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ÎRAININGSKAMPEN 1973, 

Het Sportcentrum te Sittard is ook dit jaar de plaats van handeling voor de trai
ningskampen van de Nederlandse Tafeltennisbond. Voor de v ijfde maal zullen de deel
nemers aan deze trainingskampen gebruik kunnen maken van de magnifieke sporthal, 
waarin iedere dag ongeveer 3 uur aan de techniek en taktiek van de deelnemers en 
deelneemsters wordt geschaafd ónder leiding van bondsoefenmeesters. Konditietrai
ning, sport en spel en in de avonduren wedstri jden kompleteren het programma . 

. Het is bijzonder verheugend dat dit jaar naast de sportakkomodatie het restaurant 
eri: Q.e slaapflat ter beschikking staan van de deelnemers, slechts enkele meters ge
lègen van de sporthal. Bij · dit gebouwenkomplex horen verder een overdekt zwembad, 

. verharde velden en een voetbalveld. 

De trainingsweken zijn gepland van 16 juli tot en met 4 augustus. Om aan een juis
te groepsindeling te komen, dient u zich zoveel mogelijk aan onderstaand schema 
te houden: 

16 juli t/m 21 juli 
23 juli t/m 27 juli 
30 juli t/m 4 aug. 

jongens en meisjes van 14 jaar en jonger 
14-, 15- en 16-jarigen 
16 jaar en ouder (ook senioren) 

Iedere week is er plaats voor maximaal 84 personen. 
Diegenen, die nog geen ervaring met deze kampen hebben, worden erop gewezen dat 
het trainingskampen zijn en geen vakantiekampen. Er wordt iedere dag hard gewerkt 
en een zekere mate van voorbereiding is noodzakelijk. 

l 
Door het betrekken van een eerste klas hotelakkomodatie bedraagt het inschrijfg.eld 
f. 135,--. 
Men kan inschrijven bij de Heer R. van Dijk, Jan Grewenstraat 2 te Tilburg, tel. 
013-420449, onder vermelding van naam, adres, geboortedatum, vereniging, afdeling, 
kompetitieklasse met percentage van de eerste kompetitie '72-'73 en (voor de jeugd) 
of je A B en C-speler bent. Tevens vermelden naar welke week je voorkeur uitgaat 
en wanneer je niet kunt. 
Verenigingen kunnen ook kol l ektief inschrij ven . 

- 2 -



De inschrijving sluit op 1 april of wanneer het totaal te verwerken aantal deelne
mers/sters is bereikt. 
Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Heer A.Willems, Mariastraat 26, 
Mariahout (gem. Lieshout) tel. 04992-1792. 
Na inschrijving krijgt u vóór 16 april bericht of u definitief bent ingedeeld en hoe 
u het inschrijfgeld dient over te maken. 

kampleider 

A. Willems. 

ÜFFICIELE MEDEDELINGEN, 

T.T.C.V. Het bestuur is als volgt gewijzigd: 
voorzitter: 
sekretaris: 
penningmeester: 
wedstrijdsekr.: 

Dhr.P.Mantoua, Anemonestr.2, 
Dhr.P.de Visser , Vijverweg 11, 
Dhr.P.Jansen, N.C.B.Laan 89, 
A.Willems, Mariastr.26, Mariahout, 
voor de landelij ke teams 

Veghel, ·tel.54704 
Veghel, tel.63808 
Veghel, tel.64774 

tel.04992-1792 

A.v.Doorn, N.C.B.Laan 20, Veghel, voor de afd. Brabant. 

Taveres W.de Vaan, wedstrijdsekretaris, adres wordt: 
Echternachlaan 576, Eindhoven. 

. . , 

LiITBREIDING BEKERKOMPETITIE VOOR HET SEIZOEN 1973-1974, 

In het seizoen 1973-1974 zal er in onze afdeling aan de reeds enkele jaren draaien
de bekerkompetitie voor de heren een 2e bekerkompetitie toegevoegd worden. 
Uw afdelingsbestuur wil n.l. in het seizoen 1973-1974 van start gaan met 'n beker
kompetitie voor gemengde teams. Het betreft hier dan teams bestaande uit: 1 dame en 
2 heren. Hier zullen dan 7 wedstrijden gespeeld moeten worden, 
n.l. 1 dames enkelspel 

4 heren enkelspelen 
1 gemengd dubbelspel 
1 heren dubbelspel. 

Indien de deelname voldoende groot zal zi]n, zal deze gemengde bekerkompetitie, 
evenals de herenbekerkompetitie gesplitst kunnen worden in een le en 2e divisie. 
Het spelen van le of 2e divisie kan dan b.v. bepaald worden door de kompetitie
klasse van de sterkste heer. Is b.v. een team samengesteld uit: 'n dame 2e klasse, 
1 heer overg.kl. en een heer 2e klasse, dan speelt dit team le divisie. Maar speelt 
'n dame hoofdklasse en een heer 2e klasse en een heer 3e klasse, dan zal men 2e di
visie kunnen spelen. 
Indien de vereniging, met 'n teamopstelling als in het laatste voorbeeld, er de 
voorkeur aan geeft om le divisie te spelen, dan is dit ook mogelijk. 
Spelers die deelnemen aan de bekerkompetitie voor gemengde teams mogen ook deelne
men aan de herenbekerkompetitie. Omgekeerd is vanzelfsprekend ook mogelijk. 
Prijzen. 
Door het afdelingsbestuur is een aantrekkelijke geldprijs voor het winnende team 
beschikbaar gesteld. Dit in plaats van de traditionele bekers. 
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Het afdelingsbestuur wil hiermede proberen om vooral het da~esledental in onze afde
ling wat op te voeren en wil daarnaast proberen die verenigingen aan de (beker)kom
peti tie te laten deelnemen die over slechts een of twee dames beschikken en zodoen
de niet kunnen deelnemen aan de normale kompetitie . Of voor die dames die niet ie
dere zaterdag 'n kompetitiewedstrijd willen spelen is dit ' n uitgesproken gelegen
heid om zo op 'n doordeweekse avond ' ns ' n keer een wedstrijd te spelen . 

WIJZIGINGEN BEKERKOMPETITIE 1973-1974 . 

Met ingang van het seizoen 1973-1974 zullen in de bekerkompetities enkele wijzigin
gen plaatsvinden. 
1 . Voor het dubbelspel zal men ' n 3e speler op mogen stellen . 
2. Regionale indeling 2e divisie . 

Brëi.bant zal in 2 delen verdeeld worden n . l . de regio's Eindhoven - Den Bosch en 
door samenvoegen van de regio ' s Tilburg en W. Brabant . 

3. Deze regionale indeling vast te houden tot de laatste 16 . 
4. Beboeting met f. 15,-- voor het terugtrekken of het niet opkomen van een team. 

Hebt u nog ideeën betreffende de bekerkompetities dan wordt u vriendelijk verzocht 
deze naar mij te zenden. Misschien zijn daar bruikbare tips bij . 

MEDISCHE SPORTKEURING, 

N.van Erp, 
Begijnenstraat 45 , Oss . 
tel . 04120 - 32106 . 

Alle de nog geldige in mi]n bezit zijnde ·medische sportkeuringskaarten zullen z . s . m. 
naar de desbetreffende verenigingen teruggezonden worden. Gezien de hoge portokosten 
van dit terugzenden zullen deze kaarten t oveel mogelijk via de te houden regio-ver
gaderingen bij de verenigingen terugbezor gd worden. 
De verenigingen die nog spelers hebben dÎ e niet gekeurd zijn of waarvan de keuring 
op 31-12 ' .I3_ is verlopen (en dit zijn er pog al wat) moeten er voor zorgen dat deze 
leden zo spoedig mogelijk worden gekeurd . Indien de keur i ng niet direkt kan plaats 
vinden moet men mij 'n afschrift sturen ~an de aanvrage voor de sportkeuring aan 't 
keuringsbureau, waarop dan vermeld moet staan de naam en geboortedatum, en het aan
tal te keuren leden. 
De keuringskaarten dient u mij zo spoedig mogelijk toe te zenden . 
ATTENTIE 

Alle keuringen gedaan in 1970 of eerder zi]n op 31-12-' 72 vervallen . 
(zie hiervoor art . 31 kompetitiereglement N. T.T . B. ) 
Deze spelers dienen dus voor de 'f start voor het 2e gedeelte van de kompeti
tie 1972-1973 gekeurd te zijn . 

Men wordt er nu dan ook reeds op attent gemaakt dat er in het seizoen 1973-1974 
geen enkele. speler(ster) opgesteld mag worden waarvan geen geldige keuringskaart 
in mijn bezit is . Indien er verenigingen

1
zijn die een niet gekeurde speler opstel

len zullen dan ook beboet gaan worden . U doet er dan ook verstandig aan er voor te 
zo:cgen dat reeds dit seizoen al uw leden gekeurd zijn , om zodoende bij de start 
van het seizoen 1973-1974 niet direkt al beboet moet worden . 
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LiIT DE KLUBBLADEN, 

Een bijzonder groot aantal klubbladen bereil<t,en mij de afgelopen maanden. Verheugend 
was, dat een aantal verenigingen, van wie we nog geen klubblad kenden, hier toch 
over bleken te beschikken. Opvallend is eveneens dat het bezit van een eigen orgaan 
niet samenhangt met de grootte van de vereniging, want ook verschillende kleinere 
verenigingen hebben er een. 

De vereniging Lu·ta viert op dit gebied een jubileum. Het blad "Luto-Nieuws" is dit 
seizoen voor de honderdste maal verschenen. In het jubileumnummer wordt een terug
blik gegeven van de geschiedenis van dit orgaan. 
Het eerste nummer is verschenen in januari 1955. De Heer Hobbelen was voor kort de 
eerste redakteur. In de eerste jaren verscheen het blad nog onregelmatig, maar 
vooral sinds 1967 komt het blad zeer frequent uit. Op de lijst van redakteuren ko
men namen voor als C.Hobbelen, W.v.d.Broek, W.Schuurman en ook ondergetekende, die 
3 jaar redakteur van Luto-Nieuws geweest is. 
In dit jubileumnummer wordt in het kort het we l en wee van Luto verhaald. De pres
taties van haar topspeelster Lucette Mari jnissen, van het eerste herenteam en van 
de ontmoetingen met Gold Star uit Turnhout, Catford Wanderers uit Enge land en Bad 
Honnef uit West-Duitsland worden nog eens naar voren gehaald. Ook het landskampi
oenschap van het damesteam wordt niet vergeten. Over het mislukte experiment Til
burg '70 wordt niet geschreven . De hierdoor ontstane moeilijke preiode, Luto ver
loor hierdoor haar beste speler en 2 bestuursleden, zal Luto hopelijk in de toe
komst weer teboven komen. 

Een nieuw gezicht vormt "smashparade", het orgaan van de vereniging Markiezaat . . 
Het blad is in folio-formaat en in offset-druk. Het bevat vooral tafe ltennisnieuws 
is voorzien van puzzelpagina. 

Het orgaan van de vereniging P.S .V. dat l uistert naar de naam " Contra" komt dit 
seizoen zeer regelmatig uit. Thieu van Vroenhoven leidt met zijn vrouw de redaktie 
en naast zijn uitstekende werk op technisch gebied bewijst Thieu ook hier zijn . 
waarde. Het bevat resultaten van wedstrijden, interne informatie, maar ook tech
nische en taktische adviezen. Ook de humor wordt niet vergeten. Oordeelt u zelf 
maar: 

Wat is een geraamte? Een strip-teaser die iets te ver is gegaan. 

Voor het politiebureau hangt een groot affiche waarop met vette letters staat ..... 
Oplichter gezocht . . ... 
Moos s tapt het politiebureau binnen en vraagt aan de dienstdoe nde wachtkommandant: 
Is die betrekking nog vrij ???? 

Zegt de ene kanibaal tegen de andere : 
"Als je ziet hoe ze gemaakt worden, lust je ze niet meer". 

Red Star beschikt eveneens over een klubblad . Het heet "Clubnieuws". Het bevat 
vooral tafeltennisnieuws . Het is voorzien van een zeer groot aantal advertenties, 
waardoor het blad winstgevend lijkt te zijn. Zo is een eigen blad zeker een haal
bare kaart. 

Een voor mij onbekend orgaan was "'t petske" van de vereniging Smash'70 uit Stan
daardbuiten. Toch is dit blad reeds aan de 2de jaargang bezig. Het bevat ook hoofd
zakelijk result aten van wedstr ijden en toernooien. Bovendien geeft het informatie 
aan de leden. 
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Dan was ook Tanaka weer present met een groot aantal nummers . Interessant is de 
diskussie die hier in gevoerd wordt over het probleem topsp·ort of rekreatiesport. 
De opvatting van de trainer P . Ruedisueli wijkt sterk af van die van voorzitter 
Dhr . v . Thoor . 
Ruedisueli zegt o.a.: 
" Iemand die lid wordt van een tafeltennisvereniging doet dat in de eerste plaats 

om prestaties te leveren." 
" Tafeltennis wordt niet geleerd door steeds met dezelfde spelers uit eigen vereni

ging te spelen, maar naar buiten te treden. " 
Dhr . v . Thoor zegt o.a.: 
" Als een vereniging zich alleen werpt op de wedstr ijdsport in absolute zin , 

wacht u dan voor frustraties ; zij zullen groot en talrijk zijn ." 

Ook Desa met het blad "smash" was weer p:çesent . Liefst met 44 pagina ' s !!!! 
Het was weer een rijk gevuld nummer met ~nformatie , uitslagen , humor enz . enz . 
Het bevat bovendien talrijke schitterend~ tekeningen . Ter gelegenheid v an Kerstmis 

was een 12-tal leden gevraagd hun opvatting over het kerstfeest te geven . 
Uit de humorpagina nemen we wat over : 

De ene grieppatient tegen de ander : "Man , ik zit vol met penicilline , elke keer 
als ik nies maak ik iemand beter ." 

Twee muizen hebben een olifant gevangen , · die ze om beur ten bewaken . Als er een 
muis terugkomt om de wacht af te l ossen ;L s de olifant verdwenen . 
"Hij is ontsnapt", klaagt de andere muis ". 
"Je liegt ' t", zegt de eerste muis nijdig , " ik zie je nog kauwen". 

En om over na te denken: 
"Bijzonder irriterend zijn mensen met minder intelligentie , maar met meer gezond 
verstand dan wij . " 

Als laatste orgaan vermelden we "Toppers" van St . Cathri e n . Het is een zeer gevari 
eerd blad , waaruit we het artikel " topspbrt en cultuurhi storie " overnemen . Dit ar
tikel is oorspronkelijk afkomstig uit "in termediair" . 

Hiermee besluiten we deze rubriek . We zi~ n e r van ove rtuigd dat er nog meer vereni
gingen een kluborgaan hebben . Ook van hen zou ik die gr aag wi llen ontvangen . 

RANGLIJS TEN 

SENIOREN : 
Heren : 

1. B. Schoofs 
2 . H. Li ngen 
3. B. v . d . Helm 
4 . H. Hopman 
5 . G. Bakker 
6 . H.v. d . Broek 
7 . R. Hijne 
8 . K. Deken 
9 . N. v . Slobbe 

10 . B. Onnes 
11. Jan Suiskens 
27 . Jan van Unen 
29 . H. v . d.Zee 
30 . L. Zaridvliet 

René van Dijk . 

(bijgewerkt t/m 1 februar i 1973) 

(Delta Lloyd) 
(Bruynzeel KE ) 
(Tempo Team) 
(Tempo Team) 
(Sarioce l Scylla) 
(Bruynzeel KE) 
(Iduna ) 
(Delta Lloyd) 
(Tempo Team) 
(Sanocel Scylla) 
(Maasbree-P.S. V. ) 
(Irene) 
(J.C.V.) 
(Irene) 
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Dames : 
1 . V. v . d . Laan 
2 . E. v . d . Helm 
3 . S . Heltzel 
4 . N. Bakke r 
5 . E . Klatt 
6. E. Vaessen 
7 . M. Thui s 
8. C.v.Moor st 
9 . J . Nitisusanti 

10 . A. v . Moorst 
32 . M. Smits 
33 . P . de Kr ijger 
34 . M. Bollen 
35 . C. Kuy s 

De Tre ffers 
Tempo Team 
Delta Lloyd 
Steeds Vooruit 
Tempo Team 
Maasbree 
De Treffer s 
Tempo Team 
De lta Lloy d 
Delta Lloyd 
I r ene 
I r ene 
Jeep 
Jeep 



JEUGD: 

Jongens junioren: 
1. R.Hijne 
2. B.v. d . Ham 
3. L.v. Zuylen 
4. W.Dumez 
5. W.de Jonker 
6. A.Vlieg 
7. B.v.Schie 
8. Th . Louwers 
9. M.v.d.Blink 

10. W. v.d. Poort 
23. W.Balvers 
26. P.Daas 

J ongens aspiranten: 
1. W.IJ sselstein 
2. J.Mulder 
3. R.Quadt 
4. H.Oppenheim 
5. A. Rui tenbeek 
6. J.Bonants 
7. P.Nientker 
8. N.Schröder 
9. H.Gootzen 

10. J.v.d.Putten 
12. W.v.d.Sande 
14. R.v.Dijk 
18. G.Hage 
20. P.Kil 

Jongens pupillen: 
1. J .Kuiper 
2. R.Jongmans 
3. A.Louwen 
4. C.Dert 
5. F.Luyckx 
6. A.Kopmels 
7. P.de Groot 
8. J.Adriaansen 
9. J. Stapels 

10. B.Zunneveld 
19. R. Olthof 
22. W.v . Kuyk 

Jongens wel.een: 
1 . Th.v.Gasteren 
2. R.v.Wijk 
3. T.Vervoort 
4. J.Veldman 
5. W.de Bruin 
6 . P.v.Loon 
7. E.Vastenburg 
8. P. Francke 
9. E.Kindt 

10. R.Kuipers 

Iduna 
Iduna 
Phoenix 
St.Aloysius 
NMB/VDO 
Midstars 
Sanocel Scylla 
Avanti 
De Veluwe 
TOG 
v.v. '64 
T.T.C.V. 

Ilac 
D.H.C. 
Bruynzee l KE 
Bruynzeel KE 
De Veluwe 
Red Stars 
NMB/VDO 
Oldra 
Swift 
Ol dra 
J.C.V. 
P.S.V. 
T.C.S. 
T.C.S. 

Z. T .T.C. 
Shot 
St.Al oysius 
Wi l no 
M. V.O . 
MZ 
Avanti 
T.C.S. 
El an 
The Victory 
v.v. '64 
De Meppers 

Seta 
Bruynzeel KE 
Meyel 
Maasbree 
Old ra 
T.C.S. 
St .Hoger/TSB 
St. Laurens 
St . Al oysius 
De Treff ers 
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Meisjes junioren : 
1. R.Fierlier 
2. M.Vogels 
3. M.v.d.Vliet 
4. M.Wagemakers 
5. W.Nies 
6. E.Vreeburg 
7. V.v.Drielen 
8. A.Verblakt 
9. S.Verboort 

10. M.v.Wanrooy 
18. E.Schults 
20. A.v . Osch 

Meisjes aspiranten: 
1, A.de Jong 
2. E.v.d.Burg 
3. J.v.Maarseveen 
4. ~.Herberigs 

5. C.Slinger 
6. H. Faber 
7. L.v.Winsen 
8. D.de Vries 
9. G.Spauwen 

10. C. v.Wensveen 
18 . C.Diepstraten 
23. D.Scheepers 

Meisjes ,EU,Eillen: 
1. I . Willems 
2. I.Nijhuis 
3. V.Disselhorst 
4. W.v.Rijswijck 
5. I.Fredriks 
6. E.Markus 
7. A.Schee.eers 
8. H.de Ruiter 
9. D.Potharst 

10 . R.v .Maldegem 
20. D.Vereyken 

Meisjes weleen: 
1. A.Snijders 
2 . R.v.Rijswijck 
3. M. Poels 
4. M.Zwagerman 
5. A.Streng 
6. F.Vrisekoop 
7. J.Timmermans 
8. M.Klink 
9. K. Holster 

10. C.v.d.Akker 

Phoenix 
NMB/VDO 
Tempo Team 
Luto 
Megacles 
Avanti 
Be Quick 
Maasbree 
Wibats 
Flits 
Luto 
Red Star 

VVV 
T.O.G.B. 
C.J.C. 
De Gringel 
MZ 
T.T.C. 
Steeds .Voorui t 
Flits 
Falco 
T.O.G.B. 
P.J.S. 
De Meppers 

Megacles 
Shot 
Hoonhorst 
Konings lust 
Armada 
Buna 
De Me:e.eers 
Hoonhorst 
R.E.A. 
Big Smash 
De Me.epers 

Tanaka 
Konings lust 
Meyel 
St.Hoger/TSB 
Avanti 
Avanti 
Z.T . T.C. 
Hoonhorst 
NMB/VDO 
Play Fair 

René v.Di j k 



ÎOPSPORT EN CULTUURHISTORIE, 

Ons lichaam is er niet op ingericht om de gehele dag stil te zitten . We hebben al
lemaal twee benen. Maar hoevelen hebben het lopen verleerd! Ook de sporters moeten 
zich ertoe pressen niet de motor, brommer of auto te nemen als ze een stukje moeten 
lopen. We hebben twee handen, maar pas als we de rechter of linkerarm breken, erva
ren we dat we vergeten hebben de linker-, resp. rechterarm voldoende te ontwikkelen 
naar gelang we rechts of links zijn aangelegd . Aan harmonische ontwikkeling van het 
gehele lichaam besteden slechts weinigen aandacht . Velen beoefenen niet meer dan 
één sport . Het zou teveel tijd vergen om er méér te beoefenen . Maar de vraag is: 
waarom moet sportbeoefening zoveel tijd kosten? Omdat men niet tevreden is met de 
training van het lichaam, de ontwikkeling van moed en durf, maar omdat men per se 
een agoon wil houden, ziJn krachten wil meten met anderen of wil uitblinken boven 
anderen, een held wil zijn met altijd dat lokkende voor ogen van veel geld ermee 
te verdienen. 

Sport is gemakkelijk en trekt daarom miljoenen aan . Maar topsport is moeilijk en, 
net als intellect, slechts voor de begaafden weggelegd. Daarom zit de grote massa 
passief toe te kijken hoe de helden zich inspannen, met de mond vol kritiek of 
schreeuwrige helden-verering. Het meest luidruchtige deel komt alléén om het resul
taat te zien, niet het spel. Het gaat om de spanning , de ademnood , de hartkloppin
gen, die men oploopt als het voor de partij, waarmee men sympathiseert, verkeerd 
dreigt te gaan. Maar deze "thriller"-gevoelens hebben weinig meer met sport te ma
ken. 

In de vakantie zag ik vele sportvissers klimmen en klauteren over de r otsen in de 
Skärgardar, de duizenden eilanden voor de Scandinavische kusten. Deze mensen moe
ten kunnen zwemmen en roeien, balanceren, tillen, trekken en kracht ontwikkelen· 
met alle delen van hun lichaam , met hun tenen even goed als met hun (beide!) handen . 
Hun enig doel is om vis te vangen , niet om het beter te kunnen dan een ander . 

Nu door de mechanisering zware arbeid hoe langer hoe meer overbodig is geworden, 
is .actieve sportbeoefening voor ieder mens een noodzaak om het lichaam "in trim" 
te houden. Als men in de kranten de sportpagina's bekijkt met de eindeloze wed
strijdverslagen en de kijkersdichtheid bij interland-wedstrijden in og~nschouw 
neemt, zou men. zeggen, dat Nederland tot de meest sportieve naties van de gehele 
wereld behoort. 
De overgrote belangstelling is echter niet alleen passief , maar ook zeer eenzijdig , 
uitsluitend op wedstrijden ingesteld . Men beoefent sport zittend in zijn leunstoel 
bij de TV , gespannen tot het uiterste toe , hoe de voetbal rolt en met hoeveel frac
ties van een seconde een of ander wereldrecord verbeterd zal worden . 

Sport is al sedert de dagen der Grieken verbonden met de agoon , de wedstrijdgedach
te. Men kan zich nauwelijks meer sport voorstellen zonder krachtmeting , zonder ver
gelijking van eigen vermogens met die van anderen . Daaraan zijn vanouds bedenke
lijke zaken verbonden: heldenverering , professionalisme , misplaatst nationalisme, 
concurrentie, record-jacht, overmatige inspanning, etc . 

Sport is in de gang der historie daardoor veel misbruikt voor militaire en poli
tieke doeleinden . Het streven naar steeds betere prestaties heeft geleid tot het 
toepassen van unfaire kunstgrepen enerzijds , tot gevoelens van onmacht, teleurstel
ling en tot grote passiviteit anderzijds . 

Velen schuwen heden de sport omdat ZlJ bang zijn het te moeten afleggen tegen hun 
naasten. Wat heerlijke afkoppeling kan zijn, ontspanning van lichaam en geest, 
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harmonische ontwikkeling van de natuurlijke lichaamskrachten, is geworden tot de 
dwangmatige recordjacht en het opwekken van prikkelende spanninggevoelens. 

Ontspanning werd hoogspanning, nu we zo langzamerhand het hoogtepunt van menselijk 
kunnen hebben bereikt . 

uit: intermediair. 
- - - - -.... 

BEKERKOMPETITIE, 

Uitslagen 2e ronde 1e divisie: 

Belcrum 1 - Barna 1 5-0 Irene 2 - PSV 1 0-5 
Helmond '57 1 - Red Star'58 1 0-5 Een en Twintig 1 - JCV 1 0-5 
Barna 2 - Never Desp.2 3-2 
Jeep 1 - Irene 1 0-5 

Luto 1 - OTTC 1 2-3 
Pac 1 - Red Star'582 4-1 

In deze ronde zijn geen grote verrassingen te noteren. Uitgezonderd de uitslag voor 
de wedstrijd van Barna 2 tegen Never Despair 2, is alles met normale uitslagen ' 
verlopen. Maar gelet op de goede kompetitieresultaten van dit Tilburgse team mo
gen we de uitslag van deze wedstrijd toch ook weer niet zien als 'n al te grote 
verrassing. Wel opvallend de vele 5-0 uitslagen van de op papier sterke teams. 

Loting 3e ronde 1e divisie: 
O.T.T.C. 1 - Red Star '58 1 
P.S.V.1 
J.C.V.1 
Irene 1 

- Barna 2 
- Belcrum 1 
- PAC 1 

Hier is de onbetwiste topper de wedstrijd J.C.V . 1 - Belcrum 1. Deze wedstrijden 
moeten verspeeld zijn voor 2 maart 1973. 

Uitslagen 3e ronde 2e divisie: 

Alico 2 1 
Irene 4 
V.Versa'51 2 
St.Cathrien 2 

- St.Cathrien 1 
- O.T.T.C.2 
- Dennenberg 2 
- Alico 1 

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

Hier was ook 'n verrassing te noteren. 
ronde met 3-2 van Dennenberg 1. 

Loting 4e ronde 2e divisie: 
O.T.T.C.2 - Dennenberg 1 
St.Cathrien 1 - Meppers 3 
Alico 1 - Deso 1 
Vice Versa'51 1 - Vice Versa '51 2 

Meppers 3 
Deso 1 
Dennenberg 
V.Versa'51 

Het sterker geachte 

- Zwaantjes 1 3-2 
Ka dans 2 5-0 

1 - R.K.C.1 _ 3-2 
1 - P.S.V. 4 5-0 

R.K.C. verloor in deze 

Hier ook 'n onbetwiste topper Alico 1 - Deso 1. Het zal in Oudenbosch in de vere
nigingsontmoeting tussen het 1e en 2e team aan spanning ook niet ontbreken. 
Al deze wedstrijden moeten gespeeld zijn vóór 2-3-'73. Zorg er voor dat de wed
strijdformulieren tijdig (en volledig ingevuld bij de kompetitieleider voor de be
kerkompetitie zijn. 

Veel sukses toegewenst, 
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BEKERFINALES op 20 april a.s. in Schijndel (zaal Alico). 

Op vrijdagavond 20 april (20.00 uur) zullen de Brabantse bekerfinales le en 2e di
visie in Schijndel verspeeld worden. Na een verblijf van enkele bekerfinales in 
Heeze bij de Meppers heeft het afdelingsbestuur gemeend di t seizoen de finales in 
Schijndel te gaan spelen. 
De verenigingsbesturen worden hier nu reeds op attent gemaakt. Zorg ervoor om met 
grote getalen aanwezig te zijn bij de 

BRABANTSE BEKERFINALES OP VRIJDAG ~~ APRIL A.S. AANVANG 20.00 uur 

IN SCHIJNDEL (ZAAL ALICO) JAN HERTOG.II STRAAT 

******** 
fJNANCIEEL OVERZICHT, 

I.v.m. de bijzondere omstandigheden in onze afdeling v raag ik medewerking van de 

verenigingspenningmeesters om goede nota te nemen van onderstaande lijst. 

Mag ik U verzoeken al uw betalingen te doen op mijn girorekening: 

Achilles '68 

Ali co 

Attaque 

A.T.T.V. '71 

The Back Hands 

Barna 

Belcrum 

Bergeijk 

B.S. M. 

B.T.T.C. 

Budilia 

St.Cathrien 

C.C.B. 

Dennenberg 

Deso 

Een en Twintig 

Geenhoven 

Gra~ schoppers 

Groene Ster 

Helmond '57 

Irene 

J.C.H. 

J.C.V. 

1133555 t.n.v. A.v.Otterdijk te Eindhoven. 

Mixed 

17,50 

24,50 

17,50 

17,50 

17,50 

59,SO 

47,50 

17,50 

77 ,50 

17,50 

17,50 

17,50 

17,50 

56 ,50 

31,50 

24,50 

17,50 

17,50 

17,50 

17,50 

44,50 

17,50 

21,--

Wedstr . 
form. 
boekjes 

0,60 

3,--

2,40 

4,20 

0 160 

1,20 

12,--

Enve-
loppen 

0,50 

1 --, 

1 ,75 

1,--

0,50 

1,50 

2,50 

- 10 -

Porto 

0 ,90 

2,25 

0,90 

2,25 

3,50 

5,25 

0,90 

1,75 

3,50 

Boete 
jaarver-
gadering 

10,--

10,--

10,--

10,--

10,--

Totaal 

29 '50· 

24;50 

17,50 

17,50 

33,75 

-59 ,50 

48 ,-40 

23,50 

96 ,20 

17 ,50 

32,75 

17,50 

19,50 

56 ,50 

31,50 

24,50 

17,50 

17,50 

31,95 

17,50 

62;50 

17 ,50 

21,--



Jeep 32,50 32,50 

Jeveo 17,50 6,-- 2,-- 3,-- 10,-- 38,50 

Ka dans 17,50 17,50 

Kinawo 17,50 17,50 

De Krakers 17,50 1,20 1,25 1,75 10,-- 31,70 

)< Luto 21,-- 0,50 0,90 22,40 

Markiezaat 17,50 17,50 

De Meppers 31,50 12,-- 1,25 3,50 10,-- 58,25 

Never Despair 28,-- 28,--

Never Down 17,50 1,80 0,75 1,75 10,-- 31, 80 

N.V.O. 17,50 17,50 

O.T.C. 17,50 6,-- 1,75 3,-- 10,-- 38,25 

O.T.T.C. 24,50 24,50 

P.A.C. 17,50 17,50 

Pen dragon 17,50 10 ,-- 27,50 

P.J.S. 17,50 17,50 

P.S.V. 17,50 9 ~-
' 

1,50 28,--

Red Star 1 58 24,50 24,50 

Renata 17,50 17,50 

Riel 17,50 17,50 

R .. K. C. 17,50 17,50 

Roosendaal 17,50 4,20 1,-- 2,25 10,-- 34 ,95 

Slagzin 17,50 17,50 

Smash '70 17,50 17,50 

Smash 17,50 3,60 0,75 2,25 10,-- 34' 1Q 

Smash '72 17,50 17,50 

Stiphout 17,50 6,-- 1,50 3,-- 10,-- 38,--

Tanaka 2L-- 21 ,--. 

Taveres 17,50 1,20 0,75 1,75 10,-- 31,20 

Taxandria 17,50 17 ,,50 

T.C.S. 101,50 4,20 1 --I 2,25 10,-- 118,95 

Tios '67 32,50 32,50 

Treffers '68 17,50 1,20 1,-- 1,75 10,-- 31,45 

T.T.C.V. 21,-- 21,--

Vice Versa '51 17,50 9 ,.,.- 1,50 28,.,.-

Vice Versa '64 32,50 . 32,50 

Victoria 17,50 2,40 1,-- 1,75 10 ,-- 32,65 

De Zwaantjes 17,50 0,90 18,40 

Flits 17,50 0,60 0 ,50 . 0,90 19,50 
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3E 0,î,î,(, TOERNOOI WEDEROM EEN SUKSES, 

Zowel in de poules als in de kwart en halve finales viel al direkt te genieten van 
goed en spannend tafeltennis, waarbij meerdere partijen bijzondere aandacht trokken 
door de verbeten strijd om de puntjes. Zoals dus overdag de spanning meermalen te 
snijden was geweest, leverde ook de finale in de heren-ereklasse deze adembenemende 
sfeer. 

J .Gompe lman van NMB/VDO, die zijn clubgenoot en kanshebber in de halve finale de 
voet dwarszette en T.Crouse, de Tempo-Team-speler, die verrassend via R.Meyer en 
F'.Joossen (Belcrum) de finale bereikt, schotelden het klapgrage publiek een vijf 
games durende eindstrijd voor, waarbij de uitslag tot de laatste smash onzeker bleef. 
De cijfers 21- 10, 21 -23, 21-12 en 18-21 zorgden voor de nodige spanning en interes
se voor de laatste en beslissende game. Na een gelijkopgaande strijd wist Gompelman 
met de .kleinst mogelijke winst 21-19 dit nationale toernooi op zijn naam te brengen. 
Een warm applaus was de gelukwens en de waardering van de zaal. 

Moest T . Crouse in de ereklasse dus, de titel aan zijn tegenstander laten, in de hoofd
klasse eiste deze T.13mpo- Team-man de eer voor zich op, door in een snelle en goed 
tafeltennis biedende partij de Bredanaar F.Joossen met 21-14 en 22-20 op het nipper
tje achter z ich te laten. 

In de landelijke overgangsklasse moest J.Jansen van het Tilburgse Irene in twee ga
mes zijn meerdere erkennen in A.Keyzer van deVeluwe uit Apeldoorn. In de andere{• 
klassen in het herenenkelspel werden W.Smwwet uit Heerlen, F.den Breeyen van Buna
Bussum, K.Logtens van Geenhoven en de tot niet minder dan drie halve finales door
gedrongen M.Leermakers van Jeep uitVught te titelhouders. 

Winnaars van het herendubbel.spel in de ere-hoofdklasse werden de Amsterdammers . 
L.Prorok en J.Gompelman va11 NMB/VDO, die het Red Star-duo L.de Krijger en A.v.oi r
schot in drie games de baas wisten te blijven. 

In het damesenkelspel ere-hoofdklasse toonde P.de Krijger, die voor het Tilburgse 
Irene speelt zich de meerdere over de Belcrum-speelster R.Blom. Hier waren de set
cij fers 21-15, 17-21 en 21-18. Bij het damesdubbelspel was het w-er P.de Krijger, 
ditmaal met clubgenote mevrouw Van den Berghe, die in twee games het Jeep-duo C. en 
M.Kuys terugwezen. 

Bij de jeugd, die zeer sterk dit nationale OTTC-toernooi bezocht, t:i;okken meerdere 
partijen - zowel qua spel als spanning - de aandacht. Met een felheid en verbeten
heid, waar v:eel oudere spelers een voorbeeld aan konden nemen vochten zich deze , ju
nioren, adspiranten en pupillen zowel bij de jongens als de meisjes, door de serie 
poules en tussenfinales naar de niet minder dan 17 jeugdfinales. " 

Bij de jongens junioren A-klasse was het A.Jens uit Apeldoorn, die P.Daas u{t Veghel 
versloeg. In de me~sjes-junioren-A k lasse toonde Ans Verheyden van Maasbree zich de 
sterkste ten koste van Els Schults van Luto. Het meisjesdubbel was voor het Shot
duo Sötebeer-Jongmans, terwijl bij de jongens het Veghelse duo J.Daas en J.de Vis
ser van T,T.C.V. wist te zegevieren. 

Toen om kwart over negen, na twaalf uur onafgebroken tafeltennis de bondsgedelegeer
de J.Geurts de wedstrijdleiding van O.T.T.C. gelukwenste met dit bijzonder geslaagde 
toernooi en dank bracht voor de perfecte organisatie, konden de heren G.Borg, W. 
Onderstal, N.van Erp en H.de Smit terugzien, na weken lange moeizame voorbereiding, 
op een in alle opzichten voldoening gevend geslaagd evenement. 
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UITSLAGEN: 

Heren enkel ereklasse: J.Gompelman (NMB/VDO) wint van T.Crouse (Tempo Team) 
21-10; 21-23; 21-12; 18-21 wn 21-13. 

Hfd. T.Crouse (Tempo Team) wint van F.Joossen (Belcrum) 21-14, 22-20 
Ov. A.Keijzer (Veluwe) wint van J.Jansen (Irene) 21-11, 21- 7 
le W.Smeets (Heerlen) Il 11 J.Olthof (Nev.Despair) 21-15, 21-18 
2e F.de Bree jen (Buna) 11 Il W.de Vaan (Taveres) 21-13, 21-14 
3e K.Logtens (Geenhoven) 11 P.Geldens (Geenhoven) 21-17, 21-19 
4e M.Leermakers (Jeep) 11 11 C.Verschuuren (Belcrum) 21-14, 24-26, 
Dames enkel Ere/le: P.de Krijger (Irene) wint van R.Blom (Belcrum) 

21-15 

21-15, 
2e/3e: Mevr.Tjoonk-Schoeman (Keyles) wint van J.Creemers (Maasmeppers) 

17-21, 21-18 
21-15, 21-16 

Herendubbel Ere/H/Ov. L.Prorok/J.Gompelman (NMB/VDO) winnen van 

Il 1e/2e 

Il 3e 

11 4e 

L.de KrijgerjA.v.Oirschot (Red Star) 
W.Smeets-v.d.Laan winnen -van Steenhuizen/ 

18-21, 21- 9, 21- 4 

Dieke (LISS) 19-21, 21-15, 21-14 
T . Boschman/C.de Groot (Markiezaat) winnen van 
P.Geldens/C.Logtens (Geenhoven) 17-21, 21-13, 22~20 

v.d.Velzen/v.Holten (Nev.Despair) winnen van 
C.Verschueren/Burgers (Belcrum 21-10, 14-2 1 ' - 2 1,....1 3 

Damesdubbel P.de Krijger/v.d.Berghe (Irene) winnen van 
C.Kuys/M.Kuys (Jeep) 21-17, 21-18 

Extra jongens A. J.Husen (Armada) wint van J.Peeters (Ons Verm.)17-21, 21-13, 21-16 
" 

11 B. V.Smeets (Maasmeppers) wint van K.Doensen (Meyel) 21-15, 21-16 
Enkel junioren jongens A: A.Jens (Veluwe) wint van P.Daas (TTCV)21-13, 21-18 
Jun. B. J.Peeters (Ons Vermaak) wint van v.Loon (Buna) 21-19, 21-23, 21 7 13 

" C.: P.Bonants (Red Stars) " " J.Moggré (Vl. en V.) 21-19, 21-13 
Asp.A/B: F.Weijssen (Olympia'57) 11 11 Sternveld Buna 

" C.: P.Pince v.d.Aa (Ons Vermaak) 11 J.Kamps (Victoria) 
Pup.A/B/C.: T.Heukels (Swift) wint van E.Timmermans (Swift) 
Dubbel jun.A/B.: P.Daas/J.de Visser (TTCV) winnen van 

11 

11 

H.Allis/A.v.d.Lubbe (Delta Lloyd) 
11 C. : P.Bonants/R.Verblakt (Red Stars) winnen van 

F.Bonants/J.Husen (Red Stars/Armada) 
pup.A/B/C: T.Heukels/E.Timmermans (Swift) winnen van 

21-14, 21-13 
21-:-13, 21-:-18 

21-16, 21-12. 

21-18, 21-16 

Bartelsman/Waleson (Buna) 21-17, il-19 
Il asp.A/B/C: P.Pince v.d.Aa/J.Heijkamp (Ons Vermaak) winnen van 

Chatorier/L.Heridriks (Armada) 21-19, 19-21, 21-16 
Enkel extra meisjes A/B: N.Lormans (Koningslust) wint van T.Bos 15-21, 21-18, 21-15 
Jun. A/B/C.: A. Verheijden (Maasbree) wint van E. Schults (Luto) 22-20, 23--21 
Asp. A/B/C.: Y.de Ridder (Good Luck) 11 11 C.Diepstraten(PJS)21-12, 18-21, 21-16 
Pup. A/B/C.: J.Timmerman (Swift) 11 

" L . Bos (Koningslust) 

Dubbel meisjes: Sötebeer/Jongmans (Shot) winnen van 
V.Louer/E.Schults (Luto) 

- - - - -.... 
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21-12, 16-21, 21-17 

21-16, 21-16 

N.van Erp (OTTC) 



KERSTTOERNOOI VAN DE BACK HANDS WERD EEN GRANDIOOS SUKSES, 

Vrijdag 29 december organiseerde The Back Hands voor de vierde achtereenvolgende 
maal, het nu we l zeer bekende Kersttoernooi. Dit toernooi, bekend om zijn fijne 
sfeer en precisie in het wedstrijdschema, kent zijn gelijke niet. De wedstrijdlei
ding was weer in handen van een voortreffelijk trio, namelijk Toon de R.ijk, Jos 
Roks en John Kas. De voorzitter hield zich bezig met de gasten, die grote bewonde
ring hadden voor dit feilloos georganiseerde festijn. Bondsgedelegeerde was de 
sympathieke Piet Theuns uit Hoogerheide. En wat de deelnemers betreft, dit was ge
woon geweldig. Wat is het fijn werken met deze jeugd. Nergens hebben wij ook maar 
één klacht gehoord. Wanneer wij bedenken dat er 200 jongeren van negen uur 'smor
gens tot zeven uur ' s avonds aanwezig waren, dan kunt u zelf uitmaken hoe fijn het 
er allemaal aan toe ging. 

Om alle wedstri jden te gaan beschrijven, is een onmogelijke zaak, maar de finales 
waren geweldig mooi. Hieronder een uitgebreid verslag van de finale uitslagen. 
Back Hands heeft veel eer van dit omvangrijke gebeuren geoogst. Na afloop was het 
dan ook spontaan: tot volgend jaar. En dat wordt een extra groot evenement, want 
dat wordt het vijfde toernooi. 

Tot slot wil het bestuur zijn grote dankbaarheid uiten aan de heren Jan Rijcken, 
Tinus en Leo Kriesels voor hun geweldige · gastvrijheid en hulp deze dag van hen on
dervonden. Eigenlijk is dit het gehele jaar het geval. 

UITSLAGEN: 

JONGENS. 
Aspi:tanten dubbel: 1. P. Kil/G. Hage T . C. S. 2. J. Vriens/J. v. Loon TCS 
Junioren enkel 
Junioren dubbel 

Verenigingsprijs 
Pupillen enkel 

1. P .v .d.Horst TCS 2. A.Fikkers, Markiezaat 
1. G.Buurmans/Chr.v.d.Brand, Roosendaal 
2. J.van Beers/A.van Dijk , Back Hands 
1. T.C.S. 24 punten 2. Tanaka 14 punten. 
1. P.de Haas V.V. '51 2. K.Noordam, Tanaka 

Adspiranten - pupillen dubbe l : ; 
1. J.Noordam/A.Snijders, Tanaka 2.B.Gabriels/J.Jongmans, Smash 

Adspiranten enkel: 1. J.Noordam, Tanaka 2. B.Gabriels , Smash 
Junioren enkel 
Junioren dubbel 

JONGENS; 
Pupillen enkel 
Pupillen dubbel 
Adspiranten enkel: 

1. 
1. 
2. 

1. 
1. 
1. 

I.Snijders, Tanaka 2. R.Mahieu Markiezaat 
S.Hankes/A.Kankes, , Markiezaat 
J .Hopmans/L.v.Lammeren, Markiezaat. 

J.Adriaansen, TCS 2. van Loon, TCS 
J.Adriaansen/P .v. Loon, TCS 2. W.Hoevoets/C.Buurstede, Back H. 
G.Hage, TCS 2. P.Kil, TCS 

Recreatie leden jongens: 
Junioren-adspiranten enkel: 1. R,Hectors, Desa 2. W.Gilden, Desa 
Junioren adspiranten dubbel:l. M.Broeren/A.Valentijn, Back Hands 

2. F .v. Merrienboer/Fr.Schrijnemakers, Flits 
Pupillen enkel: 1 . Twan Koks, Bach Hands 2 . c.Verhoef, Back Hands 

MEISJES: 
Adspiranten-pupillen enkel: 1. L.Kil, OTC 2 . R.den Ouden, OTC 
Adspiranten-pupillen dubbel:l. L.Kil/R .den Ouden, OTC 

2. J.Reuvers/A. Melissen, Vice Versa '51 
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JEUGSKOMMISSIENIEUWS, 

BOETELIJST t/m januari: 

-
boete boete opge-

nr. klasse datum bedrag reden nr. legd aan 

63 Budilia 582 jb5 9-12 f. 5,-- form. 18-12 ontvangen 
64 Red Star 1 58 420 jb2 16-12 5,-- form. 2-1 ontvangen 
65 R.K.C. 126 m2b 2-12 5,-- uitslag + nr. verkeerd 
66 R.K.C. 410 jb2 2-12 2,-- nummer verkeerd 
67 Red Star '58 420 lb2 16-12 2,-- geen wedstrijdnummer 
68 Barna 407 jb2 13-1 2,-- wedstrijdnummer verkeerd 
69 Het Markiezaat 28;- 29/ 0,30 strafport 
70 St . Cathrien 28-29/1 0,30 strafport 
71 J.C.V . 28-29/1 0,30 strafport 
72 Victoria 352 jb1 28-1 1,-- formulier te laat 
73 Luto 29 m1a 27-1 1,-- formulier te laat 
74 Luto 128 m2b 27-1 1,-- formulier te laat 
75 Luto 421 jb2 27-1 1,-- formulier te laat 
76 R.K.C. 422 jb2 27-1 1,-- ! formulier te laat 
77 T.C.S. 782 aal 28- 1 2,-- wedstrijdnummer verkeerd 

Verbetering op in de vorige uitgave van "Mixed" gepubliceerde rektifikatie inzake 
kompetitiebulletin no.9 weekend 2/3 december 1972: 
Uitslag weds trijdnummer 126 moet zijn: 7-3. Iedere andere eerder gepubliceerde uit
slag van deze wedstrijd is foutief. U ziet nu zelf wat de konsekwenties kunnen zijn 
van het verkeerd invullen van wedstrijdformulieren. Dan volgen rektifikaties op 
rektificaties! ! ! 

Na intensief overleg mijnerzijds met de directeur van het postdistrict 's-Hertogen
bosch is uit de postbus gekomen dat ieder formulier 's maandags in mijn bezit kan 
zijn INDIEN 

a) op zondagavond gepost vóór 21.00 uur (dit tijdstip ligt voor verschiilende ge
deelten in Brabant later doch om één lijn te trekken werd mij geadviseerd om 
21.00 uur bekend te maken zodat dan niemand te laat is en misschien sommigen wel 
te vroeg, hetgeen niet erg is. 

b) de enveloppen te posten in de belangrijkste bus van uw woonplaats (voor grote 
plaatsen dus hoofdpostkantoor, voor kleinere plaatsen hulppostkantoor of bij
kantoor; u weet zelf we l welke de "voornaamste" bus in uw stad, dorp, gehucht is). 

Inderdaad, u moet er wat voor doen maar u verlangt van ons ook geen half werk. Dit 
verlangen is wederzijds, daarvandaan deze uiteenzetting om deze aangelegenheid nog 
beter geregeld te krijgen. 

Nog 4 uitslagen, welke niet in het kompetitiebulLetin zijn/worden opgenomen: 
262: 4-6 630: 5-5 420: 3-7 407: 4-6 
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Uitslagen le kompetiti e -weekend 2e helft: 

29 2-8 
30 3- 7 
31 9 - 1 
32 2-8 
78 4- 6 
79 3- 7 
80 5-5 

688 7-3 
690 0-10 
730 4-6 
731 10 - 0 
732 1- 9 
779 9- 1 
880 6 - 4 

12 7 2- 8 
128 0- 10 
129 6-4 
130 8- 2 
183 6 - 4 
184 1- 9 
185 9-1 

781 3-7 
782 6-4 
835 6 - 4 
836 1-9 
837 5-5 
838 5-5 
891 6 - 4 

186 8-2 
226 1-9 
227 10 - 0 
228 6-4 
277 5- 5 
278 3-7 
279 9-1 

892 
893 
894 
955 
956 
957 
958 

1-9 
0-10 
9-1 
3-7 
1-9 
8-2 
2-8 

280 8-2 
349 4- 6 
358 4- 6 
351 8- 2 
352 2-8 
4 21 1-9 
423 0 -10 

1019 
1020 
1022 
1083 
1084 
1085 
1086 

8-2 
7-3 
0-10 
6 - 4 
0-10 
9 - 1 
3-7 

424 4-6 
485 2-8 
486 4- 6 
487 10 - 0 
534 0 - 10 
535 3- 7 
536 3-7 

1147 
1148 
1149 
1150 
1196 
1197 
1198 

6--4 
4- 6 
0 - 10 
6 - 4 
1-9 
0-10 
7- 3 

583 3- 7 
585 8-2 
586 0 - 10 
639 5- 5 
64 0 7- 3 
641 8 - 2 
642 3- 7 

1238 
1239 
1240 

8 - 2 
8 - 2 
9 - 1 

Ook de j eugd van t.t.v. Irene speelt thans haar thuiswedstrijden in de gymnasti e k 
z a a l v a n h e t klooster aan de Elzenstraat - Tilburg (deze zaal ligt overigens vlak 
bij de oude zaal in de Boomstraat) 

Junioren a - 1 
Vice Ve r' 64 1 is toestemming verleend met ingang van de tweede kompetitiehelft 
de e l te gaan nemen aan de landelijke jeugdkompetitie. De vrijgekomen plaats wordt 
ingenomen door Alice 1 dat buiten mededinging meespeelt. In het programmabo ek ge 
li e ve u dus voor Vice Versa'64 1 te lezen Alice 1 vanaf wedstrijdnummer 277 m.a .w . 
de tweede kompetitiehelft. 

Junio ren b - 3 
Door overh e veling van Alice 1 naar junioren a-1 komen de volgende wedstrijden te 
verva lle n: 488 - 492 - 494 - 498 - 502 - 506 - 512. 

W.Schuurman. 

BOETE LIJST SEN IOR EN, 

Never Down H4N 746 1-12 f. 5,-- Niet gerechtigde speler 
Vice Versa '64 H2B 15,-- terugtrekken team 2 
Never Down H2D 23 - 12 15,-- niet opkomen 
P.J. S. H4N 632 9- 12 15,-- niet opkomen 
P.J . S. H4H 15,-- terugtrekken team 3 
A.T.T.V- H4Q 826 15-12 15,- - niet opkomen 
T.T.C.V. H4K 655 18-12 15,-- niet opkomen 
O.T.C. 15,-- terugtrekken team 1 
PAC H4P 810 15-12 2,50 bondsnummer verkeerd 
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