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Het einde van seizoen 1969 - 1970 nadert . 
Hoewel de meeste verenigingen al lang bezig ziJn met zomerse aktiviteiten, die veelal 
weinig met tafeltennis te maken hebben, zijn wij hierna nog 2 nummers van Mixed schul
dig. 
U zult begrijpen, dat het moeilijk zal zijn hieraan te voldoen, als we er tenminste 
van uitgaan, dat U niet gediend oent met een. groot aantal pagina's onbenullig gepraat. 
Daarom hebben we gemeend deze moeilijkheden op de volgende manier op te lossen: 

Begin juli verschijnt nr. 9 van deze jaargang. 
Pas in augustus of september komt nr. 10 met ceen overzicht van tafeltenniszaken die be
trekking hebben op het nieuwe seizoen. 
Het is namelijk in die periode onmogelijk reeds met de nieuwe jaargang te beginnen, omdat 
met de afdelingsvergadering pas de nieuwe abónnementen moeten worden ingediend. Zodoen
de is het onmogelijk vóór oktober uit te krmen. 
Wij hopen dat U akkoord kunt gaan met deze oplossing. 

In nr. 9 hopen wij verslag te kunnen doen van aktiviteiten in het "stille" seizoen. 
Mogelijk zijn er voor verenigingen, die hier nog niet goed raad mee weten, nog brtrik
bare ideeën bij . 
Wij nodigen de clubs uit van de aktiviteiten een verslagje naar de redaktie te stuxen. 

In ons vorige nummer hebben wij geprobeerd voor wat afwisseling te zorgen door er foto's 
in op te nemen. Zoals U gezien heeft is het geen sukses geworden. Omdat een apart vel 
offset foto's om bugetaire redenen niet doenlijk was, hebben wij het met een fotogra
fische stencil geprobeerd4 Het lukte niet . Jammer, wie niet waagt, die niet wint moet 
U maar denken • 

Redaktie 

-.-
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OFFICiëLE MEDEDELING 
- . . - ·- ~ -· 

Vice Versa'51 2 is beboet met f. 5,-- wegens het niet opkomen (meer dan 2 uur te laat) 
in de wedstrijd tegen KWJ 1 in de juniorenkompetitie klasse 2A, wedstrijdnummer 247. 

Juniorenkommissie. 

BEKERKOMPETITIE 

Halve finales: winnaarsronde : JCV - Irene 2-3 

Finale 

Belcrum - Jeep 3-2 
verliezersronde:BSM 

PJS 
- TCS 5-0 
- St.Cathrien $-4 

gehouden op vrijdag 8 mei in de zaal van t.t.v. Vice 
Versa te 's Hertogenbosch. 

winnaarsronde :Belcrum - Irene 1-4. 
verliezersronde:BSM - St.Cathrien 3-1 

P.S. Verdere bijzonderheden ziJn ons niet bekend, omdat wij geen gegevens over de be
kerkompetitie ontvangen hebben. 

Redaktie. 

UITSLAGEN 
PROMOTIE- DEGRATIATIEWEDSTRIJTIEN 

Dames le klasse 

Luto 1 
OTTC 1 
Irene 2 

- OTTC 1 
- Irene 2 
- Luto 1 

6-4 
7-3 
3-7 

Luto 1 behoudt haar plaats in de eerste klasse. 

He~en le/2e klasse: 

Groep Jl.. 

Groep B. 

Renata 1 - Irene 5 7-3 
St. Cathrien 1 - Renata 1 5-5·· , 
Irene 5 - St. Cathrien 1 8-2 

Renata 1 
en neemt 

wist zich in de ee1:ste klasse 
de plaats over van Irene 4. 

PSV 2 
Barna 1 
Dennenberg 1 

- Barna 1 9-1 
- Denneberg 1 6-4 
- PSV 2 5-5 

Stand 

Luto 
OTTC 
Irene 2 

Stand 

2 - 4 
2 - 2 
2 - 0 

Renata 2 - 3 
Irene 5 2 - 2 
St. Cathrien 2- 1 

te handhaven, Irene 5 promoVlifert 

PSV 2 
Barna 1 
Dennen berg 

2 - 3 
2 - 2 
2 - 1 

Ook PSV 2 blijft in de eerste klasse, terwijl Barna het volgende seizoen 
ook in de eerste klasse uitkomt. 
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Beslissingswedstrijd: ])ennenberg .- S_t. Cathrien 1 5-4 

Wegens de promotie van de teams JCV 2 en OTTC 1 naar de overgangsklasse kwam er nog 
een plaats vrij. Deze is toe ge.vallen aan de Dennen berg. St. Ca thrien zat er ook dit 
jaar weer net naast. . 

He~en 2eL.2e klasse. Stand 

Groep A. 

Groep _B. 

Groep c. 

Nev.Despair 4 
Dennenberg 3 
JCB: 1 

~ Dennenberg 3 · 9-1 
- JCH 1 7-3 
- Nev.Despair 4 3-7 

Nev.Despair 4 
])ennenberg 3 
JCH 1 

2 - 4 
2 - 2 
2 - 0 

Nev.Despair was hier de sterkste en handhaafde zich in de 2e klasse. 

BSM 2 - Marlde.zaat 1 6-4 
Vice Versa 151 1- Pendragon l 3-7 
Vfoe Versa 1 51 1- Markiezaat 1 9-1 
Pendragon 1 - BSJVI 2 8-2 
Markiezaat 1 Pendragon 1 3-7 
B~.JVI 2 - Vice Versa'51 1 2-8 

Pendragon en Vice Versa'51 1 zijn hier de 

Ba:hro 1 
Ranata 2 
nennenèerg 2 

- Renata 2 7-3 
- ])ennenberg 2 . 4-6 
- Babro 1 5-5 

Pen dragon 
Vice Versa '51 
BSM 2 
JVIarkiezaat 

gelukkigen. 

Babro 1 
Dennenberg 2 
Renata 2 

3 - 6 
3 - 4 
3 - 2 
3 - 0 

2 3 
2 - 3 
2 - 0 

Hier was e:en beslissingswedstrijd nodig tussen Dennenberg 2 - en BA.bro 1. 
Babro won deze met 5-0, en promoveerde aldus naar de 2e klasse. 

Heren ~e/4e klasse: 

Groep A. 

Groep B. 

Groel? C. 

GroeJ? D. 

Groe;p_ E. 

Vice Versa 164 
SVH 1 . 
SVH 1 
PJS 3 
V.Versa 164 1 
Effect 1 

Red Star 5 
The Back Hands 
Riel 1 
Tanaka 3 
Red Star 5 
Tanaka 3 
BSM 3 
Dier 2 
RKC 5 

PSV 4 
Meppers 4 
PSV 4 

.Taveres 2 
GBE 1 
Taveres 2 

Een en Tw.3 
. Alice 3 

TTCV 4 
Mullehei 1 
Een en· Tw. 3 

· MulTehei 1 

1- Effect 1 
- PJS 3 
- Effect 1 
- Vice Versa 164 
- SVH 1 
- PJS 3 

- Riel 1 
- Tanaka 3 
- The Back Hands 
- Red Star 5 
- The Back Hands 
- Riel 1 

- ])ior 2 
- RKC 5 
- BSJVI 3 

- Taveres 2 
- GBE 1 
- Meppers 4 
- GBE 1 
- PSV 4 
- Meppers 4 

- Mullehei 1 
- TTCV 4 
- Een en Tw. 3 
- Alico 3 
- Alico 3 
- TTCV 4 

9-1 
4-6 
4-6 

1 4-6 
10-0 

3-7 

8-2 
8-2 
2-8 
5-5 
2-8 
8-2 

8-2 
7-3 
3-7 

4-(; 
4-6 
7-3 
8-2 
4-6 

10-0 

7-3 
6-4 
4-6 
3-7 
1-9 
6-4 

Vice Versa 164 
PJS 3 
Effect 1 
SVH 

The Back Hands 
Tanaka 3 
Red Star 5 
Riel 1 

BSJVI 3 
Dior 2 
RKC 5 

Taveres 2 
PSV 4 
GBE 
Meppers 4 

Alice 3 
Een en Twintig 3 
JVIullehei 
TTCV 4 

3 - 6 
3 - 4 
3 - 2 
3 - 0 

3 - 6 
3 - 3 
3 -·3 
3 - 0 

2 - 4 
2 - 2 
2 - 0 

3 - 6 
3 - 4 
3 - 2 
3 - 0 

3 - 6 
3 - 4 
3 - 2 
3 - 0 

Als gevolg van deze resultaten krijgen Vice Versa 164 1, The Back Hands 1, 



BSM 3, Taveres 2 en Alico 3 in het komende seizoen het recht in de derde 
klasse uit te komen. 
Alle promovendi worden namens het A.B. van harte geluk gewenst met het 
su..l{:ses. 

F.Sluiter, A.K.L. 

[u10 - /(EOFR L 1-\NDSE 

)(AfV!P/O&-_l\l.SCHA/=>PF N 
:De voor de 6e maal door de Bredase tafel- =,,.=-==-=§=--· · tennisvereniging Belcrum georganiseerde : 
Internationale Zuid Nederlandse ka~pi
oenschappen zijn wederom een sukses ge
bleken. :De grote nationale en internatio- ~ 
nale deelname maakten het tournooi wel- ~ 
licht tot het grootste tafeltennisevene- ~ 
ment dat momenteel in Nederland plaats- ~ 
vindt. :De nooit op Belcrum's tournooi ~ 
ontbrekende Maasbree-speler Jan Suyskens ~ 
kwam voor zijn mening uit met de woor- ~ 
den "Belcrum doet iets groots." 1 
Tijdens dit tournooi werd op 52 tafels ~ 
gespeeld door 807 deelnemers die op hun ~ 
beurt 114 verenigingen vertegenwoordig- ~ 
den in 34 verschillende klassen. ~ 
:Door deze record-inschrijving moest dan ~ 
ook de extra speelklasse vervallen, an~ . ~ 
ders zou dit tournooi ongetwijfeld twee ·~ 
dagen in beslag gaan nemen. ~ 
:De 114 verenigingen kwamen uit 18 ver- ~ 
schillende districten waarbij ditmaal ~ 
:Duitsland met 95 man het sterkste bui- ~ 
tenl,q,ndse contipgent vormde. België had ~ 
zelf een belang-rijk tournooi vandaar het ~ 
ontbreken van bekende zuiderburen op het @ 
tournooi. Luxemburg kampte met dezelfde ~ 
moeilijkheden maar stuurde toch de jeugd- ~ 

Een woord van waardering komt ongetwij
feld het bestuur van Belcrum toe voor de 
wijze waarop ook dit jaar het tournooi 
is verlopen. 
Gezien de waardering die veel deelnemers 
lieten blijken kan Belcrum er nu al reke
ning mee houden dat de records van dit 
jaar indien het tournooi in 1971 wederom 
wordt verspeeld ongetwijfeld zullen sneu
velen. 
Wel zou het voor de organiserende vereni-
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ging die kosten nog moeiten hebben ge 
spaard, een eer zijn geweest indien als 
dank ook iemand van het Hoofdbestuur ztjn 
gezicht had laten zien. Belcrum heeft 
met zijn tournooi toch ook wel de bedoe
ling het nationale en internationale con
t~ct tussen de diverse verenigingen te 
verbeteren. We zullen dit jaar het bij
zonder mooie weer maar de schuld geven. 

Alvorens over te gaan tot de uitslagen 
een kleine terugblik op enkele klassen. 

Bij de Heren Ereklasse wist de Vughtenaar 
Peter Paro vriénd en vijand te verrassen 
door de vorm die hij op deze dag op t a 
fel wist te leggen. Zich nu eers niets 
van namen en reputaties aantrekkend wist 
hij achtereenvolgens Leo Zandvliet, Bert 
v.d.Helm, Jan Suyskens en titelhouder 
Bert Schoofs te overwinnen, daarmee voor 
de le maal de door Belcrum uitgeloofde 
geldprijs mee naar huis te nemen. Verras"" . 
send was tevens de uitschakeling van Bert 
Onnes door Jan Suyskens. 

Bij de :Dames geen verrassing, de momen
teel in goede vorm verkerende Nederlandse 
kampioenen Ellen Klatt won nogal gemak
kelijk de hoofdklasse finale dames van 
de op tournooien toch altijd sterk spelen
de Helmondse Maria Nielen" 
Het feit dat zij in drie finales mocht 
uitkomen, waarbij die in het mixed met 
Leo Zandvliet winnend, is hiervan wel het 
beste ·bewijs. 
Leo en Maria kwamen in de finale na onder 
meer een sterke halve finale tegen het 
Scylla-G.uo Bert v.d.Helm met Ellen Kort, 
het werd 21-10, 21-11. 
:De finale z~er spannend, werd na in de 3e 
game nog met 13-3 te hebben achter gestaan 
gewonnen door Leo Zandvliet en Maria Nie-



len daarmee Bert Onnes samen met Ellen Klatt wederom een illusie armer te maken. 
Bij de jeugd was vooral het sterke spel van de Duitser Engel opvallend. De voor de 
vereniging lifeunkirchen uitkomende knaap won de hoogste jeugdklasse van Henk v. d,, Zee 
en met zijn clubgenoot Stockman eveneens het ~ubbel. 
Het enige Brabantse sukses werd hier geleverd door twee Belcrum duo's, te weten 
Eddy Graumans en Margot van Loon , werden eervol tweede in het mixed waarna Eddy met 
Peter Knuppe ook nog een eerste plaats wist te bemachtigen in het adspiranten-dubbel. 

Al met al een dag volop tafeltennis van soms goed gehalte, ' een gelUkkig Belcrum Be
stuur en veel gelukkige prijswinnaars die er hard voor hebben moeten vechten om Z')Ver 
te komen. 

De einduitslagen in de diverse klassen waren: 

Dames enkel : 

Hoofdkl. 

le klas 

2e klas 

3e klas 

Dames dubbe-l: -
hoofd/le kl. 

2e klas 

3e klas 

Mixed dubbel: 

1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 

1. 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 

E.Klatt (Steeds Hoger/TSB) 
M.Nielen(Helmond) 
J.lifitisusanta (Rea) 
P.de Krijger (Red Star) 
M.Crauwels (Antwerpen) 
E.Kools (A11twerpen) 
J. Ridderikshoof ('t Zand) 
M.Hoogervorst (TOGB) 

S.Heltzel/E.Klatt (Rea/Steeds Hoger TSB) 
M.Nielen/I.Jucher (Helmond/Berge) 
Delmarre/C.de Jong (VVV) · 
E.v.Zetten/M.Hoogervorst (TOGB) 
M. den Broeder/A.Freriks(Delta Lloyd) 
C,de Kwant/R. Kuyper (ODOS) : 

Ere-hoofd kl.l. L,Zandvliet/M.Nielen (Beldrum/Helmnnd) 
2. 

overg.-le kl.l. 
2. 

2e klas 1. 
2. 

3e klas 1. 
2. 

Heren enkel: 

Ere klas 1. 
2. 

Overgangskl. 1. 
2. 

hoofdklas 1. 
2. 

lë klas 1. 
2. 

2e klas 1. 
2. 

3e klas 1. 
2. 

4e klas 1. 
2. 

B.Onnes/E"Klatt (St.Hoger TSB) 
R.Bpernaw/J.Nitisusanta (Rea) 
Wortmann/Wortmann (Lippstadt) 
Tollwerth/Schmidt (Lippstadt) 
G.Tjoonk/ C.Hendriks (Keyles-OTTV) 
H. en L Ridderikhoff ( 1 t Zand) 
A.Hout/C.de Kwant (ASSV/ ODOS) 

P.Paro (JCV) 
B. Schoofs (Delta Lloyd) 
H.v.Ruiten (Salamanders) 
F.Helmich (Gelderland) 
van Krieken (Salamanders) 
J. Bayings (NOAD) 
Heberbold (Lippstadt) 
T. Kuipers (st.Hoger TSB) 
A.v.Geste l (Barna) 
J"Riphen (Gossima) 
N.Schmokel (Berge) 
W.Verbeek (Gossima) 
Ganssel (Neunkirchen) 
Tenessen (Alfert) 
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uitslag .finale 

21-4, 21-16 

21-14, 21-17 

21-14, 21- 9 

21-17, 17-21, 21-14 

21-14, 21-15 

26-28, 21-11, 21-13 

21-18, 21-19 

23-21, 19-21, 21-17 

16-21, 21-13, 21-17 

21-14, 21-17 

21-12,, 17-21, 21-13 

23-21, 21-15, 9-21 

21-12, 23-21 

21-13, 18-21, 21-11 

21-13, 21-18 

21-12, 18-21, 21-15 

21-15, 21-12 

21-19, 21-18 



Heren dub be]: ;, 

Ere-hoofd kl. 1. B. SchÓof s/B. v.d.. Helfu (De 1 ta.:.Scylla) 
2. J. Suyske:ris /J.; v\.p:nen i ( Maa~bree / I'.rerw) 

overgangskl. 1. K. Weeber/H.Ve:r.:Jiêti;en ( Gel.d. Veert.) · · 
2. Van de Borg/Sàrtg:.À.Jqng fPboenix),; · 
1. He:çperhold/Wortmartn ( Üppstad t) . ·. __ 

1
. 

2. Kuipers/Nieuwenbroek (9t;R:oger r:11SB) 
1. Aszmann/Schmockel (Bergéi) · · 

le klas 

3e klas 
2. T.Duffhue's/de, Otter (JCV) ·· ' 
1. W.Crauwels/F.Heylen (Antwerpen) 
2. Heiffe.rt/Ganssels (Neunkirchen) 

"', . · ' 

4e klas 
! ,· · 

". 

U"·t·s· "a""e · "·.f ,. . ·d •·.· 
·.;A.; __ · .._ ·· Sr · n -(.:.,.,,, ·-·c· 0 

Jongens 
junioren: 

, ,. adsuirant 
: ..... . ·. ~. ' 

' . 

puJÎ~.:Llen 

Dubbel 
juni-oren 

adspiranten 

, · .mixed-dubbel 

· .· meü:~s enkel: 

klas A 

klas B 

dubbel 

. :,1. F. Engel (Neunkirchen) 
2 . H.v.d.Zee (JCY) 
1 . G.v.Bemmelen (Phoenix) 
2. D. Eikmans (JCV) 
1 . R.v. Zylen (Phoenix) 
2. J. Tegels (Swift) 

" . 

1. Engel/Stockmann (Neunkirchen) 
2. Ver·straete/Zwaenepoel (Antwèrpen) 
1. M.Graûmans/P. Knuppe (Belcrum) 
2. H.Wagenaars/D.Eikmans (JCV) 
1. F.Louwens/13{orver (Avanti) 
2. fov. Zuylen/F. Heemskerk (Phoénj,:x;) 

L A.Zwanepoel/c.otte {Antwerpen) 
2. E. Graumans/M. v. Lo oh '(Belcil?UID) 

L C.Putz (Luxemburg) ' 
2·.,, L. v.Heybeek (Antwerpen) 
l.W.Nies (Megacles) 
·2. ·H,Jongen (Red Star) 
1. R.Fierlier/Heemkerk .(Phoepijc) ' 
2~ K~Otte/~.v.Heybeek (Antwerpe~) 

. , < -- • . 

23-21, 21-15 

21-17, 15-21, 

21-l6, 21-10 

21-12, 2i.,..1s 

.. 21-12' 2J.:-18 .. 

,21-17, 21-1.5 

23--21, 17-2:}, 

21-12, 21:.:. 4 

19-21, 21-16, 

19-21, 21-11, 

21- 9, 16-21, 

,2'1-15, 21-17 

21-10, 21- 8 

' . 21-14, 21-15 

. 21;10' . 21""'19 

21-18 

'· ,, 

21L1f 

23-21 

21:..1~ 

21..:.19 

De verem.gingspriJS voor de be~te verél);i~ip.g ,ging dit jaar naar de Duitse vereni
ging Lippstadt. De b8ste jtlhiörenvèreniging W€'.rd evenals in 1969 de Delftse vereni
ging Phoenix ~· 

K. de Graaf. 

f'. /" 
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Sportregeerders: coaches, leiders, bestu
ren en journalisten in klubs maken zich 
nog al eens dik over de jeugd. De com
mentaren bv. na de Nederlandse Zwemkam
pioenschappen liegen er niet om. En, 
ieder op de beurt, zingt elke sportbond 
van tijd tot tijd hetzelfde liedje. 

"De jeugd knokt er niet meer voor; neemt 
de sportprestaties niet genoeg au serieux 
traint niet regelmatig; toont te weinig 
ambitie en schrikt terug voor intensie
ve inspanning om tot betere resultaten, 
records en titels te komen." Men vindt 
die jeugd slap, voelt zich teleurge
steld omdat vaak de doorbraak niet komt 
en klemt zich vast aan enkele uitschie
ters, die het dan misschien toch waar 
gaan maken. 

Het liedje heeft veel coupletten en is 
gecomponeerd in allerlei toonaarden, 
waarbij de auteurs a priorie ui tgaal} . 

geagiteerd. Dat is niet bevorderlijk voor 
een rustige en evenwichtige aanpak van 
bijv. studie- of sportzaken. 

Er is meer. Deze jeugd vindt niet alles 
zo maar vanzelfsprekend, ook niet wat volM 
wassenen zeggen en propageren. Ze ziJn 
kritisch en testen wat wij aan waarden, 
traditie, ervaring en persoonlijke visie i 
inbrengen hardhandig, naar eigen smaak, 
hoe onbeholpen dat vaak ook gaat. 

Als wij menen, dat de sportbeoefening zo 
belangrijk is, vormend werkt, de moeite 
waard on als ideaal stimulerend kan wer~ 
ken, dan zijn zij zo vrij, daar vraagte
kens bij te plaatsen, heel die opvatting 
te relativeren. Sommigen gaan zelfs zo 
ver heel die volwassenen-santekraam te 
rangschikken 011der de onnutte "toestanden". 

van het eigen gelijk. . _ -< · . 

Tot in vele klubbladen si.jpelt dezè '.!er
gernis door~ :Pas nog in ''Kontact 11 Van 
d~ c ttv. Iinpuls ."u,it Gouda, waa:J;? meri ai 
järenlang·mèt hart en ziel tijd eh ener
gie ;:;pendeert aan de jeugd. 

Het zit ermee · als bijv. op een lagere . 
school waar elke dqcent .geneigd is z1Jn 
vak als het meest noodzakelijke te ree~ 

- .. manderen, maar. in de totaliteit viµl. het 
hele onde]'.'Wijs·op dié schqol wordt de 
belangrijkheid vari dat vak :teruggebracht 

Er staat: ·" •••••• Al heel vlot na het 
einde van de kom:petitie zag men nog maar 
wein i.g aktivelingen. Blijkt men te lui? 
Dit geldt ook voo± .onze junioren-groep. 
Nooit hebben wij. e:en junioren-groep be- _ 
zeten die zo weinig aktiviteit en plièhts-~ 

besef aan de dag legt •• ~ ••• ; " · l:_~:-:_._ 
Nu kunnen we ons met zijn allen danig - ~ 
o-pwinden, maar het loont .ons inziens de · 

~~~::~:~s ~o::~n z~!n:l d::e r v:: , .! __ ~=:···· 
Dat ·kan iedereen gemak k,onstate-ren. · · ·' ~ 
Omdat er ih zo weinig jaren zo veel ve:p ... . 
anderd is: Ï...'1 de maatschappeli'jke·· ver
houdingen, op .het politieke vlak, op ... 
godsdienstig terrein en in het .normbesef~ 
Dat gaat niet ongemerkt aan d~ · j~~gd~ vooJ:.- r 
bij. Zij ploofori zich gemakkeii.]ker naär -
de vernieuwd.ngeli eri passen zich in het. .• 
gedragspatroon direkter en spontaner aan. 
Maar het maakt de jeugd ook onrustig ~n. 

r'" • J. ' • 

... ·· 

':· ···· 8 

tot .dé normale proporties" · 

Er zijn voor de jèugd veel sporten, maa:r:
ook een royalere keus uit een. veelv:oûd 
aan recreatieve mogelijkheden. 
De welvaart, waarin het gros van'; de- :jeügd 
ruimschoots deelt, :heeft dit ]fio'geli:jk gê
maakt. Het leven van d.eze jo:f.ge. mensen .. 
verloopt bijna automatisch, 'glad; en 6nbé~ 
kommerd. Zij hoeven zich nauwelijks v:oo~ i
iets · ih'_te ·spannen, ' omdat "de dingen . Ei.r , .. ~ 
.meestal al zij~ voor ze i.ewenst " zijn_. ._"c 
Die welváart, het keu.rigë pakket sociale. :
voorzieningen, .de baari, die na de zórge~,,~, , 
lozê schooljaren meestal al ~laar lig;t., , ; 
die hemben van .het leven ~erisaaie 'böel 
gemaakt. Het ko:?tje is gekocht, waa:rover 
zou je je drUk m~en" •' .. 

De;::;e je'blgd is ook de nieu~e . bezittende . 
klasse; ze hebb.en geild, kopen _:L.P.-'srkle
ren, een brommer. Dat .maaktzelfstandig, 

·· onafI?-~el~jker. . _.. ·.· .· ·~; 

Het maakt dat zij zich m.i:iider hoeven in te 
sparinen. ze: leven moeiteloös, · in grotere 
vr.ijheid en kunnen zich heel wat permi-

, · 



teren. 
We kunnen hen dan moeilijk gebrek aa,n strijdbaarheid verwijten, aan inzet. De kant
en-klaar wereld waarin zij leven heeft ontegenzeggelijk invloed op hun manier van 
denken en leven. Begrippen als: sparen, naar iets streven np lange termijn, je ietà 
ontzeggen, idealen e.d. zijn hen over het algemeen vreemd 9 omdat het niet hoeft, om
dat deze maatschappij zo pasklaar is , dat hele grpepen jongeren er zelfs tegen in op
stand komen. Maar dat is hier minder aan de orde. 

Sport is voor steeds meer jonge mensen geen heilige-moeten meer, geen alles bepalende 
eis. En we v:r·agen ons eerlijk gezegd ook af, of die instelling niet gezonder is. 

Sportbeoefening kan vernauwend werken, isoleren, want wie serieus iets wil bereiken 
topsport wil bedrijven, zal zich veel moeten ontzeggen, af moeten zien van relaties, 
uitstapjes, fuifjes en misschien zelfs van vriendschappen. Hij/zij zal andere ter
reinen van het leven bewust moeten afsluiten. Nu mogen we dit natuurlijk niet gaan 
overtrekken. Nog minder willen wij een dergelijke opvatting afkeuren en kleineren. 
Maar er groeien ·wel andere opvattingen naast, die wij moeten onderkennen. En geeft de 
sport zelf voldoende kompensatie om die risiko's te nemen en op te vangen ? 

Je moet je die dingen gewoon afvragen. We komen er zelf niet helemaal uit. Enerzijds 
is er het crescendo in de prestaties, waarbij de sport ook beroepsmatig wordt, annex 
alle medische en sociale begeleiding. Daarnaast het steeds bredere terrein van de an
dere recreatie, die op de j eugd aantrekkingskracht uitoefent en de niet te miskennen 
mentaliteits-verandering, door àe al eerder genoemde oorzaken, die gemakzucht en on
geïnteresseerdheid in de hand werkt. 

Het is niet genoeg bij deze jeugd aan te komen met dwingende eisen en s ancties. We 
moeten onze inzichten op een redelijke manier aanvaardbaar maken, om dan nog het 
risiko te lopen van de reaktie: "Hij moet zo nodig.!! 

\;e beseffen goed dat onze argumentatie niet uitputtend is, maar het is voor allen, 
die met de jeugd te maken hebben, een ernstig punt zich in deze zaken te verdiepe~. 
Zij beleven hun jeugd op een andere manier dan wij gewend ~ijn en dat maakt het be
geleiden en stimuleren er niet eenvoudiger op. 

naar N.K.S. 

BEKERKOMPETITIE 

JUl\JIORE N 
,111111t1Hfllt\ll ll l!tlHUl l UH f ~ 11\ llll10U1lll!ltlllllllllfllllllllll!lt1t111 

Voorronden (16 mei 1970) 

Breda: Voor de kwart finales plaatsten zich: Belcrum 1, Belcrum 2, Vice Versa'51 1 
De Meppers 1. 

niet opgekomen zonder bericht van verhindering te sturen: HTTV 1, HTTV 2, 
Red Star 1, PSV 1, St.Cathrien 1, St.Cathrien 2, Babro 1. 

Vught: Voor de kwart finales plaatsten zich : JCV 1, JCV 2, OJC 1, Ne7er Despair 1, 
niet opgekomen zonder bericht van verhindering te sturen: Alico 1, Alico 2, 
Budilia 1 en Budilia 2. 

Kwart.Lhalve finales en de finale te Tilbur~ (24 mei 1970) 

uitslagen kwart finales: 
JCV 2 - Belcrum 2 
Belcrum 1 - JCV 1 
Vice Versa 1 ~- OJC 1 
:Meppers 1 - Nev.Despair 1 

1 - 4 
4 - 1 
0 - 5 
Nev. Despair niet opge
komen_ 



uitsl~en h~lve finales: 
Belcrum 1 
OJC 1 

OJC 1 

... De Meppers 1 
- Belcrum 2 

- De Meppers. 1 

1 - 3 (verrassing) 
3- - 0 

3 - 0 

Onze gelukwensen aan OJC dat na drie jaar de beker van JCV overneemt. 

A.Poulissen. 

RESTERENDE 

STANDEN LIJST EN JUNI OR EN 

Meis.ies le klasse D. 

De M~ppers l 
PJS l 
PJS 2 
Meppers 2 
Babro 2 
Jeep 1 
Babro 1 

Jongens )-e klasse 

Vice Versa'51 1 
Belcrum 2 
Vi~e Versa 164 1 
Meppers 1 
Irene 1 
JCV 2 
TCS l 
Het Markiezaat 

12 - 24 
12 - 20 
12 - 13 
12 - 13 
12 - 9 
12" - 33 
12 - 2 

14 - 24 
14 - 24 
14 - 21 
14 - 16 
14 - 13 
14 - 10 
14 - 4 
14 - 0 

Persoonlijke ,Erestaties. 

M.K1.lijs 
c.v.d.Kruijs 
M. v.d.Hurk 
A.v.Gog 
C.Diepstraten 
P. Zijdeveld 
A.M. Bosch 
T.v.d.Berk 

W.Bàlvers 
M.Verschuuren 
M. v.Kuijk 
Th.Blaakman 
F.v.Oosterhout 
P.v.d.Kruijs 
J.Joossen 
L.v.Hooft 

PJS 1 
M!pppers 1 
Meppers 1 
Meppers 1 
PJS l 
PJS 1 
Meppers 2 
PJS 2 

Vice Versa 164 
Vice Versa' 51 
Meppers 
Belcrum 
Vice Versa'51 
Meppers 
Belcrum 
Vice Versa 164 

Beslissingswedstrijd tussen Vice Versa'51 en Belcrum 2 is geëindigd in een 3-6 
overwinning voor Belcrum 2. 

Jongens 2e klasse D. 

Babro 1 14 - 28 M.Leermakers Babro 1 
JCV 3 14 - 20 J.Verhoeven Babro 1 
OTTC 1 14 - 16 G.v.d.Aker Babro 3 
Babro 3 14 - 14 M.de Wild Babro 1 
PJS 1 14 - 14 P . Schaffer JCV 3 
Jeep l 14 - 9 P. ·vos OTTC l 
Vice Versa 164 2 14 - 9 H.Schuurmans JCV 3 
JCV 6 14 - 2 P.v.d.Zee JCV 3 
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97% 
97 
94 
92 
87 
70 
67 
64 

90% 
88 
86 
80 
72 
71 
70 
67 

98% 
98 
74 
72 
72 
71 
69 
61 



Jong~ns 2e klasse Fd,:. 

Never Despair 2 
Babro 3 
PJS 2 
OTTC 2 
JCV 4 
JCV 5 
Vice Versa 164 3 

Jongens 2e klasse F. 

Alice 1 
PAC 1 
TTGV 1 
Kadans 1 
TTCV 2 
Leende 1 
Stiphout 2 

J9ngens 2e_klasse _G. 

De Dennenberg 1 
St.Cathrien 2 
Helmond 157 1 
PSV 1 
Een en Twintig 1 
Alico 2 
Stiph0ut 1 

Jongens 3e klasse G. 

Helmond '57 2 
Een en Twintig 2 
De Dennenberg 2 
St.Cathrien 3 
PAC 2 
Kinawo 1 
Helmond'57 4 
Een en Twintig 4 

Jon~ns 3e klasse H. 

Budilia 1 
Alice 3 
Een en Twintig 3 
J3udilia 2 
Helmond '57 3 
De Dennenberg 3 
Attaq;µ.e 1 

OFFICiëLE :MEDEDELINGEN - . 

12 - 24 
12 - 20 
12 - 13 
12 - 13 
12 - 10 
12 - 4 
12 - 0 

12· -- : 24 
12 - 20 
12 14 
12 9 
12 9 
12 4 
12 4 

12- 21 
12 - 18 
12 - 15 
12 - 14 
12-- 8 
12 - 7 
12 - 1 

14 - 24 
14 - 23 
14 - 21 
14 - 15 
14 - 15 
14 - 7 
14 5 
14 - 2 

12 - 21 
12 - 20 
12 - 15 
12 - 14 
12 - 6 
12 - 5 
12 - 3 

T. Montrée 
J.Jacobs 
J. Holten 
W.v.Schijndel 
G. Verhoeven 
G. Willemsen 
'vl. v. Druten 

H. Kuijs 
J.v.Venrooij 
R. Haacke 
M. Zomers 
J. Boons 
R. Petit 
C.v.Roosendaal 

P.Geldens 
F. Verguld 
T.Com:pen 
J.v.d.Leest 
T.Derksen 
W~Bröcheler 

F. Bakels 
L. Falkenburg 
R. Derksen 

R.Tempelaars 
L. Hopstaken 
J.v.Osch 
J.v.Bragt 
A.v.Vijfeiken 
A. Bogers 
J. Beckers 
A. Zwaard 
E.v.d.Palen 

J. Copier 
J. Looijmans 
H. Feron 
R.v.d.Greef 
H. Verhoeven 
H. Schee pers 

Never Despair 100% 
Never Despair 96 
Never Despair 80 
Babro 73 
Babro 72 
OTTC 69 
OTTC 6'.:9 

Ali co 92% 
Ali co 82 
PAC 81 
TTCV 81 
PAC 79 
TTCV 73 
Alice 73 

De Dennenberg 94% 
St.Cathrien 88 88 
De Dennenberg 81 
Ali co 73 
St.Cathrien 69 
PSV 69 
Helmond 157 6:9 
PSV 67 
St" Cathrien 67 

Een en Twintig 89% 
St.Cathrien 89 
Helmond '57 86 
Helmond '57 83 
Een en Twintig 81 
De Dennenberg 76 
De Dennenberg 74 
PAC 67 
De Dennenberg 67 

Ali co 100% 
Budilia 83 
Budilia 83 
Ali co 80 
Een en Twintig 75 
Een en Twintig 61 

Wegens het tweemaal niet opkomen voor het spelen van kompetitie-wedstrijd 949 (3e 
kl.H.) wordt de vereniging Budilia een boete opgelegd van f. 10,--. Voorts wordt de 
desbetreffende wedstrijd met 10-0 verloren vex~laard. 

In de standenlijst van de 3e kl.F. is een fout geslopon. In deze groep zijn Babro 4 
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Jeep 2 en NVO 1 gelijk geëindigd. Genoemde teams spelen beslissingswedstrijden voor 
het kampioenschap in deze groep. De eerste beslissingswedstrijd tussen Babro 4 en 
Jeep 2 is geëindigd in een 2-5 overwinning voor Jeep 2. 

A. Poulissen 

lnvitatictoGrnoot 
VOOR JUNIOREN georganiseerd door LUTO" 

Op 10 mei organiseerde LUTO voor de 4e maal een teamtournooi waarin werd deelgenomen 
door 7 uitgenodigde jongens en meisjesteams. 
Voor de meesten was 1t een soort reünie van 1t trainingskamp in Bergen op Zoom. Alleen 
de spelers van Vice Versa 151 uit Oudenbosch waren afwezig door een misverstand in de 
eigen vereniging. 

Bij de jongens werd 't al spoedig duidelijk dat de titelhouder De Dennenberg het dit
maal niet zou redden. Babro en ook Luto behaalden vele punten. Favoriet Red Star had 
toen nog moeite bij te blijven, door enkele onverwachte nederlagen van hun sterke spe
lers A.v.Oirschot en P.v.Ostaden. 
Na de pauze, waarin de deelnemers de aangeboden frites en kroket zich goed lieten sma
ken, begon Red Star aan zijn opmars. Tijdens de laatste ronden kwam Luto weer zeer 
dichtbij, maar Red Star bleef toch nog de eerste 

Bij de meisjes nam Luto een voorsprong, gevolgd door Red Star en De Meppers. Maar ook 
hier bleek tenslotte Red Star de sterkste, vooral dank zij de grote homogeniteit van 
1t team. 

Na de teamwedstrijden mochten de beste 14 jongens en 8 meisJeS deelnemen aan een indi
vidueel toernooi. Favoriet was de Brabantse kampioen Paul Geldens, maar hij werd ver
rassend geklopt door G.J. Verhoeven (Tiabro). 
De grootste verrassing was wel de finaleplaats die Jurriëns (Luto) behaalde. Slechts 
door een beter gamegemiddelde bij deze beste 14 gekozen, schakelde hij de een na de 
ander uit. 
In de finale voltooide hij de zegetocht met een 21-13 en 21-10 overwinning op de Til
burgse titelhouder A.v.Oirschot (Red Star). 

Bij de meisjes leek 1t een Red Star-duel te worden, maar een derde te weten M.v.d.Hurk 
van De Meppers ging met de eerste plaats lopen. In de finale versloeg zij H.Jongen 
(Red Star), zodat de eerste prijzen toch nog over verschillende verenigingen verdeeld 
konden worden. 

De eindstanden waren: 

meisjes ~onr;ens 

1. Red Star 14 1. Red Star 13 
2. Luto 13 2. Luto 11 
3. Babro 11 3. De Meppers 10 
4. De Ilennenberg 9 4. T.c.s. 4 
5. St. Cathrien 9 5. Babro 2 
6. Markiezaat 7 
7. T.c.s. 7 - 12 -



Individueel: 

jongens 

1. W. Jurriëns Luto 
2. A.v.Oirschot Red Star 

meisjes 

1. M.v.d. Hurk 
2. H. Jongen 

RD. 

De Meppers 
Red Star 
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TILBURGS TEAM SPEEIJ)E I N OFFENBACH (DUITSLAND ) H>ll •ll ll f/l• I'• 
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In het kader van de verbroederingswedstrijden tussen Europese gemeenten, werd een 
Tilburgs team van 6tafeltennissers gekozen om hun stad te vertegenwoordigen in deze 
z .g. jumelage wedstrijden. 
Dit jaar werden ze gehouden in het Uestduitse Offenbach am Mainz, vlakbij Frankfurt. 

Omdat het uitstapje 3 dagen duurde konden helaas verschillende topspelers van Tilburg 
om familiaire of zakelijke redenen niet deelnemen., Hierdoor moest een zeer verzwakt 
team afgevaardigd worden. 
Het bestond uit: 

R.;van Dijk (Luto) 
W. Schuurman (Luto) 
B. de Krijger (Red Star - woont in Tilburg) 
H. Verhaeren (Luto) 
F.v. Pruissen (Barna) 
A. Buskens (Irene ) 

Aan de wedstrijden deden 6 gemeenten mee, te weten: St.Gilles (België), M'ödling 
(Oostenrijk), Esch (Luxemburg), Tower Hamlets ( Engeland), Offenbacch en Tilburg. 

Omdat het verbroederen primair is en 't tafeltennissen op de 2e plaats komt, werd 't 
toch een uitstekend geslaagd toernooi. 

Nadat op zaterdag de teams de kans kregen de omgeving te verkennen en 1 & avonds een 
Hitparade, 'n optreden van voor ons minder bekende muziekcorifeeën, werd bijgewoond 
begon de eerste Pinksterdag 't tafeltennisgedeelte. 
Er werd gespeeld volgens 1 t Medensysteem, wat inhoudt dat . - 6 spelers van het ene 
team tegen de 6 van 1t andere uitkomen in volgorde van sterkte, dus no.1 tegen 1, 
2 tegen 2 enz. Daarna worden 3 dubbels gespeeld. De zwaksten beginnen; dus eerst 6 
tegen 6, dan 5 tegen 5 enz. 

Tilburg startte met een Ei - 3 overwinning op Tower Hamlets. Na de enkelspelen was 
het 3-3. Winst werd behaald door A.Buskens, W.Schuurman en R.v.Dijk. 
In de 3 dubbels werd de zege veilig gesteld. 

In de 2e wedstrijd volgde een 7-2 nederlaag t egen Esch. Alleen 1 t enkel van B.de Krij
ger en 1 t dubbel Schuurman -v. Dijk werden Tilburgse overwinningen. 

In de 3e ontmoeting wer d Tilburg definitief uitgeschakeld door Mödling. Opnieuw werd 
met 7-2 verloren. 
A. Buskens won een enkelspel en met F.v.Pruissen won hij ook een dubbelspel. 
Het was toen al duidelijk dat Offenbach veel te sterk was, al hun wedstrijden werden 
met 8-1 of 9-0 gewonnen. 

Op de 2e dag werd er heel wat minder energiek gespeeld. De feestavond en nacht ervoor 
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had te veel aan de konditie geknaagd . 
Tilburg verzekerde zich van de 4e plaats door St.Gilles met 8-1 te verslaan. Alleen 
W. Schuurman verloor. 
De laatste wedstrijd tegen Offenbach werd 1 t 9-0 voor de gastheren. 

De volgende eindstand werd bereikt: 

1. Offenbach 5 gewonnen wedstrijden 
2. Mödling 4 Il " 
3. Esch 3 " Il 

4. Tilburg 2 Il Il 

5. Towe'r Hamlets 1 Il Il 

6. St. Gilles 0 Il Il 

Een slotban.~et besloot het jumeleren. Volgend jaar zal in St.Gilles de volgende step 
ter verbroedering gezet worden. 

OPEN SCHIJJ>TDELSE 
TAFELTENNISKAJVIPIOE.i~SCHAJ?PEN 

RD. 

De tafeltennisvereniging 11Alico" kan terugzien op een bijzonder geslaagd toernooi. 
De aula van de LTS aan de Steeg werd voor deze gelegenheid omgetoverd in een prachtige 
tafel tennishal. 
Om tien uur opende onze voorzitter de Heer J. de Greef het tafeltenniskampioenschap 
met een kort woord van dank aan alle personen en instanties die hun medewerking ver
leend hadden om dit t oernooi te kunnen doen plaatsvinden. 
Het kampioenschap, waaraan alle l eden van de NTTB afd. Brabant konden deelnemen, werd 
op 14 tafels verspeeld. 

De finale Ere-klasse werd minder spannend dan verwacht. W.v.Vroenhoven overklaste in 
vier games w.v.Vessum van Jeep uit Vught.Ook in het dubbelspel wist W. v. Vroenhoven sa -
men met zijn klubgenoot Handgraaf het sukses in de hoogste klasse voor PSV kompleet te 
maken door het dubbel A.v.Doorn/Chr. Mouwen in de finale in drie spannende games te 
verslaan. 

In de eerste klasse senioren kwam eindelijk het sukses voor het gerenommeerde TPCV 
uit Veghel. De jonge eersteklasser A.v.Doorn versloeg in de finale de sportieve A. Pu
delka van PSV. 

De naam van H.de Bakker, Irene uit Tilburg zal menig insider nog lang in het geheugen 
blijven. Deze speler leverde nl. een prestatie van de bovenste plank door zowel in de 
tweede als derde klasse op overtuigende wijze de eers te plaats te veroveren, terwijl 
hij in het dubbelspel Ere-klasse t ot de halve finale wist door te dringen en pas toen 
het hoofd moest buigen voor het sterke dubbel W.v.Vroenhoven/Handgraaf van PSV. 

A.v~d.Kruys werd in de vierde klasse senioren open Schijndels kampioen voor J.Verho
len van de Meppers uit Heeze. 
Het dubbelspel derde/vierde klasse senioren werd een overwinning voor het dubbel 
A.v.d.Kruys/Verholen vóór Dielisse/Schellekens, Budilia uit Budel. 

Open Schijndelse Kampioene werd Me j. M.Smits van Irene uit Tilburg die in drie games 
Mej. C.Kuys van Never Despair uit Den Bosch overtroefde, terwijl dezelfde Mej.Smits 
in het dames dubbelspel samen met Me j. v.Houts ook met de hoogste eer ging strijken. 
In een mooie drie games finale versloeg dit dubbel het duo Me j.v.Boxtel-Mej.Habraken 
van Attaqp.e uit Nijnsel. 
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Hoewel de leden van onze tefeltennisvereniging bij de senioren genoegen moesten nemen 
met een meer of minder bescheiden rol, zowel R.Kivits als H.Deelen konden door hun 
organiserende taak niet aan de wedstrijden deelnemen, kunnen we toch enkele mooie 
prestaties vermelden, M.v.d.Brand wist in de tweede klasse een gedeelde derde/v.j.erde 
plaats te bereiken, terwijl H.Daniels in de vierde klasse dezelfde prestatie leyerde. 
J. Kuys stelde enigszins teleur 1 door zowel in de vierde als derde klasse meteen te 
worden uitgescl1akeld. 

De junioren derde klasse moesten de spits van het toernooi afbijten. Het werd meteen 
een su.kses voor onze vereniging. J.Copier wist nl. in het sterk bezette veld van ta
feltennissers als eerste in deze klasse te eindigen v66r L.Hopstaken van St.Cathrien 
uit Eind..."il_ovenc 
Bij de junioren tweede klasse wist de Brabantse kampioen 1970 P.Geldens de .hoogste 
eer voor zich op te ej_sen" Hij won in de finale in drie games van W. Brögler PSV. 
A.l'faietens en C,BolJen,, beide van OJC uit Rosmalen waren in de eerste klasse junioren 
veruit superieu:r:~ waarbij C,Bollen in een spannende finale het onderspit moest del
ven. 
In het dubbelspel derde klasse junioren was het wederom een sukses voor Alice. De ge..;. 
broeders Hans en Hen.'k Kuys versloegen in een enerverende finale van Os - van Bragt 
uit Helmond" 
A. Martens en C"Bollen waren ook in het dubbelspel eerste/tweede klasse veruit favo
riet en deden dar. ook hun goede naam nu weer eer aan. 
Een eerste plaats v66r het duo Leermakers - Verhoeven van Babro uit Esch, was in deze 
klasse hun deel" 
De deelname bij de meisjes viel enigszins tegen. Eerste werd M.Kuys PJS uit Vught, die 
in de finale vrij gemakkelijk van Mej.v.Gerwen van Dennenberg uit Valkenswaard won. 

De verenigingsprijs werd met een minimum verschil door de Meppers uit Heeze v66r Alioo 
gewonneno Derde werd Irene. 
De prijsuitreiking werd verricht door de Heer Poulissen die iu zijn funktie als bonds
gedelegeerde bij dit toernooi aanwezig was. 

Het toernooi was z;owel qua organisatie als accomodatie tot in de puntjes verzorgd. 
Het heeft dan ook niet aan belangstelling ontbroken, waarmee het bestuur van de ta
f el tennis vereniging Alice zich bijzonder gelul<kig prijst. 

JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN DEVENTER 

Op zondag 3 mei jl. ziJn de bovengenoemde kampioenschappen gespeeld in de sporthal 
in Deventerv Niet bij de deur en daarom had men de Brabantse afvaardiging toestemming 
gegeven om een uur later te verschijnen, waardoor onze ploeg die om ongeveer om elf 
uur arriveerde, de' tijd kreeg '>m wat te acclimatiseren. Dat dit belangrijk is bewees 
o.a. Peter van de Horst die reeds om 7.00 uur uit Steenbergen vertrokken was en er on
danks de 4 uur durende reis een zeer goed resultaat uit haalde. 
De reis werd deze keer gemaéJ.kt met een grote autobus en dit bleek de meeste deelne
mers «sters) en begeleiding best te bevallen. Na de laatste opstap in Rosmalen, zette 
de bus zijn kompas trichting Deventer met inzittenden van~ TCS - Steenbergen; Vice 
Versa 151 ·· Oudenbosch; Belcrurn - Breda9 Irene en Luto - Tilburg; JCV - Vught, Vice 
Versa 164 - Den Bosch en OJC - Rosmalen, om hiermee te trachten de naam van onze af
deling hoog te houden. Gezien de uiteindelijke resultaten en niet te vergeten de steede 
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groter wordende concurrentie, mogen we niet ontevreden zijn met de behaalde uit
slagen. Hieronder volgen dan ook de persoonlijke prestaties van de Brabanders: 

CAS BOLLEN - OJC 

TOON MARTENS - OJC 

l''IARCEL SMULl)ERS - IRENE 

WILLY BALVERS - V.V. 164 

CHRIS FRANSSEN - JCV 

PETER v.d.HORST - TCS 

PETER KNUPPE - BEICRUM 
"aspirant 
EDDY GRAUMANS - BELCRU1'1 
aspirant 
HENK v.d. ZEE - JCV 

J3i.i de meisjes :_ 

:r CARINE LAENE - BELCRUM 

ELS SCHULTS - LUTO 
pupil 

Enkel: poule verloren van Nieuwenbeek 
Dubbel: le r. gew., 2e verl. partner Theelen - Limburg. 
Enkel: poule gew., 2e r. verl. van Olphen 
Dubbel: le r. gew. 2e verl., partner Wagenaars-JCV 
Enkel: poule verl. (1 gew., 1 verl.) 
Dubbel: le r. gew. 2e r. verl. partner Balvers - VV 164 
Enkel: poule gew. 2e r. verl. van Borgman 
Dubeel: le r. gew. 2e r. verl. partner Smulders - Irene 
Enkel: Poule verl. (1 gew. 1 verl.) Koot 
Dubbel: le r. verl. partner v.d. Zee - JCV. 
Enkel: poule gew. 2e r. verl. va..~ Dumez 
Dubeel: le r. verl. partner VAEN - Limburg. 
Enkel: poule verl. (1 gew. 1 verl.) 
Dubbel: le r. gew. 2e verl. partner Graumans - Belcrum 
Enkel: Poule verl. op puntentelling (1 gew. 1 verl.) 
Dubbel: le r. gew. 2e r. verl. partner Knuppe - Belcruni. 
Enkel: poule gew., 2e r. gew. (Hendriks) 3e r. gew. (Witt) 

Halve fin. verl. van A.W.v.Zoelen de latere kampi~ 
oen. 

Dubbel: le r. verl. partner Franssen - JCV 

Enkel: poule gew., 2e r. gew. van Renee Fierlier van Phoenix 
een van de vier geplaatste speelsters. In de derde 
ronde verl. van latere kampioene E.Vreeburg van Avan-
ti in drie games. • 
Dubbel: le r. gew., 2e r. verl. partner Potharts -

Rea. 
Enkel: poule gew. 2e r. verl. van de latere kam

pioene s.verboort. 
Dubbel: le r. gew., 2e r. verl. partner Wagemakers 

v. v. '51 
MARIANNE WAGW.lAKERS - V.V. 1 51 
pupil 

Enkel: poule gew. 2e r. gew. finale verl. van S~ 
Verboort. Marianne was zodoende onze ertlge 
finaliste. 

Dubbel: le r. gew. 2e r. verl. partner Schultsr-,-· 
Luto. 

Over het algemeen redelijke prestaties mede gelet op het feit dat het allemaal reeds 
geselecteerden zijn. Daarom is het winnen van de poule door Martens, Balvers v.d. 
Horst, en bij de meisjes van Schults een vermeldingwaard. Hoewel iedereen altijd 
op bepaalde namen rekent, moeten deze figuren het toch iedere keer opnieuw waar maken. 
Daarom een felicitatie apart voor Henk v.d. Zee voor zijn doordringen in de halve 
finale, voor Carine Laene die eveneens de halve eindstrijd bereikte, een "zekere" 
fii.aliste uitschakelend en daarmede bovenstaande opmerking onderstrepend en eveneens 
een extra felicitatie voor Marianne Wagemakers die in de finale net iets te kort 
kwam maar zeker een goede prestatie leverde. 
Opmerkelijk was dat de afdeling DEN HAAG ALLE le PRIJZEN IN HET ENI<ELSPEL IN DE WACHT 
SLEEPTE. 
Maar deze afdeling was er dan ook met drie trainers + conditietrainer die 's morgens 
buiten op het gras de warming - up verzorgde. 
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Om ongeveer zeven uur werd de terugreis aanvaard, waarbij na het gebruikelijke 
"frietje" onderweg (met zeer aparte fricadellen ??) om 11.00 uur de laatsten weer in 
hun woonplaats waren teruggekeerd. Een van de vele t.t.-dagen was weer ten einde, 
waarbij de jeugdkornmissie met de Heer W.Krijnen als begeleider op een geslaagde kan 
terugzieno 

P. Erooymans. 

GESLAAGDE 11 0'.?EN ROOISE KAlVJPIOENSCHAPPEN" op zondag 31 mei 1970 door 

t.t. v. "ATTAQUE" 
\\\\\ iH\ \1. \\\Hli\l \\ \\\\ \ \ i ht\\\ \H \H\\ \ \~\11\HH!. l \\ \\ \tHU l\l ll\i h \ i \\!H;l\IH I Hll\\\\ll\l \ \llH\ \ \l \ llHHlll lll ill i \ U! H ll\llh \ • l ll!Hlll\HUllHllll ll ll\lt O Ul lH lll! H ll t ll tl t l lll l l Hfl l < lll!l ! llllllHl •l1!\ llll l\ll ll lll Hlll l· 

:De prachtige, ruim f.1.000.000,-- gekost hebben sporthal ":De Streepen", uitgerust 
met 7 rijen van 14 lampen, herbergde zondag 31 mei een flink aantal aanhangers van 
de sport die met tafeltennis betiteld wordt. 
Er ligt in deze sporthal te St. Oedenrode een weldadig aandoende sportmat van een groe
ne kleur, welke voor onze sport qua kleur in ieder geval uitstekend is. Het is een 
nylon mat, welke sterkgeluiddempend is, doch de bal · behoudt op tafel bij 't tafel-
tennissen, zijn normale stuitvermogen, n~ar sommige spelers ons mededeelden. 
:Deze nylonmat is tot op heden slechts enkele malen in Nederland in sporthallen in ge
bruik, zo de voorzitter van de gemeentelijke sportraad.,. die acte de présence gaf, ons 
mededeelde. 

:De wedstrijdleiding, die het einde op 20.00 uur gepland had.,- zag haar toernooi exact 
te 20.00 uur geëindigd, want toen de plaatselijke wethouder van sportaangelegenheden 
de laatste handdruk bij de prijsuitreiking gaf, was het op onze redelijk werkende hor -
loge 20.01 uur. Een mooi compliment voor de wedstrijdleiding waard, dachten wij ook, 
ook al dachten sommige spelers dat er bij tijd en wijle teveel tafels leeg bleven. 

Reeds nu mogen wij namens "ATTAQUE" mededelen dat het volgende toernooi -in principe 
op 6 juni 1971 ~ een knaltoernooi zal worden, want men is zonder meer van plan als ver
enigingsprijs dan een goede wedstrijdtafel ter beschikking te stellen. 
Nou, Brabantse verenigingen!!!:!!!. Hou 6 juni 1971 maar voor dit toernooi vrij J 

Het viel ook nog op dat de prijzen - medailles - bekers - e.d. geschonken werden door 
de "Rooise Middenstand", waardoor deze zeker boven het gemiddelde dat links en rechts 
zichtbaa:D is op toernooien, uitstaken. Trouwens, ook hierin heeft men voor 6 juni '71 
revolutionaire ideeën ! 

Voor de rest deed de bar goede zaken9 omdat de temperatuur die dag er ook naar was, zul
len we maar denke~ En mogen wij U nu de als altijd even prettige als traditionele 
11 finalisten-narnen-·lijst" aanbieden~ 

"ATTAQUEn bedankt namens velen voor de goede organisatie. 

Heren ,2nkel ~ 

4e klasse 
3e klasse 
2e klasse 

(43 deelnemers) 
(47 " ) 
(28 Il ) 

winnaar 

A.v,d, truys (Meppers 
:Duffhues (JCV) 
Winters (Cathrien) 
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C.Hobbelen, bg. 

overwonnene 
~-- ... 

P.Verholen(Meppers) 
A.v.d.Kruys (Mepp.) 
G.Eeuxskens(Cath.) 

ci,ifers 

17,12 
-12, 27,1~ 
19, 16 



J.e klasse 
OveJ" /H h \ - • --1 ~ 

:Dames: - -- -
3e klas s e 
2e l:la.sse 
1e klasse 

10 
11 

3 
]ames Dub-bel: 
~--r----_,..., __ ) 
le/2e, 3e \ 7 

lie1:e n duboel: 

win.naar 
]e·L1l"Sl-:e ~:1s ( Ce"tl1i~:_e:.1) 
Kap~)en ( .JCV) 

S. Bode (CJC) 
('-n' ·,,·:cL-1oar+ ( B"a'" ï " ·- \! 
J l. . ·- _ :....,.:..;. ...., \ vt. J. - _Lö ' 

R ,, - ' . ( T - \ 
• .::imi T-S \ 2.rene; 

p Qyo i -'-c, ( -1 raY'e \ 
.!..l • .V . !l- Li_, \ - - .._ .... ! ) -

M. v. H0uts (As trid 

B/I-1/@7I/2~(Ï2) P . ~(appen ( JCV) 
( "ue·.-, 0 e• ' ( .rL-"/'j .-J . . __ __ ,__, ..)._ ""' ' J 

7> e / ,1e kl (r;;l.·_ \! 
./ / 1 .._ _ _ " L.. · . ~ . v . d . Rijt (At ta~1IB) -

1:! , Verhagen (littaque) 

il -- c' 1 0 -,, _ ( rci .~ITïT ) r<_ . v . t • .uLv"I L..LV1· 

0 i"1o'·l-1·1en ( rrmr;ir \ v • - \... ' -- \ ~ ..l \_, " / 

3e/ 4e kl .. (10) Schellekes (Budili2.) 
J:iJc l:hart (Budilia) 

Junioren 
-~-·--~ 

.Jun. 1 8) ~i. . Ma:ctens ( O.JC) 
Jun. 2 22 ) P . Geldens(Jermenbe:c,g) 
Jun. 3 58) Th . Copier (Alice) 
Junioren dubbel: 
J"L,;_- -1/2--r9)-A rrart"ns ( n.1c ) - . . . -•"-, c:BoL ;~ ( OJC) 

Jm1. 3 ( 21) L. Pemüngs ( OJC) 
B. Vrij'oergen ( OJC) 

l . :Dennenberg 
2 . J . C. "ï..l . 
z Attaq1)_e / • 

4. I~'Ie ppers 

s. Cathrien 
6. O. J . C, 
7. l.~ . T. C. 'l . 
8 . Ah co 
0 
/ . :Budilia 

10 . C. J . C. 
ll. I1:ene 
12 . P_strià. 
l 7 
--) . I-Ie lmc nd 157 

VAN DE TOEHlifOOI - Korn;ISSARIS 

Welke verenig;ing heeft: 

a) EFI'BR.t;ss:;:; 
b) Ï'I0GJ:: LIJXï-U0DI]\T (welke C> ) 
c) DURl-:i 

('ffi op zondag 3 januari 1971 de Braban t
se kampioenschappen te cr.s:aniser en, waar
voor tussen de 40 - 50 taf els benodigd 
zijn . 

33 
32 
27 
26 
25 
22 
19 
18 
14 
9 
'7 
1 

5 
4 

over,;on:::.e:-. 
E. l \-îls ( T'l'CV) 
? • Pa:ro ( .JCV) 

"' 'fl--' i· em~n11(Den1~Pnber0' 1 ·. ! • ..!..ll ia.._.i__ - .:_ ._, __ b J 

S. :Oode (CJC) 
Ch . Ecl-chart (Budilia) 

ei" ·-~>- \ -i-, a -.L"+ (. B"d i lJ. "' \ -~ -L • -V - <-L .l V V~ -- _....., j 

S. v . d. Boogaart (1'-'ïep) 

P . v . Ha1n ( JCV) 
F 'ï'rwn ( JCVI 

T Ver;~~ l~~ (:Ii~npe;"~ \J -t.. • • _ .;_ _ _,_ _ ,_, ...!. - ..L ..... 

A. v . d . Kruys (I1eppers) 

:" ··v- :Door-,.., ( 'PT'l'.ïT) -"l. e <t _.1..i \ -'- -V • 

~-;; . I fow.ren ( 'I'TCV) 
" ' ~1 .- '"' ( A -'--'--~ ,. î .J ..'.. J"'-er":-c -~ G vd.q cte ! 

Habraken(Attaque) 

Bollen ( OJC) 
J . v . d . Leest (Alico) 
1 Î-Î < ' r 1 ( (': .J.1 o - ) , .• OpST81C8l1 va v!1I l811 

P . Geldens (De1menberg) -
'I'h . Compen (Dennenb . ) 

J . Declcers (Dennenbe rg) -
r,i Boo,0 -"S (De·"nenb ) 
..1... • ov.Lt-. !..J..l- -- • 

pnt . 

" 
11 

!I 

ll 

!! 

!I 

'' 
Il 

!! 

Il 

!I 

n 

ci .ifers 
10, - 15, 20 
17, 7, 13 

105 16 
- 19 , 10, 17 
18, 16 

13, 23 

17, 16 

14 , 18 

19, - 16, 13 

14, 15 

19, 14 
19, - 19, 13 
13, 19 

-17, 19, 17 

12 , 15 

I.v. m. res<:"rveringen , voor 1 AUGUSTUS 
s . v . p . kontakt opnemen met: 
SCHOD'l' .f-;AG:S-TRAAT 34, te TILBUHG. 

Indien geen aarn:ieldingen binr1enkomen , dan 
worden deze kar.lpioenschappen weer op het 
oude bekende adres te :2 indh©ven verspeeld , 
nanr waarschijnlijk is . 

CE. 


