kun je als
bond met langer omheen”.
1

Elndstnden, NTFB.Cap: 1. Potion 8 punten, 2.
Hijne 7, 3. Gootzeri 6, 4. Van der Helm 5, 5. Henk vn
Spanje 5,6. Vlieg 4, 7. Van Slobbe 3, 8. Van den Hanr3,
9. Jaap van Spanje 3, 10. Linden 1.
Limburg.Coup: 1. Kloppenburg 7,2. Van Gennip 63.
Van dci VUet 5, 4. Van Rijswijck 5, 5. Bakker 5,,.
Williams 3, 7. Blanckaert 2. 8. Olsthoorn 2, 9, Wagem,
kers 1. 10. Janima, opgegeven wegens ziekie.
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Nikon trekt oud bondscoach Bert
Schoofs aan als nieuwe
trainer-coach

a

KEMPENER KOERIER
a

16 december 1981
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Afgelopen weekend heeft oud bondscoach en oud Nederlands teamspeler
Bert Schoofs een contract getekend bij

Nikon-speler Bob Potton wint als
tweede buitenlander de NTTB-cup
Door gebrek aan de juiste concentratie
en met de wetenschap dat hij nu defini
tief was moest hij nog aantreden dejon
ge speler Henk van Spanje waarvan hij
in vier games verloor.
Een andere Nikon-speler Han Gootzen
verrichtte ook een uitstekende prestatie
om in dit selecte gezelschap een zeer
verdienstelijke derde plaats voor zich
op te eisen.
Zowaar een geweldige prestatie en met
deze wetenschap zal het team van Ni
kon met Theo van Gasteren straks in het
nieuwe seizoen een belangrijke kans
maken op het Nederlands kampioen
schap.
Afgelopen weekend was er in Nieuwe
gem geschiedenis geschreven voor t.t.v.
Nikon uit Valkenswaard.
Bob Potton de Engeisman was er in ge
slaagd om als tweede buitenlander de
NTTB-cup te winnen. Dit is een wed
strijd waarin de absolute tafeltennistop
van Nederland is vertegenwoordigd.
Nadat hij zaterdag op de eerste speeldag
al zijfl vijf partijen had gewonnen was
hij al Zn goed als zeker eind winnaar, op
de tweede speeldag moest hij aantreden
tegen een viertal spelers, waarvan hij de
eerste drie dan ook met winst afsloot.

Toen nog als ad-interim coach tijdens
de Europacupwedstrijd tegen het En
gelse Ellenborough samen met de Lim
burger Han Gootzen die afgelopen
zondag een geweldige prestatie leverde
door als derde te eindigen om de NTTB
Cup.
TTV Nikon uit Valkenswaard dat hem
bindt tot aan het einde van het nieuwe
seizoen.
Nadat Bert Schoofs onlangs als ad-inte
rium coach fungeerde bij de Europa
cupwedstrijd van Nikon tegen het En
gelse Elleborough na het ontslag van
Thieu van Vroenhoven, was er duidelijk
een wederzij dse belangstelling ontstaan
voor een verbinding.
Bert Schoofs was uiteraard zeer inge
nomen met het besluit, omdat er flu
eindelijk eens een fijne ervaring was na
alle problemen en misére na zijn ontslag
als bondscoach.
Hij is zeer tevreden over de kwaliteiten
van het Nikon-team met Bob Potton,
Han Gootzen en Theo v. Gasteren, en
hoopt laatstgenoemde duidelijk te maken van zijn kwaliteiten.
Wij als redactie van de Kempener
Koerier hopen dan ook op een geweldig
succes voor de nieuwe coach en zijn
team.
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Tafeltennisser Han Gootzen gelukkig
met Nikon
.
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(Door Hans Wagenaars)
Han Gootzen, de 22-i arige international van

eredivisionist Nikon/Valkenswaard, veranderde in zes jaar

van een over het paard getilde Limburger in een Nederlandse
toptafeltennisser met het bravoure van een Randstad-bewo
ner.
Na zijn eerste club, Swift Roer
mond, leidden zijn omzwervingen
via het Vughtse JCV, een pas op
de plaats bij Ravesteyn in Maas
tricht en landskampioen Tempo
Team (Amsterdam) tot een solide
basis in het Nederlands team. Aan
het einde van het vorige seizoen
vroeg en kreeg de lichtvoetige stu
dent aan de Vrije Leergangen van
de VU van Amsterdam overschrij
ving naar Nikon/Valkenswaard,
dat vandaag, zaterdag, in het Oos
tenrijkse Stockerau uitkomt tegen
het plaatselijke KOV Union voor
een plaats in de kwartfiriales van
de Europa Cup II, de zgn. Messe
Cup.
Gootzen heeft er geen moeite
mee om betiteld te worden als een
,,over het paard getilde Limbur
ger”. Gootzen: ,,Zes jaar geleden
was ik dat. Toen stond ik in het
zuiden op een eenzame hoogte en
zonder dat ik het wist had ik kap
sones. Maar ik heb bewezen dat ik
die best mbcht hebben. Op 16-jange leeftijd werd ik Nederlands
jeugdkampioen eY mocht 1k uitko
men in de voorronde van het Win
terciruit, waarin ik als eerste em
digde”

icy
Dat Gootzen het nodige in zijn
mars had en dat het verlengen van
zijn lidrnaatschap van Swift Roer
mond zijn verdere carrière in de
weg zOu staan, was snel aan eenie
der duidelijk. Op aanraden van
diverse
bondstrainers
vertrok
Gootzen naar JCV in Vught waar
voor Mi één seizoen uitkwam.
Gootzen: ,,Ik had maar één ambi
tie: topspeler worden en in de
erekiasse uitkomen. Daar heb 1k
nooit een geheim van gemaakt.
Toen JCV in Utrecht van Koren
beurs verloor en niet promoveerde
naar de ereklasse heb ik duidelijk
gesteld dat Wim van de Sande
moest schuiven, dat er een sterke
derde man moest komen en dat 1k
anders weg zou zijn. 1k wist bij
voorbaat dat JCV voor zijn eigen
speler zou kiezen. Daar had ik alle
begrip voor”

Toen Gootzen zakte voor het ex
amen HAVO zocht de Limburger
het dichter bij huis; bij het Maas
trichtse Ravesteyn, dat heel even
mocht snuffelen in de ereklsse,
maar dat na het terugtrekken van
zijn sponsor afdaalde naar de
middenmoot van het Nederlandse
tafeltennisbestel.

Koude douche
Dat ene seizoen in de Limburgse
hoofdstad berokkende geen al te
grote schade en Gootzen maakte
de ,,grote sprong” naar landskam
pioen Tempo Team, waarvoor Mj
drie seizoenen uitkwam. Gootzen:
,,Tempo Team had de naam erg
professioneel te zijn, maar in wer
kelijkheid was het voor mij een
koude douche. 1k was er heen ge
gaan om er te kunnen trainen met
Bert van der Helm, Nico van Slobbe en René Hijne. Hooguit drie
uur per week had 1k daar de kans
voor. Voor de rest was 1k sparringpartner voor spelers van het
derde team”.
,,Carel Deken (trainer/coach van
TT, red.) veranderde plotseling het
hele beleid. De jeugd kwam ineens
voorop te staan en daar was 1k het
niet mee eens. Bovendien waren er
allerlei spanningen tussen Deken
en Hijne. Carel wilde René niet
meer coachen en dat moest Bert
dus weer doen. Als club ben ik op
Tempo -Team afgeknapt. Met Bert
en René kan 1k het nog altijd pri
ma vinden, al is Hijne geen ge
makkelijke jongen. Als hij op
straat loopt kijkt kiij hoe Mj zijn
kleine teen zal neerzetten. Dat is
hem op school geleerd”. (Hijne is
student lichamelijke opvoeding,
red.).

Best geleid
Tech bevreemdde het velen dat
Gootzen juist koos voor Nikon om
dat de Valkenswaardse ploeg het
zelfs met de Brit Potton niet had
kunnen boiwerken in de erekiasse
en voor minstens een half seizoen
genoegen moest nemen met een

,,Met financiën had het niets te
maken. Onder de omstandigheden,
die Tempo Team me bood, kon 1k
gewoon niet werken en 1k wist
heel zeker dat Nikon op dat mo
ment de best geleide club in Ne
derland was en dat 1k daar mijn’
ambities kon waarmaken. Die tien
weken in de eerste divisie waren
totaal geen opoffering. Daar tus
sendoor zaten nog twee ronden
Wintercircuit, ik bleef internatio
naal uitkomen, speelde Europa
Cup en kon in Valkenswaard met
Bob net zoveel trainen als 1k wil
de”.
,,Het kwam overigens niet zo
slecht uit dat we de eerste heift
geen eredivisie speelden. Er waren
te veel spanningen en onenigheid.
Dat konden we vnijdags op ons ge
mak uitpraten en de prestaties heden daar niet onder. zaterdags tik
te je je tegenstander tech met
twee-keer-tien van de tafel af. In
de erekiasse lukt dat met. Dan
moet je van te voren rust hebben.
Geroutineerde jongens straffen
dergelijke achtergronden meteen
af”.
-

het jongste Winterircuit
moest Gootzen twee man voor zich
dulden: zijn kopman Bob Potton Zj
en ,,dissident” René Hijne. Goot- ,..._...J
zen: ,,Onbegrijpelijk dat 1k zo dik
van Hijne verloor. Was in twee —
jaar Met meer voorgekomen. En
Bob? 1k weet wat mijn kansen
zijn tegen hem. Maar ik b1if niet —
kansloos. 1k trek me op aan zijn
spel. Het frustreert me alieen dat
Bob en René ahle aandacht kregen.
Die heb 1k net zo goed nodig. 1k —
ben ook een echte sfeerspeler. 1k
kan groeien in een wedstrijd, zelfs 7
in een game. Het publiek moet me
achter mijn kont zitten. 1k ben ge
voelig voor aandacht”
*

-,
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Karakter

,,Bob mag niet meedoen aan het
Nedenlands
kampioenschap
in
april. Hoef ik van niemand te yen
liezen. Dan staat heel Nikon ach—
ter mlj. Die steun heb 1k nodig,
maar gelukk.ig win 1k tegenwoor
dig ook veel partijen op karakter.
Tegen Van der Helm stond ik zon
dag in de vijfde game met 19-11
achter en ik won tenslotte met 21HAN GOOTZEN
19. Mensen denken dat allen de
eerste plaat&. telt, maar met mijn
Nu de gemoederen na het ont derde plaats ben 1k dik tevreden
slag van trainer/coach Thieu van en 1k ben niet van
plan een ,,eeu
Vroenhoven wat tot bedaren zijn wige tweede”
worden”.
te
gekomen ziet Gootzen een lands
kampioenschap als een mogelijkL
1
heid. ,,Met Bert Schoofs als coach
ben 1k dik tevreden. Hij heeft me
in het Nedenlands team gehaald; is
een vriend geworden. Maar als de
situatie was gebleven zoals ze was,
meningsverschillen de wereld uit
en Thieu als coach, zou 1k bij Ni
kon ook gelukkig zijn geweest.
Thieu is een uitstekende trainer.
Op het Winterciruit zei iedereen
dat mijn forehand een stuk ster
ker is geworden. Nou, dat is de
verdienste van Thieu. Dat heeft
hij me in twee maanden geleerd.
Dat is Carel Deken nooit gelukt.
Misschien wilde hij het me met le
ren:”

V

Nikon ult
Europa Cup

V
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De Valkenswaardse tafelten
nisvereniging Nikon is in de der
de ronde van de Europa Cup 2
ui’tgeschakeld. De Kempenaren
verloren in het Oostenrijkse
Stockerau met 5—4 van KOV
Union.
V

1
S

Nikon uitgeschakeld door Stockerau

S

.

imisme ongegrond
(Door Hans Wagenaars)

De tafel
STOCKERAU
termissers uit Valkenswaard
waren het na afloop over èén
ding met elkaar eens: het had
aan hen zeif gelegen dat de
kwartfinale van het Europa
cup II-toernooi niet was be
reikt. NikonJValkeriswaard
had kansen te over gehad om
dat huzarenstukje uit te ha
len, maar zowel Han Gootzen
als Theo van Gasteren was
spoorloos in de wedstrijden
waarin het erop aankwam.
Optimisme is gezond, maar
het grenzeloze hosannageroep
vooraf wa volledig onge
grond. Op papier was de
Bra1äntse ploeg sterker dan
nummer
Oostenrijkse
de
twee, maar papier leeft rilet,
kan niet denken en voelen en
trekt zich niets aan van on
verwachte omstandigheden.

Anderhalve minuut
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Do nieuwe Nederlandse kam
pioen Potton werd door de Euro
pose nummer negen, Stanislew
Fraczyk, duideiijk to verstaan ge
geven dat de Europese top eon eli
te is, die een machtsgreep met fai
re middelen zal afslaan. De 29-jarige Pool had voor de tweede ga
me tegen Potton siechts anderhal
ye minuut nodig. Potton: ,,Dit ver
lies is helemaal mijn schuld. 1k
weet riiet waar het aan lag, maar
ik was zo onrustig, zo gehaast, dat
het erop leek, dat ik het vliegtuig
van tien uur moest halen. Mijn
schuld en geen excuses. Ja, mis
schien was de reden dat ,,God save
the queen” niet als volkslied werd
gespeeld. Het enige dat dit verlies
kan compenseren is een lands
kampioenschap”.

Het diepst getroffen, voliedig in
de put, was Theo van Gasteren,
die in de openingspartij tegen dr.
Rudolf Weinmann en in de slot
wedstrijd tegen de 21-jarige Haverzuimde
zijn
Koller,
Op een week na zou het precies raid
negen jaar geleden zijn, dat een spreekwoordelijke plicht te doen.
Nederiandse club doordrong tot de Van Gasteren: ,,Vorige keor tegen
laatste acht van een Europees be Ellenborough was ik de grote man
kertoernooi. Op 27 december 1972 omdat ik de laatste partij tegen
schreven Carel Deken, Rob Meijer Tan won. Nu ben ik de zondebok
en de huidige Nikon-coach Bert omdat ik niets heb gewonnen. Het
tafeltennisgeschiedenis, is gewoon ontzettend erg om die
Schoofs
door in Amsterdam de Griekse iaatste partij to moeten speien.
kampioen Olympiakos met 5-4 te Dat Oostenrijkse bord knai ik
idoppen. Voor Nikon viel het doel straks tegen de muur kapot”.
Coach Bert Schoofs was nuch
eon ronde eerder, maar de Val
kenswaardse ploeg had voldoende terder. Verlies leer je dragen.
verzachtende omstandigheden om
het verlies (5-4) te verkiaren. Niets
verbloemen. Do voor tafelterirus
ongeschikte, veerkrachtige vloer,
het rninimale licht, de vermoeid
heid van Han Gootzen, de tandpijn
en de lichamelijke zwakte van Bob
Potton werden niet als excuus
aangevoerd. Gootzen: ,,Ik had me
voorbereid op deze week. Dit is
topsport en daarm meet je geh,k
hebben. Op het beslissende mo
ment, tegen Fraczyk, zat het tegen.
Dat Bob en Theo minder speelden
dan we van ze gewend zijn, is te
accepteren, maar waar ik van baai
is, dat ik op het wintercircuit en in
Denemarken goed speelde en dat
ik nu, als ik voor mijn club jets
kan doen, onder mijn niveau
biijf”.

Schoofs: ,,Ais je niet speelt met de
gedaehte dat je punten moot ma—
ken en ais je je niet houdt aan de
opdrachten, ben je gewoon met ais

eerste bij de 21”. Wat enigszins
verraste was de opsteliing waar
voor Schoofs had gekozen. In zijn
eerste partij word Potton meteen
tegen Fraczyk gezet. Schoofs: We
moesten een gok nemen. Als het
meezit kom je meteen met 3-0
voor. Je kunt ook ieuk wachten tot
de zevende partij, maar dan heb je
kans dat je do negende partij niet
hoeft to spelen, dat je met 5-2 of
met 5-3 de boot ingaat”.
Nikon had, met eon variant op
een ander spreekwoord, Wenen

gezien en mocht dus sterven. Do

doodstrijd was hevig geweest. Eu
na vier uur had die geduurd, maar
de ,,uitvaart” was er een met hot
uiterlijk van eon bruiloft. Uithui
len en opmeuw beginnen. Manager
Frits Bergman: ,,We zujn eon club
die kan winnen en kan verijezen.
Dit is niet het einde van de wereid”.
Do uitslagen:
Van Gasteren-Wejnmn 13-21,
23-21, 16-21, Gootzen-Koller 26-24,
21-23, 21-15, Potton-Fraczyk 15—21,
18-21, Gootzen-Wejrijyiann 21-18, 2115, Van Gasteren-Fraczyk 14-21, 1421, Potton-Koller 21-14, 21-8, Goot
zen-Fraczyk 21-19, 17-21, 17-21, Pot
ton-Weinmann 21-18, 21-10, Van
Gasteren-Koller 15-21, 21-13,1.21

THEO VAN GASTEREN
...drie keer verlies...

LrJ

Tafeltennisploeg
mist jLaatste sla
Van onze tafeltennismedewerker

BUSSUM
Het Nederlands tafeltennis heeft geen enkele verte
genwoordiger meer in de Europa
Cup. Het naar de eredivisie gepro
moveerde Valkenswaard verloor
met 5-4 van Union Stockerau, de
nummer twee van de Oosteniijkse
—

Competitie.

De laatste partij van het treffen in
het Europa Cup 2-toernooi moest de
beslissing brengen. Van Gasteren
bleek niet opgewassen tegen Koller,
die in drie games zegevierde: 21-15,
13-21, 21-14. Han Gootzen en de Brit
Bob Potton wonnen elk twee partij
en. Van Gasteren verdiende geen
enkel punt voor de Brabantse ploeg.
tIe gedetailleerde uitslagen: Weinmann
Van Gasteren 21-13, 21-23, 21-16, KoIler
Gootzen 24-26, 23-21, 15-21. Fraczyk-Potton
21-15, 21-8, Weinmann-Gootzen 18-21, 1521, Fraczyk-Van Gasteren 21-14, 21-14, Kol
ler-Potton 14-21, 8-21, Fraczyk-Gootzen 19-

21, 21-17, 21-17. W
,-Potton 18-2j,
10-21, KoIler-Van Gasteren 21-15, 13-21, 21-

De 31-jarige tafeltennisspeler Jan
Vlieg is met ingang van 1 januari
1982 de meuwe trainer/coach van de
Apeldoornse eredivisieploeg De ye
luwe. Vlieg, die jarenlang speelde
voor het Middeistumse Midstars en
thans uitkomt voor De Korenbeurs,
zal medio 1982 zo goed als zeker een
punt zetten achter zijn spelerstoop
baan.
Tussen 1 januari en het einde van
de voorjaarscompetitie, waarin
Vlieg als speler actief blijft voor De I
Korenbeurs, zal hij bij De Veluwe
geassisteerd worden door Hans
Brinkman. Vlieg is bij de Apel.
doornse eredivisieclub de opvolger
van Hans van den Wollenberg,
wiens aanpak met langer op prijs
werd gesteld door de spelers van het
eerste team, de broers Henk, Ron
en Jaap van Spanje.
-

rKijk achier sport
Donderdag 7 januari 1982
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SPORTPOURRI
.• Tafel
tennisvereniging Nikon/Valkens
waard kan in de eredivisie op veel
steun rekenen want de in Oosten—
rijk opgerichte supportersvereni
ging ,,De Goudgele Rakkers” is bij
elke
wedstrijd
present.•

1981 DECEMBER
Uit de Eredivisie verdwenen
bij. de heren Scylla (roem
loos laatste met nul punten)
en bij de dames Swift, dat
eveneens geen enke punt
scoorde. De promovendi uit
de eerste divisie zijn Val

kenswaard (Potton, Gootzen
en Van Gasteren) en bij de
dames Vice Versa (Wagema
kers, Van Maarseveen en
Van Happen). ‘Brabant’ dus
weer op het hoogste plat
form.

I
Het Nikon-team uit Valkenswaard.
V.I.n.r. Theo v. Gasteren, Bob Potton, Han Gootzen en mana
ger Frits Bergman, eigenaar van de foto.

I

t

jEaatste sla

medewerker
lederiands ta
enkele verte
in de Europa
divisie gepro
aard verloor
Stockerau, de
Oostenrijkse

21, 21-17, 21-17, WeinniaDn-Potton 18-2,
10-21, KoIler-Van Gasteren 21-15, 13-21, 2114.

De 31-jarige tafeltennisspeler Jan
Vlieg is met ingang van 1 januari
1982 de nieuwe trainerlcoach van de
Apeldoornse eredivisieploeg De Ve
luwe. V)ieg, die jarenlang speelde
voor het Middeistumse Midstars en
thans uitkomt voor De Korenbeurs,
i het treffen in zal medio 1982 zo goed als zeker een
rnoOi inoest de punt zetten achter zijn spelersloop
Van Gasteren baan.
Tussen 1 januari en het einde van
n tegen Koller,
evierde: 21-15, de voorjaarscompetitie, waarrn
tzen en de Bnit Vlieg als speler actief blijft voor De
tk twee partij Korenbeurs, zal hij bij De Veluwe
erdiende geen geassisteerd worden door Hans
rabantse ploeg. Brinkman. Vlieg is bij de Apel
doornse eredivisieclub de opvolger
agen: Weinmann van Hans van den Wollenberg,
KolIer
23, 21-16,
wiens aanpak met langer op prijs
1, Fraczyk-Potton
ootzen 18-21, 15- werd gesteld door de spelers van het
21-14, 2144, Kol eerste team, de broers Henk, Ron
iczyk-Gootzen 19- en Jaap van Spanje.

in 1982

Ult de Eredivisie verdwenen
bij de heren Scylla (roem
loos laatste met nul punten)
en bij de dames Swift, dat
eveneenS geen enkel punt
scoorde. De promovendi uit
de eerste divisie zin Val

kenswaard (Potton, Gootzefl
en Van Gasteren) en bij de
dames Vice Versa (Wagema
kers, Van MaarseVeefl en
Van Happen). ‘Brabant’ dus
weer op het hoogste plat
form.

_L
Het Nikon-team uit Valkenswaard.
V.I.n.r. Theo v. Gasteren, Bob Potton, Han Gootzen en mana
ger Frits Bergman, eigenaar van de foto.
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DE QOU000LE RPKK[R5

‘

Hierbij verklaart ondergetekende lid
te warden van de suppar—
tersclub van t,t.v. Nikon n.l.
De goudgele rakkers “
N aam van hat gezin;
Straat;
Plaatsnaam
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Tel efconnr;
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Hat inschrijfgeld bedraagt
f 25,—— C mci. 1 gratis sweater.)
en de contributie is f 10,—— per kuartaa
l,
Hat inschrijfgeld rnoet bij inlaveren van
dit formulier aan de
bar bij cia Hear Slegers sr. warden voldaa
n, waarna hat gezin
een lidmaatsschapskaart krijgt toegezande
n.
Handtekening Nieuw LID.

..

..

...

..

...

....

.......

Hat bestuur van de supportersvereniging De
goudgele rakkers.
Joorzitter
R. Keeman, Leenderweg 33 Valkenswaard tel 04902—1
2841
Secretaris
A.v.d. Stam, Kempischebaan 104, V’waard t.04907—
15603
Penn.meester L. Schippers, Fred.Hendriks
traat 74 Aalst 04904—4721
Vice.Voorz. F.Bergman Ekkerstraat 43 Bergeij
k tel. 04975—3365
Lid bestuur. F. Slegers Lindestraat 66 Valk
enswaard tel.04902—16?37
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Nikon zet
eerste stap
TAFELTENNIS
VALKENSWAARD
Tafelten
nisciub Nikon vertrekt vanmiddag
naar Schiedam om de eerste wed
strijd in de eredivisie te spelen te
gen het team van Korenbeurs.
Potton, Gootzen en Van Gasteren
komen daar uit tegen het Schie
damse trio Hans Lingen, Jan Vlieg
en Ron van der Aa.
In Valkenswaardse kring wordt
dit tweede eredivisie-avontuur
(het eerste eindigde met degrada
tie) beschouwd als een eerste stap
naar een mogelijk Nederlands
kampioerischap.
Nikon
rekent
daar in redelijke mate op, omdat
flu Han Gootzen de ploeg versterkt
heeft en landelijk de indruk leeft
dat er geen team in Nederland
meer is dat Nikon in de weg zou
kunnen staan. De wedstrijd begint
om 18.00 uur; om 15.30 uur onder
neemt een supportersbus vanuit
bet speellokaal in Valkenswaard
de reis naar Schiedam.
-

I
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Revanche op Korenbeurs: 1-6

Sterke start Nikon
(Door Hans Wagenaars)

SCHIEDAM
Nikon/Valkenswaard is de tafeltenniscom
petitie in de erekiasse op dezelfde wijze begonnen als waar
mee enkele maanden geleden afscheid werd genomen van de
eerste divisie. In de korenbeurs van Schiedam gal de Val
kenswaardse titeipretendent zijn visitekaartje af door ,,Ko
renbeurs” met 6-1 de les te lezen.
—

TAFELTENNIS
De Brabantse ploeg had nog een
sappig appeltje te schillen met de
Schiedammers, die er ongeveer
een half jaar geleden verantwoor
delijk voor waren dat Nikon moest
degraderen naar de eerste divisie.
Hans Lingen, Jan Vlieg en Ron
van der Aa bleven in het teen nog
fonkelnieuwe eigen home van de
Valkenswaardse ploeg de baas
over Potton, Van Gasteren en de
inmiddels vertrokken Paul Bak
ker. De transfer van international
Han Gootzen naar Valkenswaard
scheelt wat dat betreft de nodige
slokken op de borrel. Kwam Bak
ker vorig jaar tekort tegen de
Schiedammers, Han Gootzen bleef
ongeslagen. De toost werd flu uit
gebracht op een Brabantse over
winning.

Bedrog
Het Valkenswaardse trio had
aanvankelijk duidelijk te kampen
met
aanpassingsmoeiijkheden.
Verwend als ze zijn met hun eigen
hal, constateerden Potton, Gootzen
en Van Gasteren onvolmaakthe
den aan de Schiedamse koren
beurs, waarvan de vloer welis

waar van voortrffelijke kwaliteit
is, maar waarvan de muren enigs
zins overhellen waarvan eenop
tisch bedrog het gevoig is.
Na zich te hebben neergelegd bij
de omstandigheden, maakte Ni
kon/Valkenswaard duidelijk, dat
het zonder meer moot worden ge
rekend tot de grote favoriten voor
de Nederlandse titel. Han Gootzen
verkeert weliswaar nog niet in
blakendse vorm (twee benauwde
overwinrnngen op Van der Aa (2220, 22-20) en Lingen (16-21, 21-18,
21-19), maar van de Limburger is
bekend, dat hij in vorm stijgt
naarmate het seizoen vergrijst.

Voorrang
Dit in tegenstelling tot zijn pro
vinciegenoot Van Gasteren, die za
terdag in Schiedam meer dan goed
voor de dag kwam, Hans Lingen
uitstekend tegenspel bood tot de
10, maar uiteindelijk toch met 2116 en 21-11 voorrang moest verle
nen en veer bet enige verliespunt
werd aangeslagen.
De Brit Bob Potton, onlangs nog
gekroond tot sterkste tafeltennis
ser van de Nederlandse competitie,
moot in staat worden geacht tot
een honderd procent score te kun
nen komen. In Schiedam gaf hij
Jan Vlieg en Ron van der Aa geen
schijn van kans en zorgde samen
met Han Gootzen veer de winst in
het beslissende dubbelspel.
De erekiasse komt volgende
week niet in actie in verband met
de Open Duitse kampioenschap
pen. Over veertien dagen treedt
Nikon op eigen tafel aan tegen
Avanti, dat uitkomt met o.m. Bettine Vriesekoop, de sportvrouw
van 1981. Het Hazerswoudse trio
had in zijn wedstrijd tegen Tempo
Team eerst een 3-2 voorsprong,
maar verloor tenslotte met 6-3.
Het team van ,,De Veluwe”, dat
gevormd wordt door de drie broers
Ron, Jaap en Henk van Spanje,
boekte een sensationale 6-0 overwinning op kampioenkandidaat ‘t
Hooge Huys uit Alkmaar, waar
mee bet Nikon een grote dienst be
wees.
De uitslagen: Gootzen-Van der
Aa 22-20, 22-20; Van Gasteren-’
Lingen 21-16, 21-11; Potton-Vlieg
2116, 21-18; Gootzen-Lingen 16-21,
?1-18, 21-19; Potton-Van der Aa
21-14, 21-19; Van Gasteren-Vlieg
21-17, 21-13; dubbeispel Gootzen/
Potton-Vlieg/Lingen 21-13, 23-21.
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Geweldig pak
slaag voor
‘t Hooge Huys
Van onze tafeltennismedewer
ker
LEIDEN, maandag
De kampioensaspiraties van ‘t
Hooge Huys kreeg op de eerste
speeldag eon opdoffer van jewel
Ste. Bij De Veluwe ging het Alk
maarse tafeltennistrio met 6-0
over do knie van do Van Spanje
broers.
Do triomf, die Do Veluwe za
terdag boekte was do trlomf van
do gedegen voorbereiding. Jeep,
Ron en Henk van Spanje trainden
do afgelopen week harder dan
ooit, te,wijl Van Slobbe en Van
Ham In mondaine ski-oorden ver
toefdon. Anne Vlieg, woensdag
nog prima op dreef tegen Fin
land, werd goacht bet verweer
van ‘t Hooge Huys to leiden,
maar do ex-Groninger was Op
merkelijk slecht bij de lee, waar
aan zijn stark bekoelde relatie met
‘t Hooge Huys wel eons debet
zou kunnen zljn.
Tempo Team piofiteerde van
deze misstap door hot Avanti
home wlnnend 3-6 to vorlatn.
Do discipelen van Gerard Bakker
zijn dit seizoen niet bepaald even
wlchtlg-te noemon. Tot flu toe
acteerde Patrick Swier beschei
den naast eon glorerende V,lesa
koop. Zaterdag pakte Swier on
geslagen uit, maar beleefde Euro
pa’s sterkste dame eon slechte
avond met eon benauwde winst
op Winnubst en verlies tegen
Hejne en Van der Helm. De thüis
ploeg was aengeslagen en Tem
po Team rondde professioneel af
naar 3-6.
Nikon heeft oveneens titelaspi
ratiesen. Na do 1-6 winst op en in
de Korenbeurs valt daar voorlo
pig nog niets op af to dingen.
Hans Lingen redde zoals gebrui
kolijk do Schiedamse eer.
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Lastig debuut
voor Kadans

I

TAFELTENNIS
-

THEO VAN GASTEREN
...Brabantse titel...

Van Gasteren
verrast met
prolongeren
Brabantse tile!
TAFELTENNIS
(Van onze sportredactie)
Theo
ROOSENDAAL
van Gasteren is gisteren in
Roosendaal voor de tweede
maal
achtereenvolgende
Brabants kamploen tafelten
nis geworden. In de finale
van de titelkiasse, de S-i,
versloeg Van Gasteren zijn
international
clubgenoot,
Han Gootzen, in twee sets:
21-16, 22-20.
Van Gasteren, die zaterdag
in de competitiewedstrijd te
gen ,,Korenbeurs” al had
aangetoond in goede vorm te
verkeren, verraste daarmee
vriend en vij and, want nie
mand had verwacht dat hij
zijn teamgenoot voor zou.
kunnen blijven. Na regeln-ia
tige winst in de eerste game
(21-16), overbrugde Van Gas
teren in de tweecle game een
20-15 achterstand om tenslot
te met 22-20 winst te finis
hen.
Han Gootzen nam in de
A-klasse, waarvoor slechts
drie inschrijvingen binnen
waren gekomen, revanche
voor zijn verlies. Van Gaste
ren werd hier tweede en Jo
Handgraaf, ook Nikon/Val
kenswaard, mocht zijn derde
plaats eervol noemen omdat
hij Gootzen tot drie games
dwong. De finale van het he
rendubbel werd gewonnen
door het Nikon-duo Ad van
Herel!Theo van Gasteren,
dat het TCS-span Paul Kill
Peter van der Horst in twee
games klopte.
—
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TAFELTENNIS
EINDHOVEN Dc regionale ta
feltennisciubs in de landelijke
competitie zijn de tweede heift erg
sterk van wal gestoken. Het meest
sprekende resultaten werden ge
boekt door Nikon 2 en Kadans 1,
maar ook de zege van PSV/Cath
rien 1 op Sjaardema mocht er zijn.
Nikon 1 kwam niet in actie.
De reserves van Nikon! Valkens
waard gaven zaterdag hun visite
kaartje af door titelkandidaat
NOAD 2 uit Schiedam snel uit hun
verlossen.
te
kampioensdroom
Grote man bij Nikon was Theo
Kole die twee keer won. Ad van
Herel won éên keer en Jo Hand
graaf bleef ongeslagen.
Bepaald een plezierige verassing
was ook de overwinning die het in.
de vijfde divsie debuterende Ka-.
dans boekte op het geroutineerde
trio van Never Despair uit Den
Bosch. Jan Suiskens moest alleen
veteraan Frans Willems voor laten
gaan, maar hij kreeg van zijn
teamgenoten Lauran van Lieshout
(2x) en Cor van Empel voldoende
steun om met 6-4 winst over de
streep te gaan.
PSV/Cathrien ging stork van
start door de wedstrijd tegen de
uit Oegstgeest afkomstige ploeg
van Sjaardema met 9—1 te winnen.
De reserves van PSV!Cathrien
daarentegen startten slecht en
verloren de uitwedstrijd tegen
Kluis uit Geleen met 7—3.
Het damesteam, dat uitkomt in
de tweede divisie, moest in de
thuiswedstrijd tegen titelkandi
daat Shot met 4—6 de eer laten aan
de Wageningense dames. Annema
ne Chambon bezorgde de thuis
club twee setpunten. Zij verloor in
drie games van de tot de nationale
Dike
behorende
damesselectie
Keen. Karin Chambon won één
partij en Mieke van Eijden bleef
zonder winst.
-
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De eredivisie
EINDHOVEN
tafeltennis, die vorige week aan de
tweede competitie begon, komt de
ze week niet in actie in verband
met de Open Duitse kampioen
schappen. Dc rest van de landelij
ke kiassen gaat dit weekeinde van
start.
De hoogste regionale vertegen
woordiger nu Nikon 1 niet achter
de tafel verschijnt, is het reserveteam van de Valkenswaardse club.
In de 3e divisie C ontvangt het om
14.30 uur de reserves van NOAD
uit Schiedam. Een kiasse lager, in
de vierde kiasse E is PSV/Cath
rien 1 gastheer van Sjaardema uit
Oegstgeest (aanvang 16.30 uur).
In de vijfde divisie E krijgt de
butant Kadans 1 uit Best meteen
een tegenstander van kaliber. Het
valt te betwijfelen, dat de Beste
naren, zelfs met Jan Suiskens, veel
hebben in te brengen bij het ge
routineerde. Bossche triO (aanvang
wedstrijd 16.00 uur, sporthal Naes
tenbest). De reserves van PSV/
Cathrien gaan op bezoek bij Kluis
2 in Geleen.

Europese top
opnieuw naar
Valkenswaard
(Van onze sportredactie)
Dc vier
VALKENSWAARD
kamp tussen de Joegoslaaf Dragu
tin Surbek, de Zweed Stellan
Bengtsson en de Engelsen Des
mond Douglas en Bob Potton, vo
rig jaar mel gespeeld In de toen
pas voltooide Nikon-hal, Is In de
tafeltennjswereld dermate goed
aangeslagen, dat het spectakel in
de maand juni een vervoig krIjgt.
Dc contracten met de gegadig
den zijn nog niet helemaal rond,
maar bij Nikon! Valkenswaard
heeft men inmiddels toezeggingen
van de vier deelnemers van vorig
jaar (Surbek, Bengtsson, Douglas
en (uiteraard) Potton) en zijn be
sprekingen met de Tsjech Milan
Orlowski (verliezend finalist van
de Open Nederlandse kampioen
schappen), de Zweedse coming
man Carisson en de Pool Andrezj
Grubba, de gemengddubbel part
ner van Bettine Vriesekoop, in een
ver gevorderd stadiun-i.
00k de Franse grootmeesters
Jacques Secrétin en zijn demon
stratie-assjstent Vincent Purkart
ahebben gezegd van de partij te
zullen zijn en hun inmiddels we
reldwijd bekende trucendoos to
zullen opengooiea Seerétin en
Purkart nemen ook deel aan het
toernooj waaraan in totaal twaalf
Europese topspelers moeten deel
nemen. Het evenement gaat vol
gens de planning drie dagen dureri
en na veel verschuivingen staan 3,
4 en 5 juni als streefdata geno
teerd.waarschjjnijjk naar Va}.
kenswaarrj om hun plesante de
monstratje te geven.

=

w

-

Wa

I

Wi

LI
:J

