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De Veluwe op karakter naar 6-3winst

NIKON
GEVLOERD
I
Maandag 28 februarl 1983
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Tafeltennis
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(Dpor Hans Wagenaars)
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broers, de 18 jarige Henk, de
23-jarige Ron en de 25-jarige
Jaap van Spanje, zijn op weg
uit to groeien tot een ware
obsessie
voor NlkonJVal
kenswaard. Zaterdag her

haalde de eschiedenis zich

-

‘—

voor de vijfde keer. Het
Apeldoornse trio liep met 6-3
simpel over de ,,Brabanders”
heen en in plaats van een
nieuwe koploper in de eredi
visie tafeltennis te kunnen
begroeten, liep de titelverde
diger uit naar een voor
sprong van drie

Tot twee dagen geleden hadden
alleen toeschouwers last onder
vonden van de troplsche warmte
en de hoge vochtlgheldsgraad in
de speelhal van Nikon. Zaterdag
werden ook de spelers geconfron
teerd met de gevolgen van de
slechte air conditioning. Bob Pot
ton was de eerste die kennis
maakte met de gladde vloer, ult
zijn evenwicht en zljn concentratle
geraakte, en prompt op verlies
werd gezet (zijn derde van deze
z heift) door de Nedermandse kam-.
Een aantal incidenten tljdens de
ploen Henk van Spanje. Die on
dervond net zoveel hinder van de vierde partij, die tussen nationaal
gladheid, maar was mentaal on kamploen Henk van Spanje en
NTT’B-cuphouder Bob Potton,
vermurwbaar.
zorgde voor de alles beslissende
wending. Potton, zich matelôos er
,,Mentale kwestie”
gerend aan de gladheid, zag tot
Mentalitelt was trouwens de be- overmaat van ramp een service
langrijkste eigenschap waarln De afgekeurd worden door scheids
Veluwe zljn tegenstanders over rechter Zoetekouw en was na in
trof. Dat vond ook Bert Schools, terventie van coach Schools en on
trainer/coach van de thuisclub. sportief en ondoordacht handelen
,,Het verlies afschuiven op die
—i gladde vloer is niet juist. Het is
van een Valkenswaardse suppor
een factor die meespeelt, meer
ter dermate van slag, dat de Apel
‘i met. Nee, het is een puur
doornse benjamin via 13-11 naar
kwestle. 1k vraag me at of dit
21-15 winst liep.
team in dit soort wedstrijden wer
Zoetekouw in de pauze: ,,Tijdens
kelijk zo sterk is als wordt behet uitvoeren van de opsiag leunde
weerd. Je moet voldoende karak
Potton met een elleboog op de ta
ter bezitten om De Veluwe te
fel Dat is verboden. Al jaren,
kioppen. Die jongens maakt het
maar spelers en coaches kennen
....nietsuitwaaroftegenwjezespe
die regel niet precies.” Hoe dan
len.”
ook, het incident zette een domper
Na drie partijen was nog niets
op het toch al niet van zelfver
trouwen overlopende Valkens
voorgevaflen dat zou kunnen dul
waardse trio en de wedstrijd zakte
den op een grote overwinning van
naar een voor die topper onwaar
een van belde teams. Han Gootzen
dig, maar vanwege de grote belan
verloor als verwacht van Henk
gen verklaarbaar peil.
van Spanje, Bob Potton klopte
Ron en Eric Wlnnubst ging in een
enorm slechte partij onderuit te
gen Jaap. Tussenstand: 1-2.
-
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Bob Potton was met twee over
winningen weer de beste Val
lcenswaardse speler, maar overtuigde net zo mm ala Han Goot
zen (achtergrond).

Met een ontmoedigd Nikon
sleepte de ontmoeting zich voort,
maar van Han Gootzen en Eric
Winnubst ging geen enkele over
tuiging meer uit. De Limburger
klopte Jaap van Spanje nog wel
(2-3), maar greep de gladde vloer
aan als excuus voor de slappe ver
toning. ,,De vochtigheidsgraad is te
hoog voor een speler als ik die met
gppjf pn het vnnr 70 oro
cent daarvan moet hebben.”
Na verlies van Winnubst tegen
international Ron van Spanje,
verzuimden Potton en Gootzeri de
laatste theoretjsche kans op een
gelijkspel te grijpen. Na 21-10
winst in de eerste game, was het
laatste woord voor De Veluwe.
Een tactische Ingreep was er de
oorzaak van, meende Veluwe
coach Jan Vlieg. ,,Van vijf jaar
psychologie-studje ann de univer
siteit van Groningen heb 1k flog
wel iets geleerd. Al en toe moet je
je spelers een trap onder hun reet
durven geven”, aldus de huidige
student sociale geografie.
nnroen

Sjokken
Met de op het verloren dubbel
spel volgende winst van Potton op
Jaap van Spanje, had Nikon zijn
kruit versehoten (3-5) want Win
nubat kreeg tegen Henk van Span
je een derde 0 achter zijn naam.
Bob Potton zat de zaken na afloop
zuur te overpeinzen. Op deze ma
nier word je natuurlijk nooit
landskampioen. Als 1k een keer
een partlj verlies (dat kan tech!)
storten Han en Eric helemaal in.
1k voelde mezelf trouwens ook niet
sterk. Hoe het komt, weet ik niet,
maar tijdens de training kan ik
me geweldig oppeppen en als het
echt moet gebeuren sjok 1k door de
zaal.”
Voor Veluwe-coach Jan Vlieg
kwam de winst helemaal niet als
een verrassing. ,,Van dit team ver
liezen we noolt”, beweerde deze
met zekerheid. ,,Dit was onze vijf
de wedstrijd tegen Nikon en
Schoofs is nog niet één keer op de
proppen gekomen met een andere
tactiek. Wàt hij moet doen is zijn
probleem. Wij wachten hen ge
woon op. Geen probleem.”
D. ultslagen: Gootzen-H. van Spanje 1621, 18-21; Potton-R. van Spanje 11-21, 21-13,
21-14; Winnubst-J. van Spanje 16-21, 18-21;
Potton-H. van Spanje 18-21, 15-21; Gootzen
.1. van Spanje 16-21, 21-19, 21-17; Winnubst
R. van Spanje 18-21, 17-21; Potton/Goolzen
H. en R. van Spanje 21-15, 10-21, 13-21; Pot
ton-J. van Spanje 21-19, 21-16; Winnubst-H.
van Spanje 13-21, 15-21.

EUROPACUP toegangsbewijs
fI.10.00
TAFELTEN N IS
HALVE FINALE

Vasutas
BUDAPEST

VALK ENSWA ARD

zaterdag 19 maart 1983 aanvang 19.00 uur
nikonhal—hutakker 2—valkenswaard— 04902-42074
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ERIC W1NNUBST
geen zenuwlijder...

Eric Winnulist zoekt de
juiste voorberehling

&

.

Vanavond om 19.00 uur
speelt Nikon!Valkenswaard
in de halve finale van de
Europa Cup H tegen favorlet
Vasutas
Boedapest
met
daarin twe groten van het
Hongaarse tafeltennis: Tac
kacz Frank. Gergeley Is ziek
achtergebleven In Ilongarije.
De kans is echter groot dat
htj vandaag aisnog over
komt. Vandaag een Inter
view met Eric Wlnnubst,
derde man In het team van
de gastheren die tenminste
één partlJ moet winnen om
zijn team de finale binnen te
loodsen, maar daar welnig
hoop op heeft.

(Door Hans Wagenaars)
VALKENSWAARD
,,Riooljournalistiek, een an
der woord heb ik er niet
voor”, galmt Eric Winnubst
met enige stemverheffing tij
dens het gesprek. ,,Er is geen
sprake van dat mijn contract
-

met zou worden verlengd.
Het loopt wel af, mijn pres
taties waren ook niet wat 1k
en de anderen ervan ver
wacht hadden, maar er is nog
niet gesproken over volgend
seizoen.”
De in Uithoorn woonachtige
derde—jaars student economie aan
de Vrije Universiteit van Amster
dam, daalde vorig jaar via allerlei
omwegen en met een hoop tam
tam en heisa vooraf, neer bij Ni
konlValkenswaard. De eredivisie
tafeltemiisclub hoopte de gelofte
(het landskampioenschap) na het
echec van 1982 zij het met enige
vertraging
in te kunnen lossen.
Eric Winnubst, toen 20 jaar oud,
zou de ,,derde man” zijn die de
,,Brabanders” op de troon kon zet
ten. Tegen elke rivaal één partij
wrnnen was voldoende, zo leerden
de berekeningen.
—

—
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Geruchten wilden destijds dat
een Valkenswaardse schone de
grootste drijfveer was achter Win
nubsts vertrek bij Tempo Team.
Dat zou natuurlijk wel erg nalef
zijn geweest als dat zo was. Nee,
bij Tempo Team zwaaiden bepaal
de personen de scepter die niets in
mu zagen. Carol Deken benadeel
do mu t.o.v. andere mensen. Rade
maker bijvoorbeeld. Hij speelde
wel tijdens Europa Cup-wedstrij
den, ik nooit.”
Winnubst moest zich tevreden
stellen met een plaats in het twee
de team van de meervoudige
landskampioen en omdat de Uit
hoorner zeif en ook spelers en coa
ches in den lande overtuigd waren
van Winnubst’s mogelijkheden
werd de overstap gemaakt. ,,Ik
wilde graag naar Nikon, de ont
plooiingsmogelijkheden
waren
groter, Nikon wilde mu graag, dus
was de zaak snel rond”, aldus
Winnubst. Alleen Tempo Team lag
dwars en wilde Winnubst, met een
kort geding als dwangmiddel, be
houden. Winnubst, noch Nikon
deinsde ervoor terug en won het
geschil.
Vol goode moed zette Wmnubst
zijn Brabantse carrière in gang,
verdrong Theo van Gasteren uit
de hoofdmacht (,,Erg vervelend, 1k
kon goed met hem opschieten,
maar dit was de beste oplossing.

Nu kan hij cok spelen en dat is
een pak van mijn hart”), maar
kwam in de teleursteilend verbpen eerste competitieheift niet
verder dan zeven winstpartijen. In
de nog lopende tweede heift zeus
slechts vijf.
Oorzaken? ,,Ik ben erg ambi
tieus en tijdens, maar cok voOr de
wedstrijden erg nerveus. Dat had
ik eerst niet. Misschien komt het
omdat dit mijn tweede heift is in
de erekiasse. In een eerste heift
heb je afleen maar te winnen. Je
komt tegenover spelers die abs
good bekend staan. Dat deed me
niks, memand verwachtte iets van
me en jk dacht bekijk het maar.
En nu ben ik hartstikke zenuw
achtig en en spool ik verkrampt
zodra 1k achter tafel sta. Het is de
druk, niet alleen van de club om
dat die kampioen wil worden; ik
voer hem zeif ook to hoog op.
Maar ik heb die zenuwen met abs
karaktertrek, ben zogezegd goon
zenuwlijder. Mijn wil om te win
nen is weilicht te groat en mis
schien ben 1k bang om een bepaald
resultaat niet to halen.
Winnubst is voor zijn wedstrij
den ook totaal niet aanspreekbaar.
Hij staart in het mets. De vol
maakte concentratie zou je kun
nen denken. ,,Normaal ben ik vro
lijk en ontspannen, maar op zater
dagen en tijdens toernooien sluit
ik me af voor de wereld. Zelfs
door de week ben 1k al bezig met
de wedstrijd. Misschien is dat wel
teveel, misschien zou 1k het alle
maal wet afstandelijker moeten
benaderen. Er wordt genoeg ge
praat over mijn benadering van
en voorbereiding op wedstrij den,
maar tafeltennis is puur individu
eel.”

,,Aan motivatje of training ligt
het met. Ook met aan Bert
Schoofs, want die weet me best te
motiveren. Het verschil tussen
kunnen motiveren en met kunnen
motiveren is ook zo klein. Jan
Vlieg (coach van landskampioen
De Veluwe red.) zei wel dat
Schoofs ons eens een keer onder
onze kont moest trappen, maar als
we hadden gewonnen zou er goon
sprake geweest zijn van kritiek.
Nee nou mijn gewicht. Bij Tempo
Team hebben we het daar 00k re
gelmatig over gehad, maar ik kon
de moecj er niet voor opbrengen
om af te vallen. En nu, met Bert,
ben 1k zeven of acht kilo kwljt.
Feit bijft dat we verloren van Do
Veluwe. We hebben gefaald, maar
met z’n vieren.”

Dertiende
Do dertiende plaats die Eric
Winnubst momenteel op do natio
nale ranglijst inneemt kan vanwe
ge de tegenvaflende prestatles ilu
stratief genoemd worden. Het sel
zoen is afleen wat de prestatles be
treft ongelukkig te noemen. Over
jezeif ben je vaak niet objectief,
maar Schoofs en Stencel (bondscoach red.) verwachten dat 1k nog
wel eon stuk beter ga spelen. 1k
hot, dat heb 1k al lang bewezen. 1k
heb al van ledereen in Nederland
eon keer gewonnen. Maar de kunst
is met of en toee, maar regelmatig
winnen. Als 1k weet hoe 1k naar
eon wedstrijd moot toeleven, en
daar kom ik zeker nog eons achter,
dan gaan de prestaties ook voor
ult.”
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(Door Hans Wagenaars)

VALKENSWAAPD
Nikon/Valkenswaard heeft
finale
van de strijd om de Europa Cup H zoals verwacht de
niet ge
haald. Ondanjcs verzwakt aantreden (kopman Gabor Gerge
ley bleef achter omdat hij een treinreis van 26 uur
zag
zitten) was Vasutas Boedapest nog mans genoeg omniet
zich te
plaatsen voor de finale. Nikon kreeg door Gergeleys desinte
resse meer kans op een verrassend resultaat, maar gmg ten Voortreffelijk
In feite waren die donkere voor
slotte met de geflatteerde cijfers 1-5 de mist in.
uitzichten er
—

-1

Nikon 3 maanden
naar Tenerife
VALKENSWAARD De spelers
Bob Potton, Han Gootzen, Eric
Winnubst en Theo van Gasteren,
manager Frits Bergman en trai
ner/coach Bert Schoofs van Ni
kon/Valkenswaard gaan enkele
weken na het einde van de compe
title voor drie maanden naar Te
nerife om daar tijdens een vakan
tiekamp trainingen te geven aan
bezoekers.
Winnubst, Van Gasteren, Berg
jnan en Schoofs vertrekken op 2
mel en Potton en Gootzen voegen
zich na het WK-tafeltenrjjs in To
kb (waaraan zij waarschijnlijk
zullen deelnemen) bij de groep.
-

Wedstrij dformulier
voor Hongaren
maar onduidelijk
VALKENSWAARD
Taalver
schillen kunnen soms tot leuke ge
beurtenissen lelden. Dat bleek za
terdagavond In het Europa Cupduel tussen Nikon en Vasutas floe
dapest.
Na drie partijen stapte de Hon
gaarse sterspeler Takacs doodleuk
het centre-court binnen, ontdeed
zich van zijn tramingspak, maar
kon dat ijlings weer aanschieten
toen bleek dat Bob Potton weer te
genover hem stond. Janosz Börs
zei, coach van Vasutas en voor
heen ook coach van het Oosten
rijkse team, zag het onlogische
daarvan in (Potton en Takacs
hadden elkaar in de tweede partij
al ontmoet) en ging bij collega
Bert Schoofs op onderzoek uit.
Daar bleek dat de Hongaarse
coach zich had vergist In het Ne
derlandse wedstrijdformu].ier dat
blijkbaar heel anders in elkaar
Steekt dan het Hongaarse. Bela
Frank haastte zich als tegenstan
der van pret.
-

-i

-

-J

De speculatjes die het treffen
vooruit waren gesneld vertolkten
een grote realiteitszm bij de gast
heren. Binnensmonds werd wel
lets gemompeld over ,,een goed re
sultaat halen”, maar eigenlijk nie
mand durfde het woord ,,winst” in
de mond te nemen. Zeker met toen
ledereen nog veronderstelde dat
het Hongaarse team zou bestaan
uit Gabor Gergeley, Bela Frank en
Janosz Takacs, de respectieve
nummers 3, 8 en 7 van de Hon
gaarse ranglijst, die met Sparta
kus Boedapest (o.a. Tibor Kiampar
en Istvan Jonyer) een verbeten
strijd voeren om het kampboen
schap van Hongarbje.

I

de oorzaak van dat
Nikon zaterdag voor een maar
matige supportersschare meer dan
voortreffelljk voor de dag kwam.
Vrijheld, blijheid was kennelljk
het motto dat als mentale bagage
en ruggesteun samen met de spe
lers achter de tafel verscheen.
Eric WInnubst was de eerste die
de Valkenswaardse ontspanneri
heid uitdroeg. De sloom aandoende
linkshander Bela Frank, Hongaars
kampioen in 1980, trok de eerste
game nog met 21-15 naar zich toe,
maar moest de tweede met 21-19
aan de Uithoorner laten. De laat
ste leek in de beslissende derde
game op een regelrechte sensatie
af te stevenen, nam een 19-15
voorsprong en had op 20-18 zelfs
twee matchpolnts, maar liep als
een jonge hond in de geroutineerd
opgezette val van Hongaar: 20-22.

Opmerkeijk
Op zijn minst opmerkelijk was
oak de wijze waarop Bob Potton
zijn tegenstander Janosz Takacs
in de tweede partij te woord stond.
Met gebalde vuist liet de Engels
man 21-17 winst in de eerste game
noteren, maar kwam tegen de 29jarige Hongaarse spoorwegbeamb
te, wereldkampioen in Korea (1979)
routine en kracht tekort. Op het
oog met speels gemak pareerde
immer vrolijke en a Ia Potion spe
lende Takacs de kogels van de En
geisman en ging met 21-17 en 21-17
over de finish. Nikon-coach Bert
Schools na afloop: ,,Een partij van
wereldniveau. Op zulke momenten
begrijp 1k er geen barst van dat
hij de hele Nederlandse top niet
naar huis speelt.”
De verbiuffend grote tegenstand
die Nikon bood kon door Han
Gootzen slechts in één game wor
den voortgezet. Tegen invaller
Jozsef Nozicska, een 27-jarige
Spoorwegbeambte zonder interna
tionale uitschjeters maar vreemd
genoeg wel zesde op de Hongaarse
lust, bracht de geirriteerd spelen
de Limburger het in de eerste

game tot 21-11 winst, maar maak
te zich in de tweede en derde game
derrnate sappel om wat mislukte
opsiagen en de (beperkt) gladde
vloer dat de winst voor de Hon
gaar voorspelbaar was: 14-21, 1521.
De enthousbaste sfeer in de Ni
kon-hal was vanaf dat moment
ver te zoeken. In plaats van een
2-1 of misschien flog sensationele
re 3-0 voorsprong was het toen 0-3
in Hongaars voordeel. De winst
die Bob Potion liet noteren tegen
Frank (21-15, 22-20) veranderde
daar weinig aan. Eric Winnubst,
volkornen gedesillusioneerd na
zljn gemiste kans in de openings
partij, bracht er tegen Nozieska
mets van terecht (15-21-18-21) en
Gootzen geloofde er terecht niet in
tegen Takacs. Via 17-21 en 14-21
werd het 1-5 voor de Hongaren, en
dat was gezien de tegenstand die
Nikon had geboden veel te veel
van het goede.
Coach Bert Schoofs kon na af
loop echter toch lachen: ,,Het had
zeker 5-3 kunnen zujn, maar Han
praat zichzelf naar een nederlaag
en bij Eric komt het oude complex
-faalangst- op het beslbssende mo
ment weer boven. Heel jammer,
maar als je wilt winnen komt er
nog heel wat meer bij kijken.”
Bob Potion was uiteraard zeer
in zbjn sas over zijn eigen optre
den, maar was aan de andere kant
hevig teleurgesteld over het ulte
indelijke resultaat. ,,Voor hetzelL
de geld kom je met 2-1 of 3-0 voor.
Eric staat te beven als liij denktte
kunnen winnen en Han is bezig
met de vloer. 1k heb gespeeld zoals
het moet. Aan dit soojt spelers
kim je jezeif optrekken. Dergelijke
tegenstand heb ik al een hele poos
met gehad. Ook de voorberebding
was prima. Extra training van Mi
lan (Stencel, bondcoach red.) en
viak voor de wedstrijd, In de
kleedkamer, snelle muziek door de
koptelefoon en touwtje springen.
Alles raasde lekker positbef door
mijn hoofd.”
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Tafeltennisteam uitgeschakeld
in halve finale Europacup II

Nikon strandt op
Vasutas Boedapest
door Frans Dreissen
VALKENSWAARD Het tafeltennisteam van Ni
kon heeft zich niet door de halve finale van het
Europacup Il-gebeuren kunnen worstelen. Reeds na
zes van de negen eplande partijen was de uitscha
keling een feit. Het Hongaarse drietal van Vasutas
Boedapest (Gergeiry moest wegens ziekte verstek
laten gaan) had op dat moment immers een onover—
brugbare 5-l-voorsprong opgebouwd. Het pleit ech
ter voor de inzet en de strijdlust van het Valkens
waardse trio, Potton, Gootzen en Winnubst, dat de
eer nog gered werd. Overigens was Nikon het eerste
Nederlandse herenteam dat ooit door wist te drin
gen tot een halve finale in een Europese titelstrijd.
Het applaus van het 250-koppige publiek na afloop
was dan ook volledig op zijn plaats.
-

Het Valkenswaardse Nikon
weerde zich vooral in de eerste
drie partijen erg dapper. Juist in
die fasen werd het heft echter
uit handen gegeven. Eric Wun
nubst presteerde het zelfs om in
de opeiingsgame liefst dnie
matchpoints te verspelen tegen
de linkshandige Bela Frank, nota
bene de Hongaarse kampioen
van 1980. Wunnubst speelde te
gespannen en maakte enkele
slordige, onnodige foutjes, die
hem uiteindelijk de zege kosten.
Hij doif met 2-1 (21-15; 19-21 en
22-20) het onderspit.

Climax
De tweekamp groeide in de
tweede partij uit tot een schitte
rende climax. Bob Potton, de
Brit in Nederlandse dienst, en
diens opponent Janos Tackacs
maakten er een prachtig schouw
spel van De Hongaar maakte
met zijn uitstekende topspins
Potton het leven zuur. De Nikon
speler had echter telkens een
passend antwoord paraat en trok
de eerste set naar zich toe met
21-17. Ook in de tweede en der
de ronde legde Potton Tackacs
het vuur na aan de schenen,
rnaar zag zijn acties niet be
17-21
bond. Met tweemaal
maakte de dynamische 28-jarige
gast het karwei af.
Han Gootzer? leek tegen Caszlo
Kovacs regelrecht op een sensa
tie af te stevenen. De eerste set
leverde een eclatant 21-11-succes
op voor de Brabander. De desil
lusie was daarom des te groter
toen de tegenstander vervolgens
na een 1 1-15-tussenstand, door
stoomde naar 14-21. Gootzen
leek mentaal aangeslagen en is

deze teleurstelling niet xneer te
boven gekomen in de laatste pe
node. De fouten stapelden zich
op en het sleutelduel leek beslist.
Gootzen putte nog enige moed uit
de missers van Kovacs, maar alle
inspanningen ten spijt werd ook
deze tweekamp beslist in het
voordeel van de gasten uit Boe
dapest.

a

Kiasse
Bob Potton kon de stand in de
vierde nog een draaglijker aan
zien geven, door Frank te over
troeven met 2-0. De Hongaren
hadden echter te veel kiasse in
huis en verwierven tenslotte via
twee overwinningen een plaats
in de finale. Winnubst ging met
15-2 1 en 18-2 1 ten onder tegen
Kovacs en Gootzen ging fors on
deruit tegen Tackacs met 17-21
en 14-21.
Potton was uitert ts1urgeSte1
na afloop. ‘1k ben totaal niet te
vreden. 1k wil presteren. Tac
kacs speelde echter verschrikke
lijk goed. Hij sloeg mij kaal. Hij
had vreselijk goede topspins in
huis. 1k was te gespannen en
wilde per sé winnen. Deson
danks denk ik dat ik aardig heb
gepresteerd. Tackacs en ik moeten maar in het circus gaan wer
ken’.
Han Gootzen deelde de mening
van Potton. ‘1k had er zeif veel
meer van verwacht. Voor het
zelfde geld hadden we in de be
ginfase een 2-1 -voorsprong kun
nen nemen. Eric faalde echter in
de slotfase, omdat ik denk dat hij
nog te weinig internationale er
varing heeft. Dat we het zover
gebracht hebben is echter al een
pluspunt’.
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Typerend beeld uit het Europacuptreffen tussen Nikon en Boedapest. De enorme strijdlust en inzet zijn
van het gezicht van Bob Potton te lezen. De Brit slaagde .:er als enige in een Nederlands succesje te

•boeken.
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KEMPENER KOERIER

Nikon biedt knap tegenstand

moeizaan
op winst

Hoewel de ruime 1-5 nederlaag anders doet vermoeden, heeft
ging Nikon toch goed tegenstand geleverd aan het Hongaarse tafeltennisvereni
Vasutas Boedapest
in de halve finale om de Europa Cup II. De Nikon-leiding
en aanhang was or na
afloop van overtuigd, dat er meer in gezeten had, gezien het
verloop van de eerste
partijen.

Van onze tafeltennismede
werker
LEIDEN, maandóg
In de tafeItennlscornpetf
leidde Scylla in Amsterdm
tegen Tempo Teem met
toen Swier tegen Radem8kat
onnodig een ruime voar-:
sprong verspeelde
Lingen
had goed geopend tegenac
valler Sang A Jang en Van4.r
Helm was moeizaam
troefddoorVIig.Toen,

J
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game kwam Gootzen er echter merk
waardig genoeg niet meer aan te pas en

won de jonge Hongaar met 14-21 en
15-21. Bob Potton kon hierna nog iets
terugdoen door met 21-15 en 22-20 van
Bela Frank te winnen. Ook dit winst
punt van Patton kon de Nikon-ploeg,

dat beetje enthousiasme om de partijen

in hun voordeel te kunnen beslissen.
Winnuhst verloor met 15-21 en Th-21

van Noziska en Gootzen leed een 17-21
en 14.21 nederlaag tegen de sterke Ta

met 1-5 van Vasas Boedapest

enige overwinning van Valkenswajró
kwam op naam van Bob Potton.’ ,c
TL

beslissende 3-0 knock-out fljet
kwam, veerde de hoofdstede
hike formatie op. Na 4-4 mOst
men aisnog de herfstkám
pioen beide punten latáfl.
Vlieg bleef bij Scyfta ongOl
gen.
Verder was nog opvalIei,d
dat het Leidse duo Lings
Swier, één week na hat bêlja
len van de nationale dubbeItt:
tel, alweer onderult ging. OQIc
enkelspelkamploefl Ron van
Spanje overkwam dat.
bone een van de zwaksteWo.
kiassers Eddy Wiggers laite
de reputatie van de VeIuIve
crack aan zijn bars. Meer te
genpunten kon Shot tegende
landskampioen niet scoren426). Daags tevoren had dee.
gradant ult Wageningen met
gelijke cijfers bij Het Hooh
Huys verloren. Toen reddeEd;
win Angenent tegen Van Haf
de eer.
Ook de Veluwe werkte een
dubbeiprograma af. Zonag
hadden de broers Van Spa4E
geen problemen met hat be
zoekende Tempo Team aiat
met eon 6-0 pak slaag weed

ziska gemakkelijk op zijn naam te
schrijven (21-11). In de tweede en derde

die een mentale dreun te verwerken
kreeg na de 0-3 achterstand, niet genoeg
opbeuren. Do resterende partijen misten Eric Winnubst en Han Gootzen net

Valkenswaard heeft de finae.s’
het toernool om de Europese tafi
nisbeker III niet gehaald.
In eigen zaal verloor ValkenswaL

WLrLflJ’JU

-.4

23

Eric Winnubst ging in de openingspartij
tegen Bela Frank verrassend sterk van
start. In de eerste game moest hij echter
toezien dat Frank vanaf 15-14 in één
keer doorstoomde naar een 15-2 1
overwinning. In de tweede game bouw
de Eric Winnubst een grote voorsprong
op (13-15 en 1915), die uiteindelijk ge
noeg bleek om met 21-19 een derde
game afte dwingen. Het publiek leek op
weg naar een sensatie. Met een 10-9
voorsprong voor Winnubst werd van
tafelzijde gewisseld. Winnubst ging
door en bleef de gehele game met twee
of drie punten voor tot 20-17. Op dat

moment sloeg het oude euvel weer toe.
Winnubst was niet in staat het laatste
beslissende puntje te scoren en kon na
20-22 zwaar teleurgesteld en boos terug
naar coach Bert Schoofs. Bob Potton
leek hierna de stand recht te gaan trekken tegen Janusz Takàcs. De eerste ga
me werd een regelmatige overwinning
voor de Valkenswaardse Brit met 2117. In de tweede game kon Potton een
14-17 achterstand nog goedmaken,
maar vanaf 17-17 sloeg de Hongaar ge
nadeloos toe. Met enkel keiharde fore
hand-slagen werd de 17-2 1 eindstand
bereikt. Ook in de derde game bleek
Potton niet bestand tegen de forehand
van Takcs, die dan ook de derde game
en daarmee de partij naar zich toe trok
(17-21). Hef publiek voelde dat Nikon
nu in een kansloze positie lag om de
finale nog te bereiken. In tegenstelling

I

tot de prognoses had Nikon nu met 2-0
de leiding kunnen hebben, hetgeen on
getwijfeld geleid zou hebben tot een
verrassende verdere ontwikkeling. Han
Gootzen deed dit vermoeden nog ver
sterken door de eerste game tegen No-

2’

Gootzen en
Potton naar
WK in Japan
Van onze sportredactie
VALKENSWAARD
Ofschoon
het Europacupt.reffen tussen Ni
kon en Vasutas Boedapest resul
teerde in een grote deceptie, Wa
ren er na afloop ook nog enkele
positieve geluiden in het home
van de tafekennisvereniging.
Bob Patton en Han Gootzen zul
len naar alle waarschijnlijkheid
worden opgenomen in het Ne
derlands quintet, dat eind april,
begin mei, zal deelnemen aan de
wereldkampioenschappen in To
kyo. Bondscoach Stencil wenste
elf nag geen definitieve selectie
bekend te maken, maar hij was
wel onder de indruk van beide
spelers, na do wedstrijd tegen
Boedapest.
-

Voor do Nikon-spelers zou een
uitnodiging voor het WK een
vvelkome afwisseling betekenen
met het competitiegebeuren. ‘1k
steek de laatste wéken in cen
goede vorm en weet dat Stencil
bme de afgelopen wedstrijden
heeft geobserveerd. 1k denk dan
ook dat ik de trip naar Japan
mag meemaken’, was de reactie
van Han Gootzen. Om Potton kan
de bondscoach eigenlijk niet
heen. lu ‘is de laatste duels erg
sterk op ‘dreef. ‘Het gaat weer
good. Wanneer ik positief tafel
tennis rnaak ik oak nag eon re
delijke kans, aldus de Brjt.

kàcs.
Ondanks de 1-5 nederlaag toog de Ni
kon-aanhang toch tevreden huiswaarts,
vanwege hot vertoonde spel van do
Valkenswaardse ploeg. Vooral het spel
van Eric Winnubst geeft hoop voor de
toekomst. Do Nikon-ploeg zal hot ko
mende weekoinde dan ook overwinnjn
gen van Winnubst nodig hebben in het
zware programma. Nikon moot name
lijk eon dubbel programma afwerken en
beide wedstrijden worden uitgespeeld.
Zaterdag 26 maart as. is de Valkens
waardse ploeg to gast bij het Am
sterdamse Tempo Team en zondag gaat
zii op bezoek bij De Veluwe.

Gootzen en
Potton
naar WK
in Tokio

22-3

(Van onze sportredactie)

VEENENDAAL
Bondscoach
Milan Stencel heeft gistermiddag
na de wekelljkse training van de
nationale tafeltennisselectie in
Veenendaal de herenploeg bekend
geinaakt die van 28 april tot 9 mei
deelneemt aan de wereldkam
pioenschappen In de Japanse
hoofdstad Tokio.
Nikon/Valkenswaard is in het
vijfmansteam met twee spelers
vertegenwoordigd: de 25-j arige
Engeisman Bob Potton en de 23jarige Limburger Han Gootzen. De
andere drie spelers zijn Henk en
Ron van Spanje (De Veluwe) en
René Heijne (‘t Hooge Huys). Bob
Potton was in een eerste reactie
niet eens verrast over zijn selectie.
,,Ik heb inderdaad slecht gespeeld
de laatste tijd. Alleen zaterdag
met tegen Vasitas. Maar memand
in Nederland heeft goede presta
ties geleverd. Ron van Spanje
wordt gekozen omdat hij Neder
lands kampioen is geworden en
Han omdat hij tweede werd”.
—

De nationale damesploeg, die
voor de duur van het WK onder
supervisie staat van Theo Bakker,
broer van de geschorste Gerard
Bakker, bestaat uit: Bettine Vrie
sekoop (Avanti), Ellen Bakker
(Avanti), Mirjam Cloppenburg
(Torenstad), Stephine van Gennip
(Scylla).

1

STEUNBON
SUPPORTERSCLUB

50 cent

T.T.V. NIKON
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Nikon wint
Brabantse
beker
Voor de eerste maal in haar
bestaan heeft Tafel Tennis Vereni
ging Nikon de Brabantse Beker 2e
divisie gewonnen. Deze prestatie
werd geleverd door het duo Jeroen
Kiomp/Erik van Veenendaal. Rena
te 1 werd met 3-0 verslagen. In de
openingspartij wist Jeroen Kiomp
door de stugge verdediging van Jan
Broeders heen te breken (21-12),
22-20, 18-21, 22-20). Waarna Erik van
Veenendaal in een zeer spannende
partij de gelukkigste was en Bennie
van de Heyden versloeg met 22-20 in
de 5e game (21-23, 21-16, 21-18, 13-21,
22-20). Doordat de Nikon-combjna
tie hierna 00k het dubbel wist te
winnen, werd met 3-0 stand bereikt,
waarmee de totaal overwinning een
feit was.

H:

—

Gootzen
Han Gootzen kan nog
steeds niet zonder tafeltennis.
,,Een heerlijke sport”, vindt
de speler van het Valkens
waardse Nikon. Ook zijn ver
haal stoat op de eerste sport
pagina.

dinsdag 22 maart 1983
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Tafeltenniscrack Han Gootzen:

—

‘1k kan de ping en de
pong nog niet missen’

Door Ron Buatenhuis
WALKENSWAARD De nauwkeurig van minuut
tcit minuut geplande dagindeling biedt tafeltenniser
Hn Gootzen (24) slechts weinig speelruimte voor
zäken die niet direct met zijn sport of studie te
mken hebben. Een intervieuw moet noodgedwon
gn plaatsvinden tijdens het lichte diner dat aan de
dagelijkse trainingsavond van de Nikonspeler voor
af gaat. Ondanks de enorme tijdsdruk werkt de jon
ge Roermondenaar zich rustig door het vragenarse
naal heen. ‘Omdat ik niet goed kan stilzitten moet
1k mezeif dwingen rustig en geördend te werken,
anders draai je zondermeer door’, zegt hij zelfverze
kerd.
-

Zondag 13 rnaart stond de ta
lentvolle Limburger voor het
eerst in zijn carrière in de finale
van de jaarlijkse Nederlandse ta
feltenniskampioenschappen, Zo
wel Han Gootzen als zijn finale
tegenstander Ron van Spanje be
hoorden niet tot de vooraf getip
te spelers. Juist in deze belang
rijke wedstrijd kon de Nikon-

man zichzelf niet de broodnodige
rust opleggen.
‘1k had het hele toernooi erg
geconcentreerd gespeeld’,zegt hij
verduidelijkend. ‘Met name in
de halve finale partij tegen de
gedoodverfde favoriet Henk van
Spanje heb ik me er op karakter
doorheen gespeeld. Als underdog
spool je nu eenmaal veel vrijer.

Han Gootzen in voile actie. Zijn agenda is overvol.
Foto: Jan Suijs

Voorlopig heeft Han Gootzen
het prima naar zijn zin bij het
Valkenswaardse Nikon. Van zijn
driejarig contract heeft hij er
twee volgemaakt. ‘Na het volgen
de seizoen wil ik er best nog een
paar jaar aan toevoegen. Een le-’
yen zonder tafeltennis kan ik me
trouwens niet voorstellen. Als de
sport zou wegvallen zou mijn le
yen pas echt problematisch wor
den. 1k zou met een zee van tijd
komen te zitten waar 1k me nau
welijks raad mee zou weten.
Nee, ik blijf m’n balletjes slaan.
1k kan de ‘ping en de ‘pong’ nog
niet missen’.

In de finale, als je kans maakt
op de titel, ga je denken en dat is
het ergste dat een sporter kan
doen. De concentratie valt weg,
je verliest kostbare punten en
kunt de titel wel vergeten.
—

Tokyo
Ondanks het felt dat Gootzen
relativerend reageert op het fina
leverlies worth duidelijk dat de
Nederlandse thel een gewild
kleinnood voor hem is. ‘Wat wil
je’, zegt hij snel pratend. ‘1k heb
in mijn nog jonge tafeltenniscar
rière bijna alles meegemaakt dat
binnen de grens van mijn moge
Iijkheden ligt’. Alsof hij zich er
op voorbereid heeft, noemt de
NLO-student in een razend tem
po zijn prestatielijst op: ‘Op ran
elfde was ik al Limburgs kam
pioen. Met vijftien bij de beste
Nederlandsejeugdspelers, Met 17
versloeg ik de hele nationale
jeugdtop en met 18 stand 1k in
het Nederlandse tafeltennisteam.
1k mocht drie keer aan het Euro
pese topgebeuren ruiken in on
der andere Bern en Boedapest.
En zelfs op de wereldkampioen
schappen in Noord-Korea (1979)
en Joegoeslavie (1981) kon ik ac
te de presence geven. Als je dan
met bijna minimaal verschil het
Nederlandse kampioenschap in
de finale mist geeft dat natuur
lijk een flinke domper. Licht
punt is wel, dat ik door deze
prestatie mn persoontje heb ver
zekerd van een basisplaats in het
Nederlandse team voor de WK
van 27 april tot 9 mel in Tokyo.
Samen met Ron en Henk van
Spanje, Rene Heynen Bob Potton
ga ik op 15 april in trainings
kamp. Elf mei hopen we met een
ruime buit in Nederland terug te
keren.
Zoals vermeld is de agenda
van de in Amstelveen wonende
Nikanspeler door de combinatie
topsport-studie overvol. Mijn stu
die Huishoudkunde-Schejkunde
eist natuurlijk veel tijd en inzet.
Daarnaast ga 1k nog drie avonden in de week trainen met de
nationale selectie en twee keer
per week bij Nikon in Valkens
waard. Ger.raind wordt er gemid
deld 2 tot drie uur per avond.
Reken daarbij de reistijd Amstel
veen-Valkenswaard, het reizen
en de wedstrijden in het week
einde en het mag duidelijk zijn
dat mijn vrije uren erg dun ge
maid zijn. Wil ik die vrije uren
op gepaste wijze bij mijn vrien
din en/of ouders doorbrengen
moet ik een strak leefritme aan
houden. Toch heb 1k bewust
voor deze leefwij2e gekozen. 1k
wil na m’n actieve loopbaan niet
met lege handen staan. Daarom
heb ik mijn studie nooit vroegtij
dig beëindigd, zoals je dat bij an
dere sportcollega’s nogal eens
ziet. Dat had wel tot gevolg dat
1k voor internationaje faam de
boot gemist heb’.

I
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De tafeltennissport maakt de
laatste tijd een enorme opgang
door. Het succes van Bettine
Vriesekoop heeft ertoe bijgedra
gen dat met name do nieuwsme
dia meer en meer aandacht be
steden aan het ‘ping-ponge&,
‘Ook het herenspel wordt door
een speciaal opgefokte concur
rentie steeds beter. 1k ben erg
blij met deze vorm van waarde
ring’, meent de sterke back
handspeler die er niet vies van
zegt te zijn kritiek te leveren.
‘Als ik de prestat3es en do inzet
van tafeltennisers en sommige
atleten vergelijk met die van
profvoctballers vind ik het niet
meer dan redelijk dat mijn sport
meer en meer aandacht krijgt.
Voetbal is enorm overgewaard
eerd. Met name de echte vedet
ten vergaren mijn inziens op
eenvoudige wijze fortuinen’,

Discipline
Na zijn studio die hij medio
december van dit jaar hoopt af
te ronden wil Han Gootzen een
deeltijdbaan zoeken vinderi in
het Zuiden van het land. ‘1k ben
in Limburg geboren. je wordt
dan nook een Noorder- of Wes
toning. Brabant en Limburg zijn
voor mij toch dé provincies. De
plannen zijn nag niet concreet
maar 1k denk erover om na mijn
studie een trainerscursus te gaan
volgen. Vooral onder de Lim
burgse jeugd alt veel tafeltennis
1(

op over willen brengen. Mijn
trainingen zouden wel, evenals
mijn schoollessen autoritair wor
den. 1k monk dat al met m’n stu
die. Aan leerlingen van een huis
houdschool kun je niet zonder
een portie discipline lesgeven.
Zij eisen zelfs vaak een strenge
aanpak. Wil je in de topsport lets
bereiken dan is discipline het be
langrijkste vereiste’.
Ondanks deze stellingname
kan Han Gootzen het zelf niet
goed verdragen als hij gecom
mandeerd wordt. ‘1k ben in feite
een egoYstisch type. Daardoor
was 1k vooral vroeger nogal eens
blind voor de realiteit. Door
mijn studie ben ik veel opener
voor alles geworden. Dat is ook
mijn spel ten goede gekomen. In
de loop van de jaren ben ik
steeds constanter gaan spelen. 1k
maak weinig kleine fouten. Blok
ken en overzicht zijn mijn wa
pens. Daarvoor moet ik wel zo
dicht mogelijk aan de tafel spe
len, van top-spin moet 1k niets
hebben’.

I
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liezen. ,,Uithuilen en opnieuw be
ginnen”, meende trainer/coach
Bert Schoofs na het verlies in
Apeldoorn. Maar op de vraag hoe
en in welke opstelling moest hij
het antwoord schuldig blijven.
,,Daar is nog mets over bekend en
er is ook geen tijdslimiet gesteld.
We hebben eerst nog een paar
wedstrijden te spelen.”

—

Eindhovens Dagblad
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(Van onze sportredactie)
AMSTERDAM/APELDOORN
Ret
tafeltennisscjzoen in de
erekiasse is wat betreft Nikon!
valkenswaard bLjna volledig gelo
pen. In de competitie moest het de
eer laten aan Scylla en De Veluwe
-die op 10 april onderling strtjden
om de natlonale titel- en alleen in
het bekergebeuren (de Brabantse
finale tegen Irene en (N.J winst op
de Tilburgers) op 21 mel de lande
Hike finale met alle groten ult de
erekiasse) HJkt flog enige eer te
behalen.
Dit weekeinde boekte Nikon
winst zaterdag tegen Tempo Team
en gisteren tegen landskampioen
De Veluwe konden de Brabanders
tot 4-4 volgen om met 6-4 te ver

Schoofs
versterkt
Nikon 2
VALKENSWAARD
Tralner/
coach Bert Schoofs van Nikon!
Valkenswaard is zaterdag niet in
Amsterdam aanwezlg NJ de eredi
vlslewedstrljd van zlJn mannen
tegen Tempo Team. Schoofs wordt
ingezet In bet reserveteam dat,
met het oog op een vergaand ver
nieuwd jeugdbeleld, een verbeten
strljd voert om het kamploenschap
van de derde divisle.
De Valkenswaardse club heeft
zich inmiddels neergelegd bij de
mislukte paging omdit jaar lands
kampioen te worden. Met vijf
punten achterstand op De Veluwe,
dat morgen tegen ‘t Hooge Huys al
kampioen kan worden, vecht Ni
kon voor een verloren zaak. Ma
nager Frits Bergman neemt mor
gen de coaching op zich. Zondag in
Apeldoorn tegen Dc Veluwe, is
Schoofs weer we! van de partij.
Overigens is het zeker dat spon
sor Nikon de club tot 1985 finan
cieel zal blijven steunen. Dat is
nodlg oak, want behalve een diep
geworteld verlangen m.b.t. een
landskampioenschap, is de Val
kenswaardse club oak bezig met
een vernleuwd jeugdbeleid. Mana
ger Frits Bergman: ,,We denken in
eider geval aan het aantrekken
van een jeugdtrainer. Of die van
binnen of van buiten de dub moet
komen, weten we nag niet. We
gaan oak meer aan scouting doen.
De jeugd in Brabant wordt afge
roomd. Niet door middel van geld
bedragen, maar met een gezonde
inbreng van diverse belangheb
benden.”

-

—
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PSV/Cathrien

-I.

erlies en
winst Nikon
V

—

Oorlogssterkte
Zaterdag in Amsterdam stuitte
Nikon op een Tempo Team op oor
logssterkte. Met drie winstpartijen
van Bob Potton, twee van Han
Gootzen en winst in het dubbel
spel werd het 6-3. Eric Winnubst
ging onderuit tegen Bert van der
Helm, Dror Pollak en Fjodor Ra
demakers.
Gisteren in Apeldoorn had Ni
kon kans om revanche te nemen.
Zowel op clubniveau als persoon
lijk. Al was De Veluwe een dag
eerder al lentekampioen geworden
door een geflatteerde 6-0 overwin
ning op ‘t Hooge Huys, de gebroe
ders Van Spanje wilden ongesla
gen aan de extra partij tegen
Scylla beginnen. Van revanche
voor Nikon kwam daarom weinig
terecht.

BERT SCHOOFS
hattrick...

Persoonlijk succes

Dinsdag 5 april 1983

Shot geen partij
voor Nikon: 6-1
j Tafeltennis
I

VALKENSWAARD/GAANDE
REN
Dc afstand tussen het eer
ste en tweede team van Nlkon/
Valkenswaard bIlJft gehandhaafd
op twee kiassen. Net vaandelteain
had zaterdag geen kind aan Shot
ult Wageningen (6-1) en de reser
ves verspeelden hun kamploens
en promotlekansen door In Gaan
deren met 6-4 van Odion te verlie
zen.
De Valkenswaardse vaandeldra
gers hadden op eigen tafel geen
enkele moelte met het reeds gede
gradeerde Shot, de Wageningse
club die op eigen kracht slechts
één seizoen in de hoogste tafelten
nisklasse mocht ronddwalen. Bob
Patton en Han Gootzen bleven on
geslagen en wonnen het dubbel
spel en Eric Winnubst won éèn
keer, maar ging tenonder tegen
Wiggers. Zondag haalt Nikon om
13.00 uur op eigen tafel de eerder
uitgestelde wedstrijd tegen ‘t Hoo
ge Huys in.
—

In de verschillende derde divi
sies spreken regionale clubs een
hartig woordje mee in de strijd am
het kampioenschap. PSV/Cathrien
had daar lange tijd uitzichten op,
maar verspeelde vorige week te
gen de reserves van De Veluwe
onverwacht twee punten, waar
door de wedstrijd morgen tegen
koploper JCV (aanvang 17.00 uur)
nit Vught al beslissend kan zijn
voor het kampioenschap. De
Vughtenaren hebben aan een ge
lijkspel voldoende om terug te mo
gen keren naar de tweede divisie.
In de derde divisie C hebben de
reserves van Nikon twee punten
achterstand opgelopen op lijstaan
voerder Odion nit Gaanderen, dat
volgende week tegenstander is.
Morgen komt het Venlose Blue €xtra handicap
Star op bezoek (aanvang 14.30
Heel wat minder gemakkelljk en
uur).
met een flinke portle pech als ex
tra handicap, ging het het reserveteam af In het verre Gaanderen.
Met Bert Schoofs in de plaats van
Ad van Herel dacht Nikon de zaak
daar wel te kunnen kiaren, maar
Schoofs scheurde In zljn eerste
partij een kultspier en kwam
daardoor niet verder dan een
winstpartij.
Bovendien gingen drie van de
eerste vier partijen in de verlen
ging van de derde game verloren
en vanaf toen was het slechts
vechten tegen de bierkaai. Theo
van Gasteren kreeg zljn tweede
verliespunt achter de kiezen en
verdediger Jo Handgraaf kwam
ook maar één keer tot winst. Met

vier punten voorsprong heeft
Odion volgende week a! genoeg
aan een gelijkspel om zich kam
pioen te mogen noemen en Nikon 2
zal zich tevreden moeten stellen
met minstens nag een seizoen der
de divisie.

Nikon verdedigt
tweede plaats

Han Gootzen begon wel met
persoonlijk succes door de ont
troonde landskampioen Henk van
Spanje te kioppen, maar Eric Win
nubst en Bob Potion konden het
niet boiwerken tegen resp. Jaap en
Ron van Spanje, de meuwe titel
houder. Gootzen plaatste Nikon
weer langszij door winst op Jaap,
maar Potton legde opnieuw het
loodje tegen Henk en Ron had
geen moeite met Wrnnubst: 4-2.
Een
voortreffelijk
dubbelspel
(GootzenlPotton) verkleinde de
achterstand en Potion bracht Ni
kon weer op gelijke hoogte door
Jaap van Spanje in de pan tehak
ken.
Nikon/Valkenswaard had kans
om in ieder geva1 één punt te pak
ken, maar dan moest Han Gootzen
van Ron van Spanje winnen. Een
herhaling van de finale om het
ederlands kampioenschap. Net
als twee weken geleden in Utrecht
was Van Spanje het sterkst in het
eindspel: 21—19, 21-19. Eric Win
nubst liet in de tiende partij zijn
vijfde nul van dit weekend note
ren: 6-4.
De Valkenswaardse reserves
bleven in de strijd om het kam
pioenschap van de derde divisie
door Blue Star uit Venlo met 7-3
te kloppen. Bert Schoofs bleef on
geslagen, Theo van Gasteren liep
tegen zijn eerste verilespartij op
en Ad van herel won eén keer.
Ook het dubbeispel was voor
Ni
kon 2. Zaterdag tegen koploper
Odion kan de basis voor promotje
naar de tweede divisie warden
ge
‘

(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD
De tafel
tenniscompetitie In de hoogste
Masse loopt op zijn Iaatste benen.
Nikon/Valkenswaard zet Cr zon
dag (13.00 uur) een punt achter
met de eerder uitgestelde wed
strijd tegen ‘t Hooge Huys.
De Valkenswaardse ploeg verde
digt in dat duel zijn tweede plaats
en bovendjen hebben Han Goatzen, Bob Potton en Eric Winnubst
nag wat persoonlijke vetes uit te
vechten. In de eerste wedstrijd liepen beide kopmannen onver
wachts tegen nederlagen aan die
zij nog even willen rechtzetten en
Eric Winnubst zal het seizoen ‘82‘83 toch met redelijk succes de rug
when toekeren.
-

—

•1

—
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Nikon houdL
eer hoog
VALKENSWAARD
Nlkon/
Valkenswaard heeft gistermiddag
op waardige wljze afscheld genemen van de tafeltenniscompetitle
van het seizoen ‘82-’83. Op elgen
tafel gaf het trio van coach Bert
Schoofs het Aflunaarse ‘t Hooge
Huys geen schi.jn van kans (6-1),
waarmee het Valkenswaardse trio
op een eervolle, maar niettemin
teleurstellende tweede plaats em
digde.
Nikon had zich namelijk voorge
steld gisteren in de strijd om het
landskampioenschap verwikkeld
te zijn, maar moest zich na dubbel
verlies tegen titelhouder Dc VeJu
we en con enkele misstap ten
minder sterké tegenstanders te
vreden stellen met con bijrol.
—

Van dik hout
Om aan te geven dat Bob Potton, Han Gootzen en Eric Win
nubst toch tot de sterkste teams in
de eredivisie gerekend moeten
worden, ging het gistermiddag nog
con keer van dik hout. Dc Alk
maarders namen weliswaar con
voorsprong omdat Eric Winnubst
verloor van Nico van Slobbe, maar
daarna kwamen de gasten in het
hele stuk niet meer voor. Bob Potton en Han Gootzen (beiden ver
trekken over veertien dagen naar
Tokio voor het WK dat in de Ja
panse hoofdstad plaatsvindt) ble.
yen ongeslagen door respectieve
lijk Van de Ham en Van Slobbe en
Hijne en Van de Ham te kioppen,
en boveadjen brachten ze de winst
in het dubbeispel binnen.
Ook Eric Winnubst deelde in het
succes van de Brabantse beker
houder Hij kiopte international
René Hijne in con sterk gespeelcie
partij met 21-13, 15-21 en 21-16.
Voor Nikon kwam die plotselinge
uitspatting te laat. In de beslis
singspartjj om het kampioenschap
van Nederland toonde De Veluwe
•zich weer superieur.
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‘1k zoek een huis met
een vrouw in Valkenswâard’
Zondag 17 april

Ooit verscheen hij in
clownskostuum achter
de tafeltennistafel. Die
rare Bob Potton met
zijn
onvoorspelbare
fratsen neemt volgen
de week in Tokio deel
aan de wereidkampi
oenschappen tafelten
nis.
Een wereldtitel ligt
voor Potton niet binnen bereik, dus zijn ta
fe it cnn isp resent a ties
zuilen geen wereidfaam
verwerven. Als Potton
toch de internationale
pers haalt, dan komt
dat hooguit omdat ie
weer één of andere
grap heeft uitgehaald.
Grappen zijn overbre
kelijk verbonden aan
de sportieve prestaties
van de 25-jarige Brit.
Onlangs, tij dens de
wedstrij den om de be
ker van de Nederlandse
Tafeltennis Bond, bewerkte hij met een ka
rateschop een tafelten
nistafel. Heel Neder
land kon via Studio
Sport meegenieten.
Bob Potton werd ruim twee jaar ge
leden door Frits Bergman van tafel
tennisciub Nikon naar Valkens
waard gehaald. Potton had zich in
de Engelse tafeltenniscompetitie met
een reeks topprestaties in de kijker
gespeeld. Al snel bleek dat deze Brit
voor Nikon een belangrijke aanwinst
was.

S

S

Momenteel worstelt Bob Potton om
onverklaarbare redenen met een
kleine inzinking. De prestaties ble
yen de Iaatste maanden achter bij de
verwachtingen, maar Potton zit niet
bij de pakken fleer. Daarvoor is hij
veel te vrolijk.

Bob Potton:
de clown
van Nikon
Levensgenieter
Potton is een echte levensgenieter.
Humor neemt een belangrijke plaats
in in zijn leven. En over de dag van
morgen maakt hij zich ogenschijn
lijk niet druk. Praten met Potton be
tekent: goed opletten. Want hij
neemt je in de mating waar je zeif bij
staat. Soms komt een grap niet hele
maal uit de verf als hij zijn zin niet
helemaal in correct Nederlands weet
te formuleren. Maar in het algemeen
weet hi] zich uitstekend nit te druk
ken iii tie Nederlandse taal.

Moest wel Nederlands leren
Hoe heeft hij die taal zo ne1 onder
de knie gekregen. ‘Van de meisjes’,
zegt hij jolig. ‘De vrouwen bij Nikon
spraken nauwelijks Engels, dus ik
moest toen wel Nederlands leren’.
De vrouwelijke kunne speelt een be
Iangrijke rol in het leven van de vrij
gezel Potton. Een vaste levensgezel
un heeft hij nog niet gevonden. ‘1k
zoek een huis met een vrouw in Val
kenswaard’, zegt hij. En zoals zo

vaak als ieiets zegt fonkelt de pret in
zijn ogen.

Serieuze grand
Toch zit in die uitspraak een serieuze
grond. Bob Potton voelt zich vaak
eenzaam, bekent hi] in êên van de
schaarse serieuze ogenblikken. ‘1k
ben vrij wet nooit alleen. 1k heb altijd
vrienden en vriendinnen om me
heen. Hele fijne mensen, die me alle
maal willen helpen. Maar toch voel
ik me vaak zo leeg van binnen.
Vooral als ik met bepaalde proble
men zit waar ik helemaal alleen voor
sta’.

Toch hebben de toeschouwers recht
op meer dan alleen die prestatie,
vjndt Potton. ‘1k maak de mensen
graag aan het lachen. Daarom ge
draag ik me ook zo gek tijdens
wedstrijden. Het liefst zou 1k een ta
feltennisshow geven. Net als bijvoor
beeld de Harlem Globetrotters hun
basketbaishow geven’.

Chauvinist

Dat Bob Potton in zijn wens het huis
voor de vrouw plaatst is misschien
ook niet zo verwonderlijk. Potton
bracht de Paasvakantie door bij fa
milie en kennissen in Londen. Het
werd hem daar eens te meer duide
lijk dat hi] nooit meer naar die stad
terug wil.
‘Als ik nog ooit in Engeland zou
gaan wonen, dan zoek ik een streek
op net als hier in Brabant. 1k wil dan
gewoon op het boerenland gaan wo
nen’

Bob Potton wit het publiek in bewe
ging brengen. Net als hi] dat in zijn
vaderland gewend is. Potton heeft
geen heimwee naar Engeland, maax
als rasechte Brit is hij wel chauvinist.
Hi] roemt de supportersschare van
vooraanstaande Engelse sportclubs.
Hij is weg van de sfeer die er bij di
wedstrijden hangt. Die typische sfeei
mist hij in Nederland. Potton imi
teert bet gewauwel van onze Neder
landse sportverslaggevers en verge
lijkt dat dan met de enthousiaste
Britse reporters. Op zulke momen
ten is Potton de echte clown, maax
tegelijkertijd is zijn boodschap se
rieus bedoeld. Nederlanders moeten
enthousiaster worden voor sport
wedstriden.

Toekomst

Blote kont

Nooit meer naar Londen

Voorlopig wil Bob Potton gewoon
bij Nikon blijven. Hij wordt goed
verzorgd in Valkenswaard en is daar
best tevreden mee. Hoe zijn toe
komst eruit gaat zien weet Potton
nog niet. Hi] heeft wel plannetjes
zegt ie, maar die geeft hij aan nie
mand prijs. Globaal genomen zou
hij in die toekomst het liefst als ar
tiest door het leven gaan. Een soort
tafeltennisacrobaat, als we zijn hard
op-dromen goed begrepen hebben.

Lachen
Bob Potton hangt graag de clown
uit. Dat wordt hem niet altijd in
dank afgenomen, want op de eerste
plaats tellen in de sport de prestaties.

‘We zijn met Nikon twee keer als
tweede geeindigd achter Dc Veluwe.
Ms wij nog ooit van Dc Veluwe win
nen, dan ga ik in mijn blote kont op
tafel dansen’. Zijn gezicht blijft
strak in de plooi, maar zijn ogen ver
raden de pret die hi] heeft bij de ge
dachte aan zo’n uitbundig optreden.

Volgend jaar
Wordt Nikon nog eens ooit Neder
lands tafeltenniskampioen? Op die
vraag komt weer een typisch Potton
antwoord: ‘1k denk dat we volgend
jaar kampioen worden. Maar dat
denkt iedereen. En volgend jaar
denkt weer iedereen dat we volgend
jaar kampioen worden.’

Trainer/coach Bert Schoofs: ,,Door de zure appel heen leren bijten”

L
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Nikon werki aan
mentaliteft

De teleurstellingen over de
prestaties, hebben zich bij
Nikon! Valkenswaard
de
laatste jaren in hoog tempo
opgevolgd. Volgens de ver
wachtingen zou het gejuich
over een Nederlandse tafel
tennistitel al twee jaar gele
den door het land gegalmd
moeten hebben, maar het
grootste
aantal decibelien
werd steeds gemeten in Apel
doom, waar de inmiddels
tweevoudige landskampioen
een
aderlating onderging
waardoor de schijnwerpers
dit jaar opmeuw gericht
worden op Valkenswaard.
Nikon! valkenswaard wordt
aangewezen als de grote fa
voriet, en trainer/coach Bert
Schoofs is daar niet zo geluk
kig mee.
De ex-bondscoach is, zoals hij
zich ook zeif noemt, teveel realist
om het flu al van de daken te
schreeuwen. ,,Laten we zeggen dat
we weer een heel interessante
competitie gaan beleven met een
nog opener karakter dan vorig
jaar. Favoriet? Kijk, dat is het
probleem bier bij Nikon, of bier in
Brabant, hoe je het ook wil noe
men, het is teveel een kwestie van
vriezen of dooien. Een middenweg
is er vaak met.”

Reëel zijn
,,De rol die ons opgelegd wordt
is niet helemaal terecht. Want, la
ten we reeei zijn, de afstand tus
sen de eerste (Bob Potton red.) en
de derde man (Eric Winnubst red.)
is toch erg groot gebleken. Je bent
vaak beter af met een —wat men
noemt— homogeen team. Zonder
veel pieken of dalen. Nou, ons
team is zo heterogeen als de pest,
maar dat is bij veel tafeltennis
teams zo. Je bent te veel afhanke
lijk van kielne dingen en, vooral,
cok van mvloeden van buitenaf.
Bij velen slaat de schrik ze om het
hart als Bob zijn eerste partij
durft te verliezen of als Eric zich
in een als winstpartij ingecalcu
leerde wedstrijd niet waarmaakt.
Spelers zijn al vaak ult hun even
wicht als het publiek zich bij hun
wedstrijden massaal naar de kan
tine begeeft. Dan kun je twee din
gen doen: ‘je hoofd laten hangen of
die mensen laten zien wat je wer
kelijk kunt en ze laten merken dat
ze een verkeerde keuze hebben ge
maakt.”
Het is duidelljk. Schoofs heeft
het over hetzelfde team dat vorig
)aar tweede werd achter De Velu
we. Bij Nikon! Valkenswaard is
ook nagenoeg mets veranderd. Bob
Potton, Han Gootzen en Eric Win
nubst blijven het trio vormen,
Bert Schoofs blijft de man die de
drie individuen tot een presteren..
de eenheid meet kneden. Alleen
manager Frits Bergman, in acht
maanden zeventig kilogram lich
ter, zal mmder bij de wedstrijden
aanwezig zljn. Hij heeft zich met
voile overgave geworpen op de

a’;.,

a

nieuwe professionele wlelerpioeg
waarvan Jan Raas de kopman is.

Hard gewerkt
Bergman’s bemoeienissen met
het professionele wieirennen, zou
den Schoofs meer bevoegdheden
moeten brengen. Schoofs: ,,In felte
verandert er niks. Nu meet ik al
léén maatregelen treff en ais daar
toe aanleiding is. Maar laten we
het allemaal eerst eens positief be
naderen. Van maatregelen treffen
is nu nog helemaai geen sprake.
Er is, laat ik het even afkloppen,
in de voorberelding erg hard ge
werkt. Je meet er van ultgaan dat
we bier met een spelletje bezig
zijn dat we leuk vinden.”
En als er toch met de pet naar
wordt gegoold? ,,Dat is gewoon het
probleem met een sport als tafel
tennis. Je hebt maar drie of vier
spelers. Vorig jaar hadden we er
vier, een gezonde concurrentje
strijd zou je mogen verwachten,
maar dat pakte fallikant anders
uit. Theo (van Gasteren red.) ging
eerder op zijn lauweren rusten.
Daarom was de inzet soms wel erg
ver te zoeken. Er waren voidoende
redenen om er eens fUnk de beuk
in te gooien, maar je hebt ook te
maken met de belangen van der
den, de sponsor ja. Gooi je een
eerste, tweede of derde man op
disciplinaire gronden nit je team,
dan snljdt het mes van twee kan
ten. De bereidwffligheid van de
spelers is het belangrijkste.”

Mentaal
Bert Schoofs erkent dat er op
het mentale viak nog wei wat
vooruitgang te boeken valt. ,,Sinds
anderhaif a twee jaar zit het kam
pioenschap erin, maar dolven we
vooral mentaal nogal eens het on
derspit. Tegen De Veiuwe bljvoor
beeld. Twee keer 6-0 of 6-1. Onbe

Het team van NikoniVajkens
waard dat goede kansen heeft
op een Nederlands kampioen
schap. V.1.n.r. Bob Potton, Han
Gootzen, Eric Winnubst en trai
neri coach Bert Schoofs.
grijpeiijk. Op een lndlvidueel toer
noot als het Wintercircult draaien
de spelers wel goed. Als je die re
sultaten bij elkaar optelt, hadden
we geen tweede heeven worden.
Op Tenerife (een trainlngskamp
van drie weken red.) is erg hard
aan mentaliteit gewerkt Er kan
vaak met afgezien worden. Roepen
ze dat ze zielig zijn, pech hebben,
in plaats van een vuist te maken.
Ze moeten leren door een zure ap
pel heen te bljten. Daarom is er de
eerste twee weken veel op conditle
getraind, veel gesprint. Ze zijn ka
pot gegaan en het viel me erg mee
dat er niemand de balen van
kreeg.”
,,Dat was de mentale training.
Meer kun je er niet aan doen. Het
is veel meer een kwestle van
geestelijke en lichamelijke balans,
maar dat is verschrlkkelijk moei
lijk met tafeltennis. Er zljn geen
mameren om je te ulten. Je meet
ailes opkroppen, en tegelijk van je
af kunnen zetten. Negatieve in
vloeden meet je buiten kunnen
sluiten. Zelfs de voorbereiding is
per individu verschiflend. De een
vindt bet fijn ala zijn arm vante
voren wordt losgeschud. De ander
duldt absoluut geen polonaise aan
zijn lijf. Je meet echt een doorge
winterde psycholoog zijn ala je
plngpongers optimaal kunt bege
leiden.”

Kansen gestegen
De hamvraag. Komt de Neder
landse titel dit jaar dan elndelijk
naar Valkenswaard? ,,Het kan”,
zegt Schoofs resoluut. We hebben
potentie genoeg an hula. Maar 1k

weet, dat dat afleen met voldoende
is.” De kansen zljn inderdaad ge

stegen. Van Avanti beeft weinig
gevreesd te worden. Bettine Vrie
sekoop speelt daar weliswaar,
maar haar secondanten kunnen
evengoed nit het derde team ala
nit de jeugd komen. Tempo Team
probeert bet met een sterk ver
jongd team. Bert van der Helm
draait zijn activiteiten op een veel
lager pitje en van de diensten van
de Israëlische forens Dror Poilak
wordt totaal geen gebruik meer
gemaakt. Het Amsterdamse team
bestaat waarschijnlijk nit Noor,
Beringen en Rademakers, bet
jongste team nit de eredivisie.
‘t Hooge Huys zag Bert van de
Ham terugkeren naar Gispen en
werd versterkt met Hans van de
Broek, techniscb begaafd, mentaal
sterk. Een hele verbetering voor
zijn ploegmakkers Nico van Slobbe en René Hijne. ,,Een gevaarlijk
team”, meent Bert Schoofs. Ala
,,kampioenskandjdaat” betitelt de
Amsterdamse coach het Leidse
Scyfla, de herfstkampioen van vo
rig jaar. Geruchten willen dat
Hans Lingen er vertrokken Is,
maar Sjoerd Meijer, Patrick Swier
en Anne Vlieg hebben bewezen
bun mannetje te staan.
Landskampioen De Veluwe on
derging een aderlating met bet
vertrek van ex-Nederlands karn
pleen Henk van Spanje naar En
geland, waar de jongste Van
Spanje meer tegenstand hoopt te
gen te komen. De titelverdediger
komt in de competitie flu nit met
Ron en Jaap van Spanje, terwiji
Jan Vileg ala trainer/speler/coach
zal optreden. ,,Het vertrek van
Henkie naar Engeland is de be
langrijkste mutatie in de eredivi
sie” aldus Schoofs. ,,In de tweede
heift van de competitie trok hij
Ron en (in mindere mate) ook
Jaap omhoog. Ze zuflen hem missen.”
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Woensdag 7 September 1983

Nikon werkt
aan betere
mental iteit

-

“

De tafeltenniscompetitie is er dit
seizoen een met een favorieten
rol voor Nikon/Valkenswaard.
Het team bleef nagenoeg onge
wi;zigd, maar tijdens een trai
ningskamp op Tenerife werkten
spelers en trainer/coach erg
hard aan een betere mentale
ondergrond. Bovendien onder
ging de belangrijkste concur
rent, tftelverdediger De Veluwe,
een aderlating, en daar moet de
Brabantse club van kunnen pro
fiteren.

‘1

Reserves Nikon
stuiten op
Van Gasteren

-

Het tweede team van NI
kon/Valkenswaard, spelend
in de derde divisle, voorheen
de promotle-hoofdklasse, Is
ten opzichte van vorig seIzoen sterk gewlJzlgd. Van
het Tilburgse Irene kwam de
nog jonge Frank Route, en
Henk Hunnekens, vorig jaar
nog speler van het derde
team, kreeg een kans zich
waar te maken. Ad van He
rd Is speler/lelder van het
tean

De Valkenswaardse reser

-

-

ves krijgen in hun poule te
maken met een oude beken
de. Het Veniose Blue Star
degradeerde vorig seizoen
naar de 4de divisie maar
mocht terugkeren wegens
het terugtrekken van de Ko
renbeurs. Nikon 2 krijgt het
daarom aan de stok met ex
clubgenoot Theo van Gaste
ren, die trainer? speler van de
Veniose club Is geworden.
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Europacup tafeltennis

Nikon weer vart start
Op zaterdag 10 september 1983 speelt het vaandelteam Van
Nikon in de Hutakker 2 te Valkenswaard zijn eerste Euro
pacupwedstrijd tegen het sterke Westduitse team van TTC
Pirmasens. De wedstrijd zal aanvangen om 2 uur.
Het Nikonteam bestaat uit Bob Potton, Han Gootzen en Eric Winnubst
met als trainer-coach Bert Schoofs.
Nikon zet deze competitie zijn beste
beentje voor en heeft zich zeer se
rieus op het seizoen voorbereid met
een trainingskamp op Tenerife en
daarna door harde trainingen.
Bob Potton is nog Iicht geblesseerd
maar zal zeer zeker optimaal aan de
start staan a.s. zaterdag. Om met dit
team kennis te maken heeft het ma
nagement besloten om tot deze top
wedstrijd voor de Europacup gratis
toegang te verlenen.
Verder start de vereniging wederom
met Huisvrouwentafeltennis op de
dinsdagochtenden en de stuifin voor
de jeugd op woensdagmiddagen van
13.00-17.00 uur. Inlichtingen her
over aan de Nikonhal, Hutakker 2 te
Valkenswaard, telefoon 04902-42074.

-

7 September 1983

KEMPENER KOERIER

Nikon gaat weer van start
Gratis toegang bij eerste wedstrijd ter kennismaking
Op zaterdag 10 september speelt bet
vaandelteam van Nikon in de Hutakker
2 te Valkenswaard zijn eerste Europacupwedstrijd tegen bet sterke Westduitse team van TI’C Pirmasens. De wedstrijd zal anvangen om 14.00 uur.
Het Nikon-team bestaat uit Bob Potton,
Han Gootzen en Eric Winnubst met als
trainer-coach Bert Schoofs. Nikon zet
deze competitie zijn beste beentje voor
en heeft zich zeer serieus op het seizoen
voorbereid met een trainingskamp op
Tenerife en daarna door harde trainingen. Bob Potton is nog licht geblesseerd

j

maar zal zeer zeker optimaal aan de
start staan a.s. zaterdag.
Om met dit team kennis te maken heeft
het management besloten deze wed
stnjd voor de Europacup gratis toegang
te verlenen.
Verder start de vereniging wederom
met Huisvrouwentafejtennis op de
dinsdagochtenden en de Stuifin voor de
jeugd op woensdagmiddagen van 13.00
tot 17.00 uur. Inlichtingen hierover aan
de Nikonhal, Hutakker 2 te Valksns-’
waard, telefoon 04902-42074.

Vrljdag 9 september 1983
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Zonder Potton in EC-duel

Onbekend Pirma.:.:J..:.e ‘is
kopman van Nikon/Valkenswaard
onderging de laatste maanden drie
operaties, waaronder con aan de

Tafeltennis
VALKENSWAARD
In de
strljd om de Messe-Cup, de sa
mengevoegde Europa Cup II en
HI, heeft Nlkon/Valkenswaard al
twee Jaar op iii getoond wat het
waard Is. Het eerste avontuur em
dlgde nog vrIJ onverwaeht In de
derde ronde (bIJ Union Stockerau),
vorig jaar werd het team van trai
ner/coach Bert Schoots pas In de
halve finale con halt toegeroepen.

maag, waarvan de winnaar van
het Wintercircuit nog herstellende

—

De V1konswaqrdjio
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nist opent dit weekeinde zljn der
de Europese seizoen met con thuls
wedstrijd tegen TTC Pirmasens,
con Westduitse vereniging uit de
plaats waar de organisatie van het
Cup-toernooi is gevestigd.
Op papier lijkt de Duitse ploeg
de halve finalist van vorig jaar
geen strobreed in de weg te kun
nen leggen. Pirmasens kom’t uit in
de zgn. le Verband-Liga die ver
geijkbaar is met de Nederlandse
derde divisie, de vroegere hoofd
klasse. ,,Maar het niveau van onze
oosterburen is wel con stuk hoger
dan het Nederlandse”, waarschuwt
manager Frits Bergman. ,,We zijn
er toch niet helemaal gerust op.”

is. Bovendien iniste Potton drie
weken de training en wordt mo
menteel gevreesd voor zijn condi

tionele gesteldheid en technisch
niveau.

Potton wordt voor het duel van
zaterdagmiddag (aanvang 14.00
uur) vervangen door de pas 16-jarige Frank Boute, con getalenteer
de jeugdspeler afkomstig Van het
Tilbuge—Irene-die- dit seizoen het
reserveteani van de Valkens
waardse club kwam versterken.
Dc Tilburger krijgt het, samen
met Han Gootzen en Eric Win
nubst aan de stok met Jurgen Salpeter, Werner Pawusch en Guido
Schwarz. Begeleider Gunther Bos
hardt gaf Holger Ricaldino ala
vierde speler op.

Dat getemperde vertrouwen in
de afloop vindt zi)n oorsprong met
alleen in de onbekendheid met het
Duitse kwartet, maar tevens in de
afwezigheid van Bob Potton aan
Valkenswaardse zijde. Dc Engelse

BOB POTION
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afwezig...

-

Nikon verder
in Europacup
Onder redelijke belangstelling heeft
Nikon de eerste tafeltenniswedstrjjd
van het seizoen 1983-1984 gespeeld.
Ondanks dat Bob Potton nog niet
hersteld was werd het in 58 minuten
5-0 voor het team van ‘t Valkens
waardse Nikon in de Messecup ont
moeting tegen het zeer zwakke Pir
masens uit West-Duitsiand.
Het optreden van de invaller, de

vijftienjarige Frank Boute, was zeer
hoopgevend voor de toekomst. Hij
speelde alsof hij al jaren in dit team
speelt en deed niets onder voor Han
Gootzen en de sneller geworden Eric
Winnubst. Het is wel te hopen dat

de

volgende

tegenstander

meer

spektakel voor de toeschouwers zal
brengen.
Zaterdag 17 september 1983 om
18.00 uur de eerste wedstrijd vande
competitie tegen Tempo Team uit
Amsterdam met de spelers Bert van

der Helm, Eric Noor en Ronald Be
ringen. Nikon 1 zal met de inmiddels
weer herstelde Bob Potton, Han
Gootzen en Eric Winnubst aantre
den.
‘s Middags om half twee spelen de
reserves van Nikon met Frank Bou
te, Henk Hunnekes en Ad van Herel
thuis tegen De Kroon, aan de
Hutakker 2 te Va1kenswarH
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Pirmasens in 58 minuten afgedroogd
.
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Nikon in ijitempo
naar tweede ronde
niet, want Nlkon/valkenswaard
had slechts 58 minuten nodig om
de onzm van Pirmasens’ vertegen
woordiging aan te tonen: 5-0.

LTafeltennis
J

J
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(Door Hans Wagenaars)

VALKENSWAARD
De
Nederlandse
Tafeltennis
Bond (NTTB) is het orgaan
dat bepaalt welke ploegen in
staat geacht mogen worden
zich op Europees niveau te
meten zonder zich daarbij
belachelijk te maken. Crite
ria die de NTBB daarbij aan
legt hebben betrekking op de
financiële positie van de be
langstellenden en —uiteraard
de sterkte van de teams.
—

—

In Duitslanc liggen de eisen
doorgaans met veel anders. Alleen
ten opzichte van de TI’C Pirma
seas wilde DTTB wel een uitzon

dermg maken. Als beloning voor
het organiseren van de strijd om
de Messe-Cup, de Europa Cup II

J
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en UI, mag die club aan het toer
nooi deelnemen. Maar verder dan
de eerste ronde bracht de ploeg
van trainer/speler/coach Brochard
t tot dusverre niet. Ook zaterdag

van het Westduitse team dus to
taal geen nadelige gevolgen voox
Nikon/Valkenswaarcj Do Engels
man bleef in zijn doordeweekse
pak vanwege con lastige nasleep
van con maagoperatie, maar te
Wedstrijdrltme
vens wegens con disciplinaire
,,Ze waren nog zwakker dan 1k
schorsing, hem opgelegd door Bert
vantevoren had verwacht”, meen
Schools. Potton had zich dinsdag
de een gniffelende trainer/coach
j.i. moeten melden op de training,
Bert Schools een uur na de eerste
maar gal geen gehoor aan de wens
slagenwisseling. ,,Maar echt erg
van zijn trainer/coach. Waaruit
vind 1k het niet. We hebben al een
Schools zijn conclusies trok. Ik ervarmg
oefenwedstrljd af moeten gelasten heb er echt
nog om dat snel te kun
nog geen seconde over nen
en zo’, partijtje als vanmiddag is
nagedacht. Dat we ,,toch maar” te wel”,doorzien. Maar dat komt nag
in ieder geval nog goed voor het
gen Pirmaseris moesten spelen, Boute.aldus con zeer zelfverzekerde
wedstrijdritme.”
speelde totaal geen rol. Als het
Een mening die de Amsterdarnse Spartakus
Het is flog con vraag of Boute
Boedapest was gewee
coach deelde met speler Eric Win
had 1k hem ook niet opgesteld.” st ook zaterdag, de eerste compe
titje
nubst: ,,Van tegenstand kan na
Dc
ie van Potton had tot wedstrijd tegen tempo Team, de
tuurlijk geen sprake zijn, maar gevoigabsens
kleuren
van Nikons vaandelteam
dat
zo’n wedstrijd als vanniiddag kan Boute zljn de 15-jarige Frank zal mogen verdedigeri.
Bob Patton
ook geen kwaad. Op de trainingen de Valken debuut kon maken in gaat vandaag
kan alles lekker lopen, maar in Een vuurdoswaardse hoof dmacht. krijgt in con naar Engeland en
wedstrijden blijkt dan vaak dat er speler van op die de voormalige de uitslag vanLondens ziekerthuls
nog wel wat aan schort. Goed voor glans doorst Irene (Tflburg) met daar gedurende allerlei tests die
ond door de sterkste
zijn verblijf zijn
het wedstrijdritme, con leuke op
Westduitser, Salpeter, met 21-14, gemaakt.
warmer”, aldus Winnubst.
21-13 op zijn nummer te zetten.
Ultsiag.n Nlkon/VaIk.nswaa,d..yrc
,,Ach, wat noppen of ander soort
Ph’
Winnubst-Brochard
rotzooi. Dat ken 1k al lang, maar masens
Schorsing
Gootzen-Pawusch 21-7, 21-9; 21.11, 21-5;
Boute-Salpet
het duurde toch even voor 1k in de 21-14,
er
21-13; Gootzen-Brocha,’rJ
Dc afwezigheid van eerste man gaten
Winnubst-Sapeter 21-11. 21-10. 21-12, 21-11;
had
wat
1k
er
tegen
kon
Bob Potton had door de zwakte doen. 1k
ben nag te jong en mis de
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Nikon verder in Europacup
5-0 in 58 minuten. A.s. zaterdag Nikon
sterdam
Onder redelijke belangstelling is de
eerste wedstrijd van het seizoen 19831984 gespeeld. Ondanks dat Bob Potton

-

Tempo team Am-

nog niet hersteld was werd het in 58
minuten 5-0 voor het team van Nikon in
de Messecup-ontmoeting tegen het zeer
zwakke Pirmasens uit West-Duitsiand.
Het optreden van de invaller, de vijf
tienjarige Frank Boute, was zeer hoop
gevend voor de toekomst. Flij speelde
alsof hij at jaren in dit team speelt en
deed niets onder voor Han Gootzen en
de sneller geworden Eric Winnubst. Het
is te hopen dat de volgende tegenstan
der meer spektakel voor de toeschou
wers zal brengeri.
Zaterdag 17 september 1983 om 18.00
uur de eerste wedstrijd van de kompeti
tie tegen Tempo team uit Amsterdam
met de spelers Bert van der Helm, Eric
Noor en Ronald Benngeri.
Nikon 1 zal met de inmiddels weer her
stelde Bob Potton, Han Gootzen en Eric
Winnubst aantreden.
‘s Middags om 13.30 uUr spelen de re
serves van Nikon met Frank Boute,
Henk Hunnekes en Ad van Herel thuis
tegen De Kroon. Komt alien naar de
Hutakker 2 te Valkenswaard en steun
de tafeltennisvereniging Nikon.
Frank Boute maakte zaterdag
zijn debuut in het vaandelteam
van Nikoni Valkenswaard.,

Zaterdag 17 september 1983

Potton tegen
Tempo Team
Bob PotVALKENSWAARD
ton Is vandaag weer van de partlj
In het tafeltennlsteam van Nikon!
Valkenswaard dat don om 18.00
uur de competltle opent tegen
Tempo Team.
De Engeisman keerde donder
dagmorgen terug uit Londen,
waar hij de uitslag kreeg van di
verse test die gedurende zijn ver
bleef in een Londens ziekenhuis
waren gemaakt. In de Britse
hoofdstad bleek dat Potton ver
keerde medicijnen had meegekre
gen. Voor de komende veertien da
gen heeft Potton andere. Op 18 ok
tober wordt Mj in Engeland terug
verwacht. Ik voel me nog geen
honderd procent, maar goed ge
noeg om zaterdag te spelen”, aldus
Potton gisteren tijdens een trai
ning.
Samen met zijn teamgenoten
Gootzen en Eric Wlnnubst bindt
Potton morgen de strijd aan met
Tempo Team, in de jaren zeventig
veelvoudig Nederlands kampioen,
maar wegens verjonging sterk te
ruggevaflen. De Amsterdammers
kornen morgen achter de tafel met
in ieder geval Fjodor Rademakers
en Ronald Beringen, terwijl het
spelen van Eric Noor nog een
vraagteken is. De voormalige spe
ler van orrc uit Oss blesseerde
kort geleden zijn enkelbanden en
wordt mogelijk vervangen door
Bert van der Helm.
-

Maandag 19 september 1983

Tempo Team geen partij

Duidelijke
taãl Nikon
I

I Tafeltennis

(Door Hans Wagenaars)
Tempo
VALKENSWAARD
Team heeft voorlopig afgedaan als
sterkote, zelts ala een van de
sterkate tafeltennlsclubs van Ne
derland. De Amsterdamse ploeg
werd zaterdagavond door Nlkon/
Valkenswaard duldelljk (6-2) ver
told waar het aan toe Is en zal dit
seizoen geen rol van betekenls
spelen.
Het Valkenswaardse trio Han
Gootzen, Bob Potton en Eric Win
nubst verkeerde op eigen tafel
geen moment in gevaar. Voor een
deel was dat to danken aan een
tactische vondst van trainer/coach
Bert Schoofs die niet Bob Potton,
maat Han Gootzen als sterkste
speler had opgesteld. Over het
waarom zei Schoofs: ,,Het stoat als
een paal boven water dat Rade
makers nu de sterkste speler is bij
Tempo Team. Dus dacht ik: laat
Bob hem maar meteen met de
neus op de feiten drukken. Weet
Mj meteen dat er vandaag niets to
halen valt.”
-

een beetje meer geluk wordt het
zelfs 6-0. En dan had Tempo Team
nog mets kunnen zeggen. Eric
staat goed to spelen, stoat ook tel
kens vier punten of moor voor en
vergeet door to drukken. Bet dub
bel liep in de eertte game als eon
trein en stort dan in elkaar. Vol
gende keer nog betor, hoop ik.”

Verrassingen
Die 6-2 zege was tevens de
grootste die dit weekeinde In do
eredivisie to notoren viol. ‘t Hoogo
Huys won verrassend met 6-2 van.
Scylla, de herfstkampioen van vo
rig jaar, en landskampioen De ye
luwe had opvallend veel moelte
met’ Avanti, waar veredediger Ro
nald Rijsdorp do zieke Bettine
Vriesekoop verving.
Na ook die andere uitslagen ver
nomen to hebben meende Bert
Schoofs: ,,Vier titelkandidaten en

Eric Winnubst tvisselde sterke
momenten met zwakke af in de
eerste competitiewedstrijd tegen
Tempo Team.
wlj zljn or één van. Qua resultaat
ben 1k varidaag tevreden, wat het
spel betreft vond ik hot aflemaal
nog to rommelig om al to voorba
rige conclusies to trekken. Tempo
Team is in ieder geval goon titol
kandidaat.”
D. ultiiag.n Wënnubst-Noor 21-10, 18-21,
21-17; Goolzen-Beringen 21-12, 11-21, 21-14;
Potton-Rademakers 21-14, 21-9; Gootzen
Noor 21-23, 21-13, 21-11; Wlnnubst.Radema
kers 21-18, 18-21, 18-21; Potton-Beringen 21-/
12, 21-11; GootzenlPotton-Rademakers
Noor 21-10, 19-21, 18-21; Gootzen-Radema
ker 21-18, 21-19.

.

_

:i

H

Gedesillusioneerd
Vôôr coach Bert van der Helm
wist waar Mj moe bezig was, had
Mj drie totaal gedesillusioneerde
jongelingen naast zich op de bank
gehad.. Eric Winnubst zond Eric
Noor weg, Han Gootzen tikte Ro
nald Beringen van tafel en Bob
Potton deed wat er van hem ver
wacht werd en stuurde Fjodor Ra
demakers met een complex terug.
Han Gootzen, good op dieef, tikte
na een verloren eerste game Qok
Noor alle kanten op, waarna Eric
Winnubst voor eon kieine disso
nant zorgde door met 21-18 in de
derde game yan Rademakers to
verliezen.
Bob Potton, nog niet optimaal
presterend, had desondanks wei
nig moeite met Eric Noor (5-1),
waarna het dubbeispel met 21-18
naar de Amsterdammers ging.
Han Gootzen voltooide vervolgens
zijn hattrick en bracht Nikons
eerste seizoenzege binnen. Met
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Officiele berisping
voor bondscoach Vlieg
AMSTERDAM ‘t Hooge Huys
startle zeer verrassend In de to
feltenniscompetitie. De Alk
maarders kwamen blj het veel
sterker geachte Scylla via 0-5 ult
op een 2-6 winst. Zowel René H1jne (drie maal) als Nico van Slob
be (tweemaal) bleven in dit duel
ongeslagen. Bij Scylla moesten
Patrick Swier en Anne Vileg on
derling uitmaken wie naast
Henk van Spanje woensdag de
Europa cup-wedstrljd tegen Oos
tenrijk mag meespelen. Beide in
ternationals waren even zwak.
Swier won alleen van Van der
Broek en Vlieg bleef op nul
staan. Coach Stencel gaf wel
licht daarom de voorkeur aan
Swier.
-

813 NIkon tegen Tempo Team
(6-2) kwam Bob Potton loch voor
de thuisciub In actie. Vorig jaar
werd de Brit met veel bombarle
In Oraje opgesteld, waarvoor hlj
flu geen ultnodiglng ontvlng.
Vanwege een blessure was Mi de
laatate weken niet meer actief,

doch dat belette hem niet om het
erg jonge Tempo Team-trio te
vers1aan Voor de Amsterdam
rners won Fjodor Rademaker van
zijn ex-clubgenoot Erik Win
nubst In de derde game met 2118. Dezelfde voordelige score voor Tempo Team prijkte op bet bord
na het dubbeispel.
Jan Vlieg speelde eon negatle
ye hoofdrol In de wedstrzjd voor
zljn club Do Veluwe tegen Avan ‘4
II. De speler-coach gaf zljn team
genoten welnig steun door op nul
Ic blijven staan. Wegens her
haaldelljk wangedrag ontvlng de
bondscoach van hot natlonaal
vrouwenteam tevens eon officië
le waarschuwing. Ronald Rijs
dorp kwam voor de zoveelste keer
op zljn beslult terug om to stoppen. Avanti Is er maar wat blij
moo omdat de zieke Vriesekoop ‘d.
wel eons maandenlang ultge
schakeld zou kunnen zIjn. Ron
en Jaap van Spanje zorgden ge
zamenli.jk voor d.c moeizame 6-4
wlnst van landskarnpioen Do ye
luwe.

I

I
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BONDSCOACH KRIJGT IN WEDSTRIJD OFFICIELE WAARSCHUWING
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Slapstick van Vlieg in tafeltenniszaal
Van onze tafeltennismedewerker
AMSTERDAM
Tafeltennis
ser Jan Vlieg lijkt een onvergete
lijk seizoen tegemoet te gaan. Na
zijn opmerkelijke benoeming als
nationaal vrouwencoach liep de
33-jarige Groninger tijdens de
competitie-ouverture Avanti-De
Veluwe (4-6) een officiële waar
schuwing op. Dat komt hem waar
schijnlijk op een schorsing van
één of twee wedstrijden te staan.
In de eredivisie was verder de 2-6
nederlaag van Scylla tegen HH
Aikmaar opvallend. Valkens
waard won regelmatig met 6-2
van H Amsterdam, dat evenwel
onder protest speelde.
—

—

L
—

j
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Jan Vlieg neemt bij De Veluwe de
plaats in van Henk van Spanje, die de
wijk nam naar Engeland. Naast Ron en
Jaap van Spanje is hij vooraisnog een
zwakke derde speler. Dat bleek aithans
zaterdagavond tegen Avanti, dat zelfs
wnder de zieke Bettine Vriesekoop
ans op een winstpunt had. De drie Ha
woudse spelers wonnen allen van
g, terwiji Rob Turk daarnaast Jaap

van Spanje bedwong en tegen diens verlies werd vooral veroorzaakt door de
drie nederlagen van Anne Vlieg, die in
Tijdens de partjjen kwam het oven zijn eerste partij zelfs van Hans van den
gens regelmàtig tot pure slapstick-sce l3roek verloor. Het enige punt in het
nes, met Vleg in een tragi-komische enkeispel werd veer Scylla gescoord
hoofdrol. Vooraf waren de zes spelers door Swier. Ook het dubbel was veer de
door de sche$dsrechters gewezen op de Leidenaren.
nieuwe, strengere, regels, die voor de
HH Alkmaar, dat zich uit financiele
opslag gelden. Tjjdens de duels moesten overwegingen veer de Europa Cup heeft
er desondanks talloze services worden teruggetrokken, had in René Hijne en
afgekeurd. Do beide teams wisten niet Nico van Slobbe jjzersterke pionnen.
meer waar ze aan toe waren, waardoor Hijne heeft bedankt als international,
de confrontatie nauwelijks meer serieus maar bezit getuige zijn drie overwinnin
te nemen viel Spelers gaven elkaar pun- gen in twee games nog altijd een uitste
ten cadeau en Vlieg spande wat het kend spelniveau. En Van Slobbe was
clownswerk betreft de kroon. Arbiter met zeges tegen Lingen en Vlieg weer
Van der Dop raakte daardoor zo van eens de degelijkheid zelve.
streek, dat áj Vileg wegens ,,wange
De strijd om het herfstkampioenschap
drag” noteeCde een zelfs volgens het wordt waarschijnlijk volkomen open.
Avanti-kam bespottelijke maatregel. Een van de titelkandidaten is zonder
De national vrouwencoach hoopt van twijfel oak Valkenswaard, dat U Am
wege zijn tot nog toe blanco strafblad, sterdam simpel met 6-2 opzij zette. Potalsmede een persoonlijk verweer, een ton en Gootzen bleven zonder verlies.
schorsing tevoorkomen.
Alleen Winnubst verloor van zijn voor
Anne Vlieg, de jongere broer van Jan, malige clubgenoot Rademaker. Verder
had het evexeens met gemakkelijk. Hij was het dubbelspel voor de Amsterdam
liet een ,,puI’ aantekenen voor Scylla, mers. Bert van der Helm, die als coach
dat na het vetrek van Henk van Spanje op de bank zat, liet zijn team overigens
bij De Veluwe de belangrijkste kandi onder protest spelen. De voormalige Ne
daat leek voØ de landstitel. Leek, want derlandse kampioen was van mening,
na de ruime nederlaag van 2-6 tegen dat de scheidsrechters in de competitie
HH AIIcmàar staan de Leidenaren weer de nieuwe serviceregels veel te abrupt
stevig met bede benen op de grond. Het en te snel hebben ingevoerd. Het is in-

broer Ron dcht bij de winst was.

-

Nikon voor
lange partij
naar Alkmaar
(Van onze Sportredactie)
VALKENSWA.ARD
Hoe de
rangorde In de eredivisie tafelten
nis er de komende maanden gaat
uitzlen, gaat vandaag veer een be
Iangrljk dee! bepaald worden. Het
programma veer de tweede wed
strljddag brengt teams tegen ci
kaar in de arena die vorige week
verloren (Tempo Team en Avanti),
terwiji oak teams tegen elkaar
uitkomen die vorige week de cer
ste twee punten pakten.
De verrassing van vorige week
was de ruime nederlaag die het
Leidse Scylla, de Herfstkampioen
van vorig jaar, op eigen tafel leed
tegen ‘t Hooge Huys (2-6). De Alk
maarders zijn vandaag op eigen
tafel de tegenstanders van Nikon/
Valkenswaard en met in Apel
doom de wedstrijd tussen lands
kampioen De Veluwe en Scylla op
de kalender, zal de eerste afstand
tussen de opponenten zich gaan
aftekenen.
—

Valkenswaard-speler bleef tegen TT Amsterdam ongeslagen.

derdaad een feit, dat de regels interna
tionaal gezien pas per 1 januari 1984 van
kracht zijn.
In de competitie bij de vrouwen leidde
Ellen Bakker met drie triomfen Avanti
naar een 6-2 overwinning op Hoon
horst. Torenstad klopte TI Amsterdam
met 6-1 en het verzwakte Scylla bleef
dank zij de ongeslagen Sandra de Kruiff
naast Vice Versa: 5-5.

Ellen Bakker en Swier
in tafeltennisploeg
Van onze tafeltennismedewerker
Ellen Bakker
neemt woensdagavond de plaats in, die
veer Bettine Vriesekoop was gereser.
veerd. Vrouwencoach Jan Vlieg koos
de jonge Avanti-speelster veer de in
terland Nederland Oostenrjjk veer de
Europese competitie. Bakker komt in
actie tegen de ervaren Dolores Vetter.
Veer de enkeispelen bij de mannen
koos bondscoach Milan Stencel eerder
al voor Henk van Spanje en afgelopen
weekeind kwam Patrick Swier daarbij.
Stencel passeerde daarmee de gerouti
neerde Engelsman Bob Potton. Ron van
Spanje en Miriam Kloppenburg werden
aangewezen voor de dubbeispelen.

AMSTERDAM

—

-

Zaterdag 24 september 1983

Gelijkwaardig
Nikon/Valkenswaard treedt in
Alkmaar aan in zijn vertrouwde
opstelling. Dat wil zeggen met
Han Gootzen, Eric Winnubst en
Bob Potton. Op papier een Lemmatie die nagenoeg gelijkwaardig is
aan die van ‘t Hooge Huys. De
Alkmaarders komen uit met de
geroutineerde Nice van Slobbe,
met René Hijne, die onlangs te
kennen gaf niet meer veer het Ne
derlands team beschikbaar te zijn,
en met de nieuwe man Hans van
den Broek, de vervanger van de
erg wisselvallige Bert van de
Ham.
Van Hans van den Broek is veel
afhankelijk. De voormaige kop
man van het Schiedamsé De Ko
renbeurs heet een vechtlustige,
technisch knappe speler te zijn en
gezien de moeite die Nikon/Val
kenswaard zich in voorgaande sei
zoenen moest getroosten om de
Alkmaarders tot overgave te
dwingen, lijkt een lange partij,
zonder voorspelbare winnaar, in
het verschiet te liggen. Dc wed
strijd in Alkmaar begint vanmid
dag om 13.30 uur.

Maandag 26 september 1983

MENTALITEITSVERHAR]JING BLIJKT IN ALKMAAR

Nikon minder kwetsbaar
.

I Tateltennis

I

(Door Hans Wagenaars)
De tenen
ALKMAAR
werden hier en daar toch nog
wel even kromgeknepen. Niet
dat de koude van de aan
grenzende ijsbaan invloed
uitoefende op de enthousiaste
aanwezigen, maar ‘t Hooge
Nikon! Valkens
en
Huys
waard maakten van de twee
de competitiedag een derma
te spannend spektakel dat
menigeen moeite had lijd
zaam toe to zien. Wat wil
men ook. De Valkenswaardse
bezoekers namen eerst een
4-1 voorsprong, zagen ‘t Hoo
ge Huys toch langszij komen
en wonnen tenslotte met 6-4.
Een overwinning, vooral op.
het mentale viak.
Het was ook al erg lang geleden
dat Bob Potton, Han Gootzen en
Eric Winnubst zich zo van hun
goede kant hadden laten zien. ,,De
beste partlj die 1k slnds lange tljd
heb meegemaakt”, aldus trainerl
coach Bert Schoofs, die ook zijn lot
—

over de Ailcniaarse tegenstanders
niet wilde verholen. ,,Vooral Nico
van Slobbe en René Hljne vond 1k
knap spelen. Echt een nlveau dat
1k lang gemlst heb, een wedstrijd
van grof gehaite”, aldus Schoots.

Gewaarschuwd
De Amsterdamse leldsman was
zichtbaar opgetogen over de 6-4
overwinning die zijn club de lei
dende positie in de eredivisie ta

feltennis bezorgde. Maar Schoots
is te nuchter en heeft al teveel te
genslagen te verwerken gekregen
om het meteen na afloop al van de
daken te schreeuwen. ,,AI voor het
seizoen begonnen was heb 1k ge
waarschuwd voor al teveel opti
misme. Nu we twee punten voor
sprong hebben ontstaat er al gauw
een teneur van Nlkon landskam
ploen”. Nou, als we zaterdag tegen
De Veluwe de voile wlnst pakken
wil 1k wat optlmlstlscher zijn. Nu,
Is het er de tijd nog niet voor.”
Maar toch, reden tot enig opti
misme mag de Valkenswaardse
club niet ontzegd worden. De uit
stekende partij van zaterdagmid
dag stelde éen felt onomstotelijk
vast: Nikon is mentaal een stuk
minder kwetsbaar dan voorgaande
jaren. Toen, in de selzoenen ‘80-’81,
‘81-’82 en ‘82-’83, zou het ondenk

baar geweest zljn dat de Braban
.ders een wedstrijd met een wed-.
strijdverloop als zaterdag toch in
hun voordeel beslist zouden heb
ben. Want al was een ruime voor
sprong Ingecalculeerd, de stand na
het dubbeispel was toch enigszlns
tegenvaflend.

Gootzen ,,Z”
We hadden gehoopt na het dub
belspel met 5-2 voor te staan”,
verklaarde trainer/coach Schoofs.
,,Daarom stond Han ais ,,Z” opge
steld; zou dan het eerste uitge
speeld zijn en zou voor het dubbel
spel voor twee wlnstpunten moeten zorgen.” De Limburger vol
deed aan die prognose, kiopte
Hans van de Broek en René Hijne,
maar zag het dubbeispel, als
winstpartlj Ingeschat, verloren
gaan. Stand na het dubbel: 3-4
,,En toen moesten de moellijkste
aldus
partijen nog komen”,
Schoots nadat de opluchting al be
jubeld was.
In voorgaande ontmoetingen
was aI duidelljk aan het licht ge
komen dat Gootzen het tegen rou
tinier Van Slobbe nogal eens te
kwaad heeft, en dat Hijne als te
genstander bepaald niet het
,,vrlendje” Is van Bob Potton. Bo
vendien was het de vraag of Win-

nubst geduld genoeg zou kunnen
opbrengen om Van de Broek at te
troeven.

Twiifci
Han Gootzen moest inderdaad
bulgen voor Van Slobbe, maar
deed dat pas bij 21-18 In de derde
game: 4-4. Toen bleek ook de
,,mentaliteitsverhardlng” van NI
kon/Vaikenswaard. Potton schoof
in de eerste game tegen Hijne fors
uit, kroop In de tweede game nit
het dal en bracht zljn team na een
magistrale derde game (21-15)
weer op voorsprong. Nou Eric nog,
was de wens die vol twijfel nit de
Vaikenswaardse kelen klonk.

—V

•

:1

Tegenstander Hans van de
Broek Is ook niet de eerste de bes
te. Drie jaar geleden nam hij (met
De Korenbeurs) afscheid van het
Nederlandse taleltennls In de ere
divisle, toen nog ereklasse. Be
Schiedanimer paste zljn spel aan
zijn leeftijd aan en bleek te zijn
ultgegroeid tot een ware aU-roun
der, een ,,aanvailende verdediger”,
zoals Schoofs hem noemde. Win
nubst trapte met zeyenmijlslaar
zen in de vai, verloör de eerste
game ook kansloos met 21-10,
maar kwam in de tweede game
knap terug: 12-21.
I

Bob Potton kwam tegen ‘t Hoc
ge Huys tot een lwttrick en nam
daarmee vtjftig procent van de
totaaiscore voor zijn rekening.

r maakte zich
Ron van Spanje bleef ongeslagen tegen Scylla. De Veluwe-spele
n.
spuwe
te
t
door coach Thea Bakker in het gezich

voorts

impopu lair bij de Leidse club

Ult die cijfers bleek dat Win
nubst niet ondergeschikt was aan
de Alkmaarse nieuwellng. Dc ape
ler nit Ulthoorn wachtte zijn tijd
at, verkeek zich niet meer of de
halfhoge topspinbailen van Van de
Broek en nam een zeer hoopvolle
18-10 voorsprong. Een paar slor
digheidjes brachten de stand op
18-13 en bij 19-16 was nog ailes
mogelijk. Zo was het tenminste
vorig jaar. Deze keer niet Twee
rake kiappen en de overwinning
was een felt. Met een hattrick van
Potton, twee winstpartijen van
Gootzen en één van Wlnnubst Een
hiërarchie die al een hele poos in
de gedachten van Nikon! Vaikens
waard leeft en er zaterdag einde
lijk uitkwam.

2
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I-3
4

4
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Seylla naar

i ikon

onplezierige winst” op Veluwe

ongeslagen op kop

Van onze
tafeltennismedewerker
OEGSTGEEST, maandag
Nikon voert na twee corn
petitieronden al alleen en on
geslagen de tafelteunisrang
lijst aan. Dc Brabanders ble
von onder aanvoering van een
ongeslagen Bob Potton ii
Alkmaar tegen Het Hooge
Huys aan de goede zijde van
de score, 4-6. Han Gootzen
hielp zijn Britse kopman met
zeges op Van Slobbe en Van
der Broek en Erik Winnubst
deed bij 4-4 precies op het
juiste moment ook een duit in
het zakje door Hans van der
Broek op diens derde nul te
trakteren.

aw cawei

) Scylla beleefde bij de Velu
we een goede generale repeti
tie voor het EC treffen ko
mende woensdag tegen Vasu
tas Cegledi. De 3-6 winst vooF
de Leidenaren kwam tot
stand in een verre van plezie
rig duel. Jaap van Spanje en
Patrick Swier soiliciteerden
in de vijfde partij gezamen
lljk naar een officiële waar
schuwing maar bonter nog
maakte Ron van Spanje het
door bij een dreigende neder
laag in de achtste partij
(stand 2-5) de Seylla-coach
Theo Bakker onopgemerkt in
het gezicht te spugen. Ook
zaterdag scoorde de nationaal
kampioen als enige drie keer
tegen Jaap van Spanje en Jan
Vlieg bleef op nul waardoor
een 3-6 verlies voor de lands
kampioen
onvermijdelijk
was.
Tempo Team kwam met
het jeugdige trio Beringen

-4
-,

4

‘a
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Rena Hijne: kon ‘t Hoge Huys geen winst brangen...

Rademakers-Noor tot een uit
stekende 6-2 winst op Avanti.
Ronald Rijsdorp, de vervan
ger aan Hazerswoudse zijde
voor
Bettine Vriesekoop
werd drie keer tot overgave
gedwongen al moest Berm
gen daartoe wel een 3-10 ach
ombuigen.
terstand
Erik
Noor verslikte zich in Turk
terwiji Beringen Robert de
Groot de hand kon schudden.
Vrouwen:
Kampioenskandidaat num
mer één Torenstad bereikte
tegen Koningslust een posi

tieve 6-1 eindstand. Dc enige
misstap aan Zutphense zijde’
maakte Johanna Straalman.
Avanti had geen kind aan
Tempo Team toen Babeth van
Veen met een blessure snel
uitviel. Claudia Verschoor
stond Heleen Hop toe de Am
sterdamse eer te redden. Voor
landskampioen Scylla dreigt
degradatie na het 64 venUes
bij Roonhorst. Sandra de
Kruiff bleef voor de Leidse
equippe ongeslagen maar zag
zich verder alleen één keer
door Lmeke Sneller gesteund.

Tafeltennisvereniging Nikon twee
punten los van concurrentie
Nikon a.s. zaterdag tegen lands
kampioen de Veluwp.
Afgelopen zaterdag heeft Nikon de
concurrentie achter zich gelaten door
Hooge Huys in Alkmaar op eigen tafel
met een nipte 6-4 overwinning te ver
slaan. Nikon startte sterk tegen Hooge
Huys net een overwinning van Potton
op de nieuwe derde man van Hooge
Huys Hans van der Broek. 1-0, waarna
het verlies van Eric Winnubst tegen Re
ne Hijne de stand in evenwicht bracbt
Het was jammer dat Eric de tweede ga
me met 23-21 verloor, er had meer in
gezeten. 1-1, Han Gootzen speelde
hierna tegen Nico van Slobbe en won
met uitstekend aanvalsspel op de juiste
momeuten en hield zijn backhand ge
sloten, 2-1 voor Nikon.
Het duel Hijne-Bob Potton werd hierna
gespeeld en Bob liet Rene in de eerste
game zien wat tafeltennis is, 21-10,
daarna in de 2e game dacht Bob erin bet
begin wat te makkelijk over en verloor
deze dan ook. vat niet nodig was, om in
de derde game wederom toe te slaan en
ecu prachtige 3-1 voorsprong. Han

Gootzen bet daarna Hans van der Broek
zien hoe het moet en met de pauze was
bet dus 4-1 voor Nikon. Wat een wed
de.
Maai na de pauze werd er door Hooge
Huys toch uit een ander vaatje getapt,
Nico van Slobbe tikte in een afschuwe
bjke slechte wedstrijd Eric Winnubst
naar 21-10 en 21-12. Eric maakte er
niets van en was meer met zeuren bezig
als met tafeltennisen Het is voor zijn
spel te hupen dat hij zich wat meer met

ft

KEMPENER KOERIER

het tafeItennisen zeif bezighoudt als
met deze praktijken, het was niet orn
aan te zien, 4-2.
Ook het dubbeispel werd door Hooge
Huys gewonnen en dat blijft toch een
vraagteken voor de Nikon-ploeg. Het
dubbel Gootzen-Potton moet toch een
sterk koppel zijn. Zij beginnen meestal
met een fraaie eerste game en leggen
dan in de 2e en 3e game het loodje.
4-3 dus nog maar en de spanning was
terug en dat werd nog erger in de achtste
partij van de middag tussen Gootzen en
Nijne waarbij de gekste standen werden
gerealiseerd. Han voor met 14-9 en
achter met 18-14 dan 19-18 voor en
verliezen met 19-2 1. In de tweede game
precies andersom Hijne voor met 14-8,
dan 16- 14 voor, dan 17-16 weer voor
René en toch 21-18 voor Han. In de
derde game wisselde de stand steeds en
trok uiteindelijk Hijne aan bet langste
eind, 4-4, wie had dat verwacht. De be
slissing werd ccii zeer spannende. In de
eerste gne liet Bob Potton zich verras
sen door de routine van Nico van Slobbe maar in de tweede en derde game

won hij gedecideerd en Nikon leidde
met 5-4. Nu kwam het duel van de nrs. 3
van het team. En hierbij toonde Eric
zich tot grote opluchting van de mneege
reisde supporters de sterkste en kon
men de rakkers crop nernen. Dc
feestvreugde werd verhoogd toen de
mededeling kwam dat Scylla van de
Veluwe had gewonnen met 6-3 waar
door Nikon alleen aan de leiding gaat na
2 wedstrij den met 2 punten voorsprong
op de concurrentie.
A.s. zaterdag om 18.00 uur in de Hut
akker te Valkenswaard de topper tegen
de Veluwe.
Het tweede team van Nikon won gede
cideerd over Kluis in Geleen met 8-2.
A.s. zaterdag spelen zij in de Hutakker
om 13.30 uur.
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s
4
krant van

MAANDAG 26 SEPTEMBER 1983

Valkénswaard neemt
dankzij Brit Potton
afstand van rivalen

Vrijdag 30 september

‘Topp€
voor

Van onze tafeltennismedewerker
AMSTERDAM
Valkenswaard is a! na twee competitieronden de eenzame
leider in de eredivisie tafeltennis. Onder aanvoering van de Engeisman Bob Potton
werd kampioenskandidaat HH Alkmaar op eigen tafel met 6-4 verslagen. TI
Amsterdam drukte Avanti via een 6-2 overwinning stevig op de !aatste plaats en De
Veluwe was niet opgewassen tegen Scylla (3-6). Bij de vrouwen lijkt de strijd om de
herfsttitel nog slechts te gaan tussen Torenstad en Avanti.
—

In Alkmaar stonden zaterdagmiddag
twee geladen ploegen tegenover elkaar,
die koste wat het kost wilden winnen.
Alkmaar is dit jaar in het bezit van een
nieuwe derde speler: Hans van den
Broek in plaats van Bert van den Ham.
Pas als Van den Broek één partij per
wedstrijd zou winnen, kon in het Alk
maarse kamp iedereen tevreden zijn.
Dat gebeurde een week eerder tegen
Scylla we!, tegen Va!kenswaard faalde
Van den Broek echter.
Dat hij niet zou zijn opgewassen tegen
de internationals Potton en Gootzen lag
voor de hand, maar in de tiende (slot
)partij leek hij voldoende winstkansen
te hebben tegen Winnubst. Maar de
Alkmaarse speler kwam niet verder dan
een goede game (21-14), waarna Win
nubst het initiatief in handen nam en
met 12-21 en 17-21 het beslissende punt
scoorde.
DaarvOOr had Bob Potton — ondanks
klachten aan de prostaat — een gave
hattrick afgéleverct Dé Engeisman in
Nederlandse (Oranje-)dienst legde met
zijn drie overwinningen de basis voor de
uiteindelijke triomf. Han 000tzen legde
met twee zeges ook het nodige gewicht
in de schaa!. Aan ALkmaarse kant
kreeg alleen Hijne een voldoende. Hij
versloeg Winnubst en Gootzen. Door de
winst van Valkenswaard is de als ,,one
venwichtig” bekend staande Brabantse
ploeg nu a! twee punten los van de con
currentie.
Scylla herstelde zich enigszins van de
nederlaag tegen Alkmaar. In Apeldoorn
was De Veluwe zonder Henk van Spanje
(die in Engeland speelt) machteloos. Dat
de schade in cijfers uitgedrukt uiteinde
lijk nog wel meeviel (3-6) kwam enkel
en alleen door Ron van Spanje. De natio
nale kampioen klopte achtereenvolgens
Lingen (21-19, 21-15), Vlieg (21-18, 2119) en Swier (17-21), 21-10. 21-17).Jaap
van Spanje en Jan Viieg slaàgden er zelfs

niet in om één enkele game in winst om
te zetten.
De wedstrijd werd ontsierd door het
optreden van Ron van Spanje, die Scyl
la-coach Theo Bakker tot twee keer toe
in het gezicht zou hebben gespuwd. ,,Er
was geen enkele aanleiding voor, maar
Van Spanje heeft de laatste tijd we!
meer geniepigheidjes,” aldus Bakker,
die bij de scheidsrechter nul op het re
quest kreeg ,,omdat ik het eenvoudig
niet gezien beb”. Van Spanje zelf ont
kent de aantijging in alle toonaarden.
,,Wat er we! gebeurde was dat ik een
paar keer viak bij Bakker het balleije
moest oprapen. 1k heb hem toen van
dichtbij heel strak aangekeken. Meer
niet. Bakker maakt er flu van, dat ik
naar hem gespuwd heb, maar dat was
absoluut niet het geval,” aldus de onge
slagen Nederlandse kampioen.
Het due! tussen ‘IT Amsterdam en
Avanti (6-2) verliep zonder incidenten,
of het moest het moment zijn waarop
een klein meisje uit de publiek hevig
schrok van het overigens gebruikelij
ke
geschreeuw van Fjodor Radema
ker. De 21-jarige aanvaller is na het
terugtreden van Bert van der Helm de
kopman in de Amsterdamse ploeg en
met een gave serie overwinningen
maakte hij tegen Avanti zijn reputatie
waar. Ook in het dubbeispel trok Rade
maker met partner Erik Noor aan het
langste eind. Voor de overige punten
2orgden Noor en Beringen. Zij klopten
ieder een Hazerswoudse tegenstander.
Bij Avanti vielen de drie nederlagen van
Ronald Rijsdorp op. Als de van oor
sprong oersterke verdediger blijft aan
vallen zoals hij flu doet, zal hij vrijwel
geen enkele partij in de eredivisie meer
winnen. De komende dagen zal de ver
vanger van Betting Vriesekoop zich dan
ook nog we! afvragen of hij toch maar
niet beter voor de defensie kan kiezen.
In de vrouwen-competitie won Avan
—

—
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Nikon
VALKENSWAARD
speelt zaterdag, aanvang 18.00
in de elgen hal aan de Hutakk
Valkenswaard een ulterst beL
rljke wcdstrlJd. Op bezoek k
De Veluwe, dat het vorig
landskaniploen werd. Nikon
—
dlgde In die competitle
de ti’
de plaats.
Dit seLzoen zijn de rollen tot I
toe omgedraaid, want de Va1Jei
waardse ploeg gaat aan de-leidi
met twee punten voorsprong op
naaste belagers. De Veluwe le
afgelopen weekethde een verr
sende ned.erlaag tegen Scylla
€
dat was in geen jaren voorgeko
men
Nikon speelt waarschijrilijk niel
In zljn vertrouwde opstellmg: Potton, Gootzen en Winnubst. De
laatste ondervindt last van een
knieblessure. Is donderdag bij de
fysiotherapeut geweest, verscheen
maandag, diensdag en woensdag
met op de training en overlegt met
coach Schools of hij we! of niet zal
spelen. Zijn mogelijke vervanger
is misschien Frank Boute.
Ook de formatje van De Veluwe
is niet verrassend met de gebroeders Ron en Jaap van Spanje.
Eerstgenoemde
is
Nederlands t
kampioen enkeispel. De derde man
is speler-trainer-coach Jan Vlieg,
die onlangs is benoemd tot coach
van de nationale damesploeg. Inthen Nikon opnieuw wint, is het
aardig op weg naar het herfstkampioenschap
—

,

op

,,

.

ii wél vati TI Amsterdàm flet wer
dank zij de ongeslagen zusjes José e
Ellen Bakker 6-1. Opvallend was, da
Babette van Veen van TT Amsterdam a!
bij de stand 4-7 in de eerste partij opgar
Ze had last van een knieblessure er
hoewel ze onmogelijk kon spelen, sloei
ze voor de vorm toch maar een paar
ballen om zodoende een zware boete te
voorkomen. Torenstad won eveneens
met 6-1, en we! van Vice Versa. Scylla
verloor met 6-4 van het bescheiden
Hoonhorst. Sandra de Kruiff bleef an
dermaal ongeslagen, maar haar Leidse
medespeelsters zijn dit jaar te zwak voor
de nationale tafeltennistop.
Standen, eredivisie vrouwen: Toren
stad 2 4, Avanti 2 4, Hoonhorst 2 2,
Scylla 2 1, Vice Verse 2 1, I’T Amster
dam 2 0.
Eredvisie mannen: Valkenswaard 24,
RH Almaar 2 2, TI Amsterdam 2 2,
Scylla 2 2, De Veluwe 2 2, Avanti 2 0.
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Leszek Kucharski en
Andrezj Grubba
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Herfsttitel tafeltennis naar Brab ant
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Nikon geeft les aan De Veluwe

Van onze
tafeltennismedewerker
OEGSTGEEST, maandag
.4
Nikon heeft bet yóordeel
van de elgen tafelteflnistafel
gebruikt om landskampioen
-4
Dc Veluwe met 6-2 de les te
lezen en daarmee duidelijk
gemaakt dater eon grote kans
is dat de herfstitel dit keer
naar Brabant verdwljnt. In do
eerste partij went at duidelijk
dat .Jaap en Ron van Spanje
het vertrek van broer Henk
naar Engeland moeihjk kun
nen compenseren. Want Jaap
van Spanje kon in de eerste
partij tegen de ifi-jarige mval
icr aan Nikou-zijde Frank
Boute maar met moeite een
ruime achterstand overbrug
gen. Later in het duel kon ook
Ron van Spanje dit jeugdige
talent do baas bli.jven, maar
daarmee was de Apeldoornse
koek op. PotIon liet voor Ni
kon simpel drie ult drie note
ren, wat onder andere winst
op Ron van Spanje inhield.
Do Nederlands kampioen
moest ook de eveneens onge
slagen Han Gootzen voor la
ten.
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Voor Nikon-manager Frits
Bergman is dit bet seizoen
van de waarheid. ,,Ik stel me
hard op dit jaar. Wie niet
presteert, v]iegt eruit. Wij en

niemand anders behoren
kampioen te worden”. Be
langrijkste concurrent lijkt
voorlopig Scylla, dat bij
Avanti met 0-6 moeiteloos
overeind bleef. De Leidena
ren verloren in vier van de
eerste zes partijen een game,
maar konden telkens in de
dérde game simpel de degra
datiestatus van de Hazers
woudse equipe onderstrepen.
Tempo Team had geen kans
bij Het Hooghe Huys, getuige
do 6-2 eindstand. Radema
kers en Noor versloegn Hans
van der Brook, terwiji de jon
ge Noor ook tegen Hem dicht
bij winst was.

Vrouwen
Avanti kende geen pardon
met eon zwak Scylla. Sandra
de Kruiff kon openen met

L

winat op Olsthoorn, maar liep

.1

I

later in het duel tegen eon
pakslaag op van Ellen Bak
ker. Lmeke Sneller en Marian
Kantebeen kouden evenmin
de Hazerswoudse 6.1 zege

vermijden.
Torenstad had volgens zeg

gen van trainer Leermakers
aan het bezoekende Boon
horst niets meer en niets mm-

• Bob Poiton geconcen
treerd in actie rooF zljn club
Nikon. Tegenstander De Velu
we heeft hot geweten. Potton
was niet te kioppen.

der dan eon aardige training.
partner: 6-0. ,,Alleen volgen
de week, wanneer we het be
slissende duel met Avanti om
de herfstitel spelen, is de corn
petitie voor ons interessant.
Venter zoeken we hot maar in
West-Duitsiand.”
Vice-Versa veroverde twee
kostbare
degradatiepunten
op Tempo Team door middel
van een 6-2 winst. De Amster
damse meisjes sloegen in het
dubbel de handen succesvol
ineen, maar zagen daarnaast
alleen Wendy van Veen een
puntje scoren tegen Maarse
veen. TT speelde onder pro
test, omdat naar zeggen van
coach Van Veen de scheids
rechter bij tij en ontij servi
ces afkeurde.

PAROL

René Hijne:
moeite met
Erik Noor
[feltennis
Van onze sportredactie

]

AMSTERDAM -. Dc Noordhol
landse derby tussen ‘t Hooge
Huys en Tempo Team was dit
weekeinde minder spannend dan
in voorgaande jaren (6-2). Het
sterk verjongde Tempo Team
kwam tegen de geroutineerde
Alkmaarders gewoon kiasse te
kort om twee winstpunten mee
naar huis te nemen. René Hijne
bleef voor de thuisploeg tegen
zljn oude makkers ongeslagen.
Tegen Erik Noor had de 27-jarige
Zeistenaar het lange tijd erg
moellijk. Dc tien jaar jongere de
butant in de eredivisie, Noor,
kwam tot eon 21-19 nederlaag in
de derde game. Dc tweede Alk
maarse oud-international Nico
van Slobbe kwam tweemaal in
actie en bleef eveneens ongesla
geil. Bij Tempo Team zorgden
Ejodor Rademaker en Erik Noor
voor de winstpunten ten koste
van trainer/speler Hans van der

Broek.

Nikon lijkt op weg naar zijn
eerste titel. Dc derde overwin
ning werd in Valkenswaard met
het nodige feestgedruis gevierd
(6-2). Bob Potton bleef ook tegen
Dc Veluwe ongeslagen, waarmee

hij de enige speler in de eredivisie
Is. Titethouder Ron van Spanje
werd hardhandig van zljn 100
procent-score beroofd. H1J ver
loor ook nog van Han Gootzen.
Dc meest opvallend winstpartij
kwam op naam van de oudste
van de drie broers Van Spanje.
Jaap. Tegen invaller Frank Bou
te won de Apeldoornaar bij eon
19-9 achterstanci In de derd
e
game met 28-26.

Dc dames van Tempo Team
speelden eon tumultueus duel te
gen Vice-Versa. Scheidsrechter
Vrancken keurde bij 16-16 de ser
vice drlemaal af van Babette van
Veen zonder eerst eon waa.rschu

wing te hebben gegeven. Bij 19-16
overkwam tegenstandster Vivi
an Blanckaer vijfmaal achtereen
hetzelfde. Vanaf dat moment
speelde Tempo Team onder pro
test en heeft flu geeist dat de
wedstrijd wordt overgespeeld.
Merkwaardig genoeg keurde de
andere scheidsrechter geen en
kele service af. Babette van Veen
kreeg in haar tweede partij tegen
Van Maarsseveen zelfs tien ser
vices op nj afgekeurd.
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Competitie
tafeltennis
een loterij
Door TED VAN DER MEER

VALKENSWAARD, 3 okt.

—

Het voorspellen van de

eindstand in de eredivjsje tafeltennjs is een hachelijke
onderneming. I-let ligt voor de hand om Nikon reeds
de nieuwe landskampioen te bestempelen, zeker na als
de
6—2 overwinning op De Veluwe, maar het is lang niet
ondenkbaar dat Bob Potton en z’n ploeggenoten over en
kele weken aiweer van hun voetstuk zijn gestoten. De
krachtsverhouclingen zijn namelijk bijzonder klein.

_._

tegen Dc Veluwe ( -

-

Soenar -

Dc tafeltenniscompetitie is dit
jaar en grote loterij. Na het ver
trek bij Dc Veluwe van Henk van
Spanje
hij is zijn geluk in En
geland gaan beproeven
komen
er in iedcr geval dric ploegen in
aanmcrking voor de vakante titel.
Het zijn Scylla, ‘t Hoge Huys en
Nikon. Na drie ronden in de pril
Ic competitic hebben twee teams
al averij opgelopen. Scylia verloor
van ‘I Hooge Huys, dat op zijn
beurt wçcr moest buigen voor Ni
kon. I-let team uit Valkenswaai-d
zelf heeft nog geen schade gele
den.
Oak zaterdagavond trok Nikon
weer aan bet langste eind. Maar
de 6—2 tegen Dc Veluwe ver
diende dik bet predicaat ,,geflat
teerd”. Patton vervulde cen
hoofdrol met drie overwinningen
in het enkelespel en met cen zege
in bet dubbeispel. In die Iaatste
partij was Gootzen zijn partner.
Toch had de Engeisman alle ge
luk van de wereld, dat hij zijn on
geslagen status als enkeispeler
nag altijd bezit.
in zijn cerste partij stond Potton tegenover Jan Vlieg. Dc natio
nale damescoach en derde speler;
van Dc Veluwe ging aanvaliend
als cen furie te keer en hij wist er
zeus cen derde game uit te sicpen. Patton werd daar wat onze
ker van en in de siotfase keek de
Valkenswaardse topspeicr zelfs Ic
gen ecn achtcrstand van vier pun
ten aan. Maar op 14—18 in de
dcrdc game vermande Potton zich
en dankzij ecn verhoogde concen
tratie en wat foutjes aan de kant
van Jan Vlieg sleepte hij de partij
aisnog uit het vuur.
—

—

Een overwinning van Jan Vlicg
had bet duel ongetwijfeld een
heel ander aanzien gegeven. 1k de
cerste partij had Jaap van Spanje
Dc Veluwe namelijk op een 0—i

voorsprong gezet. Dc oudste van
de drie tafeltennissende broers
had overigens de grootste mogelij
ke moeite gehad am zich de jeug
dige invaller Frank Boute van het
lijf te houden. Boute nam in de
beslissende derde game een voor
sprang van maar iiefst tien pun
ten, waar hij wist de 19—9 voor
sprang niet vast te houden:
25—27 voor Van Spanje. De par
tij was typerend voor de zwakke
vorm waarin de Ex-interriational
Jaap van Spanje dit jaar steekt.
Oak na de I—I bleef bet cen
aantrekkeiijke wedtrijd met wisse
lend kansen. Maar bet was voor
De Veluwe wel ecn bijzondere
bittere pu, dat Ron van Spanje
twee nederlagen macst incasseren.
Dc nationale kampioen
tegen
Avanti en Scylla ongeslagen
began met verlies tegen Han
Gaotzen en kon later aanvallcnd
oak niet tegen Bob Potton op.
Verder dan cen winstpartijtje te
gen invaller Boute kwam Ran van
Spanje nict. in bet dubbelspel
vond nag een incident piaats. Op
de stand 17—16 in de derde ga
me in bet voordeci van Nikon,
oordeelde de scheidsrechter dat
Jaap van Spanje een verkeerde
service had geslagen. Mede
daardoor verloor Dc Vetuwe bet
belangrijke dubbel.
Jaap van Spanje: ‘Hct was cen
absoluut anjuiste beslissing van
de scheidsrechter. 1k had diezelf
de service immers al tailoze kercn
in de wcdstrijd gespeeld...”
Dii incident was typerend voor
de beschamende wijze waarop bet
Nederlandse arbiters-korps dit
seizoen de tafeltenniswedstrijden
meent te macten begeleiden. Er is
geen sprake van konsekwent Iei
den van wedstrijden en er liggen
dan oak ai enkele felle protest
brieven bij bet hoofdbestuur van
de Nederlandse Tafeitennisbond.
—

—

0

Alleen Vlieg bracht de Brit Potton in moeilijkheden.

Van onze tafeltennismedewerker
AMSTERDAM
Binnenkort kan
ten opstand verwacht worden in de
eredivisie tafeltennis. Spelers en coa
ches zullen massaal bat en bal neerleg.
gen ult protest tegen de chaotische wij
ze waarop sommige scheidsrechters dit
seizoen hun werk menen te moeten
doen. Het meest recente dieptepunt
vond zaterdagmiddag plaats, toen arbi
ter Hans Francke ult Goes de 15-jarige
Babette van Veen bet bloed dermate
onder de nagels vandaan haalde, dat bet
arnie wicht spontaan in huilen uitbarst
te.
Een en auder geschiedde tijdens de
vrouwenwedstrijd Vice Versa TI’ Am
sterdam. De eerste .partij, die werd gear
bitreerd door Corver, verliep zonder
ten enkel incident. Ook tijdens het
tweede poije, tussen Vivian Blanckaert
en Babette van Veen, gebeurde er tot
16-16 in de eerste game mets onregel
matigs. Op dat moment besloot scheids
rechter Fraucke, die toen op de ,,teller
stoel” zat, om zijn autoriteit te laten
gelden. Hij keurde drie opslagen van
Babette van Veen af. Op dat moment,
maakt fl-coach Jan van Veen (de vader
van Babette) bekend, dat zijn trio dj
dens het resterende dee! van de wed
strijd onder protest zou spelen. Daarna
was het hele duel kapot. Francke be
strafte plotseling ook bet stampen met
de voet van Vivian Blanckaert.
Ook in de overige door Francke gelei
—

-

de partijen viel niet meer van normaal
tafeltennis te genieten. Talloze akties
werden door hem afgekeurd. De speel
sters werden er zo wanliopig van, dat zij
zich er uiteindelijk maar toe beperkten
om de bal zo eenvoudig mogelijk in het
spel te brengen. De verliezende coach
Jan van Veen (Vice Versa ,,won” uitein
delijk met 6-2) zette zijn protest kracht
bij met ten brief op poten aan René van
Dijk. De hoofdcompetitieleider en te
vens hoofdbestuurslid ontving eerder
dit seizoen al ten soortgelijk schrijven
van Bert van der Helm, die ,,zijn” man
nenteam van TT Amsterdam onder pro
test liet spelen tegen Valkenswaard.
Verder waren er onder meer ernstige
problemen tijdens Avanti De Veluwe,
waarbij nationaal vrouwencoach Jan
Vlieg ten officiele waarschuwing opliep.
Jan van Veen: ,,Er zijn dit seizoen
strengere regels ten aanzien van de op
slag en het stampen met de voet. Daar
heb ik op zichzelf geen problemen mee.
Maar 1k maak we! ernstig bezwaar tegen
de volstrekte willekeur die er momen
tee! heerst. Ons team had bijvoorbeeld
twee competitiewedstrijden en ten Eu
ropcupduel afgewerkt zonder dater ook
maar eén service was afgekeurd. En
plotseling keurde scheidsrechter Franc
ke zonder waarschuwing vooraf ten
hele serie opsiagen af. Daarmee maakte
liii de hele wedstrijd kapot. 1k heb in
mijn brief aan de competitieleider geeist
dat de wedstrijd in zijn geheel wordt

overgespeeld, of dat hij wordt hervat bij
de stand 1-0 voor Vice Versa en 16-16 in
de tweede partij.”
Op sportief gebied vie) er zaterdag
weinig opwindends te beleven. Bij de
vrouwen behield Torenstad na de 6-0
overwinning op Hoonhorst de leiding.
Onder aanvoering van de ongeslagen
Miriam Kloppenburg koerst het Zut
phense trio regelrecht aan op ten con
frontatie met Avanti, dat ook nog zoo
der puntverlies is. De zusjes Ellen en
José Bakker en Marijke Olsthoorn kiop
ten Scylla met 6-1. De verzwakte lands
kampioene kon alleen via Sandra de
Kruiff (tegen Olsthoorn) lets terugdoen.
De Kruiff leed tegen Ellen Bakker ten
duidelijke nederlaag: 21-14, 21-10.
In de eredivisie bij de mannen begint
de situatie er voor Avanti erg somber
uit te zien. Ook de derde wedstrijd ging
verloren. Thins kwam het trio Turk, De
Groat en Rijsdorp zelfs niet verder dan
ten nederlaag met de maximale cijfers
0-6 tegen Scylla. Opmerkelijk was het
verlies van de talentvolle kopman Rob
Turk tegen Hans Lingen: 22-24, 12-21.
Scylla blijft nog akijd kansen behouden
op de herfsttitel.
Dat geldt oak voor HH Alkmaar, dat
zich herstelde van het gevoelige verlies
tegen Valkenswaard door TI’ Amster
dam met 6-2 de baas te blijven. Deze
uits)ag was enigszins geflatteerd, aange
zien de Alkmaarse ploeg drie partijen
krap in drie games besliste. René Hijne,

men waarom het het Valkens
waardse team momenteel voor de
wind gaat.

van Van Spanje en inmenging van
de nieuwe damescoach Jan Vlieg
‘toch door de knieen: 26-28.

Zelfvertrouwen

Dood punt

-

‘-
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Tafeltennis
(Door Hans Wagenaars)

VALKENSWAARD - In de
aanloop naar het tafeltennis
seizoen ‘83-’84 is landskain
pioen De Veluwe de meest
besproken ploeg geweest. Het
accent werd daarbij gelegd
op het vertrek van de jongste
van de drie broers Van Span
je, Henk, naar Engeland. Za
terdagavond
in
Va1kenswaard werd ,,Henkie” aan
Apeldoornse kant node ge
mist (6-2), maar het valt te
betwijfelen of De Veluwe
met Henk van Spanje in
staat zou zijn geweest cit Ni
kon/Valkenswaard in super
vorm te stuiten.
De ruime zege die NikonJVal
kenswaard op elgen tafel behaa1de, de eerste op De Veluwe sinds
twee jaar, dankten de Valkens
waardsen niet zozeer aan de afwe
zigheid van Henk van Spanje, als
we! aan het mmiddels vertrouwd
wordende zelfvertrouwen in de
geel-zwarte ploeg. Han Gootzen,
nummer twee op de persoonlijke
ranglijst, was uitermate content
en kon voldoende redenen opsom

,,Een puur mentale kwestie”,
oordeelde de Limburger na afloop.
,,Vorlg jaar hikten we nog tegen
posities aan en was er grote rivali
teit in ons team. ledereen wilde
zich waarmaken. 1k speelde wis
selvallig, Bob (Potton red.) verloor
ten wedstrijd of vijf en deed dus
eigenlijk niet waar hij voor inge
huurd was en Eric was nieuw in
het team en moest nog verschrik
kelijk wennen. Nu spelen we voor
het team en het resultaat en we
barsten van zellvertrouwen. Zeker
Bob en ik. We kunnen de hele ere
divisie met z’n tweeen aan.”
Dat bleek zaterdag. Derde man
Eric Wlnnubst bleef aan de kant
wegens ten knieblessure waarvoor
hij onder behandeling is bij de
Amsterdamse fysiotherapeut Wins
Crouwel, de eerste Nederlandse
honkballer die zijn hell in Amen
ka ging zoeken, en werd zoals te
doen gebruikelljk vervangen door
de 15-janige Tilburger Frank Bou
te, die zijn taak meer dan voldoen
de vervulde. Tegen oud-mterna
tional Jaap van Spanje bouwde Iiij
in de derde en beslissende game
zelfs ten 19-9 (!) voorsprong op,
maar gmg na drie knappe kiappen

De complete Nikon-.aanhang had
voor het knappe optreden van
haar benjamin toch ten ovationeel
applaus over, en had daar in de
tweede partij weer alle reden toe.
Zij het dan om Bob Potton over
het dode punt heen te helpen. De
Engelsman, de enige nog ongesla
gen speler In de eredivisie, trok
zich het onnodige verlies van zijn
jongste teamgenoot kennelijk nog
al aan en maakte zich oak nogal
kwaad over de de intimidatiepo
gingen van zijn tegenstander Jan
Vileg. De nieuwe bondscoach van
het daniesteam heeft zich in de
eerste weken van de competitie
toch al niet van zijn zonnigste zij
de laten zien, liep in de eerste
wedstrijd zeUs tegen ten officië]p
waarschuwing op, maar heeft dui
delljk geen berouw getoond. Na
simpele winst van de eerste game
stortte Potton in elkaar, gaf de
tweede game af en liep in de derde
ten 17-12 achterstand op. Op dat
moment realiseerde de Brit dat
ten nederlaag tegen Vlieg beneden
zijn stand

die ten hattrick scoorde, kwani tegen de
17-jarige Eric Noor in grote problemen
voor hij de winst met 8-21, 21-16 en 2119 kon grijpen. Ook Nico van Slobbe, die
twee keer speelde, bleef zonder verlies.
Hans van den Broek bleef andermaal op
,,nul” staan. voor TI’ scoorden Noor en
Rademaker ieder één tegenpunt.
Scylla en HH Alkmaar bevinden zich
in het kielzog van de trotse lijstaanvoer
der Valkenswaard. De Brabanders lieten tot nog toe geen enkel steekje val
len. Zaterdagavond werd De Veluwe
oak nadrukkelijk met 6-2 afgesc
hminkt. De landskampioenen zijn zon
der Henk van Spanje v)eugellam. Va)
kenswaard had in Bob Potton ten (an
dermaal) ongeslagen kopman. De En
geisman had alleen opvallend vet) moei
te met Jan Vlieg, die zelfs ten 14-18
voorsprong in de derde game mocht
koesteren. Voor Valkenswaard bleef
oak Gootzen ongeslagen. Alleen inval
ler Frank Boute voor Winnubst (knie
blessure) verloor twee partijen. Tegen
Jaap van Spanje had Route op 19-9 in de
derde game echter we) alle kans op ten
overwinning, maar de Veluwe-speler
werd op tijd wakker en zegevierde toch
.nog met 25-27. Nederlands kampioen
Ron van Spanje bleef twee keer zonder
winst.
De standen: Eredivisie mannen: Valkenswaard
3-6, HH AUcmaar 3-4, Scyfla 3-4, TI’ Amsterdam
3-2, De Veluwe 3-2, Avanti 3-0. Eredivisie vrou
wen: Torenstad 3-6, Avanti 3-6, Vice Versa 3-3,
Hoonhorst 3-2, ScyIla 3-1, TT Amsterdam 3-0

Vrijdag 7 oktober 1983

Nikon gaat
Zil
mini sten .(gf
hij Avanti
VALKENSWIJD - Nikon
ValkenswaaM, de koploper In d
eredjvije tafeltennis, Inag dl
weekeincje In Hazerswoude eei
dagje gaan ultrten. Avantj is d
hekkeslufter In de hoogste tafel. —
tenniskiasse en moet in de afgelo..
pen week wel erg opvallemje
transfers hebben berelkt om het.
Valkenswaa.,j trio In gevaar te
kunnen brengen.
Dat zal echter zeker met zo Zjin.
Avanti, de club van Europees
kampjoene Bettine Vriesekoop,
draagt amateurisme en opleidmg .
van eigen jeugd hoog in het vaandel en zal die heilige regel dit seizoen met degradatie moeten beko-. —
pen.
De sterkste vertegenw()()rdige 7
van de Hazerswoucj club, Vriese
koop dus, is in verband met de
ziekte van Pfeiffer voorlopig uitgeschake1, en met alleen verdedj- ;
ger Ronald Rijsdorp als ,,echte
erekiasser” in de gelederen moet
eon grote nederlaag voor het Ha
zerswou team verwacht wor
den. Voor het Valkenswaar trio
Potton, Gootzen en (vermoedelijk)
Boute een mooie gelegenheid om
op krachten te komen voor het
treffen met Scylla, volgende week
in Valkenswaard

J
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Invatler Frank Boute (r) in actte
tegen nationaal kampioen Ron
van Spanje. Ondanks verties
maakte de Tilburger indruk.

Nikon IiIf?

onderstrepen

;hoofdstedelijke formatie mag eon
geen kampioenskandidaat num
mer eén meer zijn, maar dit ,,ei
I ‘/
gen kweek-team” strekt TT meer
OEGSTGEEST, maandag tot eer dan alle titels van de
Nikon, de trotse Brabantse afgelopen jaren samen.
nvoerder van de pingpongDe Veluwe had vrijdag in do
rpnglijst, heeft ook haar vier- EC-1 tegen Craiova vreemd
de competitieduel gebruikt genoeg Henk van Spanje weer
om do tltelaspjratles duidelijk in de gelederen, maar bet
‘f
Onderstrepen.
Avanti mocht niet batr,i. Eén keer
mocht twee keer tegenscoren vergokte de Engelandvader
op invaller Bouten, maar daar- een matchpoint. een keer hot
mee was de Hazerswoudse ij zich wel de hand schud
koek op: 6-2. Ook de achter- den, maar in de derde partij
volgers Scyhla en Het Hooge *äs het verhies weer wat rui
Huys maakten echter geen mer. Broer Ron scoorde ook
misstap. ScyUa hervond tegen prima een keer. Zondag tegen
Tempo Team na eon 3-3 tus- HH was Ron van Spanje weer
senstand op tljd het juiste nt- good op dreef met eon hatme en sprang naar 6-3. Moei- trick, maar vrouwencoach
hiker verging bet Hot Hooge Jan Vlieg deed dat dnie keer
Huys blj De Veluwe. De Apel- teniet. Daarmee is gezegd dat
.daorners gaven zich 100 pro- aan Alkmaarse zijde derde
cent om zich voor eigen aan- man Hans van den Broek, in
hang to rehabiliteren van de ‘de slotpartij opnieuw een be
wat teleurstellencie 2-5 uit- ,Jngrijk steentje bijdroeg aan
schakehing in de Europacup de 46 winst.
vrijdagavond tegen het RoeTorenstad heeft haar enige ti
meense Universitate Craiova.
telconct,rrent Avanti van zich at
Als Turk tegen Han Gootzen geschud met een 6-2 winst. Scyl
niet twee matchpoinits had ver- ha kwam ondanks een hattrick
gokt, was Nikon in serieuze pro- •van Sandra de Kruift niet voorb
blemen gekomen. Nu kwam de Tempo Team, 5-5. Hoonhorst
ploeg van coach Bert Schoofs pakte twee kostbare degradatie
met de schnik vrij, al had Gootzen punten tegen Vice Versa, 6-4.
j,ij 5-2 tegen Do Groot opnieuw
Dc loting in de EC-2 leverde
drie games nodig om bet karwei 4e Nikonmannen cen uitduel
fe kiaren. Scylla leek tegen de in Hamburg op. Van de drie
,,youngsters” van Tempo Team iouweJijke formaties speelt
at te stevenen op eon snehle ruime &ahleen Torenstad thuis en wel
winst, toen er binnen drie kwar- tegen Novisad. Hrastnik kan
tier 3-0 op de borden stond. Het Tempo Team ontvangen, tendoor Bert van der Helm geleide I ‘h4lnste als de Amsterdam
TT-trio vocht echter prima terug niers een sponsor vinden om
tot 3-3, waama de Leidse routine
reis te bekostigen. Avanti
do jeugdige Amsterdamse talen- äat naar Frankfort.
ten toch weer te machtig was. De —

Nikon blijft
trots leiden
(Van onze sportredactie)
Nikon Is
VALKENSWAARD
nog steeds de trotse Iijstaanvoer
der In de eredivisie tafeltennis. Dit
keer werd Avanti met 6—2 opzl.j
gezet.
Do ploeg van Bert Schoofs deed
dat zonder Winnubst, die kampt
met eon peesontsteking onder de
knie. Wel van de partij was Bob
Potton, die tot viak voor het thinsduel eon vraagteken was. Potton is
de afgelopen week naar Engeland
teruggeweest om zich te laten be
handelen tegen eon oude kwaal.
Do medicijnen zouden mogelijk
voor eon draaierig gevoel zorgen.
Tot opluchting van Nikon viel dat
erg mee. Potton speelde en bleef
als enige ere-divisiespeler onge
slagen.
De voor Winnubst ingevallen
Bouten verloor tegen Avanti zijn
beide enkelpartijen tegen Turk en
De Groot. Schoofs: ,,Tegen Do
Groot verloor hij onnodig na met
17—11 voor to hebben gestaan. In
ce andere partij heeft hij ook ver
dienstelijk gespeeld, maar vergat
hij het af te maken. Een kwestie
van to weinig ervaring”. Ook
Gootsen bleof ongeslagen.
Komend weekeinde weekeinde
wacht de ,,Valkenswaarders” eon
heel wat zwaardere klus. Do ploeg
reist dan naar Leiden, waar de
strijd wordt aangebonden met
Scylla, dat twee punten onder Ni
kon staat. ,,De enige ploeg die we
cUt seizoen nog niet gehad heb
ben”, aldus Schoofs. ,,Een gevaar
luke tegenstander die bestaat uit
drie gelijkwaardige spelers die
moeilijk zijn to bespelen. Als we
geen moeilijkheden hebben met
blessures en ziektes hebben we
mogelikheden. Winnubst is echter
nog steeds eon vraagteken. Potion
is dan van zijn medicijnkuur af en
speelt normaal gesproken.

I

-

De stand: 1. Nikon 4—8; 2. HIt Alkmaar 4—
6; 3. ScyIla 4—6; 4. TT Amsterdam 4—2; 5
Avanti 4—0.

Nikon moet
riaar Hamburg
NikonVALKENSWAARD
Valkenswaard heeft voor de twee
de ronde van het Europese tafel- —
tennistoernooi voor bekerwrnnaars ‘Hohenhorst uit Hamburg geloot.
Het Valkenswaardse team moet
voor of op 30 november in Ham- ‘
burg aantreden.
-

-
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Veluwe incasseert
dubbele nederlaag

Van onze tafeltennismedewerker
AMSTERDAM Tafeltennisciub De Veluwe oogst dit seizoen lou
ter rampspoed. Een zwak competitiebegin werd gevolgd door cen
-4 nederlaag van 2-5 in het Europa Cuptoernooi
voor landskampioenen
—.t tegen Universitate Craiova
uit Roemenie. Tot overmaat van ramp ging
de Apeldoornse ploeg zondagmiddag in de eredivisie ook nog eens
I
onderuit tegen HH Alkmaar (4-6). Aan de kop van de eredivisie
I
ranglijst veranderde er niets: Valkenswaard kiopte Avanti en bleef
I
daardoor de trotse leider. Bij de vrouwen schudde titelkandidate
Torenstad met 6-2 Avanti van zich af.
I
4

—

tafeltennisvereniging
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I

Dc Veluwe
vrjjdagavond alle
I kans te hebben leek
om de tweede ronde in
het Europa Cup-toernooi te bereiken.
Henk van Spanje had in Engeland cen
I
vrij
ekeinde, waardoor hij
I-.:; zijn competitiewe
voormalige club, waarvan hij nog
steeds lid is, kon versterken. Coach Jan
Vlieg stelde Henk en Ron van Spanje in
de eerste twee partijen op, in de hoop
een verrassingsaanval te kunnen uk
voeren. Maar die vlieger ging met op.
Henk van Spanje verloor in een aanval
lend ,,afles-of-niets gevecht” met 21-23
in de derde game van Florescu en broer
Ron ging er ook in drie games krap af
tegen Haldan.
Via de voormalige Europese jeugd
kampioen Crisan nam het Roemeense
Umversitate Craiova ten koste van Jaap
van Spanje zelfs een 0-3 voorsprong.
Door sterke overwinningen van respec
tievelijk Ron en Henk van Spanje op
Florescu en Crisan kwam Dc Veluwe
nog terug tot 2-3, maar teen was het
gebeurd. Jaap van Spanje toonde zich
weer eens onberekenbaar door na twee
goede games tegen Haldan volkomen in
elkaar te storten: 7-21 (na 0-11). En Ron
van Spanje kon tegen Crisan slechts bij
blijven tot 15-15 in de derde game. Op
dat moment werd een service van hem
aigekeurd en wist liii geen enkel punt
meer te vergaren. Universitate had zich
daardoor enigszins geflatteerd met 2-5
voor de volgende ronde gekwalificeerd.
I_4
In de competitie moest Dc Veluwe het
tegen HH Alkmaar weer zonder Henk
van Spanje stellen. Hoewel speler/coach
Jan Vlieg twee uitstekende (verlies)par
then afwerkte tegen Van Slobbe en Hij
ne, stelde hij uiteindelijk toch teleur
door op de stand 4-5 met 15-21 en 17-2 1
te verliezen van Hans van den Broek.
Ron van Spanje nam drie van de vier
Veluwe-punten voor zijn rekening.
Heel simpel kiopte liii Van den Broek en
Van Slobbe, maar tegen zijn grote rivaal
René Hijne moest liii tot op de bodem
gaan: 18-11, 22-10, 21-15. Het resteren
.de Apeldoornse punt werd gescoord
door Jaap van Spanje, die weinig moeite
had met Van den Broek.
blijft twee punten ach
—: terHHop Alkmaar
Valkenswaard, dat zijn vierde
achtereenvolgende zege wist te behalen.
Dat gebeurde allemaal zonder de gebles
—
A.,
seerde Winnubst. Invaller Bouten ver
leer tegen Avanti zijn enkeispelen van
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Turk en Dc Greet. Dc Brabanders Potton (2) en Gootzen (3) bleven echter
ongeslagen, waardoor Avanti met eei 62 nederlaag werd teruggestuurd naar
Hazerswoude. Bob Potton
woensdag
veer Nederland in actie tegen Spanje
is nog altijd de enige ongeslagen speler
in de eredivisie bij de mannen.
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valheaswaard
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Viak vór de compeitietopper tegen
Valkenswaard bleef Scylla in het goede
spoor. Zeus zonder kopman Swier werd
TT Amsterdam met 6-3 verslagen. Dc
wedstrijd kende een grillig. scorever
loop. Na een 3-0 voorsprong voor Scylla
werd het weliswaar nog gelijk (3-3),
maar onmiddellijk daarna stoomde de
Leidse formatie door naar 6-3. Anne
Vlieg en Hans Lingen wonnen twee par
tijen en Sjoerd Meyer behaalden één
winstpunt. Dc laatste stond veer het
eerst in deze competitie opgesteld en
speelde weer als vanouds met anti-topspin-rubber op één kant van het bat.
Alle experimenten met twee dezelfde
soorten rubber bleken mislukt te zijn.
In de competitie bij de vrouwen zege
vierde Torenstad in het prestigeduel te
gen Avanti met 6-2. Mirjam Kloppen.
burg bevestigde haar status als ongesla
gen competitiespeelster met een keuri
ge hattrick. In haar derde partij was ze
aanvallend te sterk veer verdedigster
Ellen Bakker, die daannee haar eerste
nederlaag Iced. Bakker was wel de enige
die twee keer kon tegenscoren, maar
het Zutphense collectief Kloppenburg,
Jansma en Straalman was sterker dan
het trio Ellen en José Bakker en Claudia
Verschoor.
Hohnhorst behaalde een verrassende
overwinning op Vice Versa. Dc 6-4 zege
kwam mede tot stand doordat VV speel
ster Sterra Blanckaert last van een ten
nisarm en na één partij moest opgeven.
Het degradatieduel tussen Scyfla en TT
Amsterdam eindigde in 5-5. Sandra de
Kruiff bleef ongeslagen, maar werd an
dermaal onvoldoende door haar teamge
notes gesteund.
Standen: eredivisie mannen: Valkenswaard 48, RH Alkmaar 4-6. ScylIa 4-6. U Amsterdam 42. Dc Veluwe 4-2, Avanti 4-0.
Vrouwen: Torenstad 4-8, Avanti 4-6, Hohnhorst
44, Vice Versa 4-3, Scylla 4-2, U Amsterdam 41.
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Nikon bleef
op 5•5 steken

Van

onze

tafeltennismede
werker
OEGSTGEEST, maandag
Scylla heeft tegen Nikon
het voordeel van de eigen ta
feltennistafel niet kunnen ge
bruiken am do Brabanders to
verslaan. Na maar liefst vijfen
eenhalf uur spelen werd bet
zinderend spannende en kwa
litatief goode duel afgesloten
op 5-5.
Do Leidenaren hadden bij de
stand 4-2 in het dubbel aan maar
Iiefst vior matchpoints fiat go
noeg om de beslissende kiap uit
te delen. Potton bracht hierna zijn
ploeg Pangszij door Anne Vlieg op
diens eerste verlies te trakteren.
Nikon kwam zelfs op eon 5-4.
voorsprong toen Han Gootzen
van Patrick Swier de gelegenheld
kreeg zijn eerste zege te laten
noteren. In de laatste partij zorg
de do Scylla-speler Hans Lingen
ervoor dat de thuisploeg tenmin
Ste één punt aan de thrillerachtige
strijd overhield.
Tweede achter Nikon staat
flu het Hooge Huys dat bij
Avanti met 6-3 overeind bleef.
Eigenlijk was de enige in bet
009 springende partij dewinst
van de 16-jarige Avanti-debu
tent Turk op routinier Home.
Bij de vrouwen veegde To.
renstad Scylla van de èigen
tafel met 6-2. In baa, degrada
tiestrijd veroverde Tempo
Team de eerste kostbare punten door Hoonhorst slechts
een tegenpunt toe to staan (6-

-
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Valkenswaard op
weg naar ,,titel”
Van onze
AMSTERDAM Valkenswaard heeft de belangrijkste hindernis genomen op
weg naar de ,,herfsttitel” in de tafeltenniscompetitie, die recht geeft op deelname
nan de finalewedstrijd om het landskampioenschap. Scylla had de mogelijkheid
om de Brabanders de eerste nederlaag te bezorgen, maar de zeker aanwezige
kansen werden niet benut (5-5). HH Allcmaar bleef in het spoor van Valkenswaard
via een 6-3 overwinning op Avanti, terwiji IT Amsterdam en Dc Veluwe remise
overeenkwamen. Bij de vrouwen staat Torenstad zonder noemenswaardige con
currentie bovenaan. Landskampioen Scylla werd met 6.2 geklopt.
—

In een even langdurige als enerveren
de confrontatie vochten Scylla en Val
kenswaard een duel uit op leven en
dood. Bijna vijf en een half uur brachten
de zes spelers achter de pingpongtafel
door. Valkenswaard begon — ondanks
de steun van een busvol supporters
slecht en kwam door verlies van Goot
Zen tegen Lingen en Winnubst tegen
Vlieg snel met 2-0 achter te staan. Potton bracht in een uitstekende partij
Swier een nederlaag toe, maar daarna
liep Scylla verder uit. In een ongehoord
spannende partij kiopte Vlieg Gootzen
met 22-20, 18-21 en 24-22.
Nadat Potton er via Lingen 3-2 van
had gemaakt, slaagde Scylla erin de
voorsprong opmeuw uit te breiden.
Swier had wel heel veel moeite met
Winnubst, maar won toch met 21-17 in
de verlenging. ,,Op dat moment,” zei
Scylla-coach Theo Bakker na afloop,
,,hadden we de wedstrijd stevig in handen. We hadden die laatste twee punten
moeten paicken.”
Maar juist op het onderdeel, waarop
Scylla zo sterk is, faalden Swier en
Vlieg: bet dubbeispel. In een matig duel
moest het nerveuze duo buigen met 2628 in de derde game nadat het maar
liefst vier matchpoints om zeep had ge
bracht. Valkenswaard rook zijn kans en
kwam door overwinningen van Potton
op Vlieg en Gootzen op Swier zowaar
nog met 4-5 voor te staan. Maar de erva
ren Lingen voorkwam verder Leids onhell door Winnubst simpel in twee
games zijn derde nederlaag te bezorgen
en het gelijk spel zeker te stellen.
Na afloop vertrok de nog akijd onge
slagen Bob Potton ijlings om met de
—

nachtboot naar Engeland te gaan, waar
vandaag in een Londens ziekenhuis
wordt bekeken of liii ann zijn prostaat
moet worden geopereerd. Met dat pro
bleem hielden de Valkenswaardse aan
hangers zich zaterdagavond na afloop
van de wedstrijd niet bezig. Die namen
alvast een voorschotje op het aanstaan
de kampioenschap, dat men al zeker
acht. Niet onlogisch, aangezien de direc
te belagers HH Alkmaar en Scylla nog
naar Brabant moeten komen.
Allcmaar bedwong Avanti met 6-3.
Nico van Slobbe speelde voor bet eerst
dit seizoen een hoofdrol. Met zijn hattrick legde liii de basis voor de uiteinde
lijke overwmning. Hijne kiopte De
Groat en Rijsdorp, maar liij moest wel
buigen voor Turk. Van den Broek (Alk
maar) en Rijsdorp (Avanti) verloren
hun twee partijen.
rr Amsterdam en De Veluwe gaan dit
seizoen uitvechten wie van de twee er
geen dergradatieduel hoeft uit te vech
ten na de eerste competitie. Dc cerste
van de twee onderlinge confrontaties
eindigde onbeslist. Dc Amsterdammers
vormden weliswaar bet sterkste collec
tief, maar bij De Veluwe zorgde Ron van
Spanje bijna in zijn eentje voor vier punten (dubbeispel en drie enkelspelen).
Het vijfde en laatste punt kwam via het
bat van Jaap van Spanje tot stand, die
Beringen de bans bleef. Bij Dc Veluwe
moest Jan Theg andermaal ondervin
den, dat liii te zwak is voor de eredivisie
tafeltennis. Dc nationale vrouwencoach
heeft nog geen enkele partij in winst
kunnen omzetten.
Bij de vrouwen bleef Torenstad ook in
de vijfde competitieronde winnen. Scyl

BOB POTTON
la was met 6-2het slachtoffer. Dc twee
Leidse punten kwamen op uaam van
Sandra de Kruiff, die de grote kracht
Mirjam Kloppenburg moest ervaren:
10-21, 14-21. Avanti bleef volgen via
een 6-2 overwinning op Vice Versa,
waar Marian Wagemakers met een
knieblessure op moest geven.
U Amsterdam kiopte Hoonhorst met
6-1 en deed daardoor de laatste plaats
over ann Scylla.
Standen eredivisle mannen: Valkenswaard 5.
9, HH Alkmaar 5-8, Scylla 5-7, De Veluwe 53,
rr Amsterdam 5-3, Avanti 5-0. Eredivisie vrou
wen: Torenstad 5-10, Avanti 5-8, Hoonhorst 5-4,
Vice Versa 5-3, rr Amsterdam 5-3,Scylla 5-2.

• Dc schermer Arwin Kardolus is tij
dens het internationale degentoernooi
om de Challenge Paul Anen als vijfde
geeindigd. Winnaar werd de Westduit
ser Bellman voôr de Fransman Niger.
• Dc Westduitse vrouwenturnploeg
heeft een verrassende overwinning be
haald op de Verenigde Staten. In het
individueel kiassement werd Yvonne
Haug eerste en de Amerikaanse John
son tweede.
• Dc 24-jarige Italiaan Patrizio Oliva
heeft zijn Europese bokstitel in het
lichtweltergewicht behouden. Oliva
versloeg in Milaan zijn in Argentinie
geboren landgenoot Jimenez na twaalf
ronden op punten.

Puntendeling met Scylla na spannend duel

Nikon nadert herfsttitel
Tateltennis
LEIDEN
Met name door drlemaal winst
van Potton en een kantje-boord-zege in de
dubbel dat als sleutelduel fungeerde, heeft Ni
kon een 5-5 score kunnen behalen tegen con
current Scyfla. Daarmee Is de Valkenswaardse
equipe bijna zeker van de herfst-titel.
Steeds heeft Nikon tegen een achterstand
moeten aankijken. Zo kwamen de gasten onder
meer met 2-0 en 4-2 achter, maar met name
Potton trok dat steeds weer reeht. Nadat Goot
zen en Winnubst ten onder waren gegaan tegen
resp. Lingen en Vlieg behaalde Potton zijn eer
-

ste zege tegen Swier. Gootzen ging daarna op
nieuw in de fout tegen Vlieg, maar Potton
bracht de score via winst op 3-2. Winnubst won
vervolgens de eerste game in zijn partij tegen
Swier, maar liet het daarbij, waardoor er met
een 4-2 achterstand aan het dubbel begonnen
moest worden.

Spanning
Scyfla rekende een beetje op winst omdat dat
de voorgaande edities oak vaak het geval
was geweest, maar dat pakte anders ult. Dc
spanning steeg ten top toen Vlieg en Swier in
de derde game bij de stand 21-20 op matchpoint
kwamen. Potton en Gootzen hieldenhun kop
pie er echter bij en lieten zich oak niet ver

in

schalken bij 22-21, 23-22 en 24-23. VIer matchpoints dus, maar er was er geen enkele bestee
aan de geroutineerde Scylla-spelers.

l
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Daama mochten Potton en Gootzen het pro- ‘‘
beren, maar oak zij maakten enkele zenuwslo
pende minuten door. Zowel 24-25 als 25-26
bleek een te smalle marge om te overbruggen.
Pan bij het derde matchpoint konden de gasten
tilt Valkenswaard definitief doorstoten. Dat betekende een lelijke streep door de rekening van
Scylla dat Nikon langszij zag komen toen Pot- ,
ton Vlieg overwon. Via de enige wlnstpartij
van Gootzen kwamen de spelers ult Valkens-jç
waard zelfs nog op voorsprong, maar Lingen
wist door een zege op Winnubst de zaak nog\.
net recht te trekken.

—
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WEER VERWIKKELINGEN ROND ARBITRAGE
BIJ TAFELTENNIS

Scylla neemt positie Alkmaar over

.

Van onze tafeltennismedewerker
AMSTERDAM Ook Scylla en
HH Alkmaar hebben flu onder
vonden, dat de arbitrage in de
tafeltenniswereld dit seizoen bij
zonder inconsequent is. Nadat
Scylla-speler Anne Vlieg een offi
ciële waarschuwing had gekregen
en nadat de Leidse ploeg deson
danks met 6-3 had gezegevierd,
merkte de Alkmaarse voorzitter
Brasser op: ,,Het lijkt wel of de
spelers er voor de scheidsrechters
zijn in plaats van andersom.”
Door de overwinning nam Scylla de
tweede plaats op de ranglijst over van
Alkmaar. Valkenswaard behield door
een 6-1 overwinning op TT Amsterdam
de leiding. Avanti kon het niet boiwer
ken tegen De Veluwe (6-3) en werd
daardoor vaster op de laatste plaats ge
drukt.
De nieuwe speiregels voor bet serveren bij tafekennis hadden de afgelopen
weken al de nodige problemen opgele
verd, maar tot nog toe waren Scylla en
RH Alkmaar daarvan verschoond ge
—

z
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bleven. Maar in hun onderlinge con
frontatie
met als inzet de tweede
plaats
kwanien die moeilijkheden
wel. De scheidsrechters Schalkwijk en
Corver vonden het noodzakehjk om op
somniige momenten punten af te keu
ren wegens verkeerd serveren of stam
pen. Echt pijnlijk werd bet in het dub
beispel toen er bij de stand 22-24 en 2021 een opsiag van Nico van Slobbe werd
afgekeurd, omdat hij met zijn voet
stampte. Daardoor verloor HR Alkmaar
onmiddellijk dit hoogst belangrijke
punt: 20-22 (3-4).
Brasser ,,Nico stampt zijn leven lang
a! af en toe met zijn voet. Daar kan hij
niets ann doen en niemand stoort zich er
ook ann. Dat zo’n scheidsrechter dan nu
toch no strikt formeel optreedt, vind 1k
onbegrijpelijk en absoluut niet goed
voor de wedstrijd. Daar is toch nieniand
moe gediend”. Anne Vlieg, die zich ook
ontzettend opwond over de in zijn ogen
inconsequente arbitrage, kreeg wegens
aanmerkingen op de leiding een officie
le waarschuwing. Het was de tweede,
die er dit seinoen in de eredivisie werd
uitgedeeld. Annes bij Do Veluwe spelen
de broer Jan was hem voorgegaan. Die
eerste officiele waarschuwing was goed
—

—
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Berngen kan zijn
club nog niet helpen
feitennis

I

AMSTERDAM Voor de twee
tie keer In de tafeltenniscompeti
tie is Tempo Team er niet in ge
slaagd te winnen van Nikon Val
kenswaard. Had Tempo Team,
.
vier weken geleden nog kans op
winst, dit weekeinde liet Nikon
tie Amsterdammers kansloos. Zoals gebruikelijk wist Bob Potton
a! zijn partijen te winnen en ver
liet ook Han Gootzen ongeslagen
de hem van vroeger zo bekende
accommodatie van Tempo Team.
Trainer Bert Van der Helm
voorspelt Tempo Team toch een
rooskleurige toekomst. ,,Ronald
Beringen is achttien en Erik
Noor één jaar ouder.Zij waren tot
voor kort niet gewend om iedere
week onder zoveel druk to spelen,
flu lopen ze op bun tenen om bet
ritme bij to benen. Desondanks
denk ik dat we ons tilt jaar kun
nen handhaven en ons naar de
top toe moeten werken met deze
jonge jongens.”
In het treffen met de Braban
ders kwam Ti’ al in de eerste par
tij op achterstand. Han 000tzen
leek wind moe te hebben tegen
Erik Noor, binnen eon kwartier
was het 21-9, 21-9. Fjodor Rade
maker, de beste Amsterdammer
maakte gell.jk tegen Erik ‘Björn’
-w Wlnnubst: 21-11, 21-16. Potton
-

Van eon medewerker
won weliswaar van Ronald Be
ringen met 21-14 en 21-18 maar
Beringen is eon jongen waar re
kening gehouden dient te wor
den. Nu al heeft hij eon groot
arsenaal aan verschillende tech
nieken en redt zich uit de meest
moeilijke situaties.

De beslissende en meest spec
taculaire partij van de dag was
die tussen Fjodor Rademaker en
Han Gootzen. Gootzen trok de
eerste set na zich toe met 21-17,
en Rademaker de tweede met 2116. Fjodor Rademaker leek in tie
derde set op eon regelrechte overwinning af te stevenen. Bij de
rtand van 18-8 stopte Radema
ker echter met zijn fraaie aan
valscombinatjes en kon 000tzen
tie partij naar zich toe trekken,
21-19. Bert Van der Helm: ,,Dit
was het breekpunt in de wed
strijd. Als Fjodor gewoon wint ga
je rusten met eon 2-2 stand, en is
tie strijd nog open. Zoiets gebeurd
éèn keer per jaar en 1k ben elgen
11.1k blij dat dat tegen Nikon was.”
Aan een overwinning van de
ploeg uit Valkenswaard twijfelde
niemand meer. Potton, Win
nubst en Gootzen/Pottorz in de
dubbel zorgden voor de uiteinde
h.jke stand van 6-1.

voor een berisping.
Scylla won overigens het ,,sleutel
duçl” met 6-3 door een gave hattrick
van diezelfde Anne Vlieg, die Van den
Broek, Van Slobbe en Rune ann de kant
zette. Swier versloeg Van Slobbe en Van
den Broek en samen met Vlieg verover
de hij ook het dubbeispel. Do derde Lei
denaar, Meyer, speelde een sterke partij
tegen Rune, maar met 24-22 in de derde
game bleef liii net ann de verkeerde
kant van de uitsiag.
Valkenswaard kende weinig proble
men tegen ‘F Amsterdam. Do koploper
won met 6-1. Do Amsterdanimer Rade
maker, die zijn ex-clubgenoot Winnubst
de bans bleef, had bij de stand 3-1 alle
kans om zijn ploeg nog in de race te
houden. Maar de te wild spelende Rade
maker vergokte een 18-8 voorsprong in
de derde game. Valkenswaard-topper
Potton, die deze week weer naar een.
Londens ziekenhuis moet voor onder
zoek, behield zijn honderd percent
winstscore.
Do Veluwe, dat zaterdag bekend
maakte dat het voor drie mar een ver
bintenis is aangegaan met drukkerij
,,Do Blaeuwe Werelt”, hield Avanti op
de laatste plants. Het werd 6-3 voor de

ploeg uit Apeldoorn door twee overwin
ningen van Ron van Spanje (die verloor
van Turk), door een fraaie hattrick van
Jaap van Spanje en door het eerte winst
punt van Jan Vlieg. Do nationale vrou
wencoach versloeg zowaar Turk met 2111 en 21-17. Overigens had Vilegin ziju
eerste optreden al eon dot van eon
winstkans laten lopen tegen Do Groot:
20-22 (tin 20-9!), 21-19, 11-21.
In de competitie bij de vrouwen had
Torenstad weliswaar problemen met U
Amsterdam, maar in de derde game
trok de ploeg uit Zutphen toch aan het
langste eind. Het werd 2-6, waarbij Heleon Hop twee fraaie Amsterdamse
overwinningen bevocht. Avanti bleef in
hot spoor van de leidster via een 6-1
overwinning op Hoonhorst. Do ver
zwakte landskampioen Scylla lijkt na de
6-4 nederlaag tegen Vice Versa (onge
slagen bleef Sandra de Kruiff van de
Leidenaren) op rechtstreekse degrada
tie ann te stevenen.
Standen eredivisle mannen; Valkenswaard 611, Scylla 6-9. HH Alkniaar 6-8, De Veluwe 6-5,
TI Amsterdam 6-3, Avanti 6-0; vrouwen: Toren
stad 6-12, Avanti 6-10. Vice Versa 6-5, TI Am
sterdam 6-3, ScyIla 6-2.
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Scylla vocht
goed terug

1

Arbiters halen
Nikon niet uit
de concentratie
(Van onze sportredactje)
AMSTERDAM - Zoals te ver
wachten viel heeft Nikon/Vat
kenswaard geen averij opgelopen
In de wedstrljd tegen Tempo
Team. In Amsterdam werd het
6-1, waarblj Bob Potton en Han
Gootzen ongeslagen bleven en Eric
Wlnnubst een keer tot wlnst
kwam en ook de verliespartlj voor
zijn rekening nam.
Nikon? Valkenswaard, dat op
zondag 27 november voor de Euro
pa Cup speelt tegen Hamburg,
heeft zaterdag in ,,de hoofdstad”
voor het eerst aan den lijve onder
vonden waar diverse andere clubs
in de hoogste divisies al diverse
malen over hebben geklaagd: de
willekeur bij de scheidsrechters
over het interpreteren van de ge
wijzigde regels bij de opsiag. In
het treffen met Tempo Team wer
den twee opsiagen van Eric Win
nubst afgekeurd en braken de ar
biters herhaaldeli
k rally’s af.
1

Vervelend
Coach Schoofs: We hebben nog
nooit eerder aanmerkingen gehad
op de manier waarop we onze op
slagen uitvoeren. 1k denk dat het
een kwestie van geluk is. Je moet
het treffen met de scheidsrechter,
hopen dat Mj de regels wat soepe
ler hanteert. Maar als de ,,blok
ker” (scheidsrechter die de telling
via het bord bijhoudt red.) zich al
met de opslag gaat bemoeien om
dat Mj de bal met ziet —dat ge
beurde zaterdag— dan gaat het mij
wel wat te ver. Het zijn vervelen
de onderbrekingen, zeker als de
ene scheidsrechter wel erg stipt. is
en de ander met of minder.”
Sportieve hoogtepunten waren
schaars in Amsterdam. Bob Potton
bleef de enige ongeslagen speler in
de eredivisie heren en Han Goot
zen raakte bijna verder op zijn
Britse teamgenoot achter door in
zijn partij tegen Rademaker een
18-9 achterstand In de derde game
op te lopen. Een lichte koerswijzi
ging leverde voor Gootzen een on
verwachte 21-19 winst van de
game op. Eric Winnubst was de
emge die zijn tegenstander moest
feliciteren. Fjodor Rademaker
nam de gelukwensen ontvangst.
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De nieuwe service-regels
Van onze
roepen trouwens a1 vanaf de
tafeltennismedewerker
erste speeldag irritaties en
OEGSTGEEST, maandag .iffjcie1e waarschuwingen op
n-dat zal nog wel enige tijd
Dc kampioenskansen van zo blijven. Dc regel leentzich
Bet Hooge Huys zijn na de 3-6 J4,juitstek voor cen subjectie..
deceptie tegen Scylla gedaald ye Interpretatle, waardoor de
çt stip. In de eerste competi diidelijkheid ver te zoeken is.
tiéwedstrijd van dit seizoen Vat de ene week mag, is de
trokken de Alkmaarders nota volgende week verboden. De
bene in Leiden simpel met 2-6 problemen zijn alle goede wil
aan het Iangste eind, maar de bIj’ de spelers en arbiters ten
Scyllanen vochten zaterdag spijt groot en bet zal nog wel
woor hun laatste kans en wis geruime tijd duren voordat de
ten de schande van de slechte rust rond de service-materie
perfect hersteld is.
ómpetitie-opening
jilt.
• ‘tempo Team had geen
•-i)e enige smet op de 3-6 kans tegen koploper Nikon.
Leidse victorie was de offi Rdemakers won traditiege
Ciéle waarschuwing die Anne trouw van Wim Winnubst,
Ylieg wegens praten tegen de rnaar vergokte tegen Gootzen
leiding oplisp in de aehtnta een 18-10 voorsprong. Eind
prtij tegen Hijne. Vlieg kon staid 1-6. Het meest opval
ich niet beheersen omdat de leflde feit van het duel De
arbiters Schalkwijk en Cor Veluwe-Avanti was het ver
:r zijn service alkeurden.
van Ron van Spanje tegen
Turk.
Dit 16-i arige Hazers
,•Toch had Scylla, hoe
‘Yreemd dat ook klinkt, voor woudse talent kon echter
dèèl bij deze arbitrale actie, nit, evenals teamgenootje
pnt Vlieg werd nu verplicht I)e Groot, nationaal vrouweh
orn een andere service te spe coalh Jan Vlieg duidelijk malen, die tegen Hijne precies ken dat shag en campari niet
de- enige juiste is. Dus won zo erg samengaan met top
Vlieg na een verloren eerste sport bedrijven. De Veluwe
ane aisnog de partij (tevens ln dus een 6-3 overwinning
zijn derde) en tilde hij zijn veren, maar tevens bet bin
ploeg onverwacht naar een 3- nnhalen van een sponsor
%6r de komende drie jaar,
5voorsprong.
zodat de Apeldoorners voor
:Qverigens leverde de nieu- taan onder de naam De
e serviceregel in meerdere Blauewe Werelt verdergaan.
partijen problemen op. In bet
dubbel stampte Nico van
SIóbbe bij een 20-21 achter
stand, waarna onverbiddelijk
20’-22 genoteerd werd. Die
zelfde Van Slobbe stierf in de
slotpartij tegen Swier bijna
vhn ellende, toen hij opnieuw
ehige keren zijn starnpen bij
deopsiag bestraft zag. Scylla
Ihoudt door de 3-6 zege, zij
het minieme, titelkansen.

-
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KEMPENER KOERIER

TTV Nikon houdt
open dag
In bet weekend van 29 en 30 oktober
houdt tafeltennisvereniging Nikon Va!
kenswaard weer een open dag voor alle
schoijeren van basisscholen in Valkens
waard. Op zaterdag 29 en zondag 30
oktober zijn zij allemaal van harte we!
kom vanaf 10.00 uur
Ook op zondag 7 november a.s. al de
Nikon-hal in de Hutakker vanl0.0014.00 uur geopend zijn voor geInteres
seerden.

AA

F

Nikoll niet
te stuiten

Van onze
tafeltennismedewerker
OEGSTGEEST, maandag
Nikon gaat zijn eerste ta
feltennistitel binnenhalen.
Dat staat na dit dubbel
weekeinde we! vast. Zeif
scoorden de Brabanders
thuis tegen het Hooge Buys
en uit bij De Veluwe twee
uitstekende 6-3 overwinnin
gen en boveudien was con
current Scylla zo vrlende
!ijk zichzell te elimineren
door een onverwacht verlies
zaterdag tegen Dc Veluwe
(3-6). Rene Wjne, de kop
man van Bet Hooge Huys,
bezorgdc Potton zaterdag
zijn cerste competitlever
lies.
Dat was dan tevens het
emge sterke wapenfeit van
de A]kmaarders, want dat
Erik Winnubst twee keer
afgetroefd werd, is zo on
derhand de gewoonste zaak
van de wereld. Han Goot
zen was tegen HI! vOor Ni
kon de matchwinnaar met
drie zeges en ook daags
erna In Apeldoorn tegen de
Veluwe was Gootzen goed
op dreef. Bij 3-4 versloeg
hij niemand minder dan na
tionaal kampioen Ron van
Spanje, waarna Potton te
gen Jaap Vileg zijn hattrick
voltooide en afrondde op 36. De Veluwe smaakte ove
rigens zaterdag in Leiden
tegen Scylla wel het zoet
der overwinning. De pupillen van coach Theo Bakker
waren in slechte doen en
vochten vooral tegen zich
zeif. Ron en Jaap van Span
je sloegen samen zes punten bijeen. Alleen Jan Vlieg
verloor van broer Anne en
Patrick Swier. Daarmee is
dan tevens gezegd dat de
Roemeen Haldan bij de
Blauewe Werelt zijn debeut
nog niet kon maken. H.C.L
van Dijk vertelde dat Haldan pas in januari speelge
rechtigd is.
Onderaan de ranglijst
lijkt het lot van Avanti be
zegeld na het 4-6 verlies
tegen Tempo Team.
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Valkenswaard bij na
zeker van herfsttitel

Van onze tafeltexinismedewerker
AMSTERDAM
Valkenswaard glijdt in een fauteuil
naar de
herfsthtel in de tafeltenniscompetit
ie. Zeif wonneh de Brabanders
de
belangrijke dueI met HH Alkmaar
en Dc Veluwe met een identieke 63 score, terwiji concurrent Scylla
tegen Dc Veluwe een belangrijke
steek liet vallen (2-6). Onderaan is het
4-6 nederlaag tegen TT Amsterdam. dock gevallen voor Avanti na de
Bij
altijd ongeslagen. Het enige team dat de vrouwen is Torenstad nog
nog van een kampioenschap kan afho de Zutphense tafehennissters
uden, is dat van Avanti.
Valkenswaard
—

Turk redt
eer Avanti

Van onze

OEGSTGEEST, maandag
Zonder enlg prpbleem heeft
Scylla haar inhaalduel in de
erekiasse tafeltennis tegen
14 november 1983 streekgenoot Avanti omgeze
in een 6-1 overwinning. Voor
de pupilien van coach Theo
Bakker was het een schrale
A
It
troost voor dc vorige week
tegen de Veluwe omiodig ver
speelde titelkansen. Avanti 1s
door dit achtste verlies op nj
definitief gedegradeerd. Ove
nigens was het opnieuw Rob
Turk die tegen Llngen do
Avanti-eer redde.
Op de tafel ernaast verovr
den de in degradatienood ver.;
kerende Scylla-vrouwen on.
verwacht een punt op Utél.
kandidaat Avanti. Sandra de
Knuiff leidde de Leidse equlpe
met een perfecte hattrick.
Vooral de winst op Ellen flak
ken zal voor De KEuijff een
mentale opsteker zijn bij haar
poging het verloren gegano
terrein heroveren, ScyJla
kwam aan de overige twee
punten door cijfers van
nan Kantebeen en LinekO.
Sneller op Claudia Verschoer.,
Voor de finale tienkamp
die op 10 en 11 december in
Gorssel verspeeld wordt heb.
ben zich gisteren in Goirle bIJ
de mannen geplaatst: Jaap,
Ron en Henk van Spanje,
ViLeg, Potton, Gootzen, Hei-ne, Wegman, Angenent en
Bomhof. Dc vrouwenstrljd
zal gaan tussen Ellen en José
Bakker, Kloppenburg, Van
Weelderen, Blanckaert, Wil
liams, Bos, Dc Kruijff, Jans
ma en Bettine Vriesekoop.
Opvallend is dat Tempo
Team noch bij de mannen,
noch bij de vrouwen in dé ,
strijd is. De kans dat de ‘11vrouwen in de EC II van zich
kunnen doen spreken is ook
al voorbij. Dc hoofdstedelijke
forinatie kan de reis naar hej
Joegoslavische Hrastnik Li
nancieel niet rond krijgen.

had zaterdag de
grootst mogehjke ihoeite met HH Alk kwam vooral door Fjodor Rademaker,
maar. Het was een bizarre wedstrijd, die in zes partijen ongeslagen bleef en
daardoor eens temeer aantoonde dat liii
waarin Potion zijn honderd percen
tscore tegen Hijne kwijtraakte. De En rijp is voor de bondstraining. Tegen
geisman wist wel Van Slobbe en Van Avanti behaalden de Amsterdamnjers
den Broek te verschalken. Maar de man een 6-4 overwinning. TT-speler Ronald
die de wedstrijd voor de Brabanders red Beringen hield aan dit duel een discipli
de, was Han Gootzen. De ex-internatio naire straf over, hem opgelegd door
nal, die een glanzende hattrick produ clubcoach Bert van der Helm. Wegens
onsportief gedrag jegens zijn teamgeno
ceerde, droeg ook in bet dubbeispel zijn
steentje in belangrijke mate bij. Daar ten bij de wedstrijd tegen Avanti moest
door werd bet uiteindelijk 6-3 voor Val Beringen zondagmiddag aan de kant
kenswaard. Naast lime (2 uit 3) viel de blijven. Desondanks behaalde U Am
derde Alkmaarse speler, Van den sterdam een fraai gelijk spel tegen Alk..
Brook, op met winstop Winnubst. Voor maar. Noor en invaller Sangajang won
malig Nederlandse kampioen Nico van nen ieder van Van den Brook. Door deze
Slobbe kon tegen Valkenswaard met tot resultaten degradeerde Avanti naar de
erste divisie.
winst komen.
In de vrouwen-eredjvjsje bleefToren
Zondagmiddag zette het Brabantse
team zijn zegereeks vocrt tegen De ye stad ook tegen Vice Versa (6-2) en
luwe. Het werd andermaal 3-6. Ditmaal Hoonhorst (6-0) zonder puntverlies.
bleef Potton ongeslagen en won Coot- Avanti blijft volgen maar kan bet kam
zen twee partijen. Beide spelers versloe pioenschap alleen nog grijpen via een
gen wel de nationale kampioen Ron van grote overwinning op Torenstad. On
Spanje. Jaap van Spanje, die twee partij deraan is het dringen geblazen, maar
en speelde, bleef Gootzen de baas en liii Scylla staat er met onder meer de wed
had bovendien op 19-15 in de derde strijden tegen Avanti en Torenstad nog
game een dot van een winstkans tegen voor de boeg toch we! bet slechtste voor.
Standen: eredjvisje niannen: Vallce
Potton. Dc oudste van de drie tafeken
15. Scylla 7-9. HH A[kmaar 8-9, De nswaard 8nissende broers Van Spanje liet zich IT
Veluwe 8-7,
Amsterdam 8-6, Avanti 7-0.
echter verleiden tot té onstuimig aan
Vrouwen: Torenstad 8-16, Avanti
7-12, Vice
valsspel, waardoor de slimme Potion het Versa 8-6, Hoonhorst
8-5, IT Amsterdam 8-4,
vegé hf nog net kon redden.
ScyHa 7-3.
Bij Dc Veluwe heerste ondanks het
verlies toch een feeststemming. De
avond tevoren unmers hadden de Apel
doorners hun grote rivaal Scylla ge
kiopt. Dat gebeurde nota bene in het hol
van de leeuw, in Leiden dus. Bij bet
inspelen nam de nieuwe aanwinst, Paul
Haldan, plaats achter de tafeL Dc club
leiding van De Veluwe had zich aanvan
kelijk voorgenomen de achttienjange
Roemeen ook daadwerkelijk mee te Iaten spelen, hoewel dat niet toegestaan
was. Men ging er echter van uit, dat dat
niet moor dan een boete van 300 gulden
zou opleveren aismede drie verloren
partijen. Competitieleider Van Dijk
dreigde echter om de gehele wedstrijd
ongeldig te verkiaren en daardoor zag
Dc Veluwe van bet snode plan af en
speelde Haldan alleen maar voor de
wedstrijd even in.
Scyfla kwam er overigens totaal niet
aan te pas. Dc beide broersJaap en Ron
van Spanje sleepten alle partijen in de
wacht en dat leverde naast de gebruike
luke nederlagen van speler-coach Jan
Vlieg een fraaie 2-6 overwinning op. In
de tweede competitieheift maakt Vlieg
plaats voor Haldan en daardoor lijkt Dc
Veluwe al bij voorbaat zeker van het
Voormalig Nederlands kampioen Nico
landkampioenschap. De gevluchte Roe
Slobbe, spelend voor HH Alk
maar, kwam tegen Valkenswaard niet van
tot winst.
meen woont inmiddels in Apeldoorn en
is a! in het bezit van een uitkering. Hij
traint bovendien volop in Apeldoorn en
Veenendaal en is op verzoek van bondscoach Milan Stencel als sparring-part
ner aanwezig op de nationale bondstrai
ningen.
Ondcraan de ranglijst had U Amster
dam een uitstekend weekeinde. Dat
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Tactiek z
(Door Hans Wagenaars)

VALKENSWAARD/APELDOORN
Het is nog slechts een
kwestie van veertien dagen wachten en NikonlValkenswaard
is er zeker van dat het aan het eind van de dubbele tafelten
niscompetitle meedoet om de Nederlandse titel. Na wlnst dit
weekeinde op ‘t Hooge Huys (6-3) en De Veluwe (6-3) leidt de
Valkenswaardse ploeg met vier punten voorsprong op naaste
belager Scylla. Alleen raven-zwartkijkers zien Nikon nog’vier
punten irk twee wedstrijden verspelen.
—

I Tafeltennis

I

De twee overwinningen van Ni
kon kwamen dit weekemde mm of
meer dankzij de tactiek van coach
Bert Schoofs tot stand. Zaterdag,
in eigen huis, ging de Amsterdam
nier in op een uitdnikkelijk ver
zoek van Han Gootzen, die zich
sterk genoeg voelde om de ope
ningspartij tegen René Hijne aan
te kunnen. Met het rechtstreekse
gevoig, dat Bob Potton zljn reeks
zou begrnnen tegen Nico van Slob
be. ,,Het was een gokje”, beaamde
Bert Schoofs na afloop. ,,Het Wa-

ren tenslotte de partijen die in
Alkmaar voor de omxnekeer zorg
den.”

Perfect
Maar Gootzen stelde Schoofs
niet teleur, speelde de sterren van
de hemel (,,Gewoon perfect”,
noemde Schoofs het) en stak zijn
ploegmakkers een hart onder de
riem. ,,Als die eerste twee partijen
goed zouden uitpakken, loopt de
rest misschien wel vanzelf, dach
ten we vantevoren. Een goede gok,
maar het kan natuurlijk ook ver
keerd gaan”, aldus een opgetogen
coach. Potton zette Van Slobbe ook

eviert
aan de kant en Nikon zat toen
eigenlijk al in een fauteuil.
Het verlies van Eric Wlnnubst
tegen Hans van de Broek was wel
een streep door de rekening, maar
Nikon raakte er niet door ult ha
lans. Han Gootzen kiopte ook zijn
oud-ploegmakker Van Slobbe, had
totaal geen moeite met Van de
Broek en was ook de drijvende
kracht in het dubbeispel, dat sinds
,,Alkmaar” niet meer verloren is
gegaan. Winnubat liet nog een
steek vallen en Potton volgde dat
slechte voorbeeld door tegen een
briljant spelende René Hijne zijn
eerste verlies te incasseren. Door
aUerlel ziekenhuisbezoeken heeft
hij veel trainingsuren gemist en
komt Mi conditioneel tekort. Hij
haalt de ballen nog wel, maar ge
vaar zit er bij de laatste slagen
niet meer in”, aldus Schoofs.

Rd
De lastige wedstrijd bij en tegen
De Veluwe begon gisterrniddag
met een fikse rel. Nikon-coach
Bert Schoofs had zoals te doen ge

brulkelijk de opstelllng blj de
scheidsrechters ingeleverd en Ve
luwe speler/coach Jan Vlieg deed
hetzelfde. Toen bleek dat Nikon
weer een uitstekende gok had ge
maakt. In de opsteulng had
Schoofs getracht de con!rontaties
tussen Bob Potton en Ron van
Spanje en Han Gootzen en Jaap
van Spanje zo lang mogelijk nit te
stellen, en dat was met de gok die
hij maakte gelukt. Potton opende
tegen Jaap van Spanje, Gootzen
tegen Ron. Hetgeen betekende dat
De Veluwe gewoon fout gegokt
had.
Manager Wlm Vermeulen van
De Veluwe betichtte Schoofs er
echter van dat deze tljdens het a!
geven van zijn opsteulng op bet
formulier van De Veluwe had ge
spiekt en dreigde de wedstrljd met
te spelen. ,,Ik heb gezegd PrIma,
dan zijn we vandaag viug thuis”,
aldus Schoofs. Dat soort dingen is
schering en inslag bij De Veluwe.
1k til er niet zo zwaar meer aan.”
De Veluwe legde zich echter neer
bij de wil van de scheldsrechters,
speelde onder protest, en liet op
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Han Geotzen was zaterdag met
drie overwinningen de sterkste
man blj Nikon in de wedstrijd
tegen ‘t Hooge Huys.

het wedstrijdformulier aanteke

nen dat Schoofs door nalatigheid
van de scheidsrechters in staat
was geweest de opstelling vante
voren in te zien”. Daar was vol
gens Schoofs geen sprake van.
,,Scheidsrechters dekken die Infor
matie altijd af met de bondskaar

Stellan Bengtsson

ten. Volsiagen onzin van De Veju
we. Gewoon kinderachtig. Wlj

trappen er niet mee in.”
Tljdens de wedstrijd was er van
dat verhitte begin niets meer te
merken. Door de gunstige opatel
ling kwam Nikon snel tot een rui
me voorsprong. Bob Potton bleef
ongeslagen, Han Gootzen verloor
afleen van Jaap van Spanje. Het
dubbeispel ging verloren, maar
dat werd gecompenseerd door ?ç
winst van Eric Winnubst op 7
Vlieg.
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Dwang
De Engeisman Bob Potton, die
de NTTB-cup momenteel in zijn
bezit heeft, wilde op aanraden van
zijn dokter eigenhijk niet achter de
tafel verschijnen, deed dat onder
(flnanciele) wang van zifl’ clttb
(NikOtiJVàlkëilswäard) toth fi
stelde teleur met verliespartijen
tegen Ron en Jaap van Spanje, de
broers die hij in de competitie
twee weken geleden nog ruim
schoots de baas bleef. Zijn team
genoot Han Gootzen was kansloos
tegen de naar Engeland uitgewe
ken Henk van Spanje en legde ook
“t loodje tegen Angenent.

RET NIEUWSBJD

VAN RET ZUIDEN

Ilerfsttitel
voor Nikon
(Van onze sportredactie)
HAZERSWOUDE
Niko
kenswaard Is zaterdag in n/Val
woude in de bloemen gezetHazers
als
herfstkampioen in de eredivsie de
ta
feltennis. Bob Potton, Han
zen en Invaller Frank Boute Goot
nen zeif met 6-1 van Avanti, won
al voor er één slagenwisselingmaar
had
plaatsgevonden was Nikon zeker
van de titel omdat naaste
rent Scylla op bezoek bij concur
Team in Amsterdam een Tempo
onver
wachte 6-2 nederlaag leed.

Bij afwezigheid van Europees
kampioene en Limburg Coupe
houder Bettine Vriesekoop (zij
i;: hoeft geen voorronden
te spelen en
sukkelt bovendien met de ziekte
ivan Pfeiffer) werd bij de dames in
drie poules gespeeld. Bij hen geen
verrassingen. Mirjam Kloppen
burg, Sandra de Kruiff en Ellen
Bakker wonnen de poules.
i

BOB POVI’ON
Dwang...

Gebroeders
Van Spanje
beheersen
Win tercircuit

De twee regionale deelneemsters
v-ielen uit de boot. Patricia de
Groot, onlangs opgestapt bij PSV/
Cathrien en nu als recreant terug
op het oude nest (TTV Stiphout),
begon met een daverende verras
sing door Vivian Blanckaert de
mond te snoeren, maar kreeg
(Van onze sportredactie)
daarna alleen Didi Keen nog op de
V
GOIRLE — De drie broers Ron, knieën. In de poule met Kioppen
Henk en Jaap van Spanje hebben burg eindigde de Stiphoutse ten
zondag In Goirle de hoofdronde slotte als zesde.
van het Wintercircult tafeltennis
endstanden: Heren, poule A: 1. Ron
volledig naar hun hand gezet. Ne- vanDeSpanje
; 2. Jaap van Spanje; 3. Bob. Pot
derlands kampioen Ron van Span- Ion, 4. Anne
Vlieg; 5. Wim Wegrnan; 6. Pa
je won de A-poule, zl.jn jongere tnck Swier; 7. Edwin Wiggers;
8. Eric Beele.
Poule
B:
1.
Henk
van Spanje; 2. Han Goot
broer Henk de B-poule. Jaap, de
Zen; 3. Enc Angenent; 4. René
Hijne; 5. Jan
oudste Van Spanje, werd tweede Hem Bomhot;
6. Eric Noor; 7. Sjoerd
achter broer Ron.
8 Jo. Wehrens. (De eerste vljf plaatst Meijer;
en zIct
veer de finale).
De Frankenhal in Goirle her
Do finallaten bij de dames zija:
-; bergde gisteren de sterkste zestien Vnesek
Bettine
heren en de 24 sterkste dames-ta-. Kruitt, oop, Miriam Kloppenburg. Sandra de
Bakker, Vivian Blanckaert, José
feltennissers van Nederland. Inzet Bakker,Ellen
Judy Williams,
van Weelderen,
van de strijd was een plaats in de Jantien Jansma en Lon Sonja
Bos.
finale van het Wintercircuit met
de N’rrB-cup (heren) en Limburg
Coupe (dames) als voornaamste
objecten.

.4

De finale, in het weekemde van
10 en 11 december in Gorssel,
krijgt bezoek van drie spelers die
nog nooit tot de laatste tien zijn
doorgedrongen. De grootste ver
rassing leverde de pas 16-jarige
Eric Angenent, een ,,laatste jaars
junior”, die René Hijne (4de) en
Han Gootzen (2de) kiopte en pou
lewinnaar Henk van Spanje zeus
tot drie games dwong. Jan Hem
Bomhof Win Wegman maken het
trio debutanten compleet.

-

Bob Potton en Han Gootze
n,
nummer 1 en 2 op de persoonlijke
ranglljst,
bleven
ongeslagen.
Frank Boute, invaller voor de
ge
blesseerde Eric Wlnnubst, verloo
r
van Rob Turk (het grote talen
t bij
de club van Bettine Vriesekoop),
maar won van Robert de
Groot.
Gootzen en Potton wonnen ook
het
dubbelspel. Het Is overigens hoogst
onwaarschijnlljk, dat Bob Potton
op 10 en 11 december in Gorsse
l de
NTTB-cup zal verdedigen. In ver
band met voortdurende licha
luke klachten, geven coach me
Bert
Schoofs en de Brit zelf er de
voor
keur aan voorlopig rust te
De beslissing valt na bet nemen.
Europa
Cup-duel zondag In Hamburg.
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A.s. zaterdag tegen Avanti

Nikon herfstkampioen
A.s. zaterdag gaat er om 14.30
uur een luxe feesttouringcar
naar Hazerswoude, want de
tafel
tennisvereniging Nikon
ult Valkenswaard moèt spelen
tegen
hekkesluiter Avanti
en het geelzwarte vaandelteam
heef
t
slechts eén puntje
nodig om de eerste zo fel bege
erde
tafel
tennistitel naar
Valkenswaard te halen.

I[
Henk van Spanje

rnaandag 21 november 1983

Het is het eerste kampioenschap
in
de hoogste afdellng van de NTTB
dat in het seizoen 1983-1984
yen wordt, de zgn. herfsttitel. vergejanuari 1984 wordt een nieuweVanaf
petitie verspeeld en de herfs corn
pi
oen speelt tegen de kampiotkam
van
die competitie om het en
oenschap van Nederland, kampi
e
als Nikon ook de tweede combehalv
petitie
heift wint dan is Nikon meteen
landskampioen.
Bob Potton, Han Gootzen en Frank
Boute als invaller voor de
es
seerde Eric Winnubst zullen gebl
weinig
problemen hebben met Avanti
zaterdag in Hazerswoude. Avantia.s.
al gedegradeerd en heeft op dit is
mo
ment alleen in Rob Turk een
vol
waardige ereklasser naast Bettine
Vriesekoop, maar die is dit seizoen
uitgeschakeld door de ziekte
van
Pfeiffer.

Na afloop van de wedstrijd
tegen
Avanti wordt de koers meteen
Valkenswaarcj uitgezet, waar op
de
kampioenen zlch in een kampioens
feest onder de leden van de tafel
ten
nisvereniging en de suppor
niging de Goudgele rakkers tersvere
kunuen
mengen.
Het kampioensfeest begint zater
dagavond om 22.00 uur en is toegan
kelijk voor nile leden en donateurs
van tafeltennisvereniging Nikon
alle leden van de Goudgele rakkeren
Alles is gratis, drank en hapjes s.
in
overvloed met de begeleidende mu-.
ziek van een orkest.
De spelers moeten zondag flog
aantreden tegen Scylla uit Leiden
dat op dit moment op de 2e plaats,
staat in de competitie en er alles
aan zal proberen te doen om Nikon
zi.jn eerste nederlaag van het
zoen toe te brengen. Scylla komt sei
uit
met de bekende spelers Patrick
Swier, Anne Vlieg, Hans Lingen
en
Sjoerd Meier. De wedstrijd begint
zondag om 13.00 uur in de Nikonhal
te Valkenswaard.
00k de rest van de tafeltennisvere
nigirig floreert als nooit tevoren
00k bij de overige Nikonteams zijn.
zeer veel kampioenschappen te vie
ren.

Maandag 21 november 1983

(Door Hans Wagenaars)

HAZERSWOUDE/VALKENSWAARD
In de muffe, van
transpiratiegeur vergeven hal van Avanti worden niet alleen
tafeltenniskampioenen gekweekt, ze worden er ook gehuldigd.
Zaterdag zelfs op twee fronten en niet een keer waren de
bloemen voor de gastverenigmg. Avanti zei het met bloemen
tegen NikonfValkenswaard en de dames van Torenstad, de
herftkampioenen op de groene tafel.
-
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ioor Feesten en Partijen
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De vijf van Nikon the bijdrage
leverden aan de herfsftzf
(v.l.n.r.) Han Gootzen, Bob P
ton, Bert Schoofs (coach), Fr
Boute en Eric Winnubst.
L.
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spelers ook een premie van dui
zend gulden in ontvangst nemen,
en —waarschijnlijk het belangrijk
ste— na enkele seizoenen van te-.
genvallers kon de vlagfier in top.

Tafeltennis

Dc feestvreugde in Hazerswoude
was echter gedimd. Het kampioen
schap was immers al een feit vôór
er cen bal geslagen was. Die anti
climax, zeker voor de in opperbes
te stemming verkerende Valkens
waardse aanhang, was een recht
streeks gevoig van de nederlaag
(6-2) die naaste concurrent Scylla
te slikken kreeg bij Tempo Team
in Amsterdam. Alsof de neus
bloedde werd er op een 5—i stand
toch aan de bel getrokken en het
clublied aangeheven. Na de huldi
ging moest Nikon nog even bij de
les blijven om de alleen voor sta
tistici belangrijke einduitslag op
6-1 te bepalen.

Verbaasd

Luchtigheden
‘-

Van spanning was zaterdagnud
dag totaal gcon sprake. Het stond
bij voorbaat ala con paal boven
water dat Avanti, con week corder
al zeker van degradatie naar de
corste divisie, geen team op de
been kon brengen dat Nikon van
con vroegtijdige (zondag volgde
1
nog con wedstrijd tegen Scylla) af
zou kunnen houden. Tussen de
twee winstpartijen van Bob Pot
• ton en Han Gootzen, en de ene van
invaller Frank Boute door, was er
zelfs nog tijd voor enige luchtighe
:; en.
Reden tot goede luim was er cok
,,,.,.lop. Deze week waren alle fi
jçiele obstakels tat de weg ge
d (spelers en coach hadden
‘( eigd de beslissende wedstrijd
rs niet te spelen), met het be
van de herfsttitel konden de
---
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PARL

Het dod was bereikt. Vooral bij
de clubleiding stond een Neder
landse titel al lang op de verlang
lijst. Zeker twee jaar geleden al.
Voor coach Bert Schoofs was het
echter geen - verrassing dat het
kampioenschap wat langer op zich
liet wachten. ,,Dat bestuurlijke
uitgangspunt heeft me altijd al
verbaasd. We hebben nog nooit
corder con team gehad dat kans
maakte op de titel. Met spelers als
Paul Bakker en Theo van Gaste
zen lukt je dat nooit. Dc enige
kans die we gemist hebben was in
de eerste helft van het seizoen ‘82‘83, toen we in de beslissende wed
strijd, thins tegen Dc Veluwe, met
6-0 op ons donder kregen. Toen
hadden we het spelerspotentieel,
maar misten we het morele over
wicht. Dat had Dc Veluwe.”
In de tweede heift kwam er
flunk de klad in. Belangrijkste oor
zaak daarvan was con enkelbies
sure van Bob Potton, die Nikon
belangrijke punten kostte. Het slot
van het liedje was con blamerende
voorlaatste plaats en con kans om
via het spelen van con promotie/
degradatiewedstrijd
tegen
de
nummer twco van de eerste divisie
in de eredivisie to blijven. Die
werd met beide handen aangegre
pen. Nadat Potton wcor hersteld
was en de spelers wcor op adem
waren gekomen, werd tijdens het
traditionele trainingskamp op Te

nerife vooral gewerkt aan conditie
en mentalitejt.

Goed seizoen
Coach Schoofs had cor van zijn
werk. ,,Dat moet cok, anders kan
ik net zo goed gaan werken bij con
clubje in mijn gemcorite”, was zijn
nuchtere mening. ,,Nu zijn we
mentaal stork. Vooral Han”, prees
Schoofs de vice-kampioen van Ne
derland die wel raad blcok to weten met de voorgenomen festivitet
ten in Valkenswaard. ,,Er is ge
suggereerd het kampioensfeest
zondag to vieren. Daar waren Bob
en ik het dus totaal niet mee cons.
Toen we, vorig jaar, vcol slechte
partijen speelden kregen we dat
telkens stevig te horen. Nu hebben
we een goed seizoen achter de rug.
Dat willen we op dezelfde dag weten. En goed ook”, aldus Gootzen.
In dat commentaar werden de
namen van Eric Winnubst en
Frank Boute vergeten. Niet plezie
rig, maar terecht. ,,Bob en ik heb
ben het tenslotte gemaakt”, ver
volgde Gootzen. ,,Zonder derde
man waren we cok kampioen ge
worden. We zijn ook met afstand 1
en 2 op de persoonhijke lijst.”
Coach Schoofs aanvullend: ,,Teke
nend voor het geheel is, dat de rest
onderhng punten verspeelt. Dat
Han en Bob met z’n tweeen kam
pioen zijn geworden moet je niet
in het negatieve trekken wat be
treft het peil in Nederland. Bob en
Han zitten hier momenteel ruim
boven de massa.”

-

Bert Schoofs was een andere
mening toegedaan. ,,In deze maand
krijgen we meer armslag. Het
wordt tijd dat Bob van dat gelazer
met het ziekenhws afraakt. Na de
Europa Cup-wedstrijd (zondag
red.) moeten we bezien of hij wel
in de finale van het Wintercjrcujt
zal spelen. Voor de club is het be
langrijker dat hij in januari weer
bij de tijd is.”

Batman
Bob Potton, blij met alle positie
ye ontwikkelingen: ,,Han en ik
zijn het dynamjsche duo”, meidde
de Brit, referend aan de popuisire

Maandag 2
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AMSTERDAM Tempo Team
kwam dit weekeinde in de tafel
tenniscompetitie in het luxe be
zit van vier wedstrijdpunten. De
vrouwen wonnen met 6—4 van
Scylla. De mannen zegevierden
tegen dezelfde club zelfs met rui
mere ci.jfers: 6—2.
Nikon Valkenswaard werd voor
het eerst in zijn bestaan herfst
kampioen. Terwiji de concurren
tie maar doorging met elkaar
puntjes afsnoepen, ging de Val
kenswaardse ploeg door met win
nen. Avanti (6-1) en Scylla (6-2)
waren daarvan dit weekeinde het
slachtoffer.
Zowel de mannen als de vrou
wen van Tempo Team bezetten
tot afgelopen weekeinde de voor
laatste plaats. Een ongunstige
positie die aan het eind van de
competitie een extra duel ople
vert tegen de nummer twee uit de
eerste divisie.
Dc Amsterdamse vrouwen heb

kinderserie Batman. ,,Ik hen Batman en Han is Robin. Scylla en de
rest vochten gewoon tegen de bier
kaai. Volgend jaar wordt het ech
ter moeilijker. De Veluwe krijgt er
dan de Roemeense nummer één
bij. Willen we dan nog een kans
maken dan moeten wij denken
aan een tweede buitenlander.”

Nikon grijpt
voor het eerst
de herfsttitel
[tafeltennis

J

ben zich via een 6-4 zege op Scyl
la voorlopig van die voorlaatste
plek gedistancieerd. Bij de Leidse
ploeg behaalde Sandra de Kruyff

door FERRY VAN STRAELEN
een puntgave hattrlck en, bijna
in haar eentje, ook winst in een
dubbeispel. Het jonge Tempote
amtrio Heleen Hop en de zusjes

Wendy en Babette van Veen
sloegen de zes Amsterdamse punten bijelkaar.
Alleen wanneer Scylla
herfstkampioen Torenstad
en Tempo Team verliest
Hoonhorst degraderen de
sterdamse vrouwen.

van
wint
van
Am

Bij de mannen viel de winst van
Tempo Team cok tegen Scylla
nogal hoog uit (6-2). De op de
tweede plaats staande Leidena
ren hadden zowel Sjoerd Meijer
als Hans Lingen thuisgelaten.
Invaller Frits Kantebeen werd
nota bene als sterkste man opge
steld en kreeg prompt drie neder
lagen aan zijn broek. Zowel Fjo
dor Rademaker als Erik Noor
kiopte voor Tempo Team Patrick
Swier. Noor bleef net ala Anne
Vileg (Scylla) ongeslagen, omdat
beide spelers niet meer aan hun
derde duel toekwamen.

I
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lachefide derde..
Van onze sportcorrespondent
OEGSTGEEST, maandag
Toen Scylla gistermiddag
bet tafeltenniscentrum van
Nikon in Valkenswaard be
trad, waren de laatste feest
gangers maar net verdwenen.
Zaterdag hadden de Braban
ders namelijk de eerste titel
in hun bestaan veroverd en a!
hossend en deinend wilde a!
les wat Nikon was, dat graag
vieren.
Dat regerend landskam
pioen De Veluwe door het
vertrek van Henk van Spanje
een flinke aderlating had on
dergaan en dat concurrent
Scylla zichzelf elimineerde
door onnodige nederlagen,
deed voor de Nikon-aanhang
zaterdagavond even niets ter
zake. En terecht, want onder
aanvoering van een sterke
Bob Potton (slechts één ne
derlaag) was de ploeg van
coach Bert Schoofs deze eer
ste heift duidelijk de sterkste.

Zaterdag ondervond het reeds
gedegradeerde Avanti dat aan den
hive, totdat de eindstand tot 1-6
was opgehopen. En wie dacht, dat
er zondagmiddag sen ontnuchte
rend verlies zou volgen tegen
Scylla zat ernaast. De Leidenaren
konden in het een week vervroeg
de duel ahleen invaller Bert
Schoofs twee verhiespartijen be
zorgen, maar mochten zich er zeif
eveneens op beroepen met een
invaller. Frits Kantebeen. te heb
ben gespeeld.
de
De AmsterdammerS buitten
tot
uit
goed
lusteloosheid
Leidse
6-2.

Valkenswaard
herfstkampioen
tafeltennis
Door ROB LANGEVELI)

Nog voordat eergister
HAZERSWOUDE, 21 nov.
geslagen bij de wed
was
etje
middag eén tafeltennisball
, kon coach Bert
swaard
Valken
-Nikon
strijd Avanti
felicite
Schoofs van de bezoekende ploeg zijn spelers al
over
enig
Dc
p.
enscha
ren met bet behaalde herfstkampio
strijd
de
van
begin
het
bij
had
gebleven concurrent Scylla
brugbare
in Hazerswoude bij Tempo Team een onovcr
Pot(Bop
trio
se
achterstad opgelopen. Het Valkenswaard
nog
or
daardo
en
speeld
ton, Han Gootzen en Frank Boute)
baard.
slechts om ‘s keizers
—

Toch wachtten de meegereisde
Brabantse supporters met de bloc

men, kussen en het gezang totdat
invaller Frank Boute door een ze
ge op Avanti-speler Robert de
Groat de stand op 5—1 had ge
bracht. Boute verving de van
Tempo Team gekomen Eric Win
nubs, die met een knieblessure
kampt. Nikon zegevierde uitein
delijk met 6—1 over het gedegra
deerde Avanti, waar bet gemis
van Bettine Vriesekoop (ziekte
van Pfeiffer en volgens coach
Bakker is het nog onvoorspelbaar
wanneer ze weer kan spelen) zich
duidelijk doen voelen. Dc herfst
kampioen zette oak zondag nog
een kroon op bet werk, door Scyl
Ia nog even met 6—2 aan de kant
te zetten. Hierbij moest coach
Schoofs zeif in actie komen, om
dat Boute zijn maximum aan in
vallersbeurten (3) had bereikt.
Vooral dankzij de goede presta
ties van de Engeisman Bob Potton
en Han Gootzen heeft Nikon Val
kenswaard dit jaar voor het eerst
in bet zevenjarig bestaan een
competitietitel behaald. Eerstge
noemde verloor gedurende de he
Ic periode (10 wedstrijden oftewel
dertig enkeispelen) slechts één
partij. Gootzen liep slechts vier
nederlagen op.
Coach Schools schrijft de goc
de prestaties vooral toe aan een
menta1iteitsverbetering “Toen ik
vorig jaar begon, stand ik ver
baasd over bet feit dat de spelers
de ene keer enorm konden knok
ken en later een partij zomaar
weggaven. Dat was volgens hem
oak de voornaamste oorzaak van
bet enigszins teruglopen van de
publieke belangstelling bij thuis
wedstrijden.
Schools, zeif topspeler en later
bondscoach geweest, zegt dat de
kans op een nieuwe speler van
buitenaf “heel erg klein” is. Wel

nopen de tegenvallende resultaten
van Eric Winnubs tot nader be
raad over diens positie. “Winnubs
kan niet slechter, alleen maar be
ter”, aldus Schoofs, die nogal te
spreken was over stand-in Boute.
Met het oog op de voorspelde ver
sterking van het team van Velu
we, dat de gevluchte Roemeen
Halden heeft ingelijfd, kan het
vervangen van de zwakke schakel
van groat belang worden als Ni
kon het ten doelgestelde lands
kampioenschap dit seizoen wil
veroveren.
Als Halden zo sterk speelt als
de room die hem is vooruitge
sneld aangeeft, maakt De Veluwe
de beste kans op de lentetitel. In
een finale tussen Nikon en de
voorjaarswiñnaar, wordt daarna
bepaald wie de Iandstitel toekomt.
In het tweede deel van het sei
zoen zal de Valkenswaardse club,
die 200 leden telt en een leden
stop moot gaan invoeren als er
meer aanmeldingen komen, nag
genieten van de kwaliteiten van
de Britse showman Potton. Als
daarna zijn contract is beeindigd,
overweegt hij met zijn sport te
stoppen en te gaan werken in z’n
geboorteland. De Nikon-getrou
wen vrezen een eventueel vertrek
van de Brit behalve om de resul
taten, oak om het vermaak, dat
ongetwijfeld zal teruglopen. Pot
ton is een kei in het amuseren van
de kijkers, waarvan er zaterdag
opvallend weinig (welgeteld 66,
inclusief Avanti-aanhang) in de
Zuidhollandse polder aanwezig
waren. De Brabantse club be
schikt immers over een suppor
tersclub, waarin 400 fans onder
de noemer “Goudgele Rakkers”
bijeen zijn gebracht. Dc afwezi
gen bleken zaterdagmiddag in
Brabant a! bezig met de “voorbe
reidingen” voor de feestavond.
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•Valkenswaard doorbreekt
hegemonie van Westen
Van onze tafeltennisniedewerker
Hoewel het herfstkampioenschap van Ti’ Val
HAZERSWOUDE
TI Valkenswaard heeft .kenswaard slechts een indicatie is voor de landsti
voor het eerst in zjjn bestaan de herfsttitel bij de tel zijn de Brabanders de meest serieuze gegadig
tafeltennissers in Brabantse handen gebracht. u den hiervoor.
Avanti werd met 6.1 gewonnen waarna het voor
De eerste zuidehjke club die al zijn tegenstan
uitgespeelde duel tegen Scylla ook zegevierend ders dit seizoen royaal voorbleef (acht punten)
werd afgesloten (2.6). De nummers twee en drie, wordt daarmee de opvolger van Dc Veluwe. De
Scylla en HH Alkniaar, lieten het beiden met 6-2 Apeldoorners run er indirect voor verantwoorde
afweten tegen TI Amsterdam en Dc Veluwe. Bjj lijk dat Valkenswaard zo simpel kampioen werd.
de vrouwen ging Torenstad er voor de derde Men zag kopman Henk van Spanje node vertrek
achtereenvolgende keer met de herfsttitel van- ken naar bet Engelse Ormesby. Tramer-coachJan
door. Dc Zutphense equipe won simpel met 6-2 Vlieg toverde zijn batje weer uit bet foudraal,
b Avanti. Van de vier degradatiekandidaten is maar dat leverde debondscoachbij de vrouwen nit
Vice Versa na de 6-1 zege over Hoothorst defini. 23 partijen slechts een overwinning op. Als ecu
tief veilig. Ti’ Amsterdam is door de winst tegen geschenk nit de hemel meidde rich enkele weken
Scylla (6-4) ook bi.jna zo ver.
terug de Roemeense kampioen Haldan. Dc viuch
Hot westen van hot land lijkt de greep om de teling is vanaf ecu j*nuani speelgerechtigd en
macht bi.j de tafeltennissers definitief te hebben daarmee is Dc Veluwe een ernstige concurrent
verloren. Tot 1982 kwam bet kampioenschap 43 voor Valkenswaard.
keer terecht in de Randstad waarvan zeven keer
Tegenstander Avanti was dat
elk geval dit
met in Amsterdam. Roemrijke clubs als Sparta en weekeinde niet. Dc gedegradeerdin
e Hazerswoude
Nediloyd zijn al lang verdwenen en TI Amster naren boekten ètn tegenpunije via invaller
dam dat vanaf 1973 negen titels op een nj binnen Boute. Dc zestienjarige Tilburger verving Frank
de aan
sleepte is in de onderste regionen verdwaajd. zijn knie geblesseerde Winnubst en won wel
van
—
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Avanti-kopman Turk. Coach Bert Schoofs blikte
na afloop van dit duel terug op succesvolle peniode
van twee jaar. ,,In december 1981 promoveerden
wij naar de eredivisie. Daarna kwam 1k er pas bij.
Het verloop van de competitie wees er al geruime
tijd op dat wij kampioen zouden worden. Zowel
Bob Potton als Han Gootzen hebben hun sterkste
seizoen afgewerkt.”
Merkwaardig genoeg was de blessure van Potton de oorzaak van zijn sterke optreden. Schoofs:,,
Sommige spelers hebben een kleine blessure of zo
nodig om meer moraal te krijgen. Dat was oak bij
Bob het geval. In hot verleden verloor hij nog wel
eens een partij met gun en veel show in zijn spel.
Nu was hij erg zuinig bezig en daaruit blijkt zijn
kiasse.” Potton verloor in zijn 28 partijen slechts
een maal en wel van René Hijne. Schoofs ,,Ook
Gootzen beleefde een opmerkelijke terugkeer. De
Limburger behaalde meestal met meer dan zestig
percent in de eredivisie. Dit seizoen verloor hi.j
slechts vier maal.”
Schoofs had a]s westerling nog het meeste last
van bet enorme feestgedruis dat in Valkenswaard
losbarstte na hot behalen van de titel. Tot over-

niaat van ramp moest de oud-bondscoach zelf nog
in actie komen in het door Europacupverplichtin
gen uitgestelde duel tegen Scylla. Wiinubst was
nog geblesseerd en Boute had zijn invalbeurten al
opgesoepeerd. Schoofs verloor van zowel Swier als
Lingen en daarmee zijn de Vallcenswaardse neder
.lagen verklaard.
Torenstad is na bet behalen van hct herfstkani
pioenschap flu oak de grootste kandidaat voor de
landstitel. Dc laatste twee seizoenen ging deze
zegepraal naar Scyfla. Wanneer Torenstad volgen
de week zeif wmt van de landskampioencn dan
degradeert de Leidse ploeg zelfs. Avanti met de
zusjes Bakker was dit wcekeinde tc zwak en lijkt
net als de overige teams geen bedreiging te kim
nen vormen. Naast Miriam Kloppenburg
het
gehele seizoen zonder een esikele nederlaag
maken Jantien Jansma en Jolanda Straalman dccl
uit van het team van de Zutphenaren.
Stand bij de mannen: TF Valkenswaard 10-19, Scylla 10-

I
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11, HH Alkmaar 9-9, De Veluwe 9-9, U Amsterdam 9-8 en
Avanti 9-0. Stand bij de vrouwen: Torenstad 9-18, Avanti 913, Vice Versa 9.8, U Amsterdam 9-S. Hoonhorst 9-5 en
ScylIa 9-4.

HAN COO TZEN

[aterda 26 november 1983

Zondag EC-wedstrijd in Hamburg

Optimisme Nikon
(Van onze sportredactie)

HAMBURG

Al een groot aantal weken is bekend, dat Ni
kon/Valkenswaard voor de tweede ronde van de gezamenlij
ke Europacups 2 en 3 tafeltennis zondag in het strijdperk
komt tegen de Hamburgse c’ub Hohenhorst. Tijd genoeg dus
om voorbereidende maatregelen te treffen, maar tot dusverre
is al het optimisme slechts gestoeld op vage vermoedens.
—

Clubtoernooien op Europees m
veau staan bij tafeltennis nog diii
delijk in de kinderschoenen, is ge
rommel in de marge. NikonlVal
kenswaard ervoer dat vorig jaar
aan den lijve toen het in de Griek
se havenstad Piraeus werd gecon
fronteerd met een laks, wanorde
lijk Olympiakos.
Nikon! Valkenswaard, de Neder
landse herfstkampioen bij de he
ren, verwacht in Hamburg een be
tere ervarlng op te doen. In ieder
geval wat betreft behuizing en
ontvangst. Sportief gezien voorziet
de Valkenswaardse club geen on-

overkomelijke problemen. We
verwachten de eerste twee ronden
zonder kleerscheuren door te ko
men”, is de menirig van coach Bert
Schoofs. ,,Ik denk dat het in dit
stadium nog niet nodig is om van
te voren de zaal te rnspecteren en
spelers te gaan observeren. We
hebben wel namen opgekregen,
maar die zijn voor ons nietszeg
gend”.
De enige speler van naam
schijnt Alan Griffiths, een Wel
shman te zijn. Het is echter niet
zeker dat deze aan de overkant
van de tafel zal plaatsnemen. De
Valkenswaardse Brit Bob Potton
kent hem. ,,Maar ik weet niet ze
ker of hij bij Hohenhorst speelt. 1k
weet dat hij bij een Hamburgse
club speelt, maar of dat Hohen
horst is ?“. Mocht blijken van wel

dan kan het Valkenswaardse trio
van hem de nodige tegenstand
verwachten. ,,Het is con speler van
het niveau van de Nederlandse in
ternationals”, weet coach Schoofs.

Bijkomstigheid
Nikon! Valkenswaard
treedt
morgen in zijn inmiddels ver
trouwde opstelling aan. De 15-jarige Frank Boute vervangt de aan
zijn knie geblesseerde Eric Win
nubst, maar con onpiezierige bij
komstigheid is dat Bob Potton,
gisteren jarig, vanaf dinsdag het
bed heeft gehouden wegens griep
en alleen op zijn verjaardag con
uur trainde. Potton liet ook ver
stek gaan op de bondstraining van
Milan
Stencel
(maandag
en
woensdag), maar is niettemin opti
mistisch.
Ik heb Robin bij me”, aldus
Potton d1 zich de laatste tijd
graag identificeert bij de dymani
sche mensenredder Batman. ,,Met
Robin (Potton bedoelt Han Goot
zen) erbij moot 5—0 of 5—2 er in
zitten. Goede Duitse clubs zitten
allemaal in het zuiden van het
land”. En coach Schoofs aanvul
lend: ,,Ik hoop dat hij gelijk heeft,
want vanuit hun hook zullen de
punten moeten komen”.
De wedstrijd in Hamburg begint
zondagmorgen om elf uur. Twee
uur later verwacht men de formu
lieren te kunnen tekenen.

Nikon-coach Bert
Schoofs verwacht
dat zijn ploeg de
eerste ronde om de
Europa Cup
tafeltennis In
Hamburg goed
oor zal komen.
1
GINA 25
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Valkenswaard ronde
verder in Europa Cup
Van onze tafe1tennismedeWerker
H ValkensWaard
AMSTERDAM
heeft zich door een 5-1 overwiflfliflg op
het Westduitse Hohenhorst geplaatst
voor de derde ronde van de Europa
Cup-2 tafeltennis. In de nationale corn
petitie werden de Iaatste restanten op
geruimd. Hil Alkmaar kiopte het reeds
gedegradeerde Avanti met 6-0. De 3eluwe en H Amsterdam deelden de pun
ten. Bij de vrouwefl vonniste kampioen
Torenstad Scylla tot degradatie 6-2.
fioonhorst is na de 1.6 nederlaag tegen
i’T Amsterdam als voorlaatste geein
digd terwi.i1 Vice-Versa en Avantie het
herfstseiZOefl afsloten met een gelijk
spel.
—

BOB POTION

...ondanks griep optimistisch..

—
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Bij laatste 16 in strijd om Messe Cup

Nikon vermaakt
zich in Hamburg
.

-
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Tafeltennis
(Van onze sportredactie)

HAIWBURG
Nikon/Valkens..
waard heeft zich gistermorgen
zonder enig probleem geplaatst
voor de derde ronde van de strijd
om de Jaarbeursstedenbeker, de
Messe Cup ofwel Europa Cup H en
III tateltennis. De geringe, elgen.
Ilik niet toereikende voor-infor
matle ten split, want slechts één
nietszeggend detail bleek op waar
heid te berusten: drie onbekende
Duitsers, dus niet sterk. De ult
slag, 5-1 blnnen nauweUjks 2½
uur, was volgens de berekening.
Dc Valkenswaardse ploeg maak
te schouderophalend kennis met
de samenstelling van het Duitse
team. Namen als Kroll, Borszcz en
Blum deden geen lichten branden.
Zelfs de enigszins gevreesde Wel
shinan Alan Griffiths, in Valkens
waard doorgesijpeld als zijnde
speler van Hohenhorst, was in
geen velden of wegen te bekennen.
Griffiths had de kleuren van de
Hamburgse club wel eens verde
digd, maar bleek al enkele jaren
geleden naar zijn vaderland te
zijn teruggekeerd.
-
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FRANK BOUTE
...goed ontwikkeld...
Sportief gezien beleefden coach
Bert Schoofs en zijn mannen
daarom geen enkele verrassing.
Wel wat betreft entourage. Sinds
de opgedane ervaring in Athene
heeft Nikon/Valkenswaard het
met meer zo begrepen op uitwed
strijden in Europees verband. De
omstandigheden in een buitenwijk
van Hamburg overtrof echter de
stoutste verwachtingen. Hohen

horst, net als Olympiakos Piraeus
(en bijvoorbeeld ook PSV) een fe
deratieclub uit de tweede divisie,
bleek te beschikken over een
prachtige hal, onderverdeeld in
speciale ruimtes bestemd voor on
der meer turnen en volleybal.
Nikon/Valkenswaard, vergezeld
door 25 trouwe supporters, werd er
vorstelijk onthaald (,,Net zoals
onze gasten het van ons gewend
zijn”, meende manager Frits Berg
man) en vermaakte zich er opper
best. Reden voor een getemperde
aanwezigheid was er ook niet. De
Engeisman Bob Potton bleef onge
slagen, Han Gootzen volgde zoals
de laatste tijd gebruikelijk zijn
voorbeeld, en invaller Frank Boute
verloor onnodig zijn eerste partij,
maar herstelde zich in zijn tweede
die tevens voor de beslissing zorg
de.
De 15-i arige Tilburger, vervan
ger van de geblesseerde Eric Win
nubst, kwam tegen Borszcz in de
eerste game met 15-10 voor, ver
speelde die voorsprong (17-21),
nam in de tweede game een beslis
send lijkende voorsprong van 2015, maar moest ook die prijsgeven.
Vandaar dat coach Schoofs na af
loop opmerkte: ,,Het had 5-0 kun
nen en eigenlijk moeten zijn.
Frank heeft zijn eerste partij weg
gegeven. Gebrek aan ervaring.”
Boute zelf was echter goed te
spreken over zijn verrichtingen.
,,Die eerste partij heb ik natuur
lijk verknald. Maar ik was ook op
van de zenuwen. Vergeet echter
niet dat ik naar Nikon ben geko
men om derde divisie te spelen. In
de competitie moest ik een paar
keer invallen in het eerste. Dat is
toch wel even vier kiassen hoger.
Dit is Europa Cup. 1k dacht dat ik
me leuk ontwikkeld heb”, aldus
Boute, derde jaars scholier aan de
MAyO. ,,Het moeilijkste pakket
met wis-, schei- en natuurkunde,
maar gelukkig krijg 1k veel mede
werking van mijn leraren. 1k mag
vaak lessen verzuimen om meer te
kunnen trainen. De leraren spijke
ren me dan bij.”

Bob Potton was weer volledig in
zijn element De entourage, toe
schouwers dicht gepakt op het
centre court, leende zich er ook
voor. Met Kroll had de Nederland
se nummer één geen medelijden
(21-16, 21-16), maar toen Nikon de
kracht van zijn tegenstanders op
zijn waarde had kunnen schatten
en Potton tegen Borszcz achter de
tafel kwam, was er weer gelegen
heid tot vermaak. Het kostte Potton de tweede game (22-20), maar
de Brit liet in de beslissende derde
zien dat het toen slechts een ,,blij
makertje” was geweest: 21-12.
,,Een mooie wedstrijd was het
niet”, analyseerde coach Schoofs
na het tekenen van de formulie
ren. ,,Dat liet de tegenstander ook
niet toe. We hebben het ook nog
een beetje aantrekkelijk gemaakt.
Dat hadden de mensen hier ver
diend. Ze hebben tenslotte ook
lang genoeg op ons gewacht.” Vol
gende week vindt in Pirmasens de
loting plaats voor de derde ronde
die vôOr achttien januari gespeeld
meet zijn. Wanneer men in Val
kenswaard de uitslag van die lo
ting hoort, is echter een vraag.
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VROUWEN VAN TEMPO TEAM HANDHAVEN ZICH

Titel Amsterdam ‘78

De vrouwen
AMSTERDAM
van Amsterdam’78 keren terug
in de eredivisie. Dat was de op
vallendste beslissing die bij de
dames viel in de laatste ronde
van de tafeltenniscompetitie.
Onder aanvoering van de 39-jange Britse Judy Williams, die voor
het derde seizoen ongeslagen
bleef, werd het kampioenschap
behaald. In de lastige uitwed
strijd tegen Middelburg-Zuid
kwam oolc Sabina Westra sterk
voor de dag met twee overwin
ningen. Bij een 3-2 achterstand
en een nadelige score van 13-7 in
de derde game kropen de Amster
-

dammers door het oog van de
naald. De felle Westra, net ais
Nientke Posthuma, die op nul
bleef staan, van Tempo Team a!
komstig won met 21-18 van Ker
sten en dat was het breekpunt in
de wedstrijd (6-4).
Amsterdam’78 neemt de plaats
in van Scylla dat een half jaar
terug nog de landstitel binnen
sleepte. Dankzij de gezamenlijke
inbreng van de zusjes Van Veen
(5 maal) en een zege van Heleen
Hop eindigde Tempo Team op
een vierde plants door Hoonhorst
met 6-1 voor te bbjven.
De mannen van het eens zo

[tafeltennis

j

door FERRY VAN STRAELEN
met landstitels overgoten Tempo
Team konden die prestatle niet
evenaren. Weliswaar eindigde de
ploeg door het gehjke spel tegen
Dc Veluwe twee puntjes achter
de nummer twee van de ranglijst,
maar de voorlaatste plaats kon
met worden verlaten. Dc kers
verse International Erik Noor

won twee partijen. Dc grootste
teleurstelling was het verlies van
de Amsterdamse kopman Fjodor
Rademaker tegen de zwakste
Apeldoorner Jan Vlieg. Natio
naal kampioen Ron van Spanje
bleef in dit duel opnieuw onge
slagen. Tempo Team speelt nu
een degradatiewedstrljd tegen de
nummer twee uit de eerste dlvi
sie Odion uit Gaanderen.
In Hamburg had kamploen Ni
kon geen enkele moelte met de
Westduitse oberilga-club Ho
henhorst. Dc Valkenswaardse
ploeg van Bert Schools won met
5-1.

i-t2-

Nikon tegen
Weens team
Nikon
VALKENSWAARD
heeft voor de achtste finale van
het Europese laielLennistoernooi
om de Messe-Cup geloot tegen de
ABC
vereniging
Oostenrijkse
Komperdell. De wedstrljd moet
voor 18 januarl In Valkenswaard
gespeeld worden.
Nikon hoopt met de Weense te
genstander tot een akkoord te ko
men voor een speeldatum rond de
kerstdagen. Van het Oostenrijkse
team maakt ook de Pool Kolaro
vitch deel uit. De vorige resultaten
van Nikon waren een 5-0 zege op
Pirmansens en 5-1 tegen Hohen
horst, beide teams uit West-Duits
land.
Het damesteam van Avanti,
waarvoor Bettine Vriesekoop uit
komt, heeft voor de kwartfinale
van bet EC-toernool de Hongaarse
ploeg Kanlzsa Butorgyar geloot.
—

Bob Potton met
in finale van
Wintercircuit
.

(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD Dc finales
van het Wintercircuit om de Ne
tafeltennisbekers
derlandse
(NTFB Cup heren, Limburg Coupe
dames) dit weekeinde In Gorsset,
moeten het stellen zonder de belde
titelverdedigers. Europees kam
pioene Bettine Vriesekoop Het vo
rige week at weten niet van de
partij te zljn, de Engelseman Bob
Potton kreeg gisteren een rust
kuur opgelegd van dde weken.
Potton sukkelt al geruime tijd
‘met maag- en darmklachten en
werd gisteren in het Londense St.
Andrewziekenhuis opnieuw on
derzocht. Artsen daar bevolen de
speler van Nikon! Valkenswaard
een rustkuur van een week aan,
maar manager Frits Bergman van
de herfstkampioen deed daar nog
twee weken bij. ,,De klachten blij
ken veroorzaakt te worden door
een zweer in de darmen. Bij inspanning gaat de wond weer open
en moot het genezingsproces weer
van voren afaan beginnen”, legde
Bergman uit. ,,De wond moot ge
nezen en sterk worden. Druk van
onze kant zal niet op Potton wor
den uitgeoefend. Het moot nu
maar eens voorbij zijn met al dit
klachten”.
Pottons verplichte rust (hij
brengt die door in Londen) heeft
nit alleen consequenties voor het
Wintercircuit. Ook bondscoach
Milan Stencel zal geen gebruik
kunnen maken van zijn diensten.
Potton zal op 14 december ook met
aantreden in de belangrijkste
wedstrijd in ‘en tegen Denemar
ken, dat met Nederland en Fin-

.

—

BOB POI7ON
...maagklachten...
land de koppositie deelt in de
Europese eerste divisie. Bergman:
,,Ik zal Stencel adviseren Han
Gootzen op te stellen die heeft de
bondscoach weliswaar meegede1d
niet beschikbaar te zijn, maar dat
had betrekking op de trainingen.
IIij speelt nu de sterren van de hemel en heeft dus recht op die
plaats”
Omdat Potton tot 27 december
niet in actie zal komen, heelt Ni—
kon/Valkenswaard besloten de
wedstrijd voor de Europa Cup 11/
III tegen bet Oostenrijkse ABC
Komperdell vast to stellen voor
woensdag 11 of 18 januari.

p

c.u

Bob Potton, hier in gesprelc met bondscoach Sten
cel, wil meer zeker
heid.

Overstap naar Eindhoven?

Pofton wil
zekerheid

EINDHOVEN
Tafeltennisver
eniging L + T Software, het voor
malige PSV/Cathrien, heeft de
Brit Bob Potton een contract aan
geboden met een loopti.jd van vier
jaar. Potton beslist binnen twee
weken of hij de overstap van Ni
kon/Valkenswaard naar de twee
de divlsieclub zal maken. Het con
tract van Potton met herfstkam
ploen Nikon loopt aan het elnd
van de op stapel staande competi
tie af.
—

Over het bedrag dat met het
aanbod gemoeid is wilden Potton
noch sponsor Cees van der Land
mededelingen doen. De Engeisman
noemde de aanbieding ,,erg aan
trekkelijk”, maar meidde dat de
financiële vergoeding kleiner is
dan het bedrag dat Nikon/Val
kenswaard over heeft voor zijn
diensten. Daar staat tegenover dat
L + T Potton eon baan in het
vooruitzicht heeft gesteld. Sponsor
Van der Land: ,,We doen geen ha
nen cadeau. Potton is bruikbaar

voor ons bedri)f.”

Vastigheid
Mocht de Brit aan het eind van
het seizoen van club veranderen,
dan verzorgt de international ook
eon deel van de trainingen binnen
zijn nieuwe vereniging. Het grote
struikelbiok bij eon overstap naar
L + T is voor Potton het niveau
waarop de Eindhovense club
speelt.,, 1k heb geen grote mon
d,
ben niet arrogant, maar in de
tweede divisie tref ik natuurlijk
spelers van niks. 1k zal moeten be
kijken wat het beste is voor Bob
Pottori”, aldus de Brit.

Toch is de kans groot dat Potton
ja zegt tegen het aanbod. ,,Ik had
geclacht aan mijn laatste seizoen
hezig te zijn in Nederland. 1k wil
de eigenlijk naar Amerika, waar
con oom van mu con bedrijf heeft.
Er waren maar weinig alternatie
yen, maar de toekomst ziet er flu
eon heel stuk rooskleuriger uit. 1k
verlies misschien wel eon jaar
om me in het Nederlands team te
handhaven zal niet meevallen—
maar L + T biedt me vastigheid
en ik kan niet alles hebben.”
Ook Póttons clubgenoot Han
Gootzen behoort tot de mogelijke
versterkingen die L + T aan het
eind van dit seizoen wil laten aan
rukken. Van der Land: ,,Maar het
is pertinent niet zo dat we heel Ni
kon/Vlkenswaard zomaar leeg
kopen. Potton en Gootzen hebben
contact gezocht met mu en niet
andersom.” Ad Poulissen, voorzit
ter van de ,,nieuwe” club, stelt bij
do gemeente pogingen in het werk
om Gootzen als STK-kracht, ge
subsidleerd door provincie en ge
meente, bij de club in te lijven.
Poulissen erkende tevens in con
moeilijke positie te hebben ver
keerd teen naamswijziging van
PSV!Cathrien aan de orde kwam.
,,Maar er waren redelijke argu-.
menten om er toch voor te kiezen”,
aldus Poulissen die werkzaam is
bij sociale zaken van Philips en
vice-voorzitter van de PSV-federatie. ,,De subsidie van Philips
voor PSV-tafeltennis werd al con
aantal jaren bevroren en de ge
meentelijke liep terug van aan
zienlijk tot nul. Do beslissing is te
verantwoorden, maar of die in
dank wordt afgenomen is eon an—
dere zaak.”
—

Vaart
L + T deed Potton het
zaterdagmiddag, vlak voor aanbod
terland Nederland-Finland de in
Tafeltennis Centruxn Emd in het
hoven,
waar de ,,nieuwe” club
zijn
wedstrijden speelt. Potto thuis
n had
daardoor nog geen kans om met
zijn huidige werkgever over con
eventuele tegenzet te praten. Ma
nager Frits Bergman van Nikon!
Valkenswaard: ,,Als Potton en
Gootzen twee kiassen lager willen
gaan spelen moeten ze dat zeif
maar weten. Het zal allemaal niet
zo’n vaart lopen. Ze hebben allebei
een grote binding met Valkens
waard.”
De Eindhovense club komt in de
volgende competitie nog met het
team uit dat enkele weken geleden
naar de tweede divisie promoveer
de. Tjeu van Vroerthoven is spe
ler/coach, de 14-i arige Theo Boon
en good-old Jan van de Nieuwen
huizen zijn zijn teamgenoten.
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Tafeltennisvereniging Nikon in zes jaar naar de top
Met bet behalen van de herfsttitel is er door
de Valkenswaardse tafeltennisvereniging
Nikon een mijlpaal bereikt. Binnen een pen
ode van zeven jaar stootte de Valkenswaard
se tafeltennissers door naar de Nederlandse
top. In die zeven jaar onderging het eerste
team weliswaar heel wat wijzigingen, maar
de stuwende krachten binnen de vereniging
Nikon bleven dezelfde. Aan de basis van dit
sukses staat ongetwijfeld ook Frits Berg
man, de manager van Nikon. Eerst speelde
hij zeif nog in het eerste team, maar na enke
le jaren verving hij ook zichzelf.
,Het is aUemaal pas goed begonnen in 1977,
toen Nikon de sponsor werd van tafeltennis
ve’eniging De Dennenberg”, begint Berg
man zijn verhaal. ,,In februari 1974 ben 1k
lid geworden van De Dennenberg. We speel
den toen in de 2e klasse. In dat eerste jaar
werden Jo Handgraaf, Ad de Laat en ik
kampioen en we promoveerden meteen naar
de le klasse. Jan Suiskens was toen onze
trainer. Zo ging dat jaar in, jaar uit. De ene
promotie na de andere en toen in 1977 Ni
kon sponsor werd, speelden weal in de pro
motie hoofdklasse. Dat was ook in de tijd,
dat ik een stapje terug deed. 1k kon op dat
niveau gewoon niet meer mee en in Bert On
nes kregen we een geweldige versterking. 1k
was vanaf dat moment manager. De zaken
werden wat professioneler aangepakt. De
naam werd ook gewijzigd en we hadden ook
niets meer te maken met de speeltuinvereni
ging De Dennenberg. Onze wedstrijden
speelden we in de sporthal in de Amund
senstraat”.

Jaloezie

1;

Werd die professionele aanpak door de an
dere verenigingen niet met argusogen beke
ken?
,,Ja, men was wel jaloers, omdat wij er in
slaagden om sponsors aan te trekken, terwiji
de Westerse verenigingen juist hun sponsors
verloren. Men zette zich af tegen het zoge
naamde kapitaal uit het zuiden, maar men
vergat een aantal anderezaken. De Brabant
se sfeer, de lol en alles om die sport heen,
speelden ook een grote rol voor de spelers,
die bij ons kwamen spelen. Wij betaalden
hen zeker veel minder dan de Westerse clubs
in hun glorietijd”.
Toen Nikon in 1981 met het team Bakker,
Van Gasteren en Van Vroenhoven promo
veerde naar de eredivisie, zocht Bergman
naar versterking. Hij vond die in de persoon
van de Engeisman Bob Potton, die al snel de
lieveling was van het Valkenswaardse pu
bliek. Door zijn spel stal hij vaak de show en
dat wilde hij ook wel weten. Hij verloor
daardoor wel eens onnodig punten, maar
show hoort flu eenmaal bij het tafeltennis.
PAGINA 46

Hoewel een blessure van Potton de opmars
enigszins stuitte en het team weer enkele
maanden in de promotie eredivisie moest
spelen, groeide in Valkenswaard de be
langstelling voor het tafeltennis ziendero
gen.
,,Toen Nikon werd opgericht telde de Den
nenberg 35 leden bij de afdeling tafeltennis.
Nu zijn dat er ruim tweehonderd. Deze
sport heeft in Nederland, maar zeker ook in
Valkenswaard een grote vlucht genomen en
dat is zeker ook te danken ann het spel van
Nikon”, verklaart Frits Bergman.

,,Dat gaat ook prima”, antwoordt Berg
man. Drie teams spelen al Iandelijk. Boven
dien doen we er alles aan om de jeugd te sti
muleren. Graag wifien we de spelers uit bet
eerste team betrekken bij de jeugdtraining.
Helaas is Wim Hanjoel enige tijd geleden
overleden, wat een groot verlies betekende
voor Nikon. Hij was de grote man achter de
scholierentoernooien en is onvervangbaar.
We werken flu hard aan de eigen kweek,
want wat zou en nog mooier zijn, dan een
echte Valkenswaardse jongen in bet eerste
team van Nikon? We zijn ook bezig met
scouting bij andere regionale verenigingen”.

Scouting
Met de komst van Han Gootzen kreeg Ni
kon een tweede sterke man naast Bob Pot
ton, maar het duurde toch wel enige tijd,
voordat zij goed op elkaar ingespeeld waren.
Vooraj op bet mentale viak schortte het wel
eens. Dit seizoen zijn Potton en Gootzen
duidelijk superieur aan hun kollega’s en dat
is vooral een mentale kwestie. De herfsttitel
is daarvan een regelrecht gevolg.
,,Het is onbegrijpelijk, dat er Iandelijk zo
weinig waarde wordt gehecht ann de herfst
titel”, klaagt Bergman. ,,Het is nu zelfs mo
gelijk, dat we in bet tweede gedeelte van de
kompetitie zouden degnaderen. Dan moeten
we tegen de voorjaarskampioen spelen om
het algehele kanipioenschap en zou het mo
gelijk kunnen zijn, dat de kampioen degra
deert. Dat is toch belachelijk. 1k weet wel,
dat bet maar theonie is, maar door een bles
sure is bet snel realiteit. 1k hoop, dat de bond
dit ook eens inziet. Nu hebben ze ons nog
niet eens gefeliciteerd met de herfsttitel”.
Hoe staat het met de groei van Nikon in de
breedte?

Toekomst
De nabije toekomst ziet er voor Nikon fib
nissant uit. Met een eigen hal, die iedere dag
beschikbaar is voor de trainingen, heeft Ni
kon al een voorsprong op vele konkurren
ten.
,,Door deze hal hebben we meer inkomsten,
terwijl de kosten lager zijn. Het is voor onze
vereniging ideaal. Zeker ook voor de op
yang van de jeugd”, vindt Bergman.
Wil Nikon nu de Europese top bereiken?
,,Daarin zullen we reeel moeten zijn. De
Europese top is nog voor geen enkele Neder
landse club weggelegd. Han Gootzen speelt
internationaal wel sterk en als Bob een goede
dag heeft kan hij iedereen kloppen, maar
dat is onvoldoende. We mikken voorlopig
alleen maar op de algemene Nederlandse ti
tel. Dat zal moeilijk genoeg zijn”, besluit
Frits Bergman.

Het team van Nikon dat vorige maand herfs-kampioen van Nederland werd.
WEDERT MAGAZINE
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Tafeltennis
(Van onze sportredactie)
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VALKENSWAARD — Door de
golf van publiciteft rond de groot
se plannen van PSV/Cathrlen,
vanaf 1 januari luisterend naar de
naam L + T Software, zou men
bijna vergeten dat het sterkste ta
feltennlsteam van Nederland ten
minste tot mldden-maart in Val
kenswaard zetelt.. Bob Potton, Han
Gootzen, Frank Boute en Eric
Wlnnubst legden op 19 november
In Hazerswoude beslag op de
hersfsttitel en In de komende 2½
maand zal nog moeten blljken of
de concurrentie rich In de voorbLje
,,toernoolperlode” voldoende heeft
kunnen versterken om het toch
niet geringe Valkenswaardse bas
tion omver te werpen.
De Valkenswaardse ploeg (zon
der Winnubst, die is teruggezet
naar het reserveteam) begint za
terdag aan de tweede, volledige
competitie van het seizoen ‘83-’84
en met het streven ook hieruit als
overwinnaar tevoorschijn te ko

‘I

Begin tweede competitie

Nikon streeft
naar voorkomen
extra wedstrijd
men. Mocht de ploeg van trainer/
coach Bert Schoofs erm slagen
zich ook met de lente-/zomertjtel
te tooien, dan wordt een extra
wedstrijd om de algemene Neder
landse titel overbodig. Elke andere
winnaar van de nieuwe competitie
maakt een beslissingsduel noodza
kelijk. Vorig jaar moest die eraan
te pas komen omdat Scylla de
herfsttitel pakte en Dc Veluwe de
tweede competitie met ruim ver
schil won. Dc Apeldoornse broers
Van Spanje, toen nog broederlijk

Tafeltennis

bijeen, toonden zich in die extra
wedstrijd veruit de sterksten.
Dc belangrijkste mutatie in het
stile seizoen vond waarschijnlijk
weer plaats bij Dc Veluwe. Trai
ner/coach/speler Jan Vlieg wierp
het laatste onderdeel van die drie
eenheid af omdat de 18-jarige
Roemeen Paul Haldan na het EC
duel van zijn club Universitatea
Crayova in Apeldoorn achterbleef.
Nikon-coach Bert Schoofs: De
Veluwe wordt denk ik onze enige
concurrent omdat de rest ongewij

zigd blijft. Of die Haldan inder
daad zo goed is zal nog moeten
blijken.”
Zaterdag hoeft het Valkens
waardse gezelschap niet te vrezen
voor ondermijnende activiteiten.
Tegenstander is Middelburg Zuid
dat de afgelopen competitie kam
pioen werd van de eerste divisie.
De Middelburgse formatie bestaat
uit twee rasechte Zeeuwen. De 20jarige, op Nederlandse bodem
langzaam doorbrekende Jan Henk
Bomhof (tiende en laatste tijdens
het Wintercircuit) en de 25-jarige
Koen de Vries debuteren in de
hoogste Nederlandse kiasse.
Hun teamgenoot Fred de Zeeuw
(24) kwam al eerder een kijkje ne—
men als speler van Avanti. Of de
Leidse verpleger er zaterdag vanaf
17.00 uur in Middelburg bij zal zijn
valt echter te betwijfelen. Tijdens
de wedstrijd tegen Tempo Team 2
liep de licht ontvlambare Van de
Zeeuw con officiële waarschuwing
op die hem waarschijnhijk op con
schorsing van één wedstrijd komt
te staan.
Dc competitiestart geldt zater
dag alleen de beide eredivisies. De
rest (L + T in de tweede divsie en

Maandag 16 januari 1984

Overmacht
van Nikon
(Van onze sportredactie)

MIDDELBURG
Nikon/Val
kenswaard heeft rich niet overma
tig hoeven In te spannen om de
eerste wedstrljd van de tweede
competitieronde In de eredivisle
tafeltennis wlnnend af te slulten.
In Mlddelburg wonnen de mannen
van coach Bert Schools met 6-1
van Mlddelburg Zuld, de debutant
in de hoogste Masse die volgend
jaar waarschijniijk weer een kiss
se lager zal spelen.
Zelfs het verlies van Frank Bou
to, voorlopig de vaste derde man
in het Valkenswaardse team, te
gen Koen de Vries kwam met als
con verrassing. Dc 15-jarige P11burger kwam tijdens zijn inval
beurten in de slotwedstrijden van
de vorige competitie als con toe
komstbelofte naar voren, maar
van hem mocht nog met verwacht
worden dat hij spelers als Bomhof
en De Vries de baas zou blijven.
Dat hij Jan Henk Bomhof (tien
de tijdens het Wintercircuit) za
terdag in de tweede partij op de
knieen dwong (25-23, 21-9) overwon was knap. Dat het tegen allrounder Dc Vries, in vroeger jaren
con concurrent voor de gevestigde
orde, nu con goode subtopper, con
drie-games-nederlaag werd, werd
in het valkenswaardse kamp als
con meevaller beschouwd: 16-21,
21-17, 17-21.

Oefenpartijtje
Vopr Bob Potton en Han Goot
zen, de beide ,,grootmeesters” die
con contract van de Eindhovense
club L + T in overweging hebben,
betekende de hernieuwde kennis
making met de competitie niet
mcor dan con oefenpartijtje. Dat
er bijna evenveel games ,,onder
de-tien” als ,,boven-de-tien” ge
wonnen werden (de 10 is bijna
heiig voor tafeltennissers) spreekt
verder boekdelen.

BERT SCHOOFS

..één Concurrent...

De ultslagen: De Zeeuw-Gootzen 21-12,
21-12; Bomhof-Boute 23-25, 9-21; De Vries
Potton 9-21 12-21; Bomhot-Gootzen 7-21,
19-21; De Zeeuw-Potton 9-21, 17-21; De
Vries-Boute 21-16. 17-21, 21-17; De Vries/
Bomhof-Potton/Gootzen 7-21, 19-21.

Nikon 2 in de derde divisie heren,
L + T-dames tweede divisie) be
ginnen volgende week.

VALKENSWAARD
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Woensdag 18 januari 1984

Vanavond in derde ronde Europa Cup

Nikon niet bang,
rnaar we! bezor
Den Haag. Frits Bergman (mana

(Van onze sportredactie)

ger van Nikon! Valkenswaard red)
coachte me teen en ik won moei
zaam met 3-1 (de wedstrijden
werden teen allemaal in best-offive gespeeld red.) Maar als ik een
andere coach zou hebben gehad,
zou ik natuurlijk met 3-0 hebben
gewonnen”, aldus Potton, altijd in
veer een grap, met een knipoog
naar zijn manager.

VALKENSWAARD Van
avond om half acht bmdt Ni
kon/Valkenswaard de strijd
aan met het Weense ABC
Komperdell met als doel het
bereiken van de vierde ronde
(de kwart finale) van de
strijd om de Jaarbeursste-.
denbeker, ook wel aangeduid
als Messecup en Europa Cup
IT/HI.
—

Ervaring
ABC Komperdell, een van de
grootste verenigingen van Oosten
rijk en ook de club die het langst
in de hoogste Oostenrijkse compe
titieklasse speelt, komt verder uit

Na eenvoudige overwinningen
op twee Duitse ploegen (Pirmasens
en Hohenhorst), lijkt het er —op
papier althans— op dat de Val
kenswaardse herfstkampioen voor
het eerst in deze Europese team
competitie de mouwen op moet
Valkenswaardse
De
stroperi.
thuisploeg brengt in Han Gootzen
en Bob Potton weiiswaar twee
goed draaiende internationals ach
ter de tafel, de vier Oostenrijkers
die gistermorgen per trein in
Eindhoven aankwamen, kunnen
alien op internationale ervarmg
bogen.

Niet optimaal
Bob Potton, de Valkenswaardse
Brit die nog steeds hinder onder
vindt van prostaat- en darmklach
ten en voor controle en eventuele
behandelmg volgende week naar
Engeland terugkeert (Potton corn
bineert het bezoek aan het Londe
se St. Andrew-ziekenhuis met de
deelname van het Nederlands
team aan de open Engelse kam
pioenschappen), spreekt zijn be
zorgdheid uit over een goede af
loop: Onze voorbereiding is met
optimaal geweest. Zaterdag maak
ten we een lange riis naar Middel

Dc Tsjech Stefan Kollarovitch is
de meest ervaren speler in het
team van ABC Kernperdell
Wien.

burg veer weimg tafeltennis en we

hebben het deze week ook moeten
doen zonder bondstrainmg omdat
bondscoach Milan Stencel zich
ziek meidde met bronchitis. 1k heb
alleen met Han kunnen trainen en
eigenlijk is dat niet voidoende.”

De 27-jarige Franz Klaus is in

het

Valkenswaardse

kamp

de

meest gevreesde speler bij de Oos
tenrijkers. Potton: ,,Ik heb in 1980
tegen hem gespeeld op de open
Nederlandse kampioenschappen in

met de 21-jarige Harald Schicht,
de 22-jarige Wolfgang Schober en
Doktor Stef an Kolarovitch, de 38jarige nestor die in lang vervlogen
tijden uitkwam veer het Tsjechi
sche nationale team. ,,Ik ben niet
bang veer hem, maar bevreesd”,
aldus Potton die inmiddels heeft
besloten in Nederland te blijven
maar nog in dubio is over het ver
lengen van zijn contract bij Nikon
of een overstep naar L + T Eind
hoven. De Londenaar heeft een
advocaat in de arm genomen om
de veer- en nadelen van een even
tuele transfer tegen elkaar af te
wegen.
Over de tegenstander van van
avond vervolgt hij: ,,Tegen tech
nisch knappe spelers zoais Franz
Klaus kunnen we ons best verwe
ren, maar hoe zwaar de ervaring
van Kollarovitch weegt is niet te
meten. Bovendien hebben wij een
15-jarig jochie (Frank Boute red.)
die goed speelt maar natuurlij)
geen ervaring heeft. Het zou be

wel eens spannend kunnen w’
den, ik onderschat die Ooste
kers in ieder geval niet.”

—

I%.

I —1— ——+. C•

Donderdag 19 januari 1984

Dankzij 5-3 zege op Komperdell in kwartfinale EuropaCup

“Nikon door oo van naald
(Door Hans Wagenaars)
-.

L.

VALKENSWAARD
Nikon!
Valkenswaard heeft zich gister
avond slechts moeizaam en vooral
dankzlj het overtuigende optreden
van Han Gootzen geplaatst voor
de kwartfinale van de strljd om de
Jaarbeursstedenbeker. Het Oos
tenrijkse ABC Komperdell Wien
was een gelljkwaardlger opponent
dan de beschouwingen vooraf en
de 5-3 uitslag mogeliJk doen ver
moeden.
Nog maar éên keer sinds Nikon
zich op het Europese tafeltennisto
neel laat bewonderen, meende de
ploeg dat voorzichtigheid vooraf
gewenst was en tot een optirnaal
presteren aariieidmg zou geven.
Vorig jaar, in de verloren halve fi
nale tegen Vasutas Boedapest, was
dat nodig. Voor ABC Komperdell,
gisteren, was men ook gewaar
schuwd. Omdat Han Gootzen on
geslagen bleef en Bob Potton tot
twee
overwinningen
kwam
schaarde Nikon zich bij de laatste
acht. De plaatsing hing echter aan
een zijden draadje.
—

Internationaal
Roermondse Han Gootzen toren
de gisteravond zelfs boven kop
man Bob Potton uit. De Brit, ner
veus en ongeconcentreerd spelend,
zette wel Harald Schicht en Franz
Klaus aan de kant, maar werd

Van onze tafeltennismedewerker
VALKENSWAARD
De tafelten
nisplôeg van Valkenswaard heeft zich
gekwaliflceerd veer de kwartfinales
van het tweede Europese bekertoer
nooi. Dc Brabanders wonnen met 5-3
van ABC Komperdell uit Wenen. Han
Gootzen was de meest gevierde speler
met een schitterende overwinning op
de Tjechoslowaak Stefan Kollarovich.
Dat gebeurde in de derde partij op de
stand 1-1. Frank Boute had het eerder
laten afweten tegen Franz Klaus (16-21,
21-23) en Bob Potton had daarna tegen
Harald Schicht de balans in evenwicht
gebracht (21-12, 21-12). Theoretisch
leek Gootzen vervolgens weinig kans te
hebben tegen Kollarovich. Dc 38-jarige
Tsjechoslowaak mag dan al jaren uit het
nationale team van zijn land verdwenen
zijn, in de Oostenrijkse competitie en in
het Europa Cup-toernooi staat hij nog
altijd zijn mannetje. Dat bewees hij on
langs nog tegen het Duitse Lubeck toen
hij een gave hat trick scoorde. Een van
zijn slachtoffers was teen zijn bekende
landgenoot Jaroslav Kunz.
Gootzen had het in het begin bijzon
der moeilijk tegen de sobere, maar oh zo
geplaatste aanvallen van Kollarovich:
14-21. Gootzen acteerde in de volgende
fase echter veel agressiever en trok
daardoor de partij nog heel knap met
24-22 en 21-16 naar zich toe. Inde twee
de game overleefde liij twee match
points.
Potton bracht ten koste van Klaus de
stand op 3-1, maar nog vóOr de pauze
kwam Komperdell via Boute terug tot 32. Han Gootzen zorgde tegen Schicht
—
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Super tevreden
De zege op de 38-jarige Tsjech
werd door Gootzen met gebalde
vuist begroet. Een teken van zeif
vertrouwen. Tegen Schicht, de 21-

Gootzen speelt ABC
van Europese tafel

I

I
I

fors op zijn nuinmer gezet door de
Tsjechische pedagoog Stefan Kola
rovitch, in 1977 nog goed voor een
plaats op het Top 12-toernooi, in
1972 nog in de Europese finale
voor landenteams. Internationaal
vloekend nam Potton het verlies
en een waarschuwing aan. ,,Ik heb
gewoon slecht gespeeld”, meende
de clowneske Engeisman na afloop
terecht.
Dat Nikon! Valkenswaard de
achterzijde van de oognaald haal
de, dankte het team zoals gezegd
voor meer dan de heift aan Han
Gootzen. Tegen de onbewogen,
zeus griezelig robotachtig ogende
Kolarovitch, overleefde de non-ac
tieve international twee matchpoints (op 21-20 en 22-21 in de
tweede game) om de derde te win
nen en daarmee de daad bij het
woord te voegen. ,,Ik zal die ouwe
eens even pakken”, had Gootzen
tij dens de warming-up aangekon
digd, maar dat viel in de praktijk
vies tegen. ,,Als je gaat forceren
maak je geen punt moor. Dit punt
is belangrijk en heeft me veel
kop- en voetenwerk gekost. Hij
heeft een balgevoel waar je ge
woon met goed van wordt.”

j

HAN GOOTZEN

..super tevreden...
jarige benjamin aan Oostenrijkse
z.ijde, en Klaus maakte de Lim
burger zijn intenties duidelijk.
Schicht, de verrassend sterke der
de man, kwam tot 21-10, 22-20.
Franz Klaus, die na een beenbreuk
sinds een half jaar werkt aan een
come-back in het Oostenrijkse na
tionale team, maakte op nog on
dubbelzinniger wijze met de

Vi]Ikskra.It

kracht van Gootzen. ,,Het loopt al
veertien maanden als een trein”,
constateerde hij na afloop opgeto
gen. ,,Ik hen supertevreden en
juist daarom is het nu zo jammer
dat ik de bondstraining met kan
volgen. Maar na mijn studie, begin
april, kom ik terug in het Neder
lands team. Stencel (bondscoach
red.) heeft al gezegd dat ik daar
ook in thins hoor, maar voor hem
is deelnemen aan de centrale trai
ning het emge criterium.”
De inbreng van Nikon’s snel le
rende jongeling Frank Boute bleef
beperkt tot twee verliespartrijen
waarin de Tilburger alles uit de
kast haalde, maar in de finale van
de wedstrijden onderuit ging. Te
gen Klaus zat er zelfs winst in,
maar na een 16-15 voorsprong ging
de eerste game met 2 1-16 verloren.
In de tweede game was een 7-0
voorsprong zelfs goon voldoende
basis voor succes: 21-23. Boute:
,,Dat was jammer, maar ik heb ge
daan wat ik kon. Good spelen is
het belangrijkste, de rest komt
wel. Deze keer was het allemaal al
een stuk beter dan de vorige twee
EC-duels.” In Valkenswaard ver
wacht men de volgende ronde me
dio februari.
De ultslagen: Boute-Klaus 16-21, 21-23;
Potton-Schicht 21-12, 16-21, 21-12; Gootzen
Kolarovitch 14-21, 24-22, 21-16; Potton-Klaus
21-10, 21-17; Boute-Kolarovitch 14-21, 10-21;
Gootzen-Schicht 21-10, 22-20; Potton-Kolaro
vitch 18-21, 12-21; Gootzen-Klaus 21-14, 218.

van DONDERDAG 19 JANUARI 1984

(21-10, 24-22) voor 4-2, waarna de 200
toeschouwers erop hoopten dat Potton
de stunt die Gootzen tegen Kollarovich
had uitgehaald, zou herhalen. Dat ge
beurde niet, omdat de emotionele En
geisman zich volkomen verkeek op de
leep geplaatste balletjes van de Tsjecho
slowaak: 1821, 12-21 (4-3).
Het was opnieuw Gootzen, die voor
opluchting zorgde. In de achtste partij
won hij heel degelijk van Franz Klaus
met 21-14, 21-8, waardoor hij niet al
leen zijn hat trick completeerde, maar
tevens de eindstand op 5-3 bracht.

Zaalhockeytoernooi
zonder Duits team
DEN HAAG (ANP)
West-Duits
land is op vrijdag en in het weekeinde
de grote afwezige bjj het tiende interna’
tionale zaalhockeytoernooi van de
Haagse vereniging 11DM. Dc Europese
kampioen, die over drie weken zijn ti
tel in Edinburgh verdedigt, vroeg een
financiele vergoeding voor deelneming.
Het organisatiecomite wilde daar niet
op ingaan.
Afgezien van de Westduitsers zijn de
sterkste Europese landen in Den Haag
vertegenwoordigd, zowel bij de mannen
als bij de vrouwen. De wedstrijden wor
den gespeeld in de sporthal Overbosch.
—

Deelnemende ploegen: mannen: Nederland,

Belgie, Schotland, Wales, Engeland, Italie,

Frankrijk, Polen, Zwitserland en HDM; vrou
wen: Nederland, Belgie, Hamburg, West-Berlijn,
Noordrijn-Westfalen, Engeland, jong Oranje en
HDM.
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Nikon haalt
kwartfinale
Nikon/
VALKENSWAARD
Valkenswaard heeft zich gister
avond sleehts moeizaam en vooral
dankzij het overtuigende optreden
van Han Gootzen geplaatst veer
de kwartfinale van de strijd om de
Jaarbeursstedenbeker. Het Oos
tenrijkse ABC Komperdell Wien
was een gelijkwaardiger opponent
dan do beschouwingen vooraf en
de 5-3 uitslag mogelijk doen ver
moeden.
—
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Han Gootzen blinkt ult
in succesrijke
tafeltenniswedstrij d

Vrijdag 20 januari 1984

I

Door TED VAN DER MEER

VALKENSWAARD 19 jan.
Van 1 april af is Han
Gootzen weer beschjkbaar voor de Nederlandse tafelten.
nisploeg. Gisteravond heeft de bijna 25-jarige toptafelten
nisser nadrukkelijk zijn kandidatuur gesteld voor de
Euro
pese titelstrijd in Moskou. Tegen ABC Komperdell
uitr
Wenen vervulde Gootzen een hoofdrol, waardoor zijn
club Nikon/Valkenswrd zich via een overwinning van
5
3 plaatste voor de kwart finales van het tweede
Europese.
bekertoernooj.
—

-

Gootzen was bij viagen zeer
sterk. Vooral in zijn eerste partij
bewees hij ook over cen sterk ver
beterde wedstrjjdmentalitejt te
beschikken. Zijn tegenstander
was Stefan Kollarovjch, een 38-jarige Tsjechoslowaaj, die in het
begin van de jaren ‘70 een Euro
pese topspeler was. Nadat Kolla.
rovich van de autoriteiten van zijn
land toestemming had gekregen
zijn carriêre in het buitenland af
te bouwen, vertrok hij naas We
nen. Daar vestigde hij zich als pe
dagoog en tevens werd hij kop
man van ABC Komperdell, dat
vooral dankzij hem enkele malen
kampioen van Oostenrijk werd.
Dit seizoeri blijkt, dat Kollaro
vich nog altijd een uitstekende ta
feltennisser is, ondanks zijn
voor topsport
vergevorderde
leeftijd. tot gisteravond bleef hij
in het Europa-Cuptoernj zelfs
ongeslagen. Hij kiopte onder
meer zijn landgenoot Kunz, die
een paar jaar geleden flog in de
top-12 uitkwam.
Maar plotseling kwam er aan
zijn zegereeks een einde. Volgens
eigen zeggen struikelde hij onno
dig over Han Gootzcn. In een
boeiende partij nam Gootzen
langzaam het initiatief en hoewel
Kollarovich nog twee keer op
matchpoint kwam, greep Gootzen
toch dik verdiend de overwinning
met 14-21, 24-22, 21-16. Dit
winstpunt gaf Gootzen vleugels,
want hij won ook zijn twee andere
partijen.
Achteraf gezien was de winst
tegen Kollarovjch van groot belang voor Nikon. Want de derde
speler van de Brabanders, de
—

—
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-jarige Frank Boute, was niet i
staat een enkel punt te scorçn er
kopman Bob Potton was volko.
men kansloos tegen Kollarovkh..
Het is dit seizoen stil geweest
rondom Han Gootzen. Dc Lim
burger studeert binnenkort af in
Amsterdam en daarom gaf hij er
de voorkeur van het Nederland
team en de nmationale se1ectie
voorlopig links te laten liggen,
Nadat hij zijn scriptie heeft vok
tooid, zal hij van I april af weerj
beschjkbaar zijn voor de Neder
landse ploeg. Dat is vlak v6r
Europese
kampioenschappen
Hoewel het beleid van bondscoach Milan Stencel vaak terecbt
het mikpunt is van hevige kritielg
is het nauwelijks voorstelbaar daL
de Joegoslaaf Gootzen zou passe-,
ren voor “Moskou”. De speler
van Nikon behoort immers duide
lijk tot de top-vier van Neder1and
Een angstige vraag, die
Branbantse club
die onlangs
nog het nationale “herfstkámpioenschap” behaalde
bezig-.
houdt is of Gootzen en Potton
volgend seizoen nog wel in VãI
kenswaard zullen tafeltennissen.
Beide spelers hebben een aanbic-.
ding gekregen van L+T/Eindho-,
yen, dat plannen heeft binnen en,
kele jaren in de top van de eredi
visie te tafeltennjssen.
Volgens manager Frits Berman.
van Nikon loop het alleniaal zo”n
vaart niet. Maar vooral Gootzn
lijkt wel oren te hebben naar ecn
4
overgang naar Eindhoven. Naat.
het spelen van semi-profession1,
tafeltennis kan hij dan immers
een baan krijgen in de computerbranche.

maandag 16 januari 1984
Nikon veegde naar ver
wachting de vloer san met
debutant MZ, 6-1. Het Hooge
Huys en Scylla zijn in de
huidige opstelling goedwil
lende middenmoters en de
strijd in Alkmaar was daar
dan ook naar:
Alleen
Scylla-speter Anne Vlieg ont
steeg drie keer de middelm.
maat.

—

—
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Nikon dubbelt
tegen vergane
Oranj e-glorie
(Van onze sportredactje)
VALKENSWAARD

René van
Djjk, competitieleider voor de Ian
deli.jke kiassen van de Nederland
se Tafeltennis Bond (NrrB), heeft
het Nlkon/Valkenswaarcj en con
éurrent Dc Veluwe niet moellijk
gemaakt. Beide titelkandidaten
hebben In hun wedstrlJdvolgorde
een stljgende mocifljkheidsgraad
en dat betekent, dat het Valkens
waardse trio Potton Gootzen en
Boute na de walk-over van vorige
week het komencie dubbele week
einde wellswaar op meer tegen
stand stulten, maar daar toch zon
der kleerscheuren ult tevoorschjjn
meet komen.
—

De Valkenswaardse kwartfma
list in het Europa Cup Il/Ill-toer
nooi krijgt zaterdag en zondag te
maken met wat de vergane Neder
landse eer en glorie genoemd zou
kunnen worden. In Alkmaar treft
het team van coach Bert Schoofs
zaterdag de goede middenmoter ‘t
Hooge Huys, zondagmiddag om
13.00 uur is het hoofdstedelijke
Tempo Team te gast aan de Hu
takker in Valkenswaard.
Ben dubbel weekeinde tegen
ploegen ‘van nagenoeg hetzelfde
mveau, al verrasten de Amster
dammers vorige week aangenaam
door De Velu’ het vuur zeer na
aan de schenen te leggen en was
het gelijke spel van ‘t Hooge Huys
tegen Scylla meer dan verwacht
werd. Ossenaar Eric Noor, ook een
van de gewilde spelers bij de
,,nieuwe” Eindhovense club L + T,
bestond het zelfs de broers Van
Spanje te overwinnen. De Roe
meen Paul Haldan bleef aan Apel
doornse zijde ongeslagen.

L+T
In de tweede divisie heren be
gint L + T Eindhoven aan de klus
die minimaal moot leiden tot
klas
sebehoud. Degradaj naar de
klasse waar Thieu van Vroenho
yen, Jan van de Nieuwen1jzen
en
benjamin Theo Boon kampioen
van werden. zou de kans
op een
transfer van de Nikon-spelers Han
Gootzen en Bob Potton ernstig
kuzmen verklejnen In Zwolle, te
gen Seine Meubelen. kan
Van
Vroerij-ioven c.s. meteen zien hoe
de zaken ervoor staaa

—
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Bob Potton in actie.
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Nikon viol van start in
tweede competitieheift
Het vaandelteam van Nikon is bij
zonder sterk van start gegaan in het
verre Zeeland. Er werd aangetreden
tegen de pas gepromoveerde ploeg
van Middelburg-Zuid.
De eerste partij ging tussen Freddie
de Zeeuw en Han Gootzen. Het was
meteen duidelijk te zien dat er een
enorm klasseverschil bestaat tussen
de eredivisie en de eerste divisie,

I
I

TOEGANGSBEWIJS
TAFELTENNIS
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DATUM:

want met tweemaal 21-12 werd. net
0-1 voor Nikon.
Debutant in de eredivisieploeg van
Nikon Frank Boute, 15 jaar oud,
speelde na een aarzelend begin de
concurrentie zoek, 25-23, 21-9 tegen
Erik Jan Boomhof, 0-2.
Bob Potton had daarna geen moelte
met de wisselende effecten van het
rubber van Koen de Vries en won
met 21-9 en 21-12. Gootzen troefde
daarna Bomhof met 21-7 en 21-19 af
en het was 0-4 voor Nikon.
Potton had daarna ook geen moeite
met Fred de Zeeuw en Nikon ging
pauzeren met een 5-0 voorsprong.
Na de pauze verloor Frank Boute
door gebrek aan routine onnodig
van Koen de vries met 21-17 in de
derde game dus 1-5. Het dubbeispel
van Gootzen en Potton kende geen
problemen en zo was het na een klei
ne 2 uur spelen 6-1 voor het Valkens
waardse Nikon, dat een zware week
tegemoet gaat ni. woensdag 18 ja
nuari de Europacupwedstrij d tegen
het sterke Oostenrijkse Komperdell
Wien en daarna wordt er voor de
competitie een dubbeiprogramma
afgewerkt.
A.s. zaterdag moet Nikon uit naar
Hooge Huys in Alkmaar en zondag
kunt u het vaandelteam van Nikon
in de Hutakker zien spelen tegen het
Amsterdamse Tempo Team. Aan
yang van deze wedstrijd 13.00 uur te

Valkenswaard. Wie eens met de ta
feltennissport in aanraking wil ko
men, kan gerust binnen wippen in
de Hutakker. Zowel voor recrean
ten, beginners en gevorderden is er
nog ruimte om zich te bekwamen.
Voor inlichtingen kan men bellen
42074 van de Nikonhal Hutakker 2
te Valkenswaard.

Nikon loot
Westduitse
kampioen
VALKENSWAARD

-

Dinsdag 24 januari 1984

Het Is niet

waarschijnhijk, dat bet optreden

van Nikon!Valkenswaard in de
Europese competitie voor clubteams een langer leven besehoren
zal zijn dan de kwartflnale. De
ploeg die woensdag met moelte het
Oostenrijkse ABC Komperdell op..
zi] zette, krijgt daarin de Duftse
koploper ATSV Saarbrücken als
tegenstander. Een Europese topper
van een nog zwaarder kaliber dan
Vasutas Boedapest, dat Nikon vo
rig seizoen de weg naar de finale
versperde.
Saarbrücken deelt momenteel de
koppositie in de Duitse competitie
met PSV Düsseldorf (Desmond
Douglas) en Reutlingen. SaarbrUc
ken beschikt over drie internatio
nals. De bekendste is de 31-jarige
Zwedse dwerg Stellan Bengtsson,
wereldkampioefl 1971, Europees
kampioefl in 1972 en vanaf 1971
onafgebroken deelnemer aan het
Top Twaalftoernooi. Bengtsson,
geen onbekende in Valkenswaard,
staat 26ste op de wereldranglijst.

Daarop is ook zijn teamgenoot
Georg Böhm te vinden. Böhm is
Roemeen van oorsprong, maar
verblijft al zo lang in Duitsiand
dat hij de Bondsrepubliek verte
genwoordigde tijdens het jongste
WK in Tokio. Hij neemt de 37ste
plaats op de mondiale lijst in. Der
de man, Peter Engel, komt er niet
op voor, maar is toch nog sterk ge
noeg voor een plaats in de Duitse
ploeg die momenteel vecht voor
behoud van haar plaats in de Su
perliga.
In het Valkenswaarclse kamp
zegt men terdege dat het lot hen
niet gunstig gezind is geweest.
Zelfs bij manager Frits Bergman
sprak de realiteit: ,,Een super
team”, meende hij. ,,Om kans te
maken zouden we een trainings
kamp van een maand in China
moeten beleggen.” De wedstrijd
moet voor of op 22 februari ge
speeld zijn. Nikon heeft het voor
deel van de thuiswedstrijd.
Het damesteam van Avanti trof
het ook niet. Vriesekoop c.s. wordt
op genoemde datum verwacht bij
het sterke Spartakus in Boedapest.

Maandag 6 februari 1984

Maandag 23 januari 1984
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Tafeltennis

Lange zit

bij Nikon

Gelijk in Alkmaar, winst op Tempo Team

Dure missta
I Tafeltennis

—
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Han Gootzen was aan Valkens
waardse zijde weer de grote man.
Hij bleef ongeslagen. De Brit Bob
Potton moest aan con sterk spe
lende Patrick Swier winst toe
staan. Frank Boute had winstkan

(Door Hans Wagenaars)

ALKMAAR/VALKENS
De tweede heift
WAARD
van de tafeltenniscompetitie
in de. eredivisie heren ont
wikkelt zich wat betreft het
te kioppen team —Nikon!
Valkenswaard— exact het
zelfde als de eerste. Van het
afgelopen weekeinde werd
het Valkenswaardse trio
Potton, Gootzen en Boute
drie punten beter. In Alk—
maar lieten de mannen van
coach Bert Schoofs een punt

winst in het dubbelspel werd ge
boekt na een verwoed gevecht in
de derde game: 30—28.

:. I

Maar in de ,,herfstcompetitie”
bleek een misstap niet direct ten
koste te gaan van het kampioen
schap. De concurrentie (lees: De
Veluwe) bleek met het vertrek
van Henk van Spanje naar Enge
land meer dan een aderlating te
hebben ondergaan. Nu het Apel
doornse gezelschap versterking
kreeg in de persoon van de 18—jarige Roemeen Paul Haldan, die
het zwakke optreden van de
broers Ron en Jaap van Spanje
vorige week al compenseerde
met een gave hattrick, lijkt Ni
kon zich flu echt zorgen te kun
nen maken over de afloop van
dit bewogen seizoen.

Kansen geslonken
.:-----.

,1

Bob Potton, met vijf wrnstpar
tijen uit zes wedstrijden (zater
dag was een irritante René Hijne
zijn meerdere) dit weekeinde de
sterkste aan Nikon-zijde: ,,Het
wordt flu echt moeiijk voor ons.
De Veluwe heeft drie sterke spe
lers, wij twee. Van Frank Boute
mogen we niet teveel verwach
ten. Misschien hebben we onze
kampioenskansen dit weekend
wel verspeeld. Het is in ieder ge
val zeker dat ze er fliet groter op

:1

Pouon vraagt
bedenktijd
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(Van onze sportredactie)

liggen (5-5), op eigen tafel
hadden ze geen kind aan
Tempo Team (6-2).

i
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sen tegen Swier en Anne Vlieg,
maar streek de viag beide keren in
de derde game. De belangrijke

—

Met èén punt minder dan ma
ximaal mogelijk is (5 uit 3) zit
Nikon/Valkenswaard in hetzelf
de schuitje als een volledige corn
petitie geleden. Het Brabantse
imago had toen ook al een deuk
opgelopen (5-5 tegen Scylla) en
de vrees over een nieuwe mis
lukte greep naar de macht nam
toen vormen aan die in de voor
beschouwingen nooit die grootte
hadden bereikt.

Het was
VALKENSWAARD
zaterdagmiddag in Valkenswaard,
bi.j de eredlvisle-tafeltennjswed
strljd tussen Nlkon/Valkenswaard
en het Leidse Scylla tradioneel een
lange zit. De herfstkampioenen
hadden vijf uur en een kwartler
nodig om de ploeg van coach Theo
Bakker op de knieën te krijgen: 6—
3.

Bob
VALKENSWAARD
Potton is dit weekemde (de
termijn die liii zlchzelf ge
steld had) met tot een besluit
kunnen komen over èen
eventuele overstap van NI
kon/Valkenswaard naar de
Elndhovense tweede divlsio
nist L + T. Dc Britse tafel
tennissers heeft bij zIjn hul
dige werkgever bedenktijd
gevraagd (en gekregen) tot 2
februari.
—

Bob Potton was dit weekeinde weer de sterlcste speier bij Nikon,’
Valkenswaard.
geworden zijn.” Manager Frits
Bergman gaf de voorkeur aan
het bekijken van de zonnige
kant: ,,De Veluwe heeft nog niet
tegen ‘t Hooge Hüys gespeeld en
won ook maar net van Tempo
Team (6-4 red) waar wij met 6-2
overheen walsen. Er is nog geen
reden om ons zorgen te maken.”
In het eigen home van ‘t Hooge
Huys in Alkmaar —bepaald geen
architectonisch wonder— had Ni
kon het vooral aan zijn mentali
teit te danken dat het niet op con
nederlaag uitdraaide. Han Goot
zen, dit weekeinde kampend met
con inzinking, kwam bij con 5-2
stand in het voordeel van de
Alkmaarders tegen Hijne uit bij
na verloren positie terug (5-3),
Potton moest alles uit de kast
halen tegen Van Slobbe (5-4) en
Frank, Boute zag zijn vorderin
gen op mentaal gebied bekroond
met winst op Hans van de Broek,
en redde con punt.

Noor
Gisteren in eigen zaal stelde
Tempo Team de herfstkampioen
voor heel wat minder problernen,
al kan in het geval van de in Oss
woonachtige Eric Noor gesproken
worden van con goed toekomst
perspectief voor de hoofdstedelij
ke ploeg. De jonge pupil van
veelvoudig Nederlands kampioen
Bert van der Helm bewees zijn
goede vorm (6 keer winst uit acht
partijen) al vroeg in de wedstrijd
door Han Gootzen op con niet
verwachte nederlaag (19-21, 2220, 19-21) te pinnen. Frank Boute

was goed begonnen met winst op
Ronald Beringen (21-19 in de
derde game) en Bob Potton was
iets te laat wakker geworden te
gen Rademakers (17-21, 21-10, 2110).
De enige dissonant kwam gis
teren verder op naam van Frank
Boute, die Noor weliswaar knap
partij gaf, maar met 19-21 en 1721 tech tekort kwam. Potton en
Gootzen waren echter vele malen

sterker dan hun tegenstanders.

De cijfers bewijzen dat: Potton
Beringen 21-10, 21-9 (3-1); Boute
Noor 19-21, 17-21 (3-2); Gootzen
Rademakers 21-16, 21-11 (4-2),
Gootzen/Potton-Noor/Radema
kers 25-23, 21-9 (5-2), Potton
Noor 21-10, 21-12 (6-2).

Potton heeft con accoun
tant (,,Een vriend die me
gcon geld kost”, aldus Potton) in de arm genomen om
de voor- en nadelen van con

transfer tegen elkaar af te
wegen. ,,Sportief gezien zou

ik het liefst bij Nikon blij-.
yen, maar met zonder toe
komst”, aldus de Engeisman
die deze week de Nederland

se kleuren verdedigt tijdens
de open Kampioensehannen
van zijn vaderland.

Nikon/Valkenswaard,

dat

gisteren na de wedstrijd te
gen Tempo Team con be
belegde,
stuursvergadering
hcoft aan Han Gootzen het

zelfde

ultimatum

gesteld.

,,Wij wilen onze zaken eind
januari, begin februari rond
hebben”, verklaarde mana
ger Frits Bergman. ,,Bij ons
blijft alles bij het oude als
Bob en Han besluiten te blij
yen. We passen voor con
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JeILskrajit van

Dc Veluwe strulkelt
Monsterpartij keert
bijna over Scylla
terug in tafeltennis

Van onze tafeltennlsmedewerker
AMSTERDAM Dc Veluwe is nog altijd de emge ploeg zonder puntverlies in
de eredivisie talfeltennis. Dc Iandskampiocn kiopte in het ,,dubbel-weekeinde”
achtereenvolgeflsMiddelbUrgZuid (6-0) en Sclla (6-2). Valkenswaard bleef door
con gelijk speu tegen HR Alkmaar en con 6-2 overwinnung op Ti’ Amsterdam in
Van onze tafeltennismedewerker
bet spoor van de lijstaanvoerder. Bi.j de vrouwen geven de ongeslagen teams van
AMSTERDAM Dc Veluwe gleed in de tafeltennis-competitie moeizaam langs
Torenstad en Avanti de toon aan.
RH Alkmaar. Ook U Amsterdam en Ti’ Valkenswaard, ondervonden problemen
Hocwel Dc Vcluwe ogcnschijnk op T Amsterdam bet Leidse team er al op
met Middelburg-Zuid en Scylla, die niettemin in de onderste regionen werden
rozen zit, ligt de situatie in de praktijk gewezen, dat er met ccii uncompleet
achtergelaten. Een paar jaar geleden wi.jzigde de NUB het competitiereglement
toch jets gecompliccerder. Natuurlijk, team op topniveau nauweliiks meer ge
door de wedstrijden in de hoogste twee klassen bij het bereiken van het zesde punt
werd
door
Meijer
Middelburghadworden.
Zuid
wonnen kan
tcgen debutant
Ic laten beeindigen. Ret publiek zou op die manier verlost raken van urenlange
den Paul Haldan en Ron en Jaap van de afwezigheid van Lingen noodge
duels. Dit weekeinde
Spanje geen centje pun (6-0). Maar zon dwongen opgesteld, maar hij fungeerde
dagmiddag tcgen Scyfla liep het Lcidse daardoor slechts als ,,ballenvanger” en
avontuur bijna op ccii debacle uit. In de ile rr-spelers maakten daar gretig ge
openingspartii Iced Haldan zijn eerste bruik van. Erik Noor leverde daannaast TT Valkenswaard en Scylla spanden de staande houden. Na drie games van twee
ncderlaag in deze competitie. Vooral in ccii uitstekende prestatie door alle Scyl
kroon met ruim vijf uur. Slechts eên punten verschil verloor de Brabander
de derde game tegen Swier bleck, dat de la-spelers te bedwungen, unclusief Anne
werd niet in drie games afge van Do Vries en later herstelde hij zich
Roemeen onder druk zwakkc momen Vlieg. Bermgen zorgde tegen Swier partij
werkt.
Bob Potton was met in beste enigzins met twee overwinningen.
ten hceft 21-12. Scylla kwam vervol voor het zesde punt.
doen. De Brit heeft net als zijn clubge
Rademaker, de Iaatste weken wat
gem op 2-0, omdat Vlieg beter was dan
Ook tegen Valkenswaard was Noor de
noot Gootzen nag geen beslissing geno minder op dreef, kon tegen
Vries in
Jaap van Spanje.
meest opvallende speler. Weliswaar doll men of liii bij Valkenswaard blijft of een de tweede game nog wel twecDewedstrijd
Potton,
geblesseerde
Bob
schouder
onderspit
tegen
aan
zijn
Dc
hij het
lucratief overstapje maakt naar PSV punten wegwerken. In de verlenging
Sjoerd Meyer vervung Hans Lingen maar hij bedwong wet Frank Boute en Cathrien. Potton verloor van de zich kwam hij na 14-18 op gelijke
hoogte,
(rugblessurc) en door afleen de hal in zelfs Han Gootzen. Daarbij bleef bet
weer herstellende Swier, die ook van de waarna de Weertenaar niet meer wist te
het spel te houden, bracht Iiij Ron van voor de jeugdige Amsterdammers (6-2).
vijftienjarige Brabander Boute won. De scoren. Beringen verloor voor het eerst
Spanje al in grate moeilijkheden. Nadat
sensatie viel te beleven bij benjamin moest eveneens Anne Vlieg in zijn prille carriëre van tienkampdeel
meeste
Dc
de nationale kampioen ccii handvol HR Alkmaar tegen Valkenswaard.
voor laten gaan. Gootzen, die in bet nemer Bomhof. Bij de stand
won
game-points had overleefd (25-27) Door hun uitstekende optreden in bet enkeispel ongeslagen bleef, won met Beringen van Dc Vries, ook al 2-2
doordat
kwam liii iets hater in zijn spel en scoor Europese bekertoernooi afgelopen Potton aan zijn zijde het dubbeispel met hij tijdens de partij van bat verwisselde,
de liii con ecrste tegenpunt. Dat hate woensdag waren de Brabanders in deze .30-28 in de derde game tegen het Leidse hetgcen reglementair niet is toegestaan.
kende oniniddellijk de ommekecr in wedstrd favoriet, maar aanvankeliik duo Vlieg en Swier.
Bij de vrouwen neemt Torenstad na
dcze slechte wedstrijd, want Dc Veluwe konden
Dc Veluwe is ook na het duel met HR de 6-2 winst op Vice Versa alleen dc
ze deze weelde met dragen. Alk
naar
2-6.
rechtstreeks
door
stoomde
maar kwam zeus op ccii 5-2 voorsprong. Alkmaar nog zonder puntenverlies. Na koppositie in. Kloppenburg en Jansma
Ret was voor Scylla de tweede ucder Nico van Slobbe had Gootzen na een 16- tionaal kampioen Ron van Spanje bleef bleven ongeslagen tegen de Brabanders
laag in successe. Zaterdagmiddag had 19 achterstand in de tweede game ge met veel pijn ongeslagen. Hij won in die met invaister Stadhouder versche
kiopt en Hijne had zich na con ruzietje drie games van zowel Hijne (26-24) als nen. Mede-titelgegadigde Avanti met
met de scheidsrechter over hat serveren van Van Slobbe (21-17). Oak het dubbel Ellen Bakker, die toch niet als sparringDonderdag 9 februari 1984
zo kwaad gemaakt, dat liii Bob Potton spel leverde veel spanning en weinig partner met Vriesekoop was mee ge
met 23-2 1 in de derde game van de tafel goed tafeltennis op. Do Apeldoorners gaan naar Bratislava, verloor van Ko
mepte. Maar in de slotfase krabbelde Ron van Spanje en Haldan women met ningslust (4-6).De Hazerwoudse ploeg
Valkenswaard toch weer op. Van Slobbe 22-20 in de derde game van het import had kennelijk weinig inspiratie geput
verloor van Potton, Thjne van Cootzen Alkmaarse duo. Van Slobbe behaalde uit de teruggave van twee wedstrijd
en Van den Broek incasseerde tegen de dezelfde positieve score via de nog im punten door competitieleider Van Dijk
15-jarige broekeman Frank Boute zijn mer nerveus spelende Haldan. Do Roe- in verband met het batjesincident van
(Van onze sportredactie)
derde nederlaag. Dat Alkmaar één dag mccii herstelde zich door in de negende het duel met ‘fl-Ainsterdam.
VALKENSWAARD
Bob Potmet 6-1 Middelburg-Zuid versloeg, partij met 21-19 in de verlenging te
Doze wedstrijd werd gisteren
ton staat voor een moeili.jke keuze. later
meer dan ccii klein pleistertie zegevieren via Hijne.Jaap van Spanje en gespeeld. Oak in dit duel bleef aisnog
was
met
Dc Britse tafeltennisser heeft niet
worn).
Hans van de Broek, die elk tweemaal in Bakker ongeslagen, maar dat wasEllen
op con grote
alleen een nieuw, driejarig, con
niet
actie kwamen, bleven beiden op nul voldoende am meer dan een gelijkspel
tract van Nikon en een aanbieding
staan.
te behalen. Koningslust, dat al tien jaar
van L+T Eindhoven op zak, be
rr Amsterdam werkte zich op naar in dezelfde samenstelling speelt, is de
langstelling is er ook van de ziNc
de middenmoot door Middelburg-Zuid verrassing van dit seizoen. De nummer
van ‘t Hooge Huys (Alkmaar), Or
te verslaan. Dat ging heel wat moeilijker twee uit de eerste divisie glipte via een
mesby (de club van Henk van
dan het Amsterdamse trio had ver achterdeurtje de hoogste klasse binnen
Spanje in Engeland) en ecu Duitse
wacht. Vooral van de taaie Zeeuwse ver en lijkt nu al met zes punten zeker van
club.
dediger Koen de Vries ondervonden de handhaving.
Een beslissing is op korte ter
hoofdstedelingen veel last. Internatio
Eredivisie mannen: De Veluwe 4-8; T1-VaImijn niet te verwachten. Potton
nal Erik Noor wilde voor de ogen van de
kenswaard 4-7; HH-Alkmaar 4-4; TT-Amster
heel t zich voorgenomen zijn keuze
voorzitter van de sportcommissie Wel dam
4-4; Scylla 4-1; Middelburg-Zuid 4-0.
pas na de huidige competitie we
sink wel laten zien dat hij in het natio
Eredivisie vrouwen: Torenstad 4-8; Konings.
reldkundig Ic maken. Ik word
nale team thuis hoort. Een goede com lust 4-6; TT-Amsterdam 4-5; Avant.j
4-5; Am
doodziek van alle geruchten. De
petitiestart,7 uit 9, kon hij niet geheel sterdam’78 4-0; Vice Versa 4-0.
con zegt dat ik al hij Eindhoven
getekend heb, de andere dat ik
mijn contract in Valkenswaard
heb verlengd. Allemaal mets van
waar. Vôôr 31 maart beslis ik niets
tenzij er con aanbod komt dat ik
gewoon niet kàn weigeren.”
Belangrijkste oorzaak van dit
meuwe uitstel is de lichamelijke
conditie van de Engeisman. Pottons prestaties hebben de laatste
maanden stork geleden onder
ziekteverschijnselen die in con
Londens ziekenhuis ettelijke malen zijn onderzocht. ,,Ik moet wel
naar Engeland, want ik loop het
risico opgenomen te macten war
den. In Nederland ben ik niet ver
zekerd. Ziekenhuis-opname zou
me con kapitaal kosten.”
Potton is momenteel onder be
handeling van de Belgische chiro
practor Nuyens in Antwerpen. Met
behuip van medicijnen van de be
kende natuurgenezer Dr. Vogel
hoopt de Belglsche arts Potton van
zijn kwaal af Ic helpen.
—
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Moeilijke keuze
voor Bob Potton
—
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Kansloos bij De Veluwe

Nikon verliest
de eerste slag
(Van onze sportredactie)

APELDOORN
Nikon/Valkenswaard kan zich opmaken,
voor een extra wedstrijd om het kampioenschap van Neder
land. De Valkenswaardse herfstkampioen verloor zaterdag de
eerste slag met concurrent De Veluwe met duidelijke cijfers
(6-2) en richtte de beschuldigende vinger in de richting van
Han Gootzen, die twee keer in actie kwam en twee keer ver
loor.
-

Tafeltennis

I

Tafeltennis, het zij nog maar
eens gezegd, is een sport waarbij

de vorm van de dag bepalend is
voor de prestaties. Zeker wanneer
de tegenstanders elkaar op papier
weinig ontlopen en spelers een re

putatie hebben opgebouwd van
meesters van de mtimidatie. Bij
Han Gootzen was de vorm zater
dag ver te zoeken, Ron van Spanje
en zijn aanhang in Apeldoorn Wa
ren dat wel. Vooral in zaken die
niets met tafeltennis te maken
hebben.

Zwarte dag
In Apeldoorn maakte Nikon al
meteen kennis met de zwarte dag
van Gootzen. Tegen de Roemeen
Paul Haldan bleek alras dat de
Limburger uit zijn doen was, ge
forceerd partij bood en dik onder
uit gehaald werd: 21-14, 21-11.
Frank Boute werd vervolgens to
tal-loss gespeeld door Ron van
Spanje (21-3, 21-15) en Bob Potton
trok de zaken emgszins recht door
Jaap van Spanje te kloppen: 21-18,
13-21, 13-21.
De grootste dreun kreeg Nikon
in de vierde partij. Gootzen won
wel de eerste game van Ron van
Spanje (16-21), maar gaf de tweede
met 21-17 af. In de verlenging leek
Gootzen op weg naar de gelijkma
ker (7-12), maar kwam met 17-12
achter om tenslotte met 21-17 te
verliezen: 3-1. De pauze brak aan
met een 3-2 achterstand (terwiji

HAN 600TZEN
...zwarte dag...

op een 3-2 voorsprong was gere
kend) omdat Potton met briljant
spel Haldan op verlies zette: 16-2119, 18-21.

Trucs
Dat Frank Boute het tegen Jaap
van Spanje niet zou kunnen bol
werken was ingecalculeerd (21-15,
21-16), maar verlies in het dubbel
spel (17-21, 21—13, 21—13) was weer
een tegenvafler. Zeker omdat de
eerste
game
Valkenswaardse
winst opleverde en omdat de
tweede en derde game kwa men
taliteit veel te wensen overlieten.
Ron van Spanje toverde in de
achtste (en laatste) partij weer
wat van zijn bekende (onsportieve)
trucs uit de hoge hoed. Bob Potton
was niet in staat zich te beheersen,
kreeg een berisping, en moest als
kiap op de vuurpijl zijn tegenstan
der feliciteren met de wrnst van de
partij en de hele wedstrijd.

CONTRACTVERLENGING
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Een slechte generale voor Nikon,
dat woensdagavond om 19.00 uur
in het Westdujtse Saarbrucken een
tegenstander van nog grover ge
schut voor de kiezen krijgt Een
slechte generale schijnt echter een
goede uitvoering in te houden.
De Valkenswáardse reserves na
men drie punten afstand van de
concurrentie en lij ken hard op
weg de plaats van L + T in de
tweede divisie te gaan innemen.
Tegen Shot/Wageningen werd met
6-4 gewonnen. Eric Winnubst bleef
ongeslagen, Jo Handgraaf won
twee keer en Jienk Hunnekes éen

keer.

—

Bob Potton is gisteravond in
Valkenswaard akkoord gegaan
met een nieuw, tweejarig contract
bij Nikon/Valkenswaard. De Brit
se tafeltennisser ging op het aan
bod in, omdat hem ook een baan in
het vooruitzicht is gesteld. Potton
gaat een deel van de public-rela
tions verzorgen van de Haarlemse
Primero Nederland By, waarin
behalve directeur Fred Koets ook
manager ‘Frits Bergman en Ed
Brouwer van sponsor Nikon in
participeren.
Potton: ,,Het contract is voor mu
voldoende om ja tegen te zeggen.

_‘:__

—

Bob Potton ondertekent zijn
nieuwe contraxct geflankeerd
door Nikon-vocyrzjtter Arie Kee-.
man en manager Frits Bergman.
Werkgever Fred Koets is een
staande toeschouwer.

Het was ook moeilijk om hier
te gaan. 1k ben Nikon, dat weet
en dat weet de sponsor. 1k heb
in mijn contract laten
dat ik weg ben als niet
daire voorwaarden die in
contract staan, worden
men. Dus nog twee jaar
dan word ik bondscoach”.
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ATSV Saarbrücken sterrenteam in Europa Cup

Nikon: alleen morele
winsi lijkt mogelijk
(van onze sportredactie)

De onverwacht grote nederlaag tegen
VALKENSWAARD
de regerende landskampioen De Veluwe houdt de gemoederen
in huize Nikon! Valkenswaard momenteel nog meer bezig dan
het Europa Cup-treffen vanavond tegen de Duitse topploeg
ATSV Saarbrücken voor de kwartfinales van het toernooi om
de Europa Cup 2/3. Coach Bert Schoofs en zijn mannen zijn
realistisch genoeg om te beseff en dat er vanavond op eigen
tafel alleen maar morele winst te behalen valt.
—

1

I
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De koploper van de hoogste
Duitse divisie arriveerde gister
avond per auto in Valkenswaard.
Daar trainden de internationals
Böhm, Engel en Bengtsson nog een
keer om wat te wennen aan de
omstandigheden. Of bet ,,Duitse”
trio die gewenningskuur ook
daadwerkelijk nodig heeft, valt te
betwijfelen. ,,Als je verliest van
De Veluwe, mag je met verwach
ten dat we hier de Duitse kam
pioen gaan kloppen”, aldus Bob
Potton, die de laatste weken weer
wat meer last ondervindt van zijn
blessure.

Eerlijk

i

De 6-2 nederlaag van zaterdag is
in het Valkenswaardse kamp hard
aangekomen. ,,Ik zit er nog vol
van in mijn buik”, verklaarde Bob
Potton. ,,De Veluwe is echt niet zo
sterk, maar het klikte gewoon niet
met Han. Maar door het verlies
ben ik nu wel extra gespannen en
gemotiveerd. Good spelen is na
tuurlijk belangrijk, maar het re
sultaat staat voorop. We proberen
te winnen, maar dat zie ik niet zit
ten. Die drie Duitsers spelen mo
menteel verschrikkelijk good”, al
dus Potton, die Peter Engel en de
Zweed Stellan Bengtsson de laat
ste weken in actie zag tijdens de
kampioenschappen
open
van
Duitsland en Engeland. ,,Verlies
met 5-0 zit erin. Met 5-2 of 5-3 ben
ik tevreden. Dat klinkt erg pessi
mistisch, maar het is wel eerlijk.”

Positieve kanten
Coach Bert Schoofs, sparring-

partner voor zijn mannen op de
gewoonlijke
trainings-dinsdag,
was tijdens die buiterilandse toer
nooien niet van de partij, maar
heeft voldoende know-how in zijn
bagage om te beseffen dat zijn
team eigenhijk voor een verloren
zaak vecht. ,,We gaan ook met van
een overwinning nit. We maken
gewoon weinig kans. Mogelijk
wordt het 5-2 of 5-3, maar dan
zullen we in elke partij op de toppen van onze tenen moeten lopen.
Er kan in mijn ogen alleen maar
mentale winst behaald worden. De
nederlaag tegen De veluwe heeft
ook zijn positieve kanten.”

Beloning
Han Gootzen, de Limburger die
na het echec van zaterdag de
meeste verwijten naar zijn hoofd
geslingerd kreeg, heeft zich de kri
tiek erg aangetrokken. ,,Natuurlijk
ben ik bij mezeif nagegaan wat de
oorzaken waren, maar tafeltennis
technisch heb ik mets kunnen ont
dekken. Het is hier échter wel zo
dat je goon moment rust krijgt.
Bob en ik kunnen ons goon enkele
misstap permitteren. Dat blijkt
wel. Al maanden speel ik gewoon
sterk en nou loopt het één keer
mis en meteen valt de hele club
over je been en is er sprake van
een lichte vorm van paniek. Van
avond ga ik gewoon lekker spelen.
Voor mij is het de beloning voor
een good seizoen dat ik tegen deze
jongens mag spelen. 1k zal zelf
proberen een potje te winnen, Bob
heeft daar moor kans op, en voor
Frank (Boute red.) valt hier alleen
maar erg veel te leren.”

STELLAN BENGTSSON

...tOpper...

JVcIA OAr

De start was echter veelbelovend voor
Valkenswaard. Han Gootzen
die gis
teravond oak bekend maakte dat hij om
studieredenen niet naar de Europese
kampioenschappen in Moskou zou gaan
startte met een veelbelovende over
winning op Jozef &hm. Gootzen was
agressiever dan de 23-jarige ex-Roe
nieen: 21-18, 19-21, 21-18.
Frank Boute kreeg van de Duitse
kampioen Georg Böhm alle kansen am
zijn aanvallende kwaliteiten te demon
streren, maar winnen was er ‘oor de 15jarige Tilburgse scholier natuurlijk niet
bij: 15-21, 22-24. Saarbrucken liep vei
volgens uit naar 1-2, omdat Bob Potton
die voor twee jaar bij Valkenswaarl
heeft bijgetekend geen antwoord kon
vinden op bet harde, snelle aanvalsspel
van Peter £ngel: 13-21, 11-21.
Saarbrucken deelde in de vierde paf’
iij de genadeslag uit, maar bet zag er
lange tijd naar uit dat Gootzen voor een
daverende verrassing zou gaan zorge.
Zeer geconcentreerd spelend bouwde
hij een 17-15 voorsporng op in de derdê
game tegen Georg BUhm. De tweevoudi
ge kampioen van West-Duitsland her
stelde zich echter net op tijd: 21-19, 1721, 19-21 (1-3). Patton verkleinde ver
volgens tegenjozef BUhm (21-12, 24-22
na 20-15) de achterstand tot 2-3, maar
de ervaren Engel (40 interlands) had
goon enkele moeite met de dartele Bou
te (15-21, 4-21). Het doek viel definitief
toen Georg Biihm een hattrick comple
teerde tegen Patton. Het was echter een
dubbeltje op zijn kant. Patton liet in de
slotfase een handvol matchpoints hg
gen: 25-27, 21-19, 23-25 (eindstand 2-5).
—

Saarbrücken stoot
Valkenswaard nit
tafeltennistoernooj
Van onze tafeltennismedewerker
VALKENSWAARD
Heel even
mocht de tafeltennisploeg ValkenSL
waard een voorsprong koesteren in het
Europa Cup 2-duel tegen ATSV Saar
brucken. Maar nadat Gootzen de Bra
banders op een 1-0 voorsprong had ge
zet, namen de tegenstanders het initia
tief over, hetgeen resulteerde in een 2S
nederlaag voor Valkenswaard. Saat
brucken kwalificeerde zich daarmeè
veer de halve finales.
Vlak voordat de wedstrijd begon, b
sleet de Zweedse sterspeler van Saar
brucken Stellan Bengtsson niét in actie
te komen. ,,Ik heb zoveel last van miju
elleboog, dat ik het risico niet wil lopei
om lange tijd uitgeschakeld te zijn;”
aldus de 31-jarige oud-wereldkampioen.
Coach Klaus Muller van Saarbrcken
achtte het ook niet zo’n groot risico om
Bengtsspn aan de kant te houden, want
zelfs met zijn vierde speler, Jozef Böhm
inde ploeg mocht Valkenswaard eigen
lijk met zo’n groot probleem opleveren.
—

—

—
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Avanti mist Europese bekerfinale
Van onze tafeltennismedewerker
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Avanti is uitge
AMSTERDAM
schakeld in de strijd om de tweede Eu
ropese tafeltennisbeker. De Hazers.
woudse ploeg verloor het halve finaleduel in Boedapest met 5-4 van Sparta
cus. Bettine Vriesekoop bleef In haar
drie partLien gemakkehjk ongeslagen.
Ellen Bakker sprokkelde ëén overwin
ning bjj elkaar (op Gazsi), maar haar
vijftienjarige zus José kwam ervaring
tekort tegen de Hongaarse tegenstand
sters.
Dc nederlaag wekte bi.j het Avanti
trio een licht gevoel van teleurstelling.
Vooraf had het zich winstkansen toege
dacht Dan moest Vriesekoop drie en
Ellen Bakker twee partijen winnen of
wellicht zus José een. Die prognose leek
in Boedapest aanvankelijk bewaarheid
te worden.
Ellen Bakker ging van start met een
overwinning op Gazsi in drie games. In
de eerste game (16-21) bleef de Leidse
het antwoord schuldig op de aanval van
haar opponente, maar overleg met Ge
rard Bakker, haar vader en coach, had
succes. Met 21-4 en 21-17 bezorgde ze
Avanti een voorsprong.
Daarmee had Ellen Bakker haar kruit
verschoten. Benke en Farago bleken
—

aanvallend ingestelde speelsters te zijn,
die voldoende kiasse en ervaring beza
ten cm de verdediging van Bakker te
ontregelen. Bettine Vriesekoop kwam
•tegen het Hongaarse drietal niet in
moeilijkheden. Dc Europese titeihoud
ster won haar drie partijen op simpele
wijze, maar kreeg te weinig steun van
de zusjes Bakker om de begeerde plaats
in de finale af te dwingen.
In de competitie vielen er afgelopen
zaterdag harde kiappen. Valkenswaard,
dat hoopvol naar Apeldoorn was afge
reisd, bleek kansloos tegen koploper De
Veluwe (6-2), debutant Middelburg
Zuid werd door Scylla hardhandig op
zijn nummer gezet (6-0) en HH Alk
maar won onverwacht ruim van ‘fl
Amsterdam (6-1). Bij de vrouwen zege
vierde Amsterdam ‘78 in het eerste
degradatieduel tegen Vice Versa (6-4)
en ir Amsterdam veroverde via een 6-1
zege tegen Koningslust de tweede plaats
op de ranglijst achter het ongenaakbare.
Torenstad. Dc Zutpbense koploopsters
kwamen zelf met in actie, omdat de
wedstrijd tegen Avanti wegens Europa
Cup-verplichtingen van de Hazers
woudse ploeg werd uitgesteld.
Dc meeste belangstelling ging uit
naar het duel tussen de nummers een en
twee van de ranghjst bij de mannen, Dc

Veluwe en Valkanswaard. Al in het be
gin van de wedstrijd werd duidelijk, dat
de Brabanders weinig in de melk t
brokkelen hadden. Gootzen en Boute
waren zo volstrekt kansloos tegen Haldan en Ron van Spanje, dat een omme
keer ten goede nauwehjks in de kin der
verwachting lag.
Alleen Bob Potton kon uiteindelijk
iets goeds presteren voor Valkens
waard. Zijn aanvallen waren te intelli
gent van opzet voorJaap van Spanje en
Paul Haldan, maar tegen Ron van Span
je was de Engelsman daarentegen niet
opgewassen (19-21, 21-19, 21-15). Door
de 6-2 nederlaag zal ,,herfstkampioen”
Valkenswaard naar alle waarschijnlijk
op 31 maart een beslissingswedstrijd
moeten spelen tegen ,,lentekampioen”
Dc Veluwe.
De beide andere wedstrijden vielen
tegen. ‘fT Amsterdam stelde zwaar te
leur tegen HH Alkmaar, dat zonder pro
blemen met 6-1 ann het langste eind
trok. Het jeugdige Amsterdamse talent
Erik Noor zorgde voor het enige licht
puntje door te winnen van Hans van den
Broek. Scylla had weinig moeite met
Middelburg-Zuid, dat na de 6-0 neder
lang in Leiden weer weet waar het
thuishoort: in de eerste divisie.

In de eredivisie bij de vrouwen ver
raste TT Amsterdam tegen Koningslust.
Het piepjonge Amsterdamse trio
dat
in de herfstcompetitie nota bene maar
net aan degradatie ontsnapte
ver
sloeg Koningslust met 6-1. De zusjes
Wendy en Babette van Veen bleven
ongeslagen. Slechts Heleen Hop verloor
een partij (van L.on Bos).
De tweede vertegenwoordigster uit
de hoofdstad in de eredivisie, Amster
dam ‘78, moet het vooral hebben van de
ex-international van Engeland en Ne
derland, Judy Williams. Vooral door de
inbreng van deze veterane werd de
strijd om de onderste plaats tegen Vice
Versa in Amsterdams voordeel beslist:
6-4.
—

—

Standen:
Eredivisie mannen: De Veluwe 5-10, Valkans
waard 5-7, HH Alkmaar 5-6, TI’ Amsterdam 5-4,
Scyfla 5-3, Middelburg-Zuid 5-0.
Eredivisie vrouwen: Torenstad 4-8, TI’ Am
sterdam 5-7, Koningslust 5-6, Avanti 4-5, Am
sterdam ‘78 5-2. Vice Versa 5-0.
Europa Cup: Spartacus Avanti 5-4: Cazsi
Ellen Bakker 21-16, 4-21, 17-21, Farago José
Bakker 21-12, 21-13, Benke Vriesekoop 17-21,
15-21, Farago E Bakker 21-11, 21-10, Gaisi Vriesekoop 12-21, 18-21, Benke -J. Bakker 2110,21-5, Farago Vriesekoop 16-21, 14-21, Ben
ke E. Bakker 21-13, 21-16, Gasai -J. Bakker 2119. 21-13.
-

-

-

-

-

-

-

Tafeltennisciub Veluwe
net op tijd versterkt
Door TED VAN DER MEER

De Blaeuwe Werelt/De
APELDOORN, 20 febr.
Veluwe heeft zich net op tijd versterkt. Enkele maanden
geleden werd de Roemeen Paul Haldan, die zijn land was
ontvlucht, ingelijfd en dat gaat naar alle waarschijnhijk
heid resulteren in prolongatie van het Iandskampioen
schap tafeltennis. In bet rechtstreekse duel tegen de win
naar van de herfstcompetitie, Nikon uit Valkenswaard,
bicek de Blaeuwe Werelt/De Veluwe zaterdagmiddag
veruit de sterkste: 6—2.
—

Het Apeidoornse drietal is nu
drie punten “los” van Nikon. Van
de overige ploegen heeft de
Blacuwe Werelt/De Veluwe al
helemaal geen concurrentie te
duchten. Voor clubcoach (tevens
nationaal damescoach) Jan Vlieg
was het cen paar weken geleden
al helemaal duidelijk: “Als alles
normaal verloopt, dan kan bet
Iandskampioenschap ons niet
meer ontgaan. 1k was ondanks
mijn goede bedoelingen en steeds
betere spcl toch een blok ann het
been van mijn teamgenotcn...”
Vlieg doelde hiermee op de cer
ste competitie toen hij noodge
dwongen de naar Engeland uitge
weken Henk van Spanje moest
vervangen. Hoewel bet Vlieg fist
kwalijk was te nemen, dat hij nau
welijks één partij kon winnen, was’
men in bestuurs- en spelerskrin
gen in Apeldoorn uitermate
lukkig,dàt de opvallende Gronin.

ger zich in de tweede competitie
weer gewoon met trainen en coa-.
chen kon gaan bezighouden en
zijn kunsten niet langer achter de
tafel behoelde te vertonen.
Dc wissel Vlieg-Haldan bets
kende opluchting voor de presta
tief ingestelde broers Van Spanje.
Zij voelden, dat het landskam
pioenschap weer binnen handbc
reik was. Toch is de l8-jarige
Roemeen, die in een Europa Cupduel cerder dit seizoen tegen de
Blaeuwe Werelt/De Veluwe on
geslagen bleef en bij die gelegen
held zelfs Henk van Spanje de
bans was, nog altijd niet in top
vorm. Dat bleek al eerder tegen
bijvoorbeeld Scylla, toen hij door
Patrick Swier genadeloos werd
verslagen.
Ook zaterdagmiddag stelde
Haldan cnigszins teleur. Na zijn

gemakkelijke

overwinning

op

Gootzen (21—14, 21—Il) moest
Haldan bet opnemen tegen Bob
Potton. Dc voor bet Nederlands
team uitkomende Engelsman
bleek in aanvallend opzicht ster
ker dan de vaak nerveuze Haldan:
13—21,21—19, 18—21.

Krampachtig

Bestuurslid Kwist van de Apel
doornse club stelde echter na af.
loop: ,,Door bet ontvluchtcn van
zijn land heelt Haldan erg onder
druk gestaan. Hij wilde zich bij
ens razcndsncl waar maken en dat
heeft tot yank krampachtig spel
geleid. Maar wij merken flu heel
duidclijk, dat hij begint zich te
ontspannen. Hij heeft ook een
spoedcursus Nederlands gevolgd
en ook daardoor is hij wat zeker
der geworden. En vergeet niet,
Paul is pas 18 jaar en kan alleen
nog maar beter gaan tafeltennis
Sen.’,

Paul Haldan

Op de vraag of de talentvolle
Roemeen voor bet Nederlandse
tafeltennis behouden kan blijven,
antwoordde Kwist: ,,Tenzij Sen
buitenlandse club hem sen heel
goed financieel aanbod doet, ver
wacht ik dat hij de komende jaren
bij onze club zal blijvcn spelen.”

Maandag 27 februari 1984

Woensdag 7 maart 1984

Nikon met de
schrik vrij

Tafeltennis

VALKENSWAARD
Nikon?
Valkenswaard Is dit weekeinde
met de schrlk viii gekomen. In het
duel met ‘t flooge fluys werd een
6-3 overwinning behaald, maar
gezien het verloop en de omstan
—

digheden, hadden de mannen van
coach Schoofs over die uitslag
geen kiagen.

Bob Potton was zaterdag niet in
al te goede doen. De Brit, nog
steeds veel last ondervindend van
een blessure, won weliswaar twee
partijen, maar verloor de derde
van René Hijne. Han Gootzen was
wel goed op dreef en verrichtte
een hattrick. Beiden (Gootzen en
Potton) waren ook goed voor de
winst in het dubbeispel.
Dc Tilburger Frank Boute, de
jongste speler in de eredivisie met
zijn 15 jaar, bleef zonder overwin
ning. Aan Alkmaarse zijde ont
brak ex-international Nico van
lobbe wegens de geboorte van
een kind. ,,We mogen daarom nog
piet klagen”, aldus Han Gootzen.
,Met Van Slobbe erbij zou het
voor ons veel moeilijker zijn ge
weest.”

Gemakkelijke
zege Nikon
VALKENSWAARD Nikon be
haalde een gemakkelijke zege op
Middelburg-Zuid. Het werd 6—1 in
een strijd waarin alleen Nikons
derde man, Frank Boute, zijn
meerdere moest erkennen in Mid
delburgs eerste man, Keen de
Vries (17-21 en 12-21).
-

Zowel Bob Potton als Han Goot
zen had geen moeite met hun res
pectieve tegenstanders en wonnen
hun partijen in twee games, even
als trouwens Frank Boute tegen
Middelburgs derde man, invaller
Van Trien. Nikon coach Bert
Schoofs noemde de strijd tegen de

Nikon heeft in
AMSTERDAM
de uItwedstrljd tegen Tempo
Team een gemakkelijke 1—6 zege
behaald. Enige verllespartij was
voor Frank Boute, die de derde
game tegen Eric Noor na cen 20—18
voorsprong met 22—20 verloor.
Boute speelde echter beduidend
sterker dan de laatste weken. Hij
—

won wel zijn tweede partij tegen
Fjodor Rademakers (2—0). Bij
Tempo Team nam met zoals von
ge week coach Bert van der Helm
de plaats in van de door zijn be
stuur geschorste Ronald Beringen,
maar Peter Dudock, de eerste man
van Tempo’s reserve-Team. Du
dock verloor kansloos van Potton,
die ook met Rademakers geen
moeite had. Ook de beide partijen
van Han Gootzen en de dubbel
eindigden in 2—0 in Valkens
waards voordeel.
Met nog twee wedstrijden te
spelen staat Nikon drie punten
achter op Dc Veluwe. Over twee
weken wordt de competitie beëin
digd met een dubbel programma.
De Veluwe speelt dan zaterdag in
Alkmaar tegen ‘t Hooge Huis en
komt zondag in Valkenswaard op
bezoek bij Nikon.

veerde, maar flu puntloos onder
aan staat en het over enige maân
den -weer een kiasse lager mag
proberen, zelfs een verplicht num
mer.
,,Het niveauverschil was erg
groot en er was weinig eer te be
halen voor ons. Ovenigens kwam
•het wel uit dat wij dit carriavals
weekeinde tegen een ploeg als
Middelburg—Zuid moesten spelen.
1k meet er niet aan denken dat wij
nu een echte topper als tegenstan
der zouden hebben gehad. Dat had
ons aan vooral aan publiek nogal
wat kunnen schelen.”
Met nog drie wedstrijden te spe
len houdt Nikon zijn achterstand
op de Veluwe, dat met 6—0 van
Tempo Team won. Bij Tempo
Team, Nikons volgende tegenstan
der, nam Bert van der Helm d:
plaats in van de wegens wange
drag voorlopig uit het team yen
wijderde Ronald Beringen.

maandag 5 maart 1984

Van der Helm
nog ijzersterk

Maandag 12 maart 1984

Nikon te sterk
voor Tempo Team

I

ploeg die vrij verrassend promo

Van onze tafeltennismedewerker
OEGSTGEEST, maandag
“ Toen vorige week in het duel tegen Scylla Tempo Teamtrainer Bert van der Helm openlijk ruzie kreeg met pupil
Ronald Beringen voegde deze Van der Helm toe: ,,AIs je denkt
dat je het beter kunt sped je venter zeif maar”.
-

Aan dat verzoek heeft de
;‘Iempo Team-leiding gehoor
bgeven door Beringen voor
dc rest van bet seizoen uit de
ploeg te knikkeren. De Haar
lemmer is inderdaad geen
makkelijke jongen maar een
Interne schrobbering had de
clubleiding
‘Amsterdamse
tnisschien meer gesierd. Nu
maakte Van den Helm onge

-

• Bert van der Helm
yild zijn opwachting in het
ituel in Apeldoorn tegen
landskampioen Dc Blauewe
Werelt.

• Hiasse
Dat de houder van dertien
nationale enkeispeltitels te
gen de huidige titeihouder
Flon van Spanje kon reiken
tot een nipt verlies met 21-19
hi de derde game is een opval
lénde zaak. Het typeert de
fbg altijd geslepen kiasse van
ian der Helm, maar nog veel
iheer de impasse, waarin het

nationale mannen tafeltennis
momenteel verkeert. In bet
zelfde duel speelde bijv. Jaap
van Spanje en de jeugdige
Enik Noor een belangrijke pot
in verband met mogelijke se
lectie voor do EK In Moskou.

Vraagtekens
Hoewel de oudste van de
drie Van Spanje’s de sterk
teruggelopen vorm bij Noor
met 21-12, 21-12 aantoonde is
ook hij toch geen reële EK
kandidaat. Overigens won Dc
Blauewe Werelt mede door
deze uitslag simpel met 6-0
van TT. Anne Vlieg is ook
nog in beeld voor de EK maar
wie de Groninger zaterdag
voor zijn club Scylla ongemo
tiveerd twee keer zag verlie
zen van Van Slobbe en Hijne
zal ook daar een vraagteken
bij zetten.
In dit duel corrigeerde Hans
Lingen het Vlieg-leed drie
keer en deed Swier ccii goede
duit in het Leidse zakje door
aan te tonen dat ook René
Hijne een stap terug heeft
gedaan. Scylla staan na de 6-2
zege derde en weet zich veiig.
Gedegradeerd wist MZ zich al
vanaf de competitiestart. Al
teen Koen de Vries kan bier
en daar. een potje winnen.
Zaterdag redde hij bij Nikon
de eer door Bouten te kioppen
met 6-1.
VROUWEN:
UITSLAGEN
Avanti-Tempo Team, 5-5. Toren
stad-Amsterdam, 6-1. Vice Ver
sa-Koningslust, 4-6.

C
C

maandag 20 )ruari 1-9,

Nikon kan
titelaspiraties
wel vergeten
..Van onze tafeltennismede
werker
:AMsTERDAM, maandag
De kans dat Nikon de
her.fsttitel kan laten volgen
4oor de zo vurig gewenste
lAadstitel lijkt na de 6-2 ne
derlaag zaterdag bij regerend
landskampioen Dc Veluwe
mhilmaal. Dc Apeldoorners
gaan de lopende competitie
gewoon winnend afsluiten en
in de extra confrontatie met
Nikon zal Dc Veluwe, zo
went zaterdag duidelijk, geen
al-te grote problemen kennen
om de landstitel te prolonge
ren.
Nikon heeft als derde man
nameijk de goedwiflende
jeugdspeler Frank Boute, die
nog altijd zwakker is dan
Jaap van Spanje bij wie het
tegenwoordig afleen op de
training nog wil viotten. Dat
houdt voor de equipe van
Fnits Bergman in, dat Goot
zen en Potton samen de zes
punten aan moeten dragen.
En als Gootzen dan zijn door
studiepenikelen teruggelopen
trainingsarbeid voor de rust
al ziet resulteren in verlies
tegen de Roemeen Haldan en
Ron van Spanje is Nikon ge

zien, zeker als na de hervat
ting Dc Veluwe het dubbel in
kan pilcken. Dat de hardtrai
nende Ron van Spanje boven
dien winst op Potton ten deel
viel, is de nationaal kampioen
gegund. Gevolg was wel, dat
er na acht partijen bij 6-2 al
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door de arbiters afgefloten
kon worden.

Sneiler nog klaarde het
Hooge Huys bet karwei Tem
po Team, dat slechts één te
genpunt werd toegestaan. Die
eer viel de Iicht aan de rug ‘I
geblesseerde Erik Noor ten
dccl. Ret snelheidsrecord van
de avond bracht echter bet
Leidse Scylla op zijn naam, C
dat debutant MZ vlekkeloos
op haar gebrek aan routine C
wees. 6-0.
C
Uitslagen vrouwen: Koning
slust-Tempo Team, 1-6; Vice Ver
sa-Amsterdam, 4-6.
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POTTON VERLIEST OPNIEUW VAN FELLE HIJNE

Scylla verrast tegeñ TT Amsterdam
—

Van onze tafeltennismedewerker

AMSTERDAM
De Veluwe
heeft zich gehandhaaft aan de kop
van de eredivisie tafeltennis. De
Apeldoornse formatie versloeg
Middelburg-Zuid met 6-1. Val
kenswaard bleef tegen Alkmaar
met moeite overeind ( 6-3). Voor
de grootste verrassing zorgde het
gehandicapte Scylla, dat U-Am
sterdam met 6-1 aftroefde. BiJ de
vrouwen is de positie van Toren
stad onaantastbaar.
—

dag ervoor vader geworden van een
zoon. Maar zeus zonder Van Slobbe
kwani Alkmaar tot drie tegenpunten.
Hijne won twee partijen. De ex-interna
tional versloeg met alleen Frank Boute
maar zelfs Bob Potton (2 1-17 in de derde
game). Dc voor het Nederlands team
uitkomende Engeisman moest voor de
derde keer dit seizoen buigen voor de
felle René Hijne, die tijdens de de Ne
derlandse kampioenschappen ook al bij
Potton is ingedeeld. Het derde Alk
maarse punt werd gescoord door Hans
van den Broek tegen Boute. Gootzen
reddde de wedstrjjd voor de Brabanders
met drie klinlcende overwinningen in
twee games.

Dc Veluwe had jets meer moeite met
de debutant Middelburg-Zuid dan de
Scylla begon zonder veel hoop aan de
uitslag ( 6-1) zou doen vermoeden.Jaap
van Spanje was met opgewassen tegen thuiswedstrrijd tegen TY-Amsterdam.
Koen de Vries, maar daarna leek ook Dc Leidse ploeg miste immers Sjoerd
Ron van Spanje kwetsbaar. Dc nationale Meyer (schouderblessure) en Patrick
kampioen die over drie weken in Swier (bronchites). Maar de openings
winst van invaller Frits Kantebeen te
Utrecht zijn titel meet verdedigen
kwam tegen de verrassende Jan-Henk gen Fjodor Rademaker gaf de Leidse.
Bomhof met 9-14 achter te staan in de ploeg vleugels. Binnen de kortste keren
derde game. Vaxi Spanje voorkwam met prijkte er een 4-0 voorsprong op het
wat attenter aanvalsspel, en daarbij ge scorebord. Toenipas kon Erik Noor ten
holpen door enkele foutjes aan de kant koste van Kantebeen bet enige tegen
punt binnenbrengen. Lingen en Vlieg
van Bomhof, verder onheil.
bleven in enkeispelen en dubbeispel on
Valkenswaard speelde met al te ge geslagen.
concentreerd tegen Allcmaar, dat moest
aantreden zonder Nico van Slobbe. Dc
Bij de vrouwen zegevierde koploop
voorinalige nationale kampioen was de ster Torenstad in de inhaalwedstrijd te

gen Avanti. Dc Hazerwoudse ploeg had
Ellen Bakker aan de kant gelaten, waar
door bet voor Torenstad een probleem
loze 6-1 overwinning werd. Alleen José
Bakker scoorde via Straalman een te
genpunt. TT-Amsterdam behield de
tweede plaats via een krappe 6-4 overwinning op het puntloze Vice Versa.
Anisterdam’78 was zaterdagavond niet
opgewassen tegen Avanti. Alleen Judy.
Williams scoorde exact op haar 40-ste
verjaardag tegenJosé Bakker en Claudia
Verschoor twee tegenpunten.
Dc standen:
Eredivjsie mannen: Dc Veluwe 6- 12;
Vallkenswaard 6-9; HH-Alkmaar 6-6;
Scylla 6 5; U-Amsterdam 6 4; Mid
delburg-Zuid 6 0.
Eredivisie vrouwen: Torenstad 5- 10;
TT-Amsterdam 6 9; Avanti 6 7; Ko
ningslust 5-6; Amsterdam’78 6-2; Vice
Versa 6-0.
-

-

-

-

-
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In Eindhoven legden Bettine Vriese
keep en Andrzej Grubba tijdens een
sterk bezet toernooi beslag op de eerste
plaats. In de laatste wedstrijd wonnen de
Europese kampioenen in bet gemengd
dubbeispel met 3-1 van Dc Veluwe. Dc
overwinning van het NederlandsfPoolse
duo heeft in de finale aan een dunne
draad gebangen. Nadat Vriesekoop
kansloos met 12-21 en 9-21 had verb-

ren van Ron van Spanje, had Grubba de
allergrootste moeite om de zaak gelijk te
maken. Dc Europese topspeler, die twee
weken terug nog de open Duitse tafel
tennistitel in de wacht sleepte, kroop
met name in de tweede game door het
oog van de naald. Grubba zegevierde
uiteindelijk toch nog met 14-21, 23-21
en 2 1-17. Het dubbeispel werd vervol
gem door Vriesekoop en Grubba in drie
games veroverd, waarna opnieuw Grub
ba (ditmaal tegen Ron van Spanje) de
zege en daarmee de hoofdprijs veilig
stelde.
In de ocbtenduren hadden rich al en
kele verrassingen voorgedaan. In de
poulewedstrijden liet een zwak spelende
Bettine Vriesekoop rich met 14-21 en
18-21 verrassen door de 16-jarige Jos
Verbulst uit Vught. En Henk van Span
je moest buigen veer Rademaker van
TT-Amsterdam. Avanti-Il (Rob Turk en
de Pool Jakubowicz) bereikten verras
send de finalepoule ten koste van bet
favouriete Valkenswaard-duo Gootzeni
Potton.
Finale-uitslagen: Avanti-I (Vriese
koop-Grubba)-Avantj-H (Turk-Jakubo
wicz) 3-1; Dc Veluwe (Ron en Henk van
Spanje)-Avanti-II 3-1; Avanti-I- Dc Ve
luwe 3-1.
Eindstand: 1 Avanti-I, 2.De Veluwc
3. Avanti-IL
-
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Jad perfecte kamploen
Van onze tafel
tennismedewerker
OEGSTGEEST, maandag
Ret utphense Torenstad
heeft zich dit weekeinde in

goedgeoliede kadans de
landstitel bij de vrouwen

René Hijne: derde zege op Potton.

toegceigend Dc erekiasse
mag dan dit jaar meer dan
ooit een gedevalueerd geheel
zijn geweest, dat neemt niet
weg, dat het duo Kioppen
burg/Jansma een bijna per
fecte wedstrijdreeks atwerk
te. Dit weekeinde werd de
titel Zutphens eigendom
door drie zeges op iij tegeh
Vice Versa (4-6) en in elgen
omgeving Koningslust en
Avanti. Ms de schijn niet
bedriegt betekent bet wel di-

rect de laatste titel veer To
renstad. Jansma leeft in on
mm met de club en heeft al
enige tijd terug aangekon
digd op te zullen stappen en
Kloppenburg hoopt in bet
nieuwe seizoen bij de man
nen te kunnen spelen.
Bij de mannen valt de be
slissing komende zaterdag in
het NTTB-centrum in Zoe
termeer, a]s Nikon en Dc
Veluwe elkaar in een extra
duel de landstitel gaan be
twisten. Nikon sleet, zoals
bekend de eerste competitie
hem winnend af, maar kon
niet voorkomen dat rege
rend landskampioen Dc Ve
luwe het tweede gedeelte

veer zich opeiste. Dc Apel
doorners deden dat zaterdag
al door Het Hooge Huys zon
der Heijne in no-time op 6-0
te zetten. Onderaan lu.kte
het Tempo Team niet te ont
snappen aan het extra-de
gradatieduel tegen hoogst
waarschijnlijk Shot. Zater
dag werd moeizaam met 6-4
van het al gedegradeerde
MZ gewonnen, daags erna
kon HH, opnieuw zonder
Heijne in Amsterdam toch
met 6-3 winnen.
Overige uitslagen: vrouwen: Am
sterdam-Tempo Team 6-3, Koning.
slust-Avanti 6-2, AmsterdamVice
Versa (gedegradeerd) 5-5, Tempo
Team-Koningslust 0-6; mannen:
ScyIla-Nikon 2-6.
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Lichtpuntj es
voor Nikon

Tempo
Team
van slag

(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD

I

I
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De strljd

om de Nederlandse tafeltennistitel
wordt zaterdag as. pas besllst.
Omdat Dc Veluwe eergisteren een,
gehandicapt ‘t Hooge Hu tegen
over rich trot (René Rune ont
brak), wonnen de Apeldoorners
met 6-0 en was de lentetitel een
felt. flat Nikon die dag met 6-2
won van Scylla en gistermiddag
ook fle Veluwe met 6-2 opzlj zette,
kon daar geen verandering meer
In brengen. Zaterdag tretfen Ni
kon en De Veluwe elkaar veer de
vijfde keer dit jaar, deze keer met
de algehele nationale titel ala Inret.
Nikon kende dit dubbele week
einde geen problemen. Tegen het
Leidse Scylla speelde Han Gootzen
de sterren van de hemel en bleef
ongeslagen. Bob Potton legde het
loodje tegen een alles-of-mets spe
lende Patrick Swier, die Frank
Boute met moeite (21-19 in de der
de game) op de knieën kreeg. In
bet dubbeispel waren Gootzen en
Potton een kiasse apart tegen
Swier en Llngen: 21-4, 21-7.

Van onze
tafeltennismedewerker

OEGSTGEEST, maandag
Tempo Team is om volgend
seizoen weer op het hoogste
tafeltennisplan te kunnen ac
teren vrijwel zeker aangewe
zen op een extra promotie
degradatieduel na afloop van
de lopende competitie. De
jonge TT-formatie opende de
reeks van tien duels om de
landstltel niet slecht maar de
laatste weken verkeren de
Amsterdammers in cen ma
laise. Zaterdag kwam bet op
nieuw tot uiting want het
bezoekende
Nikon
plkte
moeiteloos met 6-1 beide punten in.
Dat verlies stond vooraf al
vast toen bleek dat voor de
discipline en geochorste Be
ringen niet Bert van der
Helm maar jeugdspeler Dii
dok inviel. Maar niet alleen
de aanwezigheid van Dudok
maakte TT tot een kansloze
ploeg. Ook Erik Noor en Fjo
dor Rademakers toonde op
nieuw
een teruggelopen
vorm aan.

Haldan ziek
Aan de 6-2 zege die het team
van coach Bert Schoofs gisteren op
lentekampioen De Veluwe behaal
de, mag maar weinig waarde wor
den toegekend. De Apeldoorners
deden de Nikon-hal aan zonder de
Roemeense vluchteling Paul Haldan die met griep het bed moest
houden. Zijn vervanger Kamrnsky,
speler van het tweede team, werd
op twee verliespartijen gezet.
Frank Boute kwam niet tegen hem
in actie omdat de formulieren al
eerder werden getekend.

Dolend

Noor won dan nog wel van
Bouten maar bleek tegen
Gootzen met 12-21, 12-21 toch
opnieuw een dolende in ping
pong land dat Rademakers bij
1-4 ook van Bouten verloor is
zeker niet best al kun je dat
net zo goed een prima presta
tie van de jonge Nikon-speler
noemen. Patrick Swier lever
de eveneens een goede pres
tatie door in het duel De
Blaeuwe Werelt-ScyILa Ron
van Spanje in drie games te

Toch vielen er uit het voorproef
je-voor-zaterdag wel wat opste
kers voor de Valkenswaardsen te
destileren. In de openingspartij
zette Frank Boute namelijk Jaap
van Spanje opzij en in bet slotduel
wees Bob Potton voor het eerst in
de competitie Ron van Spanje te
rug. Benjamin Boute mocht bo
vendien aan winst ruiken in zijn
partij tegen international Ron van
Spane, die ongeslagen bleef door
ook Han Gootzen to kioppen.

verslaan.
De nationaal kampioen
toonde zich mentaal moe
maar Zwier komt aan de an
dere kant de eer toe dat er in
zijn spel meer logica dan
vroeger valt te ontdekken.
Overigens bracht Ron van
Spanje met dat verlies zijn
ploeg De Blaeuwe Werelt niet
in problemen. Scylla won ver
der alleen bet dubbel zodat de
landskamploen nog steeds
feilloos op weg lijkt naar een
titeiprolongatie.
Het Hooge Huys nestelde
zich weer op de derde plaats
door MZ met geheel lege handen (6-0) naar Zeeland terug
te sturen.
Uit&agen vrouwen ere-klasse: 1)

•

Avanti-Vice Versa, 5-5. Tempo Team
Torenstad, 3-6. Koningslust-Amster
dam, 3-6.
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Beig De Prophetis opvolger vertrekkende Gootzen
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Anti-climax Nikon
[ Tafeltennis

(Door Hans Wagenaars)

ZOETERMEER
De af
sluitende, over de nationale
tafeltennjstjtel
beslissende
wedstrijd tussen De Veluwe
en Nikon! Valkenswaard is
voor de Brabantse ploeg op
een ware deceptie uitgelopen.
In het onooglijke Willem
Alexander Sportcentrum in
Zoeternieer kwamen de man
nen van coach Bert Schoofs
niet verder dan vier gewon
nen games, terwiji minimaal
vijf gewonnen sets nodig Wa
ren om het al jaren levende
doel te bereiken. De 6-1
waarmee De Veluwe zijn
derde achtereenvolgende Ne
derlands kampioenschap in
palmde zegt voldoende over
de krachtsverhoudingen.
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Jan Vlieg, coach van het Neder
lands damesteam en de heren van
De Veluwe, had in samenspraak
met zijn spelers een plan uitge
broed dat zou kunnen leiden tot
een snelle zege of een viotte neder
laag. Volop risico’s, maar met een
koortsachtige Han Gootzen, een
overbelaste Bob Potton en een for
cerende Frank Boute een geslaag
de zet die ervoor zorgde dat de
kampioensruiker binnen drie uur
zi)n bestemming gevonden had en
de Roemeen Paul Haldan —de man
van de wedstrijd— de beker in
ontvangst kon nemen.
Het trieste lot, de afgang, teken
de zich voor Nikon al in het eerste
uur af. Haldan, opgesteld als ,,der
de man”, speelde Gootzen naar een
kansloze nederlaag, Boute kwam
veel tekort bij Ron van Spanje en
om het drama nog sterker te fun
deren wist Ron van Spanje de
aanval van Gootzen op simpele
wijze af te slaan. Die verliespar
tijen, gevoegd bij de moeizame
winst van Bob Potton op Jaap van
Spanje, lieten weinig ruimte voor
een Valkenswaards kampioens
feest.
Uitblinker Haldan, momenteel
Nederlands studerend aan de
Volksuniversiteit in Apeldoorn en
mogelijk binnenkort student-me
dicijnen aan de Universiteit van
Groningen, viel de eer te beurt Ni
kon de genadestoot toe te brengen
door Potton met 17-21, 11-21 van
de tafel te vegen. De taferelen die
daarvan het gevolg waren, spra—
ken boekdelen over de grootte van
de teleurstelling. Al tijdens de
partij maakte Potton van de sped
tafel een scheef Pisa-bouwwerk,
na het schudden van de handen
smeet de Brit zijn batje in het net
en maakte naar de jubelende De
Veluwe-hoek het bekende gebaar
met de opgerichte middelvinger.

PAUL HALDAN
...uit blinker...

Te grote druk
Reacties, samen met een onop
houdelijk ,,Engels” vloeken, die
verkiapten hoe zeer Potton uit zijn
hum was. ,,Waarom? Sorry, ik heb
nu geen antwoord. Het is elke keer
hetzelfde met dit team”, was de
eerste woede-reactie. ,,Ik speel on
der een veel te grote druk. Als ik
me aan het voorbereiden ben op
mijn eigen partij, ben ik in ge
dachten bezig met die van Han of
Frank. Han moet mij opvangen,
heeft daar kansen zat voor gehad,
maar vandaag was hij er niet”,
brieste Potton nadat hij een half
uur de tijd had genomen om de
grootste kater weg te werken.
Voor Frank Boute was een snel
le afmars naar de kleedkamer de
verwerking. Han Gootzen, die het
door Nikon aangeboden contract
niet zal ondertekenen, was wel be
reikbaar voor commentaar. ,,We
lijden twee keer verlies waar we
op twee keer winst hadden gere
kend. Wordt het 2-2 in plaats van
3-1, dan is de wedstrijd helemaal
open. Nu komt De Veluwe twee
punten vôôr en dan wordt het erg
lastig spelen.”
Gootzen komt deze week waar
schijnlijk tot een akkoord met
L+T, waar hij behalve Speler/
trainer/coach van het eerste team
ook de begeleiding van de jeugd
op zich gaat nemen. ,,De aanbie
ding van Nikon zint me niet. 1k
zou jeugdcoordinator worden en
dat gaat nu ineens niet door. Bo
vendien is het nog niet zeker hoe
het met het werk van Bob zal

gaan. Als die ‘s-avonds pas laat
terug is moeten we om een uur of
negen gaan trainen. Daar heb 1k
geen zin in”, aldus Gootzen die in
Roermond gaat wonen. ,,Dat 1k
niet blijf heeft echter niets te maken met geld.”
De vervanger van Gootzen is in
middels al gevonden. Nikon-ma
nager Frits Bergman reist van
avond naar Charleroi om de Belgi
sche topper Raymond de Prophetis
een contract voor te leggen. Dc
Frans-talige Beig komt momenteel
uit voor de Franse kampioens
ploeg Cremlin Bisetri, de Parijse
club van o.a. Jacques Secretin en
Vincent Purkart.

Blijft Schoofs?
Die mutatie en de ontwlkkeling
de laatste weken heeft ook het

HAN GOOTZEN
...naarL+T...

aanblijven van trainer/coach Bert
Schoofs op losse schroeven gezet.

Of de ex-bondscoach de Valkens
waardse club zal blijven begelei
den is afhankelijk van een gesprek
dat deze week meet plaatsvinden
tussen Schoofs en de clubleiding.
Schoofs, die alleen maar eén-jari
ge verbintenissen wenst aan te
gaan: ,,We zullen alle eerder ge
maakte afspraken opnieuw moeten bekijken. Er zijn meer dingen
te bespreken dan alleen het ver
trek van Han.” Bob Potton drong
zaterdagavond bij het bestuur aan
op verdere versterking van zijn
club. Zijn gedachten gingen uit
naar een jonge, onbetaalde En
geisman wiens naam Potton nog
met wilde prijsgeven.
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Het is erg hard gegaan met
Frank Boute. Op 6-jarige leeftijd
begon hij bij de Tilburgse vereni
ging Irene die hij tot de tweede
competitie van het seizoen ‘82-’83
trouw bleef. Toen Irene degra.
deerde naar de derde divisie en
zijn clubgenoten afgunstig wer
den, zei de MAyO 3-scholier dag
met het handje. ,,Bij Irene kon ik
zoveel trainen als ik wilde. Maar
tegen wie? Op trainingen speelden
we de hele avond partijtjes, nou,
daar wordt je niet beter van. Bij

Corrigeren

De kleine, diep liggende oogjes
spuwen gif als Boute een recent
radio1nterview met Jaap van
Spanje voor de geest haalt. ,,Wij
hebben de beste papieren, want bij
Nikon speelt de jonge Frank Boute
en die heeft nog weimg ervaring
en moet nog veel leren”, verklaar
de de oudste van de Van Spanje
familie. Boute wond zich ongeloof
lijk op over die woorden, wist zich
zo op te peppen (,,Hij heeft zich
wel een half uur met zijn hand
doek over zijn hoofd zitten con
centreren”, zegt zijn moeder) dat
hij de Oranje-reserve zaterdag j.l.
op de knieën dwong. ,,Ze mogen
best zeggen dat Boute niet kan ta
feltennissen, maar dan moeten ze
wel van me winnen. 1k ben Frank
Boute, ik stel ook niks voor, maar
1k heb wel degelijk wat te verlie
zen. Als ik slecht speel heb ik het
team ermee.”
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Bij Nikon/Valkenswaard zocht
men naarstig naar jong talent om
de club in de breedte te verster
ken, maar dat in de eigen gelede
ren ontbrak. Na één competitie in
bet reserveteam (90% score in de
derde divisie) greep de Tilburger
zijn kans. Eric Winnubst stelde te
leur in het vaandelteam, kreeg te
kampen met een blessure, Boute
mocht enkele keren invallen en
deed dat lang niet onverdienste

Eerbied en respect

Nikon word ik nu continu gecorri
geerd; speltechnisch en mentaal.
Het waren bij Irene ook bijna al
lemaal linkshandigen en als je in
de competitie moest speleri tegen
een goede rechtshandige stond je
te klungelen. Bovendien was de
sfeer er later ook verre van goed.”
Even was er sprake van dat
Boute zou gaan spelen bij de Bel
gische topclub Vanderveke, de vol
op ronselende club die o.a. Wim
Wegman bij Middelburg Zuid
wegkaapte, maar bot ving bij aan
de weg timmerende clubs als het
Vughtse JCV (Jos Verhuist). Ook
Frank Boute werd benaderd, maar
toen bleek dat Vanderveke betrok
ken zou kunnen zijn bij een om
koopschandaal hield Boute de boot
af. ,,Het is nog niet bewezen dat ze
bij die omkoping betrokken zijn
geweest, maar schorsingen en te
rugzetting naar de laagste divisie
dreigden steeds. Dat risico wilde
ik niet lopen.”

TILBURG — ,,Heb ik niks te verliezen? Doe toch niet zo
stom”, bruit Frank Boute zijn veel jongere zusje toe. Haast
zweet heeft plaats gemaakt voor opwindings-transpiratie.
Boute, met zijn vijftien jaren de jongste speler in de eredivi
sie tafeltennis, is vol van de wedstrijd die zaterdagmiddag in
Zoetermeer gaat beslissen over de Nederlandse titel. Voor de
vijfde keer dit seizoen staan Nikon/Valkenswaard en De Ve
luwe (Apeldoorn) dan tegenover elkaar en de nummer dertig
van de Nederlandse ranglijst weet dat er voor hem misschien
wel een hoofdrol in zit.

(Door Hans Wagenaars)
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lijk. Alleen een soort minderwaar
digheidsgevoel stond een door
braak in de weg. ,,Ik was blij dat
ik tegen de jongens Van Spanje
mocht spelen; 1k had eerbied en
respect voor ze. Met Bob (Potton
red.) durfde ik eerst niet eens te
praten. En er toen mee spelen, ja,
dat was natuurlijk het einde.”
,,Dat respect heb ik voor sommi
ge spelers nog wel, maar dan niet
vanwege het toch wel aanwezige
klasseverschil. Het heeft meer betrekking op de manier van voor
bereiden, het leven voor de sport.
De nuchterheid van Han (Goot
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Soms zie 1k hem een week niet,
maar krijg ik briefjes dat hij daar
en doorvoor al heeft gezorgd.”)
ws hij nog te jong voor het grote
werk, de eredivisie. ,,Hij bereidde
met vaak voor. Nu krijg je onge
nadig op je donder, zei hij dan.
Maar dat gebeurde nooit en dat
was een stimulans. Toen werd het

zen), het inzicht van Bert (Schoofs,
coach ).“ In de ogen van o.a. zijn
vader (,,Die regelt alles voor me.

...veetzijdiger...

FRANK BOUTE
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tijd om een game te pakken, toen
een partij.”
Het bedrijven van topsport, het
onderste uit de kan halen, eist of
en
fers
doorzettingsvermogen.
Frank Boute (en zijn famiie) kan
erover meepraten. Het klinkt zie
hg als zus Ciska —volgend seizoen
mogelijk teamgenoot van Miriam
Kloppenburg bij landskampioen
Torenstad—
toegebeten
krijgt:
,,Het is echt niet leuk hoor, als je
nergens begrip krijgt.”
Het onderwerp is medewerking,
omstandigheden die het je moge
lijk maken een doel te bereiken.

‘!

,,Ik hoop alleen dat het normale
wedstrijden worden. 1k houd er
niet van ala er gespuugd wordt,
centre-courts worden omgeschopt,
en zo. Dat leidt me af. 1k ben ner
gens bang voor. De kansen zijn re
delijk en als ik hierboven (Boute
wijst naar zijn hoofd) lekker ben,
win ik een of meer partijen.” Een
dertigste plaats op de ranglijst (de
tegenstanders Ron van Spanje,
Jaap van Spanje en de Roemeen
Paul Haldan staan daarop resp.
als de nummers 2, 6 en 7) is daar
voor geen obstakel. ,,Zo’n paplertje
zegt me helemaal niks. Mijn spel
is heel wat verbeterd en ik ben flu
een stuk veelzijdiger.”

Normaal

,,Eigenlijk zou ik flu op schoo,
moeten zitten. Gelukkig krijg i
van school (de Aloysius-Mavo in
Tilburg red.) nu alle medewerking.
Maar eerst niet. Niet van de lera
ren, niet van kiasgenoten. Als ik
weer eens eerder weg moest werd
er gejoeld. Maar skids mijn naam
in kranten staat en zelfs over de
radio wordt genoemd, weten ze
waar ik eigenlijk mee bezig ben.
Nu ervaar 1k niks dan positiefs en
dat stimuleert enorm.”
De laatste weken stonden (en
staan), wat de sport betreft, voIledig in het teken van bet voorspel
bare beslissingsduel tussen Nikon/
Valkenswaard en De Veluwe,
overmorgen. Om optimaal voorbe
reid aan de wedstrijd te kurinen
beginnen, stond eigenlijk een trai
ningskamp in Noorwegen op bet
programma, maar daar werd ten
slotte maar van afgezien. In plaats
daarvan werd de trainingsarbeid
vergroot en neemt het Valkens
waardse team vrijdag al zijn intrek in het NTTB-bondsentrum
in Zoetermeer. ,,De voorbereiding
kan niet kapot, het team kan niet
kapot. 1k zou niet weten wat er
fout kan gaan. Die wedstrijd heb
1k al tien keer gespeeld. Het kân
niet fout gaan.”

,,Wel degelijk wat te verliezen”

Frank Boute baant zich een weg naar de tafeltennistop’

Donderdag 29 maart 1984
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Frank Boute
en ttv Irene
Waarom, vraagt men zich in
‘s hemelsnaam af ?Ik doel op het
interview van tateltenniskenner
Hans Wagenaars dat op 31 maart
in Het Nieuwsblad stond en dat
handelde over de Tilburgse tafel
tennis-schoher Frank Boute.
De ttv Irene gaf de 14-jarige
aan het begin van het
Frank
seizoen ‘82/’83 de gelegenheid uit
te komen in het eerste herenteam.
De toenmalige onderlinge ver
standhouding was dermate goed,
dat men maar besloot met een
viermansteam in plaats van een
normaal driemansteam to gaan
opereren, ten gunste van Frank,
die alle wedstrijden mocht selen.
Frank scoorde in het eerste corn
petitieduel 60% en in het tweede
deel 63%, maar aangezien zijn
teamgenoten minder scoorden
een vergelij king is moeilijk, omdat
werd degra
Frank alles speelde
datie aan bet einde van het sei
zoen eon feit.
Zijn collega-spelers waren be
slist niet. afgunstig toen Frank
naar Nikon vertrok; wel hevig te
Ieurgesteld dat Frank niet bereid
was gezamenlijk het verloren ter
rein te herwinnen, terwiji er bo
vendien voor eon jongeling met
rond de 60 % nog voldoende te le
ron was in zowel 4e als 3e divisie.
Het woordgebruik door Frank
(,,afgunstig”) zullen wij maar toe
schrijven aan onvoldoende taal
kennis.
dat bij
Zijn volgende flater
Irene op trainingen alleen maar
partijtjes gespeeld werden iaakt
kant nog wal; het beste kan hij
deze stelling bevestigd krijgen bij
zijn vader, die tot aan zijn vertrek
naar Nikon zijn trainer bij Irene
was; zou Franks bewering wel
kioppen, dan zou hij een besehul
digende vinger in de richting van
zijn vader moeten wijzen.
Dat de steer later ook verre van
goed was is een juiste bewering,
doch wie daar onder meer debet
aan was weet Frank dromrnels
good; flu Frank en zijn vader van
verdwenen
strijdtoneel
Irene’s
zijn, is de sfeer weer teruggeko
men en gelukkig nog steeds
groeiende! Dat Frank bij Nikon in
het reserveteam in het eerste corn
petitiedeel seizoen ‘83/ ‘84 90% go
scoord zou hebben, zoals het inter
view weergeeft, is niet juist want
competitiebulletin no. 10 van 20
december 1983 iaat een percentage
van 71 % zien.
Wij betreuren het zeer, dat eon
verdienstelijk speler als Frank
overigens ook nog steeds Irenelid
zich tot dergeiijke uitspraken
heeft laten verleiden, temeer daar
hij nog regelmatig gebruik rnaakt
van Irene’s tafeltennisarena om te
trainen (met teamgenoten over
dag), waarvan ons bestuur oven
gens geen punt maakt. Frank
heeft gedurende zijn achtjarig
verbiijf aitijd de voile medewer—
king gehad om uit to groeien tot
die sterke speler die hij thans is.
Wel is duidelijk dat dergelijke
uitlatingen bij bestuur en ex
teamgenoten slecht vallen, of
schoon zijn leeftijd hierbij wel de
gelijk in acht moet worden geno
men; zijn directe omgeving (thuis
en zijn nieuwe club) dient men
zo’n jongen bij voorkomende Si
tuaties in bescherming te nemen.
—
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van haar dubbel de champag
ne al kon ontkurken.
Voor coach Jan VIleg was
de titel een welkom opkik
kortje, want dezo woek
moost de Groninger accepte
ron dat hij ais gevoig van een
goruchtmakend interview bij
de komende EK-strijd in Moe
kou niet als coach van Vriose
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dividuele gedeelte. In semenworking met hot ministerie
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kon heeft als zijn vervanger
inmiddels do Belgisch drie
voudig kampioen De Prophe
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Een goed bewijs dat zo’n jongen
uitermate goed begeleid moet worden, vindt men in hetzelfde inter
view, waarin Frank de kam
pioenswedstrijd om de Nederland
se titel tegen De Veluwe al tien
keer gespeeld heeft en waarin hij
zegt niet te weten wat er fout zou
kunnen gaan. Voor Nikon eindigde
de strijd in een debacle van 6-1
zeker
verlies, othdat wonderen
bijna nooit voorko
in de sport
men.
WIM SCHUURMAN
voorzitter ttv Irene
Tilburg
—
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Zekerheid belangrijker dan Nederlands

team

Gootzen een jaar
•. -r
rr
sterke
bij L+ I
p.

.

man

(Van onze versaggever)

EINDHOVEN
Han Goot
zen heeft gistermiddag zijn
handtekening gezet onder
een arbeidsovereenkomst die
hem voor tenminste één jaar
bindt aan L+T/Eindhoven.
De 25-jarige international,
die het EK in. Moskou (vol
gende week) laat lopen in
verband met studie, zal zich
voor 80% bezig gaan houden
met activiteiten binnen de
tafeltennisvereniging
L+T
en. zal zich voor de andere
20% bemoeien met pr-activi
teiten voor het Eindhovense
software-bedrijf.
Gootzen
heeft een optie van drie jaar.
-
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Het contract gaat in op 1 juli.
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HAN GOOTZEN, speler van Nikon Hit Valkenswaard,
waar hij de afgelopen drie jaar speelde en in de drie jaar
daarvoor bij het Amsterdamse Tempo-team het landskam
pioenschap behaalde, tekende afgelopen vrijdag een twee
jarig kontrakt bij de Eindhovense tafeltennisciub L+T
Software (het vroegere St. Cathrien).

Binnen de naar de derde divisie
gedegradeerde vereniging gaat
Gootzen optreden als speler/coach
van het eerste team, als trainer
van de selectiegroep en als coärdi
nator techriische zaken. Bij dat
laatste wordt de Limburger geas
sisteerd door een technische corn
missie, waarvan onder anderen
Thieu van Vroenhoven deel uit
maakt. ,,Pas flu kan ik stappen
gaan ondernemeri om het doel te
bereiken. Voor de club ben ik een
springplank naar de eerste dlvi
sie”, aldus Gootzen gistermiddag.
,,In mijn eerste jaar moeten we
twee keer kampioen kunnen wor
den. 1k ben in deze kiasse sowieso
goed voor vier partijen (3 enkel
spelen en het dubbel red.).” De an
dere twee punten die nodig zijn
voor winst, moeten in eerste in
stantie komen van spelers die nu
al op de ledenlijst van L+T staan.
,,Ik zal eerst moeten kijken of die
mogelijkheden binnen de club
aanwezig zijn. Risico’s wil ik in
ieder geval niet nemen. De spelers
die nu het eerste team vormen
hebben bewezen niet sterk genoeg
te zijn voor de tweede divisie. Mis
schien komt er wel een speler van
buitenaf. Eric Noor (momenteel
uitkomend voor Tempo Team Am
sterdam, maar woonachtig in Oss
red.) zou een heel aardige jongen
zijn”, verklaarde Gootzen.
Dat zijn beslissing mogelijk ten
koste gaat van zijn plaats in het
Nederlands team, acht Gootzen
momenteel van ondergeschikt be
lang. ,,Of dat zo is, is nog maar de
vraag. Dat is onder meer afhanke
lijk van wie er bondscoach is en
wat voor eisen hij stelt. Verlangt
deze van me om vier keer in de
week van Roermond naar Zoeter
meer te reizen, dan is het geen
haalbare zaak. Maar vooraisnog
heeft zekerheid de voorkeur boven
het Nederlands team. Bovendien
heb ik oveel vertrouwen in me
zeif dat ik me moeiteloos kan
handhaven in de top”, aldus de
nummer vier van de Nederlandse
ranglijst.

(midden) zette gis
termiddag zijn handtekening
onder een 1-jarig contract bij
L+T. Links clubvoorzitter Ad
Pouiissen, rechts sponsor Cees
van der Land.
Han Gootzen kwam sinds de
cember 1981 uit voor Nikon/Val
kenswaard.
Daarvoor
speelde
Gootzen o.m. voor Tempo Team,
JCV (Vught) en Swift Roermond.
Gootzen ging niet in op een nieuw
contract
met
Nikon! Valkens
waard, omdat deze club hem geen
coördinatorsfunctie voor de jeugd
kon garanderen en omdat er nog
onzekerheid heerst over de werk
tijden van de Brit Bob Potton, die
binnen de Valkenswaardse club
als trainingspartner optrad. ,,Bij
Nikon moeten twee spelers lands
kampioen worden en die verant
woordelijkheid wil ik met Eneer
nemen. Om landskampioen te
worden moot er een team staan,
geen twee mensen”, aldus Gootzen.
Overigens gingen Gootzen en Ni
kon in de beste verstandhouding
uiteen. Samen met Potton blijft
Gootzen demonstraties verzorgen.
Vanaf 1 juli in verschillende

shirts.
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Hoofdrol Brabanise
jeugd tijdens NK
Tafeltennis
HELMOND
De Nederlandse
jeugdkamploenschappen tafelten
nis vinden zondag plaats In de Ci
ty-sporthal In Ilelmond. De TTV
Stiphout treedt op als organisator,
een gevoig van de strengere selec
tie-elsen die de NTEB aan de NK
jeugd heelt gesteld.
De hele Nederlandse jeugdtop is
present en insiders weten dat de
Nederlandse jeugdtop zich mo—
menteel knap weert in de hoogste
kiasse bij de senioren. Uit Oost
Brabant komen diverse titelkandi
daten achter de tafel. Een van de
favorieten in de meisjes aspiran
ten-klasse is Patricia de Groot, lid
van ttv Stiphout en competitie
spelend bij Scylla in Leiden. Mo
gelijk slaagt dit jeugdige talent
erin om naast de titel in het dub
beispel, op eigen bodem ook de
titel in het enkelsnel te verovereri.
-

JeVolkskw.aug van

José Bakker (Avanti) en Gerdy
Keen (Shot Wageningen) zijn de
belangrijkste rivalen. In deze
Masse komt ook Jolanda Dystel
bloem van Geidrop achter de tafel.
Eric Noor van Tempo Team in
Amsterdam, met zijn thuishaven
bij OTTC uit Oss, staat als eerste
geplaatst in de junioren kiasse.
Zijn grootste opponenten zijn Jos
Verhuist (JCV, Vught) en Rob
Turk (Avanti).

Brabantsé zaak
De jongens aspiranten-Masse is
een Brabantse aangelegenhejd. De
verwachting is dat de finale ge
speeld zal worden tussen Frank
Boute (Nikon/Valkenswaard) en
Theo Boon (L+T/Eindhoven) In
de jongens welpen-kiasse zullen
de regionale spelers Frank de Wit
(L+T/Eindhoven) en zijn clubge
foot M. van de Molen achter de
tafel komen en hun huid zo duur
mogelijk verkopen.

ERIC NOOR
...favoriet...
Maar liefst 92 verschjljende ta
feltennisverenigjngen
verspreid
over geheel Nederland hebben in
totaal 284 spelers ingeschreven.
Het toernooi begint om 10.00 uur
en de finales staan gepland om
18.00 uur. Samen met officials van
de NTTB zal wethouder A. Meijer
van sportzakende prijzen uitrei
ken.
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Roemeen Haldan bezorgt
Veluwe tafeltennistitel
Van onze versiaggever
MARTIEN SCHURINK
ZOETERMEER
Vermoede
lijk vanuit de gedachte dat de Ia
feltennissport in den lande al
meer dan voldoende bekendhejd
en populariteit geniet, ont.bood de
bond zaterdag herfstkampioen
Valkenswaard en lentekampioen
De Veluwe voor hun wedstrijdom
het Nederlands clubkampioen
schap naarde minst ideale plek:
het trainingszaaltje in de schuil
kelder van het bondscentrum te
Zoetermeer. Het treffen, dat
dankzij de inbreng van de Roe
meen Paul Haldan eindigde in een
klinkende overwinning (6-1)
voor De Veluwe, werd bijge
woond door hooguit honderd be
langstellenden, waaronder ook
nog tal van officials van bond en
betrokken clubs.
—

Die deden na afloop hun best om de
gebeurtenis toch nog enige allure te ge
yen. NTTB-voorzitter Jaap Roeten hield
een toespraak, de voorzitters van de bei
de clubs bekiommen het podium, de
kampioenen werden met champagne
van een niet al te best merk bespreniceld
en een enkele supporter kwam met
bloemen aanzetten. En zo ontstond er
toch nog een feestje, al was het er ccxi
met een wel erg besloten karakter.
De droevige opkomst was het recht
streekse gevoig van een ietwat slordige
bepaling van tijd en plaats. Op de dag dat
de finalisten eikaar in Zoetermeer be
kampten, draaide de competitie elders
in den lande nog op voile toeren. Als

gevoig daarvan waren tal van geInteres
seerden niet in de gelegenhejcj kennis te
nemen van het gebeuren. Een andere
remmende factor was de plaats van han
deling: een vrij naargeestig zaaltje in de
kelderverdieping van bet bondscen
trum, niet bepaald een plek waar je veer
je lol een vrije zaterdagmiddag door
brengt.
Hoewel de wedstrijd naar wens was
verlopen, was bij Veluwe-manager Wim
Vermeulen de vreugde over de overwinning van het kampioenstrioJaap van
Spanje, Paul Haldan en Ron van Spanje
nauwelijks van het gezicht af te lezen.
,,Het is uitermate vervelend dat deze
wedstrijd zich veer een handjevol toe
schouwers voltrokicen heeft. Dc spelers
hadden recht op meer. Maar het konden
er niet meer zijn om de süupele reden
dat tal van geinteresseerden competitie
verplichtingen hadden. Dc bond had
deze wedstrijd veel beter een dag later
kunnen laten verspelen. Maar dat kon
natuurlijk niet vanwege dat trainings
kamp in Polen. Dat moest en zou tien
dagen duren.”
Tocb kan het geen kwaad de spelers
van de nationale selectie, die vandaag op
het vliegtuig stappen, een beetje langer
dan gebruilceijk op te sluiten in een
Pools internaat. Een beetje extra ontbe
ring lijkt zeker op zijn plaats veer Bob
Potton, de man die met Henk, Ron en
Jaap van Spanje en Anne Vlieg geacbt
wordt de nationale ploeg tijdens het ko
mende EK in Moskou op te stuwen naar
de hoogste Europese divisie. Dc Britse
kopman van Valkenswaard bakte er za
terdag weinig van. liii won weliswaar in
drie games van Jaap van Spanje, maar
ging kansloos (17-21, 11-21) ten onder
tegen Paul Haldan en bleek eek in de
dubbelspelpartij aan ernstig vormver
lies onderhevig te zijn.

Ook de vorm van de andere aanwezige
Moskou-gangers hield met over. Jaap
van Spanje kwam er na een goede ope
ning met ann te pas tegen Bob Potton:
21-19, 10-21, 11-21. Broer Ron had ta
mclijk veci mocite met de 15-jarige Val
kenswaarder Frank Boute en moest in
de cruciale vierde partij de ecrste game
afstaan aan Han Cootzen 15-21, 24-22, den, waar het veer een getalenteerd en
j
2 1-19.
anxbitieus pingponger beter toeven is.
Het voile gcwicht van de wedstrijd
C’
kwam deer de matige vorm van zijn Gcruchten willen dat een landgenoot
doende
is
veer
Haldan
in
het buitenland
Apcldeernse teamgenoten te lien OP
J
de schouders van Haldan. Dc Roemeen, emplooi te vinden. Maar de Roemeen
die sinds oktobcr vorigjaar in de compe- zcIf scbijnt met van plan op de ecrste de
titie slechts verloor van Nico van Slob- beste aanbiecling in te gaan. ,,In principe
be, Potton en Scylla-speler Patrick blijf ilc veer Dc Veluwe spclen. 1k heb
het in Apeldoom uitstekend naar mijn
Swier, bleek tegen die druk royaal
stand. Maar dat was geen verrassing. zin. Het buitenland trekt me niet zo erg. —
Ecn man als Vermeulen had met anders In de Westduitse Bundesliga bij veer
verwacht. ,,Deze knaap is met aileen beeld heb ik mets te zoeken. Die compe- —
qua techniek ccxi uitstekend speler, eek titie is met al die topspelers uit Zweden
—
mentaal is hij uit het goode hout gesne- en
veerlopig veel te sterk
den. Hij doet zijn werk uiterst professio- veerEngeland
mu.”
ned, zonder te mopperen en tc klieren
tegen tegenstanders of scheidsrechters. Dat de competitie in Nederland eigen
Hct is cen heel correctejongen, aan wie lijk beneden zijn waardigheid
is, neemt
we in de toekomst nog erg veel plezier Haldan op de keep toe. liii hoopt
in bet
kunnen beleven.”
najaar veer Nederland uit te komen op
Haldan kwam vorig jaar oktober zo opdI kampioenschappen in het buiten
maar aangelopen bij Dc Veluwe. Na een land en over twee jaar in het bezit te
Europa Cupwedstrijd van zijn club Uni komen van het oranje-shirt. Dat worth
versitatea Craiova in Apeldoorn ontglip dan een ietwat bizarre Nederlandse
te hij aan zijn ,,bewakers”, vroeg poli ploeg met de Brit Potton, de Roemeen
tick asiel aan en kreeg onderdak bij de Haldan, een vermoedelijk in Zweden
wedstrijdsecretarjs van Dc Veluwe. Hal spelende Henk van Spanje en dejoego
dan, voormalig Roemeens jeugdinterna slaaf Milan Stencel als coach.
tional en lid van de A-selectie, is sinds
kort in het bezit van de vluchtelingen De Veluwe Valkenswaard 7-1: Haldan Goot
status, waardoor hij over twee jaar ge zen 21-12, 21-18, Ron van Spanje Boute 21-16,
rechtigd is veer Nederland nit te ko 21-12,Jaap van Spanje Potton 21-19, 10-21, 11-
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Maar dan moet Haldan wel blijven en
met uitwijken naar Westeuropese lan-

21, Ron van Spanje Gootzen 15-21, 24-22, 2119, Haldan Potton 21-17, 21-11,Jaap van Span.
je Boute 21-19, 2 1-7, Haldan/Ron van Spanje
Potton!Gootzen 22-20, 14-21, 21-H.
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Tafeltennisciub aast op Wim Wegman

Nikon grijpt ook
naast•de beker
(Van onze sportredactie)

APELDOORN
De heren van
De Veluwe en de dames van To
renstad hebben zondag in Apel
doon de tafeltennlsbeker veroverd.
Ret thuispelende De Veluwe won
van Nikon/Valkenswaard met 6-4,
terwlji Torenstad Amsterdam’87
met 3-1 versloeg.
Nationaal kampioen De Veluwe,
met Henk van Spanje weer in de
gelederen, kreeg onder anderen te
maken Raymond de Prophetis, de
meuwste aanwinst van de Bra
bantse kampioen. De Belgische ti
teihouder won in de eerste wed
strijd verrassend van Henk van
Spanje in drie games, maar ver
loor van Paul Haldan. De Roe
meen bleef zondag ongeslagen
door ook Han Gootzen in twee ga
mes te verslaan. Henk van Spanje
herstelde zich van zijn nederlaag
tegen De Prophetis door Gootzen
te kioppen. De beslissing tussen
Nederlands sterkste teams (de be
kerfinales worden gespeeld door
twee teams van twee spelers, het
—

zogenaamde Dubbel Davis Cup
systeem) viel pas in de laatste par
tij waarin Jaap van Spanje in
twee games won van Frank Boute.
In het Valkenswaardse team ont
brak Bob Potton. De Engeisman
was zaterdag bij het indraaien
van een lamp van een stoel geval
len en liep daarbij een gekneusd
stuitbeen op.

Gesprekken
Nikon is overigens nog steeds in
gesprek met trainer/coach Bert
Schoofs over verlenging van diens
contract. De club en de ex-bonds
coach moeten het nog eens worden
over het af te werken programma,
de voorbereidingen op het meuwe
seizoen en de samenstelling van
het team. Voorlopig lijkt de ploeg
te bestaan uit Bob Potton, de Bel
gische kampioen Raymond de Pr
ophetis en Tilburger Frank Boute.
Nikon is in onderhandeung met
Wim Wegman, een Zeeuw die mo
menteel uitkomt in de Belgische
competitie.
International
Han

Gootzen vertrekt zoals eerder ge
meld naar de derde divisieclub
L+T/Eindhoven.

Bij de dames was landskam
pioen Torenstad duldelijk te sterk
voor Amsterdam ‘78. Miriam
Kloppenburg en Jantien Jansma
gaven Judy Williams en Sandra
Westra weinig uitzicht op een goed
resultaat. Alleen het dubbelspel
ging verrassend naar de hoofdste
delijke formatie. De Brabantse da
meskampioen, O’ll’C uit Oss, em
digde als zesde.
Dc gedetalileerde ultelagen zI)n: De Velu
we—Nikon/Valkenswaarcj 6-4: Henk van
Spanje R. de Prophetis 16-21 21-15 17-21,
Jan Vlieg-Frank Boute 10-21 15-21 Paul Haldan—Han Gootzen 21-16 21-13, Jaap van
Spanje Bert Schools 21-13 21-17, H. van
Spanje/Haldan
Dc Prophetis/Gootzen 2117 21-18, Vlieg/Marco Kaminaky
Boute?
Schools 22-20 13-21 11-21 H. van Spanje
Gootzen 14-21 21-18 21-19 Vlieg- Schools
12-21 21-17 18-21 Haldan De Prophetis 2119 18-21 21-15 J. van Spanje Boute 21-17
21-17 Elndstand: 1. Dc Veluwe 2. Valkens
waard 3. Orion 4. Hooge Huys 5. Quick ‘37 6.
Middelburg Zuid 7. Tempo Team 8. Shot.
Torenstad-Amaterdam ‘78 (3-1): Miriam
Kloppenbrug
Judy Williams 21-13 21-16,
Jantien Jansma Sandra Westra 21-16 25-23,
Kloppenburg/Jansma
Williams/Westra 2116 19-21 22-24, Kloppenburg Westra 21-8
21-11. Elndstand: 1. Torenstad 2. Amsterdam
‘79 3. Shot 4. Treffers 5. Koninglust 6. OTTC
7, Middelburg Zuid 8. Tempo Team.
-
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Anti climax
voor Nikon
-

Veluwe en Torenstad
winnen NTTB-beker

lip

(Van onze versiaggever)
ZOETERMEER
Dc afsluiten
de, over de nationale tafeltennis
titel beslissende wedstrijd tussen
De Veluwe en Nikon! Valkens
waard is voor de Brabantse ploeg
op een ware deceptie uitgelopen.
In het Willem-Alexander Sport
centrum in Zoetermeer kwamen
de mannen van coach Bert Schoofs
niet verder dan vier gewonnen ga
mes, terwiji minimaal vijf gewon
nen sets nodig waren om het al ja
ren levende doel te bereiken. De
6-1 waarmee Dc Veluwe zijn der
de achtereenvolgende Nederlands
kampioenschap inpalmde zegt vol
doende over de krachtsverhoudin
gen.
-

APELDOORN (ANP)
De Veluwe
bij de mannen en Torenstad bi.j de vrou
wen hebben zondag in Apeldoon het
toernooj om de Nederlandse tafelten
nisbeker gewonnen. Het op eigen tafel
spelende De Veluwe won van Valkens
waard met 6-4, terwijI Torenstad met 3I zegevierde over Amsterdam ‘87.
De Veluwe, met Henk van Spanje
weer in de gelederen, had tegen Val
kenswaard onder andere te maken met
de nieuwste aanwinst van de Limbur
gers, Raymond de Prophetis. De Belgi
sche titeihouder won in de eerste wed
strijd verrassend van Henk van Spanje
in drie games. Hij verloor echter van
Paul Haldan. De Roemeen bleef zondag
ongeslagen door ook Han Gootzen in
twee games te verslaan. Henk van Span
je herstelde zich van zijn nederlaag te
gen De Prophetis door Gootzen te ver
slaan. De beslissing tussen Nederlands
sterkste teams viel pas in de laatste par
tij toen Jaap van Spanje in twee games
Frank Boute terugwees.
—

Gootzen weg

Mannen: Dc Veluwe Valkenswaard 6-4: H.
van Spanje De Prophetis 16-21, 21-15, 17-21,J.
Vlieg Boute 10-21, 15-21, Haldan Gootzen 2116, 21-13,J. van Spanje -Schoofs 21-13, 21-17, H.
van Spanje/Haldan Dc Prophetis/Gootzen 2117, 21-18, Vlieg/Kaminsky Boute/Schoofs 2220, 13-21, 11-21, II. van Spanje Gootzen 14-21,
21-18, 21-19, Vlieg- Schoofs 12-21, 21-17, 18-21,
Haldan Dc Prophetis 21-19, 18-21, 21-15,J. van
Spanje Boute 21-17, 21-17; eindstand: 1. Dc
Veluwe, 2. Valkenswaard, 3. Orion, 4. Hooge
Huys, 5. Quick ‘37,6. Middelburg Zuid, 7. Tempo
Team, 8. Shot.
Vrouwen: Torenstad
Amsterdam ‘78 3-1:
Kloppenburg Williams 21-13, 21-16, Jansma
Westra 2 1-16, 25-23, Kloppenburg/Jansma Wil
liams/Westra 21-16, 19-21, 22-24, Kloppcnburg
Westra 21-8, 21-11; eindstand: 1. Torenstad, 2.
Amsterdam ‘78, 3. Shot, 4. Treffers, 5. Konin
glust, 6. OTC, 7. Middelburg Zuid, 8. Tempo
-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Tafeltennisbekers
voor Dc Veluwe
en Torenstad
(Van onze sportredactie)
APELDOORN
De heren van
-

De Veluwe en de dames van To
renstad hebben zondag in Apel
doon de tafeltennisbeker veroverd.
Het thuispelende De Veluwe won

van Nikon! Valkenswaard met 6-4,
terwijl Torenstad Amsterdam’87
met 3-1 versloeg.
Nationaal kampioen De Veluwe,
met Henk van Spanje weer in de
gelederen, kreeg onder anderen te
maken Raymond de Prophetis, de
nieuwste aanwinst van de Bra
bantse kampioen. De Belgische ti
telhouder won in de eerste wed-

strijd verrassend van Henk van
Spanje in drie games, maar ver
loor van Paul Haldan. De Roe
meen bleef zondag ongeslagen
door ook Han Gootzen In twee ga
mes te verslaan. Henk van Spanje
herstelde zich van zijn nederlaag
tegen De Prophetis door Gootzen
te kioppen. De beslissing tussen
Nederlands sterkste teams (de be
kerfinales worden gespeeld door
twee teams van twee spelers, het
zogenaamde Dubbel Davis Cup
systeem) viel pas in de laatste par
tij waarin Jaap van Spanje in
twee games won van Frank Boute.

Han Gootzen, die het door Nikon
aangeboden contract niet zal on
dertekenen: ,,We lijden twee keer
verlies waar we op twee keer
winst hadden gerekend. Wordt het
2-2 in plaats van 3-1, dan is
de
wedstrijd helemaal open. Nu komt
De Veluwe twee punten vôôr en
dan wordt het erg lastig spelen.”
Gootzen komt deze week waar
schijnlijk tot een akkoord met
L+T, waar hij behalve speler!
trainer/coach van het eerste team
ook de begeleidirig van de jeugd
op zich gaat nemen. ,,De aanbie
ding van Nikon zint me niet. 1k
zou jeugdcoorjna
0 worden en
dat gaat flu ineens niet door. Bo
vendien is het flog niet zeker hoe
het met het werk van Bob zal
gaan. Als die ‘s-avonds pas laat
terug is moeten we om een uur of
negen gaan trainen. Daar heb ik
geen zin in”, aldus Gootzen die in
Roermond gaat wonen. ,,Dat ik
met blijf heeft echter niets. te maken met geld.”
De vervanger van Gootzen is in
middels al gevonden. Nikon-ma
nager Frits Bergman reist van
avond naar Charleroi om de Belgi
sche topper Raymond de Prophetis
een contract voor te leggen. De
Frans-talige Beig komt momenteel
uit voor de Franse kampioens
ploeg Cremlin Bisetrj, de Parijse
club van o.a. Jacques Secretin en
Vincent Purkart.

Die mutatie en de ontwikkeling
de laatste weken heeft ook het
aanbiljven van trainer/coath Bert
Schocta op losse schroeven gezet.

In het Valkenswaardse team ont
brak Bob Potton. De Engeisman
was zaterdag bij het lndraaien
van een lamp van een stoel geval
len en liep daarbij een gekneusd
stuitbeen op.

Winnubst
TENNIS Eric Winnubst is na twee
-

jaar teruggekeerd bij Tempo Team.

Een opvallende transfer nadat de
Uithoornaar destijds pas naar Ni
kon kon vertrekken na een kort ge
ding tegen de Amsterdamse club.
Nadat vorige week de Maastrichte
naar Jo Wehrens werd ingelijfd,
verwacht Tempo Team dat de enige
speler van het eerste
team in het afgelopen seizoen Fjo
dnr Rademaker het trio zal comple
teren. Bij Scylla vertrekken de in
ternationals Swier, Lingen en Mey
er, waardoor de Leldenaren met
Kantebeen en Van der Broek veel
zwakker zi.jn geworden.
-

-
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Fraiik Boute
naar Belgie
(Van onze sportredactie)
TILBURG
Het eerste team
van de eredivisle-tafeltennisciub
Nikon!Valkenswaard kri.jgt ko
mend seizoen voor tweederdé deel
een andere bezetting. Kwam inter
national Han Gootzen al eerder tot
overeenstemming met de Eindho
vense derde divisieclub L+T,
Frank Boute komt het volgende
seizoen uit voor Vanderveken, een
club in de hoogste Belgische afde
ling. ZLjn zus Ciska verruilt Irene
(Tilburg) voor OTTC (Oss).
De 15-jarige Tilburger, vorig
jaar de jongste speler in de eredi
visie, verlaat de Valkenswaardse
vice-kampioen van Nederland om
dat hij na het aantrekken van
Wim Wegman en de Belgische
kampioen Raymond de Prophetis
teruggezet zou worden naar het
tweede team. ,,En dat is niet goed
voor mijn ontwikkeling”, aldus
Boute die in Belgie in een erg jong
team terecht komt. Samen met
zijn teamgenoten Patrick Verbo
yen, Marc Rosseel en Philippe Sel
hers komt de gemiddelde leeftijd
op 18 jaar.
Nikon/Valkenswaard heeft zijn
zaakjes voor het nieuwe seizoen
overigens nog niet helemaal rond.
Trainer/coach Bert Schoofs twij
felt nog of hij zijn contract zal
verlengen. Bob Potton overweegt
juridiache stappen nu hij al enkele
maanden geen salaris heeft ont
vangen. ,,Zolang ik mijn geld niet
heb gekregen, speel ik niet”, aldus
de Brit, die inmiddels emplooy
heeft gevonden bij een pas ge
opende tafeltennis-speciaalzaak in
Tilburg. Problemen zijn er ook ge
rezen rond De Prophetis. Zoals de
zaken er momenteel voorstaan, zal
de Belgische kampioen zeker 8
competitiewedstrijden van Nikon!
Valkenswaard
moeten
missen
i.v.m. verplichtingen aan het Bel
gische nationale team.
—

Nikon; thuis
tegen Tours
in EC-duel
Tafeltennis
(Van onze sportredactie)

I

VALKENSWAARD
Nikon!
Valkenswaard is voor de eerste
ronde van het tafeltennistoernooi
mu de Europa Cup lI/Jil, de zoge
naamde Messecup of Jaarbeurs
stedenbeker, gekoppeld aan het
Franse Tours. De wedstrijd, te
spelen in Valkenswaard, moet
vôór 29 september afgewerkt zijn.
—

Britse clubgenoot in de finale met
3-2 terug te wijzen. Hilton bereik
te de finale dankzij overwinningen
op Ronald Rijsdorp (3-0), René
Hijne (3-0) en Han Gootzen (3-2).
Gootzen, voormahig Nikon-speler,
sloeg zijn opvolger Wim Wegman
uit het toernooi.

Bij Nikon is niets bekend over
de toekomstige tegenstander. Via
Raymond de Prophetis, een van de
drie nieuwe spelers die dit seizoen
het eerste team van de nummer
twee van Nederland gaan vormen,
hoopt men in Valkenswaard infor
matie te krijgen die kan leiden tot
con goed strijdplan. De Prophetis
kwam corder uit voor de Franse
ploeg Bisètre.
In hetzelfde toernooi lootte
Odion uit Gaanderen de in Val
kenswaard beruchte Griekse ploeg
Olympiakos Piraeus. Odion speelt
uit in de Griekse havenstad. De
dames van Koningshust ontvangen
het Oostenrijkse Toyota Habriens.
De dames van Avanti zijn de eer
ste ronde vrij.

Toernooisucces
De twee kopmannen van Nikon!
Valkenswaard, de Belgische kam
pioen Raymond de Prophetis en
John Hilton, de Europese kam
pioen van 1980 (Bern), hebben dit
weekeinde tijdens con sterk bezet
internationaal toernooi in Oosten
de triomfen gevierd. De Prophetis
werd toernooiwinnaar door zijn

Zaterdag 8 september 1984

EC-duel Nikon
op 29 september

Nikon begint
met gelukje
(Van onze sportredactie)
EINDHOVEN/VALKENS.
WAARD Het begin van de tafel
tenniscompetitie in de eredivisie
heeft voor titeifavoriet Nikon/Val
kenswaard meteen een mazzeltje
in petto.
—

(Van onze sportredactje)
VALKENSWAAD
De tafel
tenfliswedstrijd
Nikon/ Valkens..
waard-SSS Tours voor de eerste
ronde om de Europese Jaarbeurs
Stedenbeker (Messecup) wordt ge
speeld op zaterdag 29 september,
aanvang 19.00 uur.
De Valkerlswaardse driemans
formatie van coach Bert Schoofs
(John Hilton, Raymond de Prop
hetis en Wim Wegman) komt dan
in actie tegen Patrick Gernot,
de
25-jarige nummer zes van de
Franse ranglijst, de 16—jarige
Franse jeugdkampioen Philip Ga
tian en de 2
2-jarige Bernard An-

din.

Dinsdag 21 augustUs 1984

Tegenstander Scyhla komt mor
gen niet in zijn sterkste formatie
naar Valkenswaard. Patrick Swier
‘verblijft momenteel in Polen waar
de Europese studentenkampioen
schappen plaatsvinden. De Oran
je-kandidaat wordt vervangen
door de jonge Van de Broek, die
zijn debuut maakt in de hoogste
afdeling. Dc andere spelers in het
Leidse team van coach Theo Bak
ker zijn Anne Vlieg en Frits Kan
tebeen. De wedstrijd begint om
15.00 uur. De rest van de landelijke
competitie gaat pas volgende week
van start.

BOB PO’YTON
...Ofltslag...

Bob Potton
ontslagen
(Van onze sportredactje)
VALKENSWAARD
De kans
bestaat dat Bob Potton meet uit
zien naar een andere vereniging.
Dc Engelse tafelteimisser heeft en
kele weken geleden een ontslag
brief ontvangen wegens het ,,weer
in discrediet brengen” van zijn
huidige vereniging Nikon/Val
kenswaard. Potton heeft het ont
slag aangevochten via een advo
caat. Een juridische procedure is
in voile gang en ligt momenteel bij
de kantonrechter. Wanneer deze
uitspraak doet, is niet bekend.
Manager Frits Bergman en
voorzitter Arie Keeman van Nikon
waren gisteravond niet voor corn
mentaar bereikbaar. Bob Potton
zehf was net terug van con. trai
ningskamp in Joegoslavie. ,,Ik heb
con ontslagbrief gekregen, maar
verder weet ik van niks”, was zijn
commentaar. ,,Het trainingskamp
in Joegoslavie was het beste wat
ik ooit gehad heb. 1k ben klaar
voor de Superliga (de eerste wed-

•- p.j
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Woensdag 5 september 1984
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Veel ogen
gericht op
LiT en Nikon
Het tafeltennis in cie regio heeft
turbulenle weken achter de rug.
Vice-landskampioen Nikon/Val
kenswaard onderging een com
plete metamorfose en doet, met
spelers van Europees niveau,
een nieuwe gooi naar
eer.

I
I— -:

e transferperiode is
Nikon! Valkens
bij
waard alles behalve
geruisloos voorbij ge
gaan. In april werd het von
ge seizoen afgesloten met
Bob Potton, Han Gootzen en
Frank Boute als trio dat de
beslissende wedstrijd om het
landskampioenschap teleur
stellend ruim venloor van De
Veluwe. Over drie dagen is
het een compleet ander dnie
manschap dat het ‘Brabantse’
gezicht op het hoogste tafel
tennisplatform moet laten
stralen.

D
1*.
V
V
V
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V

V
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Gootzen verraste met een ver
huizing naar derde divisieclub
L+T/Eindhoven,
Boute
dacht
meer ontplooiingskarisen te heb
ben in Belgie en Potton is nog im
mer in een juridisch gevecht ge
wikkeld met zijn manager Frits
Bergman en zijn sponsor. En hoe.
de uitspraak van de kantonrechter
ook zal zijn, Potton zal niet voor
de Valkenswaardse titelkanidaat
uitkomen.

Koude douche

Trainer/coach Bert Schoofs, die
zijn contract met één jaar ver
lengde, is er niet gelukkig mee: 1k
had op Bob gerekend. Mede omdat
hij z’n contract met twee jaar ver
lengde heb ik ook ja gezegd. Die
affaire begon twee dagen daarna
te spelen. Een koude douche waar
ik m’n ideeën over heb. Maar ik
heb geen stem in het kapittel. Het
is een persoonlijke kwestie.” En
hoe goed Schoofs en Potton het
ook met elkaar konden (en kun
nen) vinden, een solidariteits
verklaring van de zijde van
Schoofs was teveel gevraagd: ,,Bob
verwacht dat ook niet van me. Bo
vendien heb ik in mijn vijf jaren
als bondscoach wel geleerd dat so
lidariteit niet bestaat. 1k heb
sindsdien een heel dikke huid.”
Hoewel Schoofs bij manager
Bergman, de verantwoordelijke
man van Nikon heren 1, aandrong
op een verzoening, kwam het daar
niet van. ,,Ik had ook geen poot om
op te staan, want de vervangingen
i- maken het team zeker niet zwak
ker” aldus Schcfs. In ieder geval
op papier, want John Hilton,
Europees kampioen in 1980 (Bern)
en Raymond de Prophetis, de
kampioen van onze zuiderburen,
kunnen zich internationaal meten.
Hilton zeker, maar de materiaal
speler heeft zijn plaats in het En
gelse team vrijwillig afgestaan
aan een jongere. De Prophetis
heeft de Belgische bond verzocht
om wedstrijden voor de Europese
competitie vast te stellen op
woensdagavonden omdat hij de
-3
voorkeur wenst te geven aan zijn
verplichtingen in Valkenswaard.

•Wim Wegman: Een team is net zo sterk als de zwakste schakel.

—
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Eigen omgeving
‘Derde man’ Wim Wegman, ge
komen van het Antwerpse Van
derveke, rnaar opgeleid bij Wilno

Europese kiasse
in Valkenswaard
in Vlissingen, zal het meest gezien
worden in Valkenswaard. Hilton
en De Prophetis zijn met coach
Schoofs overeengekomen dat trai
ningen hoofdzakelijk in hun eigen
omgeving, Engeland en Belgie,
zullen plaatsvinden. De reistijd
kan zo veel beter besteed worden.
Daar kunnen ze bovendien trainen
met
betere
partners”,
aldus
Schoofs, die als voorbereiding vier
lange weekeinden met zijn team
samen was. ,,We zijn inderdaad
niet vaak samen, maar ik heb ook
ervaring met teams die vijf dagen
in de week samen waren, maar
waarmee het niet mogelijk was
samen een drankje te drinken.”
Een echt weekendteam dus?
Schoofs, wat kwaad over de
vraagstelling:,, Bij
tafeltennis
wordt altijd zo verschrikkelijk ge
,,

zeurd en gehamerd op teamgeest,
maar het is gewoon een sport
waarbij je partijtjes moet winnen.
En wie er het eerst 6 gewonnen
heeft is winnaar van de wedstrijd.
Zo simpel is dat” En Nikon ver
wacht, uiteraard, weer vaak als
overwinnaar uit de strijd te ko
men. Wellicht als totaalwinnaar,
landskampioen.,, Vorig jaar hadden we het materiaal er ook voor,
maar speelden externe factoren
een rol. 1k noem motivatie, studie,
problemen op privé-terrein in de
club”, meent Schoofs. ,,De Veluwe
is even sterk als vorig jaar, ‘t Hoo
ge Huys (Hijne. Noor, Van Slobbe)
is ook een gevaarlijke ploeg. Een
team is net zo sterk als de zwakste
schakel, maar ik heb goede hoop
op succes. Anders was ik er niet
aan begonnen.”

I
•Bert Schoofs: ,,Een dikke huid.”

Onder de aanwezigen zaterdag waren Han Gootzen (links) en de bij Nikon ontslagen Engelsman Bob Potton.

Wim Wegman verrast bij Nikon

Buitenlanders nerveus
f

Tateltennis
(Van een onzer versiaggevers)

II

VALKENSWAARD — Routi
ne, opgedaan op Europese kam
ploenschappen,
wereldkam
pioenschappen, competitiewed
striJden voor de Europese corn
petitie en sterk bezette toer
nooien heren der over de aard
hol verspreid, geeft niet altijd
de garantle voor goed presteren
in een middelmatige tafelten
niscompetitie zoals de Neder
landse. John Hilton en Ray
mond de Prophetis sloegen za
terdag wellswaar de helft van
Nikons totale productle (8-1)
bi.jeen, rnaar de inbreng van
Wim Wegman was zeker zo op
vallend.
Waar Hilton, de Europese
kampioen van 1980, moeite had
met een internationaal niets be
tekenende speler als Frits Kan

I

tebeen (met eens goed genoeg
om op de training van bondscoach Jan Vlieg te mogen ver
schijnen) en waar. de Belgisehe
kampioen De Prophetis het af
legde tegen de Nederlandse in
ternational Anne Vlieg, ver
baasde Wim Wegman het 200koppige publiek en zich.zelf met
winst op diezelfde Anne Vlieg
en de eerder genoemde Kante
been.

Wennen
Een gang van zaken, die
coach Bert Schoofs enerzijds
angst kan bezorgen, maar an
derzijds tot optimisme kan
stemmen. ,,Volgende keer gaat
het ongetwijfeld beter”, verze
kerde manager Frits Bergman.
,,Het is toch wennen, voor het
eerst voor je eigen publiek spe
len.” Terwiji Hilton en De Pr
ophetis nerveus uit de start
blokken kwamen, speelde Weg
man totaal vrijuit en zonder te

hoeven gnjpen naar con ander
speltype.
Hilton wisselde veelvuldig.
Tegen Kantebeen leverde de
eerste game met aanvallend
spel winst op. De tweede game
ging door con alles-of-niets-po
ging van de Leidenaar verloren.
In de derde en beslissende game
kroop de Brit door het oog van
de naald. Via 2-8 werd het 14-17
en kroop Hilton in de verdedi
ging. En dat had pas het ge
wenste resultaat: 21-17. De Pr
ophetis, nerveus en ailes behal
ye overtuigend begonnen tegen
de jeugdige Herman van de
Broek (24-22, 21-13), moest zijn
tweede enkeispel zelfs afstaan
aan Anne Vlieg (19-21, 20-22).
Het enige verliespunt zaterdag.
De ultslagen: Wegman-VIleg 21-17, 1721, 21-19; De Prophetis-Van de Brook 2422, 21-13; Hilton-Kantebeen 21-18, 11-21,
21-17; De Prophetis-Vlieg 19-21, 20-22;
Wegman-Kantebeen 21-18, 21-10; HiltonVan de Broek 21-16, 18-21, 21-17; Weg
man/De Prophetis-Vlieg/Kantebeen 2117, 21-17.

Anne Vlieg leed een verrassende nederlaag tegen Wegman van Valkensaar.
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VROUWEN VAN AVANTI STARTEN MET ZWARE NEDERLAAG
a

Gloednièuw Valkenswaard ovértuigt
Van onze tafeltennismedewerker
AMSTERDAM
Het ,,vreem
delingenlegioen” van Valkens
waard heeft a! in de eerste ronde
van de tafeltenniscompetitie z’n
visitekaartje afgegeven. Het kom
pleet nieuwe trio Hilton, De Prop
hetis en Wegman had een blik
semstart: 6-1 tegen Scylla. In dc
eredivisie bij de vrouwen behaal
de landskampioen Torenstad een
moeizame overwinning op TI
Amsterdam (6-3), maar opvallen
der was de 1-6 nederlaag van
Avanti tegen Koningslust. Scylla
bleef Treffers moeiteloos met 6-0
de baas.
Toen de eredivisie zaterdagmiddag
—
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.

-

—
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van start ging, bleek competitieleider
René Van Dijk tot veler verrasing toestemming te hebben gegeven tot uitstel
van twee wedstrijden. Zelfs het zenuw
centrum van bet competitiegebeuren,
het bondsburo in Zoetermeer, was
af van deze manoeuvre met op de hoogte
gesteld. Dc reden van het verzetten was
W de afwezigheid, wegens internationale

ping pong-beslommeringen, van Vriese
koop en Turk (Avanti), die in een Chi
nees trainingskamp over de kling wor
den gejaagd, en van Rademaker (Yr
Amsterdam), die in Polen deelneemt
aan de Universiade.
Ook Patrick Swier staat tijdens dit
wereldkampioenschap voor studenten
in Gdansk achter de groene tafel, maar
de sterspeler van Scylla maakt deel uit
van een viermansteam. De Leidse club
diende derhalve toch aan te treden voor
de wedstrijd tegen Valkenswaard.
Alle aandacht ging in Brabant uit
naar de thuisciub, die uit louter meuwe
lingen bestaat. Hilton (Engeland), De
Prophetis (Belgie) en Wegman (Middel
burg) zijn aangetrokken als vervangers
van Gootzen, Boute, Winnubst en Pot
ton. De laatste maakt volgens de officie
le team-opgave nog deel uit van Val
kenswaard, maar is door manager Berg
man inmiddels de laan uitgestuurd. Er
loopt momenteel een proces. ,,Maar hoe
die rechtszaak ook afloopt,” meidde
Bergman afgelopen week, ,,Ton komt
onder geen enkele omstandigheid weer
terug.”
Het splinternieuwe trio heeft onge
twijfeld kampioensaspiratjes en een titel
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zou de club best kunien gebruiken. Aan
het eind van bet seizoen loopt het kon
trakt met sponsor Nikon immers al’. het
duel, dat door een krappe honderd toe
schouwers werd bijgewoond, leverde
een 6-1 overwinning op. Het meest ver
rassend was de overwinning van Weg
man op international Anne Vlieg: 2417, 17-21, 21-19.
Wegman is een behoorlijke aanvaller,
die zich op voorhand nooit verloren
geeft. Ook zijn tweede partij, tegen Scyl
la’s vierde speler, Frits Kantebeen,
sleepte liij in de wacht. Hilton bleef
eveneens ongeslagen, zei bet dat de Eu
ropese kampioen van 1980 tegen Kante
been en Herman van den Brook wel erg
veel problemen ondervond. Het tegen
punt kwam op naam van Vlieg, die de
Belgische international Remo de Prop
hetis in een spectaculaire partij met 1921 en 22-20 onder de duim hield.
In de ered.ivisie bij de vrouwen had
Torenstad de nodige moeite met I1 Am
sterdam. Maar dat kwam vooral door de
afwezigheid van Miriam Kloppenburg.
Dc nummer veertien van Europa kampt
met griep en kon de afgelopen week
nauwelijks trainen. Jantien Jansma
tegenwoordig getraind doorJan Vlieg in
—

Groningen
nam de honneurs voor
treffelijk waar met een gave hattrick.
Maar Hanny de Koning (ex-HH Alk
maar) en Juliet van Veen konden haar
met ieder een overwinmng weinig steun
verlenen. Bij TT Amsterdam won het
duo Van Veen en Heleen Hop ieder een
par.
—

Nieuweling Treffers uit Bovenkarspel
was volstrekt kansloos tegen Scylla (06), maar opmerkelijker was de 6-1 ne
derlaag die Avanti tegen Koningslust
leed. Akhans, voor diegenen die de ach
tergronden met kenden. Het komplete
Hazerswoudse drietal stelde op papier
immers zwaar teleur. Maar Ellen en José
Bakker hebben
volgens trainer en
vader Gerard als verdedigsters inter
nationaal niets meer te zoeken sinds het
nieuwe reglement van de twee kleuren
rubber is ingevoerd. ,,Daarom zijn ze nu
nan het aanvallen geslagen. Dat betakent in feite, dat ze opnieuw met tafel
tennis hebben meoten beginnen. We
hebben ons op een jaar of twee gesteld,
en we zullen dan wel eens zien waar we
staan.” Aldus Gerard Bakker, die met
het vrouwenteam van Avanti maar éen
dod voor ogen heeft ,,Niet degraderen
uit de eredivisie.”
—

—

woensdag 12 september 1984.

In Valkenswaard

Nieuwe gezichien en
nieuwe start hij Nikon

Na een bewogen periode van
transferperikelen Is afgelopen za
terdag in de Nikonhal in Valkens
waard weer de tafeltenniscompeti
tie in de eredivisie van start ge
gaan met de wedstrijd Nikon—
Scylla. Het pubilek van ongeveer
200 man was niet voor niets geko
men want de nieuwe spelers van
Nikon lieten hen, ondanks wat
nervositeit, niet in de kou staan.
Wim
Wegman, overgekomen
van het Antwerpse Vanderveken,
speelde de eerste partij tegen de
international Anne Vlieg en zon
der zich jets aan te trekken van de
tegenstander won Wim verrassend
met de cijfers 21—17, 17—21 en 21—
19. Daarna kwam de Belgische
kampioen Remo de Prophetis aan
de tafel voor Nikon tegen de jeug
dige Herman van de Brook en hij
klaarde cut karwei ondanks zijn
nervositejt met 24—22 -en 21—19 en
het was 2—0 voor Nikon. De oud
Europees kampioen John Hilton,
op het laatste moment als nood
greep aangetrokken voor Bob Potton, die op het laatste moment
door manager Frits Bergman
moest worden ontslagen, begon
zeer nerveus tegen de provoceren
de Frits Kantebeen. Na een regel
matige eerste game 21—18 verkeek
hij zich op het alles-of--niks-spel
van de Leidenaar en verloor met
11—21 om in do derde game met

een gesloten verdediging Nikon op
3—0 te zetten: 21—17. De 4e partij
tussen Remo de Prophetis en Anne
Vlieg werd door de Nederlandse
international gewonnen met 19—21
en 20—2a Remo heeft dit aan zich
zeif te wijten, want hij miste door
zijn nervositeit zijn beste wapen:
de topspinaanval en zijn beweeg
lij kheid. Hierna maakte Wim
Wegman Frits Kantebeen duide
lijk hoe tafeltennis in elkaar zit:
21—18 en 21—10 en 4—1 voor Nikon.
De zesde partij tussen Hilton en
Van de Brook werd pas in de der
de game beslist met 21—17 en hot is
onbegrijpelijk hoe een oud-Euro
pees kampioen zo nerveus kan
zijn. Maar hij heeft in oefenwed
strijden en toernooien bewezen dat
hij beresterk is, dus dat zal de ko
mende wedstrijden wel gaan ver
anderen. De zevende partij was
het dubbeispel Wim Wegman en
De Prophetis tegen Anne Vlieg en
Kantebeen en dat werd heel good
door Nikon met 2X 21—18 gewon
nen. De eindstand werd zodoende
6—1 voor het nieuwe maar zeer
aantrekkelijk
spelende Nikon
team. A.s. zaterdag spelen zij in
Amsterdam tegen Tempo Team.
In de Hutakker begint het 2e en
3e team aan de competitie op Zn
terdag 15 september om 14.30 uur
tegen respectievelijk Swift Roer
mond en Maastricht 2.

Manager Frits Bergman kan blij
zijn met de nieuwe Nikon-spe
iers en de succesvolie start.

Zaterdag 15 september 1984

Winstkansen
Nikon
en L+T
(Van onze sportredactie)
VALKENSWAARD/EINDHO
VEN
Werd vorige week al een
begin gemaakt met de tafeltennis
competitie in de eredivisie, dit
weekeinde gaan ook de lagere af
delingen van start.
—

Nikon/Valkenswaard, kandidaat
voor
het
landskampioenschap,
gaat vandaag op bezoék op bezoek
bij
het Amsterdamse Tempo
Team. Een partij die gezien het
grote aarital mutaties bij de Am
sterdammers en de sterkte van
Hilton, De Prophetis en Wegman
in Brabants voordeel moet eindi
gen.
Het eerste team van L+T start
de nieuwe competitie met een uit
wedstrijd tegen OTTC uit Oss.
Door een blessure van Jan Nieu
wenhuizen (gescheurde pols) tre
den de Eindhovenaren aan met
Marc Dijstelbloem in de basis.
Voor de 4e divisie gaat het tweede
herenteam naar het Veghelse
TTCV. L+T 3 (Se divisie) bezoekt
Noad in Reuver.
Het eerste damesteam van L+T
speelt voor de 2e divisie tegen
OTTC uit Oss om 14 uur in de
sportzaal aan do Vestdijk te Eind
hoven.

Voordeel

Tempo Team kv
Nikon niet eens aan
ren toe, 0-6. De Ama?
mers compenseerden d
loop aan het eind vaa.
vorig seizoen met het
tracteren van Winnubst (!) e.
Wehrens. Beide konden,
evenals Rademakers, geen
potten breken tegen de Bra
bantse titelkandidaat, al pak
te Wehrens zowel tegen de
Belg De Prophetis ala de Brit
Hilton een game. In de da
mes-erekiasse valt vooral de
ruime 6-0 winst van Scylla blj
Avanti op. Ellen en José Bak
ker toonden weliswaar aan
vallend progressie, maar win
nen zal er voorlopig nog niet
bij zijn. Het Leidse trio deed
em haar voordeel mee.
Torenstad is eveneens nog
ongeslagen na de 6-1 trlomf
op Koningslust. Miriam Kiop
penburg ontbrak nog steeds
op het appèl, maar hervat
deze week weer voorzichtig
de training. Haar teamge
nootjes begingen echter onder
aanvoering van Jantien Jans
ma slechts cen misstap. Juliet
van Veen liet Wilmie van
Rijswijck voor. De Treffers
bleef bij Tempo Team achter
met 6-2. Heleen Hop verloor
voor elgen aanhang van routi
nier Sonja van Weelderen.
Full-prof Wendy van Veen
verslikte zich n Takken.

Nikon niet ‘7in prohlemen
(Van onze sportredactie)

AMSTERDAM
De twee
de competitiedag in de ere
divsie en de eerste in de der
de divisie tateltennis, heeft
overwinningen
opgeleverd
voor Nikon! Valkenswaard en
L+T/Eindhoven. In de eredi
visie had Nikon geen kind
aan Tempo Team (0-6), in de
derde divisie kiopte een ‘ver
zwakt’ L+T het Osse OTTC
met 7-3.
—

Tempo
AMSTERDAM ‘Hoog de glazen,
lang leve Tempo Team, de geach
-

Zoals te verwachten viel, heeft
Tempo Team weinig uit kunnen
richten tegen het nieuwe drieman-’
schap van trainer/coach Bert
Schoofs. De danig gewijzigde
hoofdstedelijke ploeg word binnen
2½ uur op de feiten gewezen en
slaagde er slechts in drie games in
winst om to zetten.

Wegman
Opnieuw opmerkelijk was het

goede optreden van Wim Wegman,

aan de kant van het Valkens
waardse team. De Zeeuw, tot nu
toe altijd zodanig opgesteld dat hij
de sterkste speler aan de kant van
de tegenstanders als eerste tegen
over zich krijgt, maakte daar ook
zaterdag goon probleem van. Weg
man klopte Rademakers in drie
games (21-17, 19-21, 21-16) en gaf
in do laatste wedstrijd ook oud Ni
kon-speler Eric Winnubst geen
kans (21-15, 21-14). Zijn Belgische
ploeggenoot Rémo de Prophetis
klopte Maastrichtenaar Jo Weh
rens met 21-15, 16-21, 21-16 en zette
Rademakers met 21-13 en 21-15
aan de kant. De Engeisman John
Hilton verspeelde een game aan
Wehrens (21-12, 10-21, 21-18), maar
had in het geheel goon moeite met
Winnubst: 21-13, 21-13).

Verrassend
De 7-3 overwinning op OTTC
waarmee het hoog favoriete L+T/
Eindhoven de competitie in de
derde divisie opende, kwam tot
stand dankzij hot verrassend ster
ke optreden van de voor do gebles
seerde Jan Nieuwenhuizen inge
vallen Marc Dijstelbloem. Terwiji
verwacht werd dat oud ereklasser
Ronald Beringen en Oranje-kan
didaat Han Gootzen de punten bij
elkaar zouden slaan, bleef de in
breng van Beringen beperkt tot 1.
winstpartij en won Dijstelbloem
twee wedstrijden. Han Gootzen
bleef ongeslagen en leverde een
aandeel een het gewonnen dubbel
spel.
In dezelfde kiasse won het re
serveteam van Nikon met 7-3 van
Swift Roermond, de club waarbij
Han Gootzen ooit begon. Jo Hand

graaf bleef ongeslagen, Ad van

Herel en Theo Kolen wonnen bei
i twee

te oppponent mag alle hoeken

zien’. Zo luiden de eerste regels
van het clublied van de Anister
damse tafeltennisvereniglng. De

tekst werd enkele jaren terug ge
maakt door de inmiddels vertrok

ken trainer-coach Carel Deken.
De kans dat desuccesvolle Vinke
voner in die rol terugkeert mag
onder het huidige bestuur zeer
genng worden geacht, al weet je
het bij Tempo Team natuurlljk
nooit.
Wellicht is Deken, die zo’n 25jaar
het wel en wee van de club uit do
Wlllibrordusstraat meemaakte,
ondanks alles bereld do tekst nan
to passen want die is niet alleen
vergeeld maar 00k door de huidi
ge verrlchtingen weinig realis
tisch. Na do vele landstitels in de
jaren zeventig Is de ploeg van de
nieuwe teehnische leider Felice
Kraaijinga de meest serleuze go
gadlgde om over drie maanden af
to dalen naar do eerste divisie.
Ben unieke maar onwelkome Si
tuatie waarmee men in de hoofd
stad ernstig rekening houdt. On
welkom, omdat het gelijknamige
uitzendbureau juist het dertien
de jaar van het sponsorschap be
schouwt als eon testperiode waar
in nog slechts eon gering percen
tage van do In het verleden be
schilcbare bedragen wordt uitge
keerd.

Dat de hoogte van het sponsorbe

drag praktisch evenredig is ann
de resultaten in de competitie be
nadrukte tegenstander Valkens
waard zaterdagmiddag. Om uit
eenlopende redenen vielen de vier
sterkste Brabantse spelers weg
bij de ploeg van manager Frits
Bergman. Bob Potton, jarenlang
het paradepaardje, leek als enige
gehandhaafd to blijven. De 27-jarige Brit liet zich in eon regionale

krant minder vleiend uit over zijn

broodheren waardoor NJ do dag
erna eon ‘ontslagbrief’ in zijn
brievenbus aantrof. Bergman
schoof kort daamna zijn opvolger
al naar voren. John Hilton, eon
vriend en landgenoot van Potton,
die vier jaar temug als 33-jarige
vrl.jwel onbekende nunimer zes
op de nationale ranglijst or plot
seling met do Europese titel van

doorging.

Hilton was In de Tempo Team
zaal dan ook do trekpleister. Net
ala Potton heeft NJ eon perfect
gevoel voor show. Terwiji de te
genstanders met gekromde tenen
achter tafel verschenen, stond de
Brit lachend ziJn partljtjes af to

werken. Aan do cijfers icon je het
verschil in kiasse niet zien maar
wanneer hot er echt op aankwam
drukte Hilton zijn overmacht
ann techniek 00k in het resultant
uit.

Hot ziJ gezogd, Tempo Team deed
er van ailes ann om het Brabant

se ‘vreemdelingonlegion’ eon
winstpuntjo to ontfutselen maar
daarin slaagde men niet. Do 22jai4go Limburgor Jo Wehrens, do-

butant op het hoogste niveau bij
Tempo Team, was er tegen Hilton
nog het dichtst NJ. In do derde
game stond de Maastrlchtenaar
lang eon straatlengte achter. Via
12-18 kwam Nj met enkele rake
kiappen tot 17-18 waarna Hilton
het karwoi koelbloedig afmaakte.
Ook in zijn eerste partij tegen do
Belgische kampioen Remo de
Prophetia wist hij weer eons eon
game op zijn naam to brengen.
Fjodor Rademaker, die vorig jaar
in de eorste competitieheift tot
eon opmerkelijk hoog winstper
contage kwam, speelde togen
Wim Wegman eon merkwaardige
partij. De Woespenaars stonden
de eerste game tegen de ‘netservi
ce-specialist’ constant drie a vier
punten achter en pas Nj 19-19
kwam NJ langszij om deze game
aisnog af to staan. Op onnavolg
bare wijze nam Rademaker daar
na eon 10-0 voorsprong die snel in
eon 14-15 en 17-18 word omgebo
gen. Met enkelo uitgespeelcle ral
ly’s wist Rademakers or nog eon
derde game uit to halen, die ook al

met verlies eindigde.

Coach Feike Kraaijenga was on
danks do 6-0 nedorlaag rodelijk
tevreden: ,,Er is niet slecht go
speeld. Wanneer je tegen dit soort
sterke tegenstanders drio games
kunt winnen dan kun je met eon
beetje mazzle ook partijen in
winst omzotton. Je woot gewoon
dat jo verliest tegen Nikon. Erik
Winnubst wildo zich tegen zijn
oude club teveel bewijzen on dat
riep veel spanning op
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Nikon nog ongeslagen

woensdag 19 september 1984

Bettine Vriesekoop a.s.
zaterdag in Valkenswaard
S

Het vaandelteam van Nikon
speelt a.s. zaterdag om 15.00 uur
tegen het Hazerswoudse Avanti
met de bekende Bettine Vriese
koop in de gelederen.

I
I
I
I

I

Bettine met haar ploeggenoot te
ruggekeerd van een trainingsstage
van een maand in het tafeltennis
waihalla China zal met Rob Turk
en Robert de Groot aantreden te
gen John Hilton, Remo de Prophe
tis en Wim Wegman.
Afgelopen zaterdag werd de
Amsterdamse vereniging Tempo
Team met 6—0 versiagen en dat
ging heel erg gemakkelijk. Weer
viel het grandioze spel van (op pa
pier derde man) Wim Wegman op.
Het tweede team pakte twee
puntjes van de Roermondse vere
niging Swift af door met 8—2 te ze
gevieren. Jo Handgraaf was met 3
overwinningen de grote man,
maar Theo Kole en Ad van Heren
wonnen er ieder ook twee. Zij
moeten de goode draad vasthou
den in Rotterdam a.s. tegen Feye
noord.
Tafeltennisvereniging Nikon no
digt verder alle dames uit om ge
heel gratis met een kopje koffie
toe op dinsdagmorgen te komen
tafeltennissen. Het huisvrouwen

-

tafeltennis gebeurt in de tafelten
nishal Hutakker 2 (tussen Nieuw

straat en Eindhovenseweg) te Val
kenswaard vanaf 10 uur.

(Van onze sportredactie)
—

V

2

VALKENSWAARD
Dc tafel
tenniscompetitie in de eredivisie
bij de heren wordt wat betreft Ni
kon/Valkenswaard vanmiddag om
15.00 uur voortgezet met een wed
strijd tegen Avanti ult Hazerswoude.

VALKENSWAARD/EINDHO..
VEN
Nikon/valkenswaard Is er
op de derde wedstrljddag van de
eredivisle tafeltennis in geslaagd
een voorsprong te nemen op de
concurrentie.
Het
profiteerde
daarbi.j van het gelLjke spel dat
Avanti vrLjdagavond overeengeko
men was met landskampioen De
Veluwe. Een dag later in eigen
zaal hing de overwlnning lang aan
een zijden draadje, maar met Wim
Wegman als absolute ultbllnker
werd een 4-2 achterstand omgebo
gen een een 6-4 overwinning.

V

Tafeltennis

Vriesekoop
tegen Nikon

Tafeltennis

I

Eindhovens Dagblad

Goode tafeltennissers hoeven
niet per se uit het buitenland te
komen. Wim Wegman heeft dat
tot op heden al in drie wedstrijden
aangetoond. Van de Zeeuw in Val
Wim Wegman was tegen Avanti de grote uitbiinker aan Vaikens kenswaardse dienst werd ver
waardse zijde.
wacht dat hij slechts in de scha
duw zou kunnen staan van zijn
Engelse en Belgische teammak
kers Hilton en De Prophétis, maar
na drie competitieduels is van een
buitenlandse overheersing in het
Valkenswaardse team geen spra
ke. Integendeel. Wegman stak za
terdagmiddag, in het treffen met
het Avanti, zijn ploeggenoten naar
de kroon, was slechts een simpel
netballetje van een hattrick ver
wijderd, maar toonde zijn klasse
door winstpartijen tegen Rob
Turk en Robert de Groot. Bondscoach Van der Helm heeft de be
vestiging waarop Mi wachtte.

Niion neemi
voorsprong

Het Hazerswoudse viermans
team is vandaag pas aan zijn
tweede competitieduel toe. Het
eerste werd uitgesteld omdat twee:
spelers, Bettine Vriesekoop en Rob
Turk de laatste hand legden aan
een drieweekse trainingsstage in
China. Mede daarom mag van
Vriesekoop vanmiddag niet teveel
verwacht worden. Vorige week
leed ze tweemãal verlies, onder
meer tegen patrick Swier. Avanti
doet verder een keuze uit de spe
lers Robert de Groot en verdediger
Ronald Rijsdorp, die incidenteel
het batje weer ter hand neemt.
Het ,,Valkenswaardse” trio Wim
Wegman, Rémo de Prophétis en
John Hilton beginnen optimistisch
aan de wedstrijd. Wegman pres
teert momenteel boven verwach
ting, de Brit Hilton begint lang
zaam op toeren te komen en de
Belgische kampioen De Prophétis
bewees woensdag in vorm te zijn
met twee overwinningen tij dens
de interland Belgie-Italie.

Bevestiging
Op zich niets bijzonders, de
winst op De Groot en Rob Turk,
Vriesekoops metgezel tijdens de
trainingsstage in China. Maar wel
bijzonder omdat zowel Hilton als
De Prophétis het tegen De Groot
moesten afleggen. De Beig moest
bovendien de eer laten aan Vriese-.
koop, die in Valkenswaard een
uitstekende
indruk
achterliet,
maar met name tegen Wegman
het voordeel had precies in de
kaart te worden gespeeld. Een net
balletje op de stand 20-19 in de
derde game maakte van Europa’s
vijfde dame een blije, zich veront
schuldigende speelster.
Nikon had het voor een handvol
toeschouwers erg moeilijk met
Avanti, dat verdediger Rijsdorp
had thuisgelaten. (Tegen De Velu
we trad hij wel aan en won twee
keer!) Het begon met een dikke te
genvaller omdat Hilton verloor
van De Groot. Wegman trok de
zaak recht tegen Turk, maar de
nerveuze Dc Prophétis zorgde voor
een nieuwe achterstand. Hilton ni
velleerde tot 2-2 tegen Turk, Weg
man struikelde over een netbal
letje tegen Vriesekoop en Dc Pr
ophétis leverde een wanprestatie
tegen De Groot. Tussenstand 2-4.
Het dubbelspel zette Nikon op
het goode spoor; De Prophetis en
Wegman kiopten Turk! Vriesekoop
uitertuigend. Vervolgens bedwong
Hilton
Vriesekoop
verrassend,
wees De Prophétis Turk terug en
wist Wegrnan een 18-12 achter
stand in de derde game tegen De
Groot om te buigen in 21-19 winst.

JeVolkakrant van

MAANDAG 24 SEPTEMBER 1984

Hilton zoekt tegen Avanti
vergeefs naar juiste vorm
Van onze tafeltennismedewerker
in de
John Hilton heeft zijn eerste nederlaag
AMSTERDAM
Europa
van
ex-kampioefl
eredivisie tafeltennis te pakken. De 37-jarige
de Groot van Avanti.
Robert
tegen
zaterdagmiddag
(1980) sneuvelde
dat echter met, want
had
Gevolgen voor het favoriete VallcensWaard
In ecu adembene
vasthouden.
met
2-4
van
Avanti kon een voorsprong
Brabantse club
de
van
slotfase zegevierden de ,,huurlingen”
—

mende
uiteindeliik met de hakken over de sloot, 6-4.

MIBJAM KLOPPENBURG

Bettine Vriesekoop

-rnaandag 24 september 1984

I

Oude niveau
Met Turk is direct de man
genoemd die de 5-5 voor de
thuisploeg veilig stelde door
Ron van Spanje achter zich te
laten. Daags erna verging het
Turk bij Nikon drie keer heel
slecht. Nu echter schoot
maatje Robert de Groot met
zeges op de Belg De Prophetis
en Hilton ult zljn slof en haal
de Vriesekoop met haar batje
direct weer haar oude nlveau
tegen Wegman en De Prophe
tis. Verder strekte de Dextro
produktle dus nlet: 4-6.
ScyUa sprokkelde tegen t
Hooge Huys ook niet meer
dan vier punten bijeen. Frits
Kantebeen verving bij de
Leidenaars een zieke Anne
Vlieg prima en won evena]s
zijn kopmen Swier van Nico
van Slobbe en Hans van der
Brook. Deze laatste stelde
voor H.H. in de slotpartij de
6-4 winst veffig door de 17jarige Scyllaan Herman Van
den Broek met 28-26 in de
derde game te verslaan.

(16-21, 21-14, 19-21) en Be
Ret derde weekeinde bij de pingpon een netbalwas kansloos tegen Be Groot.
Prophetis
gebeur
gers zat boordevol opwindende
leek geslagen, maar
tenissen. Avanti sleepte er in de nacht Valkenswaard
zijn pupillen toch
wist
Schoofs
van vrijdag op zaterdag een gelijk spel coach
praten, dat er een
te
in
moed
zoveel
nog
gehandi
Een
5-5.
uit tegen De Veluwe,
volgde.
opleving
opzienbarende
op
capt Scuylla miste de opgelegde kans
voor de
duidelijk
was
dubbeispel
En
Het
Alkniaar.
HH
met
puntendeling
een
Prophetis
Be
combinatie
datzelfde
Brabantse
blunderde
l,ij de vrouwen
vervolgeus
Scylla door met in de sterkste opstelling IWegman en Hilton bracht
een 21-10,
te verscbijnen tegen landskampioen To de balans in evenwichtopviaVriesekoop.
overwinnng
ze
3-6
met
22-20
daardoor
mede
dat
renstad,
ge
gevierde. In die wedstrijd Iced Mirjam Coach Schoofs: ,,Hilton is door een
afgeio
Kloppenburg een sensationele neder brek aan een sterke competitie
vorm. Daar
laag tegen de 14-jarige Patricia de Groot. pen jaar nog met in goede
in veel
Nederland
het
in
hij
heeft
door
In de inhaalwedstriid tegen Dc Velu-\ partijen erg moeilhjk. Maar tegen Vrie
we had Avanti weer eens een beroep sekoop wilde liii zich als oud-Europees
gedaan op Rijsdorp. Dc reden was sim kampioen absoluut waarmaken. Het
pci: tegen de broers Van Spanje weet de was voor hem een prestigedueL”
sterke Hazerwoudse verdediger altijd
wel een paar puntjes te scoren. Dat ge
Be slotfase verliep onder hoogspan
beurde ook vrijdagavond. In twee lang ning. Be Prophetis versloeg Turk (21durige partijen haalde Rijsdorp Jaap en 16, 16-2 1, 22-20) en Wegaman haalde in
Ron van Spanje secuur onderuit. Voor ecu absurde partij de winst binnen te
beide duels had de Avanti-speler de vol gen Be Groot 21-18, 20-22 (na 20-14) en
le drie games nodig, maar in de slotfase 21-19 (na 11-18).
bleek liii steevast superieur. Ook Turk
In de schaduw van deze kolossale
was aardig op dreef. Met de zwakste krachtmetingen vochten ook Scylia en
Spanje,
van
Jaap
speler van De Veluwe,
RH Alkmaar een aantrekkelijk duel uit.
had hij aanvankelijk nog heel wat te Be Leidenaren moesten de grieperige
stellen (21-19 in de derde game), maar Vlieg aan de kant laten. Swier en Kante
zijn aanval was voor Ron van Spanje been wonnen beiden van Van Slobbe en
veel te sterk (21-17, 21-17).
Hans van den Broek. Be derde Leide
Ret vijfde en laatste Avanti-punt naar, Herman van den Broek, bleef ech
kwam op naam van Bettine Vriesekoop, ter met lege handen achter, al had hij in
die Jaap van Spanje in het zand liet de tiende partij tegen Hans van den
bijten. Maar de enige vrouw in de man Broek maar liefst vier matchpoints om
nen-eredivisie was kansloos tegen Ron het gelijke spel zeker te stellen. Hij
van Spanje en de Roemeen Haldan. Met slaagde daar echter met in: 26-28 voor
Haldan is meteen de man genoemd, die Hans van den Brook.
vrijwel in z’n eentje Be Veluwe voor
HR Alkmaar greep uiteindelijk voor
een complete afgang behoedde. liii al dankzij de in enkeispelen en dubbel
scoorde ecu hattrick en ook in het dub spel ongenaakbare Hijue de 4-6 overbeispel was zijn aandeel aanzienliik. winning. Do Veluwe verloor tegen TT
Door de langdurige partijen van Rijs Amsterdam slechts de eerste partij Uaap
dorp duurde de wedstrijd bijna zes uur. van Spanje van Wehrens), maar kwam
De laatste bal werd ‘s nachts om tien daarna totaal niet meer in moeilijkhe
over ecu geslagen!
den: 6-1.
Zaterdagmiddag stond een enigszins
Bij de vrouwen verscheen Miriam
de
achter
aiweer
gewijzigd Avanti-trio
dit seizoen voor het eerst
Kloppenburg
tafel, dit keer in en tegen Valkens na haar ziekte (griep) weer in wedstrijd
waard. Rijsdorp was vervangen door De verband achter de tafel. Het werd voor
Groot. Andermaal ontspon zich een fas haar persoonliik geen onverdeeld suc
cinerende wedstrijd met wisselende ces, want zij struikelde al meteen over
kansen. Nadat Wegman gemakkelijk het 14-jarige talent Patricia de Groot.
had gewonnen van Turk struikelde Hil Maar de club van Kioppenburg, Toren
ton verrassend over Be Groot (19-21, stad, zegevierde wel met 3-6 danlczij
21-12, 15-21). Vriesekoop zette Avanti twee winstpunten van Kloppenburg,
vervolgens op 1-2. Be voormalige Euro drie van Jansma en een zege in het dub
pese kampioene had, na een half jaar beispei Aan Scyila-njde scoorden Dc
lang een nieuw bat geprobeerd te heb Groot twee punten en Be Kruiff éen.
ben, haar oude slaghout weer tevoor Voor het thuisspelende Scylla had er
schijn gehaald. Be grotere sneiheid die heel wat meer in het vat gezeten ais niet
zij daarmee wist te ontwikkelen, ging Kantebeen puntloos had meegespeeld,
ten koste van de Belgische international maar de sterkere Van der Vliet.
De Prophetis.
De standen: eredivisie vrouwen: Torenstad 3Hilton revacheerde zich tegen Turk 6, Scylla 34, Koningslust 3-4, TI Amsterdam 3Valkens
(2-2), maar daarna schoot Avanti pas 2, Treffers 3-1, Avanti 3-1; mannen:
De Veluwe 3-5, HH Alkmaar 2-2,
goed alt zijn siof. Vriesekoop beoot ecu waard 3-6, Avanti
3-1, TI’ Amsterdam 2-0.
uitstekende partij tegen Wegman met ScyIla 3-2,

ri —r
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Belangstelling sponsors
voor tafeltennis stijgt
Door TED VAN DER MEER
ROTTERDAM, 26 sept.

—

Dextro-team/Avanti
de
is
“smaakmaker” in de tafeltennis
competitie, die dit seizoen een
uiterst boeiend verloop lijkt te
krijgen. Absolute hoogetepunten
in de eredevisie waren afgelopen
weekeinde de duels van de Ha
zerswoudse club tegen landskam
pioen De Blaeuwe Werelt (5—5)
en titelkandidaat Nikon (4—6).
In die laatste confrontatie werd
de Europese kampioen van 1980,
John Hilton, van zijn troon gesto
ten door Robert de Groot.
Avanti is de club van Bettine
Vriesekoop, die vrijwel in haar
eentje de afgelopen zeven jaar de
tafeltennissport redelijk populair
heeft gemaakt. VóOr 1977 stelden
de “pingpongers” internationaal
nauwelijks iets voor, een inciden
tele uitschieter (Bert Onnes,
Frans Schoofs, Berg van der
Helm) daargelaten. De Top-I 2triomf van Vriesekoop, haar twee
Europese titels van 1982 en diver
se conflicten en rellen rond het
duo Bakker/Vriesekoop hebben
tafeltennis in de belangstelling ge
bracht.
Als gevoig van de sucessen van
Vriesekoop verminderde de be
langstelling van sponsors voor bet
competitiegebeuren. Maar uitge
rekend dit seizoen zien de geld
schieters kennelijk weer brood in
de tafeltennissport. Landskam
pioen De Veluwe veranderde zijn
naam officieel in die van sponsor
De Blaeuwe Werelt.
Een andere club waar ook dit
jaar veel geld in gepompt wordt,
is Nikon. De sponsoring is vol
gens sterke geruchten in “het
Brabantse” echter een aflopende
zaak
mede door de negatieve
publiciteit rond de “affaire-Bob
Potton”. Alleen een landskam
pioenschap kan voor continuering
van de geldstroom zorgen. De
kans, dat manager Frits Bergman
erin slaagt de titel naar Valkens
waard te halen, is dit seizoen gro
ter daan ooit. Hij trok immers een
compleet nieuw team aan: de
Zeeuw Wim Wegman, de Belgi
sche international Remo, de pro
phetis en oud-Europees kampioen
John Hilton. De laatste is door
Bergman van een kommervol be
staan in een Engelse onderafde
ling verlost.
—

Grote geld
V
V

Nikon is na drie competitieron
den als enige nog zonder puntver
lies, maar de club balanceerde af

V
V

V

gelopen zaterdag wel op de rand
van de afgrond tegen Avanti, dat
ook al met het grote geld bezig is.
Dextro stopt naar verluidt jaar
lijks 125.000 gulden in de Ha
zerswoudse club en daarom werd
de naam onlangs met toestem
ming van de tafeltennisbond, ge
wijzigd in Dextro team/Avanti.
Naast Bettine Vriesekoop
nog
steeds de enige vrouw onder de
mannen in de competitie
fun
geren Robert de Groot, Rob Turk
en Ronald Rijsdorp in het eerste
team.
Vooral de terugkeer van Rijs
dorp is opvallend te noemen, aan
gezien Nederlands sterkste verde
diger niet lang geleden de topsport vaarwel had gezegd. Toen
hij echter hoorde, dat Avanti on
der druk van de sponsor een spe
ler van buitenaf wilde aantrekken,
besloot hij zich toch weer be
schikbaar te stellen. Tegen de
Blaeuwe Werelt was hij weer van
de partij en met veel succes: Hij
versloeg Jaap en Ron van Spanje.
Door twee overwinningen van
Rob Turk en een zege van Vriese
koop werd een verrassend gelijk
spel behaald.
Het (luxe) probleem waar Dex
-tro team/Avanti mee ut, is dat
het vier sterke spelers bezit. Za
terdag was Rijsdorp er tegen Ni
kon niet bij. Trainer Gerard Bak
ker had de voorkeur gegeven aan
Robert de Groot. Dat bleek geen
slechte keuze, want De Groot
won twee partijen. Hij versloeg
heel verrassend ook John Hilton.
Ook Vriesekoop pakte met over
winningen op Dc Prophetis en
Wegman stevig uit en het Zuid
hollandse trio bouwde dan ook
een riante voorsprong op van
2—4.
Maar op dat moment bleek de
ijzersterke mentaliteit van Nikon:
de ruime achterstand werd omge
bogen in een 6—4 overwinning.
De talentvolle
maar mentaal
nogal zwakke
Rob Turk bleef
bij Dextro team/Avanti met lege
handen achter. Als gevolg van bet
wisselvallige optreden van het
“Vriesekoop-team” zal het lands
kampioenschap niet in Hazers
woude terechtkomen. Wel staat
vast, dat er door het prille kwartet
wekelijks spektakel zal worden
geleverd.
—

—

—
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Zondag Europacup tafeltennis

Nikon tegen ‘t
Franse Tours
Het eerste team van de Valkens
waardse tafeltenmsverenlging Ni
kon speelt zondagnaiddag om 14.00
uur zijn eerste Europacupduel Ic
gen het Franse Tours. Voorver
koop van de toegangskaarten is
aan de hal Hutakker 2 In Valkens
waard.
Met de hakken over de sloot
kwam het eerste team van Nikon
afgelopen zaterdag tot een overwinning. Nikon Dextro Avanti
werd een zeer boeiend schouwspel
dat tot de laatste minuten bleef
boeien.
Wim Wegman begon tegen Rob
Turk, en liet zien dat hij voor zijn
twee buitenlandse maatjes niet
onder wil doen. Een geweldig ster
ke wedstrijd en met 21—9 en 21—11
kon Turk weer gaan zitten. De 2e
wedstrijd werd een tegenvaller
voor Nikon ni. verlies van John
Hi1ton tegen Boert de Groat en dus
gelijk 1—1. Een vraagteken blijft
de Beig Remo de Prophetis. Afge
lopen woensdag nag de grate man
van de Belgische ploeg tegen Italië
met twee overwinningen op de
Europese subtopper Constantini en
Bissi. Remo speelde weer en zon
der overtuiging en verlies in twee
sets van Bettine Vriesekoop die
een zeer solide indruk achterliet.
Daarna John tegen Rob Turk wat
een regelmatige averwinning werd
voor de Brit en de hevig schreeu
wende Rob Turk kon scheldend de
hook van Avanti opzoeken. Hierna
kwam êén van de mooiste partijen
van de 4 uur en een kwartier du
rende wedstrijd. Wim Wegman te
gen Bettine Vriesekoop. De eerste
game began Wim als altijd, met
hoge snelheid de ballen op de te
genstanders helft deponeren met
met succes 7—2 voor, 9—5 voor 13—
10 voor en op die stand began Wim
te denken dat hij toch wel opzag
tegen de naam Vriesekaop en het
stokte 13—13 en verlies van de eer
ste game. Coach Bert Schoofs gal
hem de nodige technische en tacti
sche tips en dat hielp zonder aan
de naam van zijn tegenstander te
denken won hij de tweede game.
In de beslissende game was het
Wim die het initiatief had maar
het geluk niet aan zijn zijde had.
Bettine kroop met een netbal op 19
—20 door bet oog van de naald. Een

KEMPENF.R KOERIER

Nikon toont karakter

achterstand voor Nikon 2—3. Dc
Praphetis speelde daarna tegen
Robert de Groat en verloor kans
loos.
De achterstand was 2—4 en veel
hoop op een goede afloop hadden
de vele Nikon fans niet meer. Mar
wat andere jaren niet gebeurde,
gebeurde flu wel Nikon toonde ka
rakter en vocht terug. Het dubbel
spel Remo en Wim tegen Bettine
en Rob Turk bracht de ommekeer,
plotseling uitstekende slagen van
Remo de Prophetis en bet was
duidelijk dat de zenuwen hem nag
in de greep hebben als hij alleen
achter de tafel staat. Een prachtig
dubbel was het en Nikon kwam op
3—4. Nu kwam de sleutelpartij van
de dag John Hilton tegen Bettine
Vriesekoop. ledereen dacht dat
John, gezien zijn huidige spel, bet
moeilijk zou krijgen, maar met
een geweldige inzet werd het 2- 0
voor John en dus gelijk 4—4. Nu
kwam de partij Remo tegen Rob
Turk en zij bet moeizaam won
Remo deze partij en ging Turk
met zero naat- huis en Nikon 5—4
voor wat een weelde na 2—4 ach
ter. De laatste partij moest de be—
slissing brengen. Wim Wegman
tegen de ongeslagen Robert de
Groat en het leek een makkie voor
Wim to warden de eerste game 21
—12 en de tweede game met 20—14
voor, maar door te gehaast spelen
verloor Wim deze game met 20—22
en de Nikonsupporters werden stil
en nerveus want Wim kwam ach
ter met 18—10 maar met fantas
tisch spel en een goede techniek
klaarde Wim het aisnog 21—19 en 6
—4. Een geweldige wedstrijd was
ten einde en Nikon heeft de leiding
in de competitie met 1 punt voor
sprang op concurrent de Veluwe.
Het 2e team van Nikon bleef oak
ongeslagen door met 6—4 van
Feyenoord te winne. 2 overwin
ningen van Handgraaf en Kole en
1 van Van Herel plus het dubbel
spel.
Verdere uitslagen: KIUiS 2
Ni
kon 3 6—4; Nikon 4
Budilia 6—4;
Nev. Despair
Nikon 5 9—1; Dc
Kuub
Nikon 6 2—8; Veidhoven 2
Nikon 7 7—3; Achilles 2
Nikon
8 6—4; Geldrop 3
Nikon 9 2—8;
Nikon 11
Budilia 10—0. Dames:
Nikon Dc Meppers 3—7.
—
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niet
meer
om

de
Zeeuw

L

‘

‘

tis terzijde te staan op momenten

national het alleen niet af zouden

dat de Engelse en Belgische inter-

‘,—--

,

kunnen. Hoe geheel anders staan
de zaken er momenteel voor. Waar
Wegman applaus oogstte voor zijn
tomeloze inzet, zijn heerlijke
speelstijl en onnavolgbare vechtersmentaliteit, kon het publiek
niet warm lopen voor de verrichtingen van Hilton en (vooral) De
Prophetis die, een Europese rang-

1’
LLLL LAAL

heen. Was hij vorige week al het
sprankelende middelpunt van de
zwaarbevochten 6-4 zege op Avanti, gistermiddag in de Nikon-hal in
Valkenswaard wist de Zeeuw
weer menig paar handen op el-

tional

der Helm eerst resultaten te zien
eer hij Wim Wegman zou polsen,
sinds enkele weken kan de in Amstelveen woonachtige oud-interna-

NTTB was aangesteld wenste Van

op de stoep om een speler aan zijn
van de Zeeuwse schiereilanden
naar Brabant gehaald om ij
kopmannen Hilton en De Prophe-

Valkensweaardse

selectie toe te voegen. Kort nadat
hij als ‘interim’-coach van de

het

home, want Wegman was slechts

in

Een uiterst verrassende ontwik-

keling

eerLij

.

staat eerdaags in Valkenswaard

bondscoach Bert van der Helm

kan haast niet missen of

ateitennis

Net

I

—
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VALKENSWAARD
Moeizamer dan in voorgaande jaren
heeft Nikon/Valkenswaard de tweede ronde bereikt van de
strijd om de Europa Cup II, Messecup of Jaarbeursstedenbe—
ker. Het trio van coach Bert Schoofs moest tot het uiterste
gaan om zich het Franse Tours van het lijf te houden. Vooral,
en weer dankzij het voortreffelijke optreden van Wim WegI m n ‘ werd het —3 voor de ‘astheren
kaar te brengen.
•r i ii.
•

(Door Hans Wagenaars)

.

‘

derlandse competitie te laten zien.
ik in Belgie,
daarvoor voor Wilno. Die club
haalde de eredivisie noolt.
Omdat De Prophétis met slechts
één winstpartij (tegen Tours’
zwakste speler Audin) andermaal
faalde en John Hilton (tweemaal
winst (op Audin en Gernot), en
eenmaal verlies, van jeugdspeler
Gatien) tot dusverre alleen maar

Vorig jaar speelde

vende was op het Wintercircuit.
En dat maakt je de zevende speler
van Nederland. 1k had alleen niet
de mogelijkheid orn dat in de Ne-

vergeten dat ik vorig jaar al ze-

maar derde man. Maar de meesten

‘‘

gespeeld

te zijn.
-

—

5
na

Hilton’ 21-14, 15-21, 16-21; Audin-Oe Prophe
tis 21-13, 14-21, 1 7-21
Do loting voor do tweede ronde vindt doze

,

21-1 2, 22-20; Gernot-Wegman 1 8-21 20-22;
Audin-l-hlton 22-20, 14-21, 20-22; Gernot-De

De uitslagew Gatien-De Prophétas 19-21

tien kon er gelukkig mee zijn.

heid zijn hattrick te voltooien. Ga-

witte bloedlichaampjes gecDristateerd) kreeg hij niet de gelegen

heel wat gemakkelijker spelen dan

de bewering onderschrijft dat hjj
Europese titel van 1980 te
danken heeft aan zijn toen nog
onbekende materiaal, rustte op de
schouders van Wegman de zware
en ondankbare taak zich onder
anderen de Franse nummer 5 Gernot van het lijf te houden. Dat
lukte en omdat hij dus wat steun
kreeg van Hilton en De Propétis
(in het ziekenhuis werd bij hem
afgelopen week een tekort aan
Zijfl

voor John en Raymond. Van hen
wordt echt jets verwacht, ik ben

Wim Weman bleek na afverrast door zijn voorbeeldige
competitiestart, maar toch heel
wat minder dan zijn enthousiaste
aanhang. ,,Het is voor mij toch

Ook

Geen moueliikheid

Iijstspeler
onwaardig,
op
het
vreemde, Valkenswaardse strijdtoneel staat te beven als een rietje
en nauwelijks een bal goed raakt.

1 Zeeuw schittert in EC
-duel met Tours
* Nikon
-__‘
dankt Wegman
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Eerste Europa-duprofide geslaagd
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Tafeltennislop verderop
Van onze tafeltennismedewerker

OEGSTGEEST, maandag
Dc drie Nederlandse clubs, die dit weekeinde in Europa
Cupverband achter de tafeltennistafel kwamen, plaatsten zich
ieder simpel voor de volgende ronde. Landskampioen Dc
Blaeuwe Werejt toog helemaal naar Griekenland om daar op
een half been een vlekkeloze 0-5 winst op AS Peran te boeken.
Mlnder eenvoudig verging het Nikon in eigen omgeving in de
eerste ronde van de Europa Cup 2 tegen het Franse SSSS
Tours. De Brabanders kwamen met 3-2 achter, maar spurtten
daarna perfect uaar een 5-3 triom!. Bij de vrouwen kwamen
Torenstad en Avanti nog niet in actie, maar daarentegen
maakte Koningslust haar Europese debuut tegen UTTC Hör
branz nit Oostenrijk. Ret leverde een prima 5-2 overwinning
op.
Zeifs zonder coach Jan
is verklaard,
Vlieg kende De Bleauwe WeGelukkig echter voor Ni
reid geen problemen met AS
kon is de Zeeuw Wim Weg
Peran. De uit Turkije ge
man er tegenwoordig ook zeif
achter hoe goed hij kan tafel
viuchte
Grieks-orthodoxe
bleken
in
tennissen. Hij bleef ook in
christenen
zijn tweede partij tegen AuAlexandritis een speler te
din ongeslagen en bracht de
hebben die bijzonder met het
witte celluloid cm ken gaan.
stand op 3-3, waarna Hilton
en De Prophetis besloten hun
Toen deze echter in de twee
dure geld toch maar waar te
de partij met 21-23 in de der
maken. Nikon wipte derhalve
de game moest buigen voor
Jaap van Spanje was bet met de nummer twee tilt de Fran
een gedaan met het Griekse se competitie met 5-3.
Koningslust is geen hoog
verweer. Eindstand: 0-5.
vileger in de vaderlandse
De volgende ronde krijgen
competitie, maar bet bezoe
de Apeldoorners zeif de
grootste moeite om te ont kende Hörbranz vliegt nog
lager in de hoogste Oosten
snappen aan een kansloos
rijkse kiasse.
verlies, want niemand mlii
Het
der dan de Westduitse Euro uitverkochte zaaltje van Ko
pa-Cuphouder Julich komt
ningslust genoot dan ook met
met zijn sterren Huging en voile teugen van de 5-2
Carissen op bezoek. Tech triomf, waarvoor Wilmie van
nisch gezien zou Raymond de Rijswijck met drie zeges de
Prophetis de sterkste man
basis legde.
van Nikon kunnen zijn, maar
In de erekiasse werd nog
de Belgische kampioen speelt
een inhaalduel afgewerkt:
slordig en wild en verlies der Het Ifooge Huys kon zonder
halve vaak onnodig. Tegen problemen met 6-1 aantonen,
het Franse SSSS Tours was dat Tempo Team een serieuze
dat ook weer twee keer het
degradatiekandidaat is. Win
geval. Voeg daarbij dat de 37nubst won in de eerste partij
jarige Hilton in de vijfde par
van Hans van der Broek en
tij door Gatien op zijn afgeno
deed als eerste Amsterdam
men klasse werd gewezen en
mer afstand van de 0-procent
de 3-2 achterstand bij de rust score.

Wim Weyman sckitterde gisteren opnieuw in het team van Nikon! Val
kenswaard. Deze keer tegen Tours, voor de Europa Cup II.
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-Tafeltennis

Nikon wil
op vrijdag

1 Tafeltennis

. )Ci
l -))

(Van onze sportredactie)

-

Ni
VALKENSWAARD
kon/Valkenswaard heeft tot
landskamploen Dc Veluwé
—

Nikon zaterdag
tegen De Veluwe
(Van onze sportredactie)

Net als de
VALKENSWAARD
reserves, staat het vaandelteam
dit
Nikon/valkenswaard
van
weekeinde voor een eerste beslis
sing in de tafeltenniscompetitie. In
dit geval in de eredivisie waar in
eerste instantie bet herfstkam
pioenschap op bet spel staat en in
een later stadium de Nederlandse
titel te vergeven is.

het verzoek gericht om de
veer

zaterdag

va.stgestelde

wedstrtjd De Veluwe-Nlkon/
Valkenswaard op
avond te spelen.

vrijdag
-

-

a

Vridag 5 oktober 1934

a
a
a
a
a
a
a
a
‘-a
‘a
‘-a

Tafeltennis
L+T voor eerste
beslissing
tegen Nikon 2

I

Voor tafelten
EINDHOVEN
L+T/Eindhoven
nisvereniging
kan de komende competitiedag
van groot belang zijn. Het eerste
—

herenteam dat ongeslagen koplo
per is in de derde divisie gaat naar
Valkenswaard en zal daar om
14.00 uur in tafeltennishal de Hu
takkers aantreden tegen Nikon 2.

Nikon/Valkenswaard heeft van

het Apeldoornse De Veluwe-trio
Haldan en Jaap en Ron van Span
je ‘nee’ to horen gekregen op het
verzoek am de wedstrijd op vrij
dag al te spelen. Redenen voor het
afwijzen werden niet gegeven. De
Apeldoornse titelverdedigers zul
len daar evenwel weinig voordeel
uit kunnen halen. Raymond de Pr
ophétis, de Belgisehe kopman die
zaterdag oak voor de Europese
eerste divisie tegen Luxemburg uit
moot komen, hooft de voorkeur go
geven aan zijn club en is zater
dagmiddag am 14.00 uur gewoon
van de partij.

De

Valkenswaardse

club

deed dat om zijn speler Ray
mond de Prophétis de gele
genheid te bieden om zater
dag met het Belgische natio
nale team in en tegen Lu
xemburg te laten spelen voor
de Europese competitie in de
eerste divisie.
Het bestuur van de Apel
doornse club heeft inmiddels
laten weten er alles aan te.
zullen doen om het verzoek
van Nikon/Valkenswaard in
to kunnen willigen. Het laat
ste woord is echter aan de
spelers van De Veluwe (Paul
Haldan, Jaap en Ron van
Spanje), die gisteravond te
rugkeerden na een 5-0 zege
op het Griekse AS Perra.
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Degradatie
dreigt voor
Tempo Team

1

A.s. weekend Nikon naar de Veluwe

Van onze tafeltennismed
werker
OESTGEEST. maandág

Nikon moeizaam ronde verder

Nikon leed in haar titelrace
een bijzonder kostbaar punt
verlies bij het Hooge Huys en
voor Tempo Team kwam de
degradatie plotseling een heel
stuk dichterbij omdat de Am
sterdammers zeif twee keer
met loge handen bleven en
concurrent Scilla onverwacht
met 6-4 Dextro Team onderuit
haalde.

21-17. John Hilton speelde hierna tegen
de goede Gernot maar hield het hoofd
in de beslissende game koel. ook bij een
achterstand van 14-10, 14-21, 21-15, 2116 en een voorsprong van 4-3.
Na een verloren cerste game liet Remo
de Prophetis voor het eerst in de Nikonhal zien dat hij werkelijk kan tafelten
nissen en sloeg Nikon naar de volgende
ronde en bet is te hopen dat Remo as.
weekend goed bij de les is want dan
komt de zo helangrijke vedstrijd voor
de Nederlandse competitie aan hod, ni.
Dc Veluwe Nikon in Apeldoorn.
Het tweede team van Nikon speelt thuis
tegen L en T uit Eindhoven, deze wed
strijd hegint a.s. zaterdag om 2.30 uur in
de Hutakker te Valkenswaard.
A.s. zondag zijn in de Nikonhal dewed
strij den om de tweede ronde Wintercir
cuit met deelname van Rene Hijne,
John Hilton, Frank Boute, Jos Ver
hulst, aanvang 12.00 uur.

In een gezellig gevulde zaal speelde Nikon de eerste ronde
van de Europacup II tegen het Franse SSSS Tours. Nor
maal zijn de eerste 2 rondes tegen zwakke tegenstanders
maar dat was nu zeker niet het geval.

Toeslaan deed oak landskam
pioen de Blaeuwe Werelt zater
dag 6-0 bij Scilla en zondag al
weer een 6-0 strafexpeditie met
dit keer het Hooge Huys als
slachtoffer. Scilla hersteldo zich
tegen Dextro Team stork en pak
te na een 3-2 ruststand met 6-4
beide punten. Anne Vlieg toonde
weer eens zijn waarde en nam het
dubbel meetellen vier punten
voor zijn rekening. Omdat Patrick
Swier zich eveneens twee keer
liet fêteren, was hot eindelijk
weer eons feest in Leiden.

-

JeVolkeLsiant
Remo de Prophetis ging meteen alkop
je onder tegen de Franse juniorenkam
pioen Gatien met 19-21, 21-12, 222O.
Daarna kwam de verrassing van de Ne
derlandse competitie Wim Wegman te
gen de sterkste fransman Gernot en
Wim speelde uitstekend en won met 2118 en 22-20. John Hilton, laat gearri
veerd in Valkenswaard, speelde tegen
de 3e man van de Fransen Audin zonder
zich in të spelen een onvaste wedstrijd,
met vele onnodige fouten en moest on-

verwacht de tegenstander een set af
staan. maar hij won toch 20-22. 21-14 en
22-20. De nummer 6 van Frankrijk zette
daarna gemakkelijk Nikons Remo de
Prophetis aan de kant en het was weer
gelijk 17-21 en 13-21 2-2. John Hilton
speelde tegen de 15-jarige Gatier en
verloor van deze fris spelende Fransman
22-24 en 20-22 en Nikon stond achter
met 23. Wim Wegman trok resoluut de
stand weer gelijk tegen Audin met ge
weldig krachtige topspinballen: 21-15,
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Bij de mannen trof Valkenswaard in
Tours een pittige Franse tegenstander.
De 5-3 overwinning van de Brabanders
kwam voor een belangrijk deel op het
conto van Wim Wegman. De 23-jarige
Zeeuw versloeg zijn twee tegenstanders
Gernot en Audin in twee games. Ook
John Hilton verzamelde twee winstpun
ten, maar de voormalige Europese kam
pioen die pas vijf minuten voordat de
wedstrijd begon uit Engeland aankwam
bad duidelijk met eon vormcrisis te
kampen. liii verloor ook een partij, van
de zestienjarige Gatien. Het vijfde punt
kwam op naam van de Prophetis.
Europa Cup 2: Valkenswaard SSSS Tours 5-3.
fle Prophetis Gatien 21-19, 12-21, 20-22, Weg
-

-

-

man Gernot 21-18, 22-20, Hilton Audin 20-22,
21-14, 22-20, De Prophetis -Gernot 17-21, 13-21,
Hilton Gatien 22-24, 20-22. Wegman Audin
21-15. 21-17, Hilton Gernot 14-21, 21-15, 2116, De Prophetis Audin 13-21, 21-14, 21-17.
-

-

Nikon uit naar
Kickers Stuttgart
(Van onze sportredactie)
In de
VALKENSWAARD
tweede ronde van de strijd orn de
Europa Cup II, heeft de tafelten
nisploeg van Nikon/Valkenswaard
een uitwedstriid geloot tegen het
Westduitse Kickers Stuttgart. Bei
de clubs moeten overeenstemming
zien te bereiken over de speelda
turn, rnaar waarschijnlijk wordt
dat het weekeinde van 27 oktober.
—

Kickers Stuttgart bereikte de
tweede ronde dankzij een 5-3
overwinning op het Belgische Do
nald Heuseux. Aan Westduitse zij
de bleef de voormalige Oranje
speler Herman Hopman ongesla
gen.

-

-

-

-
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Landskampioen
Do
Veluwe
maakte een einde ann de titelag

piraties van Valkenswaard. Do
Apeldoorners wonnen met 6-1,
waardoor z1J de koppositle weer
Innemen met éèn punt veer
sprong op de Brabanders.
-
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Nikon blijft
hoop houden
(Van een onzer versiaggevers)

APELDOORN
Ondanks de
grote 6-1 nederlaag die Nikon/
Valkenswaard zaterdag leed op
bezoek bij landskampioen Dc Ve
luwe, blijft het team van coach
Bert Schools hoop koesteren op de
herfsttitel die over ruim anderhal
ye maand te vergeven is.,Thuis
pakken we ze, want zoveel mazzel
ze hier hebben gehad, is bij ons
niet mogelijk”, aldus een optimis
tische manager Frits Bergman.
-

a

—
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Nikon kreeg zijn eerste tegen
valler al in de eerste partij te ver
werken. Hilton verloor onver
wacht, en onverwacht dik van
Jaap van Spanje, de zwakste
Apeldoorner op papier. Dc Prop
hétis en Wegman hadden vervol
gens weinig in te brengen bij Haldan en Ron van Spanje en de eer
ste negatieve tussenbalans wees
3-0 aan.
Hilton maakte een tactische tout
door in gewonnen positie de aan
val te zoeken tegen Haldan (4-0)
en Wim Wegman zette Jaap van
Spanje nog opzij om de achter
stand tot 4-1 te verkleinen. Daar
mee had Nikon zijn kruit verseho
ten. De Prophétis, enigszins her
steld van zijn zwakke optreden in
de eerste weken, werd op 20-18
voorsprong dwarsgezeten door een
seheidsreehter, leverde de eerste
game in met 20-22. Won nog wel
de tweede met dezelfde cijfers.
maar moest in de derde de eer la
ten aan Ron van Spanje: 21-17.
Het dubbelspel leek Valkens
waardse Winst op te leveren, maar
na een 20-17 voorsprong in de be
slissende derde game gingen Haldan en Ron van Spanje met de
buit aan de haal. In voorgaande
jaren was er zelden iets op de
overwinning af te dingen, maar flu
was ik fliet kapot van ze. Thuis
maken we het goed”, aldus Berg
man.
De uitslagen: J. van Spanje-Hilton 21-16
21-12; Haldan-De Prophétis 21-11, 21-16, R
van Spanje-Wegman 21-11, 21-12; Haldan
Hihon 13-21, 21-15, 21-19; J. van Spanje.
Wegman 14-21, 17-21, R. van Spanje-De Pr
ophétis 22-20, 20-22, 21-17, R van Spanje
Haldan-Wegman’De Prophétis 21-12, 15-21
23-21

Trots Valkenswaarcl
stelt opnieuw teleur

Van onze tafeltennismedewerker
in de
De
Veluwe
de
HH
In
kreeg de ongeslagen John Hilton bovendien een officiele waarschuwing. Zondag
herstelden
de Brabanderszich
ten koste vanDeU Amsterdam (6-0), maar ze konden
toch
niet
voorkomen,
dat
landskampioen
Ieidinggevende positie
verstevigde via overwinningen op Scylla (6-0)Veluwe
en HHzijnAlkmaar

AMSTERDAM
Valkenswaard lijkt definitief beland
hock waar de
kiappen vallen. Na bet teleurstellende verlies bij
moest
trotse
tafeltennisformatie een gelijk spel toestaan aan
Alkmaar.
die wedstrijd
—

(6-0).

In de onderste regionen is de positie
van TT Amsterdam zorgelijk na de rui
me nederlagen tegen Avanti (1-6) en
Valkenswaard. De eredivisie bjj de vrou
wen wordt wat de top betreft voikomen
beheerst door Torenstad en Scyila, die
beiden twee maal de voile buit in de
wacht sleepten. Hier zijn de somberste
plekken weggelegd voor Avanti en
Treffers.

De confrontatie tussen HH Alkmaar
en Valkenswaard voltrok zich zaterdag
middag onder hoogspanning. De Noord
hollandse ploeg is duidelijk versterkt flu
Hans van den Broek heeft plaatsge
maakt voor de
van de ziekte van
Pfeiffer hersteide Erik Noor. Hoewei
Noor niet verder kwam dan eén overwinning was zijn spel toch beslist vol
perspectief. Na een ruime nederiaag te
gen Hilton bouwde hij tegen De Prophe
tis een beslissend lijkende 20-18 voor
sprong op. Enigszins nonchalant gaf hij
de matchpoints uk handen. De zege ging
met 20-22, 21-19 en 20-22 naar de Beigi
sche international. Bij een 4-5 achter
stand gaf Noor zijn ploeg evenwel een
verrassende kick door de sterke Wim
Wegman met 21-14 en 21-12 kansloos te
lawn en stelde daardoor het gelijk spel
—

—

I

RONALD RIJSDORP

het

ergste gevai komt dit Hilton op enkeie
wedstrijden schorsing te staan, maar
omdat het z’n eerste overtreding was,
zal het wel met een sisser (een voor
waardelijke straf) aflopen.
Hilton won overigens we! van Nico
van Slobbe, die door a! bet gedoe zo van
z’n apropos was, dat hij met 13-2 1 en 1621 onderuit ging. Door de hattrick van
de Engeisman was deze voor het eerst
dit seizoen de beste man bij de ploeg uit
Valkenswaard. In de tweede wedstrijd
van bet weekeinde veegden Hilton,
Wegman en Dc Prophetis U Amster

dam met 6-0 van tafel.

Bij de Alkmaarders kwam ook René
Hijne niet verder dan winst tegen Weg
man, Nico van Slobbe scoorde ten koste
van Wegman en De Prophetis twee maai
en in het dubbeispel toonden Van Slobbe en Hijne hun goede vorm. De meeste
emotie viel te beleven bij Van Slobbe
Hilton. Na een ruim door Van Siobbe
gewonnen eerste game (21-10) probeer
de Hilton het over een andere boeg te
gooien. Het begon met wat plagerijtjes
naar Van Siobbe toe, maar a! snel fun
geerde scheidsrechter Gesink als slacht
-

Tafeltennisvereniging Nikon onderuit
nederlaag van het seizoen geleden tegen
de Veluwe met de gebroeders Jaap en
Ron van Spanje en de Roemeense
vluchteling Paul Haldan. De eerste par
tij werd teleursteilend verloren door

John Hilton tegen Jaap van Spanje met
16-21 en 12-21 en daarna kwam Remo
de Prophetis tegen Paul Haldan niet tot
winst, 11-21 en 16-21 en Wim Wegman
verloor van Ron van Spanje, 10-21 en
11-2 1 en Nikon stond 0-3 achter, maar in
de partij Hilton-Haldan leek de omme
keer te gaan komen.
John won de eerste game met 21-13 en
stond in de 2e game met 15-11 voor toen

I
I
I

I

does een officiele waarschuwing. In

veilig.

In Apeldoorn heeft Nikon zijn eerste

I

offer van de Engelsman. De arbiter, die
erom bekend staat dat hi.j weinig van de
spelers kan hebben, voelde zich a! snei
voor aap gezet en men John Hilton ten
tweede male Gesink nogal provocerend
toevoegde dat hij toch we! een ,,erg
mooie bal” had gesiagen, kreeg hij par-

A.s. zondag tegen Tempo Team Amsterdam thuis

.
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hij een opgelegde kans miste en daar
door onbegrijpelijk van taktiek veran
derde en met 21-15 verloor en in de
derde game stond hij wederom op 15-11
en weer werd hij nerveus en verloor met
het kleinst mogelijke verschil 19-21.
Een echte tegenvaller was dit want daar
na won Wim Wegman gedecideerd van
Jaap van Spanje met 21-14 en 21-17 en
het was 1-4 maar het had 2-3 moeten
zijn.
Remo de Prophetis speelde sterker als
de afgelopen weken en is zijn vorm aan
het hervinden. De eerste game tegen
Ron van Spanje verloor hij met 20-22
door een onbegrijpelijke onbenullig
heid van de scheidsrechter, die hem op
20-18 tot 2x toe zijn handdoek liet ver
leggen omdat die op de beugel van de
tafel moest liggen in plaats van op de
grond. Hoe is bet in godsnaam mogelijk
dat een scheidsrechter op zo’n stand
zoiets kan doen.
De 2e game won Remo en in de derde
game verloor hij met 17-21. Dus in
plaats\’an 3-3 was bet 1-5 voor de Velu
we en een grote tegenvaller voor Nikon.
Het dubbeispel werd ook onnodig ver
loren. Op de stand van 20-17 in de be-

slissende 3e game werd het hoofd niet
koel gehouden en alsnog verloren met
21-23.
Ondanks bet verlies van 1-6 tegen de
landskampioen ziet de manager Frits
Bergman en voorzitter Arie Keeman de
return op 25 november in Valkenswaard
wel zitten, want zoveel pech als in Apel
doom kan Nikon niet nog een keer te
gen krijgen. Nikon staat op slechts 1
punt van de Veluwe, dus een overwin
ning thuis is genoeg, indien beide ploe
gen natuurlijk geen kleerscheuren tegen
de andere ploegen oplopen.
Ook het tweede team liepeen nederlaag
op en wel tegen rivaal L & T Eindhoven
met de ex-speler van Nikon Han Goot
zen in de gelederen. Het werd 8-2 voor
L & T. A.s. zaterdag speelt Nikon 1 in
Aikmaar tegen ‘t Hooge Huys en a.s.
zondagmiddag om 13.00 uur in de Ni
konhal te Valkenswaard tegen het Am
sterdamse Tempo Team met ex-Nikon
speler Eric Winnubst in de gelederen.
Ook is de loting voor de Europacup ge
weest en Nikon moet naar bet Westduit
Se Kickers Stuttgart met de Nederlander
Herman Hopman in de gelederen. Deze
wedstrijd moet in bet weekend van 27
oktober 1984 te Stuttgart gespeeld wor
den.

(Door Hans Wagenaars)

VALKENSWAARD
De
datum staat nog niet vast,
maar zeker is wel, dat de
kantonrechter in Eindhoven
binnen
enkee
maanden
vonnis zal wijzen in een
voor de tafeltenniswereld
uniek proces. Bob Potton,
vorig jaar derde op de Ne
derlandse ranglijst achter
de broers Henk en Ron van
Spanje, tekende eind maart
een nieuw, tweejarig con
tract voor zijn vereniging
Nikon/Valkenswaard, maar
werd kort daarna ontslagen
wegens kritiek op de afhan
deling van financiële ver
plichtingen.
-

REDEN ONTSLAG. BOB POTTON

Een Engeisman
I.’

I

De kritiek was voor Nikon-

manager Frits Bergman de drup
pel die de emmer deed overlopen
en aanleiding om Potton ,,levens
lang” te schorsen. In een brief,
namens het Nikon-bestuur on
dertekend door Bergman en ge
dateerd 3 juli 1984, werd Potton
ontslag op staande voet aange
zegd. Potton, sinds 1981 in de Ne
derlandse competitie en sinds vo
rig jaar lid van de Nederlandse
ploeg, voorzag ernstige financiële
problernen,
kiopte
bij
oud
NTTB—voorzitter Ad Poulissen
aan om advies en gaf zijn zaak
in handen van het in Eindhoven
gevestigde advocatenkantoor van
mr. Pietersen, waar mr. Reinartz
de zaak op zich nam.

Terughoudend
Sindsdien mijdt Bob Potton de
publiciteit zoveel mogelijk. Ge
sprekken en interviews vinden
slechts plaats in het bijzijn van
zijn advocaat. Antwoorden ko
men niet, of zijn omgeven door
een waas van onduidelijkheid.
Mr.
Reinartz,
als raadsman
uiteraard ook niet genegen het
achterste van zijn tong te laten
zien, verklaart die terughou
dendheid. ,,We geven geen voile
dige openheid van zaken. Niet
omdat we iets te verbergen zou
den hebben, maar omdat onze
belangen daar niet mee gediend
zlJn.”
Vooriopig bewaart Reinartz
het belastende materiaai voor
oog en oor van de rechter. Hij is
slechts bereid een tipje van de
sluier op te lichten. Hij zegt: ,,Uit
de stukken die mij ter beschik
king zijn gesteld blijkt in ieder
geval heel duidelijk dat de admi
nistratie niet gevoerd is door een
accountant. De contracten die
Bob de laatste jaren voorgelegd
heeft gekregen zijn alleen al een
verhaal waard. Bob is te aardig
en te goedgelovig geweest. Er is
misbruik van hem gemaakt door
iemand die beweert zijn beste
vriend te zijn.”
Waar Potton en zijn advocaat
geen doekjes om winden is
de
eis: naleving van het contract
dat

S

BOB POTTON
...stom...

BERT VAN DER HELM

in maart is afgesloten en achter
stallig loon voldoen. ,,Een aan
zienlijk bedrag”, volgens Rei
nartz, die in overleg met Potton
besluit het bedrag niet te noe
men. ,,Dat zou kunnen leiden tot
broodnijd binnen het team.” In
de eis wordt ,,recht op arbeid”
niet meegenomen. ,,Dat is prak
tisch onmogelijk”, aldus Pottons
advocaat.,,Een speler van PSV
bijvoorbeeld kan via de rechter
ook met eisen opgesteid te wor
den.”
In de hele procedure is bet ove
rigens nog steeds onduidelijk
welke partijen tegenover elkaar
staan. Potton is er één, de ,,te
genstander” is uit de papierwin
kel slechts moeiijk te ontwaren.
Verwacht zou worden dat Nikon

landeiijk spelende teams vallen
onder onze manager, de heer
Bergman.” Aihoewel het bestuur
van de Valkenswaardse club dus
geen stem heeft in zaken aan
gaande het eerste en tweede
team, werden Keeman c.s. wel
gevraagd naar een mening over
bet ontsiag van Potton. ,,Er is de
laatste jaren veel meer gebeurd
met Bob. Die ene uitspraak in
het Eindhovens Dagblad is er een
op de grote hoop, de druppel die
de emmer heeft doen overlopen.
Als ik manager was geweest had
ik hetzelfde gedaan. Maar ik voel
geen behoefte om al die gebeur
tenissen op te noemen, om na te
trappen. Misschien dat onze ma

Camera’s BV de gedaagde is,
maar dat merk blijkt te zijn on

dergebracht bij Inca NV in
Haarlem. Volgens officiële gege

vens van de vereniging Nikon!

Valkenswaard is de beer Ed
Brouwer de contactpersoon na
mens de sponsor. Een man met
een overvolle agenda en niet be
reikbaar voor commentaar. Zijn
echtgenote laat echter weten dat
hij niets te maken wil hebben
met een ruzie binnen een vereni
ging.

Aansprakelijkheid
Ais voorzitter van de tafelten
nisvereniging
Nikon! Valkens
waard wijst voorzitter Arie Kee
man elke aansprakelijkheid na
drukkelijk van de hand. ,,Als
vereniging zijn wij niet aanspra
kelijk voor financiële toestan
den”, zegt hij in de pauze van de
eredivisiewedstrijd
Nikon—
Avanti, jongstleden zaterdag.

JAAP ROETEN
...wiiiig...

...sfeergevoel2g...
,,Alle

zaken

betreffende

onze

nager daarover uit wil wijden.
Wat de uitspraak van de rechter

ook is, wi) staan achter onze ma
nager. Zolang die er is.”

De beer Bergman houdt zich
evenwel ook op de vlakte. Hij
neemt nog wel plaats op het
smalle bankje in een van de
kleedkamers van de Nikon-hal in
Valkenswaard, maar reageert
met ,,geen commentaar” als de
reden van het verblijf op die

plaats wordt genoemd ,,Over de
wedstrijd kun je van alies vra

gen, op die affaire met Potton le
ver ik geen commentaar”, aldus

Bergman die met de deurstiji in
de hand vervolgt: ,,Mijn argu
menten liggen bij de advocaat,
mr. Schriks in Valkenswaard. 1k
had één goede raad aan Bob: hij
had bij mu moeten komen, maar
heeft nul komma nul contact met
mu gezocht. Hij had tenslotte een
contract met m13. Nu is hij ont
slagen, heeft dat aangevochten,
rnaar zal van goede huizen moeten komen om me zwart te ma-

ken. Elke cent van bet contract is
betaald. 1k heb alle bewijzen, in
Bob’s handschrift. 1k sta in mijn
recht en Potton beeft geen schijn
van kans. In de pers wordt ge
schreven dat dat ene artikeltje in
het Eindhovens Daghiad de re
den van bet ontslag is, maar het
was de druppel die de emmer
deed overlopen. Er zijn veel meer
dingen gebeurd. Kijk er de kran
ten maar op na. En verder... geen
commentaar.”

—I-.
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Publiciteit
Dat werk blijkt reeds verricht
te zijn door de eisende partij.
Potton steide zijn advocaat een
map met circa zeventig krantek
nipsels tar beschikking. Passages
waarin kritiek wordt gegeven op

:

nartz. ,,Die wegen mijns inziens
niet op tegen de goede publiciteit
waar Bob voor gezorgd heeft. Als

-j

zijn werkgever zijn onderstreept
met blauwe pen. ,,Het zijn maar
een paar regels”, zegt mr. Rei

dieemmer daardooi al vol is,
dan is het wel een erg kieine.”
Ook de bewering dat Potton geen
contact zou hebben gezocht met
Bergman wordt weerlegd. ,Ik

heb zelf schriftelijk gereageerd
op die ontslagbrief”, aldus Pot
ton, die wordt aangevuld met
Reinartz’ mededeling dat ook hij
brieven heeft geschreven, na
mens Bob Potton. Een schik
kingsaanbod werd onder meer
van de hand gewezen.
Los van de feiten, maar ook
van bet weiles-nietes, staat de
vraag of het volgens de Neder
landse wet mogelijk is om
iemand te ontslaan naar aanlei
ding van publikaties in de media,
of kritiek in bet algemeen. Ad
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MOEILIJK TE ACHTERHALEN

in Valkenswaard...
slissmgswedstrijd tegen De Velu
we om het landskampioenschap.
Er is toen gewoon gespeeld om
dat weigeren toch niets zou heb
ben opgelost. Alles bij elkaar is
het een belachelijke zaak. Het is
gewoon onwaardig wat een Ne
derlander een Engeisman aan
doet met leugens en vieze spel
letjes.”

Willig

HAN 000TZEN
...nooit problemen...

FRITS BERGMAN
...alIe bewijzen...

Poulissen, oud-voorzitter van de
Nederlandse Tafeltennisbond, in
het dagelijks leven werkzaam in
de centrale sociale sector bij Phi
lips, zegt er het volgende over:
,,Het komt in deze tijd wel vaker
voor dat bedrijven in financiële
problemen
zitten.
Maar
als
werknemers dan via de onderne
mingsraad of de vakvereniging
verhaal halen, kun je die met zo
maar buiten gooien. Zeker niet
als je kunt aantonen dat je een
aantal maanden salaris tegoed
hebt. Geen enkele werkgever
mag zo omspringen met onts.lag
op staande voet. Of het moeten
zware delicten zijn. Voor akke
fietjes waarvan hier sprake is
zeker niet.”
In zijn algemeenheid beweert
Poulissen: ,,Elke vereniging, en
een tafeltennisvereniging dus
ook, moet zorgvuldig zijn met
haar leden. En dat geldt zeker
voor clubs die contracten hebben
lopen,
arbeidsovereenkomsten
hebben gesloten. Ook een club
moet een goede werkgever zijn.
Met rechten, maar zeker ook met
1ic1iten en een zekere bescher
mende functie.”

-

Over de ontslagaffaire van
Potton heeft Poulissen zo zijn ge
dachten. Hij beweert: ,,De oor
zaak ervan ligt niet in dat kran
tezinnetje. Bergman heeft een
slim spelletje willen spelen. Hij
heeft Potton een goed contract
aangeboden om te voorkomen
dat hij ergens anders zou gaan
spelen. Het zou kunrien dat de
contacten met John Hilton (de
Britse opvolger van Potton, red.)
al liepen vôôr dat bericht in de
krant”, aldus een voorzichtige

Poulissen. ,,Als dat zo is, dan sta
pelen de onzorgvuldigheden zich
op. 1k heb de indruk dat Nikon
zich van Potton heeft willen oat
doen.” Hetgeen bevestigd noch
ontkend wordt door de heer
Bergman. Voorzitter Keeman
reageert echter opgewonden met
de veronderstelling: ,,Daar is
geen sprake van. Mijn hand er
voor in het vuur.”

Afhankelijk
Han Gootzen was drie jaar
lang onder contract bij Nikon,
drie jaar Pottons teamgenoot.
Eerst samen met Theo van Gas
teren, vervolgens met Eric Win
nubst en vorig Jaar voor het
laatst met Frank Boute. Hoewel
anderen anders willen doen gelo
yen, beweert Gootzen: ,,Ik heb
nooit problemen gehad met beta
lingen. Niemand eigenlijk. Er
was hooguit enkele keren sprake
van uitstel. Voor mu was dat
geen probleem, maar voor Bob
wel. Die was to afhankelijk :.van
het geld, dus van Frits. Ze leken
soms wel familie. Bob bac clQ.,
keetuse minder geld/minder
zorgen en meer geld/meer zor
gen. Hij heeft elk jaar de kans
gehad om te vertrekken.”
Een vriend van Potton die niet
met naam genoemd wil worden
(,,Als het straks nodig blijkt wel,
maar degenen die ik bedoel weten wie ik ben”) zegt: ,,Ik ben di
verse keren gebeld door Bert
Schoofs. De betalingsachterstan
den waren dan weer eens zo hoog
opgelopen dat hij me vroeg of het
team nou wel of niet zou moeten
spelen. Daar is onder meer spra
ke van geweest viak voor de be-

Het Nederlandse tafeltennis,
vorig seizoen (mede dankzij Potton) opgekrikt tot het hoogste
Europese niveau dankzij promotie naar de Superdivisie, is met
de hele affaire niet in het minst
gediend. Het hoofdbestuur van
de Nederlandse Tafeltennisbond,
toch niet bekend als het meest
flexibele orgaan in het Neder
landse sportbestel, zal zich over
enige tijd wellicht moeten buigen
over een verzoek om dispensatie
van
Potton.
NTTB-voorzitter
Jaap Roeten; ,,We hebben nog
niets gedaan. We kunnen pas jets
ondernemen na de uitspraak van
de rechter en als er een verzoek
komt. Dat zullen we dan uiterst
willig behandelen. Maar uiterst
willig beslissen is een andere
zaak.”
Bert van der Helm, per 1 ja
nuari
de
verantwoordelijke
bondscoach, is ook allerminst ge
lukkig met de situatie: Het is
me opgevallen dat er bij Nikon
wat is opgebnuwd en dat Potton
daar met zijn show een belang
rijk aandeel in heeft gehad. Het
is voor mij dan ook onbegrijpe
lijk dat hij daar dan ineens
wordt buitengeknikkerd. Bob is
een prominent lid van de selectie.
,,

Een speler waar we op kunnen
bouwen. Hij moet gaan spelen bij
een club waar hij goed kan trai
nen en waar de sfeer goed is.
-Dan .koait hij het beste tzijn
recht. Moeilijkheden hebben een
negatieve invloed op hem. Oat is
gebleken tegn West-Duitsiand.”

Vastklampen
Het laatste woord is aan Bob
Potton zeif: ,,Ik vind het jammer
dat het zo gelopen is. 1k denk
elke dag aan deze zaak en voel
me daar niet happy bij. Ook de
trainingen verlopen er onpiezie
rig door. Maar dat ligt allemaal
aan mezelf. 1k ben gewoon storn
geweest om iemand zô te ver
trouwen. Maar ik was vreemd,
wist niks en heb me vastge
klampt. Maar ik hoop toch dat
Nikon kampioen wordt.”

-

door HARRY TEN ASBROEK
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Om de belangen van Nikon en dus
ook die van hemzelf zo goed inogeltjk
te behartigen, contracteerde Berg
man de Britse topspeler Bob Potton
en sindsdien teit Valkenswaard moe
in de absolute tafeltennis-top van
Nederland. Bergman pronkte niet
ten onrechte met Potton.
Op sun beurt dweepte Potton met
Bergman. Evenmin verwonderlijk.

Het verhaal tussen deze twee begint
vijf jaar geleden. In Valkenswaard
nam de opwinding om de malle frat
sen van het celluloid-balletje in iji
tempo toe. De lokale ping pong-club
ging in ruil voor een stapel bankbil
jetten de naam van Nikon dragen. De
belangstellende camera-gigant werd
aangedragen door Frits Bergman,
geen onbekende in de tafeltenniswe
reid, maar nog veel bekender in de
reclame-branche.

‘

C!

normale arbeidsovereenkomst. Dat
kan onmogelijk op deze manier een
zijdig worden opgezegd. Als ik zie
hoe bijvoorbeeld Mart Smeets bij
Studio Sport terugmoet, vraag ik
me zelfs waarover we ons in het ge
val Potton nog druk maken.”
Bob Patton is diep ontgoocheld. De
Brit: ,,Ik vind het jammer dat het in
de publiciteit is gekomen. Waar alles
om draait is die beloofde baan. Berg
man heeft dat nooit kunnen waar
maken, ik ben er altijd om blijven
vragen. Anders was ik noolt naar Ne
derland gekomen. Teen Bergman mu
in Londen haast wekehjks belde of 1k
bij hem wilde komen spelen, heb ik
uiteindeiijkja gezegd, toen hij mu een
baan erbtj beloofde. 1k ben opgeieid
als trouble-shooter, ik weet niet wat
dat ik het Nederlands is, maar dat
zijn accountant-managers die puin
ruimen in bedrijven die in de knei
zitten. 1k was 23, nog bij mijn ouders
en wilde niet eeuwig een kind blij
yen.”
Hoewel hij officeel als medewerker
van Bergmans reclamebureau te
boek stond, heeft Potton onophoude

een n.j.

-

lijk gezeurd am een baan. Die heeft beter. Populariteit is leuk, al blijft dat
hij nu, niet dankzij Bergman, maar ais tafeltennisspeler beperkt. Je bent
nou zit Nj weer zonder tafeltennis. besuist geen Rod Stewart, hoe graag
Hij is siflds kort part time-medewer ik dat ook zou willen. Maar al de menker van een sportbedrijf in Tilburg. sen die je dagelijks groetten, op de
Potton: ,,Ik ben nu tenminste niet schouders kiopten, laten je flu ineens
langer gebonden aan Bergman. Maar barsten. Daarom pik ik de actie van
is ben geen meter verder. 1k kan ner Bergman ook niet. 1k wil niet op mijn
gens spelen. Onmiddellijk na het siui bek vailen, niet gebruikt warden. 1k
ten van de overschrijftermijn heb ik ben te trots am na deze affaire terug
mijn ontslag gekregen. Misschien am te keren naar Londen, de mensen
mij te pesten. Of om te voorkomen dat daar de kans te geven op te merken
ik bij de concurrentie terecht zou ko dat de verloren soon een lesje wijzer
men.”
terug is. 1k wil me waarmaken. 26 is te
Potton mist competitie-ritme, zeus jong om te stoppen met tafeltennis.
als toeschouwer gaat hij de zaal niet Al beschouw ik dit jaar als verloren.
meer in. ,,Ik ben op harde manier er Misschien is mijn hele carrière wet
achter gekomen hoe weinig echte verloren. 1k sta op een kruispunt. 1k
vrienden ik heb. Maar die paar, zijn wilde altijd tafeltennissen en daar
wel goud waard. In Londen moest je naast werken. Nu heb 1k werk, maar
als jongen letterlijk met je vuisten geen tafeltennis. 1k kan nergens meer
vechten om to blijven ieven. Hier is terecht. Bovendien ben door het werk
het leven rustiger, de mensen in Bra weer aan de omgeving gebonden.
bant zijn vriendeiijk. Dacht ik ten Spelen in Alkmaar of West-Duits
minste. Maar toen ik onlangs bij Val land is er niet bij. En in het Neder
kenswaard binnenstapte, werd ik uit lands team forceer 1k me om mijzelf te
gemaakt voor moordenaar, was ik in bewijzen. Dus lukt het ook niet
eens de kiootzak die maar moest op Ad Poulissen, de ex-NTTB-voorzit
hoepelen naar Engeland. 1k weet flu ter, is maatschappelijk begeleider

NTTB staat voor Nederlandse tafel -tennis-bond,
inaar zou evengoed een code-aandulding kunnen
zi.jn voor Vesuvius, Etna of een andere
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Potton koesterde verwachtingen
naar aanleiding van beloften die
Bergman hem bij de onderhande
lingen had gedaan. Bergman beloof
de hem de mogelijkheid tafeltennis
met een baan te combmeren. Enkele
kiuses die het predikaat ‘baan’ niet
verdienen uitgezonderd, is het bij
die beloften gebleven, vindt Potton.
Ruim een maand geleden praatte
Potton in persoonli.jke sfeer met een
bevriende Brabantse journalist.
Potton liet zich ontvallen dat hij
geen geld had, zei zonder argwaan
dat hij al enkele maanden geen sala
ris van de club, of beter van Berg
man, had ontvangen. En zo’n ach
terstallige betaling zou niet voor het
eerst zijn. Die uitlating verscheen
later geheel buiten zijn wil, in de
pers. Vervolgens kreeg Potton een
brief waarin hem ontslag werd aan
gezegd wegens aanhoudende nega
tieve publiciteit. Terwiji Potton een
contract heeft tot augustus 1986.
Toen Potton verhaal wilde halen bij
Bergman, trof hij een gesloten deur.
En toen hij vervolgens de speeizaal
van Valkenswaard binnenstapte,
keken de mensen die drie jaar lang
met hem hadden gekoketteerd hem
bijkans de deur uit. Het yolk heeft at
een nieuwe held, John Hilton, de ex
kapioen van Europa.
Bergman, en dus Valkenswaard,
heeft Potton in d ban gedaan. Mr.
Reinartz, Pottons advocaat, stelt
duidelijk: ,,Bob POtion heeft een

Bob Potton kende Frits Bergman helemaal
niet, maar het weerhield de Brit er niet van, om dew Hollandse
‘vriend’ links en rechts de hemel in te prijzen, toen hij zijn eerste
kiappen achter de Nederlandse tafels uitdeelde.

AMSTERDAM

[tafelténnis

‘Engelse’ crack van Oranje door sponsor uit competitie geweerd

Drie jaar later is de situatie nogal
veranderd. Bergman is door Potton
voor de reehter gesleept en Potton op
zijn beurt is door Bergman de toegang tot de speeizaai van Nikon Val
kenswaard ontzegd. De tafeltennis
manager heeft inmiddels alweer een
nieuwe Brit in huis. Maar Potton
staat op non-actief. Frits Bergman
en Bob Potton, van vriend tot vijand.
De twee hebben zich teruggetrokken
in juridische loopgraven. In afwach
ting van de rechtzaak kan Bergman
nog lachen, zjjn club draait door. Potton huilt vooraisnog, want hij komt
niet aan competitie-tafeltennis toe.

-I’
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Komt Potton nog terug?

HET PAR©L

I

De afgelopen week, bij de eerste hoor
zitting tussen de advocaten van Pot
ton en Bergman, werd van de wette
like antwoordtermijn van vier weken
gebruik gemaakt. Op die manier kan
de zaak behoorlijk worden gerekt.
Frits Bergman twijfelt daar oak niet
aan. De in opspraak geraakte mana
ger beweert zelfs: ,,Potton beef t alleen
maar baat bi.j vertraging, dan blijft-ie
nag in de pubiiciteit. Wanneer hij ze
ker is van zijn gelijk, had hij wel een
kort geding aangespannen en onmid
dellijk uitspraak gekregen. Maar hij
weet dat hij kansloos is. Hij heeft het
geld waarop hij recht had tot de laat
ste cent uitbetaald gekregen. Hij
heeft zich niet aan de afspraken ge
houden. En niet voor het eerst. 1k
vind het jammer dat het saver is ge
komen, want wij hebben het altijd
goed kunnen vinden. Maar Patton
had toch altijd wat to klagen. 1k heb
hem tientallen banen aangeboden.
maar hij heeft twee iinkerhanden...”

—

voor topsporters in het Nederlan
tafeltennis. Als zodanig is hij op
moment betrokken bij de ‘zaak-P
ton’. Hoewel het een geschil betr
tussen een manager en een s
de club Valkenswaard, ziet i ouliss
oak de nationale belangen van
NTTB in het geding komen. Potto
mag als buitenlander die langer
twee jaar in de Nederlandse compet
tie speelt, 00k voor het Nederland,
team uitkomen. Poulissen: ,,Ik heb
slechts een adviserende stem, maar
heb er bij het hoofdbestuur toch op
aangedrongen, in het geval Patton
dispensatie to verlenen. We kunnen
ons wel halsstarrig vasthouden aan
reglementen, maar topsporters verei
sen een individuele begeleiding, 00k
van de bond. Van geval tot geval meet
dat bezien worden. Wanneer Patton
deze rechtszaak wint, ik persoonlijk
twi.jfel daar niet aan ik zie al dat een
voetballer of wielrenner die zoiets
zegt gelijk de laan uitvliegt, heeft hij
recht op naleving van het contract.
maar daarmee speelt hij nag niet. D
rechter kan zich niet op het sportieve
vlak begeven. Wanneer Bergman om
welke reden oak Patton niet meer op
stelt of van trainingen weert, is hij ais
sportman niets opgeschoten.”

iAirant
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II Pofton in
irote montI van mana
contact
breekt Valkenswaard op met Sicilië

(Van een onzer versiaggevers)

Van onze tafeltennismedewerker
AMSTERDAM
Dat hoogmoed ook in de jaren tachtig nog wel eens voor de
val komt, ondervond de tafeltennisploeg van Valkenswaard in de competitietop
per tegen De Veluwe. De manager van de Brabanders, Bergman, lad overal
rondgebazuind, dat zi.jn ploeg de landskampioenen zou verpletteren. Niets was
minder waar. Eon uiterst gemotiveerd De Veluwe veegde bijna Ietterlijk de vloer
aan met Valkenswaard: 6-1. Avanti versloeg HH Alkmaar met 6-3 en fl Amster
dam boekte een verrassend gelijk spel (5-5) tegen Scylla. Bij de vrouwen blijft
Torenstad de ongeslagen lijstaanvoerder na de 6-3 overwinning op Avanti.

9

Drievoudig landskampioen De Velu op naam van Wegman. De Zeeuw had
we begon zaterdagmiddag geladen aan weinig moeite met Jaap van Spanje (4de wedstrijd tegen Valkenswaard. De 1). In twee uitermate spannende slot
Brabanders waren de trotse koplopers; partijen besliste De Veluwe de strijd.
De Veluwe daarentegen had eén verlies Ron van Spanje bedwong De Prophetis
punt moeten incasseren in het duel met met 22-20, 20-22 en 21-17. En het dub
Avanti. Het coachende duo Vermeulen beispel was met 23-21 in de derde game
/Jan Vlieg had viak voor de confrontatie voor Haldan en Ron van Spanje.
de beslissende prikkel toegediend. Ver
meulen: ,,Ons was ter ore gekomen, dat
Door deze 6-1 overwinning heeft De
Bergman aan de Brabantse nieuwsme Veluwe een
uitstekende kans op het
dia had laten weten, dat zijn ploeg ons herfstkampioenschap,
een titel die
r4 team wel even met 6-0 zou oprollen. Dat recht geeft op het spelen van een kampi
I was koren op onze molen. Onze spelers oenswedstrijd ml de lentecompetitie.
• waren al bijzonder gemotiveerd, maar Overigens werd De Prophetis afgelopen
door deze uitspraken waren ze volledig weekeinde uit de Belgische nationale
bij de les.”
selectie gezet, omdat hij de voorkeur gaf
Onder het motto ,,de eerste kiap is een aan een competitiewedstrijd in Neder
daalder waard” sloeg De Veluwe al in de land boven het uitkomen in de Europa
openingspartij toe.jaap van Spanjes aan: Liga yoUr Belgie.
val was zó vast en zO beheez-st, dat Hil
toner tureluurs van werd. Met 21-16 en
Avanti versloeg HH Alkmaar met 621-12 werd de ex-Europese kampioen 3. De
Hazerswoudse ploeg had de heift
met het schaamrood op de kaken naar
de
winst te danken aan Rijsdorp,
van
de kant gestuurd. De zege van Jaap van
wiens
ijzersterke
defensie onneembaar
Spanje werd gevolgd door een simpele 2voor Hijne, Van Slobbe en Noor.
o overwinning van Haldam op De Prop bleek
hetis. En Ron van Spanje zorgde voor 3- Bettine Vriesekoop kon het niet boiwer
ken tegen Hijne. In een enerverende
0 via een snel potje tegen Wegman.
partij zette ze wel Van Slobbe met 22-20
De wedstrijd kon voor De Veluwe niet aan de kant en met Noor
die na de
meer stuk. Toch brak er voor de Apel ziekte van Pfeiffer voor het eerst weer
doorners een moeilijke periode aan. in actie kwam
had de Hazerswoudse
Haldan de enige ongeslagen speler in aanzienlijk minder moeit. Turk scoor
de vaderlandse competitie
had erg de tegen Noor het zesde Avanti-punt.
veel moeite met Hilton. De Roemeen
verkeek zich regelmatig op de verrader
TT Amsterdam behaalde een verras
luke effectballen van zi.jn tegenstanders. send gelijk spel tegen Scylla. Winnubst
Na een verloren eerste game (13-21) scoorde een hattrick. Rademaker (winst
liep hij zelfs een achterstand van 1 1-15 tegen Vlieg) en Wehrens (tegen Kante
op. Op dat moment herstelde de 20-jan- been) zorgde voor de resterende pun
ge Roemeen zich echter volledig. Hij ten. Aan Scylla-zijde viel Vlieg met
stond geen punt meer af in de tweede slechts een winstpunt zwaar tegen.
game (21-15) en in de slotfase bleef liij Swier zorgde voor twee punten, Kante
net overeind: 21-19 (4-0).
been (tegen Rademaker) droeg éen keer
Het enige Brabantse tegenpunt kwam •zijn steentje bij en via het dubbeispel

ROrTERDAM
Bob Pot
ton, de bij Nikon/Valkens
waard ontslagen tafeltennis
ser van het Nederlands team,
voert dit weekeinde in Rot
terdam gesprekken met de
Westduitse
sportmakelaar
Anagret Stephin over een
transfer naar de Sieiliaanse
club Ragusa in de gelijkna
mige plants.
-

—

H

Volgens Potton dateren de
eerste contacten met de
Westduitse makelaar van
tien dagen geleden. Het is
echter nog lang niet zeker
dat de Engeisman op Sicilië
gaat spelen. ,,Ik wil daar niet
wonen, dus moot er nog veel
geregeld worden. Bovendien
loopt er nog die procedure
tegen Nikon, waar 1k oven
gens bet liefst zou blijven
spelen”, aldus Potton, die op
1 november opnieuw voor de
kantonrechter
verschijrit
voor een zogersaamde re
pliek. Bij Ragusa speelt on
der andere de kampioen van
de gemeente Best, Musa. Vo
rig jaar kwam ook Europees
kampioen Istvan Jonyer voor
de Siciliaanse topclub uit.

I
JAAP VAN SPANJE

—

—

—

—

redde Scylla voor de heift het vege lijf.
Bij de vrouwen bleef Torenstad onge
schonden. Tegen Avanti werd het 6-3.
pie score kwam zelfs zonder Miriam
Kloppenburg (ziek) tot stand. Niemand
bleef ongeslagen. Koningslust pakte ste
vig uit tegen Treffers (6-0) en Scylla
bleef dankzij de ongeslagen Patricia de
Groot net overeind tegen TT Amster
dam (4-6).
Standen eredivisie: mannen: De Vehiwe 4-7,
Valkenswaard 4-6, HH Alkmaar 4-4, Avanti 4-3.
Scylla 4-3, IT Amsterdam 4-1; vrouwen: Toren
stad 4-8. Koningslust 4-6, Scylla 4-6, Tt Amster
dam 4-2, Avanti 4-1, Treffers 4-1.

Nikon 5-5 en 6-0 tegen ‘t Hooge Huys
1
en Tempo Team’
KEMPENER KOERIER
John Hilton krijgt onbegri.jpelijke officiële waarschuwjng
Nikon verlooreen kostbaar punt in Alk
maar bij ‘t Hooge Huys. leder jaar is ‘t
Hooge Huys een speciale tegenstander
voor de Valkenstjärdte flth ltb
ben zij het moeilijk, ook nu weer. In de
openingspartij zette John Hilton mak
kelijk Eric Noor opzij maar Wim Weg
man verloor zijn partij aan Rene Hijne,
dus Remo de Prophetis gaat elke week
beter spelen maar verloor toch nog van
good-old Nico van Slobbe en 2-1 voor de
Alkmaarders. In de vierde partij gaf
1-lilton aan Rene Hijne tafeltennisles 215 en 21-7 en het was 2-2 Remo de Prop
hetis won hierna van Eric Noor en Nico
van Slobbe en het dubbel ging ook ver
loren dus weer donkere wolken boven
de hoofden van Nikon. John Hilton
maakte geen fout tegen Nico van Slob
be, maar liep we! tegen een officiële
waarschuwing op omdat de scheidsrech
—

-

L

en totaal niet wist wat er gaande was.
Maar bet was 4-4, daarna won Remo de
Prophetis voor bet eerst van zijn levén
van Rene Hijne en bet licht stond dus
weer op groen voor Nikon. De laatste
partij ging tussen Wim Wegman en Eric
Noor, normaal geen enLcel beletsel voor
Wins, maar Wim had last vaTl n terug
slag van zijn geweldige seizoenstart en
was bet verlies van Nikon tegen De Ve
luwe en zijn nipte uitschakeiing in bet
Wintercircuit nog niet te boven en ver
loor teleurstellend in 2 games en 5-5 een
kostbaar punt, want flu heeft Nikon bet
niet meer in eigen hand tegen de Veinwe.
Zondagmiddag moest Nikon in Va!
enswaard weer optreden en wel tegen
.....t Amsterdamse Tempo Team, dat za
terdagavond al gearriveerd was in Va!
kenswaard omdat het hen zo goed be
...it in h”
wed
‘
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strijd begon met een duidelijke winst
van Remo op Fjodor Rademakers en
ook John liet Jo Wehrens alle hoeken
van de tafel zien en een viotte 2-0. Hier
na Wim Wegman tegen Eric Winnubst.
Wim kwam in deze partij over zijn pro
blemen van de afgelopen dagen been e
won verdiend op zijn eigen imponeren
de wijze en 3-0 voor Nikon ook de vol
gende 2 partij en van John en Remo wer
den in 2 games afgewerkt en zoo
moeite was het 5-0. In de laatste partij
liet Wim zien volledig weer bij de les te
zijn en hakte Jo Wehrens zeer duidelijk
de ihn in: 21-9 en 21-7.
Nikon heeft flu rust tot de Europacup
wedstrijd tegen Stuttgart die op verz”
van Stuttgart in Valkenswaard g
wordt en wel op woensdag 31 oktober
1984 in de Hutakker om 19.30 uur.
-

P.J.G. van Veenendaal
Icard. de Jongstraat 20
5554 RD Valkenswaayd

