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TITELS VOOR DIANA SCHÖLER (W . '-Dld) 

EN DRAGUTIN SURBEK (Z.-Sl.) 

In Haarlem zijn de sterkste tafelten
nisspelei-s'/stèrs van Eu:rópa bije'en 
geweest om in een tweedaags tournooi 
uit te maken , wie d e vele prachtige 
prijzen mee de grens over mocht nemen. 
Ja, de grens overnemen, want niemand 
van tafeltennissend Nederland houdt 
er rekening mee dat Nederlandse top
spelers de ereprijzen veroveren. 

Toch neeft men op dit Open Kampioen
schap - in vergelijking met vorig 
jaar - enige vaderlandse uitschieters 
kunnen noterèn . 
Allereerst is er Frans Schoofs, die 
voor een verrassing zorgt door ach
tereenvolgens de spelers J . Frisch 
(Lux.) in drie games en Chr.Johans
son (Zwe .) in vijf gamts te kloppen. 
Daarvoor heeft invaller Peter Paro 
(JCV), die J.v.Hummel (Swift) ver
ving, ieders belangstelling getrok
ken. Volgens velen zou de Vughtse 
speler geen tegenstand kunnen bieden 
aan de Zweedse topspeler. 
Peter v~rlie~t inderdaad de eerste 
game met 5 -21, om daarna met 21-19, 
l9-21 en 21-18 een vijfde game af te 

. ;_ 1 



dwingen. ALLE touschouwers rennen naar tafel vier om te vragen 
welke speler daar zó staat te spelen! 
Jammer dat Peter Paro een winstkans ziet. Hierdoor verandert 
zijn spel aanzienlijk en is het voor routinier Johansson een kleine 
moeite zrjn poule te winnen: 21-13. 

Frans Scr.oofs doet het dus nog beter. 
Zoals in de Volkskrant van 7 oktober te lezen staat heeft Frans 
Schoofs de opgaande lijn weer te pakken; 
"Het vorig seizoen bij de komst van Tigerman moest de Amsterdam
mer zier. waarmaken dat hij nog niet te oud is voor de Oranje-top. 
Die test wist Schoofs tijdens de NTTB-Cupwedstrijden met succes 
af te leggen. Maar daarna bleef zijn vorm "hangen". 
Tot het begin van dit seizoen. De NedLloyd-captain is serieuzer 
gaan trainen. Tigerman sprak over de inzet zijn grote voldoening 
uit. "Frans heeft dit tournooi weinig geluk gehad, want anders 
was hij nog verder gekomen dan de laatste acht. Kijk, dat hij een 
topspeler als Neale verslaat is niet zo verrassend. Hij kan bijna 
elke speler aan. De Brit Denis Neale wacht op zekerheid voor hij 
slaat. Hij is een puntenmaker. Maar de Tsjech Stanek, waar Schoofs 
uiteindelijk van verloor, is nu uitgerekend een speler, die zonder 
moeite 24 maal topspin kan geven. En dan kan Frans het geduld 

niet opbrengen zijn kans af te wachten. 11 

Frans Scboofs benadrukt dat dat verwijt 
niet ongewoon is. "In Nederland lopen 
allemaal puntenmakers. Niemand is hier 
voldoende geroutineerd om tijdens de aan
val de bal dan weer rechts en dan weer 
links van e~fect te voorzien. Dat noemen 
we het masceren. Voor een verdediger is 
dat een groot nadeel." 
En Bert van der Helm, de drievoudige Ne
derlandse titelhouder? Wat heeft hij ge
presteerd? Heel weinig. "Ik ben verschrik
kelijk ontevreden." Te begrijpen is dat 
overigens wel. Van der Helm werd in -de 
tweede ronde door de onbekende Chatont 
in vier sets uitgeschakeld. Hoewel de 
Zwitser linkshandig opereerde, mag dit 
toch niet als excuus worden aangevoerd. 
Tigerman vermoedt dat Van der Helm, voo~ 

•• Frans Schoofs... wie de televisielampen voor zrjn partij 
tegen Stanek reeds waren opgesteld, zi~h 

te gemakkelijk van dit "klusje"- af wilde 
maken. Toch hebben ook de heren nog meer gunstige perspectieven 
opgeleverd. Peter Joëls wrong zich knap langs de als tweede ge
plaatste Fransman Dhondt en moest zich tegen de grote verrassing 
van dit tournooi: de 28-jarige West-Duitser Russy pas laat ge
wonnen geven. "Ik ben er van overtuigd", verklaart Tigerman, 
''dat Joëls zich nu langzaam bij de nationale top vecht. Ik reken 
hem al bij de eerste vijf." 
Ook Nico Slobbe, de jonge Hunter-speler, kan tevreden terugkijken. 
Hij werd door de Britse jeugdspeler Taylor weliswaar teruggedron
gen, maar de wijze waarop hij partij gaf, bleef imponerend. 
Het zelfvertrouwen van de Zuidslaaf Dusan Tigerman, de coach 
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van de N . T . T . B ., is in Haarlem vergroot. "De angst voor onze 
tegenstanders", concludeerde hij globaal, "is v erdwe.ne.n". Voor 
het eerst was de nuchtere Tigerman in zekere ma t e óptimis~isch. 
Het spel van de oranje -top is duidelijk be1nvlo ed door zijn inzet. 
Vooral Mieke ten Broek, die dit jaar voor he t Westduitse Rot 
Weiss uitkomt , heeft vooruitgang geboekt. Tijdens de Internatio
nale Kampioenschappen van Nederland moest Karinza Smith, de als 
vierde geplaatste Britse speelster, met bewondering toezien hoe 
de Hilversumse haar aanvalsaspiraties torpedeerde. De weinig 
bekende Tsjechische Alice Grofova riep Mieke ten Broek voor de 
halve finales van het damesenkelspel echter een halt toe. 
Tigerman is met de vooruitgang van Mieke ten Broek bijzonder in 
zijn schik. Voor hem is dit een geweldige stimulans. Hij weet dat 
hij in Ellen Klatt en Veronique van der Laan twee talenten be
zit. Alleen bij voldoende concurrentie kunnen beiden zich gunstig 
ontwikkelen. Trouwens Tigerman wees in Haarl em op nog een ple
zierige uitschieter. Mary van Ruiten, de huidi ge Nederlandse 
kampioene , was in het dubbelspel gekoppeld aan de Europese titel
houder Dragutin Surbek. Het bleek dat de Treffers-girl zich 
verdienstelijk optrok aan haar opponent. In de kwartfinale ont
week het populaire duo zelfs de eerzucht van Denis Neale en 
Karinza Smith. Maar toen kwam de teleurstelling. Diana SchÖler
Rowe bracht met haar houten batje het effekt van Surbek moei
teloos terug . Dat was funest voor Mary van Ruiten. Zij wist 
daar geen raad mee. Eberhard SchÖler, de dubbel- compagnon van 
Diane stond er borg voor dat hij zich geen overbodige risico's 
veroor loofde. Voor Mary van Ruiten is dit succ es een belangrijke 
stimulans . Zij was in Tigermans selectiegroep een van de weini
gen, die zich nog geen vaste dubbelpartner had bedongen. 
"Ik heb bewondering voor Mary", zei de NTTB-coach later. 11 Spelen 
met Surbek is moeilijker dan wordt vermoed. Velen kunnen dat 
niet opbrengen. Zij zijn te onevenwichtig. Raken, wanneer ze 
fouten maken, in paniek, en spelen de rest van de partij te wei
nig gecontroleerd." 
Bondscoach Tigerman meent ten slotte dat hij zich de komende 
trainingsperiode moet richten op het verbeteren van de concen
trati e en het verhogen van de strijdlust. "Iedereen volgde 
Mieke ten Broek tegen Karinza Smith. Dan heb ik nergens over 
te k lagen. Maar zo gauw als het publiek, zoals in Miekes partij 
tegen Grofova, haar even in de steek laat, dan laat zij bij een 
achterstand van 19-16 haa~ hoofd al hangen. Moet je Surbek zien. 
Al staat hij met 21-10 achter, dan vecht hij nog alsof er een 
matchpoint op het spel staat. " 

Het was voor velen een bittere teleurstelling, dat de Zweed 
Kjell Johansson tijdens de internationale tafeltenni skampioen
schappen van Nederland wegens rugklachten geen gebruik kon ma
ken v an de geboekte vliegpassage . De revanche-partij tussen de 
Europese kampioen Dragutin Surbek en de Zweed bleef nu achter
wege . Surbek kwam nu in de finale tegen de Westduit ser Eberhardt 
SchÖler . Hoewel de man met de droomverdediging zich niet zonder 
meer gewonnen heeft gegegeven, kon de Westduitser niet voorkomen 
dat Surbek met 21-11, 21-19 en 21-18 voor twee jaar de open 
t~tel voor zich opeiste. 
De meest moeilijke bal len wist hij te retourneren maar Surbek kon 
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L.ich, da;ir SchÖlcr bijna niet tot tegenaanvallen overging, 
rus lig op L'.. ijn e igen aanval conc e ntreren, ste e ds in i tiatief 
houden en . ck goede ballen om werkelijk hard door te slaan op 
z i,in gcm<:tk uitzoeken. 
In de halve finaJ.e het Surbek het bijzonder zwaar tegen de Tsjecl1 
Stanek. In deze partij moest hij zelfs een matchpoint tegen over
leven om met 22-20 in de vijfde game te kunnen winnen. 
In de an~ere halve finale had SchÖler geen moeite met de Engels
man 3arnes (titelverdediger) na een aarzelend begin, 21-18, 
10-21, 21-12 en 21-12. 3 arnes had voordien de grootste moeite 
gehad met de Duitser Russy: 30-28 in de vijfde game! 
SchÖlers echtgenote, beter bekend als Diana Rowe, die titel
houdster was in 1952, 1953, 1956 en 1962 drong zonder enige 
moeite tot de finale van het damesenkelspel door evenals haar 
tegenstandster, de Westduitse Edith 3uchholz. Diana had meer 
succes dan haar man. Haar verdediging ving de aanval van Edith 
Buchholz gemakkelijk op. ZÓ groot was haar greep op het spel dat 
zij naar de eerste en tweede game met 12-18 gewonnen te hebben 
zelfs kans zag om een in de derde game opgelopen achterstand 
van 7-10 om te buigen naar 21-12." 

Opmerkelijk was het grote aantal Brabantse deelnemers, die helaas 
geen heldenrol gespeeld hebben. Hieronder volgen hun namen en 
uitslagen: 
Heren-enkel 
Peter Paro(JCV) - Chr.Johansson: 5-21, 21 - 19, 19-21, 21-18, 13-21! 
Cees Mertens(Belcrum) - J. Stanek: 12-21, 15-21 (na 13~13!), 8-21. 
Leo Zandvliet - C.Bernhardt (Zwe.): winnaar C. Bernhardt. 
Henk van der Zee - R.Schalley(Belg . ): 25-27, 17-21, 24-22, 16-21. 
Frans Joossen(Belcrum) - R.Anderson(Zwe . ): 14-21, 10-21, 14-31. 
Dames-enkel 
Maria Nielen - M.Resler (Joeg . ): winnaar M.Resler . 
Heren-dubbel 
H.Stolk/F.Joossen verl.v. B.Jansen/K.Schmittinger (Old.) 
A.v.Zoelen/H.v.d.Zee verl.v • . M.Grimm/B.Chatton(zwits.) 
C.Mertens/L.Zandvliet verl.v. E.SchÖler/Russy (Old.) 
Mixed-dubbel 
P.Juliëns(Belg.)/M.Nielen - verl . v. D.Neale/K . Mathews-Smith(Eng.) 

Bijzonder sfeervol was na iedere finale de ceremonie protocolaire 
met NTTB-functionarissen en "bloemenmeisjes". Het was alleen 
jammer dat het l-2-3-trapje in het uiterste hoekje van de arena 
- voor het publiek moeilijk te zien - stond opgesteld. 

A. Willems. 

~et Amsterdamse NedLloyd heeft in de Oostauitse plaats Jena met 
5-0 verloren van Karl Zeiss Jena. Door deze nederlaag in de le 
ronde van het tafeltennistournooi om de Europese beker voor lands
kampioenen is NedLloyd uitgeschakeld. Karl Zeiss Jena plaatste 
zich voor de tweede ronde. Frans Schoofs was de enige Nederlander 
die een game wist te bemachtigen . Bert Schoofs en Carel Deken 
bleven dus helemaal zonder winst . 
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Bestuursbesluiten 
Ingezonden door 
dhr.J.Goossens(sekr~) 
te Bergen op Zoom. 

Het afdel~ngsbestuur deelt mede, dat de navolgende besluiten 
krachtens reeds plaatsgevonden afdelingsjaarvergaderingen en/of 
A.B.-bèsluiten voor het seizoen 1968/1969 vo6r de afdeling B~a
bant gelden: 
1. Verenigingen, die uitgesproken "topdames" (in speltechnisch 

opzicht) gelegenheid willen geven in de herenkompetitie t~ 
spelen, dienen hiertoe vóór 15 september een verzoek in te 
di~nen bij het afdelingssekretariaat, welke toestemming bij 
uitzondering gegeven zal worden. 

2. Als bijdrage aan het trainingsfonds zal van iedere deelnemer 
aan-een binnen de grenzen van de a f deling te houden toernooi 
f 0,10 worden geheven per totale inschrijving. 
Deze bijdragen zullen door de organiserende vereniging of in
stantie, die vanwege hoofd- of afdelingsbestuur toestemming 
tot organisatie ontvangt, worden ge:Î.nd en ui ter lijk twee maan
den na de datum van het toernooi aan de afdelingspenriing
meester worden afgedragen. De penningmeester zal jaarlijks 
op de afdelingsjaarvergadering verantwoording gevèn van de 
gelden van het trainingsfonds. Ontheffing van deze bepaling 
wordt verleend voor zuiver plaatselijke kampioenschappen en 
evenementen na indiening van een verzoek bij het afdelings
bestuur, welke om bepaalde redenen dan ontheffing kan verle
nen. (Met plaatselijke kampioenschappen worden gelijkgesteld 
regionale kampioenschappen). 

3. Het inschrijfgeld voor toernooien, te houden binnen het ressort · 
van de afdeling Brabant, mag maximaal f 2,- bedragen per deel
nemer in het enkelspel (eksklusief het trainingsdubbeltje) en 
f 1,50 per deelnemer in· het dubbelspel~ 

4. Medisch afgekeurde leden ontvangen een restitutie van de 
helft · van de afdelingstoeslag. 

5. Een vereniging, waarvan een team in een thuiswedstrijd niet 
opkomt, zal bij het opnieuw vaststellen van die wedstrijd, 
belast worden voor de reiskosten van het bezoekende tèam. 

6. De aanvangstijden van de kompetitiewedstrijden zijn: 
voor een seniore~wedstrijd zaterdag 19.30 uur en/of zondag 
14. 30 uur, . voor juniorenwedstrijden zaterdag met een tijdstip 
van aanvang tussen 14.30 uur en 15.30 uur en zondag 14.30uur. 
Voor B-senioren en bekerwedstrijden gelden nader te bepalen 
aanvangstijden en speeldagen in de week. 
Verenigingen, die door lokale of andere omstandigheden hier
aan geen gevolg kunnen geven, dienen uiterlijk met het indienen 
van de leden- en teamlijsten, dus 15 september, een met redenen 
omkleed, met bewijsstukken gestaafd verzoekschrift in te dienen 
bij het afdelingssekretariaat, waarna het A.B. kenbaar zal ma
ken of al dan niet op andere dagen en/ot speeltijden gespeeld 
kan worden door de betreffende vereniging. 

7. Voor elke twee teams dient per vereniging minstens ~~n tafel 
en ander goedgekeurd materiaal per speeltijd beschikbaar te 
zijn, gedurende tenminste drie opeenvolgende uren. 

8. Klubkleding (behoorlijke sportkleding met uniform shirt) is 
verplicht tijdens kompetitiewedstrijden, terwijl het niet toè
gestaan is schoenen met zwarte rubberzol e n te dragen. 
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De keuzes voor plaatselijke en/of regionale vertegenwoordigende 
teams, plaatselijke tienkampen en andere evenementen, beperkt 
tot op zuiver plaatselijk en/of reg~onaal niveau, mogen ver
richt worden door de organisatrice van een dergelijk evenement, 
indien in een gemeente tenminste de helft van de bij de NTTB
afdeling Brabant aangesloten verenigingen ook is aangesloten 
bij de organisatrice van dat evenement. 
Met organisatrice wordt bedoeld een overkoepe l end orgaan op 
plaatselijk en/of regionaal niveau (zgn. kontaktkommissies, 
kontaktraden, regioraden). 

O.Toernooi-agenda 1968/1969. 
Brabantse Kampioenschappen te Eindhoven op 5 januari 1969. 
Plaatselijke/regionale kampioenschappen op 29 maart 1969. 
Achtkampen op 15 maart 1969. 

l.Juniorenkompetitie. 
Algemeen. 
Teams voor deelname aan de juniorenkompetitie jongens en 
meisjes dienen vóór 15 september opgegeven te zijn op aparte 
teamlijsten voor junioren. De junioren-teamlijst is dit jaar 
duidelijk herkenbaar door een aparte kleur. 
Junioren le klasse. 
Teams voor de le klasse junioren kunnen alleen worden opge
geven op de aparte teamlijst voor junioren. De juniorenkom
missie beslist of een team al dan niet wordt toegelaten tot 
de eerste klasse. De reiskosten voor deze klasse worden om
geslagen over de deelnemende teams. Voor de procedure opgave 
reiskosten worden nadere aanwijzigingen gegeven in het kompe
ti tieprogrammaboek junioren 1968/1969. 
Junioren 2e klasse. 
Teams voor de tweede klasse kunnen alleen worden opgegeven 
op de aparte teamlijst voor junioren. De kompetitie-indeling 
zal regionaal geschieden . 
Junioren 3e klasse. 
Voor de derde klasse dienen alleen teams te worden opgegeven, 
bestaande uit spelers, die in speltechnisch opzicht nog niet 
het niveau evenaren van junioren uitkomend in de tweede klas. 
Veelal zullen dit op enkele uitzonderingen na spelers zijn, 
die korter dan een half jaar tot een jaar de tafeltennissport 
beoefenen. 
In principe zal dan ook aan de verenigingen geen toestemming 
verleend worden om spelers, die reeds in de kompetitie uit
kwamen, op te geven voor de derde klasse! 
Verenigingen, die menen om welke reden dan ook toch van deze 
regel te moeten afwijken, dienen hiertoe vóór 10 september een 
met redenen omkleed verzoek in te dienen bij het afdelings
sekretariaat. 
Teams voor de derde klasse junioren kunnen alleen worden op
gegeven op de aparte teamlijst voor junioren . De indeling zal 
ook hier zo veel mogelijk regionaal geschieden . 
Meisjesjunioren. 
In principe zal ook dit jaar aan de verenigingen geen toe
stemming verleend worden om meisjesteams of gemengde teams 
in de jongensTjuniorenkompetitie te laten uitkomen. 
Verenigingen die menen, om welke reden dan ook, toch meisjes
junioren, hetzij individueel, hetzij in teamverband, in de 
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jongensjuniorenkomp e titie te laten uitkomen , dienen hiertoe 
een met redenen omkl e ed verzoek in te dienen vóór 10 sept . 
bij het afdelingss e k re tariaat . Toestemming zal alleen bij uit
zondering worden geg e ven. 
Teams voor d e kompetit i e meisjesjunioren kunnen alleen worden 
opg e geven op de aparte teamlrjst voor junioren . 
De kompetitie-indeling zal ook hier zoveel mogelijk regionaal 
geschieden . 
Geeft u we l duidelijk aan op de teamlijst: juniorenteam jongens 
of juniorenteam meisjes. Aparte ruimten zijn hiervoor beschikt. 

12.B-seni orenkompetitie . 
Er wordt wederom gespeeld met een B-seniorenklasse voor NTTB
leden, waarvoor de verenigingen vo l gens nader te bepalen 
richtlijnen teams kunnen opgeven . Aan deze kompetitie wordt 
leiding gegeven door een kompetitieleider . 

13.Als bijdrage voor de afdelingskas een bedrag van f0,25 te 
heffen van aan een toernooi medespelend niet-NTTB-lid, in
dien een toernooi opengesteld is voor niet - NTTB-leden, zgn. 
propagandatoernooien. 
De organiserende vereniging dient deze bijdrage af te dragen 
aan de afdelingspenningmeester, tegelijk met de bijdrage voor 
het trainingsfonds . 

14. Het invullen van de we d strijdformulieren te doen geschieden 
als in het seizoen 1967/1968, wat ook in de kompetitieboeken 
vermeld zal word e n, met dien verstande, dat de wedstrijdfor
mulieren voor seniorenwedstrijden in voorbedrukte enveloppen 
gezonden moeten worden naar dhr . A . v . Veghel, Katwijkstraat 43 
(let op het h uisnummer) · te OSS, en die van de juniorenwed
strijden , even eens in v oorbedrukte enveloppen, naar dhr . A . 
v.d.Maat, Abdij v an RijnBburgplein 34 te Tilburg. 
De wedstrijdformulieren voor de B-senioren en bekerkompetitie 
moeten gezonden worden aan dhr . H .Zwanenberg , Vughterstraat 41 

41 's-Hertogenbosch . 

-0-0-0-

Ingekömen stuk! TTV "Een en Twintig" 

De heer Wim Vriens nam afscheid als bestuurslid. 

Vanafl950 heeft de Beek en Donkenaar, de heer Wim Vriens, de 
voorzittershamer gehanteerd . Er waren ups en downs, maar onder 
de bezielende leiding van de heer Vriens bleef zijn vereniging 
overeind, ook in de moeilijkste perioden . 
~ iet alleen voor de ve r eniging was Wim Vr i ens aktief, ook als 
bestuurslid van de afdeling Brabant hee ft hij de tafeltennissport 
gediend. In 1966 gaf Wim de voorzittershamer aan de heer A. v.d . 
Heuvel. Op aandringen van het bestuur bleef Wim een bestuurs
funktie vervullen. Ook deze funktie heeft hij nu moeten neerleggen. 
Wij danken d e heer Vriens voor het vel e we r k dat hij voor de 
tafeltennissport verricht heeft . 

- 0-0-0-

De senioreni nt er l a n d \e d e r l and-rrankrljk is een ~ranse overwinnin~ 
~c1vorden: 2 - 5. 



JEUGD I NTERLAND= Nederland België 

Op zondag, 29 september, hield de Nederlan dse Tafelt ennis Bond 
een "mas sa"- i nterlandwedstrijd voor jeugds peler s , zowel jongens 
als meis j e s. 
De 18 ges e lecteerde Nederlandse spelers/s te r s verschenen op 
die dag i n de Noordbrabantse plaats Veghel a chter de groene 
tafels om d a ar de strijd aan te binden met 12 jongens en 6 
meisjes ui t België. 
Deze interna t ionale weds t rijden werden g e houden in de nieuwe 
Sporthal t e Veghel-Zuid, waar de topjeugd van tafeltBnnissend 
Nederland vert egenwoordigd was. 
De wedstrijden werden gespeeld op 9 tafels, di e a lle een aparte 
afscheiding hadden, en begonnen reeds om half twaalf, omdat 
om drie u u r de offi ciële opening plaats zou v inden van deze 
voor Veghel z o b e langrijke Sporthal. Om ha lf v ier werden de wed
strijden v o or t gezet en daarna afgesloten met d e barragepartijen . 
De Ne d er landse Tafeltenni s Bond had de organisatie van dit 
evenemen t opgedragen aan de Veghelse Ta f e lt ennisvereniging 
"T.T.C.V . " , d ie volgens N.T.T.B.-functiona r issen voor een 
goede ' 'opv ang " en "service" zorgde . 

Na het o p e ningswoord door de Wethouder van Veghel werden de 
e erste p artijen gespeeld van de diverse z e s k a mpen , waar steeds 
drie Nederlanders en drie Belgen in opges te ld stonden . 
In de j u n i oren A-groep, waarin onze enige Brabantse deelnemer 

Het linker gedeelte van de Sporthal waar de d eeln emers en 
offici a ls zich opstelden voor de "pre s entatie". 
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Henk van der Zee ( JCV) uitkwam, viel er meteen ·al. een verras
sing te · noteren. Henk. moest namelijk met 21-23, · 22-20, 20-22 
het onderspit delven tegen de Apeldoornse speler H.d~ Wit. 
Laatsgenoemde zou bijzonder goed eindigen. Hij verloor zijn eerste 
punt pas in de vierçle ro.nde aan de tot dan toe niet impo:µerende 
Belg Dubus. In de vijfde ronde was Henk van der Zee kànsloos 
tegen de latere winnaar D.Moyart (B), die met 21-11 en 21:-11 
over onze jeugdkampioen zegevierde. 
Na een prachtige barragepartij tussen De Wit en Moyart (B), 
trok laatsgenoemde aan het langste eind en veroverde de eerste 
plaats. 
Het·trio A. van Zoelen (Scylla), K.v.Schie (Scylla) en L.Blok
dijk (Wilskracht) · zou het tegen de Belgische jeugdspelers bij~ 
zonder moeilijk krijgen. Dat geen van de drie genoemden bij de 
eerste twee eindigden was ook voor bondstrainer Tigerman, die 
in tegenstelling tot de Belgische coaches niemand aanwijzigin
gen gaf (te groot aantal Nederlandse spelers!) een teleur
stelling. De .Belgen Gillon en Roels speelden niet direkt aan
vallend. Zij wachtten hun scoringskansen rustig af, waardoor ze 
m.i. tegen de meeste Nederlanders een goede taktiek volgd_en. 
Onze jeugdspelers stonden t~ zelfverzekerd achter de tafel. 
Van opbouwend . spel was vaak geen sprc;i.ke. De · Belgische spelers 
behoefden de bal maar te retourneren, want een onbeheerste 
Nederlandse "klap" kwam ongetwijfeld. 
Anton van Zoelen verloor verrassend van de zeer jeugdige Belg 
Roels met 21-13, 10-21 , 13-21! Gillo~ 1 de latere winnaar, ver
loor alleen van K.v.Schie. 
De Nederlandse meisjes waren voor de eindzege duidelijk favoriet. 
Toch moest Lizet Vaessen (Maasbree) hanr meerdere erkennen in 
de Belgisch~ M.v.d.Heuvel. In de juniorengroep voor . meisjes 
was Sonja Heltzel (REA) de sterkste. Zij bleef alle andere speel
sters veruit de baas. 

Bij de officiële opening van de Sporthal werden de deelnemers 
en officials voorgesteld aan het talrijke publiek . Uit handen 
van de voorzitter van T.T.C.V., de heer Mantoua, ontvingen alle 
spelers/sters, officials, scheidsrechters en het Veghelse Ge 
meentebestuur een reuze kandijkoek in doos, beschikbaar gesteld 
door de Veghelse tafeltennisvereniging. 
De Burgemeester van Veghel opende daarna de Sporthal officieel 
door een geslaagde service uit te voeren. 
Zoals vermeld konden de toeschouwers genieten van goede barra
gepartijen. 
Hierna reikte de heer Willems, voorzitter van de NTTB-jeugd
commissie, de prijzen uit, waarna bekend gemaakt werd dat Neder
land met 53-40 de landenontmoeting gewonnen had. Aan de winnende 
ploeg overhandigde de TTCV-voorzit~er een fraaie beker. 

Jongens-jeugd A Jongens-jeugd B 

1. D.Gillon (B) 4 p. 1. L.Haeck (B) 4 p. 
2 • . D.Roels (B) 4 p. 2. D.Jacquet ( B) 4 p. 
3. A.v.Zoelen (Scylla) 3 p. 3. J.v.d.Borg(Phoenix) 2 p. 
4. K.v.Schie ( Scy1·1a) 3 p. 4. Derkinderen (B) 2 p. 
5. L.Blokdijk (Wilskr.) l p. 5. B.Akerboom 2 p. 
6. R.Marquass (B) 0 p. 6. H.v.d.Broek (TSF) l p. 
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Jongens-junioren A 

1. D.Moyart (B) 4 p. 
2. H.de Wit (Tornado) 4 p. 
3. H.v.d.Zee (JCV) 3 p. 
4. L.Dubus ( B) 2 p. 
5. F.Helmich (Velp) 2 p. 
6. D.Verstraeten (B) 0 p. 

Meisjes-jeugd 

1. Van den Heuvel (B) 4 p. 
2. L.Vaessen (Maasbree)3 p. 
3. A.Koek (Pit 1 54) 3 p. 
4. R.Keppener (B) 2 p. 
5. N • v • Rijn ( S te e d s v. ) 2 p. 
6. De Blaton ( B) 1 p. 

Einduitslag groepen : Ned.-Belg. 

meisjes-jeugd 
meisjes-junioren 

8 
12 

7 
3 

20 - 10 

Jongens-junioren B 

1. H.v.Lingen (Xerxes) 5 p. 
2. R.Hendriks(Wilskracht)4 p. 
3. F.v.d.Meer(Gossima) 3 p. 
4. R.Hubert (B) 2 p. 
5. R.Gilissen (B) 1 p. 
6. Van Rompaey (B) 0 p. 

Meisjes-junioren 

1. S.Heltzel (REA) 5 p. 
2. R.Fierlier(Salamander)4 p. 
3. A.v.Moorst(REA) 3 p. 
4 • S • Ruwe t ( B ) 2 p • 
5. A.Remy (B) 2 p. 
6. G.Cools (B) 0 p. 

jongens-jeugd A 
jongens-jeugd B 
jongens-junioren A 
jongens-junioren B 

Ned.-Belg. 

7 - 9 
5 -11 
9 - 7 

12 - 3 

( 

Totaal uitslag Nederland - België: 53 - 40. 
33 -30 

A.Willems. 

Officiële mededelingen 
Adreswijziging: Speelzaal TTV "Een en Twintig" 

Gymnastiekzaal , Otterweg, Beek en Donk. 

Met de medewerking van de desbetreffende verenigingen wil dé 
Veghelse Tafeltennisvereniging "T.T.C.V." haar seniorenwedstrij
den reeds om 19.15 uur laten beginnen; dit i.v.m. het sluitings
uur van de Sporthal, J.P. Coenstraat 3, Veghel-Zuid. 

Rektifikaties: kompetitiewedstrijden junioren: 
2e klasse F wedstr.no . 512 23/11 PSV 1-Dennenb .l 
wordt verschoven van 23/11 naar 2/11. 

3e klasse E wedstr.no. 864 14/12 TTCV 2-Attac 1 
moet zijn Kadans 1 - Attaque 1. 

3e klasse E wedstr.no. 900 22/3 Attaquel-TTCV 2 
moet zijn Attaque 1 - Kadans 1. 

De aanvangstijd van de wedstrijden van de juniorenteams van TTV 
"Red Star 1 58 11 te Goirle spelende in de gymna,stiekzaal aan de 
Tilburgseweg 2, Goirle, moet zijn: 15.00 uur en niet 14.00 uur 
zoals vermeld in het kompetitieprogrammaboek voor de junioren; 
De aanvangstijd in de zaal Kerklaantje ?, Goirle blijft 14.00 u. 
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Nederl. Kath. Sportfederatie 

KONTAKTRAAD VOOR NOORDB RABANT EN ZEELAND 

Een van de belangrijke taken van de N .K.S. 
is de vorming van kader in de sportgemeenschap. 

Hiervoor bestaat in de N.K.S. een op] ei 
dingskommissie die de leerplannen s a mens te lt en de docenten 
coacht. 

De sektie opleidingen van de N.K.S. heeft 
de organisatie van de kursussen gedelegeerd aan d e regionale 
kursusleiders en de werving van kursisten aan de kontaktracten. 

Onze kontaktraad is van mening, d at in de 
periode oktober-november in zoveel mogelijk plaatsen weer kur
sussen gegeven moeten worden. 

Welke kursussen gegeven kunnen worden en 
de bijzonderheden hiervan, willen wij u gaarne uiteen zetten. 

Welke kursussen kent de N.K .S. ? 

a. JEUGDSPORTBEGELEIDER. 

Een theoretische opleiding voor hen, die als begeleider me e 
gaan bij wedstrijden van jeugdigen. 
Duur: 30 lesuren. 
Kosten: f 10,- per deelnemer. 

b. JEUGDSPORTLEIDER. 

De theoretische opleiding is gelijk aan de onder a. genoemde 
opleiding tot jeugdsportbegeleider . 
De praktische opleiding is gericht op de taak van de leide r 
bij alle andere aktiviteiten dan de sportbeoefening zelf. -
Duur: 65 lesuren. 
Kosten: f 20,- per deelnemer. 

c. JEUGD-TAK VAN SPORT-LEIDER. 

Deze kursussen worden ge g even voor: 
jeugdtafeltennisleider (m.m . v. NTTB) 
jeugdhandballeider 
jeugdvoetbal leider 
jeugdwandelsportleider 

jeugdjudoleider 
jeugdatletiekleider 
jeugdzwemleider 

De theoretische opleiding is gelijk aan de onder a. genoe md e 
opleiding tot jeugdsportbege leider. 
De praktische o p leiding is geheel gericht op het leiden van 
de specifi e k e sportbeoefening zelf. 
Duur: minimaal 70 lesuren (afhankelijk van de tak van sport) 
Kosten: f 20,- per deelnemer. 

d. DESTUURSK ADER. 

Een ori~nterend e kursus voor be stuursle de n en toekomstig knd or 
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over de problematiek van het besturen van een sportvereniging. 
Behandeld worden o.m.: 
de taak van voorzittér - sekretaris - penningmeester 
vergadertechniek 
houding t.o.v. kommissies, bonden, publiek. 
Duur: 6 avonden van ongeveer 2 uur. 
Kosten: f 10,- per deelnemer. 

MINIMUMEISEN. 

Specifieke vooropleiding is niet vereist. 
De minimumleeftijd bedraagt voor: 
dames 17 jaar - heren 18 jaar. 

EKSAMEN EN DIPLOMA. 

Aan het eind van de kursussen a, ~ en c wordt een eksamen af
genomen. 
De geslaagde jeugdsportbegeleiders alsmede de deelnemers aan 
de bestuurskaderkursussen ontvangen een certificaat. 
De eksamens van de onder b. en c. genoemde kurs~ssen worden 
bijgewoond door een rijksgekommitteerde, een N.K.S.-gekommit
t~erde en (naar de aa~d van de kursus) door een bondsgedele
geerde. 
De geslaagden van deze kursussen ontvangen een door ·het rijk 
erkend diploma. 

KURSUSLEIDER.S. 

De kursussen in midden- en oost Brabant staan onder ieiding 
van de heer K.C. Wijnen, Statenlaan 5, Tilburg, tel.: 72177. 

De kursussen in west Brabant en Zeeland staan onder leiding 
van de heer Th.E.G. Lucas, Tolhuislaan 80, Etten (N.Br.) 
Tel.: 01608 - 2883. 

DEELNAME. 

Minimum aantal per kursus 15 personen. 

AANMELDING EN INLICHTINGEN. 

Bij de kursusleiders en het sekretariaat van de N.K.S. -
kontaktraad voor Noordbrabant en Zeeland, Postbus 111, 
Tilburg. 
Voor N.K.S.-inlichtingen kunt u zich ook wenden tot het 
N.K.~.-Bureau, Brugstraat 9, Den Bosch, Tel.: 04100-43991. 

-- - · --......-

Getracht wordt u de kursussen zo dicht mogelijk "bij huis" te 
brengen! 
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Hertogstadtour nooi ( B - tournooi 

Op zondag 13 oktober werd te 's-Hertogenbosch door de tafel
tennisvereniging "Vice Versa 1 64 11 voor de tweede keer in suc
cessie het HERTOGSTADTOURNOOI georganiseerd. 
In Totaal hadden 269 deelnemers uit Brabant, Gelderland, Nrd. 
Limburg: Limburg, Utrecht en Zeeland voor dit tournooi inge
schreven. 
be organisatoren die vorig jaar reeds van de zijde van de heer 
Stappera voor de organisatie van dit evenement de nodige lof 
kregen toegezwaaid, kunnen ook dit jaar dankzij een optimale 
organisatie weer terugzien op een geslaagd tafeltennisevenement. 
Jammer was het dat naar mijn smaak de sporthal aan de Hekellaan 
qua bewegingsvrijheid niet over die accomodatie beschikt waarover 
menige sporthal in ons land wel beschikt. 
Deze opmerking moet mij juist daarom van het hart omdat het naar 
mijn mening praktisch onmogelijk is onze tafeltennissende jeugd 
gedurende de tijd dat zij niet achter de groene tafel bezig is, 
een paar uur lang op tien vierkante 'met er bezig te houden. 
Wanneer dan bij het gebruik van een dergelijke ruimte ook nog 
een consumptie min of meer verpl icht wordt gesteld en de zaal
suppoosten elke "overtreder" resoluut in zijn kraag pakken, 
kunnen reakties bijna niet uitblijven. Dankzij het taktvol optreden 
van zowel enkele juniorenleiders als de wedstrijdleiding konden 
onaangenaamheden voorkomen worden. Met name de wedstrijdleiding 
heeft zich beijverd om de deelnemende jeugd deze dag aan hun 
trekken te laten komen. En zij is hierin getuige het gedemon
streerde spelpeil duidelijk geslaagd. Ook bij de senioren zijn \ we 
getuige geweest van een aantal kwalitatief zeer goede wedstrijden. 

Bij de dames werd de finale betwist tussen M.Nielen (Helmond) 
en J.Pince v.d. Aa (Ons Vermaak). Mej.Nielen versloeg in twee 
games haar tegenstandster, die op haar beurt eerder in de halve 
finale de titelhoudster van vorig jaar, mej.De Krijger (Red Star) 
wist te verslaan. 
De finale in de Ereklasse heren was een komplete Belcrum
aangelegenheid. Niettegenstaande het feit dat zowel Mertens 
als Joossen elkaar natuurlijk door en door kennen, heeft het 
publiek kunnen genieten van een uitstekende partij tafeltennis. 
Nadat Frans Joossen de eerste game met 22-20 op zrjn naam had 
gebracht, leek het erop dat Cees Mertens, nadat hij achtereen
volgens de tweede en derde game had gewonnen, het bij een stand 
van 18-20 in de vierde game niet tot een vijfde game zou laten 
komen. Maar Joossen verraste vriend en vijand door met enkele 
gedurfde aanvalsslagen deze game met 22-20 voor zich op te 
eisen. En zoals te verwachten was, ging Joossen door. In de 
vijfde game had Mertens geen schijn van kans en werd met 2l-5 
áls het ware van tafel geveegd. 
Iri de Hoofdklásse ging de einds trijd tussen Fr.Willems(Never 
Despair) en P. Paro (JCV) . Insiders hadden reeds tevoren de 
JCV-er als kampioen in deze klasse g edoodverfd. Maar Willems 
dacht er anders ove r en we es Paro in twee games gedecideerd 
naar de tweede pláats. 



De titel in de Overgangsklasse g ing naar J.v.d.Brink (Kolping) 
Jie in de finale de ba a s bleef over L. de Krijger (Red Star). 

De finale-uitslagen waren alsvolgt: 

Heren-enkc• 1 

EREklasse: F.Joossen(Belcrum) - C.MertAns(Belcrum) 22-20, 18-21, 
9-21, 22-20, 21-5; 

Hoof~klasse: F.Willems(Never Despair) - P.Paro(JCV) 21-16, 21-18; 
Overg.klasse: J.v.d.Brink(Kolping) - L.de Krrjger(Red Star) 

21-17, 21-16; 
le klasse: J.Deneer(JCV) - H.Trum(JCV) 11-21, 21-11, 21-17; 
2e klasse: A.v.Gestel(Barna) - F.v.Pruissen(Barna) 21-13, 21-17; 
3e klas se: K. Willems en ( Belcrum) - IL Deelen ( Alico) 8-21, 21-19, 21-11; 
4e klasse: J.Duffhues(JCV) - L.v.Lieshout(Helmond) 21-14, 22-20. 

Heren-dubbel 

Ere/Hfd/Overg.: P.Paro/G.Klaassen(JCV) - J.Pince v.d.Aa/C.Pince 
v.d.Aa (Ons Vermaak) 21-19, 21-10; 

le klasse: H.v.d.Wiel/H.Trum(JCV)-H.Boom/S.v.d.Zee(JCV) 
19-21, 21-19, 21-19; 

2e klasse: F.Pruissen/A.v .Gestel(Barna) - B.v.d . Linden/H.Aalders 
(Never Down) 21-11, 21-17; 

3/4e klas: H.Deelen/R.Kivits(Alico) - de Koninck/Willemsen(Belcr.) 
21-18, 21-14 . 

Dames-enkel 

Hfd/l~ kl.: M.Nielen(Helmond) - J.Pince v.d.Aa(Ons Vermaak) 
21-18, 21-15 ; 

2e klasse: L.Wolsink(Tios) - R.v.d.Ven(Belcrum) 21-14, 21-13; 
3e klasse: M.v.Houts(St.Cathr.)-C.Kuys(Nev.Desp.) 21-16, 14-21, 

21-15. 
Dames-dubbel 

Hfd/le kl.: M.Nielen(Helmond)/J.Pince v.d.Aa(Ons Vermaak) -
P.de Krrjger/C.v.Iersel(Red Star) 21-16, 22-20; 

2e/3e kl.: M.v.Dam/R.Scheeren(Kracht en Vriendschap) - R.v.d. 
Ven/B.Burgers(Belcrum) 21-8, 19-21, 21-15. 

Mixed-dubbel 

Hfd.kl.: C.Boor/M.Nielen(Irene/Helmond) - C.Mertens/A.Wage
makers(Belcrum) 21-16, 19-21, 22-20; 

le klasse: Th.v.Gorp/F .v.Erven(Red Star) - E.Doornkamp/F.Noter
mans(RTTV) 21-9, 16-21, 21-17. 

J.unioren-enkel 

le klasse: F.Helmich(SC Velp) - E.Graumans (Belcrum) 21-17, 21-18; 
2e klasse: H.v.Gestel(Irene) - V.Janssen(Kolping) 16-21,21-19, 

22-20. 
Junioren-dubbel 

le klasse: C.Franssen/F .Helmich(JCV/SC VELP) - J.v.d.Zee/ 
N.Adema(Jî.V) 15-21, 21-11, 21-15; 

2e klasse: H.Meurs/H.v.Gestel(Irene) - D.Eikemans/H.Schuurmans 
(JCV) 21-16, 21-16. 
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Meisjes-junioren 

C.Laene(Belcrum) - M.v.Loon (Belcrum) 21-17, 24-26, 21-16. 

VERENIGINGSPRIJS (bij deelname van 37 verenigingen) 

1. Belcrum 
2. J.c.v. 
3. Red Star 

29 punten (geprolongeerd!) 
27t punt 
13 punten. 

A.Poulissen B.G. 

West - Brabantse KAMPIOENSCHAPPEN 

Ondanks het mooie zomerse weer na een lange periode van regen, 
waren op zondag 6 oktober zeer vele_tafeltennis-enthousiasten 
uit regio West-Brabant naar Bergen op Zoom gekomen om elkaar 
daar op niet minder dan elf tafels, verdeeld over twee zalen, 
na een periode van rust, te bekampen. 
De leiding was in handen van "de" man van "Het Markiezaat", 
broeder Emilius, die voor een voortreffelijke organisatie en 
een prachtig kloppend tijdschema, dat tot en met de finales 
kon worden aangehouden, had gezorgd. 
Voor de West-Brabantse kampioenschappen betekende een aantal 
inschrijvers van 164 een rekord, wat m.i. gezocht moet worden 
in de perfekte wijze van samenwerken van de verenigingen van 
West-Brabant in de reglo-raaJ. Verheugend is het feit, dat hey 
aantal junioren (71) zo groot is. 

Ondanks de periode van rust werd er fel gestreden in prak~isch 
alle groepen. Alleen het spel van de dames deed denken aan de 
vakantie-periode! 

Hieronder volgen de namen van de finalisten in de verschillende 
groepen met daarachter de uitslagen van de finales: 

Dames-enkel: R.Smout(TCS) - H.Huijsmans(TCS) 21-17, 21-10; 

Heren-enkel: 
le/2e kl.: P.v.Hooijdonk(TCS) - K.Bakx(TCS) 21-15, 21-18, 

20-22, 21-14; 
3e klasse: A.Arts(Deso) - C.Verbogt(Deso) 21-19, 21-13; 
4e klasse: J.Schetters(TCS) - A.v.Geel(TCS) 21-14, 21-19; 
niet-NTTB: O.Mattheeussen - F.Boschman . 21-17, 18-21, 21-17; 

Meisjesjunioren: M.Wagemakers(V.Versa'5l) - M.Welten(TCS) 
21-13, 16-21, 21-15; 

Jongens junioren: 
le klasse: R.v .Sprundel(TCS) - J.Verbraak(Deso) 22-20, 21-18; 
2e klasse: J.Stadhouders(TCS) -H.Verschuren(V.Versa'5l) 

21~17, 18-21, 21-12; 
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3e klasse: B.v.Vlimmeren(V.Versa'51) - P.Bol(Deso)21-10,21-15; 
niet-NTTB: C.v.Laar - A.Mens 21-11, 21-9; 

Dames-dubbel: R.Smout/H.Hurjsmans(TCS)-L.v.d.Hoef/M.v.Hoeffelen 
(TCS) 21-9, 21-16; 

Heren-dubbel: 
l/2/3e kl.: P.v.d.Hoef/K.Bakx(TCS)-P.v.Hoorjdonk/N.v.d.Horst(TCS) 

21-19, 21-14; 
4e klasse: L.Aanraad/J.Verstraaten(Deso)-P.de Bot/R.Freund 

(Het Markiezaat) 21-13, 21-17; 
niet-NTTB: O.Mattheeussen/F.Boschman-C.Brans/J.v.d.Broek 

21-11, 21-16; 

Junioren-dub be~-~ 

meisjes: gèW°'onnen door H.Hurjsmans/M.Welten(TCS) 
jongens: R.v.Sprundel/R.v.d.Hoef(TCS)-J.Verbraak/A.v.d.Ven 

(Deso) 21-14, 14-21, 22-20; 
niet-NTTB: A.Mens/E.v.Ginneken - R.v.Erjck/H.v.Erjck 21-12,21-14; 

Gemengd-dubbel: P.v.Hoorjdonk/J.v.Agtmaal(TCS) - P.v.d.Hoef/ 
R.Smout(TCS) 21-11, 21-12. 

De verenigingsprrjs werd gewonnen door T.C.S. uit Steenbergen 
(26 punten) voor Deso uit Roosendaal met 8 punten, Vice Versa'51 
uit Oudenbosch met 6 punten en Het Markiezaat uit Bergen op 
Zoom met 1 punt. 

Na be~indiging van de . laatste finale reikte ondergetekende de 
prijzen uit, na de organ iserende vereniging "Het Markiezaat" 
dank gebracht te hebben voor de ~outloze organisatie. 

J. Goossens, B.G. 

TEAMTOURNOOI G.B.E. HAD SUCCESVOL VERLOOP 
==================== =============== ====== == == 

In de periode van 2 tot en 'met 20 september werd door de tafel
tennisvereniging G.B.E. een teamtournooi georganiseerd voor 
vierde klassers uit de regio Eindhoven. 
Het bestuur van G.B.E. heeft met de organisatie van dit tour
nooi een schot in de roos gedaan. De organisatorische opzet 
van het geheel was interessant. Naast teamprrjzen waren er 
prijzen voor de beste persoonlijke prestaties en de beste "dubbel.s". 
Ook de organisatorische uitvoering verdient alle lof. Kosten 
noch moeiten werden gespaard om dit tournooi brj voorbaat te 
doen slagen. Alle wedstrijden werden als het ware van a tot z 
begeleid. Kortom de gehele organisatie was tot in de kleinste 
details perfect te noemen. Ik meen dan ook dat een kompliment 
op zrjn plaats is aan het adres van de heren Taherj, Tilborghs 
en v.d.Molengraaf. Vel8 verenigingsbesturen uit de regio Eind
hoven hebben hier op het gebied van het organiseren van tafel
tennisevenementen nog wat kunnen leren. 
Dat het tournooi niet alleen een succes was voor de organise-
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rende vereniging maar evenzeer voor de deelnemers getuigen de 
vele enthousiaste reacties. 
Door reeds bij voorbaat ee n aantal positieve "incentives" in 
te bouwen moest zowel het team, de dubbelpartners a1swel iedere 
speler individueel geprikkeld worden. Dat men hierin geslaagd 
is, bewrjst het feit dat er voor elke wedstrijd gevochten werd 
tot het laatste punt. Immers niet alleen een gewonnen partrj 
was belangrrjk, maar ook het aantal games en zelfs het aantal 
punten voor en tegen. Alle uitslagen werden dan ook prompt na 
iedere wedstrijd brjgewerkt op een scorebord waar iedereen zich 
vóór, tijdens en na de wedstrijd kon overtuigen van de juiste 
stand van zaken. En ik kan u vertellen dat daar een druk ge
bruik van werd gemaakt. 
De deelnemende verenigingen werden inge deeld in twee poules 
van 5 teams en speelden elk een halve kompetitie. 

Eindstand groe:12 · A 

1. G.B.E. 1 4-7 
2. T.H.E. 4-6 
3. Budilia 4-5 
4. Kad.ans 4-1 
5. St.Cathrien 4-1 

Finale: G.B.E. 
3e/4e plaats: T.H.E. 

Eindstand: 

1. De Dennenberg 
2. G.B.E. 1 

Beste dubbels:, 

1. Pius x 4-8 
2. T.H.E. 4-8 
3. De Dennen berg 4-6 

Eindstand groeE 

26-14 1. De Dennenberg 
27-13 2. 
2 5 -15 3. 
11-29 4. 
11-29 5. 

1 - De Dennenberg 
- Pius X 

Pius x 
P.s.v. 
Leende 
G.B.E.2 

4 - 6 
5 - 5 

3. Pius X 
4. T. H .E. 

4. Budilia 
5. G.B.E. 1 

B 

4-7 
4-7 
4-4 
4-2 
4-1 

4-6 
4-5 

Individuele prestaties: l:!iespeeld gam~ 

1. J.v.Hemert Pius x 12 24 - 2 
2. J.v.d.Molengraaf G.B.E. 1 12 24 - 6 
3. P.v.Geel Dennenberg 12 23 - 3 
4. W. Stam T.H.E. 12 23 - 7 
5. W.v.Gerven Dennenberg 12 22 - 3 
6. P.Geven Budilia 12 22 - 8 
7. Th.de Kruijf T.H.E. 12 19 -10 
8. G.Smits Dennenberg 12 18 - 7 
9. Th.Oenes P.s.v. 12 18 - 9 
10.R.v.d.Nieuwenhof G.B.E. 1 12 18 -10 

34.;..6 
30-10 
18-22 
11-29 

7-33 

Daar ik in verband met een A.B.-vergadering de finale van dit 
tournooi niet kon brjwonen wil ik door middel van dit verslag 
de vereniging G.B.E. nogmaals complimenteren met en bedanken 
voor de organi s at ie van dit tournooi. Tevens maak ik van de 
gelegenheid gebruik om alle prrjswinnaars van harte geluk te 
we ns en met de door hen beha e lde resultat en . 

A.Poulissen G.G. 
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Resultaat toch niet onbevre d igend . 

TAFELTENNISJEUGD VERLOOR 
VAN TE STERKE ENGELSEN : 
======================== 

De tafeltennis-interland tussen de jeugd
ploegen van Nederland en Engeland heeft 
voor Nederland een acceptabel resultaat 
opgeleverd. Weliswaar verloren de Neder
landse jongens met 6-3 van de sterke Engel 
sen, maar het vertoonde spel bewees , dat 
er weer duidelijk vorderin gen waren gemaakt . 
De Nederlandse meisjes wisselden evenals 
de jongens briljante met minder goede mo 
menten af, maar behielden uiteindelijk 
toch de winst met 5-4 in eigen land. 

Bij de meisjes toonde de Engelse Susan 
Howard zich met drie overwinningen veruit 
de sterkste. Daarbij kwam nog maar één 
overwinning van haar zusje Lesley, maar 
daarmee hadden de Engelse meisjes hun 
kruit verschoten. De Haagse meisjes Ellen 
Klatt en Veronique van de Laan, beiden 
met 2 overwinningen , en d e Ams t elveense 
Sonja Heltzel (één gewonnen par t ij ) konden 
daardoor een fraaie 5 - 4 zege behalen. 

Bij de jongens bewees Anton-Will van Zoe l e n, 

Henk van d er Zee 
winnaar JCV-tou r nooi 

zoon van de bekende oud-in t ernational, dui d e lijk over een grote 
aanleg te beschikken . Win s t op de Engelsen Taylor en Boet s man 
bezorgde Nederland twee winstpartije n , waar zijn klubgenoot Van 
Schie er nog een aan kon toevoegen. Henk van d er Zee kon h et 
niet tot een overwinning brengen, maar liet in zijn drie p artijen 
fraai tafeltennis zien, en zal in de toekomst nog ve e l v a n zich 
laten horen. 

Een dag later kreeg Henk al zijn revanche door in de hoogst e 
klasse van het JCV-jeugdtoernooi (met Engelse d ee lname) beslag 
te leggen op de eerste plaats. Van der Zee klopte in de finale 
de sterke Engelsman Boetsman gedecideerd met twe emaal 21-17. 
Vantevoren had Henk gezegevierd over Anton van Zoelen. 

Bij de meisjes toonde de Engelse Susan Howard zich opnieuw d_e 
sterkste. Met 21-15, 11-21 , 21-18 was zij juist iets sterker dan 
Veronique van de Laan. De verenigingspr~s was voor J.C.V. 
Overige uitslagen: jongens B l.Heaps(Eng.) 2 . Cokx(Maasbre e 

meisjes B l.E.Klatt(Salam.)2.S.Hetzel(REA) 
jongensdubbel: l . v.Zoelen/v . d.Zee(Scylla/JCV) 2 oVreede/v.d. 
Berg(Phoenix); meisjesdubbel: l.V . v . d . Laan/E .Klatt 2.Koek/v.Rijn 
Mixeddubbel: l.v . d . Laan/v.Zoelen 2 . S.Howart/Boetsman. 

Red.: De organiserende ver e n iging JCV wordt verzocht alsnog een 
verslag op te sturen naar het r e dakti e -adres van MIXED! 
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BEKERKOMPETITI E 
BEP AL I NGEN: 

1 . Het afdelingsbestuur organiseert elk seizoen brj voldoende 
dee lname een bekerkompetitie. 

2. Alleen Heren-s enioren kunnen hieraan deelnemen. 
3. elke vereniging in de afde ling Brabant mag met 2 teams deel

nemen. 
4. In deze bekerkompetitie zal geen klasse-verschil zrjn, zodat 

dus een vierde klasser tegenover een hoofdklasser kan komen 
te staan. 

5. Elk team bestaat ui t twee spelers. Dez e spelers behoeven 
ni et te worden opgegeven; een sp e ler eenmaal uitgekomen in 
he t eerste team, mag niet meer in het tweede team spelen. 
Ook niet andersom; eenma al gespeeld in het tweede team, dan 
mag hrj niet meer invallen in het eerste team. 
Komt bijvoorbeeld " Belcrum 11 in een bepaalde ronde uit tegen 
een v ierde-klasser, dan mag 11 Belcrum 11 zijn hoofd-of ereklasser 
opstellen. He t onderschatten van tegenstanders is dus uit
sluitend voor rekening van het desbetreffende verenigings
bestuur. 

6. De we d strijden worden gespeeld volgens het Davis-Cup systeem. 
Eerst twee enkelspelen, daarna dubbelspel en dan weer twee 
enkelspelen. 

7. Alle wedstrijden worden gespeeld in "Best o f Three 11 • 

8. Aan elke deelnemende vereniging wordt bericht gezo·nden tegen 
wie en v66r welke datum zij voor de bekerkompetitie mo eten 
uitkomen. 

9. Elke ronde wordt door het afdelingsbestuur geloot. 
10. Alle uitslagen worden in "MIXED" gepubliceerd. 
ll. Voor elke ronde wordt door de kompetitieleider een tijdvak 

aangewezen. In dit tijdvak mo eten de vastgestelde weds~rijden 
gespeeld worden. 

12. Wedstrijdformulieren moeten met vermelding "BEKERKOMPETITIE" 
v66r betreffende datum worden gezonden aan: 

De heer H. Zwanenberg, Vughterstraat 41, Den Bosch!! 

13. De "Beker K.L. 11 stelt, door loting of anderszins, vast wie 
thuis of wie uit speelt. In onderling overleg màg hiervan 
afgeweken worden zonder betreffende K.L. in kennis te stell e n . 

14. De reiskosten per trein/bus per wedstrijd worden dit seizoen 
weer door de ontvangende vereniging voor de helft terugbe
taald! 

15. De verenigingen regelen onderling wanneer en hoe laat er 
gespeeld wordt. 

16. örj niet-opkomen van een team wordt de wedstrijd niet meer 
opnieuw vastgesteld en is het opgekome n team winnaar. Komen 
beide teams niec op, of i s de wedstrijd in het daarvoor be
stemde tijdvak niet gespeeld, dan worden beide teams uit d e 
bekerkompetitie genome n . 

17. De uitslag van de wedstrijd moet uiterlijk de laatste dag van 
het vastgestelde tijdvak in h et b ezi t zijn van de K.L. de heer 
Zwanenberg, Vughterstraat 41, Den Bosch. De thuisspel ende 
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vereniging zorgt dat de wedstrijdf~rmulieren aanwezig zijn. 
Er behoeven slechts 2 formulieren te worden ingevuld. 
IEDER TEAM STUURT 1 FORMULIER OP. Bij in gebreke blijven 
hiervan wordt het desbetreffende team uitgeschakeld. 

18.De finale is vastge steld op 2 mei i969. 
19.Het bekerseizoen loopt van 1 oktober tot en met 2 mei. 
20.Door het afdelingsbestuur zal een beker beschikbaar gesteld 

worden, genaamd de "Brabant-Beker". De beker blijft in het 
bezit van de afdeling. Ieder jaar wordt de naam van de win
naar 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 1968 - 1969. 

G.B.E. Eindhoven 1 team x Helmond Helmond 1 
Een & Twintig Beek&Donk 2 " x Pius x Eindhoven 2 
s.v.H. Heerewaarden 1 " x Ka dans Best 2 
T.c.s. Steenbergen 2 " ? J.C.H. 's-Bosch 2 
Zwaantjes St.M.Gestel 1 " x Jeep Vught 2 
Batswingers Vlijmen 2 " Atoom Eindhoven 1 
Effect Kerkdri el 1 " x D.A.F. Eindhoven 1 
De Meppers Heeze 2 Il x Ataque Nijnsel 2 
Vice Versa'51 Oudenb o sch 2 " x B.S ~ M. Dongen 2 
Never Down Zaltbommel 1 Il x O.T.T.C. Oss 2 
Never Des pair Den Bosch 2 Il x Riel Riel 1 
Deso Roosenda a l 2 Il x Dior Rijen 1 
Dennenberg Valken s waard 2 " x P . s.v. Eindhoven 2 
St.Cathrien Eindhoven 2 Il x Victoria Breda 
Vice Versa 1 64 Den Bosch 2 Il x Irene Tilburg 
Victorianen Gqirle 1 " x J.c.v. Vught 
Budilia Budel 2 Il x Belcrum Breda 
Barna Tilburg 2 " x Ali co Schijndel 
Gemert Gemert 2 Il x Babro Esch 
Luto Tilburg 2 Il x P.J.S. Vught 
O.J.C. Rosmalen 2 Il x Red Star Goirle 
Eindh.Stud. Eindhoven 1 Il ? T.T.c.v. Veghel 

x = deelnemer verliezersronde. 

Totaal aantal deelnemende verenigingen 44 
Totaal aantal deelnemend e verenigingen met 1 team 15 
Totaal aantal deelnemende verenigingen met 2 teams 29 
Totaal aantal deelnemende teams 73 
Vier verenigingen spelen geen verliezersronde. 

De le ronde moet gespeeld zijn 
, , 

16 november 1968. voor 
De 2e ronde moet gespeeld zijn 

, , 
21 december 1968. voor 

De 3e ronde moet gespeeld zijn 
, , 

25 januari 1969. voor 
De 4e ronde moet gespeel d zijn 

, , 
1 maart 1969. voor 

De 1 finale moet gaspeeld zijn 
, , 

5 april 1969. 2 voor 
De FINALE wordt gespeeld op 2 mei 1969. 
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LOTING VOORRONDE 3EKERKOMPETITI E 1 68- 1 69 

Te spel e n vóór 19 

l. T.C.S. l 
2. J .C.rt. 2 
3. Babro l 
4. Budilia l 
5. De Zwaantjes l 
6. Een en Twintig 
7. Vice Versa'51 
8. T.T.C.V. l 

oktober 1968. 

Steenbergen 
Den Bosch 
Esch 
Budel 
St.M.Gestel 

l Beek en Donk 
2 Oudenbosch 

Veghel 

Deso 2 
Effekt 1 68 l 
P.J .S. l 
T.H.E. l 
J .C.H. l 
Barna 2 
T.C.S. 2 
T .T.C.V. 2 

Roosendaal 
Kerkdriel 
Vught 
Eindhoven 
Den Bosch 
Tilburg 
Steenbergen 
Veghel 

LOTING EERSTE RONDE BEKERKOMPETITIE 1 68- 1 69 

Te spelen vóór 16 november 1968. 

l.De Meppers l 
2.D.A.F. l 

Heeze 
Eindhoven 

3.Pius X 2 Eindhoven 
4.Irene 2 Tilburg 
5.B.S.M. 2 Dongen 
6.Winnaar voorronde wedstr. l 
7.Vice Versa 1 64 2 Den Bosch 
8.Victoria l Breda 
9.Belcrum l Breda 

10.Winnaar voorronde wedstr. 7 
11.J.c.v. l Vught 
12.Never Down l Zaltbommel 
13.Q.J.C. l Rosmalen 
14.0.T.T.C. 2 Oss 
15.Winnaar voorronde wedstr. 4 
16.Batswingers 1 67 1 Vlijmen 
17.Alico 2 Schijndel 
l&.Ataque 2 Nijnsel 
19 .Winnaar v·oorro:n,de wedstr.. 5 
20.Gemert 2 Gemert 
21.Winnaar voorronde wedstr. 3 
22.De Dennenberg 1 Valkenswaard 
23.Kadans 1 Best 
24.S.V.H. 1 Heerewaarden 
25.Red Star'58 2 Goirle 
26.G.B.E.l Eindhoven 
27.P.s.v. 2 Eindhoven 
28.Never Despair 1 Den Bosch 
29.Winnaar voorronde wedstr. 6 
30.Winnaar voorronde wedstr. 2 
3l~Jeep 1 Vught 
32.Luto l Tilburg 

B.S.M. 1 
Victorianen 1 
Red Star 1 
De Meppers 2 
Alico 1 
P.S.V. 1 
Never Despair 2 
Deso 1 
Vice Versa'51 1 
Dior 1 
Luto 2 
Jeep 2 
Helmond'57 1 
Gemert 1 

Dongen 
Goirle 
Goirle 
Heeze 
Schijndel 
Eindhoven 
Den Bosch 
Roosendaal 
Oudenbosch 
Rijen 
Tilburg 
Vught 
Helmond 
Gemert 

De Dennenberg 2 Valkenswaard 
St .Cathrien 1 Eindhoven 
Winnaar voorronde wedstr. 8 
O.T.T.C. 1 Oss 
Irene 1 Tilburg 
J.C.V. 2 Vugh~ 

Kadans 2 Best 
Barna 1 Tilburg 
Atoom 1 Eindhoven 
Budilia 2 Budel 
Belcrum 2 Breda 
Een en Twintig2 Be ek enDonk 
Ataque 1 
St.Cathrien 2 
O.J.C. 2 
Riel 1 

Nijnsel 
Eindhoven 
Rosmalen 
Riel 

Vice Versa 1 64 1 Den Bosch 
Pius X 1 Eindhoven 

Mag ik U verzoeken voorstellen of ideeën, die de bekerkompetitie 
aantrekkelijker kunnen maken~ aan mij door te geven ? 

Ik wens U een prettig bekerseizoen toe! 
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Standenlijsten 
Ereklasse A 
NedLloyd 
AMVJ 
Hunter 25/2 
Wibats 
Swift 
SVE 

Ho.ofdkl. C 
JCV 
Victory'55 
Nev.Despair 
Eendracht 
Wilskracht 
Wibats 4 

Overg.kl.G 
Kluis 
Maasvogels 
Atoom 
Helmond 
Blue Star 
Falco 2 de 

3-6 
3-5 
3-4 
3-2 
3-1 
3-0 

3-6 
3-5 
3-3 
3.-3 
3-1 
3-0 

3-5 
3-5 
3-2 
3-2 
3-2 
3-2 

Ereklasse 
Scylla 
Hunter 25 
Maasbree 
St.H.TSB 
Belcrum 
NedLloyd 2 

Hoofdkl.D 
Wibats 2 
Jeep 
Docos 
TSF 
Maasbree 2 
Ons Verm. 

Overg .kl.B 
Swift 
St . Servaas 
Nev.Desp.3 
Falco 
TTC 
De Gringel 

B 
3-6 
3-5 
3-4 
3-3 
3-0 
3-0 

3-6 
3-3 
3-3 
3-3 
3-2 
3-1 

3-6 
3-6 
3-2 
3-2 
3-2 
3-0 

Bijgewerkt t/m 20-10- 1 68. 

Hoofdkl.A 
Treffers 
Scylla 2 
PSV 
Twenty O. 
Luto 
AMVJ 2 

3-6 
2-3 
3-3 
3-2 
2-1 
3-1 

Overg.kl.E 
RTTC 3-6 
Kolping 3-6 
Irene 2 3-2 
Ons Verm2 3-2 
OTTC 3-1 
Nev.Desp2 3-1 

Hoofdkl.B 
Irene 
Wibats 3 

, Xerxes 
Climax 
TOV 
SVE 2 

3-5 
3-5 
3-4 
3-3 
3-1 
3-0 

Overg.kl .F 
Red Star 3-6 
Aviolanda 3-6 
Belcrum 2 3-4 
Aloysius 3-2 
Luto 2 3-0 
voz 3-0 

In verband met familie
omstandigheden heeft de K.L. 
de heer A.v.Veghel uit Oss 
geen standenl ijsten op kunnen 
stellen. 
Voor zover bekend treft u onder
staande de standenlijsten van 
de afd.komp . aan. 

In het volgende Mixed-nummer (eind november) vindt u ALLE standen
lijsten en ev. de persoonlijke prestaties van zowel de senioren 
als de junioren! 

Dames le kl. Heren l A Heren l B Heren 2 A 
Irene l 2-4 Red Star 

1 

TTCV 2-3 Grassch. 2-3 :::: 2-'± 
Red Star 2-4 TCS 2-3 Een&Tw . 2-3 PSV 2 1-2 
TCS 1-2 Irene 3 1-2 OTTC 2 1-2 Barna l 1-2 
Jeep 1-1 BSM 1-2 Renata 2-1 Cathr.2 2-2 
Luto 2-1 JCV 2 2-1 Irene 4 2-1 Tios 2-2 
Belcrum 1-0 Belcrum 3 0-0 JCV 3 0-0 Red Star3 2-1 
Irene 2 1-0 Irene 5 2-0 Atoom 2 0-0 BSM 2 1-0 
Tios 1 67 2-0 Nev.Desp.4 2-0 Ka dans 1-0 JCV 4 l-0 

Heren 2 B Heren 2 c Heren 2 D 
TTCV 2 2 -4 Cathrien l 2-4 Victoria l 2-4 Willen de 
RKC l 2-4 Meppers 2 2-3 Deso l 2-4 k.l. (senioren 
Never Downl 2-4 Dennenb.l 2-2 TCS 2 1-2 en j unioren) 
OJC l 2-2 PSV 3 2-2 3elcrum 4 1-2 de s tandenlijs-
PJS l 1-0 Gemert l 2-2 Vice Versa 1-0 ten 

, , 
20 voor 

Jeep 2 1-0 Helmond 2 2-2 Red Star4 1-0 november door-
JCH l 2-0 Meppers l 2-1 Luto 3 2--0 sturen? 
Ne v.Desp.5 2-0 Budilia 1 2-0 Deso 2 2-0 

MEDEDELING JUNIORENKOMMISSIE 

Na twe e kompetitiewedstr ijden van de junioren hebben wij gecon
stateerd dat de fo rmulieren ZEER SLECHT ingevuld worden . 
Vriendelijk worden de juniorenleiders verzocht de formulieren 
te controleren. Boete kan anders niet uitblrjvenl 
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