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4e J A.ARG.ANG no. 1 

Korre s pondent ie-adres i 
. J. Goossens, 
Ligusterstraat 1:7 ~ 
Bergen.op Zoom. 

Seizoen 1957/1958 

Abonnementsprijs F. 3,-- p.jaar 

8 ESTUURSMEDEDELll'\JGEN 

Op de op 8 september j.l. te Tilburg gehouden Algemene Ledenvergadering werden 
het Afdelingsbestuur en onderstaande kommissies in de hiervolgende samenstelling 
gekozen/herkozeng 

AFDELINGSBESTUURg 

Voorzitter/konsul 
Sokretaris 
Penningmeester 
Afd.Kompetitieleider 
Kompetitieleiders 

Ledonadministrateur 
Komm.Pers & Propaganda 

A.v. Otterdijk, Strijpsestraat 42 Eindhoven. 
F. de WUffel, Postbus 68 Helmond. 
J. Goossens, Ligusterstraat 17 Bergen op Zoom, giro 586277 
L. Somers, Holenbochtstraat 79, Tilburg. 
C. Hobbelen, Telegraafstraat 31A, Tilburg. 
A. van J;oon, Spoolhuislaan 97, Breda. 
P. van Straalen, Dr. Schräderlaan 40, Oisterwijk. 
J. Willems, Grotestraat 91, Drunen. 
W. du Pont,. Speeluislaan 120, Breda. 
J. Goossens, Ligusterstraat 17, Bergen op Zoom. 

KEUZE TECID.ifISCHE KOMMISSIE g 

Voorz./ sekretaris · 
Leden 

A. van Veghel, van de·zaanstraat.5, Oss. 
M. Bloks, C. de Lange, W. Voets, H.v. Vugt. 

AFDELINGS KEURING. KO:Ml'USSIE g 

Voorz./Sekretaris. 
Leden 

JU1iJIOREN KOMMISSIE g 

Voorz./sek:reta:ris 
Leden 

PROTESTKOM1VIISSIE ~ 

Voorz./Sekretaris 
Leden 

H,v. Vugt, Duifstraat 22, Tilburg 
H. de Smit, J. Aarts, J. Kop. 

J. Willems, Gro.testraat 91, Drunen. 
J. Kop, W. Berkelmans, H. de Veer, P.v. Mil. 

C. Velema, St. Bavostraat 19, Eindhoven. 
J .v. Domburg, W. Mol. 

- 0 ~ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

IN MEMORIAM J.AN SCHOUWERWOU 

Op 5 september j .1. ontvingen wij het treurige bericht van he.t over
lijden van onze Bondspenningmeester, de Heer J. Schouwerwou. 

Dit ontstellende bericht, dat door het Hoofdbestuur van de N.T.T.B. 
aan haar leden werd toegezonden, bracht aan de hele Nederlandse 
tafeltenniswere~d een harde slag toe. 

Echter voor hen, die hem van nabij kende~1 9 kwq,m deze. slag nog harder 
aan. 

Jan was een prettige, rustige _werker,· die steeds met grote interesse 
en bereidwilligheid voor allen, zijn taakvervulde en hierbij een 
ieder tot vriend maakte. 

Zijn vrouw en dochtertje wensen wijde kracht· toe om dit zo smartelijk 
verlies te dragen. 

Moge Jan in vrede rusten. 
Afdelingsbestuur Brabant. 
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W E L K 0 r,1 NOORD NEDERLAND ! 

============================== 
Het verheugde ons zeer, op de N.T.T.B.-jaarvergadering in Utrecht, van onze 
Bondsvoorzitter te vernemen, dat de verenigingen van de B.N.T.C. ( Bond Noorde
lijke Tafeltennis Clubs ) op hun jaarvergadering met een duidelijke meerderheid 
(83 verenigingen vóór, 12 tegen en 2 blanko) besloten hebben om toe te tràden 
tot onze N.T.T.B. 
Vanaf deze plaats heten wij de tafeltennissers van ons Noorden een hartelijk 
welkom en wensen hen veel sukses. 

Afdelingsbestuur Brabant 

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

T 0 E R N 0 0 I - A G E N D A 
=====================~======== 

17 november ·Internationaal teamtoernooi te Weert. 
Teams, die aan bovenstaand toernooi wensen deel te nemen en 
waarvoor op deze datum een wedstrijd voor de kompetitie iEi vast
gesteld, mogen in onderling overleg met de tegenstander, deee 
wedstrijd in de week vooraf spelen. Uitstel van de kompetitie
wedstrijd wordt niet gegeven. 

Plaatselijke kampioenschappen, 2 februari 

9 februari BRAB.Al'JTSE K.AJ'JPIOENSCHAPPEN in de Philips-Jubileumhal te Eindhoven. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 ~ 0 -

W IJ Z 1 g 1 n g e n ( zie ook bladz. 1 ) 

KOMPETITIEPROGRM'!IlA 

Iforen 4e klasse G, 3 nov. Ruyterslag 2- Belhamels 
23 nov. Ruyterslag 2- Hartog 3 
14 dec. Ruyterslag 2- The Rivals 2 
4 jan. Ruyterslag 2- NTTC 

18 jan. Ruyterslag 2-Mitac 

Heren 4e klasse H. 5 nov 0 Shooting Stars A-Advanoe 3 
10 dec. Shooting Stars 4-Belhamels 
17 dec. Shooting Stars 4-Animo 7 
14 jan. Shooting Stars 4-JCV 7 
30 jan. Shooting Stars 4-Exoelsior 

wordt 
wordt 
wordt 
wordt 
wordt 

wordt 
2 wordt 

wordt 
wordt 

5 wordt 

TTV Il SHASHERS 11 Het aanvangsuur van de thuiswedstrijden op 
het 1e herenteam is 13.00 uur 

ADRESSENLIJST. 

5 nov. 
21 nov. 
12 dec. 
7 jan. 

21 jan. 

3 nov. 
7 dec. 

21 dec. 
11 jan. 

1 febr. 

zondagen voor 

TTV " 1 sHER'.I10GENBOSCH" Het wedstrijdsekretariaat wordt thans waargenomen 
door dhr. H. Henskens 9 Korte Tuinstraat 38, Den Bosch. 

TTV " PLAY FAIR " Het adres van dhr. A. Jongenelen 9 sekretaris 9 is niet 
Kalsdonksestraat 9 doch Hulsdoriksestraat 43, ·Rooáendaal. 

TTV 11 R.K.C." Het speellokaal is thans in de R.K. Meisjesschhol 9 

St.Chrispijnstraat 84, Waalwijk. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

van de penningmeester 
De vorenigingem 
.AlifDiü' 51 9 DEVO 9 KAJOBA, B..Q.!!, RTV hebben nog steeds een schuld aan de afdelings 
kas. · 
Leden van deze verenigingen kunnen niet zonder meer lid worden van een andere 
vereniging. 
Mochten er verenigingen zijn, die leden van de hierboven genoemde verenigingen 
hebben aangenomen 9 of in de toekomst aan zullen nemen, dienen zich in v"rbinding 
te stellen mot de afdelingspenningmeester. 

BOETE •..•• 

In tegenstelling tot vorige.jaren, worden dit seizoen de verenigingen, die be
boet worden, hierover niet meer door de kom:petitieleiding ingelicht. Kennisgeving 
geschiedt door middel van MIXED. Daarom steeds aandacht voor de rubriek J30ETE ! ! 
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VERSLAG :BRABANTSE Klili[PIOENSCHAPPEN 19;27 

·':!:'' 

Zoals op de Jaarvergadering te Tilburg toegezegd, volgt hieronder een specifi
catie van het in het vers.lag. van de penningmeester voorkomende batig saldo ad 
F. 164,)6ó 

Inschrijfgei.çlen~ en bal.két~r-éeih'' 1 .•. 158 ,-- Zaalhuur Efteling-K.A.T. 

F. Î .158 ,--

Drukwerk en porti 
Prijzen 
Tafelvervoer 
:Band 
Gemeentelijke vergunning 
:Ballen 
Reiskosten, verteringen enz. 
Toernooiheffing 
:BATIG SALDO 

93,60 
85,77 

275 ,60 
71,--
90,--
36,--
61,--

270,67 
10,--

164,36 

=======::==== =========== 

, - 0 - 0 - p_~ 0 - 0 - 0 -

KOI1PETIT:i:E EN. UITSTEL VAN WEDSTRIJDEN. 

Onze. tafeltenniskompetitie is weer.aan het.draaien en de.komende m~anden zu~n 
de :Brabantse teams ·.elkaar wederom in sportieve kamp ontmoeten, om de zozeer ~
geerde winstpunten te behalen. 
Vanzelfsprekend zfjn aan het organiseren van eon kompetitie, zoals die in onze 
af~eling opgezet moet vvorden, zeer grote moeilijkheden verbonden in verband met 
reismogelijkheden, speeldagen enz. Zéker zal het dus voorkomen, dat niet voor 
elke wedstrijd de reis zo gemakkelijk zal zijn. :Bovendien werden , na veelal 
gedaan onderzoek, dispensaties verleend voor wat betreft het spelen op zaterdag 
en zondag, zodat ook doordeweekse dagen ingeschakeld werden, zóér tot ongemak 
van vele verenigingen, die als bez.oekers moeten. optreden. 

·Dit alles werkt eraan mede, dat verzoeken om uitst~l van wedstrijden zullen 
volgen. Speler A studeert, speler E kan niet· op.woensdag en C is niet altijd 
op tijd van zijn werk thuis, zodat hij niet precies om half acht present kan 
zijn. En dan, ja, dan vragen wc maar ui ts te 1. · 
Zie. U, en daarover wil ik .het toe]:+ .even met; U allen hebben., dames en heren wed
stri.jdleiders .• Want onderg~tekende. zal al die aanvragen om uitstel dienen te be
handelen~ Viaa,rhij overigens niet te lui voor is, maarwaaraan hij, eerlijk 
gezegd, somtijds danig het land krijgt, omdat.voor êlk wissewasje uitstel wordt 
gevraagd. Né6"~ vlieg maar niet op, geachte wedstrijdleider, óók ik weot dat 
soms het vragen van uitstel een dwingende noodzaak is en dat speciaal Uw ve:~i
ging door Uw porsoon alléén maar uitstel vraagt las dat inderdaél.d zéér en zéér 
dringend is. Dáár niet van. Ik weet dat. Maar óók, en geloof me, de praktijk 
heeft het me geleerd, wordt er telkenjare opnieuw tegen de stelregel, die U per
soonlijk huldigt en Uw vereniging naleeft, danig gezondigd! 

Aan het begin van het seizoen staan.de, gaan we dus nu een onderlinge afspraak 
maken, tor voorkoming van moeilijkheden achteraf. 
En onderstaande richtlijnen mog~nU daarbij dienen! 

Allereerst stellen wij hierbij vast, dat het afdelingsbestuur van :Brabant 
soepel gestaan.hoeft bij het verlenen van dispensatie voor het spelen op doorde
weekse dagen. 06k al, omdat zij Uw moeilijkheden inzake de zalen kent! Vervol
gens constateren virij 7 dat wij allemaal sportlieden zijn, die de tafel tennis
sport beoefenen, omdat ze er van houden. En iets, waarvan je houdt, daar heb je 
iets voor over. Zo geredeneerd. aksopteren wij uit liefde voor onze sport al ge
makkelijker een klein ongemakje. En nog iets verder geredeneerd weten wij, dat 
elke vereniging een programmaboekje ontvangen heeft, het schema bekeken en be
kendgemaakt heeft aan al haar leden, die op hun beurt weer met de vastgestelde 
data rekening gaan houden. Het sluit allemáal als een bus, dáár niet van! Maar 
als nu wijziging op wijziging plaats moet vinden, door ontelbare uitstellen, 
dan gaat er voor die leden de lol af, voor het bestuur (dat óók druk bezet. is) 
veel van d.e interesse en voor Uw schrijver blijft er dan niets anders over dan 
een privé-sekretaresse aan te schaffen, die tegenwoordig niet te krijgen is en 
bovendien te duur wordt voor zijn portemonnaie. 

Ter voorkoming van het voorziene fiasco (inzake de sekretaresf;le) en ter stimu
lering van 'een goed en uiterst vlot lopende kompetitie, stel ik na al de in
leidende regels die voorafgingen ·dus het' volgendeg 
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a. Er bestaat een kompetitiereglement bij onze N.T.T.B. Bijzonderlijk een 

artikel 12 voor het uitstellen van wedstrijQ.en. Daaraan hqu IK mij stipt 
en U zult dat moeten doen wi],t U Uw verzoek 'behandeld zien. ~ 

b. Zoals bladz .1 van ons programmaboekje aangeeft, dient een ve.rzoek om u:i tstel 
ondertekend te zijn door de 'sekretaris of de wedstrijdleider. Ook daaraan 
houd ik mij stipt. En voor U zie onder a. 

c. Wegens studie, ziëkte, verlovingen en trouwpartijen en zo gij wilt, werk, 
persoonlijke omstandigheden, moeilijkheden in Uw vereniging, ongehoorzaamheid 
van Uw leden en weet ik veel, geef ik BESLIST géén uitstel. Da's duidelijk. 

d. Wegens "het niet beschikbaar hebben van de zaal" (ook zo'n lekker zinnetje) 
geef ik naar alle waarschijnlijkheid 66k géén uitstel. Zoiets kan elk ver
enigingsbestuur, waar een héél klein beetje inzit, zelf wel regelen met de 
bezoekende voreniging door voor te stellen, de wedstrijd v66r de vastgestelde 
datum te spelen. . · 

· e. Bij een uiterst dringendè .. :r;-eden, schriftelijk naar behoren medegedeeld, onder 
opgave van redenen en bewijzen, kijk, dán geef ik uitstel. 

En zo, geachte lezer van dit epistel, stel ik mij de komende kompetitie voor 
mot een minimum aan uitgestelde wedstrijden in ons aller belang, 66k dus in dat 
van Uw en Uw zusterverenigingen. Wees er heilig van overtuigd, dat ik naar beste 
weten on kunnen zal handelen, maar wees er 66k van verzekerd, dat ik 6nze kompe
ti tie beschouw als con ernstige zaak, waar niet mee gesold moet worden. En daar
uit volgt, dat ik inzake het uitstellen van wedstrijden NIET "soepel" kan zijn, 
zoals wij "soepele Brabanters" gewend zijn. - · 

\._J Waarvan acte on hopelijk goede notitie! 

Eon prettige kompetitie, dat wens ik U allen. 
P. van Straalen. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

VERSLAG V .AN HET '·' ZILVEREN TELEFOONTOEBNOOI 11 

================~====~======================= 

De Sport-en Ontspann.ingsvereniging P,T .T. 1 sHertogenbosoh had het initiatief 
genomen tot de organisatie van het eerste toernooi in afdeling Brabant in het 
seizoen 1957/1958 en temeer, daar zij voer de eerste maal een dergelijk evenement 
organiseerde, moet gezegd worden, dat zij tevreden op deze dag terug kan zien 
en zal hierin ongetwijfeld de inspiratie gevonden hebben hiermede elk jaar door 
te gaan. · · · 
Het aantal deelnemers bedroeg ca. 175, terwijl er een 271 inschrijvingen waren. 
De ruimte was groot en het publiek werd door hekken van de speelruimte gescheiden. 
Jammerkwamen verschillende speelsters.en spelers niet·op, kennelijk een gevolg 
van de griep-epidemie. · 
Tijdig, n.l. om 11 uur, konden de wedstri·jden beginnen en reeds om 18.30 uur 
was de laatste finale geeindigd. 
De uitslagen waren als ·volgt~ 

Aantal Klasse 3e en 4e plaats . · .2e plaats · 1 e plaats finale-uitslag 
inschr. 

14 D.E. 1/2 L.Marijnissen- F.Greijmans. Th.Pieters 21-16/21-16 
E. de Bonth (PSV) (PTT'sB) 

26 D.E. 3/4 J.v~Gestel ··B.Slieker ·D.Snoeks 21-13/20'-22/22-20 
L.v.Grunsven (Irene) (Hartog) 

12 H.E. H/0 A.v.Veghel H.Hamers '· C.Sche:p 21-10/21-14/21-10 
H. Philippini . ·(Iréne) (PSV) ... 

21-15/16-21/21-16 24 H.E. 1 H. Willems H.de Laat W.v.Hout 
C.Beerens ·(Excelsior) (KAJ) 

22 H.E~ 2 VJ. v .Groenendaàl F.Sluiter H.Tausch 21-18/12-21/21-19 
P.Ceelen • (N .Des pair) . (Excelsior) 

34 H.E. 3 A.Timmermans J.Ceelen A.Leenhouwers 21-12/21-11 
A.Philips (Hartog) ·(Irene) 

21-11/21-17 45 H.E. 4 J .Hoons • L•Beerens c.v.Gestel 
J .Bindels .· ·.·{KAT) (Succes) 

4 D.D •. 1/2 LLNielen/J .BeE.1:ris R.v.Elzen/ T.Schoots/ 21-18/21-12 
· D.v.Boxtel F.Geijmans 

10 D.D. 3/4 M.Langenhuizen/. ·Ii.de Bont/ B.Hamers/ 11-21/21.19/21-16 
N.Voogt .. C .:Boom B.Slieker 

7 H.D. }I/O L.Somers/ C .Schep/ F.v.Gestel/ 21-9 /16-21/21-19 
A.Leenhouwers P.Schreurs H.Philip:pini 

18 H.D. 1/2 W.Reijnders/ W.v.Hout/ C .Kleyn/ 21-16/21-16 
C.de Vetter P.v.d.Putten H.Balvers 
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30 H.D. B.Verdonk/ A. den Otter/ A.Timmermans/ 21-16/21-19 
P.Bouman A.Aarts F.v.Vessem 

8 G.D. H/O J.Beeris/ T.Schoots/ ·· L.Marijnissen/ 21-17/15-21/21-1 
W .J.7Iollemans P.Schreurs C .Schep 

8 G.D. 1/2 L.v.Grunsven/ J.v.Gestel/ Th.Pieters/ 21-11/21-10 
B.Ruys Verreyken H.Tausch 

9 G.D. 3/4 _D. v .Boxtel/ D.Snoeks/ B.Eamers/ 21-17 /21-17 
P.Deelen J.Ceelen A.Leenhouwers 

De verenigingsprijs werd gewonnen door "IRENE" met 12 punten, gevolgd door 
"PSV" met 11 en "HARTOG" met 10 punten. 

Na afloop reikte Ir.Wolsky 9 adjunct-directeur van de P.T.T.te 'sHertogen'boeoh, 
de .prijzen uit. Reeds om 19.00 uur konden de deelnemers huiswaarts keren. 

W. du Pont 9 b. g. 

Na afloop van bovenstaand toernooi werden de volgende voorwerpen gevondeng 

1 badhanddoek, 1 paar nylons, 1 sweater, 1 àas 9 1 paar damesschoenen. 

Belanghebbenden kunnen zich wenden tot dhr. Verlöuw 9 Hadevvychstraat 36 ,Den Eos cl 

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

STEDEN\\~DSTRIJD DORDRECHT - TILBURG. 
===========:======================== 
De jaarlijks te spelen stedenontmoeting Dordrecht-Til burg vond dit seizoen 
plaats in de kantine van de Victoria-fabrieken te Dordrecht op dinsdag 8 okt. 
De Tilburgse Kontaktkommissie voor Tafeltennis en het Bestuur van de afdeling 
Dordrecht zonden ieder vijf teams in het strijdperk. 
Er zat een feestelijk tintje aan deze wedstrijd, aangezien het voor de vijfde 
maal was, dat Dordrecht en Tilburg elkaar bekampten. 
In zijn openingswoord memoreerde de Dordtse Konsul 9 dhr. Naerebout, dit heuge
lijk feit, terwijl hij tevens het belang van deze stedenwedstrijden naar voren 
bracht. Dhr. Narebout zou graag zien, dat deze uitwisseling niet beperkt bleef 
tot enige steden, hij speelde zelfs met de gedachte om tot een stedenkompetitie 
te komen naast de kompetitie in de diverse afdelingen. 
De wedstrijden stonden op een hoog peil en werden in de beste verstandhouding 
gespeeld. 9 hetgeen overigens geen bijzonderheid behoort te zijn. 
De T~lburgse ploeg kon door diverse omstandigheden niet in haar sterkste op
stelling uitkomen. F.Schuurkes en A.Maas ontbraken o.a. inde Wolstad-gelederen 
in de hogere regionen, terwijl van J'Ieersbergen en A.Hermans voor de lagere 
klassen verstek moesten laten gaan. Desondanks werd het voor de vijfde maal ,r'\, 
een Tilburgse zege, namelijk 20-25. 
In het Overgangsklasse-team bleef H.de Veer ongeslagen, terwijl L. Somers 
tweemaal het zoet der overwinning smaakte. H.Hamers stak niet in zijn beste 
vorm en kon slechts.één. partij op zijn naam brengen. De eindstand was der
halve hier 3-6. In het. 1e-klasseteam evenaarde C.Eroerse de prestatie van 
H.de Veer en bleef dus ook ongeslàgen. J. Uaurits voegde aan deze drie zeges 
twee overwinningen toe, maar A.Eertens moest in zijn drie wedstrijden even
zovele malen de glorie aan zijn tegenstanders laten. Eindstand 4-5· 
De Tilburgse 2-klassers moesten voor het eerst de eindoverwinning aan de 
Dortenaren laten, zij het met minimaal verschilg 5~4. 
A.Leenders en M.Remeysen lieten zich ieder éénmaal feliciteren, terwijl 
C. Hobbelen dit zich tweemaal liet.doen. 
De Tilburgse 3-klasse-ploeg sleepte vveer een overwinning in de wacht en wel 
niet 3-6. B~v.d.Zanden was in prima vorm en bewees dit met drie overwinningen. 
P.Vlems met twee en J.Smits met c§én overwinning maakten de 6 vol. · 
De 4-klassers streden verwoed om de zege, waarbij de gastheren zich uiteinde
lijk met 5-4 de sterksten toonden. In het Tilburgse team bleef A.Smeulders 
ongeslagen, terwijl invaller T.Spijkers éénmaal zegevierde. De tweede invaller 
in dit team, P.v.Besouw, kon hot ondanks hardnekkig verweer niet tot een over
winning brengen. 
Een prettige strijd was weer gestreden en wat belangrijker is, de vriendschaps
banden werden weer nauwer aangehaald. 
Rest nog te vermelden dat de organisatie prima was. 

H. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
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N.V.R. TOERNOOI te KAÁTSifEUVEL. 
=~========~===~===~~~========== 

.Dit toernooi werd verspeeld op zondag 13 oktober in de zalen van Hotel Smit te 
!caatsheU:vel. 

Het was een prettige gewaarwording de organisatie van dit .toernooi dit keer 
zoveel. beter te zien dan .vorige jaren •. Een woord van hulde dus aan a.llen; die 
aan dezè verbetering hebben meegewerkt. De verlichting was veel verbeterd, de 
afrastering van·gaas met.twee staaldraden en wartels zeer stevig yastgezet, was 
·zeel!J g,fdoende en doelmatig en wij mogen zeker alle organiserende instanties 
deze soort van afrastering aanbevelen. Bovendien was.het toernooi.reeds :te half 

" . zeven, beeinçligd •. 

Waren er in het geheel geen tekortkomingen? Ja zeker. De verlichting vooral in 
de grote zaal was zeker nóg niet voldoern:te' lichtbal,<ken boven. de tafels kan hier 
alleen een afdoende oplossing brengen. Bovena.ien 1)lijft het een nadeel het toer
nooi in twee zalen te moeten spelen. Men had wel de gehele 4e klasse heren in 
een aparte zaal ondergebracht, doch en met het mixed en met inschrijvingen in 
het dubbelspel in een hogere klasse, moeten er moeilijkheden en •••• stagnaties 
komen. Dat niettegenstaande de toernooi·-leiding kans heeft gezien het toernooi 
keurig volgens tijdschema te doen verlopen, behoeft een pluim op de hoed van 
Willems en zijn mannen. 

Een moeilijkheid bij toernooien in het vc '"" · ·· -~ :·· r; toch wel de .. klasse waarin 
een speelster/speler gerechtigd is uit te komen. Hiervoor zijn zeker twee aan
vaardbare theoriën op te stellen, welke beide voor het gevoel niet juist zijn. 
Inschrijven volgens de o:p de oude kaart vermelde klasse blijkt in de praktijk 

. nogal verregaande konsek:wonties te hebben en waar de niouwe bondskaarten meestal 
nog niet in b.et bezit van de speelster/speler (kunnen) zijn, is kontrole hierop 
niet mogelijk. Jliijn inziens lijkt eçn bepaling, dat vóór 15 september inschrij
ving volgens de oude en daarna inschrijving volgens de nieuwe·teamopgave ver
plichtend is, gewonst. 

De gloednieuwe bepaling over de aanvulling van opDn~3vallen plaatsen kritisch 
bekijkend 9 moet het mij van het hart als b,-g. te hebben gefaald. Of het nu 
komt vanwege de A-griep, ik weet het niet. Het neem~ niet weg dat een volgend 
jaar een andere omstandigheid' de reden zal kunnen zijn vàn vele wegblijvers. 
In het enkelspel geeft dit niet zulke rigoreuze hiaten, maar in de dubbelspelen 
is deze bepaling in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Niet alleen is het tech
nisch allesbehalve aanbevelenswaardig bij afvalsysteem het gehele programma te 
wijzigen, waardoor de getroffen maatregel bovendien geheel wordt uitgehold, 
doch. ook voor de organisatie ontstaan zulke bes.lornmerende administratieve en 
financiële besognes, omdat men toch moeilijk kan stellen, dat de wel aanwezige 
partner zijn/haar inschrijfgeld niet terug ontvangt, dat het.mij voorkomt, dat 
het toch .wel zaak is deze rµàatre·gel zo· soépel mogelijk toe te passen én de b.-g. 
in deze de nodige vrijheid van handelen dient te bezitten. 

Tenslotte een enkel woord over de prijsuitreiking" Ook deze is (tenminste hier) 
niet wat het zou moeten zj,jno Velen ware.rï reeds eerder vertrokken en haalden 
hun prijs eerder af of lieten deze door anderen afhalen, Ik geloof niet dat 
dit juist is. Hot a.-b. heeft vorig jaar be.slist, dat de prijsuitreiking direkt 
na de wedstrijden moet geschieden, om da'ardoor eenieder in de gelegenheid te 
stellen die prijsi.ü treiking mede te maken. Die prijsuitreiking moet een waardi
ge. sluiting vanhet toernooi zijn en,het is goed hieraan in het.vervolg de no-
dige aandacht te schenken. .· 

Het was vorheugend, dat eengröter aantal jongere veelbelovende spelers in de 
hoogste klasse hadden ingeschreven; De dames-klasse was slecht bezet. Totaal 
kwamen 381 inschrijvingen binnen, waarvan 187 in het enkelspel. 

Verrassingen waren er niet. Het s:pei:poil viel mee~ mede in aanmerking nemend, 
dat het seizoen nog niet is begónner1. Medie Piederiet bij de dames en Cor Schep 
bij de heren domineerden. r!Iedi.e. speE)lde twee 9 Cor zelfs drie finales. Het zou te 
ver voeren alle.bijzonderheden over het spelpeil en de resultaten tè vermelden, 
dit is bovendien de taak·van-K.T.K.~ Een enkele opmerking makend echter, zij 
vermeld, dat de beide halve finales.in de H/0-klasse Heren Enkelg Schep-de Smit 
en Zandvliet-de Veer op zeer behoorlijk pèil stonden? dat mej.van Eynatten 
(Breda/il.mor) een belofte inhoudt voor é).e toekomst en dat ook en vooral in de 
4e klasse heren zeer sterk werd gespeeld. 

De uitslagen warenz 



D ALI E s 
Klasse deeln. 
1/2 9 

3 37 

dubbel 15 

HE REN 
Hf O 22 

1 12 

2 16 

3 23 

4 68 

- 7 -

halve finalisten 
L .j\farijnissen-N .Kuys

M.Piederiet 
L.v.Eynatten-H.Roovers
B. Slioker-M. Verhaeren 

C • S che p-H. do Smit-
L.Zandvliet-H,de Veer 
H.Willems-W.v.Hout-
A.Brent-J. v. d.Hogen 
F.Sluiter-A.Bertens-
J,v.d.Wiel-A.Tausch 
B.Ruis-J.v.d.Hoven-
A.Elissen-P.Scheepers 

·1.Dijkstra-F.Willems-
F.Fransen-H.Beerens 

finalisten winnaa}jes) 
L .I'.flrijnissen(Luto) ïL Piederiet 
~.I. Piederiet (Bredá/ Amor) 
L.v.Eynatten (Br/A)L.v.Eynatten 
B.Slieker(Irene) (Breda/Amor) 
M.Piodoriet/P.Koolen M.Piederiet/ 
L.v.Eynatten/A.Snoeren P.Koolen 

C.Schep
L.Zandvliet 
W.v.Hout
~. v. d.Hogen 
F.Sluiter
J ,v,d.Wiel 
B.Ruis
A.Elissen 
F .1ivillems
F. Fransen 

C • Schep ( PSV) 

J.v.d.Hogen(OTTC) 

F.Sluiter 
(Gladiatoren) 

B.Ruis (JCV) 

F.Willems 
(Smashers) 

]) u J3 B E L SPEL HEREN finalisten winnaars 

H/O 10 

1/2 10 

3 12 

4 18 

HIXED 32 

C.Schop-van Zoolingen(PSV) L.Somers-H.v.Vugt(Ire~e) 
L.Sorners-H.v.Vugt(Irene) 
H.de Laat-W.Aarts(Exc.) 
L.v.Laarhoven-J.Adriaansen 

(Victoria) 
B.Ruis-van Ham (JCV) 
;r. v. d.Broek-J .Bindels 

L.v.Laarhoven-J.Adriaansen 
(Victoria) 

!\ 
J.v.d.Brook-J.Bindels 

(Belcrum) 
(Belcrum) 

J.v.d.Ley-J.Saris(Cathrien)T.Klaassen-G.Fransen(JCV) 

T.Klaassen-G.Fransen(JCV) 
M.v.Dongen-R.Renard(Belcr.)M.v.Dongen-R.Renard(Belcrum) 
C.Schep(PSV)-L.Marijnissen 

(Luto) 

Do verenigingsprijs werd voor de derde maal in suksessie gewonnen door IRENE, 
die daardoor de beker definitief in haar bezit kreeg. 

Het was een goee toernooi 9 waarmede men de organisatoren kan gelukwensen. 

Breda, 17 oktober 1957 A.v.Loon, b.-g. 

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

NEDERLAL\JD - FRANKRIJK 

Zondagavond heeft het Nederlands team, bestaande uit F.Schoofs en J3. Onnes 
voor h0t enkelspel en W.Stoo:p (met B.Onnes) voor het dubbelspel, na een 
spannende partij het Franse team met 3-2 verslagen. 
Nadat onze spelers aanvankelijk een 2-0 voorsprong hadden genomen? Onnes won 
van Caffiero met 14-21, 21-18 7 21-19 en 21-17~ Schoofs versloeg Chergui met 
21-18, 21-19, 21-23 en 21-15 7 wisten de Fransen deze stand. te nivelleren door 
het dubbels pel te winnen van Stoop en Onnes 7 21- 3 7 21-23 7 21-23 7 21-î7, 14-21 
en door de overwinning van Cafiero op Schoofs 7 16-21 7 21-10 7 15-21 7 15-21. 
De laatste partij, Onnes-Chergui 7 moest dus de overwinning brengen. Onnes wist 
deze strijd tot een goed einde te brengen~ 20-22 7 21-14 7 21-17 en 21-11 7 waar
mede hij de zege veilig stolde. J3ravo ! ! 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

nageko111en WIJ z1g1ngen 
1I1TV 11 J3ELHAJ1.füLS 11 Het sekretariaat is nu in handen van Mej. T. Bolder? 

Hintham 37 7 Rosmalen. Tel. 04100 - 5221 

TTV 11 HEUIONTI' 57 H Het sekretariaat wordt waargenomen door dhr. F.van Gestel 
Ifargrietlaan 43a 7 Helmond. . 
Yfodstrijdsekretaris is nu dhr. L. van Loon, Rooseindsestr 
37 7 Helmond. 

TTV n ADVliNCE " In het speellokaal van deze vereniging mag niet gespeeld 
worden o:p schoenen met zwarte rubberzolen. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

HET VOLGEND J\TUMl\'IER V JIN MIXED ZAL VERSCHIJNEN OP 1 2 NOVET~'IBER A.S. 
KOPIE HIERVOOR HOET UITERLIJK 11 NOVEl'IBER IN HET BEZIT V 1iN DE REDAKTIE ZIJN. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -




