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Avanti (met Vriesekoop)
tegenstander

Zware kius
voor Nikon

Op zaterdagmiddag 30 janu
an om 15.00 uur staat voor
Nikon de belangrijke en
zeer interessante ontmoe
ting tegen het Hazerwoudse
Avanti op het programma
welke in het tafeltennis
centrum aan de Hutakker
(naast de tapijthal) te Val
kenswaard gespeeld wordt.
Bettine Vriesekoop, Nederlands
sportvrouw van het jaar, met haar
teamgenoten Patrick Swier en Ro
bert de Groot zullen zich de nodige
zweetdruppels moeten getroosten
om zich voor een nederlaag te
hoeden. Daar er vier potentiële be
kan
didaten voor het kampioensch
van Nederland sun waaronder ap
Ni
kon, hebben Theo van Gasteren,
Han Gootzen en Robert Potton zich
onder leiding van de nieuw aan
getroklcen
trainer/coach
Bert
Schoofs, zo goed mogelijk voorbe
reid om na de uitstekende start
de competitie, (1-6 overwinningvan
op
Korenbeurs) 00k deze wedstrijd een
positief resultaat te bereiken. Kaar
ten voor deze wedstrijd zijn
verkrijgbaaf bij de volgende adre
s
sen: Nikon-hal, Hutakker
2,
Val
kenswaard, tel. 04902-42074;
Plastichuis, Leenderweg 33, Het
Val
kenswaard, tel. 04902-12841.
In een leuk bezette hal heeft
het huzarenstukje uitgehaaldNikon 2
om ti
telkandidaat Noad 2, de gebroe
ders
Van Wijk en Opstal, met een
6-4
ne
derlaag naar Schiedam terug
ren. Ondanks de drie overwi te stu
nningen
van Jo Handgraaf, was
Theo Kole

Bob Potion

de grote man van Nikon
die in de
laatste partij de zege veilig
Ad van Herel had een ongelustelde.
kkige
middag en won alleen van
Door in de uitwedstrijd Opstal.
Stiphout 2
met 0-10 te verpletteren heeft
4 (Peter Grijseels, Martien Nikon
Heyden en Jeroen Klomp) van der
punten uit drie wedstrijden flu vier
goede prestatie mag heten. wat een
Nikon 3 echter, dat evenals
de in de le kiasse uitkomt, het vier
komende wedstrijden alles zal er de
ten doen om niet in degr aan moegen te komen. Zij waren adatjezor
weekend vrij. Team vijf afgelopen
moest in
haar eerste competitiewedstrijd
een
nederlaag ineasseren. Pas
laatste wedstrijd moesten zij in de
voor PSV/Cathrjen. Twee buigen
overwin
ningen van Frits Bergman,
Henk
Bosveld en Fred van Bree. ieder
én
waren niet genoeg om het eerste
wedstfijdpunt te veroveren.
Uitslagen:
Dames: Renata 1-Nikon 1 6-4; Flas
h
2-Nikon 3 7-3.
Heren: Nikon 2-Noad 2 6-4;
Stiphout 2-Nikon € 0-10;
5-PSV/C 4 4-6; Nikon 6-Nikon Nikon
Nikon 7-Een en Twintig 2 3-7; 8 6-4;
Nikon
9-Renata 4 8-2; Nikon 10-Budiia
7-3; Nikon 11-Bergeijk 5 9-1; Veid 5
yen 7-Nikon 12 3-7; Nikon 13-B ho
6 0-10; Nikon 14-Taveres 9 6-4. udiia
Programma 24 t/m 30 januari
Dames: 30 jan. Budilia 1-Nikon
Heren: 30 jan. Nikon 1-Avanti;2.
30
jan. Middelburg Zuid 1-Nikon
jan. Nikon 3-Roosendaai 1; 29 2; 30
jan.
Taveres 1-Nikon 5; 27 jan. PSV/C
6-Nikon 6; 25 jan. Kinawo 1-Niko
n 7;
29 jan. Nikon 8-Treffers 1;
Budilia 4-Nikon 9; 30 jan. 28 jan.
1-Nikon 10; 25 jan. VeidhovenA’ITV
5-Ni
kon 11; 29 jan. Nikon 12-Geidrop
4;
27 jan. Treffers 5-Nikon 13; 25
jaii.
Veidhoveri 8-Nikon 14.

e
Theo

V.

Gasieren
Han Gooizen

e

ZATERDAG 30 JANUARI 1982

Bondscoach wil samenstelling Avanti niet prijsgeven
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(Door Hans Wagenaars)

VALKENSWAARD
Ge
rard Bakker, bondscoach van
het Nederlands dames-tafel
tennisteam en geestelijk va
der van de Leidse club Scylla
en het Hazerswoudse Avanti,
heeft zich de woede van Ni
kon/Valker.swaard
op
de
hals gehaald door verstop
pertje te spelen over de sa
menstelling van het Hazers
woudse team dat vanmiddag
om 14.30 uur in Valkens
waard voor de competitie
uitkomt tegen Nikon.

--

-

De wedstrijd Nikon! Valkens
waard—Avanti kwam, volgens de
furieuze
Nikon-manager
Frits
Bergman, voor op de rol van het
sportprogramma van de NCRV en
tevens van de NOS-televisie, maar
zowel de NCRV als de NOS dreigt,
orndat Bakker niet wilde prijsge
yen of Bettine Vriesekoop van de
partij zou zijn, de wedstrijd van
de kalender af te voeren. Hetgeen
een financiele strop betekent voor
Bergman, die een sportreclamebu
reau drijft in Bergeijk.
•0
.0
0

Smerig spel
Bergman: ,,Die ,,meneer” Bakker
met zijn waanzinnige ideeën...Wat
die uithaalt met Avanti is je reinste competitievervalsing. We laten
het hier niet bij zitten. De NTTB
zal hier nog wel van horen. Er
wordt gewoon een smerig spel ge
speeld. Het kan goed zijn dat Jan
Stekelenburg (commentator van
Studio Sport red.) daar ook bij be-

trokken is. Die kon namelijk zoge
naamd ook nog geen opstelling
noemen, maar heeft de wedstrijd
nog niet van de rol gehaald.
Meestal wacht de NOS daar niet
zo lang mee. Als ze jets nlet zeker
weten halen ze er meestal erg vlot
een streep door”.
De vraag is, of Avanti vanmid
dag met zijn sterkste formatie
naar Valkenswaard komt of niet.
Als dat zo is, krijgen Bob Potton,
Han Gootzen en Theo van Gaste
ren, de drie spelers van Nikon!
Valkenswaard, af te rekenen met
Bettine Vriesekoop, Ronald Rijs
dorp en Patrick Swier. Gerard
Bakker, de ,,Godfather” van Euro
pa’s nummer één Vriesekoop, wil
de echter geen mededeling doen en
liet zich slechts ongeinteresseerd
uit: ,,Die competitie is leuk, maar
heeft voor Avanti geen enkele
waarde. We spelen alleen om filet

Bettine Vriesekoop en Gerard
Bakker blij met weer een overwinning op internationaai ni
veau. Bang voor verLies in cornpet itie.
te degraderen. ledereen mag van
ons kampioen worden als we maar
met degraderen”.

Geen waarde
En over de opstelling: ,,Ik moet
eerst nog een babbel maken met
Rijsdorp. Als die wil spelen, speelt
Bettine niet. Het kan trouwens
goed zijn, dat we zonder Bettine
en zonder Rijsdorp komen. Mis
schien alleen maar met Swier en
De Groot. Die twee wilen nog wat
leren ping-pongen. En dan zetten
we er gewoon iemand uit het vijf
de team, of zo, bij. Krijgt die ook
de gelegenheid om wat ervarmg
op te doen. Maar we bekijken de

toegagsws

opstelhng altijd van wedstrijd tot
wedstrijd. We krijgen geen cent
subsidie, hebben geen dikke spon
sor achter ons staan en we ping
pongen puur voor ons plezier”.
Bepaald vreemd is het wel, dat
Bakker zijn protégé letterlijk be
schermt voor tegenstanders van
formaat als Potton en Gootzen.
Bakker zette een aantal jaren ge
leden de NTTB op zijn kop omdat
hij eiste dat Vriesekoop in de he
rencompetitie moest uitkomen.
Maar de sportvrouw van het jaar
1981 bereidt zich momenteel voor
op het Top 12-toernooi dat 5, 6 en 7
februari gespeeld wordt in Nantes
en Bakker wil haar behoeden voor
tegenslagen. Is het dan flu wel
juist om Vriesekoop niet te laten
spelen? Bakker: ,,Ze heeft toch nog
alle wedstrijden gespeeld?” On
juist, want Vriesekoop liet vorig
jaar ook een keer verstek gaan
omdat ze de voorbereiding op het
WK in Novi Sad liet prevaleren
boven de competitiewedstrijd te
gen De Veluwe.

Sterkste trio
Het heeft er gewoon alle schijn
van, dat Gerard Bakker en Avanti
bezig zijn Nikon! Valkenswaard
om de tuin te leiden met de bedoe
ling dat de Valkenswaardse ploeg
zijn tegenstander van vanmiddag
gaat onderschatten. Bergman: ,,We
gaan er gewoon vanuit dat ze van
middag met hun sterkste trio aan
wezig zijn. Met Vriesekoop, met
Rijsdorp en met Swier. Alles wat
minder is, is gewoon meegeno
men”. De wedstrijd beint zoals
gezegd om 14.30 uur en de toegang
bedraagt Fl.2,50.
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EREDIVISIE-TAFELTENNIS
AVANTI Hazerswoude
met Bettine Vñesekoop
zaterdag 30 januari 1982 aánvang 14.30 uur
nikonhal—hutakker 2—valkenswaard— 04902-42074
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Moeizame 6-4 zege op Avanti met Vriesekoop

Nikon maakt het
zich moeilijk
(Door Hans Wagenaars)

VALKENSWAARD Sinds de
andse
Tafeltennis Bond (NTTB) instemNederl
de
met
het
tot dusverre vruchtbaar gebleken
voorst
el
van de nationale topspelers om
een wedstrijd
te laten eindigen als het ,,magische”
getal 6 is
bereikt, was het een uitzondering
ais ontmoe
tingen in de ere- en eerste divisie
de voile
tien partijen in beslag namen.
Een exceptio
—

TAFELTENNIS
Nikon/Valkenswaard en Avanti
gaven elkaar zaterdagrniddag in
een weer bomvolle Nikon-hal
slechts erg weinig in kracht toe.
Een tactische zet van de juist van
de wintersport teruggekeerde trai
ner/coach Bert Schoofs door niet
Nederlands sterkste speler Bob
Potton, maar Han Gootzen als
sterkste man van de gastheren op
te stellen, verloor zijn rendement
omdat Avanti-coach Gerard Bak
ker eenzelfde variant toepaste
door niet Bettine Vriesekoop, maar
Patrick Swier als leider van zijn
equipe op te stellen.

Duidelijke signature
De Europese lijstaanvoerdster
was dus wel degelijk van de partij
en gaf in ,,het hol van de leeuw”
eon visitekaartje af met een dui
delijke signature. Want ze zette
niet alleen de zwak spelende Theo

IEtJI

neel geval was het treffen zaterdagmidd
tussen Nikon/Valkenswaard en Avanti. ag
Pas
na de voile ,,mep” aan wedstrijden en ruim
4% uur kwam de thuisploeg als winnaa
de bus, maar de schamele cijfers (6-4) r uit
aan hoe moeilijk de Vaikenswaardse geven
equipe
het nog krijgt op zijn weg naar de landsti
tei.

van Gasteren gevoelig langs de
kant (17-21, 14-21), ook de geIrri procent concentreren en dan staan
teerd spelende international Han ze in de kantine knoerharde kar
Gootzen bezweek onder Vriese navaismuziek te spelen. Bob groeit
koops juk dat vastheid heet. Goat- daarvan, vindt dat eon heerlijke
zen had zijn dag toch al niet. Hij ambiance, maar ik kan me dan
had in de tweede partij weliswaar niet meer concentreren. 1k wil in
weinig moeite met de verrassend de Nederlandse top spelen en dan
stork spelende Robert do Groot moeten ze me maar optimale om
(21-15, 21-12), maar de verliespar standigheden bieden. Zo niet, dan
tij, zijn tweede dus, tegen de volij heb ik de keuze tussen het zoeken
verige, Chinese kreten uitstotende naar een club die me die omstan
Patrick Swier, was tegen het zere digheden wel kan bieden of me
been en een forse haal door de re niet moor beschikbaar stellen voor
kening van Nikon, dat de partij het Nederlands team. Goon van
Gootzen—Vriesekoop al had ge beide wil 1k, dus zal er deze week
boekt aan de debetzijde van de gepraat moeten worden”.
Door de niet ingecalculeerde
verlies- en winstrekening.
misser van Gootzen tegen Swier
was er na acht partijen nog altijd
Persoonlljk echec
geen streepje licht tussen beide
Gootzen trok zich na dat per kemphanen. Voor Nikon/Valkens
soonlijke echec hals over kop te waard moesten Bob Potton en
rug in de kleedkamer waar zijn Theo van Gasteren nog eenmaal
moeder de storm over zich heen
hot komen. Gootzen: ,,Ik weet dat
ik eon klasse minder speel dan
Bob. 1k moot me voor honderd

aantreden; Avanti had Vriesekoop
en De Groot als troeven. De voor
laatste partij, Potton—Vriesekoop,
bracht de twee nog ongeslagenen
tegen elkaar, het sluitstuk, Van
Gasteren—De Groot, was de strijd
tussen de twee met louter verlies
partijen.
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Groot gat
Vriesekoop, niet mooi, maar
uiterst solide de meerdere van
Van Gasteren en Gootzen, kwam
echter straatlengten tekort bij
Potton, die zelfs meer oog had
voor het publiek en do tv-camera
dan voor zijn opponente. Potton
gaf eens temeer aan hoe groot het
gat is dat ligt tussen de Europese
top bij de dames en de Europese
(sub)top bij de heren. De cijfers
21-11 en 21-16 spreken wat dat be-•
treft voor zich.
Eon 5-4 voorsprong voor Nikon
dus bij de ,,finale”. Voor de derde
keer in vier wedstrijden (vorige
week werd met 6-1 van ,,Koren
hours”
gewonnen)
kwam
de
zwaarste last weer op de schou
ders van Van Gasteren. Hij moest
de voile winst binnenhalen. Robert
do Groot leek in de eerste game
goon onoverkomelijk obstakel (2113), maar met het ,,tactische won
der” Bakker op de bank sloeg de
stemming onder het publiek na de
tweede game (17-21) helemaal op
tilt en hypernerveus en met de
handen voor de ogen lieten de be
zoekers zich slechts leiden door het
stemgeluid van de scheidsrechters.
Pas toen dezen eon ruime voor
sprong voor Van Gasteren aan
kondigden, waagden direct be
trokkenen zich weer in do speel
ruimte: 21-12.
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Kronkels
Avanti had aangetoond dat het
pad naar eon iandskampioenschap
vele kronkels kan hebben. Nikon
weet na zaterdag dat Han Gootzen
minstens twee en Theo van Gaste
ren minstens êen partij moot win
non. Als Ronald Rijsdorp in Ha
zerswoude speelt op de plaats van
Robert do Groat, dan moot Nikonl
Valkenswaard uiterst good besla
gen ten ijs komen.

a
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“‘n (1nIcs) bestoolctd.e
baci.hand van Bettine Vriesekoop met een forehand topspin.

_________________________
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In een geweldige entourage heeft tafeltennisvere
niging
Nikon uit Valkenswaard een zeer zwaar bevochten
overwinning behaald op het Hazerswoudse Avanti (vanav
ond
zijn hiervan beelden te zien bij Studio Sport, van
de
NOS
om 22.10 uur).
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Bettine Vriesekoop van Avanti stijivot in actie
tegen Theo
v. Gasteren van Nikon.
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Het ± 450 koppige, zeer enthousi
aste, publiek was getuige van een in
uitstekende vorm verkerende Betti
ne Vriesekoop die twee overwinnin
gen boekte, ten koste van Theo van
Gasteren en Han Gootzen. De tus
seffliggende wedstrijden werden
door Nikon in winst omgezet. Han
Gootzen won moeizaam tegen de
nog jeugdige Robert de Groot die
met zijn huidige speiprogressie een
belofte voor de toekomst is.
Patrick Swier moet, na fel te
genspel geboclen te hebben, buigen
voor Bob Potton. In de vijfde partij
was Patrick Swier succesvoller te
gen Theo van Gasteren waardoor
het scorebord een stand van 2-3 in
het voordeel van Avanti te zien gaf.
Na de pauze, wist Bob Potton ook
zijn tweede partij in zijn voordeel te
beslissen. Na het dubbel, wat door
Han Gootzen en Bob Potton tegen
Bettine Vriesekoop en Patrick Swier
gewonnen werd, moest Han Goot
zen het opnemen tegen Patrick
Swier. Dat Han niet in beste vorm
stak bleek wel want hij moest op
nieuw buigen.
Het spektakel Potton-Vriesekoop
stond hierna op het programma.
Dat dit geen overdreven verwach
ting wäsThlêëk ult de tecflnische gä
ye en schitterende rally’s die deze
wedstrijd bood waarin Bob Potton
aan bet langste eind trok en de
stand daarmee, na bijna vier uur
spelen, op 5-4 in het voordeel van Ni
kon was gekomen. Theo van
Gasteren herhaalde zijn prestatie
van de Europa-cupwedstrijd tegen
Ellenborough door Robert de Groot
in drie games te verslaari (21-13,
17-21 en 21-12) waarmee het karwei
naar voile tevredenheid van bet pu
bliek, aithans het liet zich zo aanho
ren, geklaard was, waarmee Nikon
het derde en vierde wedstrijdpunt
binnen heeft na twee speeldagen.
Uitslagen: Nikon 1-Avanti 6-4; Mid
delburg Zuid 1-Nikon 2 7-3; Nikon
3-Roosendaal 1 5-5; Taveres 1-Nikon
5 3-7; PSV/Cathrien 6-Nikon 6 2-8;
Kinawo 1-Nikon 7 7-3; Nikon 8-Treffers 1 7-3; Budilia 4-Nikon 9 3-7;
ATTV 1-Nikon 10 7-3; Veidhoven

5-Nikon 11 4-6; Nikon 12-Geidrop 4
1-9; Treffers 5-Nikon 13 10-0; Veidho
yen 8-Nikon 14 6-4.
Dames: Budilia 1-Nikon 2 6-4.
Programrna:
Dames:
4 feb. Irene 3-Nikon 1
6 feb. Nikon 2-PSV/CAthrien
5 feb. Nikon 3-Geenhoven 1
Heren:
6 feb. Hooge Huys 1-Nikon 1
6 feb. Nikon 2-Shot Wageni.ngen
6 feb. Nikon 3-Irene 2
5 feb. Geidrop 1-Nikon 4
5 feb. Nikon 5-Renata 1
5 feb. Nikon 6-Treffers 1
4 feb. Helmond 1-Nikon 7
5 feb. Bergeijk 1-Nikon 8
5 feb. Nikon 9-Geenhoven 2
5 feb. Geenhoven 2-Nikon 10
5 feb. Nikon 12-Geenhoven 3
6feb. Nikon 14-Bergeijk 7

gedacht

Van onze tafeltennismedewerker
LEIDEN, maandag
Vooraf leek Tempo Team zonder
sterke derde tafeltennis
ser kwetsbaar. En De Veluwe,
dat
een overdonderende competitiestategen het Hooge Huys (6-0)
rt kende, toog dan ook vol
illusies naar Amsterdam. Fjodor
ge invaller aan Amsterdamse Rademakes was de jeugdi
zijde
Jaap van Spanje in de openingsparti die door international
j afgedroogd moest wor
den. Maar hoe anders pa.kte dit
uit.

Rademakers

It.::

Team

bevestigde

zijn enorme progressie en
versplinterde direct alle Ve
luwe-kansen. Want Van der
Helm en Hijne zijn samert al
tijd goed voor vijf punten.
Zeker als de Apeldoorners
het onverwachte verlies in
de openingspartjj mentaal
niet goed verwerken. Ron
van Spanje treft geen blaam
(hij scoorde een hattrick)
maar zijn broers Herik en
Jaap stonden tegen het duo
Hijne-Van der Helm meestal

naar de Slecht vervoig
Aan de leiding
van regioteams

Toch gaat Tempo Team
nog niet alleen aan de lei
ding, want het Brabantse Ni
kon bleef tegen Avanti, met
Vriesekoop toch in de gelede
ren, ongeslagen. Uiteindelijk
wilde Vriesekoop haar maat
Jes Dc Groot en Swier niet
meteen vooraf met kansloos
verlies opzadelen en toog een
week voor tie top-twaalf in
Franse Nantes toch naar Val
kenswaard. Het werd een
4
;
prima generale repetitie. Het
verlies tegen de ongeslagen
Bob Potton was ingecalcu
leerd evenals de winst op
Van Gasteren. International
Gootzen fungeerde dus als
serieuze testcase en in die
partij bleek tot genoegert van
coach-trainer Gerard Bakker
dat zijn pupil klaar is voor
het grote werk. Gootzen
werd in de derde game regel
recht opzij gezet wat hem te
gen Swier nog een keer ge
beurde. Toch hield Avanti
geen punt over aan dit duel.
De Groot verloor bij 5-4 bet
,,derde mannenduel” van
Theo van Gasteren: 6-4.

TAFELTENNIS
(Van onze sportredactie)

EINDHOVEN
Zo goed de re
gionale tafletennisteams in de Ian
dell.jke competitle vorige week uit
de startblokken kwamen, zo slecht
was dit weekeinde het vervoig.
Geen enkel team wist ook maar
één puntje te behalen.
-

In de derde divisie leidden de
reserves van Nikon! Valkenswaard
bij tie pauze nog wel met 3-2 door
overwinningen van Jo Handgraaf
(2x) en Ad van Herel (lx, nota be
ne van de sterkste Middelburg
Zuid-speler Bomhof), de overige
ViJI partijen bleven in Zeeland.
Verlies voor Nikon 2 in Middel
burg, waar vorig jaar nog remise
werd behaald.
Het Bestse Kadans, debutant in
tie vijfde divisie, reisde af naar
Arnhem met een zieke Lauran van

Lieshout en een kreupele Cor van
Empel en verloor daar, ondanks
een gave hattrick van Jan Suis
kens, met 7-3 van het bepaald niet

sterke Treffers.
Het herenteam van PSV Cath
rien verloor dit weekend de uit
wedstrijd tegen de Treffers met
6-4. Aanvankelijk zag het er gun
stig uit voor de Eindhovenaren die
met winst in het dubbeispel een
1-3 voorsprong namen. Maar een
bijzonder krappe nederlaag van
Jan van de Nieuwenhuizen in de
derde game (24-22) tegen Treffers
beste man Van der Zwet, deed het
PSV Cathrien-trio de das om. Van

de Nieuwenhuizen won twee sets,

Sjef Orbons zorgde voor slechts
één overwinning en tie teleurstel
‘lende Gert Jan Vrielink bleef zon
tier winst. Het reserveteam van
PSV!Cathrien speelde met 5-5 ge
1ljk tegen MOVC 2 uit Nijmegen.
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Eerste echtè
testease Nikon
TAFELTENNIS
(Van onze sportredactie)

VALKENSWAARD
Tot dus
verve was de competitle in de eve
dlvisie tafeltennis voor Nikon
eigenlijk alleen maar ,,Splelerel”.
Immers, van de Valkenswaardse
formatie mocht verwacht worden
dat haar partijen tegen ,,De 1(0renbeurs” en Avanti winst zouden
opleveren. Bittere ernst wordt het
vanaf zaterdag. Dan gaa Potton,
Gootzen en Van Gasteren naar ‘t
Hooge Huys in Alkmaar, de week
erop zijn zij te gast bij Dc Veluwe
in Apeldoorn en veertien dagen la
ter is landskampioen Tempo Team
te gast In Valkenswaard.
-

Morgen dus de eerste van een
serie van drie echte testcases voor
de Valkenswaardse equipe die zich
de landstitel als doel heeft gesteld.
Morgen om 13.30 uur begint de
wedstrijd en om circa 18.00 uur
kan Nikon pas vertellen hoe de za
ken er werkelijk voorstaan.
-

Dc Alkmaarse ploeg is zowat de
eeuwige tweede van de Neder

I
I
I
I
I

Nieuwe slag
Alkmaars
tafeltennis

I

I

ALKMAAR
De tafeltennis
ploeg van RH Alkmaar kan de kam
.Vlieg wond zich
‘.pioensaspjratjes dit seizoen al vroeg
sçhreeuwde wild in het telkens op,
afschrijven. De Noordhol)anders
tegenval1er. Hjj liet bij rond na elke
leden in korte tijd hun tweede
erg goed spel zien maar viagen soms —
derlaag. Op elgen tafci werd het ne
Liet zih ook
een
voortd
uj-end uit zijfl
3-6 vet-lies tegen het pas geprom
concentratie
o
halen
onder het oog van
veerde en no nog ongeslagen Val
coach Stencel,w at bet publiebonds- —
kenswaard dat met TT Amsterdam
k aan
greep om Vileg nog meer
de ranglijat aanvoert. Dc hoofds
te bestote
ken.
Tegen
Potton verloor hij met —
delijken women self met 6-1
een
10-21 in de verlengung
•makkelijke ultwedstrijd blj degra
ien was bet 20-22 in zijntegen Coot- —
datiekandlda Dc Korenbeurs.
nadeel en
GS.
dpor
—
de onervarendhejd van
Ret duel Avantl..De Veluwe werd
in
van
Casteren ontsnapte hij aanTheo
verband met de Top42 in Nantes
een
derde nederlaag.
uitgesteld.
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—

—

landse tafeltenniscompetitie, want
steeds bleef het Amsterdamse
Tempo Team de Alkmaarders
voor. ‘t Hooge Huys komt uit met
Nico van Slobbe, diverse malen
nationaal kampioen en winnaar
van de NTTB-Cup, de huidige in
ternational Anne Vlieg en de on
Dc hoofdrol van Alkmaar is vrij
berekenbare Bert van den Ham, wel zeker uitgespeeld in de
strijd
bij wie het kan vriezen of dooien. am het Nederlands kampioenschap.
De Alkmaarders gingen in hun .JCon de verpletterende 0-6 nederla
ag
eerste wedstrijd hopeloos met 6-0 ‘tegen Dc Veluwe nog als ecu
mis
de boot in tegen het Van Spanje stap gezien worden flu verloo
r
trio van ,,De Veluwe” (0-6), maar niet srreekgebonden drietal de het
eer
onderlinge verdeeldheid lag daar ste serieuze testmatch. Ret in
de
aan ten grondslag.
eredivjsje debuterende Valken
s
Vorige week tegen ,,De Koren—
beurs” waren de verstandhoudin
gen klaarblijkelijk weer zoals ze,
behoren te zijn en werden de
Schiedammers in Alkmaar met 6-2
gekiopt. Morgen zal veel afhangen
van de confrontaties tussen Potton
enerzijds en Vlieg en Van Slobbe
anderzijds en ook de wedstrijden
tussen Han Gootzen en Van Slobbe
en Van Gasteren en Van den Ham
kunnen bij voorbaat al als sleutel
duels bestempeld worden.
De rest van het landelijke pro
gramma luidt: 3e div. C: Nikon 2—
Shot 2, aanvang 14.30 uur; 4e div. E:
PSV/Cathrien 1 ‘t Zand 1, aanvang
16.30 uur; 5e div. E: Kadans 1
MOVC 1, aanvang 16.00 uur; 5e dlv.
F: TTCV 2 PSV/Cathrien 2; 2e div.
A dames: PSV/Cathrien 1
Gispen
1, aanvang 16.30 uur.
—

—

—

—

—

Kampioen Nico van
(schouderbiessure) kon de Slobbe
leeri niet redden, Ondan zaak al
hlj gedwongen was drie ks dat ook
games te spelen verloor maal drie
van Potton die er voor dehij afleen
ders moejzaam drie won. Braban
Dc Eta
bänts ploeg die geleid
de ex-bondscoach Schooworth door
fs (vroeger
zlfs Alkmaar) had veel meetwaard (met de Brit Potton, de
lijn in
inter
bet
spel,
was
national Gootzen en de opkom
wilskrachtjger en be
ende
schikte
over meer zelfvertrouwen.
Van Gasteren) is nu al direct
jacht naar de nationale titel. op
Dc
,Valkenswaa,-d is
zuiderhngen waren mentaal
het ronden ccii serieuzehiermee na drie
sterkst in de mauge vijf uur duren
nieuwe kampi
oenskandidaat die de
de maar wel uiterst spanne
nde top in de competitie radicaaeentonigheid
l heeft door
c’onfrontatje.
broken. Landskampioen TT Am
serdam heeft aan de Brabanders.
Ejj de Allcmaarders loopt
een
Dc ploeg is niet homogeen.het niet. tiendezwaai-dere concurrent om de
ccii team van individualisten, Het is Alkma landstitel te pakken dan aan
ar dat zich mentaal moet
waar
iii ook een coach
ontbreekt, die met oeperen. TT Amsterdam had her
geen
name de emotjes van
ezkele moelte in do Schiedamse Ko
Anne Vlieg zou kunneninternational
renbeurs met de hekkeslujter (6-1).
beteugelen.
Hans Lungen redde de eer via Eric
Dc 25-jarige Gromnger balanceerde
Winnubst.
opnjeuw voortdurend op de rand
van een arbitrate waarschuwung.
Wederom ergerde hij zich aan
de
rumoerige supporters van Valkens
waard die ditmaal met een special
bus waren gekomen en ineen aparte
tenue waren gestoken. Zij lieten
met na
overigens zonder veel
kennis van zaken
hun favorieten
aan te vuren.
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TAFELTENNIS
EINDHOVEN Verlies en winst
dit weekeinde in de landelijke
competitie tafeltennis. Het eerste
herenteam van PSV/Cathrien ver
loor in het afgelopen weekeinde
met 2—8 van ‘t Zand tilt Mlddel
burg en de reserves van Nikon!
valkenswaard bleven in de race4
door een 7-3 overwinning op dc
reserves van Shot uit Wageningen.
Bij de Valkenswaardse reserve&
liet Ad van Herel zich weer van de
beste kant zien door een hatrick te
scoren. Theo Kole blijkt een aan
-

winst te zijn. Hij won tweemaal
en een grieperige Jo Handgraaf
won desondanks ook twee keer.
Door miniem verschil van zowel
Orbons als Vrielink in de eerste
partij van de wedstrijd kon PSVf
Cathrien ondanks het goede spel
van Jan van de Nieuwenhuizen
(tweemaal winst) niet voorkomen
dat de zege met ruim verschil naar
de Middelburgers ging. De PSV/
Cathrien-reserves
verloren
in
Veghel met 7—3 van TTCV/Rath.
Hennie Boerenkamp was met twee
overwinningen de beste man.

I—

Tateltennisspeelster Bettine’,..
0 grootste
overwinning in haar camére geboekt. Ht meisje
uit Hazerswoude werd in
Nantes eerste in het Top Twaalf-toernooi. In
derde game met twee punten verschil van dede beslissende partij won zij do
Engelse Hammersley.
-
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Ruime overwinning (3-6) in Alkmaar

Nikon neemt positie
:‘t Hooge Hnys over
(Door Hans Wagenaars)
ALKMAAR

Vele jaren achtereen was de
strijd om het landskampioenschap tafeltennis
een voorspelbare zaak. Verwacht was het al,
maar zaterdag kwam daar voorlopig een em
de aan. In het schitterende tafeltenniscen
trum van ..eeuwige tweede” ‘t Hooge Huys in
—

Alkmaar eiste debutant Nikon! Valkenswaard
onder de wakende ogen van bondscoach Mi
lan Stence en sportcommissie-voorzitter Eg
bert Welsink de voorlopige eiderspositie voor
zich op.
den Ham
Van Gasteren, hoefde
achteraf niet gespeeld te worden),
maar deze keer treurde hij er niet
om: ,,Je moot ook iemand hebben
die er de spanning een beetje in
kan houden”, grinnikte hij na af
loop.
—

AFELTENNIS
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Sport

Weer geen titel
voor Hooge Hoys
Van onze
tafeltennis
medewerker
AMSTERDAM, maandag
In de schaduw van het
Top-Twaa]f tafeltennistoer
nool in Nantes vochten ‘t
Hooge Huys en Nikon een
belangrijke competitiestrijd
uit. De A]kmaarders gingen
geflatteerd met 3-6 onderuit,
worden dus opnieuw geen
kampioen en moeten onder
hand het falfliet van haar ge
sponsorde
verenigingsbe
leid erkennen.
Zaterdag stelde de in on
genade gevallen Anne Vileg
enigszins teleur. Alleen Van
Gasteren bleef hij de baas.
Dat was altijd nog beter dan
Van Ham, die met lege handen bleef. Van Slobbe her
stelde zich met twee cijfers
van een slechte competities
tart, maar kon net niet voor
komen dat Bob Potten
matchwinnaar voor het nog
steeds ongeslagen Nikon
werd. De Brabanders moeten de koppositie delen met
Tempo Team, dat De Koren
beurs uiteraard moeiteloos
opzij schoof.

Geen verrassingen bi.j de
dames. De 6-0 van Avanti bij
Aloysius was even voorspel
baar als de 6-2 die Scyila bij
Vice Versa boekte. Toren
stad had zoals verwacht wat
meer moelte met Koning
slust 6-3.

De wat groot uitgevallen over
vinning van de Brabanders (3-6)
nag de veronderstelling wekken
lat het bij de Valkenswaardse
,lub van een leien dakje ging.
Iaar dat was zeker niet het geval.
‘Tikon/Valkenswaard had ruim
iijf uur nodig om het gelouterde
Pdkmaarse trio Nico van Slobbe,
..nne Vlieg en Bert van den Ham
p de knieën te krijgen. Het ver
weer aan Alkmaarse zijde was
zelfs zo groot, dat de Valkens
waardse Brit Bob Potton zijn eer
ste verliesgames in de competitie
van de eredivisie moest toestaan. ‘t
Hooge Huys gaf zich pas definitief
gewonnen na een gelukkige kant
bal van de nog immer naar zich
zeif op zoek zijnde Han Gootzen in
zijn partij tegen Anne Vlieg.

Achterste
Of Nikon/Valkenswaard inder
daad in staat was het Alkmaarse
bastion omver te werpen, was een
vraag die pas in het laatste uur
beantwoord kon worden. Voorheen
hadden de strijdende partijen el
kaar het achterste van de tong la
ten zien zonder ook maar enig
verschil in lengte te kunnen con
stateren. Gootzen had in de eerste
partij Van den Ham moeizaam in
drie games het zwijgen opgelegd,
Van Gasteren speelde vervolgens
een ijzersterke partij tegen de ge—
routineerde Van Slobbe, maar
moest de meester nog steeds voor
laten gaan. Potton bracht de Val
kenswaardse ploeg opnieuw aan
de leiding door Anne Vlieg in drie
games opzij te zetten, maar Goot
zen deed die voorsprong weer te
niet door het als een van de drie
sleutelpartijen genoteerde duel te
gen Van Slobbe te verliezen.

Voortreffelijk
Niet best voor het zelfvertrou
wen van de Limburgse Internatio
nal omdat hij twee keer een voor
sprong (19-17 in de eerste, 19-16 in
de tweede game) afwees en met
22-20 en 23-21 de aftocht blies.
Potton veegde vervolgens de vloer
aan met Van den Ham (21-15, 2112) maar ondanks voortreffelijk
werk van Van Gasteren slaagde
hij er niet in de beslissende voor
sprong te forceren. Anne Vlieg had
net dat beetje meer routine dan
zijn Limburgse opponent: 21-13,
21-23, 22-20. Van Gasteren weer
zonder winst (de tiende partij, Van

Ommekeer
Tot dan toe was er echter weinig
gebeurd dat op de lachspieren zou
hebben kunnen werken. De ver
liespartijen van Van Gasteren en
Gootzen waren immers ingecalcu
leerd, maar niets woes erop dat ‘t
Hooge Huys in de nog resterende
vier wedstrijden ook maar èén
punt cadeau zou doen. Sterker nog,
het dubbelspel leek aanvankelijk
de ommekeer in bet voordeel van
de thuisploeg te gaan brengen.
Van Slobbe en Van den Ham
droogden het te riskant spelende
Nikon-duo Potton/ Gootzen funk
af (21-13). In de tweede game her
stelden Potton en Gootzen zich
knap, maar in de beslissende der
de game namen angst en zenuwen
de spelers in de greep. Dat Nikon
uiteindelijk won (21-19) was te
danken aan twee schitterende pas
seerslagen van Han Gootzen.

Stemming
Die
hermeuwde
voorsprong
bracht de stemming erin. Mis
schien wat voorbarig, want van
Potton mocht weliswaar verwacht
worden dat hij Van Slobbe zou
kioppen, maar de verrichtingen
van Gootzen duidden niet bepaald

Bob Potton bleef in Alkmaar
weer ongeslagen, maar moest
Nico van Slobbe en Anne Vlieg
ieder een winst game toestaan.
op een grote vorm en of Theo van
Gasteren erin zou slagen ,,derde
man” Van den Ham op de knieen
te krijgen was eerder een vraag
dan een weet.
Potton deed gewoon wat van
hem verwacht was en kiopte de si
mulerende Van Slobbe in drie ga
mes (21-13, 20-22, 21-18). En waar
Nikon voor vreesde, een tweede
nederlaag van Gootzen, leek in het
vat te zitten toen deze de eerste
game tegen Oranje-genoot Vlieg
met 21-15 om de oren kreeg en
daar eon open en dicht gaande
deur (waar is die anders voor?) de
schuld van gaf. Ook trainer/coach
Bert Schoofs had genoeg van
Gootzen’s gekanker op secundaire
omstandigheden. ,,Ik denk dat ik
flu eens eon harde coach word als
hij naar de kant komt”, mompelde
hij.

Mentale deuk
Het hielp in ieder geval. Gootzen
richtte alle aandacht weer op de
speeltafel en op zijn tegenstander
en bezorgde Vlieg eon mentale
deuk door de tweede game met de
zelfde cijfers (21-15) te pakken.
Compleet gelijkop verliep ook de
beslissende derde game, maar
Gootzen had bij de stand 21-20 in
zijn voordeel Vrouwe Fortuna aan
zijn zij en sloeg een voor Vlieg
niet te retourneren kantbal.

__
__
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VALKENSWAARISE TAFELTE1NN[S
CLUB
,,BEREKEND” NAAR LANDSTITEL

Nikon: ge slaagde
machts ep
Een paar jaar geleden begon
Alkmaar een revolutie tegen in verhuisde hij van Amsterdam:
de naar Bergeijk, waar
Amsterdamse hegemonie.
hij in contact
kwam met de toenmalige stich
van Slobbe, Anne Vlieg en Nico
Bert tingclub ,,De Denne
van den Ham werden aangetrok—
nberg”. Veer
regionale begrippen draaide ,,De ;
ken door ‘t Hooge Huys en het
was
Dennenberg” meer dan redelijk. —
niet langer meer voorspelbaar
waar het Nederlands karnpioen De geroutineerde Jan
Suiskens
schap terecht zou komen. In
Lei had er de technische leiding en
den en omgeving deed men ver
maakte zeif deel ult van het eerste
woede amateuristische poging
en team dat in enkele jaren door- ;
om de ,,Amerikaanse politiek” van
drong tot de landelijke competitie.
twee partijen te ondermijnen
maar de guerilla van de broers
Bergman had het in Valkens
Gerard en Theo Bakker leverde waard wel bekeken en zag in ,,De —
Denne
slechts hier en daar een succes
je object. nberg” een nieuw reclame(Vriesekoop, Swier) op.
Een simpele berekening
leerde, dat ,,De Dennenberg” met
wat deskundige, geroutineerde —
Afgetest
mensen en een financiële spuit in
1982 aan de top zou moeten kun
De coupe van het noorden (Midstars) werd vervolgens afgeslagen nen staan. Het kionk wat crimi- —
en ook het provocerende Zeeland noel, maar Nikon/Valkenswaard,
(Middelburg Zuid en vooral Wilno zoals de club ging h’eten, werd met
(Wegman, Dumez, Jeras)) werd af voorbedachien rade naar de Ne
getest. Limburg (Ravesteyn) hield derlandse tafeltennistop geloodst.
de race heel even vol, maar viel
ook af na het afhaken van zijn
sponsor. Ook de Brabantse coupe Gouden vondst
van het Vughtse JCV werd keer
Heel geleidelijk, maar erg
op keer afgeslagen, reikte niet
welverder dan promotie/degradatie overwogen. Jan Suiskens was er
al, Jo Handgraaf had zijn komst
wedstrijden.
al
aangekondigd en oud nationaal
kampi
oen
Bert Onnes werd geconMaar Brabant was vastberade
tracteerd. Dat trio bracht het
ner en standvastiger dan de rest
tot
de overgangskla
van de ,,rebellen”. Het had meer
te veteraan Onnes sse. Teen haakte —
bieden dan goedwillende en hard
plotseling af en
kwam de promotie naar de promo
trainende tafeltennissers. Brabant
tie-hoo
f dklasse in gevaar. Berg .
kon sinds enkele jaren beschikken
over de uit Amsterdam verhuisde man maakte zich in Vught in een
kiap gehaat deer voor de
zakenman Frits Bergman. Een
besli
singswedstrijd tegen JCV 2 s
omvangrijk heerschap met kijk
de —
op
Friese
ex-erekiasser
commercie en niet bang voor
Feike
de Kraayinga te
publieke opinie of risico’s. Berg-.
contracteren. Een
gouden vondst veer dat momen
man, directeur van een bureau
t
want de wedstrijd werd met
sportreclame, kende het commein
6—4
r
gewonnen.
ciële kiappen van de zweep.
Inmiddels was wel duidelijk, dat
,,De Dennenberg”
met het trio Suiskens, Handgraaf
en Kraayinga de echte top niet beBergman (38) groeide op in een ge
reikt kon worden. Bergman ging
zin waarin sport tot de dagelijkse
bezigheden behoorde. Zijn eigen zich oriënteren en vond in eerste
voorkeur ging van oudsher al uit instantie Thieu van Vroenhoven,
nog altijd good voor veel wins
naar het cel1u1oid, het bat en
de partijen op hoofdklasse-niveau.t
groerie tafel en reikte met tafel-.
Het team werd aangevüld met het
tennis tot de grens tussen hoof
miskende, sloom aandoende talent
en erekiasse. Acht jaar geleded
n Paul Bakker. Geen team dat
hen

=

.

een niet te omzeilen klip bleek te
bezitten.

Bert Schoofs
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kon afhouden van promotie naar
de hoofdklasse.

in de eerste heift van het seizoen
‘80-’81.

Top in zicht

Kink

In 1980 kwam de top, de toenma
lige erekiasse (flu eredivisie), in
zicht. Theo van Gasteren, het jaar
daarvoor nog in het shirt van JCV
uit Vught, stapte over naar Nikon/
Valkenswaard en Thieu van
Vroenhoven werd trainer/coach
met een optie op invallen als de
speelwijze van de tegenstander
daar aanleiding toe zou geven. Het
team was sterk genoeg om door te
dringen naar de promotie-ereklas
Se.

De lijn die Frits Bergman voor
,,zijn” Nikon! Valkenswaard had
uitgestippeld had tot dusverre ii
nea recta naar het beoogde doel
gevoerd. Maar er kwam een kink
in de kabel, want in plaats van het
continueren van het erekiasser
schap moest het trio Potton, Van
Gasteren en Bakker genoegen ne
men met degradatie nadat in de
tweede heift van het vorige sei
zoen de beslissende wedstrijd te
gen ,,De Korenbeurs” uit Schie
dam verloren ging.
Een tegenvaller die degradatie,
dat wel, maar het vooropgezette
doel, een landskampioenschap in
1982, was nog altijd haalbaar. Om
honderd procent op zeker te spelen
greep Frits Bergman de gespannen
situatie bij titelverdediger Tempo
Team aan om international Han
Gootzen naar Valkenswaard te
halen. Een stap die de ronde za
kenman door het westelijke bond
genootschap niet in dank werd af
genomen, maar de 22-i arige Lim
burgse international was diep te
leurgesteld in de houding van

Geen toeval

•
-

Nikon! Valkenswaard
(beter
Bergman) wilde echter niets aan

I
I
L

I

-

het toeval over laten en kwam na
de Open Nederlandse Kampioen
schappen (gewonnen door de Tsje
chische reus Dvoracek) met het
spectaculaire nieuws over de
transfer van de Britse nummer 4
Robbert (Bob) Potton. Aan Potton,
L in eigen land slechts bankzitter bij
wedstrij den van het nationale
team, de eer om Nikon/Valkens
waard naar de erekiasse te spelen.
Jat lukte zonder al te veel moeite
-

.

I

I
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Nikon

Het team van Nikon! Valkens
waard dat op weg Lijlct naar een
landkampioensc hap.
V.i.n.r.:
trainer/coach Bert Schoofs, Bob
Potton, Han Gootzen, manager
Frits Bergman en Thea van
Gasteren.

Tempo Team en met name die van
coach Carel Deken en speler René
Hijne die menig robbertie met el
kaar uitvochten.

Compenseren
Het verloren terrein moest in de
eerste heift van het huidige sei
zoen heroverd worden. Met Goot
zen, Potton en Van Gasteren bleek
dat een peulesehil. Om het gebrek
aan voldoende tegenstand in de
promotie-erekiasse op te vangen
liep het drietal een aantal mterna
tionale evenementen af, werd col
lectief deelgenomen aan het Win
tercircuit en deed Nikon! Valkens
waard een gooi naar de Europa
Cup II, de zgn. Messe-Cup, waarin
het in de achtste finale zijn Wa
terloo vond in het Oostenrijkste
Union Stockerau, dat in de Poolse
international Stanislev Fraczyk

Tw.’
di lstellingen
bleven
overeind: ecil Net :lands kam
pioenschap in de empetitie en ho
ge kiasseringen op het Wintercir
cult. Viak voor de tweedaagse fi
nale om de N’rI’B-cup luchtte
trainer/coach Thieu van Vroenho
yen zijn hart in deze krant, waar
in hij vertelde volledig beknot te
worden in ziin bevoegdheden als
technisch leider van de landelijke
teams. Zijn uitlatingen hadden
zijn royement tot gevoig en om de
kiasse van Nikon/Valkenswaard
door te trekken tot en met de
bank, werd oud-bondscoach Bert
Schoofs aangetrokken als trainer!
coach.
Zijn eerste grote succes boekte
Schoofs in de EC II-wedstrijd te
gen het Londense Ellenborough
dat met 5—4 onderuit werd ge
haald. In Nieuwegein, tijdens de
finale van het Wintercircuit, leid
de de besnorde Amsterdammer de
Brit Potton naar het kampioen
schap (de tweede keer in de histo
ne van de striid om de NTTB-cup
dat een buitenlander winnaar
werd) en eindigde Han Gootzen
achter Tempo Team-speler René
Wjne, op de derde plaats. Reiken
tot de achtste finale van de Euro
pa Cup II en een eerste en een
derde plaats op het Wintercircuit.
Nikon!Valkenswaard had twee
derde van ziin drieledige doel be
reikt.

Nederlands beste
Resteert alleen het belangrijkste
flog:
het
landskampioenschap.
Verwacht mag worden dat Bob
Patton, gekroond tot beste tafel
tennisser van Nederland, ongesla
gen zal blijven. International Han
Gootzen meet een gemiddelde van
twee winstpartijen kunnen halen.
Het is alleen de vraag of hij dat
klaar speelt tegen de meest ge
vreesde
concurrenten
Tempo
Team, ‘t Hooge Huys en De Velu
we (de drie broers Jaap, Ron en
Henk van Spanje). In het Valkens
waardse kamp blijft men hopen op
gemiddeld één winstpartij van
Theo van Gasteren en mocht dat
niet lukken, dan kan het dubbel
spel (Potton/ Gootzen) de zaak al
tijd nog redden.
Een Nederlands kampioenschap
tafeltennis in Brabant. Het zou
weer eens wat anders zijn. Het
kan, bet is berekend.
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op Vriesekoop
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Nikon voor
nieuwe
krachtpróef
TAFELTENNIS
Na bet
VALKENSWAARD
succesvolle optreden vorige week
tegen ‘t Hooge Huys in Alkmaar,
ziet Nikon! Valkenswaard zich op
nieuw geplaatst voor een kracht
proef. Morgen wordt de Valkens
waardse koploper van de eredivi
sie tafeltennis verwacht in Apel
doom, waar moet worden aange
treden tegen het uit de drie broers
Van Spanje bestaande team van
De Veluwe.
Een lichtpuntje voor Potton,
Gootzen en Van Gasteren kan zijn,
dat het Veluwe-trio tot dusverre
geen hechte eenheid is gebleken.
In de eerste wedstrijd werd wells
waar met 6-0 verpletterend toege
slagen tegen ‘t Hooge Huys, maar
aan die grote overwinning lag
verdeeldheid van de tegenstandrs
ten grondsiag.
Toen het er werkelijk op aan
kwam, in de wedstrijd tegen titel
verdediger Tempo Team, bleek al
leen de ,,middelste” Van Spanje
zijn marmetje te staan. Alleen Ron
won zijn drie partijen, zijn oudere
broer Jaap en zijn jongere broer
Henk bleven zonder winst. Vorige
week kwam De Veluwe met in ac
tie. De wedstrijd Avanti—De Velu
we werd uitgesteld in verband met
het (uiterst succesvolle) optreden
van Bettine Vriesekoop tijdens het
Top 12-toernooi in het Franse
Nantes.
Niettemin meet Nikon!Valkens
waard bedacht zijn op hevige te
genstand van de Veluwenaren.
Jaap en Ron vormen het dubbel
spelpaar dat de Nederlandse titel
in die discipline op zak heeft en
juist dat dubbeispel meet bet Val
kenswaardse trio in geval van
nood bij een van de spelers ult de
puree halen. Bovendien was Ben
jamin Henk tij dens de finale van
het Wintercircuit in Nieuwegein
de enige speler die kampioen Bob
Potton tot overgave wist te dwin
gen. Revanche daarvoor ligt echter
eerder in de lijn der verwachtin
gen dan een nieuw huzarenstukje
van bet Apeldoomnse talent.
-

I

Van onze tafeltennjsmedewerker
APELDOORN
De nationale tafeltennistitel voor clubteams
zal ook dit jaar weer terecht komen bij TT Amsterdam. Zeif
won het hoofdstedelijke team met 6-2 van het danig in de
versukkeling geraakte HH Alkmaar, terwiji concurrent Val
kenswaard, dat nog ongeslagen was, met 6-0 tenonder ging bij
De Veluwe. Avanti verspeelde veel goodwill in Schiedam door
zonder Vriesekoop en Swier aan te treden in de Korenbeurs.
-
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Valkenswaard werd in Apeldoomn
door Dc Veluwe op een buitenissige
manjer onthaald. In de veel te klei
ne, voor topsport ongeschikte, zaal
kreeg prins carnaval voorrang bo
yen de sport. Dc ingehuurde lot
broeken lieten de wedstrijd veel te
laat beginnen en eisten in de pauze
het centre-court op, hetgeen tot
enig handgemeen aanleiding gaf.
Tussen de games werden bovendien
schiagers gezongen.
Valkenswaard protesteerde met
kracht, niet alleen tegen de
carnavalssfeer, maar ook tegen de
hinderlijke Iichtinval. Valkens
waard, mentaal hevig uit balans
door at die ongein, ging er onder
door. Het Veluwe-trio, de broers
Van Spanje, sloeg keihard toe. Jaap
startte met een gave winstpartij te
gen international Han Gootzen,
waarna Ron korte metten maakte
met Van Gasteren. De sleutelpartij
tussen de Brit Potton en Henk van
Spanje werd door de Veenendaler
met de alleszeggende cijfers van 2116 en 21-11 gewonnen.
Dc Veluwe ging onverdroten door
en gunde de tegenstanders niet één
overwinning. Na afloop protesteer
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de Valkenswaard met klem tegen de
gang van zaken. Coach Bert
Schoofs, die het niet eens was met
de aantekeningen van de scheids
rechter op het wedstrijformulier:
,,Wij hebben verdiend verloren.
Maar wat hier gebeurd is, kun je
niet accepteren.”
TT Amsterdam had geen kind aan
HH Alkmaar, eens een geduchte
concurrent. Eric Winnubst verloeg
landkampioen Van Slobbe, die ver
volgens ook verloor van René Hjne.
Het werd uiteindelijk een 6-2 overwinning voor de Amsterdammers,
die nu ineens de beste vooruitzich
ten hebben op de nationale titel.
Bij Korenbeurs-Avanti gingen
honderden betalende bezoekers
kwaad naar huis. Ze waren speciaal
voor Bettine Vriesekoop gekomen,
maar die was, evenals Patrick
Swier, in Hazerwoude gebleven. De
Schiedammers waren blij met de 6-2
overwinning, maar zeer teleurge
steld over de absentie van Vriese
koop, Voorzitter Clazing: ,,Wat is
dit een anti-reclame. Weer zijn Vrie
sekoop en coach Bakker erin ge
slaagd om met. twee invallers aan te
treden. Op deze manier wordt de
competitie geweld aangedaan. Het
wegblijven van Vriesekoop, die
juist ni de mannencompetitie groot
is geworden, beschouwen we als
een ernstige belediging.”
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Tempo Team
oppermachtig
Van onze tafeltennismede
werker
LEIDEN, maandag
Tempo Team wordt door
de concurrentie in de eredi
visle tafeltennis in een fau
teuil naar de titetprolongatie
Nikon
gedragen.
leek een serieuze concurrent
met zes punten uit drie
duels, maar de Brabanders
werden zaterdag door De Ve
luwe in een carnavaleske at
mosfeer finaal onder voet ge
lopen.
Avanti hecht
kennelijk geen waarde aan
een ereklasseplaats, want in
het degradatietreffen bij de
orenbeurs bleven zowel
Vriesekoop als Swier aan de.
kant. De invàller Rijsdorp en
Piet de Groot deden het niet
slecht, maar Schiedammers
lieten zich dit buitenkansje
toch niet ontnemen: 6-2.

w
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-: Protesten voor, tijdens en na verlies (6-0) bij De Veluwe

—.j

Sportieve afgang en
mentale zwakte Nikon
(Door Hans Wagenaars)

In de tweede game timmerde
Potton zijn tegenstander zonder
pardon van de tafel (21-li), maar
llij kon die weelde in de derde ga
me biijkbaar niet aan. De uiterst
fanatieke, honderd procent gecon
centreerde Van Spanje zette Potton op grote achterstand en het
publiek roerde zich door Potton ult
te scheiden en door trompetge
schal tijdens de rally’s. Coach Bert
Schoots bemoelde zich ermee
(Houd toch eens eindelijk je kop”)
en de scheidsrechters b1even in ge
breke door alleen Schoofs te ver
manen en het publiek slechts om
stilte te verzoeken.

APELDOORN Er was met alles rekening gehouden,
behalve met een provocerende, vloekende en herrie
schopp
ende
merügte van 300 supporters die, gesteund door
een
band, hun spelerszo hartstochtelijk begeleidden carnavals
ophitsten
dat Nikon/Valkenswaard de grootste sportieve enen
mentale af
gang in jaren beleefde. Een vij andige omgev
ing, sterkere te-:
genstanders, ongewoon materiaal, vals licht en
niet capabele
leiding waren de oorzaken van de bescharnende
6-0
nederlaag
die Nikon/valkenswaard zaterdag leed tegen De
Veluwe. Een
forse streep door de rekenrng.
—

TAFELTENNIS
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In tal van zaalsporten in het te
genwoordig schering en inslag dat
thuis-spelende ploegen worden be
geleid door ,,huisorkesten”. Bij ta
feltennis was het echter een onge
schreven wet dat toeschouwers
zich beperkten tot applaus. Het
Apeldoornse De Veluwe overtrad
die wet zaterdagmiddag meer dan
maximaal. In de Buys Ballotstraat
werd wind gezaaid en storm
geoogst. Huisorkesten en carna
vaisbands zijn niet verboden,
maar bij aanwezigheid wordt wel
verwacht dat tij dens het spel stilte
in acht wordt genomen. Dat ge
beurde niet en geen enkele, daar
toe bevoegde gezagdrager die
maatregelen nam.

Auditief
De

—

onverkwikkelijkhed

en begonnen zaterdagmiddag al een uur
L voor
de wedstr

ijd. De Nikon-spe
lers kregen, ondanks uitdrukkelij
ke verzoeken, geen kans op rustig
inspelen. De carnavaisband dreun
de vrolijk verder en omdat tafel
tennis behalve visueel ook auditief
het nodige vereist kwam er van
,,wennen” niets terecht. Toen spe
lers van De Veluwe hun voorar
beid voortzetten was de band plot
seling wel stil.
‘—
Het gymzaaltje van de thuisclub
— bleek ook niet voldoende beveiig
d
tegen zonlicht, dat de celluloid bal
•Ei? op diverse plaatsen onzichtbaar
j maakte. Nikon protesteerde tegen
-

—
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-

—
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die omstandigheid, dreigde onver
richterzake huiswaarts te keren
maar speelde toch (onder protest)
op aanraden van de scheidsrech
ters Buitenkamp en Van de Dop.
Een deei van de gymzaal werd ge
biindeerd maar niet voldoende om
de omstandigheden acceptabel te
maken. Het onheil was reeds ge
schied.

Blunders
De secundaire omstandigheden
hadden de Vaikenswaardse spelers
dermate aangegrepen dat ze tij
dens hun partijen niet meer in
hun normale doen kwamen. Er
werd gevit op de tafel die onvol
doende zou stuiten, er werd ver
wljtend naar de ramen gekeken
ais een simpele bal werd gemist,
het publiek, dat zich kostelijk ver
maakte met de blunders van de
Brabanders, werd onsportiviteit
verweten en de scheidsrechters,
die wel oog hadden voor (weder
zijdse) onvoimaaktheden bij de
service, maar niet optraden tegen
het rumoerige publiek, werden in
de Nikon-hoek betiteld ais irritan
te lieden.
De aanhang van De Veluwe, in
groten getale opgetrommeld omdat
verwacht werd dat Nikon met
twee voile suportersbussen naar
Apeidoorn zou komen, zweepte
zijn spelers tot grote hoogten op.
Compleet gedesiilusioneerd en ten
einde raad werden Han Gootzen
en Theo van Gasteren naar kans
loze nederlagen gespeeld door
resp. Jaap en Ron van Spanje en
toen de nog ongesiagen Valkens

13 februari 1982. Aanvang 14.00 uur te Ape!
doom, vertrek van de supportersbus 11.30 uur
vanaf de Nikonhal Hutakker 2 te Valkens
waard. telefonisch opgeven 04902-42074. De
Veluwe Nikon o.a. de gebroeders van Spanje.
-

Torpedo

BERT SCHOOPS
...,,Slecht gespeeld”...
waardse Brit Bob Potton in plaats
van revanche te nemen in twee
games van de tafel werd getikt
door Henk, de jongste Van Spanje,
kon Brabant de carnavalsstem
ming in Apeldoorn niet overtref
fen. Ratels ratelden, houten blok
ken kietterden en de band speelde
Mama, waor is mien pUs”.
Jennen
Toen Han Gootzen na 1 uur en
kwartier spelen in twee games at3
ging tegen Ron van Spanje stond
Nikon al. op een onoverbrugbare
4-0 achterstand. De situatie werd
nog grimmiger toen Potton in de
Iaatste partij voor de pauze het
heft in handen nam en bij een
grote voorsprong in de eerste ga
me tegen Jaap van Spanje het pu
bliek trachtte te jennen. Aanvan
keiijk kon het publiek mets in
brengen, maar ton Van Spanje
zijn achterstand goedmaakte en de
eerste game naar zich toetrok was
de zaal te klein om de afgang van
de Brit te ondersteunen.

Tot dusverre waren de onvrien
delijkheden beperkt gebleven tot
Nikon-spelers en publiek. Bij de
stand 20-18 in het voordeel van
Van Spanje gingen de spelers el
kaar bijna te lijf. Potton serveerde
en de retwn van Van Spanje dook
als een torpedo in het net. Een
vochtig plekje op het rubber van
Van Spanjes bat maakte Potton
verdacht: liij zou de bat hebben
nat gemaakt en Van Spanje
stormde als een waanzinnige op de
scheidsrechter at om hem het be
wijs te leveren.

Potton ontkende stelselmatig en

toonde zijn kurkdroge bat onge
vraagd aan leiding en tegenstan
der waarna werd doorgespeeld.
Potton kwam nog terug tot 20-20,
maar doff onder grote hilariteit
het onderspit, waarna een hels
fluiteoncert hem in de kleedkamer
begeleidde: 5-0.

Handgemeen
Na een klein handgemeen tij
dens de pauze (Theo van Gasteren
werd door De Veluwe-coach Ver
meulen van de tatel geslingerd
omdat Prins Carnaval en zijn ad
judant een game wilden spelen)
slaagde Van Gasteren er niet in de
eer voor zijn team te redden. Henk
van Spanje ging triomfantelijk op
de schouders: 6-0 na 21-18, 21-16.
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EREDIVISIE-TAFELTENNIS
Tempo Team Amsterdam
VALKENSWA ARD

zaterdag 27 febr. 1982 aanvang 14.30 uur
nikonhal—hutakker 2 —valkenswaard— 04902-42074

BOB P011’ON
...,,Belachelijk”...

•

Protestbrieven
naar de N1TB
(Van een onzer verslagge
vers)
APELDOORN Er zlJn In
de ogen van de leiding van
Nlkon/Valkenswaard zater
dagmiddag in de eredivisle
tafeltennlswedstrljd De Ve
Iuwe-Nikon/Valkenswaard
zoveel
weerzinwekkende
dingen voorgevallen, dat ze
een offlcieel protest gaat In
dienen bij de Nederlandse
Tafeltennisbond. Dc NTI’B
kan tevens rekenen op een
klachtenbrief van Nikon
speler Bob Potton.
De redenen van de protest
brieven zijn talrijk. Ze heb
ben betrekking op het gedrag van de Apeldoornse
supporters en de val van vals
licht op de tafel. Op het wed
strijdformuller werd het
protest van Nikon omschre
yen als: ,,Nikon protesteerde
voor de wedstrijd tegen de
lichtinval, maar speelde de
wedstrijd onder protest uit.”
De sch2idsrechters onderte
kenden het protest met de
opmerking dat geen van bei
den het valse licht van door
slaggevende invloed achtte
op de uitslag.

met Bert v.a Helm en Rene Hyne
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Wassen neus
Nikon-coach Bert Schoofs
weigerde in eerste instantie
te ondertekenen, omdat hij
het niet eens was met de op
merking van de scheidsrech
ters. Schoofs: ,,Vôór de wed
strljd waren ze het wel met
ons eens en raadden ze ons

aan om in ieder geval te spe
len, al was het dan onder
protest. Nou is dat ineens
weer niet waar. Van dat pro
test hoeven we dus niets te
verwachten. Een wassen

neus”. Schoofs tekende toch
omdat scheidsrechter Bui
-‘tenkamp hem dreigde met
een officiële waarschuwing.
Maar Schoof hekelde met
alleen de scheidsrechters en
de tegenstanders. Ook zijn
spelers kregen de wind van
voren. ,,Natuurlijk hebben de
omstandigheden een nadelig
affect gehad, maar con 6-0
nederlaag kim je niet alleen
daarop afschuiven”, meende
hij. ,,We hebben gewoon
slecht gespeeld en je mag
van jongeris als Gootzen en
Potton, spelers met zelfs in—
ternationale ervaring, toch
con betere mentale gesteld
heid verwachten?! 1k heb di
verse keren tegen ze gezegd
hoe het in Apeldoorn kan
toegaan. Ze hebben er mets
mee gedaan”.

Druppel
Een mening die in hetzelf
de hokje gestopt kan worden
als die van Arie Keeman,
voorzitter van ce supporters-,
vereniging. biie jongens
kunnen niet tegen wat her
ne? Wat, er moesten geen
driehonderd maar driedui
zend ratels en orkesten langs
de kant zitten”, oordeelde hij.
De NTTB kan zich binnen
kort ook buigen over con
persoonlijk protest van Bob
Potton. De Brit: ,,Belachelijk.
Die muziek is nog tot daar
aan toe, maar elke keer als
ik in con bepaalde hock de
bal kwam oprapen scholden
ze inc uit voor ,,Rot-Engels
man”. Dat was de druppel
die de emmer deed ovenlo
pen”.
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Morgen tegen titelverdediger Tempo Team VRIJDAG 26 FEBRUARI 1982

Nikon: erop of eronder
TAFELTENNIS
(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
Nlkon/
Valkenswaard heeft bijna twee
weken de tijd gehad om het deba
cle van Apeldoorn te overpeinzen
en om zich mentaal voor te berel
den op de absolute topper van za
terdag tegen titelverdediger en on
geslagen koploper Tempo Team
uit Amsterdam. Dc landskampioen
tafeltennis is morgeniniddag om
14.30 uur te gast in de eigen hal
van Nikon/Valkenswaard aan de
Hutakker 2.
De mening als zou de landstitel
dit jaar opnieuw bij Van der Helm
c.s. terecht gaan komen is op zijn
minst voorbarig te noemen. De
beste kansen zijn rnomenteel on
getwijfeld voor de Amsterdamse
ploeg, maar ervan uitgaande dat
de 6-0 nederlaag die Gootzen, Potton en Van Gasteren in Apeldoorn
tegen ,,De Veluwe” te slikken kre
gen, een levensgrote black-out was
en dat de zaken wat die confronta
tie betreft in Valkenswaard weer
kunnen worden rechtgetrokken,
betekent, dat de wedstrijd van
morgenmiddag van vitaal belang
is voor het verdere verloop van de
competitie.
Het enige dat Nikon/Valkens
waard morgenmiddag te doen
staat is Tempo Team op verlies
zetten. Met een gelijkspel is de
Brabantse formatie niet gebaat en
verlies houdt zelfs in dat de drie
broers Van Spanje die samen het
team van ,,De Veluwe” vormen,
het trio van trainer/coach Bert
Schoofs op de ranglijst voorbij
steken.
Nikon/Valkenswaard heeft ech-,
ter goede kansen om Tempo Team
zijn eerste nederlaag van dit sei
zoen toe te brengen. De Amster
dammers beschikken over vier
-

(

RENE HIJNE
...SLeutetpositie...
spelers die de krachtmeting met
het Valkenswaardse drietal aan
moeten kunnen. Zeker is in ieder
geval de komst van veelvoudig na

1k.,,)

tionaal kampioen Bert van der
Helm en van René Hijne, de leraar
lichamelijke opvoeding, die van de
NTTB de favorietenrol kreeg toe
geschoven voor het Nederlands
kampioenschaP dat op 13 en 14
maart weer in Utrecht wordt ge
houden.

i

De onzekerheid heeft betrekking
op de vraag wie als ,,derde man”
zal meekomen. Tempo Teamcoach Carel Deken kiest doorgaans
voor het talent Eric Winnubst,
maar kan zijn voorkeur ook laten
uitgaan naar de wat onstuimigere
en brutale Fjodor RademakerS.
Voor wie Deken ook kiest, Nikon!
Valkenswaard zal er minstens
twee winstpartijefl tegen behalen
en de derde (Van Gasteren) is zo
als gebruikelijk een sleutelduel.
Eenzelfde benaming geldt voor de
onderlinge duels tussen Gootzen
enerzijds en Van der Helm en Mu
ne anderzijds, terwiji ook de
schermutselingen tussen Potton en
voornoemd tweetal met belang
stelling bekeken gaan worden.
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Alleen Potton overeind tegen Tempo Team: 2-6
.

NIKON AFGETE ST
(Door Hans Wagenaars)

De examencommissie van de NederVALKENSWAARD
landse tafellennistop heeft Nikon/Valkenswaard zaterdag
zonder blad voor de mond te nemen afgetest voor de meester
graad. De negenvoudige landskampioen en titelverdediger
Tempo Team maakte in jets minder dan drie uur duidelljk
dat een nationale titel slechts kan worden behaald met goed
tafeltennis, een juiste mentaliteit en een team dat tegenslagen
kan opvangen.
-
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Alleen een andere opstelling zou
de nederlaag (2-6) een draaglijker
aanzien hebben kunnen geven.
Coach Bert Schoofs wenste echter
een risico te nemen en dacht er
goeci aan te doen de aan vormver
lies lijdende Han Gootzen tegen
zijn oude clubmaten als sterkste
man op te stellen. Een mentaal
ruggesteuntje dat totaal verkeerd
uitpakte. Al na twee partijen kon
Schoofs zijn papieren theopriën
verseheuren, want na het ingecal
culeerde verlies van Theo van
Gasteren tegen de oude meester
Bert van der Helm, doorkruiste de
nederlaag van Gootzen tegen
Tempo Teams derde man Eric
Winnubst alle plannen.

eerste en derde game. In de eerste
deed hij een 15-11 achterstand te
niet en in de beslissende derde ga
me overbrugde de Amsterdamse
onderwijzer een 10-6 achterstand
om met 21-19 te finishen.

Respect
René Hijne loodste de titelverde
diger vervolgens in de kantlijn
van de eindzege door Van Gaste
ren kansloos te kioppen (11-21, 1621), waarna Winnubst opnieuw
respect afdwong door Bob Potton
in de eerste game lange tijd voor
te blijven om op de einstreep ge
kiopt te worden: 21-19, 21-10. Het
pleitte overigens voor de intelli
gente Benjamin in de Amsterdam
se ploeg dat hij zich gedurende de

voor hem zo desastreus verlopende
tweede game niet éen keer te bui
ten ging. Tempo Team blijkt een

goed milieu te kunnen creëren
voor ontluikend talent.
Potton stelde met zijn winst op
Winnubst de laatste positieve daad
van de thuisclub. De weinig zeif
verzekerde en wisselvallig spelen
de Gootzen had ook een negatief
aandeel in het verloren dubbeispel
(16-21, 12-21) en onderstreepte zijn
mentale crisis door zich in de
achtste, tevens laatste partij van
de tafel te laten tikken door een
grinnikende René Hijne: 14-21, 2022. Tempo Team vierde een be
scheiden feestje. Ook de Brabantse
coup was afgeslagen. De deur naar
Het tiende landskampioenschap
stond wagenwijd open.

Geëmotioneerd
De teleurstelling in het Valkens
waardse kamp was het grootst bij
een geemotioneerde manager Frits
Bergman die er geen doekjes om
wond: ,,Dit verlies is helemaal de
schuld van Han. Die hebben we
aangetrokken omdat een goede
,,sleutelman” zou zijn. Vandaag
verliest hij van Winnubst, tikt er

Van der Helm bijna af, maar gaat
naar het plafond staan kijken als w
hij zelfs nog met 12-8 vóôr staat.
Dan vraag ik je! Hij heeft vijf van V
de dertien partijen gewonnen; een V
international”.
Woorden van gelijke strekking V
van coach Bert Schoofs, die de be
schuldigende vinger echter niet
naar éen persoon wenste te richten: ,,Dat we verloren hebben is
natuurlijk een tegenvaller, maar V
de manier waarop is een complete V
afknapper. 1k heb er geen moment
aan gedacht om Bob als eerste V.
man op te stellen. Die wint zijn V
partijen toch wel. Met op zeker
spelen zouden we het ook niet ge
red hebben. Dat is een simpel re
kensommetje. 1k n-lag er toch van
uit gaan, dat Han (Gootzen red.)
voor eigen publiek de eerste partij a
wint van een jongen met veel
minder ervaring dan hij en met a
publiek tegen zich?!”

.4

Ultiachen
Het landskampioenschap ver
dwijnt in het vriesvak. Schoofs:
,,We hebben wel aspiraties op de
landstitel gehad, maar het is nooit
als heilig doel gesteld. Je kunt te

a
-

-
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gen je Concurrenten wel punten
pakken, rnaar dan moet je in eer

Menselijk

ste instantie ook goed tafeltennissen. Nou, als ik de laatste partij
van Han bekijk, en zie dat Hijne
hem compleet staat uit te lachen
...Gootzen staat dan naar zijn batje
en naar de muur te kijken. Ze
hadden mij vroeger eens moeten
durven uitlachen...!”

Hoewel wiskunde en rekenen
exacte vakken zijn, had Schoofs
beter moeten weten met zijn cal
culaties die volledig voorbij gingen
aan menselijke eigenschappen.
Schoofs had berekend dat zij’i
team na vier partijen met 3-1 voor
zou kunnen staan, maar dan had
Gootzen van zowel Winnubst als
Van der Helm moeten winnen en
Potton had de sterkste Nederlaridse tafeltennisser van dit moment,
René Hijne, moeten wegpoetsen.
Rekenkundig foutloos, maar ge
zien de prestaties van de Lim—
burgse international in de laatste
weken, had Schoofs op zijn gym
schoenen kunnen aanvoelen dat
Gootzen weliswaar dankbaar zou
zijn voor het in hem gestelde ver
trouwen, maar dat hij dat tegelij
kertijd alleen maar zou kunnen
schaden.
Potton deed wat van hem ver
wacht werd, kiopte Hijne na een
moeizame eerste game (22-20) toch
nog duidelijk met 21-14 in de
tweede, maar Gootzen gleed met
een noodgang ult tegen de 20-jange linkshander Winnubst: 15-21,
11-21. Gootzen leek die misstap in
zijn tweede partij tegen Van der
Helm te gaan goedmaken, maar de
routine van de elfvoudige lands
kampioen gaf de doorsiag in de
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Han Gootzen (links) doet een
vertwijfelde en vergeefse po
ging om een scherp geplaatste
bal van Renê Hijne te retourne
ren.
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Blunder van
Valkenswaard

Van onze tafeltennjsmedewerker
VALKENSWAARD
TT Amsterdam is
op weg naar een hernieuwd Iandskampio duidelijker dan ooit
tie de tafeltennisploeg een concurrent enschap. Weer schud
van
Valkenswaard in eigen huis met 6-2 verned zich af. Nu werd
erd. De Veluwe, dat
T wellicht nog kan belagen, won thuis
met 6-0 van de
Korenbeurs. Avanti is duidelijk in opmar
s.
Het
werd 5-5 tegen
RH Alkmaar. Bij de vrouwen is Avanti
ongesl
agen
alleen op
kop gekomen na een 6-4 winst bij Scylla
.
KEMPENER KOERIER
In Brabant waren twee grote ver zal
ik trachten weg te werken. On.
liezers: niet alleen het sterk geachte begrijpelijk
is het dat ik met opge
trio van Valkenswaard maar vooral
steld ben tegen Rusland. De bondsde talrijke toeschouwers in een coaches
—

-z
-z

Nikon lijdt zware verliezen

experimenteren, maar ik
ben van mening dat zowel bij de Het
I.—-;
afgeLopen tafeltennisweekend heeft Nikon met haar hoogste
dames als de heren het Nederlands
teams bijna
publiek recht heeft op de sterkste kompleet gefaald. Niet alleen het vaandelteam leed een gevoelige nederlaag. Ook
de
‘reserves’
en
het
vijfde
team
gingen roemloos ten onder.
opstelling. Dat begrijpt men nog
-z
vierde trio van Nikon konden middels resp. een gelijk spel en Alleen het derde en
winst het aangezicht
sterkste man werd ingezet en zijn steeds niet.”
van het weekend redden.
teamgenoten Han Gootzen en Theo TTDe Veluwe is de emge ploeg die
1
5f
nog enigszins kan bijbenen.
van Gasteren volkomen faalden.
Ret met spanning tegemoet gezie Thuis werd voor de derde maal met
ne duel ging uit als een nachtkaars. 6-0 gewonnen. De Korenbeurs blijft
De hoofdpartij tussen Bert van der hiermeé degradatiekandjdaat bij
Helm en Bob Potton, die nog voor uitstek. Bij Avanti-Alkmaar gaf Pa
I—--;
kwalitatief spektakel had moeten trick Swier met drie overwinningen
op kampioen van Slobbe, Van den
zorgen, kwam niet eens meer in
Ham en VJ.ieg een sterk visitekaart
programma voor als gevolg van het
de
wonderlijke Brabantse opstelling. je af. Rijsdorp (invaller voor Vriese
Van der Helm: ,,Het publiek is erg koop) won ook van Van Slobbe en
veel te kort gekomen. De spelers. van Van den Ham, waarmee de vijf
Hazerswoudse punten verklaard
volgorde
van Valkenswaard kan je zjjn.
‘V
gerust een blunder noemen. Hoe
Bij de vrouwen kon Avanti met 6kon Gootzen flu als sterkste man
worden opgesteld? Daardoor werd 4 van landskampioen Scylla winnen
Potton de mogelijkheid ontnomen omdat Sandra de Kruiff nog in de
-A
een derde tegenpunt te scoren, wat Zwitserse Alpen vertoeft. Stefien
Genmp won drie maal.
in de return erg belangrijk kan van
Stand bij mannen: TT Amsterdam 5-10,
zijn.,,
Dc Veluwe 5-7, Valkenswaard 5-6, RI! Alk
a
De Brabantse coach Bert Schoofs maar 5.3. Avariti 5-2, Dc Korenbeurs
5-2.
Vrouwen: Avanti 5-10, Scylla 5-8, Toren
stelde hiertegenover: ,,Ik verkoos
Gootzen omdat hij deze week in de stad 5-5, St. Aloysius 5-3, Vise Versa 5-2 en
training de sterkste was. Maar wan- Koningalust 5-2.
Tempo team lijkt duidelijker dan ooit op nieuw buigen en wel na de
tweede game
fleer hij, zwak spelend, ook nog alle
• A
weg naar wederop een hernieuwde overtuigend in zijn voordeel te
hebben
zelfvertrouwen mist en als interna
prolongatie van de landstitel. In een beslist (21-6), maar dat mocht
a
tional ook niet in staat is van de
niet habomvolle Nikon-hal brachten zij de ten. Ook van Gasteren kon
Amsterdamse derde man Eric Win
niet verras
thuisciub de gevoeligste nederlaag uit sen. Hij verloorroyaal van René
nubst te winnen dan houdt aRes
Hijne.
haar
ere-divisie bestaan toe. Al na de Ben zeer teleurgesteld publiek wat
op.,’
een
tweede partij bleek dat winst al een bij waar spektakel had verwacht
Achteraf bleek het bange, men
zag na de
*
na
onmogelijk
taal zwakkespel van Gootzen tegen
karwei was. Dat Theo pauze de wedstrijd al uitgaan als een
van Gasteren voorop van routenier Bert nachtkaars.
een veel hardere en meer tactisch
A
van der Helm verliest overigens na nipt Bob Potton won welliswaar
ingestelde linkshandige Winiubst
Darn es:
overtui
-A
de sleutelpartij te zijn. Gootzen
verlies in de tweede game, was ingekal gend van Erik Winnubst maar een
5 maart
tot de
werd totaal uitgeplaatst met 15-21
kuleerd, maar dat international Han heift van de eerste game gelijk
Nikon 1 Renata 1
opgaan
en 11-21 en dat had gevolgen. Later
Gootzen
kansloos
Nikon 3 Flash 2
met 15-21 en 11-21 de strijd van het dubbel ging verloren
vergooide Gootzen door onnozele
van de 20-jarige en nog onervaren Erik waardoor men op de rand
Heren:
van de af
fouten een 12-6 voorsprong tegen
Winnubst van tafel wordt geveegd was grond wankelde, 2-5.
2 maart
Van der Helm.
op dat moment a! desastreus. Bob Pot- Hierna verloor tot overmaat
Renata 4 Nikon 9
van ramp
De sterkste Amsterdammer was
ton speelde ijzersterk en won weliswaar Han Gootzen ook zijn derde
3 maart
partij tegen
toch weer René Hijne die weliswaar
van
Amsterdams
beste man René Hijne René Hijne nog waarmee het lot defini
PSV/Cathrien 4 Nikon 5
van Potton verloor maar zowel Van
maar hierna moest Han Gootzen op tief bezegeld was en men
4 maart
de landstitel,
Gasteren als Gootzen in twee games
als er geen erg gekke dingen meer go
Een en Twintig 2 Nikon 7
royaal opzij zette. Rune: ,,Ik ben
beuren, wel kan vergeten.
Budilia 6 Nikon 13
doelbewust bezig te bewijzen dat ik
Toch hoopt men weer op de nodige pu
5
maart
topsport
serieus
beoefen.
Alles
wat
V
blieke steun in de komende thuigwed
negatief over mijn spel gezegd werd
Nikon 4 Stiphout 2
strijd a.s. zaterdag tegen het uit Schie
Nikon 8 Nikon 6
Dames:
Bergeijk 5 Nikon 11
Nikon 1 PJS 2
7-3 dam afkomstige de Korenbeurs.
Nikon 12 Veldhoven 7
‘t Batje 1 Nikon 2
7-3
Taveres 9 Nikon 14
TTCV/Rath 1 Nikon 3
5-5
6 maart
Heren:
Nikon 1 Korenbeurs 1
Nikon 1 Tempo Team
2-6
Noad 2 Nikon 2
Flash 1 Nikon
1-9
Blue Star Nikon 2
10-0 Nikon 10 ATfC9
Budilia 5 Nikon 10
5-5
Luto 3 Nikon 3
5-5 Nikon 11 Achilles1
6
9-1
Nikon 4 Budilia 1
7-3 Bladel 1 Nikon
12
27 februari 1982 Aanvang 14.30 uur te Valkens
6-4
Belcruni 1 Nikon 5
10-0 Nikon 13 Geenhoven
9
7-3
Nikon 6 Budilia 3
7-3 Flash 5 Nikon
waard Hutakker 2, Nikon Tempo Team met
14
8-2
Nikon 7 Geldrop 2
8-2
o.a. Bert v.d. Helm en René Hijne. Toegangs
PSV/Cathrien 6 Nikon 8
6-4
meer dan uitverkocht huis. Als
kijkspel verloor de wedstrijd veel
van zijn waarde, omdat het spel niet
alleen matig was maar bovenal om
dat de Brit Bob Potton met als
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prijs f. 2,50 per persoon.
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voor leden T.T.V. nikon

EREDIVISIE-TAFELTENNIS

Regelmatige
zege Nikon

(Nikoif)

TAFELTENNIS

VALK ENS WAARD
(Door Hans Wagenaars)
De strijd
VALKENSWAARD
om het landskainpjoenschan tafel
tennis is nog niet gestreden. Tem
po Team, De Veluwe en Nlkon/
Valkenswaard, de drie ploegen
waar het in dlt verband om draait,
geven elkaar nog maar weinig toe
en laten hier en daar toch wat
kostbare punten liggen. Nikon,’
Valkenswaard, dat uit de boot.
dreigde te vallen zag tot zLjn ge
noegen dat Tempo Team een punt
[let liggen tegen Avantl (5-5) en
zelf boekte het eon regelmatige ze
ge op elgen tafel tegen De Koren
beurs: 6-3.
De twee nederlagen op nj tegen
respectievelijk De Veluwe en
Tempo Team hebben het moreel
van de Valkenswaardse equipe
niet aangetast. Van Han Gootzen
was bekend dat voor die twee ver
liespartijen aan aan vormverljes
leed en de Britse sterspeler Bob
Potton moest tot dusverre alleen
voor de broers Van Spanje opzij.
Theo van Gasteren heeft alleen to
gen Avanti zijn waarde voor ploeg
bewezen, maar lijkt toch stapje
voor stapje de kloof die hem en de
rest van de subtop scheidt te kun
nen dichten.
Zo ook zaterdagmiddag, waar
slechts 200 toeschouwers de wed
stnijd bijwoonden, waardoor een
wat flauwe ontmoeting ontstond.
Het geringe toeschouwersaantal
was daar eon oorzaak van, ook de
matige tegenstand van do Schie
dammers was er debet aan. De
Korenbeurs bond de strijd name
lijk niet in zijn sterkste forrnatie
aan. Jan Vlieg, oudere broer van
international Anne Vlieg, ontbrak
op het appel en werd vervangen
door de nog onervaren Barry
Geitzel die door Gootzen en Potton
werd gewogen en veel te licht
werd bevonden.
Vlieg liet verstek gaan omdat hij
onlangs officieel werd aangewezen
als de nieuwe coach van concur
rent Do Veluwe en zijn teamgeno
ten Hans Lingen en Ron van der
Aa menen dat die functie nu al
‘iet meer te combineren is met
eon plaats in het vaandelteam van
Do Korenbeurs. Door het ontbre
ken van Vlieg hadden de Schie
dammers eigenlijk maar eon troef
die de Brabanders zou kunnen
dwarszitten. Hans Lingen tikte
Han Gootzen dan ook gevoelig
,,dik” van tafel (21—14, 21—17),
waarmee duidelijk werd gemaakt
dat Gootzen zijn inzinking nog
steeds niet teboven is, maar de
Schiedamse vechtjas had opval
lend veel moeite met Theo van
Gasteren die de strijd pas in do
derde game (21-18) staakte.
Van Gasteren was in zijn partij
tegen de alsmaar aandikkende
Van der Aa nog dichter bij de
overwinning die hem dat zo vurig
gewenste opkikkertje kan ver
schaffen, maar met 25-23 in de
derde game ging de winst toch nog
naar Van der Aa.

NR

Korenbeurs
met Hans Lingen

zaterdag 6 maart 1982 aanvang 14.30 uur
nikonhal—hutakker 2 —valkenswaard— 04902-42074

-

imperial
Zoals verwacht mocht worden
had Potton geen enkele moeite met
de drie Schiedamse afgevaardig
den en boekte drie simpele over
winningen die met de nodige show
gepaard gingen. Gevoegd bij een
ruime zege in het dubbeispel werd
de 6-3 score bereikt. Tempo Team
verslikte zich met 5-5 in eon
Avanti op oorlogssterkte. De Ha
zerswoudse formatie had vooral in
Roiald Rijsdorp eon ijzersterke
speler die zowel Hijne, Van der
Helm als Winnubst kiopte. Patrick
Swier won tweemaal en Bettine
Vriesekoop bleef zonder winat.

‘Cr’..
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Rijnsdorp_grote
man bij Avanti
Van onze
tateltennis
medewerker
LEIDEN, maandag
A

a
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Avanti komt de eer toe de
tafeltennlscompetitie weer
opengebroken te hebben
met het puntverlies dat men

koploper Tempo Team op ei
gen tafel toebraclit. De grote
man aan Hazerswoudse zij
de was Ronald Rijnsdorp die
precies één week voor de
NK in Utrecht zljn visite
kaartje sterk afgaf. Hijne,
Van der Helm en Wlnnubst
werden eenvoudig in twee

WiIbus van

van Avanti.

games ingepakt. Andermaal
bewees de Avanti-man hoe
jammer het Is dat laij het ta
feltennis slechts bij viagen
interessant vindt.

Opvallend
Nog iemand aan Avanti
zijde acteerde opvallend,
want driemaal verliezen is
niet de gewoonte van Betti
ne Vriesekoop. De zware
conditionele voorbereiding
voor de EK in Boedapest
deed zich zaterdag voelen.
Verlies tegen Van der Helm
en Hijne is dan logisch,
maar de nederlaag in haar
eerste partij tegen Winnubst
lijkt toch een mentale mis
ser. Al met al moest Patrick
Swier Avanti aan remise
helpen. Hij verloor even
ruim van Hijne als hij Win
nupst en Van der Helm
overmeesterde.
De Veluwe kon eenvoudig
volgen, want het Hooge
Huys
met kopman Van
Slobbe geblesseerd aan de
kant was geen partij. Bert
van Ham redde de eer tegen
Henk van Spanje, 1-6. De
Korenbeurs toog zonder Jan
Vlieg en Guy le Suise naar
Nikon. Dat laatste bleek te
recht getuige de 6-3 eind
stand. Gootzen bevestigde
zi)n vormcrisis door de on
getrainde Hans Lingen voor
te laten.
—

—
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Potton en Gootzen tonen karakter ‘tegen
Avanti

]Nikon weer terug
un race

I

TAFELTENNIS

(Door Hans Wagenaars)
HAZERSWOUDE
Toen
-

ruim veertien dagen geleden
de ontmoeting Nikon! Val
kenswaard—Tempo
Team
eindigde in een ruime zeg
e
voor
de Amsterdammers,
hieki geen mens nog reke
ning met een spannend apo
theose van de tafeltennis
Competitie in de eredivisie.
De Amsterdamse titelverde
•diger zou zijn volgende Ne
derlandse
kampioenschap
gaan behalen en discussie
daarover was niet mogelijk.

I
-I
I

Voorlopig lijken die prognoses
echter weer te worden gelo
straft. met nog twee competitgen
weekeinden en drie wedstrijdie-.
en
voor de boeg, gaat de eredivisi
e

een slot tegemoet dat in de laatste
tierr niet rneer zô spannend en
onvoorspelbaar was Zaterda.g
verlöór de tot dan toe nge1agen
iijstaanvoerder met ruime cijfe
rs
(6-3) van de drie broers Van Span
je en Nikon! Valkenswaard sloot
-bij het leidende duo aan door
Avanti-op-zijn-sterkst de les te le
z,en waardoor het de beide koplo
pers op slechts één punt aeh
ter
stand volgt.

Goede weg
De belangrijkste conclusie die
uit hewt treffen in Hazerswoude
moet worden getrokken is, dat
Han Gootzen weer op de goed
e
weg is. Met een overwinning op
Bettine Vriesekoop en zljn niet
voor mogelijk gehouden zege op
verdediger Ronald Rijsdorp, toon
-de Gootzen aan over meer karak

HAN GOOTZEN
karakter...
ter te beschikken dan hem was
toebedacht. Samen met Bob Potton, die alleen aan international
Patrick Swier een game moest
toestaan, sloeg hij nota bene ook
de winst in het dubbeispel naar
Brabant en dat tegen het duo
Swier/Rijsdorp. Een verrassend
koppel, door coach Gerard Bakker
geformeerd, omdat verwacht werd
dat Gootzen geen schijn van kans.
zou hebberi tegen de met anti-top
spin geladen ballen van Rijsdorp.
De enige onzekerheid die is blij
yen bestaan betreft Theo van Gas
teren, die nog steeds wacht op een
overwinning die hem erbij kan
helpen de schroom en zijn minder
waardigheidscomplex te overwi
n
nen. Tegen Rijsdorp leek het erop
dat hij die stap zou zetten, maar
op het cruciale moment (bij een
19-17 voor sprong in de eerste ga
me) was het toch Rijsdorp die hem
de voet dwars zette.

Afhaken
Teen het magische getal zes op
het formulier was geschreven, viel
er bij velen ook een enorme last
van de schouders. Het had er aan
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vankelijk ook alle schijn van, dat
Nikon definitief zou gaan afhaken.
Patrick Swier kiopte Gootzen in
de eerste partij en Bettine Vriese
koop had in het tweede duel heel
weinig moeite met Van Gasteren:
2-0.
Potton legde zijn wil In de derde
partij op aan Rijsdorp (2-1), waar
na Gootzen voor de grote opklkker
zorgde door Top 12-winnares
Vriesekoop moeizaam, maar in
twee games terecht te wijzen: 2-2.
Potton, de Britse winnaar van het
Wintercircuit, kreeg in de eerste
game van de vijfde partij weinig
tegenstand van Swier (21-8), on
derschatte hem in de tweede (1321), maar heerste weer in de derde
waardoor Nikon voor het eerst op
voorsprong kwam: 2-3.

Nekslag
Rijsdorp nivelleerde die achter
stand door Van Gasteren in twee
games opzij te zetten (3-3), waarna
Potton en Gootzen gebroederlijk
de nekslag uitdeelden door het ge
heime wapen van Avanti te de
monteren. Een ontketende Potton
leefde zich vervolgens volledig uit
tegen Vriesekoop (21-16, 21-14) en
Nikon was op dat moment in ieder
geval zeker van een gelijkspel.
Gezien het fors gedaalde zeif
vertrouwen en spelniveau van

Gootzen en met de (eventueel)
laatste partij Van Gasteren-Swier
nog in de achterzak, was de nodige
onzekerheid bij de 50 meegereisde
supporters meer dan gerechtvaar
digd. Maar, ten overvloede, Goot
zen toonde karakter. Met name in
de negende, tevens laatste partlj
tegen Rijsdorp, die met 22-24 in de
derde game naar de Limburger
ging. Derhalve een 3-6 overwin
ning, die het komende ,,dubbele”
weekeinde met een thuiswedstrijd
tegen ‘t Hooge Huys (zaterdag) en
een uitwedstrijd zondag tegen
Tempo Team tot een belangrijk’
zo niet beslissende promoveerde.
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TT te veel
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Van onse tafeltennismedewerkeg
APELDOORN
Dc laatste jaren heeft de tafeltenniscom
petitie niet
zo’n spanning gekend dan juist dit seizoen
zijn er zelfs dde kamploenskandldaten. . Met nag drie ronden te spelen
zorgden Dc Veluwe en Valkenswaard. Voor deze totaa) open finish
gelljke hoogte met TT Amsterdam ‘door Dc Apeldoorners kwarnn op
dc landakamploenen met 6-3 weer
eens na jaren kennis te laten maken met
een nederlaag, terwiji Valkens
waard op een punt achter de leider kwam
met een onverwachte 6-3 winst,
bij ecn volleidg Avanti.
be in het geel gestoken De
we (de shirts met de witte Velu
waxen afgekeurd) heeft het gatband
twee punten achterstand op TT van
sterdam verdiend overbrugd. Am
De
Apeldoorners die meestal juist
overgeconcentreerd
zware top
wedstrijden beginnen slaagden
keer wel met hun pressiespel. dit
was de vraag wat de schouders Ret
van
de kersverse Nederlandse kam
pioen Henk van Spanje konden
sen. Was hij een eendagsvlieg tor
ge
weest in Utrecht of kon hij do druk
en de op revanche beluste René
Rune en Bert van der Helm weer
staan?

aan

Dc tengere, fréle en vooral zwijg
zame scholier uit het Veenendaalse
bleek een ware kampioen. juist hij
Legde de basis voor de toch wel
historische winst met drie overwin
ningen. Naast hem zorgden Jaap
met één en Ron van Spanje met
twee winstpartijen voor de benodig
de punten waardoor zelfs een voor
‘tijdige overwinning een felt was.
Twee feiten vielen op bij TT Am
sterdam. Dc 33-jarige meervoudige
kampioen Van der Helm bood Van
Spanje voor het duel bloemen aan:
,,Ik was ook zeventien toen 1k de
eerste titel won. 1k hoop dat je na
zestien jaar ook nog eredivisli

speck. Door jouw winst ben ik al
door velen afgeschreven maar we
gaan flu samen verder.” Later won
Van Spanje in de derde game van de
maestro wat bet beslissende zesde
punt betekende. Een ander opval
lend feit bij Amsterdam was dat
Hijne een onverwacht negatief re
cord beleefde van drie nederlagen.
Mochten Amsterdam en De Velu
we gelijk eindigen na tien ronden
dan wint Amsterdam in verband
met ccxi beter game-gemiddelde.
Valkenswaard verrichtte ook een
krachttoer am in Hazerswoude met
6.3 van een op voile sterkte draaiend
Avanti te winnen na een 2-0 achter
stan& Bob Potton won drie maal
superieur terwiji Han Gootzen, clxi
delijk eens deorknokkend, zowel
van Van Rijsdorp als van Vriese
koop won. Tegen Swier waS hIj de
mindere. Het dubbel was voor de
Brabanders.
00k in Schjedam werd bet cen
marathon. HR Alkniaar (weer met
Van Slobbe) won ampex met 6-4 van
Dc Korenbeurs.

20 maart 1982. Aanvang 17.0
0 uurte Hazers

Vrouwen: IConingslust.Scyfla
stad-Avanti 1.6, St. Aloysius-Vic0-6, Toren
Stand Avanti 7-14, ScyIla 7-12, e Versa 6-2.
7, St. Aloysius 7-5. Vice Versa Torenstad 7lust 7-2. Mannen: Dc Veluwe 7-2, Koning.
7.11,
sterdam 7-il, Valkenswaard 7-10, TT Am.
maar 7.5, Avanti 7-3, Dc lCoren RH Alit
beurs 7-2.

woude, vertrek van de supporter
sbus 14.00 uur

vanaf de Nikonhal Hutakker
2 te Valkens
waard, telefon isch opgeven
04902-42074.
Avanti Nikon o.a. Bettine Vrie
sekoop en Pa
trick Swier.
-

‘S WOENSDAGMIDDAGS
I

I NSTUIF

TafeItenns of gezellig spelletjes doen
.

Sport en spe[
bij

NIKON

in de Hutakker 2 (eigen weg)
Vatkenswaard
ALLE JEUGO IS WELKOM
Toegang: f 0,50 (twee kwartjes).
Vanaf 3 februari a.s. van 13.00 tot
17.00 u.
TOT ZIENS OP WOENSDAGMIDDAG

—

ZATERDAG 27 MAART 1982

27 maart 1982. Aanvang
14.30 uur te Valkens
waard. Hutakker 2. Nikon
‘t Hooge Huis met
Nico van Slobbe en Anne
Vlieg. Toegangsprjjs
f. 2.50 per persoon.
-

Tegen Hooge Huys en Tempo Team

Krachiproef Nikon
TAFELTENNIS
(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
De ver
rassende ontwikkellngen in de ta
feltennlscompetftje in de eredivi
sie, hebben ertoe geleld dat de drie
nog resterende wedstrijden beslis
send zullen zljn voor het lands
kamploen. Eon gang van zaken die
de afgelopen Lien Jaar niet meer is
voorgekomen omdat Tempo Team
en ‘t Hooge Huys het competitle
beeld voUedlg beheersten.
Do Alkmaarse ploeg, eon van de
twee grote van weleer, heeft in
middels moeten afhaken maar
Tempo Team heeft er tot flu toe
blijk van gegeven dat het niet
moet worden uitgepoetst. Beide
ploegen komen dit weekeinde te-.
gen Nikon! Valkenswaard in actie.
Zaterdagmiddag om 14.30 uur is
‘t Hooge Huys te gast in de Nikonhal om de Valkenswaardse ploeg
op te warmen voor het grote ge—
beuren van zondag. ‘t Hooge Huys
mag dan wel uitgeschakeld zijn in
het spel om de titel, maar nog
steeds moet er danig rekening mee
worden gehouden en het is een p0tentiële tegenstander om tegen in
de fout te gaan. De Alkmaarse
ploeg bestaat zaterdag uit Nico
van Slobbe, weer hersteld van de
schouderbiessure die hem ervan
weerhield zijn Nederlandse titel te
verdedigen, Anne Vlieg, de verlie
zende finalist van het NK in
Utrecht en de to zwakke derde
man Bert van den Ham.
Zondag het grote spektakelstuk
in Amsterdam. Tegenstanders zijn
—

daar Bert van der Helm, René
Hijne en Fjodor Rademakers of
Eric Winnubst. Trainer/coach Ca
rel Deken zal waarschijnhjk kie—
zen voor Winnubst, omdat deze in
de eerste wedstrijd tweemaal tot
winst kwam, tegen Theo van Gas
teren en Han Gootzen.
Nikon! Valkenswaard reist met
circa 150 supporters naar de
hoofdstad. Mochten Potton, Goot
zen en Van Gasteren erin slagen
deze ,,dubbel” te winnen, dan
wacht volgende week in Valkens
waard de beslissende wedstrijd om
het landskampioen tegen de drie
broers Van Spanje.
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EREDIVISIE-TAFELTENNIS
‘t Hooge Huys
VALK ENS WA ARD

met Anne Vlieg en Nico v. Slobbe

zaterdag 27 maart 1982 aanvang 14.30
uur
nikonhal—hutakker 2—valkenswaard..... 04902-42074

imperial
Ptt
koopt
zijn meubels
00k bif
Heylen in
BeIgie.
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28 maart 1982. Kanvang 13.00 uur te Amster
dam, vertrek van de supportersbus om 10.30
uur vanaf de Nikonhal Hutakker 2 te Valkens
waard, telefon isch opgeven 04902-42074.
.Tempo Team Nikon. O.a. Bert v.d. Helm en
René Hijne.
-

J

Van Gasteren en Gootzen bevrijden Nikon
L

‘-

Landskampioensch
blijft hinnen bereik
.

(Door Hans Wagenaars)

VALKENSWAARD/AMSTERDAM Het heeft aan een zij
den draadje gehangen, maar het is zeker dat Nikon/Valkens
waard zaterdagmiddag in eigen huis goede kans heeft op de
Nederlandse tafeltennistitel. Theo van Gasteren was zaterdag
tegen ‘t Hooge Huys de speler die zijn ploeg bevrijdde van
doodsangsten (6-4), Han Gootzen, in enkele weken verhuisd
van de hel naar de hemel, zorgde gisteren in Amsterdam voor
opluchting door Bert van der Helm in de negende partij onder
de duim te houden, waardoor Nikon dik revanche nam voor
de 6-2 nederlaag die het eerder dit seizoen te slikken kreeg
van Tempo Team.
—

I-

drie games met de eer te gaan
strijken.

TAFELTENNIS
-

I—-i

.54

A

Met gezond verstand hadden
beide ontmoetingen echter geen
snars te maken, maar Nikon gaf
er dit weekeinde blijk van een ho
mogeen team te kunnen vormen
als de omstandigheden daartoe
aanleiding geven. Potton liet het
zaterdag afweten met verlies te
gen de Alkmaarse derde man Bert
van den Ham en slaagde er maar
ternauwernood in Anne Vlieg van
winst af te houden. Na de eerste
game verloren te hebben, keek de
Brit in de tweede tegen een 20-17
achterstand aan, om tenslotte in,

Druk
De niet ingecalculeerde neder
laag van Potton legde een enorme
druk op de schouders van Gootzen
en Van Gasteren. Van hen werden
vanaf dat moment ,,wonderen”
verwacht. En Gootzen lapte dat,
bleef zaterdag ongeslagen, en won
gisteren van zowel Winnubst als
Van der Helm. Het wonder van
Van Gasteren bestond ult een zege
in de tiende partij tegen Van den
Ham. Met 6-4 winst bleef Nikon in
de strijd en werd uitgezien naar
de tweede wedstrijd tegen titel

verdediger Tempo Team.
Zondag werd de dag van de gro
te achterstanden, de briljante,
vaak geslaagde achtervolgingen,
maar vooral de dag van Han
Gootzen en Bob Potton. Gootzen,
de laatste weken volledig in het
slop met als trieste hoogtepunten
de competitiewedstrijd tegen zijn
oude ,,werkgever” Tempo Team
(verlies tegen Winnubst en Van
der Helm) en het zwakke optreden
tijdens de NK in Utrecht, haalde
gisteren dubbel en dwars revan
che. Tegen René Hijne werd hij
weliswaar naar een kansloze 21-12,
21-12 nederlaag gemanouevreerd,
maar in de eerste partij van de
middag zorgde hij voor een opste
ker door Winnubst op verlies te
zetten.

Salto
Toen Potton het zich verschrik
kelijk moeilijk had gemaakt tegen
Hijne en Winnubst (tegen Hijne
moest Mj een 18-9 achterstand in
de eerste en een 18-12 in de tweede
game goedmaken en tegen Win
nubst keek hij in de eerste game
steeds tegen een achterstand van
zes punten of méêr aan) maakte de
waanzinnig blijde Brit een achter

waartse salto toeide weclstrijd te
gen Hijne met tweemaal 22-20
werd gewonnen en Winnubst met
16-21 en 22-20 had moeten buigen.
Na zes partijen waren beide
ploegen nog altijd in evenwicht.
Van Gasteren was weer prima op
dreef, maar kon in de zesde partij
tegen Van der Helm geen gebruik
maken van een matchpoint in de
tweede game (21-20), waarna de
tienvoudige Nederlandse kam
pioen het karwei uiterst gedegen
afmaakte: 21-12. De wedstrljden
die nog op het prograrnma stonden
boden Nikon echter de mogelijk
heid om wraak te nemen.

Geen cent
Van kapitaal belang was daarbij
het dubbeispel dat in Valkens
waard verloren ging. Ook gisteren
in Amsterdam riekte het aanvan
kelijk naar verlies, want Hijne en
Van der Helm bouwden een 19-13
voorsprong op. Plotseling kwam
de ommekeer en Tempo Team
maakte geen enkel punt meer: 1921. De tweede game van hetzelfde
laken een pak. Een fikse voor
spong voor het Amsterdamse duo
en toen Gootzen en Potton op el
kaar begonnen te vitten gaf geen
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sterveling nog een cent voor de
Brabantse kansen. Net op tijd be
sloot het Nikon-koppel eendrach
tig samen te werken om bij 17-21
een 3-4 voorsprong te nemen.
Maar zekerheid was er nog al
tijd niet. Nikon had na de sensa
tionale winst van Potton op Hijne
nog twee kansen om de zege veilig
te stellen: Van der Helm
Goot
zen, en als dat niet zou lukken zat
Winnubst
Van Gasteren nog in
het vat.
—

—

L

Gootzen startte voortreffelijk en
nam in de eerste game een 11-17
voorsprong. Van der Helm over
brugde de achterstand met verve,
kwam met 20-18 voor maar moest
Gootzen toch weer naast zich dul
den: 20-20. Een netbal en een
knappe smash brachten de game
tenslotte bij de Amsterdamse on
derwijzer.
Gootzen was wat aangeslagen
omdat hij een zo grote voorsprong

Theo van Gasteren probeert An
ne Vlieg met de backhand in de
verdediging te drukken.

had laten glippen en moest Van
der Helm een 9-6 voorsprong toe
staan. Blj 9-9 waren beide partijen
weer ge’Iijk teen Van der Helm op
de vloer zakte wegens kramp. Nadat Hijne hem weer op de been
had geholpen, veegde Gootzen ge
decideerd de vloer met hem aan
door 15 punten op nj te scoren: 219

Weinig hoopgevend was ook
Gootzens start in de derde en be
slissende game. Van der Helm liep
uit naar 16-6 en iedereen maakte
zich al op voor de apotheose tussen
Van Gasteren en Winnubst. Ge
zond verstand telde echter weer
niet. Gootzen concentreerde zich,
speelde alles of niets en verdiende
de ovatie van het publiek dubbel
en dwars teen met 18-21 de eind
stand naar 6-3 werd getild.

Vallen en opstaan
Doldwaze taferelen daanaje.
licitaties, ook van de zijde van
Tempo Team, dat na negen ach
tereenvolgende landstitels werd
uitgeschakeld veer een tiende.
Gootzen was het stralende middel
punt: ,,Ze hebben me bij Nikon ge
waarschuwd. Vallen doe je met z’n
alien, hebben ze gezegd, opstaan
meet je alleen. 1k heb gewoon kei
hard getraind nadat ik van de lei
ding op mijn lazer heb gehad.
Jammer dat ik er veer het NK niet
uitgekomen ben. Maar we hebben
geluk gehad dat we elkaar hebben
kunnen opvangen. Pech veer Thee
dat hij Van der Helm niet kiopte.
Zaterdag tegen De Veluwe. Die 6-0
nederlaag van vorige keer zijn we
al lang weer vergeten.”

I

TEMPO TEAM VERSPEELT TITEL
Van onze
tafeltennjsmedewerker
LEIDEN, maandag
Tempo Team is de landsti
tel tafeltennjs kwijt. Tegen
Nikon konden de Amster
dammers het thuisvoorcjeel
met benutten. De 3-6 neder
laag mag de titeigrossier van
de afgelopen Jaren vooral
zichzelf aanrekenen. In di
verse partijen verprutsten
Hljne en Van der Helm eeu
grote voorsprong. Dat de bei
den het dubbel moesten toe
staan aan de combinatle Pot
ton-Gootzen deed de deur
dlcht.
Voor Nikon is het te hopen
dat Han Gootzen ook volgen
de week in het beslissende ti
teltreffen met de Veluwe
goed bi.j de les is. Bob Potton
zag zich ook zaterdag prima
gesteund door Gootzen. De
hattrick van de Brit vulde de
ex-internatjonal aan met ze
ges op Van der Helm en Ra
demakers. Nikon is kornende

week bij winst op De Veluwe
de nieuwe kampioen. Bij een
remise echter gaan de bloe
men naar De Veluwe.
De Apeldoorners bewezen
zaterdag tegen een kompleet
Avanti
de
toegenomen
kracht. De 6-4 zege daikten
de broers Van Spanje vooral
aan de nederlagen die men
Rijsdorp en Vrlesekoop toe
bracht. Dat de nummer één
van de Europese ranglijst
momenteel bepaald niet in
haar beste vorm steekt, werd
zondag toen Avanti bij het
Hooge Huys op bezoek
moest, opnieuw duideijk.
Alleen Van Ham bleef zij de
baas. Toch elndigde Avanti
op 5-5 in Alkmaar, want
Swier en Rijsdrop lieten een
twee noteren.
De Korenbeurs bewees
met twee nederlagen (1-6 te
gen Tempo Team en 3-6 te
gen De Veluwe) dat ze te
recht de rode lantaarn voert.
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TT verliest
emonie
Van onze tafeltennjsmedewerker
APELDOORN
De tafeltennisploegen van De Veluwe en
van Valkenswaard zijri, de grote winnaar geworden van het
enerverende en spannende dubbeiprogramma. Beide teams
behaalden maximale puntenwinst en zullen in een onderling
slotduel elkaar de landstitel betwisten. Hierbij heeft De Veluwe
aan een gelijk spel voldoende omdat het met één punt voor
sprong alleen op kop gaat.
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Negenvoudig landskampioen TT
Amsterdam werd uitgeschakeld
door een 3-6 nederlaag tegen Val
kenswaard. Avanti en de Koren
beurs beslissen in de iaatste ronde
onderling over degradatie. Bij de
vrouwen is Scylla op gelijke hoogte
gekomen met Avanti. Vice Versa
degradeert, TT Amsterdam promo
veert.
In Apeldoorn speelde De Veluwe
zijn iaatste thuiswedstrijd en bleef
opnieuw ongeslagen. Tegen een
volledig Avanti werd het een krappe
6-4 winst, waarbij het in de Hazers

woudse ploeg aan homogeniteit ont
brak. Kampioene Vriesekoop stak

niet in haar beste vorm. Zo’n zwaar
competitieprogramma past met in
haar in uren oplopend trainings
schema voor de EK in april.
Vriesekoop: ,,Ik maak flu vijf a
zes uur per dag. Dat heb ik vóór de
wedstrijd thuis ook al afgewerkt.
Dus dit is eigenlijk te veel. Liever
speel ik geen competitie,, maar dat
kan niet.” De Europese nummer
één verloor van Ron van Spanje (19
en 11). In de beslissende slotfase bij
de stand van 4-4 verloor zij ook van
haar mannelijke kampioenscollega
Henk van Spanje met 21-17 in de

derde game, na een adembenemend

briljante slotrally van liefst 32 hoge
tempo-aanvalsslagen. Deze 5-4 en
de overtuigende 21-13 en 21-16 van
Jaap van Spanje op de defensiespe
ler Rijsdorp bracht Apeldoorn de
voile winst.
De wedstrijd werd ontsierd door
enkele ihcidenten. Apeldoornse
supporters sloegen urenlang met
houten blokjes tegen metalen pa
len, waardoor zelfs een coach-ge
sprek tussen Gerard Bakker en
Vriesekoop opzettelijk werd verhin

derd. Na een verzoek van Bakker
om die gelegenheid wèl te hebben
op een uiterst belangrijk moment in
de wedstrijd, werd hij extra gepest.
Om de handtastelijkheden te ver
mijden nam Bakker een wijs besluit
en verliet de zaal.
Dc zegetocht van Dc Veluwe ging
desondanks verder. In Schiedam
werd met 6-3 gewonnen van cen
zich fel verzettend Dc Korenbeurs.
Jaap van Spanje bleef ongeslagen.
Valkenswaard had het zwaarste
weekend. Thuis werd na cen 0-2
achterstand toch met 6-4 van Alk
maar gewonnen. Van den Ham
kiopte Bob Potton, wat de ongesla
gen Han Gootzen voortreffelijk
compenseerde. Valkenswaard, dat
een enorm sterke finish heeft, zorg
de later dat TT Amsterdam dit jaar
niet op een kampioensfeest kan re
kenen. De mentaal sterke Braban
ders wonnen verdiend met 6-3 in
Amsterdam, waarbij Potton weer
driemaal schitterde. Gootzen verras
te met winst tegen Winnubst en Van
der Helm. Het dubbelspel was voor
Valkenswaard.
Bij de vrouwen won kampioene
Scylla met 6-3 van Avanti. De Leidse
ploeg heeft door onderlinge punten
telling de beste kansen op de titel.
Standen:’vrouwen: ScylIa 9-16, Avanti 9-16,
Torenstad 9-11, St. Aloysius 9-5, Koningslust 94, Vice versa 9-2.
Mannen: De Veluwe 9-15, Valkenswaard 914, U Amsterdam 9-13, HH Alkmaar 9-6.
Avanti 9-4, Dc Korenbeurs 9-2.
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Bert Sehoofs (36) begon op
zijn twaalfde jaar met tafel
tennis en had anderhalf jaar
later een plaats veroverd in
het Nederlands jeugdteam.
Zeventien jaar lang maak
te hij deel uit van Delta
Lloyd,
waarmee
diverse
landskampioenschappen
werden behaald en waarmee
de kwart finale van de Euro
pa Cup weed bereikt. Schoofs
kwam ook zeventien Jaar
lang uit veer het Nederlands
team.
Drie operaties aan de knie
stelden hem twee mar buiten
gevecht om daarna 1 jaar uit
te komen voor ‘t Hooge Huys
met Trevor Taylor en Ian
Kenyon. Onlangs loodste hij
het Amsterdamse Tafelten
nishuis nog in de eerste dlvi
sie om daarna vljf jaar
werkzaam te zljn als bondscoach van de Nederlandse
herenploeg.
Het laatste halve seizoen is
hij trainer/coach van Nlkon/
Valkenswaard dat vamnid
dag om 14.30 uur op elgen ta
fel de strijd aanbindt met de
gebroeders Van Span.je. Inset
van de wedstrljd tegen De
Veluwe is het kamploen
schap van Nederland.

-

(Door Hans Wagenaars)
Bert Schoofs zou eigenlijk
maar één keer optreden als coach
van tafeltennis-eredivisionist Ni
kon/Valkenswaard. Hij zou de
Brabantse club alleen terzijde
staan tijdens de Europa Cup
wedstri.jd tegen het Londense El
lenborough. Schoofs hield geen
woord Ulteraard niet.
,,De sfeer binnen Nikon sprak
me enorm àan. Het was een ver
ademing. Een half jaar na mijn
bedanken als bondscoach had ik
er weer zin in. Nikon zorgde er
voor dat ik de gore nasmaak
kwijtraakte die ik heb overge
houden aan vijf jaar bonds
coachschap”, verklaart de be
snorde Amsterdammer.
Over zijn periode als bondscoach wil Schoofs eigenlijk hele
maal niet praten. ,,Voor mij is
het een afgesloten periode en ik
hen er de persoon niet naar om
achteraf te gooien met modder”,
is zijn verkiaring die hij tot dus
verre aan iedere tnformant gaf.
Na enig aandringen opent hij
echter toch het dossier ,,Bonds
coach Bert Schoofs en de NTTB”.

Mogelijkheden
,,Ik begin me de laatste tijd af
te vragen wat er allernaal ge
beurd moet zijn om bij de NTTB
mogelijk te maken wat tijdens
mijn periode als bondscoach
compleet taboe was. 1k ben echt
niet jaloers op Milan Stencel (de
huidige bondscoach red.); ik ben
blij dat er voor hem de juiste
mogelijkheden wel zijn gescha
pen. 1k heb me als bondscoach
altijd kapotgesjouwd, veelvuldig
aangedrongen op centrale trai
ningen, geinformeerd naar be
paalde budgetten, noem maar op.
De Nederlandse ploeg trainde zes
keer per jaar. Belachelijk na
tuurlijk. Geld voor een hapje
eten was er niet. Om het aantal
trainingen te vergroten en om de
spelers wat te eten te bieden
stond ik zaterdags of zondags
met mijn vrouw in de keuke
n....om broodjes te smeren en te
beleggen.”

Ondermijner
,,Van de bond heb ik nooit ge
hoord dat ik jets niet goed deed.
In de pers verschenen wel aller
lei berichten dat ik te zachtmoe
dig zou zijn. Daarvoor is het
hoofdbestuur gezwicht, maar na
verloop van tijd heb ik zeif be
dankt. 1k wacht nog steeds op
beantwoording van mijn brieven.
Dat ik geen bondseoach meer hen
vind ik met erg; heerlijk rustig,
maar de manier waarop het is
gegaan zit me niet lekker. Ad
Poulissen (de inmiddels afgetre
den voorzitter van de Sportcom
missie red.) had de grootste on
dermijner moeten aanpakken”,
aldus Schoofs met een dodende
knipoog naar Gerard Bakker.
Van zijn tijd als bondscoach
kent Schoofs ook Han Gootzen.
,,Die heb ik als eerste in het Ne
derlands team gehaald en heb flu
een bepaalde band met hem. Han
was het ook die er bij Nikon op
aangedrongen heeft om mij bin
nen te halen. Maar ik heb wel
gezegd dat eerst de geschillen
met Thieu van Vroenhoven
moesten worden uitgepraat. De
eerste keer dat ik hier kwam was
me echter al wel duidelijk dat
beide partijen te ver uit elkaar
waren gedreven. Uit gesprekken
met Han wist ik dat ik me bij
Nikon wel op mijn gemak zou
voelen. De organisatie is erg pro
fessioneel en dat spreekt me
enorm aan.”

Bert Schoofs (links) geeft aanwijzingen aan Han
Gootzen. ,,Met
Han heb 1k een speciale band.”

Schoofs 2 jaar langer in Vaikenswaard

,Nikon een
verademing’

Stap voorwaarts

Rollen omgekeerd

,,Bondscoach was voor mu
Waar het allemaal om begon
geen erebaantje; anders had ik
nen is. De wedstrijd vanmiddag
mijn eisen wel opgeschroefd. Ni
tegen De Veluwe om het kam
kon was yoormjjan ook geen
stape, terug, eerder een. stap pioenschap van Nederland. De
voorwaarts. Bij Nikon hoof ik Apeldoorners hebben genoeg aan
mijn capaciteiten en aandacht een gelijkspel. ,,Kijk de uitslagen
niet te splitsen. 1k heb alleen de er maar op na. Thuis is De Velu
zorg voor het eerste team; de rest we enorm sterk. Op een vreemde
is klaar, daar hoeft niet eens afeI n uk muer. In A
naar geinforméerd te worden. doom wonhen ze met 6-0.
Als clubcoach doe je gewoon niet alleen omdat ze beter ware
waarvoor je bent aangenomen. n...al was het van onze kant een
Als bondscoach wordt er van ho slechte zaak dat we niet waren
yen geduwd en van beneden ge opgewassen tegen de omstandig
trokken. Frits Bergman (mana heden daar. Zaterdag (vandaag
ger van Nikon red.) is een dui red.) zijn de rollen omgekeerd,
zendpoot die niet zo nodig op de maar er zal toch een stuk beter
voorgrond hoof t en dat vind ik moeten worden gespeeld dan te
gen ‘t Hooge Huys en Tempo
een uitstekende eigenschap. Bij
Nikon zujn mijn wensen in ver Team”, aldus Schoofs.
Meer tijd heeft hij niet.
vuiling gegaan. Daarom heb ik
Schoofs zit op hete kolen want de
voor twee jaar bijgetekend.”
extra training moot optimaai
worden benut. Bob Potton wacht
Brabants
al op hem. Han Gootzen en Theo
Bert Schoofs kan zich bij zujn van Gasteren hebben zich tegen
huidige werkgever volledig toe elkaar al in het zweet gewerkt.
leggen op de training en coaching ,,Anders komt het er zaterdag al
van (voornamelijk) het eerste lemaal uit”, lacht Van Gasteren.
team. Fouten als gebrek aan De hele week stond in het teken
mentaliteit bleven daarom niet van Nikon-De Veluwe. Training
onopgemerkt. Schoofs: ,,Er zijn op dinsdagmiddag en dinsdag
dingen die (in de goode zin van avond, donderdagavond en vrij
het woord) typisch ,,Brabents” dag de hele dag. Om half drie
aandoen. Vaak gaat het allemaal vanmiddag de ontknoping ii de
wat te gemoedelijk toe. Er be Nikon-hal die zondag al volledig
staat ook zoiets als een Brabants was uitverkocht.
half uurtje, is het niet?! Limbur
gers zijn precies hetzelfde. Het
sfeertje waarin ze zi]n opge
groeid is vaak niet ideaal voor
het bedrijven van topsport.”
Verduidelijking. ,,Ik ben geen
voorstander van constant preste
ren onder hoogspanning, maar
hier is er te viug sprake van een
,,hoera-stemming”. Zaterdag en
zondag ook. Wonnen we van ‘t
Hooge Huys en Tempo Team en
dat moest natuurlijk gevierd
worden. 1k heb ze wel meteen uit
de droom geholpen. We waren
Vrouwe Fortuna immers nogal
wat dank verschuldigd. 1k ze wel
op de mouw gespeld dat ze zater
dag (vandaog red.) tegen De Ve
luwe wel wat beter voor de dag
moeten komen. Dat ze het lands
kampioenschap, een verzwegen
wens hier in Valkenswaard, an
ders wel mooi konden vergeten.”
-
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met de Gebr. v. Spanje

VALKENSWAARD

zaterdag 3 april 1982 aanvang 14.30 uur
nikonhal—hutakker 2—valkenswaard— 04902-42074
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Veluwe zorgt
voor pnmeur

‘a

Van onze versiaggever
MARTIEN SCHURINK
VALKENSWAARD
Tafekennissen is met de enige hobby
waaraan Henk van Spanje zijn hart verpand heeft. Dc 17-jarige
kopman van het Apeldoornse De Veluwe Iiefhebbert sinds kort
met minstens evenveel plezier in het afbreken van aloude
tradities. Maakte hij drie weken geleden tijdens de nation
ale
titelstrijd korte metten met de mm (Han Gootzen) of meer
(Anne Vlieg, René Hijne) gevestigde orde, in de beslissende
fase van de eredivisie-competitie rekende de oogappel van
bondscoach Milan Stencel in koelen bloede af met de antieke
tafeltenniswet die bepaalt dat de nationale clubtitel thuishoort
it Amsterdam (T.T.) of elders in de randstad.
—

Maar Henk van Spanje deed
meér. Door het dankzij sponsorgel
den in weelde badende Valkens
waard een draai om de oren te geven
(6-0) en daarmee de landstitel voor
het betrekkelijk arme De Veluwe op
te eisen, ondermijnde hij met een
paar rake kiappen de opvatting dat
pingpong-geluk te koo i is.

r

Tafeltennissen in clubverband is
een teamsport en dus zou het over
dreven zijn cm de jonge landskam
pioen alle eer te gunnen. Hij ver
keerde in de gelukkige omstandig
heid dat ook zijn oudere broers Ron
(22) en Jaap (24) ineens lak bleken
te hebben aan oudc waarden. De
kinderschaar van een a-sportief
Veenendaals echtpaar schudde on
langs het minderwaardigheidscom
plex plotseling van zich af en sloop
te in de voorlaatste competitieronde
het trotse imperium van negenvou
dig landskampioen TT Amsterdam.
Afgelopen zaterdag deed het fami
liebedrijf het allemaal nog eens
dunnetjes over door naaste concur
rent Valkenswaard op eigen tafel
een draai om de oren te geven.
De dure jongens van de Brabant.
se ploeg, de Engeisman Bob Potton
en de vorig seizoen van TT Amster
dam overgekomen Han Gootzen,
hadden tegen de Veluwe-broers

--*‘

mets in te brengen. Datzelfde gold
voor Thea van Gasteren, de derde
man van de Brabantse ploeg. Waren
zijn verliespartijen bij voorbaat in
gecalculeerd, dat zijn teamgenoten
een dubbele flul zouden incasseren
was ten verrassing van de eerste
orde. Dc vierhonderd toeschouwers
in het subtropische zaakje voelden
zich bekocbt en hidden de tamelijk
oninteressante wedstrijd ver voor
het einde voor gezien.
Vooral Potton moest het bij het
publiek ontgelden. En terecht, want
de Engelse huurling was geen mo
ment bereid te vechten voor wat hij
waard was. Vooral in sun partij
tegen Henk van Spanje maakte hi]
het bent. Dc speler die in november
van dit jaar speelgerechtigd Is voor
de Nederlandse ploeg, liet in de
eerste game ten 16-6-voorsprong
door de vingers glippen. Van Span
it, berucht intussen am zijn stalen
zenuwen en flitsende eindschot,

won de game en vervolgens oak de

partij.

jaap van Spanje erkende na af
loop ruiterlijk dat deze winstpartij
van beslissende betekenis was. ,,Vo
rig seizoen en in de berfstcompeti.
tie, toen Henk net kwam kijken in
de eredivisie, moesten Ron en ik
meestal voor de punten zorgen.

Jaap van Spanje, de oudste van de drie Veluwe-broe
ie in de
vijfde en beslissende parrij tegen Valkenswaardspelao
Gas
teren.
Vaak waren we tegen die druk niet ze maand in
Bo4est vist
bestand en gingen we de boot in. Dc wordt.
laatste tijd hebben we de zekerheid
Succesvol was heatste \.
dat Henk iedere keer weer goed is einde ook voor Scy, D
voor twee of drie punten. Wij staan club legde bij de vro
dardoor veel minder onder hoog de nationale titel en rere bi’4
spanning en dat heeft weer tot ge mannen voor de der mat terug
voig dat Ron en ik gemakkelijker op het hoogste nive/
Dc l(O’
tot winst komen.”
gevol van
beurs degradeerde
dat
een 6-O-ne
1 Avallti, ze
te?’
Jaap voegde de daad bij het woord sun eredividerlaag
goed als
siestatu
door Van Gasteren en Gootzen van ker in veiligh
Teflgenk. Bij de
51
de tafel te vegen, waarna Ron een vrouwen mageidVIVet5a bet ccxi
voudig niet achter kon blijven. Na half jaar
de promOt1”
welgeteld 150 minuten had Dc Velu erekiasse. proberenfl
we de buit binnen en de aanwezige
bondscoach Stencel de zekerheid
EIndtanden, man,n: 1. e Veluwe 17
dat hij er goed aan heeft gedaan cm pnt., 2. Valkenswaardl4, 3. TT Amstertm
de Veenendaalse broers op te ne 13, 4. RH Alkmaar 8,5. Avanti 4 6. Koranpflt. 2.
men in de selectie voor het Euro beurs 2. Vrouwen: 1. SCYII 15
St. AlOYSiUS 6,
Avanti
4.
16,
3.
1
Torenstad
pets kanipioenschap, dat medio de 5. Koningslust
5, 6. Vice VerSa 3.
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Een schreeuwend contrast in dezelfde ruimte. Foto links: versiag
enheid in de hook bij Nikon/Vatkenswaard
na het tweede verhes van Bob Patton (midden). Schoofs (links)
troost,
Gootzen (rechts) drooinL Foto rechts: de
dolgelukkige landskampioen met v.l.n.r. Jaap van Spanje,
beoeleid.er/svonsorivoorzitter Wim Vermeulen,
Henk van Spanje en Ron van Spanje.

[ Uniek kampioenschap De
.

I.

Veluwe

anningen voor
LNikon te groot
.

(Door Hans Wagenaars)
VALKENSWAARD
Zelfs de trouwste, de
—

meest optimistische supporters van Nikon!
Valkenswaard liepen zaterdagmiddag al na
40 minuten met hun gezicht op half elf. Bob
Potton, hun lieveling, had de felicitaties voor

I
I

TAFELTENNIS
Voor het eerst sinds de invoering
van de erekiasse (PSV/Cathrien
werd landskampioen toen de
hoofdklasse nog het hoogst was)
was het niet een club uit de Rand
stad, maar het Apeldoornse De
Veluwe dat zich door bondsvoor
zitter Jaap Roeten kon laten kro
nen als tafeltenniskampioen van
Nederland.
-a

0
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4
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Bleek
Nikon en De Veluwe zagen za
terdag bleek van de spanning.
Voor de Apeldoornse broers een
wekelijks terugkerend verschijn
sel, voor de drie ,,Brabanders” een
uiterlijk vertoon dat wees op extra
rnspanrnngen en motivatles die ze
zich hadden moeten getroosten om
met enige kans van slagen aan de
,,grote-revanche-partij” te begin
nen. Na bijna 2½ uur was duide
113k, dat de Valkenswaardse ploeg
mentaal nog niet is opgewassen
tegen spanningen die een recht
streeks duel om het landskam
pioenschap met zich meebrengt.
Dat was ook de mening van een
uiterst teleurgestelde, bijna on
hoorbaar in zichzelf vloekende
coach Bert Schoofs: ,,Drie weken
geleden werden we kansioos
geacht omdat we vier punten ach
ter stonden. Drie wedstrijden (te
gen Avanti, ‘t Hooge Huys en
Tempo Team red.) speelden we
zonder druk en blijken we ons
mannetje te staan. Vandaag was
die druk er weer en gaat het op
nieuw fout. Dat geeft aan, dat we
er mentaal nog niet aan toe zijn.
We hebben kansen gehad, maar ze
riiet gegrepen.”

de derde maal in successie moeten uitreiken
aan de Nederlandse kampioen Henk van
Spanje. Het moreel van de Valkenswaardse
equipe kreeg daarmee zo’n optater dat de drie
broers een even unieke als geflatteerde 6-0
overwinning behaalden.

Eigen deeg
Nikon kreeg in een weer bornvoile hal ‘con koekje van eigen
deeg. Had het vorige week alle ge
luk van de wereld dat achterstan
den van 10 punten of meer nog
konden worden goedgemakt, za
terdag had De Veluwe Vrouwe
Fortuan op zijn hand. Maar,
Schoofs zei het al, Nikon had kan
sen om De Veluwe finaal te bre
ken.
In de eerste de beste partij leek
êen opvallend zelfverzekerde Theo
van Gasteren de eerste dreun te
gaan uitdelen. Tegen Ron van
Spanje verloor llij de eerste game
(21-15), maar haalde zijn gram in
de tweede door na ee 13-15 achter
stand met 21-15 te winnen. Ont
spannen en met flair nam hij in de
derde game een 3-1 voorsprong
maar omdat de bal wat lang bleef
hangen in het publiek geraakte hij
ult zijn ritme en kwarn er ook niet
meer in: 13-21.

Alle hens
Op zich natuurlijk nog geen
man overboord. Wel afle hens aan
dek toen Potton, die volgens de be
rekeningen weer drie keer winst
moest boeken, in de eerste game
tegen Henk van Spanje een 16-6(!)
voorsprong verspeelde: 19-21. Er
leek nog geen vuultje aan de lucht
toen de Brit de tweede game met
21-15 won, maar het vlaggeschip
van Nikon verging met man en
muis toen Potton de derde game
met 21-13 aan de jongste Van
Spanje moest latch.
Potton: “Geen excuus voor mu.
1k kon me gewoon niet concentre
ren.” Een door Apeldoornse sup-

Nikon mist
Iandstitel
De Valkenswaardse tafel
tennisvereniging Nikon is er
niet in geslaagd het lands
kampioenschap te veroveren.
In Valkenswaard verloor het
team met 6—O van De Veluwe
uit Apeldoorn, dat daarmee
de titel binnen haalde.

porters binnengesmokkelde sirene
loeide nit alle macht; ervan over
tuigd dat de beslissing was geval
len.

Diepe sporen
Dat was 00k zo. De patsen die
,,Henkie” had uitgedeeld lieten
diepe sporen na. Afle overtuigmg
verdween, alle vechtiust was weg
en een nog grotere onzekerheid
maakte zich meester van het Ni
kon-trio. Han Gootzen leek daar
aanvankelijk weinig onder te 113den, maar gaf tegen Jaap van
Spanje toch een 19-16 voorsprong
af: 22-24. In de tweede maakte hij
nog wel een 9-15 achterstand goed,
maar kwam op 20-20 toch wat ge
luk tekort: 20-22. Het was gedaan
met Nikon/Valkenswaard.
In sneltreinvaart spoedde De
Veluwe zich naar het landskam
pioenschap. Een ontmoedigde Potton moest ook de eer laten aan
Ron van Spanje (17-21, 20-22) en
Jaap van Spanje zorgde er door
winst op Van Gasteren (15-21, 2111, 20-22) voor dat de pauze kon
worden benut voor bloernenhuldes,
toespraken van o.m. NTTB-voor
zitter Roeten, een ereronde op de
schouders van uitzinnige, maar
Iuidruchtige Veluwe-fans en het
uitreiken van de kampioensbeker.
Han Gootzen kon na de festivi-.
teiten de concentratie niet meer
opbrengen om Henk van Spanje te
kloppen (0-6), waarna hij en Potton de tranen even de vrije loop
lieten. In schril contrast overigens
met Van Qasteren: ,,Ik weet niet
waarom, maar 1k voel geen teleur
stelling.”

Te hoog
Nikon had niet kunnen beant
woorden aan de verwachtingen
die
wellicht wat te hoog waren
opge
schroefd. Na de eerste gevoel
ens
van ongenoegen te hebben
wegge
spoeld nam Arie Keeman, voorzi
ter van de supportersverenjgjn t
g
die ervoor zorgde dat het
met
spaak liep tussen de twee groepe
n
toeschouwers, het initiatief
om
spelers, coach en manager
hart onder de riem te steken con
.
hebben verloren, maar we ,,We
niet pakken neerzitten. Ons gaan
heeft het voortreffelijk clubke
Het is al mooi genoeg dat gedaan.
wehet
‘tot con tweede plaats (Temp
o
Team verloor van ‘t Hooge
Huys
red.) hebben gebracht. Volgen
d
jaar worden we kampioen van
Ne
derlanj Met dit team”, verkondig
de hij onder linde bijval.
Wellicht dat con kampioenschap
in 1983 meer voldoening schenkt.
Nu is er eon doel. ,,Aan verster
king hebben we geen behoefte. 1k
heb het in Amsterdam meege
maakt. Met het kopen van drie
goode buitenstaanders verdwijnt
con stuk spanning en betrokken
heid. Dat hebben de supporters
niet verdiend. De Veluwe was ge
woon sterker; 12-0 is duidelijk ge
noeg”, vond Bert Schoofs.
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Nikon mist la ndska mp ioensch
ap
.

De verloren partij van Theo van Gast
eren was de opening van een 0-6
van Tafeltennisvereniging Nikon
in de absolute topper van dit seizoen.nederlaag
eerst sinds 10 jaar kende de Nede
rlandse tafeltenniskompetitie een Voor het i.
finale waarbij Tempo Team niet
boeiende
betro
mochten zaterdag 3 april j.l. onderling kken was. Twee nieuwkomers in de top
beslissen wie zich kampioen van Nede
mocht noemen.
rland

I

In een bomvolle Nikonhal leek Theo Han en
tegenstander Jaap van Spanje
van Gasteren in zijn eerste partij voor streden
oni de punten in een gelijkop
een stunt te gaan zorgen. Nadat hij de gaande
partij. Hoewel de supporters
eerste game verloren had liet hij tegen van
de
stander Ron van Spanje in de tweede waren, Veluwe in aantal de mindere
waren zij via allerlei huip
game geen schijn van kans. De derde midd
elen toch in staat om voor de nodi
game startte hij goed maar toch kon hij
het niet boiwerken. Deze 0-1 achter ge herrie te zorgen. Voo
stand hoefde helemaal geen ramp te brachte houtblokjes zorgral de meege
betekenen maar bleek achteraf de inlei bijzonder irritant gelu den voor een
id.
ding geweest te zijn voor een desas hoop op een Nederland Han liet alle
s kam
treuze nederlaag.
schap uit de Valkenswaardse pioen
harten
Bob Potton leek het karwei tegen Ne wegvloeien. Hij verloor
met
22-2
4 en
derlands kampioen Henk van Spanje 20-22. De van Spanjes
viot af te werken. Bij een 16-6 voor hierna vleugels en fladd broers kregen
sprong was hij niet in staat om de res Nikon boys heen. Bob erden over de
verloor in twee
terende vijf puntjes te scoren. De kers games van Ron van Span
verse kampioen van Nederland ging Spanje scoorde het je en Jaap van
met een 19-21 winst zijn coach opzoe voor de Veluwe. Het kampioenspunt
ken. In de tweede game was er bijna Theo van Gasteren die was wederom
hetzelfde spel te zien, weer nam Bob stand bood maar met geweldig tegen
20-22 in de derde
Potton een grote voorsprong en weer game voor zijn tegen
stander moest bui
kwam Henk van Spanje terug. Deze gen. De zesde parti
j
keer liet Bob het echter niet zo ver ko zen in drie games vanwaarin Han Goot
men en het veelkoppige publiek kon verloor was enkel van Henk van Spanje
statistisch belang.
zich opmaken voor een derde game. In Nikon kan samen
met
supportersvere
deze derde game heeft Bob konstant niging de Goudgele
tegen een achterstand aangekeken. Op op een bijzonder geslaRakkers terugzien
het einde trok Henk van Spanje dan oo het zich laten aanzienagd seizoen en na
aan het langste eind en was alle hoo successen in de toek rekenen op veel
omst.
gevestigd op Han Gootzen.
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Het drietal zal onder de vakkundige Iei
ding van Bert Schoofs volgend seizoen
weer een seriuze kandidaat voor het
Nederlands kampioenschap zijn, med
e
doordat zij zich gesteund weten door
een trouw en fanatiek supporters
legioen.
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Theo van Gastereri
prolongeert tile!

TTCV kansloos: 2-7

Bekerfinale
voor Nikon

Zaterdag 24 april ji. zijn de
clubkampioenschappen van
feltennisvereniging Nikon
ta
Valkenswaard voor de
ren verspeeld en evenals
senio
vorig jaar is Theo van
Gasteren
clubkampioen geworden.
Hij won alle partijen in
de A
kiasse en verwees zijn team
genoot Han Goutzen, die
drie games versloeg naar
hij in
de tweede plaats.

(Van onze sportredactie)

STIPHOUT
Nikon! Valkens
waard is dit weekehade opmeuw
wlnnaar geworden van de Bra
bantse tafeltennisbeker. In de fi
nale van bet toernool versloeg de
eredivislonist de Veghelse tweede
divisie-ploeg TTCV/Rath met 7-2.
De Veghelnaren boekten hun
twee winstpartijen met hun twe
e
de koppel. William Berends kiopte
-

Jo Handgraaf en Handgraaf en
Van Gasteren moesten hun meer
deren erkennen in het duo Berends/Van Doom.

r

Het eerste bekerteam van NI
kon/Valkenswaard, bestaande uit
Bob Potton en Han Gootzen, had
geen enkele moeite met Cas Bollen
en Peter Daas. Nikon! Valkens—
waard vertegenwoordigt Brabant
op 22 mei in Nieuwlekkerland
waar de wlnnaars van de 21 dis
tricten tegen elkaar uitkomen
in
de strijd om de Nederlandse beker.

1

m

Een openbaring in de A-kl
bet spel van Henk Smoldersasse was
tussen de groten nestelde die zich
en een
seer verdienstehjke derde
plaats be
haaide.

versloeg Kitty in twee
games. Bij de
recreanten ging de titel
naar J.
Mesman die in een zind
Henk Beenen versloeg. erende finale

Hoewel de aandacht zater
tuurlijk vooral uitging naardag na
de A
kiasse, waren er in de Niko
meer goede en vooral 00k n-hal nog
de wedstrijden te zien. Zo spannen
leverde de
titelstrijd bij de dames een
sante finale op, die tussen interes
Hanneke
van de Berg en Kitty Hendriks
ging.
Hanneke toonde zich de sterk
ste en

In de B-klasse werd Gerard
eerste door in de finale Slegers
games (22-20 in de derde te in drie
winnen
van Henk Sandkuyl. Ronald Grij
seels won de C-klasse voor Wim van
Gerven en Ad de Laat. In de D-klas
se was het Harri van Tuyn, die a!
zijn tegenstanders de baas bleef
.
Wim Hanjoel werd in deze kiass
e
tweede.

DONDERDAG 3 JUNI 1982
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Nikon-trofee
in augustus
met Appeigren
en Waidner
TAFELTENNIS
VALKFNSWAARD
strljd
om de Nikon-trofee, eenDe
hi Val
kenswaard te verspelen tafe
nisevenement tussen twaalf lten
pese topspelers, vlndt nlet Euro
s
in juni, zoals eerder de bedoplaat
eling
was, maar op 27 en 28 augu
stus.
De organisatle heeft huni
ddels
toezeggingen van acht spele
rs,
waaronder de Zweedse nummers
êén en twee van het EK
Boeda
pest, resp. Mlkhael AppIn
eigren en
Waidner.
—

In totaal nemen drie

Zweden
aan het tweedaagse toemnooi
deel.

Naast Appelgren en Waid
ner is
ook Stellan Bengtsson van de
par

tij. De Tsjech Dragutm

Een verzitht van
van Heeze, wear dit de sportlzat
eznde
circa 600 tafeitennjsserweek
s
om de Zuidnederlanjg streden
titels.

die de eerste editie van hetSurbek,
evene

ment op zijn naam schre
ef, de
Fransman Jacques Secr
etm, de
Britten Desmond Douglas en
Bob
Potton, aismede de Nede
rlandse
kampioen Henk van Span
ben inmiddels positief gean je heb
twoord.
Uitnodigingen zijn verst
naar de Pool Andrezj Grub uurd
ba,
Bettine Vriesekoop Europees met
pioen mixeddubbel, en de kam
gaarse topspinkunstenaar Hon
Jonyer. Zij zljn echter nog Istvan
de uitnodigingen ingegaanniet op
. Om
het dozijn deelnemers vol
to
gen wordt nog gezocht naar krij
twee

buitenlanders.

WOENSDAG 12 ME! 1982 VALKENSWAARDS WEEKBLAD
-

Dinsdag 17 augustus 1982

Nikon. opent
eigen home

Nederlander in december

Potion tweede
in Oostende
TAFELTENNIS
(Van onze sportredactie)
OOSTENDE
Drie van de vier
spelers die dit seizoen het eerste
team vormen van tafeltennis-ere..
divisionist Nlkon/Valkenswaard
hebben het afgelopen weekeinde
met succes deelgenomen aan een
sterk bezet Internatlonaal toernool
In Oostende.
Bob Potton, die op 11 december
van dit jaar door de NTTB wordt
beschouwd als Nederlander omdat
hij op die datum twee jaar in We
derland verblijft, boekte het beste
resultaat door achter Tackaz, de
nummer 5 van Hongarije, als
tweede te eindigen. Potton verloor
de finale in vier games: 21-12, 1121, 17-21 en 22-20.
Ook internatiqnal Han Gootzen
moest zijn meerdere erkennen in
Tackaz. In de halve finale verloor
hij met 21-13 in de vijfde game.
Eric Wrnnubst, die de Valkeris
waardse club onlangs via het win
then van een kort geding wist in te
palmen, werd in de kwart finale
geelinuneerd door Boelikos, de
nummer 9 van Hongarije die In de
halve finale onderuit ging gen
Potton. Coach Bert Schoofs yanz
met verder dan de achtstef1nTes,
waarin Mj in vijf games verloor
van de Beig Luc Cabrera.
-

Zaterdag 15 mci a.s. wordt de nienwe zaal van tafeltennis
vereniging Nikon Valkenswaard officieci geopend. Het af
gelopen seizoen heeft Nikon al de wedstrijden in de zaal in
de Hutakker bij de Nieuwstraat gespeeld. Dc tot tafelten
ñishal omgebouwde fabrieksloods is nu helemaal klaar en
ter gelegenheid van de officiêle opening wordt er zaterdag
van 14.00 tot 18.00 uur een receptie gegeven.
Het bestuur van Nikon is erg blij dat na200 ldeñen alnäaraiIe
de vereniging eindelljk kan beschik waarschljnlilkheld nog in dit jubi
ken over een eigen zaal en een eigen leumjaar (de vereniging bestaat nu
kantine. Voorzitter Gerard Slegers: 20 jaar) haar 200ste lid mogen
“Het was erg belangri.jk voor de begroeten.
vereniging, dat we een eigen club
huls zouden krijgen. Niet alleen Gerard Slegers: “We
hebben vooral
voor de flnanciële situatie, maar ook bij de jeugd
wat meuwe leden
voor het verenigingsleven, dat door bijgekregen. nogal
beleid voor de ko
een gezellig ‘home’ een geweldige mende jaren Ons
zal erop gencht zijn,
impuls heeft gekregen”.
om nog
jeugdleden te kunnen
De tafeltennisvereniging kan flu da krijgen. meer
een goed geschoold
geli.jks over meerdere speelmoge technischNaast
kader,
lijkheden beschikken, hetgeen extra jeugdwerk ook een heb je voor
zaal nodig die in
mogelijkheden bledt ten aanzien de midda
gebruikt kan wor
van toptralningen en jeugdwerk. In den. Doorg-uren
deze fantastische zaal zijn
de korte tijd dat Nikon nu al m de we nu in staat
om meer voor onze
Hutakker speelt, is bet ledenaantal jeugd, en
enorm gestegen. Nikon heeft flu bij doeri”. dus voor onze toekomst, te
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Nikon versterkt door
komsi Erik Winnubsi
In het nieuwe tafeltennisseizoen ial Nikon
waard kunnen rekenen op de van Tempo Teamin Valkens
speler Erik Winnubst. Sinds vorige week staat aflwmstige
jarige Winnubst niets meer in de weg voor eende twintig
veelbelo
vende loopbaan bij Nikon, waar hij als een
goede
aan
winst voor het hoogste team wordt gezien.
Al lang eerder had Erik Winnubst
zijn oog laten vallen op Nikon. Bij
Tempo Team kon hij naar eigen zeg
gen niet zo goed overweg met de
trainer, terwijl NJ in Valkenswaard
omstandigheden aantrof die hem
heel goed bevielen. Bovendien
woont zijn vriendin in Valkens
waard, zodat de overstap voor hem
in ineer dan een opzicht voor de
hand lag.
Toen Erik Winnubst eind mei over-

schrijving aanvroeg naar Nikon
kreeg hij van de kant van Tempo
Team echter te horen dat hiertegen
grote bezwaren waren. De Neder
landse Tafeltennjsbond hechtte zijn
goedkeuring aan de overschrijvin
en de zaak leek rond, totdat Wing
nubst een week later het bericht
ontving dat Tempo Team een kort
geding tegen hem ging aanspannen.
Het kort geding is inmiddels gehou
den. Vorige week werd de uitspraak
bekendgemaakt, die inhoudt dat
Erik Wirmubst geen binding meer
heeft met Tempo Team.
De keuze voor Nikon was voor de
Uithoorn wonende tafeltenniser in
al
lang een uitgernaakte zaak. Hij
heeft ondertussen al verschuljend
trainingen in Valkenswaard achtere
de rug en het is aan hem te zien dat
hij er zich als een vis in het water
voelt. Overigens komen zijn trainer
Bert Schoofs en zijn coach 00k uit
Noord-Hofland.
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La Tronche eerste tegenstander EC 2

Nikon! Valkenswaard
met viermansteam
TAFELTENNIS
(Van onze sportredactie)
Het eredi
visie tafeltennisteam van Nikon!
Valkenswaard bestaat het komend
seizoen uit vier spelers. In een
kort geding, aangespannen door
Tempo Team, dat onlangs diende
voor de president van de recht
bank in Amsterdam werd Eric
Winnubst in het gelijk gesteld en
werd van zijn vorige ,,werkgever”
geëist dat deze hem zou laten ver
trekken nadat de Valkenswaardse
club de verschuldigde transfersom
(1600 gulden) had betaald.
De hoofdstedelijke oud-lands
kampioen wilde de 20-lange Win
nubst aanvankelijk niet laten
gaan omdat deze nog voor zeker
een jaar onder contract zou staan.
Die overeenkomst bleek evenwel
op een mondelinge afspraak te be
rusten en de rechtbank was het
met Winnubst eens dat hij kon
vertrekken als Tempo Team niet
bereid was enkele consessies te
doen.

Cup 2 zijn eenmalig. De eerste
ronde moet worden gespeeld in het
weekeinde van 24, 25 en 26 septem
ber.

Europa Cup

Twaalf

Deze week vond in het West
duitse Pirmasens de loting plaats
voor de eerste ronde van de Euro
pa Cup 2 waarvoor in totaal 60 he
renteams uit zestien landen in
schreven.
Nikon/Valkenswaard,
dat vorig seizoen in de kwart fina
le sneuvelde bij Stockerau in Oos
tenrijk, ziet zich in de eerste ronde
geplaatst tegenover de Franse
ploeg La Tronche.
Van het team uit Grenoble is al
leen bekend dat het vorig jaar in
de tweede ronde van de Messecup
met 6-1 werd uitgeschakeld door
Saarbrücken, waarvoor o.a. John
Hilton en Dragutin Surbek uitko
men. De wedstrijden in de Europa

De clubleiding heeft inmiddels
ook de twaalf spelers bij elkaar
die van donderdag 26 tot en met
zaterdag 28 augustus kampen om
de Nikon-trofee. Han Gootzen is
ingedeeld bij de Fransman Secre
tin en de Pool Andrezj Grubba, de
mixeddubbel-partner van Bettine
Vriesekoop. Bob Potton neemt het
in de poulewedstrijden op tegen de
Westduitser Stumper en titelver
dediger Surbek. De derde poule
bestaat uit Stellan Bengtsson
(Zwe), Kucharski (P01) en de Ne
derlandse kampioen Henk van
Spanje, poule vier uit Carisson
(Zwe), Douglas (GB) en Lilbach
(WD1).
Het teornooi begint donderdags
met de poulewedstrijden. Vrijdag
middag (aanvang 15.00 uur) wordt
gespeeld om de plaatsen 9 tot en

VALKENSWAARD
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Vincent Purkart (links) en Jac
ques Secretin tijdens een van
hun demonstarties die hen we
reldberoemd maakten.

Ca.

met 12, waarbij de schooljeugd
gratis toegang heeft. De nummers
1 en 2 van de poules spelen vanaf
19.00 uur in twee poules van vier
om een plaats bij de laatste vier.
Vervolgens verzorgen de Fransen
Secretin en Purkart hun inmiddels
wereldbefaamde demonstratie.
Zaterdag om 10.30 uur wordt
eerst gespeeld om de zevende en
achtste plaats en vervolgens om
plaats vijf en zes. Om
13.00 uur
betreden Secretin en Purkart het
centre court voor een tweede de
monstratie. Deze kan naar een la
ter tijdstip worden verschoven als
Bengtsson en/of Douglas de laat
ste vier weten te bereiken. Zij maken deel uit van een Europees
team dat dezelfde dag in Saar
brücken speelt tegen China. De
strijd om de vier eerste plaatsen
wordt verwacht tussen 14.00 en
16.00 uur.

INTERNA11ONAAL
TOPTAFELTENNISTOURNOOI

TROPHY 1982
Leenderweg (v/h OBAM) Valkenswaard
Zaterdag 28 augustus ‘82
Aanvang 10.30 uur
Voiwassenen

MET DEMONSTR
ATIE
SECRETIN
/ PLJRKART
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Toptafeltennis in Valkenswaard
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Donderdag 26 augustus a.s. gaat om 19.00 uur het driedaags toemooi om de
Nikon-Trophy 1982 van start. Maar liefst 12 internationale toppers zullen aanwe
zig zijn om te zorgen voor een voor Nederlandse begrippen uniek evenement.
De 4 spelers, die vorig jaar om de Nikon-Trophy streden, zullen ook dit jaar weer
aanwezig zijn. Allereerst is dat de titelverdediger Dragutin Surbek, de sym
pathieke Joegoslaaf, die al jaren bij de wereldtop hoort.
Verder zal Stellen Bengtson, de Zweed uur, voiw. 15,—, kind 10,—. Een pas
die in 1971 wereldkampioen, en in 1981 separtout voor alle wedstrijden kost
derde bij de wereldkampioenschappen 30,— voor voiwassenen en 20,— voor
werd, weer deelnemen. Hij wordt be kinderen. Plaatsbespreken kunt u in de
schouwd als de Europeaan die het best Nikon-hal, Hutakker 2, tel. 04902kan spelen tegen de superieure Chine 42074 en op telefoonnummer 04975zen. Ook de Britten Desmond Douglas 1695.
en Nikon-speler Bob Potton zullen weer
acte de presence geven.
Op vrijdagmiddag worden van 15.00 tot
De wedstrijden zullen gespeeld worden 17.00 uur eveneens wedstrijden ge
in een zaal aan de Leenderweg, die speeld, waarbij de schooljeugd gratis
voorheen de Obam garage was. De aan toegang heeft. Bovendien zal het Franse
vangstijden en entreeprijzen op de di duo Secretin-Purkart op vrijdag (pim.
verse dagen zijn: donderdag 19.00 uur, 21.00 uur) en op zaterdag (plm. 13.00
volw. 10,—, kind 6,—, vrijdag 19.00 uur, uur) hun wereldberoemde demonstratie
voiw. 15,—, kind 10,— en zaterdag 10.30 verzorgen, die zijn weerga niet kent.

I
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Dinsdag 24 augustus 1982
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Nederlanders niet
opgewassen tegen
tafeltennis-toppers

Hilton vervangt
Bengtsson in
Nikon-toernooi
TAFELTENNIS
(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
De
Zweedse oud-Europees kampioen
tafeltennis, Stellan Bengtsson is
deze week met van de partlj tIj
dens het tweede toernool om de
Nikon-Trofee.
De Zweed kreeg geen toestem
ming van zijn nieuwe werkgever
Saarbrücken omdat deze van mefling was dat het driedaagse toer
nooi in Valkenswaard te ver
moeiend zou zijn voor zijn vedette
die daags na het evenement met
een Europese selectie in het centre
court komt tegen wereldkampioen
China.
De plaats van Bengtsson wordt
in Valkenswaard ingenomen door
de Brit John Hilton, die tijdens bet
voorlaatste Europees kampioen
schap in Bern de finale van bet
heren enkelspel won van de
Tsjech Dvoracek. Kritiek bleef
hem toen overigens met bespaard,
want het Zwitserse publiek had
geen goed woord over voor de
,,materiaal-zege” van de Brit.
De wedstrijden worden vanaf
donderdag (aanvang 19.00 uur) ge
speeld in de tot sportaccommoda
tie omgebouwde OBAM-garage
aan de Leenderweg (tegenover het
veld van voetbalvereniging De
Valk) in Valkenswaard.

-
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(Van onze verslaggever)
VALKENSWA1iJD
De
schoo[jeugd heeft vanmiddag gra
tis toegang als de tweede dag van
het tafeltennjstoernooj om de Ni
kon-trofee In Valkenswaard, om
15.00 uur wordt geopend met de
strtjd om de plaatsen 9 tot en met
12, die een volledig Nederlands
Duitse aangelegenheld is.
De plaatselijke favoriet Han
Gootzen leek voor een verrassing
te gaan zorgen, maar gaf twee
keer een matchpoint at tegen
Grubba en was volstrekt kansloos
tegen de Franse titelkandidant Secretin (21—14, 21—18). Bob Potton
had het geluk een van de beide
Duitsers in zijn poule tegen te ko
men, zodat de Brit alle gelegen
heid had om deze Stumper zijn
naam eer nan te laten doen (21—17,
21—14) en hem te laten verdwijnen
naar de troostronde. Potton had
even hoop op een good resultaat:
tegen
titelverdediger
Surbek,
maar toen de Joegoslaaf de
puntjes op de i ging zetten, was
het snel met hem gedaan.
Nationaal kampioen Henk van
Spanje sleepte er tegen Kucharskj
weliswaar drie games uit, maar
moest bet grote Poolse talent toch
laten voorgaan (21—17, 13—21, 16—
21). Ook materiaalspeler John Hil
ton toonde laat op de avond weinig
clementie voor de jonge Van
Spanje, die vanmiddag om drie
uur een van de eerste partijen zal
spelen.

Uf Carsson

S-
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Potton haali
halve finale
(Van onze verslaggever)
VALKENSWAARD
Op de
tweede dag van het toernooi om de
Nikon-trofee hebben alle spelers
die eergisteren doordrongen tot de
laatste aeht, een of meer nederla
gen aan de broek gekregen. De
grootste verrassing was wel dat de
plaatselLjke favorlet Bob Potton de
halve finale haalde.Daarin krLjgt
hij in ieder geval tegenstand van
de Pool Grubba en de Zweed
Carisson. De vierde halve finalist
was gisteravond laat nag niet be
kend.
Titelverdediger Dragutin Sur
bek zag zijn topspingeweld met
verve geblokkeerd door Vriesé
koop’s
mixed
dubbel-partner
Grubba. De Franse titelkandidaat
Jac Secretin moest de ruim in de
snor zittende Pool ook laten voor
gaan en ging in de eerste partij
van de winnaarspoule verrassend
onderuit tegen de Zweed Carisson.
Han Gotzen legde ‘s middags beslag op de negende plaats. De
Limburger maakte in twee snelle
games (21-18, 21-1) korte metten
met de Nederlandse kampioen
Henk van Spanje en troefde de
Duitser Stumper in drie games af.
Robert Potton bereikte de halve
finales op een beter doelcijfer. Jac
Secretin en de Brit John Hilton
hadden weliswaar evenveel partij
en gewonnen, maar hadden een
minder saldo.
—
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Douglas wint Nikon Trofee

r

Demonstratie
als hoogtepunt
I
-.

VALKENSWAARD
Met de
finale tussen wlnnaar Desmond
Douglas en de Pool Andrezj
Grubba, maar de demonstratie
van Vincent Purkart, Jacques
Secretin en Claude Bergeret
vormde zaterdag bet hoogte
punt van het tafeltennistoer
nool om de Nikon-Trofee.
De demonstratie van de drie
Fransen was in oorsprong een
puur serieuze zaak die uitslui
tend werd gepresenteerd in
Frankrijk. ,,Maar na tien minu
ten was het telkens al rumoe
rig, gingen de mensen lopen en
bleven de technici over. In
Frankrijk was alleen ping-pong
populair, tafeltennis niet”, al
dus Secretin, de serieuze clown
in de magistrale vertoning. ,,Er
kwam pas verandering in toen
Vincent een keer per toeval zijn
batje brak en het publiek uit—
barstte in applaus. Waarom ook
niet, vroegen we ons af en be
gonnen te werken aan deze
show.”
—

,

Een one-rnan-shov.r van Vincent
Claude Bergeret en tegenstander Purkart (1). ,,Scheidsrechter”
Jacques Secretin volgen de var
ricktingen.

1D

Attributen

Bob Pofton op
bondstraining
(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
De voor
Nikon!Valkenswaard ultkoanende
Britse tafeltennisser Bob Potton is
definitlef toegelaten tot de centra
le trainingen van bondscoach Mi
lan Stencel. Potton, die over enkele
weken twee jaar in Nederland
woont en werkt, wordt dan door
de NTTB als Nederlander be
schouwd en maakt dan ook kans
op een plaats In bet Nederlands
team.
Minder tolerant is de NTTB voor
Sandra de Kruiff. De Leidse kleu
terleidster is door de tafeltennis
bond verplicht gesteld voorwed
strijden te spelen voor het toernooi
om de Limburg Coupe die zij in
1980 won. De Kruiff stond vorig
jaar in de finale van het Neder
lands kampioenschap en won met
Bettine Vriesekoop een zilveren
rnedallle in het damesdubbel tij
dens het EK in Boedapest. Het
goud werd toen geschonken aan
hun Russische tegenstanders om
dat Vriesekoop niet meer op haar
benen kon staan.
De plaatsingscommisie van de
NTTB vindt het op puur formele
gronden gerechtvaardigd dat De
Kruiff zich moet plaatsen voor de
finale van het Wintercircuit, met
de Limburg Coupe als hoofdprijs.
Zij speelde vorig seizoen volgens
de NTTB te weinig wedstrijden en
toonde totaal geen interesse voor
de competitie om Limburg-Coupe.
—

-

De gebruikte attributen zi)n
stuk voor stuk gemaakt in bui
tenlandse hotelkamers. Een uit
schuifbaar bat, bat met flits
licht, mini- en maxi-bat, bat
met gat, gebroken handvat,
bloemboeket, witte viag, stop
bord, spiegel en vuurwerk; een
gele, rode en rood-gele hal en
,,op schaal” nagemaakt tafel
tennistafels.
Perfecte stukjes handwerk
die de vijf kwartier (1) durende
show helpen uitgroeien tot een
complete circusact waarin de
47-jarige Purkart op allerlei
,,onsportieve” manieren pro
beert zijn tegenstander te inti
mideren. De tas van Secretin
wegtrappen,
met
Secretins
handdoek de tafel schoonvegen,
de scheidsrechter (Bergeret)
ornkopen en op critieke momen
ten in de watten leggen. Wat
krom is praat hij recht, wat
rechts is wordt krom.

Zandbak
Maar ook staaltjes van tech
niek waaruit blijkt dat beide
heren niet voor niets tot kam
pioen van Frankrijk zijn ge
kroond. Bovendien eon aantal
toevalligheden die duidelijk
niet zijn ingestudeerd. Net- en
kantbailen kunnen immers op
elk moment voorkomen, maar
als ter decoratie opgestelde
bloembakken van het centrecourt een grote zandbak maken

en Purkart zo excellent op die
situatie inspeelt door eon van
de vele toeschouwers een has
bloemen in de hand te drukken,
mag men gerust spreken van
grote klasse.

I
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Reactiewonder
Het in Jamaica geboren anti
cipatie- en reactiewonder van
tafeltennissend Europa, de tot
Brit genaturaliseerde Desmond
Douglas, streek zaterdag een
enveloppe met zesduizend guiden op als winnaar van de Ni
kon Trofee. De donkere Engels
man, met een jaarsalaris van
ongeveer 100.000 guiden spelend
voor de Duitse club Saarbrüc
ken, nummer vier van Europa
en dertiende op de wereidrang
lijst, had slechts vijftien minu
ten nodig om medefinalist
Grubba op een 2-0 achterstand
in games te zetten.
De Pool met Lech Walesa
snor (,,Niet om op hem to lijken,
maar om tegemoet te komen
aan de wensen van mijn
vrouw”, aldus de in juli ge
trouwde Grubba) dwarsboomde
zijn Britse opponent echter in
zijn voornemen om als de weer
licht naar Saarbrucken af te
reizen, waar ,,Des” samen met
o.m. Stellan Bengtson moest
aantreden tegen wereldkam
pioen China. In acht minuten
tijd greep bet Poolse vederge
wicht de derde game, maar
zonder gebruik te maken van
de hierna gebruikelijke vijf mi
nuten pauze stoomde de Britse
Jamaicaan in dertien minuten
door naar de toernooizege.

Gunstige loting
De plaatselijke favoriet Bob
Potton, tot ieders verrassing,
maar hoofdzakelijk als gevoig
van een gunstige loting doorge
drongen tot de halve finales,
kwam daarin nauwelijks tot
spel dat zijn tegenstanders kon
beangstigen. Andrezj Grubba
moest hij ruim voor laten gaan
(14-21, 17-21) en in de strijd om
de derde plaats vond Patton
zijn meester in de Zweed Ulf
Carisson (21-17, 21-17).
Het prijzengeld (totaal
gulden) werd als volgt verd20.000
1. Desmond Douglas (Gbr), eeld:
An
drez) Grubba (P01), 3. Ulf 2.
Car
son (Zwe), 4. Bob Potton (Gbr), ls
5.
Dragutin Surbek (Joe), 6. John
Hilton (Gbr), 7. Leszek KUcharski
(P01), 8. Jacques Secretin (Fra),
9.
Han Gootzen (Ned), 10. Lelb
ach
(Wdl), 11. Henk van Spanje (Ned
),
12. Stumper (Wdl).
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Loodzware competitie

Schoofs rekent
op winst hij
‘t Hooge Huys
TAFELTENNIS
(Van onze sportredactie)
Na wat
VALKENSWAARD
—

oefenwedstrijden, deelneming aan
toernooien in het bultenland, een

tralningskamp en het vlekkeloos
verlopen toernooi om de Nikon
Trofee, zijn vanaf zaterdag de
ogen in tafeltennissend Valkens
waard weer gericht op de competi
tieverrichtingen. De eredivisie be
gint dit weekeinde voor de Val
kenswaardse vice-landskampioen
met een zware uitwedstrijd bij ‘t
Hooge Huys in Alkmaar.
De competitie voor het Valkens
waardse team wordt er dit seizoen
een die de omschrijving loodzwaar
ten voile verdient. Bijna alle top
ploegen versterkten zich. Alleen
titeihouder Dc Veluwe handhaaf
de zijn drie broers Van Spanje in
het vaandelteam. Tegenstander ‘t
Hooge Huys van zaterdag zag
Anne Vlieg vertrekken naar het
erg sterke Scylla en kreeg daar de
wispelturige international René
Hijne voor in de plaats. Zijn se
condanten zijn veelvoudig lands
kampioen Nico van Slobbe en de
onvoorspeibare Bert van de Ham.

Aarzeling

KEMPENER KOERIER

@ 9’ 2

Nikon start
comp etitie
Zaterdag 11 september a.s. gaat de
nieuwe tafeltenniscompetitie in de
hoogste kiasse van Nederland van start.
Tafeltennisvereniging Nikon Valkens
waard zal dan met goede moed probe
ren de eerste stap te zetten in de richting
van een Nederlands kampioenschap,
dat vorig jaar op een haar na werd ge
mist. Nikon moet voor deze eerste wed
strijd afreizen naar Alkrnaar om aan te
treden tegen ‘t Hooge Huys.
Hoe het ook zij, wil Nikon dit jaar bet
Nederlands kampioenschap behalen,
dan mogen er aanstaande zaterdag geen
punten verspeeld worden. Bij het berei
ken van dit doel zal de Valkenswaardse
ploegen zeker de steun van de sup
porters kunnen gebruiken. U kunt per
bus meereizen naar Alkmaar. De bus
zal om 10.30 uur vertrekken vanaf de
Nikon-hal in de Hutakker 2. Informatie
hierover is te bevragen in genoemde
hal, telefoon 04902-42074.

Huisvrouwentafeltennis bij
Nikon
Dinsdag 14 september gaat tafeltennis
vereniging Nikon Valkenswaard starten
met tafeltennis voor huisvrouwen.
Wilt u zich eens even ontspannen en u
onttrekken aan de dagelijkse sleur, dan
kunt u op dinsdagmorgen terecht in de
Nikon-hal in de Hutakker 2. Voor nade
re informatie tel. 04902-42074.

Aan een prognose waagt Nikoncoach Bert Schoofs zich slechts na
lang aarzelen. ,,Het is een eerste
wedstrijd. 1k weet wat onze jon

gens kunnen. Bob (Potton red.),

màar vooral Han (Gootzen red.) zit
er goed bij. ‘t Hooge Huys is echter
ook sterk. René Hijne is denk ik
nog met in vorm want die speelt
volgende week niet mee in de in
terland tegen Belgie. Nico wordt
een dagje ouder maar wordt nog
wel met veel respect bejegend.
Van de Ham is een erg lastige te
genstander. Die kan de sterkste
kioppen en van de zwakste verlie
zen. Al met al denk ik wel dat we
winnen.”
Met welk team Schoofs het Alk
maarse trio tegemoet treedt is nog
onzeker. ,,Er zijri tal van punten
waarop je kunt selecteren, maar in
principe komen alie vier de speiers
in aanmerking.”

Scylla snel
weggespeeld
Van onze
tafeltennismedewerker
AMSTERDAM, maandag
Bij de landskampioen de
Veluwe is de tafeltenni
scompetitie overdonderend
begonnen. Ret versterkte
Scylla werd m Leiden op
haar eigen tafel te kIjk gezet:
0-6. Vorig seizoen was Nikon
de grootste concurrent voor
de Apeldoorners en ook nu
kwamen de Brabanders
goed nit de startblokken
want het toch niet kinder
achtige Het Hooge Huys
werd voor het elgen kaas
stadpubliek kansloos met 2-6
opzij geschoven. Tempo
Team tenslotte won maar
net van Avanti, 6-4, in een
duel dat eigen]ijk maar één
eehte winnares kende: Bettine Vriesekoop. Drie zeges
In twee games voor de Euro
pese kampioene om ook de
twijfelaars nog op haar hand
te krijgen.

Sterkste man
De Veluwe bracht in Lel
den onverwacht Ron van
Spanje achter de tafeL Ret
oogletsel blijkt dus gelukldg
mee te vallen. De nieuwe
Apeldoornse coach Jan Vlieg
zette zijn sterkste man
Henk van Spanje in de twee
de partij direct op Patric
Swier. Hopend dat de 18-jarige Nederlandse kampioen
de 1-0 voorsprong, die broer
Jaap tegen ‘Lingen had be
werkstefligd, kon uitbou
wen tot 2-0. Ret risicovolle
spel van de Van Span.je
broers kon, geruggesteund
door haar snelle voorsprong,
altijd het best tot zi.jn recht.

L

peren dat hij in de zesde partij
aan het langste eind trok (22-20,
22-20).
Teen was het onheil voor de
Aikmaarders echter al geschied.
Van der Ham legde v1ot het loodje
tegen con sterke Gootzen (18-21,1921), Van Slobbe maakte nog wel
gelijk tegen Winnubst (1-15, 2116) maar nadat Potton de eerste
zenuwen had overwonnen liet hij

-

Nikon IIjkt vooraf in Alk
maar con zware strljd tege
moet te gaan, want Alkmaar
heeft met Hijne en Van
Slobbe toch twee toppers in
het Hooge Huys. Veteraan
Van Slobbe beleefde echter
zo als altijd con slechte
start, waarvan Potton en
Gootze mochten profiteren.
Reiie Hijne bleek nauwe
hjks hersteld van de menta
le deuk die de interland te
gen China hem opleverde.
Verliezen van Potton is be
grijpelijk, maar het bedwin
gen van Eric Wlnnubst kost
te te veel moeite. Van Ham
speelde flu alies of niets, wat
in het huldige toptafeltennis
altljd op niets uitloopt. Bindstand derhale 2-6.
Bij Avanti Is Ronald RIjs
dorp definitlef van bet to
neel verdwenen. Ook al zou
de grillige verdediger weer
trek krijgen in de competi
tie. De Hazerswoudse club
zal ondanks de degradatied
reiging van zijn diensten
geen gebruik meer maken.
Zaterdag had zljn aanwezig
heid Tempo Team minstens
een punt gekpst, want Beth
ne Vriesekoop bewees mdi
vidueci weer cons driedub
belzinzüg haar kiasse om
daarnaast ook in bet dubbel
met Rob Turk te excelleren.

Nikon superieur
.-

z

Twee toppers

.

ALKMAAR. Dejning van
het tafe1tennéltoed in de eredi
vlsle Is vooroll/VaIkenswaard
bLjzonder su&esvol verlopen. Met
,,nieuwellng” Eric Wlnnubst In het
team en Thee van Gasteren op de
bank, maakte het trio korte metten met ‘t Hooge Huys (2-6) dat al
leen Wlnnubst op de knleën kreeg.
Bob Potton en vooral Han Gootzen
waren superleur.
Dat debuut liet nog wel wat te
wensen over. Winnubst was te
nerveus om het zijn tegenstanders
echt latig te kunnen maken, al had
zijn oude clubmakker René Rune,
debuterend aan de andere kant
van de tafel, bepaald met te mop

—.,

Met 3-0 achter komen tegQn
De Veluwe is dan ook dode
li)k, dus de jonge Scyflaan
Sjoerd Meyer moest verde
digend Ron van Spanje at
zien te stoppen. Deze bleek
echter al weer goed oog voor
de bal te hebben en bracht
terecht 3-0 op de borden. Dat
was de genadeslag voor de
Leidenaren die de tltethou
der zagen doordenderen
naar een uitstekende 6-0
triomf.

:

TAFELTENNIS

,

Hijne ruim achter zch: 18-21, 2113, 16-21). Nico van Si,obbe trachtte
Gootzen in de vierpartij achter
de tafel uit te prah, maar de
Limburger stond zaterdag sterk in
zijn schoenen; 21-16, 13-21, 13-21.
Potton leverde vervolgens knoei-.
werk, moest de eerste game laten
aan Van der Ham (21-19) maar
schoot na wat dreigende woorden
van Schoofs tech vuur: 13-21, 8-21.
Rune bracht de achterstand van
de Aikmaarders terug tot 4-2 door
Winnubst moeizaam terug te zet
ten (22-20, 22-20), maar con supe—
rieur gespeeld dubbeispel van
Gootzen en Potton bracht de mar
ge weer op 3 punten. Met bondscoach Milan Stencel op de tribunes
(als Potton wordt gekozen voor het
Nederlands team en Gootzen blijft
spelen zoals zaterdag, is con natio
naal dubbel PottonlGootzen met
uitgesloten) kletsten ze Van Slob
befHijne met duidelijke cijfers om
de oren: 21-15, 21-15.
Potton was zijn zenuwen kwijt,
had zich mateloos geergerd aan
het provocerende praten van Van
Slobbe in diens partij tegen Goot
zen en sloeg hem binnen tien mi
nuten van tafel: 9-21, 16-21.

KEMPENER KOERIER

Sterke start Nikon
Tafe!tennisvereniging Nikon Va!kenswaard heeft de eerste wedstrijd van de
competitie succesvol afges!oten. Tegenstander ‘t Hooge Huys werd onthutst ach
tergelaten en keek beduusd naar de 2-6 eindstand op bet wedstrijdformu!ier.
Voora! Bob Potton en Han Gootzen zorgden ervoor dat de A!kmaarders do!
gedraaid werden door de Nikon-tornado, die bij ‘t Hooge Huys tekeerging. Alleen
Eric Winnubst kon niet genoeg geweld ontwikkelen om het feest compleet te
maken.
Nikon kwam a! meteen op een 0-1 voor
sprong, omdat Han Gootzen in een
spannende wedstrijd net jets beter bleek
dan de ervaren Bert van Ham. Han won
met 21-18 en 21-19. ‘t Hooge Huys
kwam terug tot 1-1 door een vrij ge
makke!ijke overwinning van Nico van
de Slobbe op Eric Winnubst: 21-15 en
21-16. Hierna zorgden Bob Potton en
René Hijne voor een schitterende wed
strijd. Bob Potton wist deze sleutelpartij
te winnen, maar had daar we! drie ga
mes voor nodig. De eerste ame won bracht Nikon op een 1-3 voorsprong
Bob met 21-18, na aanvankelijk met door Nico van de Slobbe in.drie games
enkele punten achtergestaan te hebben. fe verslaan. Ij de eerste game spee!de
De tweede game trok Hijne met 13-21 Han s!echt en ver!oor met 21-16.. Dc
naar zich toe, maar in de derde game !iet anderé 2 gamestoonde Han in een grote
Bob er geen twijfel over bestaan wie de vorm te steken en !iet van de Slobbe
sterkste was: 21-16. Han Gootzen geen enke!e kans: tweernaal 13-21. Bert
— —

-

angsb ewijs

van Ham leek het hierna moeilijk te
wi!lën maken. Door schitterend spe!
wist hij de eerste game met 21-19 naar
zich toe te trekken. Toen vond Bob bet
ecbter we!!etjes en strafte zijn tegen
stander met 13-21 en 8-21 af. Eric Win
nubst kon bet hierna niet boiwerken te
gen René Hijne. Hij ver!oor tweemaal
op het nippertje met 22-20. Het dubbel
spe! werd wederom een prooi voor Ni
kon. Pottonen Han Gootzen stuurden.
René Hijne en Nico van de Sibbe met
twee keer 21-15 terug daardecoacb.
Bob fnaakte bet karwei bierna af met
een duide!ijke zege op van de S!obbe.
Via 9-21en 15-21 werd de 2-6.eindstand bereikt.
Een sterke start van de competitie dus,
waarmee Nikon meteen a! haar kan
• didatuur heeft geste!d nm in de top mee
te praten. over het Neder!ands kam
pioenschap.
Zondag 19 septembr a.s za! er in de
Nikon-Hal in de Hutakker een .voor
ronde van het Wintercircuit gespee!d
worden: Voor Nikon zu!!en hierbij uit
konen Bert Schoofs en Theo van Gaste
ren. Dc wedstrijden zullen om 10.00
uur beinnen..
Zaterdag 18 september a.s. wordt de
competitie voortgezet en za! Nikon
haar eerste thuiswedstrijd spelen. Om
15.00 uur za! de strijd aangebonden
worden met het Leidse Scyl!a. Een
strijd, die zeker niet onderschat mag
word en.
.

Fl. 2.50

EREDIVISIE-TAFELTENNIS
SCYLLA LEIDEN
(NiIrn
VALK ENS WA ARD
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Met Hans Lingen Patrick Swier en Anne Vlieg

C

Vriesekoáp zette
ooge Huys te kijk

‘

zaterdag 18 sept. 1982 aànvang 15.00 uur
nikonhal—hutakker 2 —valkenswaard— 04902-42074
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Van onze
taeltennismedeWerker
LEIDEN, maandag
le meest opmerk&ijke prestotat eltenniscompetitie van
weekend komt op naam van
t Scylla. De Leidenaren
zetten de duur betaalde Nikonmannen voor elgen pubkek te
kijk: 4-6. Do kampioenskansen
van Do Veluwe, dat zeif Tempo
Team moelteloos met 6-2 terugwees, zljn door doze ontwikkeling
met stip gestegen.
Avanti remiseerde thuis onverwacht met Het Hooge Huys, dat
zonder Van Ham opereerde. Niken is in eon bijna vijf uur durendo strijd bet antwoord op do sterke vechtlust van bet bezoekorvJe
Scylla schuldig gebleven. Met
name Han Gootzen bleak mentaal
toch weer snel aanvechtbaar.
Anne Vlieg en Patrick Swier
voerden do psychische druk gonoeg op voor eenvoudige zeges
op de doze week nog als international tegen Bolgië actereride
Brabander. Voor Nikon is eon
verliezende Gootzen fataal, want
do drie cijfers die Bob Potton inbracht, werden ook nu weer toniet gedaan door Theo van Gasteren, die ook & technisch meer
Hi huis heeft dan mentaal. Hot
dubbel had de door Bert Schoofe
gecoachte equipe do remise
moeten brengen, maar Potton
weigerde eon naar zijn ritme zookende Gootzen goad op te van-

gen. Voor Scylla zal do 46
een goede stimulans zijn oñi .d
promotie naar do ereklass,ilt
opnieuw direct te laten vàln
n’i
door degradatie.
Cw+r
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Avanti had plotseling’ “e’*trà
kansen toen Hot Hooge iiç.
met invaDer Mul voor de
seerde Van Ham, verschen13g
bert do Groot en do pas 13-j
Gerard Bakker ir., zoon van:de
ex’damescoach hldiden 0 Op O
Bettine Vriesekoop leverde,
nieuw gecoacht door haar tpOI.
Bakker, eon verbeten hattrlafr
Bettine bewees ook zaterd
weer haar unieke kiasse, want de
Alkmaarse vedotten Van Slobbe
en Hetne kregen zelfs geen9p4
De erndstand werd 5-5 ç
Avanti bet dubbel miste.
Do Vekiwe zette zonder moes
Tempo Team opzij: 6-2. Opvbl
lend bij do wnst waren do tfè
nederlagen van do door derij.
sterdammers ingehuurde Pôlak.
De lsradliër zal zich tijdens zijrt
vlucht terug near Tel Aviv, aTa
gee waer hi aan begonnefl ‘is,
maar dat zal Tempo Team wáár’
schijnlijk ook doen. Van derHelrrr
stuurde, nauwelijks getralnd
Honk en Jaap van Spanje we?er
eons prima bet bos in.
Uitslagen dames: Torenstad-cyll
6-3. Hoorthorst-Tempo Team 1.6.
Avanti-Konrngslust6-O.
‘
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Duur verlies tegen Scylla

Misslap Nikon
I

Tafeltennis

(Door Hans Wagenaars)
VALKENSWAARD
De
Veluwe, sinds enkele maan
den de Nederlandse kam
pioen tafeltennis, is vanaf za
terdag de enige ongeslagen
ploeg in de eredivisie. Zeif
won het overtuigend van zijn
tienvoudige voorganger Tem
po Team (6-2) en in Valkens
waard gooide Nikon er met
de pet naar en kreeg er in
eigen huis ongenadig van
langs tegen debutant Scylla:
4-6:
-

Een grove misstap van het Val
kenswaardse driemanschap die
over enkele weken, als de herfst
titel en daarmee een plaats in de
beslissende derde wedstrijd om
het landskampioenschap, verdiend
kan worden, wel eens erg zwaar
kan gaan wegen. Van een Val-.
kenswaards team dat net zo on
geinspireerd speelt als zaterdag,
kan in ieder geval met worden
verwacht dat het de titeihouder
zal kioppen.

i

Schandalig
De nederlaag op zich kwam in
het Valkenswaardse kamp met
eens zo hard aan. De manier
waaropn zette veel meer kwaad

-

bloed. Met name bij manager Frits
Bergman, die over het optreden
van international Han Gootzen
geen goed woord over had.
,,Schandalig, een international on
waardig”, was zijn oprechte me
ning.
Bergman had alle reden om zo
tegen zijn ,,tweede man” uit te
pakken. Gootzen was woensdag
nog de grote man tijdens de interland van het Nederlands team te
gen België. Gootzen won beide
wedstrijden en scoorde bovendien
het winnende punt. Mentaliteit en
zelfvertrouwen genoeg, zou men
dus mogen veronderstellen. Maar
aan beide grootheden ontbrak het
zaterdag volledig. Alleen Sjoerd
Meijer kreeg hij op de knieën,
Anne Vlieg en Patrick Swier hadden een simpele kius aan de geir
riteerd spelende Limburger.

Slapjes
Coach Bert Schoofs koos zater
dag trouwens voor een trio met
Theo van Gasteren als ,,derde
man”. Eric Winnubst verklaarde
na de training van donderdag dat
hi) zich wat slapjes voelde en om
dat Van Gasteren tijdens die trai
ningen de sterren van hemel
speelde en zi)n teammakkers Potton en Gootzen zeus van tafel
sloeg, had de besnorde Amster
dammer een gemakkelijke keuze.
Ook Van gasteren stelde echter
bitter teleur en kwam ondanks di
verse ruirne voorsprongen met aan
winnen toe. In de openingspartij

VoEccc

Toptafeltennis
TTV Bergeijk
Voor het eerst in hun lO-jarig bestaan organiseert TI’V Bergeijk een
tafeltenniswedstrlid op top nivo. In hun eigen speelzaal aan de Bk
kerstraat intvangen zij 25 september de sterke spelers van Olympia
jubljana tilt Joegoslaviê die de strljd aan binden tegen runner-up en
4
I
titeipretendent Nikon tilt V’waard. Olympia Ljubljana komt met
maar llefst 3 spelers nit de nationale selectie van Joegoslavlè. De na
men zijn Kovacs, Urh, Pavic Sarlah.
Nikon komt op voile oorlogsterkte met Gootzen v. Gasteren Win
nubst en niet te vergeten de plaatseujke favoriet Bob Potton. Dc aan
yang van de wedstrlidefl is 14.00 uur. De entree is voor deze wedstrijd
kan bijwonen. Volwasseflen f 2,50 en kinderen f 1,50. Er wordt
gespeeld op twee tafels volgens het Europacupsysteem. Dus alle ge
noemde spelers komen aan de bak. Dew wedstrlid komt tot stand
door de voortreffehike samenwerking van Nikon en de ‘Pry Bergeijk.
-

a
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kwam hij met 20-14 voor in de
tweede game, maar stond Anne
Vlieg toch een 22-20 game- en
matchwinst toe.
Bob Potton was zaterdag de eni
ge op wie gebouwd kon worden.
Sjoerd Meijer pulkte er nog wel
een game nit, maar Vlieg en
Swier, op papier de sterkste twee
Leidenaren, werden met een kans
loze 2-0 nederlaag opgezadeld. Sa
men met Ron van Spanje (De Ve
luwe)
en Bettine Vriesekoop
Bob Potion, hier in actie tegen
(Avanti) is Potton een van de drie
Sjoerd Meijer, is met Ron van
spelers die in de eredivisie nog on
.Spanje en Bettine Vriesekoop de
geslagen zijn. Nederlands kam
enige ongeslagen speler in de
pioen Henk van Spanje liep zater
eredivisie.
dag zijn eerste nederlaag op tegen
veelvoudig titeihouder Bert van
der Helm, die ook voor de oudste
Van Spanje-broer, Jaap, te sterk tweede voor zich op: 3-3. Het dub
belspel betekende in ieder geval
was.
puntverlies. Potton en Gootzen
hadden meer oog voor elkaars
Geen vechtlust
fouten dan voor hun tegenstan
Nadat Potton de balans weer in ders. Swier en Vlieg profiteerden:
evenwicht had gebracht, liet Goot 3-4. Potton parkeerde zijn club
zen hem weer doorslaan naar de nog één keer naast de rivaal door
Leidse kant. Gootzen toonde zo Swier in no-time weg te zetten,
weinig vechtlust en moed dat Pa maar Gootzen en Van Gasteren
trick Swier de 1-2 kon vieren met gingen op de oude voet verder:J
coach Theo Bakker. Potton had zonder inzet, zonder karakter te
vervolgens geen medelijden met tonen en terug te vechten.
Anne Vlieg (2-2) en Van Gasteren
was zo voiledig nit zijn doen dat
hij Swier nog een handle hielp ECu
door een hand vol foutieve opsia
Zondagmiddag, als La Tro
gen: 2-3.
Han Gootzen toonde alleen in de uit Grenoble om 14.00 uur g j
staat om als eerste tegenstand
partij tegen Meijer wat karakter,
overbrugde in de eerste game een het Europa Cup II-toernooi tc
rukme achterstand en eiste ook de geren, zal uit een heel
vaatje getapt moeten worde
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NIKON stelt teleur

I(fmpEri- Ec

EUROPA-CUP IN
VALKEN SWAARD
Tafeltennisvereniging NIKON Valk
enswaard heeft zater
dag 18 september j.1. een onverwac
hte
nederlaag geleden.
Tegen het Leidse Scylla konden
de Valkenswaardse spe
lers geen enkel moment overtuige
n en gingen dan ook
terecht met 4-6 ten wider.

Theo van Gasteren had deze keer de
voorkeur gekregen boven Eric Win
nubst blj NIKON. H1j speelde de
openlngswedstrljd
tegen
Ann
Vileg. In de eerste game werd Theoe
volledig weggespeeld en kreeg
slechts 5 puntjes van zljn tegenstan

der. Theo herstelde zich knap In de
tweede game en kwam vIa 18-8
op

een 20-14 voorsprong. Met de eigen
service nog voor de boeg, leek het er
op alsof de derde game de besilsaing
zou moeten brengen. Anne Vileg
dacht daar anders over en sleepte
deze game met 22-24 aisnog uit het
vuur. Bob Potton versloeg hiern
S)oerd Meyer in drie games: 21-16,a
17-21 en 21-14. De NIKON-suppor
ters rekenden er op dat Han Goot
zen hun club aan de leiding zon
brengen door Patrick Swier te
verslaan. Met 14-21 en 16-21 toonde
Swier zich echter de sterkere. Bob
Potton trok NIKON weer langszlj
door Vileg In twee games terug te
zetten: 22-20 en 21-13. Weer kwain
Scylla op voorsprong, omdat Theo
van Gasteren geen kans had
Patrick Swier: 15-21 en 12-21.tegen
Han
Gootzen maakte er 3-3 van.
won
in twee games van SjoerdKU
Meyer
(21-19, 21-14). Hierna volgde het zeer
belangrijke dubbeispel. Vorige week
nog presenteerden Han Gootzen
en
Bob Potton zich als de kand
n
voor het dubbel van bet nedeidate
rland
team. Nu liep de NIKON-machines
niet zo soepel en kreeg het zelfs een

Zondag

26

nederlaag te slikken. Met 19-21 en
18-21 trokken Vileg en Swier aan het
langste elnd.
Bob Potton deed zIJn plicbt en won
00k zIJn derde partlj. Door een 21-13,
18-21, 21-11-overwlnning bracht bi.J
de stand op 4-4. Veel zou dus athan
gen van de partlj tussen Han Goo
zen en Anne Vlieg. Han kon op geent
enkel moment overtulgen en werd
gedecideerd teruggewezen door
Vileg: 16-21 en 11-21.
Theo van Gasteren slaagde er niet
in om In de laatste partlj nog een
punt voor NIKON binnen te halen
Na verlies in de eerste game (17-21).
en wlnst md e tweede (21-14) moest
NJ in de besllssende fase toezien hIj
zlJn tegenstander van hem wegliep
(16-21). Deze onverwachte 4-6 nede
laag zal leiden tot een bezinningr,
want NIKON kan het zich niet per
mitteren nog meer punten te verlie
zen, wii het Nederlands kampi
oenschap binnen handberelk bllJ
yen.
Zondag 28 september a.s. speelt NI
KON I een thulswedstrijd In het ka
der van de Europa-cup tegen het
Franse La Tronch uit Grenoble. De
ze wedstrljd wordt gespeeld In
de
Hutakker 2 en begint om 14.00 uur.
Men kan kaarten kopen in de Hut
akker 2, tel. 04902-42074. De entre
kost f 4,50 voor volwassenen ene
f 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.
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Eric Winnubs, Nikons’ nieuwe
aanwinst, kon zijn ploeg niet
aan de overwinning helpen.
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INTERNAT1ONAAL
TO PTA F E LTEN N IS
TOEGANGSBEWIJS VOLW. F 4.50

EUROPACUP

(iikn- LATRONCHE
ZAAL

: Njknnhal Hutakker 2
‘Ja!kensuaard
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Het vjerrnansteam van Nikon,
Valkenswaard met van links
naar rechts Han Gootzen, nieu
weling Eric Winnubst, Thea van
Gasteren, Bob Patton en trai
ner/coach Bert Schoofs.

( ii

1! 1! 1!

t (1

(U’ii

-__-

‘)

q

Zijn Potton en Gootzen jon
gens die de druk van elke keer
voorop te moeten lopen wel
aankunnen.,,Er
is
altijd
iemand de beste. Die druk leer
‘je aankunnen. Bob lijdt er niet
onder; vorig jaar flog wel, ge
woon voor de club. Een goede
sportman leert ermee leven en
hoeft, nee rnag er filet aan ka
pot gaan. In Brabant relative
ren ze gelukkig nogal veel. Dat
heb 1k ervaren als een verade
ming. Toen we de kampioens.
wedstrijd tegen De Veluwe met
6-0 verloren hadden, was er het
eerste half uur een echte down
stemming, na 35 minuten was

Druk

Dat een viermansteam ook
nadelen heeft, beseft de oud
bondscoach verdraaid goed.
,,Natuurlijk, voor degene die er
naast staat is het niet leuk,
maar het werkt wel motive
rend. Als hij zaterdag op de
bank zit en moet toekijken, zal
hij er in de training weer een
schepje bovenop doen. Je moet
ervoor zorgen dat je een sfeer
creëert waarin degene die er
naast staat wordt opgevangen.
Dat is een kwestie van gezond
denken. 1k bepaal wie zaterdags
spelen. Inspraak, daar houd ik
niet van, samenspraak kan,
rnaar ook niet te lang.”
In de eerste wedstrijden is al
weer gebleken, dat het grove
geschut toch weer zal moeten
komen van Bob Potton, tijdens
het Wintercircuit gehuldigd als
sterkste speler van Nederland,
en Han Gootzen, na een paar
maanden van sukkelen met
mentaliteit en vorm, momenteel
weer goed voor een glansrol in
het team van bondscoach Milan
Stencel en, met uitzondering
van de verloren partij tegen
Scylla, oak in zijn clubteam.

Motiverend

LtL L 0

Ook
Nikon! Valkenswaard
wist zoals bekend beslag te leg
gen op versterking. Via een
kort geding kwam Eric Win
nubst van Tempo Team naar
Brabant, waardoor trainer,’
coach Bert Schoofs de beschjk
king kreeg over vier spelers.
,,Vier spelers en slechts plaats
voor drie levert een brok gezon
de rivaliteit op. Dat was vorig
seizoen het manko in ons team,
dat is het manko in het Neder
landse
tafeltennis”,
vindt
Schoofs, terwijl hij trainings
schema’s uitdeelt aan zijn on
derdanen van de selectietraj
fling. ,,Ik had nog veel liever zes
spelers van deze sterkte. Dat is
moeilijker voor mu, maar wel
beter voor het team.”

De zes tafeltennjs
clubs die dit jaar de
eredivisie bij de heren
vormen, hebben in de
korte periode tussen
de oude en de nieuwe
cornpetftje in niet stil
gezeten. Met uitzonde
ring van landskam
pioen De Veluwe trok
ken ze alle aan beken
de en minder bekende
nieuwe spelers en het
gevoig is, dat de hoog
ste tafeltennjsklasse in
Nederland aan een
competitie bezig is die
zeker in de laatste tien
jaar niet meer zo on
voorspelbaar is ge
weest als flu.

NIKON: TIEN KEER
OP BE TENEN LOPEN

Spannendste tafeltenniscompetitie van laatste tien jaar

1
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1
er feest, gingen we op de schou
ders en kregen we bloemen.”
Dat het een uiterst spannende
zaak gaat worden, is voor
Schoofs natuurlijk ook zo klaar
als een klontje. ,,Gelukkig wel.
Tien jaar achtereen kon je na
twee wedstrijden al zeggen wie
er kampioen werd. Dat is flu
gelukkig anders. Nummer één
worden valt niet mee, voor geen
enkel team, maar met de mid
delen die ik heb wil ik nummer
één worden. Dat is het doel.
Lukt het niet, dan val ik me
nog geen bult.”

•
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De tegenstanders op een nj.
,,De eerste wedstrijden hebben
slechte indicaties gegeven”, zegt
Schoofs resoluut als schot voor
de boeg. ,,Scylla heeft de ach
terkant van zijn visitekaartje
laten zien door met 6-0 van De
Veluwe te verliezen. Met Sjoerd
Meijer, Anne Vlieg, Hans Lin
gen en Patrick Swier hebben ze
dezelfde ,,stok achter de deur”
als wij en Theo Bakker is be
slist niet gek. Een erg moeilijke
tegenstander.”

‘t Hooge Huys

I-:,

I:;

,,‘t Hooge Huys is op papier
sterker
geworden”,
vindt
Schoofs. ,,Leg de vertrokken en
gekomen speler maar naast el
kaar. Als het tussen Vlieg en
Hijne gaat, wint Hijne het.
Maar met name Han is per
game een paar punten sterker
geworden. Dat is onze kracht
nu, we zijn mentaal op de goode
weg.”

Tempo Team

I

I
I

,,Tempo Team brengt opeens
toch een good team mee. Die
nieuwe Israëliër Pollak (hij is
een wekelijkse forens tussen Is
raël in Amsterdam red.) speelt
een goede partij. Ook interna
tionaal. Tijdens de Open Neder
landse kampioenschappen in
Den Haag versloeg hij de enige
Japenner. Met de routine van
Bert van der Helm en de inzet

van Fjodor Rademakers een
lastige kiant.”
Bepaald zeker is Schoofs als
het gaat over het aanwijzen
van een degradatiekandidaat.
Hoewel, zeker. ,,Avanti is de
gradatiekandidaat omdat Rijs
dorp niet moor mag of wil spe
len. Bij Gerard Bakker weet je
echter nooit. Die heeft goon mo
rele verplichting af te leggen.
Als hij Rijsdorp optrommelt,
dan trommelt hij Rijsdorp op
en dan is bet lastig.”

De Veluwe
Laatste in de ru tegenstan
ders is titeihouder De Veluwe.
De meest gevreesde opponent
omdat vorig seizoen twee keer
met 6-0 werd venloren. Schoofs:
,,De Veluwe heeft een nieuwe
dimensie toegevoegd aan tafel
tennis: het publiek; weinig de
kundig publiek dat er alleen
maar op uit is de tegenstander
te provoceren en uit zijn ritnie
te halen. Wij hebben te veel
sportgeest om zoiets te flikken.
1k houd de jongens altijd voor
dat ze hun tegenstanders moeten opvreten. Zij staan tegen
over je om je voor schut te zet
ten. Ze willen je met 21-0 kiop
pen, zeg ik altijd.”
,,Ze moeten kapot gaan om de
rollen om te draaieri, maar na
afloop moot je kunnen lachen
en een pilsje met ze kunnen
drinken. Die 6-0 van Apeldoorn
en bier werkt bij De Veluwe flu
nog door. Dat is alleen maar
een halt toe te roepen door ze in
het begin van de wedstrijd op
achterstarid te zetten.” Het be
stuur van de titelverdediger
heeft echter ook ingezien dat
het ondeskundige fanatisme
van de Apeldoornse aanhang de
spuigaten uitloopt en heeft de
houten blokken waarmee oor
verdovend lawaai werd gepro
duceerd achter slot en grendel
gestopt. De verbale ondeskun
digheid, schelden en vloeken,
blijft.

Op de tenen
Dat wordt dus tien keer op de
tenen lopen dit seizoen. Goon
enkele zaterdag zonder opperste
concentratie, goon ontspanning.
Van een topsporter mag je aan
nemen dat bet lukt. ,,Ik vind
het gunstig dat we tien keen al
les moeten geven. Tafeltennis
moot eon zetje in de rug heb
ben. Dit wordt veer het publiek
eon erg leuke competitie. Veer
ons ook, maar nummer één
worden, dat telt”, aldus Schoofs.

I

Nikon naar tweede
ronde Europacop II
Van onze tafeltennlsxnedewerker
LEIDEN, maandag
Nikon is ten koste van het Franse Latronche doorgedron
gen tot de tweede ronde van de Europacup II tafeltennls. De
winst van Eric Wlnnubst in de eerste partij, met 21-19 In de
derde game, op Piiaud was een mooie opsteker. Toen Potton
en Gootzen daarna het thuisvoordeel gebrulkten om de
stand naar 3-0 te then, leken de Franse Haantjes s1agrijp,
De Brits-Brabantse crack Potton vergokte echter, zIj het
echter met miniem versehil, zijn duel tegen PIlaud, waarua
Winnubst èr met verlies tegen de Franse jeugdksn1ploen
Campagnolle voor zorgde dat de spanning halverwege het
duel volledig terug was: 3-2.
Gootzen tilde Nikon ech
ter over het dode punt heen
door opvallend gemakkelijk

han Gootien
...voordeeL,.

Poncet af te straffen. Pottoi
rehabifiteerde zich daarná
op Campagnolle en stelde de
zege vel]ig: 5-2.
Eveneens in het kader van
EC II raakte het Hooge HuyS
nog het meest vermoeid van
de verre reis naar Salonlkl
De slmpele 0-5 winst voor de
Aikmaarders onderstreepte
vooral de Grlekse zwakte.
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Op bezoek bij Avanti

Nikon maakt
goede kans
van slagen

[
Potton als enige nog ongeslagen
Maandag 4 oktober 1982

(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
Nikon?
Valkenswaard staat zaterdag voor
zIJn derde testcase in de eredivisie.
Het Is vanat 17.00 uur te gast bLi
Avanti in Hazerswonde, waar o.m,
het duel tussen Bettine Vriesekoop
en Bob Potton, twee van de drie
nog ongeslagen spelers in de hoog
ste tafeltenniskiasse, op de rol
staat.
De Valkenswaardse equipe staat
in Hazerswoude voor de niet een
voudige taak het contact met de
kopgroep te behouden. Het onver
wachte verlies tegen Scylla, het
met Avanti kwa mentaliteit en op
vatting veel gelijkenis vertonende
team uit Leiden, heeft bij de vice
kampioen van Nederland voor extra druk gezorgd.
Het blijft gissen naar de opstei-,
lingen van beide teams. Bert
Schoofs, coach van Nikon/Va
kenswaard, geeft zijn opstelling
niet prijs en Gerard Bakker, clubcoach van Avanti en de onlangs
voor twee )aar geschorste bondscoach van het nationale dames
team, voelt daar ook heel weinig
voor. Het is echter wel zo, dat
Avanti alleen met het verdedi
gingswonder Ronald Rijsdorp eni
ge kans van slagen maakt. In het
Valkenswaardse kamp denkt men
zaterdag de gedoodverfde degra
dant tegen het lijf te lopen.

Nikon doet
goede zaken

—

I.

I

Tafeltennis

(Door Hans Wagenaars)
HAZERSWOUDE
Dc tafel
tenniscompetitle in de
heren belooft dit jaar eredivisie
mde
een ongemeen spannende rdaad
den. Nlkon/Valkenswaard te wor
de desinteiesse van Avanti strafte
dag met 2-6, de nog onge zater
koploper De ‘Veluwe Het slagen
wacht een punt achter bi.j onver
ge Huys In Alkmaar en ‘t IIoo
Idopte op elgen tafel Scylla
Tempo
Team.
—

De
Valkenswaardse
deed dit weekeinde uiterst equipe
goede
zaken en vijzelde het zelfvertro
u
wen bp, hetgeen nodig
zal zijn
voor een positief resultaat
de naaste concurrent (over tegen
14 da
gen ontvangt Nikon
pioen De Veluwe). Inlandskam
Valkens
waard moet men uiter
maar afwachten wat aard nog
zaterdag
aanstaande het duel tegen
Tempo
Team oplevert, maar
van trainer/coach Bertde ploeg
weet sinds zaterdag dat Schoofs
Apel
doornse titelverdediger de
niet on
overwinnelijk is en dat de
eigen
vorm groeit.

er zich heerlijk op kunnen
yen als het winnende cijfer uitle
6 met
reeds na acht partijen
op het
wedstrijdformulier zou zijn
ge
schreven. Han Gootzen
met vlotte winst op De opende
Eric Winnubst moest een Groot,
spelende Vriesekoop voor sterk
gaan en Potton droogde laten
bergen met 21-7 en 21-17 Steen(na 17-7
voorsprong) af: 1-2.
In de vierde partij handhaaf
de.
Europees
kampioene
ine
Vriesekoop haar ongeslageBett
tus door Gootzen in drie n sta
(21-12 in de derde) opzij te games
maar Potton zette zijn ploe zetten,
g
op voorsprong door Dc weer
geen schijn van kans te Grot
geven.
Winnubst degradeerde Stee
gen voor de tweede maal nber
en het
Valkenswaardse
duo
Potton/
Gootzen had goon clementie
voor
het span Vriesekoop/De
Groot:
2-5.

Emge ongeslagen speler

Het publiek wachtte
lijk
alleen maar op de confeigen
rontatie

BOB POTTON
...ongeslagen...
tussen Vriesekoop en
Potton,
twee van de drie nog
onge
spelers in de erekiasse. slagen
Potton,
binnen enkele weken Nede
der en zich bewust van een rlan
lijke plaats in het Nedemoge
team, ,,vrat” zijn concurrenrlands
de eerste game op met te in
stond zichzelf wat speelsigh21-14,
eden
toe in de tweede, maar
verte
Vriesekoop openlijk dat ze lde
tweede game toch niet zou die
nen. Hij kwam zijn woo win
deed een 20-17 achterstand rd na,
en zegevierde tenslotte met teniet
22-20.
Omdat Ron van Spanje zater
dag
bij ‘t Hooge Huys twee keer
werd
gekiopt, is Potton nu nog
de enige
ongeslagen speler in de ered
ivisie.

Geen graadmeter
a

a

a

De wedstrijd in het
bond gesloten verklaardevoor de
tenniscentrum van Avanti tafel
zerswoude, was evenwel in Ha
echte graadmeter. Daarvoor geen
de tegenstand te gering. De was
ge
schorste bondscoach Gerard
ker (hij mag echter wel Bak
actief
zijn bij zijn eigen club)
tove
rde
zaterdag weer eens een
grappen uit zijn hoge van zijn
hoed en
kwam op de proppen met
jarige junior Steenbergen de 12op de
proppen als derde man.
Het Valkeriswaardse trio
Pot
ton, Gootzen en Winnubst
hadden

f

r oR

A A.

Hooge Hoys pakt De
• Velowe een poilt at

-O- 2

I

Jaap van Spanje te ontre
gelen
Niernand bleef dus ongeslage .
dit pittige duel, waapn De n in
we voor het eerst sinds
•
tijden
kwetsbaar is gebleken.
ge Huys zal aan de puntonde
ling
do kracht ontlenen om haar
titel
aspiraties verder te gaarl
onder

I

I
I
I
•
I
I
•
•
I

Van onze tafeltennismedewerker
LEIDEN, maandag
Hot Hooge Huys hoeR do rug
gerecht en landskampioen De
Veluwe In elgen omgevlng eon
Nikon beeR die aspiraties ook
punt ontfutseld. Bij 4-4 kreeg hot
en
maakte dat bij Avanti met 2-6
duel eon verrassende wending.
duldelijk. Mets bijzonders trou
toen natlonaal kampioen Honk
wens, want Robert do Groot en
van Spanje zich ondanks eon 10de
twaalfjarige invaller Tim
voorsprong vorslikte in routinier
Steenbergen zijn (nog) goon vol
Nico van Slobbe. Broer Jaap
waar
• egali
seerde daama do stand door I Vrie dige ere-klassers.
sOkoop kon daarop met slim
Van Ham op te peuzelen. Toch
pole
zeges op Gootzen en Winbeleefde do boomlange Bert van
nubst hooguit do schade wat be
Ham
eon
good
e
avond, want
•
zoals vaker in hot verleden Iukte. • perken, 2-6.
Scylla won vnj verrassend met
hot hem Ron van Spanje hot bos
6-4 van Tempo Team, dat do
in to sturen.
Isreeker Polak tweemaal zag win
René Heijne volgde dat voor I• non: van Zwier en Vheg.
Ultslagen dames: Scyfta-Tempo
beeld en trakteerde zichzelf
00k
Team 4-6, Avanti-Torenstad
• nog op
3-6,
winst tegen Jaap van
Hoonhorst-Koningslust4.6.
Spanje. Met alleen Heijne kwam
voor do Alkmaarders tot twee I
keer winst, ook Nico van Slob
be
maakte zijn kiasse eiridelijk weer
eens waar, door naast Henk
ook
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I
I
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I
I
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Woensdag 6 oktober 1982

Nikon loot
Olymp iako s
Piraeus
(Van onze sportredactie)
VALKENSWAMD Dc Griek
se ploeg Olymplakos Plraeus
uW
Athene is de tegenstander van ta-s
feltennis-eredivislonist
Nikon/
Vaikenswaard In de tweede ronde
van de strljd om de Europa Cup
IL De wedstrljd wordt gespeeld
op’
zondag 24 oktober.
De Griekse ploeg bereikte
de
tweede ronde door een 5-2 overwinning op de Potugese ploeg Vic
toria Setubal.
‘t Hooge Huys, de tweede Neder-:
landse vertegenwoordjger in
de
Europa Cup H, komt in Alkma&
achter de tafel tegen het Franse
AMSL Frejus. De dames van To
renstad, die in de eerste ronde
een
walk-over hadden omdat
niet kwam opdagen, reist Wien
naa
Lyon voor een wedstrijd tegen
ASPT
-

KEMPENER KOERIER
-

6 oktober 1982

•

Nikon verslaat Avanti 2-6
Tafeltennisvereniging Nikon Valkenswaard heeft zaterdag 2 oktoberjl. een
goede
overwinning behaald op Avanti. Niet alleen de ruime marge waarmee
deze overwinning bereikt werd, maar vooral ook het vertoonde spel geven
hoop voor de
toekomst. Een toekomst, die er na dit weekeinde weer rooskleuriger
uitziet, want
de concurrenten lieten punten liggen.
kinderen zijn welkom, waarbij ze voor
0,50 zich op allerlei manieren kunnen
vermaken.

Vriesekoop en
Bakker rilet
in Apeldoorn

I

-

om het karwei met 6-0 te
kiaren.
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Nikon moet Op
tellen passen
I

Tateltennis

(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
De span
ning in de erekiasse tafeltennis is,
zoals vantevoren reeds voorspeld,
te snijden. Landskampioen Dc ire
luwe voert bet zes teams teUende
veld aan en Nikon/Valkenswaard
en het Leidse Scylla volgen de
Gelderlanders op één punt.
Het Valkenswaardse kwartet
van trainer! coach Bert Schoofs
bindt zaterdag (aanvang 15.00 uur)
op eigen tafel de strijd aan met
Tempo Team, de hoofdstedelijke
ploeg die diverse jaren op nj de
competitie naar zijn hand zette,
maar die met het vertrek van in
ternational René Hijne naar ‘t
Hooge Huys en Ertic Winnubst
naar Nikon! Valkenswaard een ge
voelige aderlating heeft ondergaan
en voorl®ig ook geen rol van be
tekenis speelt.
Toch zijn de Amsterdammers in
staat bet hun tegenstanders knap
lastig te maken. Dat ondervond
Scylla vorige week in een mara
thonpartij die 5½ uur in beslag
nam. Ook Nikon moet op zijn tellen passen. De Israëlier Pollak, een
wekelijkse pendelaar tussen Tel

Aviv en Amsterdam, vertoont een

stijgende vorm en Bert van der
Helm, de elfvoudige nationale
kampioen, is nog steeds een taai

baasje. Fjodor Rademakers, derde
man van de Amsterdammers, is
een wisselvallige speler bij wie het
kan vriezen en dooien.
Het is een vraag of coach Bert
Schoofs voor de ontmoeting met
Tempo Team zal kiezen veer zijn
nieuweling Eric Winnubst. Gezien
de voorgeschiedenis van diens
transfer en de leeftijd van de jon
geling, kan het zijn dat Schoofs de
voorkeur geeft aan Thee van Gas
teren als derde man. Daarmee
voorkomend, dat Winnubst be
zwijkt onder de spanningen die
een confrontatie met zijn oude
clubgenoten ongetwijfeld met zich
meebrengt.

‘I

c.

Stockcarrace
in Best
BEST
Zondag wordt in Best
een stockcarrace geIouden. De or-.
ganisatie is in handen van de Bra
bantse Autocrossclub. Het gebeu
ren vindt plaats op de auto-arena
aan de Sonseweg en begint om
13.00 uur. Er wordt gestart in vier
kiassen: 1300cc, 1600cc en de zware
kiassen met zes en acht cilinders.

I
I
I

V.

Thuis tegen Tempo Team

—

Bob Potton (rechts) tijdens de wedstrijd tegen Bert
van der Helm die
zijn eerste veriies zou betekenen.

C
C

(Van onze sportredactie)
APELDOORN
Gerard
Bakker en Bettine Vriese
keep hebben zich zaterdag
middag niet gemeld in Apel
doom
waar de tafeltennis
ontmoetlng tussen Dc Velu
we en Avanti op het pro
gramma stond.
Bij landskampioen De Ve
luwe was men bang dat het
tot een treffen zou komen
tussen Bakker en Apeldoorn
se supporters die de kopstoot
van Bakker tegen Ron van
Spanje nog niet vergeten zijn
en het hem betaald willen
zetten.
Avanti kwam zaterdag
naar Apeldoorn met Peter de
Greet, derde man in het go
bruikleijke
eredivisieteam
van de Hazerswoudse club,
en twee invallers. Dc Veluwe
had slechts 62 minuteri nodig

Bob Potton won alle drie partijen en
bleef daardoor als enige ongeslagen in
de Nederlandse kompetitie. Ook Betti
ne Vriesekoop moest buigen voor de
genadeloze top-spins van de Valkens
waardse Brit. Eric Winnubst en IL
Gootzen verloren van Vriesekoop ma
wisten hun overige partijen vrij gema
kelijk te winnen.
Zaterdag 9 oktober a.s. komt ve
voudig landskampioen Tempo op bez
bij Nikon. De wedstrijd wordt gespee
in de Hutakker 2 en zal beginnen o
15.00 uur.
Woensdagmiddag instuif
Tafeltennisvereniging Nikon Valken
waard is weer gestart met de instuif
de woensdagmiddag. Dit gebeuren, d
vorig jaar een groot succes is geblekei
start elke woensdag om 13.00 uur. Al:

Ct
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Misstap tegen Tempo Team
l.j

L

Potion steelt
show en
punten Nikon
I

ETateltennis
(Van onze sportredactie)

VALKENSWAARD
Op weg
naar de topper tegen De Veluwe,
zaterdagmiddag in Valkenswaard
te spelen, heeft Nikon/Valkens
waard zijn tweede misstap be
gaan. Zaterdag versUkte het trio
van trainer/coach Bert Schoofs
zich in de veelvuldige Iandskam
ploen Tempo Team (4-6), dat in
Bert van der Helm de speler bezit
die Bob Potton zljn eerste neder
Iaag toebracht.
—

In het treffen met de Amster
dammers werd weer eens bena

drukt hoe belangrijk het is als de
Brit Potton zijn drie partijen tot
eeri goed eind brengt. In de vierde

partij zaterdag ging Potton in de
fout en Tempo Team hop uit naar
een 1-4 voorsprong. ,,Ik heb staan
pielen”, was de bekentenis van
Potton na afloop, maar niet alleen
hij, ook Eric Winnubst zou het
boetekleed niet hebben misstaan.
Drie nederlagen tegeri zijn oude
club.
Winnubst had een sterkere par
tij kunnen spelen als hij in de eer
ste wedstrijd tegen Van der Helm
een 16-7 voorsprong niet had ver
speeld. Dat was een zo grote te
genslag dat de veelvoudige Neder
landse kampioen zijn teamgenoot
van vorig jaar in de tweede game
niet zag staan: 21-13. Potton, de
monstreerde zijn grootse vorm
door Rademaker met 21-11, 21-13
aan de kant te schuiven en een on

voldoende geconcentreerde Han
Gootzen ging met 21-15 in de derde
game onderuit tegen de Israëliër
Pollak: een nadelige tussenstand

j

Ms wereldkampioen
Nog leek er geen vuiltje aan de

•

a

L

1
J

lucht, want in de eerste game van
de vierde partij speelde Potton als
een werehdkampioen en veegde
Van der Helm met 21-12 van tafeL
Een kentering was ook nog niet in
zicht in het begin van de tweede
heift. Via 13-5 en 14-9 overkiaste
Potton zijn opponent, waarna het
bekende gevoel voor show zich
van hem meester maakte: 21-23. In
de beslissende derde game ging de
parti] gelijkop, maar Potton miste
op bet beslissende moment: 19-21.
Pohlak kiopte zi)n voorganger

Van onze tafeltennismedeWer
ker
LEIDEN, maandag
VriidagavOfld verklaardde Wim
Vermeulen, voorzitter van lands
kampl000 tafeltennis De Veluwe.
in een radioprogramma dat hij
politiebeschermifl9
overwoog
aan te vragen voor Gerard Bakker
als deze Avanti zaterdag in Apel
doom zou coachen.Dit near aan
biding van hat ruchtmakeflde
kopstootincideflt tussan Bakker
en Van Spanie.
Bakker kwam niet, Vriesekoop
evenmin. Zaterdag was or onge
twijfeld eon geladen sfeer ont
steen. Het duo Bakker-Vriese
koop, dat nu eenmaal internatiO
naal gericht werkt, liet de ear aan
zich voorbijgaan. Dat is te begrij
pen, niet dat Avanti twee inval
lers (00k nog een voor de afge
haakte Rijsdorp) van afdebingSfli
veau stuurde om het geheel bela
chelijk to maken.
Naast de 6-0 aanfluiting in 62
minuten tussen De Veluwe en
Avanti, leverde do vierde compe
titie-dag ook nog twee we! Inte
ressante duels op. Het Leidse
Scylla werd in haar eerste thuis
duel door Do Veluwe hardhandig
(0-6) afgedroogd, rnaar herstelt
zich sindsdien voortreffelijk. Na
Nikon en Tempo Team, ging flu
ook Het Hooge Huys met 3-6
voor do biji. Hans Lingen voor
spelde donderdag na een extra
oefenwedstrild a! dat hij stevig te
keer wilde gaan en de 27-jarige
Scyllaan hield drie keer woord.
Do bezoekers misten voor de
pauze twee kansen om hot karwei
nog sneller to klaren. Meyer ver
boor onnodig van Hijne en Anne
Vlieg
na 19-14
aisnog van
Bert van Ham.
Uitslagen vrouwen: Hoon
horst-Avanti 0-6, Koningslust
ScylIa 6-2, Torenstad-TemPO
Team 6-1.

Winnubst gedecideerd (13-21, 1921) en Gootzen ontdeed zich slechts
rnoeizaam van Rademaker: 2-4.

Voor de voeten
In het dubbelspel liepen Potton
en Gootzen elkaar meer in de weg
en Van der Heim/Pollak profiteerden: 2-5 en éên punt verspeeld.
Potton maakte in twee games kor
te metten met Pollak (3-5) en een
kentering kwam ook in het spel
van Han Gootzen. Zo slecht hij
speelde tegen Rademaker en Pol

lak, zo fris en overtuigend kwam
hij voor de dag tegeri Van der
Helm, zijn oude leermeester bij
Tempo Team die binnenkort deel
neemt aan een toernooi in Indone
sie. Cijfers: 21—12, 21-14.
Aan Eric Winnubst de taak om
tenminste éèn punt te reddeh. Te
gen Rademaker moest dat te doen
zijn, maar gebrek aan zelfvertrou
wen deed hem stranden: 13-21, 2220, 15-21.

—

—

toegangsb ewijs
FL 2.50

van 1-2.

-

Avanti
belachelijk

-

EREDIVISIE-TAFELTEh.
Tempo Team sterdam
VALK ENS WA ARD

met Bert v.d. Helm en Dror Pollak

zaterdag 9 okt., 1982 aànvang 15.00 uur
nikonhäl—hutakker 2 —valkenswaard— 04902-42074

imperial

—
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Vrijdag 15 oktober 1982

Nikon laat steek vallen
Zaterdag mogelijk herstel tegen de
Veluwe
De lopende tafeltenniskompetifie
om de Nederlandse titel wordt met
de week
spannender. Over en weer vaflen er
verrassingen te noteren. Nu was het de
aan Tempo Team om een verrassende
beurt
overwinning te behalen. Het sterker
geachte Nikon Valkenswaard moest
kampioen laten, mede doordat Bob met 4-6 de eer aan de veelvuldig lands
Potton ziju eerste nederlaag liet
aantekenen.
Eric Winnubst kon zijn eerste partij
gen Bert van der Helm ondanks te
een
7
grote voorsprong in de eerste game
cpI
niet
omzetten in winst. Bob Potton bracht
Nikon weer op gelijke hoogte door
ge
makkelijk van Rademaker te winnen:
21-li en 21-13. Han Gootzen verloor
en
hierna van de Israejiër Pollak. Hierna
zorgde Bob Potton er zeif voor dat.de
ongeveer 200 toeschouwers uitermate
teleurgesteld werden. Hij had de partij
tegen van der Helm al in zijn zak.
winst in de eerste game (21-12) en Na de
een
pauze-stand op 1-4 bepaald werd.
13-5 voorsprong in de tweede
game de pauze kwam Nikon sterk terug Na
ging de Brit over op showen in
via
van scoren. De derde game gingplaats overwinningen van Han Gootzen tegen
met Rademaker en van der Helm en
van
19-21 naar van der Helm. Winnubst Potton
tegen Pollak. Het dubbeispel
werd dik gekiopt door Pollak, waardoor was
ondertussen naar Tempo Team ge
gaan. Eric Winnubst kon in
de laatste
partij niets doen voor Nikon
tegen
oude club. Rademaker ontfrutseide zijn
hem
in de derde game de partij
en
hield geen enkel punt over aan Nikon
de ont
moeting. Zaterdag 16 oktober
a.s.
zal
Nikon van de Veluwe moeten
wil het flog kans maken op de winnen,
titel.
Om 15.00 uur zal de topper tussen
Ni
kon en de Veluwe beginnen in
de
akker 2. De huidige nederiandse Hut
pioen zal op voile oorlogssterkte kam
naar
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EREDIVISIE-TAFELTENNIS
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VALK ENS WAARD

De Veluwe Apeldoorn
met de Gebr. v. Spanje

zaterdag 16 okt. 1982 aànvang 15.00 uur
nikonhal—hutakker 2—valkenswaard— 04902-42074

imperial
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Laatste
kans
Nikon
(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
NI
kon/Valkenswaard krljgt za
terdag de laatste kans om
het contact met de twee id
dende teams in de eredivlsle
tafeltennis hehouden. Om
15.00 uur komt het broeder
trio Henk, Ron en Jaap van
Spanje van natlonaal kam
pioen Dc Veluwe naar het
speeladres van de Valkens
waardse club. Een topper
tussen de numnier een en
twee van de rangliJst is het
echter niet meer. Het is al
leen nog een topper als men
de partij ziet tegen het licht
van de twee 6-0 nederlagen
die Nlkon/Valkenswaard vo
rig seizoen iced op weg naar
een
uiteindelijke
tweede
plaats in de competitie.
Het zou zaterdagmiddag in
Valkenswaard op con ras
echte spetterpartij zijn uit
gedraaid, als Nikon/Val
kenswaard zich op weg naar
het treffen met De Veluwe
niet twee keer lelijk had ver
keken op tegenstanders die
op papier niet voor con overwinning op de Brabantse
ploeg in aanmerking kwa
men.
De Veluwe, dat con keer
gelijkspeelde, begint zijn
krachttoer derhalve met drie
punten vOorsprong op zijn
Valkenswaardse tegenstan
der. Manager Frits Bergman:
A1s we zaterdag verliezen is
de eerste competitie verloren
en moeten we ons Concentre
ren op de Europa Cup en de
tweede.,helft van de competi
tie.”
Op papier is het kwartet
van Bert Schoofs niet kans-’
loos. Natiorjaal kampioen
Henk van Spanje liet al en
kele verliespartijen noteren,
Jaap kreeg er in Alkmaar
twee aan de broek en Ron
tobt met con oogblessure die
het gevoig is van de kopstoot
die de in opspraak zijndé
Gerard Bakker hem tijdens
con trainingskamp toedien
de. Ron van Spanje speelt als
gevoig daarvan slechts op
halve kracht.
—
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Uitvallen Potton zet domper op
tafeltennistopper

DRAMATIEK VIERT
1100GTIJ

I

(Door Hans Wagenaars)
VALKENSWAARD
De tafeltennistopper tussen Nikon?
de tribunes. Zou zich een nieuwe
Valkenswaarcj en De Veluwe ademde aanvarikelijk
uit van een duel om de landstitel. Gelijkopgaande de sfeer sensatie gaan voltrekken? De kans
strijd en was gering, maar met
sportieve concurrentie achter de tafel en twee supporters-’
tafeltenj
weet je nooit. Pottons partij tegen
scharen die eikaar alleen in decibellen de loef af trachtt
Jaap van Spanje werd reglemen
steken. Dat sfeertje hield jamrner genoeg maar een halfen te tair
verloren verklaard (3-5) en
uur
stand.
aan Han Gootzen de opgave Nikon
in de race te houden. Gesteund
worden aan een liesbiessure, was door een dolenthousia
st publiek
er ook als de kippen bij en kwam leek Gootzen te
slagen.
snel tot een conclusie die later in de een 14-7 voorsprongHij bouw
het
St. Anna-ziekenhuis in Gel-; Henk van Spanie, máar op tegen
Toen gleed Bob Potton in
moest de
drop
zou worden bevestigd: Potton eer met 17-21 (hoezo
voile vaart ult over zijn eigen
onvoorspel
had de enkelbanden gescheurd en, baar?) aan de jongste
Van Spanje
zweetdruppeis en moest de zal waarschijnhi
jk drie tot zes we- laten. Ook de laatste
reserves Wa
strijd staken. Bij De Veluwe
ken met achter de tafel verschij ren op. ,,Henkie”
liet zijn oosters
zakte de concentratie weg,
nen. Bij Nikon heeft men zijn klinkende ja-geroep
horen en als
Nikon ving het vroege uitval
hoop gevestigd op de Heerlense tegenstander wist
len van Potton knap op, pro
bandagespecialist Frans Caumans laat het was: 12-21.Gootzen wel hoe
die Potton vandaag zal raadple
fiteerde van de Apeldoornse
gen. Het is echter uitgesloten dat
onverschilhigheid, maar was
Potton zaterdag van de partij is in Rekenkundig
Ø,enhijk kansloos: 3-6.
bet
De theoretici vonden elkaar na
Europacup-reffen
tegen
Olympiakos .Piraes in Grieken afloop in een rekenkundige bena
çontactlenzen
land.
dering van het drama. Als Potton
zou
hebben gespeeld... 3 + 3 = 6
Het drama kreeg voor Nikon al
Coach Bert Schoofs nam de be
3. Nikon zou gewonnen
in de tweede partij gestalte. Theo
slissing. Potton zou met meer ach en 6 3
van Gasteren, als derde man opge
ter de tafel verschijnen. In plaats hebben! Die gedachtengang kon
Veluwe-coach Jan Vlieg best vol
steld als probeersel en omdat Eric
van 1-1 verscheen 0-2 op het sco gen,
maar was er totaal niet mee
Winnubst met toestemming van de
rebord en toen Han Gootzen een
clubleiding te laat terug was van
19-14 voorsprong verspeelde aan eens: ,,We hebben meer na- dan
een demonstratie, werd in de eer
Jaap van Spanje en omdat Henk
ste partij op zijn nummer gezet
van Spanje zijn partij tegen Potdoor landskampioen Henk van
ton cadeau kreeg, stierf de wed
Spanje (10-21, 12-21), maar Potton
strijd eert vlugge dood en lag een
leek die plooi glad te strijken te
nieuwe 0-6 nederlaag voor Nikon
gen de met contactlenzen spelende
in het verschiet.
Ron van Spanje.
De Brit trok de eerste game met
Onvoorspelbaar
21-19 naar zich toe en liep in de
tweede via 13-9 en 17-12 uit naar
Teen bleek echter opnieuw hoe
19-15. Op die stand dwongen Potonvoorstelbaar onvoorspelbaar ta
ton en Ron van Spanje elkaar tot
feltennis kan zijn. Tot de vijfde
een magistrale ralley. Potton eerst
partij werkte de mentaliteit als
in de verdediging, toen in de aan
doping voor De Veluwe. Het ult
val en tenslotte weer in de verde
vallen van Potton en de florissarite
diging. In een poging een afmaak
0-4 voorsprong waren oorzaak en
slag van yan Spanje te retourne
aanleiding voor het laten vieren
ren gleed de Brit uit over enkele
van de teugels en de Apeldoornse
zweetdruppels, schoof over de
ploeg kwam waarachtig nog in de
vloer en bleef daar krimpend van
problemen.
de pijn liggen.
Van Gasteren en Gootzen hadden zich neerghelegd bij de dra
matische oitwikke1ingen, nervosi
Enkelbanden gscheurd
teit en druk vielen van de schou
Veluwe-coach Jan Vlieg was de
ders en met perfect tafeltennis
eerste die de noodzaak van huip
zette het ,,Limburgse” duo de ach
onderkende. Fysiotherapeut Johan
tervolging in. Van Gasteren profi
Keernan, toch aanwezig omdat
teerde van desinteresse en ver
Han Gootzen behandeld moest
moeidheid van Jaap van Spanje,
die twee keer achter elkaar in de
ring verscheen (21-18, 21—12), het
duel tussen de twee internationals
Gootzen en Ron van Spanje werd
in drie games beslist in het voor
deel van Gootzen (21-16, 16-21, 2115) en het dubbel tussen Van Gas
teren/Gootzen en Ron/Henk van
Spanje liep voor de Apeldoorners
uit op een ware katastrofe: 21-16,
21-9.
Het publiek haastte zich weer op
—

Tafeltennis

I

-

A

4

4

4

V

voordeel gehad van pottons uitval

len. Daarna namen twee van onze

spelers het niet serieus meer en
dan ben je als coach nergens meer.
Op 5-3 heb ik het team mee naar
buiten genomen. Dat was nodig,
anders verspeel je tiler misschien
toch een punt. Voor de wedstrijd
was het uitvallen van potton na
tuurlijk een ramp, maar je kunt
met steflen dat we dan verloren
zouden hebben.”

Kletskoek
Met die analyse was Nikoncoach Bert Schoofs het dus weer
niet eens. ,,Kletskoek”, meende huj.
,,Als je drie partijen cadeau krijgt
noem 1k dat geen nadeel.” En dat
Gootzen en Van gasteren plotse
ling zo bevrijd speelden? ,,Iedereen
is het erover eens dat er, zeker bij
Theo, meer inzit dan eruit komt.
Maar dat meet je bewijzen in de
wedstrijd. Nu slaat de angst toe
als ze mannen in zwarte pakken
zien die nul-nul zeggen.” Op 27.
november, wanneer Nikon op be
zoek gaat in Apeldoorn, zal blijken
waar de waarheid ligt. Zeker is,
dat Nikon niet hoeft te rekenen op
de herfsttitel.

Bob Potton ligt versiagen op de
vioer.
Fysiotherapeut Johan.
Keemczn (links) en trainer/coach
Bert Schoofs (rechts op voor
grond) bieden huip.

Potton scheurde enkelband

Van onze tafeltennismedewerker
Toen Bob Potton, de grote motor van LEIDEN, maandag
de Nikon tafeltennis
ploeg, tegen de Veluwe met een geseheurde
enkelband uit
vie!, was de topper direct ontdaan
gebeurde in de tweede partij tegen van alle spanning; Dat
Ron
voordelige 21-14, 19-16 stand voor de Brit,van Spanje bij een
die dus voorlopig
uitgeschakeI is. Gootzen weigerde
daarop
oudste van de drie pingpOngende broers, tegen Jaap, de
een 19-14 voor
sprong te verzilveren wat resulteerde
in
een
voor de thuis
ploeg uitzichtloze 0-3.
Voor het publiek in Val jr. had
kenswaard was het mooi ondanksmet zijn twaaif jaar
meegenomen dat de vrijuit weer geenaantrekkelijk ver
winstkansen. Ro
spelende Van Gasteren en bert de Groot
had die
Gootzen
terugkrabbelden gen Lingen en Swierwel te
maar
tot 3-4. Op dat moment was
zoals altijd bleef het daarbij.
de spanning terug this had Bettixze Vriesekoop
behoor
Gootzen tegen Henk van
de Avanti in de race te hou
Spanje in de eerste game den maar
aan 15-7 niet genoeg. Mede verbood de trainer Bakker
door de derde reglementajre voluit te gaanHazerswoudse
nederlaag van Potton liep de competitjestart om de in de
vroege vorm
stand op tot 3-6. De Veluwe terug te
bhjft dus ongenaakbaar aan vond alles schroeven. Scylla
kop en hij heeft nog slechts de vroli.jk prima en huppel
naar een onbe
é& serieuze concurrent, het dreigde 0-6 winst.
Leidse Scyfla.
Veel spanning en goed ta
Scyila speelt sinds de ont feltennis bij
het treffen
luisterencje 0-6 seizoeristart Tempo Team-Ret
Hooge
tegen De Veluwe met de Huys, twintig
spelers bele
week beter. Zaterdag onder yen ongeslagen.
vond Avanti dat aan den lij lietPola.k verloor De Israè
in de vier
ye. Invailer Gerard Bakker de partij van
Nico van Slob-

be die op zijn beurt Van der
Helm de hand kon schud
den. Toch waren de Amster
danimers Polak ruime dank
verschu1digd want de stu
dent uit Tel Aviv maakte te
gen Hijne een 16-20 achter
stand ongedaan. Verheu
gend voor Tempo Team was
verder de duit die jeugdspe
ler Rademakers in het zakie
deed door Bert van Ham op
nul te houden.
Uitslegen dames: Avanti-Scylla,

6-2. Tempo Team-Konjngsjust 6-3.
6-1.

Torenstand-Hoog.,
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Best,e Rakkers
Het eer3te team van
Nikon heart in de
Europacup hat Criekse
Olympiacos
—
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Best.e Rakkers,
Het earste team van Nikon heeft in de Europacup
het Criekse Olympiacos
Piraeus gelout en nog wel uit in Piraeus,
dehavenstad van Rthene.
De rakkers zouden de rakkers niet zijn als
er al niet een goedkope mc—
gall jkheid zou zijn om ten eerste ons Nikon
team aan te moedigen en
ten tuesde de historische bezfenswaardighecien
van Griekenland te kun—
nen aanschouuen.
LJij hebben daaram een uniek

reisplan voor U opgestsld.

Vrijdag 22 oktober 1982 vertrek cm 10.00 uur
per bus vanaf’ de Nikonhal.
\iertrek vanaf Schipliol met een KLI9 charter
13.00 uur.
Pankomst Pthene 17.30 uur plaatselijke tijd
C Ned. tijd 16.30 uur)
Bus transfer naar het Hotel Evripides in
Pthene.
Dit hotel is your de 3 nachten op basis
van logies en ontbijt en
op basis van 2 persoorskamers met bad/douche
en toilet.
‘Jrijdagavond vrij urn da stad te verkennen.
Zaterdag sen exciusieve rondrit naar de
beziensuaardjgheden van Pthene
en Piraeus van 9.00 uur tot
± 13.00 uur
Verder irij urn te gaan en staan.
Zondag is door iedereen zeif’ in te richten,
de wedstrijd Olympiacos
Piraeus
Nikon Valkensuaard begint om 17.15 uur,
vervoer van hat hotel
naar de hal uordt tar plekke geregeid en is
in de priis inbegrepen.
Na afloop van de uedstrijd een gezameiijke
maaitijd in een Crieks restau
rant en dat alias in de prijs inbegrepen.
Claandag na h t ontbijt in hpt Hotel per bus
naar het vliegveld en vertrek
vanaf Pthene 8.20 uur en aankumst in Nederland
10.40 uur Nederlandse tijd.
Terug uordt er geviogen met een lijndienst van
Olympic Pirways.
Vanaf Schiphol uordt U naar Valkenswaard
gereden per bus aluaar uij cm
+ 13.00 uur zullen aankomen bij de
Nikonhal.
De spelers, coach en manager reizen met het
gezelschap mae en er zijn a].
12 supporters die meegaan, meldt U zo
spoedig mogelijk aan in de Nikonhal
—

Tafeltennisser Bob Potton twee jaar in Nederland

ORANJE ALS
SPRINGPLANK
Vrijdag 22 oktober 1982

(Door Hans Wagenaars)

ATHENE

Op mijn hoofd

Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling
dat Bob Potton in Nederland zou blijven. Bij Nikon/Valkens
waard zou hij zijn contract van 1½ jaar uitdienen en daarna
zou hij wel zien. Maar de tijden veranderden, maatschappe
lijk en sportief.
—

14 uur trainen

Zljn vaderland Efigeland gaf
hem garantie op werk, niet als
spelend lid van de Engelse ploeg.
In Nederland werd hij werkloos,
maar bondscoach Milan Stencel
wil gebruik maken van zijn kwa
liteiten als tafeltenrnsser. Voor de
komende vijf jaar kunnen ze reke
nen op Potton die op 12 december
twee jaar in Nederland verblijft
en vanaf die dag voor Oranje mag
uitkomen.
Potton trekt nog steeds grimas
sen die duiden op pijn. Zijn linke
renkel rust op een bank. ,,Het is
dubieus,” zegt hij vol spijt. ,,Ik
weet niet wat er is met die enkel.
In het Sint-Annazicenhujs in
Geldrop konden ze niet zien of de
enkelbanden waren gescheurd of
slechts waren opgerekt. Frans
Caumans (de befaamde bandagist
uit Kerkrade
red.) was er zeker
van dat ze gescheurd waren.” Of
hij speelt tegen Olympia Piraeus
weet hij niet eens. ,,Als ik maar
enigszins kan wèl. Tafeltennis is
mijn brood.”
—

Op de bank
Maar niet alleen die primaire le
vensbehoefte drijft hem steeds
weer achter de greene tafel. Potton is mens, geen dier. ,,Alles was
ik doe, doe ik honderd procent,”
zegt hij in goed verstaanbaar Ne
derlands. De Engelse bondscoach
Simpson stond succes in eigen
land in de weg. ,,In Novi Sad (het
WK in 1981
red.) heb ik geen
wedstrijd gespeeld. Alleen maar
op de bank gezeten.” Bij Bert
Schoofs, teen bondscoach, flu trai
ner/coach van Nikon! Valkens
waard, informeerde hij naar zijn
kansen. Schoofs kon niets zeggen,
want zijn positie als bondscoach
was wankel. Potton was vastbera
den. ,,Het is leuk naar een WK te
gaan, maar dan wel om te spelen.”
In de twee jaar dat Potton in
Nederland verblijft, is zijn spel
nauwelijks verbeterd. Maar, al
won hij nog nooit van landskam
pioen Henk van Spanje, algemeen
wordt aangenomen dat Potton de
sterkste tafeltennisser van Neder
land is. ,,Ik heb het contact met de
top verloren. Nederland heeft geen
top. ledereen in de ereklasse denkt
dat hij bij de top hoort. Een speler
als Bert van de Ham zelfs. Voor
Bert van der Helm en Nico van
Slobbe heb ik veel respect, maar
zij hebben hun tijd gehad; zij hg
gen ook achter me.”
—

Pottons hele verdere carrière als
tafeltennjsser ligt in de handen
van hemzelf en van bondscoach
Milan Stencel. De Brit is werkloos,
verveelt zich enorm en traint
veertieri uur per week voor het
spelen van één competitiewed..
strijd. Het Nederlands team meet
hem uit zijn isolement halen. ,,In
Oranje moet ik me in de etalage
spelen. Dan krijg ik meer uitnodi
gingen voor het buitenland. In Ne
derland wil ik alles, alle kam
pioenstitels, maar mijn doel is de
Europese top.”
Toch is Potton niet echt bhij.
Zijn mogehljke selectie voor bet
Nederlands team maakt hem wel
iswaar wat vrohijker, maar echi
content is Potton niet met Zijn si
tuatie. ,,Weet je wat het is? Tafel
tennis is leuk; het is echt heel aar
dig om straks met Henkie (van
Spanje), Bettine (Vriesekoop) en
Milan (Stencel) in het vliegtuig te
stappen, maar als je terugkomt, is
je bestaan toch weer leeg. Het
liefst zou ik halve dagen tafelten
nissen en halve dagen werken. Dat
is ideaal. 1k vind tafeltennis gran
dioos, maar ik heb ook andere in

Maar wat hij precies voor ogen
heeft zal de NTTB niet toejuichen.
Potton wil uitkomen voor het Ne
derlands team, zich tijdens het
WK in Japan volgend jaar in de
kijker spelen, maar verandert
weer van werkterrein, als hem een
aanbod bereikt uit een ander
Europees land. ,,Je meet wel. Je
hebt concurrentie nodig. Desmond
Douglas bleef toch ook met in En
geland? Als Henk van Spanje be-

ter wordt, is hij gegarandeerd ook
weg. 1k wil wel in Nederland bhij
yen wonen, het bevalt me hier,
maar dan bhijf ik hier niet spelen
in competitieverband. Als de
NTTB me voor het blok zet, ja,
dan blijf ik. Ook voor competitie
wedstrij den.”
Dus ook voor de NTTB zitten er
haken en ogen aan een selectie
van Bob Potton voor het Neder
lands team. Oranje wordt gebruikt
als springplank naar de Europese
top. ,,Ik ben nu ongeveer 35e op de
Europese ranghijst, maar als ik
voor het Nederlands team mag
spelen, meet ik in de top tien kun
nen kornen. Dan speel ik onder
grotere druk en meer wedstrijden.
Wedstrijden heb ik nodig. Nu
train ik 14 uur in de week voor
competitiewedstrijden die ik op
mijn hoofd nog win.”
Behalve die tegen Bert van der
Helm dan, want teen vond Potton
het nodig een komische act op te
teressen.”
Bij de 24-jarige Potton wint de voeren. ,,Mensen hebben een ver
mening terrein dat je van tafel keerde indruk van me. 1k ben geen
tennis alleen met kunt leven. clown. 1k kan me best een hele
,,Over vijf jaar is het voorbij,” is wedstrijd concentreren, de Nikon
zijn voorzichtige schatting. De trofee bewees dat. Maar in de
Joegoslaaf Surbek, de Hongaar competitie.. veertien uur trainen
Istvan Jonyer zijn echter al derti en dan dat soort tegenstand. 1k wil
gers en verdienen een goed beleg wat plezier hebben achter de ta
de boterham Goed, hier in Ne fel.”
esekoop niet. ,,Daar zal ze
derland kan ik misschien tot mijn
wel aàn wennen,” grapt Potton.
34e aan de
staan. 1k wil ge
,,Nee, ik krijg geen ruzie met haar.
we”
1k ben heel serieus, zeker straks,
als we in de superliga spelen. Dan
sta ik in het Nederlands team en
wil ik twee enkeispelen, het he
rendubbel en het mixed dubbel
winnen. 1k ben niet alleen voor
mezeif bezig, ook voor de NTTB.”
Als ze dat maar honoreren, in
Voorburg. Bondscoach Milan Sten
ccl beschouwt Potton als Neder
lander.,, Met dezelfde rechten en
phichten. 1k doe niet mee aan het
kweken van sterren,” aldus de
bondscoach.,, Natuurljjk niet,”
meent Potton. ,,Ik zal resultaten
moeten boeken. 1k kan niet zo
maar bij Stencel aankloppen en
zeggen: ik ben Bob Potton en geef
me nu maar viug een vrijkaartje
voor Japan. Je meet het verdienen.
Dat heb ik geleerd, tien jaar gehe
den in Engeland al.”
.,,
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BOB POTION

graag in Nederland team...

Eindhovens Dagblad

—
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Vrijdagmorgen vetrok het tafeltennisteam van Nikon vergezeld van
begeleiders en een aantal supporters vanuit Valkenswaard richting
Schiphol vanwaar de reis werd voortgezet naar Athene. Vandaag speelt
Nikon daar in de tweede ronde van cle strijd am de Europa Cup tegen
de Griekse kampioen Olympia Pireaus.
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Professionele zege Nikon

Grieken
zwak en
irritant
.

(Door Hans Wagenaars)

ATI{ENE
De oude Grieken draaien zich om in hun graf
als ze zouden kunnen aanschouwen wat hun nakomelingen
hebben gedaan met hun vroege beschaving. Bij Olympiakos
Piraeus, de grote onbekende in het Europacup Il-treffen te
gen Nikon Valkenswaard, brak de ongelooflijke nonchalance
op. Nikon Valkenswaard kon het zich zelfs veroorloven zon
der sterkste man Bob Potton te spelen en profiteerde profes
sioneel: 0-5 in nauwelijks anderhaif uur.
—

Geen wonder dat trainer-coach
Bert Schoofs wat gespannen naar
het duel toeleefde. Van de Griekse
tegenstander was niets bekend.
Niet vreemd, want een half uur
voor de wedstrijd wisten de Grie
ken nog niet eens met welk trio ze
zouden aantreden. Van een orga
nisatie kon in de pronkende
Griekse havenstad totaal geen
sprake zijn. Al spoedig was duide
lijk, dat Nikon Valkenswaard zich
in een duister avontuur had ge
stort.

Van telefonisch gemaakte af
spraken kwam Olympiakos Py
raeus er niet één na. De manager
van de club, een met PSV te ver
gelijken federatie, had trainercoach Bert Schoofs toegezegd dat
hij bij aankomst een kijkje zou
mogen nemen in de hal. Dat bleek
niet mogelijk. Als reden werd op
gegeven de tweede ronde van de
verkiezingen voor een nieuwe bur
gemeester. Afgesproken werd dat
spelers, trainer en manager op de
wedstrijddag (zaterdag) ‘s mor
gens om 10 uur terecht konden
voor een training.

Behelpen
Op het afgesproken tijdstip was
de Griekse manager inderdaad ter
plekke, maar de trainingsfacilitei
ten waren verre van optimaal. Het
Valkenswaardse trio moest zich
behelpen in een met dranghekken
afgezet gangetje, dat niet breder
was dan vier en niet langer dan
zeven meter. Het Jicht straalde
niet verder dan een zwakke Olym
pische viam en naast de twee ver
vallen trainingstafels trainde de
basketbalploeg van Olympiakos.
Tijdens de ochtendtraining werd
besloten dat Bob Potton in ieder
geval niet zou spelen. ,,Ik wil geen
enkel risico nemen”, verklaarde
Bert Schoofs. ,,Als zijn enkel het
begeeft, staan we weer meteen
met 3-0 achter. Net als tegen de
Veluwe. Trouwens, ik vind de
competitie in dit stadium toch be
langrijker”.
Die ochtend was ook afgespro
ken dat de wedstrijd niet om 17.15
uur zou beginnen, maar om 16.00
uur. Nikon Valkenswaard was
ruimschoots op tijd en de giganti
sche, met golfplaten opgetrokken
hal, was inmiddels berekend op
een Europacup-duel. De organisa
tie had gezorgd voor een centrecourt en boven de tafel waren
lichtbakken geplaatst. Om vier
uur kon de wedstrijd beginnen,
maar het probleem was dat Olym
piakos nog wachtte op sterspeler
Diakakis.
Olympiakos kreeg het reglemen
taire half uur om zijn eerste man
achter de tafel te krijgen, maar
slaagde daar niet in. Bert Schoofs,
even geIrriteerd door de nalatig
heid van de Grieken, stond er teen
op dat Olympiakos met een inval-.
ler zou spelen. De Griekse scheids
rechter deed wat hij moest doen
en noteerde de naam Roboulas op
het wedstrijdformulier.
Tien minuten later arriveerde de
twaalfvoudige international Dia
kakis. Slenterend, zich niet bewust
van het juiste aanvangstijdstip. De
Griekse manager vroeg de Val
kenswaardse teamleidng nog wel
of het mogelijk was het wedstrijd
formulier aan te passen, maar
Bert Schoofs had zijn buik vol van
de Griekse lamlendigheid en rea
geerde als een professional: het
wedstrijdformulier bleef zoals het
was. ,,Dit is een compleet achter
luke organisatie, die ons alleen
maar heeft tegengewerkt. Dan ben
ik ook niet bereid tot concessies.
Als Diakakis speelt en Bob niet,
dan wordt het misschien nog
moeilijk ook”, waren zijn redenen.
Olympiakos dus fors gehavend.
Vier van de zes internationals
konden niet spelen wegens verblijf
in ziekenhuizen of militaire dienst,
Diakakis kwam te laat. Wat over
bleef was een Grieks trio, dat het
nog moeilijk zou hebben in onze
tweede divisie. De enige tegen
stand kwam van de veel te vette
Roussopoulos. Hij kwam tegen
Theo van Gasteren tot een 21-12.
21-13 nederlaag en bracht een on
geconcentreerde Eric Winnubst op
de rand van de afgrond. Winnubst
boog in de derde game van de
vijfde partij een 20-16 achterstand
om in een 22-20 winst en gunde de
Grieken daarmee niet eens het
redden van de eer.
In de andere drie partijen kwa
men de Grieken niet eens boven de
tien. Winnubst kopte Holis met
21-8 en 21-6, Gootzen veegde Ro

boulas met twee keer 21-10 n ta

fel en Holis scoorde tegen Gootzen
in twee games met twaalf punten
in totaal. ,,Tweeendertig punten
tegen in vier games. Acht per
game, goed gmiddelde”, grinnikte
Han Gootzen na afloop en stortte
zich nauwelijks verheugd in nach
telijk Athene. Wachtend op de
verkiezingsuitslag.

1’

Onderzoek
naar
optredeii
Olympiakos
(Van een onzer versiagge
vers)
ATHENE
Schaamtege
voel bij enkele Griekse sup
porters heeft ertoe geleid, dat
de Griekse minister van
Sportzaken Koulouris een of
ficieel onderzoek gaat instel
len naar de gang van zaken
tijdens de Europacup 11-tafeltenniswedstrijd
tussen
Olympiakos Piraeus en Ni
kon Valkenswaard. De mi
nister van Sportzaken is a]
op de hoogte van het voorne
men van de supporters. De
zen schrijven deze week een
brief waarin ze de Griekse I
club betichten van onsporti1
viteit en nalatigheid.
—
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Nikon: meeste
kans op Duitse
tegenstander

V

VALKENSWAARD Dc kans is
groot, dat Nikon/Valkenswaard in
de derde ronde van de strljd om de
Europa Cup II een Dultse tegen
stander tegenover zich k.rijgt,
want van de 16 nog overgebleven
ploegen komen er zeker zes lilt
West—Duitsiand.
Van twee wedstrijden is de uit
slag nog niet bekend. Oberhausen—
Pobidan werd gisteren gespeeld en
de wedstrijd Vasutas Cegledi
(Hon)-Sluc Nancy (Fra) vindt pas
volgende week plaats. In drie van
de zes Westduitse ploegen die zich
plaatsen voor de achtste finale ko
men namen van spelers voor die in
Nederland grote bekendheid heb
ben verworven. Kickers Stuttgart
heeft de Nederlander Herman
Hopman in de gelederen, FC Saar
brücken beschikt over ex-Euro
pees kampioen Stellan Bengtsson
en TTC Esslingen komt ult met
Dragutin Surbek, vorig jaar win
naar van de Nikon-Trophy.
De veertien ploegen die zich
voor de achtste finale hebben ge
plaatst zijn: Ruwa Essen Dellwig
(Dld), TTC Geibrot Trier (Dld),
BOO Kfum Stockholm (Zwe), Kic
kers Stuttgart (Did), Vgasmus St.
Maur (Fra), Nikon/Valkenswaard
(Ned), ‘t Hooge Huys Alkmaar
(Ned), TTC Raiffaissen Kuchi
(Oos), FC Saarbrucken (Did), TTC
Zugbrücke Grenzau (Did), Olym
pia Ljubljana (Yoeg), TTC Esslin
gen (DId), Vasutas Boedapest
(Hong), ES Levallois (Fra).
De loting voor de derde ronde
vindt zaterdag plaats in bet Duitse
Pirmasens.

VRIJDAG 29 OKTOBER 1982

-

-

‘—-3
—

--3
-3
3
-3
3
3
-3
-3
--3
--3
-3
3
3
3

4
-4
-A

3
-3

Nikon zonder
Bob Potion
naar Scylla
(Van onze sportredactie)

VALKENSWAARD
De eerste
helfI van het tafeltennlsseizoen
‘82-’83 is wat Nikon/Valkenswaard
betreft ‘verloren. De Brabantse
eredivisionist begint zaterdag met
vijf punten achterstand op koplo
per Dc Veluwe aan het karwei
Scylla, en moet het daarbij stellen
zonder eerste man Bob Potton die
nog herstellende is van gescheurde
enkelbanden.
-

LTafeltennis
Gootzen redt eer

1

Nikon fors
onderuit

Potton is momenteel onder be
handeling van fysiotherapeut Ton
van Schijndel in bet Sint Annazie
kenhuis in Geldrop en hervat de
(Door Hans Wagenaars)
training pas zondag. Tegen Scylla,
LEIDEN
de mm of meer verrassende num den één bal Nog voor er in Lei
geslagen was, wisten
mer twee op de ranglijst, spelen leiding
en spelers
-

van Nikon/Val
Gootzen, Van Gasteren en Win kenswaard
nubst, het trio dat vorige week in zou wordendat het uiterst moelIIjk
het Griekse Piraeus het plaatselij bolwerk vanom in het tafeltennjs
ke Olympiakos in anderhaif uur pakken. In Nederland punten Ic
de nleervoudsvorm
naar een kansloze 0-5 nederlaag werd niet
eens gesproken, één
speelde.
punt zou al mooi genoeg zIJn.
Inmiddels is bij Tempo Team de
Hoe goed de Valkenswaardse
ruzie bigelegd tussen Carel Deken
en het bestuur van de Amster
damse club. Het gevoig van het
vredesverdrag is, dat de veelvou
dige landskampioen in zeker vijf
competitiewedstrijden
uitkomt
met de jeugdspelers Eric NoOr (ge
komen van OTTC uit Oss) en Rn—
nald Beringen, waardoor routinier
Bert van der Helm en de lsraëlier
Dror Polak om beurten niet achter
de tafel zullen verschijnen. De
kans dat de Iijstaanvoerders De
Veluwe en Scylla tegen deze ploeg
pun ten zullen laten liggen. en daar
had Nikon op gehoopt. is daardoor
iterst gering.

DONDERDAG 4 NOVEMBER 1982.
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Nikon loot
Hongaren
(Van onze sportredactie)
Nikon
Valkenswaard komt In de derde
ronde van het toernooi om de
Europa Cup II tafeltennis ult te
gen het Hongaarse Vasutas Cegle
di. De wedstrijd wordt in Valkens
waard gespeeld in het weekeinde
van 26, 27 en 28 november.
VLKENSWAARD

Maandag 1 november 1982

—

De Hongaren bereikten de derde
ronde door een 5-2 zege op bet
Franse Sius Nancy. Vorig jaar
schakeide Vasutas het Alkmaarse
‘t Hooge Huys met 5-4 uit in de
tweede ronde. De Alkmaarders,
die in hetzelfde Europa-Cuptoer
nooi uitkomen als Nikon Valkeris
waard, staan voor een uitwed
strijd tegen bet Italiaanse El Dipi
do San Mare.

ploeg zijn kansen had ingeschat
was na afloop alleen op het wed-I
strijdformujjer af te lezen. Aan de’
tafel kwam eigenlijk alleen Thee
van Gasteren tekort. Zijn ploegge
noten Eric Winnubst en Han Goot
zen hadden winstkansen in diver
se partijen, maar verloren die
vaak met minimaal verschil. Han
Gootzen redde de eer door Sjoerd
Meyer in de vijfde partij te kiop

pen.

Trainer/coach Bert Schoofs had
thuis al wat zitten rekenen en was
tot de slotsom gekomen dat Scylla
de huLzenhoge favoriet was. ,,Ge
zien de samenstelling van beide
teams was Scylla gewoon een on
overkomelijk struikeiblok. Wij
zonder Bob en Scylla dat het zich
zelfs kan veroorloven Hans Lingen
op de bank te laten. Die wint er
drie als hij speelt. Trouwens, met
Bob erbij redden we het al niet.
Scylla is veer ons de lastigste to
genstander.”
Zorgde de afwezigheid van Bob
Potton in de wedstrijd tegen Dc
Veluwe voor een extra stimulans
bij het resterende trio, in Leiden
leek het crop dat alleen Eric Win
nubst zich extra had opgepept. In
de openingspartjj tegen Meyer
stond Winnubst in gewonnen posi
tie, maar op 19-19 in de derde
game bracht een ,,second” (een hal
die eerst een vinger en dan bet bat
raakt) hem uit zijn concentratje en
ging de partij met 21-19 naar
Meyer.
Patrick Swier had geen moeite
met Van Gasteren (21-14, 21-12) en
Han Gootzen leek na 21-10 winst
in de eerste game, af te gaan op
winst tegen Anne Vlieg. Dc Gro.
finger verspeelde een 19-10 veer
sprong, Gootzen kwam op 20-19,
maar serveerde toen zo simpel dat
Vlieg Iangszij kwam en met 23-21
won. Dc inspanning bleek in de
derde game te veel gevergd te
hebben: 21-17.
Swier had vervolgens de noclige
moeite met Eric Winnubst, maar
bracht de partij via 18-21, 21-16 en
21-18 in veiligheid, waarna Goot

1

HAN 000TZEN

eergered.

-.

zen de Valkenswaardse eer redde
door Sjoerd Meyer te kloppen: 1-4.
Van het duo Gootzen/Van Gaste
ron werd in bet dubbeispel veel

verwacht na de formidabele verto
ning tegen Dc Veluwe. Dat werd
een desillusie want Meyer en Vlieg
wandelden over hun tegenstanders
heen: 21-9, 21-11. Dc zevende, te
vens laatste partij, was voor Vlieg
slechts een formaliteit. Van Gaste
ron moest eraan geloven met 21-19
en 21-8.
Trainer/coach Bert Schoofs was
na afloop niet eens teleurgesteld,
maar vond de nederlaag wel ge
flatteerd: ,,Voor hetzelfde geld win
je drie partijen die flu met twee
punten verschil verloren gaan.
Felt is wel dat we zullen moeten
knokken om otis te handbaven.
Voor een dccl ligt dat aan bet her
stel van Bob; als dat lang duurt
zullen de anderen wat ruggegraat
moeten tonen.”

-

—

tO)l)

-

Nikon in de problemen

,—

I.

*

Het vaandelteam van tafeltennisvereniging
Nikon
pen zaterdag 30 oktober in de problemen. Met Valkenswaard zit sinds afgelo
nog 4 wedstrijden te spelen staat
het op de vijfde plaats met alleen Avanti
nog onder zich. Zaterdag leed Nikon
opnieuw een nederlaag. Ditmaal werd het
onderspit gedolven tegen het Leidse
Scylla.
In Leiden werd het Valkenswaardse trio
volledig
Gootzen een tegenpunt scoren, waardoor de ruimeweggespeeld en kon alleen Han
6-1 eindstand op het scorebord
verscheen.
Weliswaar was de 6-1 zege ietwat ge-

flatteerd, daar bijna alle partijen in drie
games gespeeld werden, maar het leed

toegangsb ewijs

geen twijfel dat Scylla de sterkere ploeg
was. Er zal in de resterende wedstrijden
nogwelheteenenanderrnoetengee..
ren wil Nikon uit de onderste reg-ionen
van de ranglijst wegkomen. Een eerste
aanzet kan daar zaterdag 6 oktober as,
mee gemaakt worden wanneer ‘t Hooge
Huys op bezoek komt in de Hutakker in
Valkenswaard. Om 15.00 uur zullen
beide ploegen de strijd aanbinden en
misschien zal de Nikon-sterspeler Bob
Potton dan zijn rentree maken na zijn
blessure,

Fl. 2.50

EREDIVISIE-TAFELTENNIS

Nikon-jeugd doet het goed

De jeugd-teams van tafeltennisvereni
ging Nikon Valkenswaard doen het

over het algemeen goed in deze cornpetitie. Het eerste team van de jongens
junioren, dat in de eerste kiasse uit
komt, draait in de top mee en staat na
een halve competitie op een 3e plaats
met 7 punten. Ret 4e team heeft nog
geen enkel punt verloren en staat dus
met de maximale score bovenaan. De
teams 7 (uitkomend in de 3e klasse
Asp.), (le klasse pup.) en 9 (2e kiasse
pup.) staan eveneens allemaal boven
aan en maken goede kampioenskansen.
Het eerste meisjesteam, dat uitkomt in
de le kiasse kadetten, deelt met 6 punten met drie teams de eerste plaats. Een
spannende aangelegenheid dus, waarbij
de tweede heift van de competitie uit zal
moeten wijzen wie de langste adem
heeft.

‘t Hooge Huys
met Rene Hyne en Nico v. Slobbe

VALKENSWAARD

zaterdag 6 nov. 1982 aanvang 15.00 uur
nikonhal —hutakker 2 —valkenswaard— 04902-42074
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(Van onze sportredactie)
VALKENSWiflD
De tafel
tenniscompetitje in de eredivisie
heeft voor Nikon! Valkenswaard
dit weekeinde een ,,dubbel” in pet
to. Zaterdag (aanvang 15.00 uur)
ontvangt het team van trainer!
coach Bert Schoofs het Alkmaarse
‘t Hooge Huys en zondag (aanvang
13.00 uur) beziet de Valkenswaard
se ploeg in hoeverre het in staat is
Iandskampioen De Veluwe bLj te
benen.
-

Winstkansen zijn voor het Val

kenswaardse trio echter gering,

niet alleen in het zondagse treffen
tegen De Veluwe, ook zaterdag op
eigen tafel tegen ‘t Hooge Huys,

want Bob Potton zal de Nikon
kleuren ook dit weekeinde niet
verdedigen. Fysiotherapeut Van
Schijndel raadde Potton af om za
terdag en zondag al te spelen.
,,Moet ik het nog zeif weten, na
tuurlijk, maar ik kan ook niet.
Draaien en afzetten lukt niet met
die linkervoet”, aldus de pechvogel
zeif.
De blessure houdt in, dat Val
kenswaard weer met Theo van
Gasteren, Han Gootzen en Eric
Winnubst achter de tafel ver
schijnt. Misschien dat twee van
hen tot scoren kunnen komen te
gen de Alkmaarse derde man Bert
van den Ham, maar tegen Nico
van Slobbe en René Hijne ligt
weinig positiefs in het verschiet.

Verbetering
Nagenoeg dezelfde perspectieven
zijn er voor het treffen van zondag
tegen De Veluwe. De Apeldoorners
verdedigen hun koppositie en zul—
len daar met de broers Henk, Ron
en Jaap van Spanje weinig moeite

mee hebben. De eerste wedstrjjd
in Valkenswaard ging enkele we-

ken geleden, mede door de toên

opgelopen blessure van Potton,
met 6—3 naar de ploeg van coach

Jan Vlieg.

Een dubbele nederlaag, en dat is

het meest voor de hand liggene,

betekent dat Valkenswaard zich
handhaaft
op
de
voorlaatste
plaats. Mocht in die rangschikking
geen verbetering komen, dãn
speelt Nikon op het einde van de
eerste competitieheift een promo

tie/degradatiewedstrijd tegen de
nummer twee van de eerste divi
sie. Het zou een unicum zijn voor
de tafeltennisbond als de eerste di
visionist daaruit als winnaar naar
voren zou komen.
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EREDIVISIE-TAFELTENNIS
in
AVANTI
met Bettine Vnesekoop
zaterdag 13 nov. 1982 aanvang 15.00 uur
nikonhal —hutakker 2 —valkenswaard— 04902-42074
VALK ENS WA A RD
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THUIS TEGEN AVANTI
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Nikon compleet
tegen Avanti

V
V
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Tafeltennis

Nikon raakt
ver achterop

1

(Van ónze sportrecàtë)
VALKENSWAARD
Bet is
maar goed dat ze er NJ Avanti In
Hazerswoude met de pet naar
goolen en de ene keer met ecu
tweede, de andere keer met derde
keus teams aehter de tafel ver
schiJnen. Na dit weekeinde heeft
Nlkon/Valkenswaard afleen de
club van Bettine Vriesekoop nog
achter zich, en het is maar de
vraag of dat na het volgende
weekeinde (met Nikon-Avanti op
het programma) nog zo is.
Dc Valkenswaardse ploeg leed
dit weekeinde en dubbele neder
laag. Zaterdag, met Bob Potton,
tegen ‘t Hooge Huys (2-6) en giste
reri in Apeldoorn tegen titelverde
diger Dc Veluwe (6-3). Potton pro
beerde het zaterdag tegen ‘t Hooge
Huys, verloor in zijn eerste partij
van Bert van de Ham, kiopte Nico
van Slobbe in zi)n tweede, en blies
boerend en kiagend over maagpijn
de aftocht na een nederlaag in de
wedstrijd tegen René Hijne. Het
tweede
Valkenswaardse
punt
werd gescoord door Han Gootzen,
die international Hijne opzij zette.
Gisteren in Apeldoorn nam Theo
van Gasteren de honeurs waar
voor Potton. NikonlValkenswaard
begon voortvarend met winst van
Gootzen op Jaap van Spanje, maar
Van gasteren was vervolgens
kansloos tegen Henk en Eric Win
nubst verraste met winst op Ron
van Spanje (1-2). In de vierde par
tij kreeg Gootzen vijf matchpoints
om Henk van Spanje onder de
duim te houden, maar twee rand
ballen (op 25-25 en 26-25) redden
de Nederlandse kampioen.
Wlnnubst had tegen Jaap van
Spanje winstkansen maar capitu
leerde met 21-18 in de derde game
en Theo van Gasteren boog met
22-20 het hoofd tegen Ron. Win
nubst en Gootzen wonnen nog wel
het dubbeispel van Ron en Henk
van Spanje (4-3), maar verder liet
de landskampioen het niet komen.
Henk van Spanje kiopte Winnubst
(21-18 in de derde) en Gootzen was
in twee games kansloos tegen Ron.
—
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Tafeltennis

(Van on.ze sportredactie)
VALKENSWAARD
Ret ver
loop van de competitie hi de
erekiasse tafeltennis is spannend.
ledereen had het verwacht, het is
ultgekomen ook. Bet enige dat niet
was voorzien en daarom verras
send mag heten, Is de stri.jd tegen
degradatie van Nikon! Valkens
waard, vorig jaar nog tweede in
het landskampioenschap.
De voorlaatste plaats waarop
het Valkenswaardse gezelschap
zich nu staat te schamen is echter
geen reden tot overgrote paniek.
Nikon/Valkenswaard weet zich in
de rug gesteund door Avanti uit
Hazerswoude dat niet de indruk
maakt erg te zitten met de op til
zijnde degradatie. De Hazers
woudse club van trainer/coach
Gerard Bakker heeft twee punten
achterstand op het kwartet van
Bert Schoofs.
—

Rentree
Het ziet ernaar uit, dat die si
tuatie zich zaterdag alleen maar
kan wijzigen ten gunste van het
Valkenswaardse team. De recht
streekse confrontatie tussen de
nummer Iaatst en voorlaatst van
de ranglijst (zaterdag, aanvang
15.00 uur) wordt voor Bob Potton
de rentree als fitte speler. Vorige
week tegen ‘t Hooge Huys testte de
Brit zijn enkelbanden, maar dat
was geen onverdeeld succes.
Nikon dus weer compleet en te
genstander Avanti waarschijnlijk
weer in een fantasie-opstelling.
Het is vrijwel zeker dat coach
Bakker naar Valkenswaard kornt
met Europees kampioene Bettine
Vriesekoop en Robert de Groot,
het duo dat binnenkort op trai
ningsstage gaat in Korea, maar
het blijft raden naar de derde
man. Als .Avanti de competitie als
een serieuze zaak beschouwt, is
het niet ondenkbaar dat Ronald
Rijsdorp weer uit de kast wordt

gehaald. Het is echter waarschijn
lijker dat Avanti wordt aangevuld
met een speler uit team 2, 3 of
zelfs 4.

Wintercircuit
Zondag vindt in Veenendaal de
hoofdronde plaats van het Wintercircuit. Nikon! Valkenswaard is
daarin vertegenwoordigd met drie
spelers: titelverdediger Bob Potton, Han Gootzen en Eric Win
nubst. Na de ronde in Veenendaal
blijven tien spelers over die op 11
en 12 december in de nieuwe Val
kenswaardse sporthal ,,De Belleman” strijden om het kampioen
schap.

j

Tafeltennis

Drie spelers in
finale Wintercircuit
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Nikon wendt
gevaar af
(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
Nik
Valkenswaard heeft rechtstr on!
degradatle zaterdag weten eekse
wenden. Op eigen tafel gaf af te
Bob
Potton te kennen weer btjn
a voiledig hersteld te ziJn en Avanti
be
vestlgde de desinteresse ove
r
til zijnde degradatle nog een de op
de 12-jarige Gerard Bakker s door
van de geschorste damescoac, zoon
te stellen als derde speler: 6-2.h, op
Toch niet allemaal koek en
Veenendaal, zijn Nikon/Valken
het Valkenswaardse team, ei bij
s
wan
Han Gootzen beleefde in de vijf t waard en Scylla (Leiden) als de
de
mee
st
suc
ces
volle clubs ult de bus
parti) tegen Bettine Vriese
koop
gekomen.
Beide
vereniglngen
zijn zoveelste mentaliteitscri
plaatsen zich met drie spelers voo
Hij verloor de eerste game met sis.
de finale van het Wintercircuit r
22, was daarover zo teleurgeste20die
ld
op
11 en 12 december plaatsvindt
dat de tweede met 9-21 naa
r
de
in
-de
nieuwe sporthal ,,De BelleEuropese kampioene ging.
man” in Valkeriswaard.
Han Gootzen klasseerde zich
Opwarmer
als
vijfde in een poule met verder
Re
In de openingspartij had Go
né
Hijne, Ber
zen wel Robert de Groot gek ot Sjoerd Mcijer t van der Helm,
, Anne Vlieg,
t
en Potton had in Gerardje Bakiop
van Spanje, Fred van der ZeeRon
ker
uw,
een leuke opwarmer (2-0).
en Anne Reitsm
Winnubst kwam sterk voor de Eric Van der Helm, a. Gootzen klopte
tegen Vriesekoop, maar mo dag in tien jaar niet die voor het eerst
tot de finale door
de
Hazerswoudse toch met 21-est
17 en drong, Reitsma, Van der Zeeuw en
21-19 voor laten gaan. Potton
Meijer.
vervolgens geen kind aan had
De
Groot (3-1) en Vriesekoop troe
fde
Gootzen at: 3-2 bij de pauze.
Schaterend
Na de hervatting tilde Winnub
Bob Potton was de sterkste
st
Nikon naar 4-2 door wlnst op
de andere poule, en dat verbaavan
ker en leverde daarna een aanBak
hem erg: ,,Op êén been eers sde
te”,
in het gewonneri dubbeispel: deel
was
de schaterende reactie van de
In de slotpartij ging Potton in5-2.
Brit die over anderhalve wee
k pas
eerste game onderuit tegen Vr de volledi
ie
g hersteld denkt te zijn
sekoop, won de tweede met
zijn gescheurde enkelbande van
2114
en maakte in de beslissende der
een poule met verder Nic n. In
de
o van
game een 14-9 achterstand
Slobbe, Henk van Spanje, Pat
goed
om met 21-16 game, set en mat
Swier, Hans Lingen, Fjodor rick
ch
op te eisen.
maker, Jan Vlieg en Eric Rade
nubst, moest liij alleen een Win
Succesvol
spelende Van Slobbe laten kien
voor
gaa
n.
In de hoofdronde van het Wi
n
Zijn
team
genoot Eric Win
tercircuit, gisteren gespeeld
in
kwam met de hakken over denubst
sloot
—

I
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Bob Potton (rechts) in acti
e te
gen Robert de Groot.
in de finale door knappe winst
Van Slobbe, Rademaker en op
Jan
Vlieg. In de laatste partlj tege
n
Vlieg, coach van landskampioen
De Veluwe, was de vijfde plaa
de in.zet. Winnubst trok met 22- ts
20
in de derde game aan het langste
eind en nam daarmee revanc
he
voor de eliminatie van Theo van
Gasteren die in de tweede ron
de
de dupe werd van matswerk tus
sen Jan Vlieg en zi)n pupil Ron
van Spanje.
Voor de finale van het Win
circuit plaatsten zich: titelve terger Bob Potton, Han Gootzenrdedi
, Eric
Winnubst (allen Nikon),
Pat
Swier, Hans Lingen en Ann rick
(alien Scylla), Nico van e Vlieg
René Hijne (beiden ‘t Hoo Slobbe,
Ron en Henk van Spanjege Huys),
(beiden
Dc Veluwe).

VALKENSWAARDS WEEKBLAD

Tafeltennis
voor scholieren
Op maandag 27 december 1982 or
ganiseert TTV Nikon een tafelten
nistoernooi voor de sehoolgaa
jeugd in de Nikonhal aan de Hunde
tak
ker nr. 2.
Alleen diegenen, die niet in competi
tieverband uitkomen voor
N.T.T.B. of T.L.E., mogen aan de
dit
toernooi
meedoen.
Er
wor
gespeeld in 4 leeftijdsgroepen dt
welpen (geboren na 30-6-71); pupni.
illen (geboren tusssen 1-7-69
30-6-’71); aspiranten (geboren tuss en
en
1-7-’67 en 30-6-’69); junioren
bo
ren tussen 1-7-’65 en 30-6-’67)(ge
schrijven kan tot woensdag 15. In
de
cember bij W. E. Hanjoel, Feliciadal
13, 5551 BX Valkenswaard, tel.
12754.

Bert van der Helm
...tegenpunt...
a

LI daa’
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Degradatie Avanti een teit

Van onze tafeltennismedewerker
LEIDEN, maandag
Heel moeizaam heeft Scylla haar leider
schap in de erekiasse tafeltennls geprolon
geerd. Zeven weken liep de Leithe equipe
op de tenen en boekte onverwachts
resultaten. Zaterdag bij Tempo Teamgoede
de mentale accu leeg en ontsnapte Scyilawas
al
leen aan puntverlies, omdat de Amsterdammets evenals tegen De Veluwe de Israêliet
Polak vervingen door jeugdspeler Noor.
Deze zestienjarige jeugdinternational spee
de overigens prima. B1j 5-3 bracht de jets tel
zware Brabander onverwacht de spnnnl
ng
terug door de routinier Hans Lingen in
de
verlenging te kioppen.

Remise gemist
Tempo Team zniste de remise, omdat
demakers tegen Anne Vlieg in de slotparBa
tij
alle overleg miste: 4-6. Tot 5-3 had Bert van
der Helm op overtuigende wijze de hoofd
stedelijke tegenpunten voor zLjn rekening
genomen. Was het voor Scylla ploeteren,
concurrent De Veluwe herstelde zich bij
Het Hooge Huys voortreffelijk. Coach Jan
Vlieg zette kopman Henk van Spanje direct
op René Hi.jne en creêerde daarmee voor
zijn team een snelle voorsprong.
De Nederlands kampioen bleak met am
geslagen door zijn nederlaag in en tegen
Oostenrljk afgelopen woensdag en kopte
Van Slobbe en Van Ham eveneens. Omdat
deze laatste ook door Jaap en Ron van Span
Je zljn zwakte uitgemeten kreeg, was verlies
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voor Het Hooge Huys
onafwendbaar.
nederlaag was deflnitief toen HljneDc 3-6
Slobbe in het dubbel I 7-1 voorsprong Van
liet
glippen.

Herfsttitel
Nikon maakte de’ degradatie van
definitief: 6-2. Bettine Vriesekoop Avanti
prima met zeges op Wimiubst en speelde
Gootzen,
maar zag haar jeugdige teamgenoten
De
Groot en Gerard Bakker Jr. kanslo
zen. De vrouwen van Torenstad os verlie
den zich praktlsch van de herfsttverzeker
door
runner-up Avanti op 5-5 te houdenitel
. Straal
man en Jansina stelden met afleen
de puntloze Olsthoorn teleur en winst op
blij zIJn dat Miriam Kloppenburg mochten
ongesla
gen bleef.
Scy-Ua stelde zich veilig door Tempo
met 24 te verslaan. Marian Kanteb Team
Marlan van der Vliet verloren vaneen en
van Weelderen. Koningslust speeld Son.ja
e met
Eoonhorst 6-1.
Zondag plaatsten zich in Veenendaal
voor
de finale van bet wlntercircuit,
dat 11 en 12
december in Valkenswaard wordt
de volgende dames en heren: 1. Vangespeeld,
2. Vrlesekoop; 3. Van Weelderen; Gennip;.
veen; 5. Wagemakers; 6. Bakker; 4. Maarse
7. Van Rijs
wijck; 8. Kloppenburg; 9. Williams;
10. Blan
ckaer
Heren: 1. Hljne; 2. Gootzen; 3. Meyer
; 4.
VIleg; 5. Van Spanje; 6. H. van Spanje
;
7.
Potton; 8. Van Slobbe; 9. Swier; 10.
Win
nubat.

1cEMPENER KOERIER

Nikon veert weer op
V

Het eerste team van Nikon met de 80% herstelde Bob
Potton weer in de gelede
ren, heeft afgelopen zaterdag de beslissende wedstr
ijd
met Avanti uit Hazerswoude in een 6-2 overwinaing voor direkte degradatie
V
laatste wedstrijd tegen Tempo team in Amsterdam nit afgesloten en zal flu in de
gaan maken wie de promo
V
tie/degradatie wedstrijd met de nr. 2 nit de eerste divisie
mag gaan spelen.
V
In een goed bezette Nikonhal begon gewonnen hadden, waarmee promotie
zaterdag Han Gootzen tegen de eeuwi naar de 3e divisie een feit werd. Theo
V
ge belofte Robbert de Groot met een Kole met 3 overwinningen was de grote
regelmatige overwinning, waarna Bob man, de overige punten kwamen
op
Potton, Gerardje Bakker tafeltennisles naam van de betrouwbare J
V
0 Hand
gaf 2-0) Eric Winnubst tegen Bettine graaf, 2 maal en het dubbel Theo
en Jo.
V
Vriesekoop was een geweldige happe Ad van Herel bleef zonder overwi
n
ning,
prima spel van beide kanten en fling.
V
een sidderende finale waarna Bettine
haar grotere ervaring uitbuitte 2-1. Na
de normale overwinning van Bob tegen Wmtercircuit
de Groot 3-1 speelde Han eengoede le
I
game maar na nipt verlies kwam hij er in In Veenendaal speelden
de beste spelers
de 2e game niet meer aan te pas 3-2, na (16) van Nederland in 2 achtka
mpen om
de pauze bracht Eric tegen Bakkerjr. en 10 plaatsen in de finale
van het win
Han en Eric in het dubbeispel de stand tercircuit, die op 11 en 12 decem
p5-2 en ging iedereen er even voor in de nieuwe Valkenswaardse ber a.s.
sporthal
“nitten, Bob tegen Bettine Vriesekoop, De Belleman wordt gespee
ld.
Bob
Potna een verlies in de le game kwam Bob ton, Han Gootzen en ook
Eric Meyer,
prima terug met winst in de 2e game en alien Scylia, Nico van Slobbe
en René
na een achterstand vai 14-9 in de 3e set Hijne (‘t Hooge Buys) en
Ron en Henk
won hij met 21-16 en het was 6-2.
van Spanje (de Veluwe). Bij de dames
komen Bettine Vriesekoop, José Bak
ker (Avanti), Stephieri van Gennip
(Scylla), Vivian Bianckaert, Marjan
Wagemakers, Joke van Maarseveen,
(alien Vice Versa), Sofija van Weelde
ren (Tempo Team), Miijam Kiop
penburg (Torenstad), Judith Williams
(A’dam 78) en van Rijswijknaar Val
kenswaard. Het beloofd een geweidige
happening te worden.
V
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Na deze overwinning kwam het reser
veteam met kampioensbloemen binnen
van Iduna uit Utrecht, waar zij met 6-4

[

Vasutas Cegledi vrzj onbekende
..

tegenstanderLvr26nbvem1982

Winsikansen voor Nikon
Tafeltennis

kije het Europese tafeltennisland
bij uitstek, beschikt nog over
knallers als de wereldranglijstspe
lers Tibor Kiampar, Istvan Jonyer
en de donkere krullebol Gergeley.

(Van onze sportredactie)

VALKENSWAARD
Wat
vorig jaar in Oostenrijk werd
verijdeld door Union Stocke
rau,
kan
Nikon/Va:Lkens
waard zondag in eigen huis
bereiken. Om 14.00 uur be
ginnen de Valkenswaardse
eredivisie-tafeltennissers aan
de achtste finales van de
strijd om de Europa Cup II,
de zgn. Messe-Cup, met het
Hongaarse Vasutas Cegledi
als tegenstander. Inzet van
de wedstrijd is een plaats in
de kwart-finale en die ging
vorig jaar, na 5-4 verlies te
gen Stockerau, net aan de
Valkenswaardse
neuzen
voorbij.
-

I

Het Valkenswaardse kamp heeft
een vrij optimistische kijk op de
kansen. Die zonnige bilk stoelt op
de informatie die spelers en trai
ner kregen van de Alkmaarse con
current ‘t Hooge Huys, die vorig
jaar op eigen tafel weliswaar met
5—4 van dezelfde Hongaren ver
loor, maar die bepaald niet onder
de indruk was van de Hongaarse
capaciteiten.

staatuit slechts zes personen, vier
spelers, een coach en een teamleider. Coach Karsai Serenc beschikt
over de spelers Bãnlaki Zsolt,
Harczi Zsolt, Peter Aladãr en Ne-

flet complete Valkenswaardse
team met v.l.n.r. Han Gootzen,
Eric Winnubst, Theo van GasteTen, Bob Potton en trainer/
coach Bert Schoofs.
meth Giorgy. Namen die in ver
band worden gebracht met de
Europese subtop. Niet met de ab
solute top, want Hongarije, met
Zweden, Polen en Tsjechosiowa

I
zondag 28 november 1982

14.00 uur

I NTERNATIONAAL
TOPTAFELTENNIS
TOEGANGSBEWIJS VOLWASSENEN

f 5,-

EUROPACUP

(Niko,
NIKON-HAL

a

I
I
I
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Van pas

Het Hongaarse gezelschap, dat
morgen op Schiphol arriveert, be-

ZAAL:

—.

In het treffen met ‘t Hooge
Huys, vorig jaar, bleef geen van de
zes spelers ongeslagen. Nico van
Siobbe won twee keer, René Hijne
en Bert van de Ham ieder êén
keer. Nikon! Valkenswaard be
schikt over een volledig fit kwar
tet. Pas viak voor de wedstrijd be
slist trainer/coach Bert Schoofs
welke drie spelers de strijd met
Vasutas zullen aanbinden.

Subtop

I

1

VASUTAS CEQLEDI

HUTAKKER 2

VALKENSWAARD

Ook Bob Potton is van de partij.
De gevoelige enkel van de Brit,
gisteren jarig, werd woensdag
avond ingezwachteld om risico’s te
vermijden. De meest voor de hand
liggende opsteliing van Nikon!
Valkenswaard luidt: Bob Potton,
Han Gootzen en de laatste tijd
goed op dreef zijnde Eric Win el
nubst. Dat trio kan een stevige
krachtmeting
goed
gebruiken,
want woensdag 1 december staat
het over degradatie beslissende
duel tegen Tempo Team op het
programma en op 11 en 12 decem
ber vindt in Valkenswaard de fi
nale plaats van het Wintercircuit,
waarvoor alle drie de spelers zich
wisten te plaatsen.
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Nikon in kwartfinale

0

opgepoets I
(Door Hans Wagenaars)
VALKENSWAARD
Voo

het Nederlandse tafelten r het eerst in de geschiedenis van
nis hebben twee ploege
plaatst voor de kwartfinale
n
van de strijd om de Eur zich ge
-H, de Jaarbeurs Stedenbek
er of Messe—Cup. Zaterd opa Cup
het Alkmaarse ‘t Hooge
ag kiopte
Huy
pidio met 5-2 en gisteren s zijn Italiaanse tegenstander El
wat sterkere tegenstande had Nikon/Valkenswaard een heel
di, maar desondanks kwar aan het Hongaarse Vasutas Cegle
m toch dezelfde 5-2 sco
ken.
re in de boe
—

Nikon/Valkenswaard, dat
Nederlandse competitie een in de
slechte
indruk maakt, blijkt op
Eur
niveau heel wat beter uit opees
ten te kunnen. Gedeeltelijde voe
de oorzaak daarvan gezo k meet
den bij bepaald met ong cht wor
tingen, anderzijds is hetunstige lo—
onbeken
de achter vrijwel elke tege
der een drijfveer voor het nstan
terde kwartet van trainer geteis
/coach
Bert Schoofs.
V
V
V
V

Grenzen verlegd
Vooral de naam van Han
Goot
zen wordt nogal eens gen
oemd als
het gaat over de slechte pre
staties.
Gisteren
had
Nikon!
waard echter veel aan de Valkens
ger te danken. Bob Pot Limbur
met drie vlekkeloze oveton was
rwrnnin
gen weer de beste speler,
Gootzen deed met twee win maar
tijen ook een flinke dui stpar
t in
zakje. Een verkiaring voo het
plotselinge opleving gaf r die
Bert
Schoofs na afloop: ,,In
Ned
erla
nd
kennen ze Han en zijn
punten. Bovendien speelt zwakke
steeds met zijn plaats in hij hier
derlandse team in het ach het Ne
terhoofd.
Hij speelt onder zware dru
k en op
trainingen werken we aan
zijn
mentaliteit. Zijn grenzen
worden
verlegd.”
De Brabanders hadden
matig bezette hal alle gele in een
genheid
om het dof geworden imago
op te
poetsen. De Hongaarse tege
nsta
n
der bleek over nog minder
teit te beschikken dan de kwali
ult Alkmaar wilden doen verhalen
Het leek er veel op, dat geloven.
Vasutas
Cegledi zich al bijvoorbaa
neergelegd blj een nederla t had
vechtlust, zoals we die in ag. De
Neder
land toch van velen kennen
, was
bij de Hongaren ver te zoeken.

plaats, want de twee hoog
ste tre—
den worden al sinds mensenh
eug—
nis ingenomen door
Spa
rtak
Boedapest (met Jonyer en Kia us
m
par) en Vasutas Boedap
est (met
o.a. Gergely). Vechten hee
ft geen
zin; Spartakus en Vasutas stri
jden
onderling om het kampio
de derde plaats is onaenschap,
voor Cegledi en de rest vecangetast
ht tegen
degradatie.
Nikon-coach Bert Schoofs
de echter niet alleeri de Hon veer
gaarse
competitie op als reden
voor het
(ogenschijnhijk) geringe ver
zet van
de Hongaren. ,,Die ongeint
eres
seerdheid is Hongaren
Klamar, Jonyer en Gergelyeigen.
len niét anders. Dat is hun spe
stijl, hun landsaard, en daa speel
je je met in vergissen. Hetr meet
leen rottig spelen, want vee is al
zelfde geld sta je veer joker.”r het

Ouderwets
Nikon liet zich echter met
van
de kook brengen door de uiterlijk
onbewogenheid van het Hongaa e
trio. Han Gootzen opende met rse
sterke wedstrijd tegen de 28- een
Gyorgy Nehmeth, nummer 17jarige
van
Hongarije, volgde de raadgeving
van zijn coach trouw op en zorgen
de
veer 1-0 via de gamestanden
21-19, 21-14. Bob Potton, 17-21,
ouderwets op dreef ondank weer
s wat
last van aambeien, zorgde vee
door de 32-i arige Hongaarse r 2-0
tor Aladar Peter met 21-18 ennes
20 opzij te schuiven, waarna 22Eric
Winnubst veer de eerste dissona
zorgde door in zijn partij tege nt
Hongaarse nummer 11, Zsolt n de
laki, een 18-13 voorsprong Ban
in
derde game te verspelen: 24-22, de
1821, 18-21.
In de vierde partij stelde
Potion opnieuw zijn kandid Bob
veer het Nederlands team. atuur
december mag de Brit uitkOp 12
omen
veer Oranje, en het zou de Ned
er
landse tafeltenniswereld in
hoge
mate bevreemden als bondscoa
Milan Stencel hem op 15 decembch
niet opstelt tegen Noorwegen. Poter
ton waande zich tegen Nem even terug in Griekenlan eth
d en
kiopte de vertwijfelde Hon
met 21-7 en 21-14. Teen Han gaar
Goo
zen de tussenstand met 4-1 bra t
cht
deer de op papier sterkste
gaar, de 28-jarige Banlaki, inHon
games (21-18, 19-21, 21-16) teru drie
wijzen, kon er eigenhijk al g te
niets
meer fout gaan.

Voortreffelijk
Ook de tweede partij van
Winnubst, tegen Peter, mocht Eric
gestraft verloren gaan (13-21, on
1521), want Potton was weer zo dee
r
het doile heen, speelde wee
voortreffelijk dat hij het zich r zo
kon
permitteren de draak te stek
met Banlaki. De Hongaar mô en
est
wel lachen om de comische acts
van de Brit, maar verdwe
spoorsiags naar de kleedka en
toen Nikon via 21-11 en 21-1 mer
laatste acht had bereikt en het6 de
bliek uitbarstte in een ovationpu
eel
applaus.
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Voorspelbaar
Een verkiaring daarvo
gezocht in de voorspelbareor werd
het team van coach Ferenc rol die
speelt in de Hongaarse comKarsai
Al jaren achtereen meet petitie.
zich tevreden stellen met deCegledi
derde
V

V
V
V

V

Bob Potton (rechts) in actie tijd
ens zijn partij tegen de Hongaar
gy Nehmetk.
Györ
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Tafeltennis
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Vechten tegen degradatie
in duel met Tempo Team

Nikon weer
voor biUere
werkelij kheid
(Van onze sportredactie)
EINDHOVEN
Na het tot dus
verre zeer geslaagde Europa Cup
avontuur, staat Nikon/Valkens
waard vanavond weer voor de bit
tere werkelljkheden van de Ne
derlandse competitle van de eedi
visle tafeltennis. Om 19.30 uur
komt de equlpe van trainer/coach
Bert Schoofs in Amsterdam achter
de tafel tegen Tempo Team.
—

De winnaar van het duel stelt
het eredivisieschap veilig, de ver
liezer moet een promotie/degrada
tiewedstrijd spelen tegen de num
mer twee van de eerste divisie.

*
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Nikon blijft
in eredivisie

Raden
Nikon! Valkenswaard komt uit
met Bob Potton, Han Gootzen en
Eric Winnubst. Theo van Gasteren
blijft zeker op de bank, want die
liep tijdens de Zuidnederlandse
bekerfinale een blessure op aan de
schouder. Naar de samenstelling
van de Amsterdammers kan men
slechts raden. Trainer/coach Carel
Deken trok onlangs aan de bel bij
het bestuur, uitte zijn ongenoegen
over o.m. het aantrekken van de
Israëlier Dror Polak en dreigde
met het xeerleggen van zijn func
tie als het bestuur van zi)n club de
geplande verjongrng met wilde
voortzetten.
Het bestuur van de meervoudige
Nederlandse kampioen bezweek
voor Dekens eisen en Tempo Team
verschijnt daarom bijna wekelijks
in een andere opstelling. De club
heeft de keuze uit Bert van der
Helm, Dror Polak en de jongelin
gen Eric Noor, voorheen van
OTTC uit Oss, en Fjodor Radema
kers.

(Van een onzer versiaggevers)
DEN BOSCH
Zonder
noemenswaardige inspannin
gen te hebben verricht, heeft
Nikon/Valkenswaard
zich
zaterdag gehandhaafd in de
eredivisie tafeltennis. In het
meuwe
tafeltenniscentrum
van Den Bosch was het trio
van
trainer/coach
Bert
Schoofs binnen twee uur
klaar met Odion uit Gaande
ren: 6-0.
-

De Valkenswaardse ploeg liep
door de beslissingswedstrijd tegen
Odion een uiterst aantrekkelijk
duel in West-Duitsland mis. De
clubleiding had kaarten bemach
tigd voor het toptreffen tussen de
nummers êén en twee van de
Duitse competitie dat zou worden
bijgewoond door 4500 toeschou
wers. Het 5-5 gelijkspel tegen
Tempo Team beroofde de Braban
ders van dat verzetje, het eerste
vrije weekeinde in twee jaar.
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Nikon moet
nog een keer
aantreden
(Van onze sportredactie)
AMSTERDAM
Nikon? Val
kenswaard moet con promotie/de
gradatiewedstr[jd spelen tegen de
nummer twee van de eerste dlvi
sie, Odion ult Gaanderen. Dit is
het gevoig van de 5—5 elndstand,
die het tafeltennjstrio van tralner/
coach Bert Schoofs woensdag
avond Iaat behaalde, tijdens deIn
haalwedstrijd tegen Tempo Team
in Amsterdam.
In het beslissende treffen met de
hoofdstedelingen ble€f Bob Potton
in drie partijen ongeslagen. Hij
rekende in twee games af met de
Israëlier Dror Polak en met Fjo
dor Rademaker, maar had wel
drie games nodig tegen Bert van
der Helm. Ook Han Gootzen
kwam uitstekend voor de dag door
winst op Van der Helm en Rade
maker.
Eric Winnubst had in de negen
de partij tegen Rademaker alle
kans om Nikon over de streep te
trekken, maar verloor in drie ga
mes, waardoor de partij van Han
Gootzen tegen Dror Polak de be
slissing moest brengen. Gootzen
verloor na bijna vijf uur wedstrijd
en dwong Nikon daarmee tot het
spelen van een beslissingswed
strijd die zaterdag in Den Bosch
plaatsvindt.
-

-

Tempo Team en NikonIValkens
waard staan beide met zes punten
mt negen wedstrijden op de voor
laatste plaats.

Eén game

Tafeltennis
:
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NIKON BLIJFT
IN EREKIASSE
Van onze tafeltenrnsmedewerker
LEIDEN, maandag
Nikon heeft haar verbhjf in de erekiase tafeltennis
moeiteloos verlengd door eerste divisionist Odion met
con 6-0 verlies naar de Achterhoek terug te sturen. De
ploeg tnt Va]kenswaard start de-ompetitie als kam
pioenskandidaat, maar raakte onder andere door een
blessure van haar sterkste speler Bob Potton in de pro
blemen.
Toch had men de blama
ge van het spelen van dit
extra-degradatieduel kun
nen ontlopen wanneer af
gelopen woensdag Tempo
Team verslagen was. Dc
Amsterdammers waren al
zeker van hun plaats,
maar hadden nog een ap
peltie met Nikon te schil
len, sinds de affaire-Win
nubst, die zoals bekend
deze zomer verhuisde van
Amsterdam naar Valkens
waard. Men liet speciaal
de Israëliet Polak over
vilegen om te remiseren

met Nikon. Desastreuze
gevolgen had dit zaterdag
uiteindelijk niet voor dé
coach Bert Schoofs. Op..
nieuw bleek het verschil
in sterkte tussen de bo
venste zes teams van Ne
derland en de eerste divi.
sie ongezond groot.

Dames
Bij de dames een gelijk
beeld, al moest Koning-.
slust opponent Amster
dam, in de persoon van
Judy Williams twee tegen
punten toestaan: 6-2.

De wedstrijd begon bijna een
half uur later omdat Odion, in de
veronderstelling dat de wedstrijd
plaats zou vinden in het oude
speellokaal van Never Despair,
een kwartier te laat arriveerde in
het fonkelnieuwe onderkomen van
de onpartijdige gastheer. De partij
sloot daarom niet af om 17.00 uur,
maar een klein half uur later om
dat Han Gootzen, Bob Potton en
Eric Winnubst zich slechts éèn
game Ueten ontfutselen.
Eric Wirinubst, sinds het Europa
Cup-treffen in Athene acht kilo
lichter, stond Kruiselbrink de
winst van éèn game toe. Theo van
Gasteren bleef weer op de bank en
maakt in de tweede heift van de
competitie deel uit van het tweede
team van Nikon.

Europa Cup-loting
Woensdag vindt de loting plaats
voor de kwartfinale van de strijd
om de Europa Cup II. Naast Ni
konlValkenswaard en ‘t Hooge
Huys (Alkmaar) plaatsten zich
hiervoor: Esslingen (W-Dld), Zug
brücke Grenzau (W-Dld), Vasutas
Boedapest (Hong), Olympia Liubi—
jana (Joeg), Raifaissen Kuchi
(Oos). en Boo Kfum Stockholm
(Zwe).
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I
Nikon voor
EC-duel naar
Oostenrij k

(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
Dc En
geisman Bob Potton debuteert vol
gende week wonesdag In de natlo
nale tafeltennisploeg tljdens de In
terland In Den Briel tegen Noor
wegen, die meetelt voor de Euro
pese landencompetitie. De speler
van Nikon Valkenswaard is daar
toe gerechtigd, omdat liii sinds
twee jaar In Nederland woont.
Met Potton is ook Bettine Vrie
sekoop aangewezen voor het duel
in Den Briel. De Europees kam
pioene speelt daarmee voor het
eerst dit seizoen met de nationale
—

(Van onze sportredactie)

VALKENSWAARD

—

Nikon zal

voor de kwartfinales van het EC
toernooi tafeltennis ultkomen te
gen TTC Raiffelsen uit het Oos
tenrljlcse Kuchi, een plaatsje in de

omgevlng van Salzburg.

Het Oostenrijkse team staat mo
menteel vierde in de competitie,
twee plaatsen lager dan Stockerau
dat vorig jaar Nikon tilt de Euro
pese strijd wipte. Raiffeisen telt
twee internationals de 30-jarige
Gottfried Bar en de 23-jarige
Günter Strauss. De 31-jarige Pool
Andrezy Baranowski completeert
het team. Raiffeisen schakelde in
de achtste finale Geib Rot tilt
Trier met 5—0 uit.

BOB POTION

in Nederlands team..

ploeg in de landencompetitie. Na
de tienkampen van komend week
einde in Dommelen, wordt de
tweede man voor de enkelspelen
aangewezen. Kandidaat daarvoor
zijn Henk van Spanje en Rene
Hijne. Anne Vlieg is reserve. Potton en Vriesekoop zullen hoogst
waarschijnlijk het paar voor het
gemengd dubbel vormen.
Potton en Vriesekoop voeren ook

Debuut Potton
in nationaal
tafeltennisteam
de Nederlandse groep aan blj de
strijd om de open Franse kam
ploensehappen, van 17 tot 19 de
cernber in Straatsburg. Vriesekoop
is daar voor het enkelspel als
tweede geplaatst, achter de Chine
se Qi Baoxiang. De andere Neder
landse deelnemers in Straatsburg
zijn: Stefine van Gennip, Ellen
Bakker, Henk en Jaap van Spanje.

—I
—

Voor de kwartfinales van de
strijd om de Europa Cup U, heeft
tafeltennisverenigrng 1111 Alk
maar het Joegoslavisehe Ljublja
na als tegenstander geloot. De be
kerwedstrid wordt in Alkmaar
gespeeld. Twee jaar geleden won ‘t
Hooge Huys van Ljubljana in een
Europees treffen.

I

—I

Zoncjag 12 december

Bop Potton
van Nikon
Valkenswaard
in
Nederlands Team

I

I
I

Bob Potton de loptafeltennis
ser van Nikon Valkenswaard
zal volgende week woensdag
15 december in Den Briel zijn
eerste interland spelen voor
Nederland. Hoewel Bob Potton een Engeisman is, kan hij
omdat hij twee jaar lang in
het Nederlandse team inne
men: Hij was eerder at 60x in
ternationaJ voor Engeland.
Vandaag speelt Bob Potton in
de sporthal Dc Belleman in
Dommelenom de NTTB Cup.
Deze topwedstrijden worden
vanavond ook op de t.v. tij
dens Studio Sport uitgezon
den.

Schade
Eindelijk! Bob Potton moest
twee jaar wachten voor Mj voor
het Nederlandse tafeltennisteam
mocht uitkomen. Woensdag was
het zover. Bondscoach Milan
Stencel bracht hem persooniljk
op de hoogte van zijn selectie en
voegde er meteen aan toe, dat hij
de volghde dag, donderdag, in
Utrecht werd verwacht voor het
passen van ping-pong-outfit in
de Nederlandse kleuren. Hoewel
de Brit er pas om 10.00 uur moest
zijn, was hij er een half uur eer
der. Maar omdat hij nog niet te
recht kon in de betreffende
sportzaak strekte Potton zich nog
even tilt In zijn onlangs nog Engels gekentekende Ford Escort.
Toen hij even over tien ontwaak
te tilt zijn dutje, sebrok Iiij zo dat
Mj de auto startte en in voIle
vaart....de verkeerde kant op
scheurde. Stond de bolide nog in
zijn achteruit. Schade: 1200 guiden, en in de Utrechtse sportzáak
waren ze met op de hoogte van
zijn komst. Was de NTTB vergeten door te geven. Geen oranje
shirt, geen trainingspak, niks.
Alleen schade en een eerste ken
nismaking...
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(Door Hans Wagenaars)

DOMMELEN’,- De Engeisman Bob Potton heeft zich giste
ren in Domne1en voor de tweedé achtereenvol
gende keer la
ten benoemen tot sterkste tafeltennisser van Nederland.
En
omdat de sterkste schouders ook maar de zwaarste lasten
moeten dragen, meende bondscoach Milan Stencel de weg vrij
te moeten maken voor de Brit die woerisdag in Briel vier
achter de tafel moet verschijneh Legen Noorwegen. Bij dekeer
da
mes werd Stephine van Gennipde nlet geheel onverwachte
opvolgster van Mirjam Kloppenburg die genoegen moest ne
men met een. tweede plaats.

LTafeltennjs

I

Potton en Tan Gennip werden
winnaar van eeri toernooj dat
sterk aan waarde 1ad verlorea De
strijd om de tafeltennisbeker bij
de heren, de N’UrB-Cup, deva
lueerde door de afwezigheid van
Nico van Slobbe. De ex-Internatic
nal meidde zich vrijdagavond af
omdat hij hinder ondervond van
een vaccln dat hij kreeg toege
diend, als voorzorgsmaatregel voor
een zakenreja naar AzIe. Na twee
winstpartljen op de eerste wed
strijddag staakte p0k Anne Vileg
de strijd wegns ziekte. Van Slobbe werd vervaxigen door Jan
VIleg,. voor zijn l?roer Anne was
vervanging niet toégestaan.

Ziek
Bij de dames twee afmeldlngen.
Marian Wageäkers was herstel
lende van eeñ neusoperatie en
Bettine Vriesekoop, die blj een
zege het record van Ursula Artz
had verbroken, meidde zich zater.
dagmorgen om 8.30 uur ziek blj
Nikon-voorzjtter Arie Keeman.
,,Het gmg allemaal heel vlug en
een Omschrijvlng van de ziekte
werd met gegeven.” De afmeldlng
van Vriesekoop, die woensdag op
Schiphol terugkeerde na een tral
ningsstage In Gdansk, zette nogal
wat kwaad bloed bij organisatie
en NTrB-offjcjals.
Wedstrijdlejder Ton Wifiems:
,,Al weken van tevoren was er blj
de sportcormsje op aangedron
gen om tot een afspraak te komen
met Vriesekoop. Vorig jaar was ze
afwezig omdat ze weigerde voor
rondes te spelen. Nu hoeft ze al
leen maar te komen voor de finale
en dan komt ze nog niet. Het is
een vooroordeel, maar ik geloof
met dat ze ziek is. 1k ben ziek van
haar.”

Bob Potton maakte dit weekein
de in de fonkeln.ieuwe sporthal De
Belleman in Dtsrnmelen geen on
feilbare indruk. Op de eerste wed
strljddag moesttilj zijn verrassend
sterk spelende clubgenoot Eric
Wlnnubst (7de) Vljf games toe
staan, het Leidse bljtertje Sjoerd
Meijer (6de) caituleerde ook pas
in de vljfde game, de zich mentaal
knap herstellende Han Gootzen
(3de) snoepte zijn Britse teamge
foot ook een game af en de tegen
vallende Ron van Spanje bracht
Potton zaterdags zijn enige neder
laag toe. Potton: ,,Niks lukte dit
weekemde. 1k kon met in mijn
spel komen en de concentratle was
er ook met.”

-

Dat gegeven kenmerkte nage
noeg de totale wedstrijdenreeks
van Potton. Op de eerste dag werd
alleen invaller Jan Vlieg viot van
de tafel gemept.. De tweede dag
begon hoopgevend voor Potton die
Patrick Swier In sneltreinvaart
naar de douches verwees. Onder
tussen was duidelijk geworden dat
nog drie anderen aanspraak zou
den kunnen maken op de toernooi
zege: Han Gootzen, Henk van
Spanje en René Hijne, de lijstaan
voerder na de eerste wedstrijddag.

Deuk
Potton, voiledig uit zijn huni en
zich slechts sporadisch waarma
kend als de ,,Grote Entertainer”,
maakte zich in zijn partlj tegen
natlonaal kamploen Henk van
Spanje zo kwaad over zljn eigen
spel dat hlj de wedstrljdtafel met
een welgernikte karatetrap In
deukte. Ik was woest. Ret liep he
lemaal niet en dan moet je je een
keer afreageren. Dan neem je risi
co’s, maar soms hoort dat erbij.”
De actie kostte Potton een repri
mande, maar het was tevens de
kentering In het tweegevecht tus
sen twee van de zenuwen bol
staande favorieten. Na de pauze
(2-1 voor Van Spanje) wandelde
Potton over zijn aartsrivaal heen
(21-14, 21-11) zodat alleen René
Hijne hem nog van de overwin
fling kon afhouden.

hY.

i

Zenuwsiopend, werd ook die
laatste partij. Potton was er zich
van bewust dat hij ver beneden
zijn normale niveau speelde en
hanteerde zijn slaghout te kramp
achtig. Na een 21-13 nederlaag in
de eerste game,” herstelde de Brit
zich moeizaam in de tweede (23-21)
om In de derde en vlerde game
korte metten te maken met de
Amsterdamse docent lichamelijke
opvoedlng: 21-8, 21-la Potton was
ultzlnnig van vreugde, trok met
een zijn shirt uit en wierp die in
het guI applaudiserende publiek.
,,Zo’n slecht weekeinde en toch de
titel. Deze is me veel meer waard
dan die van vorig jaar.”
Door de absentie van Vrlesekoop
gingen Stephine van Gennip en
Miriam Kloppenburg als favoriet
van start. Dat de finale ook daad
werkelijk tussen beide dames gmg
verbaasde niemand. Kloppenburg,
de winnares v1n vorig jaar, ver

Bob Potton in actie tijdens zijn
iaatste partij tegen René Hijne.

speelde echter te veel energie in de
eerste vier games en moest daar in
beslissende game de tol voor betalen: 21-9. De Limburg-coupe ging
daardoor voor het eerst van haar
leven naar Stephine van Gennip,
de 19-i arige studente fysiotherapie
van het Leidse Scylla.

0

NTTB-cuP
voor Potton

René Hijne
tweede man in
tafeltennisteam

In Dommelen heeft Bob
Potton zich de beste tajelten
niser getoond in de strijd om
de NUB-CUP.

(Van een
onzer versiaggevers)
DOMIWELEN
Tot veler
verrassing heeft bondscoach
Milan Stencel René HIjne
aangewezen als tweede man
—

voor de tafeltennisinterland
tegen Noorwegen die woens
dag In Briel wordt gespeeld
en waarln Bob Potton zIjn
debuut maakt in het Neder

vo

Ste phine van Gennip werd voor

to(
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de eerste keer in haar leven
v.ñnnares van de Limburg-Cou
pe.
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Tateltennisbekers voor
Van Gennip en Potton

Van onze tafeltennlsmede
werker
DOMMELEN, maaniag
Het tahijke publiek In de
Dommelse sporthal De Belleman is tijdens de tweedaagse
finale van het Wmtercircuit
tafeltennis bepoald niet In
slaap gedomxneld. In tegen
steUlng tot andere jaren was
bet In Brabant een sfeervolle
happening met prima tafel
tennis, veel sprnning en
twee uitstekende wlnuaars:
Bob Potton, speler van het
plaatselijke Nikon, schreef
voor d.c eerste keer de N1TB
Cup op zlJn naam, terwiji De
Lknburg Coupe terecht near
de Scyfla-speelster Stephine
van Gennip ging die ongesla
gen bleef.

Dat wordt dan eindeliik
een Oranje op zljn sterkst,
want ook Bettine VrlesekOOP
hoopt dan voldoende her
steld te z[jn van haar Poolse
trainingskamp. Dit weekein
de moest de Hazerswoudse
oververmoeid het bed hou
den, zodat KloppenbUrg en
Van Gennip bet rtjk alleen
badden. Beiden bleven tot d.c
laatste ronde ongeslagen.
Van Gennip zeus zouder ga
meverlies. Ook tegen Kiop
penburg leek de Scylla
speelster af te stevenen op
een 3-0 winst, maar de Zwol
se herstelde zich na 2-0 met
twee keer 21-1g. In de “Bel
le” sorteerde de spinvarla
ties van Van Gennip voldoen
de effect voor 21-9.

Tot ann de laatste ronde
was de Brit Potton nlet zeker
van zljn zeak. HlJ had wells
waar in de voorlaatste partij
In ecu goed duel zijn grootste
rivaal Henk van Spanje voor
al op backhand uitgespeeld,
maar René Hijue wachtte
ziog en de Utrechter was bij
ecu 3-0 winst eerste. Het
kwarn er niet van. Hijne pak
te de eerste game, bijna de
tweede, inaar kwam er daar
na niet meer aan te pas, 1-3.
Toen de speaker d.c elnd
stand opiepelde viel niet al
ken de lieveliug van het pu
bliek Potton een stevig ge
juich ten deel, ook de pas 18jarlge Scyllaan Sjoerd Meyer
kreeg terecht ecu warm out
haal. Zaterdag had Meyer als
enige Henk van Spanje ver
slagen om laat in de avond
ook tegen Potton dlcht bij
ecu sensatie te zijn, 24. Potton maakt overlgens ann
staande woensdag in Bride
zijn debuut voor bet Neder
lands team in de interland te
gen Noorwegen.

Om ann te geven hoe pro
fessloneel bet tafeltennls In
Nederland georganiseerd is:
de winnaars ontvlngen de
lieve somma van 350. Dc
dames en heren werden ge
lljk beloond, wat in de vooral
/ vijandige NTTB ecu unicum
mag heten.

lands team.
Hijne elndlgde dit week
einde In Dommelen op de
vierde plaats tijdens de fina
le van de strijd om de
NTTB-Cup en moest onder
andere Han Gootzen en
Henk van Spanje voor zich
dulden. De speler van ‘t Hoo
ge Huys (Alkmaar) komt
woensdag alleen maar in ac
tie voor het heren enkel- en
dubbeispei Bob Potton is
kopman en secondeert Betti
ne Vriesekoop in het ge
rnengddubbel.

Open Franse
In de eerste ronde van de
strijd cm de open Frarise ta
feltennistitels, die van 17 t/m
19 december plaatsvindt in
Straatsburg, moet Bob Potton het als kopman van de
Nederlandse ploeg opnemen
tegen de Pool Andrezj Grub
ba, de mlxeddubbel-partner
van Bettine Vriesekoop. Jaap
van Spanje begint tegen de
Chinees Fan Chang Mao en
Henk van Spanje krljgt het
aan de stok met de Brit Paul
Day. Bettine Vriesekoop, die
als tweede werd geplaatst, is
de eerste ronde vrij.

Elndstend heron: 1. Potton; 2.
Honk van Spanje; 3. Gootzon; 4. Hlj

no; 5. Ron van Spane; 6. Mayer; 7.
Winnubst; 8. Zwier; 9. Jan Vlieg; 1G.
Anne VUeg (uitgevailen).
Eindstand dames: 1. Van
2. Kloppenburg; 3. Williams; 4. 6
ckaert: 5. WIlmie van RIjswIjk; 6. Bakker; 7. Van Weelderen; 8. Ilapper; 9.
Maarseveen.

• Bob Potion g
NTTB-cup.
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Dit weekeinde in Dommelen

Finale wintercircuit
tweemaal tweestrijd

I

Tafeltennis

(Van onze sportredactle)
DOMMELEN — Zaterdag en
zondag wordt In de nieuwe sporthal De Belleman in Dommelen de
finale van het Wintercircult tafel
tennis voor dames en heren ge
houden. Dde voorrondes gingen
aan de eindstrl.jd vooraf en de tlen
sterkste spelers en speelsters ble
yen over.
Bij de heren, die strijden om de
NTTB-Cup, is de Britse Nikon
speler Bob Potton de te kioppen
man. Vorig jaar in Nieuwegein
legde Mj voor het eerst beslag op
de tiel en verloor toen aUer van
Henk van Spanje die een half jaar
later de Nederlandse titel voor
A

KEMPENER KOERIER
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Bob Potton heer en meester
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In de door tafeltennisvereniging Nekon perfect georganiseerde finale om de
NTTB-cup en de Limburg-coupe heeft een talrijk publiek twee dagen lang kunnen
genieten van het Nederlandse toptafeltennis. Bij de heren toonde de Nikon-speler
Bob Potton zich de sterkste en bij de dames trok Steffien van Gennip de beker naar
zich toe.
Steffien van Gennip bleef ongeslagen in
de strijd om de Limburg-coupe, had al
leen moeite met Mirjam Kloppenburg
en kon door de afwezigheid van Bettine
Vriesekoop de beker voor zich opeisen.
In de eerste 7 wedstrijden bleven van
Gennip en Kloppenburg ongeslagen.
Van Gennip had zelfs nog geen game af
hoeven te geven, voordat zij aan de
confrontatie met Kloppenburg begon.
Ook in deze wedstrijd ging zij zeer
voortvarend van start met winst in de
eeste (20-22) en tweede game (8-21),
maar Mirjam Kloppenburg kwam terug
via 21-18 en 24-22. In de vijfde en be
slissende game liep Steffien van Gennip
al snel via 2-8 en 5-15 naar een 9-21
overwinning.
Bij de heren ontspon zich een spannen
de strijd waarin Bob Potton uiteindelijk

aan het Iangste eind trok. Na de eerste
dag, waarop vijf ronden gespeeld wer
den, stond René Hijne (‘t Hooge Huys)
bovenaan met 5 wedstrijdpunten. Hij
werd gevolgd door Bob Potten en de
Nederlandse kampioen Henk van
Spanje met 4 punten.
Potton had verloren van Ron van
Spanje, de broer van Henk. Hij had
punten achter zijn naam staan door
overwinningen op zijn teamgenoten
Han Gootzen en Eric Winnubst (5 ga
mes!) en op Jan VUeg (De Veluwe) en
Sjoerd Meyer (Scylla). Op zondag won
Potton eerst van Patrick Swier (Scylla)
om vervolgens persoonlijk afte rekenen
met ziin naaste concurrenten. Omdat
Henk van Spanje won van René Hijne
kon hij de tweede plaats voor zich opei
sen. Derde werd de Nikon-speler Han
Gootzen, die na verlies in de eerste
(Potton) en tweede ronde (Henk van
Spanje) geen partij meer verloor en
daarmee evenveel punten haalde als
Henk van Spanje, maar door het onder
ling resultaat naar de derde plaats ver
wezen ,verd. Dc derde Nikon-speler,
Erie Winnubst, kon ondanks zeer goed
spel niet meer dan drie punten vergaren
en belandde zodoende op de zevende
plaats.

zich opeiste in het titeltoernool
waaraan buitenlanders die minder-.
dan twee jaar in Nederland ver
blijven niet mogen deelnemen.
Het gevecht om de eerste plaats
zal zich waarschijnlijk weer toe
spitsen op het onderlinge treffen”
tussen Potton en de jongste Van
Spanje. Bert van der Helm, die de
N’rI’B-Cup vijf keer in ontvangst
mocht nemen en in de competitie
voor
opzienbarende resultaten
zorgt, is de grote afwezige. De
Amsterdamse onderwijzer werd.:
uitgeschakeld in de hoofdronde.
Het deelnemersveld bij de heren
bestaat uit spelers van vier vere-,,
nigingen. Nikon) Valkenswaard le
vert titelverdediger Bob Potton,,
Han Gootzen en Eric Winnubst,
herfstkampioen Scyila 1sVertegenwoordigd met Sjoerd Meijer,
Patrick Swier en Annilieg,.
landskampioen De Veluwe schuift’,
Henk en Ron van Spanje naar vo-:
ren en ‘t Hooge Huys komt met’
René Hijne en Nico van Slobbe.

Dames
De Limburg-Coupe, prooi voor
de sterkste speelster, keert vrijwel
zeker terug in de prijzenkast van
Europees kampioene Bettine Vrie
sekoop. De Hazerswoudse liet vo
rig jaar verstek gaan en het klei
nood ging toen mee in de tas van
Mirjam Kloppenburg van het Zut-’
phense
Torenstad.
Vriesekoop
werd vrijgesteld van het spelen
van voorrondes, plaatste zich:
rechtstreeks voor de finale, en
heeft alleen in titelverdedigster
Kloppenburg een tegenstandster
die wel eens verrassend uit de
hoek zou kunnen komen.
Vriesekoops grootste concur
rent” Sandra de Krui.ff is de grote
afwezige in de damespoule. De
Leidse kleuterleidster meldde zich
tijde’is de hoofdronde in Veenen-.
daal af wegens ziekte. De deelne
mers bij de dames zijn: Bettine
Vriesekoop, Mirjam Kloppenburg,
José Bakker, Vivian Blanckaert,
Stefine van Gennip, Juliet van
Maarseveen, Wilmie van Rijs
wijck, Marjan Wagemakers, Sonja
van Weelderen en Judy Williams.
De wedstrijden beginnen om
beide dagen om 10.00 uur.
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,,Pottori speelde voor eigen Bra
bant&’ubliek. Hij speelt immers
in het nabij Dommelen gelegen
Valkenswaard”.,..
(In een verslag over tafelten
nissen in het NRC Handels
blad)

-
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Problemen met Nikon over werk en geldl

Rel rond

•I
-VI
:.

(Door Hans Wagenaars)

VALKENSWAARD
Bij
tafeltennisvereniging Nikon!
Valkenswaard is een con
flictsituatje ontstaan tussen
de Engeisman Bob Potton
enerzijds en manager Frits
Bergman, sponsor Ed Brou
wer en de club Nikon ander
zijds. De rel ontstond na pu
blikaties, onder meer in deze
krant, waarin Potton zegt dat
,,enkele figuren binnen Ni
kon” hem valse verwachtin
gen zou hebben voorgespie
geld.
-
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Potton noemt het onderwerp
,,werk” als belangrijkste oorzaak
van zijn ongerief, maar ook finan
ciëel zou NikonJVa1kenswaj, en
met name manager Frits Berg

p

i

I
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man, gemaakte afspraken, vastge
legd in een contract, met nakomen.
Bergman is het met die beschuldi
gingen niet eens en stelde de Brit
tot 1 januari in staat zijn excuses
aan te bieden. Bergman: ,,Bob
heeft alle kans gehad om een eigen
bedrijfje van de grond te then.
Maar vier uur per week is daar
voor te weinig Werkloos is heel
wat anders dan niet willen wer
ken.”
De beschuldigingen op bet Li
nanciële viak spreekt Bergman ten
dele tegen. ,,Het is waar dat Potton wel eens op zijn geld heeft
moeten wachten. Teen mijn be
drijf in een faillissement gewik
keld was heb ik Bob om een vrien
dendienst gevraagd. Teen kreeg
hij vast 1500 gulden om de directe
kosten te dekken, en de rest later.
1k heb flog nooit iemand een dub
beltje tekort gedaan en als Bob
zijn geld nodig had kreeg hij dat
ook. Hij kan afleen niet met geld
omgaan.”

Op matje
Bergman werd op het matje ge
roepen bij sponsor Ed Brouwer,
die voor ruim een halve ton publi
citeit koopt door middej van
naamsverbreiding, en kreeg daar
tehoren dat hij allermlnst gechar

L

meerd was van alle negatieve pu
bliciteit en dreigde de sponsoring
binnen een jaar te stoppen. Daar—
op stelde Bergman Potton een ul
timatum om zich te verontschuldj

gen.

Potton stuurde Bergman op
oudejaarsdag een aangetekende
brief waarin hij inderdaad zijn
yerontschukligingen aanbiedt en
vraagt om een gesprek tussen aJie
partien. Dat gesprek vindt van
avond plaats. De verwachting is,
dat de partijen wel tot overeen
stemming zullen komen. Bergman:
,,Ik hoop dat Bob honderd jaar oud
wordt bij ons. Het is eeht geen
kwade jongen, maar hij wil leder—
een gebruiken. Tegen de een zegt
hij dat tafeltennis alles is, tegen
een ander verkondigt hij de me
ning dat werk bet belangrijkste is
voor hem. Jemand met een beetje
hersens doorziet dat. Bob moot
gauw beseffen dat Nikon zijn club
is, en dat hij geen betere zal yinden in Nederland.”

Bezuinigen
Na afloop van dat gesprek kornt

Bob Potton, flu zowel met tegen
standers als zijn club in de
clinch.
het hele geze]schap weer om de ta
fel zitten met het eerste team als
onderwerp. ,,We zullen de zaak
nog professioneler moeten aan
pakken. Tot Nikon weer een hech
te familie is zijn extraatjes voorlo-.
pig uit den boze. Ook wij zullen
moeten bezuinigen”, aldus Berg
man die er wat betreft Potton nog
aan toevoegt: ,,Bob is nu weer ge
woon een speler van Nikon. In
mijn keuken zal liii niet meer kij
ken. Nieuwjaar wensen, zoals hij
gedaan heeft, kan, maar zakelijk
moot het over een andere boeg. Als
hij wil komen werken, dan kan
dat, maar dan wel om half negen

‘s-morgens.”
Potton zeif was kort in zijn corn
mentaar over do affaire. Ik weet

de waarheid, en Bergman ook. 1k
wil vanavond praten over de toe
komst en niet over het verleden,
want dat is geweest. Als we daar
over beginnen, wordt het net ‘n
soort Dallas.”

Noors Frirotest
tegen Pouon
VALKENSWA1RD Do Noorse
tafeltennisbond heeft bIj de 7FTU
(Europese tafeltennis Unie) een
protest ingediend wegens het spe
Ion van de BrIt Bob Patton in het
Nederlands team tijdens de interland tegen Noorwegen op 15 de
cember j.l. In Bridle.
De Noorse bond wijst de ETTU
erop dat Potton vorig jaar, tijdens
-I
de wereldkampioenschappen in
hot Joegoslavische Novi Sad, nog
uitkwam voor de Engelse ploeg en I—
dat Potton dus niet twee jaar al
leon voor de Nederlandse competi
tie is uitgekomen. Potton maakte
tijdens de interland tegen Noor
wegen het beslissende punt, waar
door Oranje met 5—4 won.
Het Noorse protest heeft oven
gens weinig kans van slagen, want
het debuut van Potton in het Ne
derlands team was ruirn vantevo
ren al aangemeld bij de ETTIJ die
er zijn goedkeuring aan hechtte.
—
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Bob Pofton
niet in
nationale
selectie

A.s. zaterdag

Nikon onimoet
kampioen Scylla

ZOETERMEER (ANP) De En
geisman Bob Potton mag zaterdag
niet in de Nederlandse ploeg tegen
Finland tafeltennissen. De speler
van Nikon? Valkenswaard heeft
voorlopig cen speelverbod voor de
Europese competitie gekregen.
De Brit speelde kort geleden wel
met Nederland tegen Noorwegen.
Nederland won die wedstrijd ver
rassend met 4—3, waarna Noorwe
gen protesteerde bij de Europese
tafeltennisunie (ETTU) tegen het
meespelen van Potton. Als Engels
man moest Potton aan twee regle
menten voldoen om voor Neder
land speelgerechtigd te zijn. Hij
moest twee jaar in Nederland wo
nen en twee jaar niet voor Enge
land hebben gespeeld. Aan de eer
ste voorwaarde voldeed hij. Potton
was echter in april 1981 reserve
voor de Engelse ploeg tijdens de
wereldkampioenschappen in Novi
Sad. Op die grond moet hij voorlo
pig aan de kant blijven. Ron van
Spanje vervangt hem zaterdag te
gen Finland. De overige leden van
de ploeg zijn: Mirjam Kloppen
burg, Rene Hijne en Henic van
Spanje.
—

--

Het zal er meteen warm aan toe gaan bij de eerste
competi
tiewedstrijd van het vaandelteam van tafeltennisverenj
ging Nikon, want zaterdag om 15.00 uur moet er
meteen te
gen de kampioen van de eerste competitiehelft
aangetre
den worden.
Deze zeer sterke ploeg uit Leiden,
Scylla, heeft 4 gelijkwaardige spe
lers rondlopen en het is nog niet ze
ker in welke opstelling zij zullen
aantreden. Anne Vlieg, Hans Lin
gen, Patrick Swier en Sjoerd Meijer
geven elkaar geen duimbreed toe en
het is de vraag wie de voorkeur
krijgt van coach Theo Bakker. De
spelers van Nikon zijn allemaal bles
surevrij en optimaai in vorm. Bob
Potton is zeer goed hersteld van zijn
enkeiblessure door toedoen van bet
uitmuntende werk van Ton van
Schijndel in het Geidropse St. Anna
ziekenhuis.
Het winnen van het wintercircuit en
de goede resultaten internationaai
tegen Grubba en Secretin bij de
open Franse kampioenschappen
zijn daar het bewijs al van.

Han Gootzen is weer helemaal de
vechter van voorheen en er is een
grote vooruitgang in zijn spel te ont
dekken met een uitstekend resul
taat op bet wintercircuit, 3e plaats.
Ook Eric Winnubst is groeiend in
vorm en zijn spel op het wintercir
cuit was een openbaring, een 7e
plaats was met een beetje meer ge
luk een 5e geweest. In het afgelopen
weekend heeft trainer-coach Bert
School’s zijn mannen nog eens
zwaar aangepakt en ze zijn daar
door in een optimale vorm. Nikon
hoopt as. zaterdag voor een goed
bezette hal aan de Hutakker zijn
eerste stappen te zetten naar het
kampioenschap. Aan de voorberei
ding en instelling van de jongens en
de begeleiding zal het niet liggen.

Vrijdag 14 januari 1983

Tafeltennis
VALKENSWAARD De tweede
helft van de landelijke tafeltennis
competitie gaat zaterdag weer van
start met in de eredivisie het top
treffen tussen herfstkampioen
Scylla en Nikon/Valkenswaard,
dat zich na een teleurstellende
voorlaatste plaats in de eerste
helft maar juist handhaagde op
het hoogste niveau.
Voor de tegenvallende klasse
ring van het team van trainer/
coach Bert Schoofs konden diverse
verzachtende
omstandigheden
worden aangevoerd. In de plan
ning aan het begin van het seizoen
was geen rekening gehouden met
gewijzigde omstandigheden in de
studie van Han Gootzen. Verande
ringen in het rooster waren er de
oorzaak van dat de ex-internatio
-

=

Begin tweede he]ft competitie

Scylla graadmeter
voor kansen Nikon
nal minder trainingsuren kon maken hetgeen zijn weersiag op de
vorm niet miste.

Streep
De Brit Bob Potton, achtervolgd
door een protest van de Noorse ta
feltennisbond en inmiddels opge
loste ontevredenheid over zijn
,,werksituatie” -in de ruimste zin
van het woord- bij zijn huidige
werkgever, scheurde in het duel
met landskampioen De Veluwe
een van de enkelbanden en kwam

vervolgens enkele weken niet ach
ter de tafel. Eric Winnubst, de
laatst aangetrokken speler, en
Theo van Gasteren konden met
het niveau van de eredivisie niet
mee en ook dat was een streep
door de rekening.
Het Leidse Scylla, zaterdag om
15.00 uur te gast in Valkenswaard,
had de omstandigheden volledig
mee. Coach Theo Bakker kon be
schikken over vier gelljkwaardige
spelers (Sjoerd Meijer, Anne Vlieg,

Patrick Swier en Hans Lingen) die
het niveau van de eredivisie wel
aan konden en bovendien ook over
de juiste mentaliteit bleken te be
schikken op momenten waarop het
erop aan kwarn.

Stijgende lijn
Nu Potton volledig is hersteld
van zijn blessure, de vorm van
Han Gootzen een stijgende lijn
vertoont en Eric Winnubst tijdens
de finale van het Wintercircujt in
Dommelen voor knappe staaltjes
zorgde, lijkt het treffen van zater
dag een ware graadmeter te wor
den voor de aspiraties die bij Ni
kon erg hoog zijn opgeschroefd.
Theo van Gasteren werd terugge
zet naar het tweede team dat
mede door hem goede kans maakt
op promotie naar de derde divisie.

Zaterdag 15 januari 1983

toegangsb ewijs

Bob PoUon
in Oranje
(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
Potton (Nikon ValkenswaardBob
) vormt
samen met clubgenoot Han
Goot
sen en Ron van Spanje
(De Velu
we) de Nederlandse
ploeg, die van 20 tot entafeltennis
nuari in Cardiff zal met 22 ja
emen
aan de open kampioedeeln
nschappen
van Wales.
Met de afvaardiging
handelt de NTTB strikt van Potton
volgens de
reglementen van de Euro
pese Ta
feltenms Unie (ETTU).
De
legde de Brit kortgelede ETTU
speelverbod op, dat alleen n een
passing is op de Europese van toe-.
landen
competitie. Potton is echte
r wel
gerechtigd voor het Nede
rlands
team uit to komen OP
open kam
pioenschappen.

Fl. 2.50

EREDIVISIE-TAFELTENNIS

SCYLLA LEIDEN
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Met Hans Lingen Patrick Swier en Anne

Vrieg

zaterdag 15 JAN. 1983 aanvang 1500 uur
nikonhal—hutakker 2—valkenswaard— 04902-42074
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Hattrick Potton, hoofdrol Gootzen tegen
Scylla

deelt tik uit

4,
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Tateltennis
(Door Hans Wagenaars)
VALKENSWAARD
Scyl
la, ongeveer zeven weken ge
Leden genoemd aLs de even
verrassende als terechte ver
overaar van de Nederlandse
herfsttitel tafeLtennis, heeft
zaterdag, bij de eerste gel
e
genheid om het terechte van
die ontwikkeling aan te to
nen, behoorlijke averij opg
e
lopen bij Nikon in Valkens
waard. Na een achterstand
van 4-3 kiopten de Braban
ders, met Han Gootzen in een
hoofdrol, de Leidenaren met
6-4.
-

Nikon! Valkenswaard
deeld
daarmee een tik uit die door e
de
andere eredivisionisten wel eons
kan worden uitgelegd als een
greep naar de macht. Een terechte
conclusie, want de ploeg van tra
i

ner/ coach Bert Schoofs bezit de
heilige overtuiging dat ze met de
twee internationals Potton en
Gootzen en de vaste derde man
Eric Wrnnubst gerekend moet
worden tot de grote favorieten.

Ult evenwicht
In verband met die hoog opge
schroefde aspiraties kwam die 6-4
winst op Scylla als een geschenk
uit de hemeL In de zeven weken
rust” na de eerste competitie
anderde er in de hiërarchisver
che
structuur van het team maar wei
fig, maar de teleurstellende resul
taten in de eerste helft hadden het
voormalige optimisme danig aan
getast. Recente, maar mmiddel
opgeloste problemen met zi)n clubs
en een door do ETTU opgelegd,
voorlopig speelverbod voor het
Nederlands team, brachten de Bri
t
Bob Potton nog meer ult
zijn
evenwicht. Die onrustige atm
sfeer hield hem zaterdag echteo
niet af van eon honderd procentr
score.

Op jacht naar het kampioen
schap van de tweede heift -een
titel die recht geeft op een
beslis
singswedstrijd om de Nederland
se
titel tegen herfstkampioen Scylla
wordt de inbreng van Han Goo
zen van doorsiaggevende bete t
nis. De Limburger, door bondke
scoach Milan Stencel weer geselec
teerd voor bet open kampio
en
schap van Wales, toonde met twee
winstpartijen de juistheid van
die
keus aan. Maar voor de eindzege
kon worden bejubeld door Goo
zen’s winst op Patrick Swier, wast
er al weer een golf van kritiek
over zijn krullen uitgestort.

Blunder
Niet ten onrechte overigens,
want de nederlaag die Gootzen in
de openingspartij leed tegen
knap verdedigende Sjoerd Meijde
er
was volledig overbodig en zorgde
voor onrust in de Valkenswaardse
gelederen. Niets woes erop dat
Gootzen de partij zou moeten inle
veren bij Meijer. Vol zelfvertrou

wen, met knap getimede smashes
en een tactisch sterke opbouw van
de ralleys werd de Leidse dwerg
in de eerste game met 21-15 van
tafel gemept.
In de tweede game van hetzelfde
laken eon pak en toen het telbord
van de Bestse scheidsrechter Van
Empel 20-16 aanwees in het voor
deel van Gootzen, word het cijfer
al achter ,,ttv Nikon” gehangen1.
Voorbarig, zo bleek, want Gootzen
zette de tactische raadgevingen
overboord, wilde de partij met een
mooie kiapper afmaken, en werd
door twee missers dermate onze
ker dat zowel de tweede (21-23) als
de derde game (9-21) verloren
ging.

9
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Dult
Gootzen herstelde die blunder
met overtuigende zeges op Ann
Vlieg en Patrick Swier (do geb e
les
seerde Hans Lingen bleef in tra
i
ningspak op de bank) en omd
Eric Winnubst in de voorlaats at
te
partij ook eon dint in het zakje
deed door Meijer in drie games
to
kioppen, werd Gootzen zijn fout
niet moor kwalijk genomen.
Dc nitsiagen: Gootzen-Meijer 21-15, 21-.
23, 9-21; Potton-Swier 21-15, 21-11; Win
nubst-Vlieg 16-21, 19-21; Potto
n-Mejjer
21-17, 21-12; Gootzen-Vlieg 21-12,
21-16;
Winnubst-Swler 19-21, 20-22;
PottonJ
Gootzen-Swier/Meijer 17-21,
ton-Vlieg 18-21, 21-16, 21-15; 17-21; Pot
Wrnnubst
Meijer 23—21, 21-17; GootzenSwier 21-15,
21—17.
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ERIC WINNUBST
...opvolqer Gootzen...

Bob Potton, hier in actie tegen
Patrick Stvier, met zijn nieuwste
service die, wonderlijk genoeg,
geen kritiek ondervond van de
scheidsrechters.

DONDERDAG 20 JANUARI 1983

Tafeltennis
Brabants kampioenschap

Eric Winnulist
te sterk voor
Van Gasteren
(Van onze sportredactie)
BREDA
Eric Winnubst is gis
teren In Breda de opvolger gewor
den van Han Gootzen als Brabants
kampioen tafeltennis. Zowel In de
titelklasse, de S 1, als de A-klasse,
versloeg de Nikon-speler zIJn
clubgenoot Theo van Gasteren. BIj
afwezlgheid van tltelverdedigster
Marlan Wagemakers, ging de titel
bi,j de dames naar de Zeeuwse Vi
vian Blankaert, die ultkomt voor
Vice Versa ‘51 nIt Oudenbosch.
Eric Winnubst, woonachtig in
Uithoorn, toonde zich in Breda de
sterkste van vijfendertig A, B en
C-licentiehouders. Titelverdediger
Han Gootzen moest verstek laten
gaan en de aanmelding van de
Brit Bob Potton kwam pas brnnen
na de uiterste rnschrijfdatum.
Winnubst had in de finale van de
S 1-kiasse betrekkelljk wemig
moeite met zijn club- en oud
teamgenoot Van Gasteren: 21-10,
13-21 en 21-16.
-

Pouon speelt
in Amerika

VALKENSWAARD
De Britse
tafeltennisser Bob Potton, spelend
voor eredivislonlst Nikon/Val
kenswaard en lid van de Neder
landse ploeg, neemt medlo JunI
deel nan de Open Amerlkaanse
kamnloenschaDoen In Las Vegas.
Potton gaat naar de Verenigde
Staten toe op uitnodiging van de
Amerikaanse
tafeltennisbonci
(USTTA) en na bemiddeling van
de Britten Eric en Scott Boggan,
die er twee jaar geleden ook voor
zorgden dat 1?otton kon deelnemen
aan het open kampioenschap van
Canada dat de Brit toen won.
Dc rest van de Nederlandse
ploeg, die van 29 april tot 9 mci in
Tokio deelneemt aan de wereld
kampioenschappen, is om finan
ciële redenen niet van de partij in
Las Vegas. Waarschijnlijk ver
schijnen daar wel selecties uit on
der meer Zweden, Korea, Tsjecho
slowakije, Engeland en Japan.
—

Demonstratie
In de A-klasse, waarvoor slechts
tien spelers zich aanrneldden en
waarin de Brabantse titel niet op
het spel stond, maakten de Val
kenswaardse spelers er een de
monstratiepartij van die door
Winnubst met 21-13 en 21-19 werd
gewonnen. Van Gasteren en Win
nubst grepen ook de Brabantse
titel in het heren dubbel.
In de S 2-kiasse werd P. van de
Boogaart (Meppers, Heeze) tweede,
en de H-klasse bij de heren senio
ren werd gewonnen door Haans
van Taveres, die
clubgenoot
Klaassen in de finale kiopte.
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Scylla verspeelt
toch nog remise
tegen Nikon
Van onze ta
feltennismede
werker
LEIDEN,
maandag
Dat de tafel
tenx4scompetitie interessan
ter is dan ooit
werd zaterdag
door Nikon en
Scylla in een
spannende en
attractieve pot
opnieuw bewe
zen. De Leidse
herfstkam
pioen vocht bIj
de start van de
tweede
heift
verbeten om
een teruggelo
pen vorm met
inzet te corn
penseren,
maar konden
ondnks een 43 voorsprong
niet
voorko
men dat de
Nikon-supporterselub
De
Goudgele Rakkers bun naam
na afloop weer afle eer aan
konden doen.
Toch scheelde bet maar
een haar of Scylla was met
een remise vertrokken, want
blj de stand 4-4 vergokte de
Leidse verdediger Meyer te
gen de tot dat moment punt
loze Winnubst een 17-11 voor
sprong. Gootzen maakte in
de slotpartij gebruik van de
gelegenheid zijn ploeg naar
6-4 te tillen en en passant op
ponent Swier erop te wijzen
dat zijn teruggelopen trai
ningsarbeid steeds duidelij
ker zijn sporen achterlaat.

Weigering
Overigens had Gootzen so
wieso een goede avond want
WK-concurrent Anne Vlieg
ging ook al dik voor de biji.
Zljn (onnodige) verlies tegen
Meyer in de openingspartij
zal hem weinig deren, want
de kielne verdediger weigert
onder bondscoach Stencil
voor Oranje uit te komen.
Scylla nam bet verlies vro
lijk op omdat men zich door
het behalen van de herfstti
tel al verzekerd weet van het
extra duel om de landstitel
na afloop van de competitie.
Tegenstander zal dan wor
den Nikon of regerend lands
kamploen De Veluwe, dat za
terdag bij Tempo Team sim
pel naar 2-6 sprong. Dat Jaap
van Spanje de geslepen rou
tine van Bert van der Helm
moest erkennen, baarde

-

KEMPENER KOERIER

Han Gootzen in actie tegen
Scylla.

minder opzien dan het ver
lies van broer Henk tegen
Radeniakers. Tempo Team
speelde met als derde man
jeugdspeler Beringen en dus
zonder Polak. Debutant Shot
kon de voordelen van de ei
gen omgeving en de absentie
van Nico van Slobbe bij het
Hooge Huys niet uitbuiten
en incasseerde haar eerste 36 verlies in hoogstwaar
schijnlijk een serie van tien.

Dames
Scylla lijkt zich blj de da
mes met Sandra de Kruiff
weer in de gelederen net ais
de heren te gaan plaatsen
voor het extra lands-titel
duel. Avanti werd met 3-6
van haar elgen tafel geslagen
orndat José Bakker en Marij
ke Olsthoorn zonder winst
bleven. Persoonlijk winna
res van de avond was echter
Ellen Bakker, dochter van
ex-bondscoach Gerard Bak
ker, die Sandra de Kruyff en
Stephien van Gennip dik ver
sloeg. De Kruyff zag haar ge
brek aan wedstrijdritme re
suiteren in een 14-21, 7-21 pak
slaag. Miriam Kloppenburg
scoorde bij Tempo Team een
moeizame hattrick, maar til
de haar Torenstad zo wel
naar een 3-6 bevestiging van
de herfsttitel. Vice Versa en
Koningslust tenslotte lieten
elkaar in ere en deelden na
tien vinnige duels de punten.

Nipte overwinning
voor Nikon
Tafeltennisvereniging Nikon Valkenswaard heeft
aan de eerste wedstrijd van de
tweede conipetitie van het seizoen ‘82/’83 twee punten
overgehouden. De win
naar van deze tweede competitie mag na dit seizoen
samen met de winnaar van de
eerste competitie, de zogenaamde herfstkampio
en, uitmaken wie zich kampioen
van Nederland mag noemen. De herfstkampio
en Scylla was de ploeg, waarmee
Nikon at meteen in de eerste wedstrijd te maken
kreeg. Nikon won deze belangrij
ke wedstnjd met 6-4 en zette zodoende een
grote stap in de goede richting.
In de openingswedstrijd leek Han Goot
zen op een overwinning af te stevenen
door de eerste game met 2 1-15 op zijn
naam te schrijven en in de tweede game
een 20-16 voorsprong te nemen. De
kleine Sjoerd Meyer vocht zich echter
uitstekend terug en won deze game nog
met 2 1-23. In de derde game kwam Han
Gootzen er tegen de erg gevarieerd
spelende Meyer niet meer aan te pas en
moest met 9-21 het loodje leggen. Bob
Potton trok hierna Nikon weer langszij
door Patrick Swier erg gemakkelijk en
ruim terug te wijzen: 21-14 en 21-11. Meyer aan het Iangste eind zou trekken.
Eric Winnubst leek hierna tegen Anne Eric stood in de eerste game achter met
Vlieg door een verrassing te gaan zor 16-19, 18-20 en 20-21. Hierna scoorde
gen, maar in beide games wist de inter Eric driemaal op nj en won dus de eerste
natonal de Nikon-speler van de over- game met 23-21. In de tweede game
winning af te houden: 16-21 en 19-21. ontstond hetzelfde wedstrijdbeId en
Bob Potton stond weer voor de taak om ook hetzelfde scoreverloop. Meyer nam
de achterstand weg te werken en dit een 14-17 voorsprong, doordat Win
maal tegen de verdediger Sjoerd Meyer. nubst zich ecu paar keer vergaloppeer
Potton had het aanvankelijk moeilijk de op de geraffineerde verdedigingssla
met de twee verschillende rubbers en gen van de Leidenaar. Winnubst her
kwam zodoende op een 14-17 achter vond zichzelf echter op bet juiste mo
stand terecht. De Valkenswaardse Brit ment en bong deze achterstand om in
een 20-17 voorsprong om tenslotte met
schakelde toen een versnelling hoger en
via enkele rake kiappen won Jij de 21-18 te zegevieren. Han Gootzen
eerste game met 21-17. In de tweede zorgde er in de laatste partij van dit
game kreeg Sjoerd Meyer geen enkele bijna 5 uur durende titanenduel voor
kans en bracht Bob Potton de stand op dat dB voor Nikon zeer voordelige 6-4
2-2 via een 21-12 overwinning. Nikon eindstand op het scorebord verscheen.
kwam in de laatste partij voor de pauze Hij won erg ruim en opvallend gemak
voor het eerst op voorsprong, omdat kelijk van Patrick Swier: 21-18 en 21Han Gootzen ecu erg regelmatige 13.
overwinnirig boekte op Anne Vlieg: 21- Het eerste team speelt haar volgende
12 en 21-16. Na de pauze werd de stand competitiewedstrijd pas over drie wegelijkgetrokken door Patrick Swier die ken wanneer het Arnsterdamse Tempo
Eric Winnubst terugzette in twee ga Team op bezoek konit. Volgende week
mes. Eric kwarn in de eerste game na is er geen competitie in verband met de
een 15-20 achterstand nog terug tot 19- Open Tsjechische Kampioenschappen
20, maar moest toen toch buigen. Bob en over twee weken speelt Nikon de
Potton en Han Gootzén verloren het kwartfinale-wedstrijd om de Europazeer belangrijke dubbeispel tegen Anne cup in en tegen bet Oostenrijkse Kuchl.
Vlieg en Sjoerd Meyer. Het duo Potton/ Het kweede en derde team starten a.s.
Gootzen kon op geen enkel moment zaterdag bun competitie allebei met ecu
van de strijd overtuigen en kreeg dan uitwedstrijd tegen TTCV/Rath tnt
ook terecht een nederlaag te slikken: Vught.
15-21 en 17-21. Met deze 3-4 achter Programma zaterdag 22 januari a.s.:
stand twijfelden ook de fanatiekste sup Jeugd meisjes:
porters er toch wel aan dat beide punten Nikon 1-TFVE1
in Valkenswaard zouden blijven. Die Nikon 2 Flash 3
twijfel werd nog versterkt toen Bob Jeugd jongens:
Potton de eerste game verloor van An Nikon 1 Stiphout 1
ne Vlieg: 18-21. Potton speelde in de Stiphout 3 Nikon 3
tweede en derde gamc dan wel niet op Een en Twintig 2 Nikon 4
zijn sterkst, maar toch goed genoeg om Nikon 5 Nikon 6
Anne Vlieg te verslaan: 21-16 en 21-17. Flash 7 Nikon 7
Dc spanning was te snijden in de goed PSV/Cathr. 7 Nikon 8
bezette Nikon-hal, toen Eric Winnubst Nikon 9 Vice Versa ‘64 5
aan zijn laatste partij begon tegen Een en Twintig 5 Nikon 10
Sjoerd Meyer. Ondanks het feit dat Eric Heren senioren:
Winnubst voor het eerst deze dag zijn TFCV/Rath 1 Nikon 2
goed vorm van de laatste weken kon TFCV/Rath 2 Nikon 3
tonen, leek het er toch op dat Sjoerd Dc jeugdwedstrijden op zaterdag, die in
de Nikon-hal gespeeld worden begin
nen om 10.00 uur.
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Sportpourri
• flet tafeltennisteam
van Nikon Valkenswaard speelt
zaterdag in het Oostenrijkse
Kuchi tegen Raiffeisen een wed
strijd voor de kwartfinales van
het toernooi om de Jaarbeursste
den-beker (EC H).
• De spelers
reizen per trein naar Oostenrijk,
dertig tot veertig supporters gaan
er per bus naar toe.
-

-

ZATERDAG 29 JANUARI 1983

Kans op halve finale

Nikoü heeft
goede hoop
(Door Hans Wagenaars)
zonder een spoor van onzekerheld
toe
naar de wedstrijd van van
KUCHL
Nikon Valkenswaard
heeft er goede hoop op tussen de middag. Bert Schoofs en Bob Potbesneeuwde bergtoppen in Oosten ton legden tussen de bedrijven
rIjk een betere ervaring op te doen door uit waarom.
De oud-bondscoach is bekend
dan drie maanden geleden onder
de zomerse zon van de lawaalerlge met de speelwijze van twee van de
Grlekse hoofdstad Athene. Daar drie tegenstanders. De 30-jarige
berelkten de Valkenswaardse ta routinier van de nationale Oosten
feltennissers op hun slof Ien de rijkse selectie, Godfried Bãhr,
kwartflnale van de strljd om de kwam Schoofs tegen tijdens zijn
Europa Cup-2, maar sportleve vol laatste interland als bondscoach.
doening gal bet berelken van de ,,Noppen aan een kant van het
batje”, herrnnert Schoofs zich.
Iaatste acht niet.
,,Een lastige
In de schaduw van de Acropolis nig fouten tegenstander die wel
maakt. Tijdens mijn
waren de secundaire omstandighe laatste interla
den ook dermate slecht, dat de Gootzen van nd won a]ieen Han
hem”
voorbereidingen, de opvang en de
Ook de tweede man van het
verkwikkende rust in het Oosten Oostenrijkse
rijkse wintersportplaatsje Kuchi geen onbeke team is voor Schoofs
nde. De eveneens 30zorgen voor een schril, maar jarige Andrey
Baronowski is oud
uiterst aanenaam contrast. Wat speler van
de
Poolse selectie en
de uitslag van de vanmiddag (aan sinds twee
jaar in dienst van
yang 15.00 uur) te spelen wedstrijd Raiffeisen
ook rnag zijn, de herinnermgen OosteuropeseKuchl. ,,Een typisch
speler”,
meent
aan het vriendelijke en hulpvaar Schoofs,
,,met een uitstekende
dige dorpje zuflen eventuele pun backhand-top
spin. Maar geen re
belangrijk verzachten.
den tot paruek. Zoals de jongens
Een Valkenswaards gezelschap nu spelen
bestaande ult de spelers Bob Pot- kans. Er ismaken we een goede
hard gewerkt, maar
ton, Han Gootzen en Eric Win het zal hangen
om 5-4 of 5-3. 1k
nubst, manager Frits Bergman en verwacht
in ons voordeel, maar je
zesendertig supporters, vertrok weet nooit”.
donderdagmiddag per luxe tou
ringcar naar het vredige strljdto
neel in het Saizburger land waar Optimisme
de skipakken en de pompeuze,
Het optimisme in het Valkens
maar behaaglijke sneeuwschoenen waardse kamp wordt verster
kt
een vriendschappelik duel uit door de gegevens die Bob
vechten met de Enzlan, momenteel heeft weten los te peuterePotton
n van
volksdrank nuinmer 1.
drie van zijn landgenoten. Paul
Day, Kenny Jackson en David
Terwiji de supporterschare zich Wells
(de laatste werd vorige week
amuseerde maakten spelers en tijdens
de open kampioensehappen
coach van de gelegenheid gebruik van
Wales in de eerste ronde nit
de zaal te rnspecteren en de spie
ren wat op te warmen. Potton, geschakeld door Han Gootzen)
speelden vorig seizoen tegen de
Gootzen en Winnubst tramden zelfde
Oostenrijkse ploeg en won
twee uur in de Schulturnhalle van nen
teen met 5-2.
Kuchi, normaliter het domein van
,,Volgens Paul Day is die Bähr
ijverig oefenende studenten, die
een
erg goede speler. Maar wel een
hun activiteiten voor het Brabant
die te pakken is als ik in normale
se trio een paar uur eerder staak doen
ben. Baronowski is minder,
ten.
maar enorm geraffineerd. De der
de man (waarschijnlijk Gunther
Ontspannen
Strauss of anders zijn broer red.)
Coach Bert Schoofs voelde zijn stelt helemaal mets voor”, aldus
manschappen flunk aan de tand, Patton, die zichzelf en zijn ploeg
maar deed dat in een ontspannen makkers een goode kans vindt
de sfeer. Nikon leefde gisteren maken op het bereiken van de
halve finale.
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Valkenswaardse ploeg schrijft
geschiedenis

Gootzen reilt
NIk
(Door Hans Wagenaars)
—

I

I
I

Zowel de gastheren, Oostenrijks
kampioen in ‘75, ‘76 en ‘81, a]s Ni
kon Valkenswaard kwamen op de
proppen met twee internationals
en een minder ervaren derde man.
Kuchl zette de 31-jarige Gottfried
Bar en de 30-jarige Pool Andrzey
Baranowskj ala jokers” in en
hadden de 23-jarige Günter

Strauss ala ,,zwakste” achter de
hand. Nikon bood evenwicht met
Bob Potton, Han Gootzen en Eric
Wrnnubst. Na de eerste drie par
tijen was al duidelijk dat het in
ieder gheval een close finish zou
worden en dat de onderlinge parthen van Potton tegen Baranows
ki, Goozen tegen Bar en Winnubst
tegen Strauss van doorslaggeven_
de betekenis zouden worden.
Gootzen opende met snelle wlnst
(17-21 en 7-21) op Strauss en Eric
Wlnnubst Yerraste aangenaam
met een drie garnes-verlies tegen
Baranowski (16-21, 21-13, 21-17).
Bob Potton rekende In hoog tempo
af met Bar (13-21, 9-21) en na drie
partijen leidde de Valkenswaardse
ploeg met 1-2. Han Gootzen had
tegen Baranowski de kans om zijn
ploeg nit de omknellende greep
van de Spanning te halen, maar
ging in de derde game met 21-15
onderuit.
Potton had vervolgens nog geen
tien minuten nodig om Strauss tot
wanhoop te brengen (10-21, 5-21)
en om de gelijkwaardjgheid der
strijdende partijen aan te tonen
zorgde Bar er tegen Eric Winnubst
veer (21-7, 21-12) dat de Brabantse
supportersachare
het
gezicht
angstvallig afwendde, bang veer
de afloop van de nog volgende
wedstrijden.
De twijfel over een positief
elndresultaat nam flog toe, teen
Potton in zijn duel met de even
eens flog ongeslagen Baranowskj
een 17-11 voorsprong in de eerste
game verspeelde en de Poolse
sportprofessor ook in de tweede
game aanvankehijk van geen wij
ken wilde weten. Potton verzette
de bakens echter juist op tijd en
zette Nikon via 13-21 en 15-21 op
een 3-4 voorsprong.
Dat was echter nog geen reden

41

‘H

H

KUCHL
Nikon Valkenswaard heeft zaterdag 29 januari
in het Oostenrijkse Kuchi een stukje Nederlandse
tafeltennis
geschtedems geschreven. Na drie-en-een-ha]f
nis en spectakel van de eerste orde stapten uur toptafelten
trainer-coach Bert
Schoofs en zijn mannen de halve finale binnen
om de Europa cup 2. Tegenstander Ratffeisen van de strijd
Kuchi kwam
een puntje tekort om een beslissende negende
partij te mogen
spelen: 5-3.
Elnd jaren ‘60 s]aagde het Am
sterdamse Delta Lloyd erin de
kwartfinale van de Europa cup 1
te bereiken. Daarln vonden de
hoofdstedelingen hun Waterloo te
gen Spartakus Boedapest en het
zou nog zeker tien jaar duren
voordat een Nederlandse club die
prestatie zou evenarea In decem
ber 1981 verwachtte Nikon over de
rug van Union Stockerau de
kwartfinale te bereiken, maar
ging in het Oostenrijkse dorpje
met 5-4 onderujt.
Hoewel tafeltennjs toch bepaald
niet de belangrijkste trekpleister
is van het Oostenrijkse toerisme,
ondervond Nikon Valkenawsard
aan den hive, dat het Oostenrijkse
clubtafeltennis minstens op het
zelfde niveau staat als in Neder
land. Zaterdagmiddag werd de
thriller in Nederlands voordeel be
slist, maar het clublied kon pas
worden aangeheven na vele mo
menten die door hartchirurgen
verboden zouden worden.
Uit de prognoses van belde
kampen was a] af te leiden dat de
350 toeschouwers in het volgeprop
te gymzaaltje in Kuchi waar voor
hun geld zouden krijgen. Zowel
Raika Kuchi, zoals de officiële
clubnaam luidt, als Nikon Val
kenswaard rekende op klelne, zo
met minimale winst en de prak
tijk wees nit dat de ervaringen
van de diverse internationals er
met ver naast zaten.
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£1
BOB POTTON

...voiie winsL.
tot juichen, want het was nog

slechts de vraag of Han Gootzen
de bass zou kunnen blijven over
Bar. De eete game in ieder geval
met (21-15) en in de tweede nam
Gootzen wel een 20-18 voorsprong,
maar twee kantbaflen brachten

Bar langszij. Gootzen nam wat ri
sico’s en kwam met 22-20 over de
finish. Nôg spannender verhiep de
beslissende derde game, waarin
Gootzen met 20-18 achter kwam,
teen twee keer met veel risico ser
veerde en tot uitzlnnige vreugde

NOORWEGEN PROTESTEERT BIJ ETTU
TEGEN OPSTELLEN BOB POTTON
45e JAARGAr
JANUARI 1983
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Presentatie van de ploegen bij Nederl

van al wat Nikon was
een 5-3 stand op het vIa 22-20
formuijer
bracht.
Toen pas kwam er weer
kleur op de bleke Nederlandse wat
I—
zichten en een hossende men ge
igte
nam bezit van het zaalt
ie vol en
thousiaste fans. Ook de Oost
kers hadden genoten en liete enrij
n dat
merken met een gui applau
s.
Gootzen ging op de schouders, Han
citat
les voor coach Schools en feli
I
Eric
—
Wlnnubst en Bob Potton maak
ten
een vreugdedansje.
Bob Potton, met drie wlns
tpar
then de enige ongeslagen
speler,
wist vantevoren al dat het
erg
zwaar zou worden. ,,Maar
had
1k niet verwacht. 1k durfddit
niet eens te kljken, maar e soins
pure klasse”. Hart Gootzen, dit is
het dolie heen na de winn door
ende
partlj tegen Bar: ,,Het ging
precles
zoals vorige keer in de Inter
I
1k moest risico’s nemen en land.
kig dat ze nu eens een keergeluk
I
goed
uitpakten”.
e
Eric Wlnnubst leverde
s
geen bijdrage aan de overwihelaa
maar dat gal nog geen redenning,
e
n tot
treuren. ,,Gelukkig dat 1k
I
heb hoeven in to spannen”,me niet
I
Mj ‘s avonds op het door grapte
Kuchi
aangeboden bal. ,,Het is
I
urlijk
jammer dat ik niets natu
nen
I
heb, maar we zitten in degewon
halve 11nale. En dat is het enige wat
Voorzitter Keeman luidde een telt”.
lan
I
ge nacht in met de woorden:
,,Dit
zljn
leuke
dingen voor de mensen”.
I

,wegen (4-3 na 1-3), waarbij Bob Potton wellicht
te vroeg werd opgesteld. (toto’s: Jp,

Jaarlij kse
uitwisseling
KUCHL
Zowel Raifels
sen-Kuchl ais Nikon Val
kenswaard reageerden na
afloop van de Europa cup
2-wedstrljd zo enthouslast op
het evenement, dat belde be
sturen hebben besloten de
wedstrljd tot een jaarlljks
terugkerend gebeuren Ic
verheffen. Kuchi koint vol
gend jaar op bezoek In Val
kenswaard en het Jaar erop
-

legt Nikon weer een bezoek
at In Oostenrljk.
Na afloop van de wedstrijd
vond in het hotel van de Val
kenswaardse gaston een bal
plaats waar ook een tombola
aan verbonden was. De
hoofdprijs, een zevendaags
verblijf in Kuchl op kosten
van de tafeltennisciub, moest
van de Oostenrijkse club in
Nederlandse handen komen.
Dat lukte bijna. De reis, to
maken in de zomer van cit
jaar, ging naar Engeland,
naar Pamela Potton, de zus
van Bob.
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Dc Gooi- en Eemlander
TAFELTENNIS
• De tafeltennisciub Valkenswaard (heren)
heeft zich zaterdag in het Oostenrijkse
Kuchi geplaatst voor de halve finales van
het Europacup 2-toernooi. Valkenswaard
zegevierde zaterdag over Kuchi in een
spannend duel met 5-3. Bob Potton won drie
partijeri, Han Gootzen twee.

Nikon naar
halve finale
De Valkenswaardse tafel
tennisploeg Nikon heeft zich
geplaatst voor de halve finale
in het Europa Cup 2-toernooi.
In het Oostenrijks Kuchi won
Nikon met 3—5 van Kuchi.

I
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Scylla gaf
Tempo
Team
punt cadean
Van onze tafeftennisrnedewer
ker
LEIDEN, maandag
Maar hefst zoo uur (tot 12 uur
s flachts) hebben herfstkam
pioen Scyla en Tempo Team er
oveigedaan om do punten te do
lea.. De 5-5 was een bittere p11
voor de Leidse tafeltennissers,
orvilat Sjoerd Meyer tegen Rade
makers bij 5-4 een riante voor
sprong verknalde. Voor hot viifdo
Ledse punt zorgde Hans Linge
doOr Rademakers te ontregelen.
De Veluwe had in Wagenin
gen, getuige do 0-6 eindstand,
goon enkel probleem om debu
tant Shot erop te wijzen dat do
drempel tussen eerste en eerste
divisie (to) hoog is.
Scyla hjct bij do vrouwen op
wegnaardelandstjtel. Sandra do
Knilif bleef tegen Tempo Team
sin& ongesiagen.
Na afloop van hot met 1-5verloren EC Il-duel tegen Olympia
Lubijana erkende Nico van Slobbe, do routinier van Hot Hooge
Huys niiterlijk dat or tegen de
Joegoslaven nauwelijks reële
Winstkansen geweest waren.
,,Toch hadden we do schade
kunnen beperken tot 3-5 of 4-5.”
Toch is hot Nederlands tafel
tennis nog steeds vertegenwoor
digd in bet Europacup Il-toer
fool, want Nikon haalde in Oos
tenrijk volgens verwachtjngen
Raiffeisen Kuchi onderuft.

-

KEMPENER KOERIER

-
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Nikon a.s. weekend Tempo team en Hooge Huys

Tafeltcnnisvereniging Nikon
schrijft geschiedenis
In het Oostenrijkse Kuchi (bij Salzburg)
heeft de ploeg van Nikon voor bet eerst
in de geschiedenis van het Nederiandse
tafeltennis de laatste vier bereikt in het
Europacuptoernooi. Maar wat een
spanning en sensatie ging hieraan voor
af. De wedstrijd van Nikon tegen Raika
Kuchl begon met de wedstrijd Han
Gootzen tegen Gunther Strauss en Han
speelden uiterst geconcentreerd naar
een overwinning 21-17 en 21-7, daarna
speelde Eric Winnubst tegen de Pool
Andrezj Baranovski en verloor nipt,
maar had met een beetje meer bravour
winstkansn gehad. 21-16, 13-21 en 1721 dus 1-1. Bob Potton bracht hierna de
Oostenrijkers de wanhoop nabij, want
met welk een macht en glans bracht hij
de sterkste speler in Oostenrijk tot uit
putting. Tot 9-9 ging de stand gelijk op
met een tempo vat je alleen gelooft als
je erbij geweest bent en met eigen ogen
hebt aanschouwd, daarna was Gotfried
Bar totaal uitgeput en verloor kansloos
met 21-13 en 21-9. Han Gootzen speel
de daarna tegen Baranovski een prima

wedstrijd en stond in de derde game op
een 13-12 voorsprong, maar door een
ongelooflijk geslagen bal van de Pool op
een afmaakslag van Han, was bet zeif
vertrouwen van Han even weg en ver
loor hij. 18-21, 21-15 en 15-21, Bob
Potton gaf hierna tafeltennisles aan
Straus en het was 3-2 voor Nikon. 21-9
en 21-4. Eric had in zijn partij tegen Bar
geen vat op het effectvolle serveer
geweld en verloor kansloos 7-21 en 1221 dus 3-3, de spanning waste siijden in
het bomvolle gymzaaltje van Kuchi. De
40 aanhangers van Nikon hielden hun
hart vast. Bob Potton moest aantreden
tegen de ook nog ongeslagen Pool Ba
ranovski en na een voorsprong van 1711 in de eerste game verloor Bob deze
met 19-21, in de tweede game begon
Bob een beetje ongelukkig en kwam
met 11-8 achter, maar hervond zich ge
heel op dat moment en speelde gevleu
geld naar een geweldige overwinning,
19-21, 21-13 en 21-15. Daarna moest
Han aantreden tegen Gotfried Bar, de
sterkste man, Han nam een 8-2 voor
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NTTB praat

dit weekeinde
over Potton

Si

I
I
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DEN HAAG
(ANP) Hot ko
mende weekeinde onderhandelt de
NTI’B met de Europese Tafelten
nis Unle (ETTU) over het recht
van de Brit Bob Potton voor Ne
derland ult te komen. Ms de ge
sprekken tljdens het top-twaa]f
toernool een goede afloop kennen,
zal de Valkenswaard-speler aan
de Nederlandse ploeg toegevoegcl
worden.
Sandra de Kruiff maakt deel uit
van de Nederlandse tafeltennis
ploeg, die woensdag 9 februari in
Heerenveen de interland tegen
Italië speelt. De Kruiff maakt in
de ontmoeting uit de eerste divisie
van de Europese landencompetltie
haar rentree in de nationale ploeg.
Sinds de Europese titelstrijd in
Boedapest (april 1982) kwam de
Scylla-speelster niet meer voor
een vertegenwoordigend team uit.
Sandra de Kruiff kwam vorig
jaar in conflict met de tafeltennis
bond, toen zij, net als Europees
kampioene Bettine Vriesekoop, in
de herencompetitie wilde uitko
men. Do N’TTB gaf daarvoor geen
toestemmning, waarna Do Kruiff
lange tijd niet in de damescompe
title uitkwam. Begin dit jaar be
gon de Leidse weer met competi
tiewedstrijden. Dat was aanleiding
voor bondsepach Milan Stencel
haar voor de nationale ploeg te Se
lecteren. Naast De Kruiff koos
Stencel de spelers René Hijne
(Alkmaar), en Henk en Ron van
Spanje (Do Veluwe).
—
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Wij zijn diep getroffen door het bericht van overlijden
van ons gewaardeerd bestuurslid en onze grote
sportvriend

WIM HANJOEL
Zijn inzet en toewijding voor de tafeltennissport, ge.
paard gaande met eon grote kameraadschappel,jlc
heid maakten hem voor ons onvergetelijk. Ons mode
leven gaat uit naar zijn vrouw en kinderen.
Hot bestuur en loden van
tateltennisvereniging Nikon

-

psrong maar verloor daarna toch 15-2 1.
In de 2e game kwam Han op 20-18
voor, maar 2 kantballen hielpen de
Oostenrijker langszij, waarna Han het
toch uitmaakte 22-20 en dus een beslis
sende 3e game. Vat hierin gebeurde is
niet te heschrijven, wij dachten dat
Hitchcock al jaren dood was, maar in
deze game was hij even terug.
Bij de wiseI had Han een voorsprong
10-8 maar op 12-13 weer achter en een
zenuwsiopend einde 18-20 achter, maar
Han hield zijn positieven bij elkaar en
scoorde op wereldniveau 20-20 en 2220.
Wat hierna gebeurde is te verklaren de
supporters van Nikon, de goudgele rak
kers, waren uitzinnig van vreugde
evenals uiteraard de spelers en een ge
zamenlijk gezongen clublied verhoogde
de feestvreugde en deze hoogte werd
tot 4.00 uur in de volgende morgen
vastgehouden 5-3 winst en in de halve
finale van de Europacup.
A.s. weekend is zaterdag bet sterke
Tempo team te verwelkomen in het Ni
konhorne aan de Hutakker, om 15.00
uur begint deze competitiewedstrijd te
geri Bert van de Helm en zijn medes
pelers. Nikon moet op zijn tellen pas
sen, zondags moet Nikon naar Alkmaar
waar zij tegen ‘t Hooge Huys de uitge
stelde competitiewedstrijd moeten
spelen. Een zwaar weekend voor de
halve finalisten.
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&NASHUA
7IEF?S
HET COUDGELE RPLKKERSLIED.
(sop de wijs; de uil zat in de olmen)
Bij ons is er een klupke,
In brabant is een kiup
het is een aardig grupke
Nikon

supporters hup

Halli,

Hallo

,

Halli,

Nikon,

Nikon

,

dat klupke dat is zo.

Halli,

Hallo

Het zijn goudgele rakkers
De rakkers dat zijn uij
Wij zijn tesamen makkers
en staan ons jongens bij
Halli,

lallo,

Nikon,Nikon,

HaUl,

Halli,

Hallo

dat klupke dat is zn

a

Gaat het niet zoals wij uensen
gaat het niet naar onze zin
Dan zullen wij cok niet treuran
En hDuden d’i moed erin
Haul,

Hallo,

Haul,

Nikon,

Nikon,

dat klupke dat is zo

Halli,

HaHn

En ia1t er wat te feesten
Dan zijn de rakkers sterk
Want na gedane arbeid
is feest ons rakkers werk.
Halli,

Hallo,

Halli,

Nikon,

Nikonq

dat klupke dat is

Halli,

Hahn
ZD

Dit geweldige rakkerslied werd geschreven door Ilevrouu Gootzn!!!!!
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Brit niet tegen Italie

Salomons-oordeel
in Noors protest
tegen Bob Potion

(Van onze sportredactle)
THORNABY
Nikon-speler
Bob Potton zal niet meespelen In
de wedstrljd van het Nederlands
tafeltennisteam woensdagavond In
Heerenveen tegen ItalIë. Bondscoach Milan Stencel en sportcom
mlssle-voorzltter Egbert Welsink
besloten de Hilt niet op te steilen
om zlJn kansen voor deelneming
aan bet WK elnd april In Tokio
niet In gevaar te brengen.
Zaterdag behandelde de Europe
se tafeltennisunie (ETI’U) tijdens
het Top 12-toernooi het protest
van Noorwegen inzake het mee
spelen van Potton In de Neder
landse ploeg in de wedstrijd uit de
competitle van de eerste Europese
divisie. De ETTU verklaarde het
protest ontvankelijk en vernietig-.
de de uitslag (4-3 voor Nederland).
Indien noodzakelljk zal het duel
worden overgespeeld.
Volgens de Noren had Potton In
Brielle met mogen spelen, omdat
liii binnen de termijn van twee
jaar nog voor het Engelse team
was uitgekomen. De NTTB brach
daar tegen in, dat Potton wells
waar was aangewezen voor de En
gelse ploeg voor het WK in Novi
Sad (april 1981), maar daarvoor
met daadwerkelijk was uitgeko
men. Bovendien had de NTTB
ruim anderhalve maand voor de
speeldatuni de ETTIJ schriftelijk
op de hoogte gesteld van het voor
nemen Potton op te steilen. De
Unie verzuimde daarop te reage
ren.
De ETTU velde zaterdagavond
een Salomons-oordeel. De Noren
kregen gelijk, maar voor het Ne
derlands standpunt werd begrip
opgebracht. De wedstrijd werd uit
de stand genomen waarmee de
Noren tevreden werden gesteld.
Nederland kreeg geen straf in de
von
van punten vermindering,
waarmee ook Egbert Welsink ge
noegen nam.
Deelneming aan het WK in To
kb lljkt voor Potton een haalbare
kaart. Roy Evenas, voorzitter van
de Wereldfederatie (ITTF), besliste
zaterdàg dat de Council van de
ITTF daarover moet beslissen. De
26 leden dienen voor 15 februani
schriftelijk hun stem uit te bren
gen. Leden die met stemmen wor
den geacht voór te stemmen.
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Wel winst op Tempo Team

Misstap Nikon
hij Hooge Huys
I

Tafeltennis

I

(Door Hans Wagenaars)
VALKENSWAARD/ALK
MAAR
Len vluggertje thuis
tegen Tempo Team (6—1) en een
teleurstellend 5-5 gelljkspel
gistermiddag In Alkmaar tegen
‘t Hooge Buys hebben Nlkon/
Valkenswaard dit weekeinde
beroofd van een gedeelde eerste
plaats In de eredivisie tafelten
nis. Bob Potton bad gisteren
een van zljn weinige slechte da
gen, verloor twee parti.jen, en
prompt werd de feestroes van
de Valkenswaardsen verstoord.
Zaterdag op eigen tafel tegen
Tempo Team ondervond de
trotse halve finalist van de
strijd om de Europa Cup H
nauweiijks tegenstand van be
tekenis. De Amsterdammers
deden de overwinning mm of
meer cadeau aan de thuisploeg
door noodgedwongen met een
sterk verzwakt team aan de ta
fel te verschijnen.
De Israëlische pendelaar Dror
Polak was de enige van het
oorspronkelijke Axnsterdamse
basisteam die in de Nikon-hal
zijn krachten kwam meten.
Fjodor Rademaker hield het
bed wegens ziekte en Bert van
der Helm was er tijdens de Top
12 in Engeland getuige van hoe
de geschorste bondscoach Ge
rard Bakker er de zaak op stel
ten zette. De elfvoudige natio
nale kampioen verbleef er voor
een sponsorcontract voor een
nieuw bate.
—

De hoofdstedelijke macht
moest het daarom stellen met
Polak, die alleen Eric Winnubst
op de knieën kreeg, tweede
team-speler Ronald Beringen
en de Oss afkomstige Eric Noor.
Tegenstanders voor wie het ge
louterde Valkenswaardse trio
zijn hand nauwelijks behoefde
om te draaien. Bob Potton won
zijn twee partijen, Han Gootzen
bleef ook ongeslagen en beiden
wonnen ook het dubbeispel.
Winnubst bleef de baas over
Beringen, maar verloor van Po
lak.

Met het gegeven op zak dat
zowel Potton, Gootzen ais Win
nubst in een blakende vorm
steken en dat international Re
né Hijue de dag ervoor tegen
De Veluwe wegens ziekte twee
keer onderuit ging, arniveerde
Nikon gistermiddag goed ge
mutst in Aikmaar, waar ‘t Hoo
ge Huys de tweede tegenstan
der van dit weekeinde was.
In tegenstelling tot Tempo
Team, hadden de Alkmaarders
de deur naar de overwirining
stevig vergrendeld. René Hijne
was weer helemaal boven Jan,
Nico van Slobbe wenste er te
gen de ,,dik betaalde Braban
ders” ook wel een schepje ho
venop te doen en tot de schrik
van de gasten bleek Bob Potton
een complete ,,off-day” te heb
ben.
Potton ging met alleen onder
nit tegen de op voile toeren
draaiende René Hijne, ook Van
Slobbe troefde de Brit af. Een
dikke streep door de rekening
van het Valkenswaardse gezel
schap, dat na dit dubbeie week
einde verwacht had de leiders
positie to kunnen deien met ti
telverdediger De Veluwe. Eén
misstap van Bob kunnen we
ons nog veroorloven tegen ‘t
Hooge Huys. Twee niet. Die
kosten ons dan zeker de kop”,
aldus een teieurgesteide mana
ger Frits Bergman, die het ech
ter nog to vroeg vond voor wee
geroep. ,,Een punt achter op De
Veiuwe. Nog geen man over
boord. Over twee weken treffen
we De Veluwe op eigen tafel.
‘Nog kans genoeg.”
Bij een 4—3 voorsprong van
Nikon trad Potton aan tegen
Van Siobbe. Len dubbeltje op
zijn kant was de derde en be
slissende game die met 23—21
naar de oude meester ging. Han
Gootzen, weer voortreffelijk
spelend dit weekeinde, had er
lange tijd uitzicht op mine zijn
eerste venliespartij van de dag
te bezorgen, maar kwam in de
eindspnint van de derde game
juist tekort: 21—18. Eric Win
nubst smaakte tenslotte het ge
noegen orn Nikon één punt te
bezorgen door in de slotpartij
Bert van de Ham opzij te zet
ten.

Lw
I.

toegangsb ewijs
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EREDIVISIE-TAFELTENNIS

LTafeltennis

1

Shot-Wageningen
opwarmerlj e
voor Nikon

Tempo Team Amsterdam
VALK ENS WAARD

zaterdag 5 FEBR 1983 aànvang 15.00 uur

nikonhal —hutakker 2 —valkenswaard— 04902-42074

(Van onze sportredactje)

VALKENSWAARD
In de
feltenniscomoetitie van de ered ta
ivi
sie heren is na drie ronden
Iichte tekening gekomen. De al een
lIJkt zich te gaan toespitsen opstrijd
Ni
kon/Vajkenswaard en De Veluw
e
—

imperial
-

imperial
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In het bLizonder, en met

-

-

Ondanks falen Potton

!NIKON flog onges
p

Het eerste team van tafeltennisvereniging NIKON
het afgelopen weekeinde 3 van de 4 mogelijke punt heeft
haald. Zaterdag werd in de Hutakker het Ams en be
terdamse
— Tempo Team met 6-1
versiagen en zondag eindigde de in— haaiwedstrijd tegen ‘t Hooge Huys in een gelijkspe
l.
—

I
I

Tempo Team verscheen zaterdag In
Ieen verzwakte opstelling achter de
tafel. Zonder Bert van der Helm en
Fjodor Rademaker waren ze in feite
al blj voorbaat kansloos tegen het
I
— Valkenswaardse trio. Han Gootzen
I
opende met moeizame winst tegen
de jonge invaller Beringen: 19-21,
21-14 en 21-17.
I — Bob Potton zette hierna NIKON op
een 2-0 voorsprong door in een mat
•
te vertoning Eric Noor te verslaan:
21-17 en 21-17. Eric Winnubst had
— geen schljn van kans tegen de Is
I
raëliër Pollak: 10-21 en 13-21. Potton
— won van Benngen met 21-19 en 21-13
Z en Han Gootzen bepaalde de stand
voor de pauze op 4-1 door Pollak in
— drie games te verslaan: 21-12, 17-21
I .en21-11.
Na de pauze moest Eric Noor het
hoofd buigen voor Eric Winnubst
(20-22, 21-17 en 21-19), waarna 00k
— het dubbeispel een overwinning
werd voor de NIKON-spelers.
I
Zondag had NIKON af te rekenen
IL
met een heel wat sterkere te
genstander. Toch leek het er in het
— begin van de wedstrljd op, alsof
NI
KON het wel zou kiaren.
I
Han
Gootze
n zette ‘t Hooge Huys op
•I
een 0-1 achterstand door Bert van
de Ham geen schljn van kans te la
— ten: 9-21 en 12-21. Eric
Winnubst
was even kansloos tegen Nico van
Slobbe: 21-11 en 21-10. Deze neder
laag was in het NIKON-kamp inge
•
I — calculeerd. Daarbij was echter geen
— rekening gehouden met een falende
— Bob
Potton. De Valkenswaardse
Brit had blijkbaar een totale off-day
en vocht meer tegen zichzelf dan te
gen de
René Hijne buitte dit knap uit met
een simpele 21-13 en 21-16 overwin
— fling. Han Gootzen bracht
NIKON
— weer langszij door een bijzonder
knappe zege op Nico van Slobbe:
14-21 en 8-21.
Potton had zelfs tegen de zwakste
man van ‘t Hooge Huys moeite om
I — NIKON op een 2-3 voorsprong te
zetten. In drie games sleepte hij zich
I

=

I

L

naar winst tegen Bert van de Ham:

18-21, 21-18 en 16-21. René Hijne
trok de stand weer gelijk via winst
op Eric Winnubst: 21-15 en 21-12.
Het belangrijke dubbeispel leek
toen een beslissende wending aan
de wedstrijd te geven in het voor
deel van NIKON. Han Gootzen en

Bob Potton wonnen in twee games
(14-21 en 19-21), waarbij Gootzen

een belangrijk aandeel in de overwinning had. In de eerste game van
de volgende wedstrijd leek het er op

alsof Bob Potton rich herstelde.
Snel liep hij uit op Nico van Slobbe
naar een 4-12 voorsprong. Hierna

liep het niet meer zo vlot en kon Van
Slobbe terugkomen. De voorsprong

van Potton was echter groot genoe
om de eerste game te winnen: 17-2 1
In de tweede game behaaide Var
Slobbe een regelmatige 21-16 over

winning. In de derde game moesi
Potton toestaan dat Van Slobbe nr
een 4-10 en 12-16 achterstand terug
kwam tot 16-16. Dc strijd ging ge1ijl

op, waarbij Van Slobbe uiteindelij1
aan het langste eind trok: 23-2 1. Han

Gootzen leek NIKON op een 4-5
voorsprong te gaan zetten. In de
eerste game kon hij René Hijne ge
makkelijk achter rich laten: 17-21.
In de tweede en derde game ging het

ook met Han Gootzen lets minder
goed. Hijne won dan ook met 21-10

en 21-18. Eric Winnubst kon in de

laatste partij een punt redden voor
de Valkenswaardse ploeg door In
twee games te winnen van Bert van
de Ham: 12-21 en 18-21.
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uitwedstrijd tegen Shot in Wagenin
gen.

Scilla te sterk
voor Shot

Volgende week speelt NIKON een

=

I

—

Van onze tafeltennismede
werker
I..EIDEN, maandag
In de schaduw van bet Top
12-gebeuren werd er dit week
end ook nog een volledig corn
petitieprogramma afgewerkt.
Zaterdag geen verrassingen.
Shot kreeg haar zwakte door
Scilla met 2-6 uitgemoten.
Nikon buitte de abseEntie
van Bert van der Helm bij
Tempo Team ret 6- utJep
fVper De Vive bdffêWdt’
ontbreken van Rene Heijneblj
het Hooge Huys om eveneens
6-1 te produceren. Zaterdag
was Heijne ziek, zondag was
hij de
gen Nkoniet rie eges ‘Oat
impliceert W1r1stOp Pott?Jit’
die zich ook nog versllkte in
Van Slobbe. Door een goede
inbreng van Han Gootze kon
den do Brabanders de schade
beperken tot 5-5.

—

—

I

I
I
I
I

I

-
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kanipioen Scyila als een herfst
dus
verre tegenvallende outsidetot
r.
Nikon! Valkenswaard verklei
de kansen op de tweede titel nde
von
ge week door een teleurstellend
gelijkspel op bezoek bij ‘t
Huys, waardoor De VeluwHooge
e
punt voorsprong kon nemen. eén
de Apeldoorners een gunstig Voor
gangspunt als over veertien uit
dagen
in Valkenswaard moet
worden
aangetredert tegen Nikon en
zaterdag wordt gewonnenindien
van
Scylla.
Het zit er voor de dnie
Van Spanje met in dat de broers
sprong nog wordt vergroot voor
voor
het onderlirige duel met
Nikon
wordt aangegaan. De
Valkens
waardse formatie gaat zaterda
bezoek bij hekkelsuiter Shot g op
Wageningen en het moet heel uit
gek lopen ala Nikon er een of erg
punten zou laten liggen. Voormeer
het
trio van Bert Schoofs een
aardig
opwarmertje voor het grote
tref
fen van 26 februarj.

Iota: Joop de haas
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Vasutas Boedapest uitdagtng

f

Nikon schiki zich
niet in kwaad lot
VALKENSWAARD
Nikon,
Valkenswaard wil er niet op voor
hand van uitgaan, dat de ge
schledschrljving van de Valkens
waardse tafeltennisploeg voorlopig
van de baan is. Op growl van de
resultaten die Han Gootzen en Bob
Potton vorig jaar boekten tijdens
een sterk bezet internationaal
toernool In het Belgische Oosten
de, achten de Brabanders zich niet
blj voorbaat kansloos In de halve
finale van de strljd om de Europa
Cup II. Op zaterdag 19 maart
treedt het team van coach Bert
Schoofs op elgen tafel ann tegen
het Hongaarse Vasutas Boedapest,
de meest gevreesde van het nog
overgebleven trio tegenstanders.
—

De Hongaarse ploeg bestaat
puur uit spelers van wereldklasse.
De twee meest bekende namen
daarin zijn die van de 30-jarige
Gabor Gergeley en de 27-jarige
Janos Tackasz, die beiden deel uit
maakten van het Hongaarse natio
nale team (Istvan Yonyer was
,,derde” man) dat in 1979 wereid
kampioen werd door China in de

finale te versiaan. Vasutas be
schikt verder over de Hongaarse
kampioen van 1982, Bela Frank, en
kan ook nog terugvailen op Nos
zisca.
Laatstgenoemde werd vorig jaar
winnaar van het internationale
toernooi in Oostende dat Nikon!
Valkenswaard aangrijpt om enige
moed te putten. Manager Frits
Bergman: ,,Boedapest is natuurlijk
de sterkste tegenstander die we
hadden kunnen treffen. Op papier
zijn we kansloos, maar met Bob
erbij weet je eigerilijk nooit. Dan
moet hij wel zo spelen ais in Oos
tenrijk tegen Kuchi. Als hij in
vorm is en zijn gemoedsrust heeft,
weet ik het nog met. En Han is in
ternationaal ook erg sterk. In Oos
tende verioor hij met 21-19 in de
vijfde game van Frank. We maken
ons echter geen illusies, maar het
is leuk voor Vaikenswaard. We
zijn blij dat het bij ons is.”

Pluspuntjes
Han Gootzen, die in 1980 al eens
in botsing kwam met hetzelfde

KEMPENER KOERIER
-

team teen hij met Bert van der
Helm en René Hijne voor Tempo
Team uitkwam en met 5-1 verloor
(Van der Helm won toen van
Frank), decide die mening. Op
ons verianglijstje stond Ljubljana
(Yoegosiavie red.) bovenaan en
Vasutas Boedapest ver weggescho
yen op de laatste plaats. Maar als
je de Europa Cup U wilt winnen,
krijg je ze toch tegen. Je zult die
Hongaren tech moeten kioppen.
Op papier zijn we natuurlijk
kansloos, maar je moot er voor je
zelf tech de pluspuntjes uithalen.”
,,Ais je flu zegt dat je de halve
finale heb bereikt gelooft dat nog
bijna memand. We hebben er hard
aan gewerkt om onze slechte eer
ste heift van de competitie ult te
wissen. Als Bob en 1k goed spelen,
zou dat vier winstpartijen op kun
nen leveren. In Oostende was het
een dubbeitje op zijn kant tegen
Frank. We zullen voor elk punt op
onze tenen moeten lopen en hopen
op een verrassing van Eric (Win
nubst red.). Dat is natuurlijk het
grote voordeel van die Hongaren.
Die hebben zoveel ervaring...”

23 februari 1983

Nikon ontvangt
lij staanvoerder
Zaterdag 26 februari a.s. komt de lijst
aanvoerder van de Nederlandse tafel
tenniscompetitie, de Veluwe, in Val
kenswaard op bezoek bij TVV Nikon.
Nikon staat één punt achter op de be
zoekers, die in deze competitie nog
geen enkel punt af hebben gegeven. Een
belangrijke wedstrijd derhalve voor de
Valkenswaardse ploeg, die bij verlies de
aansluiting met de top verspeelt.
Ook vorig jaar speelden Nikon en de
Veluwe beslissende wedstrij den in de
tweede heift van de kompetitie. Toen
werd Nikon op eigen tafel met 0-6 ver
pletterd versiagen. De eerste competitie
van dit seizoen viste De Veluwe achter
het net, toen Scylla de herfsttitel voor
zich opeiste. De winnaar van de nu lo
pende tweede competitie zal met Scylla

uit gaan maken wie zich kampioen van
Nederland mag noemen.
Zowel Nikon als De Veluwe koesteren
nog aspiratie in die richting, en zullen
dan ook wel zeer gebrand zijn op de
overwinning. De Veluwe komt naar
Valkenswaard met het bekende trio
Van Spanje. De drie broers hebben de
afgelopen jaren een grote faam opge
bouwd in Nederland en vormen een
zeer hecht en sterk team. Nikon stelt
daar Bob Potton, Han Gootzen en Eric
Winnubst tegenover. Vooral Han Go’ot
zen is in een grote vorm en misschien is
Nikon daardoor we! in staat om de ze
gereeks van De Veluwe te doorbreken.
De wedstrijd zal om 15.00 uur beginnen
en gespeeld worden in de Hutakker 2.

HAN 000TZEN
...op tenen lopen...

Trainer!coach Bert Schoofs was
nauweiijks geschrokken van de
uitsiag van de loting. ,,Als er vier
overbiijven, maak je natuurli)k
een grote kans op Boedapest als
tegenstander. We hadden het in
Kuchi al moeiijk en het is logisch
dat het een ronde verder nog
moeiijker zal worden. We moeten
er alleen met van uitgaan dat we
kansloos zijn. Er valt hier en daar
best een partijtje to winnen, maar
het zou uiteraard to mooi zi)n om
Boedapest to kioppen. Vasutas is
een uitdaging om het zo goed mo
gelijk to doen en het is een stuk
mooie propaganda voor het tafel
tennis in Valkenswaard. Het zijn
stuk voor stuk wereldspelers.”

,-u

9

toegangsb ewijs
FI.2.50

EREDIVISIE-TAFELTENNIS
De Veluwe Apeldoorn
VA LK ENS WA A RD

zaterdag 26 FEBR 1983 aànvang 15.00 uur
nikonhal—hutakker 2 —valkenswaard— 04902-42074

imperial
I

Vrijdag 4 maart 1983

Bob Potton tegen
Rusland en naar
WK tafeltennis
AMSTERDAM
De Internatlo
nale Tafeltennis Pederatie (I’rW)
heeft de NTI’B toestemming ver
leend voor het opstellen van de
Brit Bob Potton in de Nederiandse
ploeg. Potton neemt morgen deel
aan de interlandwedstrljd tegen
Rusland en zal Nederland ook ver
tegenwoordigen tijdens het WK,
dat elnd volgende maand in Tokio
begint.
De voor Nikon!Valkenswaard
spelende Engeisman, die inmiddels
ruim twee )aar in Nederland ver
blijft, kreeg oniangs van de ETTU
een speelverbod voor Oranje opge
legd, omdat de Noorse tafeltennis
bond een protest had ingediend te
gen het spelen van Potton tijdens
de interland Nederland Noorwe
gen. Potton scoorde toen, in zijn
debuut voor bet Nederlands team,
bet winnende punt: 4—3.
—
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