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REDAKTIONEEL: 

In dit op één na laatste nummer van "Mixed" v an dit seizoen hebben we de kompetitie 
voor 'n belangrijk deel niet op kunnen nemen. Van de landelijke kompetitie zijn 'n 
aant al gegevens nog niet officieel bekend gemaakt . We hebben daarom besloten om de 
meeste kompetitieresultaten en de persoonlijke prestaties te bewaren voor 't laatste 
nummer v a n "Mixed". Wel hebben we aandacht geschonken aan 't heuglijke feit dat 
Tanaka de ereklasse dames heeft bereikt . 

Bij de officiële mededelingen hebben we de reaktie van 't afdelingsbestuur op ons 
statistisch overzicht van de nationale jeugdachtkampen herhaald, aangezien 't na~ 
schrift van de redaktie in 't vorige nummer abusievelijk door de drukkerij vergeten 
is. Voor de duidelijkheid hebben we 't volledige stuk herhaald. 

De kopy voor 't l aatste nummer van Mixed moet 20 mei bij de redaktie zijn. 

redaktie . 

TANAKA EREKLASSER ! 

Voor 't eerst sinds jaren heeft onze afdeling weer een ereklasser in haar midden. 
Het dames, of misschien beter gezegd, het meisjesteam van Tanaka, is er als debutant 
direkt in geslaagd tot de beste 6 teams van Nederland door te dringen . 
Wat deze 3 meisjes i n de afgelopen 2 jaar geprestee rd hebben grenst aan 't ongeloof~ 
lijke, zowel a ls team a ls individueel. 

Het vorig seizoen is de overwinningenreeks begonnen. Marian Wagemaker s was, na enke
le vergeefse pogingen om bij Vice Versa'51 e n Luto tot 'n sterk meisjesteam te komen, 
dat in staat was in de l andelijke jeugdkompeti t ie uit te komen,' bij Tanaka gekomen 
om te proberen dit doel wel te bereiken met de nog zeer jeugdige maar wel talent
~olle Addie Snijders en de tot dan t oe nog volkomen onbekende Jolanda Noordam. Met 
dit team probeerde trainer Peter Ruedisueli tot 'n aanvaardbaar niveau te komen. · 
Addie en Jolanda pasten zich echter zo snel aan d a t al direkt de kampioensgroep be
reik t werd . In 't tweede deel vori g seizoen werd a 1 zelfs direkt 't landskampioen
schap verovert; 'n resultaat waar bij de aanvang van 't seizoen niemand op gerekend 
had. 
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Aangezien Marian Wagemaker s senior werd, ontstond er tegelijk -•n probleem; wat te 
doen in 't nieuwe seizoen. Er werd besloten om voor Jolanda en Addie dispensatiè 
aan te vragen voor de landelijke seniorenkompetitie, zodat 't team bij elkaar kon 
blijven. Die dispensatie werd verleend en zo debuteerde Tanaka in de overgangsklas
se. Zoals verwacht werd de hoofdklasse in 't eerste deel zonder probleem bereikt . 
De hoofdklasse leek voor dit seizoen nog de grens te worden. Maar met 'n ongeloof
lij k machtsvertoon nam dit team ook deze hindernis. 

2 Seizoenen; landskampioen jeugd meisjes en ereklasser! 
Ook individueel behaalden ze geweldige suksessen. De voornaamste zijn: 

Marian Wagemakers: 1973-19 74 

1974-1975 

J olanda Noordam: 1973-1974 

1974-1975 

Addie Snijders : 1973-1974 

1974-1975 

nationaal meisjeskampioen junioren 
winnares Halexjeugdachtkampen 
2e plaats nationale seniorenkampioenschappen 
2e plaats open-Oostenrijkse jeugdkampioenschappen. 
7e plaats N.T.T.B.-cup. 

nationaal meisjeskampioen aspiranten 
le plaats ranglijsttoernooi Tanaka 
2e plaats nationale jeugdachtkampen junioren 
3x winnares ranglijsttoernooien . 

2e plaats nationale kampioenschappen pupillen 
3e plaats nationale jeugdachtkampen 
2 tweede plaatsen ranglijsttoernooi en 
le plaats ranglijsttoernooi Megacles 
2e plaats nationale jeugdachtkampen . 

Behalve genoemde suksessen hebben deze speelsters ook aan verscheidene internationale 
evenementen deelgenomen. 

De kansen voor dit jeugdige team (gem.leeftijd ongeveer 16 jaar) om zich in de ere
k l as s e te handhaven lijken zeker aanwezig als 't team bij elkaar blijft. Laten we 
hopen dat Marian Wagemakers niet ingaat op de aanbiedingen v an gesponsorde vereni
gingen . 
Dit team heeft ongetwijfeld 'n grote toekomst. Een doorbreking van de westelijke 
hegemonie zou de kompetitie v eel interessanter maken . 

We feliciteren Tanaka van harte met dit geweldige sukses en wensen ze veel sukses 
toe tegen de topteams van Nederland. 

redaktie, 
René van Dijk. 

OFFICIELE MEDEDELINGEN 

Tanaka 

Vice Versa '64 

PSV-Cathrien 

sekr . Mej. M.v.Ling, Pep pelgaarde 5, Etten Leur , 01608-15185 

sekr. H. v . d . Waarden, Maassingel 5, Den Bosch , 073-145799 

sekr . F . Sluiter, Jan v.Eijckgracht 155, Eindhoven, 040-111355 

· U.V.C . O. wedstr . sekr. H.v. Schay k, Postbus 53, Berlicum, 04103-1381 

Ali co 

Taveres 

Smash '73 

Helmond'57 

sekr. R.Kivits, Europalaan 13, Schijndel 

sekr . Mevr. E.Brentjes, Opwettenseweg 122, Nuenen 

sekr. W.Gras, Jonkerveld 311, Uden, 04132-63046 

sekr. P .Verbakel, Duyssencamp 21, Asten. 
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OFFICIELE MEDEDELING 

Het afdelingsbestuur deelt mede, dat de heer P.Kil v anaf 1 februari geen zitting 
meer heeft in het afdelingsbestuur. De heer Kil b lijft gedurende dit seizoe n wel 
nog deel uitmaken van de jeugdkommissie en zal als zodanig alle aktiviteiten blij
ven organiseren . 

Misschien is het nu ook wel duidelijk, waarom afdeling Brabant ontbroken heeft op 
de landelijke bijeenkomsten van het H.B. met betrekking de jeugd. 
De voorzitster van de landelijke jeugdkommissie was op de hoogte van onze problemen 
en heeft daar ook alle begrip voor. 
Ik meen wel te mogen s tellen, dat Brabant niet vlug verstek laat gaan op dit soort ' 
bijeenkomsten, daar wij wel inzien, dat kqntakten en informaties op de landelij.ke 
bijeenkomsten verkregen, kunnen uitgroeien t ot behoorlijke evenementen. Een voor
beeld hiervan is de ontmoeting , die tussen afvaardigingen van Rotterdam, Den Haag 
en Brabant georganiseerd gaat worde n voor de jeugd. 
Overigens zijn wi j ook doordrong en v an het f e i t , dat wi j een behoorlijke achter
stand hebben op speltechnisch gebied . Het A. B. overweegt maatregelen om het spelpeil 
te laten stijgen. Met onze training zij n we reeds op de goede weg. 

Naschrift redaktie: 

Het verheugt ons dat 't afdelingsbestuur met ons van mening is dat er op technisch 
gebied sprake is van ' n grote achterstand. We hopen dat er gehoorlijke prioriteit 
gegeven wo rdt aan dit aspekt waarbij uiteraard primair de v erenigingen gestimuleerd 
zullen moeten worden, de technis che z ak en wat serieuzer aan te pakken. 
Wat betreft de afwezigheid op de bijeenkomst van de landelijke kommissie jeugdzaken 
moet voor de duidelijkheid gesteld worden dat pas na de bijeenkomst (op vrijdag 31 
jan. te Utrecht) de voorzits te r van genoemde kommi'S"S"ie op de hoogte gesteld is van 
de afwezigheid van Brabant. Op de avond zelf was Brabant zonder bericht afwezig . 
Aangezien Dhr. Kil al met ingang v an 1 jan. zijn funktie a ls kommissaris jeugdzaken 
ter beschikking had gesteld, was 't zeker moge l ijk geweest om deze zaken te regelen. 
Het excuus v inden we daarom niet erg overtuigend. 
Overigens heeft de afdeling Brabant ook weer op de bijeenkomst van de landelijke 
kommissie toernooien (8 maart) verstek laten gaan, zonder hiervan bericht te sturen . 

redaktie. 

TRAINER GEZOCHT: 

Tafeltennisvereniging Stiphout behorende bij de regio Eindhoven zoekt voor het ko
mende seizoen een trainer. De voorkeur gaat uit naar een trainer v a n minimaal 2de 
klasse niveau die in de regio Helmond of in Eindhoven woonachtig is . De indienst
treding is medio augustus/september 1975 . 
De financiën zullen in onderling overleg geregeld worden. 
De kontaktpe r soon van de tafeltennisvereniging Stiphout is G.Kraaykamp, Gerwense
weg 32, Stiphout (tel. 04920-36229). 

NATIONAAL JEUGDRANGLIJSTTOERNOOI TANAKA ETTEN-LEUR 

J 0 L A N D A NOORDAM W I N T ' o 0 K 3 D E T 0 P T 0 E R N 0 0 I 

Voor de 2de maal organiseerde Tanaka op 13 april een ranglijsttoernooi voor de top
jeugd van Nederland. Het was tevens het 3de en laatste van dit seizoen. 
Evenals vorig jaar verliep dit toernooi zonder problemen Rien van Thoor zorgde met 
zijn toernooikommissie opnieuw voor een uitstekende organisatie, zonder ook maar 
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een enkele klacht . Tanaka t oonde hiermee opnieuw dat het niet alleen op technisch 
gebied uitstekend werkt , maar tevens haar steentje bij wil drágen op organisatorisch 
gebied . Een voorbeeld dat jammer genoeg nog door te weinig andere verenigingen ge
volgd wordt. 

Op dit toernooi slaagde Jolanda Noordam erin om voor de derde maal een jeugdrang
lijsttoernooi te winnen, waarmee ze alle jeugdranglijsttoernooien van dit seizoen 
in haar leeftijdsgroep winnend beëindigde. Alleen M.Schoon van het Limburgse Sempre 
Avanti evenaarde haar . 
Bijzonder veel verrass ingen deden zich ook nu niet voor. De grootste was ongetwij~ 
feld het verlies van hoofdklassespeler Rick Quadt, die in zijn poule zowel van 
Kr amer (Delta Lloyd als van H. Verhagen (TCS) verloor. Een andere verrassing was de 
nederlaag die Addie Snijders in de finale van de meisjes pupillen leed tegen de 
Zeeuwse Vivian Blanckaert . Voor Addie gold duidelij k dat de boog niet altijd gespan
nen kon blijven . 
Een positieve uitschieter was de finaleplaats van de volkomen onbekende Rijnsdorp 
van Kwiek uit Wadd inxveen , die dit seizoen gestart is als C-klasser, en zich in en
kele maanden opwerkte via de B- k l asse naar de A-klasse en als debutant al direkt 
een finalepla ats wist te behalen. 

Veel suksessen waren er voor Brabantse spelers/sters niet te behalen. Gertie van 
Hulten (Luto ) werd nog tweede bij de aspiranten B. 
Addie Snijders en Jplanda Noordam wonnen het dubbel bij de meisjes junioren . 
Een halve tweede plaats was er ook nog voor A. Chambon (PSV/Cathrien) die aan M.v. 
d . Brug (Acc.Swift) gekoppeld de finale haalde bij de meisjes welpen. 

Uitslagen ranglijsttoernooi Tanak a : 

jongens enkel: 
jun. A 1 H.Gootzen (Swift ) 2 J.Bonants (Red Stars) 
" B 1 D. Haali (TSO) 2 J.v.Schuilenberg (Accent Swift) 

asp . A 1 R.Jongmans (Shot) 2 R.Rijnsdorp (Kwièk) 
B 1 A. Mooyer (The Victory) 2 G.v .Hulten (Luto) 

pup. A 1 Th.v.Gasteren (Seta) 2 H. Steunenberg (Be Quick) 
" B 1 Rv . d.Wetering (Middenst .b.) 2 P . v. Iren (MZ) 

welpen 1 W. du Fossé (Wi lno) 2 H.v. Spanje (SKF) 

meisjes enkel: 
jun . A 1 J.Noordam (Tanaka ) 2 J.v. Maarseveen (Gispen) 

" B 1 W. Steur (S t . Hoger/TSB ) 2 C.v. Westing (Tatic) 
asp. A 1 W. v . Rijswijck (Koningslust) 2 I.Willems (Megacles) 

Il B 1 E . v.Campen (Tatic) 2 J .v. d.Horst (Delta Lloyd) 
pup. A 1 V. Blanckaert (St .Aloy sius) 2 A . Snijders (Tanaka) 

" B 1 L . Veraa rt (Vice Versa' 51 ) 2 Y.Nikkels (Acc.Swift) 
welpen 1 M. Schoon (Sempre Avanti) 2 G.Brummans (Meyel ) 

j ongens dubbel : 
junioren: 1 H. Gootzen-W . v.d.Sande (Swift) 2 J.Mentink-J.v.d.Zalm (Docos) 
aspiranten:l R.Jongmans-G.Bos (Shot) 2 R.v .Spanje-B.Römgens (SKF-Gispen) 
pupillen: 1 W. de Bruin-Th.v.Gasteren (Oldra-Seta) 2 E .Kindt-W.Wegman(St.Aloysius-MZ) 
welpen: 1 H.v . Spanje-J.v.Maanen (SKF) 2 A. Pot~W.du Fossé (Wilno) 

meis jes dubbel: 
junioren: 1 J.Noordam-A . Snijders (Tanaka) 2 W.Koorter-A.Smits (Avanti) 
aspiranten:l J .de Waal-I . Willems (St . Aloysius) 2 W.en R.v.Rijswijck (Koningslust) 
pupillen: 1 V. Blanckaert-E .v.Gool (St.Aloysius-TSO) 2 K.de Haas-A . v.d . Bosch (TOV) 
welpen: 1 A. Kerstens-J.v.Osselaar (MZ) 2 M.v. d . Brug-A.Chambon (Accent Swift-

PSV/Cathrien) 

René van Dijk, b . g . 
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Uitslagen halve finales: 
Heren 1e divisie: 
Dennenberg - T . T . C . V. 0 - 5 
Irene 1 - J.C.V. 2-3 

BEKERKOMPETITIE 

Heren 2e divisie: 
J.C . V. 3 - Vice Versa '64 
Irene 3 - O. T.T.C. 3 

J.C . V.1 (heren) en Irene (dames) winnaars te Goirle. 

0-5 
4-1 

In dit seizoen in onze afdeling voor de eerste maal georganiseerde dames-bekerkom
petitie, wist Irene nu 'n niet op hoog peil staande maar 'n wel spannende finale 
Belcrum met 3-1 terug te wijzen. Het was in deze wedstrijd vooral Mevr.R.v.d.Berghe 
van Irene die met 2 moeizame enkelspel overwinningen 'n belangrijk aandeel had in 
deze Tilburgse zege, die na ruim 3 uur van volop spanning tot stand was gekomen. 
Het moeten spelen in the best of five is misschien toch wel wat te veel voor de 
dames. Zeker in wedstrijden als deze waar weinig aanvallend gespeeld wordt en de 
games dus automatisch langer gaan duren, komt de konditie van deze dames wel 'ns 
in het geding . 

Bij de heren was J . C.V . ook dit jaar weer ' ns een keer oppermachtig. Het Veghelse 
T.T.C.V. dat door 'n 5-0 zege in de ~ finale Dennenberg kansloos had gelaten was 
na de nederlaag van P.Daas tegen P.Paro in de le wedstrijd reeds 'n geslagen ploeg. 
Maar met wat mee r inze t had 't jeugdige Veghelse team toch wel wat meer tegenstand 
kunnen bieden aan J.C . V. dat juist nu in zulke wedstrijden weer eens 'n echte 
wedstrijdmentaliteit blijkt te bezitten. Door deze zege heeft J.C.V. zich wederom 
geplaatst voor de zuidelijke bekerfinales op 5-10-1975 te Oss. 

De publieke belangs t elling t ij dens de wedstrijden was redelijk. Voor aanvang van 
de wedstr i jden werd 1 minuut stilte in acht genomen voor de op 12 april zo plotse
l ing overleden Hr. P.de Visser (sekretaris van T.T.C.V.). 
Na afloop van beide wedstrijden reikte de Hr. v.Erp de prijzen uit aan de deelnemen
de teams. Hi j dankte de vereniging Red Star voor de organisatie. Een speciaal 
woord van dank richtte hij tot de leden van Red Star die als scheidsrechter zijn 
opgetreden tijdens deze finalewedstrijden. 

In de verl iezersr onde van de damesbekerkompetitie (hieraan werd deelgenomen door de 
in de le ronde uitgeschakelde teams en er werd 'n normale kompetitie gespeeld) werd 
n a 'n spannend slot Smash'73 met 12 punten uit de 8 wedstrijden eerste, voor OTTC 1 
en Luto 2 die met 10 punten uit 8 wedstrijden de 2e en derde plaats voor zich opeis
ten. 

Ire ne 3 e n T . T . C.V. winna~rs te Oss. 

Irene 3 wist in 'n wedstri j d tegen 'n tegenval l end Vice Versa '64 zich de sterkste 
te tonen. Het was hier vooral opvallend h~t sterke spel van C.Driessen. Met 2 over
winningen in 't enkelspel en met M.Smeulders in het dubbelspel was hij de belang
rijskte schakel in 't Tilburgse team. In de beslissende wedstrijd wist hij de toch 
heus niet zwakke W.Balvers naar 'n vlotté nederlaag te spelen en zo zijn team beker
winnaar te maken van de 2e divis i e . 

In de gemengde bekerkompetitie wist T . T .O.V . haar vorig seizoen behaalde titel te 
prolongeren. Luto werd naar ' n 4-1 neder r aag gespeeld. Slechts 't damesenkelspel 
werd ' n Tilburgse zege. Deze finale stond op 'n redelijk goed peil . Opvallend in 
deze wedstrijd de strijdlust van ' t Veghelse TTCV. 
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Na afloop dankte de hr . v.Erp spelers en de scheidsrechters. Tevens zei hij het ook 
verheugend te vinden dat er zo'n grote belangstelling bestond -voor deze finale 
avond. Vele (jeugdige) supporters waren zelfs in het bezit van toeters. Dit alles 
kwam de sfeer in 't O.T.T.C. tafeltenniscentrum ten goede . 
Na afloop reikte de hr . v.Erp aan de deelnemende teams de prijzen uit. 
Tevens werden op deze avond nog de prijzen uitgereikt van de verliezersronde van 
de damesbekerkompetitie. 

Uitslagen van de finales te Oss en Goirle. 

Heren le divisie: T . T .C.V. - J.C.V. 0-3 
P. Daas - P . Paro 22-20, 18-21, 21-17, 19-21, 0-1 

0-1 
0-1 

A.v . Doorn - H.v . d.Zee 
P.Daas/A.v.Door-H.v.d. Zee/ P.Paro 

Heren 2e divisie: Irene 3 - Vice Versa 
C. Driessen - C . Wellens 
M.Smeulders - W. Balvers 
C.Driessen/M.Smeulders-C.Wellens/W.Balvers 
C.Driessen - W. Balvers 

'64 

12-21, 21-14, 
19-21, 17-21, 

3-1 
21-15, 21-16, 
14-21,21-11 , 
17-21, 21-18, 
16-21, 21-10, 

Gemengde bekerkompetitie: T . T.C.V. - Luto 4-1 
P.Daas - W.Jurriens 21-13, 22-20, 
A.v.Doorn - G.Klaassen 21-13, 21-12, 
Mej.A.v . d.Louw - Mej . E . Schilts 18-21, 17-21, 
P.Daas/A.v.Doorn-W.Jurriens/G.Klaassen 21-17, 21-17, 

10-21, 
21-16, 

21-15 
13-21, 
21-14, 
21-12, 

17-21, 
21-15 
13-21 
21-17, 

16-21 
18-21 

18-21 
21-15 
21-18 

21-18 

21-18 

1-0 
0-1 
1-0 
1-0 

1-0 
1-0 
0-1 
1-0 

A.v . d . Louw/A .v. Doorn-E.Schilts/W . Jurriens 21-16, 17-21, 15-21, 21-18, 21-15 
1-0 

Damesbeker: Belcrum - Irene 1-3 
R. Blom - H. v.Unen 19-21, 19-21, 21-13, 23-21, 21-19 
R.v.Nijnatten - R.v . d.Berghe 17-21, 16-21, 24-22, 12-21 
R.Blom/R.v.Nijnatten-H.v.Unen/R.v.d.Berghe 16-21, 15-21, 19-21 

Eindstand verliezersronde dames bekerkompetitie: 
Smash '73 8 - 12 
O.T.T . C . 8 - 10 
Luto 2 8 - 10 
O.T.T.C. 2 8 - 8 
Taxandria 8 - 0 

N.v.Erp. 

AKTIE LEVERT HONDERD TWEE EN TWINTIG NIEUWE LEDEN OP, 

1-0 
0-1 
0-1 

De door de pers en propagandacommissie gevoerde aktie heeft 122 nieuwe leden opge
leverd. Over dit resultaat kunnen wij niet helemaal tevreden zijn. Het gestelde 
doel, 2500 leden op 30 april a . s. is niet bereikt. We zijn er wel dicht bij .. Op 
1 april waren er voor de afdeling Brabant 2486 leden geregistreerd. 
Helaas zijn er slechts 10 verenigingen die voldaan hebben aan de eis, om voor 1 
april 3 nieuwe leden op te geven . Deze verenigingen zijn: 

Tanaka 29 nieuwe leden Deze verenigingen met 3 of meer nieuwe le-
Jeveo 22 Il Il den komen in aanmerking voor de verloting 
Tornado 20 Il Il van de prijzen. 
Smash '73 11 Il Il Verenigingen die minder dan 3 leden opga-
Irene 10 Il Il ven waren: 
Het Markiezaat 9 Il Il Topspin 2 nieuwe leden 
JCV 5 Il Il Taveres 1 nieuw lid 
Red Star 3 Il Il Kadans 1 Il Il 

Smash '70 3 Il Il Budilia 1 Il Il 

Vice Versa '51 3 Il Il Vice Versa '64 1 Il Il 

PSV/Cathrien 1 Il Il 
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Welke van de genoemde tien verenigingen maken nu de beste kans om in september te 
mogen meeloten ? ( u weet toch dat de totale ledenwinst op 30 april a.s. bepalend 
is ? Leest u ons rondschrijven of het vorige nummer van Mixed nog maar eens na.) 
In groep I zijn thans Tanaka met een aanwas van 31 leden en Het Markiezaat met 24 
aan de leiding. JCV heeft echter nog alle kans. Als zij 2 nieuwe leden opgeven, en 
Het Markiezaat doet dit niet, dan loot JCV mee en Het Markiezaat niet. Als het 
Markiezaat en JCV zeer driftig zouden opgeven, zal Tanaka nog naast het lot kunnen 
pakken. 
In groep II is Irene met een totale aanwas tot nu toe van 49 onaantastbaar. Vice 
Versa '51 zal minstens 22 nieuwe leden op moeten geven om Jeveo voorbij te gaan. 
In groep III moeten Smash'73 en Red Star '58 hun ledenadministratie nog maar eens 
goed nagaan. Zij kunnen nog in aanmerking komen voor een lot. 
In groep IV heeft slechts een vereniging aan de voorwaarden voldaan. Hier hoeft dus 
niet geloot te worden. Tornado kan te zijner tijd de tachtig gulden tegemoet zien. 
De extra prijs van f. 50,-- kan niet uitgekeerd worden. Er is geen enkele vereni
ging met ledenverlies die 3 nieuwe leden heeft opgegeven. Bovendien heeft geen en
kele vereniging ledenverlies kunnen omzetten in ledenwinst . 
Met spanning wachten wij de ontwikkelingen in Groep I en ook wel in groep II af. 
Op 30 april kan de aktie afgesloten worden+ 
Wellicht zijn er besturen geweest, die hun leden niet hebben opgegeven omdat het 
bondsjaar nog zo kort was. Op 1 mei begint een nieuw jaar. Voor vier harde guldens 
zijn uw leden lid van de NTTB. Geeft u ze direkt op. In augustus of september komt 
het er niet van. Geeft u ze op in ons aller tafeltennisbelang. Uw bond kan alleen 
uw belangen op bevredigende wijze behartigen, als die bond sterk is. Een sterkte 
voor een bond hangt nog steeds af van het ledental. 
Geeft daarom uw leden op, zodat wij kunnen blijven tafeltennissen, maar ook dat wij 
kunnen tafeltennissen, zoals dit in de toekomst gewenst zal zijn. 

De pers en propagandacomrnïssie. 

REGIONALE VUGHTSE KAMPIOENSCHAPPEN) 

Op 2e paasdag 1975 zijn in de sporthal Lidwinastraat t e Vught, door de organiserende 
vereniging "J . E .E.P." voor de 27e maal de Regionale Vughtse Tafeltenniskampioen
schappen van het Regio Den Bosch gespeeld. De resultaten waren als volgt: 

Senioren: Enkelspel 
A. klasse 1. 

B-C . klasse 1. 
D. klasse 1. 

E-F . klasse 1. 
G. klasse 1. 
H. klasse 1. 

Dames enkel 1. 

H.v.d.Zee (JCV) 
P . Daas (TTCV) 
A. v.d.Heyden (OTTC) 
T.Witlox (JCV) 
P.Schaffer (JCV) 
N. Albers (PJS) 
J.v.d.Schoot (PJS) 

2. A.Timmermans (JCV) 21-14, 21-19,21-14 
2. C . Bollen (TTCV) 
2. H.v. d.Besselaar (JEEP) 
2. A.v.d.Heyden (OTTC) 
2. R.Appeldoorn (OTTC) 
2. F . Bastiaans (JEEP) 
2 . A.Meyer (OTTC) 

Kampioen voor de derde maal H.v.d.Zee (Sep.) W.v.d.Sande (JUn. ) JCV . 

Senioren : Dubbelspel 
A-B-C- klasse 1. 
D-E-F- klasse 

G-H- klasse 

H.v.d.Zee-A.Timmermans (JCV) 
J 

1. A.v.d.Heyden-P.Kolman (OTTC) 
1. J.Gall-F.Bastiaans (jEEP) 

i 

2. C.Bollen-T.v.Doorn (TTCV) 
2. A.Smits-T.Witlox (JCV) 
2 . J.Kolman-J.Meyer (OTTC) 

Senioren: Mixed 
Mixed 1. A.Meyer-A.v.d.Heyderu (OTTC) 2 . T.Deelen-H.Deelen (Alico) 

Junioren: Enkelspel 
A-B-C.klasse Jun. 1. W.v. d.Sande (JCV) 

A-B-klasse Asp. 1. L . Damen (Nev . Desp.) 
C-klasse Asp. 1 . W. Berens (OTTC) 
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2 . A.Salimans (JCV) 
2. E.Peters (Nev. Desp .) 
2. J .v .Iersel (JCV) 



A-B-C- klasse Pup . 1. J . W.Burger i ng (PJS) 2. T.Deelen (Ali co) 
Welpen 1. L . v.Iersel (JCV) 2 . B.Buiteman (JGV) 

A- klasse Jeugd 1. W. v . d . Sande (JCV) 2. A. Salimans (JCV) 
B- klasse Jeugd 1. R.v.Houtum (JCV) 2. W.Berends ' (OTTC) 
Jun . meisjes 1. C . Diepstraten (PJS) 2. W.Frencken (PJS) 
Asp . meisjes 1. J . v . d . Aker (JCV) 2. T. v.Zon (JCV) 

Junioren: Dubbelspel 
Junioren dubbel 1 . R.Olthof-W . v.d.Wiel (Nev . Desp.) 2. W.v.d.Sande-T.Lagas (JCV ) 
Aspiranten dubbel 1. M. Mooren-L . Damen (Nev.Desp . ) 2. R. v .Houtum-E .Peters (J CV) 
Pupillen dubbel 1 . T . Deelen-E.Keetels (Alico) 2. R.v.Hoof-P.v.Engelen (JCV) 
Meisjes dubbel 1 . C . Diepstraten-W . Frencken (PJS) 2 . W.de Groot- H.de Vrindt 

(Nev. Desp . ) 
Verenigingsbeker werd gewonnen door JCV voor de 2e maal 
Wisselbeker gewonnen door senioren: H.v . d.Zee voor de 3e maal. 
Wisselbeker gewonnen . door junioren: W.v . d.Sande voor de 3e maal. 

Aantal verz ameld voor de verenigingsbeker: 
Nr . 1 J . C . V. aantal punten 50 
Nr . 2 O. T . T . C. aantal punten 25 
Nr . 3 P . J . S . aantal punten 18 

Verders dank aan : 
Weled . Heer Daniëls, wethouder van Vught die na afloop de prijzen uitreikte, 
Dhr. N. van Erp als bondsgedelegeerde, 
aan de verenigi ngen die hun tafels beschikbaar hadden gesteld, 
Dhr . Hamers voor he t beschikbaar stellen van de geluidsinstallatie, 
voor de vereni g i ngen die hebben meegewerkt voor het doen slagen van deze 27e ont
moeting v an de Regionale Vughtse Tafeltenniskampioenschappen van het Regio Den 
Bosch . 
Het is wel j ammer, dat de bedrijfstafeltennis niet aanwezig was op onze uitnodiging. 

Er is in de sporthal blijven liggen een zwarte trainingsbroek met rode biezen met 
i nhoud een p o rtemonai e met f 4 , --, deze is terug te bekomen bij Dhr . Rombouts, 
Maarten Trompstraat 44, Vught , tel. 560190. 
Ik hoop voor de volgende Regio Kampioenschappen, dat alle verenigingen, die in de 
Regio Den Bosch thuis horen, zullen inschrijven. 

Verloren op d i t toernooi; super schriverbat 2 mm. Terug te bezorgen bij H.Deelen 
van de v ereni ging Al ico . 

Met sportgroeten, P . A.Rombouts. 

UIT DE REG I O 

Het regiobes t uu r Den Bosch had dit jaar twee belangrijke punten op het programma 
staan . Al s eer ste was e r de regiotraining voor de jeugd . Voor deze regiotraining 
waren bij n a 40 liefhebbers , waarvan er 24 geselecteerd werden. In totaal waren er 
10 trai n i ngen , ve r deeld ov e r de maanden november tot en met maart. Deze trainingen 
werden blijkens bijgaande brieven enthousiast gevolgd . 
De bedoel i ng is om het volgen d seizoen deze traiRingen voort te zetten en eventu
eel nog verder uit te b r eiden , indien dit financieel mogelijk zou zijn. 
Verder war en er de beker wedstri j den voor 'de jeugd . Aangezien de belangstelling 
h i ervoor nog nie t z o groot is a l s bij de senioren, hebben we deze wedstrijden op 
één dag laten spelen , nl . zondag 16 maart . 
In de zaal v a n t . t . v. Jeep speelden de junioren als v olgt: 
g r oep A: Never Despair 1 groep B : Alico 1 

Alico 2 Never Despair 2 
U. V. C . O. ' 71 1 O.T . T.C . 1 
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In groep A kwam Never Despair 1 zonder één enkel verliespun~ in de finale tegen 
Never Despair 2, die eveneens ongeslagen was in groep B. 
In de finale werd het toch nog spannend. R.Olthof en W.v. d.Wiel wonnen hun eerste 
enkelspelen met minimaal verschil . Na de eerste game in het dubbelspel gewonnen te 
hebben, dachten ze waarschijnlijk dat ze er waren. Dit bleek niet het geval, want 
B.Damen en C,Barella wonnen de tweede game met 21-17 en wisten in de derde game 
het eerste team duidelijk te verslaan (21-8). W.v . d . Wiel bracht uiteindelijk de be
slissing tegen C . Barella door met 21-15 en 22-20 te winnen. Winnaar werd dus 
Never Despair 1. 
In de zaal van t . t.v. O. T . T.C . speelden de aspiranten en de pupillen. 
Aspiranten groep A: O.T.T . C . 1 groep B: O.T.T . C. 2 

O. T . T . C . 3 O.T.T.C. 4 
Never Despair 2 Never Despair 1 

O.T.T.C. 1 en Never Despair 1 kwamen ongeslagen in de finale. Deze finale stond op 
een bijzonder hoog peil. W.Berends (OTTC) won van L . Damen en G. Appeldoorn (OTTC) 
won van M. Mooren. Het dubbelspel was erg spannend. Na de eerste game met 21-11 ver
loren te hebben, kwam Never Despair 1 in de tweede game zeer sterk terug en won 
deze game met 21- 18. Ook de derde game wisten zij bijzonder knap te winnen met 
24-22, na voortdurend achter gestaan te hebben. G.Appeldoorn was hierdoor teveel 
geïntimideerd en verloor kansloos van L.Damen. De kansen leken gekeerd, vooral na 
de 21-15 van M. Mooren in de beslissende partij tegen W.Berends. Maar W.Berends 
kwam met 21-4 zeer sterk terug en won tevens de derde game met 21-17, waardoor 
O. T.T.C . 1 met 3-2 winnaar werd bij de aspiranten . 
Bij de pupillen waren er maar twee teams, nl. Alico 1 en Never Despair 1. T.Deelen 
en E.Keetels van Alico wonnen overtuigend van M.v.d.Dungen en P.Damen van Never 
Despair . Alleen E.Keetels verloor van M. v.d.Dungen. Einduitslag 4-1 voor Alico. 
De winnaars komen uit in de finales tegen de winnaars uit de andere regio's. 
Bij de meisjes is dit Never Despair 1, omdat er geen andere teams zich hiervoor • 
hebben opgegeven. 
Wij hopen dat in het volgend seizoen de belangstelling nog groter zal zijn. 

Namens het regiobestuur Den Bosch, P.Kolman. 
1 

VERSLAG VAN DE CENTRALE TRAINING TE VUGHT 

..._, ''·-~-.Op 17 november 1974 startte de eerste training van 'n serie van tien. De junioren 
speelden in de zaal van Jeep te Vught. Trainer was de heer H.Bloks, die de tien 
jongens en twee meisjes enthousiast begeleidde . Hij schonk erg veel aandacht aan 
de warming-up en de fundamentele slagen. De warming-up kwam voor de meesten van 
ons vreemd over. Het was te merken dat weinigen dit voor hun wedstrijden en trai
ningen doen, terwijl de trainer dit erg belangrijk vond, waarin hij natuurlijk 
groot gelijk had. De fundamentele slagen, schuiven en contra, werden (te) uitge
breid behandeld. De laatste trainingen werden iets te saai door het steeds herha
len van die slagen en dat mag eigenlijk niet. Voorts kwam uit de trainingen te voor
schijn, dat veel spelers (speelsters) over te weinig konditie beschikten, terwijl 
dit voor tafeltennis uitermate be l angrijk is. 'n Ander onderwerp waaraan eveneens 
veel aandacht werd besteed was de begins~ag oftew~l de service. Deze slag werd 
door sommigen toch nog verkeerd uitgevoerd , wat in een wedstrijd punten kost. 
De trainer b leef daarom op foute services wijzen met als gevolg dat men geconcen
treerder serveerde . Er waren echter we l enkele bezwaren over die trainingen, name-
lijk: - de tijd was erg kort. Er was ee~ uur ter beschikking en als men dan 

rekening houdt met het feit dat qe warming-up 'n kwartier duurde bleef er 
slechts drie kwartier over om te spelen, wat gewoon te weinig is voor 'n 
i ntensieve training; 

- de accomodatie was te klein in de Jeep-zaal. Voor 'n groep van 12 personen 
was er te weinig ruimte beschikbaar om voluit te spelen. 
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Het is te hopen dat in de toekomst daar verandering in wordt gebracht. Maar dit 
doet niet af dat ik iedereen, die nog niet zo lang tafeltennist, aanraad om die 
trainingen te volgen, mede doordat men vakkundig wordt begeleid door mensen, die 
veel van tafeltennis weten en daarom zetten zij zich voor de volle honderd procent 
in tijdens de trainingen. 

T.Daverveld, 
Junior-lid van t.t.v. Smash '73 Uden. 

Het is jammer, maar het is weer voorbij. 
Wij hebben een fijne trainingstijd gehad in het JCV lokaal te Vught. De sfeer was 
er erg leuk en daarom konden we goed met elkaar opschieten. De trainer kon ons op 
een leuke manier veel nieuwe dingen leren en wij hopen dat wij goede leerlingen 
zijn geweest . Veel van ons zouden willen dat zij in hun eigen vereniging ook zo 
zouden kunnen trainen. Wij zouden iedereen aanraden om zeker naar de eerste selek
tiedag te gaan, want als je gekozen wordt leer je echt tafeltennissen . 
Als slot van deze trainingsperiode werd een onderlinge kompetitie gehouden welke 
een sukses was. Wij hebben met veel spanning en inzet gespeeld. 
Heren trainers heel veel bedankt en wij hopen dat wij mogen zeggen tot het volgend 
jaar! 

Namens allen die in het J . C.V.gebouw getraind hebben, 
Odette v.d.Meijden. 

EINDSTANDEN SEN IORENKOMPETITIE 2e deel 1974/1975. 

1e klasse A 
Irene 3 
TCS 
Luto 2 
Nev.Down 
Belcrum 2 
Roosendaal 

2e klasse C 
V. Versa'64 

10-19 
10-15 
10-11 
10- 8 
9- 3 
9- 2 

10-18 
Dennenberg 3 10-11 
Budilia 10-10 
Irene 5 
OTTC 2 
Kinawo 

3e klasse c 
Alico 2 
Luto 4 
Irene 6 
Taxandria 
Luto 5 
Alico 5 

3e klasse G 
PSV/Cathr . 3 
JCH 2 
RKC 
BSM 2 
PJS 4 
De Kuub 2 

10- 9 
10- 7 
10- 5 

10-19 
10-13 
10-13 
10- 7 
10- 5 
10- 3 

10-18 
10-14 
10-13 
10 - 11 
10- 4 
10- 0 

le klasse B 
Dennenberg 2 10-14 
PSV/Cathr.2 10-14 
JCV 3 10-11 
Eenentwintig 10-11 
Victoria 
De Kuub 

2e klasse D 
Meppers 2 
Budilia 2 
JCV 4 
Renata 
Dennenberg 4 

3e klasse D 

10-10 
10- 0 

8-11 
8-11 
8- 9 
8- 5 
8- 4 

TTCV 4 10-16 
PJS 2 10-15 
Alico 3 10-13 
V. Versa'64/2 10- 9 
OTTC 4 10- 5 
Krakers 10- 2 

3e klasse H 
Dennenberg 6 10-16 
Renata 3 10-15 
Taveres 
He lmond 2 
Kinawo 2 
PSV/Cathr . 5 

10-12 
10- 7 
9- 6 
9- 2 
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2e klasse A 
Vice V.' 51 10-16 
Back Hands 10-16 
Smash 10-11 
V.Versa'51/2 10- 9 
Belcrum 3 
Markiezaat 

3e klasse A 

10- 5 
10- 3 

TCS 2 10-16 
Roosendaal 2 10-12 
Markiezaat 2 10-12 
Back Hands 2 10-11 
Desa 4 10- 6 
Desa 3 10- 3 

3e klasse E 
Alico 4 10-19 
JCV 5 10-12 
Meppers 4 10-10 
Dennenberg 5 10-10 
Meppers 3 10- 8 
JCH 10- 1 

4e klasse A 
Jev eo 10-20 
Roosendaal 4 10-13 
Desa 6 10-12 
Smash'70 10-11 
Markiezaat 3 10- 3 
Victoria 3 10- 1 

2e klasse B 
Irene 4 
TTCV 3 
Jeep 
PJS 
Zwaantjes 
OTTC 3 

3e klasse B 
Desa 2 
Luto 3 
BSM 
Red Star 3 
Tanaka 
Irene 7 

3e klasse F 
PSV/Cathr . 4 
PJS 3 
Kadans 
Rènata 2 
Geenhoven 2 
Bergeijk 

4e klasse B 
Back Hands 3 
V. Versa'51/3 
Roosendaal 3 
Jeveo 2 
Desa 7 
Top Spin 

10-18 
10-12 
10-11 
10-10 
10- 7 
10- 2 

10-18 
10-15 
10-12 
10-11 
10- 2 
10- 2 

10-18 
10-14 
10-11 
10-10 
10- 6 
10- · 1 

10-20 
10-14 
10-11 
10-10 
10- 5 
10- 1 



EINDSTANDEN SENIORENKOMPETITIE 2e deel 1974/1975. 

le klasse A 
Irene J 
TCS 
Luto 2 
Nev . Down 
Belcrum 2 
Roosendaal 

2e klasse C 
V . Versa '64 

10-19 
10-15 
10-11 
10- 8 
9- J 
9- 2 

10-18 
Dennenberg J 10-11 
Budilia 10-10 
Irene 5 
OTTC 2 
Kinawo 

Je klasse c 

10- 9 
10- 7 
10- 5 

Alico 2 10-19 
Luto 4 10-lJ 
Irene 6 
Taxandria 
Luto 5 
Alico 5 

Je klasse G 
PSV/ Cathr . J 
JCH 2 
RKC 

BSM 2 
PJS 4 
De Kuub 2 

10-lJ 
10- 7 
10- 5 
10- J 

10-18 
10-14 
10-lJ 
10-11 
10- 4 
10- 0 

le klasse B 
Dennenberg 2 10~14 

PSV/Cathr .2 10-14 
JCV J 10-11 
Eenentwintig 10-11 
Victoria 
De Kuub 

2e klasse D 
Meppers 2 
Budilia 2 
JCV 4 
Renata 
Dennenberg 4 

Je klasse D 

10-10 
10- 0 

8-11 
8-11 
8- 9 
8- 5 
8- 4 

TTCV 4 10-16 
PJS 2 10-15 
Alico J 10-lJ 
V. Versa'64/ 2 10- 9 
OTTC 4 10- 5 
Krakers 10- 2 

Je klasse H 
Dennenberg 6 10-16 
Renata J 10-15 
Taveres 
Helmond 2 
Kinawo 2 
PSV/Cathr . 5 

10-12 
10- 7 
9- 6 
9- 2 
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2e klasse A 
Vice V. '51 
Back Hands 

10-Hi 
10-16 

Smash 10-11 
V.Versa'51/2 10- 9 
Belcrum J 
Markiezaat 

Je klasse A 

10- 5 
10- 3 

TCS 2 10-16 
Roosendaal 2 10-12 
Markiezaat 2 10-12 
Back Hands 2 10-11 
Desa 4 10 - 6 
Desa 3 10- 3 

Je klasse E 
Alico 4 10-19 
JCV 5 10-12 
Meppers 4 10-10 
Dennenberg 5 10-10 
Meppers J 10- 8 
JCH 10- 1 

4e klasse A 
Jeveo 10-20 
Roosendaal 4 10-lJ 
Desa 6 
Smash '70 

10-12 
10-11 

Markiezaat J 10- J 
Victoria J 10- 1 

2e klasse B 
Irene 4 
TTCV J 
Jeep 
PJS 
Zwaantjes 
OTTC J 

Je klasse B 
Desa 2 
Luto J 
BSM 
Red Star J 
Tanaka 
Irene 7 

10-18 
10-12 
10-11 
10-10 
10- 7 
10- 2 

10-.18 
10-15 
10-12 
10-11 
10- 2 
10- 2 

Je klasse F 
PSV/Cathr.4 10-18 
PJS J 10-14 
Kadans 
Rènata 2 
Geenhoven 2 
Bergeijk 

4e klasse B 
Back Hands J 
V. Versa'51/J 
Roosendaal J 
Jeveo 2 
Desa 7 
Top Spin 

10-11 
10-10 
10- 6 
10- 1 

10-20 
10-14 
10-11 
10-10 
10- 5 
10- 1 



4e klasse C 
Deso S 10-20 
Victoria 2 9-12 
Tanaka 2 10-12 
Top Spin 2 9-10 
Belcrum 4 10- 4 
V.Versa'Sl/4 10- 0 

4e klasse G 
N. Despair 2 
Zwaantjes 2 
TTCV 6 
Jeep 2 
Barna 4 
JCV 7 

4e klasse M 
Attaque 
BTTC 
Budilia 3 
MTTV 2 
Geenhoven 3 
De Kuub 7 

4e klasse Q 
PSV/Cathr.7 
Treffers 4 
Achilles 2 
Bergeijk 3 
De Bron 2 
Taveres S 

Se klasse B 
J eveo 3 
Smash'70/2 
Tanaka 3 
Victoria 4 

3e klasse A 

10-20 
10- 13 
9- 9 

10- 8 
9- 6x 

10- 0 

10-18 
10-18 
10-10 
10- 9 
10- s 
10- 0 

10-20 
10-14 

9-10 
10- 9 
10- 4 
9- 2 

6-12 
6- 6 
6- 6 
6- 0 

4e kla s s e D 
J eep 3 
Barn a 3 
Luto 7 
BSM 3 
Barna 6 

4e klas s e H 
OTTC 6 
Smash ' 73 
N.Despa ir 3 
Nev.Down 2 
JCH 3 
Smash ' 73/2 

4e klasse N 
De Kuub 3 
Kadans 3 
Meppers S 
MTTV 
Renata 4 
Attaque 2 

4e klasse R 
De Bron 
Achilles 
Treffers 3 
ATTV 2 
Geldrop 

Se klasse c 
JCH 4 
JCH S 
Kruiskamp 2 
Geenhoven 4 
BSM 4 

8 - 1S 
8 - 10 
8- 8 
8 - 6 
8- 1 

10- 17 
10- 12 
10- 10 
10- 9 
10- 7 
10- s 

10-19 
10-14 
9-11 
9-10 

10- 4 
10- 0 

8 - 13 
8 - 12 
8- 8 
8- 6 
8- 1 

8-16' 
8 - 12 
7- 6 
8 - 3 
7- 1 

4 e klasse E 
Barna 2 
Luto 6 
Red St ar S 
Barna S 
Smash 2 
Taxandria 2 

4e klasse K 
Vedo 
V. Versa' 64/4 
OTTC S 
PJS S 
Kruisk amp 

4e k las s e O 
Treffers 
Taver es 2 
Kin awo 3 
De Kuub 4 
De Bron 3 

4e klasse S 
PSV/Cath r. 6 
ATTV 
Taveres 3 
He lmond 3 
Kina wo 4 

l e k l. A d ames 
Belcr um 2 
Jeveo 
Ma rkiezaat 
Tana ka 2 

10-20 
10- 12 
10-11 
10- 7 
10- s 
10- s 

8 -1 4 
8 - 8 
7- 7 
7- . 4x 
8 - 3 

8 -14 
8-1 3 
8 - 9 
8 - 4 
8 - 0 

8 - 13 
8 -1 3 
8-10 
8 - 2 
8 - 2 

9-18 
9 - 9 
9 - 8 
9 - 1 

4e klasse F 
Irene 8 
Pendragon 
Red Star 4 

9-1 8 
9 -14 

10 -14 
V.Versa' 64/3 10- 8 
RKC 2 10- 4 
Luto 8 

4e klasse L 
Kadans 2 
TTCV S 
JCV 6 
Eenentw. 2 
De Kuub S 
BTTC 2 

4e klasse P 
De Kuub 6 
Treffers 2 
Bergei j k 2 
Renata S 
Taveres 4 
De Bron 4 

Se klasse A 
Veloci tas 
Top Spin 3 
Sios/west 
Roosendaal S 

le kl.B dames 
Luto 
PJS 
De Kuu b 
Helmond 

10- 0 

10-2 0 
10-14 
10-14 
10- 6 
10- 3 
10- 3 

9-18 
10-16 

9-1 0 
10-10 
10- 4 
10- 0 

s- 8 
6- 8 
s- 6 
6- 0 

9-16 
9-14 
9- s 
9- 1 

Daar het team van TCS 2 niet voor promotie in a anmerk i n g kwam, is e e n nieuwe ranglijst 
opgemaakt, onder weg lating v a n de resulta ten door en tegen TCS 2 . De ze s t and luidt: 

Roosendaal 2 
Markiezaa t 2 
Ba ck Hands 2 
Deso 4 
Deso 3 

1e klasse B 
2e klasse A 
2e klasse D 
4e klasse M 
4e kla sse S 

8-12 
8-10 
8 - 9 
8 - 6 
8- 3 

4e klasse P en R 

Dames 

Beslissingswedstrijden : 

De Dennenberg 2 - PSV/Cathrien 2 3 - 6 
Vice Versa'Sl - Back Hands 6 - 4 
Meppers 2 - Budilia 2 6 - 4 
B.T.T.C. - Attaque 6-4 
PSV/Cathrien 6 - A . T . T . V. S-S games 12-11 
Beslissingswedstrijd om één plaats in d e 3e klasse: 
De Kuub 6 - De Bron dond erdag lS me i aanvang 20 . 00 uur i n de 
zaal van ttv Tenata 
Luto - Belcrum 2 S- S games 13 -1 2 

- 12 -


