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Redaktie: Vondelstraat 16, 
Veghe 1. -

,, ! i oktober 1967. 

Jaargang 13. 

Officieel orgaan van de Afdeling l:lrabant van de Nederlandse Tafeltennis Bond. 

Het versc hij nen van dit nummer gaat gepaard met een redaktiewisseling. 
De Heer C. Hobbelen he e ft de redaktie verlaten, waardoor de hoofdredaktie nu in 
handen is gekomen van ondergetekende. 
Genoemde redakteur he eft vee 1 en goed werk voor ons blad verricht en vandaar 
dat een woord van dank hi er op de juiste plaats is. 

Er is nu inderdaad een nieuwe Mixed-redakteur gevonden, die volgens de ex
redaktie "alles voelt voor deze funktie". Dit kon ik tenminste noteren bij het 
lezen van het redaktie-verslag in de laatst verschenen Age nda van de -Jaarver
gader ing. 
Nu is dit alles voelen wat te sterk uitgedrukt, , al , sta ik volkomen achter de 
nieuw te vormen Jaargang 14. , 

Alle voorafgaande AB-leden- r e Eiakteuren $chijnen "gekw,eld" te zijn met 
allerlei noodzakelijke taken. Nu is dit met mij ook het geval. Dit neemt echter 
niet weg dat ik zal trachte~ ons kont akt orgaan goed lee sbaar te maken. 
Hiervo Gr roep ik de hulp in van het afdelingsbestuuf, dat ongetwijfeld posi
tief zal reageren, maar ook van ALLE ,ve renigingen. 

Gezamelijk moet het lukken óm Mixed-bladen te laten versc hijnen, _wa ar wij met 
belangstelling naar uit kunnen zien. 
Door het instur e n van kopy - ik denk hier aan t oernooiverslagen, plaatselijke 
kampioenschappen, alsmede klubnieuws, achtkampverslagen, juniorennieuws en laat 
ik vooral niet de kompeti tie-resultate n ver geten - kunt U mijn werkzaamheden 
voor een groot dee l uit handen nemen. 
Te veel kopy is alleen maar verheu gend !! 

Nog vóór 1968 zal het eerste nu mme r van de nieuwe jaargang verschijnen, 
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dat waarschijnlijk in een nieuw jasje wordt gestoken. Alle abonnees van het af
gelopen seizoen ontvangen tot die datum ons blad. Ook de nieuwe abonnees pr ofi
teren hiervan, zodat zij dit jaar meer dan tien afleveringen zien verschijnen. 

Ik wens U veel genot bij het lezen van MIXED en zie met een zekere spanning 
uit naar de lang verwachte reaktie van Uw kant in de vorm van kopy of construc
tieve ideeën. 

A. H. Willems . 

-0-0-0-

SPORT ALS 

1 BE\li!EG!l\IGS - ELEIVJEN T 

De schrijver van dit artikel, drs. 
E.Willems, komt op basis van weten
schappelijk verworven inzichten tot 
de stellingname, dat lichaamsoefenin
gen een gunstige invloed hebben op 
het menselijk organisme. Hoewel er 
geen overtuigende aanwijzingen be
staan dat sportbeoefenaars langer le
ven dan niet-sportbeoefenaars, kan 
evenzeer worden gesteld dat s port een 
positieve invloed heeft op het men
selijk organisme, mits met een be
paalde intensiteit en regelmaat be
oefend. 
Aangetoond is dat de normaal voorko
mende ziekten en kwetsuren bij sport
beoefenaars minder frEkwent voorkomen. 
De opvoering tot top-prestaties kan 
echter een ziekteverwekkende faktor 
zijn, onder meer tot uiting komend 
in verhoogde bloeddruk en meer pees
letse ls. 

Dat de maatschappij in de laatste 
decennia grondige veranderingen heeft 
ondergaan is duidelijk. Ook de men
selijke levenswijze is daardoor ver
anderd. Niet alleen de gemiddelde le
vensduur is aanzienlijk verlengd, 
maar ook de gezondheidstoestand is 
verbeterd, en dit voor a'lle leeftij-
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den. 

Deze verbetering wordt voor een groot 
deel toegeschreven aan de ontdekking 
en verspreiding van antibiotica en vac
cins, waardoor de invloed van de be 
smettelijke ziekten kan ingedijkt wor 
den, zeker in de westelijke wereld. 
Ook is uit de statistieken te zien dat 
het procent sterfgevallen aanzienlijk 
hoger ligt bij mensen die een verant
woordelijke positie bekleden. 

In het algemeen kan men vaststellen 
dat de moderne levenswijze e-en verschui
ving meegebracht heeft van lichamelijke~ 
naar nerveuse belasting met alle gevol
gen van dien. Anderzijds is onbetwist
baar aangetoond, dat "lichaamsoefenin
gen" een gunstige invloed uitoefenen op 
de gezondheid. 

Bij het onderzoek naar de voorwaar
den of beperkingen die aan de sport moe
ten gesteld worden, vanuit een zuiver 
biologische benaderingswijze, wordt 

hier onmiddellijk een onderscheid ge
maakt tussen twee duidelijk verschillen
de beoefeningswijzennl. de kompetitie
tegenaver de rekreatieve sportbeoefening 
(sport - spel) . 
De sportman die op dit ogenblik tot de 



nationale klasse wil komen, of zelfs 
op regionaal vlak goed wil zijn kan 
het niet meer stellen zonder ee~ ver 
doorgevoerde en meestal zeer zware 
fysische training. 
In hoofdzaak bestaan de vernieuwde 
methodes van training hierin, dat men 
door allerlei kunstgrepen de "atleet" 
e~ toe kan brengen zwaardere inspan
ning te doen of met meer kracht te 
trainen dan vr oeger mogelijk was. Ook 
de verlenging van de trainingsduur 
speelt een belangrijke rol. 
W a~n~er deze training onder kundige 
le1d1ng gebeurt, zijn er, van biolo
gische zijde gezien, geen bezwaren 
tegen. Maar er is niet aangetoond 
dat topatleten "gezonder " zijn dan 
atleten die op minder hoog niveau 
staan. 
Sommige feiten leiden wel tot enige 
vo vrzichtigheid inzake de zeer zware 
trainingsmethodes. Zo werd bijvoor
beeld een verhoogde bloeddruk vastge
steld, vooral bij jonge sportbeoefe
naars. Andere onderzoekers waarschu
wen eveneens tegen de moderne vorm 
van krachttrainingen waarbij een on
evenwicht ontstaat tussen de kracht 
van de spieren en deze van de pezen. 
Dit zou de veelvuldi g voorkomende pees
letsels kunnen verklaren. 

De rekreatieve vormen van sportbe
oefening zijn nu o.a. zwemmen, fiet
sen~ wandelen, tafeltennis, volley of 
basket 1 meestal gekenmerkt door onre
gelmatigheid in de beoefening. Deze 

, .. yotmen van sport (spel) zijn biolo
gisch gezien even belangrijk als de 
kompetitiesport ~ls ze voldoen aan te
paalde eisen van intensiteit en regel
matigheid. 

Voor alle sportbeoefenaars, of ze 
nu behoren tot de kompetitie of rekrea
tiesport, lijkt het belangrijk hun 
fysische aktiviteiten niet voortijdig 
stop te zetten maar integendeel ze zo 
1 ang moge lijk voort te zet ten. Hier
bi~ zal de rekreatieve sport eventu
eel relatief aan belang winnen. Voor 
hoog gespecialiseerde sportmensen 

brengt deze omsch-akeling soms moeilijke 
pr o b 1 e me n mee • 

Het vroegtijdig stopzetten van de 
1 ichaamsoefeningen gaat mee stal ge
paard met een abrupte toename van het 
lichaamsgewicht. Training begonnen op 
latere leeftijd kan occasioneel het 
rendement verhogen, maar kan meestal 
enkel hetzelfde peil verzekeren. 
Voor de meest voorkomende typen be staat 

I_ er wel ee~ vorm van sport waarvoor zij 
~ in aanmerking komen. 
Ê Wanneer er gezocht wordt naar de basis
i vaardigheden welke de nodige elementen 
:~~-= vormen om een goed sportbeoefenaar te 
= kunnen worden, dan blijkt wel dat er 

~~=_==:=~======~:_· ontstellend veel toe nodig is. De vraag naar het aantal jongeren dat eigenlijk 
11 van huis uit" kans heeft om in de kom
peti tie sport iets te bereiken lijkt 

===_: daar om wel gerechtvaardigd alhoewel 
er geen antwoord op gegeven kan worden. 

~ De vraag of de inspanningen, gedaan om 
1 vooral de jeugd naar die vormen van 
~--== sport beoefening te draineren, gerecht-

vaardigd zijn, lo opt hiermee parallel. 
~ Het is op te merken dat het aantal jon-
1 geren op diverse kampioenschappen sterk 
!_- toeneemt. Dit wijst op een zeer inten-

se voorafgaande training en vroeg door-

! :::;;~~~~::~:;;~;~::~;~b~!!mm~:!~~~-
1 baar is, lijkt het voorbarig om reeds 
; definitieve besluiten te kunnen trek-
1 ken. Men beschikt immers nog niet over 

~_-===_~=:_ follow-up studies die het effekt op 
lange termijn bestuderen. Wanneer men 
bijvoorbeeld verneemt dat voor een 

~ Olympische training kunstschaatsen 10 
~ tot 15 jarige meisjes met een gemiddel
! de van 6 jaar kompetitie achter de rug, 
i een gemiddelde vertraging van 20 maani den vertonen wat betreft de secundaire 
i_!_ seksuele kenmerken ten opzichte van 

de kalenderleeftijd en 12 maanden ten 
~ opzichte van de beenderleeftijd, dan 
i lijkt mij in de beo ordeling hiervan 
~=-~-- voorzichtigheid wel geboden, al blijken 

deze kinderen over een goede gezond-
1 heid en een goede funktionele houding 
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te beschikken. 

In het algemeen kan de vraag ge
s te ld worden of de sportbeoefenaars 
langer leven en of zij een hoger 
rendement hebben dan niet-sportbe
oefenaars. 

Bij het eerste punt moeten we op
merken dat we uit de aard der zaak 
niet over cijfers kunnen beschikken 
betreffende atleten die volgens mo
derne technieken trainen en ook dat 
"1 ang leven" geen synomiem is van 
goede gezondheid. 
Bij ons weten zijn er echter geen 
studies die bewijzen dat sportlui 
langer leven dan niet-sportlui. 
Wat betreft het rendement kunnen we 

echter wel positief ZlJn. Verschillende 
studies gedaan bij arbeiders tonen aan 
dat de afwezigheden, te wijten aan kwet
suren of ziekte, beduidend kleiner zijn 
bij sportlui dan bij niet-sportlui. 
Experimentele klassen waar lichamelijke 
opvoeding en de sport een veel ruimere 
plaats toegewezen kreeg, wijzen voor 
wat de schoolgaande jeugd betreft in 
dezelfde richting. 

Wij zijn er ons zeer van bewust dat 
deze wandeling door enkele problemen 
aangaande de sportbeoefening als ele
ment van het lichamelijk welzijn in 
het kader van het algemeen welzijn te 
eng is om het probleem "sport" op te 
lossen. Dat was ook niet onze bedoeling. 
Dit biologisch aspekt moet aangevuld 
worden met een belichting vanuit socio
logische, psychologisch- pedagogisch 
en etisch standpunt •. 

( Uit: Sportcahiers N. K. S. deel 2. 
Sport als beweginselement, door 
Drs. E. Willems). 

-0-0-0-0-0-

=============================================================== 
========== Onze nieuwe BONDSTRAINER/COACH --------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dusan Tigerman is een begrip in de Joegoslavische tafeltenniswereld. Als trainer 
van t.t.v. Olympia-Ljubljana bracht hij de nu vermaarde Vecko en Piro tot 
Europees niveau. Ook Korpa heeft veel aan hem te danken. 

Nu de Nederlandse Tafeltennis Bond de Joegoslaaf Tigerman heeft kunnen con
tracteren, kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. 
In overleg met de Sportkommissie is er een trainingsplan opgesteld om onze 
sportmensen op een veel hoger technisch niveau te brengen. 

De nu 34-jarige Dusan Tigerman heeft de leiding op zich genomen van de ge
hele trainingsopbouw. 
Niet minder dan zes dagen per week worden er diverse trainingen gehouden onder 
leiding van onze nieuwe trainer/coach. 

Hier volgt een schets van de huidige trainingspyramide: 

A - TRAINING 

B - TRAINING 

C - TRAINING C - TRAINING C - TRAINING 

- 4 -



In Amsterdam wordt tweemaal per week de A - training gehouden te weten op don
dsrdagavönd en op zondagmiddag. 
De dames en heren, die de kerngroep vormen voor het nationale team, zijn uit
genodigd; 

De B - training vindt op dinsdagavond plaats te 's Gravenhage, terwijl de 
C - training in Zwolle, Den Haag en Vught gehouden worden. 

Joegoslavische woorden in de J.C. V. -zaal aan de Van dePollstraat, waar een 
tiental speelsters en spelers reeds kennis met hem gemaakt hebben. 
Voor deze training , die vrijdagsavonds geor ganiseerd wordt zij11 voorlopig uit
genodigd: 

L. Vaessen en K. Vaessen (dames). 
H. v.d. Zee, H. Trum, G.Klaassen, L.Janssen, H.Engels, L.Blokdijk, J.Duursma, 
P. Hendriks (heren). 
G.Deneer en B. Hendriks hebben de uitnodiging vanwege studieredenen niet kunnen 
accepteren. 

Het accent valt vo oral op de jeugd, zodat "ouderen" als Frans Schoofs en Bert 
Onnes niet voor deze training zijn uitgenodigd. 
Dit impliceert wel dat de jeugd zich volledig zal moeten inzetten. Indien dit 
niet gebeurt, worden ze dire kt van de vaste trainingsspelers afgevoerd. 

Dusan Tigerman, die een full-time-j ob he e ft bij de N. T, T.B., wordt onder meer 
ter zijde gestaan door de Heer Ted van Goor, die de conditietraining van de 
A-selectie verzorgt. 
Zoals in de Atto van september ~eeds te lezen stond, zal niemand voortdurend 
zeker zijn van deelname aan een der trainingen. Dat hangt allemaal af van de 
inzet, technische vooruitgang enz. Bovendien zal de heer Tigerman na verloop 
van tijd verder bepalen, welke van de huidige "oudere 11 · topspelers eventueel 
nog in aanmerking komen voor de toptraining. 
Daarom zullen we de Bm<i~rainer diverse malen ve rtegenwo ordigd zien bij kom
petitiewedstrijden en toernooien, waar hij ongetwijfeld zijn ogen goed de kost 
zal geven. 

-
Immers, in 1972 organiseert Nederland de Europese Tafel tenniskampioenschappen. 
Daar is heel het vijf-jarenplan op gericht !! 

A.W. 

-0-0-0-

OVE RSCHRIJ VINGEN verleend per 1. 10. 1967. 

W. van Hout van Renata naar P. S. V. 
J. van Dijk van P. S.V. naar Pius X 
H. G. van de Wiel van P.J. S. naar J. c. v. 
J. N. Smulders van Victorianen naar Red Star '58 
J. Th. RÖther van Victorianen naar Red Star '58 
P. van Ham van J. c. v. naar S.V. E. 
J. J. de Wit van J. c. v. naar P. S. V, 
J. F. Spijkers van Never Desr air naar Vice Versa '64. 
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ToC?r11ooi t\gQnda. 
Zondag 15 oktober:Hertogenstadtoernooi, Sporthal Hekellaan, Den B~sch. 
----------------- Organisatie: Vice Versa 1 64. 

Open voor de afdelingen: Brabant, Gelderland, Noord-Limburg 
Limburg, Utrecht, 
Toernooi-adres: Albert Cuyperstraat 7, Den Bosch, 

Zondag 22 oktober: Internationale Westlandse Kam:;_ü ·~ ern;c happen, 
----------------- Org~nisatie: Smash R.K. Monster. 

Inlichtingen: J. C. M. Steijn, Sperwer laan 33, Vlaardingen. 

~~~~~~-1~-~~~~~È~~: HERO-toernooi, Buiten Sociëteit, Deventer. 
Organisatie: Swift. 
Open voor de afdelingen: Brabant, Groningen, Friesland, 
Drente, Gelderland, Twente, Oost-Gelderland, Utrecht en 
IJsselstreek. 

-0-0-0-0-

K L U B 0 R G A N E N 

Diverse ver enigingen hebben reeds jaren een eigen redaktie, die op gezet
te tijd een eigen blad laat verschijnen. Zo'n klubblad verstevigt ongetwijfeld 
de klubband in de vereniging en tracht tevens naast de eigen mededelingen aller
lei tafeltennisnieuws te publiceren. 

Financieel gezien schijnt een redaktie zelfs de klubkas te kunnen vullen door 
het opnemen van advertenties. De adverteerders moeten er dan wel op aan kunnen 
dat een dergelijk blad regelmatig verschijnt, een verantwoording die de re
daktie dient te dragen. 

Naar mij bekend is tonen vooral verenigingen die gevestigd ZlJn in het 
midden en westen van onze provincie zich aktief in het uitgeven van kluborga
nen. 
Onlangs kreeg ik het 11 LUTO-NIEUWS 11 toegestuurd, dat naar mijn smaak bijzonder 
fraai is uitgevoerd. Ook de klubbladen van Victorianen en Red Star uit Goirle 
Atoom ui~ Eindhoven, Taxandr ia uit Oisterwijk, Vice Versa'51 uit Oudenbosch 
en Grasschoppers uit Tilburg schijnen. nog in leven te zijn. 

Voior toezending van kluborganen (ook van buiten de Afd. Brabant!) houdt 
de MIXED-redaktie zich ten zeerste aanbevolen!!! 

A, W; 

-0-0 -0-
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OPROEP 
TOT DEELNAME AAN DE 

VETERANEN-KOMPETITIE 
IJ 
0 

•lltllllllllllll\\lttl111"*"1ttt"'tttttttttttH1tttttttt1'tlM.mtHmtMtlfüttltltl•lttl\lllllllHllfll 

Ondanks alle gunstige vooruitzichten zijn wij ook dit jaar nog niet kun
nen komen tot de organisatie van een veteranen-kompetitie. 

Slechts 3 teams: t.w. Animo, ~S.~ en Luto, hebben z5~h voor deelname gemeld. 
Dit is ongetwijfeld te weinig voor 1 groep. Incii~n uit de gehele afdeling 
Brabant nog 5 teams zich aanmelden dan is organisatie verzekerd. 

Voorwaarden: 

DIT MOET TOCH KUNNEN!! ! ! 

Boven 30 jaar 
teams van 2 personen 
Bondslid zijn 
Spelen om de 14 dagen 
Op een door-de-weekse-avond 
Onderlinge regelingen toegestaan 

Aanmeldingen aan de kompetitie-leider: De Heer H. Zwanenberg 
''· Vughterstraat 41, 

DEN BOSCH. -

Direkte aanmelding na het verschijnen van MIXED !! 

-0-0-0-0-

VERSLAG 
A. M. V.J. - toernooi voor ERE- en HOOFDKLASSE TEAMS. 

De eerste Nederlandse Bekerwedstrijden zijn georganiseerd. Im Amsterdam 
was AMVJ de gas.theer tijdens de op 23 en 24 september gehouden wedstrijden. 
Officieel zouden er volgens de schemars vier Brabantse verenigingen aan deel
nemen, te weten Jeep, Belcrum, JCV en Never Despair. 
De JCV-ers schijnen zich teruggetrokken te hebben. 

Wat de indeling betreft, zag het er voor de Brabanders niet rooskleurig 
uit. Er werd vol ge ns afvalsysteem gespeeld, wat voor Jeep direkt uitschakeling 
betekende. Het Nederlandse kampioensteam Scylla 1 zou ongetwijfeld geen mis
stap begaan. Alleen A. Timmermans kon enigszins tegenstand bieden, gezien de 
drie games partij tegen G. Bakker. Laatstgenoemde spelc:r vormde met ,B.v.d. Helm 
en E.Fallaux een te homogeen team. Via winst op VVGA 1, SNL Smash 1 (5-3) en 
AVGA 1 (5-1) bereikte dit team de finale. 

Vermeld zij nog, dat wanneer een team vijf overwinningen behaalde, de 
wedstrijd beëindigd was. 
Never Despair moest het direkt opnemen tegen De Treffers 1. Den Bosch, dat 
vertegenwoordigd werd door Fr.Willems, J.Montree en ~e debuterende H.Wenting, 
boekte een fraaie 5-0 oberwinning. 
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Het lot besliste, dat Belcrum 1 de volgende tegenstander werd. De Bredanaars 
hadden in de eerste ronde nl. gewonnen van het sterke Scylla 2 (5-3) De Bra
bantse derby werd snel in het voordeel van Belcrum beslist. Een bijzondere 
uitslag boekte H. Went ing, die tegeh L. Zandvliet de volgende punten scoorde: 
23/21, 21/19. In de beslissende game verloor hij met 22/20 ! ! 
Alleen Fr. Willems haalde een winstpunt binnen tegen F.Joossen. Eindstand 5-1. 

Door deze resultaten kwam Belcrum bij de laatste acht. Steeds Hoger TSB 
was de volgende hindernis. Cees Mertens nam in twee g~~es da winst tegen Rob 
Joëls. Toch werd het 2-2, maar hierna lieten de ex-ereklasse spelers duidelijk 
zien dat ze de sterkste waren. Vi a 2-4 werd het tenslotte 3-5 en stond Breda 
in de halve finale. 

De organiserende vereniging AMVJ moest nu nog overwonnen worden. 
Het werd een spannend duel: een 0-1 achterstand, 1-1, 1-2, 1-3. En toen??? 
F.Joosen versloeg Ed van de Berg ! 
Hier bleef het bij. Het werd een eervolle 5-3 nederlaag. 
Mer tens en Zandvliet konden alleen van Morsibk winnen. 

De finale tussen Scylla 1 en AMVJ 1 werd gewonnen door het Nederlandse 
Kamp i oenste am met 5-2. 
Direkt na afloop reikte de NTTB-voorzitter De Heer D. van Dijk de prijzen uit. 

A.W. 

-0-0-0-0-0-

Kompetitie-openingstoernooi in VLISSINGEN. 

In de sporthal van de 11 De Ruyterschool 11 te Vlissingen werd op zaterdag 23 sep
tember het PZEM-tafeltennistoernooi gehouden. 
Aan dit B-toernooi namen 123 speelsters en spelers deel. Ook waren er Brabantse 
spelers van de partij. Leden van J, C. V. , Belcrum, P.J. S. , en T. C.S. ontmoet
ten in de Zeeuwse havenstad sportcollega's uit de districten Rotterdam, Den 
Haag en Zee land, 

Opmerkelijk was toch wel dat de beste prestaties werden geleverd door personen 
van buiten Zeeland. 
De veertien Brabantse inschrijvers deden het niet onverdienstelijk. In de aE~ 
1e klasse bereikte B Zandbergen (Belcrum) de derde plaats. Samen met M. v. Dongen 
eveneens van Belcrum, drong hij door tot de finale in de heren-dubbel Overgans
klasse. Met tweemaal 21-11 werden zij verslagen door Van Herel/Olsthoorn van 
TOGB. Laatst~enoemde won trouwens de titel in de hoogste klasse van dit toer
nooi (O verg.) 

Voor een dubbele zege zorgden ook de PJS-spele:rsJ. Verdonk en H.Romme. In de vier
de klasse bereikten ze de finale in het enkel-en dubbelspel. Ook nu was in het 
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enkelspel Romme veruit de sterkste. Door winst in de dubbelfinale gingen ze 
met twee prijzen naar huis. 

Onget wijfeld kunnen de Vlissingse organisatoren veel meer inschrijvingen ver-
werken, gezien de fraaie speelgelegenheid. 

Zover de krantenfoto liet zien, stonden er een zestiental tafels opgesteld met 
een zeer grote vrije tussenruimte tussen en achter de tafels. 
Diverse spelers zullen de weg naar deze tafeltennis-arena nog wel vinden!!! 

-0-0-0-

iJ EKE: R KOl\11 PE Tl Tl [. 

BEPALINGEN: 

1. Het afdelingsbestuur organiseert elk seizoen bij voldoende deelname een 
beker-kompetitie. 

2. Alleen Heren-senioren kunnen hieraan deelnemen. 
3, Elke vereniging in de afdeling Brabant mag met 2 teams deelnemen. 
4. In deze bekerkompetitie zal geen klasse-verschil zijn, zodat dus een vier

de klasser tegenover een hoofdklasser kan komen. 
5. Elk team bestaat uit twee spelers. Deze spelers behoeven niet te worden 

opgegeven, een speler eenmaal uitgekomen in het 1e team, mag niet meer i~ 
het tweede team spelen. 
Ook niet andersom, eenmaal gespeeld in het 2e team, dan mag hij niet meer 
invallen in het 1e team. 
Komt bijv. 11 Belcrum" in een bepaalde ronde uit tegen een vierdeklasser , 
dan mag "Belcrum11 zijn hoofd- of ereklasser opstellen. Het onderschatten 
van tegenstanders is dus uitsluitend voor rekening van het desb~treffende 
verenigingsbestuur. 

6. De wedstrijden worden gespeeld volgens het Davis-cup systeem, Eerst twee 
enkelspelen, daarna dubbelspel en 1dan weer twee enkelspelen. 

7. Alle wedstrijden worden gespeeld in best of three. 
8. Aan elke deelnemende vereniging wordt bericht gezonden tegen wie, en v6ór 

welke datum zij voor de bekerkompet i tie moeten uitkomen. 
9. Elke ronde wordt door het afdelingsbestuur geloot. 

1 C. Alle uitslagen worden in ''MIXED'' gepubliceerd. 
11. Voor elke ronde wordt door de kompetitieleider een tijdvak aangewezen. In 

dit tijdvak moeten de vastgestelde wedstrijden gespeeld worden. 
12. Wedstrijdformulieren moeten met vermelding ''Bekerkompetitie" vóór betref

fende datum worden gezonden aan: 
De Heer Zwanenberg, Vughterstraat 41, Den Bosch !!!! 

13. De "Beker K.L." stelt, door loting of anderszins, vast wie thuis of wie 
uit speelt. In onderling overleg màg hiervan afgeweken worden zonder be
treffende KLL. in kennis te stellen. 
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14. De reiskosten per trein/bus per wedstrijd worden door · de bezoekende vereni
ging betaald. Thuisspelende vereniging betaalt de zaalhuur. 

15. De verenigingen regelen onderling wanneer en hoe laat gespeeld wordt. 
16. Bij niet-opkomen van een team wordt de wedstrijd niet meer opnieuw vastge

steld en is het opgekomen team n innaar. Komen beide teams niet op, of is 
de wedstrijd in het daarvoor bestemde tijdvak niet gespeeld, dan worden 
beide teams uit de bekerkompetitie genomen, 

17. De uitslag van de wedstrijd moet uiterlijk de laatste dag van het vastge
stelde tijdvak in het bezit zijn van de K.L. de Heer Zwanenberg, Vughter
straat 41, Den Bosch. - De thuisspelende -;ereniging zorgt dat de wedstrijd
formulieren aanwezig zijn. Er behoeven slech~s 2 formulieren te worden in
gevuld. IEDER TEAM STUURT 1 FORMULIER OP. Bij in gebreke blijven hiervan 
wordt het team uitgeschakeld. 

18. De finale is vastgesteld op 3 mei 1968. 
19. Het beker-seizoen loopt van 1 oktober tot en met 3 mei. 
20. Door het afdelingsbestuur zal een beker beschikbaar gesteld wo~den, genaamd 

de "Brabant-Beker". De beker -blijft in het bezit van de afdeling. Ieder 
jaar wordt de naam van de winnaar ingegraveerd en krijgt deze een blijvende 
herinnering. 

21, De bekerkompetitie gaat alleen door bij een minimum deelname van 16 teams. 
22. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

-0-0-0-

DEELNEMENDE · VERENIGINGEN BEKERKOMPETITIE 1967 - 1968. 

1. Nijnsel Nijnse 1 1 team 21. B. S. M. Dongen 2 teamo 
2. Atoom Eindhoven 1 team 22. Belcrum Breda 2 teáms 
3. Een · & Twint. Beek en Donk 2 teams 23. Barna Tilburg 2 teans 
4. Zwaantjes St. Michielsg. 1 team 24. Nev.Despair Den Bosch 2 teams 
5. V. R. E. Eindhoven 1 team 2 5. De Flitsers Schijndel 1 team 
6. J.C. H. Den Bosch 2 teams 26. Irene Tilburg 2 teams 
7, G. B. E. Eindhoven 1 team 27. Deso Roosendaal 2 teams 
8. Vice Versa'64 Den Bosch 2 teams 28. Red Star'58 Goirle 2 teams 
9. Gemert Gemert 2 teams 29. o. J. c. Rosmalen 2 teams 

10. P. S. V. Eindhoven 2 teams 30. T. C.S. Steenbergen 2 teams 
11. Pius X Eindhoven 1 team 31. Rotac'63 Rossum 2 teams 
12. J.C. V, Vught 2 teams 32. Babro Esch 1 team 
13. 0.T.T.C. Oss 2 teams 33. Daf Eindhoven 2 teams 
14. Kadans Best 2 teams 34. Victcrianen Goirle 1 team 
15. Jeep Vught 2 teams 35. De Meppers Heeze 2 teams 
16. Helmomd 1 57 Helmond 2 teams 36. Never Down Zaltbommel 1 team 
17. N. I.O. '66 He erewaarden 1 team 37. Luto Til burg 2 teams 
18. St. Cathrien Eindhoven 2 teams 38. Budilia Budel 2 teams 
19. P.J. S. Vught 2 teams 39, T. T. C. V. Veghel 2 teams 
20. Vice Versa 1 51 Oudenbosch 2 teams 

Totaal aantal deelnemende verenigingen 39 ( +4) 
Totaal aantal deelnemende verenigingen met 1 te arr. ! 11 ( -2) 
Totaal aantal deelnemende verenigingen met 2 teams 28 . ( +6) 

Totaal aantal teams 67 ( +10) 
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De 1e ronde moet gespeeld zijn 
, , 

18 november 1967 voor 
De 2e ronde moet gespeeld zijn 

,, 
23 december 1967 voor 

De 3e ronde moet gespeeld zijn 
,, 

27 januari 1968 voor 
De 4e ronde moet gespeeld zijn , " 2 maart 1968 voor 

De 1,k finale moet gespeeld zijn 
, , 

6 april 1968 voor 

De FINALE wordt gespeeld op 3 mei 1968. 

-o-o-

LOTING 1e RONDE BEKERKOMPETITIE TE SPELEN VÓÓR 1'8 NOVEMBER 
================================================================ 

Voorronde: vóór 19 oktober. 

Belcrum 1 
Meppers 1 
T. T. C. V. 1 

EERSTE RONDE: 

Breda 
Heeze 
Veghel 

1. OJC 2 Rosmalen 
2. Belcrum 2 Breda 
3. Rotac 1 63 2 Rossum 
4. Pius X 1 Eindhoven 
5, Babro 1 Esch 
6. Gemert 1 Gemert 
7. BSM 2 Dongen 
8. DAF 1 Eindhoven 
9. Helmond '57 Helmond 

10 . St.Cathrien 1 Eindhoven 
11. Red Star 1 58 2 Goirle 
12. Vice Versa'64 1 Den Bosch -
13. JCH 1 Den Bosch 
14. Jeep 2 Vught 
15. De Flitsers 1 Schijndel 
16. Zwaantjes 1 St.Michielsg. -
17. PJS 2 Vught 
18. TCS 1 Steenbergen 
19. JCV 1 Vught 
20. Deso 1 Roosendaal 
21. Kadans 1 Best 
22. Nev.Despair 2 Den Bosch 
2~. Budilia 1 Budel 
24. Nev.Down 1 Zaltbommel 
25. Barna 2 Tilbmrg 
26. Vice Versa'51 1 Oudenbosch-
27. PSV 1 Eindhoven 
28~ Een en Twint.2 Beek en D. -
29. Irene 2 Tilburg 
30, Luto 1 Tilburg 
31. OTTC 1 Oss 
32. Nev.Desp. 1 Den Bosch 

T.T. C. V. 2 
Budilia 2 
Meppers 2 

Veghel 
Budel 
Heeze 

JCH 2 Den Bosch 
JCV 2 Vught 
PJS 1 Vught 
At oom 1 Eindhoven 
NI0'66 1 Heerewaarden 
PSV 2 Eindhoven 
DAF 2 Eindhoven 
TCS 2 Steenbergen 
Vice Versa 1 51 1 Oudenbosch 
Kadans 2 Best 
Een en Twintig 1 Beek en Donk 
BSM 1 Dongen 
Rotac 1 63 1 Rossum 
OJC 1 Rosmalen 
Vice Versa 1 64 2 Den Bosch 
OTTC 2 Oss 
VRE 1 Eindhoven 
Helmond'57 2 Helmond 
Barna 1 Tilburg 
Red Star 1 58 1 Goirle 
Luto 2 Tilburg 
St.Cathrien 2 Eindhoven 
Victorianen 1 Goirle 
Jeep 1 Vught 
Gemert 2 Gemert 
Irene 1 Tilburg 
Deso 2 Roosend~al 
Nijnsel 1 Nijnsel~ 
GBE 1 Eindhoven 
winnaar Belcrum 1 
winnaar Meppers 2 
winnaar Meppers 1 
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Ter gelegenheid van het 10-jarig b~staan van de Tafeltennisverenig ing ·· 
VICTOR IANEN te Goirle recipieerde het bestuur op zaterdag 9 september j.l. 
Onze hartelijke gelukwensen 

+++ +++++ +++ 

De vereniging J.C. V. te Vught ontving op de Algemene JaR~vergadering op 9 sep
tember j.l. de B~la Simon Cup voor het vele werk i ~ de j un1orensektor verricht. 

+++ +++++ +++ 

De N.T.T.B. nam op dezelfde vergadering op hartelijke wijze afscheid van haar 
voorzitter de Heer C.J. Deelder en benoemde de heer D.J. van Dijk tot zijn 
opval ger. 

+++ +++++ +++ 

Tafeltennissende voetballers kon men in Vught aanmoedigen. 
LUTO speelde vriendschappelijk tegen JEEP, vandaar de 2 - 2 stand ? 
De reis naar Tilburg werd beloond met een 4-2 zege voor de VughtenarenJ 

+++ +++++ +++ 

Nog meer voetbalni euws 
De Tilburgse derby IRENE - LUTO werd eveneens een gelijkspel: 2-2. 
De ziekenwagen kon thuis blij ven ! 

+++ +++++ +++ 

Feest ~ij NEVER DESPAIR in Den Bos~h. 
Op 27 september j.l. was het 20 jaar geleden dat in de Brabantse hoofdstad 
voor het eerst de NTTB-reglementen werden gehanteerd. En müt sukses ! ! 
Het Zilveren Jubileum is in zicht. 

+++ +++++ +++ 

De interlandwedstrijd vo or de Europacup Nederlanè-Engeland wordt op 5 oktober 
te Hilversum gespeeld. In deze groep spelen verder: Hongarije. Oostenrijk, USSR, 
Polen, West-Duitsland, en Tsjechoslowakije. 
We st-Duitsland en Tsjecholslowakije en Polen komen ook naar Nederland toe, alle 
andere zijn uit-wedstrijden. 

+++ +++++ +++ 

Landskampi oen SCYLLA speelt op 13 ~n 14 oktober in Zweden tegen de Zweedse kam
kampioen Solvisbprg BTK. Daarin spelen niet minder dan Kjell Johansson, Karl 
Johan Bernhardt en Bo Persen in mee. 
Om het met Vos te zeggen: 11 Een berenteam". 
Scylla. make the best of it !! ! 

+++ +++++ +++ 

HEBT U "WEETJES" ???? Stuur ze dan direkt naar de redaktie van MIXED, 
VONDELSTRAAT 16, VEGHEL. 

( o.a. feestelijkheden, vriendschappelijke wedstrijden, klubkampioenschappen e.d.) 

- 12 -



MIXED- .lJ.BCNNEMBNTEN. 

011der de vijf verplichte abonnementen voor elke vereniging, moet in 
ieder geval worden opgegeven: de voorzitter, sekretaris, penning
meester, eventue cü we c"s t rijdsel:retaris. 

Indien een 'oestuursl~ i een fu21ktiE; heeft in het A. B, uf in een kom
m:i ssie, dan dient U deze -coc h 0 i j d.e 11e:c ·::i ~gi11c; up GG geven. 

De vrijwillige persoon:i.ijke abonn9menten •ran af gelopen seizoen lopen 
niet automatisch door in ver t 2nd met r e~aktie- en administratiewisse
l ing. 

Van de volgende vereni.gingen is er op da redaktie GEEN ABO NNEMENTSLIJST 
binnengekomen: 

ASOV W aé, l ·,, i ~ k Pendragon Til bu rg 
'+ Centrum Vlij men RTV Raamsdonkveer " 

FT 'I'C Ou d211bosc l1 Ru.yterslag Berlicum 
Gemert Ge rD::; yi -C, S;~, as he r s Els hc ut 
Goirke rr ~ 1 OU :' g ".'HE Eindhoven 
JC H De n Bosc h TVO Den Bosch 
Nedo f,or: Vict oria Breda 
NVR Kaat sheuvel Vic t orianen Goirle 

A.U.B. zo snel moge lijk de z e l ijst i.nsturen !!'.!!! 

·- o-· o -o-

NI E UWS 
-----------

Op ZATERDAG 7 oktober J EUGD-AC ETK i\MPEiif te VUGHT en BREDA. 

Deze Jeugd-achtkampen die georganiseerd worden onder auspicien van de NTTB 
hebben onder meer tot ioel de J ZUGD-K AM PIOEN van Neder l and aan te wijzen. 

Joor de Juniorenk ommissi n « J rd een seleKtia ge~aakt van spelers die geboren 
zijn n~ 30 juni 1950, 

De eerste selekties zijn: 2 ACH'T - KAMPt; N te Vught 
e L 2 AC HT-KAI1 P.2; 1\ te Breda 

(JCV) 
(2elcrum) 

De aanvangstijden voor de 1e ronde zijn: 
te Bre_i.a en te Vught: 14" OC'. .. ~· 

-o-o-
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