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N,T ,T .B , LET OP UW ZAAK ! 

maart 1972 . 

Naast de NTTB bes t aat er i n verschillende steden s i nds lange tijd een bedrijfsta
feltenniskompetitie . Sinds enkele jaren bloeit er ook in de Brabantse regio's 'n 
dergelijke organisatie . 
Vorig .seizoen kwamen deze bonden in 't nieuws, toen er pogingen ondernomen wérden 
ze onder NTTB-vlag te brengen. ., 
Vooral door de financiële eisen van de NTTB, die van de leden van de bedrijfsbon-
den 'n volledige bondskontributie eiste, liep 't overleg op niets uit. • 
Dat de "wilde" bonden levenskansen hadderl, bleek uit de verdere ontwikkeling. Vele 
NTTB-ers voelden zich tot deze bonden aangetrokken en verdwenen uit de NTTB. 
Dat deze bonden volop levenskracht bezitten blijkt uit 't volgende artikel in de 
"Tilburgse Koerier" 'n Tilburgs advertentieblad; 

"ALLEMAAL OP EIGEN KOSTEN" 

TILBURGS E LIGA ORGANISEERT GROOT TAFELTENNISTOERNOOI 

D~ Tilburgse Tafeltennisliga, die, . met ~rote aanhang in deze stad , 
opereert los van de ''offic i êleri bond, zal op zondag 1 2 maart een 
groot internationaal TTL - Voorjaarstoernooi houden , waaraan 527 per
sonen deel zullen nemen . .Dit is een groot toernooi en de organisa
toren deelden ons mee, dat zij er in geslaagd z i jn het budget van 
dit evenement zowat in e v enwicht te houden, waarbij dan de lasten 

1 
voornamelijk zullen drukken op de dee l nemers zelf. 

INTERNATIONALE DEELNAME 

Verleden jaar werd eenzelfde toernooi overwogen, en toen werd aan Tilburg Totaal 
gevraagd of voor zulk een evenement geen subsidie beschikbaar zou zijn . Dit bleek 
niet het geval , zodat het toernooi toen niet doorging. Nu heeft de TTL dan maar 
besloten het helemaal zelf te doen. Tenminste als de gemeente, waarnaar een subsi
dieaanvraag onderweg is, zich niet geroepen voelt een beetje b i j te springen om de 
lasten voor de deelnemers te verlichten . 
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Het toernooi wordt gehouden in de sporthal en bezoekers ziJn natuurlijk meer dan 
welkom . De wedstrijden lop~n tussen 10 uur en ' s middags half vijf. Er zijn deel
nemers uit Antwer pen , Arnhem, Breda , Eindhoven , Den Bosch , Weert, Den Haag en 
uiteraard Tilbur g . 

Wij vroegen de organisatoren nog waarom de TTL eigenlijk buiten de "officiële" 
bond staat , omdat dit toch wel invloed kan hebben op het verlenen van subsidie 
door de overheid bij evenementen als dit. 

We kregen ten antwoord , dat dit lidmaatschap de TTL zou komen staan op een bedrag 
van zo ongeveer f. 3 . 000,-- namelijk een vaste som voor elk aangesloten lid. 
"Als daar helemaal niets tegenover staat, is er weinig reden om daar in te sprin
gen", aldus de organisatoren, die zich in deze houding gesteund zien door een 
soortgelijke bond in Den Haag . 

Het lijkt ons dat de NTTB deze bandjes niet mag onderschatten . Op de eerste plaats 
slokken ze enorm veel NTTB-leden op vooral uit de senioren. 
Maar 't grootste gevaar lijkt ons de mogelijkheid, die toch niet uitgesloten moet 
worden, dat al deze regionale bandjes zich aaneensluiten tot 'n landelijke organi
satie, waardoor 'n tafeltennisbond naast de NTTB zal zijn ontstaan. 

Nu staat nog in de statuten (van de Tilburgse tafeltennisliga) dat 't doel rekrea
tie door middel van de tafeltennissport is, maar 'n landelijke organisatie zou wel 
eens meer de nadruk kunnen leggen op de prestatie . 
Als we zien welke NTTB-ers naar de "bed,rijfsbonden" verdwijnen dan zien we dat dit 
niet alleen spelers zijn, die louter voo r hun plezier spelen. Het zijn dikwijls 
ook gefrustreerde spelers, die ook eens graag in een eerste team willen spelen of 
in een ere- of hoofdklasse; benamingen die ook bij deze bonden gebruikt worden. 

Vooral deze groep zou gemakkelijk de ·prestatiedrang kunnen introduceren, waardoor 
een andere doe~stelling verkregen wordt. Dan zo~ deze bedrijfsbond 'n konkurrent 
kunnen worden van <;le N. T.T.B., waardoor we in de onzalige situatie terecht komen, 
dat er 2 tafeltennisbonden kunnen bestaan. 
Deze sombere voorstelling van zaken hoe~t natuurlijk niet te ontstaan maar d.e mo
gelijkheid lijkt ons aanwezig. 

Het lijkt ons daarom van 't allergrootste belang, dat de NTTB-bestuurders op lande
lijk of regionaal niveau weer kontakt opnemen met deze bandjes, om elkaar opnieuw 
proberen te vinden. 

Bij b.v . de Tilburgse tafeltennisliga staat men niet negatief t.o.v. de NTTB. Ge
zien de mogelijkheid van 't rekreatielidmaatschap, die de NTTB geschapen heeft, 
hoeft 't vorige breekpunt niet opnieuw 't probleem te worden. Een aansluiting van 
deze bonden bij de N. T. T.B., waarbij hun leden rekreatielid worden, en waarbij de
ze bonden zelf hun kompetitie organiseren, waarbij de rekreatie centraal staat, 
lijkt ons zeker geen onhaalbare kaart . 

Een heropening van ' t gesprek zou veel problemen kunnen voorkomen. Een situatie, 
zoals die b.v . bij turnen en de motorsport bestaat, mag nooit ontstaan. 
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LANDELIJKE KOMPETITIE SENIOREN 

J.C.V. N A A R EREKLASSE !! 

Onze vertegenwoordigers in de promotie-ereklasse hebben 't in de 2e kompetitie van 
dit seizoen geweldig goed gedaan. 
J.C.V. zal, nu U dit leest, naar de ereklasse van de 6 topteams in Nederland gepro
moveerd zijn. Het team dat in de eerste kompetitie door 't wegvallen van Peter Pa
ra in groot degradatiegevaar verkeerde, is nu, zonder die handicap, met vlag en 
wimpel kampioen geworden. 
Proficiat Henk v.d.Zee, Peter v.Ham en Peter Para ! 
Al is 'n promotie in 't huidige kompetitiebestel minder "waardevast" als vroeger, 
toch hopen wij dat J.C.V. de aanwezigheid in de hoogste klasse kan kontinueren. 

Een tweede mogelijke ereklasser is Tilburg/SVH. In de o.i. wat zwakkere groep heeft 
dit team heel de kompetitie de leiding gehad. De onverwachte nederlaag tegen 
Scylla 2 in Leiden heeft de promotie op lpsse schroeven gezet. 
De wedstrijd tegen Delta Lloyd 2 in Amsterdam zal van beslissende betekenis zijn. 
Tilburg/SVH zal moeten winnen om J.C.V. te kunnen vergezellen. 

In de hoofdklasse ligt de situatie voor de Brabantse verenigingen heel wat minder 
gunstig. Kansen op promotie heeft alleen P.S.V. nog, dat 'n schitterend debuut ma 
maakt, maar toch nog wel in Tempo Team 2 'n te zware kluif zal hebben. Typisch in 
de hoofdklasse is, dat 3 van de 4 degrada~ten van de promotie-ereklasse weer direkt 
terug zullen keren in hun oude klasse. Van doorstroming is hier dus geen sprake. 
Jammer genoeg hebben Never Despair en Red ' Star 'n geweldige strijd tegen de degra
datie te leveren. Never Despair heeft eigenlijk al 'n niet in te halen achterstand 
en Red Star is na 1 n prima start steeds verder teruggezakt. Een snel herstel kan 
hen alleen nog redden. 
Belcrum handhaaft zich zonder promotiekansen in deze groep. 

Gunstigere perspektieven zijn er in de promotie-hoofdklasse. J.C.V.2 heeft 'n goe
de kans haar plaats in de hoofdklasse weer terug te veroveren. In groep D heeft 
O.T.T.C. uitstekende kansen de hoofdklasse te halen. Lukt 't niet dan staat Jeep 
klaar om dit te bereiken. 
Tegenover deze suksessen staat de bijna zekere degradatie van Helmond. 

In de overgangsklasse heeft debutant T.T.C.V. 'n goede kans gelijk door te stomen 
naar de promotie-hoofdklasse. Na de overwinning op P.A.C. een andere debutant, 
staat T.T.C.V. er zeer gunstig voor. 
Andere promotiekandidaten zijn er niet. 
Aan de degradatiekant is de situatie voor Brabant ongunstig. Belcrum 2, T.C.S., 
Red Star, P.S.V.2, Tilburg/SVH 2, J.C.V.3 zijn allemaal mogelijke degradanten. 
Het zou voor de eerste klasse verenigingen vreselijk zijn zoveel teams terug te 
zien komen, ook gelet op de berperking van eersteklassers in de afdeling zelf. 

Bij de dames heeft Belcrum nog goede promotiekansen. De andere Brabantse teams spe
len redelijk goed mee in de hoogdklasse al zijn de bovenste plaatsen niet voor hen 
weggelegd. 

De standen zijn: zie pagina 5. 
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STANDEN LANDELIJKE KOMPETITIE SENIOREN. 
======================================= 

HEREN: 

Promotie-ereklasse A: Promotie-ereklasse B: 
---------~----------

Delta Lloyd 2 
Tilburg/SVH 
Scylla 2 
N.O.A.D. 
T.O.G.B. 
Wibats 

!!22!~~1~~~~--~: 
Victory '55 
Valkenberg/AMVJ 2 
Belcrum 
S.K.F. 
Scylla 3 
Entac 

Hoofdklasse C: 

Leijs F .S. 
u.s. 
Steeds Hoger/TSB 
De veluwe 
Never Despair 
Delta Lloyd 

7 - 12 
7 - 1 1 
7 - 8 
7 - 7 
7 - 3 
7 - 1 

6 - 12 
6 - 9 
6 - 8 
6 - 4 

' 6 - 2 
6 -

6 - 1 1 
6 - 8 
6 - 8 
6 - 6 
6 - 2 
6 - 1 

J.C.V. 
Iduna 
V.D.O. 
Maasbree 
T.S.F. 2 
Phoenix 

Hoofdklasse B: 

Tempo Team 2 
p .s.v 
Do cos 
Swif t (D) 
Frisol 
Quick 

Hoofdklasse D: -------------
De Treffers 
St.Aloysius 
Tempo Team 3 
Red Star 
S.V.E. 
Amroba 

7 - 14 
7 - 8 
7 - 7 
7 - 5 
7 - 5 
7 - 3 

6 - 12 
6 - 10 
6 - 6 
6 - 4 
6 - 2 
6 - 2 

6 - 12 
6 - 10 
6 - 4 
6 - 4 
6 - 3 
6 - 3 

~!2~2!i~:!!22!~~1~~~~-ç: ~E2~2~!~:!!22É2~1~~~~-~: 
J.C.V.2 5 - 9 O.T.T.C. 6 - 1 l 
Swift (R) 5 - 9 Jeep 5 - 7 
Kluis 5 - 6 Roggel 5 - 7 
Cevelum 6 4 Maasbree 2 5 4 
Ons Vermaak 2 6 - 3 Velp 5 - 3 
Helmond 5 - 1 ' Kol ping 6 - 0 

Qy~!S~~g~~1~~~~-~: Qy~Eg~gg~~1~~~~-~: 

St.Hoger/TSB 3 6 - 9 N.O.A.D. 2 6 - 10 
Salamanders 2 6 8 Elan 6 7 
Avand. · 6 - 8 Red Star 2 6 - 7 
Twenty One Up 2 6 - 4 St.Aloysius 2 6 - 6 
Amroba 2 6 4 T.C.S. 6 6 
Belcrum 2 6 - 3 Middelburg Zuid 6 - 0 

QY~!S~~g~~1~~~~-§l . 
T.T.C.V. 6 - 12 
P.A.C. 6 - 8 
Never Despair 2 6 - 7 
Tilburg/SVH 6 - 5 
J.C.V.3 6 - 4 
P.S.V.2 6 - 0 
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DAMES. 

g22f~~1~~~.§-~..'.. 
Maasbree 
Avanti 
Irene 
Red Star 
Elan 

5 - 10 
5 - 8 
4 - 3 
5 - 3 
5 - 0 

JEUGDTOURNOOI " DEN HAAG " 
************************** 

Hoofdklasse B: -------------
Belcrum 
T.O.G.B . 
Phoenix 
Salamanders 
Jeep 

5 - 7 
4 - 6 
5 - 5 
5 - 4 
5 - 2 

R.v.Dijk . 

Het Je kwalificatietournooi voor de jeugd vond op 27 februari 1972 plaats in het 
prachtige sportkomplex Overbosch in de wijk Mariahoeve in Den Haag. De organisa
tie herustte bij 't afdeli~gsbestuur van Den Haag. 

Een klein aantal Brabantse verenigingen nam deel aan deze toch belangrijke wed
strijden. Jammer was 't dat in Brabant juist op deze datum de afdelingsachtkampen 
plaatsvonden, waardoor enkele spelers, die zonder meer in Den Haag thuishoorden 
toch afwezig waren. Dat er juist op deze datum dan ook nog 'n groot tournooi in 
Nijmegen plaatsvond is, gezien de aanwezigheid van 'n tournooiagenda, weer een 
vreemde zaak. 

Ondanks 't geringe aantal deelnemers van onze afdeling mogen we resultaten zeker 
niet slecht noemen, al beperkte zich, uitgezonderd Marian Wagemakers, 't sukses 
zich tot de C-klassen . 
Ditmaal vielen vooral de suksessen op van Tanaka en Luto. Voor Tanaka won J.Noor
dam de pupillen C-klasse voor meisjes. J.Snijders werd 2de in de C-klasse voor de 
aspiranten meisjes. 
W.Jurriëns (Luto) slaagde er als C-klasser in om in de B-klasse de finale te halen 
waarin hij verloor van Rodenburg (Docos). 
Met P.v . Laere (St . Aloysius) won hij bovendien 't dubbel in de C.-kategorie met 
grote overmacht. T.Beljon (Luto) won de C-klasse van de meisjes junioren. 

Het is duidelijk, dat 't indelen van de spelers en speelsters in de A, B of C
kategorie tamelijk gebrekkig is . Voor beginnende spelers heeft de C-klasse nog 
weinig te bieden gezien de aanwezigheid van veel te sterke spelers, die feitelijk 
B- of A-speler moeten zijn. Junioren die in overgangsklasse of eerste klasse se
niorenkompetitie uitkomen en daar tot zeer redelijke prestaties komen, horen o.i. 
niet meer in de C-kategorie thuis. In feite wordt dan de zin van deze differentia
tie in sterktekwalificaties weggenomen. In de toekomst zullen zeker meer B-spelers 
en speelsters aangewezen moeten worden om de C-kategorie interessant te maken. 
Ook zullen dan regionaal meer mogelijkheden komen om A, B en C-klassen in te stel
len op tournooien . 

Als we weer terugkeren naar de wedstrijden dan valt weer de enorme kracht van 
Marian Wagemakers op, dié opnieuw met groot machtsvertoon haar klasse won. Marian 
toont zich dit seizoen onverslaanbaar voor al haar leeftijdgenoten. 
Met Stuy (REA) won zij ook nog het dubbelspel . 
Jammer genoeg zal onze afdeling voorlopig alleen met Marian en met Wim v.d.Sande 
en Willie Balvers op de nationale ranglijsten goed vertegenwoordigd zijn. 
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Anderen die hierop 'n goede plaats innamen, zoals Toon Martens (OJC) en Corine 
Laene (Belcrum) ontbraken op dit puntentournooi door hun déelname aan de Brabantse 
achtkamp en . 

Om~ 19.00 uur kwam 'n einde aan dit uitstekend georganiseerde tournooi,- dat op dit: 
punt zeer gunstig afstak t.o.v. 't V.D.0.-tournooi. Hier werd getoond dat met 'n · 
goede akkomodatie 't toch wel mogelijk is 'n jeugdtournooi te organiseren voor al
le tournooiklassen. Bij 't V.D.0.-tournooi, eveneens 'n puntentournooi was dit vol
ledig mis lukt. 

De uitslagen waren: 

Jongens: 

Jun . A 
Il B 
Il c 

Asp. A 
" B 
Il c 

Pup. A 
" B 
Il c 

Meisjes: 

Jun. A 
Il B 
Il c 

Asp. A 
Il B 
Il c 

Pup . A 
Il B 
" c 

DUBBELS: 
Jongens: 

Jun. A 
Il B 
Il c 

Asp. A 
Il B 
Il c 

Pup. A 
B/C 

Meisjes: 
Jun. A 

B/C 
Asp. A 

B/C 
Pup. A 

B/C 

1) R. Hijne (Iduna) 
1 ) Rodenburg (Do cos) 
1) P.v . Laere (St.Aloysius) 
1) A. Vlieg (Midstars) 
1 ) 
1) Lindhorst (Ilac) 
1 ) W.IJselstein (Ilac) 
1) Heskes (Smash) 
1) Celie (Rea) 

1) M.Arntz (Rea) 
1) Stelten (D.H.C.) 
1) T.Beljon (Luto) 
1) M.Wagemakers (V.V. 'SI) 
1) Stelten (D.H.C.) 
l) Hoefnagel (Wibats) 
1) J.de Waal (St.Aloysius) 
1) C.de Ruiter (Avanti) 
1) J.Noordam (Tanaka) 

2) H.Lingen (TSF) 
2) W.Jurriëns (Luto) 
2) P.Beekbergen (Wibats) 
2) L.v.Zuijlen (Phoenix) 
2) 
2) M.de Graaf (Scylla) 
2) R.Quadt (T.S .F.) 
2) Osseman (Wibats) 
2) Rombach (Rea) 

2) M.Vogels (V.D.O.) 
2) Th.v.Distel (D.H.C.) 
2) M.v.d . Zwet (Treffers) 
2) S.Verboort (Wibats) 
2) Th.v.Distel (D.H.C.) 
2) J.Snijders (Tanaka) 
2) Herberigs (Gringel) 
2) Koreneef (Phoenix) 
2) M.Wagemans (St.H./TSB) 

l) R. Hijne-B.v.Ham (Iduna) 2) R.Platenburg-J.Cats (Phoenix-Assen) 
1) F.de Jong-M.v.d.Elzen (VVV) 2) J.de Wekker-F.Hollander (Scylla) 
1) P.v.Laere-W.Jurtiëns (St.Aloysius-Luto) 2) M. Hage-A.de Rooy (Rea) 
1) E,Hendriks-Th . Louwers (Iduna-Avanti) 2) M.Thung-F.Noest (Orpheus-Scylla) 
1) Kraneveldt-v.Heijst (Jaski) 2) Kopmels-P.Kersten (Middelburg Zuid) 
1) P.v.Opbergen-R.v.Bèek (Gringel) 2) J . Gouwelaar-E.de Leeuw (St.H./TSB) 
1) R.Quadt-W.IJsselstein(TSF-Ilac) 2) Niesker-Karregat (VDO) 
1) de Jong-v.d.Sanden (VVO) 2) R.Osseman-J.Heskes (Smash) 

1) M.Arntz-R.Fierlier (Rea-Phoenix) 2) Zupan-v.Drielen (Be Quick) 
l) J.Stelten-Th.v.Distel (DHC) 2) P.Heerschap-M . v.Zwet (Treffers) 
1) Wagemakers-Stuy (VV'Sl-REA) 2) Verhoort-de Jong (Wibats-VVV) 
1) P.Greeve-J.Nibbering (Phoenix) 2) M.v.Distel-M.Kooymans (DHC) 
1) v . d.Kamp-de Ruiter (Hoonhorst) 2) Loomans-Streng (Avanti) 
l) Steur-Zwagerman (St.H./TSB) 2) v.d.Hoek-Vernooy (Play Fair). 

R.van Dijk. 

- 7, -



BEKERKOMPETITIE 

Uitslagen Ie divisie : P.S .V. 

Uitslagen 2e divisie: 

Irene 
J .c .v. 1 
J .e.v. 2 

St.Cathrien 
O.T.T.C. 2 
Ali co 1 
St. Ca thrien 

- Never Despàir 
- Red Star '58 
- P.A.C . I 
- Belcrum 1 

3 - Babro l 
- Budilia 2 
- V.Versa 1 51 

2 - Alico 2 

Loting halve finales: (te spelen vóór 25-3-'72) 

5 - 0 
? 

5 - 0 
5 - 0 

2 - 3 
4 -
4 - 1 
2 - 3 

Ie divisie: P.S . V. I 
J .c . v. I 

- Irene/Red Star '58 

2 e d i v i s i e : Ali co 
Babro 

IN UW ZAAL DE BEKERFINALES ??? 

- J.C.V.2 

- Alico 2 
- O.T.T.C. 2 

Als U interesse hebt in wedstrijden op goed niveau kunt U de bekerfinales organise
ren. Ze zullen moeten plaatsvinden op of rond 14 april. 
Het moet een zaal zijn waar 2 tafels kunnen staan. 

Het A.B. zorgt voor de prijzen, terwijl bovendien de winnaar van de Ie divisie in 
de gelegenheid wordt gesteld met de zd. "Beker-kampioenen" voor een geld prijs te 
spelen om de Zd. titel. 

Het zijn teams van 2 personen welke echter in best of five spelen. 

Aanmeldingen graag zo spoedig mogelijk aan mijn adres. 

LANDELIJKE JEUGDKOMPETITIE. 
- ·-----------------------------------------------------

H.Zwanenberg, 
Vughterstraat 4I, 
Den Bosch. 

De situatie bij de jeugd is in Brabant in zijn totaliteit niet erg gunstig. Bij 't 
opmaken van de standen in de landelijke jeugdkompetitie werd de juistheid van deze 
opvatting opnieuw bevestigd. _ , __ , 
Slechts één jongens team uit heel onze afdering, neemt eraan deel ril. Vice Versa' 64 
uit Den Bosch. 
Bij de meisjes hebben we nog 3 vertegenwoord{gers nl. Luto, Red Star en Vice Versa 
'51. Op 'n totaal van 24 meisjesteams is 12!% nog redelijk te noemen. Maar slechts 
één team op 42 landelijke jongensteams is. veel te :weinig. Toch zal alleen door kon
takt met .de landelijke topj eugd de kans op 'n beter spelniveau tot gevolg hebben. 

In de groep waarin de 3 meisjesteams uitkomen ga'at Megacles fier aan .de kop. Ook de 
tweede plaats is niet voor 'n Brabants team. Luto is' 't sterkste team van onze af
deling. De beide andere teams nemen de laatste plaatsen in. 
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Erg veel vooruitgang zit er niet in; relatief gaat 't niveau zelfs achteruit. Gebrek 
aan training op afdelingsniveau is hier ook zeker debet aan. 

Bij de jongens neemt Vice Versa '64 de laatste plaats in. 
Het zou goed zijn als 't volgend seizoen wat meer belangstelling zou ontstaan voor 
deze landelijke kompetitie. Natuurlijk geeft dit veel extra problemen bv. finan
ciële- en begeleidingsproblemen. Door met 'n behoorlijk aantal teams uit de afdeling 
deel te nemen, kunnen de reiskosten echter weer gedrukt worden, doordat de groepen 
regionaal ingedeeld kunnen worden. 

De standen zijn: 

Meisjes A klasse groep B. 

Megacles 
Steeds Vooruit 
Luto 
Avanti 
Red Star 
Vice Versa'Sl 

ÎAKTIEK, 

*****'*** 

6 - 12 
6 - 8 
6 - 6 
5 - 3 
5 - 2 
6 -

Jongens A klasse 

N.O.A.D. 
M.E.S. 
Z.T.T.C. 
Twenty Ons Up 
Oldra 
Vice Versa '64 

======== 

~roeE B. 

6 - 12 
6 - 6 
5 - 5 
5 - 4 
5 - 3 
5 - 2 

R.v.Dijk. 

Taktiek is de methode waarmee men onder inzet van alle beschikbare physische en 
psychische krachten probeert een wedstrijd te winnen. De kansen dit doel te berei
ken stijgen bij tafeltennis met de omvang van de aanwendbare speltechniek; ze zijn 
echter ook afhankelijk van de lichamelijke condities. Een grondvereiste daartoè is 
de zekere en zuivere beheersing van het slagenrepertoire, die bij het ,spelen ge
bruikt wordt. Dit betekent dat een speler meer succes zal hebben wanneer zijn tech
nisch kunnen, de taktische mogelijkheden volledig kan benutten. 
De beslissende criteria zij~ : 

de zekerheid bij het gebruiken van elke slagsoort. Niets beinvloedt de nerveuze 
stabiliteit van een speler zo erg als lichte foutjes, welke zeker te vermijden 
Zl.Jn. 
de beheersing van een omvangrijke opslag. Reeds bij de spelopening is het belang-
rijk de leiding te nemen om daarna de wedstrijd te beheersen. · ··' 
de vaardigheid om het speltempo te verhogen . Om elk speltempo min of meer te kun
nen handhaven of te verhogen moet de speler over de nodige technische zekerheid 
beschikken. 

Aanvalstaktiek. 

Het beheersen van alle slagsoorten bij de aanvalstechniek maakt het bij de juiste 
taktische inzet mogelijk een sukses te behalen tegen elk type tegenstander. Voor
waarde is echter dat de zwakheid van de tegenstander ontdekt wordt en dat' het spel 
konsekwent op deze zwakke punten opgebouwd wordt. 
Doet zich de gelegenheid voó'r de volgende tegenstander in een kompetitiewedstrijd 
of op een toernooi gade te slaan, dan zijn deze konklusies onder alle omstandighe
den te gebruiken. De beste resultaten verkrijgt men, wanner de tegenstander tegen 
iemand speelt die hetzelfde speltype ·bezit als je eigen speltype, d.w.z. als deze 
tenminste met dezelfde taktische middelen strijdt. 
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Speelt men tegen iemand wi ens spelkwaYiteiten onbekend zijn, _ dan is ·het het beste 
om bij de eerste punten heel var iabel te spelen, omdat men dan het snelst de beste 
taktische middelen kan gebr ui ken. Een voorz i chti g afwach t en of aftasten is niet 
aan te raden. 
De juiste instelling voor elke wedstrijd i s r eeds van het begin af aan het initia
tief te nemen en het ver der e spelgebeur en te bepal en. De speler die het eerste de 
serviceopslag heeft moet het init i atief nemen. Het is niet voldoende na de service
opslag de bal foutloos op tafel te houden , omdat je daardoor weinig initiatief kunt 
ontwikkelen . 

Enkele taktische principes . 

Wanneer bij een kompetitiewedstrijd de overwinning belangrijker is dan de groot
van de overwinning, dan is het het beste de sterkste speler (B of Z) zijn wed
strijden het eerste te l a ten afmaken. Is de overwinning niet zo belangrijk dan 
kan de zwakste speler van he t team he t beste het eerste klaar zijn . Toch is het 
doelmatiger de sterkste speler het eerst te laten spelen omdat 
a. een team een puntenvoorsprong hard nodig kan hebben om het volle prestatie

vermogen te bereiken . 
b . de tegenstander s bij een achterstand aan het begin van de wedstrijd nerveuzer 

zullen reageren. 

- Observeer je volgende tegenstander in een tournooi of kompetitiewedstrijd en ana
lyseer zijn prestatievermogen om in het begin van de eerste game volgens eigen 
taktisch plan te kunnen spelen . Taxeer ook zijn zenuwachtige gesteldheid. Denk 
er echter aan dat de winst van de eerste game bij een wedstrijd van 2 of 3 games 
helemaal geen halve winst hoeft te betekenen . 

In beginsel blijf de taktiek aanhouden waarmee je in het begin het meeste succes 
boekt. 

Bouw je spel niet alleen op op de zwakke plek van de tegenstander maar vermijdt 
echter zoveel mogelijk zo te spelen dat de tegenstander met zijn beste tegenac
ties kan antwoorden. 

- Speel bij een zekere puntenvoorsprong de partij geconcentreerd uit, anders gaat 
het spelritme, dat juist voor de overwinning zorgt, verloren; de krac~t wordt 
verspild en tenslotte kan een onnodige nederlaag het gevolg zijn. Vele wedstrij
den gaan verloren doordat men de t egenstander een onnodige kans om te winnen 
geeft door nonchalanter te gaan spelen . 

- Plaats de bal zo, dat de tegenstander een of meerdere passen moet verzetten om 
de bal terug te kunnen slaan. 

- Wanneer j 'e een aanval onderbr eekt doe het dan wanneer het taktisch _bevorderlijk 
is of wanneer de tegenstander je daartoe dwingt . 

- Sla bij aanvallend spel de ballen zovee l mogelijk parallel, dit werkt voor de 
tegenstander erg verrassend en leidt vaak tot fouten of ongekontroleerde terug
slagen, die in je eigen voordeel kunnen zijn . 

- Heb je je tegenstander tot een bepaalde afstand van de tafel gedwongen speel dan 
kort bij de tafel, ongeacht welke taktiek je gebruikt . 

- Gaat de bal tijdens de wedstrijd kapot, dan treden er bij de voortzetting· van de 
game vooral voor de verdediger moeili].kheden op, omdat een nog onbespeelde bal 
stomp is en deze ander s kan terugstuiten . Veeg de bal dan met vocht af . 
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- Het beraadslagen tussen de games moet kort en verstandig _zijn. Er wordt gezegd 
hoe je moet spelen en wat je moet doen. Alleen in de lange pauzes, na de derde 
game is een uitvoeriger beraad tussen speler en coach noodzaak . Het gespr ek moet 
vooral dienen ter bevordering van de psychologische versterking. 

Uit: Cathrien-Toppers. 
+++++++ 

SENIOREN - 8 - KAMPEN 
--------------------- ZONDAG 27 FEBRUARI TE SCHIJNDEL 

ORGANISATIE t.t.v. "ALICO" 

Per schrijven dd . 31 januari werden de vereni gingsbesturen uit Brabant uitgenodigd 
kandidaten te leveren voor de jaarlijkse tafeltenniskampioenschappen, gekoppeld 
aan bepaalde behaalde kompetitie-resultaten van het Ie kompetitiedeeî seizoen 1911-
1972. 
Een "ander" systeem. Nu de aktiviteit overgelaten aan de verenigingsbesturen . 
Op de keper beschouwd niet zo revolutionair als het lijkt . 
Of er een selektie gemaakt wordt, waarop leden van de afdeling alsnog kunnen af
schrijven, zoals voorheen 't geval was; ofdat vanuit de verenigingen leden opgege
ven worden welke aan bepaalde "percentagi" voldoen, is feitelijk gezien niet zo'n 
grote verandering. Wel zou 't het voordeel moeten hebben, dat leden die opgegeven 
werden, ook werkelijk gelnteresseerden waren, doch ondanks de uitleg in bovenge
noemde brief, is er dit toch niet voor 100% uitgekomen. 
Kennelijk hebben toch een aantal verenigingsbesturen leden opgegeven, zonder voor
af met die leden kontakt op te nemen, met het gevolg dat toch kandidaten zich op 
't laatste moment afmeldden. 
Per brief dd. 19 februari werden de verenigingen van de samenstelling der achtkam
pen op de hoogte gesteld, zodat deze verenigingsbesturen daarna eigenlijk slechts 
nog tegen bepaalde verenigingsleden die opgegeven waren~ doch niet geselekteerd 
waren, behoefden te zeggen: "Je hoeft niet te gaan". 
Wat betreft de organisatie kwam slechts een ~nkele opmerking binnen dat in de "ho
gere herenklasse" de tafels te dicht op elkaar stonden. Formeel een juiste opmer
king wellicht; toch blijft het interessant- doch wellicht verklaarbaar - - dat dit 
soort opmerkingen nu nooit door winnaars gemaakt worden: 

De resultaten. 

Dames Ere/Hoofdklasse. 

1. H.van Unen (Irene) 4 pt. 
2. P.de Krijger (Red Star) 3 pt. 

R. Blom (Belcrum 3 pt. 
C.Laene (Belcrum) 3 pt. 

5. R.v.Nijnatten (Belcrum) 2 pt. 
6. G.de Vocht (ijelmond) 0 pt. 
7. M. Smits (Irene) 

Wegens blessure trok M.Smits zich 
na enkele ronden terug. 
M.v.Dijk (Helmond) was niet verschenen. 
De 6e plaats van G.de Vocht was niet 
"normaal" te noemen. 

Dames le/2e klasse. 

1. T.Hobbelen (Luto) 6 pt. 
2. E.Mouwen (TTCV) 6 pt. 
3. A.v . d.Louw (TTCV) 5 pt. 
4 . R.v.d.Ven (Beltrum) 5 pt. 
5. A.v.Gerven (Dennenberg) 3 pt. 
6. Broek (Renata) 2 pt. 
7. J.Bink (Renata) 1 pt. 
8. T.Deenen (BTTC) 0 pt . 

De le/2e en 3e/4e plaats werden hier door 
de resultaten van de onderlinge gespeelde 
wedstrijden beslist. · 
Alle geselekteerden waren in deze klasse 
ook opgegeven . 
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Heren Prom.Ere/Hfd.kl. 

l. H.v.d.Zee (J.C.V.) 7 pt. 
2. L.Zandvliet (Tilb. /SVH) 5 Il 

3. P.Paro (J.C.V.) 4 Il 

4. J.v.Unen (Tilb./SVH) 4 pt. 
5. H.Weijenberg " " 3 Il 

6. C.Mertens (Belcrum) 2 11 

7. F. Willems (Nev.Desp.) 2 ll 

8. F.Joosen (Belcrum) Il 

Fraaie ongeslagen zege van jeugdtalent 
H.v.d.Zee, met de brabant kampioen 
L.Zandvliet op de 2e plaats. 
P.Paro verloor in de twee laatste ron
den van Weijenberg en Willems. 
Ook hier was 't prettig te konstateren 
dat alle geselekteerden aanwezig waren. 

Heren overgangsklasse. 

1. H.Trum (JCV) 4 pt. 
2. A.de Vocht (Helmond) 4 Il 

3. H.v.d.Wiel (JCV) 4 Il 

4. H.v.d.Velden (Helmond) 2 Il 

5. S.v.d.Zee (JCV) 1 " 
6. J.Olthof (Nev.D:esp.) 0 Il 

7. T.v.d.Krabben (JCV) 

De "moeilijkste11 klasse om de achtkamp 
samengesteld te krijgen. 
Door 10 aanmeldingen en vier afschrij
vingen stand.en we op 6 deelnemers za
terdagavond. 
T.v.d.Krabben speelde 4 ronden, doch 
moest zich wegens ziekte daarna terug
trekken. Het was 'n hele rekenarij om 
qe winnaar te bepalen uit de drie 
' 1vierpunters 11

• 

lieren 2e klasse. 

1 • C.Mouwen (TTCV) 6 pt. 
2. A.Rommers (Desa) 4 Il 

3. C.v.d.Vorst (Vice Versa5 l) 4 11 

4. J.Timmermans (OJC) 3 Il 

5. M. v.d. Brand (Ali co) 2 Il 

6. F.Bosman (Markiezaat) 2 Il 

7. P.Kolman (OTTC) 0 Il 

8. H.Deelen (Alico) 

Na vier gespeelde wedstrijden, waarvan 
drie gewonnen, moest H.Deelen zich 
wegens kramp terugtrekken. De regio 
West-Brabant spelers Rommers en v.d. 
Vorst, konden uiteindelijk de Veghel
naar Mouwen toch niet bijbenen. 
Uitvaller Buskes kon op 't laatste 
moment nog vervangen worden door re
serve Kolman - 12 -

Heren Promotie Hoofdklasse. 

!. J.Vleck (PSV) 5 pt. 
2. M.v.Vroenhoven (PSV) 5 " 
3. W.v.Vroenhoven (PSV) 4 Il 

4 . L.de Krijger (Red Star) 3 Il 

5. A.Giessen (Red Star) 2 " 
6. G.v.Dijk (OTTC) 1 " 
7. J.Stabel (Red Star) 1 Il 

Deze klasse werd een "totale triomf" 
voor het eerste herenteam van P.S.V. 
Jammer was het dat J.v.Hoogen (OTTC) 
zonder meer niet opkwam, zodat geen 
reserves meer aangezocht konden wor
den. 

Heren Ie klasse. 

l. A.v.Doorn (TTCV 7 pt. 
2. H.Bakker (Irene) 5 Il 

3. W.Boer (Barna) 5 " 
4. A.Scheepers (Helmond) 3 " 
5. H.Boerenkamp (Meppers) 3 Il 

6. A.v.Gestel (Barna) 3 11 

7. H.de Veer (Irene) l 11 

8. c : Boor (Irene) Il 

T.T.C.V.-er van Doorn bleef onbe
dreigd in de slag met zijn sportieve 
konkurrenten. 
Door zijn zege op W.Boor, legde H. 
Bakker beslag op de tweede plaats. 

Heren 3e klasse. 

1. A.Dam (V.Versa'51) 6 pt. 
2. He.Romme (PJS) 5 tl 

3. P.v.Kalmthout (Markiezaat) 4 Il 

4. T.Winter (St.Cathrien) 4 Il 

5. J.Coenen (Kadans) 3 11 

6. A.Goossens (V.Versa'Sl) 2 " 
7. R.Tjon Tsoe _Jin (Pendragon) 2 Il 

8. J.Laurijssen (BSM) 2 11 

He.Romme verloor in de 7e en laatste 
ronde van P.v.Kalmthout en daarmede 
tevens deze 8-kamp. Immers,Dam, had 
hij verslagen. 
In deze 8-kamp werden van de 28 
duels liefst 16 in 3-games beslist. 



Heren 4e klasse. 

1. R. Liebau (Deso) 7 pt. 
2. H. v. Kollenburg (Kadans) 5 " 
3. L. v . Loon (PSV) 5 Il 

4. H.Deenen (Kadans} 4 Il 

5. L.Geubbels (Stiphout) 4 Il 

6. P.v.Hout (Renata) 2 Il 

7. A.v . d . Pol (Kadans) 1 . Il 

8. J . Burgers (Belcrum) 0 Il 

Een overwicht van de Roosendaler 
Liebau, dat in 'n achtkamp niet gro
·ter kan . 
Regio Eindhoven was in deze 4e klasse 
liefst met 6 spelers vertegenwoordigt. 

Met 6 achtkampen volledig en drie achtkampen met zeven spelers , kwamen deze acht
kampen te 18.30 uur tot 'n eind. 
Het scheidsrechtersschema werkte voortreffelijk en voorkwam veel moeilijkheden. 
De t.t . v. Alico dank voor de vele moeite die toch nog altijd verricht moet worden, 
o.a. het tafeltransport e.d .. 

SAMENSTELLING EINDACHTKAMPEN JEUGD, 
============~====================== 

Meisjes land.kemp./ Ie kl. 

M.Wagemakers 
V.Louer 
E.Krah 
A.Jansen 
A.v.Dijke 
A.v.Osch 
E.Schults 
A. Bosch 

Vice Versa '51 
Luto 
Red Star '58 
OTC 
OTC 
Red Star '58 
Luto 
De Meppers 

Jongens land.komp./le kl. 

K.Gimbrère 
F .'Homveld 
H.v.Kuijk 
P.Daas 
M.Smeulders 
J.v.d.Leest 
A.Brood 
J. J_oossen 

Belcrum 
PSV 
De Meppers 
TTCV 
Irene 
Ali co 
PSV 
Belcrum 
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C.Hobbelen. 

Méisjes 2~ klasse. 

H.Huijsmans 
'A.Snijders 
C.Diepstraten 
A.Scheepens 
D.Vereijken 
I. Vanwesenbeeck 
I.Snijders 
I.Jongmans 

TCS 
·Tanaka 
PJS 
De Meppers 
De Meppers 
Het Markiezaat · 
Tanaka 
Smash '70 

Jongens 2e klasse. 

P.Kil 
F .Welling 
F.Martens 
R.Broerse 
J.Biskop 
R. Petit 
R.v.Dijk 
G.Hage 

TCS 
· Never Despair 

TTCV 
· Luto 

de Leede 
TTCV 
PSV 
TCS 



Jongens 3e klasse. Jongens PuEi~len. 

H.Voesenek Belcrum J . Adriaanse TCS 
J.v.Dooren OTC A.Maas Red Star '58 
F. We ij ers PSV M.Rutten JCV 
D.Guitjens De Meppers J.Vriens TCS 
J.Pontenagel Deso G. Blaakman Belcrum 
E.Kilsdond PSV E.Peters JCV 
W.Kok Never Despair J .Marijnissen Tanaka 
H.v.d.Ven Stiphout J.v . Loon TCS. 

Wanneer deze eindachtkampen zullen plaats hebben zal nader worden bekendgemaakt. 
Verenigingen die hun zaal beschikbaar willen stellen voor het organiseren van een 
of meer van deze eindachtkampen, kunnen dit per omgaande aan ondergetekende ken
baar maken . 

======== 

Jeugdkommissie 

A. Poulissen. 

r.r.v.w. BACK HANDS KERSTTOURNOOI. 

Onze nog jongen vereniging heeft in haar korte bestaan, voor de derde keer nu al 
niet meer weg te denken· kersttournooi georganiseerd. Op woensdag 29 dec. stonden 
300 jeugdige spelers en speelsters klaar om te gaan strijden, om de talrijke prach-
tige prijzen te bemachtigen. , 
Het tournooi werd met slechts 20 min. vertraging afgewerkt, een prestatie om trots 
op te zijn. Na afloop mochten wij als bestuur veel lovende woorden, van leiders . en 
bestuursleden van onze gasten in ontvangst nemen. 
Hieronder de uitslagen van de diverse klassen . 

Jun. n.t.t.b. 
Asp. n.t.t.b. 
Pup. n.t.t.b. 
Jun. meisjes 
Asp. meisjes 
Pup. meisjes 
Jun. Jongens 
Asp. jongens 
Pup. Jongens 

Jun. meisJes 
·Asp. meisjes 

enkel jongens 1. A.Lauwen (Back Hands) 2. J.v.Beers (Back Hands) 
enkel jongens 
enkel jongens 

n.t.t.b. enkel 
n.t.t.b. 
n.t . t.b. 
n.t.t.b. 
n.t.t.b . 
n.t. t.b. 

enkel 
enkel 
dubbel 
dubbel 
dubbel 

1. P.Kil (TCS) - 2. G.Hage (TCS) 
1. J.Adriaanse (TCS) 2. C.Reuvers Smash '70) 
1. A.v .Dijke (OTC) 2. J.Hopmans (Markz.) -
1. A.Jansen (OTC) 2. J.Jongmans (Smash '70) 
1. J.Noordam (Tanaka) 2. M.Raven (Tanaka) 
1. J.v.d.Ven-Wagemakers (Desa) 2. G.Heeren-W.Koks(B.H.) 
1. H.Verhage-D.Breure (TCS) 2. Hage-P,Kil (TCS) 
I. Jongmans-Reuvers (Smash'70) 2. Kommers-T.Koks 

(Jeveo/Back Hantls) 
n.t.t.b. dubbel 1. A.v.Dijke-A.Jansen (OTC) 2. P.de Haas-E.Kraus(VV'Sl) 
n . t.t.b. dubbel 1. A.Snijders-G.Schipper (Tanaka) 

2. J.Jongmans-B.Gabriels (Smash '70) 
Asp. meisjes niet n.t.t.b. enkel 1; J.Bennaars (Markz.) 2. A.Bogert (Tanaka) 
Pup. meisJes niet n.t.t.b. enkel 1. W.Dekker (Tanaka) 2. A.Hendrikx (Markz.) 
Asp./Pup, meisjes niet n.t.t.b . dubbel 1. R.den Ouden-Verschuren (O.T.C.) 

Jun./Aps . jongèns niet n . t.t.b. enkel 

Pup. jongens niet n.t.t.b. en~el 
Jun./Aps. jongens niet n.t.t.b. dubbel 

Pup. jongens niet n.t.t.b. dubbel 

2. J~Verbeek-J.v.Oevelen (Jeveo) 
1. J.Kouters (Smash'70) 
2. P.v.Hooydonk (Back Hands) 
1. P.Kop (B . H.) 2. A.Kas (Back Hands) 
1. j.Koutens~Q.Daas (Smash '70) 
2 . S.v.d.Sande-J.Reuvers (Smash '70) 
1. A.Kas-P.Kop (Back Hands) 
2. E .. de Rooy-E. v. Kalmthout (Markz.) 

- 14 -



De verenigingsprijs: 1. T. T.V.W. Back Hands 
2 . T.C.S. 
3 . Tanaka 
4 . Smash '70 
5 . Markiezaat 
6 . O. T. C. 
7. Jeveo 
8 . Vice Versa 1 51 
9 . Deso 

10 . Roosendaal 

S T A N D E N L I J S T E N HEREN Ie KLAS. 
============================================ 

Groep A. 

O.J.C. 1 
Irene 1 
Dennenberg 1 
St. Cathrien 1 
R.K . C. 1 
B. S.M. 1 

Groep C. 

Victoria 
Helmond 2 
Belcrum 3 
Meppers 1 
Red Star 3 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
3 
2 
1 
0 

3 
3 
2 
1 
1 

2 0 10 
1 1 9 
2 1 8 
3 l 7 
0 5 2 
0 6 0 

0 6 
· O 1 6 

0 2 4 
0 3 2 
0 3 2 

--------

26 punten _ 
18 " 
18 " 
l 7 " 
14 " 
12 " 
4 " 
4 " 
3 " 
2 " 

Groep B. 

Barna 
Een en Twintig 
Luto 1 
Never Despair 3 
Irene 2 
Renata 1 

Brabanders leverden goede resultaten op ONS VERMAAK-tournooi. 
============================================================= 

7 6 2 0 12 
7 5 1 1 1 1 
7 2 2 3 6 
7 2 2 3 6 
7 2 1 4 5 
7 1 0 5 2 

Op 27 februari j.l . gaf een aantal Brabander~ de voorkeur aan deelname aan het 
Ons Vermaak-tournooi boven deelname aan de afdelingsachtkampen. 
Enkelen van hen hebben hiervan beslist geen spijt gehad, getuige de in Nijmegen 
beha~lde resultaten . 
Antoon Tinnnermans wist met goed spel de finale Ereklasse te bereiken. In de eind
strijd om de titel en .de f. 100,-- moest de Vughtenaar zijn meerdere erkennen in 
de in Eindhoven woonachtige Maasbree-speler Jan Suiskens. Ofschoon de titel en 
daarmee genoemde geldprijs naar Suiskens ging, werd Tinnnermans door zijn fraaie 
tweede plaats toch nog !. 50,-- rijker . 
Een knappe prestatie leverde eveneens A.Flaman (De Zwaantjes) door in de finale 
2e klasse H.v.d . Besselaar (Jeep) te verslaan . De Vughtenaar daarentegen nam re
vanche op L.v.Lieshout (Kadans) door ex-Helmondspeler te verslaan in de strijd 
om de titel in de 3e klasse. 
Ook in het dubbelspel werden goede resultaten geboekt; A.Flaman en W.v.d.Donk 
(beiden De Zwaantjes) eisten de titel in de 3e klas se voor zich op. 

Misschien is het interessant te vernemen waar om deze spelers de voorkeur gaven 
aan deelname in Nijmegen boven deelname in Schijndel. 

A.Poulissen. 
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NIEUWS VAN VE JEUGVKOMMISSIE. 
***************************** 

Zoals gebruikelijk wordt er aan het einde van de kompetitie door de kampioenen 
van de eerste-klasse-gr oepen jongens nog gespeeld om het team-kampioenschap van 
de afdeling. 
Bij de meisjes is dit niet nodig omdat er maar een eerste klasse groep is. 

De wedstrijden van deze kampioenen-poule zijn als volgt gepland: 

Zaal t. t.v. Luto - Acaciastraat 8 - Tilburg, aanvang: I 5 . I 5 uur. 

Zaterdag I8 maart a . s . kampioen Ie klasse A - kampioen Ie klasse c 
Belcrum I - T. T.C.V . I 

Zaterdag 25 maart a . s. kampioen Ie klasse B - verliezer wedstrijd I8 maart 
P. S.V. I 

Zaterdag 1 april a.s. winnaar wedstrijd I8 maart - kampioen Ie klasse B 

Dit programma is na loting tot stand gekomen; voor de aanvang zal geloot worden 
wie als thuisspelend team optreedt. 

Mochten na het verspelen van de kampioenenpoule teams gelijk eindigen in punten~ 
aantal, dan beslist het game-gemiddelde en indien dit ook gelijk is het aantal 
punten; indien dit geen oplossing brengt dan volgt loting, alles volgens de be
staande reglementen. 

B 0 E T E L I J S T • 

vereniging klas no. datum bedrag 

A.T.T.V. 15-I 0,20 
The Back Hands H3A ~67 I5-I 2,--
Markiezaat H3A 369 I6-I 2 --' Budilia H4G IOI9 I6-I 2 --

' R.K.C. RIA I323 I6-I 2 --
' Renata 23-I 0,40 

S.V.H. 22-I 0,40 
B.T.T.C. H4H 1082 23-I 2 --' Pendragon H4K l I 32 20-1 10,--
Red Star H2B 200 29-I 2 --' Red Star H3B 439 29-I 

1 

2 --' Stiphout H4F 977 29-1 5,--
TCS H4A 72I 29-1 1 IO,--
SAZ H3C 67,50 
BTTC D2 1300 30-1 2 --' Belcrum H2A 139 6-2 I ,--
J.C.V. H2D 3I6 5-2 I --

' Tios H3B 436 23-I 2,--

- I6 -

reden 

Jeugdkommissie, 

W. Schuurman. 

-

onvoldoende gefrankeerd 
geen teams met nummer 
geen handtekeningen 
geen teams met nummer 
persoonlijke prestaites 
niet gefrankeerd 
niet gefeankeerd 

verkeerd 

geen persoonlijke pres ties 
niet opkomen 
geen teams met nummer 
geen teams met nummer 
ongerechtigde speler 
niet opgekomen 
uit de kompetitie genomen 
formulieren te laat 
slechts een formulier opgestuurd 
geen bondsnummer Klaassen 
geen invaller vermeld 



vereniging klas no. datum bedrag 
- - ~ 

reden 
-

M arkiezaat H3A 375 30- 1 2 -- geen invaller vermeld ' Red Star H3B 443 6-2 10,-- niet opkomen 
Red Star H2B 204 5-2 10,-- niet opkomen 
Pendragon H4K 1130 3-2 JO,-- niet opkomen 
T.C.L. H4K 1139 1-2 1 --' bondsnummer verkeerd 
T.C.S. H4A 726 6-2 1 --

1 
bondsnummer verkeerd ' Irene RIA 1330 6-2 1 -- g_een bondsnummer Bakker ' 

BOETELIJST JEUGV . 
-- ---

vereniging no . klas datum bedrag reden 
~ 

Deso 289 JlA 15-1 1 --' formulier te laat 
Deso 491 J2B 15-1 1 --

' formulier te laat 
Babro 236 M2D 18-12 1 --

' formulier te laat 
Victoria 493 J2B 16-1 1 --

' formulier te laat 
Red Star '58 335 JlB 22-1 1 --

' formulier te laat 
Red Star '58 553 J2C 22-1 1 --

' formulier te laat 
Red Star '58 609 J2D 22-1 1 --

' formulier te laat 
J.C.V. 1222 pup.o 18-12 5,-- niet opgekomen 
Jeep 20 Ml 2-1 5,-,... niet opgekomen 
Red Star '58 37 MI 29-1 1 --

' 
formulier te laat 

Red Star '58 I 92 M2C 29-1 1 -- " ' Red Star '58 555 J2C 29-1 1 -- " ' Red Star '58 1178 29-1 1 -- " pup.ra 
' Babro 249 M2D 29-1 1 -- " ' . 

St.Cathrien 337 JlB 29-1 1 -- " ' St.Cathrien 978 J3F 29- I 1 ,-- " 
St. Cathrien 1035 J3G 29-1 1 -- " ' St.Cathrien 1233 29-1 1 -- Il pup.o ' Luto 558 J2C 29-1 1 -- " ' Groene ster 808 J3B 30-1 1 -- " ' Babro 252 M2D 5-2 1 -- " ' P.S.V. 730 J2F 5-2 1 -- " ' Helmond 252 M2D 5-2 5,-- niet opgekomen 
Irene 848 J3C 19-2 5,-- niet opgekomen 
Markiezaat 148 M2B 20-2 1 --' formulier te laat 
B.S.M. 344 JlB 19-2 1 - - " ' J.C.V. 397 JIB 20-2 " 1 --' -

J.C.V . 675 J2E 20-2 1 -- " ' J.C.V. 933 J3F 20-2 1 -- " ' J.C.V. 1244 20-2 1 -- Il pup.o ' 

======== 

- 17- -


