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Pers.Prestaties 

Boetenlijst 

l R ENE - O/~,MES 

J. e.v. -JUN 1 OREN 
KilJflPIOENEN VAN NEDERLAND 

Reeds drie jaar achtereen bezit de afdeling 
Brabant het beste damesteam van Nederland" 
Na de successen van "Helmond n en HLuto 11 respo 
in i966 en 1967 presteerden de dames van 
de Tilburgse vereniging 11 Irene 11 het rim kampi-·· 
oene te worden! 
Het damesteam van nrrene" behaalde een vl ,Jtte 
6-1 overwinning op Play Fair uit Leimuiden. 
De wedstrijd , die in Til burg ·gespeeld werd, 
leverde in de eerste partD een verliespunt op 
voor Irene, doordat mej.R.Smits in de derde 
game met 23-21 verloorc Mevr.Mauritsz maakte 
in drie games de stand weer gelDk? waarna de 
speelsters van Play Fair geen tegenpunt meer 
konden scoren. Mevr.vari Unen bleef ongeslagen " 
Het H0ofdbestuur, Afdelingsbestuur en Kjntakt··· 
raad Tilburg feliciteerden de kersverse kam
pioenen met bloemen en cadeaus. 
1 s Avonds was er in het Casino een feestavond, 
waar als eerste vereniging 11 Lutott àcte de 
présence gaf. 

Gelukwen:;-i en aan de Irene-·dames met dit Nati
onaal s·1:kses ! 

Red. 
V'Jor een kÖrt verslag van de ·juniorenwedstrjjd 
JCV~Gispen ziè pagina 3 . 
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staande van links naar rechts: H.Damen, Th.Verwey, J.Montree, L.Zandvliet
A.v.Gestel, Aov.Pruisen. Hurkend: Fro\üllems en C.Mertens.

/

BEKERFtNALE ----------
In de voor tafeltennis bijzonder geschikte zaal van TTV De Dennenberg te
Valkenswaard, waren de vier overgebleven teams samengekomen om resp. in
de winnaars- en verliezersfinale uit te gaan maken wie zich kampioen 168
mocht noemen. Belcrum 1 zou Never Despair 2 ontmoeten; een finale die
voor velen reeds voor de aanvang in het voordeel van de Bz-edanaare be·-
slist was . Leo Zandvliet en Cees JVlertenszouden geen m.i sa tap b sgaan tegen
de geroutineerde Bossche spelers Frans Willems en Joop Montr:··',Het werd
ook 5-0 voor Belcrum! Toch bood Memtree in de eerste partjj t·~,;en l\1ertens
sterk tegenstand en boekte Frans Willems in de set tegen Zandvliet één
game-zege, maar de nieuwe Ereklassers bleven superieur. Ook Mertens moest
één game afstaan aan Willems. Er werd gespeeld in "Bes t of Five 11 0

De verliezersfinale werd betwist tussen Kadans en Barna. Hier bleef het
tot het einde van de str~d bjjzonder spannend. Henk Damen (Kadans) won vrjj
gemakkeljjk van Van Gestel(Barn~), maar hierna moest Verwey(Kadans) een
nederlaag incasseren van PruisQn(Barna), Het dubbelspel was voor de spe-
lers uit Best. Verwey kon OOY Van Gestel niet kloppen, waarna Damen de
finale won door Pruisen geen kans te geven: 3-2. Proficiat kampioenenl
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NATIONALE JUNIORENKAMPIOENSCHAPPEN 

Zaterdag 11 mei werd de beslissingswedstrtjd gespeeld: JCV - Gispen op 
neutr~al terrein in Delft b~ Phoenix. Dit was de tweede ontmoeting, de 
eerste werd door Gispen glansrijk met 7-3 gewonnen! Na deze nederlaag van 
JCV, ~ie hierna Steeds Hoger TSB van Gispen zag winnen, forceerden de 
Vughtse spelers een beslissingswedstrijd door Steeds Hoger met 9-1 te 
verslaan. · 
De ruim 80 toeschouwers zagen Henk v.d. Zee in de eerste set van A.v. 
Zoelen winnen, doordat Henkie z~n tegenstander verre overtrof, niet al
leen technisch, maar ook in str~dlust. Trum won hierna van G.Kranenburg, 
zodat JCV een 2-0 voorsp~onp nam. In de twee volgende wedstrijden wem 
echter J.v.Raay van H.v.d.Wiel en Van Zoelen van H.Trurn; 2 - 2. De spannin, 

. was te sn~den. Toen de v:\jfde wedstrijd gewonnen werd door JCV, doordat 
H.v.d.Zee met tweè keer 21-10 won, nam de spanning af, maar in de volgenae 
set moest Henk v.d. Wiel hard terugvechten om Kranenburg te verslaan. 
De zevende part~ was min of meer een tegenvaller voor de JCV-kolonie 1 

want Trurn werd met 22-20, 19-21, 18-21 teruggewezen. H~ kon alleen met 
de drop-shot nogal wat punten scoren. Hierna viel onverwacht de beslissing 
want v.d. Wiel won met 23-21 en 2t-19 van Van Zoelen; magertjes dus maar 
voldoende om de bloemen en de beker mee naar Vught te nemen! 

ACHTKAMPEN N.Adema JCV. 

Gespeeld te Valkenswaard op zaterdag 18 mei. Red. ontving geen verslag! 
Tweede klas Derde klas Vierde klas 
î. J.Jansen TTCV î. K.L0gtens Dennenb. 1. T.v.Doorn TTCV 
2. J.Harks PSV 2. v.d.Steen Grassch. 2. W. de Laat Babro 
3. A.Pudelko PSV 3. M.v.d.StoLker N.Desp. 3. T.v,Zutphen St.Cathr. 
4. C.Mouwen TTCV 4. C.Wellens V.Versa 1 S4 4. Groenen Lut'.)Grasschop, 

A.v.Gestel Barna 5. Fr.v.d.Akker OTTC 5. G.v.Kuyk Red Star 
6. P.v.Son Dennenb. 6. M.Vaessen Meppers 6. Tb.Giessen Red Star 
7. G.Hendriks TTCV 7. Wakkee Luto 7. M.v.Veldhaven TTVW 
8. M.v.d.Berg OTTC 8. Staals Dennenb. 8. J.Kuitert Dennenb. 

prQJTI,- d egr. v.d.Leemput N.Despair 
Dames li/2 kl. Dames 2/3 kl. Heren 1/2kl. Heren 1/2kl Heren 2/3 kl. 
Victoria 1 51 2p Grasschopp.2p TCS 1 2-4 JCV 3 2-3 V.Versa'51 2-4 
Irene 2 Op V.Versa 1 5î Op Irene5 2-2 Kadans 2-2 Deso 2 2-2 

Heren 2/3kl. 
Dennenr. 2-4 
DAF Î• 2-2 
Kadans2 2-0 

Heren 3/4kl. 
Tios 2 1-2 
R. Star5 1-1 
Dito 2-î, 

Heren 2/3kl, 
N.Desp.5 2-4 
Taxandriaî-0 
Vict. 1 51 1-0 

PSV 3 2-0 Cathr. 2-î Irene 6 2-0 

Heren 3/ 4kl. 
PSV 4 3-6 
Cathr.3 3-4 
Budil.3 3-2 
"21 JI 4 3-0 

Heren 3/4kl. 
Rotac 3-5 
Cowa 3-5 
N.Desp.6 3-1 
Dito 2 3-1 

Heren 3/ 4kl. 
OTTC 3 3-5 
TTCV 3 3-4 
Babro 1 3-3 
Heusden1 3-0 

In juninummer 8-karnp jun. Fikkers Dito 4p 
volledig verslag[ 1 .v. Esch Cathr. 7p v.d. Brand Flits.4p 

2.Hollander JCH 6p 6.Assurn BSM 2p 
3.Lips PJS 4p. 7.Horst TOS îp 8.Zundert 

- 3 -
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~~ATIOl\1ALE 
SCHOL IE.RE \\J W EOS TRI J DEN 

De Nationale Scholierenkampioenschappen werden dit jaar op woensdag 
17 april verspeeld in de f raaie sporthal "Het Koetshuis" te Velp,Gelder
land. 
De organisatoren hadden evenals vorig jaar de meerkampenvorm gekozen, 
zodat de meeste wedstr:ijden volgens een b~ de speel~~?el aanwezig pro
graïnina gespeeld ke; i:.den wordun. Voor de deelnemers ( sters) was dit bjjzon
der geschikt; daa:r ze nu voldoende speelgelegenheid haddens 
Na het openingswoord door de heer J.Willems uit Weert, snelden de jeug-, 
dige tafeltenniss}.)elertjes enthousiast naar de fraaie wedstr:ijdtafels 
om hun "kunnen" t e tonens . 
Het met zorg uitgestippelde t:ijdschema kon niet lang gebrµikt worden! 
Op de wedstr:ijddag meldden zich een veertigtal personen uit de Randstad 
Holland, waarvan de namen v·egens ·· een misverstand niet. op de wandsc.hema 1 s 
voorkwarrn:'.1. Hulde aan de wedstr:ijdleiding, die ook deze spelers een aan-
gename t afeltenni::dag bezorgde door hun alsnog als deelnemer te accep
teren, s aar van een vast schema kon nu geen sprake meer zjjn. Dank zjj de 
mede·NcrJ:ing van do begeleiders verliep verder alles volgens verwachting . 

Het werd. een sf ec1"volle aangelegenheid onder meer door het fanatiek aan-· 
moedigen van spelers .en speelsters en het applaudisseren werd ook niet 
vergeten. Kennel ijk met aspiraties naar Velp gekoT)len, · toonden enige sup-· 
porters hun meegobrachte spandoeken! 

De krachtsverschiilen waren .aanzienJJjk miridel'.' dan voo:c"heen. Het is nQg 
niet ··1ang geleden .dat heel bekende Ere- en Hoofdklassers in de niJTTB
groepen" overheersten, maar nu was er sprake van een meer "open'; toer-
nooi. . 
Dat enige landel:Uke spelers ten slotte in de pr.ijzen vielen, verwekte 
geen verwondering. . 
Uit geheel Brabant waren er deelnemers aanwezi~ en zij deden het weer 
prima. De hieronder3taa:nde uitslagen, waarbjj Brabant vertegenwoordigd 
was, getuigen dit. 
Meisjes t/1:1 14 jaar -n.iet·-N'.i::TB; i. G.Pijnenburg (Oss) 2.JoTeeuw(Leiden) 
Meisjes 15 jo Em. ouder niet-NTTBg ·J .M •. Koks(R'dan) 2.M.v.d"Berg(Veghe1) 
Meisjes i5 j . en ouder NT·rB-lid~ t. K.Vaessen (Maasbree)2.M.Smits(Tilbu.rg) 

. , Jongens t/m ·j 4 j_aar HTTB-lid,z 1 • H. v. do Zee (Vught) 2. R. Mejjer(.AmsterdaT.!l) 
Verder waren er 3G c 1 4e plaatsen voor Mej.W.Vissers(Veghel),G.v.d.Laar 
(Aalst)~ S.v. Stee:nir: (KerkwSjlc), J. Haarbosch( Gilze); . 
H.T.So Den Bosch en Maria Goretti L.O. Veghel. 
De Ulo uit Roose:nd2-E»l won pnule van Kweekschool Rotterdam, waarin de 
latere ITTTB-wi:ri...naar D. Bussingh opgesteld stond. 
Bjj de jongensteams voor het V()ortgezet Onderwjjs ging de eerste pr:ljs 
naa r Titus Br~ndsma Ulo uit Leide~ met de gebroeders Van Schie. 
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Door het systeem Ç.at d.e ._ Cq.mmissie Jeugdzaken van de NTTB ook nu weer 
hanteerde, was het voof de scholieren mogél:ijk in "t .é ' schr:ljven ongeacht 
hun geleverde prestaties. 
Een gevolg hiervan:. de deelname was weer groter .dan d.e voorgaande jaren. 
Voor de taf el tennissport is dit ongetwijfeld~ ·een 'gOede propaganda , maar 
anderzijds wordt .het voor de organisatoren . .;_; ' vooral în de "komende jaren 
een opniogel:ijke °-pgave om zo 1n eveneR~n~. in goede b'?,nem te leiden. 
M.i. zal er gestreefd moeten wo.rdeh hàar selectiewedstrijden ,...b ~ v. in de 
vorm van provinciale kampioenschappen. Om daarna persoonlijk uitgenodigd 
te worden door de Commissie ·Jeugdzaken van de NTTB is een hele eer! · 
Wanneer in geheel Nederland dergelijk:e "provinciale" evenementen· op tijd 

. worden georganiseerd,,... zal de tä:(elt_ennissport nog meer in het punt van de 
belangstelling komen 'staan. . . 
Daarom zäl er aan de diverse afdelingen vroegt}jdig een '.beriqhtgeying ge 
stuurd moeten worden, 'hoe en wa:nneer de nationale schol,iere'nkampioen
schappen gehouden worden. . 
Scholierenwedstr:ljden maken nu itomers in praktisch iedere streek f.1.irore! 

-" . ,. ' ' 

A. Willems. 

REGIO Lil'iiBURG/KEMPEN (BELGIE) - TILBURG JUNIOREN 

Op 2e PaaS(:lag we:rq. in Balen-Wezel (Beigië) de funiorenontmoeting tussen 
teams van verenigingen van de Kontaktraad Tilburg en Provinciaal Comité 
Limburg/Kempen éehoud.en in de prachtige s porthal van "La Vieille . Mori:.. 
tagne". 
Werd op 5 april de sen:iórenwedstr:ijd in ons voordeel beslist, b.ij de jeugd 
moesten wjJ de eer aan onze gastheren laten, al werd zeer ·verdienstel:ljk 
tegenstandgeboden. : De nederlaa g was niet zo zwaa r als: ïn 1967, zodat 
toch van : vooruitgang' kan worden ges'proken. 
Na afloop ·wet à aan spelers en begeleiders een uitstekend verzorgde kof
fietafel aangeboden welke alle eer werd a angedaan. Dat deze ontmoeting 
bij onze spelers zeér· goed is . aangeslagen, bLjkt wel uit get gezegde van 
een van hen: ":J:k :·h'eb dan ~-iel geen partjj gewonnen, maar toch hèb ik van
daag- m:ijn internationaal debuut gemaakt·. n 

Jongens A: Belgi~ ~ - ~ilb.µ.rg Ei -~ 2 F.Smolders(R.Star) 1x en dubbels.pel 
Jongens B: · rr · · · . . 11 .'..1 .~ ,3 v.d~Assum(BSM) en v.d. W:eegen(Luto) 1x 

Jongens C: 

Meisjes: 

" " 
Il " 

alsmede het dubbelspel ." .. 
l - 9 Sta bel (R. Star) , Busk~ns ( Ire,ne) 3x-

Van Gestel(Irene) 2JG -tevens; dubbelspel 
2 Ne j . v. Lo on (Red Star) 2x · .. . '. , . . . 8 

Totaaluitslag 24 - 16 · 
P.v.Iersel. 
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HET EN DE 
GE71N SPORr 

. . Het is niet zo, dat alle ouders even entoesiast ztjn over de 
sportbeoefening van hun zrion of dochter. Heel veel ouders zien die be
oefening als een noodzakelijk kwaad, .als iets wat zij hun kinderen niet 
willen onthouden, maar dat toch wel een gevaar i n zich draagt van ~f
leiding (")f zelfs verwaarlozing van het schoolhuiswerk. De goede kanten 
van de sport hebben zjj nog nooi't bekeken, daar .:..s hen ook nooit op ge
wezen. 
Wat ZD van de sport ervaren zjjn vaak alleen maar de onprettige kanten. 
Het regelmatig afwezig z:ijn van zoon of dochter omdat hjj of z~ naar de 
training moet. En dat is, zeker b~ de ~udere jeugd, praktisch altUd 
's avonds! Het vaak uithuizig z:ijn op zondagen vanwege de wedstr~den~ 
Zelden kan het gezin - gehe:ü kompleet - 1 s zondags eens ergens naar toe. 
Geen gezamenljjke wandeling of autoritje, geen gezamenljjk bezoek aan fa
milieleden en de1·geljjke. En dan die tas met wasgoed! Niet dat het wassen 
van die paar stuks mneder zn zwaar op de maag ligt, dat Liet! Maar die 
slordigheid op z~n spullen! Die tas wordt altDd maar hier of daar neer
gekwakt, onuitgepakt. Moeder zoekt het wel op! Jawel, maar zelfs de ge
duldigste en meest begripvolle moeders kunnen dat wel eens beu worden. 

Neen, het zjjn meestal niet de prettigste kanten van de s port, 
èie het gezin ervaart. En dan hebben wij het niet eens gehad over het 
humeur van zoon- of d0chterlief, wanneer tjjdens een wedstrjjd de ver
wachte prestatie is uitgebleven! Wanneer na het dagenlang toeleven naar 
een wedstrijd, waarop het dan toch zeker lukkE"n zal die of die te ver-· 
slaan ~f dit of dat te bereiken, de teleurstelling van weer een misluk
king te hoge eisen stelt aan de zelfbeheersing! 
Als dat de enige kanten zjjn die men thuis van de sportbeoefening beleeft? 
is het dan zo vreemd dat het gezin niet zo daverend meeleeft? 
Waar~m niet regelmatig vader en m0eder deelg enoot gemaakt van de vreugde 
die de sport geeft? Van de suksesjes en suksessen, van de vorgeringen. 
Waarom deden we dat alleen maar in het begin, toen wjj pas lid van de 
vereniging waren? Omdat vader en moeder nogal lauw op onze entoesiaste 
verhalen reageerden? Maar dat was toch vanzelfsprekend, die lauwheid! 
Hoe entoesiaster wjj toen waren, des te meer vreesden onze ouders, dat 
de sport een te grote plaats in ons leven zou innemen. En elk ouderpaar 
ziet z~n kinderen in de toekomst graag iets worden! En bjjna alle ouders 
weten, dat de sportbeoefening slechts voor enkelen maar brood op de 
plank brengt. Dat zjj derhalve - zeker in het begin - niet zo warm konden 
lcpen voor de sport is begrjjpeljjk. Hoe veel begrip z~ overigens nok voor 
hun kinderen kunnen opbrengen. 
Maar, moet dat begrip uitsluitend en alleen van één kant komen? Kunnen 
wjj ~ok niet eens wat begrip opbrengen voor· onze ouders? Ons plaatsen in 
hun zorgen en bezorgdheid? 

- 6 -



Wanneer w~ entoesiast onze sport beoefenen en ons andere werk, ons werk 
voor onze plaats in de maatschappij duideljjk met evenveel jjver beharti
gen, zal elke ouder zich alleen maar verheugen over ons plezier in de 
sport en gaarne met ons mee willen leven! In het begin lukt nun dat niet. 
Dan overheerst nog de bezorgdheid. Maa;r later? Nu? Wo rdt het dan geen 
hoog tajd, dat wij hen deelgenoot gaan maken van onze . ervaringen, onze 
vreugden, onze suksessen? Aan de ene kant deelgenoot maken van ons ple -· 
zier, aan de andere kant de nadelige kanten van de sportbeoefening zo
veel mogelijk beperken: · zelf het koffertje uitpakken, zelf het mate::-i.aal 
opruimen. 
Tafeltennissers mogen dan individualisten zijn, daarom behoeven wij ons 
nog niet als egoïsten te gedragen! 

Uit: N.K.S.-werkmap nov. '67. -

8 EK ER Fl N,l\LE JUNlOREN 
Op zondag 12 ;mei j . l. i;:erden te Tilburg in de zaal van de 

vereniging LUTO de kwart-finale, de halve finale en de finale van de 
bekerkompetitie voor junioren gespeeld. 
Voor de kwart-finale hadden zich geplaatst: JCV 2 en 1~ OJC, Never Des
pair, Red Star, Irene, Deso en TCS . 
Na de lo-ting konden de volgende uitslagen genoteerd worden: JCV 1 - :Desc' 
5-0, Irene - OJG 5~0, Never Despair - TCS 0-5, Red Star - JCV 2 1-4 ~ 
Merkwaardig is, dat de uitslagen doen vermoeden, dat . de winnende teams 
geen enkele moeite met hun tegenstanders hebben gehad. Het tegendeel is 
echter waar. Zo werd bijvoorbeeld in de wedstrjjd Red Star - JCV 2 om let
terl:ijk elk puntje gevochten. H. v.d. Wïel en c. Fransen ( JCV) hadden de 
grootste moeite met Stabel en Röther, getuige o.mc de gamestanden van 
23-25, 22-20, 19-21, 21-23 en 26~24. 
V0or de halve finale plaatsten zich JCV 1, Irene, TCS en JCV- 2. 
Na de loting moesten Buskens en Van Gestel (Irene) de strijd aanbinden 
met JCV 1 , dat daags tevoren in :Delft het Nederlands Kampioenschap voor 
juniorenteams behaalde. De Irene-spelers gingen eervol met 1-4 ten onder 
tegen de kersverse landskampioenen uit Vught. CÇoch zorgden de Irene-spe-· 
lèrs voor een kleine verrassing door het geroutineerde dubbel v.d.Zee/ 
Trum in twee games te kloppeno 
Verrassend was ook de nederlaag die JCV 2 met v.d. Wiel en Fransen moest 
incasseren van TCS; Bakx en Van Sprundel wonnen met 2-3. 
In de finale evenwel ging TCS kansloos ten onder tegen JCV 1 , waardoor 
de beker nog een jaar in het bezit JXan de Vughtenaren bleef • 

. , . ; 

,A.Poulisseri. 
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TOURNOOIEN 
PAASTOURNOOI TE HEESE 

Het op zaterdag. 20 ·en zondag 2î april j .1. door de TTV "De Meppers"- te 
Heeze genrganiseerde Paastóurnooi werd dit jaar gekenmerkt door een grote 
deelname eneen temperatuur, die voor het beoefenen van de tafeltennis
spnrt verre van . ideaal was. Niettemin hebben 260 deelnemers hun krachten 
op sportieve w~ze gemeten. Opmerkel~k was het dat slechts weinigen ver-
stek lieten gaan, ondanks het prachtige zomerse weer. . 
Een nadêel evenwel was, dat gedurende deze twee dagen de vele wedstr\jden 
~p slechts zes tafels konden worden afgewerkt. Mede hierdoor was de wed
strijdleiding gen-·wdzaakt de dubbelspelen bij de senioren te laten verval
len. De enige kritiek, die dan ook t jjdens dit toernooi te beluisteren 
viel, was gelegen in het feit dat de "gap" tussen de verschillende wed
str~den voor een aantal spelers te groot was. Een bezwaar waaraan gezien 
de grote deelname en de speelcapaci tei t niet aan te ·.ontkomen was. 
Niettegenstaande dit wil ik toch voorzitter Éerkers c.s. complimenteren 
met de organisatie. Het toern0oi werd doo r Berkers en zjjn mannen op t:iver·
tuigende ~ij ze geleid; Praktisch de gehele organi~atie liep soepel en ge
ruisloos~ 

Zaterdags kwamen de junioren in het str:ljdperk. Zoals verwacht ging hier 
á.e eindstr.ijd tussen è.e St. Cathrienspelers Van Esch en J?ols. Het was ten 
slotte Pols, die zjjn klubgenoot Van Esch ve.rrassend naar een nederlaag 
speelde. Het dubbelspel b~ de junioren leverde een zege op vo~r de kom
binatie Van Es0h/Pols , die in de finale Crem~rs(St.Joris)/den Otter(C~thr ,) 
versloegen. 
De dag daarop waren de senioren aan de beurt om uit te maken wie zich in 
de A-, B- en 'C-klasse de sterkste mocht noemen. 
In de 0-klasse (4e kl.) was het Van Zutphen (St . Cathrien) die Van DCJ .)) rn 
(TTCV) aan z~n zegekar bona. Van Drorn had geen antw~nrd op de lastige 
effectvolle service van Van Zutphen, hoewel h~ qua spel zeker -niet de 
mindere was. De titel in de B-klasse (2/3kl.) ging naar M.Vaessen van 
de organiserende vereniging. Vaessen als "coming man" van De T"leppers 
versloeg v.d. Steen (Budilia) in een finale van goed gehalte. Zowel Vaesen 
als v.d. Steen speelden een finale die het aank~ken ten volle waard was. 
Dit l aatste kan niet gezegd worden van de finale in de A-klasse Cl e kl") 
tussen A.Willems (TTCV) en Hub van H~ut (Renata/. Beide spelers wilden 
bljjkbaar een soort circusnummer opv0eren, dat hun niet te best afging. 
Nee, een finale om snel te vergeten. Winnaar werd A.Willems, die daar
door ztjn titel prolongeerde. 
Rest nog te vermelden dat de verenigingsprjs werd gewonnen door de ver
eniging St.Cathrien met 24 punten. 
Einduitslagen: 
Seni~ren klasse A; 1. A~Willems(TTCV) 2.H.v.Hrut(Renata) 21-19, 2i-î9 

3. W.v. Vroenhoven (PSV) 4.J.v.Hout(Renata) 
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Senioren klasse B: 1. M.Vaessen(Meppe,rs) 2.H.v"d.Steen~BÛ.dilÎa)2î-18,21-16 
3. P. v. Son (Dern; enb. ) - 4. G. Beursk-ens (St. Ca thrien) 

Senioren klasse C~ 1. T.v.~utferi(St.Cathr . )2,A.v.Doorn(TTCV)21-14,"!7-21 
3. R.Trum(PJS) ' 4.A~Stas(Meppers) - ·. , 21-15 -

Junioren enkel: 1.H.Pols(St.Cathr.) 2.G.v
0

.Esch(St.Cathr. )21-18,î8~21,2i-12 
3.H.ter Schiphcirst(Helmond) 4.Mej.C.Kuij~(PJS) 

Junioren dühbel~·J .H.P.ols/G.v.Esch(St.Cathr.) 2oG.Cremers(Joris)/R.den 
. Otte~(St . c~thr~) 21-11, 21-14 _ 

3: R. Huriting/ J. v. Riet (.St. Cathr. )4 .Meerakker/Schmel tzer( Cath 

A.Poulissen B.G. 

BRAB.AJ..~DERS ZEER SUCCESVOI, OP BOEMERANGTOERNOOI 

. Het E:iemerangtoernooi te Nijmegen heeft ongetwijfeld een bijzondere aan-
trekkingskracht, getuige de vele inschrtjvingen ( i 065) die de wedstrijd-
leiding steeds ontvangt •. OOk nu vochten 431 deelnemers om de fraaie 
prijzen. 
In de nieuwe sporthal "Gr0otstal 11 viel de grote deelname uit Duitsland 
en Brabant ·vooral 0p. Niet minder dan veertien verenigingen uit onze 
afdeling hadden ingeschreven. Ztj verkochten hun huid duur! 
Zowel in de hoogste dames- en herenklasse was Brabant in de finale ver
tègenwoordigd. Voor de grootste verrassing zorgde Maria Ni.elen(Helmond) 
door l'J.lieke ten Broek met 16-2î , 21-·1 7 en -21-·23 te verslaan" -
Bij de heren moest de Belcrumspeler Leo Zandvliet zijn meerdere -erkennen 
in Bernd Schlebbè (DJK Warendorf), die met 21-19 1 21-18 en 21-i7 dit . 
toernooi op zljn naam échreef i Leo kori in deze finale de zeer vaste ver
dediging van Schlebbe - ook te machtig voor Jov.Hummel - niet doorbreken" 
Vantevoren had Zandvliet o.a, Van Unen (Irene) , Martin(Blau Weiss) en 
Overweg(Swift) aan z~n zegekar gebonden" Laatstgenoemde wipte verrassend 
Jan Suiskens uit het schema. 
Nog beter deed Zandvliet het in de Hoofdklassefinale. In A,v.Liempt(Wils~ 
kracht) had hjj geen 1astige tegenstander. Het werd een vlotte· twee games 
overwinningo J.v.Unen (Irene) bereikte de derde ronde om daar te ver
liezen van C.Oltshoorn(TOGB). 
Ook in de lagere klassen sprak onze afdeling een woordje mee, getuige de 
finales die voor het merendeel tussen Duitse en Brabantse spelers gingen. 

Alle klassen waren volledig bezet , Dat het tjjdschema precies . ge-~ 
handhaafd kon blijven lag aan de perfecte organisatie . Door het gebruik 
van de walkie-talkie verliep alles vlot . De uitslagen: 
Ereklasse: 1.B.Schlebbe(DJK) 2.1.Zàndvliet(Belcrum) 21-19,2i-18, 21-17 
Hoofdkl. ~ 1 • L. Zandvliet (Belcrum) 2. A.v. Liempt (Wilskr. ) 21-1 5? 21-1 6 
Overg. kl. : 1 • A.v. Liempt (Wilskr. ) . 2 ó :b . Jurkat ( Schmetz Do ) 21-î 5 9 1 6-21 , 21-18 
Eerste kl.:1.L.Rieger(B0cholt D) 2 :~G;Verlaat(Gispen) 21-·i7, 21-19 ·· 
Tweede kl. :1.L.Schneider(Bl.Weiss)Z~N~v.d o Velden(RKC) 21-10, 23-21 
Derde kl.: 1.W.v.Amstel(Weeze D) 2.G.v.Kuyk(R.Star) 21714, 25-23 
Vierde kl. :1.G.v.Kuyk (Red Star) 2.H.Freede(Weeze D) i7-21 9 21-13,~1-9 
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Junioren A~ 1 .G.Kranenburg(Gispen) 2.A.v.Zoelen(Gispen)2î-16,10-21 ,21-19 
Junioren B~ 1.Gov.Esch(St.Cathrien) 2.Zipper(DJK D) 2_1-17, 20-22, 21-19 

, Dames Hnofng 1. M.Nielen (Helmond) 2. M. ten Broek(HOC)3.P.de Krijger(R.Star) 
Dames Et-rste kl. :·1 aR.Smits(Irene) 2.G.de Vocht(Helm. )3.P.de Krjjger(R.Star) 
Heren dubbel Erekl. :i .K.Dickner/R.Martin(Blau Weiss) 22-20,17-21 ,21-19 

2.J.Suiskens/J.v.Unen(Maasbree/Irene) 
Heren dubbel nverg. ~ ·1 • A. de Vocht/ A. Scheep ers (Helmond) 21-1 6, 21-1 O 

2.L.de Krjjger/A.Giessen(Red Star) · 
Heren dubbel 2e kl. g1 oJeSars/N.v.d.Velden(RKC) 2·!-18, 19-21, 21-16 

2.W.Smalbroek/Schröermeyer(Blau Gold D) 
Dames dubbel Hoofdkl. g 1 oM.ten Broek/A.v.Gardingeh(HOC/Quick)26-24, 21-9 

2.M.Nielen/G.de Vocht-Nielen(Helmond) 
Gemengd dubbel Erekl. ~ J~Beum/Moten Broek (Quick/HOC) 
Gemengj dubbel ie kl.~ A.Giessen/P.de Kr~ger (Red Star 1 58) 

Verenigingsprjjsg î. Quick 132 Hilversum 33 p. 2.Red Star 1 58 Goirle 29 p. 
Brabantse deelnemersg Red Star, OTTC, Irene, Kadans, St.Cathrien,Jeep, 

Belcrum, Helmond, mee, Barna, V.Versa 164,Astrid,N.Desp. 

AcWillems. 

TOURNOOI TTV NIJNSEL 

Zo nu en dan hoort men wel eens beweren, dat de z.g. C-tournooien zich 
niet meer in die belangstelling mcgen verheugen, die men er veelal van 
verwacht. Het tournooi te Heeze en het op 4/5 mei d0or de TTV Nijnsel 
georganiseerde tourn0oi hebben evenwe: aangetoond, dat er met name in · 
Z. 0. Brabant -.;olop belangstelling is v:~or dit soort evenementen. 
Zo ook mocht het tournooi te N'.0nsel zich in een ruime belangstelling ver-· 
heugen" In totaal konden de organisatoren een kleine 200 inschrijvingen 
noteren. 
Met name de junioren waren 0p zaterdag 4 mei in grote getale naar Njjnsel 
gekomen om er de strijd achter de groene tafel aan te binden. Een gelukkige 
omstandigheid vond ik, dat er ook een j:niioren derde klasse was. Juist 
in deze klasse werd er vinnig gevochten. De eindstrrjd ging hier tussen 
Cremers en Wouters(St.Cathrien). Het was tenslotte Cremers, die in drie 
games de titel voor zich opeiste. 
Bjj de junioren ·1e/2e klasse trok G.v.Esch(St.Cathrien) aan het langste 
eind. H~ versloeg in de finale de OJC-speler C.Bollen met duidelijk verschil. 
Ook op zondag 5 mei heerste er b~ de senioren volop str~d. 
De titel b~ de dames ging naar de Astrid-speèlster M.v.Houts, die de 
verrassend goed spelende Mej" Tielemans (St.Cathrien) versloeg:21-11 ,24-22. 
De finale in de 4e klasse werd een re~rise van de finale te Heeze. Nu 
echter moest van Zutphen (St. Ca thrien) z:ljn meerdere erker"nen in Ton van 
Dr~orn (TTCV) ~ maar Van Zutphen won daarna de titel in de derde klasse 
door in de eindstrJjd van Van Herpen ( OJC) te winnen. 
Ook het nveghelse enfant terrible 11 Jansen liet zljn aanwezigheid duidelijk 
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blijkeno Ile op alles of niets spelende H. Ileelen (Ile Flitsers) moest in de 
TTCV-er met 21-1 2 en 21-11 zijn meerdere erkennen~ · 
:Oe finale in de ie klasse was een aahge1egenheid tussen twee Beek en 
Ilonkenaren te weten B.v.doBerg en M.Vogels. Ile in blakende vorm ver ke
rende Van de Berg had eerder in de halve finale de PSV-er Van Vroenhoven 
aan z ~:.;;n zegekar gebonden 1 terw:!jl Vogels op verrassende wjjze de niet fitte 
A.Willems (TTCV) uitschakelde. Het was tenslotte Van de Berg, die na 
een partjj tafel tennis van goed gehalte Vogels terugwees met 21 -·i 9 en 
nogmaals 21-19. 
Ile door TTV Njjnsel beschikbaar gestelde verenigingsprDs werd dankzjj de 
prestaties van de junioren van St. Cathrien door laatstgenoemde vereniging 
gewonnen met 21 punten. TTCV eindigde op de tweede plaats. 
Uitslagen; . 
Ilames kÏ:-7 1.M.v.Houts(.Astrid) 2.C.Tielemans(St.Cathrien) 21~-11 . , 24-22 . 
Sen.1 e kl. : 1 • B.v.d. Berg (Een&Tw. ) 2. Mo Vogels (Een&Tw.) 21-1 9, 21-19. 
Sen.2e kL :LJoJansen (TTCV) 2~H.Deelen (Flitsers) 21-12, 21-11. 
Sen.3e klo :1.T.v.Zutphe:>:1(St .,Cathr.) 2.L.v.Herpen (OJC)21.--11 1.17-2i 9 21-14 . 
Sen.4e kL :1.T ov-Duorn (TTCV) 2. T.v . Zutphen(St oCathr.) 22-20 1 21-18. 
Jun.1/2kL :~ . Gov.Esch(St.Cathr.) 2 . C. Bo1len (OJC) 21-11, 21-17. 
Jun. ]d kl. n .cremers (St.Cathr.) 2.vhnters(St .Cathr.) 20-22,22-20 1 21-14. 
Sen.dubbel 1/2 kL g 1.v.d.Berg/v.d.EJjnde( 11 2·1 11 ) 2 .Willerns/Damen(TTCV/Kad. ) 
Sen. dubbel 3/ 4 kL : ·J • Van Doorn/Ile Ruijter(.TTCV) 2 •. Kivi ts/Deelen(Fli tsers) 
JD.n. dub1)el 1 /2 kL ~ ·1 • Bl'llen/Martens ( OJC) 2. Pols/Van Esch( St . Cê;,thrien) 
JD.n . dubbel 3e kl. g ·1 ,, Ilen Otter/ Jansen (St. Cathr. ) 2. Winters/ de Jc,ng( Cathr. ) 

A. Poulissen E.G. 

BOUMAN - JUNIORENTOERNOOI 1968. 

Op woensdag 10 en donderdag 11 april zijn in het Tafeltenniscentrum te 
Rotterdam zeven juniorenklubs bjj elkaar gekomen om in 525 wedstr~den 
te polsen wie op het moment "'s Neerlands" beste juniorenvereniging is. 
De grootste kanshebbers waren STH/T.S.B. ~ .JCV en op de derde ·plaats 
Belcrum-·Breda. . 
Elke vereniging bracht 5 teams van 2 man binnen de l:!jnen, die dan het 
z.g. "Ilavis-Cup" systeem speelden. 
Natuurl2jk z:tjn er veel spannende wedstrjjden geweest, want er werd voor 
de punten gevochten; elke gewonnen wedstrjjd was een punt voor je klub 
en wie in zijn afdeling de nlinste punten verloren had i had nog kans op 
een individuele pr~s! Enig8 standen: . 
Belcrum A JCV .A 3 - 2 JCV A - STH/TSB A 4 1 STH/TSB A -Belcr.A 4~1 
Belcrum B - JCV B · 2 -· 3 · JCV B' ..., STH/TSB B 2 - 3 STH/TSB B -Belcr. B 3--2 
Belcrum C - JCV C i ~- 4 . JCV 0 _...;. · STH/TSB C 3 2 STH/TSB C ..J.Belcr.C 3-2 
Belcrum D - JCV D 1 - 4 JCV D ~ STH/TSB D 3 - 2 STH/TSB D -Belcr.D 2·-3 
Belcrum E - JCV E 2 - 3 JCV E - STH/TSB E 4 - 1 STH/TSB E -Bel er. E 2--3 
Totaal :Belcrum 9 JCV 16 STH/TSB 14 

11 ,- /!, \T, 16 STH/TSB ' 9- Belcrum 11 
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In "the hig matches" behaalde: JCV 32 punten 
STH/TSB 23 punten . 
Bel.cru.m . · 20 punten 

Het overige deel van de uitsla~en.zal ik U besparen daar het bijna allé 
uitslagen van 4-1. of 5-0 .voo.r eén van deze drie klubs waren. 

In het begin van dlht "mammoettournooi u . stond tet veler verbazing Xerxes 
nog aan top, gevolgd door Steeds Hoger en Belcruin. JCV was nog nergens 
te bekennen, maar •..• dat moest nog komen! Na de eerste dag stond STH/TSB 
aan kop' . ma.ar de tweede dag werd voor de koploper min of meer een nacht
merr:i.,e. JCV kreeg nog enkele zwakkere broeders en kon 14 van de 15 punten 
op het scorebord deponeren. . 
Steeds Hoger en Belcrum streden nog tegen elkaar en het is opvalierid dat 
Be1c,rum, dat vorig jaar zesde werd 1 tegen het veel sterker geachte -STH/TSB 
nog .î 1 van de 25 wedstrijden te pakken kreeg. De ::.nzet, inzicht en conditie 
waren voor deze overwinningen wel typerend! · · 
Uitslagen: 1. JCV 114 p. 5. Wilskracht 60 p. 

2. StH/TSB 104 p. 6. K & K 41 p. 
3. Belcru.m 92 p. 7. Salamanders 25 p. 
4. ~erxes 89 p. 

Bjj de individuele pr~zen was het JCV dat de boventoon voerde; alle prijzen 
gingen naar deze vereniging •.. Klasse A-B-C-D-E- werd re.Jp. gewonnen door 
Henk v.d. Zee, H.v.d.Wiel 1 Jos v.d. Zee, P.Vrljhoef, H.Wagenaàrs. 

In de invallersronde - die niet meetelde voor de totaalstand - wist 
Belcru.m de eerste plaats te bezetten. Steeds Hoger/TSB won niet één prtjs! 
Ze zullen zelfs op moeten passen wil het Bredase Belcrum hen het volgen1 
jaar niet voorbjjstreven. 
Al met al kunnen we terugzien op twee sportieve en spannende tafeltennis
dagen, mede dank zjj de wedstr.ijdleiding ! 

:N. · Adema JCV 

BREDASE . KAfVlPIOENSCHAP:i?EN 

Ineke van Leest en Leo Zandvliet kampioen van Breda! 

Op zondag 21 april 1968 was een groot aantal tafeltennisenthousiasten 
b~een in de zalen aan de Viandenlaan te Breda om op de Open Bredase Kam
pioenschappen, dit jaar georganiseerd door TTV "Victoria", uit te maken 
wie zich v0or 1968 kampioen(e) van Breda .mocht noemen. 
De senioren speelden op 8 tafels, die waren opgesteld in de grote zaal 
van het parochiehuis, de junioren tot aan de finaies in de zaal van het 
gemeentel5,jk gymnastieklokaal aan de overzjjqe van het parochiehuis op 4 
tafels. · Dank zjj een telefonische verbinding van de beide zalen en een 
aparte wedstrJ~dleiding gaf het spelen in twee • zalen geen enkele aanleiding 
tot vertraging. · · · . · 
Het spel op deze kampioenschappen was zeer bevredigend, zowel b3j de se
nioren als blj de junioren, terwjjl er vaak van zeer voortreffelljk spel en 
spannende wedstr~den te genieten viel. Vooral spannend was de finale in 
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de hoogste herenklasse tusnen de zojuist weer tot Ereklassers gepromo
veerde Belcrumspelers Leo Zandvliet en Cees Mertans; die in de ·vijfde 
game beslis}; werd in het voordeel van eerstgenoemde. . 
Ook bij de dames zag men voortreffelijk spel en de finale tussen de Belcrum
speelster A. Wagemakers en de . jeugdige TCS-ster I. van Leest werd me't ·span··· 
ning tegemoetgezien. De eerste game was dui del1jk voor I.v. Leest, de twee
de bjjna even duidel :jk voor me j "Wagemakers . I:n de beslissende game bl.eek 
toch .de training 7 die mej. Van Leest kr:ljgt van onze bondscoach dhr.Tiger
man, vruchten af te werpen. Deze werd door haar gewonnen met 21-13. 
Hieronder treft U de finale-uitslagen in de verschillende klassen aan: 
Dames 1e kl.: I . v.Leest (TCS) wint van A,Wagemakers (Belcrum) 
Dames 2e kl.~ I.v.Leest(TCS) wint van R.v.Nj natten (Belcrum) 
Heren Ere/Hfd/O-t·. : L. Zandviiet (Belcrum) wint van C .J.Vlertens (Belcrum) 
Heren 1 e kl.: P.v.Hooydonk (TCS) wint -van Th.IY1oerings (Victoria) 
Heren 2/3 kl.: B.Jongenelen (Deso) wint van J.Maas (Desn) 
Heren 4e kl.: T.v.Tiggelen (TCS) wint van J .Schetters (TCS) 
Meisjesjunioren~ M.v . Loon (Belcrum) wint van C.Laene (Belcrum) 
Jongensjunioren: P . .r\.nuppen (Belcrum) wint van K.Bakx (TCS) 
Heren niet-NTTB: Luv .Laarhoven wint van F.Krol 
J ongens niet-NTTB: W. v. Delft ·wint van J. Klaassen 
Dames dubbel: Van Leest/Van Agtmaal(TCS) winnen van Piederiet/Wagerriakers 
H.D.Ere/Hfd/Ovo ~ Mertens/Zandvliet(Belcrum) w.v.Stuifmeel/ Joossen(Belcr.) 
H.D. 1/2 kl. ~ Maas/Jongenelen(Deso) w.v. Snelders/de Hond(Belcrum) 
H.D. 3/4 kl .: v.Tiggelen/v.Geel (TCS) w.v. Schetters/v.d.Horst (TCS) 
Meisjes dubbel:v.Loon/Laene(Belcrum) w.v.Blom/Mar~niss en(Belcrum) 
Jongens dubbel gKnuppe/Graumans (Belcrum) w. v . Bakx/Sprundel ( ·:rcs) 
Jongens dubbel-niet-NTTB~ Knîtel/v.Delft w.v. Soeters/Fikkers 
Gemengd dubbel: Wagemakers/Mêrtens (Belcrum) w.v. Burgers/Zandvl:Let(Belcr . 

Met een woord van dank aan de organiserende vereniging Victoria en .de 
wedstrDdleiding, reikte ,ondergetekende ·de pr~zen uit ~ waaronder een. 
prachtige zilveren beker van .de Gemeente Breda, waarvan nu dhr. Zandvliet 
de 'trotse bezitter is. 

J.Goossens B.G. · 

GE LE TAFELTENNISBALLEN 

In de Technische Hogeschool te Brunswjjk heeft men een onderzoek ingesteld 
of men de kleuren van de tafel.tennistafels en van de ballen, resp. groen 
wit, niet beter zou kunnen wij zigen. Dit onderzoek heeft ui tgewezeri · á.at 
men veel beter de tafels zwart kan verven en de ballen een g~le kleur 
kan geven. 
Op de Europese Kampioenschappen te Lyon sch~nen er proeven mee genomen 
te zijn! 
De reden, waarom zwart en geel betere kleuren voor de spelers en speel
sters zouden zijn dan groen en wit, is niet vermeld. 
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PERSOONLIJKE PRESTATIES SENIOREN VIERDE KLASSE ! 

Heren 4e klasse A 
W.v.d.Hammen TCS 3 26-25 96% 
T.v.Tiggelen TCS 3 29-27 93% 
F.Willemse Dito 2 29-26 90% 
A.v.Géel TCS 4 24-19 79% 
D •. Kunst Dito 2 29~21 75% 
H. 01 thof . '~ . , TCS · 4 2f.~"13 65% 
J.Verstraaten · · Dèso 3 26-16 63% 
C.v.ct.Horst TCS 3 29-17 60% 

Heren 4e klasse C 

H.Groenen 
M.v.Velthov0n 
A.v. Overdljk 
P.v.Broekhoven · 
M. Jansen 
H.v.Hout 
R. Timmermans 
J.v.d eBesselaar 
C. v.Oort ·· 

Heren 4e klasse 
A.v.Doorn 
T.v.d.He'~den · 
L.Roo:ijmans 
J. v.d. He;ijd.en 
S"v.Schayk 

.P.de Bruyn 
H.Vissers 
J.Koolen 
J.v.d.Haterd 

Grassch.2 41-40 98% 
TTVW 1 42-38 90% 
R. Star 5. 42-34 · 81% · 
Grassch.2 41-33 81% 
Tios 3 35-26 75% 
R.Star 5 30-22·. 73% 
R.Star 5 36-26 72% 
Grassch.2 33-22 67% 
Luto .. 7 41-24 60% 

E ·,, 

TTCV 3 42~39 . 93% 
. Lions . 1 33-30 . 91% 

TTCV .3. 39':"'35 . 90% 
Lions 1 39-35 90% 
SAZ .1 36-27 .75% 

·OTTC ~ 42~31 74% 
SAZ 1 · 39....;28 72% 
Flitsers2 42-29 69% 
Lions 1 39-24 62% 

Heren 4e klasse G 

J.v.Dljck Pius x 1 33-33 .100% 
J.v.Hemert Pius x 1 4C-39 93% 
A.Bertens Tios 2 21-19 90% 
L •. Kivi t Tios 2 39-32 82% 
H.Beks Jeep 6 42-34 81% 
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·Heren 4e klasse B 

G.v.Kuyk R. Star 6 42-42 1 or.% 
Th.Giessen R. Star 6 42-42 100% 
A.v.Rooy R. Star 6 42-36 86% 
M.Verheulen Riel · 1 
M. Willems Barna 3 
J.v.Esch Cowa 1 
C.v.d.Wiel Cowa 1 
P.v.Oudheusden Cowa 1 

Heren 4e klasse D 
A.Vink Nio'66 1 
Th.v.d.Linden Nio 1 66 1 
A.Steenhoven Heusden1 
G.Laponder · Nio'66 1 
A.Bressers Heusden1 
A.v. Hooft . Heusden2 
R.v.d.Sluys Rotac 2 
P.v.d.nriendt Heusden1 
J.Beenen Rotac 3 
J.v.Loon Rotac 2 
Heren 4e klasse F 
F.Veenstra 
W~de Laat 
H,J;iinssen 
K.Veenstra 
J.Coerien 
G.de Ruyter 
H.v.d.He!jden 
J.Kelleter 
P.v.d.Braght 
A.Heezemans 

H.Cljjssen 

Jeep 5 
Babro 1 
Kadans3 
Jeep 5 
Kadans3 
TTCV 4 
Jeep 5 
Kadans3 
Babro i 
Babro 1 

Tios 2 

24-18 
39-27 
40-27 
40-26 
40-26 

41-39 
41-39 
42-37 
38-3·1 
36-25 
42-31 
27-20 · 
42-28 . 
33-·22 ' 
.27-i 8 . 

75% 
69% 
68% 
65% 
65% 

95% 
95% 
88% 
82% 
69% 
74% 
74% 
67% 
67% 
67% 

39-39 ·100% 
42-37 88% 
39-34 87% 
30-26 87% 
36-29 81% 
42-31 ·74'/:; 
39-26 . 67% 
3:3-21 64% 
39-24 62% 
42-25 6n% 

21-16 . 76% 
J.Ketelaars R. Star 7 39....;29 '74% 
H.Dings Pius X 1 39-28 72% 
F.Hendriks R. Star 7 42-29 69% 
N.Staps Tios 2 33-21 64% 



Heren 4e klasse H . 
P.Adriaans 
A.Peeters 
H.v.d.Velden 
W. Valkenburg 
L.v.Mejjl 
A.Vaessen 
G.v.Geel 
H.Swinkels 

Heren 4e klasse 

L.Peeters 

Stiphout 1·. 42-38 90% 
Meppers 3 41-36 88% 
Stiphout 1 42-34 81% 
Meppers 3 41-33 81% 
Budilia 3 33-24 73% 

. Meppers 3 38-25 67% · 
Dennenb.4 33-21 64% 
Helmond 3 42-25 60% 

L 

Gemert 3 ' 35-33 94% 
J.v.d.Molengraaf GBE 1 42-38 90% 

, A. Vogels Gemert 3 42-37.88%' 
P.Verhappen. - ' Gemert 3 36-3'c 83% 

Heren 4e klasse K 
T;v.Zutphen St.Cathr.3 
W. Verhagen N:ljnsel 1 
J.Scheenen Meppers 4 
P.Verhagen N~nsel 3 
P.v~d.Bogaard Mepper~ 4 
A.v.d,llijt N~nsel 1 

·A.Smulders Leende 2 
J.v.Amelsfoort Cathr.3 

·H.v.d.Broek fü;jnsel 2 . 
A.Melis "21 Il 4 
P'.v.Neerven Il 21 Il 4 
R.Dljkers N:ijnsel 2 

42-39 93% 
42-36 86% 
39-32 82% 
38-29 77% 
42-31 74% 
30-21 70% 
41-28 69% 
42-26 62% 

39-31 79% 
36-27 75% 
36~27 75% 
36-26 72% 

H.Vissers, Oss. 

Red.: Alle and.~re ., prestaties van de overige klassen zijn verschenen in 
het vorig~· "kompeti tienummer" ! · 

· Op veelvuldig verzoek volgen -hieronder de persoonlijke prestaties 
van de junioren, die tot nu toe onvolledig gepubliceerd zijn! 

Meisjesjunio~en Jongens 1e klasse tweede gedeelte 
G.v.d.Steen TCS 86% J.Stabel R.Star 96% H.den Otter JCV 71/'/o 
F.v.Erven R.Star 81% J . Verbraak Deso 85% C.Verbogt Deso 70% 
M. Welten TCS 81% R.Steinmetz Belcr. 85% R.Crul Belcrum 59% 
M.Wagemakers V.V. ,,.1 8C% P.Vrijhoef jcv · 85% M.v.d.Weegen Luto 59% 
C.v.Loon R. Star 79% A.v.d.He~den OTTC 81% 
A.Brouwers R.Star 73% D~v.d.Heuvel ~.Desp.81% 
M. Moors TCS 63% D. Steinmetz Belcr.. 75% · 

58~ ~ A.v.Arnelsfoort R.Star ~ A.v.d.Ven Deso 74~ · 

JQngens 2A ·Jongens 2B Jongens 20 
R.Geers TCS 100% T.Knuppe Belcrum 97% v.Oirschot R.Star 91% 
J.Fikkers Dito 95% T.Blaakman Belcr. 95% ó.v.d.Assum BSM '84% 
R.v.d.Hoef TCS 89% H.Blaakman Belcr. 88% H.de Bakker Irene 81% 
A.de Vos TCS 87% J.Joosen Belcrum 87% H.Swinkels R.Star 77% 
Rissewjjk Virage 77% Verschuren V. Versa 74% A. Vromans Irene . 75% 
S.Wens Belcrum 75% R.Libeau Deso 72% A~Hendriks R.Star 74% 
Hcutbekkers Virage 71% P.v.d.Horst TCS 71% F.Smolders R.Star 70% 
C.Beuker Virage 71% C.Koopmans Deso 71% A.Damen R. Star 69% 

J0ngens r2D J. v. Baest R .. Star 83% 
A.Buskens Irene 100% L.Koster Luto 69% 
H.voGestel Irene 95% M.Smeulders Irene 67% 
H.lVieurs Irene 95% Fr.Blankers Barna 61% 
F.v.Zundert Barna 88% 
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Jongens 2E 
Van Nistelrooy OJU 
W.Hollander JCH 
D.Wasman OTTC 
Th.Bollen OJC 
P.Kool JCH 
Van Leinter OJC 
A.Govers OTTC 
Wagemakers JCV 

Jongens 2H 
v.doBrand Flitsers 
Hilgerdenar Astrid 

91% 
83% 
83% 
78% 
72% 
69% 
67% 
67% 

97% 
83% 

Rosendaal Flitsers 75% 
Grimbel-Dubois Astr73% 
H.Jansen TTCV 69% 
v.Oorschot Flits. 69% 
A.Beekmans Gemert 61% 

Jongens 2F 
Martens OJC 100% 
C~Kuys PJS · . 93% 
C.Lips PJS 92% 
Bollen OJC 85% 
Spitters PJS 83% 
Schoon V. Versa 80% 
Linsen N.Desp. 70% 
·n~ Laat J~ep .. 61% 

Jongens 3A 
J.Wirken Belcr.100% 
C.Laene Belcr. 93% 
FoGraumans " 93% 
M"v.Loon " 81% 
H. Klaverd1jk '! 76% 
v.Nljnatten Il 76% 
R. Blom " 71% 
C.Buys Il 67% 

Jongens 3D 

Jcmgens 2G 
G.v.E~ch St.Cathrien 
H.~ols St.Cathrien 
v.d.Kruys Meppers 
J.v.Riet St.Cathrien 
G.Smits Dennenberg 
P.v.d.Kruys Meppers 
F.Smits Dennenberg 
T.Saanen Budilia 

Jongens 3B 
Hoogstraten SAZ 
Nouws Babro 
Meyer OTTC 
Wjjnen OTTC 
v.d.Hejjden SAZ 
Verhoeven Babro 
Roelofs SAZ+v.Lee§AZ 
Konings Babro 

10J% 
100% 

81% 
77% 
75% 
74% 
69% 
64% 

97% 
92% 

.86% 
83% 
81% 
78% 
78% 
75% 

Jongens 3C 
v.d.Loo Babro 
Spierings N.Down 
Van Son Babro 
Brunschot Babro 
Verhoeven Babro 
Saarloos N.Down 
de Wild Babro 
v.d.Lee Babro 

94% 
83% 
83% 
81% 
81% 
78% 
73% 
69% 

R.den Otter Cathr.100% 
K.de Jong St.Cathr.90% 
J.Jansen St.Cathr. 81% 

Jongens 3E 
Schiphorst Helmond 97% 
v.Venrooy Flitsers 93% 
B.v.R~dt Flitsers 86% 

K.Zwaard Pius X 77% 
T.Compen Dennenb. 77% 
H.Hendriks Pius X 73% 
J.Boogers Dennenb. 67% 

.T.v.Gerven Dennenb.60% 

BOETENLIJST 

R. v. Krejj 11 21 " 83% 
J. v.d. Ven 11 2111 78% 
HoKole Dennenberg 63% 
W.Maasakkers Denn. 61% 
H.Verspaget Helm. 61% 

Babro 1068 H4F 9-3 f i 5, - niet opgekomen 
Jeep 1070 H4F 16-3 - 15,- niet opgekomen · 
Babr0 1068 H4F 9-3 15,- niet opgekomen(red.?) 
Victorianen 1126 H4G 10-3 5,- onger.speler 
JOH 618 H3C 9-3 5,- enger.speler 
Zwaantjes 325 H2B 23-3 15,- niet opgekomen 
Zwaantjes 1070 H4F 23-3 15,- niet opgekomen 
Victoria 1 51 1311 pr.2/3 4-5 2,- geen formulier 
Heusden 1328 pr.3/4 4-5 2,- geen formulier 
Tios 167 1332 pr.3/4 5-5 2,- geen formulier 

I.v.~. opening Dongense Sportweek: 14 juni Belcrum - Bleu Fleur(brussel) 
Aanvang half acht in zaal Aurora, Kerkstraat 43, Dongen! 
Red.: Er is geen verslag ontvangen van de·rntern.Zuid-Nederl.Kamp. ! 
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