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Het laatste nummer van dit tafeltennisseizoen ligt weer voor U. Wij hebben gemeend 
't 10e nummer opnieuw bij 't begin van 't nieuwe seizoen te moeten laten verschij
nen en wel om 2 redenen: 
Op de eerste plaats is de kopy niet toereikend voor 10 kwalitatief en kwantitatief 
goed gevulde nummers in één seizoen; 
op de tweede plaats kan elke nieuwe jaargang pas laa~ van start gaan doordat de 
abonnementsopgave pas in september rond is en waardoor interessante zaken ook zouden 
moeten blijven liggen tot eind september. Nu kunnen we 't 10e nummer voor dit doel 
gebruiken. 

Bij de afsluiting van ons 3e redaktiejaar bedanken wij al diegenen die ons geholpen 
hebben door kopy in te sturen. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden, dat op dit 
punt een negatieve tendens is waar te nemen. Nog te veel kopy komt alleen van funk
tionarissen van de afdeling en nog te weinig verenigingen en leden nemen aktief 
deel aan 't laten funktioneren van HUN afdelingsorgaan. 

Tenslotte wensen wij U allen 'n prettige zonnige vakantie toe, die U weer nieuwe 
krachten mag geven om Uw werk en hobby hierna met nieuw élan te beginnen. 

Redaktie. 

ÜFFICIELE MEDEDELING, 

A. Smeulders, pers en propaganda 
Nieuw adres wordt: Bernhardstraat 12, Riel, tel. 04248-341. 
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ÎERUGBLIK OP KOMPETITIE NIEUWE STIJL, 

In het novembernummer van "Tafeltennis" van 1970 werd een nieuw landelijk kompeti
tiesysteem aangeboden dat in zou gaan in het seizoen 1971-1972. 
Hierna ontstond e en geweldige diskussie over dit systeem . De kritiek koncentreerde 
zich op 2 hoofdzaken . Op de eerste plaats was men niet gelukkig met het feit dat 
het systeem werd doorgevoerd met voorbijgaan van de bondsraad én de achterban, waar
van vooral de afdelingskompetitieleiders zich in moeilijkheden gebracht voelden, om
dat zij hun systeem geheel of gedeeltelijk aan zouden moeten gaan passen aan het 
landelijk systeem . Op de tweede plaats richtte de kritiek zich op het systeem zelf. 
Wij, als "Mixedredaktie" hebben toen een enquête gehouden onder de Brabantse vere
nigingen, die in de landelijke kompetitie uitkwamen, waarbij een grote meerderheid 
zich tegen het nieuwe stelsel keerde . Oök landelijk kwam er kritiek, maar het sys
teem werd toch doorgevoerd. 
Nu, na één jaar "draaien" willen we het funktioneren van het systeem eens aan een 
beschouwing onderwerpen . 

De voordelen werden in het reeds genoemde nummer van "tafeltennis" door Dhr.Mortier 
uiteengezet. Hij noemde het volgende: 
" - We willen iedere week goede wedstrijden zien, waardoor belangstelling voor onze 

sport gewekt wordt. Door deze drastische vernieuwing menen wij op de goede weg 
tè zijn. 
De strijd blijft gaande tot december en vanaf februari zijn de wedstrijden van 
meer belang, omdat in één seizoen twee volledige kompetitie van start gaan. 
De spelers krijgen nu de gelegenheid om meer dan voorheen deel te nemen aan 
toernooien en achtkampen, want tussen de eerste en de tweede kompetitie liggen 
tien vrije weekends. 
Tijdens het "hartje winter" wanneer het weer door vorst, gladheid, mist, nogal 
eens de kompetitie verstoorde, behoeft er voor de kompetitie niet gereisd te 
worden . 
Na de kompetitie worden er geen promotie- en degradatiewedstrijden .meer gespeeld, 
omdat er automatisch promotie en degradatie plaats vindt. 
Door deze kompetitieopzet is het mogelijk om vrij snel met een goed team van de 
afdelingsklasse naar de top te komen . " 

Tot zover de argumenten , die Dhr. Mortier opnoemde. Omdat Dhr.Stappers sinds 2 jaar 
als hoofdkompetitieleider optreedt en dus · ook met dit nieuwe systeem in de praktijk 
werkt, is het jammer dat we niet zijn beweegredenen kennen om een voorstander van 
dit systeem te zijn. 
Vele van de voordelen die Dhr.Mortier noemde, blijken in de praktijk niet te be
staan. Immers, van een 10-weekse rust tussen de beide kompetities is geen sprake . 
De pauze in het komende seizoen loopt b.v . van 17 nov. resp. 25 nov. tot 6 jan . resp. 
15 t/m 20 jan . '73 . Ook het afgelopen seizoen was er een rustpauze van ongeveer 6 
weken. Ook de voordelen van het meer naar toernooien kunnen en het niet met winter
weer te hoeven reizen vervallen hiermee. 
Wat betreft de promotie/degradatiewedstrijden; opk deze blijven in werkelijkheid in 
een andere vorm bestaan. Vele teams eindigen in de kleine groepjes van 6 teams ge
lijk op promotie- en degr adatieplaatsen. Hiervoor zijn dus weer e·xtra wedstrijden 
noodzakelijk . Na het tweede gedeelte van de voorbije kompetitie zijn er b.v . 8 
extra wedstrijden gespeeld . 
Blijven dus nog over de voordelen van meer spanning, betere wedstrijden en betere 
doorstromingsmogelijkheden . wat betreft de eerste 2 punten is een al of niet juist 
zijn moeilijk met feiten te staven , Dit is wel het geval met de doorstroming. 
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We hebben een analyse gemaakt van één jaar landelijke kompëtitie nieuwe stijl. 
Daaruit zal het praktisch effekt van deze doorstroming ook naar voren komen. 

In de onderstaande tabellen kunt U het resultaat lezen; 

TABEL 1: 

kans gedegra- weer gepro-
op deerd in moveerd in 
terugkeer dec . mei 

dames 2 1 

ere-klasse 2 0 

prom-ereklasse 4 3 

hoofdklasse 8 3 

prom-hoofdkl. 16 4 

overgangsklasse 32 niet bekend! 

Totaal 32 11 

% 

50% 

0% 

75% 

37~% 

25% 

34% 

Uit tabel 1 blijkt dat 34% van de gedegradeerde teams van het eerste gedeelte hun 
plaats weer hebben terugveroverd in het tweede gedeelte . Jammer genoeg beschikten 
wij nog niet over de namen van de teams, die in dec. naar de afdeling zijn ter'ug
gekeerd en in mei weer naar de landelijke kompetitie zijn gepromoveerd. 
Er is sprake van een redelijke kans op terugkeer. :•' 

TABEL 2: 

kans gepromoveerd weer gedegra-
op in deerd in % ... 
handhaving dec. mei 

dames 2 2 100% . i 

ereklasse 2 1 50%· 

prom-ereklasse 4 3 75% 

hoofdklasse 8 4 50% 

prom-hoofdkl. 16 7 44% 

overgangskl . 32 17 53% 

Totaal 64 34 53% 

Uit de tweede tabel blijkt dat de kans op behoud na een behaalde promotie slechts 
47% bedraagt. In dit systeem heeft men dhs na een promotie meer kans op direkte 
degradatie dan op handhaving , om over opnieuw promoveren nog maar te zwijgen. Een 
kampioenschap heeft in dit systeem een slechts relatieve waarde, terwijl in vorige 
systemen een promotie een grotere mogelijkheid gaf om zich goed in de hogere klas-

. se in te spelen. Gezien de resultaten is dit nu nauwelijks mogelijk. Men heeft 
maar 10 wedstrijden de kans en dan moet men ook nog 2 van de 6 teams onder zich 
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houden i.p.v. 2 van- de 12 teams in het vorige systeem. 

Van dit systeem hebben 6 teams extra geprofiteerd door 2 klassen te stijgen . Dit 
lukte aan Jaski, Iduna 2, T. T.C. V. , Bloemendaal, Jaski 3 en T.O . G. Hiertegenover 
staat de dubbele degradatie van 4 teams nl . SVE, Gossima , Argus en Belcrum 2 . 
Percentagegewijs betekent dit een doorstroming van 10% en een extra terugval van 
6%. 

Uit deze cijfers blijkt geen grot e doorstroming, hoewel het toch wel een reële 
mogelijkheid is . 

Duidelijke nadelen heeft dit systeem op verschil lende punten getoond. 
Door de zeer korte kompetities kunnen blessures fataal zijn voor de teams . Door 
enkele wedstrijden onvolledig uit te komen kan een kampioensteam een degradatie
team worden . Een voorbeeld hiervan is J.C . V. In het eerste gedeelte kon dit team 
een degradatie nauwelijks ontlopen doordat één speler een aantal wedstrijden niet 
kon spelen . Toen men in het tweede gedeelte wel volledig uit kon komen, resulteer
de dit in een kampioenschap met liefst 7 punten voorsprong. 
Een ander nadeel is, dat één punt veel zwaarder weegt dan vroeger. Teams die geen 
kans meer hebben op promotie en degradatie kunnen een veel beslissender invloed 
uitoefenen door b.v . slechts één keer minder geïnteresseerd aan te treden. Om over 
het weggeven van punten nog maar niet te spreken . 
Een derde nadeel i s het vele werk dat dit systeem met zich mee brengt voor een 
goede organisatie . 
Het seizoen heeft geleerd dat de HCL dit nauwelijks en soms zelfs niet aankan. Dit 
blijkt uit o . a .; 
- de persoonlijke prest ati es van het eerste gedeelte werden_ pas enkele maanden la

ter officieel gepubliceerd . 
- de officiele eindstanden en persoonlijke prestaties van het tweede gedeelte wer

den pas op 24 mei bekend, hoewel de kompetitie reeds begin april _afgelopen was. 
- voor beslissingswedstrijden werden geen scheidsrechters en bondsgedelegeerden 

aangesteld. Het kwam zelfs voor dat de beslissingswedstrijd voor een plaats in 
de pram-ereklasse tussen de Treffers en St.Aloysius ZONDER bondsgedelegeerde ge
speeld werd, terwijl ook scheidsrechters ontbraken. Dit lijkt ons een onverant
woorde situatie. 

Eén jaar kompetitie nieuwe stijl heeft ons nog niet enthousiast gemaakt. Veel pro
blemen die zich voordoen zouden in het oude systeem niet voorkomen. Een rus tiger 
verloop van de kompetitie lijkt ons beter . Een bezinning op het kompetitiebestel 
is zeker op zijn plaats . Het nieuwe seizoen zullen we het echter hiermee nog moe
ten doen . 

======== 
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LANDELIJKE SENIOREN KOMPETITIE. -
--------------------------------------------------------------

De.· belangrijkste resultaten voor onze afdeling zijn: 

J.C. V. (heren) 

Belcrum (dames) 

J . c.v. 2(heren) 

O.T.T . C. (heren) 

T.T. c. V. (heren) 

EREKLASSE 

EREKLASSE 

HOOFDKLASSE 

HOOFDKLASSE 

PRÖM.~HOoFDKLASSE 

Zowel bij de heren als bij de dames zal Brabant 't komende seizoen in de kleine 
topgroep van 6 teams vertegenwoordigd zijn. Op zich geweldige prestaties, die we, 
nuchter bekeken, wel dienen te relatieveren omdat 'n promotie in dit kompetitie
systeem 'n andere waarde heeft dan in andere vroeger gangbare systemen. In dit 
verband verwijzen we naar de analyse van de landelijke kompetitie elders in dit 
nummer. 

Tegenover de 5 promoties staan de volgende degradaties; 

Helmond 

Belcrum 2 

Red Star 2 

J.C.V. 3 

P.~.V. 2 

OVERGANGSKLASSE 

AFDELING 

Totaal gezien toch nog 'n redelijk evenwicht al is 't totale kontingent Brabantse 
teams in de landelijke kompetitie met 2 teruggelopen, doordat tegenover 4 degrada
ties naar de afdeling slechts 2 plaatse~ uit de eerste klasse staan nl. voor Een 
en TWintig en Irene 2. 

De eindstanden in de groepen met Brabantse teams zijn: 

Promotie-ereklasse A. Promotie-ereklasse B. 
Delta Lloyd 2 10 - 17 J+C.V. 10 - 19 
Tilburg SVH 1 10 '.- 16 Iduna 10 - 12 
Scylla 2 10 14 T.S . F. 2 10 - 10 
NOAD 10 8 Maasbree 10 - 9 

T.O.G.B. 10 4 V.D.O. 10 - 7 

Wibats 10 1 Phoenix 10 - 3 

Dames hoofdklasse A. Hoofdklasse B. 
Maasbree 8 16 Belcrum ·s - 13 
Avanti 8 11 T.O.G.B. 8 - 11 

Irene 8 8 Phoenix 8 - 9 
Red Star 8 4 Salamanders 8 - 4 

Elan 8 1 Jeep 8 - 3 
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Heren hoofdklasse A. Hoofdklasse B. 
Victory'55 10 - 18 Tempo Team 2 10 - 20 
Valkenburg/AMVJ 2 10 - 14 P.S . V. 10 - 15 
Belcrum 10 - 10 Do cos 10 - 8 
S.K.F. 10 - 10 Swif t (D) 10 - 7 
Scylla 3 10 - 6 Quick 10 - 6 
Entac 10 - 2 Frisol 10 - 4 

Hoofdklasse c. Hoofdklasse D. 
Leijs F.S . 8 - 15 St.Aloysius 10 - 18 
Steeds Hoger TSB 2 8 - 10 De Treffers 10 - 18 
De Veluwe 8 - 6 Tempo Team 3 10 - 9 
Never Despair 8 - 6 Red Star 10 - 6 
Delta Lloyd 3 8 - 3 Amroba 10 - 6 
u.s. uit àe kompetitie S.V . E . 10 - 3 
genomen ! 

Promotie-hoofdklasse c. Promotie-hoofdklasse D. 
J.C.V.2 10 - 19 O.T.T.C . 10 - 18 
Swift (R) 10 - 15 Jeep 10 - 14 
Kluis 10 - 11 Maasbree 2 10 - 12 
Cevelum 10 - 8 Roggel 10 - 9 
Ons Vermaak 2 10 - 6 Velp 10 - 7 
Helmond 10 - 0 Kolping 10 - 0 

Overgan~sklasse B. Over9:angsklasse c. 
Steeds Hoger TSB 3 10 - 17 NOAD 2 10 - 15 
Avanti 10 - 13 Elan 10 - 13 
Salamanders 10 - 13 St.Aloysius 2 10 - 12 
Twenty One Up 10 - 8 T . S.C. 2 10 - 10 
Amroba 2 10 - 6 Red Star 2 10 - 10 
Belcrum 2 10 - 3 M.Z. 10 - 0 

Overgangsklasse E. 
T.T.C.V. 10 18 
P.A.C. 10 14 
Never Despair 2 10 - 14 
Tilburg 2 10 - 10 
J.C.V.3 10 - 4 
P.S . V. 2 10 - 0 

De persoonlijke prestati es zijn reeds in 't vorige nummer van Mixed vermeld. 

R.v.an Dijk. 

+.+.+.+.+ 
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RECREATIESPORT VAN GROOT BELANG VOOR BEVORDERING ~AN WELZIJN, 

De Beraadsgroep Recreatie en Sport heeft in een onlangs verschenen rapport gesteld: 
"De recreatiesport is van een niet te onderschatten betekenis voor de geestelijke 
en lichamelijke volksgezondheid. Niet alleen omdat de recreatiesport compensatie 
kan bieden voor de toenemende bewegingsarmoede en voor de toenemende spanningen in 
de arbeidssfeer , maar vooral ook omdat de recreatiesport een basis biedt voor so
ciaal kontakt, gelegenheid geeft tot zelfontplooiing, tot zelfbevestiging, tot be
vrediging van emotionele behoeften, tot recreativiteit en spel en tot lichamelijke 
aktiviteit". 

Recreatiesport beoogt welzijnsbevordering, aldus de Beraadsgroep. Vooral in het 
stedelijk milieu, maar evenzeer in het buitengebied, is een chronisch tekort aan 
recreatiemogelijkheden te . constateren . Dit tekort is mede de oorzaak van de wel
zijnsnood waarin een aanzienlijk percentage van de Nederlandse bevolking verkeert. 
Deze welzijnsnood wijst vervolgens de beraadsgroep op een ernstige lacune in de 
wijze waarop wij ons milieu vorm geven, een lacune die onder meer veroorzaakt wordt 
door een ruimtelijke ordening, die nog steeds bepaald wordt door overwegingen van 
technocratische en economische aard , waarbij de gezamenlijke welzijnsbehartiging 
pas op de tweede plaats komt. Dat de bovenstaande economische overwegingen bijzon
der kortzichtig van aard zijn blijkt uit ,de snelle toename van de sociale kosten, 
die het gevolg zijn van de bestaande welzijnsnood (ziekte en revalidatiekosten, 
arbeidsverzuim, produktieverlies, weduwen- en wezenpensioenen enz.). Gestreefd 
dient daarom te worden naar een welzijnsbeleid op langere termijn. Het tot stand 
birengen van "materiële" en "immateriële" voorzieningen voor de recreatiesport is 
een niet weg te denken onderdeel van dit welzijnsbeleid . 

De Beraadsgroep vindt dat recreatievoorzieningen binnen of aan de rand van de woon
kern voorrang verdienen, omdat dan alleen een optimaal gebruik kan worden gegaran
deerd. Zij moeten daarom als onontbeerlijk onderdeel van het stedelijke milieu wor
den gerealiseerd. Het heeft weinig zin op grote schaal openlucht-recreatievoorzie
ningen ver buiten de woonkern aan te leggen, indien deze voorzieningen blijvend 
moeten dienen ter compensatie van chronische binnensteedse tekorten. 

In het rapport wordt geconcludeerd, dat de mens van nu steeds meer zoekt naar vor
men van "aktieve" recreatie, waarbij het hem niet alleen gaat om het "bezig zijn" 
op zich, maar tevens op sociaal kon takt. _Deze aktieve recreatie moet eventueel in 
gezinsverband kunnen plaats vinden, hetgeen betekent, dat gezinsleden op dezelfde 
plaats ieder voor zich de gelegenheid moeten kunnen vinden de eigen aktiviteit te 
beoefenen. Daarnaast wordt echter sociaal kontakt gezocht met anderen, vooral in 
de gezelligheidssfeer. Derhalve is niet alleen een zo groot mogelijke keuzemoge
lijkheid met betrekking tot de te beoefenen aktiviteiten in het kader van de re
creatiesport noodzakelijk, maar bestaan tevens behoefte aan aanvullende voorzie
ningen, bijvoorbeeld in de vorm van eert . gezelligheidscentrum. 

Geen perfectionisme. 

Accomodaties voor de recreatiesport zullen aan een aantal specifieke eisen moeten 
voldoen. Zo zal men bij de aanleg hiervan niet hoeven uit te gaan van technische 
eisen die de topsport stelt . Recr~atiesport vraagt niet om verfijnde accomodaties, 
maar om doelmatige en functionele ruimten, zowel binnen als buiten. Voorts krijgt 
de recreatiesport zijn beste kansen indien mogelijkheden hiertoe een onderdeel uit
maken van een groter en meer gevarieerd totaal aan voorzieningen op het gebied van 
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vorming en recreatie . Ook vindt de Beraadsgroep dat accomodaties voor de recreatie
sport niet te "mppi" behoeven te zijn. Zij moeten zowel door hun ligging als door 
hun aankleding uitnodigen tot gebruik en de vormgeving dient de kans te geven zo 
onopvallend mogelijk bewegend bezig te zijn, omdat bij ouderen - in tegenstelling 
tot kinderen - de spelimpuls niet meer spontaan is. Voor kinderen die spelender
wijs en spontaan tot aktiviteiten komen, moet niet alleen in termen van specifieke 
voorzieningen worden gedacht. Veel belangrijker is nog dat de woonomgeving als to
taliteit de mogelijkheid tot zich bewegend recreëren biedt . 

De Beraadsgroep Recreatie en Sport meent ook dat de bevolking via buurt- en wijk
organen een rol in het beheer van de voorzieningen kan spelen en ingeschakeld kan 
worden bij de bestemming en inrichting van de voorzieningen. Een belangrijke voor
waarde tot aktief bezig zijn acht de beraadsgroep de aanwezigheid van deskundige 
leiding, die in staat moet zijn als gastheer en stimulator op te treden, kennis 
van zaken heeft en goed kan organiseren. Deskundige leiding is daarnaast met het 
oog 0p veiligheid en gezondheid van de beoefenaars in vele gevallen niet alleen 
gewenst, maar zelfs noodzakelijk . 

Taak voor sportverenigingen . 

De Beraadsgroep ziet zowel bij het aanbieden van aktiviteiten als bij de uitvoe
ring daarvan een belangrijke taak voor de sportverenigingen. Aangezien de bestaan
de structuur van veel sportverenigingen zich moeilijl leent voor de vervu,lling van 
een taak op een breder sportief en sociaal vlak, zal er gestreefd moeten worden 
naar een vereniging, die een meervoudig karakter heeft, hetgeen echter niet wil 
zeggen dat een zekere sportieve specialisatie achterwege hoeft te blijven. Bij het 
bevorderen van de recreatiesport hoort een centraal orgaan, als verzamelpunt van 
wetenschap, kennis en inzichten over de organisatie van recreatiesport, alsmede 
een inzicht over de voorzieningen die hiervoor noodzakelijk zijn. In dit verband 
denken de opstellers van het rapport aan het onlangs in het leven geroepen Natio
naal overlegorgaan vo0r de recreatiesport, die ook zou kunnen functioneren als 
propagandist voor de recreatiesport. 

Overgenomen uit "De Nederlandse Gemeente". 

~~~~-!~~êê!~ê_Y~-P~-~2~Pê~P:~~~~p~~~~-2~-~~~~~P~§-~-~~!_1~!~-!~-~~! 
JAARBEURS-CONGRESGEBOUW TE UTRECHT. -----------------------------------
Bij de opening van deze bondsraadvergadering ontstond er een merkwaardig debat over 
de uitleg van de reglementaire bepalingen, omtrent de rechtsgeldigheid van de ver
gadering. Wat was namelijk het geval. 
Er bleken namelijk juist niet of juist wel voldoende bondsraadleden aanwezig te 
zijn (als we ons goed herinneren waren er bij de opening 44 van de 66 bondsraadle
den aanwezig) om geldige besluiten te kunnen nemen; maar het merkwaardige was ons 
inziens dat twee H. B.-leden zeer duidelijk "strijdbaar" tegenover elkaar stonden 
aangaande dit onderwerp . 
Een situatie die in de toekomst vermeden moet worden. 
Overigens blijkt ons inziens uit .deze geringe belangstel l ing , dat de samenstelling 
en methodiek van het instituut "bondsraadvergadering" aan een herziening toe is. 

- 9 -



Wat waren zo de belangrijke agenda-punten? 
Een voorstel (voorlopig voorstel) tot de vaststelling bondskontributie 1972-1973 
met een toename ten opzichte van 1971-1972 van omstreeks 17%, was uiteraard een be
langrijk punt. 
De situatie 1971-1972 was zo: 

senior leden 
jeugdleden 

A-groep 
f.14,-
f .10 ,--

B-groep 
f.13,-
f. 9 ' --

van deze bedragen werd aan de atdelingen afgedragen: 

senior leden 
jeugdleden 

f. 7 ,-
f. 5 ,--

Het voorstel 1972-1973 luidt: 

senior leden 
jeugdleden 

f.16,50 
f.12,50 

afdracht aan de afdelingen: 

senior leden 
jeugdleden 

f. 8,25 
f. 6 ,25 

f' 6 ,-
f. 4,--

f.15,50 
f.11,50 

f. 7 '25 
f. 5 '25 

C-groep 
f.12,-
f. 8,--

f. 5 ,-
f. 3 ,--

f.14,50 
f.10,50 

f. 6 '25 
f. 4,25 

(voor 1972-1973 geldt: jeugdleden zijn zij, die geboren zijn na 30 juni '55) 

Dit voorstel 1972-1973 werd aangenomen. 
Zoals u wellicht weet, was in 1971-1972 in de afdeling Brabant het c-tarief van 
toepassing; op de laatste bovengenoemde bondsraadvergadering werd o.a. door de 
Haagsche afvaardiging naar voren gebracht, dat men terwille van de uniformiteit en 
terwille van het besef van hetzelfde "dienstenpakket" dat de n.t.t.b. elke n.t.t.b.
er biedt, men voor het seizoen 1973-1974 af zou willen van het A,B,C-tariefstelsel, 
doch naar een "A-tarief". Overigens werd door de direkteur bondsbureau bekend ge
maakt dat slechts twee afdelingen in de n.t.t.b. het c-tarief hanteren~ 
Voor wat betreft het totale kontributie-peil van de n.t.t.b. kan o.i. inderdaad 
niet ontkent worden dat "alles duurder" wordt en de eisen steeds hoger. Het ver
heugt ons echter ten zeerste dat de post opleidingen van f. 13.900 naar f. 29.100 
gestegen is; dit immers de kadervorming is een letterlijk levensprobleem voor de 
n.t.t.b. 

Een ander niet onbelangrijk besluit was o.i. het feit dat het voorstel werd aange
nomen betreffende "arbitrage". Dit voorstel luidde: 
"zodra en zolang een vereniging met één of meer teams uitkomt in de in art. 4 onder 
a, a I, en b van dit reglement genoemde klassen, is die vereniging verplicht één 
resp. twee van zijn leden voor het arbitreren van kompetitiewedstrijden in die 
klassen op te geven aan het H.B., op een daartoe aan te geven Wl.JZe. 
Deze leden moeten in het bezit zijn van- of in opleiding zijn voor het in art.! 
van het R.A.B. te noemen diploma. 
Zodra een vereniging één of meer teams voor die kompetitie-klassen opgeeft, zonder 
dat bovenbedoelde opgave wordt verstrekt, neemt het H.B. die maatregelen welke no
dig worden geacht het arbitreren van wedstrijden in de desbetreffende kompetitie
klassen mogelijk te maken." 
Tot zover de tekst die aangenomen werd. 
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Wat houdt het nu in ? 
Verenigingen die teams opgeven dames en heren Ere-klasse; Promotie-Ere-klasse; en 
Hoofdklasse moeten resp . één of twee leden opgeven voor het als scheidsrechter lei
den van tafeltenniswedstrijden of l eden opgeven di e in opleiding zijn of gaan als 
scheidsrechter . 
In de oorspronkelijke teks t we r d ook nog gesproken over "de sterkste landelijke 
jeugdklassen", doch na verzet van o.a. de jeugdkommissarissen van de afdeling Bra
bant en Den Haag we r d deze passage uit het voorstel gehaald. Hun bezwaar gold name
lijk het feit dat personen die daatoe in de verenigingen bereid gevonden (moeten) 
wor den, voornamel i jk ook de figuren zullen zijn die optreden als jeugd(bege)leider 
i n die betreffende verenigingen . 

Betreffende de i nvallersbepalingen is het wellicht belangrijk te weten dat de proef 
die bij de jeugdkompetitie werd genomen, voor één jaar -dus tot de voorjaarszitting 
bondsraad 1973- verlengd werd . 
Voor de jeugdkompetitie geldt derhalve komend seizoen: 
"met inachtneming van de invallersbepalingen , goedgekeurd bij besluit B.R.V. d.d. 
16 mei 1971, is het totaal aantal invalbeurten in de jeugdkompetitie vastgesteld 
op zes (6), met een maximum van vier (4) beurten per kompetitiedeel". 
Let wel; dit geldt dus voor de jeugd-kompetitie . 

Bij de bestuursverkiezingen werd de N. K.S.-kwaliteitszetel overgedragen van de af
tredende hr . Prick naar de brabander Willems uit Mariahout (Lieshout); een van de 
redakteuren van "Tafeltennis" en in vroegere jaren van ons afdelingsorgaan "Mixed". 
Het punt verkiezing bondskommissies werd van de agenda afgevoerd omdat de aangekon
digde kandidatenlijst nog niet samengesteld was kunnen worden. 

Een nieuw Toernooi- en Wedstrijdreglement werd tenslotte geboren. 
Liefst 53 artikelen , en er komt nog een vervolg: het zogenaamde R. A.B.T. wat bete
kent reglement houdende algemene bepalingen voor toernooien. 
Het betreft dan nog de "technische aspecten van het toernooiwezen". 
Enige belangrijke punten uit het Toernooi- en Wedstrijdreglement zijn: 
a) alle toernooien (B - C - D - toernooien) moeten vóór 1 juli zijn ingediend voor 

een seizoen 
b) de convocatie van het toernooi (in de volksmond inschrijfformulieren-) moet in 

overeenstemming zijn met een model dat bij het Bondsbureau van de n.t.t.b. ver
krijgbaar is. 

c) de technische afwikkeling van alle toernooien en wedstrijden moet voldoen aan de 
in het reglement vervatte bepalingen alsmede aan modellen en schernas betrekkelijk 
op onderscheiden systemen van toernooien en wedstrijden, die verkrijgbaar zijn 
bij het Bondsbureau . 

d) finale-wedstrijden voor jeugd-spelers dienen om 18 . 00 uur beëindigd. te zij n. 

Met de vermelding dat Dhr . Mortier vice-voorzitter zal zijn, dat de overschrijvings
termijn voor dames in de afdelingskompetitie verlengd i s naar 15-8- ' 72 , dat het 
n.t.t.b ; -ledentotaal met ongeveer 1300 gestegen is en dat er komend seizoen voor 
Uw vereniging een Cor du Buy Europa'72 22 mm weds trijdtafel te verdienen valt (waar
over later nog wel meer publikati es) , dachten wi j enkele zaken van de bondsraad
vergadering aan u medegedeeld te hebben. 

C.Hobbe l en , bondsraad-lid. 
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JUMELAGEWEDSTRIJDEN IN ÎILBURG; 
******************************* 

In 't Pinksterweekend is i n Tilburg de derde wedstrijd uit de jumelagereeks gehou
den tussen de Europese steden Offenbach (W-Duitsland), Mödling (Oostenrijk), St. 
Gillis (België), Tower Hamlets (Engeland) , Esch (Luxemburg), Zemun (Zuid-Slavië) en 
Tilburg. 
De voorgaande ontmoetingen in Offenbach en St . Gillis waren resp. door Offenbach en 
Mêdling gewonnen. 

Tilburg heeft als gastheer organisatorisch een zeer goed figuur geslagen. Maar ook 
op tafeltennistechnisch gebied kwam 't ditmaal zeer goed voor de dag. Het team be
staande uit de spelers R.v.Dijk (St.Aloysius/Luto), G.Klaassen (J.C.V . ), B.de Krij
ger (Red Star), J.Jansen (Irene), A.Leenhouwers (Luto) en W.Jurriëns (Luto) speel
den 'n zeer goede wedstrijd. 
Op de eerste speeldag in de sporthal De Drieburcht, waarin 6 super-Heemskerktafels 
waren opgesteld kompleet met centrecourts, officiële klokken en telblokken, begon 
't team uitstekend. 
Met 9-0 versloegen ze Esch zonder een game te verliezen. Hierna werd St.Gillis even
eens met 9-0 aan de zegekar gebonden al boden de Belgen wel meer tegenstand . Het 
werd toen al duidelijk dat de strijd zich toe zou gaan spitsen tussen ~ilburg, Möd
ling en 't zeer sterke Zemun , die tot dan toe al hun wedstrijden hadden gewonnen. 
De 3de wedstrijd won Tilburg opnieuw met 9-0 en wel van Offenbach, dat heel wat min
der sterk was dan 2 jaar geleden . 
Als laatste wedstrijd van de eerste speeldag stond de strijd tegen Mödling op 't 
programma. R.v.Dijk had weinig kans tegen de sterke Oostenrijker Thaler, maar G. 
Klaassen zorgde voor 1-1 . . Doordat zowel De Krijger, Jansen als Leemhouwers verloren 
nam Mödling 'n beslissende 4-1 voorsprong. Maar door winst van Jurriëns en 't dub
bel v.Dijk-Klaassen kwam 't Tilburgse team terug tot 4-3. De overige dubbels gingen 
met klein verschil naar Mödling, zodat de eindstand 6-3 werd . 

Doordat de avonden al jumelerend of verbroederend werden doorgebracht, wat door de 
spraakbarrière tot ver in de kleine uurtjes voortduurde, waren de teams de tweede 
dag niet meer in topkonditie, uitgezonderd 't jeugdige Zuidslavische team dat reeds 
vroeg 't bed had opgezocht. 
Met de wedstrijd tegen Mödling en Tilburg nog voor de boeg was dit verstandig en, 
zoals later bleek, bijzonder effektief. Immers, 't Oostenrijkse team werd snel met 
8-1 weggespeeld door Zemun. 
Tilburg verzekerde zich van de 3de plaats door met 7-2 van Tower Hamlets te winnen. 
In de slotronde moest ook 't Tilburgse team buigen voor Zemun, maar de 7-2 score was 
zeer verdienstelijk . A .• Leenhouwers won ' n enkelspel en samen met Jansen ook nog ' n 
dubbelspel. Hiermee werd Zemun ' n zeer sterke winnaar . De sterkste spelers zoals 
Popov en Siljevski zouden in de Nederlandse top geen slecht figuur s l aan. 

De jumelagewedstrijden we r den afgesloten met 'n banket, waarbij de afgevaardigden 
van de gaststedmdankten voor de goede ontvangst en organisatie, die bij W. Schuur
man en Fr . v.Pruissen in goede handen was . 

De uitslagen waren : 
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Tilbursi - Esch 
v.Dijk - Schmartz 2-0 
Klaassen - Rolling 2-0 
de Krijger - Hutsch 2-0 
Jansen - Closte r 2-0 
Leenhouwers - Reeff 2-0 
Jurriëns - Keuter 2-0 

dubbel: 
Dijk/ Klaassen-Schmar tz-Rolling 2-0 
Krij ger/Jansen -Hut sch/Kloster 2-0 
Leerüwuwers/Jurriëns-Reeff/Keuter 2-0 

Ui tslag: 9-0 

Tilburg - Offenbach 
v. Dijk - Grau 2-0 
Klaassen - Merz 2-0 
Krijger - Jager 2-0 
Jansen - Grau E 2-1 
Leenhouwers - Schaup 2-0 
Jurriëns - Kretschmer 2-0 

dubbel: 
Di jk/Klaassen-Grau/Merz 2-0 
Krijger/Jansen-Jager/Schaup 2-0 
Leenhouwers/Jurriëns-Grau/Kretschmer 

Tilburg -
v.Dijk 
Klaassen 
Kr ijger 
Jansen 

Uitslag: 9-0 

Tower Hamlets 
- Shepherd 
- Banjard 
- Parish 
- Griffith 

Leenhouwers - Elliott 

2-0 

2-0 
2-0 
0-2 
2-1 
2-1 

Jurriëns ~ Spurling (ongerech- 0-2 
tigd w. d. 2-0) 

dubbel: 
Dijk/Klaassen-Shepherd/Parish 2-0 
Krijger/Jurriëns-Banjard/Spurling 2-1 
Jansen/Leenhouwers-Griffith/Elliottl-2 

Uitslag : 7-2 

De eindstand was: 

1) Zemun 12 p. (50- 4) 
2) Mödling 10 p. (41-13) 
3) Tilburg 8 p . (39-15) 
4) Tower Hamlets 4 p . (22-32) 
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St . Gillis - Tilburg 
Gillés G - v.Dijk 0-2 
Campenhout - Klaassen 0-2 
Verdren - de Krijger 1-2 
Massaux - Jansen 0-2 
Gilles A - Leenhouwers 0-2 
Wets - Jurriens 0-2 

dubbel: 
Gilles/Campenhout-Dijk/Klaassen 0-2 
Verdr en/Gilles A-Krijger/Jansen 1-2 
Massaux /Wets-Leenhouwers/Jurriëns 1-2 

Uitslag 0-9 

Tilbur2 - Mödling 
v . Dijk - Thaler 0-2 
Klaassen - Nurnberger 2-0 
de Krijger - Stockhammer 0-2 
Jansen - Mader 1-2 
Leenhouwers - Kollros 0-2 
Juriëns - Mayer 2-1 

dubbel: 
Dijk/Klaassen-Thaler/Nurnberger 2-1 
Krijger/Jansen-Stockhammer/Mader 0-2 
Leenhouwers/Jurriëns-Kollros-Mayer 0-2 

Tilburg -
v.Dijk 
Klaassen 
de Krijger 
Jansen 

Uitslag: 3-6 

Zemun 
- Popov 
- Siljevski 
- Stancovic 
- Obradovic 

Leenhouwers - Bauman 
Jurriëns Markicevic 

dubbel: 

0-2 
1-2 
0-2 
0-2 
2-1 
0-2 

Dijk/Klaassen-Popov/Siljevski 0-2 
Krijger/Jurriëns-Stankovic/Obradovic 

1-2 
Jansen/Leenhouwers-Bauman/Markicevic 

2-1 
Uitslag: 2-7 

5) Offenbach 
6) St. Gillis 
7) Esch 

4 p . 
4 p. 
0 p. 

(16 - 38) 
(15- 39) 
( 6-48) 

R.v . Dijk. 



HALEX-JEUGDACHTKAM~EN 

Dit seizoen worden onder auspiciën van de werkgroep organisatie en uitvoering van de 
Sport- en Jeugdkonunissie weer de Halex-jeugdachtkampen voor jongens en meisjes ge
organiseerd. 
Evenals vorig jaar zullen ook dit jaar weer voorrondes per afdeling worden gespeeld. 
Deze voorrondes zijn nodig om de spelers en speelsters aan te wijzen die gaan deel
nemen aan de regionale rondes. De voorachtkampen in afdelingsverband zullen plaats
hebben op 20 augustus, 3 september en 17 september. De achtkampen van 17 september 
a.s. zullen worden gespeeld in de sporthal te Etten en Leur. 
Voor de reg~onale r0ndes, de kwart finales, de halve finales en de finales zijn als 
data vastgelegd resp. 15 oktober , 12 november, 3 december en 17 december a.s. 
Hoeveel spelers en speelsters er per afdeling mogen deelnemen aan de regionale ron
des is nog niet bekend. 
In verband met de krappe tijd en het niet tijdig beschikbaar zijn van de benodigde 
gegevens zal dezelfde selectie-procedure worden gevolgd als vorig jaar. Dit bete
kent dat elke jeugdleider op de toegestuurde formulieren een nominatieve opgave zal 
moeten verstrekken van de spelers en speelsters waarvan hij denkt dat ze voor se
lektie in aanmerking kunnen komen. Uit de binnengekomen opgaven zal dan een eindse
lektie worden samengesteld en bekeken hoeveel achtkampen per groep in afdelingsver
band worden gespeeld. 

LET 0 P ....• De opgaven dienen urterlijk 1 augustus a.s. in het bezit te 
zijn van de heer C. Wellens, Past. Lathouwersstraat 8, Heeswijk-Dinther. Opga
ven die na deze datum binnenkomen worden zonder meer ter zijde gelegd. Het is 
dus in het belang van Uw spelers/sters dat U zo snel mogelijk aktie neemt. 

Wij verzoeken U voorts de lijsten volledig in te vullen. Spelers/sters waarvan wij 
geen, onvolledige of onjuiste gegevens krijgen, worden niet geselekteerd. 
Kontroleer dus adres, woonplaats, geboortedatum en kompetitieklasse (seizoen 71/72). 
Voor het verspelen van de voorselekties is de medewerking van de verenigingen nodig. 
Verenigingen die hun speelzaal voor deze achtkampen beschikbaar willen stellen, 
kunnen dit op de formulieren vermelden. Gekozen kan dan worden uit de beste bij de 
indeling liggende plaatsen. 

ÜFFICIE LE MEDEDELINGEN, 

Nederlandse Tafeltennisbond 
Afdeling Brabant 

~~~g~~~~§~~~-------------

A.Poulissen. 

het is niet mogelijk Uw teamlijst 
goed in te vullen zonder deze aan
wijzingen te raadplegen. 

Eindhoven, 25 juni 1972. 

Betreft: Enkele aanwijzingen voor het invullen van de teamlijsten jeugdkompetitie 

Opgave teams landelijke jeugdkompetitie 
Opgave van teams voor deelname aan de landelijke jeugdkompetitie dient te geschie
den via ondergetekende. De kommissie Jeugdzaken beslist of een team aan de H.J.C.L . 
wordt aangemeld voor deelname. Opgave dient te geschieden vóór 1 augustus. Aanmel
dingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het sekretariaat van de Jeugdkommissie, 
Ritsaertstraat 40, Eindhoven. 
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Opzet jeugdkompetitie afdeling 
Tijdens een viertal in de maanden april en mei gehouden regio-vergaderingen is het 
voorstel gedaan de jeugdkompetitie voor het seizoen 1972/1973 op te zetten naar 
leeftijdscategorieën . Dit betekent dat met ingang van het nieuwe seizoen een kom
petitie wordt georganiseerd voor : 

- jongens junioren geboren in de periode 
1-7-1955 t/m 30-6-1957 

Op de teamlijst 
dient op de daarvoor 
aangegeven plaats te 
worden aangegeven of 
het een junior (J) , 
een aspirant (A) of 
pupil (P) betreft . 

- jongens aspiranten 

- jongens pupillen 

geboren in de periode 
1-7-1957 t/m 30-6- 1959 
geboren ná 30-6-1959 

een 

Teneinde een soepele overgang te bewerkstelligen van het oude systeem van sterkte
klassen naar het nieuwe systeem van leeftijdscategorieën wordt de mogelijkheid ge
boden aspiranten te laten spelen bij de junioren en pupillen bij de aspiranten . Dit 
betekent dat behoudens door het A.B. te verlenen dispensaties geen teams bestaande 
uit junioren, aspiranten en pupillen worden toegelaten. 
Het ligt voorts in de bedoeling de nieuwe kompetitieopzet verder onder te verdelen 
naar sterkte-klassen (le en 2e klasse bij junioren, aspiranten en pupillen). 
Voor de jeugdkompetitie meisjes blijft de bestaande indeling naar sterkteklassen 
(le en 2e klasse) gehandhaafd . 

schematisch overzicht nieuwe opzet jeugdkompetitie 

Deelname mogelijk 
voor 

Onderverdeling naar 
sterkte 

Geografische inde
ling 

Aantal teams per 
groep 

Aantal kompetities 
per seizoen 

Teamlijst j -eugd 

junioren en asp . 

junioren en 
aspiranten 

le klasse; 
2e klasse; 
event . 3e klasse ; 

le klasse; regionaal* 
2e klasse; regionaal 
3e klasse; regionaal 

aspiranten en pup. 

aspiranten en 
pupillen 

le klasse; 
2e klasse; 
event. 3e klasse; 

le klasse regionaal* 
2e klasse regionaal 
3e klasse regi onaal 

pupillen komp. 

uitsluitend 
pupillen 

le klasse; 
2e klasse; 
event. 3e klasse ; 

* l e klasse reg. 
2e klasse reg. 
3e klasse reg. 

* Indien een regionale indel ing niet mogelijk blijkt ; zal wor
den overgegaan tot een combinatie dan wel provinciale inde ling . 

streven is 8 streven is 8 streven i s 8 

1 1 1 

U dient op de teamlijst de jongensteams op te geven naar l eeftijdscatego r i e (Jun., 
Asp. of Pup.) en de door u gewenste sterkteklasse. De definitieve i n deli ng naar 
sterkte binnen de leeftijdscategorie geschiedt echter door de jeugdcommissie ; U 
moet op de teamlijst wel Uw eigen voorkeur aangeven. 
Bij de opgave van meisjesteams gelieve U aan te geven in welke klasse het (de) de s
betreffende team(s) dienen uit te komen (le of 2e k lasse) . 
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Aantal teams 
Het aantal door U op te geven jongens- en meisjesteams (incl. de landelijke jeugd
kompetitie) dient niet meer te bedragen dan twee maal het aantal plaatsbare en be
schikbare tafels. Met andere woorden U moet dus per twee teams over tenminste 1 ta
fel beschikken. 

Aanvangstijden kompetitiewedstrijden 

dag 
zaterdag 
zaterdag 
zondag 

leeftijdscategorie 
junioren , aspiranten, pupillen 
pupillen 
junioren, aspiranten, pupillen 

tijdstip 
tussen 14.00 en 15.30 uur 
tussen 10.00 en 12.00 uur 
tussen 12.00 en 14.30 uur 

Het spelen op andere dan de hierboven aangegeven tijden en dagen is behoudens toe
stemming van het AB niet toegestaan. 

Medische sportkeuring 
Alle jongens en meisjes uitkomend in de afdelingskompetitie jun 1e kl., asp. 1e kl., 
pup. 1e kl., meisjes 1e kl. of landelijke jeugdkompetitie moeten medisch gekeurd 
zijn. Dit geldt ook voor alle spelers en speelsters die reeds voor het tweede jaar 
aan de jeugdkompetitie deelnemen. Gedurende het ~eizoen 1972/1973 zal nagegaan wor
den of alle hiervoor genoemde categorieën in het bezit zijn van een geldige medische 
sportkeuring. Een medische sportkeuring mag bij de aanvang van de kompetitie niet 
ouder dan 3 jaar zijn. 

Tijdstip inlevering teamlijsten 
de teamlijsten jeugd dienen uiterlijk 15 september in het bezit te zijn van het af
delingssekretariaat, Vijverberg Zuid 30, Bergen op Zoom. 
Teams waarvan geen opgave binnen is bij de eerste werkvergadering van de Jeugdcom
missie na bovengenoemde datum, worden niet ingedeeld. Dit is geen loos dreigement. 
Hieraan zal door ons strikt de hand worden gehouden. 

Dispensaties voor het uitkomen in de seniorenkompetitie 
Voor het verlenen van dispensaties aan jeugdleden om in de seniorenkompetitie uit 
te komen gelden de volgende regels: 

- met ingang van dit bondsjaar worden geen dispensaties meer verleend aan senior
leden om aan de jeugdkompetitie deel te nemen; 

- voor jeugdleden die aan de landelijke seniorenkompetitie gaan deelnemen, moe
ten vóór 1 september a.s.verzoeken hiertoe worden ingediend bij de sekretaris 
van de werkgroep organisatie en uitvoering van de Sport- en Jeugdcommissie, 
Corn. Trompstraat 41, Delft. 

- voor JUNIORleden die aan de afdelings-seniorenkompetitie wensen deel te nemen 
moet vóór 1 september a.s. een dispensatie-aanvraag worden ingediend bij het 
afdelingssekretariaat, Vijverberg zuid 30, Bergen op Zoom. 
Dit betekent dat aan jeugdleden geboren na 30-6-1957 (aspiranten en pupillen) 
geen dispensaties meer worden verleend om aan de afdelings-seniorenkompetitie 
deel te nemen. 

- alle dispensatieaanvragen moeten worden ing,ediend op een door het Bondsbureau, 
Weverslaan 11, Voorburg na aànvraag kosteloos te verstrekken formulier (in 
drie-voud~ . 

Er worden geen dispensaties in behandeling genomen die niet zijn ingediend op be
doeld aanvraagformulier. 
Wij vestigen er uw aandacht op dat spelers/sters voor wie gedurende het afgelopen 
seizoen een dispensatie gold, een nieuw verzoek moeten indienen in het geval zij 
weer in de seniorenkompetitie moeten uitkomen . De in het verleden toegestane dis
pensaties golden slechts voor één jaar. 
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Voorts dienen alle dispensatieaanvragen op 1 september a.s.in het bezit te zijn van 
de op de vorige bladzijde vermelde instanties. Aanvragen die na deze datum binnen
komen worden niet meer in behandeling genomen. Dit is geen loos dreigement, maar 
een "Dead-Line" waaraan zowel landelijk als in de afdeling de hand moet worden ge
houden. Nogmaals, dien alle dispensatie-verzoeken in op de daarvoor bestemde formu
lieren. 

Wij hopen dat U van bovenstaande instrukties goede nota neemt en dienovereenkomstig 
zult handelen. 

namens het bestuur van de afdeling 
Brabant van de N.T.T.B. 

A.M.C . A. Poulissen) 
commissaris Jeugdzaken. 

======= 

ÜPEN SCHIJNDELSE KAMPIOENSCHAPPEN, 
----------------------------.------
FRANS JOOSSEN VERSLAAT IN BOEIENDE FINALE JAN SUISKENS 
======================================================= 
Het op 28 mei j.l. door de tafeltennisvereniging ALICO georganiseerde C-toernooi 
mocht zich in een grote belangstelling verheugen. Dit jaar namen niet alleen spe
lers en speelsters van verenigingen uit Oost Brabant deel, maar konden wij ook ver
schillende leden van Midden- en West Brabantse verenigingen in Schijndel aan de 
slag zien. 
De organisatoren hadden de deelname aantrekke~ijk gemaakt door een verenigingsprijs 
van f. 100,-- beschikbaar te stellen. Niet alleen deze geldprijs maar nog meer de 
goede organisatie in voorgaande jaren hebben er naar mijn mening toe bijgedragen, 
dat dit toernooi is uitgegroeid tot een van de grootste C-toernooien in Brabant .• 
Vermeld moet echter daarbij worden, dat de sporthal in Schijndel zich uitstekend 
leent voor de organisatie van een dergelijk toernooi. Kortom de organisatorische 
condities zijn optimaal. _ 
Ook dit jaar hadden de organisatoren weer hun best gedaan de zaak als een fluitje 
te laten lopen. Een betere tafelopstelling dan tijdens de achtkampen, voldoende 
ruimte achter de tafels en prettige leesbare en overzichtelijke wandschema's hebben 
~r onder meer toe bijgedragen dat n~emand te mopperen had over de organisatie. Met 
weliswaar wat tijdschemaverlies, enigszins vermoeid, maar toch bijzonder tevreden 
kunnen de heren de Greef, Deelen en Kivits c.s. aan het eind van de dag terugzien 
op een bijzonder geslaagd toernooi. Afgaande ·op de vele positieve reacties vraagt 
de afdeling Brabant in de toekomst voortaan om dit toernooi. Een beter kompliment 
kun je, dacht ik, niet krijgen. 
Uit de talrijke vragen, op- en aanmerkingen tijdens het toernooi bleek, dat menig 
bestuurder niet goed op de hoogte is met een aantal H.B.-bepalingen inzake de deel
name van jeugdspelers aam toernooien. Met name de regel dat spelers die deelnemen 
aan een landelijke bondstraining in de seniorenklassen mogen uitkomen, is bij ve
len niet of niet genoegzaam bekend. Overigens terecht maakte men op- en aanmerkin
gen over het feit dat spelers die m.i.v. het nieuwe seizoen gaan uitkomen in de 
promotie-hoofdklasse nu nog le klasse in kunnen schrijven . Zolang echter de HCL de 
toernooiklasse van de desbetreffende spelers niet wnest te veranderen of administra
tief kan veranderen, kan hiertegen niet worden opgetreden. Reden waarom ik tijdens 
de laatste Bondsraadvergadering aandacht voor dit punt heb gevraagd . 
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Rest mij tot slot te vermelden dat de veren1g1ngspr1Js gedeeld moest wo~den door 
TTCV en Belcrum met elk 16 punten. Red Star eindigde met 9~ punt als goede derde. 

Uitslagen: 

Enkelspel heren 
Ere/Hfd/ Overg.kl. 
le klass e 
2e k lasse 
3e k lasse 
4 e klasse 
Enkelspel dames 
Hfd .kL 
1e kl. 
Enke lspel jongens 
Junioren A 
Junioren C 
Aspi r anten 
Pupi llen 
Enkelspel meisjes 
Dubbelspel heren 

F.Joossen (Belcrum w.v. J.Suiskens (Maasbree) 
A.Willems (TTCV) w. v. W.Balvers (V.V. '64) 
F.Flanian (De Zwaantjes) w.v. P.v.Amelsfoort (Red Star) 
H.v.d.Besselaar (Jeep) w.v. H.Beks (Jeep) 
A.Voorbraak (Roosendaal) w.v. H.Kollenburg (Kadans) 

R.Blom (Belcrum) w.v. E.de Krijger (Red Star) 
A.de Louw (TTCV) w.v. C.Eckhardt (Budilia) 

D.Eikemans (JCV) w.v. K.Gimbrère (Belcrum) 
A.v.Oirschot (Red Star) w.v. A.Louwen (The Backhands) 
M.Smeulders (Irene) w.v. P.Daas (TTCV) 
W.v.d.Sande (JCV) w.v. E.Heijdenrijk (PSV) 
A.Laene (Belcrum) w.v . A.Scheepens (De Meppers) 

Ere/Hfd/Overg/le kl.F . Joossen/J.Suiskens (Belcrum/Maasbree) w.v. C.Bollen/A.Willems 

2e/3e kl. 

4e kl. 

Dubbelspel dames 
Dubbelspel jeugd 
jongens junioren A 
jongens junioren C 
aspiranten 

pupillen 

Gemengd dubbelspel 

(TTCV) 
v.Lieshout/Bernhardt (Kadans) w.v. v.Nistelrooij/v.d.Besselaar 

(Jeep) 
Walravens/Voorbraak (Roosendaal) w.v. Smits/v.Nistelrooij 

(De Zwaantjes) 
Smits/de Krijger (Irene/Red Star) w.v. de Louw/Mouwen (TI'CV) 

v.Kuijk/v.d.Kruijs (De Meppers) w.v. Gimbrère/Joossen (Belcrum) 
Visser/Daas (TTCV) w.v. Kuijs/v.Breughel (Alico) 
Guitjens/Hemerijk (De Meppers/PSV) w.v. Sandkuijl/Grijseels 

(De Dennenberg) 
v.Kuijk/Heijdenrijk (De Meppers/PSV) w.v. Smolders/Oudhuijsen 

(De J?ennenberg) 
Suiskens/v.Nijnatten (Maasbree/Belcrum) w.v. v.Vessem/Kuijs 

(Jeep) 

A.Poulissen b.g. 

- - - -. . . 
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