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BESTUURSMEDEDELINGEN 
.A])RESWIJZIGINGg 
================ 
Dhr. P. van Straalen Nieuw adresg Dokter Schräderlaan 40, Oisterwijko 

TOERNOOI-AGEl.Jl)Ar 
================ 
23 juni Zilveren Tafeltoernooi te 1 s Hertogenbosch ( D-toernooi). De organisatie 

berust bij de TTV 11 Cor du Buy 11
• 

30 juni Taxandria's Tafeltennistoernooi 1957 te Oisterwijk. 

: ,/' . VAN DE P E N 1J I N G M E E S T E R • 
=~=======~========================== 

. Herhaalde malen werden de verenigingen verzocht het aan onze afdeling verschuldigde 
· te willen betalen. Tot op heden hebben nog niet vele ver~nigingen aan dit verzoek 
gehoor gegeven" 
In verband met het afsluiten van de boeke.n :per 30 juni a.s. zou de afdelings:penning
meester het zeer op :prijs stellen van de hieronder genoemde verenigingen het daarbij 
vermelde bedrag per omgaande te mogen ontvangen. 

VERENIGING 

ACTIE 
.A])VANCE 
ANIMO 
ANDHO' 51 
ATOOH'55 
BEGEMANN 

r~. BREDA/ AMOR 
'BSM 
BTTC 
COR DU BUY 
DAF 
DEVO 
EXCELSIOR 
GLADIATOREN 
HEEZE 
HE il!!:O ND 
1 sHERTOGENBOSCH 
JOCO 
KAJ EINDHOVEN 
KAJOBA 
KTC 
lvili.RGRIET 
NEVER DESPAIR 
OTTC 
PJS 
PLAY FAIR 
PliJEM 
PSV 
PTT BREDA 
QUICK REACTION 
RAPIDITAS 
RE.A])Y 
RIKKETIK 

TOTAAL SCHULD BOETE BOETE WEDSTR. ZAALK. MIXED TOERN. 
1955/56 ·JAARVÉRG. 1956/57 FORM. KOSTEN HEFFING 
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1 ' ---
31 ,25 
'5,.--
1 ,-~ 

1 o,...:..-
3 ,--
1,20 

34,:...-
41 ,--
12,80 

1 ,--
9 ,--
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17,--
1 ,--
5 ,--

23,--
1,--
8,--
3,90 

1 o,--

1 o,--
1 ,--

27 ,·--
5,--

11,--
25,--
2,--
3,--
1,--

16,--
13,--
6,--
5,--
8,--
1 ,--

23,--
5,--
1,--
4,--
3,--
1,20 

30,--
27,--
7,--
1,--
9,--
5,--

13,--
1.,--
1,--
9,--

.1,--
4,--

1,50 2,50 
3,20 1,50 5,50 1 o,--

1,50 2,50 
1;5Ö 5,50 

1?60 1'50 5,50 10 --,, 
1~50 2,50 

2,-- 1,50 2,50 

2,-- 1,50 2,50 

1,50 2,50 
1,50 2,50 

0,80 '" 1,50 2,50 

'1 ,50 2,50 
1,50 2,50 

1 ,50 2,50 
1,50 2,50 1 o,--

1,50 2,50 
2,40 1,50 



THE RIVALS 4,--
ROTA 25,--
RTV 11 ,Bo 
SHOOTING STARS 12,60 
SIOS 13,--
3 SUISSES 7,20 
TAXANDRIA 1,--
TEMPO 3,--
TILBURG 7,20 1 ~--
TTOV 4,55 2,25 
VEGHEL 2,--
VICE VERSA 1 ,--' 
VICTORIA 20,--
VICTORIA' 51 5,--
WERE DI 1 ,--
ZWAANTJES 6,--

VOORZITTERSVERGADERING. 
==========~============ 
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4,--
21,--
7,--

11 ,--
9,--
2,--
1,--
3,--
1,--

2,--
1,--

20,--
1,--
1,--
2,--
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1,20 

1,20 
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1,50 2,50 
1,50 2,50 

1,50 2,50 
1,50 2,50 

1,50 2,50 
1,50 

1,50 2,50 

1,50 2,50 

Op zaterdag 25 mei j. l. vond in onze afdeling de voorzittersvergadering plaats 
en wel in Hotel Modern te Tilburg. 
De belangstelling voor deze bijeenkomst viel tegen. Naar schatting waren slechts 
ongeveer 30 verenigingen vertegenwoordigd. 
Te 19.45uur opende onze voorzitter, Dhr. A. van Otterdijk, de vergadering met 
een woord van welkom tot de aanwezigen en deed mededeling van de promotie van 
O.T.T.C. naar de hoofdklasse, waardoor we dus thans twee hoofdklassers in onze 
afdeling hebben, en van de promotie van Belcrum en Irene 2 naar de Overgangs
klasse. Voorts werd melding gemaakt van het behalen van het Jeugdkampioenschap 
van Nederland bij do meisjes door Maria Nièlen uit Helmond. 
Vervolgens werd de vergadering kennis gegeven van de .ingekomen stukken. 

Punt 2 van de agenda vermeldde het terugtrekken van teams uit de kompetitie, 
De voorzitter deelde medè,· dat in het nu voorbije seizoen een ontstellend groot 
aantal teams uit do kompetitie waren teruggetrokken. Hoewel de kompetitieleiding 
al het mogelijke heeft gedään om dit te voorkomen, hebben haar bemoeienissen 
in lang niet alle gevallen sukses gehad. De voorzitters werd verzocht om bij het 
opgeven van teams voor het komende seizoen, erop te willen toezien, dat voldoende 
reserves beschikbaar zijn. 
Bij punt 3 van de agenda werd door de afdelingsvoorzitter medegedeeld dat de 
spelregels door hem in bewerking genomen zijn en binnen korte tijd aan de 
verenigingen zullen worden toegezonden. 
Bij punt 4, bondskaarten, kwam nogmaals de kwestie pasfoto ter sprake. Deze 
kwestie kende ook nu weer voor-en tegenstanders. Het afdelingsbestuur staat nog 
steeds op het standpunt dat de hieraan verbonden kosten een bezwaar voor vele 
verenigingskassen vormt. 
Het ligt in de bedoeling van de afdelingsbestuurderen om het volgende seizoen 
de ledenadministratie te perfektioneren en te komen tot een z.g. bondsbureau. 
Wellicht dat door een nauwgezette administratie van de leden voorkomen kan worden 
dat ongerechtigde spelers worden opgesteld. 
De voorzitter wijst· er nogmaals met nadruk op dat het aanvragen van bondskaarten 
in duplo moet geschieden en wel één naar het bondsbureau in den Haag en één naar 
het afdelingssekretariaat. Vooral dit laatste wordt vaak verzuimd, waardoor van
zelfsprekend vertraging ontstaat in het toezenden van de aangevraagde bonds
kaarten. 
Bij punt 5, jeugdkompetitie, komt Dhr. van Straalen aan het woord. Hij kan helaas 
nog geen definitieve mededelingen doen, daar de vergadering over dit punt met 
de N.K.S. plaats vindt op maandag 27 mei. Wel echter staat vast dat het komende 
seizoen gestart zal worden met de jeugdkompetitie. Hij verzoekt steun van de 
verenigingen en hoopt dat de verenigingen met hun moeilijkheden de weg zullen 
weten te vinQen naar het afdelingsbestuur. Het ligt in de bedoeling deze junioren 
uit te sluiten van toernooien waar ook senioren kunnen inschrijven en aparte 
juniorentoernooien, - tienkampen, - kampioenschappen enz. te organiseren. 
Punt 6 behandelt de kompetitie-ervaringen. Over de samenstelling van teams wordt 
van gedachten gewisseld en het voorstel wordt gedaan om voor het volgend seizoen 
de speelsterkte van de opgegeven teams te doen kontroleren door de K.T.K. 
Het onvolledig of niet opkomen van teams komt hierna onder de loupe. Op deze 
bijeenkomst blijken de meningen nogal uiteen te lopen., voornamelijk over het 
voorstel dat opkomen met één spele~ als niet opgekomen beschouwd zal worden. 

'----') 
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Op de afdelingsjaarvergadering zal dit voorstel in stemming worden gebracht. 
De promotie-degradatie-regeling vq:rmt een vo],gend. punt van bespreking" Allereerst 

.wordt van de bestuurstafel, dit ook, naar. aanleiding van hierover ontvangen 
brieven, medegedeeld, dat in de toèkomst de py:çamidevorm wel niet gehandhaafd 
zal blijven bij:de.indeling van de klassen en groepen, zodat er b.v. 12 i.p.v. 
16 groepen 4e klassers zullen komen, elk van 8 of 9. teams. Indien dit doorgang 
vindt, is men ook niet meer gebonden aan de automii't'ische promotie/degradatie
regeling. Het merendeel van de aanwezigen is· vóór "promotie/degradatiewedstrijden, 
zodat ook horizontaal de indeling juister wordt. · 
J3ij de behandeling vah de indeling van de laagste klassen, waarover bij het 
vorige punt reeds werd gesproken, wordt nog de vraag~ geopperd, of bij vergroting 
van.de laagste klassengroepen de reiskosten niet te hoog zullen worden. Toege
zegd wordt bij de indeling hier zoveel mogelijk rekening mede te houden. 
De medische sportkeuring, punt 7 van de agenda, is tot op heden nog steeds niet 

· in kannen en kruiken. De kleinste helft van de leden van onze a!fl'.deling is pas 
gekeurd. Toch zal per 1 september ieder lid gekeurd dienen te ~ijn. Ç}f ook de 

· deelneme-rs aan de juniorenkompeti tie gekeurd moeten worden is nog niet bekend. 
J3ij de rondvraag wordt nogmaals ter sprake gebracht. de toernooiheffingen te 
verhogen met.één dubbeltje per inschrijving voor training van leden van onze 
afdeling. :Öe voorzitteil'l deelde mede, dat het afdelingsbestuur.dit voorstel op 
de eerstkomende afdelingsjaarvergadering wéer in stèmming zal brengen en hij 
hoopt dat het dan· niet verworpen zal worden. 
De aanwezigën dank brengend voor hun aanwezigheid en hun aandacht sloot onze 
afdelingsvoorzitter deze bijeenkomst te 22.15uur. 

J.F. Goossens. 

- 0 - 0 - 0 - 0 -

0 PEN L.ANGSTRAATSE KAMPIOENSCHAPPEN. 
================================~=~ 

Op Hemelvaartsdag organiseerde de T.T.V.R.K.C. te Waalwijk wederom het boven
genoemde toernooi, waarmede wij aan de lijst van de goedgeslaagde toernooien 
er weer één aan mogen toevoegen. 
De 200 deelneemsters/deelnemers hebben onder gunstige omstandigheden hun wed
strijden kunnen spelE:)n. 
Voor een goede afze:t;ting was zorggedragen, terwijl ook voor;dit hebben dè spelers 
niet gemerkt daar h,et niet nodig is geweest hiervan gebruik te maken, een goe.de 
verlichting wasgezorcB'd• Deze heeft n~l. geen dienst gedaan daar wedstrijdleider 
Dhr. Ypelaar precies volgens sc.herna heeft gewe~kt, waardoor de wedstrijden om 
19. 15uur waren afgewerkt. · · 
Over het geheel genomen was het spelpeil best, de meeste finales zeer goed, 
alleen met. uitzondering van de heren hoofd/overgangsklasse. Deze ·finale is ons 
.wat tetengevallen, daar geen van beide spelers durfde te slaan, waardoor vele 
fouten werden gemaakt. · 

r. De resultaten van dit geslaagde toernooi zijm 

,'-··/'-Dames 1 e/2e klasse g Mevr.Smiegielski verlsaat R.Renard en N.Kuys wint van 
A.Willemse. 

Dames 3e klasseg 

Dames dubbel~ 

~.1ixed dubbelg 

Heren Hfd/Ov.klasseg 

Heren 1e klasseg 

Mevr.Smiegielski .(Oosterhout) verliest van N.Kuys (RKC} 
met 22-24, 21-~, 15-21. . 

D.van Boxtel wint van M.Verhaeren en .D~ Sneeks wint van 
J. van Ierlandt. 
D. Snoeks (Hartogh) wint van D. van Boxtel (Hartogh) met 
21-18 en 21-18. 

A.Willemse/Mevr.Smiegielski (J3elcrum/Oosterhout) winnen 
van c. Heefer/J. van Ierlandt (Irene) met 21-14, 21-9. 

J.v.d.Wiel/D.van J3oxtel (Victoria 1 51/:Hartogh) winnen van 
w.van Zoolingen/J. van Terlandt (PSV/Irene) met 24-22, 
21-19. 
H. Hamers wint van F. Schuurkens en L. Zandvliet wint 
van J. van Hout. 
H. Hainei-s (Irene) wint van L. Zandvliet (Belcrum) met 
21-16, 24-22,· 18-21 en_21-13. 

H.Balvers wint van:.J. Jansen en c. de Rooy wint van A. 
Willems. 
c. do Rooy (Belcrum) wint van H. J3alvers (KAT) met 21...,16, 
23-21. 



He;ren 2e klasse~ 

Heren 3e klasseg 

Heren 4e klasseg 

Herendubbel Hfd/Ov/ 
1e klasseg 
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H. Willems wint van F. Sluiters en J. v.d. Hooghe wint 
van J. v.d. Wiel. 
J. v.d. Hooghe (OTTC) wint van H. Willems (Smashers) 
met 21-9 en 21-9. 

Jv Ceelen wint van M. Luyken en H. van Grunsven wint van 
B.- Buis. 
J. Ceelen (Hartogh) wint van H. van Grunsven (Hartogh) 
met 21-11 en 21-17. 

P. Vermeer wint van J. Hendriks en W. Hendriks wint van 
C. de Lange. 
P. Vermeèr (Belcrum) wint van W. Hendriks (St.Anna) met 
21-19 en 21-19. 

F. Schuurkens/H. Hamers (Irene) winnen van i.zandvliet/ 
M. van ])ongen (Belcrum) met 21-17 en 21-17. 

Herendubbel 2e klassegJ.v.d.Wiel/J.Verhaeren (Victoria 1 51) winnen van J. Ceelen/ 
J. v.d. Hooghe (Hartogh/OTTC) met 21-9 en 25-23. 

Herendubbel 3e klassegM.Luyken/L.Laarhoven (Victoria) winnen van A.Veerdonk/ 
H. van Grurisven (Hartogh) met 21-12 en 22-20. 

Herendubbel 4e klassegJ.Bindels/J.Mèens (Belcrum/Tempo) winnen van J. Vriends/ 
A. Elissen met 21-13 en 21-18. 

A. van Otterdijk. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

VUGHTSE TIENKAMP. 
=;============== 
H. de Laat kampioen Vughtse Tienkamp. 

Bij een voor tafeltennis·bijzonder ongeschikte temperatuur werd zondag 2 juni 
j.1. door de Jeugdcentrale afdeling Tafel tennis de jaarlijkse Vughtse Tienkamp 
gehouden. 
Deze strijd van de tien beste Vughtse tafeltennissers werd een overwinning voor 
H. de Laat, die na de 8e ronde de leiding nam en deze niet meev afstond. liet 
een goede 2e plaats toonde F. Homoet weer dat hij het tennissen nog niet verleerd 
is en nog tot één van de sterkste Vughtse spelers behoort. 
Aan het eind van deze zeer geslaagde Tienkamp reikte Wethouder Raaymakers op zeer 
sympathieke wijze de prijzen uit, na dank gebracht te hebben aan de spelers voor 
hun sportief spel en de wedstrijdleiding voor de ,:Perfekte organisatie. 
De eindstand luidt als volgtg · · 
1. H. de Laat (KAJ} 9 8 1 8 · 17-5 
2. F. Homoet (Vice Versa) 9 6 3 6 13-9 
3. B. Paaymans (Animo) 9 6 3 6 13-9 
4, G. de Laat (KAJ) 9 5 4 5 :. 21-9 
5. H. Bloks (JCV) 9 5 4 5<':,11--10. 
6. H. Huygevoort (KAJ) 9 4 5 4 11-13 
7. W. van Opstal (Animo) 9 3 6 3 11-14 
8. J.v.d.Heuvel (JCV) 9 3 6 3 10-14 
9. G. Bloks 9 3 6 3 8-12 

1 O. J. Berke1mans (JCV) 9 2 7 2 4-15 

- 0 - 0 - b - Q ~.p -

BESTUUR EN SPELERS VA'N O,T.T.C. HIEL])EN RECEPTIE. 
=:;:;:===========:=====::===~====-;:::==========.:;:======·~=:::==·:::::= 

Uit de "GiHderlander" van 3 juni j .1. · .: .···· 

Naar aanleiding van de promotie van het eerste herenteàm van de Osse TTV OTTC 
naar de lanJelijke hoofdklasse van de NTTB werd zaterdagavond door het bestuur 
en door de spelers van'het promoverende.team.gerecipieerd in de achterzaal 
van " De Korenbeurs "· Het voltall'Öi.ge bestuur en de spelers waren achter een 
met bloemen overdekte tafel gezeten. Zeer velen kwamen bestuur en spelers fe
liciteren en daarbij hun beste vvensen voor de toekomst uitspreken. Het Ho.ofdbe
stuur van de HTTil was vertegenwoordigd door dhr. A.v. Otterdijk 9 tevens voor
zitter van de afdeling Brabant, die aan de spelers en voorzitter een prachtig 
album voor het inplakken van tafeltennisfoto's aanbood. Hij sprak er zijn vol
doening over uit, dat de provincie Noord Brabant met PS'V tii t Eindhoven en OTTC 
uit Oss op twee hoofdklassers kan bogen. Spreker wenste OTTC veel sukses toe. 
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Onder de vele verenigingen, die hun gelukwensen kwamen aanbieden, merkten wiJ 
o.m. op TOP, DESO, OSS, Rapidity, DOT, Organon. Ook kapelaan Remmen ga~ blijk 
van belangstelling. 
Voorzitter Nietsch, die aan het begin van de avond memoreerde, dat de reiskosten 
van het team erg hoog waren geweest, overhandigde de spelers als tegemoetkoming 
in deze kosten, een geschenk onder couvert. In zijn slotwoord zeide dhr. Nietsch 
dat OTTC slechts met één groot probleem te kampen heeft, n.l. de speelzaal. Hij 
hoopte dat het gemeentebstuur van Oss op korte termijn meer aandacht zal gaan be
steden aan de binnensporten, waartoe een behoorlijke speelruimte een eerste vereiste 
is, 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

OSSE T.AFELTENNISK.AMPIOENSCH.APPEN. 
============~==================== 

Tony van Veghel opnieuw kampioen van Oss. 

Ria de Wit prolongeert haar titel. 

Prima organisatie. 

Voor de zestiende maal in suksessie werden in de fraaie Hartogh-kantine de Osse 
kampioenschappen verspeelt. Dankzij de prima organisatie is het - tot nu toe - . 
grootste toernooi een eclatant sukses geworden. Na vier jaar kwam de titel bij de 
heren weer terecht bij de oude crack Tony van Veghel, die hiermede zijn tiende 
6sse kampioenschap op zijn naam bracht. Bij de dames behaalde Ria de Wit - evenals 
vorig jaar - wederom deze eretitel. Haar uitzonderlijke goede vorm bewees zij, door 
tevens met Flmortje van Hemert de titel in het damesdubbel te winnen en samen met 
Hans de Smit het gemengddubbel te winnen. Dus voor haar een drievoudig kampioen
schap. 

Doordat in de Heren Overg.klasse van der Steen in drie games van de Smit had gewon
nen on de jeugdigev.d. Hoogen eveneens in drie games in van Veghel zijn meerdere-
aJ. was het maar op het nippertje- had moeten erkennen, k:v:ramen v.d. Steen en v.Veghel 
tegenover elkaar in de finale. Riny won de eerste game, maar de tweede en derde 
waren voor van Veghel. Riny sloeg fel terug en bracht de vierde game na een 18-4 
voorsprong. met 21-13 op zijn naam. In de laatste game werd fel om ieder puntje ge
vochten. v.Veghel liep langzaam maar zeker uit en bracht door een 21-13 overwinning 
de zege en daardoor de Osse tafeltennistitel na vier jaar weer op zijn naam. 
Een hartelijk applaus van het talrijke publiek volgde voor beide spelers. 

In de eerste klasse won J.v.d. Hoogen in twee games van Piet Ceolen. Meerdere malen 
werd deze finale door applaus onderbroeken, daar meerdere punten eerst na zeer lange 
en fraaie ralleys gescoord werden. Zowel in de 2e als de 3e klasse veroverde 
Jan Ceelen de titel. In de 2e klasse versloeg hij na spannende strijd Jacq.Dirks 
terwijl in de 3e klasse zijn klubgenoot A.v.d.Veerdonk het loodje tegen hem moest 
leggen. In de 4e klasse behaalde C. de Vecht (RTTC) de titel voor zijn klubgenoot 
J. Brukx, terwijl Kees Beerepoot bij de junioren veroverde. 

Dames. 
(Ria de Wit bewees :raar goeee vorm door zonder al te veel moeite in de finale to 

komen en hier in twee games van Marietje Jonkers te winnen. In de halve finale 
waron de dames Ouwens en Snoeks hier uitgeschakeld. D.v.Boxtel klopte Ria v.d. 
Elzen (Hartogh) in de tweeee klasse en ook in de derde klasse kwam de titol bij 
Hartogh terecht, doordat Hannie Schrans v66r de dames Snoeks en v.d. Steen wist 
te eindigen. Mientje Snoeks (Hartogh) sleepte de juniorentitel in de wacht. 

Veteranen. 

Hier wist C.v.d.Boogaard de eer voor zich op te eisen door in de finale C.van 
Balveren te verslaan. Deze laatste had kans gezien om J. Gremmen uit te schakelen, 
terwijl Gerrit van Orsouw in de halve finale over v.d. Boogaard gestruikeld was. 
Deze laatste kwam door dit sukses in het bezit van een wisselbeker, waardoor dus 
vast komt te staan, dat dit evenement herhaald gaat worden. De deelname van 19 
senioren spelers is ook een bewijs, dat ook onder de "oudjes" nog voldoende inte
resse bostaat om zich nog te doen gelden. 

Dubbelspel. 

Ook bij de dubbelspelen was het Ria de Wit, die een dominerende rol speelde. 
Deze PTT-speelster wist met Floortje van Heraert (OTTC) de titel in het dames
dubbel te behalen, door het OTTC-duo Jonkers-Ouwens te kloppen. Samen met Hans 
~e Smit (OTTC) won zij ook het gemengd dubbelspel. Hier werden de kampioenen van 
verleden jaar, l!LJonkers en T.v.Veghel met 21-18 en 21-18 geklopt. Hiermede wist 
Ria zich dr.ievoudig kampioene. 
Inde 3e/4e klasse kwam de titel terecht bij het PTTC-duo Suppers-de Vocht, die 
de PTTC-ers van der Venne-Kleyne uitschakelden. 
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C,van Dijk en A. Hoven behaalden de eerste plaats bij de heren-junioren. 

De boridsgedelegeerde, dhr. A.v.Otterdijk, sprak er na afloop zijn vreugde over 
uit; dat in Oss zoveel nn:i.rJ.o . gevonden worlii:t voor de tafeltennissport. Dat deze 
sport hier een periode van grote bloei mee maakt, is wel een bewijs voor het 
Hoofdklasse-schap, dat OTTC heeft behaald en de enorme grote deelname in alle 
klassen op deze Osse kampioenschappen. Naast het werk van de wedstrijdkomrnissie, 
die gevormd werd door dhr. L.v.Orsouw, A. Kleiberg en A.v.d.Wiel bracht hij dank 
voor de prima organisatie van de TTV Hartogh, die terecht trots kan gaan op dit 
zeer geslaagde toernooi. Hierna vond de prijsuitreiking plaats door de Hartogh-· 
voorzitter 9 dhr. v.d. Wiel, die allen dank bracht voor de prettige wijze van mede
werken, waardoor alles zonder wanklank was verlopen. Hij zegde tot veler genoegen 
een reprise toe in de vorm van de Open Osse Kampioenschappen, welke vermoedelijk 
op 1 september a.s. gehouden zullen worden en waarvan de opbrengst ten bate van 
het Nederlandse Rode Kruis komt. 
Een gezellig bal in Hotel Suisse vormde een pret.tig slot van deze zestiende Osse 
tafeltenniskampioenschappen. 

PERSOONLIJKE RESULTATEN KOMPETITIE 1956/1957. 
============================================= 

Heren 1 e klasse. 

1 • F. Schuurkens (Irene) 60 59 1 . 98 ,33% 
2. L. Cornelis (Belcrum) 54 53 1 98'14% 
3. L. Zandvliet (Belcrum) 54 51 3 94,29% 
4. M. van Dongen (Eelcrum) 54 47 7 87 '03'/o 
5. H, Hamers (Irene) 60 50 10 83,33% 
60 A. ]rent (KAT) 51 42 9 82,35% 
7. J. v.d.Hoogen (OTTC) 45 37 8 82,22% 
8. F. Jurkiwisz (RKC) 48 39 9 81 ,25% 
9. H. Bal vers (KAT) 51 41 10 80,39% 

1 o. V!. van Hout (KAJ Eindh.) 54 41 13 75 ,92% 

Heren 2e klasse. 

1 • C. Broerse {Luto) 42 41 1 97 ·' 61% 
2. H-r Willems (De Smashers) 54 51 3 94,44% 
3. J. Verharen (Vict.'51) 54 51 3 94,44% 
4. J. v. d, Wiel (Vict. 1 51) 54 47 7 87 ,03% 
5. A. Willems (De Smashers) 54 47 7 87 ,03% 
6. J. Adriaansen (Victoria) 51 ~4 7 86,27% 
7. Th. Hovius (Belcrum) 51 43 8 84,31% 
8. c. van Peer (DOS) 51 43 8 84,31% 
9. Th. Moerings (liarkiezaat) 45 37 8 82,22}0 

1 o. W. van Zoolingen (PSV) 51 41 . 10 80,39% 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Het volgende en laatste nummer van dit seizoen zal verschijnen op 17 juli a.s. 

Kopie voor dit nummer moet uiterlijk 16 juli in het bezit van de redaktie zijn. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -




