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ÎOINEvÛTTERDIJK NAM AFSCHEID , 

juni 1973 . 

Afscheidsrede op afdelingsledenvergadering door C.Hobbelen vice-voorzitter! 

Geachte vergadering, beste Toine en echtgenote, 

Afscheid nemen van een vriend valt zwaar. 
Afscheid nemen van een bestuursvriend valt ook zwaar. 
Het is de tweede keer dit seizoen dat we dit op afdelingsbestuursniveau in Brabant 
moeten doen , maar gelukkig hier vandaag )<an het gebeuren met de wetenschap dat deze 
bestuursvriend alleen maar bestuurlijk-technisch afscheid neemt en dat wij deze per
soon, Toine van Otterdijk, hopenlijk nog vele malen zullen ontmoeten en dat na dit 
moment vele persoonlijke vriendschappelijke kontakten zullen blijven voortleven. 
Daarom maakt dat dit afscheid - met alle e'rnst die erbij hoort - van een blijder 
soort, dan dat andere afscheid in januari ·van dit jaar van een andere vr;Lend . 

Toine van Otterdijk, in 1949 in de funktie van penningmeester bestuurslid geworden 
van de afdeling Brabant van de Neder t andse Tafeltennisbond, geen bestuurslid meer 
van die afdeling, is een bijna ondenkbaar feit geworden nu. 
Wat is 't toch dat iemand de kracht geeft - ja kracht - 6 jaar penningmeester, en 
18 jaar voorzitter te zijn van een bestuurlijke sporteenheid , zoals een afdeling 
van de Nederlandse Tafeltennisbond . Wat bezielt zo iemand eigenlijk . Welke drijfve
ren spelen mee. 
Is het de glamour om bij officiele tafeltennisgebeurtenissen vooraan te mogen - en 
soms te moeten - zitten, is het de eer om als vertegenwoordiger van de afdeling 
Brabant op te treden bij vergaderingen op welk niveau danook, ïs het geldingsdrang 
of eerzucht of een overdreven passie voor een sport. 

Neen , neen , alhoewel inderdaad dit soort argumentatie soms gebezigd wordt door cri
tici die de keerzijden van de bestuursfunktie-medaille niet kennen - doch soms wel 
behoorden te kennen - kan gesteld worden dat dit beslist niet d;e elementen zijn die 
Toine van Otterdijk 24 jaar bestuurslid deden zijn . 
Er is iets meer, iets rijper, iets waardevoller voor nodig om iemand de keerzijde 
van de bestuursfunktie-medaille gedurende zo lange tijd te laten torsen . En Toine 
van Otterdijk kan zeggen ze getorst te hebben . 
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Want op de keper beschouwd zijn de lastige, moeilijke punten die aan een bestuurs
funktie kleven - en ik durf dat hier te zeggen omdat dit. in feite zij het met ni
veauverschil voor alle bestuursfunkties geldt - verre in de meerderheid met de 
aantrekkelijke zaken welke . dikwijls uiterlijke sçhijn zijn . 
Want is het niet zo dat bijvoórbeeld ,Toirie van Otterdijk 24 jaren lang vele , vele 
avonden of weekend-dagen moest opofferen ·voor zijn funktie in het afdelingsbestuur, 
voor bezoek aan toernoóien, wedstrijden, vergaderingen, verenigingsevenementen, 
voor gesprekken met kommissies enzovoorts enzovoorts. 
Ik denk dat met een getal noemen van ruim 2000 avonden respectievelijk weekend-da
gen beschikbaar stellen in de afgelopen 24 seizoenen, we de zaak beslist niet over
dreven voorstellen, meer nog denk ik te laag stellen. 

En is het niet zo dat ook Toine van Otte~dijk die avonden en weekend-dagen moest 
onttrekken aan zijn vrije tijd, aan zijn gezin juist ook in de fase dat zijn kin
deren opgroeiden, in ieder geval in een tijd waarop zovele tienduizenden anderen 
gemakkelijk in hun stoel naar radio of t .-v . zaten te luisteren of te kijken, of 
met de buren of vrienden een kaartje legd:en . behaaglijk in huiselijke kring, of 
anderen die studeerden om hun maatschappelijke positie te verbeteren of wat dies 
meer zij . 
En is het niet zo dat ook Toine van Otterdijk, zoals elk bestuurder overigens, een 
groot incasseringsvermogen heeft moeten opbrengen en een grote discipline heeft 
moeten betrachten, om dikwijls ongegronde::, soms zelfs kwetsende kritiek te moeten 
aanhoren en verwerken en voor dat soort kritiek niet te buigen, integendeel zelfs 
dit bij hem nog een soort inspiratie was om door te gaan èn zich af te vragen, fa
len we in dit geval toch echt zelf ook niet een beetje omdat we kennelijk onze be
doelingen of de zin van besluiten niet geheel duidelijk overgebracht hebben . 

Wat jij, Toine, in het afdelingsbestuur s~eeds benadrukt hebt bij geschilpunten 
met verenigingen of instanties was dit, denk eraan jongens n i et te formeel, denk 
ook aan de bewee9redenen .en motieven van die vereniging of die organisatie, zelfs 
al liep je daarbij het risico door je collegae i~ het afdelingsbestuur intern op 
de reglementaire vingers getikt te worden, maar jij vond vooral sportieve oplos
singen zoeken belangrijker dan reglementa;ire volgens het boekje. Ik dacht terecht. 

Bij dit alles, Toine, zag je de mogelijkheid om het afde.lingsbestuur in het. alge
meen - en natuurlijk er waren beslist ook wel eens strubbelingen - tot een een-
heid, ja zelfs vriendenclub te smeden en het beste bewijs daarvoor is dacht ik het 
feit dat . je in die 24 jaren relatief weinig bestuursleden "versleten" hebt . Dit is 
temeer opmerkelijk omdat die bestuursleden beslist toch niet gekwalificeerd konden 
en kunnen worden met "gemakkelijke jongens", ik zou bijna durven zeggen, integen
deel. _De prestatie o.m de eenheid te bewaren is dus des te groter daardoor . 

Toine, jouw drijfveren om het 24 jaar lang uit te houden, lagen inderdaad op een 
vlak met een rijpere, wa_ardeyollere ondergrond, mag ik het zo zeggen dat die drijf
veren zo ongeveer overeenkwamen met de slotzin van het jubileumboek van de afde
ling Brabant bij het 25-jarig bestaan in 1966, welke slotzin ik nu citeer: 
"hoe wij in onze bond, afdelingen of verenigingen ook alles regelen, het zal, kan 
en moet slechts één doel hebben: aktieve en passieve rekreatie scheppen voor men
sen, in opbouwend opzicht .. Een waarlijk sociaal doel . in deze gecompliceerde maat
schappij • Een doe_l ook, waard om voor te werken. " 

Ik meen te mogen zeggen dat Toine van Otterdijk dat doel steeds voor ogen heeft ge
had, gepaard gaande met een grote liefde voor de tafeltennissport en de persoon 
die die sport beoefent, en een zeker, doch verder niet te definieëren idealisme 
voor een sportieve zaak die niet altijd duidelijk te zien is, een zaak zelfs waar
aan je wel eens gaat twijfelen. 
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Toine van Otterdijk, toen de toenmalige sekretaris in 1949 het ledental van onze 
afdeling vaststelde kwam hij op 623 en dat is nu ruim 1000 hóger. 
Toine van Otterdijk, de man die voor zijn lidmaatschap en de daarvoor verrichtte 
werkzaamheden, van en in het Hoofdbestuur van de NTTB destijds lid van verdienste 
werd van de NTTB. 
Toine van Otterdijk; een man met nauwelijks op te noemen verdiensten voor de afde
ling Brabant. 
Toine van Otterdijk, WlJ zien je eigenlijk ongaarne vertrekken doch wij respecteren 
je motieven daarvoor. 

Doelbewust hebben wij dit dankwoord aan jou en je echtgenote gericht, zonder daar
bij veel cijfers te noemen, zonder verdere namen te noemen, omdat jouw verdiensten 
niet in cijfers zijn uit te drukken en slechts in één naam welke van Otterdijk is . 
Mag ik mevrouw van Otterdijk, mag ik zeggen beste Mimi, want dat ligt me eigenlijk 
beter, verzoeken een simpele bloemenhulde hierbij te willen aanvaarden, een symbool 
slechts voor de dank van de afdeling Brabant, van duizenden Brabantse tafeltennis
ters en tafeltennissers in de afgelopen 24 jaren, voor het sportief missen en af
staan van jouw Toine duizenden vrije uren voor de Brabantse tafeltenniszaak. 
Ik mag thans ook en dat is me een oprechte eer, de vergadering verzoeken akkoord 
te willen gaan met het benoemen van Toine van Otterdijk tot ere-lid van de afdeling 
Brabant met speciale titel ere-voorzitter en mag ik mevrouw van Otterdijk verzoeken 
de daarbij behorende versierselen bij haar man te willen opspelden. 

C.Hobbelen. 

EEN PRETTIGE VAKANTIE 

De laatste Mixed van dit seizoen ligt wee+ voor U. Ditmaal in tegenstelling tot de 
afgelopen jaren, is 't ditmaal wel gelukt om de volledige jaargang voor de zomer 
te voltooien . 

Hoewel de meeste lezers met hun gedachten meer bij de vakantie zullen zijn dan bij 
tafeltennisperikelen, moet ik toch uw dringende aandacht vragen voor enkele belang
rijke zaken, die voor 't nieuwe seizoen van essentieel belang zijn. Het betreft de 
opgave voor de nieuwe landelijke jeugdkompetitie en de kwalifikatie van _jeugdleden, 
die voor ' t invullen van de bondskaarten van belang zijn. 
Noteer deze gegevens voor Û aan uw vakantie begint. 

Met ingang van 't nieuwe seizoen wordt 't redaktie-adres gewijzigd: 
Het wordt: R.van Dijk 

Kardinaal van Rossumstraat 3 1 
Tilburg. 
Tel. ongewijzigd (013-420449) 

Tenslotte dank ik al diegenen, die 't afgelopen seizoen meegewerkt hebben om Mixed 
weer te laten verschijnen. Ik wens u allen een schitterende, zonnige vakantie toe, 
die u weer de moed zal geven over enkele maanden aktief de tafeltenniszaken weer 
op te nemen. 

René van Dijk. 
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MEDEDELINGEN AFDELINGSBESTUUR 

Het afdelingsbestuur is voor het kompetitieseizoen 1973/1974 als volgt samengesteld: 

funk tie 

voorzitter 

secretaris / 
ledenadministratie 

penningmeester 

kompetitieleider 
senioren 

jeugdzaken / 
jeugdkompetitie 

sportzaken 
(technisch werk) 

propaganda/pers 

tournooien / 
opleidingen 

bekerkompetitie / 
med. sportzaken 

naam adres 

Hobbelen, C.H.K. Schout Backstraat 34, 
Tilburg 

Poulissen,A.M.C.A. Ritsaertstraat 40, 
Eindhoven 

de Jonge, Th.J.M. 

Sluiter, F. 

Dr. de Ramlaan 6, 
Bergen op Zoom 

Jan van Eyckgracht 155, 

tel. 

013 - 673423 

040 - 416030 

01640 - 34112 

Eindhoven 040 - 111355 

Kil, P. 

Wellens, C. 

v.Thoor, J. 

Peeters, A. 

v. Erp, N. 

Julianastraat 40, 
Steenbergen 01670 - 3547 

Past.Lathouwerstraat 8, 
Heeswijk - Dinther 04139 - 259 

( v.d.Elsenstraat 21, 
Etten - Leur 

Livingstonestraat 28, 
Geldrop 

Begijnenstraat 45, 
Oss 

01608 - 4349 

040 - 865473 

04120 - 32106 

Het dagelijks bestuur van de afdeling zal bestaan uit de heren C.Hobbelen, A.Pou
lissen, Th. de Jonge en,_F. Sluiter. 

Bovenstaande bestuurssamenstelling heeft bij schrijven dd. 18 mei 1973 de goedkeu
ring van het Hoofdbestuur. 

TEAMLIJSTEN SENIOREN EN JEUGD KOMPETITIESEIZOEN 1973/1974. 

Zoals u hebt kunnen lezen in de u door het bondsbureau, Weverslaan 11, Voorb_urg 
onlangs toegezonden bescheiden, dienen de teamlijsten voor jeugd en senioren 
uiterlijk 1 september a.s. in het bezit te zijn van de afdeling. 
Behalve het origineel· (bovenste exemplaar) dienen de twee volgende kopieën van de 
teamlijst te worden toegestuurd aan het sekretariaat van de afdeling, Ritsaertstr. 
40, Eindhoven. 

AAN- EN AFMELDEN VAN LEDEN. 
i 

Leden die bedankt hebben voor uw verenigirg dient u voor 1 september a.s. af te 
melden bij het afdelingssekretariaat. Doet u dit niet, dan wordt minimaal de basis
kontributie voor het volgend seizoen ad f. 4,-- in rekening gebracht. 
Wanneer u nieuwe leden wilt aanmelden, moet u dit doen door middel van het kleine 
witte formuliertje waarop onderaan gedruk~ staat "ZENDEN AAN UW AFDELING". 

INDIENEN VERZOEKEN KOMPETITIE SENIOREN ENr JEUGD VOOR SEIZOEN 1973/1974. 

Dispensatieverzoeken voor jeugdspelers om' in de seniorenkompetitie te mogen uitko
men dienen uiterlijk 15 augustus a.s. ingèdiend te worden op bij het Bondsbureau 
te verkrijgen speciale formulieren. Deze verzoeken moet u richten aan het afdelings
sekretariaat. Ook andere verzoeken die betrekking hebben op bijv. afwijkende speel
tijden etc., dienen uiterlijk 15 augustus a.s. in het bezit te zijn van het afde
lingssekretariaat. 
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MEDEDEL INGEN : 

1) Nagekomen boetes: 

Vice Versa'64 
PAC 

8-5 f . 0 , 40 
f . 2 , 50 

niet gefrankeerd 
12-5 besliss . 2C te laat verschijnen 

Teruggenomen boete: 

OTTC 31-3 596 4G f • 2 I 50 pers . prest . foutief 

2) GEVRAAGD : 
Trainer tafeltennis 
T . T.V . Stiphout, Keizerlaan 8, Helmond , inlichtingen tel . 22432 . 

3) . St. Cathrien: 
G. Beurskens 
A. Winters 

nieuw adres: Stratumseind 21 
nieuw adres: Kleine Bleekstraat 4 

Eindhoven 
Eindhoven 

4) Jan Suiskens is op de bondszeskampen te Gouda helaas op de laatste plaats ge
eindigd . Met René Hijne degradeert hij uit de top-12 van Nederland. 
Toch heeft Jan goed gespeeld . Zowel tegen Gerard Bakker, Bert Onnes en Herman 
Hopman verloor Jan in 3 games op ' t nippertje . 
De eindstand was: 
1 . B. v . d . Helm 
2 . B. Schoofs 
3 . F . Kraaijenga 
4 . K. Deken 
5 . N. v . Slobbe 
6 . H. Hopman 

Tempo Team 
Delta Lloyd 
Tempo Team 
Delta Lloyd 
Tempo Team 
Tempo Team 

7 . B. Onnes 
8 . H. v . d . Broek 
9 . H. Lingen 

10 . G. Bakker 
11. R. Hijne 
12 . J . Suiskens 

Sanocel Scylla 
Bruynzeel KE 
Bruynzeel KE 
Sanocel Scylla 
Iduna 
PSV 

Bert v.d . Ham, Iduna en E.v.d.Berg Valk . /AMVJ zullen de gedegradeerde spelers 
bij de volgende zeskampen vervangen . J 

5) Het belangrijkste besluit van de bondsraadvergadering van 2 juni betreft de 
bondskontributie. i 

Ieder bij een NTTB-vereniging aangesloten lid moet f. 4 , - - als basisbondskon
tributie betalen. Hiervoor kan men aan alle toernooien deelnemen . 
Kompetitiespelers betalen een extra bondskontributie van 
f . 15 , -- voor senioren 
f , 11 , -- voor jeugdleden 
Rekreatieleden betalen f. 3,50 . 

6) -Henk v . d . Zee (JCV) zal gedurende de twee eer ste weken van juli de t r ainings
school te Kolboda (Zweden) bezoeken . Hij zal met de door het Leo v . d . Karfonds 
afgevaardigde jeugdspelers René Hijne ( Iduna) en Wim IJssenstein (Ilac) meerei
zen . t 

Verder gaan mee: Bert v.d.Ham (Iduna); · Wilfried 
dijk (Iduna) . 3 

Als begele i der gaat ondergetekende mee t 

Dumez (St .Aloy sius) en Leo Blok-

7) Het traditionele Luto-invitatietoernooi is b i j de jongens gewonnen door De Laat 
(Dennenberg) en hij de meisjes door W. Nies (Megacles) . 
Bij de teamwedstrijden waren respektiey elijk Dennenberg en Megacles de gelukkig.
sten. 
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8) Enkele nieuwtjes 
F . Joossen 
A.Timmerman 
G.Klaassen 
J.Suiskens 
H. Vaessen 
M.Wagemakers 

van de "transfermarkt": 
gaat van Belcrum 

" " Jeep 
" " J.C.V. 
11 

Il 

11 

Il 

Il 

Il 

Maasbree 
Maasbree 
Luto 

naar Deso 
Il J.C.V. 
11 Luto 
Il P.S.V. 
Il P.s . v . 
Il Tanaka. 

René van Dijk. 

DEELNAME LANDELI JKE JEUGDKOMPETITIE SEIZOEN 1973/1974 

Verenigingen, welke het komende seizoen wensen deel te nemen aan de landelijke 
jeugdkompetitie, dienen zich via ondergetekende aan te melden. De kommissie jeugd
zaken beslist of een team aan de HJKL wordt doorgegeven. 
Vereist is: 
a. Spelers of speelsters moeten geboren zijn nà 30 juni 1956 . 
b. Men moet' reeds eerder in de landelijke jeugdkompetitie of in de hoogste klasse 

van de afdelingskompetitie hebben gespeeld en met goed resultaat. 
c. Begeleiding van de teams is verplicht. 
d. Opgave dient te qeschieden vóór 1 augustus. 

Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de Jeugdkommissie, Juliana:--straat 40 
te Steenbergen. 

EINDSTANDEN RANGLIJSTEN JEUGD 

Meisjes junioren: Jongens junioren : 

1. R.Fierlier Phoenix 199 1. R.Hijne Iduna 202 
2. M.v.d.Vlièt Tempo Team 189 ) 2. B. v.d.Ham Iduna 170 
3 . M. Wagemakers Luto 174 3. W. Dumez St . Aloysius 163 
4. M. Vogels NMB/VDO 163 4 . A. Vlieg Midstars 121 
5. W.Nies Megacles 150 0 5. B.v.Schie Sanocel Scylla 120 
6 . E.Vreeburg Avanti 143 6. L.v.Zuylen Phoenix 118 
7 . V.v . Drielen Be Quick 118 7. W.de Jonker NMB/VDO 110 
8. S . Verboort Wibats · 113 8. R. Jens De Veluwe 103 
9. M.v.Wanrooy Flits 96 9. Th.Louwers Avanti 102 

10. L . Smits Avanti 92 10. D.de Vaal NOAD 89 

Meisjes as12iranten: Jongens as12iranten: 

1. A. de Jong VVV 227 1. W.IJsselstein Ilac 246 
2 . D<.de Vries Flits . 143 2 . J.Mulder DHC 169 
3. J . v.Maarseveen CJC 137 3 . H.Oppenheim Bruynzeel KE 126 
4 . I.Herberigs De Gringel 134 4. R.Quadt Bruynzeel KE 112 
5. E.v . d.Burg TOGB 121 5. J.Bonants Red Stars. 108 
6. H.Faber TTC 117 6. P.Nientker NMB/VDO 102 
7. C. Slinger Middelb.Z. 114 7. A.Ruitenbeek De Veluwe 99 
8. C. v . Casteren Seta 98 8 . L.v . d.Werff Avanti 89 
9 . . L . v.Winsen St. Vooruit 95 9. J .v. Putten Oldra 82 

10. G. Spauwen Falco 89 10. H.Gootzen Swift 81 
20. J.Noordam Tanaka 54 14. G.Hage TCS 59 

16. W.v.d.Sande JCV 53 
18. R.v.Dijk PSV 50 
20. P.Kil TCS 41 
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Meisjes pupillen: 

1. I . Willems Megacles 215 
208 
157 
110 
106 
103 
. 79 

Jongens pupillen : 

1 . R. Jongmans Shot 145 
2 . I . Nijhuis Shot 2. J.Kuiper ZTTC 140 
3 . V.Disselhorst Hoonhorst 3 . A.Louwen St. Aloysius 140 
4. J.de Waal St.Aloysius 4. C.Dert Wilno 133 
5 . W.v . Rijswijck Koningslust 5. J.Adriaansen TCS 83 
6. E.Markus Buna 6 . F.Luyckx MVO 82 
7 . I .Frederiks Armada 7 . P.de Groot Avanti 80 
8 . A. Scheepers 
9 . D. Potharst 

10. Y.Tsjahjono 

Meisjes welpen: 

De Meppers 
Rea 
NMB/VDO 

75 
74 
70 

8. F.de Zeeuw 
9. A.Kopmels 

10. B.Zunnebeld 
18 . R.Olthof 

Jongens welpen: 

Sanocel Scylla 78 
Middelb.Zuid 75 
The Victory 72 
Vice Versa'64 37 

1. A. Snijders Tanaka 137 1. Th.v . Gasteren Seta 
Oldra 
Bruijnz. 
Maasbree 
Meyel 
TCS 

119 
96 
78 
69 
55 
52 

2 . R.v.Rijswijck Koningslust 
3 . H.Poels Meyel 
4 . F . Vrisekoop 
5 . H.Zwagerman 
6. A.Streng 
7. J . Timmerman 
8 . K. Holster 
9. M.Klink 

10. c .v. d . Akker 
13. K.Chambon 

Avanti 
St.Hoger/TSB 
Avanti 
Accent Swift 
Delta Lloyd 
Hoonhorst 
Play Fair 
St.Cathrien 

98 
78 
49 
47 
38 
34 
29 
28 
26 
17 

NIEUWE INDELING JEUGD SEIZOEN 1973/1974 

2 . W.de Bruijn 
3. R.v.Wijk 
4. J.Veldmans 
5. T.Vervoort 
6 . P.v . Loon 
7. E.Kindt 
8 . H. Steunenberg 
9. E . Vastenburg 

10 . F . Rademaker 
12. K.Verhallen 

St . Aloysius 
Be Quick 
St.Hoger/TSB 
The Victory 
St.Cathrien 

47 
38 
35 
32 
23 

Op grond v an de resultaten van het afgelopen seizoen is de nieuwe indeling in leef
tijdscategorieën samengesteld als hierna staat aangegeven. 
In plaats van letters is men overgegaan op cijfers . Voorbeeld: een junior A heet 
voortaan een junior 1. Dit om verwarring met de seniorenklassen te voorkomen. 

Jongensjunior-1 

Jongensjunior-2 

W.Balvers (V. Versa '64), P.Daas (TTCV) , P. v. d.Horst e~ 
G.Hage (beiden TCS). 
R.v.Dijk en F.Homveld (beiden PSV), G. Buermans (Roosendaal) 
L.Pennings (V.Versa '64), D. Breure en H. Verhagen (beiden TCS), 
M. v. Son (Dennehberg), M.Smeulders (Irene) 

Jongensaspiranten-1 

Jongensaspiranten-2 

w.v.d.Sande (JCV), P.Kil en J . Adriaansen (beiden TCS) 

R.Olthof (V.Versa '64), W.v.Kuyk (Meppers), E . Heijdenrijk en 
v.v.Katwijk (beiden PSV), J.v.Loon (TCS) , A.Winter (Budilia), 
A.Meesters (Tanaka) 

Jongenspupillen-1 

Jongenspupillen-2 

Meisjesjunioren-1 

Meisjesjunioren-2 

Meisjesaspiranten-1 

P.v.Loon (TCS) 

E.Peters (JCV), K.Verhallen (St.Cathrien) 

M.Wagemakers (Tanaka), E . Schults (Luto) 

I.Bosch (Meppers), A.v. Beugen (V.Versa'64), G.Schipper en 
I.Snijders (beiden Tanaka), E . Verbart en R.Mahieu (beiden 
Markiezaat), I.Jongmans (Smash '70) 

D. Scheepers en A.Scheepers (beiden De Meppers), J.Noordam 
(Tanaka). 
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Meisjesaspiranten-2 

Meisjespupillen-1 

Meisjespupillen-2 

D.Vereyken (De Meppers), G.v.Gestel (Red Star) 

A~ Snijders (Tanaka) 

K.Chambon (St . Cathrien), M. Burgers (Belcrum) 
A.v.Ostaden (Red Star) 

In het begin of in de loop van het komende seizoen kunnen deze lijsten nog worden 
aangevuld of eventueel gewijzigd . 

DISPENSATIE AANVRAGEN. 

Alle verzoeken voor dispensatie van jeugdspelers om uit te m?gen komen in de senio
renklassen van afd. Brabant dienen uiterlijk 10 augustus in het bezit te zijn van 
de kommissaris jeugdzaken, Julianastraat 40, Steenbergen . 
Alle verzoeken welke ons na deze datum bereiken worden zonder meer terzijde gelegd. 

P. Kil. 

J,c.v. RANGLIJSTTOERNOOI 

Reneé Fierlier en René Hijne de sterke winnaars . 

J.C. V. organiseerde op 20 mei het laatste grote jeugdevenement van dit afg'elopen 
seizoen . Het was. het laatstè toernooi waarop de topjeugd punten voor de landelijke 
ranglijsten kon verzamelen. 
Jammer voor J . C.V. werd dit · toernooi doorkruist door 2 andere internationale evene
menten, die verscheidene topjeugdspelers weglokten. 
Op de eerste plaats namen enkele jongens en meisjes deel aan een toernooi in Enge
land . Op de tweede plaats ging een NKS-delegatie naar België , waardoor vooral Lim
burgse topspelers- en speelsters niet in · staat waren in Vught aanwezig te zijn. 
Hierdoor boette dit toernooi aan waarde in. Ook de waarde als · ranglijsttoernooi 
was veel minder, omdat vele topjeugdleden nu. niet in staat waren punten voor de 
ranglijst te verdienen. 
Een gebrek aan. goede _ samenwerking tussen verscheidene bondsfunktionarissen ligt 
aan de grondslag van deze verkeerde gang van zaken . Als de toernooikommissaris en 
de landelijke sport- en jeugdkommissie geruime tijd voor het verspelen van een 
ranglijsttoernooi een datum vastleggen, mogen ze geen ander toernooi c.q. inter
land op deze datum plannen. Op deze manier wordt het voor een vereniging bijzonder 
onaantrekkelijk nog een ranglijsttoernooi te organiseren . Het is ook de vraag of 
het vastleggen van een toernooiagenda nog wel enige zin heeft . 
Een dergelijk gebrek aan kornrnunikati.e mag m. i. in de toekomst niet meer voorkomen. 
Als men een ranglijsttoernooi niet werkelijk beschermt, hebben ze hun zin verloren 
en kan men ze beter niet meer als zodanig organiseren . 

Gelukkig kreeg JCV toch nog 2 sterke winnaars . Renée Fierlier had wel weinig kon
kurrentie, omdat zowel Marian vd . Vliet als Marian Wagemakers naar Engeland waren. 
Voor René Hijne gold min of meer hetzelde, omdat . Bert v . d.Ham, in feite zijn enige 
echte konkurrent, geblesseerd was. Van de rest van de top was alleen W.Dumez aan
wezig, die hij in de finale ruim op afstand hie.ld .. 
Bij de jongens adpiranten was Wim IJsselstein opnieuw ver.uit de sterkste . Wim v . d . 
Sande (JCV) verraste in de poule de sterke P.Nientker (NMB/VDO) maar werd daarna 
zelf door de sterk naar voren gekomen J .v: d . Putten (Oldra) "gepakt". 
Door het wegblijven van Kuiper, de Nederlandse pupillenkampioen, kon Olthof (V.V. 
'64) tot de halve finale doordringen. Hierin slaagde ook J . Adriaansen, die natio
nale finalist A.Louwen (St.Aloysius verrassend uitschakelde . In de halve finales 
werden de beide Brabanders uitgeschakeld . 
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F.v . d . Zeeuw (San . Scylla) won hierin van Jongmans (Shot) 
P.v.Loon (TCS) was de l aatste welp die zich staande hield. In Vervoort (Meyel) 
moest hij echter zijn meerdere erkennen. De Bruin (Oldra) won door het ontbreken 
(NKS) van Th. v . Gasteren. 
Bij de meisjes junioren won Schults (Luto) van I.Langeslag (Play Fair). Ook .tegen 
Poels (De Gringel) had ze nog kans, maar verloor jammer genoeg toch. 
Bij de meisjes aspiranten een groot Vughts sukses . C.Diepstraten (PJS) versloeg 
een der sterkste aspiranten nl. I.Herberigs (De Gringel) in de poule. In de halve 
finale moest ze buigen voor v.Maarseveen (CJC). De Jong (VVV) was ditmaal de 
sterkste . 
Bij de meisjes pupillen overleefden geen Brabanders de poule en Addie Snijders was 
weer de beste welp, zoals alle andere keren dit seizoen. 

De organisatie was uitstekend. Om half 6 waren de wedstrijden beëindigd. Opnieuw 
was JCV er in geslaagd voor uitstekende prijzen te zorgen. Jammer is alleen dat de 
akkomodatie aan de te kleine kant is voor topjeugd. 
Het volgend seizoen zal het toernooi waarschijnlijk in een grotere hal gehouden 
worden . Ook het tijdstip is niet zo gunstig. Eind mei loopt men het risico dat de 
weersomsrandigheden al zo goed zijn dat men aan andere dingen denkt dan aan tafel
tennissen . Ook het spelen na de Ned . jeugdkampioenschappen is niet ideaal, omdat 
dit door vele spelers en speelsters als het slotfestijn van het seizoen beschouwd 
wordt . J . C. V. wil dit oplossen door het toernooi voortaan in dec-jan te organise-
ren . 

De uitslagen 

Enkelspel: 
jongens jun 

Il asp .: 
Il pup : 
Il welp: 

meisjes jun : 
Il asp.: 
Il pup : 
Il welp: 

Dubbelspel: 
jongens jun 

Il asp 

Il pup 

Il welp: 

meisjes jun 

Il asp 

Il pup 

Il welp: 

waren: 

1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 

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

R.Hijne Iduna 
W. IJsselstein Ilac 
F.v . d.Zeeuw San.Scylla 
W.de Bruin Oldra 
R. Fier lier Phoenix 
A.de Jong VVV 
I.Nijhuis Shot 
A.Snijders Tanaka 

Th.Louwers - B.v.Schie 
D.de Vaal - R.Hijne 
W.IJsselstein - R. Quadt 
W. vd . Sande - H.Oppenheim 
A.Louwen - J.Adriaansen 1 

B.Zunnebeld - R.Engelbertink 
W.de Bruin - R.v . Wijck 
E.Kindt - J.Veldmans 
R.Fierlier - V.Hoogendoorn 
S.Verboort - A. de Jong ~ 

C. Slinger - I.Herberigs : 
W.Kooter - A.Smits 
I . Frederiks - W.v . Rijswijck 
J.de Waal - Kuipers 
R.v.Rijswijck - M. Poels 
C.v.d . Akker - B. Vrisekogp 
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2. W. Dumez St.Aloysius 
2 . J.Bonants Red Stars 
2 . R.Jongmans Shot 
2. R.v.Wijck Bruyn zeel 
2. S.Verboort Wibats 
2. J.Maarseveen CJC 
2 . J . de Waal MZ 
2. M.Poels Meyel 

(Avanti - Sanocel Scylla) 
(NOAD - Iduna) 
(Ilac - Bruynzeel KE) 
(JCV - Bruynzeel KE) 
(St.Aloysius - TCS) 
(The Victory) 
Oldra - Bruynzeel KE) 
(St.Aloysius - Maasbree) 
(Phoenix - CJC) 
(Wibats - VW) 
(MZ - De Gringel) 
(Avanti) 
(Armada - Koningslust) 
(MZ - DHC) 
(Koningslust - Meyel) 
(Play Fair - Avanti) 

KE 

René van Dijk. 



LICHTSTADTOERNOOI 1973 
Het Eindhovense St . Cathrien heeft na 3 jaar opnieuw aangedurfd om een landelijk 
B-toernooi te organiseren . Op zich al een kompliment omdat na het wegvallen van de 
Zuid-Nederlandse van Belcrum alleen nog maar het Bossche Vice Versa'64 zo'n toer
nooi organiseert . 

De wedstrijdleiding heeft dan ook slechts gedeeltelijk geweten waar ze aan begon
nen toen ze maar liefst 481 deelnemers aan dit toernooi mee lieten doen waardoor 
ze op 29 tafels een 1100 inschrijvingen te verwerken kreeg . De laatste wedstrijd 
was volgens het tijdschema gepland om 20.00 uur, doch de l aatste wedstrijd was in 
werkelijkheid pas om 22 . 20 uitgespeeld , pas toen kon de laatste prijswinnaar zijn 
beker in ontvangst nemen. 
Natuurlijk zijn voor dit 'falen ' wel enkele oorzaken aan te wijzen . Op de eerste 
plaats was het de mildheid van de wedstrijdleiding die een vereniging die een half 
uur te laat arriveerde toch nog alle wedstrijden liet spelen, zodoende verloor men 
's morgens al een half uurtje. Als twee andere grote oorzaken zijn wel te noemen 
het te kort plannen van de wedstrijden op 15 minuten, zowel in de poule als in de 
volgende ronden en het verdraaid warme weer wat er voor zorgde dat sommige deelne
mers buiten de sporthal op het grasveld verbleven terwijl ze al lang moesten spe
len. Veel onnodige diskwalifikaties waren hier het gevolg van . Ook de niet optima
le bezetting van de baankommissariaten leidde tot onnodige vertraging . 

Als wedstrijdleiding hoor je vaak alleen maar negatieve opmerkingen op je af komen, 
maar toch dacht ik dat er ook we l positieve punten te noemen waren nl . de speel
ruimte per tafel bleek zonder meer goed te noemen , de afscheiding tussen de tafels 
per rij zorgde ervoor dat toeschouwers niet in de spelersrui mte kwamen en de be
schikbaar gestelde prijzen, vooral in deherenklassen , vielen zonder meer ruim uit. 

Grote verrassingen vielen er ook te noter en en nog wel in de hoogste klasse: Jan 
Suiskens, favoriet nummer 1 voor de titel in de hoogste klasse verloor in de tus
senronde voor de halve finale verrassend van de naar St . Aloysius "verbannen" René 
van Dijk met 21-13, 21-19 . De andere halv e finalist aan deze zi j de van het schema 
was F . Wouda (Entac) die met 24-26 in de derde game J . Buijk (NOAD) wist te winnen . 
Voor de tweede grote verrassing zorgde L . de Krijger (Red Star) door de 0ngeconcen
treerde Henk van der Zee (JCV) te verslaan. Deze de Krijger vond een ronde later 
zijn Waterloo toen hij zijn principe trouw bleef en weigerde op verzoek van de 
bondsgedelegeerde een wedstrijd te tellen . Wilfried Dumez had zo in de halve fina
le een walk-over . Van Dijk moest nog drie games spelen tegen Wouda alvorens ook 
hij in de finale uit kon komen . 
In een fina l e tussen de clubgenoten Dumez en Van Dijk wist Van Dijk met duidelijke 
cijfers zijn tegenstrever de baas te blijven. 

In de met 29 deelnemers goed bezette hoofdklasse wist de naar alle waarschijnlijk
heid naar De Veluwe vertrekkende Tempo-teamspeler T . Crouse via N. v.d.Zee (NMB/VDO) 
de finale te bereiken . Hierin was Willy Balvers (Vice Versa'64) verrassend doorge
drongen via Rus (AMVJ) en Buijk (NOAD) . In de finale echter moest de Bossche spe·
ler zijn meerdere erkennen. 

In de overgangsklasse wist van der Zee, door zi]n bepaald niet mooie maar wel ef
ficiënte spel eerst M.Prick (SV Heerlen) .met 20-22 in de 3e . game te verslaan en in 
de finale, die er niet bepaald v r iendelijk aan toe ging, de Av ant:i .-speler Lauwers. 
Lauwers had in de halve finale 'n andere Heerlenspeler v . d . Laar met miniem verschil 
weten te kloppen . 
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In de le t/m de 4e klasse zagen we veelal spelers van buiten ~rabant in halve fina
les verschijnen, een uitzondering hierop waren Van Lieshout (Kadans) die de finale 
2e klasse wist te winnen en Peter Moll (Bergeijk die in de 4e klasse genoegen moest 
nemen met de 2e plaats. 

In het herendubbelspel in de Ere/Hoofdklasse wisten Suiskens/Van der Zee (Maasbree/ 
JCV) de finale te winnen van het sterk voor de dag gekomen Red Star-duo Van Oir
schot/De Krijger. 
Het enigste Brabantse dubbelsukses was voor R.v.d.Berghe/W.Smeekens (Irene) die dit 
jaar al de derde prijs binnensleepten met het dubbelspel. 

In het damesenkelspel ging de finale tussen Elly de Krijger en Cor Kuijs. De pas 
tot Irenespeelstergepromoveerde De Krijger wist met duidelijke cijfers, tweemaal 
15, Kuijs (Jeep) de baas te blijven. 
Ook in de overgangs/le klasse was de titel voor de Krijger, nu na een overwinning 
op de verrassend sterk spelende Marleen van den Hurk (Meppers) • Deze had alvorens 
de finale te bereiken sterke speelsters als Van de Berghe (Irene) en Wolswijk 
(Megacles) bedwongen. 

In het dubbelspel bleven De Krijger/Van de Berghe, Blom/Kuijs (Belcrum/Jeep) in 
twee games de baas. 

Nog een grote verrassing viel te noteren in de mixed-finale waarin De Krijger/ 
Suiskens verrassend verloren van Clarijn/v.Zetten (NOAD), waar vooral bij opge
merkt moet worden dat de derde game met 21-9 verloren ging. 
In het mixed-dubbelspel 2e/ 3e/4e klasse wisten J.Bink/~ . Baas (Renata de finale te 
winnen v an het Valkenswaardse dubbel Th.Kole/ A.v.Gerwen, zodat we hier eerst kon
den spreken van een plaatselijk sukses. 

Bij de jeugdwedstrijden zagen we pas hoe ver Brabant op jeugdgebied achterstaat 
op andere provincies, slechts 2 keer was het een 2e prijs en wel voor J.de Visser 
(TTCV) in de junioren .A/B klasse en voor de dit jaar sterk naar voren gekomen H. 
Smolders (De Dennenberg) in de Jeugd B klasse. 
Ook bij de meisjes zagen we dezelfde tendens, hier wist slechts A.Scheepens (De 
Meppers) de 2e prijs in de Pupillen klasse te bemachtigen . Alle eerste p~ijzen gin
gen hier naar Limburg, dat in Megacles en De Gringel wel twee erg ste~ke meisjes
verenigingen heeft. 
In het dubbelspel waren er toch nog enkele suksessen weggelegd. Van Dijk (PSV) wist 
samen met Fuchs (Intiem) de eerste prijs in het Aspiranten A/B dubbel te behalen, 
terwijl V~n Kuijk/De Laat i~ de Jun.A/ B en Winter/Verhallen in de Pup.A/B de 2e p 
prijs behaalden. -
Bij de meisjes een volledig Brabants sukses doordat de organiserende vereniging 
St.Cathrien en de Pupillenklasse zowel .de eerste als de tweede prijs . behaalde 
door M.Cleven/ A.ten Hove die de gezusjes Chambon versloegen. 

De verenigingsprijs was voor het Weertse M~gacles met op de tweede plaats Succes. 

Uitslagen Lichtstadtoernooi St.Cathrien 1973. 

Heren 
Ereklasse 
Hoofdkl . 
Overg .kl. 
1e klasse 
2e klasse 
3e klasse 
4e klasse 

R.v.Dijk (St.Aloysius) - W.Dumez (St.Aloysius) 
T.Crouse (Tempo:--Team) - W.Balvers (V.Versa'64) 
N.v.d.Zee (NMB / VDO) - Th.Louwers (Avanti) 
W.Smeets (Succes) - A.Bruin (Jaski) 
L.v.Lieshout (Kadans) - H. v.Leeuwen (San.Scylla) 
T.v.d.Sleen (Kerkrade) - P.v . Haaren (Zwaantjes) 
H.Olbertijn (Treffer) - P.Moll (Bergeijk) 
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21/14 
21/11 

9/21 
22/20 
22120 · 
21/18 
18/21 

21/19 
21 / 19 
21/18 21/16 
15/21 21/18 
2'1;12 
21/17 
21/ 8 22 / 20 



Dames:
Ere/Ho'.ofd 
Overg/le 
2e klasse 
3e/4e kl. 

Heren dubbel: 
Ere/Hoofd 

Overg.kl. 

le klasse 

2e klasse 

E.de Krijger (Irene) - C.Kuijs (Jeep) 
E~de Xrijger (Irene)- - M. v.d.Hurk (Meppers) 
M.Tjoonk (Keyles) - E.Timmermans (Heerlen) 
M.Tjoonk (Keyles) - G.v.Ham (Oriënt) 

J.Suiskens/H.v.d.Zee (PSV/JCV) -
L.de Krijger/A.v;oirschot (Red Star) 
Th.Louwers/L.Straathof (Avanti) - M.Prick/ 
W.Smeets (Heerlen/Succes) 
P~v.d.Laar/B.Orbons (Heerlen) -
M.Neynens/F.Stienen (Megacles) 
L.ten Haaf/M.v.Lieshout (DES/Relax) - P. 

21/15 
21/ 8 
19/21 
21/ 8 

21/15 
21/16 
16/21 
21/13 

21/14 21/16 

23/21 21/15 

21/15 21/18 

Kremers/J.Scholtes (Kerkrade) 
M.Smeets/A.Handels (Succes) .-

15/21 21/15 21/10 
3e klasse 

J .Ebus/M.Lemmens (Megacles) , 
R.v.d.Berghe/W.Smeekens (Irene) -
H.Olbertijn/G.v.Zundert (Treffer/Brunssum) 

21/19 17/21 21/16 
4e klasse 

14/21 21/15 21/18 

Dames dubbel 
Ere/Hoofd 
Overg./le 

2e/3e/4e 

R.v.d;Berghe/E.de Krijger (Irene) -
R.Blom/C.Kuijs (Belcrum/Jeep) 
B.Bastiaans/H.Smeele (Steeds Hoger/TSB 
M.op 't Rood/M.Wolswijk (Megacles) 

Gemengd dubbel: 

21/16 
/ MVO' 5{)) -

18/21 

27/25 

21/17 21/12 

Ere/Hoofd F.Clarijn/E.v.Zetten (NOAD) , 
J.Suiskens/E.de Krijger (PSV/Irene) 21/19 19/21 21/ 9 

Overg./le Th.Louwers/J.de Rui:ter Avanti) -
W.Smeets/R.Douven (Heerlen/Succes) 21/10 21/10 

2e/3e/4e L.Baas/J.Bink (Renata) -
Th.Kole/A.v.Gerven (De Denn~nberg) 15/21 21/14 21/13 

Jongens: 
Jun. A/B 
Jun. C 
Asp. A/B 
Asp. C 
Pup. A/B 
Pup. C 
Jeugd A 
Jeugd B 

Meisjes: 
Jun. ABC 
Asp. ABC 
Pup . ABC 
Jeugd A 
Jeugd B 

J.v.Spanje (SKE) - J.de Visser (TTCV) 
M.Quadvlieg (Succes) - H.Erkens (Succes) 
M.Donjacour (Blue Star) - R.Fuchs (Intiem) 
P.v.Opbergen (De Gringel) - J.Leenders (Succes) 
Th.v.Gasteren (Seta) - C.Dert (Wilno) 
R.Hoefsloot (TOG) - P.Franc~e (St.Laurens) 

21/18 
21/16 
10/21 
13/21 
23/21 
10/21 
21/16 P.v.Laere (St.Aloysius) - E.Leppers (Jaski) 

P.v.Opbergen (De Gringel) - H.Smolders (De Dennenberg 
21/18 

W.Nies (Megacles) - J.v.d.Bas (ATTC/ Boot) 21/ 7 
I.Herberigs (De Gringel) - ~.v.d.Brandt (Megacles)21/16 
I.Willems (Megacles) - A.Scneepens (Meppers) 21/11 
W.Nies (Megacles) - C.v.Gasteren (Seta) 17/21 
I.Willems (Megacles) - A.Lal:'>idaire (ATTC/BOOT) 21/13 

Dubbels jongens: 

21/16 
21/18 
14/21 
21/ 9 
11/21 
21/17 
21/11 

21/11 

21/14 
21/19 
21/ 7 
21/17 
21/ 7 

Jun. A/B E.Leppers/M.v.d.Zeijst (Jaski -
H.v.Kuijk/A.de Laat (Meppers/Dennenberg) 21/18 21/15 
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16/21 
21/17 
22/20 

21/15 



Jun. c J.Adriaens/F.Weerts (De Gringel) -
E.Tooner/H.v.Zuuk (Jaski) 

Asp. A/B : R.Fuchs/R.v.Dijk (Intiem/PSV) -
M.Schatorjé/J.Hendriks (Armada 

Asp. c L.Boumans/P.v.Opbergen (SVS/De Gringel) -
J.Leenders/J.Smeets (Succes) 

Pup. A/B Th.v.Gasteren/C.Dert (Seta/Wilno) · -
A.Winter/K.Verhallen (Budilia/St.Cathrien) 

Pup. c P.de Jong/A.v.Opstal (Intiem) -
R.Ploeg/R.Hoefsloot (Intiem/TOG) 

Dubbels meisjes: 
Jun. ABC W.Nies/I.Willems (Megacles) -

J.Poels/B.Knoben (De Gringel) 
Asp. ABC C.v.Gasteren/I.Herberigs (De Gringel/Seta) -

C.Diepstraten/K.v.Noorden (PJS) 
Pup. ABC A.ten Hove/M .Cleven (St.Cathrien) -

K.Chambon/A.Chambon (St.Cathrien) 

UIT DE KLUBBLADEN 

22/20 21/11 

21/17 24/22 

21/ 8 21/15 

21/19 21/ 5 

21/11 21/12 

21/16 21/ 8 

21/18 21/13 

21/19 21/ 7 

.G.Beurskens. 

In dit laatste nummer van "Mixed" wil ik · nog graag de klubbladen, die de laatste 
tijd gestuurd zijn, nog even doornemen. 

Twee nieuwe ·organen gleden voor het eerst door mijn brievenbus. Het kluborgaan 
"Shot" van de vereniging Vice Versa'64 te Oudenbosch bestaat uit een wekelijks 
terugkerend gevouwen foliopapier, waarop aan de buitenkant de verenigingsgegevens 
en de_ titel pagina staan. Op de binnenkant staan de kompeti tieresultaten en ander 
belangrijk nieuws vermeld. Deze wijze van verschijnen waarborgt een groot rende
ment, omdat de berichten zeer snel bij de leden zijn. Of de bladen aan de leden 
toegestuurd worden of alleen op klubavonden uitgedeeld is mij niet bekend. 

Een tweede "nieuweling" is het klubblad van de vereniging "Barna" te Tilburg. 
Het blad heeft een uitstekende vormgeving. De inhoud bestaat uit tafeltennis
nieuws, ingezonden stukken, humor enz. 

De meeste andere organen vielen weer met veel of weinig regelmaat in miJn brieven
bus. Bijzondere waardering krijg ik steeds meer voor de redaktie van het Tanaka
blad, die konstant · iedere twee weken een nummer uitbrengen. Zonder meer een knappe 
prestatie. 
In dit blad trekt het instellen van eigen tafeltennisdiploma's speciale aandacht. 
Er bestaat een diploma A en B. 
Voor het diploma A wordt geëist: 
1. Je moet . vol~oende kennis hebben over dè spelregels betreffende het serveren. 

Dat wil zegge·n wat wel en niet mag. Netservice en foutservice. 
2. Je moet een service goed kunnen uitvoeren en dit ook goed kennen. 
3. De bal een redelijk aantal keren op tafel kunnen houden met backhand schuiven 

en forehand schuiven. 
4. Kennis hebben van verschillende tafeltennistermen, zoals forehand, backhand, 

smash, kontra, spin etc. 
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5. Met forehand wat aan kunnen vallen, topspinbeweging. 
6. Je sportief gedragen, voor, tijdens en na de wedstrijd. 
Een bijzonder aardig idee, waardoor beginnende leden een motivatie hebben om ele
mentaire begrippen en vaardigheden te willen leren. 

In een ander nummer vinden we een uitgebreide enquete. Dit slaat bij de Tanakale
den niet zo erg aan, blijkens het bericht in het volgende nummer, waarin de leden 
netjes maar duidelijk wordt verweten dat het een slappe boel is. Slechts 4 formu
lieren waren toen opgestuurd. 

Gezien het feit dat de meeste hoofden niet meer naar tafeltennis staan heb ik uit 
de overige bladen vooral de humoristische kant belicht. 

In "Contra" (PSV) lezen we: 

Cirkus: Bram, die in een cirkus werkt, zit te huilen nadat een olifant was gestor
ven. Was je z'n oppasser?, vraagt een bezoeker. Nee, zegt Bram, maar ik 
moet de grafkuil graven. 

Turks fruit: Vermanend steekt moeder haar vinger op en zegt tot haar zoontje van 
10 jaar dat hij geen vieze, woorden mag gebruiken. Maar Jan Wolkers 
doet niet anders, zegt de kleine. Waarop de moeder hem de raad geeft; 
dan zoek je maar een ander vriendje uit om mee te spelen. 

In een ander nummer van "Contra" lazen we: 

WAT IS EEN •••••• 

woestijnreiziger 
plaats onder bed 
een non die achter een pater aanzit 
dikke dame in een lift 
koningin onder een tram 
overreden paling 
vader van een worm 
achterwerk van een kip 
achtereind van een paus 
werkloze pedicure 
pedicure met werk 
stewardes in een helikopter 
kannibaal die zijn yader en moeder opeet 
oud arm mannetje dat altijd vooraan in de kerk zit 
twee ouden van dagen 
identiteitsbewijs van een kat 
dngetrouwd meisje in positie 
moeder achter een kinderwagen 
schoonmoeder van een mus 
oud vrouwtje dat aan de jenever verslaafd is 
pas geboren baby 
nonnenklooster 
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- zandloper 
- po vlakte 
- nonactief 
- spektakel 
- plattelandsvrouwe 
- aalmoes 
- pápier 
- ij-tunnel 
- zalig uiteinde 
- voetzoeker 
- kaasjager 
- wentelteef 
- wees 
- vroom en dreesman 
- ondersteuning 
- poespas 
- drama 
- expositie 
- mustang 

jeneverbes 
- kompas 
- hunker bunker. 



Dat ze in Eindhoven van humor h oude n bli jkt uit het feit da t ook een andere vereni 
ging uit die stad zoveel gein in haar orgaan doe t . "Toppers" v an St.Cath rien bevat 
o.a. h e t volgende stukje: 

~~~~- ~~~-~~9~~-e~~~---~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 
Waarom geen eigen bar in uw woning begonnen? 
Geef uw vrouw 120 gulden voor 12 flessen drank (360 b orrels). Maak deze drankvoor
raad in 12 dagen soldaat en betaal uw vrouw 1 g u lden per glas. Uw wederhelft ont
vangt dan in totaa l 360 gulden, waarvoor ze dezel f de hoeveelheid koopt (120 gulden ) 
e n de rest op de bank zet (2 40 g u lden ). 
Wees v a s t beraden en houdt dit 10 jaar vol, voordat u door o vermatig drankgebruik 
ove r l i j d t . Uw weduwe h eeft dan 75. 000 gulden gespaard met een rente van ongeveer 
90.000 g u lden. Daar k an zij d e k indere n v a n groot brengen, gaan hertrouwen met ee n 
nette ma n en verge t e n , dat ze ooit met een ZUIPLAP getrouwd was ......... . 

Verderop le zen we: 

WAARHE I D ALS EEN KOE 

In het blad van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond stond het volgende stukje 
politiek. 
" He t ADerikaanse congreslid J ohn Hunt h eeft met TW EE KOEIE N als voorbeeld duidelijk 
gemaakt dat KAPITALISME h et enige sys t eerr. is waarmee men vooruitgang boekt. 
SOCIALISME: Je h ebt twee koeien. De regering neemt er één i n beslag en geeft haar 

aan je b·"mrman. 
COMMUNISME : Je h eb t twee koeien. De regering pakt ze allebei en geeft j ou de melk. 
FACISME J e h eb t twee koeien. De regering pakt ze allebei en verkoopt jou de 

melk. 
NAZISME Je hebt twee koeien. De regering pak t ze allebei en schiet jou dood. 
NIE UW I DEALISME: Je ~ebt twee koeien. De regering koopt ze allebei, schiet er één 

dood, melk t de a nder en gooit de melk weg. 
K;t1.PITALISME: Je h ebt twee koeien. Je ve r koopt er één en koopt een stier ......... . 

Te n s l o tte uit "Toppers" nog wat poëzie: 

Een t afe lte nni sspelende schuintamboer in Kerkrade 
Sloeg daar eens een t afeltennistoernooi gade 
Toen sprak hij weldra tot z ' n wijf 
Ik sla nu t opspin, backhand en de drive 
Maar ook zij kon nog 'n roffel 
En bewerkte h em toen met haar pantoffel. 
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René v a n Dij k . 


