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inhoud mogen slechts 
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met duidelijke bron-

. vermelding. 

Gea.chte lezer 

Voor de tweede keer in haar 15-jarig 
leven heeft "Mixed" een verandering 
ondergaan . Zoals U ziet is ons kon
taktor gaan er "deftiger" op. geworden . 

Met een leuk jasje alléén zijn we er 
echter niet! De hoop is U in het ko
mende seizoen te kunnen voorzien van 
een even aantrekkelijke inhoud. 
Daarom durf ik een beroep op U te 
doen om ook aan deze vijftiende jaar
gang mee te werken. 
Naast het opsturen van verslagen en 
eventueel algemene artikelen is het 
nu ook mogelijk om foto's in Mixed te 
plaatsen. Stuurt U dan het negatief 
ook mee? 

In dit eerste nummer treft U naast 
enige algemene artikelen ook aktueel 
tournooinieuws aan. 
Ons kontaktorgaan kàn aktueel nieuw~ 
bevatten indien all~ organisatoren 
van bepaalde evenementen naast hun 
krantenverslagen ook aan Mixed denken: 

Ik hoop dat U en Uw vereniging een 
succesvol tafeltennisseizoen tegemoet 
gaat. 

A.Willems. 
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Sestuursverklo.ring 1968•1969 

Het afdelingsbestuur vindt het alleszins gerechtvaardigd deze 
bestuursverk laring te openen op 11 spel technisch gebied 11 door te 
wijzen op de grote suksessen welke leden of teams uit Brabatit 
het afgelopen seizoen op landelijk gebied behaalden . 
Wij denken hierbij aan de J . C . V .-er Henk van der z'ee, welke op 
jeugdgebied een lange reeks van suksessen afgelopen seizoen ach
ter de rug heeft. 
Bovendien is wederom de afdeling Brabant komend seizoen verte
genwoordigd in de Ereklasse door middel van het eerste Herenteam 
van Belcrum . 
Voor de derde achtereenvolgende maal werd een team uit Brabant 
bij de Dameskompetitie Kampioen van Nederland en als dit alles 
nog niet genoeg was, ook in de juniorenkompetitie behaalde J . C . V. 
de lande lijke titel. 
In de diverse onderdelen van ons jaarverslag is op al deze feiten 
uitvoerig ingegaan, zodat wij hier menen te kunnen volstaan met 
een welgemeend proficiat aan de behalers van deze suksessen, aan 
de verenigingen waarin zrj vertoeven, en eigenlijk aan onze afde 
ling zelf als sportorganisatie . 

Natuurlijk zijn er weer plannen om het komend seizoen het sportwezen 
in onze afdeling op een hoger niveau te brengen . En als er nu cri
tici zrjn, in de goede betekenis van het woord , die zeggen dat aLle 
voorgaande plannen en aankondigingen uit vorige bestuursverklarin
gen nog niet allen gerealiseerd zijn , dan hebben zij daarin laat ons 
zeggen voor veertig procent gelrjk . Ons eerste plan is dan ook het 
komend se izo en he t restant dat nog open staat van vorige bestuurs
verklaringen te realiseren. Uitdrukkelijk zij overigens gesteld dat 
vele concepten klaar liggen van die plannen en veel voorbereidend 
werk reeds verricht is, doch een overvloed aan bestuurso~ganisato
rische feiten en lasten verhinderden tot nu toe de real i satie er 
van . Dit brengt ons tevens op onze volgende aankondiging, dat wrj 
de werkzaamheden in het afdelingsbestuur het komend seizoen zullen 
wijzigen, waardoor juist aan beleidszaken iets mee~ aandacht ge-
schonken kan worden. · 
Zonder nu vooruit te lopen op de bestuursverdeling voor het komend 
seizoen kunnen wrj wel reeds mededelen, dat het in onze bedoeling 
lag het ge hele organisatorische wedstrijdwezen , zoaJ.s organisatie 
achtkampen en dergelijke, in handen te leggen van de Keuze-Techni
sche Kommissie . Onze ervaring heeft namelijk geleerd dat b.v. de 
kowpetitiekommissie zeer. nuttig en goed werk heeft gedaan, hetgeen 
vroeger voor een groot gedeelte binnen het A . B . geschiedde, of laat 
ons het eerl ijk uitdrukken, had behoren· te geschieden . 
Deze reorganisatie zullen we uitvoerig in Mixed publiceren. 

Voor wat betreft het kompetitiewezen kunnen wij u berichten, dat 
ook ons bestuur bij tijd en wijle gesprekken bereiken, die zeggen 
dat er voor het spelen op .door - de-weekse ~avonden meer ruimte zou 
moeten zijn . 
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Wij brengen u duidelijk tot ui td;:·ukking dn t wij niet :,; tokdoof _voor 
zulke berichten zijn, doch ook ht·t komend seizoen heeft de kompe
ti tie leiding en uw bestuur de tijd nog niet, rijp geacht om op door
de-weekse-avonden te spelen. Wellicht kan de nieuw geformeerde 
B-seniorenkompetitie als een zekere springplan~ gelden om mensen 
in uw vereniging vast te houden voor het kompetitiewezen ook al 
moeten .ze dan rond de dertig jaar zijn, want juist tegen deze leef
tijd gaat men liever wellicht over op een iets lagere versnelling, 
zonder dat men nu direkt 11 veteraan 11 genoemd wil worden. 
Enerzijds moet u deze B-seniorenkompetitie dus zien als een voort
z e tting van de vroegere Veteranenkompeti tie, anderzijds ziet uw 
afdelingsbestuur hierin toch wel nieuwe mogelijkheden. 
Voor wat betreft de Bekerkompetitie delen wij u mede, dat uw af
delingsbestuur van mening is, weer over te moeten gaan tot het 
vaststellen van de regel dat de reiskosten voor de helft vergoed 
worden door de thuisspel e nde vereniging. Dit om een onevenredige 
belasting te voorkomen waarvan wij enkele voorbeelden in het ver
leden gehad hebben. 
Het afge lopen sei~oen hebt u kennis gemaakt met een uitslagen 
kompetitie-bulletin. Straks zullen wrj u vragen wie e r zich ev e n
t ueel op een dergelijk kompetitie-bulletin wil abonneren. U ben t 
d a n verzekerd van het on tv an gen weke 1 i.jks va11. de uit slagen. 
(R e d.: Met algemen e stemmen werd dit voorstel aangenomen!) 

I n overl e g me t de juniorenkommissie en keuzekommissie zal uw 
afde lingsbe stuur tracht e n het komend seizoen te streven naar 
t wee gro e pen D-training, zoals die in de nieuwe opz e t van . het 
H . B. we nselijk was. Brj het H.B. hebben wij een uitvo e rige b e gro
ting en subsidie-aanvraag ingediend, doch een uitsluitsel hierop 
hebben wrj nog ni~t gekregen. Het is hierbij ock pertinent de be
do e ling brj de trainingen de trainingsma~hine in te schakelen en 
e e n band te leggen tussen het trainingsapparaàt in de afdeling 
(niet b e doeld het trainingsapparaat als trainingsmachine, doch 
h e t g~he le trainingswezen in onze afdeling) en de traininge~ 
door tafeltennisinstructeurs in de verenigingen. 

Tot slot delen wij u mede dat wrj het komend seizoen door per
soonlijk bezoek een gedeelte der verenigingen beter op de hoogte 
zullen brengen van organisatie en opzet van het gebeuren in onze 
afd e ling Brabant, van mogelijkheden voor de verenigingen tot het 
voeren van alierlei akties ter versteviging van de verenigings
k a s, van ledenwerving etc.; anderzijds leert het afdelingsbestuur 
de aangesloten verenigingen beter kennen, omdat het grote gevaar 
is, niet alleen in onze sportmaatschappij, dat er een te grote 
afstand bestaat tussen overkoepelende besturen en de basis van 
het hele gebeuren in casu de verenigingen. 

· Wij wensen U een in alle opzichten suksesvol seizoen 1968/1969. 

Het Afdelingsbestuur. 
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Officiële mededelingen 
Samenstelling afdelingsbestuur seizoen 1968/1969. 

A.v. Ot terdijk, Nic. Stonestraa t 3 Voorzit ter 
Eindhoven 040-63488 VoorZ.propagandakommissie 

J.Goossens, Ligusterstraat 17 Secretaris 
Bergen op Zoom 01640-5338 Penningmeester 

P.van Straalen, Dr.Schr~derlaan 40 
Oisterwijk 04242-2728 

C.Hobbelen, 

A.v.Veghel, 

Schout Backstraat 34 
Tilburg 04250-73423 

Katwijks traa t 4 3 
Oss 

H.Zwanenberg, Vughterstra~t 41 

A.Poulissen, 

Den Bosch 04100-34406 

Ritsaertstraat 40 
Eindhoven 040-24439 

Afdelingskpmpetitieleider 

Algemene zaken 
Kommissaris toernooien 
Voorz.Materiaalkeuringskom. 

Kompetitieleider 
Administratie kompetitie 

Kompetitieleider (beker-, 
B-seniorenkompetjtie en 
vnorzitter K.T.K.) 

Voorz./sekr.juniorenkom. 

De afdelingsbestuursleden zijn op öovenvermelde telefoonnummers 
BUITEN KANTOOR-UREN te bereiken. U gelieve dus niet tijdens kan
tooruren de leden van het afdelingsbestuur op te bellen. 
Overdag werken zij voor "het dagelijks brood 11

, in hun vrije tijd zijn 
zij beschikbaar voor tafeltennis! 

Nieuwe verenigingen: 

TTV "DIOR" te Rijen 
TTV "De Groene Ster" Zevenbergen 
TTV "Hapert" te Hapert 
TTV "H.T.T.V." te Hoeven 
TTV "N.V.0. 11 te 's-Hertogenbosch 

Naamwijzigingen: 

TTV "Batswingers 1 67 11 te Vlijmen 
TTV "Effect 1 68 11 te Kerkdriel 
TTV "Hita 1 67 11 te Hilvarenbeek 
TTV "T.H.E. 11 te Eindhoven 

TTV "Flitsers 1 65 11 wijzigden hun naam in TTV "Alico" 
TTV "Nijnsel" wijzigden hun n,aam in TTV "Attaque" 

Fusies: 

TTV "Virage" en TTV "Dito" fuseerden. Nieuwe naam "Het Markiezaat" 
TTV "Stiphout" en 'PTV 11M.T.T.C. 11 fuseerden. Nie uwe naam: 11 StiphoutH 

Kompetitienieuws: 

Krijgt u rechtstreeks van dhr. P. van Straalen. 
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Overschrijvingen verleend per 15-9-1968. 

J.E.M.v.Baars van P.S.V. naar Diemen 
Mej.M.Houts van Astrid naar St.Cathrien 
L.v.Hooft van Vice Versa naar O.J.C. 

R.de Ruiter .van VRE naar PSV 
P.Terbeek van Vice Versa 
naar O.J.C. 

Per 2e helft kompetitie: N.C. Visser van P.S.V. naar Pius X 

Toernooi - data afd.Brabant: 

5 januari 1969 

8 februari 

15 maart 

29 maart 

Toernooi-agenda 

13 oktober 

20 oktober 

24 november 

15 december 

Brabantse Kampioenschappen te Eindhuven 

Selectie 8-kampen 

8-kampen 

Plaatselijk~/regionale kampioenschappen 

Toernooi Vice Versa•64 Den Bosch 
open voor afd. Utrecht, Gelderland, 
Limburg en Brabant. Inl.: dhr.J.Spijkers 
Aartshertogenlaan 207, Den Bosch. 

J.C.V. Jeugdtoernooi Vught 
Inl.: dhr.W.Krijnen, Theresialaan 9, Vught. 

selectie-achtkampen NTTB-Cup/Limburg-Coupe 
in de Sporthal te Heemskerk. 

NTTB-Cup/Limburg-Coupe .te Deventer 

Vrrje weekends voor inhaalwedstrijden: 

30 november - 21 en 28 december - 4 januari - 8 en 15 februari 
15 en 29 maart. 

Op zondag 20 oktober organiseert tafeltennisvereniging J.c~V. te 
Vught, voor de eerste maal in deze vorm, een groot internationaal 
JeugdtoernoQi. Dit toernooi is geplaatst op de dag na de Jeugd
interland Nederland-Engeland, die eveneens in Vught gehouden wordt. 
Hierdoor kunnen de organisatoren rekenen op de deelname van de 
volledige Engelse jeugdteams. Daarnaast is de opkomst van enige 
prominente Belgische jeugdspelers toegezegd. 
De Nationale Sportkommissie beveelt dit jeugdtoernooi aan, speciaal 
voor deelnemers aan de diverse trainingsgroepen. 
Tevens is dit toernooi dit jaar voor het eerst opengesteld voor 
meisjes, hetgeen mede veroorzaakt werd door de komst van het Engelse 
nationale meisjesteam. 
De wedstrijden zijn opengesteld voor alle jeugdspelers geboren na 
30 juni 1951, ter~ijl het inschrijfgeld slechts f 1,- bedraagt. 

Ook het Vice-Versa•64 toernooi op 13 oktober a.s. te 's-Hertogen
bosch wil ik speciaal in uw aandacht aanbevelen, daar dit is uit
gegroeid t6t een van de belangrijkste Brabantse toernooien. 
Er zal weer gestreden worden om de fraaie HERTOGSTADBEKER. 
Deze wisselprijs is momenteel in bezit van t.t.v. Belcrum te Breda. 
Bondsgedelegeerde is de heer K. Stappers uit Elst. 
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Wa.a.r gaa.n we va.nuit? 
Heel wat tafeltennisverenig~ngen in ons land zijn nooit verder 
gekomen dan het zijn van "tafel tennisvereniging". De meeste besturen 
willen ook helemaal niet anders. Zij redeneren:. "De leden komen bij 
ons om tafeltennis te beoefenen.'' Zij ~even hun hiervoor de gelegen
heid en we zullen er aan medewerken,.dàt zè dit zo goed mogelijk 
doen. En daarmee houdt de taak op! 
Dat is een standpunt . Of dit het juiste standpunt is, is vers twee; 
Mogelijk voor volwassenen, maar hebben wij ook gelijk ten opzichte 
van de jeugd? 4 

Trouwens, is het niet zo, dat deze besturen in feite reeds meer 
doen dan alleen maar leren en laten tafeltennis beoefenen? Zij 
wrjzen de jongens en meisjes toch ook op een onjuiste behandeling 
van het materiaal, op het nuttig en juist gebruik van de kleed
kamers, op het goed gebruiken van de zaal, op niet verzorgde 
sportkleding enz. 
Zonder het zich misschien konkreet bewust te zijn, begeleiden ze 
op deze manier de jongens en meisjes bij de beoefening van hun 
sport. Maar wel legt men bewust de nadruk op het prestatie-eleme~t. 
Als ze kçmen om tafeltennis te beoefenen, zullen ze dit ook doen. 
En dus zo hoog mogelijke prestaties. Dat zijn ze aan de naam van hun 
vereniging verplicht. D~n alleen hebben wij als vereniging wat aan 
zo'n lid. Wat het j·eugdlid echter in de veretiigi~g zoekt, interes~ 

, seert hen niet. 
Gelukkig zijn er ook tal van verenigingen - en er komen er nog 
st~eds meer brj - die redene~en: Bij onze klub ~eldt zich de jeugd. 
Deze jeugd wordt aangetrokken door d~ tafeltennissport. Zij vragen 
om lid te worden van onze vereniging, om opgenomen te wor4en in 
onze tafeltennisgemeenschap. 
Wij n?men ze op, maar dat geeft ons de ve~plichting te zorgen dat 
onze klub, onze tafeltennisgemeenschap, ook een echte klub, een 
echte gemeerischap is, geschikt voor de jeugd en beantwoordend 
aan hun verwachtingen. 
Zodra een jeugdlid zich op de eerste avond gemeld heeft, is het 
dan ook hun eerste taak aandacht aan hem of haar te besteden. 
Het jeugdlid loopt niet verlaten in de zaal/klublokaal rond, 
doch wordt zodanig opgenomen in deze klub, dat het jeugdlid x 
zich vanaf de eerste dag thuisvoelt. in de klub. Ook in een tafel
tennisvereniging moet een zo groot mogelijke saamhorigheid, kame
raadschap groeien. Het lijkt misschien eenvoudig, in werkelijkheid 
is het een zware opgave. Hoé gauw war.den hierbij fouten gemaakt, 
die later moeilijk te herstellen zijn. . 
Willen jeugdleden in een vereniging wat voor elkaar over hebben, 
elkaar steunen, dan heeftmen daar eèn goede jeugdleider voor nodig. 
D~ze te zoeken is een tw~ede, moeilijke opgave. Men mag geen ge~ 
noegen nemen met de eerste de beste. Een jeugdleider kan enorm 
veel goed doen, maar ook grote verwoestingen aanrichten. Zorg 
daarom dat uw jeugdleiders zo goed mogelijk on.derlegd, hun taak 
vervullen. Denk echter niet dat we er dan zijn. No·g lang niet, nu· 
kunnen we pas starten! Het is niet zo, dat gezegd kan worden: 
hier is een groep jeugdleden, daar heb je de leider, nu ga je 
gang maar. De verantwoording voor de gang· van zaken · blijft berusten 
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bij het bestuur! Coaching van leiders, meeleven met de aktiviteiten 
van de jeQgdleden, belangstelling hebben voor elk jeugdlid afzon
derlijk: voor zijn karakter, zijn gezondheid, zijn studie of maat
schappelijke situati~~nz. blijft een voortdurende taak van het ge
hele bestu~r. Dit alles _ moet de grondslag zijn waarop wij het aan
leren van çle techniek van tafeltennis gefundeerd hebben, onge
dwongen, niet geforceerd, in echt "amateuristische" geest. 
Op deze manier trachten wij de jeugd ten dienste te staani met 
heel ons verenigi_:n~~;a;JM?_araat. De tijd om tegen de jeugd te zeggen: 
"Je kunt '•tid wordert ' v~n onze vereniging, kom en pas je aan", is 
voorbij. 
Deze tijd eist een liefdevol, zorgend buigen ove~de jeugd, 
behoedend stimulerend, vol belangstelling voor ~~n persoon, hen 
met al onze gaven zo ~bed mogelijk begeleidehd. 

Het zijn twee volkomen kontrasterehde standpunten. De één gaat 
uit van de vereniging, de ander van de jonge mens, die zo graag 
mee wil genieten van de tafeltennissport. 
Welk uitgangspunt heeft uw bestuur? 

BABRO TOURNOOI TE ESCH. 

Werkmap N.K.S.-Tafeltennis 
juli/augustus 1968. 

Voor de eerste keer in haar bestaan heeft de tafeltennisvereniging 
nBabro" uit Esch (N . Br.) het aangedurfd een tournooi te organiseren~ 
Het aantal inschrijvingen dat bij tournooileider Heesemans binnen
kwam was boven verwachting bijzonder groot. 
Het was een geluk voor de organisatoren dat er ook voor de aller
hoogste klasse - de Ere/Hoofdklasse - voldoende belangstelling 
bestond, waardoor dit toernooi voor veel toeschouwers de moeite 
waar~ was om te bekijken. 

Dit tweedaags tournooi - zaterdags speelden de junioren - mag als 
geslaagd genoemd worden. Babro zorgde voor een prima onthaal en 
samen met bondsg~delegeerde dhr.A.Poulissen maakte zij het voor 
de ruim 160. deelnemers tot een gezellig evehement. 

In de Ere/Hoofd/Overg.klasse (16 deelnemers) kwamen de volgende 
spelers gemakkelijk in de halve finale: G.Klaassen en P.Kappen, 
beiden . J.~.V., e~ F~.v.Vessem en A.Timmermans, beiden JEEP. 
Het wer~ dus een• plaatselijke derby, die helemaal in het voordeel 
van het;:. Vughtse "JEEP" eindigde. 
Gerry ~aas sen e:rC Piet Kappen moesten het onderspit delven tegen 
respectievelijk Fr.v.Vessem en A.Timmermans. Dit was toch wel 
verwonçle.rlijk, daar Gerry daags tevoren in het AMV J-tournooi zo 
goed gespeeld had doo~ van Carel Deken te w~nnen en F.Schoofs 
een ~eer goed gespBelde game af te sno&pen . 1 

Timmermans veroverde daarna . in de finale de fraaie beker door 
zijn klubgenoot Van Vesse~ te verslaan. 
In de Berste klasse was de.strijd om de eerste plaäts heviger. 
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H.Dame~ (Kadans) verloor verrassend van T.v.Gorp (Red Star), 
terwijl de Eindhovenaar J.v.Hout (Renata) met tweemaal 20-22 van 
A.Willems (TTCV) verloor. In de slotfase won laatstgenoemde van 
de Red-Star speler Van Gorp. 
De in eigen huis spelende W.de Laat (Babro) zorgde voor een ver
rassing door de finale te bereiken. Heel wat moeilijker had het 
H.v.Zandbeek (OJC), die ternauwernood van mej.E.de Krijger won. 
In de finale tweede-klas was H.Damen veruit de sterkste. 
Ook de vereniging St.-Cathrien deed van zich spreken door in de 
derde klasse met drie spelers bij de laatste vier te eindigen. 
Ten slotte was de jeugdige H.Pols de bekerwinnaar van de derde klas. 
Na een wirwar van wedstrijden in de vierde klas kwam de vorig sei
zoen nog in de eerste klas spelende Rooijmaris (Renata) ongeschonden 
uit de strijd tevo~rschijn. 
Jammer was het, dat er geen aparte.damesgroep bestond. Mej. Nielen 
(Helmond) en mej.De Krijger (Red Star) waren ongetwijfeld naar Esch 
gekomen om naast deelname in een~herenklasse aparte dameswedstrijden 
te spelen. 

De uitslagen: 

Heren enkelspel: Ere/Hfd/Ov.kl.: l.A.Timmermans.(Jeep) 
2.Fr.v.Vesem(Jeep) 3/4 G.Klaassen en P.Kappen(JCV) 

Eerste kl.: l.A.Willems(TTCV) 2.T.v.Gorp(Red Star) 21-16, 22-20 
3/4. J.v.Hout(Renata) en H.Damen(Kadans) 

Tweede kl.: l.H.Damen(Kadans) 2.W.de_ Laat(Babro) 21-11, 21-14 
3/4. H.v.Zandbeek(OJC) en H.Deelen(Alico) 

Derde kl.: 1. H.Pols(St.Cathrien) 2. T.v.Zutfen(St.Cathr.)21-17, 
21-19 3/4. M.Kelleners(Kadans) en L.vd.Sommen(St.Cathr.) 

Vierde kl.: 1. H.Rooijmans(Renata) 2. W.de Laat(Babro) 21-l~,21-17 
Heren dubbelspel: 
Ere/Hfd/Ov.kl.:l.P.Kappen/G.Klaassen(JCV) 2.Timmermans/v.Vessem(Jeep) 

3/4.M.Nielen/P.de Krijger(Helmond-Red Star) en 
L.de Krijger/T.v.Gorp (Red Star) 

Eerste/tweede kl~: l.J .Jansen/v.Doorn(TTCV) 2.G.v.Esch/Beur-skens 
(St.C~thr.) 21-17, 20-22, 21-14 . . 

. 3/4.A.Willems/H.Damen(TTCV-Kadans),Herjmans/Pol(OJC-Kadans) 
Derde/vierde kl.: l.H.Pols/v.Zutfen(St.Cathr.) 2. W.de Laat/v.Bakel 

(Babro) 21-16, 21-12 
3/4.v.Herpen/v.Dartel(OJC), Kivits/Deelen(Alico) 

Junioren enkelspel: eerste kl.: C.Franssen(JCV) wint van C.Bollen 
(OJC) 21-14, 20-22, 21-11 3/4.Adema(JCV),Hessels(N.Desp) 

tweede kl.: P.ter Beek(OJC) wint van H.v.d.Meerakker(St.Cathrien) 
17-2~, 21-15, 21-15 3/4.v.Hooft(OJC), De Laa t(Jeep) 

derde kl.: A.Spruyt(St.Cathr.) wint van j.venrooy(Alico) 
3/4.W.Schellek~ns(Never Despair), J.Verbakel(Helmo~d) 

derde kl.meisjes: J.Kromhout(OJC) w.v.K.de Wit(OJC) 21-17,21-12 
3/~.W.v.OOterom(OJC), L.Kromhout(OJC) 

Junioren dubbelspel: 
E~rste kl.: J.v;d.Zee/Adema(JCV) w.v. Martens/Bollen(OJC) 
Tw~·ede kl.: Te~ Beek/v.Hooft(OJC) w.v. Meerakker/Cremers(St.Cathr.) 
Derde kl.: Sprengers/Bakels(Hêlmond) w.v. V•Schijndel/Gerv,en(Babro) 

A.W. 
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Conditie" tra.ining. 
Een belangrijk onderdeel van elke training, bij welke tak van 
sport dan ook, is de conditie-training. 
Ook in onze sport is men tegenwoordig gelukkig zo ver, dat men 
begrijpt, dat de conditie-training een voornaam onderdeel is 
van de totale training. 
Men kan zeggen, als men tafeltennis speelt, dan traint men alles, 
zowel de techniek, de taktiek en natuurlijk ook de _ conditie, want 
wat verstaat men onder conditie? 
Onder conditie verstaat men een zodanige lichamelijke en geeste
lijke fitheid, dat men de gestelde techniek en taktiek ·kan uit
voeren, b.v.: iemand heeft een uitstekende techniek. Hij kan dus 
een bal precie~ d&~r slaan, waar hij hem wil hebben, maar als 
het snel gebeurt en hij is 10 minuten bezig, dan wordt hij moe, 
gaat onnauwkeurig slaan en plaatst dus zijn bal niet goed meer. 
Men kan nu zeggen: hij speelt te weinig, maar m~n kan ook zeggen: 
hij heeft te weinig uithoudingsvermogen. 
U ziet dus, de onderdelen: techniek, taktiek en conditie zijn 
niet van elkaar los te maken, _zeker niet . vanuit de wedstrijd ge
zien. Elk onderdeel kan echter wel apart getraind worden. Vooral 
nu tafeltennis in de laatste jaren sneller geworden is, waarbij 
de tempoverhoging aanziènlrjk is vergroot, is tafeltennistraining 
alléén niet meer voldoende. 
De spelers moeten leren vanaf het eerste moment op maximale 
prestatie te draaien. 
Tijdens de wedstrijd is er geen gelegenheid even rustig aan te 
doen, want dat betekent meestal: verlies van de partij! 

Conditie-training is te veel omvattend om in één keer te ver
tellen. U kunt b.v. trainen op kracht, snelheid, uithoudings
vermogen, reaktie, lenigheid, etc.,dat zeer belangrijk is. 
Een zo'n belangrijk onderdeel bij tafeltennis is de"opwarming" 
of inleiding. Voor deze warming-up volgen hier een paar be
langrijke tips: 
Een warming-up heeft tot doel het lichaam op temperatuur te 
brengen, waardoor de spieren warm en soepel worden en teven~ 
om in de sfeer te komen. 
Waar moet men op letten! 
a. dat het in rustig tempo gebeurt; 
b. men mag niet moe worden; 
c. het mag niet te lang duren; dit is voor iedereen verschillend. 
d. men moet steeds letten op ontspannen bewegen; 
e. men moet niet te bang zijn orr. . te transpireren, maar wel moet 

men zorgen dat men warm blijft; 

Wat men zoal kan doen: 
a. lopen in een rustig tempo; 
b. huppen, van het ene been op het andere; 
c. huppen op twee voeten; 
d. dribbelen in rustig tempo of op de plaats; 
e. ,vl·uchtige schaatspassen maken; 
f. benen spreiden en sluiten; < 
g. huppelend armzwaaien; 
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h. schouders losmaken, armen ronddraaien; 
i. armen voor de borst "kreizen"; 
j. schaduw tennissen; · 
k. rustig insp~len. 

Cees Vossen - Sittard. 

Werkmap N.K.S.-Tafeltennis 
juli/augustus 1968. 

In het laatste nummer van de vorige jaargang heb ik een artike l 
gewijd aan deze voor de tafeltennissport zo belangrijke N.K.S.
werkmap, die een hulp bij uw werkzaamheden voor de jeugd is. 
Hulp bij het spelenderwijs aanleren van de vaardigheid van de 
tafeltennissport, bij- de mentale training, bij uw gesprekken met 
de jeugd , bij de samenstelling van programma's en van een klub
blad, bij dé v oorbereiding van jeugdkampen enz •• 
De werkmap , die voorlopig elke 2 maanden zal verschijnen, is ver
krijgbaar op het volgende adres: N.K.S.-Bureau, Brugstraat 9 te 
's-Hertogenbosch, tel.04100-43991. 
Elke tafeltennisvereniging, aangesloten bij N .K.S.-Tafeltenni s , 
ontvangt één abonnement gratis. Extra abonnementen: f 3,- per jaar. 

A.M~V.1."' Sekertournooi 
Evenals vorig jaar heeft het Leidse Scylla het een week voor de 
aanvang van de tafeltenniskompetitie door A.M.V.J. georganiseerde 
bekertoernooi gewonnen • 

. In afwijking van het vorig jaar werd gespeeld in tweetallen volgens 
het zogenaamde Davis-Cupsysteem en zevenende rtig Ere- en Hoofd
klassetearns hadden van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een 
generale repetitie te houden. 

Scylla, met Bert van der Helm en Gerard Bakker was na landskam~ioen 
NedLloyd - me~ zaterdag Bert Schoofs en Carel Deken achter de tafel 
en zondag Bert Schoofs met zrjn broer Frans - favoriet en inderdaad 
hebben dez e beide teams de finale tegen elkaar gespeeld. 
In 4eze eindstrijd bleek echter dat de beide Schóofsen nog niet in 
vorm zijn en met 0-3 werden zij door de Leidenaars geklopt . 
AMVJ werd derde door winst op Wibats (3-1). . 

In de finale begon Frans Schoofs zeer onzeker en onvast tegen Bert 
van der Helm met 6-21 te verliezen. In de tweede game kwam de ge
vaarlijke backhandaanval van Schoofs er beter in, maar genoeg vast
heid was er echter niet en van der Helm kon met 18-21 Scylla op 
1-0 brengen . In de tweede partij verloor een ook nog niet in vorm 
gekomen Bert Schoofs met 18-21 de eerste game van Gerard Bakker. 
In de tweede partij haalde hij een grote achterstand in door een 
plotselinge inzinking bij de toch altijd zo geconcentreerd spelende 
Bakker en kon hij deze game met 22-20 winnen. In de derde game 
stonden beide spelers om de beurt v oor en leek het steeds dat of 
Bert · schoofs of G!rard Bakker een beslissende voorsprong ging 
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nemen, maar steeds kwam de ander toch weer terug-. Op 20-21 kwam 
er een onverwacht triest einde aan de partij voor Bert Schoofs, 
toen hij door een foutservice ongewild de partij weggaf. Het dubbel
spel kon de zege voor Scylla al oplever~n, maar NedLloyd dacht 
hier aanvankelijk anders over en met 21-18 werd de eerste game 
gewonnen. In de tweede game volgde een ineenstorting en Van der 
Helm en Bakker maakten van de geboden kans goed gebruik door met 
21-14 en 21-14 de partij ~n · de beker te ~innen. 

m.m.v. dhr·.B.den Breejen, Bussum. 

Wat deden onze Brabantse teams? 

In dit- monstertoernooi traden J.C.V. 1 (Vught), Belcrum 1 en 2 
(Breda), Irene 1 en 2 (Tilburg) en Never Despair 1 (Den Bosch) 
aan. 
Het Vughtse team stond in de eerste poule ingedeeld met het 
sterke NedLloyd 1 en U.S. uit Amsterdam. Na een 4-1 overwinning 
op U.S. probeerden de JCV-spelers NedLloyd zoveel mogelijk tegen
stand te bieden. Er werd verloren en wel met 4-1~ maar de indi
viduele prestatie van Gerry Klaassen mag hier niet onvermeld 
blijven. Hij versloeg de gerenommeerde Carel Deken en wist er tegen 
Bert Schoofs drie games van te maken. 
Belcrum 1 had het wat gemakkelijker. Cees Mertens en Frans Joosen 
wOnnen hun poule (TOV-AMVJ 3), maar moesten daarna het onderspit 
delven. NedLloyd, dat nu Carel Deken thuis liet en Frans Schoofs 
opstelde won zowel van Belcrum 1 als van Hunter'25 3. . 
Het Volendamse Victory'55 zorgde voor dè poule-verrassing. Eerst 
wonnen H.Kont~r en H.Si~r van het Utrechtse S.V.E.l om vervolgens 
over Irene 1 (3-2) en daarna in de tweede ronde over AMVJ 2 (met 
N.v.d.Berg) te zegevieren. Ten slotte werden zrj overtroefd door 
Scylla 1. 
De tweède teams van Belcrum en Irene waren snel uitgespeeld. 
Never Despair daarentegen won eerst met 3-2 van Steeds Hoger 2. 
Ze hadden eveneens voor een verrassing kunnen zorgen, maar het 
tweede team van AMVJ was hun meerdere. 
Alleen Belcrum 1 kwam bij de laatste, twaalf, maar verloor ver
volgens van NedLloyd 1. 
Wibats zorgde voor ue cweede verrassing van de dag, doordat zij 
Hunter 1 (Schoonemeyer-Van Leuffen) en NedLloyd 2 (Kraayinga-Lukas) 
aan haar zegekar bond. Henny Stolk was hier vooral de oorzaak van. 

Hoe het in de slotfase verliep, kunt u in bovenstaand verslag van 
dhr.Den·Breejen lezèn. 
Einduitslag: 1. ScyÎ'la (ook in 1967) 2. NedLloyd 3.AMVJ(in 1 67 2). 

A.H. Willems. 

Uit het Kontàktorgaan van R.K.-TTV "Irene": 

Op 1 september vierden wij ons. 25-jarig bestaan. Een mijlpaal die 
niet ongemerkt yoorbij ging. ~i beschikten wij niet over de finan
ciële middelen om er e~n luxieus feest van te maken, toch is het 
een onvergetelijke dag geworden! Er was een oriëritatieri t èn een 
feestavond . 
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Dr. Wim van ZijlL: OVERHEID MOET ZORGEN VOOR 

ACCOMODATIES EN SUBSID!E ! 

"Het zijn net kleine winkeltjes met een gering assortiment, waar 
_de klanten te weinig over hebben voor goede waar". 
Met deze woorden karakteriseerde dr. Wim van Zijll, algemeen se~ 
creataris van de Nederlandse Sportfederatie op zaterdag 14 sept. 
op het jubileumcongres van het honderdjarige Kon.Nederlands 
Gymnastiek Vèrbond in Amsterdam de Nederlandse sportver~nigingen. 
De heer Van Zijll pleitte in zijn riferaat in de congreszaal van 
Krasnàpolsky voor de aanpassing van de Nede~landse sportvereni
gingen aan . d·e nieuwe maatschappelijke vormen. 

Er moeten ~rotere verenigingen komen.· Honderden fusies zijn nood
zakelijk om d~ sportbeoefenaren ruimere mogelijkheden te bieden. 
De leden van de klubs zullen.echter ook hogere kontributies 
moeten gaan betalen, want d~e zijn ver ack-tergeb leven in de ont
wikkeling, aldus de spreker. 

Or.Van Zijll, die in zijn rede nog eens de geweldige groei van de 
sport memoreerde - in 1~50 ~~n miljoe~ georganiseerde sportbe
oefenaren en in 1968 twee miljoen - voorzag vooral in de rekrea
tieve sector van de sport dbor het steeds meer toenemen van de 
vrije tijd grote mogelijkheden. 

"Er ligt hier een zeer grote taak voor de overheid, die moet 
zorgen voor accomodaties en subsidie. De sport heeft de grenzen 
van de particuliere mogelijkheden reeds lang overschreden". ", 
aldus de algemeen secretaris van de N.S.F. 

"Een nationaal sportbeleid is van het grootste belang. De drie 
overheden, rijk; provincie en gemeente, zullen in de komende 
jaren voortdurend a~ndach~ ·moeten hebben vóor de behoeftè van 
de sport aan ruimte en accomodaties. Zij zullen moeten doen aan 
een doelbewuste planning om in de jaren zeventig de sport in de 
breedste zin kansen te ' bieden in het raam van de welzijnsvoor
zieningen". 

Van de volgende verenigingen is er op de redaktie GEEN lijst 
van abonnementen bin0engekomen: 

V.R.E. Eindhoven The Lions Geffen 
Victoria'51 Haarsteeg Astrid Son 
Pendragon Tilburg Cowa Waalwijk 
Heusden Heusden Dior Rijen 
T.H.E. Eindhoven De Groene Ster Zevenbergen 

A.u.b. zo snel mogelijk deze lijst insturen 1 1 1 1 . . . . 

In het volgende nurm.ner o.a.: Interland Nederland-België(Veghel) 
Internationale Open Nederlandse Kampioenschappen (Haarlem) 
Internationaal Jeugdtoernooi te Vught - Vic~ Versa 1 64 toernooi 
Kompetitienieuws. 
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Laa tste nieuws! Inde ling competitie senioren 1968/1969 ! Laatste Nieuws! 

Heren 1e klasse A 
Irene 3 Tilbur8 
Irene 5 Tilburg 
JCV 2 Vught 
TCS 1 Steenbergen 
NoDespair 4 Den Bosch 
Red Star 2 Gomrle 
BSM 1 Dongen 
Belcrum 3 Breda 

Heren 2e klasse B 
Never Down 1 Zaltbommel 
Nev.Despair 5 Den Bosch 
PJS 1 Vugh t 
J eep 2 Vught 
f) .J"C ·1 Ros::ie.:e:n 
RKC 1 Waalwijk 
TTCV 2 Veghel 
JCH 1 Den Bosch 

Heren 3e klasse A 
Victorianen 1 Goirle 
lrene 6 Tilburg 
Taxandr i a 1 O' wijk 
Red Star 6 Goirle 
BSM 3 Dongen 
Luto 4 Tilburg 
Pendragon 1 Tilburg 
Grasschoppers 2 Tilburg 

Heren 3e klasse -n 
Een&Tw.2 Beek&Donk 
Een&Tw.3 Beek&Donk 
Kadans 2 Best 
TTCV 3 Ve ghel 
Gemert 2 Gemert 
Attaque 1 Nijnse l 
Alico 1 Schijndel 
Zwaantjes 1 St.M.Gestel 
Pius X 1 E'hoven 

Heren 4e klasse B 
Smash 1 G1 truidenberg 
Smash 2 G1 truiàenberg 
Dior 1 Rijen 
Belcrum 8 Breda 
Luto 6 Tilburg 
Pendragon 2 Tilburg 
BSM 4 Dongen 
Ti~s 1 67 . 4 Tilburg . 
GA<>e A t. Ç' c,e., ..z.. t ~v~ba".,..,, 
Heren 4e klasse E 
RKC 2 Waalwijk 
RKC 4 ft 

Heusden 1 Heusden 
Heusden- 2 11 

JCH 2 Den Bosch 
JCH 4 Den Bosch 
TTVW 1 Waalwijk 
Batswingers 1 Vlijmen 

Heren 1e klasse B 
Atoom 2 Eindhoven 
JCV 3 Vught 
Irene 4 Tilburg 
OTTC 2 Oss 
Een&Tw.1 Beek&Donk 
Renata 1 Eindhoveh 
TTCV 1 Ve ghel 
Kadans 1 Bes t 

Heren 2e klasse C 
De Meppe r s 1 Heeze 
De Mepper s 2 Heeze 
PSV 3 Eindhoven 
St.Cathrien 1 E'hoven 
Denr.;enber[s ; V1 i.imar d 
Budi1i a 1 Budel 
Helmond 2 Helmond 
Gemert 1 Gemert 

Heren 3e klas~ 
Belcrum 5 Breda 
Belcrum 6 Breda 
TCS 3 Steenbergen 
Re d Star 5 Goirle 
Tios'67 2 Tilburg 
Barna 2 Tilbur g 
Markiezaat 1 B.op Zoom 
Luto 5 Tilburg 

Heren 3e klasse E 
Atoom 3 Eindhoven 
DAF 1 Eindhoven 
PSV 4 Eindho\ren 
St.Cathrien 3 E'hoven 
Le ende 1 Leende 
Budilia 2 Budel 
Dennenberg 2 V'waard 
De Meppers 3 Heeze 

Heren 4e klasse C 
Hita 1 67 1 Hilvarenbeek 
Hita 1 67 3 'f " 

Hita'67 2 " " 
Riel 1 Riel 
Luto 7 Tilburg 
Tios 1 67 3 Tilburg 
Re d Star 7 Goirle 
Irene 7 Tilbure 

Heren 4e klasse F 
Rotac•63 2 Rossum 
Rotac 1 63 3 " 
N.Down 2 Z'bommel 
De Zwaantjes 3 St.M.Gestel 
SVH 2 Heerewaarden 
Effect 1 68 1 Ke rkdriel 
BKC 3 Waalwijk 
OJC 3 Rosmal en 

Heren 2e klasse A 
Red Star 3 Goirle 
Grasschoppers 1 Tilburg 
PSV 2 Eindhoven 
Barna 1 Tilburg 
BSM 2 Dongen 
JCV 4 Vught 
Tios 1 67 1 Tilburg 
St.Cathrien 2 E'hoven 

Heren 2e klasse D 
Deso 1 Roo sendaal 
De sa 2 Roo sendaal 
TCS 2 Steenbergen 
V.Versa'51 1 Oudenbosch 
Red Star 4 Goirle 
Belcrum L1- Breda 
Victoria 1 Breda 
Luto 3 Tilbure 

Heren 3e klasse C 
OTTC 3 Oss 
OTTC 4 Oss 
Victoria 1 51 1 Haars t eeg 
Rotac 1 63 1 Rossum 
SVH 1 Heerewa arden 
Jeep 3 Vught 
OJC 2 Rosmalen 
V~Versa 1 64 1 Den Bosch · 

Heren 4e klasse A 
Desa 3 Roosenda~l 
Desa 4 Roosendaal 
Groene Ster 1 Ze venbergen 
G. roene Ster 3 Zevenbergen ff · 
~e-e~~v-eM-e~n H V 
Markiezaat 2 B;op Zoom 
TCS 4 Steenbergen 
Belcrum 7 Breda 

Heren 4e klasse D 
NVO 1 Den Bosch 
NVO 2 " " 
Zwaantjes 2 St. M.Gestel 
Taxandria 2 Oisterwijk 
Babro 2 Esch 
JCV 5 Vught 
Babro 1 Esch 
JCH 3 Den Bosch 

Heren 4e klasse G 
SAZ 1 64 1 Berghem 
SAZ 1 64 2 11 

Alico 2 Schijndel 
Alico 4 " 
De Zwaantjes 4 St.M.Gestel 
TTCV 4 Ve ghel 
TTCV 5 " 
OTTC 5 Oss 



Heren 4e klasse H 
Gemert 3 Gemert 
Gemert 4 " 
Alico 3 Schijndel 
Alico 5 " 
Een&Tw.4 Beek&Donk 
Een&Tw.5 " 
Attaque 2 Nijnsel 
Stiphout 2 Stiphout 

Heren 4e klasse M 
Helmond 3 Helmond 
Pius X 3 E'hoven 
Dennenberg 6 V'waard 
Budilia 5 Budel 
E'hovense Stud.1 E'hoven 
Kadans 3 Best 
PSV 5 E 1 hoven 
Hapert 1 Hapert 

Dames 2e klasse A 
Belcrum 2 Breda 
Grassch.1 Tilburg 
Belcrum 3 Br eda 
Red Star 2 Goirle 
Gro ene Ster 1 Zevenbergen 

Heren 4e klasse K 
Renata 3 Eindhoven 
Dennenberg 5 V'waard 
Budilia 4 Budel 
St.Cathrien 4 E'hoven 
De Meppers 5 Hee ze 
HTTV 2 Hoeven 
Leende 2 Leende 
Pius X 4 E'hoven 

Heren 4e klasse N 
Helmond 4 Helmond 
Pius X 5 E'hove n 
Dennenberg 3 V'waard 
Budilia 6 Budel 
HTTV 3 Hoeven 
Stiphout 1 Stiphout 
DAF 2 E'hoven 
GBE 1 E'hoven 

DameE 2e klasse B 
Luto 2 Tilburg 
De Meppers 1 Heeze 
Renata 1 E'hoven 
Dennenberg 1 V'waard 
St.Cathrien 1 E'hoven 

Heren 4e klasse L 
Dennenberg 4 V' waard 
Renata 2 Eindhoven 
Budilia 3 Budel 
St~Cathri en 5 E'hoven 
De Mep pers 4 He e ze 
HTTV 1 Hoe ven 
E'hovense Stud.2 E'hoven 
Pius X 2 E'hoven 

Dames .1 e klas se 
TCS 1 Steenbe r gen 
Belcrum 1 Breda 
Irene 1 Tilburg 
Jeep 1 Vught 
Luto 1 Tilburg 
Red Sta r 1 Goirle 
Tios 1 67 1 Tilburg 
Irene 2 Tilburg 

ER KON! AAN GEEN DER 
VERZOEKEN ON PROMOTIE 
BIJ KEUZE TEGEMOET 
GEKOMEN WORDEN! 

Uitzonderingen op de normale aanvangsuren: (g~~n andere uitzonde ringen!) 

Barna, Batswingers, Groene Ster, JCH, Le ende, Renata, RKC, Smash, Stiphout 
TTVW, Victoria allen ZONDAG 12.00 uur. 

St~Cathrien: herenteam 1 en 4 en dame steam 1 op zondag 14.30 uur. 
herenteam 2-3-5 op zondag 12.00 uur. 

Helmond: zaterdag 19 . 00 uur. 
Irene: afd.komp. Boomstraat 81: t eam her en 3-4-5-6- zate rdag 1 9 . 30 uur 

11 " 7 en damesteam 1 en 2 op zondag 12.00 uur. 
Never Down: zaterdag 19.00 uur 
Pius X: herent eam 3-4-5 op zondag 12.00 uur 

" " 1-2 op zondag 14.30 uur 

Ve ghel, 2 okt ober 1968 

P.S. Algemeen aanvangsuur vo or we rkda gen (incl.zaterdagen) is 19.30 uur. 
Voor zondagen is dit 14.30 uur. 

DE KOMPETITIE BEGINT OP 12 OKTOBER 1968. 


