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Gelegenheidscoack Frits Bert
man kreeg van de scheidsrecht
een waarschuwing omdat h
zijn spelers vanaf de kant
cioecl viiide heaelezclen.

Zuid-1’èder1andse beker’
derde maal voor Nikon
In het tafeltenniscentrum Eind
oven zijn afgelopen zondag de
edstrijden om de Zuidnederland
beker gespeeld. Het Valkens
Nikon begon tegen het
ordlirnburgse Red Stars Venray
in een te koude zaal was het
moeilijk voor Wim Wegman
Boute. Maar bij onnodig
es van Wim Wegman bleef
us 3—1 winst waardoor plaat-.
voor de kruisfinales zeker

Le

kruisfinales trof Nikon het
de winnaar van do
poule. Nu was Nikon ge
j de les en won gedecideerd
-0 in no time. In de andere
nale had Shot ook goon

moeite met Sibbe uit Zuid-Lim
burg. De finale werd Nikon Shot
De
Wageningers
Wageningen.
stelden Hans de Boer voor Edo
Wiggers op in de enkels, want Edo
had geen kans tegen Wim Weg
man in de poule gehad.
De eerste partij was Wim Weg
man tegen Hans de Boer. Wim
was zeer goed geconcentreerd en
door zijn gelegenheidscoach Frits
Bergman good geinstrueerd. Hij
liet zien dat hij niet voor niets een
hoog percentage in de competitie
heeft. In 2 games was het pleit be
slecht en was het 1—0 voor Nikon.
Hierna moest Frank Boute tegen
Erwin Angenent. Hij werd goed
begeleid vanaf de kant (waarvoor
—
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Frits trouwens een waarschuwing
van de scheidsrechter ontving) en
met een enorme inzet versloeg
Frank de speler van Shot in 2 ga
mes. In het dubbeispel werd goed
begonnen tegen het koppel Ange
nent-Wiggers. In de derde beslis
sende game werd nog wel een ach
terstand van 19—16 omgezet in een
20-. 19 voorsprong. Verder kwamen
Wim en Frank jammer genoeg
niet 20—22 en 2—1 dus. Nu kwam
Wim tegen Angenerit en ook Wim
zette Angenent op het verkeerde
spoor. De Zuidnederlandse beker
was binnen voor de derde keer in
successie en hij blijft dus nu voor
goed in Nikon-bezit.

KEMPENER KOERIER
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WOensdag 24 oktober
1984

Nikon in de tweede ronde Europacup
tegen Kickers Stuttgart
Nikon uit Valkenswaard speelt woens
dag 31 oktober 1984 de 2e ronde Euro
pacup tegen het Westduitse Kickers
Stuttgart in het eigen home te Valkens
waard, doordat de Duiters op zaterdag
27 oktdber geen mogelijkheid zagen dit
thuis te spelen en zij dan bereid waren
naar Valkenswaard te komen. Nikon
komt uit in de sterkste opstelling met
John Hilton, Remo de Prophetis en
Wim Wegman. De Stuttgarters hebben
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24 oktober 1984

Potton stelt

beslissing uit

in hun gelederen de ex-Nederlands
teamspeler Herman Hopman, eens het
grootste talent van Nederland en inmid
dels getrouwd in Duitsiand en zich ook
aldaar gevestigd. Stuttgart bereikte de
2e ronde door een overwinning met 5-3
over Heusseuz in Belgie, waarbij Her
man Hopman 3 x zegevierde, dus Nikon
is gewaarschuwd voor hem. De wed
strijd begint om 19.30 uur in de Hutak
ker te Valkenswaard.

(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
Bob Potton heeft gistermorgen van de
Westduitse sportmakelaar Ana
gret Stephin groen licht gekregen
voor een transfer naar de Sici
liaanse club Ragusa. Dc Engelse
tafeltennisser, voorlopig nog in
cen juridisch gevecht gewikkeld
met zijn voormalige werkgever
Nlkon/Valkenswaard, heeft echter
bedenktijd gevraagd tot 1 novem
ber.
De bijna 23-jarige speler hoopt
op die datum dccl uit te maken
van het Nederlands team dat dan
deelneemt ann een toernooi in Ve
netie 1k houd best van avontuur,
maar ik wil er eerst toch nog goed
over nadenken. 1k hoop nog steeds
op een aanbieding variult Neder
land. Hier kan ik een maatschap
pelijke carriére opbouwen. Komt
die aanbieding niet, dan is de kans
groot dat ik naar Italië ga. Niet
voor het geld, maar gewoon omdat
ik aan de slag wit 1k doe al bijna
vier maanden niets moor. 1k word
het beu”, aldus Potton die een
baan voor halve dagen heeft in
Tilburg.
-

Maandag 29 oktober 1984

Zuidnederlandse
beker voor Nikon
(Van onze sportredactie)
EINDHOVEN Nikon/Valkens
waard Is gistermiddag in het ta
feltennlscentrum Elndhoven win
naar geworden van de Zuidneder
landse tafeltennisbeker. In de fi
nale versloeg het niet in zijn
sterkste formatie spelende Nikon
het Wageningse Shot met 3-1.
Het Valkenswaardse koppel
Wim Wegman/Frank Boute was
in de halve finale met 3-0 veel
sterker geweest dat OTTC uit Oss.
In de emdstrijd moest het Val
kenswaardse koppel alleen buigen
in het dubbeispel. Wegman won
zljn enkelspelen van Edwin Ange
nent en Hans de Boer, Frank Bou
te alleen van Angenent en hoefde
niet in actie te komen tegen De
Boer.
-

Aanbiedingen

Twijfels
Zelfs zonder zijn buitenlanders
John Hilton en Rémo de Prophetis,
en met manager Frits Bergman
als coach aan de kant, is Nikon/
Valkenswaard nauwelijks in ge
vaar geweest. Nikon had de Brit
Hilton en de Belgische kampioen
De Prophetis vrijaf gegeven om
dat men in het Valkenswaardse
kamp ernstige twijiels heeft over
de waarde van het zuidelijke be
kergebeuren. Manager Bergman:
,,Voor ons is het nog minder be
langrijk dan de Brabantse beker
finale. Daarin kun je tenminste
nog een plaats verdienen in het
Nederlandse bekertoernooi. De
Zuidelijke bekerstrijd is niet meer
dan een toernooit)e waarin we
tpch geen tegenstand van beteke
nis hebben.”
Frappant genoeg verloor het
Zeeuws/Tilburgse duo Wegman/
Boute in de voorronden met 3-1
van Shot, maar hoefde in de halve
en hele finale slechts twee tegen-.
games te incasseren. Alleen het
dubbeispel, tegen Shots koppel
Angenent/Wiggers, gmg met 22-20
in de derde game verloren.

Nikon stopt
sponsoring
(Van onze verslaggever)
VALKENSWAARD
Ta
feltennisvereniglng Nikon!
Valkenswaard houdt zeer
waarschijnlijk eind dit sel
zoen op te bestaan. Dc club
lelding verwacht eind de
cember de formele bevesti
ging van dat feit, dat door
sponsor Ed Brouwer al mon
deling Is medegedeeld.
Voor manager Frits Berg
man is een stopzetting van
die aktiviteiten goon ramp.
Hij verklaart: ,,We hebben
altijd goede co-sponsors ge
had en dit jaar hebben de
zaak al voor vijftig procent
teruggedraaid. Om vast te
kunnen wennen. Otis team is
flu door elke Nederlandse
club te betalen mits deze be
schikt over een eigen zaal en
bar.” Het is nog niet bekend
onder welke naam de Val
kenswaardse club verder zal
gaan. ,,Maar in ieder geval
wel op dezelfde manier”, al
dus Bergman.

Potton is het afgelopen weekein
de tijdens het open NK in Rotter
dam benaderd door de Zeeuwse
eerste
divisieclub
Middelburg
Zuid. De Brit wees dat aanbod
echter van de hand. ,,Ik ga goon
dollars meebrengen; tafeltennis is
mijn boterham. Bovendien is de
eerste divisie niet interessant”,
licht de Brit toe. Om dezelfde re
denen ging Potton ook niet in op
het aanbod van een Duitse club
die in de derde Bundesliga uit
komt. ,,Dat niveau is misschien
wel net zo hoog als in de Neder
landse eredivisie, maar toch, Ne
derland blijft mijn voorkeur hou
den.”
Indien er goon aanbieding komt
van een Nederlandse club en Pottons indrukken van Sicilië hem to
genvallen, keert de Engeisman te
rug naar zijn vaderland, Groot
Brittannië. ,,Als dit niks wordt
stop ik ermee en ga ik mijn studie
(bedrijfseconomie red.) afmaken”,
aldus Potton. ,,Maar het is wej
mijn aflerlaatste keus.

—

HET NIEUWSBLAt

Valkenswaard
verder
(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
Ondanks
een slechte start, die resulteerde in
een achterstand van 1-3, heeft de
tafeltennisploeg
Valkens
van
waard de derde ronde bereikt van
het toernooi om de Euräpa Cup 2
ten koste van de Westduitse verte
genwoordiger Kickers Stuttgart:
5-3. Grote man in het Brabantse
team was de Brit John Hilton, die
de drie Westduitse opponenten
vrij eenvoudig de baas bleef.
-

E-o.

Woensdag 31 oktober 1984

.

1

‘

:

Vanavond tweede ronde EC ]J

Nikon-vree st
Stuttgart niet

I

-

Niets voorstellend

Tafeltennis
(Van onze sportredactie)

Na
VALKENSWAARD
de uitschakeling het afgelo
pen weekeinde van lands
karnpioen De Veluwe door
het Westduitse TTC Jülich in
het Europa Cup 1-gebeuren
(-5), heeft Nikon/Valkens
waard vanavond de kans om
het Nederlandse mannenta
fe1tennis in de diverse Euro
pese bekercompetities in ere
te houden.
Het drie nationaliteiten-team
—

van coach Bert Schoofs ontmoet op

eigen tafel het Westduitse Stutt
garter Kickers, een treffen dat
oorspronkelijk was vastgesteld
voor jongstleden zaterdag in
Stuttgart, maar dat vanwege corn
petitieverplichtingen van de Duit
sers naar Valkenswaard is ver
1aatst en om 19.30 uur begint.
De vlce-landskampioen uit Val
kenswaard is geenszins onder de
indruk geraakt van de lotingsuit
slag en gaat het duel met onge
breideld optimisme aan. ,,Het eni
ge waar we angst voor hebben is
dat we het misschien te licht op
vatten”, zegt manager Frits Berg
man van Nikon. ,,Het zou een ster
ke ploeg kunnen zijn, maar als ik
zie dat Herman Hopman (van Ne
derlandse afkomst red.) de sterk
ste speler is, dan denk ik dat
Stuttgart geen zware tegenstander
is.”

Bergmans positivisme stoelt op
de uitslag van de eerste wedstrijd.
van Stuttgarter Kickers. Het team
van oud-NMB/VDO-speler Hopman won daarm met 5-3 van het
Belgische Donald Heuseux, een
clubje dat volgens de Valkens
waardse Belg Rémo de Prophetis
mets voorstelt. Hopman bleef in
die partij ongeslagen, zijn teamge
noten moesten het hoofd zeus een
keer buigen.
Ondanks de kennelijk erg
rooskleurige vooruitzichten treedt
Nikon/Valkenswaard vanavond in
zijn zwaarste opstelling aan. De
Prophetis en Wim Wegman trainden gistermiddag samen en ver
sehenen gisteravond onder leiding
van trainer/coach Bert Schoofs
onieuw achter de tafeL Gister
avond voegde ook de Engeisman
Jàhn Hilton zich bij het team. De
Westduitse tegenstanders arrive
rën vandaag tussen 12.00 en 15.00
uür in Valkenswaard waar zij
vnmiddag nog een training af
werken.
Overigens zijn er opnieuw pro

blemen gerezen tussen de Belgi
sche bondscoach Milan Stencel en
de voor Valkenswaard spelende
Rémo de Prophetis. De Belgische
kampioen is door de voortnalige
opgeroepen
NTTB-bondscoach
voor de mterland tegen Spanje,
maar op dezelfde dag (zaterdag 10
november) moet Vaikenswaard ‘s

De ploeg van
kers zoats die zzch vandaag
meldt in Valkenswaard. V.l.n.r.
Guntlwf Heidebreck (manager),
—Roland Rabel, Hennan-Hopmart,
tJli Dochterman, Gerhard Seil,
Wolfgang Loss Gerd Thieleke
en Rainer Boning.

middags op (competitie)bezoek bij
Scylla in Leiden. ,,De vorige keer
(bij België-Luxemburg red.) zijn
al mijn inspanningen zonder re
sultaat gebleven. 1k heb flu wel,
wat anders to doen dan de weg
vrijmaken voôr Stencel. Hij moot
zelf maar bellen met de NTTB en
Scylla. Wij zijn bereid om op wel
ke dag dan ook te spelen, maar als
Scylla niet bereid is die wedstrijd
te verzetten speelt De Prophetis
met ons. Zo staat het in zijn con
tract”, aldus een vastberaden
Bergman.

Dinsdag 6 november 1984

Nikon tegen Zagreb
DEN HAAG (ANP) — In de der
de ronde van het tafeltennistoer
nool om Europa Cup II komen de
heron van Nikon Valkenswaard
ult tegen Vjesnlk Zagreb nit Joe
goslavië. De dames van Avanti
ontmoeten Boedapest. De Neder
landse teams spelen een thuiswed
strijd.
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Nikon! Valkenswaard naar derde ronde EC II

—

John Hilton bleef gisteren ongeslagen.
manier weliswaar volledig in voor
zijn Duitse vereniging, maar
meidde zich na afloop aan als lid
van Nikon/Valkensaard. Daarmee
is Hopman, in Oranje-shirt dccl
nemend aan de WK’s van 1973 en
1975 en aan het EK van 1976 waar
op hij de Zweed Steilan Bengtsson
onder de duim hield, gerechtigd
om in april dccl te nemen aan de
Nederlandse
kampioenschappen
en inzetbaar tijdens bekerwed
strijden.

Roken
Bovendien maakte het ‘Neder
landse’ tafeltennis op de ‘vluchte
ling’ bepaald geen goede indruk.
,,Met de vochtigheid en de warmte
hier is het erg moeilijk spelen. En
ook de ballen zijn harder dan in

“

Niet alleen de verloren zoon uit
Amsterdam ondervond hinder van
de vochtige warmte in de Nikon-.
hal. Ook Wim wegman, de Zeeuw
die na een sterk competitiebegin
wat is teruggevallen, klaagde er
over. ,,Ik had ademhalingsproble
men”, verklaarde Wegman na zijn
verliespartij tegen Hopman. Een
nederlaag waarmee in het Val
kenswaardse kamp geen rekening
was gehouden en die er mede voor
zorgde dat de thuisploeg na vier
partijen tegen een 1-3 achterstand

Duitsland. 1k heb me er totaal op
nieuw op moeten instellen. Maar
als ik een paar keer train zou ik
hier nog vlot meekunnen. Die Van
Spanjes die sla ik eraf, dat weet ik
zeker. Meet je mij zien: ik werk de
hele dag (bij IBM), train hooguit
twee keer in de week en rook
daarbij een pakje sigaretten per
dag. Nec, veel is er bier in Neder
land niet veranderd.”
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De uitslagen: Weman-Dochtermanri 21-19,
16-21, 19-21; De Prophetis-Hopman 21-16,
20-22, 21-23; Hilton-Seil 21-8, 21-12; Weg
nian-Hopman 21-16, 16-21, 16-21; Hilton
Dochtermann 21-13, 18-21, 21-15; De Prop
hetis-Seil 21-17, 21-15; Hilton-Hopman 21-11,
21-17; Wegman-Seil 21-17, 21-18.

zijn noppenrubber geen goede
smashes kon uitvoeren. Mr. Rub
ber deed in de rust tussen het
tweede en derde bedrijf zijn naam
echter eer aan, trok het genopte
rubber van bet bat en verving dat
vliegensvlug door een glad, aan
vallend rubber. Ondanks dat Hil
ton zijn tegenstander op de hoogte
bracht van de verandering, had
deze geen verweer tegen het aan
vallende spel van de Brit: 21-15.
Met de daarop volgende winst
van de Belgische kampioen op
Stuttgarts zwakste speler Gerhard
Seil, waren de partijen weer in
evenwicht. Het duel tussen de
twee ongeslagen spelers Hilton en
Hopman liep af met een eclatant
succes veer de Engelsman en Weg
man pikte zijn graantje mee door
Seil in twee games de weg te ver
sperren. Zondag vindt de loting
plaats veer de volgende ronde.

Breekpunt in de wedstrijd was
de partij tussen de verdedigers
Hilton en Dochtermann. De eerste
game ging vrij gemakkelijk naar
Hilton, de tweede verrassend naar
de Westduitser omdat Hilton met

Rubbertruc

aan keek. Coach Schoofs maakte
zich weinig zorgen.bij die tussen
stand: ,,Ik bleef er toch vertrou
wen in houden. Dc verliespartij
van Wim was een tegenvaller,
maar er werd goed gespeeld. En
met de partijen die nog komen
moesten voor de boeg, zag ik het
echt niet somber in.”

Hilton no g ‘Mr. Rubber’
(Door Hans Wagenaars)
VALKENSWAARD
John 1111ton mag in de Nederlandse compe.
title en op internatlonaal hoog
aangeschreven toernoolen als de
open Nederlandse kampioenschap
pen dan wel regelmatig steken la
ten vallen, de Europese kamploen
van Bern maakt zijn naam als
‘Mr. Rubber’ in de strljd om de
Europacup II tot dusverre volledig
waar. Gisteravond, in een mara
thonzltting van bijna 344 uur, bleef
de Engeisman ongeslagen tegen
het zich taai verzettende Stuttgar
ter Kickers, en vooral dankzi.j zijn
hattrlck bereikte Nikon/Valkens
waard de Iaatste 18 van het toer
nool om de Nancy Evens-cup: 5-3.

Maar Hilton, de plaatsvervanger
van Bob Potton die op de tribunes
vergezeld was van zijn advokaat,
maar voor zijn plaats wel het normale entreegeld had moeten dok
ken, was gisteravond niet de enige
die de aandacht op zich gevestigd
kreeg. Dc meeste belangstelling
ging uit naar bij Stuttgart spelen
de Amsterdammer Herman Hopman, de inmiddels 30-jarige oud
Oranje-speler die acht jaar gele
den een wildvreemd Duits meisje
de weg wees in Amsterdam en
vervolgens ‘immer gerade aus’ zelf
in de Bondsrepubliek achter bleef
en zich sindsdien nog amper in
zijn vaderland liet bewonderen.
Het weerzien met een van de
kleurrijkste tafeltennissers die
Nederland ooit kende, was er een
met wellicht verregaande gevol
gen. Hopman zette zich gister
avond op zijn eigen, stampende
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Zaterdag 10 november 1984

Dubbele zege
brengL Nikon
niet dichier
bij Be Veluw€

Nikon hoopt op
misstap Veluwe
I Tateltennis

(Van onze sportredactie)

In de
VALKENSWAARD
hoop dat concurrent en regerend
landskampioen De Veluwe, al ge
ruime tijd geleden omgedoopt in
De Blaeuwe Werelt, weer een
steek laat vallen bij Avanti, staat
Nlkon/Valkenswaard in de eredi
visie tafeltennis dit weekeinde
voor ecu lastige dubbel. Morgen
gaat het team van coach Bert
Schoofs op bezoek bij Scylla In
Leiden, en zonder in Brabant te
rug te keren staat zondag de uit
wedstrijd tegen Avanti in Hazers
woude op het programma.
-

I

ook Ronald Rijsdorp behoort tot
de gegadigden. Het geheime wa
pen van Avanti is voor Nikon ech
ter geen direct gevaar. ,,Op papier
is het niet ongunstiger voor ons
dan wanneer De Groot speelt”, al
dus coach Schoofs, die er wel op
hoopt dat Rijsdorp zaterdag bij Dc
Veluwe-Avanti achter de tafel
verschijnt. ,,Dat is onze enige hou
vast voor de eerste heift. We kun
nen wel lekker optimistisch zeg
gen dat de De Veluwe volgende
week thuis met 6-0 kioppen, maar
iedereen weet dat zoiets praktisch
onmogelijk is.”

(Van onze sportredactie)
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LEIDEN/HAZERSWOTJDE

Simpele zeges
van Torenslad
Van onze
tafeltennismedewerker
OEGSTGEEST, maandag
De ereklasse tafeltennis
spoedt zich voort met de re
gelmaat van een vierkant
wiel. Weken niks en dan plot
soling zoals dit keer een dub
beiprogramma.
Zaterdagavond woont b.v. in
Leiden hooguit 20 man de strijd
tussen Scylla en Nikon bij. Scylla
kwam met 4-1 achter, vocht na
de pauze terug tot 4-3, waarna
Hilton echter tegen Anne Vlieg
zijn hattrick voltoolde. Swie.
bracht via winst op de Beig De
Prophetis (zijn tweede) do span
ning weer terug, maar in de slot
partij ontsnapte Wegman met
winst op Kantbeen aan con nul
achter zijn naam.
Overige uitsiagen vrouwen: Scylla
Treffers 6-0; Torenstad-Dextro Team
6-0; Tempo Team-Torenstafj 2-6;
Dextro Team-Koningslust 4-6; Tempo

Om nog enige kans op het
herfstkampioenschap te maken,
dient Nikon in deze dubbel in
ieder geval zeif geen kleerscheu
ren op te lopen. Tegen Scylla lijkt
dat er ook niet in te zitten, alhoe
wel de Leidenaren van coach Theo
Bakker deze keer wel kunnen be
schikken over Patrick Swier. Die
onstuimige aanvaller ontbrak in
het eerste duel (6-1) en heeft de re
putatie goed uit te weg te kunnen
tegen verdedigers, zoals Nikons
John Hilton. Datzelfde geldt voor
Anne Vlieg, de broer van de
bondscoach, maar die kwam von
ge keer niet aan het duel met Hil

Tearn-Koningslust 4-6.

ton toe.

Overigens heeft Nikon van alles
geprobeerd om de wedstrijd verzet
te krijgen naar vrijdagavond om
dat Rémo de Prophetis met het
Belgisch team zou moeten spelen
voor de Eerste Divisie. Scylla wil
de echter geen medewerking ver
lenen ;vaardoor de Belgische kam
pioen de interland moet laten lo
pen in verband met contractuele
verplichtingen aan Valkenswaard.

RONALD RIJSDORP
sleuteirol...

Rijsdorp
Beduidend meer onzekerheid
orntrent de afloop gaat schuil in
het treffen zondag met Avanti. De
eerste wedstrijd in Valkenswaard
werd op het nippertje met 6-4 ge
wonnen, maar daarvoor diende
wel con 4-2 achterstand te worden
weggewerkt. Het is nog de vraag
met welk trio de Hazerswoudse
club zal aantreden. Vermoedelijk
zijn het Bettine Vniesekoop, Rob
Turk en Robert de Groot, maar

VALKENSWAARDS WEEKBLAD

—

woensdag 21 november 1984
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Tafeltennistop
in Valkenswaard
Nikon
Tafeltennisvereniging
staat deze week voor eon zeer
zware opgave. A.s. zatendag begint
om 15.00 uur in de Nikonhal in
Valkenswaard de derde ronde
Europa Cup 2 tegen het zeer sterke
Vjesnik Zagreb met de wereld
kampioen 1979 Antun Stipancic, de
jeugdkampioen
Joegoslavische
Dubravko Skoric en de nr. 20 van
Joegoslavië Roman Plese. Deze
ploeg zal waarschijnlijk to goed
zijn voor het Nikon-trio maar
John Hilton, Remo de Prophetis en
Wim Wegmanzijn op het ogenblik
in topvorm.
Vjesnik Zagreb is 5X winnaar
van de Europa Cup 1, 2X Europa
Cup 2, 12X kampioen van Joego

slavië en 6X bekerkampioen.
A.s. zondag de belangrijke thuis
wedstrijd tegen Blaue Werelt/De
Veluwe waarop Nikon 2 punten
achterstaat. Een ovenwinning met
grote cifers is noodzakelijk om de
herfsttitel naar Valkenswaard te
halen. Wim, John en Remo zuilen
hun uitenste best doen om het Paul
Haldan, Ron van Spanje en Jaap
van Spanje zo moeilijk mogelijk te
maken. De wedstrijd in de Hutak
ker te Valkenswaard begint om
13.00 uur. Het publiek kan dit
weekend genieten van de wereld
en Nederlandse top om 15.00 uur
en zondag om 13.00 uur. Dc steun
van het publiek is voor de Nikon
jongens onontbeenlijk.

Het onderlinge duel tussen Niko
Valkenswaard en De Veluwe us
de herfstkampioen van het seize
‘84-85 aanwljzen. Omdat titeihe
der en koploper Dc Veluwe in I
afgelopen dubbele weekeinde ge
fout maakte en het Valkei
waardse trio ook de maxim
score behaalde bedraagt de
stand tussen de aartsrivalen ii
immer twee punten en zal V
kenswaard over twee weken
eigen tafel moeten bewijzen I
stork het werkelijkIs.
In tegenstelling tot wat vi
wacht was, had Nikon/Valkei
waard het dit weekeinde moei]
ken tegen het Leidse Scylla i
gisteren tegen Avanti. Maar ZE
de cijfens (6-4) tegen Scylla mal
eon somberder indruk dan de f
ten. Omdat Rémo de Prophetis
voorlaatste, negende partij, r
21-19 verlies in de derde game
gen Swier afsloot, was eon tier
partij nodig. Daarin scoorde Vii
Wegman zijn enige, maar beli
ste, winstpartij. Aan Valkei
waardse zijde bleef John Hil
driemaal overeind en scoorde
Prophetis twee keen.

Verlies Hilton
Do logische rangorde lijkt er
Nikon dus aan te komen. Giste:
tegen Avanti wanen het weer
ton en De Prophetis die met t
overwinningen de belangnijlc
bijdragen leverden aan de
overwinning. Wim Wegman v
eenmaal en leverde zijn aandeeJ
eon het gewonnen dubbelspel.
Brit Hilton bleef overigens r
ongeslagen. Voor de tweede k
dit seizoen moest hij het aflegj
tegen Robert do Groot, de pe
Hazerswoudse speler die con sti
je perfcot aanvallend tafelter
liet zien.
Vreemd was overigens we!,
Avanti zaterdag niet en zoni
we! met Bettine Vriesekoop op
pnoppen kwam. Voor NikonR)
kenswaard had dat geen nadel
gevolgen. Dc Europese topspeeh
legde het af tegen het gezamen
ke Valkenswaardse gezelscl
Zaterdag, tegen Dc Veluwe, c
brak Vniesekoop op het appèl
wend haar plaats ingenomen d
Ronald Rijsdorp. Werd het voi
keen eon verrassend 5-5 gelijks
deze keen was binnen de kor
kenen de vnede (6-0) getekend
het voordee! van de landskr
pioenen.

Europa Cup
Nikon/Vajkenswaard heeft o
rigens nog geen overeenstemm
kunnen bereiken over een spool
turn voon hot Europa Cup 11-ti
fen met het Joegoslavische V:
nik Zagreb. Manager Fnits BE
man had zaterdag voongest
maar verwacht wordt dat de ,J
goslaven daar met mee akkc
zullen gaan. Vo!gend weekE
vinden namelijk ook de open.)
kampioenschap
goslavische
plaats. Woensdag 28 novembei
zatendag 1 december zijn flu
meest geschikte data.
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Donderdag 22 november 1984

Vjesnik Zagreb gereriommeerde tegenstander in 3e ronde EC-Il

—

v

land de laatste jaren voet gezet op
internationaal aansprekend ter
rein. Vooral dankzij Nikon/Val
kenswaard, dat al enkele jaren
achtereen, en gesteund door for
tuinhijke lotingen, wist door te
dringen tot de kwartfinale —een
keer zelfs halve finale— van het
Europa Cup II-toernooi. Gevreesd
moot worden dat dit jaar de eind
streep getrokken wordt bij de der
de ronde en met nog zestien teams
in competitie. De mannen van
coach Bert Schoofs steken in goede
vorm, maar moeten tegen Vjesnik
Zagreb slechts minieme kansen
worden toebedacht.
Vjesnik Zagreb, twaalf keer
kampioen van Joegoslavië en zes
voudig houder van de Joegoslavi
sche beker, treedt in Valkens
waard aan met onder anderen de
befaamde
ex-wereldkampioen
(Parijs, 1979) Antun Stipancic. De
robuuste,
inmiddels
vergrijsde
Joegoslavische vedette zal op de
groene tafel aan de Hutakker in
Valkenswaard ongetwijfeld boor
devol wraakgevoelens zitten. Von
ge week werd hij voor eigen pu
bliek in de tweede ronde van de
open Joegoslavische kampioen

‘
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Antun Stipanicic, hier in actie
tijdens het WK van 1977 in Bir
mingham, is nog altijd een ye
dette in Joegosiavië.
schappen uitgeschakeld door Henk
van Spanje, de koning in tafelten
nisblind Nederland.

Bewijs
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Maar de Joego’s hebben nog an
dere ijzers in et vuur. Ze zetten
de heersende jeugdkampioen Du
bravko Skoric en Roman Plese
(20e op de Joegoslavische ranglijst)
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in om de Valkenswaardse troeven
John Hilton, Rémo de Prophetis en
Wim Wegman de weg naar de
kwart finale te versperren. De
kans is groot dat ze daar in slagen.
Dat weet ook coach Bert Schoofs
van de verwachtingsvolle Val
kenswaardse equipe. ,, 1k zal niet
verkondigen dat we de kwartfina
le halen, maar laat me ook niet af
schrikken door iemands plaats op
een Europese- of wereldranglijst.
Stipancic, 1k heb er zeif diverse
keren tegen gespeeld, was een
kanjer maar zal achter de tafel
moeten bewijzen dat hij dat nog
steeds is.”
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Zondag, aanvarig 13.00 uur, dus
het duel dat beslist over de Neder
landse herfsttitel. De Veluwe
koestert twee punten voorsprong
op Nikon/Valkenswaard dat met
minimaal 6-1 rnoet winnen en dan
nog slechts langszij komt en een
extra wedstrijd afdwingt. De eer
ste wedtrijd werd met 6-1 door de
Apeldoorners gewonnen, maar dat
was in een periode dat zowel John
Hilton als Rémo de Prophetis met
aanpassingsproblemen
kampten.
Misschien dat daaruit enige hoop
geput kan worden. Bovendien be
wezen Han Gootzen en Bob Potton
zondag nog dat de broers Ron en
Jaap van Spanje en de Roemeen
Paul Haldan, de nummer één van
de Nederlandse ranglijst, niet on
overwinnelijk zijn.

Niet onoverwinnelijk

Het treffen met de Joegoslavi
sche topformatie krijgt de hoogste
prioriteit. Ook al wordt Valkens
waard een dag later vereerd met
een bezoek van landskampioen De
Veluwe, de erfvijand dus. ,,Die
herfsttitel gaat naar Apeldoorn”,
is Schoofs’ overtuiging. ,, We die
nen met 6-0 te winnen en dat zie
ik ons niet doen. Zondag is het niet
meer dan een verplicht num
mertje. We storten ons met alle
macht op de eerste wedstrijd. Za
greb is een erg zware tegenstander
maar we moeten afwachten of het
te gerenommeerd is. Ons team is
tot goode hoogte gestegen, Stipan
dc heeft z’n beste jaren gehad. Het
belooft spektakel en al is venlies
het meest logisch, als we maar
kwalitatief good tafeltennis bie
den. Dat mag je ook niet weggooi
en, dat geeft ook voldoening.”

Nikon zet alles op één kaart
(Door Hans Wagenaars)

¶
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VALKENSWAARD
Hoe het Nederlandse tafeltennis zich
verhoudt ten opzichte van het Joegoslavische is vorige week
weer pijnlijk aangetoond. De Oranje-klanten van interimcoach Jan Vlieg kregen in Cernica met 7-0 op de broek van
een Joegoslavisch team dat het qua reputatie en kracht in de
verste verte nog niet haalt bij vroegere afvaardigingen. Aan
NikonlValkenswaard de eer om Nederland als tafeltennisna
tie-met-goede-wil een stukje good-will te bezorgen in dat
deel van Oost-Europa. Met Vjesnik Zagreb zaterdagmiddag
15.00 uur op bezoek in Valkenswaard lijkt daarvoor echter
een wonder nodig.
Net is kristalhelder dat de atstand tussen de staart en de kop
van de Europese elite hemelsbreed
is. De Joegoslaven, die voor het
Europese Superliga-duel zelfs een
beroep deden op hun enige we
reldranglijstspeler Dragutin Sur
bek (17e), maar behalve op de ‘tij
ger van Zagreb’ ook konden ver
trouwen op Europees ranglijstspe
ler Bela Mészâros (27e) en Branka
Batinic, de latere winnaar van de
open Joegoslavische titel, boekten
op het Oranje-team hun eerste
overwinning. Nederland mag zelfs
blij zijn dat de balans in even
wicht is (0 punten uit 3 wedstrij
den) en niet negatief doorslaat (-2
punten) omdat de Europese Tafel
tennisunie (ETTU) afzag van een
in het vooruitzicht gestelde straf
wegens het spelen met verkeerde
ballen in het eerste Europese tref
fen tegen West-Duitsland in Beerlen.

Aansprekend

j,

Kan het nationale team een ver
lenging van het verblijf in de
Europese topliga wel ult zijn hoofd
zetten, op clubniveau heeft Neder
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Verrassende zege op Vjesnik Zagreb

was de mening die Hilton daar te
genover zette.

Vergapen

,,Ik heb al anderhalve week op
bed gelegen. Gisteren heb ik weer
voor het eerst gespeeld. 1k denk

Pfeiffer

w
aan
man en
Stipancic. Zonder r
?, maar
met een surplus aan techniek en
venijn zette de oude meester zijn
jonge opponent weg. Wegman trok
al na enkele baiwisselingen wit
weg, laste enkele handdoekpauzes
in, maar was desondanks niet bij
de les.

.r,
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dat ik de ziekte van Pfeiffer heb
maar de dokter kon niets vinden”,
verklaarde de Zeeuw zijn opval
lend zwakke optreden. ,,Ik slaap
elke nacht dik twaalf uur, maar
ben na een uur alweer bekaf. Ge
woon oververmoeid.” Deze week
worden bloedproeven genomen.
Mocht daaruit blijken dat Weg

Anton Stipancic verloor op het
beslissende moment van John
Hilton.

Mein wonder Nikon
(Door Hans Wagenaars)
—

VALKENSWAARD
Met John
Hilton, met drie overwinningen de
man van de wedstrljd, op de
chouders, Rémo de Prophetis
(tweemaal winst) als tweede bilk
vanger en de zieke Wim Wegman
besehelden op de aehtergrond gaL
het Valkenswaardse tafeltennis
publiek zaterdag ulting aan zl.jn
vreugde.
Nikon!Valkenswaard
had het hem gelapt. Het sterker
geachte Vjesnik Zagreb werd met
5-3 teruggewezen en de natlonall
teiten-smeltkroes
uit
Brabant
plaatste zich opnieuw voor de
kwartflnale van de Europa Cup II.
Een grote verrassing, voor zowel
de thuisploeg als de bezoekers. De
Joegoslaven stonden er na bijna
drie uur spel beteuterd bij, lieten
zich het Hollandse pilsje best sma
ken, maar konden geen lachje op
hun gezichten toveren. Zeker ster
speler Anton Stipancic niet. De
crack van weleer leek zijn drie op
ponenten zonder enige vorm van
inspanning aan de kant te gaan
zetten maar verslikte zich in de
sleutelpartij in John Hilton, de
Engelse materiaalspeler aan Val
kenswaardse kant, die de kettin
grokende ex-wereldkampioen in
het herendubbel met opvallend ge
mak (21-5, 21-15) aan de kant zette.
,,Ik voelde me met lekker, ben ver
kouden”, verklaarde de vreselijk
introverte, hoestende en kuchende
Stipancic met behuip van een tolk.
,,Geen mentaliteit, geen spirit”,
Dat het een ‘close finish’ zou
worden was snel duideliik. Al in
de eerste partij bleek dat Roman
Plese, de nummer 20 van Joegosla
vie lang niet zo sterk was als van
een Joegoslavische ranglijstspeler
verondersteld mag worden en dat
Rémo de Prophetis vastbesloten
was zijn prestatiecurve verder te
laten stijgen. Vervolgens vergaap
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man inderdaad de ziekte van
Pfeiffer onder de leden heeft dan
is hij de eerste weken niet inzet
baar en zal Nikon voor de kwart
finalewedstrijd een beroep moeten
doen op een andere speler. Wie dat
wordt was nog niet bekend. ,,Is het
de ziekte van Pfeiffer niet, dan
neem ik toch een week of drie
rust. Een hele dagtaak, drie uur
per dag trainen, een vriendin, het
is allemaal teveel”, aldus de
PTT’er uit Middelburg.

Geen fiducie

Tegenover die tegenslag stond
echter de grote vorm van Hilton.
De Engeisman gaf zijn visite—
kaartje af tegen Skoric, de Joego
slavische jeugdkampioen van 1981,
en kwam ook in de rest van de
wedstrijd niet in gevaar. Daardoor
werden twee verklaarbare mis
stappen van Wegman en het ver
lies van De Prophétis op Stipancic
gevolgd door overwinningen. Ni
kon kwam niet één keer achter,
moest wel driemaal een gelijke
stand toestaan, maar liep defini
tief van zijn tegenstander weg
toen de 37-jarige Hilton de twee
jaar jongere Stipancic in no-time
van de tafel sloeg.
,,Daardoor is er hier een klein
wondertje gebeurd”. meidde coach
Schoofs opgewekt. ,,Eigenhijk had
ik daar eerst geen fiducie in. Sti
pancic heeft altijd goed tegen ver
dedigers kunnen spelen en had
ook nooit last van materiaalspe
lers. Hij heeft altijd zo gespeeld
als vandaag: hij kan er wereld
kampioen mee worden, maar ook
worden uitgeschakeld door een re
gionale kampioen.”

De nederlaag van Stipancic,
sinds zi)n wereldtitel (met Surbek)
in Pyongyang (1979) snel ouder ge
worden, was ook volgens de Joe
goslaven de genadestoot. ,,Verlies
is voor ieder mens moeiijk te dra
gen. Maar we hadden gedacht met
5-4 te winnen of te verliezen, dus
vind ik 5-3 helemaai erg. 1k werd
onaangenaam verrast door het
verlies van Anton”, verklaarde de
Joegoslavische coach. Het onder
werp van gesprek stond slechts
wazig voor zich uit te kijken en
had ook geen zin om te praten.

,,Wat geweest is is met moor inte
ressant. Hilton was gewoon beter”.
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HERFSTKAMPIOEN DE VELUWE TEGEN SCYLLA NIET VERDER DAN GELIJ

was geweest met arbitrale beslissingen.
Scylla-speler Patrick Swier: ,,Anne
heeft ruiterlijk toe gegeven, dat laij dat
ten opzichte van ons niet kon maken.
Het was een heel positieve bijeenkomst
en na afloop stonden alle koppen weer
dezelfde kant op.” Ret gevoig was, dat
vooral Vlieg uiterst gemotiveerd was.
Met alles-of-niets spel scoorde hij hider
daad een glanzende hattrick. Zelfs de tot
dan ongeslagen Paul Haldan moest er in
twee games aan geloven. Deze drie punten van Vlieg, gevoegd bij de overwin
ningen van Swier op de broers Jaap en
Ron van Spanje, verklaarden de onver
wachte remise. Opvallende afwezige in
Apeldoorn was de broer van Anne
Vlieg, Jan. De trainer/coach speelde bij
De Veluwe 2 mee om dat team voor
degradatie te behoeden.

Zondagmiddag liet De Veluwe zien,
dat het punt verlies tegen Scyfla op een
vergissing had berust. Gesteund door
een inderhaast opgetrommelde bus met
supporters, en gecoacht door Vlieg,
werd er uiterst geconcentreeerd ge
speeld en dat resulteerde us een 4-6
overwinning. Haldan bleef ongeslagen
tegen Hilton (17-21, 17-21), Wegman
(16-21, 8-21) en De Prophetis (17-21,
13-21). Ron van Spanje stond tegen
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Wegman en De Prophetis geen game af.
Hij moest alleen buigen veer Hilton.
Jaap van Spanje was de zwakke scha
kel bij De Veluwe met twee nederlagen.
Alleen m de tiende partij kwam hij
moeizaam voorbij Wegman, die zich
vandaag in bet ziekenhuis laat onder
zoeken, omdat het vermoeden bestaat
dat hij lijdt aan de ziekte van Pfeiffer. In
het dubbelspel speelde Wegman wel een
hoofdrol en dat leverde Valkenswaard
een verrassend punt op en de ontdane
verliezer Haldan een spontane huilbui.
Op bet Europese viak had Valkens
waard wel succes. Zaterdagmiddag zet
ten Hilton en De Prophetis hetJoegosla
vische Vjesnik Zagreb onverwacht op
het verkeerde been: 5-3. Vooral Hilton
had het aardig op zijn heupen. De En
gelsman bleef ongeslagen en Anton Sti
ooit de nummer twee van de
pancic
kwam zelfs niet verder dan
wereld
21-5, 21-15 verlies. Stipancic won overi
gens wel zijn andere twee partijen. Voor
Valkenswaard behaalde Remo de Prop
hetis tegen Skoric en Plese de beide
resterende punten. De Brabanders heb
ben nu de laatste acht van bet Europese
toernooi bereikt.

Europees tafeltennis -succes Valkenswaard

—

Van onze tafeltennismedewerker
De Veluwe kon
AMSTERDAM
uiteindeli.jk toch nog opgelucht adem
halen. Na het sensationele gehjk spel
tegen Scylia, zaterdag, sleepte de lands
kampioen tafeltennis de ,,herfsttitel”
zondagmiddag in de wacht. Valkens
waard, de enig overgebleven concur
rent, werd in eigen zaal met 4-6 versla
gen. In het Europa Cup 2-toernooi hadden de Brabanders wel succes, want ztj
kwalificeerden zich zaterdagmiddag
voor de kwartfinales. In datzelfde toer
nooi werd Avanti bij de vrouwen uitge
schakeld en ook Iandskampioene To
renstad werd verder spelen onmogeh.jk
gemaakt.
In de competitie was het al weken
lang een uitgemaakte zaak: De Veluwe
zou heel simpel kampioen worden. Maar
plotseling stond daar Scylla zaterdag
middag. Met de vaste chauffeur Jan Spit
nota bene als mvaller voor Frits Kante
been, die zijn werk liet prevaleren. Vrij
dagavond had het Leidse drietal een
gesprek gevoerd, waarbij Anne Vlieg als
lijdend voorwerp fungeerde. Vlieg had
tot groot ongenoegen van zijn teamge
noten in de wedstrijd tegen HH-Alk
maar voortijdig de pup aan Maarten ge
geven, omdat liii het volstrekt oneens
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TAFELTENNIS

2,50

I/i,

VA LK E NSWA ARD

DATUM:

24 NOV4

Tafelteirnistilel ha traiieu eu sensatie

Biaeuwe Wérell
met schrik vrij

-

Zaterdag was de Blaeuwe
maandag 26 november 1984
Werelt heel wat minder op
dreef geweest bij Scilla, had
men vrijdagavond in een
rond de tafel kunnen staan
voor een gesprek de rijeri
weer gesloten als gevoig
waarvan de Leidenaren onge
meen fel acteerden. Anne
‘[lieg doorbrak de impasse
wãarin hij verkeerde drie
keer met daarbij een goede
winst op Haldan. De kans op
Scillaans succes leek echter
toch nihil, want de chauffeur
van het team Jan Spit trad als
invaller op. Toch kwam er 5-5
op de borden, omdat Patrick
Swier zijn constant goede lijn
Van onze tafeltennismedewerker
twee keer doortrok. Scilla
kari door dit resultaat een
OEGSTGEEST,
•
extra degradatieduel over
De
met de schrik en
Werelt
dit
Blaeuwe
is
weekeinde
doen aan Dextro Team, dat
ulteindelijk toch met de herfsttitel vrijgekomen. Zaterdag
punt toestond.
een
zondag
TT
verspeelden de Apeldoorners volkomen onverwacht een punt
zijn de Amster
ann het plotseling oplevend Scilla, zodat daags erna bij Nikon • Overigesn hierdoor defintief
‘dammers
op zijn minst gelijk gespeeld moest worden om de najaarstitel gedegradeerd. Nikon bleef
fe veroveren. Coich Jan Vlieg bleek zijn mannen echter weer
niet geheel
weekeinde
dit
perfect hergegroepeerd te hebben en de equipe uit Valkens
handen. In de derde
met
lege
waard bleef via een 4-1 achterstand bij rust ver verwijderd van
van de Europacup II
rond
•debenodigde 64 triomf.
ontdeed men zich keurig van
Heel even kwamen de Bra
bet Joegoslavische Vjesnik
bantse ,,huurlingen” na rust
Zagreb. Grote man was John
nog terug. De Brit John Hil
Hilton met drie zeges. De
ton boekte zijn tweede winst
overige Nederlandse verte
en wonder boven wonder kon
genwoordigers in de derde
Bert Schoofs in het dubbel
Europacup-ronde waren mm
winnend coachen. Haldan
der succesvol. dextro-team
kreeg het daarop te kwaad,
was ondanks een ongeslagen
barstte in snikken uit, maar
Bettine Vriesekoop kansloos
een tikkeltje voorbarig, zo
tegen de houdster van de Eu
•bleek. Want de 20-jarige Roe
ropacup H SE Budapest.
meen tilde alsnog de Blaeuwe
Torenstad
Landskampioen
Werelt over de drempel door
startte overdonderend bij
de Belg De Prophetis te vloe
Statistika Budapest en kwam
reir
mede door een sterke winst
van Mirjam Kloppenburg op
Na 3-5 leed Ron van Spanje
zijn eerste verlies, maar
Szabo op een 2-0 voorsprong,
boekte broer Jaap daarente
maar daarna toonden de Ron
gaarse dames aan terecht de
gen aisnog op Wegman zijn
regerende ploeg in het Euro
eerste zege, waardoor de
eindstand uiteindelijk op 4-6
pacup 1-gebeuren te zijn.
kwam.

MAANDAG 26 NOVEMBER 1984

Roo

Nikon verlengt Cup-avontuur
tafeltenrils
Van een medewerker
AMSTERDAM Nikon Valken.
waard is er als enige Nederlande
tafeltennisclub in geslaagd de
derde ronde van de Europa Cup
te overleven. De Valkenswaardse
ploeg, die een dag later de natio
nale herfstitel aan de neus voor
NJ zag gaan, kiopte in een aan
trekkelijk duel Vjesnic uit Zagreb
met 5-3.
-

-

Opvallend was dat de twee 37-jarige spelers in deze wedstrijd de
boventoon voerden. Bij de Joego
slaven was dat de veel te dik ge
worden wereldkampioen in het
dubbeispel van 1979 Stipancic,
die zowel Wim Wegman als Remo
de Prophétis in twee games wist
te bedwingen. John Hilton, de
Engelse veteraan in Valkens
waardse dienst, bewees dat hij
ondanks het vorderen der leeftijd
het spelletje nog lang niet ver
leerd is. ‘Mister Rubber’, een bij
naam die hiJ verkreeg na bet be
halen van de Europese titel met
een vreemdsoortige rubber op
zijn bat, verspeelde zelf geen en
kele game. Eu de stand 3-3 in het
duel tussen de beide oudjes won
Hilton op pure snelheid van Ste
pancic met de alleszeggende c&j
fers van 21-5 en 21-15.

pest. Statisztika, sedert 1979 win.
naar van de Europa Cup blj de
landskampioenen, sehrok van de
start van de Nederlandse titel
houder. Jantien Jansma en Mir
iam Kloppenburg toonden wel
mg ontzag voor de Hongaarse
meiajes en namen een verrassen
de 2-0 voorsprong. Kloppenburg,
die vorig jaar op de l3de plaats op
de Europese ranglijst stond, is
daarop inmiddels door de vele
matige prestaties ver teruggeval
len. Winst tegen Gabrielle Szabo,
de nummer 17 van de wereld
ranglijst met 21-10 en 21-13 moet
de Zutphense weer het nodige
zelfvertrouwen geven.
Na deze ‘vergissing’ trok Statisz

De vrouwenploegen van Toren
stad en Avanti troffen in de
kwartflnales elk een gerenom
meerde tegenstander uit Boeda

MAANDAG 3 DECEMBER 1984
ALGEMEENDAGBLAD

-

Torenstad komt
met tweede team
TAFELTENNIS

-

HAARLEM
De tafelten
nissers rondden dit weekein
de de herfstcompetitie at.
Bij de dames kwam lands.
karnpioen Torenstad nit Zut.
phen zelfs met een tweede
team aanzetten blj het al ge
degradeerde Treffers ult Ho
venkarspel en won deson.
danks met 4—6.
Het herentrio van Tempo
Team nam uit de hoogste af
deling afscheid met een 6—1
nederlaag tegen Scylla dat
hierdoor op de vierde plaats
eindigde.
Nikon, de kwartfinaljst hi
de Europa Cup, had tegen ‘t
Hooge Huys geen sterke ver
vanger voor de zieke Wim
Wegman. Ondanks een onge
—

slagen John Hilton en whist
in het dubbeispel leed Nikon
een onverwachte 4—6 neder
laag tegen de Alkmaarders.
De plaatsen van de gede
gradeerde clubs worden zo
wel bij de dames als heren
ingenomen door Shot uit Wa
geningen. Het jonge dames
trio van de Gelderlanders
won dit weekeinde erg over
tuigend met 6—2 bij Middel
burg-Zuid dat nog een extra
duel voor de boeg heeft te
gen de voorlaatste uit de ere
divisie, Avanti. Ook de heren
van Avanti, zonder de dit
weekeinde bij de open FranSe kampioenschappen sterk
optredende Bettine Vriese
koop, wacht een promotie
degradatiestnjjd en wel te
gen Odion uit Gaanderen.

ka de wlnst, alle partijen in twee
games, nog royaal naar zich toe.
Emily Noord, de nationaje kam
pioen bij de kadetten, debuteerde
NJ Torenstad. Dc 14-jarige Bra
bantse werd in de competitie bui
ten de ploeg gelaten omdat men
voor haar met het transfergeld
van 1000 gulden wenste te beta
len. In Hazerswoude draaide
Avanti alleen op Bettine Vriese
koop. Dc Hazerswoudse vedette,
die voor deze gelegenheid weer
eens het mannenteam verruilde
voor dat van de vrouwen, bleef zij
het moeizaam In drie duels onge
slagen. Tegen de 15-jarige Scilla
Batorfi en Edith Urban, belde
door de vele kracbttraining

zwaar gespierd, had Vriesekoop
drie games nodig. Dat de nummer
voorlaatst uit de eredivisie zonder
haar topspeelster internationaal
mets te zoeken beeft, kwarn wel
erg duidelijk aan het licht. Zowel
Ellen Bakker als Claudia Ver
schoor was volstrekt kansloos en
had geen enkel uitzicht op zeUs
znaar het winnen van een game.
José Bakker voor dit duel gepas
seerd: ,,Ik ben eerlijk gezegd maar
wat blij dat ik met stond opge
steld. Na de overschakeling van
Ellen en mijzelf op een aanvallen
de speltype zijn we gewoon nog
lang niet op bet nlveau van onze
tegen.standsters.

VALXENSWAARDS WEFKBLAD
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Geen herfstkampioen

Nikon hij besie
achi van Europa
Zaterdagmiddag ji. speelde ta
feltennisverenigjng Nikon uit Val
kenswaard tegen het zeer sterke
Vjesnik Zagreb, dat al 5 Europacups in de prijzenkast heeft. Remo
de Prophetis begon zeer sterk te
gen de Joegoslavische 3e man Pie
se en won met 21—15 en 21—16. Dat
betekende 1—0 voor Nikon. Daarna
speelde de zieke Wim Wegman te-.
gen de ex-wereldkampjoon Antun
Stipancic, die zich niet te veel in
spande tegen Wim, maar toch op
zijn fabelachtige techniek won: 19
—21 en 17—21. Met Wim gaat het op
dit moment niet good en het is te
hopen dat hij weer snel de oude is.
Maandag ging hij naar het zieken
huis voor onderzoek. John Hilton
trok hierna alle registers open te—
gen de Joegoslavische jeugdkam
pioen Dubrovko Scoric en won
duidelijk met 21—17 en 21—12. Sti
pancic ontdeed zich van Remo de
Prophetis en bracht Vjesnik op ge
lijke hoogte via 18—21 en 15—21.
Daarna woos John Hilton met 22—
20 n 21—12 Plese terug. Hierna

verloor Wim wederom zijn partij
duidelijk en zat iedereen te wach
ten op het sleutelduel Hilton Sti
pancic. John was zo geconcen
treerd bezig dat Stipancic pas na
eeri verlies van 21—6 besefte dat
hij het verkeerd deed tegen John.
Maar ook met die wetenschap ver-.
loor hij de 2e game met 21—15. Een
4—3 was het gevolg. Daarna maak
te Remo de Prophetis het netjes af
tegen de jonge Scone: 22—20 en 21
—15. Nikon zat bij de laatste acht
van Europa.
Zondags
moest
aangetreden
worden tegen De Veluwe. Door
een misstapje van De Veluwe te
gen Scylla (5—5) was de vraag ge-.
heel open wie er met de herfsttitel
ging strijkerj. De Veluwe had het
voordeel dat Wim niet in staat
bleek om te tafeltennjssen en 3X
een zekere nul achter zijn naam
kreeg. Ook Remo de Prophetis was
de inspanningen van zaterdag nog
niet te boven en gaf geheeJ. onno
dig winstpartijen tegen Ron van
Spanje en Paul Haldan uit banden. John Hilton speelde zoals van
hem wend verwacht met zekere
overwinningen op Ron en Jaap
van Spanje en venlies tegen Paul
Halden. Het dubbel was voor Ni
kon. 4—6 dus voor De Veluwe dat
daarmee herfstkampioen was.
—
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EC tafeltennis:

Valkenswaard
speelt zich bij
laatste acht

—
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In Valkenswaard bewijst John
Hilton zijn geld waard te zijn. De
Brit, in 1980 Europees kampioen
dankzij zijn experimentele rubber,
bleef tegen Vesjnik Zagreb onge
slagen en loodste zijn onervaren
medespelers Wegman en De Prop
hetis naar de overwinning. Vooral
de zege van Hilton, tot zijn Euro
pese titel een modale textielhande
laar uit Manchester, op Anton Sti
pancic, de kopman van Vjesnik,
was van doorsiaggevend belang.
Met 21-5, 21-15 bracht hij Valkens
waard op een voorsprong van 4-3.
De Belgische kampioen in dienst
van Valkenswaard, Remo de Pr
ophetis, putte daaruit zoveel moed,
dat hij de Joegoslaaf Skolic inpak
te met 2-0 en Valkenswaard in de
kwartfinales zette.

DECEMBER 1984

Torenstad blijft
zonder verlies
Van onze tafeltennismedewerker
AMSTERDAM Valkenswaard is in
de Iaatste ronde van de tafeltenniscom
petitie onderuit gegaan tegen HH Alk
maar. Zonder Wegman leden de Bra
banders een 4.6 nederlaag. Scylla had
weinig problemen met Tf Amsterdam
(6-1). In de eredivisie van de vrouwen
kon degradant Treffers zelfs tegen de
tweede garnituur van Torenstad niet
tot winst komen: 4-6.
—

VALKENSWAARD (AN?)
Op
het Europese tafeltennisfront heeft
het herenteam van Nikon Val
kenswaard in het toernooi om de
ETTU-beker de laatste acht be
reikt. De Brabanders, die gister
middag door een 4-6 nederlaag de
herfsttitel tegen De Veluwe mis
ten, versloegen zaterdagmiddag in
Bij Valkenswaard ontbrak de zieke
eigen zaal Vjesnik Zagreb met 5-3.
Wim Wegman, die vandaag uitslag
Beide Nederlandse damesteams
krijgt van een bloedonderzoek. Invaller
sneuvelden in de kwartfmales te
Handgraaf
kwam niet tot winst tegen
gen sterke Hongaarse clubs:
HH Alkmaar, evenals de Belgische in
landskampioen Torenstad verloor
ternational Remo de Prophetis. John
zoals bericht vrijdagavond al in
Hilton scoorde een hatttrick en ook het
Boedapest van 14-voudig Europees
dubbelspel was veer Valkenswaard.
kampioen Statisztika met 5-2 en
Daar bleef het bij, waardoor de Alk
Avanti ging zaterdag in Hazers
maarders de derde plaats nog steviger in
woude voor het Europa Cup
bezit namen: 4-6. Scylla stond TT Am
2-toernooi ten onder tegen drie
sterdam slechts een partij toe: 6-1. Al
voudig bekerhouder BSE Boeda
leen Kantebeen verloor van Winnubst.
pest (3-5).
Bij de vrouwen leek Treffers eindelijk
Overigens deed zich in Hazers
een overwinning te kunnen gaan boe
woude een merkwaardig feit voor.
ken, want bij de landskampioen Toren
De sponsor van Avanti gelukte het
2
1Qf
stad ontbrak het hele eerste team. Al
in strijd met de reglementen de
• Veer de kwartfinale van het toernooi
leen Eva Takken wist daar echter van te
Hongaarse speelsters in de rode
om de Europa Cup•’II tafeltennis heeft
profiteren
reserve-shirtjes van Avanti met
met drie overwinningen.
Valkenswaard geloot tegen het Tsjechi
Veer Torenstad scoorden Hanny de Ko
reclame-opdruk te laten spelen.
sche Banik Ostrava, dat uitkomt met
ning (2), Inge Schultze (2), Cyrle On
Als tegenprestatie vergoedde de
Schenk, Misinski en Bintac.
stenk (1) en het Zutphense dubbel.
druivensuiker-fabrjkant een deel
van de reis- (trein) en verblijfkos
Daardoor kwam Torenstad toch op een
ten van het Hongaarse gezelschap.
ongeschonden totaal van twintig punEen niemendailetje in betrekking
ten terecht.
tot de tijd, dat de firmanaarn za
In de eerste divisie werden het man
terdagavond op het televisie
nen- en vrouwenteam van Shot Wage
scherm te zien was. Dit slimme za
ningen kampioen. Ze promoveren daar
kenspeiletje kan mogelijk nog een
door naar de redivisie. Zaterdag speelt
onaangenaam
vervolg
krijgen
Avanti (mannen) een promotie/degra
voor Avanti. De Hazerswoudse
datiewedstrijd tegen Odion uit Gaande
club hield bij hoog en laag vol niet
ren, terwiji bij de vrouwen eveneens
Donderdag 6 december 1984
van het doen en laten van de
Avanti zondag een dergelijk duel moet
sponsor op de hoogte te zijn ge
afwerken tegen Middelburg-Zuid.
weest. Woordvoerder Bakker van
Findstanden, eredivisie mannen: De Veluwe
de betreffende firma wist boven
10-18, Valkenswaarcl 10-13, HH Alkmaar 10-11,
dien zeker, dat er geen geld aan te
Scylla 10-8, Avanti 10-7, U Amsterdam 10-3.
pas was gekomen. Hij had de
Eredivisie vrouwen: Torenstad 10-20, ScyIla
shirtjes cadeau gedaan aan de
10-14, Komngsiust 10-14, U Amsterdam 10-8,
Avanti 10-3, Treffers 10-1.
Hongaarse speelsters, die ze als
vriendschappelijk
tegengebaar
hadden aangetrokkeri. Al die ex
cuses ten spijt, was er wel degelijk
sprake van een reglementaire
(Van onze sportredactiei
overtreding.
VALKENSWAARD — ,,Een NJ
Was de sponsor de financiële
winnaar, BSE Boedapest behaalde zonder zware tegenstander”, zo
naar verwachting de sportieve luidde de reactie van manager
buit binnen. Het trio Edit Urban Frits Bergman toen bekend werd,
(23), tiende van Europa en na Olah dat Nikon?Valkenswaard als te
en Szabo de derde van Hongarije, genstander in de kwartflnales van
Csilla Batorfi (15), derde op de het toernool om de Europese tafel
Europese juniorenlijst, en Marta tennisbeker veer bekerwlnnaars
Tihany (26), de nummer acht van bij de heren ult tegen Banik
Hongarije, was veel homogener Ostrava (Tsjecho-Slowakije) heeft
van samenstelling dan het Hazers geloot.
woudse drietal, waarin alles om
Voor de vierde achtereenvolgen
Bettine Vriesekoop draaide. De de keer een thuiswedstrijd die
nationale kampioene verzaakte vOôr of op 26 januari meet worden
haar plicht niet, won alle drie par afgewerkt. Het is afhankelijk van
WIM ‘VEGMAN
tijen, maar ondervond geen enkele het herstel van Wim Wegman of
psychisch...
steun van de jeudige Claudia Ver de wedstrijd eerder wordt ge
schoor (16) en Ellen Bakker, die speeld of niet. De Zeeuw blijkt
‘oor haar omschakeling van ver niet de ziekte van Pfeiffer onder de leden te hebben. Volgens mana
.,, iiging
op aanval international
ger Bergman zijn de klachten
teruggeworpen is.
puur van psychische aard. ,,Ik heb
hem naar huis gestuurd met de
mededeling dat hij voorlopig maar
helemaal niet aan tafeltennis meet
denken. Tegen Kerstmis meet hij
het maar weer eens zachtjes pro
beren.”
-

Nikon loot
Banik Ostrava
in EC TI-duel

Het resultant van de lotng n het toemoo
om de Europa Cup 2 is: heron, kwarttlnales:
Nikon Valkenswaard (Ned)
Banik Ostrava
Spartacus Goedapest
(TsI), TTBG (WDI)
(F-ion); Wenen (Oos)
Nice (Fra). Winnaar
Cegledi Vasutas (Hon)/TTC Esslingen (WDI)
Stockerau (Oos) Dames, halve finales;
Boedapest SE (Hon)
Zagreb (Joe); Saar
brücken (WDI)
winnaar Spartacus Boeda
pest (F-lon)/Llub{jafla (Joe).
—

—

—

—

—

—
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Bob Potton
naar Spanje
(Van onze sportredactie)
De bij
VALKENSWAARD
Nikon/Valkenswaard in onge
nade gevallen tafeltennisser
Bob Potton komt tot eind april
uit voor de Spaanse eerste divi
sieclub ,,7 tot 9” uit Barcelona.
Potton maakt volgende week
zaterdag zijn debuut voor de
Catelaanse club in het treffen
met Grenadier. De winnaar van
dat duel mag zich de Spaanse
herfstkampioen noemen.
Bob Potton dankt zijn over
stap aan ex-bondscoach Milan
Stencel, die als bondscoach van
Belgie enkele weken geleden
uitkwam tegen Spanje voor de
competitie in de Europese eer
ste divisie. In de afgelopen weken werden ook gesprekken ge
voerd met L+T/Eindhoven,
met het Vughtse JCV en met
Gerard Bakker, trainer van
Avanti, de club van Bettine
Vriesekoop. ,,JCV sprak me aan
omdat ik daar enkele jonge
spelers zou kunnen begeleiden
en omdat het dicht bij Eindho
yen ligt. Avanti omdat ik Ge
rard Bakker erg hoog aansla
als coach”. JCV werd gister
avond persoonlijk op de hoogte
gesteld van Pottons beslissing.
Wekelijks twee trainingen
volgen in Hazerswoude is voor
Potton geen haalbare kaart.
Bovendien kwam de Spaanse
club met een aantrekkelijk
aanbod.,,Een leuke onkosten

donderdag 6 december 1984

—

,,Een bij
zonder zware tegenstander”, zo
luidde de reactie van manager
Frits Bergman toen bekend werd,
dat Nikon/Valkenswaard als te
genstander in de kwartfinales van
het toernooi om de Europese tafel
tennisbeker voor bekerwinnaars
bij de heren uit tegen Banik
Ostrava (Tsjecho-Slowakije) heeft
geloot.
Voor de vierde achtereenvolgen
de keer een thuiswedstrijd die
voor of op 26 januari meet worden
afgewerkt. Het is afhankelijk van
het herstel van Wim Wegman of
de wedstrijd eerder wordt ge
speeld of niet. De Zeeuw blijkt
niet de ziekte van Pfeiffer onder
de leden te hebben. Volgens mana
ger Bergman zijn de klachten
puur van psychische aard. ,,Ik heb
hem naar huis gestuurd met de
mededeling dat hij voorlopig maar
helemaal niet aan tafeltennis meet
denken. Tegen Kerstmis meet hij
het maar weer eens zachtjes pro
beren.”
Hat resultaat van de lOting in hat toernooi
om de Europa Cup 2 is: heren, kwartflnales:

I

BOB POVfON

...actntrekkelijk bod...
vergoeding”, aldus ne Engels
man, die dit weekeinde in Gors
sel een van de favorieten is
voor de NTTB-beker. Boven
dien verwacht Potton binnen
kort uitsluitsel over een baan in
Eindhoven. ,,Voorlopig bouw ik
het tafeltennis af en krijgt
werk de voorrang”. Het vertrek
naar Spanje is geen blijvend
afscheid van Nederland. ,,Na
april wil ik terugkomen, maar
eerst wil ik even ontspannen
spelen.”.
Potton komt al ruim hail jaar
niet in competitiewedstrijden
uit. Een gerechterlijke procedu
re tegen zijn vorige vereniging
loopt nog steeds.

—

Banik Ostrava
Nikon Valkenswaard (Ned)
(Tsj); TTBG (WOl) — Spartacus Boedapest
Nice (Fra). Winnaar
(Hon); Wenen (Oos)
Cegledi Vasutas (Hon)/TTC Esehngen (WDI)
Stockerau (Oos).
—

—

—

Besprekingen over overname tafeltennisvereniging

Valkencourt wil Nikon
.

(Van een onzer verslaggevers)
HELMOND Tafeltennisver
Nikon! Valkenswaard
eniging
verandert binnenkort welllcht
van eigenaar en speellokaal.
Een bestuursdelegatie van de
vice-Iandskampioen en de di
rectie van het Valkenswaardse
tenniscentrum Valkencourt zijn
daarover In onderhandeling.
Brnnen twee weken valt een
definitief Ia of nee te verwach
ten. ,,Maar niets weerhoudt me
ervan om in Valkenswaard een
nieuw tafeltenniscentrum te
stichten” aldus Pieter Bruggen
wirth, directeur van Valken
court.
-

I

—S.

(Van onze sportredactie)

VALKENSWAARD
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Nikon loot
tegen Tsjechen

-

-

-

De besprekingen lopen al en
kele weken. Beide partijen ko
men deze week opnieuw bijeen
om de zaak te bespreken en
(mogelijk) af te ronden. Het
Valkencourt verwacht op korte
termijn de vergunning veer de
bouw van een nieuwe tennishal
en sportcentrum van 600 vier
kante meter. ,,Voor tafeltennis
is die ruimte uitstekend ge
schikt”, aldus Bruggenwirth.
,,De plannen liggen bij het be
stuur van Nikon. We zijn in on
derhandeling over de vraag hoe
we onze krachten zouden kun

nen bundelen. Als we tot een
akkoord kunnen komen leggen
we de plannen veer aan de le
denveragdering.” Die is vanaf
de laatste algemene ledenver
gadering (20 december) op de
hoogte van de besprekingen.
Pieter Brüggenwirth, behalve
directeur/eigenaar van Valken
court ook directeur van de In
casso Unie in Eindhoven, wilde
geen commentaar geven op de
hardnekkige geruchten dat hij
twee voorwaarden aan de overname zou hebben verbonden.
De nieuwe Brabantse kampioen
Bob Potton, sinds kort bij hem
in dienst, zou in Valkenswaard
terug moeten keren en manager
Frits Bergman zou de club
moeten verlaten. ,,Er zijn pun-•
ten van onderhandeling, maar
om die verder niet te bemoeilij
ken zeg ik daar verder niets
over. 2+2 is iets minder dan
vijf en jets meer dan drie, zeg
ik altijd.”
Overigens is het nog niet dui
delijk hoe een nieuw ,,Nikon/
Valkenswaard” er op Valken
court uit zou moeten zien. ,,Ik
ben bereid spelers ter beschik
king te stellen ten gunste van
Nikon. Hoeveel en wie is nog
met bekend. Maar ik ste niet

negatief tegenover de al aanwe
zige spelers (John Hilton, Rémo
de Prophetis en Wim Wegman
wilde
Bruggenwirth
red).”
evenmin bevestigen noch tegen
spreken dat gepoogd wordt de
Europese ranglijstspeler Des
mond Douglas en ‘een sterke
Chinees naar Valkencourt te
halen.
De Valkenswaardse eredivi
sionist komt binnenkort zonder
sponsor te zitten. Vanwege de
vele negatieve publiciteit heeft
die afgezien van verdere con
tractverlenging. Een nieuwe ge
gadigde, behalve Valkencourt,
heeft zich in Valkenswaard nog
niet aangediend. ,,Ik heb geen
idee hoe greet de kans van sla
gen is”, aldus Bruggenwirth.
,,Op financiële gronden zal het
echter niet afketsen. Als dit niet
deer gaat, weerhoudt mij er
niets van om hier een tafelten
nishal te stichten.” Daartoe lo
pen inmiddels contacten met de
Tafeltennisbond
Nederlandse
(NTTB) en zijn voorzitter Jaap
Roeten. Ook het Amsterdamse
Tempo Team en een niet nader
genqemd aantal regionale vere
nigingen zouden op het ver
langlijstje van Brüggenwirth
staan.
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Zaterdag 19 januari 1985

Vanmorgen gesprek met Valkencourt

L
-

I

I-

I

ooruitzichten voor
Nikon lijken gunstig
(van onze sportredactie)

-‘

Dit weekeinde beginnen de ,landelijke’ ta
feltennissers aan hun tweede volledige competitie waarin
weer promotie en degradatie op het spel staan. In de eredivi
sie hoopt Nikon/Valkenswaard opnieuw onder het juk van
meervoudig landskampioen De Veluwe uit te komen, in de
tweede divisie is promotie het doel waarnaar L + T/Eindho
‘en streeft.
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Tafeltennis
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De Valkenswaardse vice-lands
kampioen wordt momenteel zoals
bekend niet alleen in beslag geno
men door activiteiten op het spor
tieve viak. Gisteravond vond een
gesprek plaats tussen manager
Frits Bergman en Pieter Bruggen
wirth, de directeur/eigenaar van
het tenniscentrum Valkencourt die
met vergevorderde plannen loopt
om Nikon7Valkenswaard over te
nemen en onder te brengen in een
nieuwe hal bij het Valkencourt.
Welke inhoud dat gesprek had,
wenste men niet openbaar te maken. Manager Bergman verzeker
de echter dat het pertinent onjuist
is dat de terugkeer van Bob Potton
en zijn vertrek als voorwaarden
gesteld zouden zijn.
Vanmorgen hervatten Bruggen
wirth en een bestuursdelegatie
van Nikon! Valkenswaard hun on
derhandelingen. Onderwerp van
gesprek is onder meer de vraag of
de tafeltennisvereniging bereid is
te verhuizen naar de nieuwbouw
op Valkencourt. Voorzitter Arie
Keeman: ,,We hebben flu een ge
zellig eigen clubgebouw en het is
nog maar de vraag of die gezellig
heid gehandhaafd blijft als we be
sluiten te verhuizen. Mochten we
tot een akkoord komen, dan is het
laatste woord toch nog aan de le
den.”

Positief
“3
‘S

L
I

Op sportief gebied kijkt Nikon!
Valkenswaard optimistisch in de
-toekomst. Was er voor aanvang
van de eerste competitie sprake
van moeilijkheden bij de twee
buitenlanders John Hilton en Re
mo de Prophetis, aan de tweede
helft wordt begonnen zonder zor
gen vooraf. Hilton is hersteld van

waardse team —overigens nauwe
lijks gealarmeerd door de grootse
plannen aldaar en alleen maar blij
met concurrentie in de directe om
geving— heeft voor maandagmid
dag een gesprek met Paul Haldan
op de agenda staan. Het verlangen
van L+T is dat de Roemeense
nummer éên van de Nederlandse
ranglijst Jan Nieuwenhuizen met
ingang van volgend seizoen gaat
vervangen. Daarvoor komt binnen
de eigen vereniging het jonge ta
lent Bart van Haren (Brabants
B-kampioen) in aanmerking, maar
bij een poging de jeugdcompetitie
op peil te brengen, heeft de Neder
landse Tafeltennis Bond (NTTB)
een (hevig bekritiseerd) dispensa
tieverbod uitgevaardigd.

KEMPENERKOERIER

-

16 januari 1985

PAUL HALDAN
een tijdens een partij squash op

gelopen enkeiblessure, De Prophe
tis is sinds een maand vader van
een zoon en verhuisd naar Charle
roi en de Zeeuw Wim Wegman,
die na een uiterst voortvarende
start te kampen kreeg met een
dito inzinking lijkt problemen van
psychische aard te hebben opge
lost.
Orn dat te bewijzen lijkt het
Leidse Scylla een prima testobject.
Niet sterk genoeg om het Valkens
waardse trio van coach Bert
Schoofs serieus te kunnen bedrei
gen, maar wel met voldoende in
houd om het de thuisclub vanmid
dag vanaf 15.00 uur erg lastig te
maken.

Nieuw
tafeltennisseizoen
van start
Nikon Valkenswaard Scylla Leiden
Na een competitie stilstand met de
feestdagen komt as. zaterdag Nikon 1
om 15.00 uur in de Hutakker uit tegen
het altijd lastige Scylla uit Leiden met de
spelers Patrick Swier, Anne Vlieg en
Frits Kantebeen. Nikon zal de tweede
heift alles op alles zetten om bet lands
kampioenschap naar Valkenswaard te
brengen. John Hilton, Remo de Prop
hetis en Wim Wegman zullen bun beste
been voorzetten om dit te bewerkstelli
gen. Nikon kwam helaas bij het herfst
kampioenschap op de 2e plaats maar
heeft wel aangetoond door een nipte
onverdiende 4-6 nederlaag tegen con
current Blaue Werelt dat alles nog mo
gelijk is. Zaterdag is de eerste stap.
-

fl Nikon maakt zic]
kwaad op Scylla
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Tateltennis

(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
De tafel
tenniscompetitie in de eredivisie
heren, vorige week al begonnen
met zaken waar vraagtekens blj
geplaatst mogen worden (Bettine
Vriesekoop ontbrak vorige week
in het speciaal voor haar —Top 12—
verschoven duel met De Veluwe),
is wat Nikon! Valkenswaard be
treft ook niet geheel vlekkeloos
verlopen. Over het resultaat, 6-0
binnen vijf kwartier, had het trio
van coach Schoofs uiteraard niets
te kiagen. Maar dat dat resultaat
behaald werd op een Scylla dat
met twee nietszeggende invaUers
kwam opdagen schoot het Val
kenswaardse gezelschap in het
verkeerde keelgat.
4
,,Tegen die jongens had ik zeif
nog wel willen spelen. Die veeg ik
ook onder de tien’ van de tafel”,
-

•John Hilton kwam speciaal uit
Engeland naar Valkenswaard om
tegen twee invallers bij Scylla te
spelen.
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Gemakkelijke winst
tafeltennisvereniging Nikon 6-0
Nikon a.s. weekend voor vuurproef
Het afgelopen weekend was bet in de
Hutakker te Valkenswaard een anti-redame voor topsport. Het Leidse Scylla,
altijd uitroepend dat het meeste talent
uit Leiden komt, presteerde het om
naar Valkenswaard te komen met een
tweede kiasser regionaal en een 5e divisie speler. De enige ‘peler’ was Frits
Kantebeen en dat is nog rnaar de derde
man.
Het werd dan ook 6-0 binnen 5 kwartier
en een strop voor de toeschouwers en
vereniging, want voor zo’n vertoning
komt niemand en als club kan je daar
geen entree voor heffen. Een vies
smaakje blijft achter bij Nikon.
Maar a.s. weekend moet bet gaan ge

we

ulize

z1

neuren, eerst zaterdag in Wageningen
tegen Shot, wel met veel jong talent
in
de ploeg en dan op zondag tegen
bet
sterke Tsjechische Banik Ostrava
voor
de kwartfinale Europacup 2. Het
team
van Nikon zal diep in de reserves
moe
ten tasten om bij de laatste vier
van
Europa te komen.
Maar John Hilton is weer hersteld
van
zijn enkelblessure, Wirn Wegman
is
over zijn inzinking been en bij Remo
de
Prophetis is de rust weer weergekeerd
nadat zijn zoon Getano ter wereld is.
A.s. zondag begint deze ontmoeting
om
14.00 uur in de Hutakker 2 te Valkens
waard.

aldus een zich ergerende man
Frits Bergman na afloop. De
vaandeldragers hadden .ook
enkele moeite met het same
raapte Leidse driemanschap.
leen John Hilton, nog kam
met een conditionele achters
als gevoig van een enkelbles:
moest een game afstaan aan S
normaal speler van het c
gangsklasseteam van de L
vereniging.
Wim Wegman en Rémo de
ophetis werkten flog nadrukk
ker mee aan het snelle einde
de wedstrijd. De invallers SPiE
Spits, een speler uit het (afdel:
tweede kiasse-team van Sc
werden geen 21 punten in een
partij gegund, de enige vaste
sisspeler Frits Kantebeen kwa:
ook niet aan te pas. ,,Als Scyl1
donderdag had laten weten th
twee invallers van dit kaliber
den komen, had ik John (H
red.) lekker thuis gelaten. Di
flu twee dagen kwijt en heeft
niet fatsoenhijk kunnen speJ
aldus manager Bergman. B
speler Patrick Swier ontbrak
gens
een wintersportvaka:
Anne Vlieg wegens een doot
NTTB opgelegde schorsing.
L+T/Eindhoven begon de n
we competitie matig. Het eE
herenteam moest in een tur
tueuze partij tegen Scylla 2
winstpunt in Leiden achterl
maar mocht door alle wano
lij kheden achteraf niet ontevrE
zijn over het bereikte resultaat
De Leidse aanhang speelde
belangrijke rol door vanaf de
bune allerlei attributen naar
Eindhovense spelers te gooier
dat kwam het spel van Goo
c.s. met ten goede. Voor Han G
zen was Sjoerd Meijer, norn
opgeroepen als invaller voor
eerste team (21-19 derde gai
Ronald Beringen won van Me:
maar verloor van Peter de Vr
Jan Nieuwenhuijzen had de
strijd in Eindhovens voordeel k
nen beslissen, maar tegen Sjc
Meijer was een voorsprong
14-10 en 17-15 niet voldoende
de Leidenaren van een punt a
houden. Han Gootzen en Ror
Beringen schreven ook het dubi
spel op hun naam. L+T 2 ieeE
Oss een nederlaag van 9-1 te
OTTC 1. L+T 3 moest in W
zijn meedere erkennen (8-2)
Megacles.
Ook verlies voor de beide
mesteams. Het Eindhovense va
delteam verloor op eigen tafel’
Hotak uit Hoogerheide: 2-8. All
Carin van Deursen kon twee p
tijen in winst omzetteri. Het res
veteam verloor met 4-6 van HG
horst. Positief was de 0-10 ov
winning van het landelijk spel
de jongens A-team tegen El.au
Wit in Almelo.
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Blaeuwe Werelt ziet toppers vertrekken
te verlengen.
Van onze
Dit voor de toekcmst niet
tafeltennismedewerker
OEGSTGEEST, maandag zo prettige nieuws voor de
Paul Haldan, kopman van equipe van coach Jan Vlieg
landskampioen de Blaeuwe werd heel moeizaam gecom
Werelt, gaat volgend seizoen penseerd met een 6-4 winst
zijn tafeltenniskunsten verto op het Hooge Huys. De Alk
nen in de Westduitse competi maarders veroverden zater
tie. De vorig mar na een Euro dag een opzienbarende 4-1
pa Cup-duel in Apeldoorn voorsprong, maar bogen als
Roemeen, nog voor een vlekkeloze
achtergebleven
heeft een contract getekend Apeldoornse explosie.
bij Frankfurt, maar er kwam
Veer de rust vielen er twee
opzienbarend
meer
nog
uitslagen te note
verrassende
nieuws los bq de Blaeuwe
Spanje kreeg
van
rca.
Ron
Span
van
Werelt, want Henk
veer het eerst
een
van
een
tik
je kondigde ann zijn verblijf
van Pfeiffer
ziekte
zijn
sinds
niet
seizoen
in Zweden na dit

weer excellerende Eric Noor
en Paul Haldan ondervond
dat René Hijne ten onrechte
als international is afgeschre
yen. Vooral de winst in rust
van Ron van Spanje bij 3-4 op
René Hijue, zorgde ervoor dat
de eindstand alsnog op 6-4
kon komen.
Dextro Team wees promo
vendus Shot met 6-3 terug.
Rob Turk zag zijn full-profac
tiviteiten resulteren in drie
zeges. Norrnaal doet Bettine
Vriesekoop daar niet voor on
der, maar flu verslikte ze zich
in de materiaalspeler Hans de
Boer. Op Robert de Groot

.‘
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De Veluwe in mineur
door vertrek Haldan
Van onze
De Veluwe is met de grootst mogelijke moeite zonder
AMSTERDAM
puntverlies gebleven in de eredivisie tafeltennis. In een van spannende wedstrijd
keek de Apeldoornse ploeg tegen een achterstand van 1-4 aan tegen HH Alkmaar.
Dankzij een uiterste krachtsinspanning wisten de landskampioenen de zege
aisnog veilig te stellen: 6-4. Avanti versloeg debutant Shot met 6-3 en Valkens
waard rolde een gehandicapt Scylla moeiteloos op: 6-0.
—

—‘
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De wedstrijd van Dc Veluwe tegen
HH Alkmaar begon enigszins in mineur
voor de aanhang van de landskampioe
nen. Vooraf werd bekend dat Paul Haldan aan het einde van dit seizoen iaar
West-Duitsiand vertrekt. Dc I 9-jarige
gevluchte Roemeen tekende een con
tract bij de Bundesligaclub Frankfurt.
Haldan was vorigjaar in Apeldoorn ach
tergebleven na de Europa Cupwedstrijd
die zijn club Craiova tegen Dc Veluwe
speelde. Haldan gaat naar alle waar
schijnlijkheid ergens in Zuid-Nederland
wonen. Hij krijgt brnnenkort de Neder
landse ,,tafeltennis-nationalitejt”, zodat
hij ook bij Europese- en wereldkampi
oenschappen voor Nederland mag gaan
uitkomen.

F

Waarschijnlijk in verband met de
commotie rondom zijn aanstaande ver
trek stak Haldan zaterdagmiddag niet in
een grootse vorm. NadatJaap van Spanje
had verloren van Noor en broer Ron de
stand door een overwinnung op Nico van
Slobbe op 1-1 had gebracht, block de
Roemeen niet in staat om zijn verwach
te overwinning op Hijne te behalen. Dc
in Alkmaarse dienst spelende Hijne ac

teerde overigens als in zijn beste dagen
en dat bracht hem op spectaculaire wijze
de winst: 28-30 in de derde game, een
hoogst zelden voorkomende score.

Dc broers Van Spanje waren door dit
onverwachte verlies enigszins aangesla
gen, hetgeen resulteerde in nederlagen
van Ron tegen Noor en Jaap tegen Hij
ne. Daardoor kwam de tussenstand op 14. Uiteindeijk kwam veer Dc Veluwe
alles toch nog op zijn pootjes terecht.
Uitgerekend Paul Haldan toonde zich
mentaal van zijn sterke zijde door geen
enkele game meer af te staan. Hi.jne liet
in de voorlaatste partij een unieke kans
op eon gelijk spel tegen Ron van Spanje
liggen: 23-21, 19-21, 21-19.
Spectaculair was het bij viagen ook in
de wedstrijd Avanti - Shot. Dc debutant
uit Wageningen had in Hans den Boer
een ware smaakmaker die met zijn
,,noppen-bat” eerst Bettine Vriesekoop
met 20-22 in de derde game aan de kant
zette en vervolgens ook Robert de Groot
in drie games de baas bleef. De Shot
speler werd evenwel te weinig gesteund
door zijn teamgenoten, van wie alleen
Angenent een keer (tegen De Groot) tot
scoren kwam. Aan Avanti-zijde scoorde
Rob Turk — net van een rugblessure
een bijzonder fraaie hat
hersteld
trick. Vriesekoop won twee partijen en
samen met Turk nog het dubbeispel: 6-3.
—
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Valkenswaard had bijna ccii ,,walk
over” tegen Scylla, omdat de Leidse
ploeg met maar liefst twee invallers uit
kwam. Swier gaf de voorkeur aan een
wuntersportvakantae in het buitenland
en Vlieg zat nog een schorsing uit. Het
trio Kantebeen, Spit en Spies was geen
partij voor Hilton, Dc Prophetis en
Wegman die met 6-0 zegevierden.

RENÉ HLINE

kon Shot de overige twee te
genpunten scoren. Scylla
toog met invallers voor Vlieg
(geschorst) en Zwier (winter
sport) naar Nikon om daar
met 6-0 te verliezen.

Dames
Zonder de geblesseerde Pa
tricia de Groot won Scylla
tech eenvoudig met 6-1, twee
punten pakkend bij TT, om
dat bij de Amsterdamse Wen
dy van Veen verstek liet
gaan. Debutant Shot stelde
teleur bij Koningslust en ging
met 6-2 ten onder.

Zaterdag 26 januari 1985

Kwartfinale Europa Cup

F Tateltennis

(van onze sportredactie)

Het Tsje
VALKENSWAARD
chische tafeltennis staat zn man
netje. Zeker aan het Europese
front. Namen als Pansky, Dvora
cek en Orlowski klinken bij insi
ders als muziek in de oren. Nikon/
Valkenswaard is daarom blij dat
geen enkele van deze Europese
ranglijstspelers op de ledenlijst
staat van Banik Ostrava, zondag
middag om 14.00 uur in Valkens
waard tegenstander in de kwartfi
nale orn de Europa Cup Il/Ill.
In dat Europese bekertoernooi
heeft Tsjechoslowakije een naam
te verdedigen. In de afgelopen
twintig jaar werd de zogeheten
Jaarbeurssteden-beker
viermaal
door een Tsjechische ploeg gewon
nen. In 1966 door Slavia, een jaar
later door Sparta Praag, het jaar
daarop door Stadion Praag en ten
slotte in 1971 door VSKG Ostrava.
De kans dat een Tsjechisch team
dit jaar voor een nieuwe overwin
ning gaat zorgen is niet groot,
maar wel aanwezig.
Zoals te doen gebruikelijk, is in
het Valkenswaardse kamp weinig
-

Nikon last in
duister over
Banik Ostrava
bekend van de naderende tegen
Bert
stander.
Trainer/coach
Schoofs is de enige die ervaring
heeft met Tsjechische spelers; op
gedaan toen de Amsterdammer
optrad als bondscoach van de
NTTB. ,,Banik Ostrava is een ge
renommeerde club die altijd wel
een aantal toppers in zijn midden
heeft. De enige van nu is Schenk
(voornaam onbekend red.), een
aantal keren lid van de Tsjechsi
che selectie en het nationale
team.”

met 5-4 zit erin, maar ook een
kleine nederlaag is mogelijk.”
Een dag eerder heeft het Val
kenswaardse trio Hilton, De Prop
hetis en Wegman in het Wage
ningse Shot een tegenstander van
geheel ander kaliber. Op bezoek in
Wageningen, bij de club waar de
gebroeders Van Spanje de eerste
beginselen werden bijgebracht,
verwacht Schoofs geen moeilijke
wedstrjjd. ,,Als het goed is wordt
dat een lekkere oefenparti voor
de Europa Cup.”

Minimaal, maar genoeg aanlei
ding om voorzichtig te doen over
de kansen op het bereiken van de
volgende ronde. ,,Het wordt een
hele, hele moeilijke wedstrijd. Hoe
verder je komt, hoe moeilijker het
wordt. Maar er is één goede hoop:
Tsjechen spelen meestal niet goed
tegen verdedigers”, aldus Schoofs
met een knipoog naar zijn kopman
John Hilton. ,,Alleen Orlowski
heeft zich de laatste jaren daarin.
goed ontwikkeld. Het wordt in
ieder geval een ‘close finish’. Winst

Valkenswaard kanslo os
tegen Banik Ostrava
in strijd Europa Cup II
Door TED VAN DER MEER

Nikon Valkenswaard
VALKENSWAARD, 28 jan.
kan zijn vizier richten op het Nederlands tafeltenniskam
pioenschap voor clubteams. In het Europa Cup 11 toer
nooi overleefden de Brabanders de kwartfinales niet. Ba
nik Ostrava ult Tsjechoslowakijc kwalificeerde zich via
een 1-5 overwinning voor de halve finales.

Dc ploeg uit Valkenswaard was
vol goede moed aan het karwei
begonnen. Gesterkt door Europe
se overwinningen op het Franse

SSS Tours, het Westduitse Kic
kers Stutgart en het Joegoslavi
sche Vjesnik Zagreb dacht coach
Bert Schoofs vooraf cen rcdelijke
wjnstkans te bezitten. Dc voorma
lige bondscoach rekende daarbij
vooral op John Hilton, die hij in
schatte op twee of zelfs drie over
winningen. Schoofs had, niet on
logisch, gedacht dat de oud-Euro
pees kampioen het met zijn sterke
verdediging wet zou boiwerken.

F

Hilton voldeed echter maar ten
dde aan de verwachtingen. Na
zijn uiterst moeizame zege tegen
Misinsky liet hij het afweten te
gen Bindac. ,,Wat speelde die
man tactisch tegen mij”, mopper
de Hilton na afloop. ,,Hij bouwde
de aanval zo rustig op, dat ik er
niet aan kon komen. Daar komt
natuurlijk wet bij dat ik ook be
slist mijn beste dag niet had”. Dc
inmiddels at 37-jarige Engelsman
was de enige, die bij de Braban
ders tot scoren kwam. Wim Weg
man kOn niet beter en Remo de
Prophétis kampt met een enorme
mentale inzinking. Voor Bert
Schoofs is de instelling van De
Prophétis om wanhopig van te
worden. ,,Hij liet zich steeds het
spel opdringen en kijkt voortdu
rend naar de kant. Remo kan veel
beter, maar als hij zo doorgaat,
dan leert hij het nooit goed”, was
het vernietigende oordeel van

Schoofs over de Belgische inter
national.

Geruchten

lnmiddels gonst het in Valkens
waard van de geruchten over de
toekomst van de club. Het staat
vast dat sponsor Nikon na acht
seizoenen definitief afhaakt. De
eigenaar van een tenniscentrum in
Valkenswaard, Pieter Bruggcn
wirth, doet momenteel pogingen
om de sponsoring over te nemen.
Valkenswaard beraadt zich flog,
maar volgens bestuurslid Wim
van Gerven ,,zouden we wet gek
zijn als we niet op de voorstellen
van Bruggenwirth zouden in
gaan”. Als de ledenvergadering
van Nikon Valkenswaard op 25
februari besluit om met Bruggen
wirth in zee te gaan, betekent dat
wel dat Frits Bergman als mana
ger zal moeten verdwijnen. Bo
vendien zal de in ongenade geval
len Engeisman Bob Potton weer
terug moeten keren in het eerste
team. Potton is namelijk werkne
mer van Bruggenwirth bij diens
incassobureau in Eindhoven.
Bruggenwirth: ,,Als 1k de spon
soring overneem, wordt mijn
vrouw zakelijk manager van de ta
feltennisciub”, aldus Bruggen
wirth. ,,Maar Bergman kan als
vanouds het eerste team blijven
begeleiden. Het is mijn bedoeling
om zo’n topteam te creëren dat
we heel snel landskampioen kun
nen worden. Daarvoor steek 1k in
vijf jaar 500.000 gulden in de
club. Bovendien bouwen we een
heel nieuw tafeltenniscentrum”.

•Van materiaalspeler John Hilton
wordt In Valkenswaard veel ver
wacht.

Valkenswaard
uitgeschakeld
(Van onze sportredactie)
De laatste
VALKENSWAARD
Nederlandse ploeg in de Europese
bekertoernooien tafeltennis, Nikon
Valkenswaard,
gisteren
werd
thuis in de strijd om de Europa
Cup 2 uitgeschakeld door Banik
Ostrava uit Tsjechoslowakije: 5-1.
De Brit John Hilton, de Europees
kampioen van 1980, zorgde voor
het enige punt van Valkenswaard.
Valkenswaard kende niet zijn
sterkste dag tegen de Tsjechoslo
waken. De Beig De Prophetis ver
loor de eerste partij in drie games
van Bindac. Wegman ging, tegen
Schenk, dezelfde weg in twee ga
mes. Vervolgens speelde Hilton
een goede wedstrijd tegen de
sterkste man van Ostrava, Misins
ky. De opleving aan Valkens
waardse zijde was van korte duur.
Wegman ging onderuit tegen
Schenk (1-3). Toen Hilton geen
kans zag Bindac te kioppen was
het gebeurd met de aspiraties van
de Nederlanders. Misinscy gunde
Wegman tenslotte de eer van een
winstgame, maar dat kon worden
beschouwd als een cadeautje.
-
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Van onze
tafeltennismedewerker
OEGSTGEEST, maandag
Skylla verdient in de ere
kiasse tafeltennis met stip de
,,rode kaart”. De Leidenaren
brachten tegen Nederlands
kampioen de Blaeuwe Werelt
opnieuw drie recreantefl ach
ter de tafel, omdat twee vaste
krachten (Swier en Kante
been) op de lange lat vertoef
den en de derde (Vlieg) ge
schorst en geblesseerd in Gro
ningen zat. Principieel valt
pure amateurs bet winter
sportplezier natuurlijk niet te
Skylla
maar
ontzeggen,
maakt op deze manier wel het
competitiegebeuren en vooral
zichzelf belachelijk. Opponent
de Btaewe Werelt won in Lei
den dan ook gemakkelijk met
6-0.

1

Debutant Shot trad wel op
voile oorlogssterkte aan bij Ni
kon, maar kreeg desondanks een
pak rammel. De enige die tot
twee keer toe bijna de hatelijke 60 leek te voorkomen was Edwin
Angenent. Weinig meer spanning
was er bij het treffen tussen het
Hooghe Huys en Dextro Team. In
de eerste drie partijen kiopte Vrie
sekoop Noor en hield Turk zich
Van Slobbe van het lijf, maar daar
bleef hot bij voor Dextro. Met
name do winst van de goed afge
trainde Erik Noor viak voor de
pauze op professional Rob Turk
betekende een kentering in de
wedstrijd en werd uiteindelijk af
gesioten op 6-2.
Skylla gaat ongeslagen aan
de kop bij de vrouwen. na een
moeizame 6-4 winst op debu
tant MZ en toch zijn vreemd
genoeg de Leidse kamploens
kansen aanzienlijk gedaald,
omdat bekend werd dat het
geblesseerde talent Patricia
de Groot voorlopig nog uitge
schakeld zal zijn. Torenstad
zal de titel wel prolongeren.
Nu verspeelde de equipe uit
Zutphen een punt aan Shot.
Het 14-jarige talent Gerdi Keen
toonde voor Shot drie keer
aan over welke ruime moge
lijkheden ze beschikt. In een
toch weer onplezierig duel
sloten ten slotte Koningslust
en Tempo Team af op 5-5.
Valkenswaard Nikon is in de
kwartfinale van de Europa cup II
kansloos onderuit gehaald door
het Tsjechische Banik Ostrava op
de suprematie van de blonde
lirikshandige Schenk hadden do
Brabanders gerekend, maar ook
zijn maatjes Bindach en Micinsky
bleken uit het goede Oosteurope
se ping-ponghout gesneden. De
Brit John Hilton kon in de derde
partij tegen Micinsky als enige de
eer redden. Overigens trekt Nikon
zich als sponsor terug en gaat de
ploeg van Frits Bergman waar
schijnhijk in .ee met een ex
ploltant van tennishallen. De
naam zal dan zijn Valkencurt. In
dat geval zal ook de momenteel in
Spanje vertoevende Brit Bob Potton weer gecontracteerd worden.
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Scylla neemt
tafeltennisduel
weinig serieus
Van onze tafeltennismedewerker
AMSTERDAM
Valkenswaard en
HH Alkmaar Iijken de belangrjjkste belagers te worden van De Veluwe in de
stri.jd om het landskampioenschap ta
feltenrns. Valkenswaard behaalde de
tweede achtereenvolgende 6-0 over
winning. Dit keer was Shot het slacht
offer. Alkniaar was in eon prima wed
strjd de betere tegen Avanti. Dc Velu
we zette een uit louter mvallers be
staande Scylla sinipel op het verkeerde
been: 6-0.
In Leiden lijkt men de topsport zo
langzamerhand af te gaan 2weren. In
deze tweede competitie van het seizoen
blameerde Scylla zich dderlijk. Vorige
week speelden de Leidenaren met twee
invallers en afgelopen zaterdag kwam er
zelfs een compleet nieuw
en vooral
uitermate zwak
drietal achter de ta
feL Anne Vlieg zit nog een schorsing uit
en is bovendien geblesseerd en Ft-its
Kantebeen is Patrick Swier op diens
wintersportvakantie gaan vergezellen.
De Veluwe ergerde zich behoorlijk
aan het optreden van de Leidenaren.
Dat was niet zo’n wonder, want tegen de
Scyllaspelers Crispijn (team 3), Brag
gaar en Pieters (beiden team 5) konden
Ron enJaap van Spanje en Paul Haldan
zelfs geen fatsoenlijke trainingspartij
spelen. Alle zes partijen vergden het
minimum aantal games en zes keer
kwam er zelfs een score onder de tien
uit de bus. Braggaar kwam tegen Haldan
in de eerste game niet verder dan twee
tegenpunteni
Valkenswaard bleef zonder moeite in
het spoor van Do Veluwe. Debutant
Shot kwam er in Brabant nauwelijks
aan te pas. Afleen de jeugdige Edwin
Angenent had winstkansen tegen Weg
man en Do Prophetis, maar beide malen
verknalde hij zijn mogelijkheden in het
slot van de derde game: 6-0. Veruit het
beste spel werd vertoond bij HH Alk
maar-Avanti. Ruim vier uur lang hiel
den de zes acteurs de spanning erin.
Jammer was do houding van de scheids
rechters, die poogden bet enthousiasme
van de toeschouwers wat in te dammen.
Avanti kwam door overwinningen
van Vriesekoop op Noor en Turk op Van
Slobbe op 1-2, maar daarna sloeg de
thuisclub onverbiddelijk toe. Bet was
vooral René Hijne, die met een gave
hattrick zijn ploeg een forse impuls gaf.
Hijne kiopte Vriesekoop met 21-16 in do
derde game. Overigens stak de oud-Eu
ropees kampioene zes dagen voor aan
yang van do Top 12 in Barcelona in een
puike vorm.
—
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—
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Nikon voor
eerste echie
krachtmeting
EINDHOVEN
Na twee maxi
male 6-0 overwinningen, staat Ni
vanmiddag
kon/Valkenswaard
een eerste echte krachtmeting te
-

wachten. In de eigen hal aan de
Hutakker in Valkenswaard, aan
yang 15.00 uur, nemen de tafelten
nissers van coach Bert Schoofs bet
op tegen het Alkmaarse ‘t Hooge
Huys, samen met Nikon/Valkens
waard de belangrijkste outsider
voor do landstitel.
De Alkmaarders begonnen de
competitie slecht, al was de neder
laag tegen De Veluwe niet verras
send. Vorige week boekten drie
voudig landskampioen Nico van
Slobbe, de onberekenbare René
Rune en de aan een moeizaam
leerproces bezig zijnde Ossenaar
Eric Noor eon 6-2 overwinning op
Avanti. Het team van Bettine
Vriesekoop komt dit weekeinde
niet achter de tafel. Het treffen
met De Veluwe werd vooruit ge
speeld in verband met Vriese
koop’s deelneming aan de Top
Twaalf in Barcelona.
Voor Nikon/Valkenswaard is
het zaak om geen stock te laten
vallen. In het recente verleden
waren misstapen tegen ‘t Hooge
Huys er al eons eerder de oorzaak
van dat de strijd om landstitel in
een te vroeg stadium was beslist.
De drie Valkenswaardse spelers,
John Hilton, Rémo de Prophetis en
Wim Wegman zullen hun zinnen
na hun uitschakeling in de kwart
= finale van de Europa Cup II door
Banik Ostrava flu wel gezet heb
ben op de competitie. In hot Val
kenswaardse kamp is men er im
mers alles behalve happy mee dat
er ondanks het aantrekken van
duur betaalde krachten nog nim
-mer een landskampioenschap uit
de bus gekomen is.

maandag 4 februari 1985

Competitie
Eon paar niveaus lagi
maar werd dit weekeinde oa
nog de derde competitieronc
afgewerkt. Het Hooghe Hu
kwam wel in actie, maar
zat in Valkenswaard tege
Nikon niet veel actie in. Hijr
was op dreef tegen Wegmai
voorkwam de hatelijke 6maar dat was eigelijk het en
ge opwindende nieuws uit d
duel, waarin de Brabant
huurlingen Hilton en de Proj
hetis domineren. Shot kwai
tegen Scylla niet verder da
5-5.

[nsda 5 februari 1985

Ook ‘t Hooge
Huys geen partij
voor Nikon/V.
(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
De
moeting met ‘t Hooge Huys 1
Nikon/Valkenswaard
opni
met voor grote problemen ges
Na twee 6-0 overwinningen
haald op Scylla Leiden en
Wagemngen) volgde zaterdai
eigen tafel eon ruime 6-1 over’
fling op het Alkmaarse gezelsc,
Waarmee maar weer eens
derstreept wordt, dat het Ne
landse tafeltennis op clubni’
bepaald wordt door niet meer
twee clubs: titethouder De Vel
en NikonfValkenswaard. Tot
echt intéressante krachtmetjr
het daarom wachten tot zater
wanneer belde aartsrivalen el
in Valkenswaard voor de vc
-

lopen. Zaterdag tegen ‘t H

Huys kwamen de Valkenswaa
huurlingen Hilton, De Prop]

en Wegman totaal niet in ge
Alleen de Zeeuw Wim Weg
moest oud-internatjonal René
ne eenmaal feliciteren.

Zaterdag 9 februari 1985
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(Van onze sportredactie)

Omdat
VALKENSWAARD
tafeltennissers in de eredivisie el
kaar bij leven en welzijn per sei
zoen viermaal treffen, probeert
coach Bert Schoofs Nikon! Val
kenswaard morgenmiddag voor de
veertiende keer naar winst te coa
chen tegen herfst- en landskam
pioen De Blauewe Werelt/De Ve
luwe. Het trio van de Amsterdam
se coach is compleet en fit, maar
leeft in de wetenschap dat het in
de afgelopen dertien keer slechts
èén keer gelukt is om de Apel
doorners twee punten afhandig te
maken.
,,We weten verdraaid goed dat
het weer erg moeilijk zal worden”,
weet ook coach Schoofs. ,,Maar we
hebben de overtuiging dat we ze
kunnen pakken, en moeten pakken
om in de race te blijven. Met de
uitwedstrijd nog voor de boeg zijn
we sterk in het nadeel als het er
zaterdag weer niet van komt.”
De bijna historische zege van
Nikon/Valkenswaard op De Velu
we dateert aiweer van ruim een
jaar geleden. Op weg naar het
herfstkampioenschap van het sei
zoen ‘83-’84 waren het echter to
taal andere teams die de overwin
ning bevochten. Het geel-zwarte
tenue van Valkenswaard werd
toeri verdedigd door Bob Potton,
Han Gootzen en de jonge Frank
Boute. Het Apeldoornse shirt hing
om de schouders van de broers
Ron en Jaap van Spanje en die
van trainer/coach Jan Vlieg, te
vens bondscoach van de Neder
landse dames.
Met John Hilton, Rémo de Prop
hetis en Wim Wegman diende zich
een half jaar later een volledig an-.
-

—
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der driemanschap aan in Valkens
waard. In Apeldoorn kreeg Vlieg
zijn handen vrij voor de coaching
en werd zijn plaats achter de tafel
ingenomen door de getalenteerde
Roemeense verstekeling Paul Haldan. En juist die ene mutatie is het
die Valkenswaard zorgen baart.
,,Je moet er van uitgaan dat Haldan er drie kan winnen. En dat is
wel vijftig procent van een score”,
aldus Schoofs, die overigens niet
zo van rekenen houdt. ,,We kun
nen wel gaan goochelen met de
opstelling, maar als het in het be
gin dan al anders loopt dan we
hadden gepland zijn we nog ver
der van huis.”
Nikon/Valkenswaard heeft zich
op deze wedstrijd niet anders
voorbereid dan op de overige corn
petitieduels. John Hilton was da
gelijks bezig in zijn vaderland En
geland (,,Hij vindt het leuk”, aldus
Schoofs), Wim Wegman was actief
bij zijn voormalige club Middel
burg Zuid (,,En daar wordt erg
hard getraind”), en de Belg Rémo
de Prophetis werd zoals gebruike
lijk onder handen genomen door
de voormalige Nederlandse bondscoach Milan Stencel, nu coach van
de Belgische nationale selectie.
,,Iedereen in het team moot zijn
huiswerk doen. En daar vertrouw
ik op. Het zijn volwassen kerels”,
aldus coach Schoofs die gisteren
met zijn team samen was en ook
vanmorgen nog een training wijd
de aan het toptreffen van vanmid
dag. De wedstrijd begint om 15.00
uur in de Nikon-hal aan de Hu
takker 2 in Valkenswaard. Zon
dag, zelfde plaats, zelfde tijd,
neemt het team van Schoofs het
voor de tweede keer binnen veer
tien dagen op tegen debutant Shot
uit Wageningen. De eerste con
frontatie eindigde in een 6-0 overwinning voor de Brabanders.

KEMPENER KOERIER
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Nikon onderuit in Europacup tegeii
zeer sterke Tsjechen
4.s. zaterdagmiddag competitie Nikon
Met de moed der wanhoop heeft Nikon
geprobeerd zijn prestatie van 2 jaar ge
eden te evenarer( door de halve finale
van de messe-cup te halen. Maar tegen
het ijzersterke en degelijke spel van Ba
nik Ostrava hadden de spelers van Ni
kon geen verweer: de stand had mis
schien wat minder duidelijk als 1-5 kun
nen uitvallen maar winst zat er zeker
niet in.
Rem de Prophetis begon sterk tegen
Vladimir Bindac maar kon bet in de
finale niet afmaken en verloor teleur
stellend waarna Wim Wegman tegen de

Ym.prt. IE

-

‘t Hooge Huys

sterke Tsjech Schenk moest aant
Wim speelde heel erg goed ma
tegen dit geweld niet opgewassen
was 0-2. John Hilton won hieri
Misinsky waarna de stand 1-2 wee
gaf en Remo klaarde het niet
Schenk en hierna verloor John
geweldige partij tegen Bindac
was 1-4. Hierna speelde Wim W
een sterke wedstrijd, en liet h
weer op zijn goede weg te zijn, ir
moest wel na drie games zijn teg
der feliciteren en de Europaci
voorbij voor Nikon: 1-5.
A.s. zaterdag speelt Nikon in eig
tegen ‘t Hooge Huys wat in de
heift Nikons kampioensdrome
stoorde door een 5-5 in Alkmaar
verlies van Nikon in eigen huis v
Bij de Alkmaarders spelen van
René Hijne en Erik Noor. Z
15.00 uur in de llutakker 2 te V
waard.

6 februari 1985.

Nikon a.s. weekend voor topper
tegen de Veluwe
TOEGANGSBEWIJS
TAFELTENNIS

2,50 8
VALK EN S WA ARD
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Het vaandelteam van Nikon speelde af
gelopen zaterdag de altijd moeilijke
wedstrijd tegen ‘t Hooge Huys vlekke
loos. Remo de Prophetis begon tegen
Eric Noor en won duidelijk 21-19 en
21-16 waarna John Hilton good-old Ni
co van Slobbe op nul liet staan 21-17 en
21-17 en 2-0 voor Nikon.
Wim Wegman begon uitstekend tegen
René Hijne en won de eerste game met
21-13 maar kreeg in de 2e en 3e game
geen kans meer van René Hijne, maar
het was de mooiste partij om te zien.
14-21 en 14-21 en 2-1. Hierna John Hil
ton tegen Eric Noor en de cijfers spre
ken voor zich: 21-6 en 21-9 en 3-1. Remo
won uitstekend van Hijne en liet zien
weer helemaal de oude te zijn: 21-19 en
23-21. Wim Wcgman maakte korte metten met Nico van Slobbe zoals Nico niet
veel in zijn lange carrière heeft gehad.
21-12 en 21-9 en 5-1 voor Nikon wat een

wee1ie tegen ‘t Hooge Huys, dat
malen een belangrijk punt van
afgesnoepd had.
Het dubbelspel werd de apothec
kon met Wim en Remo wonnen 2
wilden en een magnifieke 6-1. D
hoop op de wedstrijd van a.s. z
tegen De Blaue Werelt/De Velu
15.00 uur aan de Hutakker gaat
wedstrijd beginnen en komen
Wim en John uit tegen Paul Hal
Roemeen, en de gebroeders I
Jaap van Spanje. Het zal een sp
worden van jeweiste, want de
van voorzitter Arie Keeman het
voorzitter beloofd dit jaar Ned
kampioen te worden.
A.s. zaterdag de mogelijkheid
grootste stap te zetten. Het zal r
worden, maar met de steun van
bliek zal het moeten kunnen

Weer felle kritiek op falende De Prophetis

Nikon vers
ioenskanseii
Maandag 11 februari 1985
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(Van onze sportredactie)
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Nikon/Valkenswaard is dit weekein
VALKENSWAARD
de op hardhandige wijze wakker geschud uit een schone
droom. Zuid-Nederland’s tateltennistrots verspeelde zijn
kampioenskansen door zaterdag op eigen tafe1 met 4-6 te ver
liezen van landskampioen Dc Veluwe en door gisteren een
flater te slaan met een 5-5 gelijk spel tegen het in de eredivi
sie debuterende Shot uit Wageningen.
-

r

woensdag in het treffen Belgie
Denemarken nog in een glansrol
met winst op de Europese rang
lijstspeler Pedersen, kreeg geen
vat op het spel van Van Spanje,
was nerveus en gejaagd en moest
zijn tegenstander feliciteren. De
twaalfde nederlaag in veertien on
derlinge wedstrij den was een feit.
Niettemin was een redelijk uit-.

Tafeltennis

I

Vooral dat laatste zette nogal
wat kwaad bloed in Valkens
waardse gelederen. Manager Frits
Bergman noemde het ,,een schan—
daal” en hief de verwijtende yin
ger naar de Beig De Prophetis, die
drie nederlagen te slikken kreeg
tegen zowel De Veluwe als tegen
,,een tweede rangs ploegje als
Shot”, aldus de furieuze Bergman.
,,Zo gauw die uit België weg is
weet hij niet meer waar hij mee
bezig is.”

Taktiek
En het weekeinde was zo hoopvol begonnen. Aithans, op papier.
Want coach Schoofs had een tak
tisch geintje uitgebroed waardoor
zijn manschappen na drie partijen
met een beetje geluk een 2-1 voor
sprong zouden kunnen hebben.
Echter, ook Jan Vlieg, coach van
de Apeldoorners had huiswerk ge
daan. Met het gevoig dat de thuis
ploeg na drie partijen tegen de ge
brulkeli Ike 2-1 achterstand onkeek

omdat De Prophetis van Haldan
en Wegman van Jaap van Spanje
verloor, en Hilton Ron van Spanje
kiopte.

gangspunt geschapen voor de re
turn over enkele weken in Apel
doom. Maar het treffen met Shot
gistermiddag zette een streep door
alle berekeningen. Leverde de eer
ste wedstrijd in Wageningen bin
nen anderhalf uur een score van
6-0 in het voordeel van Valkens
waard op, deze keer werden de
handtekeningen gezet met 5-5 als
eindstand. Een afgang van de eer
ste orde. Wim Wegman bleef on
geslagen (,,En dat zegt toch wel
jets over de sterkte van Shot”, al
dus Bergman), John Hilton won
tweemaal en verboor van Hans de
Boer, een nieuwe joker achter de
groene tafel met de witte lijnen.
Rêmo de Prophetis maakte zijn
abominabele weekend compleet
door driemaal verlies te Hjden. ,,Je
kunt wel stellen dat die Belg zich
helemaal niet heeft waargemaakt.
Hij hoeft niet op contractverlen
ging te rekenen”, meende de zeer
teleurgestelde manager. Coach
Schoofs was ook erg duidelijk,
omschreef De Prophetis als ,,de
miskoop van het jaar”.

Na een tweede nederlaag van
Wegman (Haldan) en De Prophetis
(Ron van Spanje), volgde een wen
ding ten gunste van de gastehren.
Hilton bedwong ook de oudste Van
Spanje en Wegman en De Prophe
tis brachten de stand na de pauze
op 3-4 door het dubbeispel op hun
naam te schrijven. Ron van Span
je, pas terug van een bezoek aan
zijn broertje Henk in het tafelten
nisinternaat in het Zweedse Fal
kenberg, bezorgde Wegman ver
volgens zijn derde nederlaag,
maar Hilton bracht weer hoop in
de Valkenswaardse harten door de
Roemeen Haldan terug te wijzen:
4-5.

Glansrol
Met de partij De Prophetis—
Jaap van Spanje als sluitstuk,
voor Nikon een uitgelezen moge
lijkheid om een puntendeling ult
het vuur te sleven. Echter, de Beig,
• Rémo de

Prophetis leed d

weekeinde zes nederlagen, waai
onder drie tegen Shot.

Tafelten
VALKENSWAARD
Nikon! Valkens
rlisvereniging
waard komt volgend seizoen uit
onder de naam Valkencourt. Het
bestuur van de vice landskam
pioen en directeur Pieter Brug
genwirth van het Valkenswaarthe
tenniscentrum Valkencourt kwa
men het afgelopen weekeinde tot
een principe-akkoord, over een
contract van vijf jaar. In een extra
algemene vergadering, elnd deze
maand, wordt de leden gevraagd
naar hun mening.
Valkencourt heeft vergevorder
de plannen om het tenniscentrum
uit te breiden met een extra hal
waarin onder meer tafeltennis ge
speeld kan worden. De hal, ge
bouwd in de vorm van een amphi
theater, moot plaats gaan bieden
aan 1200 toeschouwers. Naar ver
-

Nikon wordt
Valkencourt
luidt is met de sponsoring een bedrag gemoeid van tussen de drie
en vijfhonderdduizend gulden. In
welke vorm die besteed gaan wor
den is nog niet bekend. Zeker is
wel, dat het eerste team weer een
gooi wil doen naar het landskam
pioenschap. Dat werd het afgelo
pen weekeinde verspeeld door een
nederlaag tegen De Veluwe (4-6)
en een gelijk spel (5—5) met bet in
de eredivisie debuterende Shot uit
Wageningen.
In het geruchtencircuit circule
ren berichten als zou hetvaandel

team volgend jaar bestaan uit de
Britten Bob Potton, John Hilton en
de Zeeuw Wim Wegman. Potton,
dit seizoen bij Nikon uit de gratie
gevallen vanwege kritiek op het
van sponsorwege naleven van fi
nanciële zaken in zijn contract, is
sinds begin dit jaar werknemer
van Brüggenwirth, die behalve di
recteur! eigenaar van Valkencourt
ook de scepter zwaait bij de Incas
so Unie in Eindhoven.
Wie bij de ,,nieuwe” Valkens
waardse eredivisionist de techni
sche leiding in handen krijgt is
ook nog een open vraag. De huidi
ge coach Bert Schoofs voelt er
weinig voor om zijn functie op de
huidige voet voort te zetten, maar
is wel bereid door te gaan indien
zijn taakomschrijving anders in
gevuld zou worden.
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Middernacht

In de gezelilge kantlne van Nikon komen tegen mlddernacht
bil een oed alas de verhalen los over vroeer. Hoe Honman

-

VALKENSWAARD Een rljzlge gestalte vult de deurope-.
ning van het Nlkon-elubgébouw. Hij ziet bekenden, schudt
wat handen en gluurt vervolgens nieuwsgierig door de nut
van de kantinç naar de speelzaal. ,,Ah, 1k zie dat de klelne
jongen er al is”, merkt liii tevreden op.
Dekleine jongen’ is de 1.91 m lange tafeltennisser Herman
Hopman, ooit een van Nederlands grootate talenten. De man
die hem zo betitelt., Is zIJn trouwste fan. Vader Jan heel t met
het openbaar vervoer de lange rels van Amsterdam naar
Valkenswaard ondernomen om zijn zoon In actie te kunnen
zien. Die kans krlJgt hlJ nog maar zelden sinds Hoppie’, zoals
liii als speler van NMB/VDO en Tempo Team aitlid werd
genoemd, is uitgeweken naar West-Duitsiand.
,,Diejongen heeft altlJd van gezelligheid gehouden. Toen liii
negen jaar geleden na bet plngpongen In de stad nog wat
wilde gaan drinken, kwain-le op straat een Westduitse toe
riste tegen die hem de weg vroeg. Met dat melsje Is-le ge
trouwd. liii beeft het goed voor elkaar: een leuke vrouw, een
schattig dochtertje, een elgen huls in Sindelflngen en een
leidinggevende functle bIj IBM, dat is zo’n vereniging die
computertJes mkt”, zegt de vrlendelijke en openhartige
Jaa Hopman (64) nlet zonder trots, terwiji Herman zich
tijdens de warming up In bet zweet slaat.
Herman Hopman Is die woensdag even terug in Nederland
om met Kickers Stuttgart de Europa Cup-wedstrijd tegen
Nikon Valkenswaard af te werken. Ru maakt een sterke
indruk, wint twee van zIjn drie partijen, maar kan met
voorkomen dat sUn club wordt ultgeschakeld. ,,!k was in het
begin wat nerveus. De mensen kennen me nog van vroeger
en gaan vergelljken. Ret was voor het eerst dat 1k weer in
eigen land speelde. 1k wllde elgenlijk al mijn partijen winnen
en laten zien wat 1k waard ben.”
Frits Bergman, de joviale manager van Nikon, Is so onder de
indruk van Hopmans prestatles, dat liii de 30-jarige speler
tussen twee partijen overhaalt lid te worden van de Valken
waardse club. ,,Je mag lid zt,Jn van meer dan één vereniging
en op deze manler kan Herman voor ons uitkomen op de
Nederlandse kampioenschappen. En let op: áls hij meedoet,
wordt hij nag kampioen ook.”

door HENK VAN DER SLUIS
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tltel verspeelde. Nü zegt liIJ lachend: ,,Dat zou me tegen
woordig niet meer overkomen. 1k stand In de vljfde game ver
voor en verloor toch. Maar ach, dan praat 1k over zo’n tien
jaar geleden. 1k ben geroutineerder geworden. 1k speel beter
dan toen 1k mt Nederland vertrok. In Duiteland heb 1k veel
geleerd.”
In 1977 stapte de inmiddels 30-jange Amsterdammer de
grens over. Vanwege zijn vrouw en niet, zoals vaak is gesug
gereerd, uit onvrede met het warrige selectiebeleld dat des
tijds rond Oranje werd gevoerd. ,,Nee, dat was bet niet,
hoewel bet me wel ergerde. Ret laatste seizoen in Nederland
verloor 1k amper een partij, maar 1k werd voor de natlonale
ploeg gepasseerd.” Hopman kwam terecht bIj Bundesliga
club Caiw, werd vervolgens kamploen van de tweede divisie
met HSC BerlIn, speelde voor Furstenfeld Bruck, Milberts
hofen, Altena en sinds 1982 voor Kickers Stuttgart, een club
uit de tweede Bundesliga.
De voormalige voetballer van ZSGO, wiens Amsterdamse
accent langzamerhand is verdrongen door een Duitse tong
val: ,,Zowel Altena als Kickers heel t mu In bet verleden een
uitstekend aanbod gedaan als 1k de Westdultse nationaliteit
wilde aannemen. Ze konden ervoor zorgen dat 1k binnen drle
maanden een Duits paspoort bad. Dat wilden ze graag am-.
dat clubs in de hoogste afdeliñg maar èén bultenlander
mogen opstellen. 1k heb er serieus over nagedacht, maar ach,
in mljn hart ben en blijf 1k een Nederlander, hoewel ik bet
uitstekend naar mijn zin heb in Duitsland.”
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De topper die met het Nederlands team in ‘73 en ‘75 optrad
tijdens wereldkampioenschappen, in ‘76 bet EK meemaakte
en met Tempo Team internationaal stuntte door bet gere
puteerde Vasutas Boedapest te verslaan (mijn mooiste
triomf’), Is ‘algezakt’ naar de tweede Bundesliga. ,,Vergis je
niet. Het Duitse tafeltennis stelt meer voor dan In Neder
land. Vrijwel de hele top twaalf van Europa speelt bij West
duit.se clubs. De tweede divisie is sterker dan de erekiasse
hier. Ret spel wordt slimmer gespeeld. In het algemeen vmd
ik dat het tafeltennis de laatste jaren is veranderd. Het spel
is veel sneller geworden.”
Na middernacht drinkt Herman Hopman met manager
Bergman op sun zojuist beklonken lidmaatschap van Val
kenswaard. Zuilen we hem in de toekomst dan toch nog eens

Afgezakt

aUeen voor de sport geleefd. De gezelLigheld telde voor ml.)
ook. 1k denk nog met veel plezier terug naar de leuke tLJd in
Amsterdam, maar heimwee heb 1k nlet. Ecbte vrienden heb
1k er niet meer. Verre vrienden verlies je snel. Tegenwoordig
komen mljn vrouw en kind op de eerste plaats, dan mijn
werk en tenslotte bet tafeltennis.”
Toch jaagt hi.) bet witte baUetje nag met verbeten gezicht
over de groene tafel. ,,1ja, als 1k speel, wil 1k natuurhjk
winnen. Het punt is, dat 1k door mijn werk niet so veel kan
trainen. Met zes uur per week heb je bet wel gehad.”

Herman Hopman ...‘het spel wordt in Duitsland slimmer gespeeld dan in Nederland’...

ZATERDAG 3 NOVEMBER 1984
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VREEMDELINGENLEGIOEN NAAR DERDE RONDE EUROPA CUP
S

Hilton zet Valkenswaard op juiste spoor
Van onze versiaggever
MARTIEN SCHURINK
VALKENSWAARD
Het
vreemdelingenlegioen van Nikon
Valkenswaard heeft de Neder
landse tafeltennissport woensdag
avond een goede dienst bewezen.
De Engeismari John Hilton, de
Beig Raymond de Prophetis en de
uit de Belgische competitie af
komstige Wim Wegman zorgden
er gisteravond voor, dat Neder
land nog even vertegenwoordigd
blijft in de Europese clubcompeti
tie. Het drie-nationaliteitenteam
versloeg op eigen tafel Stuttgarter
Kickers met. 5-3 ,een prestatie die
goed was voor bevordering naar
de derde ronde van het Europa
Cup 2-toernooi.
—

wedstrijd tot de orde worden geroepen.
De wedstrijd nam pas een wending
ten goede, toen John Hilton zich met de
strijd ging bemoeien. De Brit, aange
trokken als vervanger van zijn ontsla
gen landgenoot Bob Potton, kende zijn
plicht en handelde daarnaar. Eerst door
Seil vernietigend (21-8, 21-12) te ver
slaan, in een later stadium door ook
Dochtermann en Hopman op het ver
keerde been te zetten.
Hilton begint langzaam warm te
draaien in het kille Nederlandse ping
pongklimaat. Na een moeizame start, die
gepaard ging met ettelijke nederlagen
in de eredivisie, lijkt hij de weg omhoog
gevonden te hebben. Dat werd tijd ook.
Nog niet zo lang geleden, in april 1980,
werd hij gehuldigd als de beste pingpon
ger van Europa en met in de laatste
plaats ais de slimste. Gewapend met een
baije, dat beplakt was met verschillende
rubbers lange noppen en anti-topspin
sloeg hij in Bern de complete Europe
se elite van de tafel.
Uitgefloten door het publiek en met
het schaamrood op de kaken, liet Hilton
zich indertijd de Europese titel uitrei
ken. De bios hield niet lang stand. De
concurrentie kreeg gauw het oog in de
materiaaltrucs van ,,Mister Rubber”,
die snel terrein verloor en intussen zelfs
van de Europese ranglijst is afgevoerd.
Hilton mag dan sterk teruggevallen
zijn, zijn sluwheid is intact gebleven.
Dat bleek in de cruciale vijfde partij,
waarin hij tegen Dochtermann en een
—

—

De overwinning van de ,,Valkens
waarders” was ingecalculeerd. Niet in
de laatste plaats door teammanager
Frits Bergman, die door een plaatselijke
krant had laten afdrukken, dat de twee
de Bundesligaclub uit Stuttgart met
veel voorstelde. Bergman bleek niet

goed geinformeerd. De Westduitsers
gingen onder aanvoering van voormalig
Nederlands topspeler Herman Hopman
overdonderend van start, namen een
2-0 voorsprong, liepen uit naar 3-1 en
konden pas in een laat stadium van de

HET PAR©L

1-3 achterstand moest opboksen. Aan din, bet vaderland verhiet en zich a
vankelijk controleerde Hilton de partij gene zijde van de oostgrens installeerd
volkomen. Maar in de tweede game Hij versleet er vijf clubs alvorens I
raakte hij de problemen. Hij verloor het Stuttgarter Kickers, de club waar I
spel, maar niet zijn hersens. Tijdens de zijn Duitse avontuur begon, terug
wisseling van tafeiheift verving hij snel keren.
zijn lange- noppenrubber door materi
Hoewel afgezakt naar de tweede Bu
aal van een agressievere samenstelling. deshiga, voek de 30-jarige
speler zic
Dat hielp. Hilton ging op de aanvallende nog altijd met de mindere van
de pa
toer en schreef de beslissende game met Nederlandse topspelers. Hij hoopt
d
21-15 op zijn naam.
tijdens de nationale kampioenschapp€
Hiltons goede voorbeeld vond einde van volgend voorjaar te bewijzen. Gist
Iijk navolging. Raymond de Prophetis ren, kort voor de wedstrijd, liet hij bli
bracht via een gedegen overwinning op ken dat het hem ernst is. Hij meld
Seil het evenwicht in de wedstrijd te- zich aan als lid van Valkenswaard, waa
rug, waarna Hilton, die snel zijn oude door niets zijn deelneming aan de N
bat weer ter hand nam, ook Hopman het derlandse titelstrijd in de weg staat.
nakijken gaf. De ex-Amsterdammer had
Tal van Nederlandse topspelers, oi
geen antwoord op de kunsten van de der wie ongetwijfeld Wim Wegmai
materiaal-goochelaar, die zijn ongesla houden flu al hun hart vast. De
Zeeu’
gen status moeiteloos intact hielth die in de eredivisie-competitie
ec
21-11, 21-17
winstpercentage koestert van om €
Dat was een Ieli.jke tegenvaller voor nabij de zeventig percent, had tegen c
Hopman, die een dergelijke prestatie ex-hoofdstedeling weinig in te brengei
ook in zijn gedachten had. Desondanks Pleister op de wonde was dat de enit
bewees de voormalige Amsterdammer, Nederlander in het cosmopolitische g
ooit spelend voor Tempo Team, het Am zelschap uit Valkenswaard in de achtsi
stelveense VDO en de Nederlandse partij de overwinning veilig stelde doc
ploeg, dat hij bet spel nog steeds in de Seil in twee games, 21-17, 21-18, te vei
vingers heeft. Dat ondervonden Weg slaan.
man en De Prophetis aan den hive. De
Valkenswaard Stuttgarter Kickers 5-3. We
Zeeuw en de tweevoudig Belgische titel man
Dochtermann 21-19, 16-21, 19-21, 1
houder werden in drie games van de Prophetis- Hopman 21-16, 20-22, 21-23,
Hiltor
tafel getikt.
Seil 21-8. 21-12. Wegman
Hopman 21-1
16-21,
16-21,
Hilton
Dochtermann 21-1
Het is al weer acht jaar geleden dat 18-21, 21-15, Set De Propheus
21-17, 21-1
Hopman uit onvrede met het selectiebe Hilton Hopman 21-11,
21-17, Wegman
leid en orn wille van een Duitse vrien 21-17. 21-18.
-

-

-

-

-

-
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Va1kenswaaid rmde verder
(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD Ondanks een
slechte start, die resulteerde in een
achterstand van 1-3, heeft de tafel
tennisploeg van Nikon Valkens
waard de derde ronde bereikt van
het toernooi om de Europa Cup 2
ten koste van de Westduitse verte
genwoordiger Kickers Stuttgart: 53. Grote man in het Brabantse team
was de Brit John Hilton, die de drie
Westdultse opponenten vrij een
voudig de bans bleef. Minder op
-

dreef was de Zeeuw Wim Wegman,
die eerst van de 42-jarige veteraan
Uli Dochtermann verloor en later
ook van Herman Hopman, de Km
sterdammer die al jarenlang in de
Westduitse competitie actief is. Na
het duel maakte manager Bergman
bekend dat Hopman is aangetrok
ken om het team van Valkenswaard
te versterken bij de strijd om het
Nederlandse clubkampioenschap.
De Nederlander blijft ook actief in
de Westduitse competitie.

HERMAN HOPMAN
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Leids tafeltennis laat
kans op herstel liggen

[nderda 7 maart 1985

L+T verslaat de..
1.)
Nikon-reserves
in bekerstrijd

Van onze tafeltennismedewerKee
AMSTERDAM
Scylla heeft een unieke kans laten liggen om zch in de
tafeltenniscompetitie van de laatste plaats te ontdoen. Zonder kopman René -Ii.jne
kwam 1111 Alkmaar in Leiden tot een verrassend gelijk spel (5-5). De Veluwe
bevestigde zi.jn koppositie tegen Shot (6-1) en Avanti was in eigen hal tegen
Valkenswaard zo mak als een lammetje (2-6). In de eredivisie vrouwen heeft
Torenstad het moede hoofd in de schoot gelegd. Dc Iandskampioenen scoorden bij
Scylla zelfs geen enkel tegenpunt: 6-0.
In de eredivisie bij de mannen maakt naar 4-5 voordat Swier tegen Van de
Scylla een moeilijk seizoen door. Sinds Broek de 5-5 kon laten aantekenen.
Sjoerd Meyer een stapje terug heeft ge.
Scylla staat nu gelijk met Shot, 4Iat
daan en Patrick Swier zijn studie laat
prevaleren boven tafeltenms op topni Iansloos was tegen De Veluwe (6-1).
veau wil het bij de Leidenaren met meer Het emge tegenpunt werd gescoord
lukken. En toen Anne Vlieg onlangs door Hans den Boer in zijn partij tegen
geschorst werd en vervolgens ook nog Jaap van Spanje. Den Boer kan. flu at
een blessure opliep, Was het leed met terugzien op een geslaagd debuut in de
meer te overzien. Het emge punt, dat tot eredivisie, want hij heeft inmiddels at
zaterdag werd behaald, kwam moeizaam negen overwinningen geboekt in es
tot stand in de wedstrijd tegen nieuwe tien partijen.
ling Shot.
Avanti kon het thuis niet boiwerken
Maar zaterdagavond lagen ei’,plotse tegen
ling ongedachte winstkansen voor &yl omdat Valkenswaard. Dat kwam vooral
la. Anne Vlieg was voor het eerst sinds moeid Bettine Vriesekoop nog ver
was van de reis naar Tsjechoslo
vele weken weer van de partij. Boven wakijke,
then Meek Hijne bij de tegenpartij afwe van een terwiji ze bovendien last had
zig wegens griep. En dat was veer HH haar op lichte verkoudhejd. Dat kwam
drie
Alkmaar een geduchte aderlating, want Wegman, De nederlagen te staan tegen
Prophétis en Hilton. Rob
Hijne was met slechts twee nederlagen Turk
verloor
ook zijn twee partijen,
een van de sterkste spelers in de conipe maar
Robert de greet speelde ander
titie gebleken. Volgende week is hij de maal een
uitstekende wedstrijd tegen de
grootste concurrent van Henk van Brabanders.
Spanje bij de Nederlandse kampioen Wegman en Ru bleek ongeslagen tegen
John Hilton.
schappen.
—

De thuisciub liep, met onfortuinlijk
in de beginfase uit naar een voorsprong
van 3-0. Vooral de overwinning van
Swier op Van Slobbe was een dubbeltje
op zijn kant: 17-21, 24-22 (na 19-20 en
20-21) en 21-17. Dat Vlieg in de vierde
partij niet was opgewassen tegen diezeif
de Van Slobbe wekte geen verbazing. De
Alkmaarse coach Jan van Aart: ,,Nico
traint weliswaar nog maar vier a vijf uur
per week, maar hij heeft nu eenmaal erg
makkelijke arm- en slagbewegingen.
Daardoor heeft hij met zoveel training
nodig om toch in vorm te blijven.”
Theg bleek nog niet in goeden doen.
en vooral zijn toch al niet te sterke
backhand werd keer op keer door Van
Slobbe met succes onder vnur genomen:
nadat Noor via Swier de achterstand tot
3-2 had teruggebracht, kiopte invaller
Van den Brook Kantebeen in drie games
(3-3). Het dubbeispel was veer de sterke
Scylla-combinatie Swier/Vlieg. Daarna
liep RH Alkmaar deer Noor (tegen
Vlieg) en Van Slobbe (Kantebeen) uit

EINDHOVEN
Het vaandel
team van de Eindhovense tafelten
nisvereniging L + T heeft in de
kwartfinale van de bekercompeti
tie van de Nederlandse Tafeltennis
Bond regio Brabant een duidelijke
overwinning behaald tegen het
Valkenswaardse Nikon 2. De Eind
hovense ploeg bestaande uit Han
Gootzen, Ronald Beringen, Jan
Nieuwerthuyzen en Marc Dijstel
had geen enkele moeite
bloom
met zijn tegenstander en won met
9—1.
Nieuwenhuyzen
Jan
Alleen
moest in een partij zijn meerdere
erkennen in Van Veenendaal. De
Valkenswaardse reserves bostonden verder uit Handgraaf, Coolen
en Van der Heyden. Door deze
overwinning heeft L + T zich ge
plaatst voor de halve finale en
komt daarin uit tegen de winnaar
van de partij tussen Nikon 1 en
het reserveteam van L + T.
-

—

—

Woensdag 13 maart 1985

Hilton wijst
Nikon de weg
(Van onze sportredactie)

LEIDEN
Nikon uit Vat
kenswaard heeft zich weten
te handhaven op de tweede
plaats van de ereidivisie in
de tafeltenniscompetitie. Het
drie-nationaliteitenteam van
coach Bert Schoofs omzeilde
in Leiden een zeer lastige
kllp. Scylla kreeg een 2—6 ne
dertaag te slikken.
—

• Dc Brit John Hilton blejef
in Leiden ongeslagen.

12
1’

12
1....!

Aan de kant van de Valkens
waardsen was het opnieuw de Brit
John Hilton die de weg wees. De
voormalige Europese kampioen
bleef ongeslagen tegen een Leids
team dat in zijn sterkste opstelling
aantrad. Bij het eerste treffen, bij
na twee maanden geleden, bleven
de twee sterkste spelers Patrick
Swier (vakantie) en Anne Vlieg
(schorsing) aan de kant.
Vlieg, broer van damescoach
Jan Vlieg, was vorige week in
Utrecht nog sterk genoeg om
Europees ranglijstspeler Henk van
Spanje van zi]n Nederlandse titel
te beroven. Maar op eigen compe
titietafel kwam de wisselvallige
Groninger niet aan winnen toe. De
enige Leidse punten kwamen op
naam van Swier. De voormalige
Oranje-kiant bracht zowel Wim
Wegman als Rémo de Prophetis
een nederlaag toe.
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NICO VAN SLOBBE
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De Veluwe floreert
in tafeltennislente
Van onze tafeltennismedewerker
AMSTERDAM Zaterdagavond, na de nederlaag tegen Dc
Veluwe (4-6), zag
Valkenswaard-coach Bert Schoofs nog ccii sprankie hoop:
,,We moeten ons flu
richten op de uitwedstrijd tegen Shot. Moeili.jk wordt
zeker, maar kansloos
zijn we met.” Krap 24 uur later was Schoofs de meest het
teleurgestelde man in de
tafeltenniswereld: Valkenswaard kwam tegen hekkesluiter
Shot met verder dan
5-5, waardoor het landskampioenschap voorlopig uit het zicht
was verdwenen.
De Veluwe was de grote overwinnaar moest er kanslo aan
geloven. Bij Shot
tijdens het dubbele competitie-weekein gaan naast Den os
Boer
nu
de: winst tegen Valkenswaard (6-4) en Angenent heel behoor ook Wiggers en
lijk ,,draaien”.
Scylla (6-2). Ook HH Alkmaar boekte De Wageningers
beginnen dan ook Se
twee zeges: 64 tegen Shot en eenzelfde rieus in het behoud
score tegen Avanti. Scylla had zaterdag eredivisie te geloven.van een plaats in de
Zaterdag verloren
diep moeten buigen voor datzelfde ze weliswaar van HH Alkma
ar, maar de
Avanti (6-0). Bij de vrouwen waren score waarsnee
gebeurde (6-4) mocht
Scylla en TT Amsterdam met dubbele er zeker wezendit
. Opvallend was dat an
overwinningen goed voor een fikse buit. dermaal het dubbel
spel werd gewon
Het met spanning tegemoetgeziene nen. Dc combinatie Den Boer (,jk houd
duel tussen de ongeslagen koplopers met van dubbelen)/Angenent is tot nag
Valkenswaard en De Veluwe liep zater toe een vondst van jeweiste gebleken.
dagmiddag voor 250 toeschouwers ult
Avanti had zaterdag geen enkele
op een forse teleurstelling. De Apel moeite met Scylla
doorners Haldan (in West-Duitsiand) en blessure van interna(6-0), dat door de
Anne Vlieg
Ron van Spanje (in Zweden) hadden danig gehandicapt is. tional
Terwij
i Scylla ook
zware trainingsweken in de benen en ze zondagmiddag verloo
r (6-2 bij De Velu
staken daarom met in een gianzende we; winst van Swier
Ron en Jaap
vorm. Niettemin scoorden ze winstpun van Spanje) vond ertegen
in de Avanti-hal
ten tegen De Prophétis en Wegman. een enerverend spekta
kel plaats. De
Aangezien ook Jaap van Spanje deze meeste toeschouwers hadden
bet feest
twee Valkenswaard-spelers wist te be ter gelegenheid
van de Top-12-winst
dwingen, was dit net genoeg voor de van Vriesekoop nog
in de benen en ann
eindzege, want bij de thuisciub bleek het einde van de wedstr
John Hilton onbespeelbaar. Ook het of ook de Avanti-speler jjd leek het wel
s last hadden van
dubbeispel was vor Valkenswaard: 4-6. de naweeën van de festivi
teiten.
Na afloop was coach Schoofs absoluut
Door twee zeges van Bettine Vriese
niet te spreken over Remo de Prophetis, koop en eén
zowel Turk als Dc
maar zondagmiddag kon de Beig in de Groot bouwde van
de
thuisci
ub tegen HH
ogen van z’n coach helemaal geen goed Alkmaar een solide lijkend
meer doen. De Prophetis had het er zeif sprong op. Maar vier kansloe 4-2 voor
ook wel naar gemaakt. Verkrampt spe derlagen aan het slot dompe ze 0-2 ne
lden Avanti
lend, zonder een spoortje zelfvertrou in rouw en beslisten de wedstr
ijd ten
wen drie keer verliezen tegen degrada gunste van de Alkma
4-6. Het
tiekandidaat Shot betekende een pure was uiteindelijk vooralarders:
Hijne, die
wanprestatie. Schoofs zegde zijn pupil met 6 overwinningen inRené
twee
dan ook onmiddellijk de wacht aan: den ,,de man van het weeke wedstrij
,,Die heeft zijn laatste jaar bij onsmeege Qok tegen Avanti bleef hij inde” was.
drie keer
maakt; that’s for sure.”
schijnbaar moeiteloos in twee games
Tegenover de ,,nul” van Dc Prophetis overeind.
plaatste Wegman een keurige hattrick,
Zelfs Shot-kopman Hans den Boer—die
Hilton met 15-21 en 17-21 van diens
honderd percent-score beroofde
—
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,,Carnaval”
bij Scylla
Van onze tafeltennjsmedewerker
OEGSTGEEST, maandag
Zaterdagavond tegen achten heerste
Tafeltenniscentrum een soort ,,verlaa er in het Leidse Scylla
klaarden op dat moment het karwel t” carnaval. Dc vrouwen
ccii flitsende 6-0 triomf een reuzes Torenstad en deden met
tap
mannen leken, getuige de 3-0 tussen richting landstitel en de
stand moeiteloos te gaan
profiteren van de afwezigheid van
ccii
zieke René Hijne bij het
Hooge Huys. Maar toen kwam de
kater...
Anne Vlieg bemerk
te bij zijn rentrée na één week
durende blessure dat het ritme
nag niet ,,je dat” is, waanna Patrick
miste. Niks nan de hand, dacht Swier tegen Noor van alles
men
:Kantebeen zou via winst op invaller ann ScylIa-zijde, want
Van der Broek wel weer
voor een positieve marge zorgen.
Toen ook dat iciislukte was
Leiden alsnog onnodig in last.
Bij 4-5 lag zeifs verlies in het
versehiet maar Swier zorgde
ervoor dat Scylla in haar de
gradatiestrijd een beiangrijk
punt binnenhaalde. Toch
wordt de rode iantaarn door
de Leidenaren gevoerd, zij
het nu hand in hand met Shot
dat bij landskampioen Dc
Blaeuwe Werelt uiteraard nui
op rekest krijgt. Eindstand 61: Bettine Vriesekoop is ook
in goede vorm, maar de hefti
ge training en een lichte arm
biessure bracht de Hazers
woudse ertoe tegen Nikon
een slag om de arm te hou
den. Rob Turk kon geen cx
cuus aanvoeren voor zijn 0 uit
2 en tean-igenoot Rob Groot
boefde helemaal geen excuus
te bedenken, want hij won
van Hilton en Wegman Dcx
tro Team verloor derhalve
‘.
met 2-6.
nlannuag 11 teoruari iao.
-

—-

De Blaeuwe Werelt prima uit de verf

Nikon grote verliezer
=

De Veluwe
op herhaling
TAFELTENNIS

APELDOORN
De tafeltenniscom.
petitie kreeg in een
dubbelprogramma
dit weekeinde zijn
ontknoping. De Ve.
luwe won me 6—1
van Dextro/Avanti
en zette een dag la
ter Nikon met 6—4
opzij, waardoor de
Apeldoorners
er
voor de vierde keer
in successje met de
landstitel vandoor
gingen.

—

Van onze
tafeltennismedewerker
OEGSTGEEST, maandag
Landskampioen Dc Blaeu
we Werelt is de grote over
winnaar geworden van het
dubbeiprogramma, dat de ta
feltenniscompetitie dit week
einde bood. Maar misschien
is het beter Nikon uit te roepen tot de grote verliezer.
Zaterdag verloren de Bra
banders met 6-4 van de Apel
doorners en zondag kreeg het
fanatieke Nikon ,,er nog een
beetje extra ellende over
heen”, want de titel vet
dween definitief buiten beeld
na de 5-5 die men debutant
Shot macst toestaan.
Manager Vermeulen van
de Blaeuwe Werelt kreeg za
terdag na afloop toegevoegc,
dat de titel dit seizoen voor
het laatst naar Apeldoorn

verdwijnt. In de nieuwe op
zet blijft Hilton bij Nikon,
maar komt diens iándgenoot
Bob Petton terug. Dc toe
komst van Wegman is nog
onzeker, maar De Prophetis
kan zeker zijn biezen pak
ken. De Beig zit mentaal in
de knoop en verloor dit
weekeinde opnieuw al zijn
partijen. Tegen Dc Biaeuwe
Wereit kon Hilton de nega
tieve Belgischc hattrick he
lemaaI uitwissen, maar Weg
man daarentegen ko aiieen
in het dubbel wat positiefs
doen. Daags erna wr.s Weg
man beter odreef toen hij
tegen Shot drie kéei scoorde.
Het dubbel ging nu echter
de mist in en Hans den Boer
excelleerde door Hilton van
tafel te rommelen. Shot nam
door deze 5-5 afstand van bet
Leidse Scylla, dat nog steeds

zonder de geblesseerde kop
man Anne Vlieg aantrad en
twee keer verloor. Zaterdag
met 6-0 bij Dextro Team,
daags erna met 6-2 bij Dc
Blaeuwe Werelt. Dextro
Team pakte bijna vier pun
ten, maar tegen UI! stokte
bij 4-2 de produktie. Dat
hield voor de Alkmaarders
de tw ede zes keer winst in
24 nut in, want met dezelide
cijfers was zaterdag Shot te
ruggewezen.
Bi] Scylla verzachtten de
vrouwen met zeges op Shot
(6-1) en MZ (3-6) het ,,heren
iced”. Dc iandstitel komt
voor de Leidse vrouwen in
zicht, want Torenstad liep
tegen Koningslust opnieuw
een steek vallen (5-5).
Overige uitslagen bij de vrou
won: Tempo Team-Koningslust
6-2; Tempo Taam-MZ 6-0; Shot
Torenstad 3-6.

_______________________
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HOOGHE HUYS
VALT UITEEN
Van onze

OEGSTGEEST, rnaandag
Met groot genoegen zal Jaap van Spanje afgelopen zaterdag
de jeugdige voor de WK geselecteerde Erik Noor van Ret
flooghe Huys van tate! geslagen bebben. De irritatie bij
Iandskampioen Dc Blaeuwe Werelt, over bet functioneren van
bondscoach Bert van der Helm en de selectie die hij maakte
voor de WK, is groot. Overigens was Noor, die ook nog van
Paul Raldan verloor, niet eens de slechtste.
Het Hooghe Huys valt vol 6. Scylla voert nu de rode
gend seizoen vrijwel uiteen. lantaarn, want Shot zorgde
Noor speelt komend seizoen voor een prima stunt door
vrijwel zeker voor het Eind Dextro Team met 6-3 bij de
hovense L & T, René Heijne degradatiestrijd te betrek
heeft zich aangeboden bij ken.
nieuwkomer Valkencourt en
Het meest opva]lende Wa
Nico van Slobbe gaat met ren de twee nederlagen van
tafeltennispensioen.
een andere jeugdige WK-gan
Voor Dc Blaeuwe Werelt ger Rob T1r1t. Bij Shot was
gaat de zaak beter. Dc lands Angenent drie keer perfect
titel zal worden geprolon op dreef. Overigens hebben
geerd en in de open plaats die de Wageningers problenien
Paul Haldan achterlaat is al met het feit dat het competi
voorzien. Het liefst had ma tieslot, dat in april wordt at
nager Vermeulen Henk van gewerkt, het duel Scylla-Dex
Spanje teruggehad maar de tro Team bevat, waarin beide
enlge topper met internatio streekgenoten elkaar bet bal
nale allurre hoorde deze letje zouden kunnen toespe
week, dat hij vrijgeloot is len. Beide clubs wijzen de
voor militaire dienst en blijft aantijging op voorhand reso
99% in Zweden om zich ver luut at, waarbij met name
der te ontwikkelen.
Dextro-trainer Gerard Bak
Anne Vlieg zal benaderd ker met de naderende WK
worden en ook zeker toestem voor de boeg wel belangrijker
men in een overstap van zaken aan bet hoofd zal beb
Scylla naar Apeldoorn.
ben.
Bij de vrouwen zag koplo
per Scylla haar voorsprong
sUnken tot drie punten door
Zaterdag kwam V]ieg voor een 3-6 verlies tegen TT, dat
Scifia met beperkt succes in terecht gebruik maakte van
actie tegen Nikon. Met 2-3
de aiwezigheid aan Leidse zij
raakte de Groninger tegen de van het duo De Groot/Van
Wegman door een scheids der Vilet. Torenstad profi
rechteijk incident nit zijn nt teerde middels een 6-2 winst
me en venloor ondanks een
op MZ, dat niet aan degrada
voorsprong.
Dc twee ze tie zal ontsnappen nu Shot
ges van Swier beperkten zo
verrassend met 6-4 bij Ko
doende alleen de schade tot 2ningslust triomfeerde.

Incident

Iz
II-.;

L2( 2

Scylla U’ t Leiden
perfecte kampioen
Van onze tafeltennjsmedewerker
TGEEST, maandag
Of het flu titelgevechten betrofOEGS
of wurgend spannende
degradatieduels, vaststaat dat de
tafeltenniscompetitie dit
weekeinde met een wereldprogramma
een schitterende apo
• thèose kende. Vast staat flu ook
dat
de mannen van de
Iauewe Werelt de landstitel opnieu
w opeisten en dat bij de
*ouwen het Leidse Seylla een even
perfecte landskampjoen
yan het seizoen ‘84/’85 werd.
Shot bleek de Leidse kater
• Of de Blauewe Werelt vol. -zondag in
eigen Veenendasi
gend seizoen de landstitel, die se omgeving
zaterdag tegen Dextro Team te hebben slecht verwerkt
met 6-1 werd geprolongeerd, Huys kon want bet Hooge
met succes kan verdedigen is ti van met 6-1 de degrada
Shot tot een feit ma
na het vertrekken van de keh.
Roemeen Paul Haldan en naHierdoor had Dextro team
tionaal kampioen Ron van •a. bet
zondag bij Scylla ver
Spanje nog maar de vraag. overde
punt
Voorlopig echter zal dat de directe degradgenoeg om aan
atie te ontsnap
Apéldoorne titeigrossier een pen.
org zijn. In de huidige sabe
m.enstelling met Jaap van moet nuHazerswoudse equip
Spanje als perfecte derde len tegeneen extra duel spe
JCV, de nummer
man is de hegemonie van de twee
nit de eerste divisie. Uit
Elguewe Werelt, zowel in de die kiasse
eerste als de tweede heift on- dat is dan promoveert MZ,
aantastbaar, zodat bet play met de stuivertje wisselen
vrouwen, want die
duel vervait.
tuimelden
debutant
• .Bij de vrouwen is dat ook prompt weer als
uit
de
hoogste
iet geval omdat herfstkam- kiasse. Dc
vrouwen van Shot
pion Torenstad er op diverse ki.nihen
overigens bet slecbte
redenen geen heil meer in voorbeeld
zfet om met lentekampioen flog” volgenvan de mannen
door
:Scylia de strijd aan te gaan. dil tegen het het extra
Amsterdam
In het knusse Scylla-zaaltje van Judy
Williams te verlie
vie! trouwens een totaal ping- zen.
pong-concept te vieren, want
Mannen: Hot Hooge Huys-Ni
de inannen stelden op de val- kôn4-6:Vrouwen zaterda
g:Shot
MZ6-4; Torenstad-Tempo TeamSd
‘4
1
A
•
cv a- onngsu
g,ve g oor za+ er ag in
on g.
een, verbeten geveeht Shot te Scylla-Shot 6-3; Koningsluat-To
verslaan, om daags erna ge renstad 61; MZ-Tempo team 6-2.
111k te spelen tegen Dextro
Team.
.5
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Tafeltennisstrijd
gelopen koers

Tafeltenn is 1ag27
Voor de finale van de tafelten
nisbeker komen vandaag L
T
en Nikon in actie. Deze finale
wordt gespeeld in de nieuwe
sportzaal van Belcrum te Breda
en begint om 15.00 uur.
De Eindhovense ploeg heel t
zich gesplitst in de twee teams
bestaande uit speler/coach Han
Gootzen met Ronald Beringen en
routinier Jan Nieuwenhuyzen
met invaller Marc Dijstelbloem.
De Valkenswaardse vereniging
komt uit in zijn sterkste formatie
en bestaat uit John Hilton met
Raymond de Prophetis en Wim
Wegman
met Frank Boute.
Uiteraard is de Valkenswaardse
eredivisieformatie favoriet, maar
Han Gootzen zal met zijn team
genoten uit de eerste divisie er
afles aan doen om het zijn oude
ploeg zo moeilijk mogelijk te maken.
L + T zal een gratis bus voor
zijn supporters naar Breda laten
rijden. ledereen die de finale wil
bijwonen kan zich hiervoor aan
melden bij het Tafeltenniscen
trum Eindhoven aan het Kaste
lenplein 168 te Eindhoven of tele
fonisch onder nummer 040522021.

•

Van onze tafeltennismedewerker
OEGSTGEEST, maandag
De strijd om de landstitel bij de mannen is een gelopen koers
voor de Blauwe Werelt. De Apeldoorners wonnen moeiteloos
met 6-3 bij degradatiekandidaat Shot en behielden zo met nog
een dubbel weekeinde voor do boeg drie punten voorsprong
op Nikon. De Skylla-vrouwen zitten eveneens op fluweel waar
het gaat om het winnend afsluiten van de tweede heift,
waardoor de Leidse vrouwen zich automatisch plaatsen voor
de beslissende landstitelstrijd tegen Torenstad. Dat Skyfta in
dat geval riante uitzichten heeft op de hegemonie bleek
afgelopen zaterdag toen de Zutphense equipe van Wiljo
Leermakers in
curious treffen met 6-4 moest buigen. Een
remise zaterdag a.s. tegen Konirtgslust volstaat voor eon
Leidse titel.
Torenstad vocht met Skylla
Van der Vliet direct na
blj de vrouwen eon in alle het dubbel opnieuw spelen.
opzichten
merkwaardige
strijd uit. Nooit verloor De
Dc Koning profiteerde van de
Kruiff van de Koning, nu we!.
vermoeienissen bij de Leidse
Direct daarna echter compen
en verhief zich met drie zeges
seerde Van der Vliet deze
tot .,de koningin van Zut
Leidse domper door interna
phen”. Omdat Van Veen in de
tional Jansma achter zich te
slotpartij Kantebeen voor liet,
laten. Jansma vertrok daarop,
was de 4-6 nederlaag toch on
mede door de ongemnteres
ontkoombaar. MZ veroverde

eon

moest

seorde

houding

van

coach

Leermakers naar bet belen
dende zwembad en keerde te
laat terug voor de wedstrijd

tegen

De

Kruiff,

daardoor

in haar degradatiestrijd eon
belangrijk punt bij Koning

terwiji

slust,
concurrent Shot
bij Tempo Team met lege handen vertrok.

c t’
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gaat 3½ miljoen kosten

1

I

zaalsporten te kunnen houden. Wij
denken hierbij aan judo, boksen,
biljarten, schermen en meer van
dit soort sporten, maar het meest kleedruimte, technische ruimte,
zal deze nieuwe sporthal toch wor bar- en zithoek en bestuurskamer.
Tenniscentrum Valkencourt in
den gebruikt voor de tafeltennis
Valkenswaard gaat deze zomer
sport. Er kunnen 15 tafeltennista
ver
een
Naast
uitbreiden.
sterk
Kosten
fels in deze ruimte.
ac
dubbeling van de indoor-tennis
Wij willen met het tafeltennis
Met deze uitbreiding van ,,Val
commodatie zal bij Valkencourt
vooral ook de scholen in Valkens kencourt” is een investering van
een multifunctionele sporthal met
waard bereiken. Wij when dus
ongeveer 3,5 mlljoen gulden ge-i
600 zitplaatsen voor kieme zaal
gaan praten met de Valkens
moeid.
De plannen zijn ontworpen
sporten worden gebouwd. Deze
waardse scholen cm zo flu en dan
door het Architeetenbureau Van
ruimte is hoofdzakelijk bestemd
de gym1es te gebruiken voor een
den Pauwert in Eindhoven en zul
voor tafeltennis.’ Dc uitbreidings
kennismaking met de tafeltennis
len worden uitgevoerd door Sym
plannen vergen een investering
sport.
bion Bouw uit Valkenswaard. Dit
van 3½ miljoen gulden. Hiermee
De tafeltennissport is verder
bedrijf is gisteren met de bouw
komen de totale kosten van dit
uitermate geschikt voor lichame
Valkenswaardse sportproject op
lijk gehandicapten. De sport wordt begonnen. De eerste oplevering
dient 18 juli a.s. plaats te vinden,
6½ miljoen gulden. In augustus
zodat begin augustus het ver
van dit jaar zal het uitgebreide door hen ook veel beoefend. Daar
nieuwde en uitgebreide ,,Valken-:
Valkencourt in gebruik kunnen om hebben wij met de bouw reke
court” gebruiksklaar is.
worden genomen.
fling gehouden met speciale voor
Zo
n.
gehandicapte
voor
zieningen
zes
van
capaciteit
,,De huidige
nergens
bijvoorbeeld
banen is gewoon veel te klein voor komen
In de
Meer evenementen
het aantal aanvragen,” vertelt de drempels in dit gebouw.”
sporthal komen een hardhouten
manager van Valkencourt, Mary
Mary Brüggenwirth, wil met de
Bruggenwirth. ,,De behoefte aan! speelvloer en een akoestisch pla
twaalf banen veel meer tenniseve
voorzienin
technische
Alle
fond.
indoor-tennis is hier in Valkensen nementen voor recreanten gaan
waard en omgeving heel erg groot. gen voor rechtstreekse radio-hier opzetten. Daarom heeft zij ook be
Wij ,,draaien” hier in Valkencourt ‘ televisiereportages worden
sloten de complete administratie
met een gemiddelde baanbezetting meteen aangelegd. Dc voorberei
van het sportcentrum te automati
in
getroffen
zijn
hiexvoor
dingen
van 95%. Daarom hebben we ook
seren. Ook de organisatie van de
Dienst
Technische
de
met
overleg
besloten de capaciteit te verdubbevan de NOS in Hilversum. In de toernoojen zal voortaan met be
len met nog eens 6 banen.
hal komen verder verplaatsbare huip van de computer geschieden.
Op drie van deze zes nieuwe ba tribunes met een capaciteit van Bet eerste grote recreanten-toer
nen komt een speciaal oefencen ongeveer 600 zitplaatsen. De sport- nooi zal worden gehouden bij de
trum voor het geven van tennis hal krijgt een eigen was- en heropening van het centrum in
september. Dan 2l een auto de
colleges. Dit oefencentrum krijgt
ballenkanonnen en automatische -r
ballenraapmachines.” Naast de
verdubbeling van de capaciteit
met zes banen komt er ook een
verdubbeling van de kleed- en
wasruimte en een vergroting van
het bar-restaurantgedeelte.
De zes nieuwe banen worden
achter de zes bestaande banen ge
legd en wel zodanig dat ze straks
een geheel vormen en alle twaalf
vanuit de bar bekeken kunnen
worden. Tussen de zes nieuwe ba
nen komt een verhoogde galerij
die als staantrlbune zal worden
gebruikt.

hoofdprijs zijn. Dit opening
nooi wordt gehouden als
van het succes van het ken
nooi ‘84 in ,,Valkencourt”.
deden toen bijna 800 teni
aan mee en gedurende die
tussen Kerst en Nieuwjaar
het tenniscentrum door me
5000 mensen bezocht. Mary
genwirth wil tevens uitbr
geven aan de interne compet
aan toernooien van tenni
bedrijven en instellingen.
komt bij dat zij de Valkensv
se scholen veel meer wil ga
trekken bij de beoefening V
wel tennis als tafeltennis.
Dc verdubbeing van de t
capaciteit plus de meuwe
functionele sportruimte van
kencourt” brengen een uitbr
van de werkgelegenheid ir
kenswaard met zich mee. M
flu reeds tien mensen in dien
het tenniscentrum, voor au
zal dit sportcentrum er zeki
medewerkers voor onde
tennislessen en barbezettir
moeten hebben.

Sporthal
,,De multifunctionele sporthal
hebben we besloten te bouwen,
omdat we de afgelopen tijd ontzet
tend veel verzoeken hebben gehad
om in de tennishal sportevene
menten te houden,” legt Mary uit.
,,Die verzoeken hebben we alle
maal moeten afwijzen, omdat daar
het tennistapijt te veel van zou lij
den. Daarom bouwer we êr nu één
sportruimte bij om hier kleine

Tenniscentrum Valkencourt in Valkenswaard zoals er na de ultbreiding uit
zal gaan zien.
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Tafeltennisheren blijven in tweede categorie
—

Potion maakt het te boni

GOTHENBURG (ANP)
de
wereldkampioen
schappen tafeltennis in Go
thenburg is heibel ontstaan
in de herenploeg. Het gekra
keel resulteerde in de onvrij
willige verlenging van het
verblijf in de tweede catego
ne met twee jaar. Door ne
derlagen zaterdagrniddag in
het emotioneel zwaar beladen
duel tegen België (3-5) en
zondagmorgen tegen West
Duitsiand (1-5) werden alle
schone illusies van de debu
terende coach Bert van der
Helm op wrede wijze de
grond in geboord. De zege op
‘—i, Zwitserland (5-4) kon daar
niets aan veranderen.
I
“

—

drag zijn climax. Na zijn zoveelste
afzwaaier rende Potton naar de
hoek van Van der Helm en begon
daar aan een tirade, die in Spre
kershoek zeker niet zou hebben
misstaan.

-

Bij
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,,Deze pioeg heeft een psycholoog
nodig. 1k ben hier meer bezig met
het in bet gareel houden van de
onderlinge
verstandhoudingen,
dan met bet wedstrijdgebeuren,
aldus Van der Helm, voor wie de
ellende zaterdag een dieptepunt
bereikte in bet prestigeduel met
Belgie, waar oud-bondscoach Mi
lan Stencel na zijn vertrek uit Ne
derland in dienst trad. De licht
ontvlambare Bob Potton, die in de
ochtenduren met twee overwin
ningen een werkzaam aandeel had
in de forse zege (5-1) op Noorwe
gen, kon zijn emoties niet in be
dwang houden en ging zich mis
dragen.
Tegen Jean-Michel Saive, het
15-jarige wonderkind van Belgie

Van der Reim luisterde stoici ins
toe. Trachtte zijn pupil te kalme
ren, maar Potton was door het
dolle heen. Terug aan de tafel pro
duceerde hi] in enkele seconden
twee missers en de overgelukkige
De Prophetis zette Belgie op 2-4.
Na afloop haastte de nauwelijks
bedaarde Potton zich naar bet
spelersrestaurant. Debutant Erik
Noor geneerde zich duidelijk dat
hij tot deze ploeg behoorde. ,,Ik
schaam me dood”, luchtte de spe
ler uit Oss
hart. ,,Dit is niet
normaal. 1k dacht met voiwasse
nen te doen te hebben.”
Potton zelf verklaarde in een
eerste commentaar, juist voordat
hem door de ploegleiding een
spreekverbod werd opgeiegd, dat
hi] zich van geen kwaad bewust
was. ,,Ik wilde mezelf oppeppen.
De tegenstander overbiuffen. Dat
doe ik altijd. Wangedrag? Flauwe
kul. 1k heb niet de bedoeling ge
had iemand te kwetsen. Het was
alleen voor mijzeif bedoeld.”

aim

•Bob Potton: schorsing wegens
wangedrag.
en Europees kadettenkampioen in
1984, hield de 27-i arige Brit zijn
scheldkanonnade beperkt tot het
gehoor in zijn directe omgeving. In
zijn volgende optreden tegen Re
mo de Prophetis, speler van Ni
kon/Valkenswaard, verloor Potton
in de derde game alle zelfbeheer
sing, teen hij een veilig lijkende
voorsprong (19-11) als een begin
neling verspeelde. Het onderstel
van de tafel werd bij herhaling op
.zijn degelijkheid getest, met de af
rasteringen sprong hi] om als een
voetbalier met vrije trappen en te
genstander De Prophetis kreeg in
het Engeis de grofste verwensin
gen naar zi]n hoofd geslingerd. Op
de stand 20-20 bereikte bet wange

Menselijk
Na een gesprek met chef d’equi
pe Egbert Welsink besloot Van der
Helm (,,Ik heb met kromme tenen
langs de kant gezeten”) de Brit
toch te handhaven in de ploeg.
,,Potton is voor de rest van het

landentoernooi geschorst. In I
individuele toernooi mag hi] w
aan de bak.” De Amsterdamrr
gaf zondag aan, dat menseli:
overwegingen een voorname
hadden gespeeld in zijn beslissij
,,Potton staat op het punt een cc
tract te tekenen bij de nieuwe ci
in Valkenswaard. De sponsor v
die ploeg is hier aanwezig. Als
Bob naar huis had gestuurd, h
hij wellicht dat contract kunn
vergeten. Dat wilde ik hem xi
aandoen.”

Stress-gevoelig
Na de derde nederlaag ontstoi
er weer trammelant binnen
ploeg. Met dit keer Ron van Spa
je in de hoofdrol. De speler van I
Veluwe betichtte zijn ploeggenot
Turk en Noor ervan zijn nederl
gen gniffelend van plezier te b
groeten. In zijn stress-gevoelighe
ging Van Spanje zelfs zo ver, d
hi] zijn dramatisch slechte optr
den in Gothenburg weet aan e
negatieve houding van het veel
toekijkende tweetal, waarna 1
aankondigde in de middaguren t
gen Zwitserland met te spelen.
Die bewering bleek op drijfzai
te rusten. Hi] trad wel degeli,
aan tegen Zwitserland en verk
alle drie partijen. Hi] werd evei
wel gered door broer Henk, d
drie maal won en Rob Turk,
vervanger van de geschorste Po
ton, die de twee ontbrekende put
ten voor de nipte overwinning (
4) bijdroeg.

L
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Tafeltennisbeker
weer voor Nikon

I-

(Van onzesportredactie)
BREDA
Nikon/Valkenswaard
beeft zich gehandhaafd als houder
van de Brabantse tafeltennisbeker.
In de nieuwe accommodatie van
de Bredase vereniging Beicrum
won het team van coach Bert
Schoofs met 6-2 van L+T/Eindho
yen. De zege geeft Nikon het recht
op deelneming aan de Iandelijke
bekerfinale.
Het verschil tussen het Valkens
waardse en Eindhovense team zat
hem louter in bet tweede koppel.
De eerste duo’s van beide clubs
gaven elkaar geen duimbreed toe.
L+T’s kopman Han Gootzen gaf
de Belgische kampioen De Prop
hetis geen schijn van kans en won
samen met Ronald Bermgen ook
het dubbelspel van John Hilton?
De Prophetis.
Beringen en Gootzen waren
kansloos tegen oud Europees
kampioen, materiaalspeler Hilton.
Op de tweede tafel hadden WArn
Wegman en Frank Boute namens
Nikon geen kind aan de Eindho
vense reserves Jan Nieuwenhuizen
en Marc Dijstelbloem: 4-0.
—

,,Natuurlijk vinci 1k bet ook
jammer dat er voor de uitbrei
ding van Vaikencourt green
meet verdwijnen’ç egt manager
Mary Bruggenwirth terwiji ze
naar bet stulc grond ivijst waar
de uitbreiding meet komen.
,,Maar je meet een keuze maken
en van ons mag de gemeente
voor iedere omgekapte boom
een nieuwe planten.

_______

C

Nikon wørdt
Valkeiicourt
Tafeltennisvereniging Ni
kon Valkenswaard wordt ta
feltennisvereniging Valken
court.
Vàlkencourt gaat bet spon
sorsChap van Nikon overne
men en de tafeltennissers
zullen verhuizen van De Hu
takkernaar 4e .ninwemuJ
ti-functionele sporthaI, die
‘.bijde:ten*iIsbJ,gbouwdzai
gaan. wden.
De léden van tafe.ltennls
vereniging Nikon Vaikens
waard sebaar4en zich giste
renavond •achter. fret voorstel
van bet •bestuur om met Val
kencourt In zee te gaan.
:Sportcentrum Valkencourt
• zal met ingan van 1 angUs.
:Js dli ja.ar jaarujks 25.000
gulden in 4e kas van de ta
teltenniavereniging :Siten

•

.Daarnaast betaalt Valken—.
court afle kosten van bet
eerte team waardoor de “ier
spelera en de trainer de
sema-pof status knnen
aannemen. Der V1kencourt
wordi verder de:raiie fl
hot niaterieel besch*kbaar
gesteld en zal de sportuitzusting van d cenipetitlespelers
betaakf wordefl Do nieuwe
manage Van tafeltennlsver
eniging’ ,lTalkencourt Valkenswaard. wordt.
Mary
BrUggenwirtb.: De sponsor
overeenkomst met Valken
court wordt .aangegaan voor
de duur van vijf jaar,met
een wederzijdse. optie om bet
• sponsorsehap flog CCIIS flt
• vIjf jaar te verl.engen+

Leden van Nikon
akkoord met nieuw
sponsorcontract
(Van ooze sportredactie
De leden
VALKENSWAARD
van tafeltennisvereniging Nikon/
Valkenswaard zijn gisteravond
tijdens een bijzondere ledenverga-.
dering akkoord gegaan met een
door het bestuur voorgestelde,
sponsor-overeenkornst
vijfj arig,
met het Valkenswaardse tennis
centrum Valkencourt. Beide par
tijen, de vereniging en de sponsor,
kwamen overeen verder geen me
dedelingen te doen.
Gisteravond werd niet duidelijk
of de tafeltennisveremgmg met ingang van volgend seizoen ook op
Valkencourt zal spelen. Wel werd
bevestigd, dat mevrouw Bruggen
wirth op zal treden als manager
van de vereniging.
—

In Valkenswaard

,,De onderhandelingen waren
soms vrij hard en best moeilijk.
We zijn bli.j dat het sponsorcon
tract met Valkencourt getekend is,
vooral omdat het voortbestaan van
onze vereniging nu toch zeker voor
tien jaar gewaarborgd is. Het gra
tis gebrulk van de sporthal van
Valkencourt is voor tien jaar gere
geld en de capaciteit van die hal is
zodanig dat een flinke groel van
het aantal leden opgevangen kan
worden. Het tafeltennls op topnl
veau in Valkenswaard Is door het
sponsorcontract ook qoor minstens
vijf jaar gegarandeerd.”
Een duidelijk gelukkige voorzit
ter van de tafeltennisvereniging,
Arie Keeman en een zeker zo ge
lukkige tweede secretaris Piet van
Veenendaal noemen het contract
uniek. Afgelopen maandag werd
de naam van de vereniging offi
cieel gewijzigd in tafeltennisvere
niging Valkencourt en 1 september
zal de nieuwe multifunctionele
sporthal, die aan de tennishal van
Valkencourt wordt vastgebouwd,
in gebruik genomen kunnen war
den.

Ondertekening van het sponsorcontract door v.1.n.r. Arie Kee
man, voorzitter, Mary Bruggen
wirth, manager van Vallcen
court By, en Piet van Veenen
daai, tweede secretaris.

feld de komst van kwaliteitsspeler
Milovoj Karakaeviê.
Dc uit de Duitse Bundesliga af
komstige Joegoslaaf versloeg daar
in het afgelopen seizoen nog de
Zweedse internationals Appeigren
en Lindh. Terug in Valkenswaard
komt de ex-Nederlandse Kam
pioen en international Bob Potton.
Het ,,enf ant terrible” van het Ne
derlandse tafeltennis sloeg ver
schillende aanbiedingen van ande
re verenigingen af om bij Valken
court te kunnen spelen.
Voor de Valkenswaardse eredi
visievereniging zullen verder blij
yen uitkomen de voormalige Euro
pees kampioen John Hilton en
Wim Wegman. Het vierkoppige
team zal onder leiding staan van
trainer/coach Bert Schoofs. Dc ne
genvoudige Nederlandse Kam
ploen en voormalige bondscoach
ziet het komende seizoen ook met
wrtrouwen tegemoet. ,,Als gevolg
-------..
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van Valkencourt, is ervan over
tuigd dat door het sponsorcontract
een belangrijke impuls wordt ge
geven om deze groeiende sport in
Nederland nog populairder te ma
ken, niet alleen door nationale,
maar ook door internationale sue
cessen van Valkencourt.
Het bestuur van de vereniging
en de sponsor hebben sinds no
vember vorig jaar met elkaar on
derhandeld over de totstandko
ming van het sponsorcontract.
De overeenkomst die nu op tafel
ligt, is opgebouwd aan de hand
van het concept zoals dat ontwor
pen is door de commissie sportsponsoring van de Nederlandse
Sport Federatie (NSF) en de Vere
niging Sportsponsoring Nederland
(VSN).
De sponsoring door Valkencourt
B.V. is drieledig. Op de eerste
plaats stelt de sponsor jaarlijks
een bedrag van f 25.000,- beschik
baar. Het is de bedoeling dat dit
bedrag expliciet gebruikt gaat
worden voor de financiering van
een jeugdopleiding zodat de groei
en de kwaliteit van onderuit kun
nen komen.
Op korte termijn zal trainer?
coach Bert Schoofs een 5—jarig
jeugdplan opstellen. Aan jong Ne
derlands talent zullen gratis trai
ningsfaciliteiten worden aangebo
den. Daarnaas wordt de vereni
ging gratis gehuisvest in de nieu
we multifunctionele sporthal en
neemt de sponsor de kosten van
het eerste team voor haar reke
fling.

Multifunctioneel
Valkencourt B.V. wil haar ten
niscentrum in Valkenswaard uit
bouwen tot een multifunctioneel
sportcentrum. De aanbouw van
zes overdekte tennisbanen, waar
door de indoor-tenniscapaciteit
wordt verdubbeld en de bouw van
een multifunctionele sporthal pas
sen in dit streven.
Onder de nieuwe naam Valken
court is de tafeltennisvereniging
--

-

,

—
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De hal waarin de tafeltennisver
eniging gehuisvest zal worden,
biedt plaats aan zestien tafels. zo
danig opgesteld dat voldaan wordt
aan de wedstrijdeisen van de
N.T.T.B.

terland Nederland-Polen in Val
kencourt worden georganiseerd.

Bij wedstrijden is er plaats voor
600 toeschouwers. In de hal zullen
alle voorzieningen aanwezig zijn
voor het verzorgen van recht
streekse radio- en televisieuitzen
dingen. Oo 12 maart 1986 zal de in-

Valkencourt wil in de toekomst
deze hal ook gaan gebruiken voor
andere kleine zaalsporten. In de
grote tennishal zal ook indoor-at
letiek tot de mogelijkheden gaan
behoren.

Over verdere tafeltennisevene
menten zi)n besprekingen gaande.

