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Het eerste nummer van de 19e jaargang ligt voor u. We zitten weer zo aan 't begin 
van 'n nieuw tafeltennisseizoen . Een seizoen dat voor onze afdeling 'n zeer belang
rijk zal worden . Er was immers in de laatste jaren 'n achteruitgang zowel kwalita
tief als kwantitatief te konstateren. Het eerste kwam tot uiting in verminderde 
goede prestaties in de breedte van zowel de jeugd als de senioren. Het 2e bleek 
duidelijk uit ' t jaarvi=rslag van de N.T . T . B., waaruit bleek dat onze afdeling 
·liefst 119 leden minder telde als . ' t seizoen daarvoor. En dat terwijl praktisch 
aile afdelingen vooruitgang boekten. 
Dus 'n zee r belangrijk jaar, waarin 't verloren terrein herwonnen zal moeten wor
den. 

Wat ons afdelingsorgaan betreft hoopt de redaktie dat 't weggaan van Gerard Beurs
kens geen ne9atieve invloed zal hebben op de kwaliteit van "Mixed". Maar 't is 
hiermee zoals met alle besturen, kornmissies etc.; zonder de medewerking van de leden 
kan er totaal niets bereikt .worden. Dus ook ik hoop op uw steun, niet alleen door 
Mixed geïnteresseerd te lezen, maar ook door kopy te sturen, die lezenswaardig is 
voor andere afdelingleden. Wanneer u hieraan twijfelt stuur uw bijdrage toch maar; 
wellicht kan uw stuk goed gebruikt worden . 

Wat betreft 't lezen van "Mixed" valt opnieuw op dat 't merendeel van de abonne
menten verplichte verenigingsabonnementen' zijn. Op 'n totaal.van 2:_ 500 abonnees 
zijn er slechts 120, die vrijwillig Mixed willen ontvangen. En dan blijkt ook nog 
dat deze vrijwillige leden bij enkele verenigingen geconcentreerd zitten . De kon 
klusie lijkt gewettigd, dat de aktiviteit v an sommige verenigingsbesturen de oor
zaak is van deze vele vrijwillige abonnementen . 
In dit opzicht moeten we vooral Barna (14); Belçrum (10); B . S . M. (20); De Dennen
berg (13); Irene (9) en T.C.S . (28) roemen. Als u deze aantallen v an de 120 aftr ekt 
dan blijft er v9or de andere verenigingen weinig over. 
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Van dit kleine groepje moeten vooral B.S.M. en T.C.S. genoemd worden, die ieder 
jaar voor 'n enorm groot aantal vrijwillige abonnementen zorgen. 

Tenslotte nog enkele zakelijke mededelingen: 

Alle kopy moet uiteraard naar 't redaktieadres gestuurd worden. 

Ook kluborganen zijn van harte welkom; regelmatig zal 'n overzicht hiervan in 
ons blad opgenomen worden. 

Adreswijzigingen moeten aan de redaktie doorgegeven worden. Wanneer dit niet 
doorgegeven wordt zult u "Mixed" steeds op uw oude adres ontvangen. 

Ook klachten over de verzending naar 't redaktie-adres sturen. 

De redaktie hoopt u weer 'n interei;>sant blad te bieden door en voor alle Brabantse 
tafeltennisliefhebbers. Dat "voor" kan alleen, als aan de voorwaarde "door" wordt 
voldaan. Ik reken op u ! 

0 F F I C I E L E M E D E D E L I N G. 
l 

c. Wellens: voorzitter sportkommissie 
overdag telefonisch niet te bereiken. 

NEVER DESPAIR 25 JAAR, 
*********************** 

Redaktie, 
R.van Dijk. 

Op 27 september vierde de Bossche vereniging Never Despair ziJn 25 jarig bestaan. 
Ter gelegenheid van dit heuglijke feit werd 'n voortreffelijk jubileumnummer uit
gegeven waarin het wel en wee van deze vereniging werd weergegeven. De . voorkant 
was versierd met tekeningen van 't embleem van de vereniging en 't oude en nieuwe 
klublokaal. 
Wij hopen · dq.t Never Des pair als enige oude Bossche vereniging, die zich staande 
heeft weten te houden, 'n goede toekomst tegemoet gaat. Never Despair gefeliciteerd! 

NEDERLANDSE TAFELTENNIS BOND 
AFDELING BRABANT 

BESTUURSVERKLARING 1972/1973 . 
============================= 

Redakt.ie. 

In onze bestuursverklaring van 1971-1972 deden wij mededeling van de vele verande
ringen die in de n . t.t.b. op stapel stonden en we noemden met name op organisato
risch gebied; op kompetitie-struktuur-gebied; op jeugdbeleid-gebied; op het gebied 
van de recreatie-sport. 
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We gebruikten toen de beeldspraak "beweging" voor de bond ; "golven" voor de afde
lingen; "trillingen" voor de verenigingen . 
Komend seizoen '72-'73 zult u als verenigingsbesturen· in practische uitwerkingen die 
"trillingen" niet kunnen ontwijken; immers wat kwam tot stand afgelopen seizoen, dat 
in het komende seizoen zijn neerslag zal vinden in uw verenigingen. 

A- Op organisatori sch gebied is de reorganisatie van de n.t . t.b. nog in volle ont
wikkeling, en de op de twee laatste bondsraadvergaderingen uitgebrachte informa
tie; geeft ons als afdelingbestuur de stellige indruk dat het door het afdelings
bestuur Brabant uitgebrachte struktuur-rapport op vele punten gehonereerd wordt 
c.q. gaat worden. 
Dat is een prettige gewaarwording voor een afdelingsbestuur, dat haar visie ken
nelijk door een groot aantal n.t.t.b.-mensen aangevoeld kan worden. 
Een praktische konsekwentie voor U als verenigingsbestuurders is, dat op de laat
ste bondsraadvergadering de voorzitter van de n.t.t.b. mededeelde dat reeds ko
mend seizoen de ledenverwerking op mechanische wijze (computer-systeem) zal ge
schieden. En dat was nu een punt dat expliciet in ons brabantse struktuur- rap
port genoemd werd • 

. B- Op kompetitie-struktuur-gebied loodste de A.C.L. met ziJn kompetitie-kommissie 
de afdeling Brabant in de woelige nieuwe-s tijl-kompetitie binnen en werd afgelo
pen seizoen een sanering doorgevoerd, die hier en daar dan enkele strubbelinge
tjes veroorzaakte, maar die in de grote lijn gezien het hoofddoel bereikte, na
melijk aansluiting op het landelijk kompetitie-systeem. 
De praktische konsekwentie voor u als verenigingsbestuurders is, dat ook het 
seizoen '72-'73 op ditzelfde kompetitie-systeem-stramien wordt voortgeborduurd. 

C- Op jeugd-beleid-gebied loodste de voorzitter/sekretaris van de jeugdkommissie • 
~fdeling Brabant, met die kommissie, voor komend seizoen een op leeftijds-inde
ling gebaseerd jeugd~kompetitie-systeem door de regio-vergaderingen heen. 
Publicaties in Mixed en in de Agenda en Jaarverslagen Jaarvergadering afdeling 
Brabant, ontslaan ons hier van de verplichting deze leeftijdsindelingen nader te 
omschrijven; het belangrijkste is dat onze afdeling het kennelijk aandurft een 
van de eersten in den lande te zijn, die dit eigenlijk "logische" kompetitie
systeem voor de jeugdkompetitie, gaat doorvoeren. 
De practische konsekwentie voor U als verenigingsbestuurderen is, dat U uw leden
jeugd-bestand in uw eigen vereniging, op die leeftijds-categorie-indeling kri
tisch moet gaan analyseren en in ieder geval moet gaan administreren. 

D- Op het gebied van de recreatie-sport deed het recreatielidmaatschap in de n.t.t.b. 
zijn intrede, en het staat reeds vast ook voor komend seizoen. Wellicht net zo 
belangrijk is dat de op aandrang van de afdeling Brabant· samengestelde kommissie 
problematiek bedrijfstafeltennis een rapport heeft uitgebracht - waarin ook door 
afdelingsbestuur Brabant via een afvaardiging een groot aandeel werd geleverd- die 
het wellicht mogelijk maakt (het rapport komt in oktober in de bondsraad) dat 
ook in onze afdeling samengewerkt kan worden met het bedrijfstafeltennis, hopen
lijk onder n.t.t.b.-verband. 
Bedrijfstafeltennis -staat in het rapport te lezen- is een vorm van recreatie
sport. 
De practische konsekwentie voor U als verenigingsbestuurderen is, dat U binnen 
niet te lange tijd, via direkte kontakten of via regio-verband, ook op die situ
atie moet gaan inspelen of anders uitgedrukt , moet gaan medespelen. 
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E- Op organisatorisch~reglementair gebied loodste de kommissaris algemene zaken van 
het afdeli ngsbes tuur, het A.B .-voorstel van een nieuw vergader-systeem in de af
deling Brabant wat betreft jaarvergadering, door de regio-vergaderingen heen. Er 
werd bijgezegd dat uiteraard dit voorstel door het H.B. geaksepteerd moet worden, 
en dat het nog een lange weg zou kunnen worden. Nu kennelijk er tegen de grondge
dachten -gezien de algemene bijval op de vier regio-vergaderingen- vanuit de ver
enigingen geen bezwaren te ontdekken zijn, zal Uw afdelingsbestuur deze stukken 
ter goedkeuring bij het Hoofdbestuur deponeren. 

We hebben in voorgaande punten reeds enkele malen het woord en begrip "regio" laten 
vallen. Gaarne willen we duidelijk stellen dat in de twee laatste seizoenen het 
Afdelingsbestuur getracht heeft, kracht en betekenis te geven aan dat woord en be
grip. 
Het nieuwe kompetitie-systeem voor de senioren-kompetitie 
Het nieuwe kompetitie-systeem voor de jeugd -kompetitie 
De nieuwe opzet voor jaarvergadering-methodiek 
Het punt recreatie-lidmaatschap 
Het punt opleidings-cursussen 
waren onderwerpen die vooraf de verenigingen via de eigen regio~vergaderingen ter dis
cussie werden aangeboden , of anders uitgedrukt de verenigingsbesturen werd volop in
en medespraak geboden . 
Dat we ook op financieel gebied -zij het vooralsnog zéér bescheiden- deze regio's 
trachten te ondersteunen , mag de werkelijk geinteresseerden bekend verondersteld 
worden. 
Een verplicht lidmaatschap van de verenigingen van de betreffende regio's is -gelet 
op de reakties van de laatstgehouden regio-vergaderingen- kennelijk een wens van vele 
veren;i.gingen, en hoe dit te realiseren valt is een onderwerp van studie, hetwelk U 
spoedig voorgelegd zal worden. 

Het stemt uiteraard het Afdelingsbestuur tot vreugde dat ook op spel-technisch ge
bied, voor het komende seizoen enkele pluspunten te melden zijn. Een nieuwe a -fde
lings-sportkommissi e werd geformeerd wier werkzaamheden eerst in het seizoen 172-'73 
gestalte zullen krijgen . 
Een punt hierbij is het trainingskamp dat toch zeer suksesvol tweemaal in Bergen op 
Zoom georganiseerd werd. Helaas kon het het afgelopen seizoen niet doorgaan. Echter 
de nieuw geformeerde afdelings-sportkommissie heeft dit evenement als urgentie-punt 
in haar programma opgenomen . 
Zeer belangrijk op het speltechnisch vlak is het feit dat uw afdelingsbestuur e rin 
geslaagd is de heer Duyndam te contracteren als afdelings-trainer en technisch ad
viseur. Via de afdelingstraining zal een direkte verbinding gelegd worden met de 
vier geplande re.gio-trainingen. 
De terechte roep om een goed opgezette afdelingstraining zal aldus inderdaad komend 
seizoen verwezenlijkt kunnen worden. 

Opnieuw hebben wij een uitgebreide subsidie-aanvrage ingediend bij het Provinciaal 
Bestuur en -zonder ons aan termijnen te binden gezien de ervaringen ! - wellicht 
komt er ooit iets uit de bus . 
Ook de formatie van een Provinciale Sportraad hebben we via het bijwonen van enkele 
vergaderingen en via het stellen van suggesties, als afdelingsbestuur van nabij mee
gemaakt. Statuten en reglementen liggen momenteel ter goedkeuring bij Gedeputeerde 
Staten onzer provincie. 
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Een kritische opmerking moeten wij .laten horen omtrent het ledenbestand van onze 
afdeling afgelopen seizoen. Het jaarverslag van de sekretaris spreekt d~enaangaande 
duidelijke taal. 
Het is ons daarom een genoegen u n a ar aanleiding van het schrijven dat uw ve r eni-
9ing ontving van de landelijke propaganda-kommissie, een mededeling te doen van een 
ledenwerf-aktie waarbij uw vereniging kans heeft een wedstrijdtafel te verdienen, 
en wij als afdeling de teruggang in ledental hopenlijk weer kunnen ombuigen in po
sitieve richting . 

De landelijke propaganda-kommissie suggereert de navolgende regeling: 

1. Per afdeling dient men tenminste 10 % ledenwinst met een minimum van 50 leden en 
een maximum van 200 in dit seizoen te boeken. De ledenwinst wordt bepaald naar 
de eindstand opgenomen in ~aarverslag 1971/1972. 

2. De afdelingsbesturen zijn verplicht -:na het bereiken van het genoemde onder punt 
1- de wedstrijdtafel uit te reiken aan de winnende vereniging aan de hand van het 
volgende puntens'ysteem: 
nieuwe leden t . w. heren senioren/jongens jeugd 

meisjes jeugd 
dames senioren 

1 punt 
2 punten 
3 punten 

3. Op welke WlJZe de p ri jsuitreik ing geschiedt, de aktie per afdeling wordt geqr
ganiseerd, geaktiveerd door bijv. extra prijzen toe te voegen gepubliceerd en 
begeleid is geheel ter competentie van de afd.-besturen. 

4. Pe kosten voor verzending va~ de Cor du Buy wedstrijdtafel aap de winnende ver
eniging is voor rekening van Cor du Buy Sport N.V. 

5. De late aankondiging van de ledenwerf-aktie is voor rekening van de N. P.C. De 
aankondiging van het puntensysteem, het (tussentijds) bijhouden en publiceren e.d. 
dient door de afdelingsbesturen te gesçhieden. 

Wij als afdelingsbestuur gooien er nog een fikse bijdrage van f. 300,-- tegenaçm 
voor een weds t rijdtafel. 
Deze wedstri jdtafel wordt beschikbaar gesteld door loting aan één van de Brabantse 
vere n i ginge n we l ke via het bovenstaande schema punten-behaling op de 2e -t/m 6e 
p1aats eindigt, mits de 6e plaats (en zo vervolgens de Se ezn.) wat betreft punten
winst niet minder dan de helft oplevert van de puntenwinst die de vereniging op de 
2e plaats behaalde . 

M. a.w. stel vereniging A behaalt 30 punten' 2e geval 
B Il 27 

,, 
c Il 21 Il 

D Il 19 Il 

E Il 17 Il 

dan wordt bedoeld dat in geval 1 zowel vereniging A t/m 
loten; immers vereniging E heeft met 17 punten nog meer 
winst van vereniging A; 

behaalt 40 punten 
Il 35 Il 

Il 26 Il 

Il 19 Il 

Il 17 Il 

E (2e t/m 6e plaat s) mede-
dan de helft van de punten-

in geval 2 echter wordt alleen geloot tussen de verenigingen A t/m C; immers z owel 
D a1s E hebben minder dan de helft v an de 40 punten van vereniging A. 

Voor het publiceren van de stand tussentijds en voor de aankondiging voor de open~ 
bare loting, zal ons afdelingsorgaan "Mixed" ingeschakeld worden komend seizoen e n 
hopenlijk zal deze premie van twee tafels -één beschikbaar gesteld door de lande-
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lijke propaganda-kommissie en één door de afdeling Brabant- ertoe leiden dat we 
inderdaad het maximum van 200 halen, voor ons nog beter overschrijden. 

Tafeltennis mag dan geen Olympische sport zijn; toch hopen wij dat het uw vereni
ging in dit Olympi sch seizoen goed gaat en ook hopen Wl.J dat een groot aantal ver
enigingsbestuurderen weer niet een positief fanatisme aan "hun" club hun beste 
krachten geven. 
Dat U dan ook verder kijkt dan uw verenigingsneus lang is, hopen wij van harte en 
wij vertrouwen derhalve in het seizoen 1972-1973 op een goed regio-seizoen, omdat 
nog altijd geldt: 

MET GOED REGIO-WERK - MEER TAFELTENNISMANS 

Een sportief en suksesvol seizoen 1972-1973 wenst u 

UW AFDELINGSBESTUUR BRABANT. 

juli 1972. 

B EKERKOMPETITIE, . 

De nieuwe opzet van de Bekerkompetitie zoals die het vorig seizoen onder leiding 
van mijn voorganger H.Zwanenberg werd verspeeld, blijkt bij de verenigingen goed 
aangeslagen te zijn. Ook dit jaar zijn 't aantal verenigingen en teams praktisch 
net zo groot als 't vorig seizoen. 
Het aaqtal verenigingen wat dit seizoen aan de beker deelneemt is 41 (vorig seizoen 
42). Het aantal teams wat de~lneemt is in de 1e divisie 24 en in de 2e divisie 64. 
(Dit was 't vorig seizoen resp. 29 en 61 teams). 

Spelers met kompetitieklasse: Ere - Hoofd - Overg. - of 1e klas mogen uitsluitend 
uitkomen i n de "Eerste Divisie". 
Spelers met kompetitieklasse 2, 3 of 4 spelen dus in de "Tweede Divisie", volgorde 
van team is onbelangrijk, maar: 
;i:nvallers bepalingei:i: eenmaal uitgekomen in " 'n" team in de bekerkompetitie, dan 
~ag men nièt meer ui ~omen in een "ander team .... 2e, 3e en 4e klassers mogen uitko
men in de Eerste Divisie, omgekeerd niet. 
Teams bestaan uit 2 personen, alle spelers moeten voorkomen op de teamlijst. 
Per ronde wordt een loting gehouden. De verenigingen moeten zorgen vóór de aange
geven datum de wedstrijd te hebben gespeeld. 
De wedstrijdformulieren moeten uiterlijk 24 uur na de verstrijkingsdatum waarin de 
ronde verspeeld moet zijn, in mijn bezit zijn. (Denk eraan dat er 'n nieuwe leider 
is voor de bekerkompetitie. Zie adres hieronder). 
Reiskosten worden niet omgeslagen. 
Geen wedstrijdformulier van beide verenigingen ontvangen betekent uit de kompetitie. 
Inschrijving verplicht tot deelname en tot het u~tspelen van de gehele kompetitie. 
De eerste divisie start met hun eerste ronde gelijk met de tweede ronde van de 
tweede 'divisie, zoals u in onderstaand schema wel . duidelijk zal zijn . 
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le Divisie 2e Divisie te verspelen vóór: 

le ronde_: 32 wedstrijden 3 november '72 

le r onde: 8 wedstrijden 2e ronde: 16 wedstrijden 8 december '72 
8 ploegen vrijgeloot 

2e ronde: 8 wedstrijden 3e ronde: 8 wedstrijden 19 januari '73 

3e ronde: 4 wedstrijden 4e ronde: 4 wedstrijden 2 maart '73 

4e ronde: 2 wedstrijden Se ronde: 2 wedstrijden 5 april '13 
(~ tin.) (~ fin.) 

Finale Finale Bij voorkeur in de 
week van 16-20 april. 

Alle wedstrijden in beide finales worden verspeeld in "best of five". 
'/. \ Indien 'n vereniging interesse heeft om deze finales te organiseren, kan men dit 

nu reeds mededelen. 

Loting 2e Divisie le ronde: 
(Te spelen vóór 3 novembe.r 1972) 
De teams z:il']n in volgorde van inschrijving genummerd. Dus eerst 'n eerste divisie 
team (of meer) waarna noorgenummerd de 2e Divisie. 
Let dus goed op het team nummer. 

1. Kadans 1 - The Backhands 1 17. Attaque 1 - B.T.T.C. 1 
2. Barna 2 - Smash'70 18. T.c.s.2 - Pac 5 
3. A.T . T. V. '71 1 - Desa 1 19. P.S.V.3 - De Zwaantjes 1 
4. Alico 2 - Budilia 1 20. Vice Versa'64 2 - O.T.T.C.3 
5. Het Markiezaat 1 - Roosendaal 1 21. Never Despair 3 - Jeveo 1 
6. De Dennenberg 1 - A.T.T.V.3 22. Deso 2 - Alico 1 
7. Vice Versa'64 3 - Vice Versa'Sl 2 23. Pac 2 - B.S.M.l 
8. N.V.0.2 - St.Cathrien 1 24. P.S.V.4 - De Krakers 1 
9. Luto 3 - Vice Versa'Sl 2 25. O.T.T.C.2 - B.T.T.C. 2 

10. P.J.S.1 - Jeep 2 26. Een en TWintig 2 - Irene 4 
11. N.V.0.1 - P.A.C.3 27. St.Cathrien 2 - P.J.S.2 
12. Riel 1 - Budilia 2 28. De Meppers 2 - De Dennenberg 2 
13. Helmond'57 2 - Luto 2 29. C.C.B.1 - Het Markiezaat 
14. Roosendaal 2 - A.T.T.V. '71 2 30. T.T.C.V.4 - Pac 4 
15. De Meppers 3 - T.T.C.V.3 31. De Zwaantjes 2 - Barna 3 
16. R. K.C . 1 - Geenhoven 1 32. Kadans 2 - Budilia 3 

VEEL SUKSES 

Wedstrijdformulieren aan: N.van Erp, 
Begijnenstraat 45 
Oss. 
tel. 04120-32106 . 
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HEEFT U OOK EEN ~LUBBLAD ? . . 
-----·--~----"'"""--------...i.----------

Alle leden van de NTTB, die met een bonqskaart "uitgerust" z ijn, ontvangen sinds 
enkele jaren het verplicht gestelQ.e bondsorgaan "tafeltenni s" . 
In hoeverre dit landelijk orgaan bij het gros van de NTTB-leden funktionee rt is 
moeilijk te bepalen . Op de 'vorig jaar gehouden enquête kwamen percentagegewijs 
maar zeer weinig reakties. De enkele procenten NTTBers die de moeite namen hun for
mulier in te sturen konden geen beeld geven van wat het tafeltennisvolkje van "ta
feltennis'.' dacht. Het zou k:unnen z~jn dat de niet reagerenden volledig tevreden 
waren; het is natuurlijk ook mogelijk, als ander uiterste, dat ze niet reageerden, 
omdat z~ niet de moeite genomen hebben h,et bandje van "tafeltennis" te verwijderen. 
De waarheid zal zoals bij de meeste zaken wel · ergens hiertussen liggen . 
Wel is duidelijk dat bij de "tafeltennismassa" een blad als "tafeltennis" niet aan
slaat en zelfs niet aan KAN slaan, eenvoudig omdat de grootste groep niet of wei
nig geinteresseerd is in alle prestaties van .de top. 

·· Tafeltennis is nu eenmaal geen voetbal, waarbij grote massa's een enorme passieve 
interesse voor aan de dag leggen. 

Waar de vele aktieve tafeltennissers, die in onze sport de grootste groep ziJn, 
zich wel voor kunnen interesseren, is het wel en wee van de kleinere organisatie, 
waar zij regelmatig mee te maken hebben. Voor aktieve spelers, die niet tot het 
topniveau _(bv. _landelijk niveau) horen, _zal bv. de afdeling, waarin zij spelen zo'n 
organisatie kunnen zijn. Die groep zal meer belangstelling tonen voor een afdelings
orgaan, waarin specifiek afdelingsnieuws vermeld staat, dat hen meer raakt dan de 
ver van hen verwijderde top. 
Voor deze groep kan een afdelingsorgaa.n veel belangrijker zijn dan een landelijk 
blad. Dit blijkt ook werkelijk wanneer wij ons oor te luister legeen bij de leden. 
Veel Brabantse tafeltennissers zijn bv. meer geinteresseerd in "Mixed" dan in "ta
feltennis". Dit heeft op zich niets te maken met de kwaliteit, maar met het soort 
nieuws wat in het blad wordt opgenomen. 

Voor een andere kategorie is een afde.lingsorgaan nog te veraf. Klubleden die geen 
kompeti tie spelen .en maar alleen in klubverband met t ,afeltennis in aan:r;aking komen, 
hebben weer een andere behoefte. Die behoefte kan het best bevredigd worden door 
een klubblad . 

Zo heeft ieder blad of het, nu een klubblad, een afdelingsblad of een bondsorgaan 
is zijn eigen funktie. Zo'n blad faalt als het zich niet richt naar zijn e igen le
zerspubliek . Een . afdelingsorgaan dat te veel aandacht beste.ed aan- landelijke pro
blemen en dat ten koste laat gaan van zijn eigen gebied, faalt. Zo kan ook .het 
bondsorgaan niet. in een behoefte voorzien van de grote gr oep r ekreanten en l ager
ni vea:u-spelers. 
Alleen om deze :i;-eden is m. i. het verplicht stellen van "tafe.ltennis" voor ALLE 
leden een enorme misser. Als men niet kan voldoen aan de behoefte van een groot ge
varieerd publiek moet men dat publiek ook niet dwingen iets t e lezen wat niet voor 
hen bestemd is. 

~· Natuurlijk kan men tegenwerpen dat bondsraadbesluiten, reglementswijzingen, en an
dere officiele bericht en toch de leden moeten kunnen bereiken . Di t doel heiligt m.i. 
niet de middelen. Een stimulering van het uitkomen van afdelingsorganen , waarin 
dan deze hoogst belangrijke informaties op_genqmen kunnen worden, lijkt een veel be
tere oplossing. 
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De titel was toch "Heeft U ook een klubblad?" zult u zeggen . Inderdaad, we Zl.Jn 
volledig van het eigenlijke onderwerp afgedwaald. Toch is éen bespiegeling over de 
funktie van de bestaande bladen wel nuttig om een beter inzicht te krijgen in het 
doel van een klubblad. Een konklusie uit deze gedachtengang zou kunnen zijn, dat 
een klubblad zeer nutt ig is, omdat ze een eigen lezerskring heeft, wiens behoefte 
niet door "Mixed" en "tafeltennis" bevredigd wordt. 
Daarom nogmaals de vraag; heeft u ook zo'n klubblad? 

Er zijn er verscheidene, die er één hebben. We noemen bv. Belcrum, Luto, Tanaka, 
O. J.c ., St . Cathrien, T. C. S. Deze verenigingen komen regelmatig met een klubblad. 
Maar ook verenigingen als Never Despair, Red Star, P. S.V. en Irene kennen (kenden) 
een klubblad. 
In de volgende nummers van "Mixed" gaan we ze uitvoeriger bespreken. Heeft u er 
ook één, stuur het ons . Wilt u ermee beginnen, vraag dan inlichtingen aan de ver
enigingen, die al enige ervaring hebben . uw· vereniging zal er wel bij varen. 

René van Dijk. 

H A L E x A C H T K A M P E N, 

De grootste trekpleister bij 't begin van ' t nieuwe seizoen is op jeugdgebied de 
Halexachtkamp. Duizenden jongelui in den lande starten in september op vele plaat
sen 'n strijd, die met de beste 8 in iedere kategorie op 17 dec. in Culemborg tot 
'n beslissing komt. 
In onze afdeling heeft de sportkommissie 3 ronden georganiseerd om alle technisch 
redelijke s'pelers en speelsters toch 'n kans te geven om zich voor de landelijke 
ronden te plaatsen. Een verslag van de eerste ronde hebben we reeds opgenomen in 
het laatste nummer van de vorige jaargang. 
Om voor dit seizoen toch 'n volledig overzicht van de aktiviteiten te hebben her
halen we ook de uitslagen van deze ronde. 

De uitslagen van de voorwedstrijden waren: 

Meisjes junioren. 

Zaal P.J . S., Vught. 

1. A.v . Osch Red Star 
2. A.v.Gerwen Dennenberg 
3. C.v. Baest Red Star 
4 . J.Bosch De Meppers 
5. V. Louer Luto 
6. T.v . d.Berk P.J.S . 
7. W. v. Vessem P . J.S. 
8. E,Mouwen, niet opgekomen 

Meisjes as;eiranten . 

Zaal Belcrum, Breda 

1. E.Verbart 
2. J.Noordam 
3. A. Wouters 
4. G.Schipper 
5. C.Evers 
6. A.Laene 
7. M. Raven 
8. B. Gabriëls 

Markiezaat 
Tanaka 
P.A.C . 
Tanaka 
P.A.C . 
Belcrum 
Tanaka 
Smash'70 - 10 -

Zaal Markiezaat, Bergen op Zoom. 

1. M.Wagemakers 
2. E.Schults 
3. S.Hankes 
4. R.Mahieu 
5. T. Beljon 
6. I.v.Wezenbeek 
7. E.Heltzel 

Zaal Irene, Tilburg. 

1. C.Diepstraten 
2. I.Snijders 
3. D.Scheepens 
4. A.v.Beugen 
5 . K.v.Noorden 
6. Y. Schuurkes 
7. H. de Natris 

Luto 
Luto 
Markiezaat 
Markiezaat 
Luto 
Markiezaat 
Markiezaat 

J.P.S. 
Tanaka 
De Meppers 
v.v. '64 
P.J.S. 
Luto 
Dennenberg 



Meisjes pupillen. 

Zaal Irene, Tilburg. 

1. A.Snijders 
2. G. Vereijken 
3. A.Schepers 
4. I.de Jong 
5. A.v . Ostaden 
6. M.Burgers 
7. G.v.Gestel 
8. L. de Rooy 

Tanaka 
De Meppers 
De Meppers 
Luto (gediskw.) 
Red Star 
Belcrum 
Red Star 
Belcrum 

Zaal Markiezaat, Bergen op Zoom. 

1. A.Lauwen 
2. A.Fikkers 
3. P.v.d.H orst 
4. G.Buurman 
5. A.Weijts 
6. R.Hecti:>rs 

Zaal J.C. V. , Vught. 

1. A.Brood 
2. J.de Visser 
3. F.v.Breughel 
4. H.Feron 
5. R.Peters 
6. A.Bogers 
7. J.Broerse 

Jongens junioren. 

Zaal Belcrum, Breda. 

1. W .Bal vers 
2. B.Koop 
3. P.Daas 
4. F.Martens 

Back Hands 
Markiezaat 
T.C.S. 
Roosendaal 
Markiezaat 
Desa 

P.S.V. 
T.T.C.V. 
Ali co 
Budilia 
J.C.V. 
Dennenberg 
Luto 

Vice Versa '64 
P.S.V. 
T.T.c.v. 
T.T.c.v. 

5. S.Wens Belcrum 
6. J.Pontenagel Desa 
7. H.Voesenet Belcrum 
8. A.v.Zundert, niet opgekomen. 

Zaal P.S.V., Eindhoven. 

1. M.v.Son 
2. R.v.Dijk 
3. T.Scholten 
4. F.Winkens 
5. K.Maas 
6. F.Heesmans 
7. P.de Bruijn 
8. Th.Droog 

Dennenberg 
P.S.V. 
Vice Versa'64 
P.J.S. 
Budilia 
St.Cathrien 
Never Despair 
Vice Versa'64 
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Jongens junioren . 

Zaal P.J.S., Vught . 

1. F .Homveld 
2. M.Smeulders 
3. R.v. d.Greef 
4. F.Brouwers 
5. P. Schaffer 
6. J.Beckers 
7. W.Moor-Wilten 
8. N.Albers 

Zaal J . C.V., Vught. 

1. H.v.Kuijk 
2. A.de Laat 
3. H.Wagenaars 
4. W.Kok 
5. R.Petit 
6. H.de Otter 
7. R.v.d.Broek 
8. J.Prince 

P.S.V. 
Irene 
Ali co 
Red Star 
J .c. v. 
Dennenberg 
St . Cathrien 
P.J.S. 

De Meppers 
Dennenberg 
J.C.V. 
Never Despair 
T.T.C.V. 
J.C.V. 
Ali co 
Luto 

Zaal T.C.S., Steenbergen. 

1. J.v.Tienen 
2. J.Joossen 
3. J. Wagtmans 
4 . H.Huijsmans 
5. G.Martens 
6. J .de Vos 
7. M.de Kort 

Markiezaat 
Belcrum 
Back Hands 
T.C.S. 
Irene 
T.C.S. 
Irene 

Jongens aspiranten. 

Zaal P.S.V., Eindhoven. 

1. E.Heijdenrijk 
2. A.Hemelrijk 
3. R.Kreté 
4. H.Kuipers 
5. J. Reijnaerts 
6. w.stas 
7. w.v.d.Wiel 
8. B.Nieuwenhuizen 

P.S.V. 
P.S.V. 
P.J.S. 
Budilia 
Dennenberg 
De Meppers 
Never Despair 
P.J.S. 

Zaal Red Star, Goirle . 

1. w.v.d.Sande 
2. P.Kil 
3. B. v.Lammeren 
4. J.Willems 
5. J.Franken 
6. H.Houtepen 
7. A.Maas 
8. G.Blaakman 

J.C.V. 
T.C.S. 
Markiezaat 
Luto 
Markiezaat 
Irene 
Red Star 
Belcrum 



Zaal T.C . S., Steenbergen. 

1. G.Hage T.C . S. 
2. H. Verhagen T . c . s. 
3. D.Breure T.c . s. 
4. J . Vriens T .c. s . 
5. R.Vriens Markiezaat 
6. J. Suykerbuyk Jeveo 
7. T .v. Happen Jeveo 

Jongens pupillen. 

Zaal Red Star, Goirle. 

1. B.de Regt Never Des pair 
2. J.v.Loon T . C.S. 
3. E.Peeters J.C.V. 
4. L.v.Dainen Never Despair 
5. P.v.Loon T.C.S . 
6. J.v.Heel Belcrum 
7. P.Snoys Belcrum 
8. P.Lutteman Irene 

Jongens pupillen. 

Zaal St.Cathrien, Eindhoven 

1. R.Olthof 
2. W. v.Kuyk 
3. V.v.Katwijk 
4. J.v.Hoof 
5. J.Hegge 
6. F.v.Nieuwburg 
7. J. Reijnaerts 
8. H.Burgerhof 

O.J.C . 
De Meppers 
P.S. V • . 

St.Cathrien 
Budilia 
st . cathrien 
Dennenberg 
Vice Versa' 64 

Zaal O.T.C ., Ossendrecht. 

1. J.Adriaansen T.c.s. 
2. T.Buijssen T.C.S. 
3. A.Meesters Tanaka 
4. T.Kommers Jeveo 
5. J.v.Dijke O.T.C. 
6. M. Suykerbuyk Vice Versa' 51 
7. A.v . As Jeveo 
8. P.Jurgens Belcrum 

Zaal St.Cathrien, Eindhoven. 

1. A.Winter Budilia 
2. K. Verhallen St.Cathrien 
3. M. Rutten J.c.v. 
4. P.Botden St.Cathrien 
5. A.Joosten O.J.C. 
6. A.Burgering P.J.S. 
7. D.v.Werkum P.S. V. 
8. J.Ras De Meppers. 

De 2de ronde vond plaats op 3 september 1972. 
De uitslagen hiervan waren: 

Jongens junioren. 

Zaal Vice Versa, Den Bosch . 

1. W.Balvers 
2. J.de Visser 
3. G.Bruurmans 
4. P.v.d . Horst 
5. A.Fikkers 
6. F.Homveld 
7. J.Wagtmans 

Zaal J.C.V., Vught. 

1. A.Brood 
2. P.Daas 
3. J . Joossen 
4. M. Smeulders 
5. H.Huysmans 
6. J.v.Tienen 
7. R. de Greef 
8. H.Feron 

Vice Versa' 64 
T.T. e.v. 
Roosendaal 
T.c.s. 
Markiezaat 
P.S .V. 
Bakc Hands 

P . S . V. 
T.T.c.v. 
Belcrum 
Irene 
T . C.S. 
Markiezaat 
Ali co 
Budilia 
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Zaal Red Star, Goirle. 

1. A.Wagenaars J.c.v. 
2 . H.v.Kuijk Meppers 
3. A.Lauwen The Back Hands 
4. A.de Laat Dennenberg 
5. B.Koop P.S.V. 
6. s.wens Belcrum 

' 7. F . Brouwers Re- Star 

De nrs. 1 t/m 3 van de 8 kampen gaan 

naar de 3de ronde. 



Jonsi:ens as2iranten. 

Zaal Red Star, Goirle Zaal Luto, Tilburg. 

1. R.v.Dijk P .s. v. 1. G.Hage T.C.S. 
2. W.v . d.Sande J.c.v. 2. P.Kil T.C.S. 
3. D.Breure T . c.s. 3. R.Kreté P.J.S. 
4. H.Verhagen T . c . s . 4. M.v.Son Dennenberg 
5. E,Heijdenrijk P . s.v. 5. J.Vriends T . c.s. 
6. T.Scholten Vice Versa'64 6 . A.Hemelrijk P.s.v. 
7. F.Maas Red Star 7. B.v.Lammeren Markiezaat 
8. F.Winkels P.J.S. 8. H.Kuijpers Budilia 

De Nrs. 1 t/m 4 gaan naar de 3e ronde. 

Jongens pupillen. 

zaal J.c.v., Vught. 

1. R.Olthof 
2. w.v.Kuijk 
3. V.v.Katwijk 
4. A.Winter 
5. L.Damen 
6. M. Rutten 
7. F.Buijzen 
8. P.Botden 

O.J.C. 
Meppers 
P . S.V. 
Budilia 
Never Despair 
J . c.v. 
T.C.S. 
St .. Cathrien 

Zaal Luto, Tilburg. 

1. J. Adriaansen 
2. J.v.Loon 
3. A.Meesters 
4. K. Verhallen 
5. E.Peeters 
6. T.Kommers 
7. J.v.Hoof 
8. B.de Regt 

T.C.S. 
T.C.S. 
Tanaka 
St.Cathrien 
J.c.v. 
Jeveo 
St.Cathrien 
Never Despair. 

De Nrs. 1 t/m 4 gaan naar de 3e ronde. 

Op 17 september vond tenslotte de laatste afdelingsronde plaats in Etten-Leur. 
De uitslagen hiervan waren: 

Jongens junioren. 

1. W .Bal vers 
2. P.Daas 
3. H.v.Kuijk 
4. A.Wagenaars 
5. A. Brood 
6. J.de Visser 
7. A. Lauwen 
8. G.Bruurmans 

Vice Versa'64 
T.T.c.v. 
Meppers 
J.c.v. 
P.s.v. 
T.T.C.V. 
The Back Hands 
Roosendaal 

J.Joossen Belcrum uitgevallen! 

Jongens pu2illen. 

1. J .Adriaansen 
2. w.v.Kuijk 
3. A.Winter 
4. R.Olthof 
5. V. v .Katwijk 
6. J.v.Loon 
7. A.Meesters 
8. K. Verhallen 

T.c.s. 
Meppers 
Budilia 
Vice Versa'64 
P.S.V. 
T.C.S. 
Tanaka 
St.Cathrien 

Jongens aspiranten. 

1. G.Hage 
2. P.Kil 
3. w.v.d.Sande J.c.v. 
4. R.v.Dijk 
5. M.v.Son 
6. D.Breure 
7. R.Kreté 
8. H. Verhagen 

Meisjes junioren. 

1. M.Wagemakers 
2. A.v.Osch 
3. c·.v.Baest 
4. J.Bosch 
5. V.Louer 
6. E.Schults 
7. R.Mahieu 
8. S.Hankes 

T.c.s. 
T.c.s. 

P.S.V. 
Dennenberg 
T.c.s. 
P.J.S. 
T.c.s. 

Luto 
Red Star 
Red Star 
Meppers 
Luto 
Luto 
Markiezaat 
Markiezaat 

A.v.Gerwen Dennenberg ziek -
V.Louer, Luto vervangster! 
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Meisjes aspiranten ~ Meisjes pupillen. -
1. c. Diepstraten· P.J.S. 1. A.Snijders Tanaka 
2. J.Noordam Tanaka 2. G.Vereijcken Meppers 
3. A.v . Beugen Vice Versa '64 3. A.Schepers Meppers 
4. J.Snijders Tanaka 4. A.v.Ostaden Red Star 
5. D.Schepens Meppers 5. M. Burgers Belcrum 
6. E. Verbart Markiezaat 6. G.v.Gestel Red Star 
7. J.Jongmans Smash'70 7. L.v.Rooij Belcrum 
8. G.Schippers Tanaka 
9. De de Jong Smash'70 Sportkommissie. 

Hoeveel er van iedere kategorie overgaan n·aar de landelijke ronden is nog niet 
bekend . 

Verdeling verenigingen bij de laatste achtkampen (oorspronkelijk geplaatst!); 

jongens meisjes totaal 

T . C. S. 6 0 6 
Meppers 2 4 6 
Tanaka 1 4 5 
Red Star 0 4 4 
Belcrum 1 2 3 
Vice Versa'64 2 1 3 
P.s.v . 3 0 3 
Markiezaat 0 3 3 
Luto 0 2 2 
J . c . v . 2 0 2 
T.T.c.v. 2 0 2 
Dennenberg 1 1 2 
Smash' 70 0 2 2 
P.J.S. 1 1 2 
St.Cathrien 1 0 1 
Budilia 1 0 1 
Back Hands 1 0 1 

R.v._Dijk. 

RAADGEVINGEN,,,,, HOE EN WANNEER 

(voor begeleiders van junioren en pupillen) 

Goede (maar ook slechte) raadgevingen kunnen vaak een beslissende wending in het spel 
veroorzaken . Het is een moeilijke opgave, die ook veel verantwoording eist om de 
speler tijdens de wedstrijd als het ware te "beschermen". 
Men kan hiervoor geen vast schema maken, welk in elk geval zal kunnen worden gebruikt. 
De voorwaarden voor een suksesvolle raadgeving zijn elastisch denken en het vertrou
wen van de speler in de begeleider. Ofschoon er geen recept gegeven kan worden, be
staan er toch wel regels die men beslist in acht moet nemen: 

Raadplegingen tijdens de wedstrijd moeten zo mogelijk kort en precies ziJn. Het 
heeft geen zin de speler hele sprookjes te vertellen. De speler verkeert namelijk 
in een opgewonden toestand en kan daardoor niet veel opnemen. De raadgevingen moe
ten in enkele korte zinnen worden samen gevat, en daarbij moet men slechts twee 

- 14 -



of drie punten toelichten. Het constateren van bijvoorbeeld "Je brengt zijn back
handslag niet terug" is voor de speler niet nuttig. De raadgeving moet ook een 
aanwijzing zijn , hoe de speler een zekere sterkte van de tegenstander kan uit
schakelen . In bovenstaand geval kan een raadgeving luiden als volgt: 
"Speel in beginsel op zijn forehand . Alleen wanneer je zeker bent dat je de bal 
laag en juist plaatst, speel dan op zijn backhand". 

- Raadgevingen moet men altijd tijdens de wedstrijd voorbereiden en formuleren. Men 
moet de wedstrijd aandachtig volgen om vast te stellen hoe men het beste met de 
middelen van de eigen speler de tegenstander uitschakelen en de zwakke kanten be
nutten kan. 
Deze waarnemingen moeten direkt en precies geformuleerd worden , omdat men dan weet 
wat en hoe men de speler tijdens de onderbreking moet instrueren en niet pas dan 
naar het juiste woord behoeft te zoeken. 

- De raadgevingen moeten autoritair zijn, d.w.z. dat de begeleider overtuigend moet 
verklaren dat hij dit en dat, hierom en daarom moet doen. Het heeft niet veel zin 
wanneer gezegd wordt dat hij misschien dit of dat kan proberen. In zo'n geval zou 
de speler dan ondanks de beraadslaging zelf moeten beslissen wat hij moet spelen 
en wat niet . De begeleider moet voor de raadgeving de volle verantwoording op 
zich nemen, vooral wanneer het verkeerd gegaan is. Het zal dan kunnen voorkomen 
dat de speler na de wedstrijd de begeleider de schuld zal geven door verkeerde 
raadgeving. In dergelijke gevallen moet de begeleider dan ook kunnen verklaren 
waarom hij de speler zo heeft ingelicht en niet anders. 

- Wanneer men de gelegenheid heeft de tegenstander voor de aanvang van de wedstrijd 
tegen de eigen speler te zien spelen, moet de begeleider met zijn speler nog voor 
de wedstrijd de taktische instelling grondig bespreken. De begeleider moet de spe
ler dan op de zwakke en de sterke kanten van de tegenstander wijzen en hem tevens 
zeggen hoe hij zijn eigen spel moet ontwikkelen. 

- Na gewonnen games moet men uiterst spaarzaam met raadgevingen zijn. Alleen in het 
geval dat de eigen speler grote taktische fouten maakt, moet de begeleider hem 
raadgeven. Het gevaar is echter groot, dat de speler de volgende game ondanks een 
betere instelling verliest en de schuld schuift op de begeleider. In die wed
strijd is de speler dan niet meer bereid de raadplegingen van de begeleider als 
hulp te accepteren, maar begint aan de juistheid ervan te twijfelen. Na gewonnen 
games moet men de speler daarom slechts enkele passende woorden zeggen, handdoek 
of een verfrissing geven en hem eventueel op een taktische fout wijzen. Men moet 
dan ook proberen, zich in de toestand van de tegenstander te bevinden en te raden 
hoe deze zijn taktiek vermoedelijk zal veranderen. 

- Na een verloren game moet de begeleider de speler kalmeren en optimistisch tegen 
over hem staan. Het is fout op zo'n moment op strenge wijze de gemaakte fouten 
van de speler te bekritiseren. Indien noodzakelijk, moet men het spel taktisch 
veranderen. In deze situatie moet de begeleider niet de fout begaan, de taktische 
instelling onvoorwaardelijk te willen veranderen. Het is mogelijk dat men ook met 
de juiste taktiek games verliest . Wanneer de taktiek juist was, moet de begelei
der de speler alleèn moed inspreken om met de juiste instelling ook in het ver
volg te proberen het spel een wending te geven. Het heeft dan alleen zin de speler 
op noodzakelijke kleine t<?kt,ische verbeteringen te wijzen. 
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LANDELIJKE SENIORENKOMPETITIE 
--------------------------------------------------------------

Reeds zeer vroeg is het eerste gedeelte van de landelijke seniorenkompetitie van 
start gegaan. Dit gedeelte zal reeds eind november eindigen, waardoor er een rela
tief lange winterrust zal zijn (bedoeld voor andere wedstrijden als tournooien, 
achtkampen, kampioenschappen etc.). 
Een duidelijk inzicht in de krachtsverhoudingen bestaat er nog niet in alle groe
pen; toch tekent de strijd zich soms nu al duidelijk af. 
In de ereklasse is het nu al bekend dat J.C.V. het niet zal redden in deze klasse. 
Samen met mede-promovendus Delta Lloyd 2 zullen ze over 2 maanden weer terug zijn 
in de promotie-ereklasse met de wetenschap, dat 'n kampioenschap weer gevolgd zal 
worden met 'n degradatie. Met dit systeem is er niet meer eer te behalen. Jammer, 
maar de feiten liggen zo. 
Irene heeft nu die kans om zich op te werken tot de ereklasse. Ook zij zullen zeker 
weer terug moeten, als zij 't halen. Geen enkel team kan op dit moment Delta Lloyd, 
Tempo Team, Scylla en T.S.F. bedreigen. Dus meer dan 'n Se, oftewel 'n degradatie
plaats, zit er niet in. Over doorstroming gesproken. 
In de hoofdklasse is P.S.V. het enigste Brabantse team met promotiekansen. Ze zul
len 't met Wibats moeten uitvechten. Onderaan is O.T.T,C. nu al praktisch gedegra
deerd, terwijl ook Red Star, J.C.V.2, Never Despair en Belcrum hiervoor in aanmer
king komen. Een kompleet Belcrumteam (Cees Mertens kon enige malen niet meespelen) 
moet zich gemakkelijk kunnen redden. Voor de anderen zal 't zeer moeilijk worden. 
Voor aanvulling zouden Jeep en T . T.C.V. (weer~) kunnen zorgen. Ze hebben kansen, 
maar niet meer dan dat. 
In de overgangsklasse staan de kansen beter. Irene 2 is reeds nu al bijna zeker 
van promotie, maar ook Never Despair 2 of Een en Twintig zal waarschijnlijk promo
veren. Onderaan komen Helmond en T.C.S. voor degradatie in aanmerking. 
Bij de dames zal Belcrum ook weer 'n stapje terug moeten doen. Voor deze topklasse 
geldt hetzelfde als voor de heren. 
In de hoofdklasse hebben onze teams geen kansen. 

De standen, bijgewerkt t/m 7 oktober zijn: 
Dames: 
Ereklasse. Hoofdklasse B. Hoofdklasse c. 
1. Tempo Team 3-6 1. Gossima 4-7 1. Delta Lloyd 3-6 
2. De Treffers 4-6 2. Tempo Team 3 3-5 2. v.v.v. 3-6 
3. Maasbree 4-4 3. NMB/VDO 3-5 3. Jeep 4-4 
4. Steeds Vooruit 4-4 4. Irene 4-3 4. De Dalamanders 4-4 
s. Avanti/TOGB 3-1 5. Phoenix 3-0 5. Valkenburg/AMVJ 4-1 
6. Belcrum 4-1 6. 'ITCV 3-0 6. Twenty One Up 4-1 

Heren: 
Ereklasse. Pram. -Erekl.asse A. Hoofdklasse A. 

1. Delta Lloyd 4-8 1 ~·' Irene 2-4 1. NMB/VDO 3-6 
2. Tempo Team 3-6 2. Tempo Team 2 3..:..4 2. Ready 3-5 
3. T.S.F. 3-4 3. Iduna 2-3 3. De Veluwe 4-5 
4. Sanocel Scylla 4-4 4. Steeds Hoge:t/TSB 3-3 4. De Salamanders 3-0 
5. J.C.V. 3-0 5. ' T.S.F.2 4-0 s. Red Star 3-0 
6. Delta Lloyd 2 4_-0 Leijs F.C. teruggetrokken. 
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Hoofdklasse B. 

1. Phoenix 
2 . Swift (D) 
3. S . K.F . 
4. Tempo Team 3 
5. J.C.V.2 
6. T.O . V. 

Prom.-hoofdklasse G. 

1. Swift (R) 
2. T.T . C. V. 
3. Ons vermaak 
4. Blue Star 
5. Kluis 
6. Cevelum 

Overgangsklasse D. 

4- 8 
4-6 
4- 4 
4-4 
4-2 
4-0 

4- 7 
4-5 
4-5 
4-4 
4-3 
4-0 

1. Wibats 3 4-8 
2 . Sanocel/Scylla 4 4-8 
3. Twenty Ons Up 2 4-2 
4. v.v.v. 4-2 
5 . T. C.S . 4-2 
6. St.Aloysius 3 4-2 

Hoofdklasse c. 
1 . Wibats 
2 . P . S . V. 
3 . Tempo Team 4 
4. I duna 2 
5 . Belcr um 
6 . T . O. G. B. 

Prom. -hoofdklasse H. 

1. Roggel 
2. R. T . T . C. 
3 . Jeep 
4 . Arena 
5 . Maasbree 2 

Overgangsklasse E. 

1 . Never Despair 2 
2. Een en Twintig 
3 . Ons Vermaak 2 
4. Kolping 
5 . De Kroon 
6. Helmond 

***** 

4-7 
4-6 
4- 5 
4-3 
4-2 
4-1 

3-5 
4-5 
3-4 
3-2 
3-0 

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

HERTOGSTADTOERNOOI VICE VERSA '64 DEN BOSCH 
--------------------------------------------

Hoofdklasse D. 

1 . J aski 
2 . De Treffer s 
3. Val kenburg:AMVJ2 
4 . Neve r Despair 
5 . Docos 
6 . O.T .T . C. 

Overgangsk lasse A. 

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

1 . Irene 2 4-8 
2 . St . Aloysius 2 4-5 
3 . Luto 4-4 
4 . Wib ats 4 4-3 
5 . De Salamander s 2 4-3 
6 . Gossima 

Overgangsklasse F. 

1. Heerlen 
2 . Falco 1 
3. PAC 
4 . Falco 2 
5. Red Stars 

4-1 

4-6 
4-5 
2-2 
4-2 
2-1 

Leijs F . C. 2 teruggetrokken 

René van Dijk. 

Vice Versa '64 organiseerde op 24 september voor de Se maal haar jaarlijkse Hertog
stadtoernooi . De organisatoren mochten zich in een redelijk sterke bezetting ver
heugen, omdat een groot deel van topjeugd uit de afdelingen Zeeland, Noord-Limburg 
en Brabant aanwezig was, alsmede een grote Gelderse afvaardiging . Ook de Nederland
se pupillenkampioen Wim IJsselstein uit Gouda was met enkele k lubgenoten naar het 
zuiden afgereisd. Omdat hij echter alleen bij de senioren meedeed (of mocht doen ) , 
zult u hem niét in de uitslagen terugvinden. 
Doordat Vice Versa '64 niet over de geplande sporthal kon beschikken , moesten de 
420 geaksepteerde deelnemers uitwijken naar de kazerne-achtige oude sporthal aan 
de Hekellaan , om daar op 27 tafels aan de strijd deel te nemen . Deze onvoldoende 
akkomodatie heeft een stempel op dit toernooi gedrukt, dat ove r igens uitstekend 
verliep. Vooral voor de technisch sterkere spelers was de ruimt e aan de te kleine 
kant. Bovendien was door deze tegenvaller de organisatie verplicht een groot aanta l 
inschrijvingen te weigeren, terwijl vele spelers maar in één van de twee ingeschre
ven klassen uit kon komen. Volgend jaar zal Vice Versa'64 proberen dit toernooi i n 
een andere zaal te laten verspelen , waardoor alle nadelen van di t jaar voorkomen 
kunnen worden. 
Want verder verliepen de wedstrijden uitstekend en kon het ti jdschema goed gevolgd 
worden. Veel verrassingen hebben zich niet voorgedaan. Bij de he r en had een sterke 
finale erin gezeten, wanneer Jan Suisken~ aanwezig was geweest. Nu moest Frans 
Joossen al in de halve finale tegen Henk v . d.Zee, die nu in de f inal e weinig moeite 
had met A.v. Doorn (TI'CV). Bij de dames won de "geplande" Elly de Kri j ger door een 
overwinning op v.Nijnatten (_Belcrum). 
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Bij de jeugd werden de Brabanders "weggespeelcl" door vertegenwoordigers van andere 
afdelingen. Alleen de Roosendaler Buermans kon bij de C-junioren de Brabantse eer 
hooghouden. De Zeeuwse vereniging St.Aloysius was bij de jeugd veruit het sukses
volst door overwinningen van zijn topspelers Wilfried Dumez en Jeanne de Waal. 
De verenigingsprijs werd verrassenderwijs gewonnen door het Venrayse Red Stars, 
die door een nummerieke meerderheid St.Aloysius toch net voor kon blijven. 
De uitslag was hierbij: 1. Red Stars Venray 34 punten 

2. St.Aloysius Graauw 32 " 
3 . Megacles Weert 30 

Belcrum Breda 30 " 
De verdere uitslagen: 
klasse 
H.E. Ere-Hf. H.v.d . Zee(JCV) - A.v.Doorn (TTCV) 21-18 21-11 21-18 3-0 
H.E. Overg. 
H.E. le 
H.E. 2e 
H.E. 3e 
H.E. 4e 
H.D. E/H/O 

H. D. 1e-2e 

B.D . 3e 

H.D. 4e 

Dames E. 
Dames db. 

Jon.jtuLE.A+B 
Jon. jun. E. C 
Jon.asp. E 
Jon.pup. E 
Jon. dub.jun . 

Jon.dub. asp. 

Jon.dub.pup. 

Mei . enk . jun. 
Mei. enk. asp. 

Mei.enk.pup. 
Meisjes dub. 

H.Marcelis (Oldra) - S.Orbons(SV.Heerlen) 21-14 21-12 
H.v .Enkevort(Seta) - K.Gimbrere(Belcrum) 21-17 21-18 
H.Pouw(Olympia'57) - G.Pouw(Olympia'57) 21-18 15-21 21-10 
A.v.d.Giessen(Red Stars) - J.Ebus(Megacles) 16-21 21-14 21-15 
M.Cuppen(Red Stars) - L.Dekkers(Tanaka) 21-14 21-14 
H.v.d.Zee/H . v.d.Wiel (JCV) -
F . Joosen (Belcrum)/W.Balvers(V.V. '64) 21-16 21-18 
H.+ G. Pouw(Olympia'57) - J.Geurts/J.Vijgen 

(De Gringel) 21-17 21-15 
H.Beks (Jeep)/W.v.d.Donk(Zwaantjes) -
J.Copier/J.Kuys (Alico 21-18 21 -14 
B.Boogaars /M .Cuppen (Red Stars) -
H. Ruyten/R. Me ns (Roosendaal) 21-13 21-15 
E.de Krijger(Irene) - A.v.Nijnatten(Belcr.)21-19 13-21 21-19 
R.Blom/A.v.Nijnatten -(Belcrum) -
E.de Krijger/R.Smits (Irene) 21-14 21-18 
W.Dumez(St.Aloy.) - P.Mathijssen(St.Aloy) 12-21 21-17 21-15 
J.Buermans(Roosendaal) - P.Bonants(Red St.)21-13 21-18 
J.Bonants(Red Stars) - N.Schröder(Oldra) 21-19 21-16 
J.Jongmans(Shot) - A.Louwe(St.Aloy) 21-15 21-15 
W.Dumez/P.Mathijssen (St.Aloysius) -
N. Schröder/F.v.Son (Oldra) 21-14 22-20 _ 
Jo v.Gasteren(Seta)/V.v.d.Putten(Oldra -

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

2-0 

2-0 

2-0 

2-0 
2-1 

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

2-0 

H.Willems/T.Wolswijk (Megacles) 
Th.v.Gasteren(Seta)/W.de Bruin(Oldra) -
J.Adriaanse/J.v.Loon (TCS) 

21-18 15-21 21-12 2-1 

W.Nies (Megacles) - J.Roelse 
I.Herberigs(De Gringel) - J.v.Maarseveen 

(C.J.C. 
J.de waal(St.Aloy) - J.Willems(Megacles) 
W.Nies/J.Willems (Megacles) -
C.v.Gasteren(Seta)/M.v.d.Brand(Megacles) 
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21-17 16-21 14-21 1-2 
21-13 21-14 2-0 

19-21 25-23 21-17 2-1 
21-19 21-16 2-0 

21- 7 20-22 21-19 2-1 

René van Dijk. 


