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''MIX.ED'' 
orgaan van de N. T.T.18. afd. b rabant . 
•••••••••••••••••••••••• 

Redactie: A. Peeters, Sneppendijk 2, Maarhéeze ; telefoon 04959 - 2065 

Jaargang 24 nummer 1 september 1976 

"" Johan Goossens Trofee uitgereikt aan 
T H I E U V A.N V R 0 E N H 0 V E N 

In de kop van deze aankondiging twee namen ... ... ... . 
De eerste van een man -helaas te vroeg O'\lerleden- die groot administratief en 
bestuurlijk werk verri.chtte voor de afdeling Brabant van de n . t.t.b. 
De tweede van een man die met deze Trofee onderscheiden werd vanwege de Vele 
technische suksessen in het seizoen 1975-1976. 

Kampioen van Brabant - Regionaal kampioen - nummer één van de brabantse licentie.., 
achtkampen A/B-klasse - medespeler en wiqnaar in de brabantse bekerfinale - en 
mede door al deze s;uksessen 

WINNAAR van de BRABANTSE SENIOREN-RANGLI~ST A/B-categorie. 

Ongetwijfeld derhalve in het afgelopen seizoen een .groot technisch sukses-man in 
BRABANTSE AKTIVITEITEN ! 

Aan Thieu werd op de algemene ledenvergadering te Rosmalen op 17 . 08.76 de Trofee 
overhandigd door Mevrouw Goossens. 

"\ Het was een bewijs van blijvend sociaal contact dat döo:t haar aanwezigheid de af
deling Brabant haar echtgenoot en dienst verdienste nooit zal vergeten, en zij 
kennelijk de afdeling Brabant niet. 

Thieu van Vroenhoven, proficiat met .deze ·onderscheiding, welke, gezien het applaus 
dat bij de uitreiking gepaard ging, je eenieder van harte gunt . 

1 
C.Hobb~len , voorzitter. 

EUROPA~cup TAFELTENN I S IN BRABANT 

uit een landelijk dagblad~ 

"de loting voor de eerste ronde van het Jaarbeurstoernooi voor tafeltennisteams · 
heeft voor de nederlandse deelnemende clubs het volgende resultaat opgelevèrd: 

DAMES : Tanaka speelt thuis eerst een voorronde-wedstrijd tegen Novi Sad. Bij 
winst treedt het team uit Etten-Leur eveneens thuis aan voor de eerste 
ronde tegen de Westduit'se titelhoudster· Weisz-Rot-Weisz uit Kleef". 

' 

Belangrijker dan de opmerking dat het afdelingsbestuur van Brabant deze gegevens· 
alléén via de pers moest vernemen tot hu toe , is het gegeven dat deze wedstrijd 

. . l 
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gespeeld werd 

~2-~~~~~~~~=~~~~~-~~-~~2~~~~~~-~~~~~~~-~~~~Q-~~~ 
in de gemeentelijke SPORTHAL te ETTEN-LEUR. 
-------------------------------~-~---------

Voor het eerst in de geschiedenis van de georganiseerde tafeltennissport in Brabant, 
tafeltennis in de Europa-Cup-sfeer ! 
De volgende "Mixed" hopen wij een verslag te plaatsen. 

C.Hobbelen, 
voorzitter nttb afd.Brabant 

BEKER FINALE ZUID-NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 197f 
De finale van de Zuid-Nederlandse bekerkarnpioenschappen 1976 zullen worden gespee;J..d ·. 
op zondag .10 oktober in het O.T.T.C. tafeltenniscentrum te Oss, Leeuwerikstraat 4. 
Deze wedstrijden worden ook dit jaar georganiseerd door de afdeling Brabant van de 
N.T.T.B. en de vereniging O.T.T.C. 
De teams bestaan uit twee personen. Voor het dubbelspel mag eventueel een derde 
speler worden opgesteld. Tevens mag voor elke wedstrijd de teamsamenstelling ge:
wijzigd worden. 
De zes teams zijn in twee groepen van elk drie teams ingedeeld . In deze ronde waar 
de teams elkaar elk eenmaal ontmoeten, moeten de wedstrijden geheel uitgespeel? . 
worden. 
In de zaal is koffie, frisdrank, etc. verkrijgbaar. 

Indeling : 
Groep A: Groep B: 

JCV (Vught, afd. Brabant 
Ons Vermaak (Nijmegen, afd.Gelderland) 
Middelburg Zuid of Wilno (Afd.Zeeland) 

Ravensteyn '67 (Maastricht, afd.Limburg) 
PSV/Cathrien (Eindhoven, afd.Brabant) 
Blue Star (Venlo, afd. N.Limburg) 

Speelschema: 

tafel 1 : 10.30 uur JCV 
tafel 2: 10 . 30 uur PSV/Cathrien 
tafel 1: 12.00 uur Verliezer JCV/Ons Vermaak 
tafel 2 : 12 . 00 uur Verliezer PSV/Cathrien/Blue 
tafel 1 : 13 . 30 uur Middelburg Zuid/Wilnb 
tafel 2: 13.30 uur Ravensteyn '67 
tafel 1: 15.00 uur nummer · 2 groep A 
tafel 2: 15 . 00 uur nummer 2 groep B 
tafel 1: 16.30 uur. f i n a: 1 e 

De organisatoren kunnen toch ook u verwachten 

VAN DE PROPAGANDACOMM ISSIE 

A K T I E 3 O 0 O e 

Ons Vermaak 
- Blue Star 
- Middelburg Zuid/Wilno 

Star- Ravensteyn '67 
- Winn . JCV/Ons Vermaak 
- Winn. PSV/Cathr./Bl.Star 

- nummer 1 groep B 

nummer 1 groep A 

N. v an Erp , 
bekerkompetitie l eider 

L I D. 
============================ == 

Dit seizoen verwachten wij het 3000e lid van onze afdeling. Het jaarverslag van 
het hoofdbestuur geeft aan dat Brabant aan het eind van het vorige bondsjaar 2943 
leden had. Dit aantal ·is gedaald omdat: 
le. Afvoeringen in de loop van het seizoen door het hoofdbestuur niet worden afge-

trokken van het ledenaantal (dit i s reglementair juist) 
2e. Zoals ieder jaar word.en ook nu in de zomermaanden wel wat leden afgemeld. 

Door de stortvloed van mutaties die thans- ov.er de ledenadministrateur heenspoelt 
is op dit moment geen juist ledental op t~ geven. Wij nemen aan dat onze afdeling 
thans ruim 2875 leden heeft. Gelukkig worden· er ook weer veel nieuwe leden aange
meld. Het ziet er naar uit dat het aantal competitiegerechtigden vooral bij de 
senioren weer flink gaat stijgen. Maar we· moeten nog meer leden hebben, LEDEN, 
dat is belangrijk. 
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De grote groei van onze afdel'irig gedurende de laatste jaren is ook buiten onze 
bond niet onopgemerkt gebleven . Het afdelingspestuur heeft :r:eeds ervaren dat deze 
groei voordelen afwerpt . u a:1s verenigingsl:iestu~rder of als lid -van onze afdeling 
merkt dit nu nog niet, _maar als de ledenaanwas zich blijft voortzetten, en dat kan, 
dan zult u er over enigè'- jaren ongetwijfeld ook de vruchten van plukken; b.v. 
doordat u wat eenvoudi ger aan--een geschikte zaal voor uw vereniging kunt komen. 

Laten we nu het spreekwoordelijke spierinkje uitwerpen om later de -even spre-ek
woordelijke kabeljauw te vangen. 

In het kader van het komende 3000e lid heeft onze commissie ·wederom een aktie ont
ketend . Er zijn waardebonnen voor sportartikelen te verdienen, voor nieuwe leden 
en voor de verenigingen. 
Het 2900e en 2950e _lid_ krijgen ieder een bon ter_ waarde van vijftig gulden. D_e 
verenigingen waarvan zij _lid zijn krijgen ieder een_ bon van f _100,--._: 
Het_ 3000e: _lid: krijgt een waardebon. van honder'd guldenr cie' betreffende' 'vereniging 
een bon va,n vijfhonderd gulden. _ - -
Wij hopen reeds in het volgende nummer .van Mixe4 bekend te kunnen m~ken wie de 
gelukkigen zijn . Of dit zo zal zijn ligt in uw handen. 

Wij wi l len besluiten met de oproep, MAAK ONZE AFDELING, ONZE BOND, UW SPORT sterk. 
Geef al uw leden op. Vier guldentjes per jaar kq.n echt geen bezwaar zijn. Wat i _n 
andere bonden voor individuele sporten is gelukt, moet ook in de N'Ï'TÈ mogelijk 

"" zijn. 
De Pers en J:>ropagandacommissie van de 
afdeling Brabant van de NTTB. 

R.v.Thoör 
Van den Elsenstraat 21 
Ette~-Leur, tel. 01608-14349. 

OFFICiêLE MEDEDELINGEN -VAN HET AFDELINGSBESTUUR SEIZOEN ' l916-1977 

(No's 1 t/m 6) 

1 . Het afdelingsbestuur zai in het seizoen 1976-1 977 op de volgende donderdagen in 
vergadering bij~enkomen. 
16 september - 7 oktober - 4 november - 2 december - 6 januari - 3 februari -
3 maart - 7 april (plannen vÓlgend seizoen) ~ 5 mei (begroting bondsjaar 1977-
1978) - 18 mei . (vàststellen in concept van jaarstukken exclusief begroting) -

, 9 j urii. , . , 

De verenigingsbesturen -· en andereri worden verzocht om- brieven e.d., waar-van zij 
menen dat zij behandeling in een A.'B . -vergadering behoeven ;·. uiterlijk elf ,dagen 
voor de vastgestelde datums te zendèn- aan de secretaris van het A.B. of ·.aan de 
betreffende commissaris. - -
Op zaterdag ' 1s -- januari zal het A.B . . te Tilburg vergadèren met :de regio-bes-turen 
en de verenigingsvoorzitters. Onderwerpen die naar uw mening in deze vergadering 
besproken moeten worden; gelieve · u uiterlijk 15 december ter kennis van de se
cretaris te brengen. 
Op de zat er dagen 13 november en 21 mei zal de bondsraad bijeenkomen. 
Op dinsdag 2-5 januàri ' zal het A.B. vergaderen met het Hoofdbestuur. 
Op zaterdag 26 februari wordt een vergadering van de afdelingsvoorzitters met 
het Hoofdbestuur gehouden . 

++++++++++ 

2.Naamswijziging: ttv TTCV-Veghel wordt TTCV RATH . 

:B'estuurswij zigingen TTCV RATH: 

voorzitter 

- secretaris 

P.Mantoua (Sr . ), 
Anemonenstraat 2 , Veghel 
04l30 l. 64704 

P.Jansen 
-NCB-laan 89, Veghel 
04130 64774 '.·-
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penningmeester 

- ,jeugd- e n s portzak en 

- landelijk wedstrijdsecr. 

- afd eling swedstri jdsecr . 

- wed strijdsecr. jeugd 

. . zie onder s ec r etaris 

B.Bollen , Nieuwe Dijk 2, RÖsmalen 
041 92 - 2595 
en A.van Doorn , NCB-laan 2 2, Veghel 

zie onder secretaris 

A.Smit , We zerhof 4, Vegh el 
041 3 0 - 64 240 

M.Ketelaar s, Rembrandtla,an 6, Veghel 
0413 0 - 6 7965 

+++++++++++ 

3.He t A. B. he e f t b es loten voortaan geen sluitingsd ata v oor de inzending van copy 
voor he t ·a fdelingsorgaan Mixed vas t te s t e l l en . De v ersc h i jningsdata zullen vast
g é ste l d worden a a n d e h a nd van het k ompetitieboe k i n v erba nd met de publiceren 
( t u s sen) standen, p ersoonl i jke prestat i e s e . d ., d aarbij r e kening · houdende met de 
PTT voor schr i ften , b etreffende verzendi nge n . 

+++++++++++ 

4. Naamswijziging: t. t .v. Jeveo wordt t.t.v . HOTAK '68 

+++++++++++ 

5 . Het telef oonnummer van de heer .De Graaf, Terheijdenseweg 83 te Breda is gewijzigd 
in: 07 6 - 8 78898. 
De kompe titieleiders, regiosecretarissen en verenigingssecretarissen, worden, 
voor zover van be l ang, verzocht hiermede rek ening te doen houden. 

+++++++++++ 

6 .Gedurende het seizoen 1976-1977 is het bestuur van de afdeling Brabant als 
volgt same ngesteld: 

a. voorzitter 

b. secretaris (tevens pers en pro
paganda) 

c. penningmeester (tevens vice-voor-: 
zitter en ledenadministrateur) 

d. seniorencompetitieleider en medi-: 
sche sportkeuring (ACL) 

.e . jeugdzaken en bekerkompetitie 
(AJCL) 

C . Hobbelen 
Schout Backstr.34 , Tilburg, ' 13-673 4 23 
R.va n Thoor, 
v . d.Elsenstr.21, Etten-Leur, 016~8-14349 
Th . de Jonge, 
Dokter de Ramlaan 6, Bergen op Zoom 
G.Beurskens, 01640-34112 
Henkenshage 8, Eindhoven, 040-519720 
N.v.Erp, 
Begijnenstraat 45, Oss, 0412 0 - 32 106 

f. toernooien en wedstrijden, oplei- : A.Peeters, 
dingen en materiaalkeuring Sneppendij k 2, Maarheez e, 0 4 9 59 - 20 6 5 

g. sportzaken C.Wellens , 

TOERNOOIEN 

Pas t . Lathouwe rsstr aat 8 , Hee swijk- Dinther , 
04139-1 2 59 . 

Regio-achtka~pen in Oudenbosch 

A. B . Brabant 
R.v . Thoor, s e cr . 

De door t.t.v. Vice Versa'51 georganiseerde achtkampen voor regio West-Brabant 
zijn suksesvol verlopen. Op 4 en 5 september konden de diverse spelers en speel
sters tijdens deze seizoenachtkampen t esten hoe de vorm was vlak voor de aanvang 
van de nieuwe kompetitie. 
In de top-achtkamp voor degenen die de laatste k ompetitie landelijk speelden, bewe
zen de Tanaka-dames hun klasse door de eerste , tweede en de vijfde plaats op te 
eisen voor de beste Westbrabantse heren. pe overwinningen kwamen weliswaar soms 
moeizaam tot stand, maar Marianne Wagemakers werd toch ongeslagen eerste, terwijl 
Jolanda Noordam alleen van M.Wagemakers verloor . Ook in de overige klassen was de 
s trijd boeiend met de volgende eindstanden als resultaat: 
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Landelijk: 1 M.Wagemakers (Tan.) 6 p. · 2 J : Noordam 
! P.v . d.Horst (TCS) 3 p. 2 A.Snijders (Tan.) 2 p. 
7.._ G.Buermans (R'daal) 0 p. 

(Tani · 5 p. LA .. Aarts (Desa); 4 p. 
.§_ P.v.Hooydonk (TCS) 1 p. 

Eerste+ tweede klasse: 1 L.Kopmels (Vict.) 6 p. 2 F . v.Oosterhout (V.Versa'51) , 
5 p. 3 B.v . Hoften (V.Ve;-sa'51) 5 p. 4 c._v.d .Vors;t"_ (V.Versa'51) 4 ' p.· 5 A.Daiîî 
(V.Versa'51) 3 p. 6 N.v.d.Horst (TCS)-3 p. 7 P.Knuppe (Vict.) 2 p. 8 A.Lauwen · 
(Back H. ) O p. - · . - - ' ·' · · 

Derde : klasse ·A:.:_achtkamp- 1 A.Fikkers (Mark.) 6 p. ~ J.Ridder (Hotak'68) · 4 p. 
3 D.Breure (TCS) 3 p. 4 C.v.d.Brand (R'daal) 3 p. 2 J.Biskop (R'daal) 2 p. 
:§: F.Knobel (R'daal) 2 p-:- 7.._ J.Scholte (Hotak'68) 1 p. 
Derde klasse B-achtkamp 1 T . v.Oevelen (Hotak'68) 5 p. 2 K.Jochems (Back H.) 5 p. 
l J.v.d.Ven (Desa) 4 p ~ ! J.Kriezels (R'daal) 2 p. 5 B.v.Larnmeren (Mark.) 2 p . 
.§_ R.Hectors (Desa) 2 p. 7.._ D.Kunst (Mark.) 1 p. 
Vierdek_lasse A-achtkamp .!_ C . Heeren (Desa) 6 p. 2 P.v.Elzakker (Hota'.k'68) 5 p. 
3 H.Ruyten (R'daal) ·_ 4 p~ · 4 R.Liebau (Deso) 4 p. 5 R.Geers ('Smash'70) · 4 p. 
6 A.Knuppe (Vi~t.) 3 . p. 7~J.Boogaarts (Desa) 2 p. 8 P.v.Hooydonk (Back H.) op. 
Vierde klasse B-a6htkamp ~1 L.v.d.Horst (Smash'70) 7 p. 2 T.v.Happen (Hotak'68) 
6 p. 3 G.Jongmans (Smásh 1 7ü) 5 p. 4 A. J ·ongenelen (R'daal) 3 p. 5 R.K!:aus 
(V.Versa'51) 3 p . .§_ ·H~de Bruyn (Back H.) 3 p. 7_ C.v.d.Horst (V.V;rsa'51) 1 p. 

Jammer was alleen dat enkele spelers op de Vivo-~chtkampen u .itkwamen, maar hopen.,. 
lijk komt dat volgend jaar met de data iets gunstiger uit. · 

A. Goossens, voorz./ sekr. Vice· Vê'rsa' 51 

VAN DE BEKERKOMPETITIELEIDER 

Hieronder gelieve u het programma van de bekerkompetitie, _eerste- e~ tweede ronde 
aan te treffen. 
U wordt erop geattendeerd er voor te zorgen dat de wedstrijden gespeeld zi_jn voor 
de vastgestelde datum. Is dit niet gebeurd en zijn de wedstrijdformulieren niet 
tijdig in mijn bezit dan zullen beide teams uit de bekerkompetitie worden genomen. 
Tenslotte maak ik u er attent op dat het reglement van de bekerkompetitie is. opge
nomen in het seniorenkompetitieboek . Dit omdat .. in het verleden er nogal eens pro
blemen zijn gerezen met het opstellen van spelers in een team voor de eerste- of 
tweede divisie. 

Heren eerste divisie (te spelen voor 21-11-76) 

wedstr.nr. 1 Red Star 2 Luto 1 
2 PSV/Cathrien 1 - Vice \lersa 1 51 2 
2 OTTC 1 - PSV/Cathrien 2 
4 Belcrum 1 - Never Despair 1 
5 JCV 1 D~so 1 
6 Luto 2 - Irene 1 
7 TTCV Rath 1 - Vice Versa '51 1 

Heren tweede divisie (te spelen voor 15-10-76 ) 

Regio Den Bosch/Eindhoven: 

wedstr.nr.23 PSV/Cathrien 4 
24 Treffers 1 
25 Kadans 1 
26 Vice Versa'64 1 
27 De Zwaantjes 1 
28 De Meppers 2 
29 Taveres 1 
30 Vice Versa '64 3 

Regio West- en Midden Brabant: 

wedstr.nr.58 
,, _. 59 

Hotak '68 1 
Red ·star 5 

- ATTV ' 71 1 
- PJS 1 
- Never Despair 2 
- PSV/Cathrien 3 
- Stiphout 3 
- Alico 2 
- ATTV '71 2 
- Stiphout 2 

- The Back Hands 3 
- The B~ck Hands 1 
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De overige teams zijn voor 
de eers'te ronde vrijgeloot 

De niet genoemde teams zijn 
voor de eerste ronde vrij
geloot 

De niet genoemde teams zijn 
voor de eerste ronde vrij
geloot 



Dames eerste ronde (te spelen voor 15-10-76) 

wedstr.nr.96 OTTC - PJS 

Dames tweede ronde (te spelen voor 26-01-77 
De nummers 1 en 2 gaan over naar de halve finale. 

- winnaar wedstrijd 96 wedstr.nr.97 
98 
99 

100 
101 
10 2 

Belcrum 2 
Irene 1 
Red Star 1 
winnaar 96 
winnaar .96 
Belcrum 2 

- Red Star 1 samenstelling groep A : 
Belcrum 2 1. winnaar wedstrijd · 96. 
Irene 1 2·: Belcrum 2 

- Red Star 1 3. Irene 1 
- Irene 1 4 . Red Star 1 

103 Markiezaat 1 - Luto 1 
104 Belcrum 1 - Red Star 2 samenstelling groep B 
105 Red Star 2 - Markiezaat 1 1. Markiezaat 1 
106 Luto 1 - Red Star 2 2. Belcrum 1 
107 Luto 1 - Belcrum 1 3. Luto 1 
108 Markiezaat 1 - Belcrum 1 4. Red Star 2 

Gemengde bekerkompeti tie eerste ronde (te spelen voor 26-01-77) 
Zeven groepen van drie teams. 
De nummers 1 en één nummer 2 gaan over naar de tweede ronde. 

groep 1: 

wedstr.nr. 112 
113 
114 

Taveres 1 
Irene 1 
TTCV Rath 2 

groep 2: 

groep 3: 

115 Taxandria 1 
116 Luto 3 
117 Red Star 1 

118 Luto 1 

- Irene 1 
- TTCV Rath 2 
- Taveres 1 

Red Star 1 
- Taxandria 1 
- Luto 3 

- Belcrum 2 
119 Belcrum 2 Vice Versa'51 1 

groep 4: 

groep 5: 

groep 6: 

groep 7: 

120 Vice Versa'51 1 - Luto 1 

121 Belcrum 1 
122 Luto 4 
123 Hotak '68 1 

124 OTTC 2 
125 JCV 1 
126 Red Star 2 

127 Luto 2 
128 Geldrop 1 
129 TTCV Rath 1 

130 OTTC 1 

- Luto 4 
- Hot a k '68 1 
- Be l crum 1 

- Red Star 2 
- OTTC 2 
- JCV 1 

- Ge ldrop 1 
- TTCV Rath 1 

Luto 2 

- Red Star 3 
131 Red Star 3 - Never Despair 1 
132 Never Despair 1 - OTTC 1 

,VEEL SQKSES MET UW TEAM ( S) . 
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N.van Erp, 
bekerkompetitieleider . 



OPLElDINGEN 

De Landelijke Commissie Opleidingen heeft een zogenaamd "Opleidingenplan 1976-1980" 
samengesteld. Dit meerjarig ontwikkeling,splan is reeds met de opleidingscomniissa
rissen/-functionarissen besproken. 
Het opleîdingenplan 1976 - 1980 ziet er voor wat betreft de cursus jeugdtafeltennis
instructeur en tafeltenni sinstructeur als volgt uit (de plaatsnamen welke zijn on
derstreept, zijn toegankelijk voor de leden van de afdeling Brabant) : 

seizoen 1976/1977: 

seizoen 1977/1978: 

Seizoen l978/1979: 

seizoen 1979/1980: 

,; . ' 

jeugdtafeltennisinstructeur 

Assen (Gr. +Dr.) 
Zwolle (Zw + IJss + Tw) 
Arnhem (Gld + OGld + Tw) 
Amsterdam (Kenn.l + NHNK + 

Amsterdam) 
UIT N.K.S. PAKKET: 
Maasbree (OBr + NL) 
Breda (WBr + Zeel) 

Bunnik (Utr + Gooi + A'dam + 
Gld) 

Middelburg (Zeel + WBr) 
UIT N.K.S. PAKKET: 
Sittard (Li) 

Zwolle (Zw + IJss + Tw) 
Den Bosch (Br + NLi + Zeel) 
UIT N.K.S. PAKKET: 
Maasbree (OEr + NLi + Li) 

Amsterd?JU (A'dam + kennl. + 
NHNK) 

Rotterdam (R'dam + D. Haag + 
Gouda. + Dordr) 

Arnhem (Gld + Tw + OGld) 
Drachten (Fr + Dr + Gron) 
UIT N.K.S. PAKKET : 
Breda (Br + Zeel ) 
Maastricht (NLi + Li) 

Toelichting Opleidingenplan 1976 - 1980 

tafeltennisinstructeur 

g e e n 

Zwolle (uit cursussen 
H'veen, Zwolle, Assen) 
Arnhem (uit cursussen 
Terborg en Arnhem) 
UIT N.K.S. PAKKET: 
Den Bosch (uit cursussen 
Nuth, Etten-Leur, Maas
bree en Breda) 

Haarlem (uit cursussen 
Delft en Amsterdam) 
Gouda (uit cursussen 
Delft, Gouda, Bunnik en 
Middelburg) 

g e e n 

Met ·het programma 1975 - 1976 meegerekend is de bedekking met cursussen over de 
21 afdelingen als volgt: 
Aantal malen uitgenodigd in vij f jaar: 

2 x de ·. afdelingen Groningen, Drente , -Friesland; 
Oost-Gelderland, ISsselstreek, 
Utrecht, 't Gooi ; Amsterdam, 
Kennemerland, Den Haag, Rotter
dam en Dordrecht 

3 x de afdelingen N;H.N . K., Gouda, Zeeland, Lim
burg en Noord-Limburg 

4 x de afdelingen Zwol le, Twente, Gelderland en 
Brabant 

55 x uitnodigingen voor 27 cursussen JTTI en 
5 cursussen TTI 
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12 afdelingen 

- 5 afdelingen 

= 4 af delingen 

21 afdelingen 



De landelijke Commissie zal op verzoek van de afdeling Brabant nog nagaan of de 
cursus tafeltennisinstructeur te 's-Hertogenbosch (seizoen 1977/1978) niet naar 

·een ee:i::der tijdstip verschoven kan worden. 

TOELATINGSEISEN 

Tot de .opleiding jeugdtafeltennisinstructeur kunnen worden toegelaten zij die 
- de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt; 
- in het bezit zijn van het bewijs algemene basis opleiding; 
- beschikken over voldoende vaardi gheid in het spelen van tafeltennis. 
Tot de opleidi ng tafe l tenni sinstructeur kunnen worden toegelaten zij die 
- de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt; 
- in het bezit zij n v a n het bewijs algemene basis opleiding; 
- beschikken over voldoende eigen vaardigheid in het spelen van tafeltennis 

(niveau tweede klasse) . 

AANMELDING 

Voor de cursussen uit het N. K.S.-pakket kan de aanmelding geschieden 
a. voor regio Den Bosch bij 

de heer J.H.Th.Cornelissen, Lindenlaan 28, Rosmalen. 
telefoon 04192 - 2356 

b. voor regio Midden Brabant en Eindhoven bij 
de heer K.C . Wijnen, Baron van Lamsweerdelaan 39, Tilburg. 
telefoon 013 - 672177 

c. voor regio West-Brabant b i j 
de heer T.H.Lukas, Tolhuislaan 80, Etten-Leur. 
telefoon 01608 - 1288 3 

Voor de overige cursussen kan de aanmelding van cursisten geschieden bij de comnîis
saris opleidingen van de afdeling. 

A.Peeters 

VERENIGING EN LEDEN IN DE REGIO EINDHOVEN 

Ton Mantoua vertrek t naar het buitenland en moet noodgedwongen ziJn werk als ta
fel tennismedewerker v an het Eindhovens Dagblad neerleggen. Reeds enige t~jd zijn 
wij doende om een opvolger voor hem te zoeken. De redactie van de krant zoekt met 
ons mee, helaas tot op dit moment zonder resultaat. 
U WILT TOCH NIET DAT HET GOEDE WERK VAN TON MANTOUA ZONDER MEER WORDT AFGEBROKEN? 

Wij roepen daarom tafeltennisliefhebbers op in Eindhoven of omgeving, die bereid 
zijn om als tafeltennismedewerker van het Eindhovens Dagblad op te treden. Wendt 
u zich als u belangstelling hebt tot de onder getekende . U wordt dan in verbinding 
gebracht met het Eindhov e n s Dagblad . u kun t dan de overige zak en met de sportredac
tie van deze krant r egelen. Als er niemand op k omt dagen, is het wel zo goed als 
zeker dat er geen of h ee l we i nig tafeltenni sni euws in het Ei ndhov ens Dagblad zal 
komen. En dat zou na t wee voortreffeli jke jar en erg jammer zij n 

En wie wil "tafel tennismedewerker" worden bij de Stichting regionale omroep Bra
bant. Deze zender is op 1 september jl . i n de l ucht gekomen. Helaas zijn wij er 
niet in geslaagd iemand te vinden in het Eindhov e n se, die het nodi ge nieuws (o.a. 
uitslagen landelijke kompetitie van de vereni gingen binnen het helaas nog kleine 
zendbereik v an deze omroep, ) aan de sportredacti e v an de S R 0 B wil doorgeven. 
Deze functie is met de eerstgenoemde te combineren. Daarom, als u belangstelling 
hebt, wendt u tot de ondergetekende en ik breng u in verbinding met de S R 0 B. 
DAAR WORDT OP U GEWACHT. 

De pers- en propagandacommissie van de afd.Brabant 
R. v.Thoor 
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Van den Elsenstraat 21 
Etten-Leur 
01608 - 14349 . 



LID VAN VERENIGING ~RIJGT MEER MACHT 

Op 26 juli 1976 is er het een en ander veranderd voor verenigingen, vennootschap
pen en stichtingen, de zogeheten privaatrechtelijke rechtspersonen. Met ingang van 
die datum treedt boek twee van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in werking. Veel van 
de nieuwe bepalingen betekenen, dat de leden de uiteindelijke zeggenschap krijgen 
in de vereniging . Zo hebben in beginsel alle leden toegang tot de algemene verga
dering van de vereniging en kunnen zij daar stemrecht uitoefenen. De meerderheid 
van de bestuursleden moet door de leden worden benoemd, zo bepaalt het nieuwe Bur
gerlijk Wetboek . Als de statuten worden veranderd kan dat alleen op een besluit 
van de algemene vergadering. 

versnipperde wetgeving gebundeld 

Het nieuwe boek twee concentreert de versnipperde wetgeving in het oude Burgerlijk 
Wetboek, het Wetboek van Koophandel, de Wet op de Coöperatieve verenigingen en de 
Wet op de Stichtingen en de regels die tot nu toe ontbraken, in één onderling sa
menhangende regeling. Al eerder verscheen boek één over het personen- en familie-
recht. · 

De praktische gevolgen van boek twee zijn het grootst voor de vereniging. Als onder 
het oude recht een vereniging rechtspersoon wilde worden, dan moesten de statuten 

~ eerst 'koninklijk worden goedgekeurd. In het nieuwe recht zal iedere vereniging 
rechtspersoon zijn, dus evenals een natuurlijke persoon rechts- en handelingsbe"'" 
voegd zijn . 
Wel maakt de nieuwe wetgeving bij verenigingen onderscheid in twee soorten rechts
bevoegdheid: de volledige en de beperkte . 
Een vereniging is volledig bevoegd om rechten te hebben, als zij is opgericht bij 
notariële akte of als de statuten later in een notariële akte zijn opgenomen. Bij 
statutenwijziging moet opnieuw zo'n akte worden opgemaakt . 
Werkt een vereniging op basis van een mondelinge of een onderhandse akte dan is zij 
maar beperkt bevoegd om rechten te hebben of te krijgen. Zo'n vereniging kan geen 
onroerende goederen in eigendom verkrijgen. Zij kan evenmin erfgenaam zijn maar 
wel legaten (bepaalde goederen die in een testament zijn toegewezen) aanvaarden. 
Wie· namens zo'n vereniging koopt, verkoopt of een andere overeenkomst sluit, is 
hoofdelijk (persoonlijk) aansprakelijk naast de vereniging. 
De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid moet -evenals de stichting,- worden 
ingeschreven in een register, dat door de Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt 
gehouden . Zolang dat niet is gebeurd, is .iedere bestuurder naast de vereniging 
aansprakelijk . Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid kunnen zich in het ver
enigingenregister laten inschrijven. Dat heeft een voordeel: wie bevoegd voor de 
vereniging optreedt , kan dan pas worden aangesproken voor zover de tegenpartij 
aannemelijk kan maken dat de vereniging niet aan haar verplich t ingen zal voldoen. 

a u tomati sch 

De vereniging , die op 25 juli -een dag voor de invoering v an het nieuwe Wetboek
een erkende (kóninklijk goedgekeurde ) vereniging j s, wordt é én dag later automa
tisch gelijk gesteld met een vereniging die is opgericht bij notariële akte. Zij 
blijft dus verder een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Wel moet zo'n 
vereniging zor gen voor inschrijving i n h~t verenigingenregister en wel binnen drie 
jaar na 26 juli 1976 . 
Verenigingen die op 25 juli geen rechtspersoon z ijn, worden op 26 juli rechtsper
soon met een beperkte rechtsbevoegdheid . ~ Het Ministerie v an Justitie raadt degenen 
die meer inlichtingen willen hebben aan met een notaris te gaan praten . Bestaande 
verenigingen, die zich willen aanpassen aan de nieuwe wetgeving, hebben hiervoor 
tot 26 juli 1979 de tijd. 

Naschrift voorzitter: 
Het is niet onmogelijk dat in de loop van het seizoen nadere mededelingen, hoe 
concreet te handelen, ook voor "nieuwe" verenigingen, via de N.S.F . de n.t.t.b.
verenigingen bereikt. 
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INDELING BRABANTSE TEAMS IN DE LANDELIJKE KOMPETITIE 

Jeugdtéams: 

. meisjes groep B 
Kerkrade '68 
Maasmeppers 
Meyel 
PSV/Cathrien 
Tielse T . C. 

jongens groep A-D 
Luto 
Middelburg Zuid 1 
N.O.A.D. 1 
Scylla 
v.v.v. 
Wilno 

Seniorenteams: 

ereklasse dames 
Avanti 1 
Delta .Lloyd 1 
't Hooge Huijs 1 
Phoenix 1 
Tanaka 1 
Tempo Team 1 

prom. overg.klasse B 
dames 
Evro Salamanders 2 
Koningslust 1 
De Meppers 1 
P.J . S. 1 
St. Hoger/TSB 1 

prom. hfd klasse heren 
Attak 1 
Evro Salamanders 1 
Hia Panels 1 
PSV/Cathrien 1 
T .O.V. 1 
TTCV Rath 1 

overg.klasse heren 
Blue Star 1 
Irene 3 
Jaski Quick 4 
Never Despair 1 
Red Stars 1 
Rhenus 1 

prom.ovg . klasse heren 
Gispen 3 
Hercules B.1 
J.C . V. 2 
De Meppers 1 
Oldra 2 
Tielse T . C . 1 

meisjes groep D 
Avanti 2 
Middelburg Zuid 
St. Hoger / TSB 
T . C.S. 
T .O. V. 
Vice Versa '51 

jongens groep B-D 
Alblasserdam 
St. Aloysius 
Hotak '68 
St. Laurens 
Middelburg Zuid 2 
't Zand 

overgangsklasse A dames 
Be Quick 1 
Evro Salamanders 1 
Irene 1 
Luto 1 
Phoenix 2 

prom. overg. klasse B 
dames 
Belcrum 2 
Docos 1 
Nieuw Vennep 1 
Polec Engineering 1 
Ren R 1 
De Treffers R 1 

prom . hfd.klasse heren 
De Dennenberg 1 
Middelburg Zuid 1 
Oldra 1 
Polec Engineering 1 
St. Hoger/TSB 1 
Swift (R) 1 

overg.klasse heren 
Heerlen 1 
Irene 2 
Kerkrade 1 
Luto 1 
Maasbree 1 
Seta 1 

prom.ovg.klasse heren 
Irene 4 
Middelburg Zuid 2 
St. Hoger/TSB 2 
T . C . S. 1 
Twenty Ons Up 2 
Wibats 4 
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jongens groep A-A 
Be Quick 1 
Havinga/ZTTC 
Hia Panels 1 
Megacles 
O.T.T . C. 
Swift (D) 1 

jongens groep C-D 
Harderwijk 
Hercules Benraad 
Gispen 
Odion 
Smash '70 
T.T . C.V. Rath 

overgangsklasse B dames 
St . Aloysius 1 
Belcrum 1 
D.H.C. 1 
Play Fair 1 
v.v.v . 1 

hoofdklasse heren 
J.C.V. 1 
N.O.A.D. 1 
Red Star 1 
Scylla 2 
S .K. F . 1 
Wibats 1 

prom.hfd.klasse heren 
Avanti 1 
Belcrum 1 
Delta Lloyd 2 
Irene 1 
Ons Vermaak 1 
Wilno 1 

prom.ovg.klasse heren 
Gentac 1 
Gispen 1 
Iduna 2 
De Kroon 1 
PSV/Cathrien 2 
TTCV Rath 2 

prom.ovg.klasse heren 
Drusus 1 
Gispen 2 
Hia Panels 4 
O. T . I.O. 1 
O.T.T.C. 1 
Velp 1 



UITSLAGEN EERSTE RONDE JEUGDACHTKAMPEN 

jongens senioren A jongens senioren B 

1. J . Vriens T . C.S . 7-0 1 . G.Hage T .C.S. 6-.1 
2. P.Kil T . C.S . 6-1 2. R.Bartels Luto 6-1 
3~ W.v.d . Sande J.C.V . 5-2 3. H.Verhagen T.C.S. 5-2 
4. M. de Beer Irene 4-3 4. T.Knippels Irene 4-3 
5. E . Heijdenrijk PSV/Cathrien .J-4 5. R. Kraus V.V . '51 3-4 
6 ~ C . Barella N. Desp. . 2-5 6. W. Gilden Deso 2-5 
7. H. Kanters N.Despair 1-6 7 . R. Emmerik Belcrum 1-6 
8. H.Vermeulen N. Despair 0-7 8 . J . Janssen Irene 1-6 

jongen& senioren c 

1. H.Gootzen J . c.v. 5-0 
2. M.Goossen PSV/Cathrien 3-2 
3. B.Damen Nev . Desp . 3-2 
4; w.v . a~wiel Nev.Desp . 3-2 
5. W. Stas De Meppers 1-4 
6. Th . v . Well Nev . Desp. 0-5 

'\ jongens jun . A jongens jun . B 

1. J.Adriaansen T.C.S. 7-0 1. T.Robbe Luto 6-1 
2. L.Gijssen Tornado 5-2 2. R.v . Hulten Luto 6-1 
3 . T.Kommers Hotac 5-2 3 . A.Meesters :. Tanaka 5-2 
4. R. de Vries Victoria 4-3 4. B.Weijriand Victoria 5-2 
5 . J.Bruijnincx R'daal 3-4 5. C.Timmermans · Victoria 3;1- 4 
6 . D.Bal Victoria 2-5 6 . J.Roza Tanaka 2-5 
7. H.de Groen T . C . S. 1-6 7. A.v . d.Broek AÜco 1~6 

8. J.Roks R'daa_l 0-7 8. W.v.d.Brand R'daal 1-6 

Jongens jun. c . jongens jun. D 

1. H.Kho PSV/Cathrien 7-0 1. W.Beerends OTTC 7-0 
2. A. Coppen Achilles 5-2 2. M. Mooren Nev.Desp ~ 6-1 
3 . G. Appeldoorn OTTC 5~2 3; R.v . Houtum J . C.V. 4-3 
4. J . Wijn PSV/Cathrien 4-3 4. G.Loonen OTTC 4-3 
5. .A.Cremers De Meppers 3-4 5. T.Dankers P.J.S. 3-4 
6. J.<Evers Ali co . 2-5 . 6 . J.v. Hoof PSV/Cathrien 2-5 
7. J , Nobbe Nev .Desp.0 1~6 7. H. de Gre ef AliC() 1-6 

~ 8. E.Peters J .. c.v. 1-6 . 8 . N. Zwanenherg Ali co 1-.6 

jongens asp . A .jongens asp. B. 

1. K,v.Gerven Hotac ' 68 6-0 1. F.Bijnen PSV/Cat hrien 6-1 

2 . J .,Meijs Deso 5-1 2. P.Joo sen Be·l crum 5-2 

3 . M. . Bosse Tanakà 4-2 3. R . Zwart jes PSV/Cathrien 5-2 
. . 

4. S . Lauwerijssen Tanakà 3..:3 . 4 . R. Thijs PSV/Cathrien 5-2 

5. J.Maas T .c.s : 3 ..:3 5. E.Emmetik Belcrum 4-3 

6. S . Schreuder Victoria 1-5 6. R.dèn Otter · Animo 2-5 

7. A.Jongenelen v .v . 1 51 0-6 7. w:v . Eerden Ali co 1-6 
8 . w . .v.Ops t al Animo 0-7 
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jongens as.12. c 
1. K.Verhallen PSV/Cathrien 
2. R.de Wit PSV/Cathrien 
3. M.Jacobsen Nev.Desp. 
4. J.Burgering P.J.S. 
5. B.v.Hoof J.C.V. 
6 . E.Milar v.v. '64 
7. C.Houben Achilles 
8. P.v.Gemert v.v. '64 

meisjes asp. A 

1. M.v.Happen T.C.S. 
2. L.Veraart v.v.' 51 
3. M.Burgers Victoria 
4. N.Scheeren Tornado 
5. C.Maas T.C.S. 
6. K.v.Beers T.C.S. 
7. T.Welten T.C.S. 

INGEKOMEN REGIO-NIEUWS I 

7..:.0 
6-1 
5,.-2 
4-3 
3-4 
2-5 
1-6 
0-7 

6-0 
5-1 
4-2 
3-3 
2-4 
1-5 
0-6 

jongens asp. D 

1. T.Deelen 
2. R.Vis 
3. M.Gevers 
4. R.v.Gemert 
5. V.Nisselrooy 
6. M.Aarts 
7. W .Boersma 
8. W.Bekkering 

meisjes as.12 . B 

1. J.Valk 
2 . K. Chambon 
3. J.v.d.Aker 
4. R.Smits 
5. J.v.d.Ven 
6. H.Hendriks 

Ali co 
PSV/Cathrien 
Ali co 
PSV/Cathrien 
Nev.Desp. 
Achilles 
v.v. '64 
Achilles 

Red Star '58 
PSV/Cathr. 
J.C.V. 
Red Star 
PSV/Cathrien 
PSV/Cathr. 

7. J.v.Ravesteijn OTTC 
8. C.v.Dijk OTTC 

C.Wellens. 

Regio Den Bosch wil starten met een jeugdtafeltennis instrukteur kursus. 

T-0 
5-2 
5-2 
5-2 
3-4 
2-5 
1-6 
0-7 

7-0 
6""'.1 
5-2 
3-4 
3-4 
205 
2-5 
0-7 

Zij die hiervoor interesse hebben ook van het Regio Midden-Brabant en Eindhoven, 
kunnen zich hiervoor opgeven. Leeftijd plm.18 jaar en onkosten bedragen+ f 45,-~ 
met boeken inberekend. -
U kunt zich opgeven voor 15 oktober a.s. bij dhr. Kropman, Neerstraat 157, Den 
Bosch, tel. 073 - 131350. 

Rombouts, voorz. regio Den Bosch. 

INTERREGIONALE TAFELTENNISONTMOETING 
WEST ERABANT - MIDDEN BRABANT 

Op zondag: 19 september j.l. vond in de prachtige Sporthal-accomodatie in Waalwijk 
van de t .L v. "R.K.C." de interregionale tafeltennisontmoeting "west" tegen "mid
den" plaats. Regio "Den Bosch" had, om redenen die in ieder geval niet golden voor 
de speelsters en spelers van beide andere regio's, in de laatste week moeten afr 
zeggen. Het was in ieder geval prettig dat op de wedstrijddag zelf, bestuursverte
genwoordigers van deze regio aanwezig waren, om hun verontschuldigingen hiervoor 
aan te bieden. 
Het wedstrijdschema, dat oorspronkelijk opgesteld was voor drie regio's met de 
formatie van "4- mans" ploegen voor senioren en jeugd, moest gewijzigd worden en 
~r werd besloten tot 2 jeugd en 2 seniorenploegen over te gaan van elk 6 personen 
per regio, derhalve waren er 24 west en 24 midden-brabanders in de zaal. 
De ploegen speelden dus 6 tegen 6 en hieronder volgen ze met achter hun naam de 
behaalde persoonlijke resultaten: 

West-Brabant West-Brabant West-Brabant West-Brabant 
Senioren I Senioren II Jeugd I Jeugd II 

1. J.Noordam (2) 1. F.v . Oosterhout(6) 1. A.Snijders ( 6) 1. J . Roks 
2. A.Aarts (3) 2. A.Goossens (5) 2. D.Bal ( 4) 2. J.Bruynincx 
3. P .v .d . Horst ( 3) 3. A.Fikkers ( 5) 3. C.Timmermans (4) 3. W.v.d.Brand 
4. L.Kopmels (1) 4. D.Breure (4) 4. H.de Groen ( 4) 4. C.Weyand 
5. P.v . Hooydonk ( 3) 5. C.v.d . Brand (5) 5. G.Roza (4) 5. R.Meesters 
6. G. Buermans (2) 6. .J .Biskop (4) 6. J.Maas (4) 6. E.Lofvers 

(5) 
(5) 
( 6) 
(5) 
(4) 
(3) 

(14) (29) (26) (28) 
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Midden-Brabant Midden- Brabant Midden-Br abant Midden-Brabant 
Senioren I Senioren II Jeugd I Jeugd II 

1.H . Weyenberg ( 5) 1. J .Sar s (2) 1. de Feyter (0 ) 1. E .Vlems (0) 
2. W.Jurriëns (5) 2. t'L de Beer (5) 2. Bogers ( 5) 2. Sprenger ( 1) 
3 . A. Janissen ( 5) 3. M. de Kok (0 ) 3. Adriaansen ( 5) 3. v . d .Ven (3) 
4 . H.Balvers (5) 4 . F . Paulussen (0 ) 4. E.de Kok (0 ) 4 . M. Esser ( 0) 
5. W.v.Riel (1) 5. J . Lutterman (0 ) 5. v.Go r p (0 ) 5. Spape (1) 

6. J.v.Raak ( 1) 6 . ,Janssens ( 0) 6 . Hepkule r (0) 6. v.Dijk ( 3) 

(22) (7 ) ( 10) (8) 

Opmerkelijke resultaten waren de overwinning van Maas op Weyenberg met 25-27 in de 
derde game ; het verlies van Jurriëns tegen v.Hooydonk met 20- 22/1 0- 21 en de zege 
van Janissen op Aarts en v . Hooydonk. Ba~vers en Janissen ver lor e n alleen van v.d. 
Horst. 
De West-Br abantse p loeg bleek bij de jeugd nóg sterker dan de seniorenploeg want 
de eindstand was zo: W. Br. ·- M. Br . 

le jeugd-6 26 îO 
2e j eugd- 6 28 8 
l e seni oren-6 14 22 
2e sen i oren-6 29 7 

97 47 

De wisse lbeker ging du s naa r de We st-Brabanders en werd aan dhr. Maas van deze 
regio ter goede verzorging medegegeven. 

Verslaggever: C.H. 
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