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Redaktie: Schout Backstraat 34, 
Tilburg. -

Il 

September 1965. 

No.1. Jaargang 12. 

Officieel orgaan van de Afde ling Brabant van de Nederlandse Tafeltennisbond. 

Redakti oncC?I 
~. 

Zo; daar ZlJn we dan weer ! 
De "talloze" jaarvergaderingen zijn .. weer achter de rug en met frisse moed kun
nen wij het seizoen 1965 - 1966 binnenstappen. 

Een jubileumseizoen voor onze afdeling. 

Immers, in het voorjaar van volgend kalenderjaar zal de afdeling Brabant, 
onze afdeling, haar 25-jarig bestaan vieren. 
Wat een tijd. Nu zijn er onder de lezers van dit blad beslist niet velen, die 
deze 25 jaar hebben meegemaakt -in N.T.T. B. verband dan- doch dit neemt niet 
weg dat het een feest van ons allen, ~oet worden. 

Mede hierdoor geinspireerd, kwam het Afdelingsbestuur op de Jaarvergadering 
met een "Bestuursverklaring", welke ' op verzoek in dit nummer van ons afdelings
orgaan gepubliceerd wordt. Hoe het verder trouwens op die Jaarvergadering toe
ging kunt U middels de notulen van deze vergadering -en die staan óók gepu
bliceerd- zelf lezen; en wij menen hiervoor de notulist te moeten bedanken 
voor zijn snelle werk. 

Uit de Bestuursverklaring zult U lezen dat wij als redaktie "versterking" 
krijgen door het instellen van een "Jeu gdredaktie". Wie dit zijn zullen wij 
U in de volgende uitgave mededelen, want de zaak is voor"2/3"rond. 
De redaktie blijft overigens de medewerking vragen van U allen voor het in
zenden van kopy. 

En als wij het over kopy hebben, dan moeten wij de termijn van inzending be
kend maken . Om een modewoord te gebruiken; "ergens" een hachelijke zaak voor 
een redakteur. Hij verplicht zich namelijk tot iets en wel dit, dat hij een 
bepaald aantal dagen na sluiting van deze termijn, ook werkelijk het blad 
laat verschijnen. En ondanks alle goede bedoelingen, is dit soms toch vrij 
moeilijk. 
Maar goed; laat ons afspreken dat de sluitingstermijn voor het inzenden van 
de kopy steeds vijf (5) dagen voor het einde der maand is en dat Mixed de 
laatste dag van elke maand ( d.w.z. 10 uitgaven) verschijnt. 

Afdelingsbestuurs- en kommissieleden weten dit dan ook !! 

En dan nu: "draaien maar" ! Het seizoen 1965 1966 wordt voor U en voor ons 
allen ongetwijfeld een goed seizoen. Met die gedachte bezield lukt alles. 
Doet U mee ? 
Veel sukses voor Uw 'rereniging in sportief opzicht ! 

C.Hobbelen, redakteur. 
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A. Bestuursbesluiten seizoe n 1965 - 1966. 

1. Voor het seizoe n 1965 - 1966 wordt voo r C- toernoo ien f.10,-- toernooi
geld geheven, met uitzondering van de plaatselijke kampioenschappen. 
Dus toernooi-heffing moet met de aanvrage voor het toernooi voidaan wor
den aan de He er J.Goossens, Ligusterstraat 17; te Bergen op Zoom. Indien 
geen toestemming kan worden verleend, wordt deze f . 10,-- ge r e stitueerd. 
Zonder ontvangst van j .10,-- wordt op de aanvrage niet g ereagee rd. 

2. Een vereniging welke een C-toer~ooi organiseert is verplicht vóóraf een 
concept-inschrijfformulier te zenden aan de aangewezen 11 Bondsgedelegeer~ 

de!', welke zijn goedkeuring hieraan al dan niet moet verstrekken. 

3. De prijsuitreiking bij een toernooi in de afdeling Brabant dient onmid
dellijk na afloop van de laatst~ wedstrijd van dit toernooi te geschie
den, en niet op een evt. te organiseren "Bal na afloop". Een prijsuit
reiking dient gratis toegankelijk te zijn voor alle deelnemers aan dit 
toernooi. De heren 11 B. G. 1 s" dienen hierop streng toe te zien. 

4; Het afdelingsbestuur heeft voor het seizoen 1965 - 1966 de Heer J.Goos
sens als vic e - voorzitter gekozen. 

5. Alleen bij 'n12'!& of 25-jarig jubileum van een ve reniging, zal het Afde
lingsbestuur van Brabant vertegenwoordigd zijn, indien dit jubileum ge
vierd en tijdig aangekondigd wordt, op de receptie of anderszins haar 
f elicitaties aanbieden. 

6. Verenigingen, welke wijzigingen van speellokaal, aanvangsuur e.d. heb
ben; dienen alle belanghebbende .personen en/of verenigingen tot minmaal 
5 dagen ná verschijning van de eerstvolgende "mixed", zelf schriftelijk 
op de ho ogte te brengen, met afschrift van het ~chrijven aan -de afde
lingskompetitieleider. 
Natuurlijk moet eerst de afdelingskompetitieleider toestemming gevraagd 
worden voor deze wijzigingen. 

7. Voor het s e izoen 1966 - 1967 zal het afdelingsbestuur een beperkte dis
pensatie-moge lijkheid openen voor junioren tot het uitkomen in de seni
orenkompetitie. Vóór 10 september 1966 moet bij het afde lingssekretari
aat een dergelijk dispensatie - verzoek binnen zijn om voor behandeling 
voor het seizoen 1966 - 1967 in aanmerking te kunnen komen. In 1t alge 
meen, behoudens uitzonderingen, zal de betreffende junior tenminste één 
seizoen in de juniorenkompetitie gespeeld moeten hebben. Een dispen
satie-verzoek kan alleen do or een vereni gings-bestuur worden ingediend, 
waarbij wordt opgemerkt dat in 't algemeen geen dispensatie gegeven 
wordt voor een eventueel feit, dat de betreffende vereniging slechts 
één of twee junioren heeft. 

8~.Bij de eerste maal ni et opkomen van een team, volgt een boete van f.7,50. 
Daarna volgt een nieuwe datum wordeze niet gespeelde wedstrijd, wordt 
dan weer niet opgekomen, dan wordt het team onherroepelijk uit de kompe
titie genomen en wo rdt de ve re niging beboet met zovéél maal f.7,50 als 
er door dat team nog wedstrijden gespeeld moeten worden in de gehele 
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vervolg punt 8. 

kompetitie. 
De boete(n) moeten binnen 14 dagen worden voldaan. Is binnen deze termijn 
geen betaling ontvangen, dan wordt de betreffende vereniging wegens het 
niet nakomen van haar financiële verplichtingen geschorst. 

B. Afdelingsbestuur. 

Voor het sei zoen 1965 - 1966 zijn de taken in het afdelingsbestuur als volgt 
verdeeld: 

Voorzitter: A.v. Otterdiik. 
Sekretaris/Ledenadministratie/Mixed: C. Hobbelen. 
Penningmeester/Toernooien: J.Goos~ens (tevens voorzitter Materiaalkcuring s-
Afde lingskompet i tie leider: P. v. Straalen. ko mm iss ie ) 
Kompetitieleider: A.v. Veghel. 
Kompetitieleider: H~Zwanenberg. 
Junioren- en Scholierenkommissie: C.Velema. 

In de adreslijst treft U de adressen aan van deze personen, zodat wij hier 
deze o.i. niet behoeven te vermelden. 

C. Adressenlijst. 

Bij het kompetieprogramma werd een "losse" adresssenlijst verpakt. Dit uit 
porto-besparende overwegingen. 
Deze losse adressenlijst is beste~d voor de ve re ni gingssekretariaten. De 
Heren wedstrijd l eiders van de ver:enigingen vinden deze adressenlijsten i_n 
hun kompetitie-programmaboek. Wilt U Uw 11 bestuurskollega de sekretaris" 
deze losse lijst daarom wel bezorgen ! 

D. Afdelingsreglement. 

Indien er verenigingen zijn die het r eglement van de Afd. Brabant (nog) niet 
(meer) in hun bezit hebben, dan gelievenzij zich per omgaande in verbinding 
te stellen met het Afdelingssekrétariaat, Schout Backstraat 34, - te Tilburg. 

E. Cursussen. 

De verenigingsbesturen hebben (of zullen binnenkort) een circulaire ont
vangen betreffende de juniorenle:lderscursus welke de N.T.T.B. Afd. Brabant 
in samenwerking met de N. K. S. tracht t e organiseren. Wij mogen nogmaals 
Uw extra aandacht vragen voor deze circulaire. Doet U toch moeite om een 
of meerdere verenigingsleden te bewegen hier aan deel te nemen. Het is voor 
100 % in Uw eigen Verenigingsbelang. îî!! 

F. Persoonlijke abonnementen "Mixed". 

Op de laatste bladzijde van deze 'uitgave vindt U een aanmeldingsformulier 
voor persoonlijke abonnementeÄ voor ons afdelingsorgaan. Indien Uw bestuur 
werkelijk moeite wil doen om onder haar leden abonnées te winnen, dan zal 
dit zeker lukken. Tot nu toe hebben wij 106 persoonlijke abonnementen bin~ 
nengekregen en wij hebben in vier seizoenen nu een sprong gemaakt van in 
1962 - 50; 1963 - 80; 1964 1CO; 1965 - 100; en in 1965 - 1966 hopen wij 
de 150 te bereiken !! !! 
De abonnementsprijs van f. 1,75 voor tien nummers behoeft toch geen be
zwaar te zijn; zelfs indien U vijf ab onnèes aanwerft, daalt de prijs tot 
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vervolg punt F. 

f. '1 ,25 !! 
Er zijn mogelijkheden om abonn~~s te w erven~ bijvoorbeeld neem als verenigings
bestuur j.'12,50 uit de kas en stel deze beschikbaar voor '10 verdienstelijke 
leden, of voor de toto-ophalers, of voor een aantal junioren. 

G.Bekerkompetitie. 

In de gepublicee rde 11 Bestuursverklaring11 kunt U lezen dat wat betreft de be
kerkompet itie de ve renigingen alsnog in de gelBgenheid gesteld zouden worden 
teams hiervoor op te geven, daar voor komend seizoen de moge lijkheid open is 
om per vereniging met t wee t e ams (van 2 personen) de e l te nemen. Let wel: 
invallen van he t ene in het andere t eam is verboden ( geldt ook vo or de reser
ves) terwijl de % van de reiskosten aan de bezoekende club door de thuisclub 
terugbetaald moet worden. 
De bekerwedstrijden worden op do or-de-we ~kse- dagen gespee ld terwijl de fi
nale op zaterdag 7 mei '1966 gepland 'is. 
Op de laatste bladzijde van deze uitgave vindt U een aanmeldingsformulier. 

H.Wat de kompetitie-organisatie betreft, attenderen wij de verenigingsbesturen 
op de in deze uitgave onder "Bestuursbesluiten" gepubliceerde punten 6 en 8 ! 
Zie dus punt A van deze officiële mededelingen en eventue e l ook circuÏaire-
65-'1 van 8 september 1 65 j.l. 

C. Hobbelen, sekretari s. 
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Notulen Al gemene Ledenvergadering 1965 van de K T.T. B. afdeling Brabant, 
gehouden op zaterdag 4 september 1965 in de Stadsschouwburg te Tilburg. 

1. Opening en benoeming notulist. 

Om 15.15 uur k on de voorzitter Dhr. À.v.Otterdijk de vergadering openen. 
Hij heette allen mede namens het Afdelingsbestuur een hartelijk welkom en 
was er over verheugd dat de verenigingen in zo'n grote getalen waren opge
kopen. In zijn openingswoord wees' hij op de nieuwe regeling die men had in
gevoerd: iedere vragensteller ap~art naar voren te roepen. Hopelijk zou 
dit bijdragentot een vlot verloop. 
Tot notulist had Dhr. A. Smeulders (Irene) zich beschikbaar gesteld. 

2. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering '64. 
Dhr. v. Loon CBelcrum) had in de notu len gelezen dat het bestuur van plan 
was bestuursfunkties na te zien. Wat was hiervan terecht gekomen c.q. wie 
en wat is hiermede bedoeld; dezelfde spreker vroeg of het toch niet moge
lijk was de notulen van de Algemene vergadering in Mixed te publiceren. Vo
rig jaar zou dit reeds bekeken woTden ? 
Verder wilde Dhr. v.Loon weten wi~ toch wel Hr. X van de ver. Cowa was; ook 
vroeg hij nadere bijzonderheden over de gehouden juniorenbespreking. Hij 
meende dat een vergadering belegd zou worden met de besturen van de vereni
gingen en niet met de juniorenleiders. 
De voorzit ter antwoordde als volgt: "Met het nazien van de bestuursfunkties 
was bedoeld: de diverse commissies, e.e.a. is dienovereenkomstig uitge
voerd~' Het plaatsen van notulen in de Mixed had toch wel nadelen. Ondank.P 
de pluspunten had het bestuur toch besloten de oude manier te handhaven • 
Dhr. v. Loon vond dat de voordelen beslist wel belangrijk waren om tot plaat
sing over te gaan. Belangstellenden wisten nog precies wat behandeld was 
hetgeen te prefereren is. 
De onbekende persoon van de vereniging Cowa kon men niet opsporen. 
Vermoedelijk was dit Dhr. van de Wiel geweest. 
Wat de juniorenbespreking betreft is e.a.a. conform afspraak afgehandeld. 
Dhr. v. Loon merkte op dat hij de uitnodiging voor deze juniorenvergadering 
eerst twee dagen voor de betreffende datum ontving en kon toen onmogelijk 
komen. 
Hierna werden de notulen onder dankzegging aan de notulist goedgekeurd. 

} •. I:igekomen stukken en mededelingen. 

De voorzitter deelde mede dat op de Brabantse kampioenschappen -die gehou
den zullen worden op 9 jan. 1 66- dit jaar meisjes junioren zullen worden 
toegelaten, 

4. Bestuursverklaring; Programma '65 - '66. 

De voorzitter las hie rna de be stuursverklaring voor. 
De voorzitter dankte de sekretaris Dhr. Hobbelen voor zorgen aan dit uit
voerig verslag besteed. 
Dhr.v.Laarhoven (Victoria) vraagt of het niet mogelijk is een afschrift van 
deze verklaring in Mixed te publiceren. Zal zo spoedig mogelijk gebeuren. 
Dhr. v.d. Broek (Luto) had het wenseliyk gevonden dat verklaring voor ver
gadering was gekomen. Dit verslag was zo uitgebreid dat hij thansgeen vra
gen naar voren kon brengen. Hue kan het, vraagt hij zich af, en spreekt dan 
z.i. namens velen, dat dit programma volledig afgewerkt wordt. In verband 
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met tijdnood kon verklaring niet voor vergadering afgegeven worden. Het 
Afd.Bestuur werkt erop dit programma volledig na te komen. 
Dhr. v. Loon (Belcrum) stond eveneens perp l ex over al deze ini tiat i even. 
Hij wilde het Afd. Bestuur waarschuwen, om dit plan volledig te kunnen uit
voeren zal dit enorm veel werk vragen. Hij adviseerde om,indien nodig, tij
dig beraad te houden met alle bestureL d.m.v. een vergaäering. Hij wenste 
het Afd. Bestuur vêêl sukses. 
Voorzit ter antwoordde dat het A. B. wee t dat het vee 1 werk is maar is er 
van overtuigd dat met medewerking van allen dit programma t e verwezenlij
ken is. 

5. Om een beter overzicht over de vragen t e krijgen~ nodigde vo orzitter vragen
stell ers uit, zich achter de microfo un te plaatsen. 
Ehr. v.d.Broek (Luto) vond systeem van vragensteller heel goed maar zou 
het toch we l juist vinden om als een van zijn vragen beantwoord is hierop 
nog terug te kunnen komen. 
Verloop van 10% in onze afdeling. Is de ongunstige indeling in de 3e en 4e 
klasse daar geen schuld aan. Hij noemde enke le voorbeelden waaruit bleek 
dat sommi ge spelers op die man ier wel voor onze bond verloren moesten gaan. 
In het verslag van de juniorenafdeling las hij dat Dhr.Remmen (Luto) ziJn 
funktie tijdens het s e izoen in verband met moeilijkheden die er zijn ge
weest heeft moeten neerleggen. Had ~ gaarne uiteenzetting hierover. 
Wat betreft de d ispensatie regeling junioren die in de toekomst moge lijk 
is, wilde hij gaarne nauwkeurig de vo orwaarden horen. 
Dhr. v. Loon (B e lcrum) vond de contributieverhoging nogal ingrijpend. Voor 
sommige vereni gingen is het toch al moe ilijk om deze contributie t e vol
doen. Hij las in het voorwoord van 4e voorzitter dat de competitie sukses
vol is ver lopen in de verslagen blijkt echter dat er toch wel problemen 
zijn geweest en fouten zijn gemaakt. Spreker vroeg tevens een verklaring 
over de zinsnede: privé-omstandigheden van Dhr.So me rs - ambitie missen om 
nog in het A.B . te blijven. Ook wilde hij concre et voo r waarden horen wan
neer een dispensatie aan junioren ~ ordt verleend. Dit is weliswaar een A.B. 
besluit maar over zoiets hoort zijns inzi en s de gehe le vergadering t e be-

' slissen. 
Verder wilde hij graag weten wie de ondergetekende was van het verslag 
over de competitie e.d. 
Dhr. v.d Bruggen (Never Despair) wee s op de grote teruggang die de Afde
ling Brabant had geleden. Was het niet verstandig te streven naar grotere 
verenigingen; e isen van de l e den zijn groter gew orden~ 
Hij gelooft dat het A.B. het grote ' omvang rijke programma niet zonder steun 
af kan werken. Adviseert commissie in het leven te roepen om te steunen 
dit programma af te we rken waarbij hij o.a. als taak ziet, na te gaan 
waarom verenigingen verdwijnen, opsporen van mogelijkheden tot ledenbin
ding/werving. Had graag men ing van A.B. 
Verder geen vragenstellers kon de pauze een aanvang nemen. 

7. De voorzitter nam na de pauze het woord. Wat de vrage n van Dhr. v. d, Broek 
betreft, deelde hi j mede, dat er na beantwoording van de in ee rste instan
tie gestelde vr a gen, de mogelijkheid was, nog met vragen te komen. Wat de 
groepsindeling in de 3e en 4e klas se betreft zal dit v66r de kompetitie be
keken worden om dit voor i edereen zo gunstig mogelijk te maken. Het niet 
opkomen van verschillende teams is de oorzaak van vele proble men. Hiertegen 
zullen vooral strenge maatrege len genomen wo rden. 
Wat de moeilijkheden waren geweest in de juniorenafdeling waardoor Dhr. 
Remmen zich had teruggetrokken ware n niet van dien aard om hier uitvoerig 
op terug te komen. Verschil van inzicht. 
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Wat de dispensatie voor de junioren betreft deelde de voorzitter mede dat 
e.e.a. bij de ver gadering van de juniorenleiders is besproken. 
In de bestuursverklaring wa s vermeld hoe de plannen waren. 
Dhr.v.d.Br oek vr oeg hierna het woord en vroeg wat de voorwaarde n waren. 
Is voor 95 % speltechnisch. Men wil de mogelijkheid open late n om een 
sterke junior i n de seniorenkompetitie te laten uitkomen. Wat de vragen 
van Dhr. v. Loon betreft antwoor!dde de vo orzitter: "financiële armslag moet 
e r zijn om i ets te kunnen organiseren .. 11 

Wat het verloop van de kompet itie betreft deelde de vo orzitter mede dat er 
door onderlinge mi sverstanden enkele strubbelingen waren geweest. Wat het 
aftreden van Dhr . Somers betreft, verklaarde de voorzitter dat vriend 
Louis niet vo l doende ambitie me er had om dit werk t e doen. 
Dispensatie zou ieder geval appar t bekeken zoals aan Dhr. v.d. Broek uiteen-

, ge zet. 
Dhr. v. Loon vroeg hierop het woord. Hij vond dat duidelijk uitgesproken 
moet worden dat èn ouders en verenig ing toestemming moeten geven. Hij is 
persoonlijk erge tegenstander van dispensatie en vindt dat e r naar gestreefd 
moet worden een zo sterk mogelijke juniorenafdeling te krijgen in de afde
ling. 
De "onderge tekende" van het verslag was Dhr . Somers. 
Het voorstel van Dhr. · v.d. Bruggen om een c ommissie in het leven te roepen 
vond het A.B. zeer lofwaardig. Op korte termijn zou hij hiervan horen. Dhr. 
v.d. Bruggen vindt dit erg vaag. Hij wi l liever meteen een commissie be
noemt zien. Dhr . A.v. d. Ven ( Irene) en de Heer Cornelis (Belcrum) melden z ich 
hiervoor. 
Einde september/begin oktober zouden genoemde heren tesamen met initiatief
nemer Dhr.v.d.Bruggen bijeen komen resp. door het Afd. Bestuur wor den uit
genodigd. 

8. Jaarverslag Penningmeester. 

Behoudens enk e le kl e ine opmerkingen die door de penningmeester beantwoor d 
r e sp. nader uit gelegd konden worden, we r d dit versla g onder dankzegging 
aan Dhr .Goossens voor z ijn werk goedgekeurd. 

8. A - goedgek eurd. 
B - goedge keurd. 
C - goedgekeurd. 

9. Verslag Kaskommissi e . 

De voorzitter dankt e de kaskommissie e n Dhr.Goossens voor hun werk. 

10. Jaarverslagen Komm i s sies. 

goedgekeur d onder dankzegging aan de diverse kommissieleden. 

11. Uitreiking kamp i oensdiploma's s eizoen 1964/65. 
Aan de teams, die i n dit seizoen kampioen zijn geworden werden de diploma's 
uitgereikt. De beker werd uitgereikt aan de vereni ging Belcrum. 

12 . Benoeming Kommissie s. 

A. akkoord. C. akkoord. 
B. akkoord. D. akkoord. 
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13. Bestuursverkie z ingo 

De voorzitter dankt mede uit haar naam van z1Jn medebestuursleden de ver
gadering voor het in hun gestelde vertrouwen. Voor het aftredend bestuurs
lid Dhr. Somers was Dhr. Zwanenberg kandidaat gesteldi die deze funktie 
aanvaarde. 
Hierna richtte de voorzitter zich tot de scheidende Heer Somers. Hij sprak 
z ijn dank uit namens zijn collegre b~stuursleden en de gehe l e afdeling voor 
het zeer vele werk dat vr i end Louis voor de afdeling heeft gedaan. Louis 
was een onmisbare kracht geweest in de afdeling, die bergen we rk heeft ver
zet en met toestemming van de gehele afde ling werd hij tot Ere-lid van de 
afdeling benoemd. Een daverend applaus van de vergadering onderstreepte zijn 
woorden. 
Namens de verenigingen vroeg Dh:".' .. v.d. Broek het wo ord. 
Ook hij memoreerde de persoon van Louis en zijn vele werk. Als afscheids
cadeau v.d. verenigingen kreeg hij een autoradio aangeboden. De vo orzitter 
bood toen mede namens zijn collegae bestuursleden een antenne en een luid
spreker aan. 
Hierop vroeg Dhr. Somers het woord. Hij had zij n werk altijd met veel ple
zier gedaan, maar hij meende dat de tijd was gekomen om afscheid van zijn 
bestuursbaan te nemen , 
Hij dankte de spreker s voor de lo f felijke woorden en wenste het Bestuur 
verder veel sukses in hun moeilijke taak. 

14-. Algemene Ledenvergadering N. T.T. B. ;Utrecht. 

Dhr. v.d. Broek vraagt wat het standpunt is van onze afdeling omtrent de · 
instelling van een reserve hoofdklasse. 
Is vermoedelijk weinig aan te doen daar H. B. zelf kompeti tie indeling regelt. 
Men zal opheldering vra.gen, 

15. Voorstellen Bestuu~.en/of verenigingen. 

zie Bestuursverklaring. 

16. Rondvraag. 

Dhr. Remrnen(Luto) bedankte de voorzi,tter vo '-' r het ingenomen standpunt en 
was er verheu gd over dat vele van zijn voorstellen thans ten uitvoer zouden 
komen. 
Dhr. Bechthold vroeg of het niet mogelijk was in het vervolg de aanvang van 
de Jaarvergadering om 2.00 uur te laten plaatsvinden. Zou bekeken worden. 

17. Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter onder dankzegging voor 
het prettige verloop om 18.4-5 uur de vergadering. 

Tilburg, 10 september 1965. 
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De notulist, 

A. Smeulders. 



Dames en Heren, 

Het Afdelingsbestuur wil U middels deze verklaring, welke nu volgt, gaarne 
deelgenoot maken van verschillende ideeën, gezichtspunten en meningen, wel
ke .bij haar leven ten aanzien van de ontwikkeling van de tafeltennissport 
in ons gewest, de ontwikkeling in verenigingsstructuur en last but not least, 
de ontwikkeling in de houding die klaarblijkelijk de individuele sportbe
oefenaar inneemt ten aanzien van het ve renigingsleven en ten aanzien van 
de sport. 
Die ideeën, ge zichtspunten en meningen vindt U in haar volle omvang name
lijk niet terug in de gepubliceerde jaarverslagen, alhoewel zij dikwijls 
gebasseerd zijn op gebeurtenissen en ervaringen van het afgelopen seizoen. 
Toch hebben wij als bestuur hieruit een inventarisatie kunnen houden, 
welke inventarisatie geleid heeft tot deze "bestuursverklaring", die U mag 
zien als een soort "regeringsverklaring in 't parlement", in dit geval dan 
in het tafeltennisparlement van Brabant. Een opsomming dus van gedachten, 
geconcretiseerd in daden, voor het seizoen 1965 - 1966. Wij willen dan spe
ciaal Uw aandacht vestigen dat in dit s e izoen het 25-jarig jubileum van on
ze afdeling gevierd zal worden, zodat wij met Uw onmisbare hulp, hierin 
een extra stimulans zien, ons aktie-programma tenvolle uit te voeren. 
Nogmaals, wij kunnen alleen met behulp van de verenigingsbesturen, een goed 
resultaat boeken met ons programma, en wij doen daarom een hartstochtelijk 
beroep op U allen, ons in dit juöileumjaar, alle steun, medewerking en be
langstelling te geven. 

Steeds meer wordt het bestuur duidelijk, dat er in de meeste plaatsen of 
steden te weinig contact is en te weinig samenwerking bestaat, tussen de 
daar gevestigde tafeltennisverenigingen. Dit heeft tot gevo lg dat eenieder 
"zijnsgang-gaaV', wat op zijn beurt wee r tot gevolg heeft, dat de tijds
duur waarin een vereniging in de bond speelt, gemiddeld te kort is. M.a.w. 
een verenigingsverloop in onze afdeling van ruim 10 % per seizoen -zoalsfil"atste 
seizoenen 1t geval is~ acht het afdelingsbestuur een te onstabiele basis 
voor onze sport in ons gewest. Het afdelingsbestuur weet dat het leiden 
van een sportvereniging in de huidige tijd beslist geen sinecure is. Zij 
is er ook van overtuigd dat de leiders van die sportvereni gingen, in 't al
gemeen gesproken, een jammerlijke vergissing begaan door niet te profiteren 
van ervaringen en inzichten van de leiders van andere sportverenigingen 
(in ons geval tafeltennisverenig~ngen) in de betreffende stad of streek. 
Als centraal bundelingspunt van verenigingen, wil het afdelingsbestuur in 
dit opzicht actie ondernemen, door in verschillende streken (regio's) de 
aldaar gevestigde tafeltennisvereniginge n bij elkaar te roepen en te trachten 
tot zogenaamde kontaktkommissies of kontaktraden te kome n. Er zijn namelijk 
tal van problemen en zaken, welke do or regionale samenwerking beter opge
lost kunnen worden dan door elke vereniging individueel. Ook staatkundig 
kennen wij reeds gemee ntelijke streekraden, intergemeentelijke bestuurscol
leges e.d. zodat het beslist wel denkbeeldig is, dat binnen niet al te lan
ge tijd, subsidie-kwesties en zalenkwesties b.v., ook op dit niveau "regio
naal" aangepakt zullen worden, wat natuur 1 ijk "regionale tafel tennisgespreks
partners" vereist. 
Bovendien acht het afdelingsbestuur het nuttig voor haar zelf, gebundelde 
regionale tafeltennisverenigingen te kunnen benaderen, wat voordelen kan 
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geven omdat het afdelingsbestuur voelt dat het contact, afdelingsbestuur 
met verenigingsbesturen, dringend verbetering behoeft. 
Het allergrootste belang echter ziet het afdel ingsbe stuur, zoals re eds ver . 
meld hierin, dat de verenigingsbesturen van gedachten wisselen, ervar ingen 
uitwisselen, s ame n acties gaan ondernemen e.d., terwijl hierdoor bovendien 
de sanering in het verenigingswezen - we l ke e r ontegenze gge lijk al is- langs 
geleidelijke weg za l ges chi eden, en er hopelijk een st abie ler verenigings
beeld in onze afdeling uit zal groeien. 
Bove ndien zullen door ee n regi onale bestuursbundel ing, de verenigingen de 
gele genheid kr ij gen 11 t egenspe 111 te leveren (in opbouwend. opzie ht) t .o. v. 
het afdelingsbestuur op jaarvergaderingen et c. 
De regio 's di e het afdelingsbestuur _ hiervoor wil nemen, zijn gebasseerd op 
indelingen door het Provinciaal Opb9uwor gaan en wel: 

Regio. 

a. Het land van Cuyk (10); b. Het gebied Uden/Veghel (2); c. Het geb ied 
Budel/Maarheeze (11); d. De Kempen (10); e . Het Kl e igebi ed (7); f. Het land 
van Altena (9 ); g. De Maaskant (10); ~ De Brabantse Peel (11); i. De Lang
straat (9); j. Het gebied Bergen op Zoom/Roosendaal (12); k. Het stadsge
west rs-Hertogen Bosch (15) ; 1. Het . stadsgewest Eindhoven (11) ; m. Het stads
gewest Tilburg (12); n. Het stadsgewe st Breda (12) . 

Op de agenda van deze vergaderingen zal o.a.staan, een voorbe r e id gesprek 
tussen twee ge lijk ger ichte bestuurs l e den van RT.T.B. - verenigingen (b.v. 
2 penningmeesters of 2 sekretarissen), welke hun gedachten wee r geven over 
het financi~l e of administratieve verenigingsbele id bij R~T. B. -verenig~n
gen, welke akties ondernome n kunnen worden om aan de be nod i gde verenigings 
contanten te komen; kort om, de aanwez i ge verenigingsbestuurderen zullen wel
li c ht suggesties horen ten behoeve van hun eige n ve r enigi ng . 
Tevens zal dan het punt "gemee nt el ijke subsidies" in de betre ffende re gio 
aan . de orde kunnen komen, zodat (ook t en behoeve van het afdelingsbest uur 
overigens) hierover ee n gede tailleerder overz icht ontstaat. 
Ook zal zeker op de agenda komen de bericht gev ing in de pers in de betref
fende regio, want ook dit onderdeel _wil he t afdelingsbestuur met kracht sti
muleren. 
Verder het punt scholierenwe dstrijden, waarop wij later in deze verklaring 
nog zullen terugkome n. In de maanden novembe r/december zul le n wij starten 
met deze vergader i ngen en de betre ffe nde verenigingen krij gen hierover nog 
nader bericht. 

Menen wij door het stimulere n van bunde l en van bestuurskrachten, de vereni
gingen t ot steun t e zijn, ook het probleem van de individuele tafeltennis
ser in elke vereniging heeft onze aandacht het komende seizoen. Althans, wij 
willen de ve r e ni gingsbe stuurdere n , speciaal ten opzicht e van de juiste 11 om
vang11 van nieuwe lingen, met een hulpmidde l he lpen. Volgens de mening van 
het afde lingsbe stuur is he t n.l. dikwijls het geval dat, wann eer een persoon 
zich komt aansluiten bij onze verenigingen, hij vaak aan zijn lot wordt over
gelaten e n dit dan vooral bedoe ld op speltechnisch ge bied. Vaak is het dan 
zo, da t de persoon in kwestie na enige weken of maanden wee r verdwijnt, om
dat hij het s pe l niet goe d aanleert (geen kans daartoe, noch hulp daartoe 
krijgt). He t plezier van het Jid-zijn verdwijnt dan spoedig en hij /zij gaat 
het in een andere tak van sport proberen of draa l t de sport wereld de rug toe. 
Gebasseerd op de artikelen onder de titel "eigen initiatie f" in de Mixed van 
afgelopen seizoen, hebb en wij nu ee n brochur e samengesteld waar in de ~ lemen-
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taire beginselen van onze tafeltennissport ziJn opgenomen. Deze brochures 
zullen de vereni gingsbesturen ter hand worden gesteld, zodat U de gelegen
heid hee ft een nieuweling in Uw vereniging, met een dergelijke brochure, 
een steun in het aanleren van onzè sport te zijn. Buiten discussie blijft 
uiteraard, dat elke nieuw eling in een vereniging, een juiste persoonlijke 
begeleiding (voorstellen aan de andere verenigingsleden e.d.) - zeker in de 
aanvangsperiode - 7an het bestuur of de daartoe aangewezen persoon, nodig 
heeft. 

Op individueel plan ligt verder een enquête, welke wij onder al onze leden 
komend seizoen zullen uitvoeren. Het afdelingsbestuur vindt het n.l. van 
bijzonder belang te weten, hoe de ·· gedachten van de individuele leden van 
onze verenigingen liggen ten opzichte van b.v. de tijdsduur van de kompeti
tie, toerno o i~n, wat men van de ve reniging verwacht, kortom over tal van 
zaken, waarop èn het verenigingsbestuur èn het afdelingsbestuur in grote 
lijnen haar beleid zal moeten afstemmen. 
Wij kunnen als bestuurderen n.l. wel de mentaliteit van het hedendaagse ver
enigingslid negatief beoordelen; wij zullen echter moeten leren met deze 
mentaliteit te werken en daartoe iullen wij op de eerste plaats een inzicht 
moeten krijgen hoe het hedendaagse verenigingslid over tal van zaken denkt. 
Eerst dan zullen wij doel treffende maatregelen kun...r1en nemen om -waar nodig 
is-- de mentaliteit te trachten om '' te buigen of om aan bepaalde wensen tege
moet te komen. 
Het afdelingsbestuur wil gaarne nagaan of bepaalde situaties in onze afde-' 
ling, in de kompetitie o.a.' nog 1fvel aan de wensen van het merendeel der 
leden beantwoorden. 
Deze enquête zal dan via de ver enigingsbesturen opgezet worden, en wij zullen 
het bijzonder op prijs stellen, wanneer die verenigingsbesturen hun daad~ 
werkelijke hulp aan de uitvoering willen geven. Het is n.l. een verenigings
belang. 

Op verenigingsniveau ligt ook het vierde punt dat wij onde1~ Uw aandacht wil- . 
len brengen en wel het feit dat udk het komed seizoen de z.g. verenigings
propaganda-trainingen gecontinueerd zullen worden. Het afgelopen seizoen wa
ren deze een groot sukses, doch wat laat in het seizoen. Het voo1,;- ons lig
gende seizoen willen wij in principe de verenigingen van de contactraad 
W. Brabant: Meppers, Gemert, Ruijterslag en Zwaantjes, een der ge 1 ijke trai
ningsreeks (3 avonden) met een demonstratie op de laatste avond aanbieden. 

Ook ter ondersteuning van de verenigingsbesturen, hebben wij speciaal het 
cursus/opleidingswerk bekeken. Zoals U ~ellicht weet, kennen wij in de RTT. B. 
de opleiding tot gediplomeerd tafe.ltennisinstructeur. welke opleiding wij 
van bijzonder g:ï.noot nut vinden. De' leiding van deze cursus ligt in handen 
op centraal landelijk niveau bij het bondsbestuur, zodat Uw afdelingsbestuur 
daarmede geen direkte bemoeienis heeft. Het stemt ons echter tot vreugde dat 
ook he t afgelopen seizoen wederom e nkele Brabantse leden het diploma behaald 
hebben. 
Wat wij op afdelingsbestuursniveau echter ter hand kunnen nemen is een ju
niorenleiderscursus, al dan niet in samenwerking met de Ned.Kath. Sportfede
ratie, waarbij het A.B. zich uitspreekt voor samenwerking met de N. K. s. 
Wij hebben hiertoe ~eeds contracten gel e gd en dit punt ook al op de verga
dering van de juniorenleiders van het afgelopen seizoen, ter sprake gebracht. 
Na een gesprek net de Afd. direkte ople idingen van RK.S. is gebleken, dat 
zonder te ve e l kosten voor onze afdeling (90% van het tekort wordt · gesubsidi-
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eerd ), een cursus voor 15 tot 25 personen (alleen tafeltennissers) gegeven 
kan worden. Punten van de cursus -door bevoegde docenten gegeven- ziJn o.a. 
Paedagogiek, Jeugdleiding, E. H. B. 0, , Sporthygiè.ne, Sport en Spel. Het cur
susgeld bedraagt j. 10,-- per cursistj met minimumleeftijd van 18 jaar. De 
cursus zal ~ 15 à 20 lesavonden van 3 lesuren (1 lesuur is 50 minuten) be
vatten. 
Het is dus e en cursus , speciaal afgestemd op de tafeltennissport en naar 
medegedeeld we rd zou hiermede de afd. Brabant de 3e of 4e afde ling in het 
land zijn waar een dergelijke cursus wordt georganise erd, eventueel. 
Zo spoedig mogelijk ontvangen de verenigingen hiervan een circulaire met na
dere informatie en wij doen een klemmend beroe p op de ve renigingsbesituren 
hun medewerking te geven. 

Wat de scheidsrechterscursus betreft, hebben wij aan de betreffende lande
lijke kommissie bepaalde voorstellen gedaan, om dit gehele werk voor de ver
enigingsbesturen -voor die besturen welke hier werk van willen maken- op 
iets gemakkelijker èn a.antrekke lijker wij ze, te gaan organiseren. De gehe-
le oefenstof willen wij n.l. -hope lijk in samenwerking met de landelijke 
kommissie- in een soort "quizz-vorm" presenteren, zodat de verenigingsbe
sturen met een aantal "verenigingsavonden11 -ook goed voor d.e onderlinge saam
horigheid- hier als 1 t ware iets van kunnen maken. Wellicht kunnen zelfs 
de zgn. kontaktkommissies , waarover wij in 't begin spraken, hier een soort 
verenigingswedstrijd op spelregelk<rnnis uit organiseren. In ieder geval 
doen wij de verenigingsbesturen dit s eizoen omtrent dit onderwerp nadere 
mede de 1 ingen" 

_Een andere zaak we lke wij het voor ons liggende seizoen krachtig ter hand 
zullen nemen, zijn de scholie:.:enwedstrijden. Allereerste daad is geweest, de 
leiding van de scholie r enkommissie in handen te legge n van de voorzitter 
van de junioren-kommissie, want zo al in de toekomst deze kommissie niet 
kan samenvloeien met de juniorenkommissie, het werk dat de scholierenkommis
sie doet, mo et in iede r geval in nauwe same nwerk ing gaan met de junioren
kommissie . In ieder geval organiseert het Afdelingsbestu~r komend seizoen 
provinciale scholierenkampioenschappen; terwijl ook steun zal worden ver
leend bij het organisere n van plaatselijke of streekge wijze scholierenkam
pioenschappen, waar gewenst en nodig: en dan liefst we e r met hulp yan betref
fende kontaktkommissies. 
Het afdelingsbestuur verstrekt voor de organisatoren van scholierenkampioen
schappen uitnodigingsstencils, aanschrijfkaarten e.d. terwijl bij haar ook 
aanvraagformulieren voorradig Z1Jn voor aanplakbiljetten van de Nederlandse 
Zuive lstichting, we lke gratis deze aankondigingen als publiciteitsmiddel 
verstrekt. 
Al deze genoemde circulaires e.d. zijn nu reeds voorradig en kunnen U des
gewenst verstrekt worden. 
Het spreekt vanzelf dat wij ernaar streven de plaatselijke en provinciale 
scholierenkampioenschappen, te richten op de landelijke scholierenkampioen
schappen. 
De kerstvakenties Z1Jn voor dgl. toernooien in de praktijk het best ge
schikt, doch wilt U iets in deze geest reeds voor die tijd in Uw woonplaats 
gaan organiseren, aarzel geen moment en neemt kontakt met ons op. 

Het technisch wedstrijdwezen in onze afdeling, heeft uit eraard een groot 
gedeelte van onze en Uw aandacht nodig. 
Wij kennen in onze afdgling de normale s eniorenkompetitie, gesplitst in 
dames en heren, de juniorenkompetitie, de vet e ranenkompetitie en de beker
knmpetitie, deze l a atste kompetitie komend seizoen ook voor junioren. 
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Ten aanzien van de dameskompetitie -als één facet van 0nze damesafd.- wil
len wij opmerken dat coûte que coûte, ee n 1e, 2e en 3e klasse ingesteld 
zullen worden. Wij moeten n.l. dcor een soort cirkel heen, die ons steeds 
weer deed besluiten, ondanks andere enqn~te-resultaten, alleen een 1e en 
2e klasse te formeren. De 2e klasse dames kent n.l. in alle groepen een 
~~~tal uitcEesproken sterkere en uitgesproken zwakkere groep in teams. 
W1J moeten steeds teruglopende damesgroep in onze afd. , door maatregelen 
weer om zien te buigen in een opwaartse be weging en het afd. bestuur -gesteund 
door een enqu~te van vorig seizoen onder de verenigingen- ziet o.a. als be
ginpuntje de kompeti tie·. 
Ook in de geest van een wil om meer voo:::> de damesafdeling te gaan doen moet 
U de benoeming zien van een dameslid in de K.T. C., zodat ook bij keuzes 
voor dame s-eveneme n-Cen, niet alles door 11 mannenogen" bekeken wordt. Het 
verheugt het afdelingsbestuur bijzonder dat Mej. Medy Piederiet bereid werd 
gevonden deze funktie op zich te nemen, in wie het afdelingsbestuur alle 
vertrouwen heeft, 
Nauw in samenhang daarmede, wil het afdelingsbestuur komend seizoen een da
mestra i ning doorvoeren onder leiding van onze Brabantse vrouwlijke tafelten
nisinstructrice Mej. van Hassel. Speciaal de jongere dames zullen hiervoor 
in aanmerking komen .. Indien de mogelijkheden daar zijn, zal ook niet nage
laten worden, de dames juniorenkompetitie , in die steden of streken waar er 
voldoende damesjuniore21 zijn, in kleine vorm op gang te brengen. 
Ook zal getracht worden bij de re eQs be sproken scholie r entoernooien, de 
meisjes achter de groene t~fel te brengen. 
De bekerkompet i tie zal dit seizoen in ieder geval zo tijdig aanvangen dat 
uiterlijk in april de finale gespeeld kan worden. De vorm zal zo zijn, dat 
per vereniging 2 t eams van 2 personen worden toegelaten -de ver enigingen 
die reeds hun aanmelding voor de bekerkompetitie hebben gedaan, worden als
nog in de gelegenheid gesteld een t weede team op te geven- terwijl de be
ke rk~mpetit i e over de ge hele afd. verspreid -niet in klassen ingedeeld zo
als afgelopen s e izoen- georganiseerd zal worden. Spelers van het ene beker
team van een vereniging mogen nooit spelen in het andere b ekerteam, hetgeen 
tevens geldt voor de invallers. 
Het afdelingsbestuur zal een brief richten aan de zusterafdelinge n in de 
N. T.T. B. over het onderwerp bekerkompetitie, om te trachten tot e·en soort 
landelijke afdelingsbekerkompetitie te komen, met dien verstande dat elke 
bekerkampioen van die afdeling welke een dergelijke kompetitie kennen, hier
voor kan inschrijven in het opvolgende seizoen. 
De bekerkampioenen van b.v. i65 - , 1 66 spelen dus in seizoen '66 - '67 hun 
landelijke toernooi.. Een en ander natuurlijk alles onder voorbehoud dat 
hiervoor bij de zijde -ran de andere afdelingen, voldoe nde animo voor be
staat. 
De bekerkompeti tie \ïOOr de junioren welke komend seizoen voor 't eerst ge
organiseerd gaat worden, wordt als volgt geregeld: 
De af de 1 ing wordt gepli_tst in oost e n we st, waarvan de winnaars de finale 
spelen. De teams zijfl öök hier van 2 junioren per team, t erwijl ook hier 
maximaal 2 teams per vereniging kunnen dee.lne men. 

De achtkampen voor junioren gaan in de volgende rèeks eerst per 2~ klasse een 
achtkamp, de no:s 1 en 2 van deze achtkampen, spelen é·én achtkamp; de win
naar van deze laatste achtkamp speel~ mede in de achtkamp van de 1e klasse. 
Bovendien tracht de junioren:rnmrL nog tot een Zuidelijke achtkamp te komen 
(dus ook afd. Li mburg en Noord Limburg.) 

Ook de veteranenkompetitie zal in de maand oktober starten, zodat ook hier-
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van het e inde in april een f e it is. 
Het afdelingsbestuur overweegt om op zaterdag 7 mei 1966 de finales te 
spelen zowel van de bekerkompetitie senioren, die van de junioren en ook 
de finale van de veteranenkompetitie. 

De st eun aan onze reakteur "Mixed" waarom deze zo vaak verzoekt en welke 
hem steeds beloofd werd, doch in de praktijk nooit tot uitvoering werd ge~ 
bracht, zal enigszins gegeven worden door de instelling van een medewer
kende "J eugdre dakt ie". 
Zij zullen zoveel mogelijk de verslagen over j eugdt oernooien en junioren
evenementen en eventuee 1 andere tafe 1 tenniszaken, gaan behartigen. 
Overigens blijven wij ook van ver enigingszijde medewerking om kopie ver
zoeken. 

De dispensatie junioren zal zo geregeld worden dat: 

1e. een onderzoek naar de situatie door het A.B. wordt ingesteld, 
2e. de ouders geraadpleegd worden, 
3e. overleg plaatsvindt met het verenigingsbestuur, 
4e. advies aange vraagd wordt aan de juniorenkommissie. 

Over het algemeen zal alvorens dispensatie wordt verleend, de junior ten
minste één seizoen in de juniorenkompetitie hebben moeten gespeeld. 

Een diepgaand punt van bespr ek ing is geweest de onderlinge samenwerk ing 
tussen Afdelingsbestuur en de diverse kommissies. Wij willen niet verhelen 
dat :t afgelopen se izoen, enkele strubbelingen in de samenwerking zijn ge
weest met de juniorenkommissie -echt er zonder enige kwaadaardige opzet doo~ 
wie dan ook- we lke vero ~rzaakt werden door een gebr ek aan coördinatie. Voor 
dit seizoen he bben wij maatregelen getroffen, we lke naar het ons voorkomt, 
moeilijkheden kunnen voorkomen. 
Die maatregelen zijn o.a.: 
1. de juniorenkommissie behandelt zèlf de korrespondentie, 
2.. " il 

3. 

Il de uitnodigingen aan de junioren en 
organisatie van de div. junioreneve
nementen in onze afd. en van juni
oren en/of jeugdwe dstrijden in het 
land, 
de juniorenkommi ssie zal daartoe be
nodigde gegeve ns verstrekt worden. 

Het afdelingsbestuur wil hiernog eens uitdrukkelijk stellen, dat zij al het 
vertrouwen he eft en had, van welke kommissie dan ook, dit om alle gissingen 
hieromtrent op te heffen. 
Slechts zake li jke verschillen en geen persoonlijke lagen aan de moeilijk
heden t en grondslag. 

Mogen WlJ tenslotte deze bestuursverklaring beëindigen, met U op het 25 -
jarig jubileum van onze afd. opmerkzaam t e make n. 
Concrete mededelingen kunnen wij momenteel nog niet doen, we l zien wij als 
afdelingsbestuur een extra stimulans in dit jubi l eum. 
Wij vragen U als verenj.ging dit ook te willen zien. 
Wij wensen U allen sukses toe in het komend seizoen en danken U voor Uw aan
dacht. 

Het afdelingsbestuur. · 
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AANMELDINGSFORMULIER PERSOONLIJKE ABONNE.MENTEN 11 MIXED 11
• ------------------------------------------------------

U ge lieve voor de tafe 1 tennisvereniging .. " ...... ....... ... .. " ... "" ... " ............... ".te ................. " ... """,,," .. . 
onderstaande persoonlijke abonnementen in te schrijven à f. 1,75 per se izeen 
( 5 of meer abonnementen dan f. 1 ;25) en daartoe gelieve U de nota te zenden 
aan onze Penningmeester ..... .. .............. ..................... " .. .... " ........... "( straat) te .. " .. ""."" .. "" .. ""."" ... " ....... """""."". 

ABONNEES: 

1." ..... " .......... " .. " ... .. ......... " ... .. .................. ........... " ... " ... - ...... , ............ " .. "" ... ..... " ... "" .... "."."""." ........ " .. " ." ... "." ..... te .. " .................... .. .... . 
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Handt ekening sekretaris, 

Dit formulier s.v.p. inzenden vóór 20 oktober 1965 a.s. aan REDAKTIE nMIXED" 
Schout Backstraat 34, te Tilburg.-

1 - - - - - - - - - - - -

hie rlangs afknippen. 

Aanme lding:;fö rmulier Bekerkompe tit i e . 

De vereniging ................ ........... .. .. . " ............... " .... " .. te ............................... " ... " ...... heeft we l/nog niet inge-
schreven vo or de bekerkompetitie 165 - 1 66, doch wil derhalve nog met één/ 
twee teams extra inschrijven. 
De vereniging is e rvan op de ho ogte dat maximaal met twee teams de e l genomen 
kan worden aan deze beke rkompe titie en dat "invallen" van het ene in he t 
ander e beker team nie t toegestaan i s. 

Handteke ning sekretaris, 

Dit formulier s .v.p. inzenden vó~~-2Q_~~t~~~~-l2§2~-~~~· 

aan de Afdelings~ompetitie le ider R T.T. B. afd. Br abant , 

Dr. Schr~derlaan 40 , te Oist e r wijk.-


