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Off HOEfE t•1EOEDELINGEN ____ .,.,._ ·----------------
-I.::~!!!!!1!~=~ 

De teamlijsten voor deelname aan de 1e kompetitiehelft voor het 
seizoen 1979/1980 moeten v66r !§_!~~~!~~~ a.s. worden ingezonden 

· een: 
-de heer G. Beurskens, Henken~hage B,5658 P.X. Eindhoven, (tel. 

040-519720) voor senioren kompeticie. 
-de heer N. van Erp, Begijnenstraat 45, 5341 B.C., Oss (tel. 04120-

32106) voor de jeugdkompetitie. 
De teamlijsten worden u binnenkort toegezonden door het bondsbu
rsau te Voorburg. Mocht u geen teamlijsten ontvangen, of wenst u 

, meerdere formwlieren te ontvangen, dan kunt u deze aanvragen bij 
de genoemde heren. 

~~~E~-~~!!!E=~!~!~-
-De landelijke kompetitie start op 15 september, de afdelings

kompetitie in het weekend van 22 september. 

-Q!~E=.':!:~~!=~-

Bij de heren N.v.Erp en G.B~urskens z1Jn formulieren verkrijgbaar 
voor het aanvragen van disper.satie. Verzoeken om dispe~ssties die

nen v6ór 1 augustus a.s. gemotiveerd te worden ingezonden aan de heer 
G. sëûrskëns-Ztëï: 040-519120). 

-~~~~.::!!1~.::-~=~~9~~~E.::~!!!~ 

Aanvraagformulieren om aan de landelijke jeugdkompetitie deel te 
nemen zijn verkrijgbaar bij de heer N.v.Erp (tel. 04120-32106) 
Deze formulieren dienen voor 1 augustus a.s. bij hem te worden in
geleverd. 
Dit geldt ook voor verenigingen, die het afgelopen seizoen reeds in_ 

de landelijke jeugdkompetitie zijn uitgekomen. 

Bondskontributie -----------------
Tijdens de bondsraadsvergadering van 19 mei j.l. heeft de bonds
raad op voorstel van het hoofdbestuur de kontributie voor het 
seizoen 1979/1980 als volgt vastgesteld: 
a. kontributie voor kompetitiegerechtigde seniorleden f27,- {was f25,50) 
b. kontributie voor kompetitiegerechtigde jeugdleden f2D,- (was f19,-) 
c. kontributie voor niet kompetitiegerechtigde leden f5,50 (blijft 

dus gelijk). 
De verhoging komt geheel ten goede van de bondskas. 
Dit houdt dus in dat van de bondscontributie het nieuwe seizoen de
zelfde beidragen worden afrg:B1ttrag-er1 -e:l:~ ,h:j:rt afgelopen seizoen. 

~~~~~~~~.::-~~~E~~~~~~~~EE=~· 

In zijn vergadering van 17 mei j.l. heeft het afdelingsbestuur beslo-
ten 23 maart 1980 aan te wijzen voor de regionale kampioenschappen 

1980 in de afdeling. Vanwege de overvolle toernooiagenda zal geen 
toestemming morden verleend deze kampioenschappen in een ander week
end te organiseren. Bekeken zal worden of het mogelijk is in dat 
weekend geen afdelingskompetitie wordt gespeeld. 

N.B. 
In verband met het feit, dat de schoolvakanties pas eind augustus 
zijn afgelopen, verzoeken wij u tijdig de nodige maatregelen te 
treffen voor het nieuwe seizoen.------
Dit voorkomt u en het afdelingsbestuur de nodige problemen, omdat 
de voorbereidingstijd ook voor ons maar krap is. 



.3 

Tijdens de afdelingsledenvergad~ring van 8 sèpt• 1 78 ZtJn 
toezeggingen gedaan om le bekij~eri of het:: Î méig'eli'jk is de 
teamlijsten later in . te st~ren i.v~m. einde vakanti~s. 
Helaas' is . dit niet mbgeil'}k'.i Örnd~{f 'wl..i bij - de pianning van de 
start van · ko~peti tie ~ ·gebonden ' '~ijn aan d'è start ' van · de lande
lijke kompeti tie~ Dit houdt: , ~ir8 .-· dat maxi,maal 1>: week speling 
mogelijk is. Om to:t e.en goad,;i er,1 nauwkeurige : vogrbereiding te 
komen zj.Jn . wif 9enoodzaak~ de~ uiterlijke iryzendd,atum voor de 
teamli.jeter1 te ste).len, ,.op - 15 aucgustus 197§1 .• . 

DISPENSATIE VOOR DE'ttNAME AAt.f D'E LANDELIJKE SENIORENCOMPEîITIE 
------~.-.~-----~----~";7--·- ·----"'.'9"--'---~------------------~-~------~----·--------

. '- · ' 

Junioren en aspiranten met een A-licentie kunnen op bepaalde 
gronden (zie 3 )_ :~n aanmerki'll~- komen voor dispensa~ie~ · 

~ '. ~ ... :: . 
. : • _,; _' 

Er zal .g.8~.n- -d:i~:j:rà:n~~tl.e .wördèo .v.e.rl.e-end .aan a.spirantén'' 'rnet . 'T ~ , 
een B - en C - licentie en aan pupillen en welpen. 

3. Welke cr~teria wo~den gehanteerd? 
---.~~~--"!"9~----"'.'9-~ .~--:~-,----~--:-r~-:7_~---:-: :- ;.-

Aan ~e jaa+'.s jµn:ioren - zal - in., principe dispensatie -w9.J:_den._: : _; -' ,:; > · 
verlëënä:~l1l'ë~:-:D'ët°rët'Çl<'ing tot deze groep zal du.Ei ee,n . _spepel .. -
beleid .wor:den gevoerd. >"';': ,-. ;'. . ,, . ' 

Bij de veriening van dispensatie a~n le jaars junioren en 
as.piranten met een A - .·.1i.cehtie zal· ofiäS:r:-mäê.r:~rë.1'.<_gnrng wd.i-i:Je.n 
§'ëfioüaënt'mër:;--:---'.'".:--;:--:-:-:--:;-;---: , . , .. J. 

de,,per:s-oon van de spe lep( step) .efl zJ.j11 (haar) b,ela:rigen; 
• de belangen van de vereniging; 
• de belangen van de bond. ·· 
Bovendien geldt vpor~ eerste jaars aspiranten, da~ de . ~~spen

sätïë-möët worden ondëfs~ëünä-ööor-öë-ränäëriJke Sportcom-
missie.:·· ---~~ -~~·~ . ~ .. :!c:. ). - · "1 . - .; -- · ' · , · ,.,, 

,;_i ,.· • . ::; :!' ·, • 

1. Ee11 v'erzoek ~ ~om dYspensatie (in drievoud) dient vóór 29 · '.juni 
1-g79 : -dóà'i' '' dè v:erefni'gîng· waarvoor betrof<kene coinpëtTtië-""""!.,..- : · · 
gääf spelen te worden ' g:Sstul.Jrd aan de landel'i'jke Jeugc:Îc'6m
missie, te weten de heer Th. van Veen, St. Nicolaasdijk 
117, 8264 AE kampen. 
De daaiJo~r best~mde (orml.Jliereri zifn frèrkrijgbaa~ bij het 

,-: :sónds'büreau van de N. T~ T. s:; Wèverslaári 11, i271 BL ' 
Voorburg tel. 070-874800. 
Verzoeken om dispensatie die na de _bovengenoemde datum binnen
komen, kunnen niet meer in behandel:ing worden genomen. 
Dit betekent , d.äf~In voorkomend geval • geen dispens;at;i.·e: w9rdt 
verleend om uit komen in de landelij~;-;;~r5~i555~~ititie. 

2. De op deachterzijde van het fo.rmulief~ afgedrukte verklaring 
dient door de àuders van betrokkene te worden ondertekend. 

3. 
Tevens dient mp de acp,terzijde van .. het , formulier het adyies van 
de begeleider van betrokkene te worden verm~ld. 

4. Een copie van de aanvraag dient tevens te worden gestuurd aan 
het desbetreffende afdelingsbestuur. Deze kan desgewenst doch 
uiterlijk binnen 7 dagen na de in 4.1 genoemde datum een advies 
uitbrengen aan de landelijke jeugdcommissie. 
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5. Behandeling dispensatie-verzoeken -----------------------------------
1. Alvoren• de dispensatie-verzo~kan in behandeling _worden ge

~omen.,- ;zal QQk , het~ advies van de H:.C.L. worden gevraagd. 

2. Alle distp'enl:!atiè-verioeken zullen tegelijk worden behandeld 
door een' commis'sie ad hcic besta'ande uit 'twee vertegenwoor..;; . 
digers · van ·ae landéliJke Jeugdcommissie, · t-wee vèrtegenwoOr~ '' 
digers van de Sportcommissie 9~ se~ onafhankelijke voOrzit~ 
ter. 

3. De behandel;ing van . da ingediende verzoeken door de ;in 5. 2 
bedc:i"ëldè" · c·omnüssie · zaLbTrinen tA dagen doen niet eet'der dän 
7 dagen na de 4.1. bedoelde datum plaatshebben. 

6. ~!:~!!!!:!E 
,· 1i" 

Tegen het niet inwill;igen van een dispensatieverzoek door de _in -
5.2 benoemde commissie is tot 1 september a.s. beroep mogelijk 
bij het Hoofdbestuur. 

DISPENSATIE VOOR . DEELNAME ,AAN DE AFDELINGS-SENIORENCOMPETITIE ------------------------------------·-----------------------·---
1. ~~J~!:!!!!~~!:! 

Jeugdspelers die wensen uit te komen in . dë af'deling·s.;..sehiàren.;.. 
competitie dienen via hün v~rehiging hiervorir dispehsatie aan 
te vragen volgens door het desbetr9ffende afdeiings6e~f~~r - -
eventueel nader vastgestelde of nog _vast te _stellen regels. '· 

2. Verlening dispensatie door afdelingsbest~ur. ________________ ..., _______ . ________________ _.....,.. __ 
Aan de afdelingsbesturen wordt dringend verzocht zo mogelijk 
bij de behandeiing van de ingediende verzoeken uit te gaan van 
de punten zoals bedoeld onder: 

A.1 tot en met A.3 en 
A.4.2 alsmeds A.4 . 3 van deze richtlijn. . . -. .... . . ~ .. " . · ~· .. " ." . " . 

3. Melding van door het afdelingsbestuur verleende dispensaties ------------------------------------------------------------
De resp. afdelingsbesturen dienen v66r 1 november a.s. alle 
door hun verleende dispensaties ri6mihatief te - ~eldèri ~an ·aè -
secretaris van de landelijke Jeugdcommissie onder verdere ver
melding van bdndsnummer, geboortedatum, vereniging, competitie- · 
klasse _ seniore~, r~den(en) dispensatieverlening • . 

p.s., 

Alleen de aanvragen via de nieuwe verbeterde formulieren zullen 
in behandeling worden _genomen; aanvragen vi-a. de oude formLJlie.ren 
zullen gersto~~neerd worden. 

'.- .: \. -

ADVERTENTIE 

r;T.Vi R~~_ Star zoekt voor h~t komend seizoen 
een tr·ainé:r. 
:Zij die int~r~sse hebben, kunnen contact 
opnemen .met A • . Jonkers . Postbus . 1 oe. · 5050 AC 
Goirle (Tel: overdag 013-341152 of met 
L ~ ''de Krijger, telefoon 013-344647:). 

'• :: . 
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Het eltihbl$d v.;::r1 î'. î. V. Red Eitár 15'1 b":?steedt v~1,;ü eand.ach't B~-ri . dê 11iad
at·r.f jdv.ar:::ilagsrt v'är!~ciê ~1Îvgrê~"'f(t1ffi?'9ti tf!'ii$pcdende teë§rrrn. H~( v·~lxrhakf \/~n . 
de· -'relo:·eant cnF'1i.r · ·· r~k. · iff d@ vst~niging t verî divi!lr:ss :zJJden 
zi'e~'i h~1!il m~m. ;,;ich in e@n v•n:~mü·;ftng kar1 Î'.H:'lz.i9hü1"a:l e;n. aJ.g da;;ir" de r1.odlgtil' 
!1:1ktivit~d. ten ~ord1~n Qs-c:rganün:3e:r.d. · 

r.a.s.-nJsuwa vah T a~ndacht.uoar de 
Ad Bartena beker. Ean gsze -t~i~~;oi dat sigan ladan gaad ~n 
da amaak schijnt ta vallan. E~n aanaluitanda koffia-tefal ia natuurlijk 
altijd bavordarand~vosr de afasr. · 

"îcq:.1ears" \HH'l P.S~lf~/C01-thrien hêf:H"' t in hst m~i--r1wmiw; een leuk a:rt:Lkigl 
1.1;;;:: 'fili't ont$tä;în-vên'~·r;'f;It;jnrd~ sport. Het v12n·h~a1 dat t1.1tf!!\ltenn1s 
i î:l' antèttaari ~ dÖÓ'.tdet. iSéîî. ~antgl t'r1gel~a. !1i'uld~t:;m :tn dr.,i 'Eh: 1 tae l<olcni€,1rt 
op· m/~n oude taf~!l ' m@ :t houten · ~üarikJ~rn ~n:>n t\!Lijr p:rn.pJie pep:l.i;;rt of ;t:o .i;at.8 1 

naai·'· Gtlk<ëla:r tee , kl :trikt ·de ·meiaàte kHó>ll:icht bt;Jkend in de o;rsn~ \Jet~· 
~•r.." . ' ' . t' . . .;, ' <; c .t " '.' l . .!' ' . ~ .... ,.,,..- . · ~. I)· 1· •.• • ~ ." î F· i . . ,J '· "'"'"" (!jl'!tfH!.9Cfl, \/Otl!' \:<l.î.W.1.SSS . .i.n9 m"~·~ neyj~, , U c.;'J~ ! <·, ""' < •. af'lgliH'1 , $!"'! f..JS 11<.0m.,.. 

petitia-atand~n ri 

Hs ·t !?!r·g:snomr:m arHkl.'.ü uit . h~t. trlubbl~d van 1·.s.B. il5.n' Ni:-!V8>~ News 1
' . \1~n 

Na~ai O••pair o~a~ d• bar,idwi1ilgheid van aa~I~~in1aa~~-~~-3~~ia-ia 
·;;_- -.'"'"'~~~-Ö'".f"'.";~:;•-:-.::0'\" l \ r. ' ;;.(/, •';; ; - . - - - . - "'"- . "'>'~ ' " '*', ?-o."";, er<> : .'!l't- · t "H'ot1 n .. ,&_ ,Z ~ 1 
u43Q~ ,~~~~o.~*~ ":.. S~~ _: ant.._i/:~l-S·· t!.8.~1 fflfJ~~<J,"~~;-rt t:iD.!<._. SKS'~~& 1:.ta 1i" .;.~e.;,j,.. 

"Kbm ' a~. N1• 1'a ~ •• ~it 0 f~ rl~1· nA~ 7 80~ 1~1 ...... '•'~•.• -- f"" )' .,,,., - .... ~ ~"'" 0 \'..,~ .....- -· ' ~ '!f ..... ""'" ..... Q _ t .,,,. v r'-; """"" ~ ........... - ~- . 

r•1s11 k:z;lj~t füî:t$:~d&J !f!ii§El:î' 1.n:· ijii'i ·t~j d •. , ird.rn::h';:r ti·jd •t'lf!i ~an hst zo nor::id . .-
zak jka v wark tn ~aan. Ho~enli werpt het artikaltja zijn • 
ur~~~tan m•e and . Yerdar aan veral~9-

HE.d; 
hesf't 
_isugdl~dem, 
t~n 

't · s~~ufvartle van 
~,,,....,....~,~.~7~-....:::~~\::.:~ .~~~"~ 
jaugd. Ean varalag 
de 

5~ i,t1;;. v 'i' 

6~ 

) 

'58) 
hn} 

., 5H) 

'j , 
.;:4 

uit Ut:hlitf . 
t)Uder ·;~ti'î'-ra. 

als men kampatitia naat spelen • . 
v.an t. t.utn:· 16! natütLr1J.;}k ricml'i; , 

j "'''r.:nH t ' @ 1e •10r ""!:!' f •)ve"'· •. ~··d::.;,o.,...;i~ ,~ .· · .. ~ ... ",l .ft •'/.15 • .,-~ · !!,." , ·.1 

apalen wardl~ . . 
n~-.p>.m~J bal. 
lJ~rd~r · na-~. 

t~. nds·h w.n. f.i·'t;tfî ·v~:tal1.t~~· 

'l~ Peî)a.t.E~S (T"fCV 
ûh Ju:rr i~r11'3 ( ! 

6~ J. akana (Nikon) 
75 A.v.Doarn (TTCU/Reth) 

M.da Beer (Irena) 

20 pt " 
1& pt,. 
H~ rJL 
12 fJt; ~ 

12 flt.,. "' 
10 pt~,· 

'1 Pt~ 



DAl!JES c. 
1. M.v.d.Horst (Helmond) 
2. R.v.d.Berghe (Irene) 
3. H.v.Unen (Irene) 

C.Briels -(PJS) 
L.Veraart (V.V '51) 

6. C.Diepstraten (PJS) 
M.v.Happen (Hotak 1 6$) 
H.Brouwers (Sibs West) 
A.v.Dijke (Hotak '68) 

DAMES D. 

1. G.de Vocht (Stiphout) 
2. A.v.Boxtel (Sios West) 
3. A.Weyenbetg (Irene) 

J.v.Kuyk (De Meppers) 
R.Boudens (Sios West) 

6. R.Smits (Red Star '58) 
7. E.Keyzer (Rakona Belcrum) 

G.v.Gestel (Red Star 1 58) 
T.Suykerbuyk (v.v '51) 

DAMES E. 

1. M.v.Keulen (JCV) 
2. P.v.Lammeren (Markiezaat) 

DAMES F. 

1. C.Lamboo (Rakona Belcrum) 
2. c.sitters (v.v 1 51) 

DAr~ES G. 

1. A.Smeets (Irene) 
C.v.Herel (TCS) 

3. T.Smits (OTTC) 
L.Geers (Markiezaat) 

5. A.v.d,Brand (BSM) 
6. C.v.d.Pol (JCV) 

C.Wagemakers (V.V 1 51) 
8, T.v.Unen-Willemen (V.V. 1 51) 

T.Gielen (Renata) 
T.v.d.Steyn (Jeep) 
N.Terloo (v.v. '51) 
A.Karremans (Hotak '68) 

DAMES H. 

1. R.Spijkers (Tios) 
2. B.Segers (Stiphout) 
3. T.Vonken (Budilia) 
4. W.Kosters (Irene) 

F.v.Bavel (Oosterhout) 
~.Berends (Helmond '57) 
E. Liebau (Desa) 

HEREN G. 

1. M.v.Eyck (TTCV/Rath) 
F.v.Vessem (Jeep) 
R.Metasch (Budilia) 
E.Eikemans (JCV) 

5. N.Vervuurt (Never Oesp.) 
6. A.Caris (ATTV) 

J.Verholen (De Meppers) 
J.Bindels (Rakona Belcr). 
W.Verbart (Markiezaat) 

6 

14 pt. 
6 pt. 
4 pt. 
4 pt. 
4 pt. 
2 pt. 
2 pt. 
2 pt~ 
2 pt. 

15 pt. 
10 pt. 

6 pt. 
6 pt. 
6 pt. 
5 pt. 
2 pt. 
2 pt. 
2 pt. 

6 pt. 
2 pt. 

7 pt. 
6 pt. 

10 pt. 
10 pt. 

8 pt. 
8 pt. 
6 pt. 
4 pt. 
4 pt. 
2 pt. 
2 pt. 
2 pt. 
2 pt. 
2 pt. 

10 pt. 
9 pt. 
6 pt. 
2 pt. 
2 pt. 
2 pt. 
2 pt. 

8 pt. 
8 pt. 
8 pt. 
8 pt. 
7 pt. 
6 pt. 
6 pt. 
6 pt. 
6 pt. 

HEREN C. 

1. W.Berends (OTTC) 
2. J.Peters (OTTC) 

P.Kil (TCS) 
4. L.Kopmels (Victoria) 
5, J.de Visser (TTCV/R.) 
6. C.Mouwens (TÏCV/Rath) 

P.v.d.Horst (TCS) 
8. G.Buermans (Roosend.) 

HEREN D. 

1. A.v.Dommelen (Stiph.) 
2. M.Smeulders (Irene) 

G,Sleegers (Nikon) 
c.v.d.Vorst (v.v '51) 

5. B.Koop (De Kuub) 
6. H.Bloks (Jeep) 
7. J.Coppens (De Kuub) 
8, T.de Vocht (Stiphout) 

H.Smolders (Nikon) 
T , î.v.d.Krabben (JCV) 

A.Scheepers (TTCV/R.) 
B.v.Hoften (v.v. '51) 

HEREN E. 

1. C.Scholten (M.C.Tanaka) 
2. L.v.Lieshout (Kadans) 

H.v.Hout (Renata) 
4. C.v.d.Brand (Roosend.) 
5. J.Janssens (Irene) 

H.v.d.Besselaar (Jeep) 
T.Vonk (JCV) 

8. G.Appeldoorn (OTTC) 
J.Kuys (Alico) 

HEREN F. 

1. M.Berends (OTTC) 
2. C.Meyeren (BSM) 
3. R.Krete (JCV) 
4. H.Damen (Kadans) 
5. E.v.Staay (TTCV/Rath) 

J.Klomp (Nikon) 
7. J.v.d.Veerdonk (OTTC) 

T. Vonk ( JCV) 
8.Jongenelen (Desa) 
J.Swinkels (ATTV) 
C.Barella (Never Desp.) 
W.v.d.Wiel (Never Desp.) 
A.Boudens (Sios West) 
D.Kunstt (Markiezaat) 

HEREN H. 

1. H.v.Melick (Stiphout) 
2. T.Seegers (Stiphout) 
3. B.v • Brakel (TTCV/Rath) 
4. E.Vermeulen (Stiphout) 
5. M.v.Hoof (Stiphout) 

N.v.Bree (RKC) 
T.v.d.Meyden (Roosend.) 

8. A.Noordhoek (Molenberg) 
P. Somers. (Roosendaal) 

20 pt. 
10 pt. 
10 pt. 

8 pt. 
7 pt. 
6 pt. 
6 pt. 
5 pt. 

23 pt. 
12 pt. 
12 pt. 
12 pt. 
10 pt. 

8 pt. 
7 pt. 
6 pt. 
6 pt. 
6 pt. 
6 pt. 
6 pt. 

10 pt. 
8 pt. 
8 pt. 
7 pt. 
6 pt. 
6 pt. 
6 pt. 

-5 pt. 
5 pt. 

14 pt. 
12 pt. 
10 pt. 

9 pt. 
8 pt. 
8 pt. 
6 pt. 
6 pt. 
6 pt. 
6 pt. 
6 pt. 
6 pt. 
6 pt. 
6 pt. 

14 pt. 
10 pt. 

8 pt. 
7 pt. 
6 pt. 
6 pt. 
6 pt. 
5 pt. 
5 pt. 
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Het afgelopen seizoen is een paar maal een technisch artikel verschenen 
in dit blad • . D~~a -maal treft u hieronder aen een artikel over de ont
wikkel_ingen , van- . d·~ - -s. 9rvi~e. · o_it C1rt:tk:e1 -fs -• ve_rsóhe~en -- in - T.-è ••. Nieuws 
( eë,n uitgave• van , de Tëchnische CommiE!.sie va.n d~ afdeling z'eeland); da't 
regelmati~ verschijnt en waaiin spe6fal~~élndacht wordt gescho~k~n aan -

.· .. i 

vele tec~~ische zaken in die afdeling. -
Met .d.ank .aan ·,Peter Boon van T. î. V ~ 't Zand, van wie ik 'deze uitgave mocht 
onfvàngen_ ~ 

• i 

QNTWÎKKELlNGEN OMTRENT DE SERVICE. --------------------------------- - ' : '-'" 

"' .... ~ .·•· ... ~- .. ;.. _ ~ · ·· ~ - .-. ... ·. ~ ··-···; .· ... ~· ...... :-
Ondefstäénd artikei vormde een :dn.,:; 
derdè~l vari d~ dpdt~6ht t~felten~ 
nis Vaat dè böndsoèièri~eest~r~ur
sus in · 197 6 ~- · Het is geschreven door 
Jah Oan Aait, Di~k van Driel, Sonj~ 
Heltzè1 ' en .Ruucr verb1akt. ....... ~~~ ...... ~~-·~~-~.~ .... ~···~· 
Alle~lei ond~~zoekingen en o~twikké
lingenF ~èbberi ertoe gelèid dat het 
tafel~enrii~ esn "ieér dyAamisch ka~ 
rakter theeft gekregen. - Door téchni
sche · ont~ikkeii~gen · k~n aan dè ~iséh· 
van ; d~ s~elers~ wat betreft de bè
kl~di~~ en dè uilOoèriMg~~~ ~et b~t~ 
nauwkéurig· vèJldàan worden~ Ieder 
sp~lt~p~ ~~n een\ ~igen bàt m~t èeh 
e·igen soort -bekl 'eding hebben.-· De 
aanvèl1~r~ kunn~n bats k~ijgen m~t 
e_en' hsne'li1 rubber: ti:Jpsplii-áànvallers 
hebben b.at:s- waarvan · het i·uób-er· een · 
optimalé; gr~p bp de ~al heeft eh de 
verdecll.g.ers _kunnen desgew~nst eè-n ' 
ru~ber i kiezerr; · dat hun eeh -optimaal 
balgevoel ' geeft. Het ·spel is vooral 
sneller gewórden, niet alleen het 
tèin:po waarmee -de ballen over het net 
he~~,, en w~er gaan, ook het -verloop 
\/'an de skore~ iilaran . vroeger r·allE3Y 's 
van 20 slagen geen ~it~onderi~g 9 - ~e
gènwbordig wordt er al snel geskobrd 
binnen 5 slagen. Mede door dit 
feit 'is de service st'erk op de voo'r
grond komen te s~aan. _ Vroe~er (als 
we die 20 'slagen aanhouden) - bestond 
5%, vari de , weds~rijd uit de seivicè. 
Óe ·huidige stand· van zaken is dat 20 
tot 40% van d_e wedstrijd bestaat uit 
serveren en ontvkngen. Ten service 
bepaalt dus gri:JteMdeels het Verloop 
va·n de wedstrijd. Ondanks deze fei~ 
ten wordt nog maar al te vaak dit 
onderdeel van het spel vergeten, 
terwijl er toch wel enkele voordelen 
zijn op te noemen 9 die ontstaan wan
neer men goed serveert. 

; ~· ' 

Iemàrid die serveert kàn zelf bepalen 
hoe hij serveert en kan . daaro'ij re
kening houderi ~et . het spelsysfe~~ 
dat hij toepast.; Doordat hij sar-
veert kan hij in gróte mate het ver- ' 
16op vàn de komende ralley bepalen, 
dit kan · tot direkt geuolg hebben -dat 
hij pUriten] kan - ~ç~ren~ -Niemand zal 
meet fwijfelen a~n het belang· ~~~ --r~~ 
deze beginslag al moeten we helaas ·. 
nog steed~ kànstatereri dat velen weiF 
nig' aandacht besteden aan dit o:nder.:.. 
deèl v'an het spei en dikwijls zeer - --· 
örizor·gvUldig met , de eerstè bàl oill~ .'., __ ' 
sp~in~en en ei t~lfs fouten mee : ma~~h. 
In het kader van de ~ ontwikkeling,en - · 
in de làatste dece~nia behand~leii w~ . 
nu . de servi·ce ~n de ontvangst in' eén'. 
drietal spe ;rtypen nam'elijkf kontra- · -
aanval, · top'spin"=-aanval; en' het ;vèrde
digen. 

DE SERVIèE BIJ KONTAA-AAN_VAL 

de ul tvoe~_ihg' : Het· ·Qped var:ië~en_ van ' 
spin (ve'el of weinig) en het ;toepas,...· 
sen van zijspin zal het moeiiijk rtia-· 
ken van de · tèg~nstander~ Er dient al
tijd gev~ri§~rd ~e · ~ord~n 09k ti)dehs 
een serie {5 services)-·. Zo is ·het -· '" 
natü1'.ir lijk erg vèr'rassend : als --m~n , ~ · 
tijde~s de serie 66~ lange ~ervicè ·• 
geeft. We zien -dan vaak ""dat de _ ont- · 
vahge~ na het ' retourneren ~akk~iij
kei uit de pos~ti~ - t~ brengen is, 
wannee~ e~ daarna een goedgeplaatste 
bal volgt~·. -. Een andere' taktiek i .s da 
korte · service, met dacirna e~n bäl in 
de diep~e; Als deze twee ~ethd~e~ 
goed ui~evoeid ~orden en de seitjeer
der at te rit blijft op een :eventuele ' 
aktieve ontvangst va:n . de teg;enstartde'r' 
dan is het voor' een kon"tra~aanvaîler 
een;voudig OJTJ ·het .ini tiatfef fe_ behoq
den·. 
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de ont 'v~'n9s.t: , VoJ;i:ç . de spe:c;:ifi;~Fe kqn~ Jila9r. :l"jèt' u · ~m .,te doén_ is: de . 
tra-aanvEil.lers is de · ontvç.rig,st van de · · t,J.al zo. terugJ<r.i,jgèn da.t Li me·t minste 
service e~ri ~6e!lijk ond~rde~i 0an · ~e ~ ristko e~n·topspinaanval kunt lance
ralley 9 omdat ' biJ .niet -_nï~kk' elj,jk · iri~ . . r t:~h met de ' kant van' 't bat wàarmëe! 
eens met . kontra.:.spel kan beginnen · .tn..: u het i.~efs"t éi:laat. Heeft u , é~n ser
dien . er ,kort . geserv~1;3rd . w9rdt~ De k9r~ .. vice cgevqnd,ên,. waarop de tegenstande_r 
te service (met "backspih) ·z.al hij in · niet · optima.al rèageert, herhaal die 
tegenstelling tot de lange service dan 9 maar niet voortdurend achter-
(met topspin) eerst aktief moeten .. een, ,a],.s hij een paar keer de kans 
openen of anders moet hiJ wachten .. · '.· -- -k:eijgt-'.:om ·achtàr elkaar zo'n bal te 
tot zijn tegenstander het initiatief slaan krijgt hij van u een gratis 
neemt, met ' alle rîsiko'.s : van dien • . ·• training (en kan -.hij .aanwijzingen , 
Indien '. bij de ontvangst:: niet zelf "'-' van de coach uitproberen.) Na één 
direct aktiéf wordt geantwoord en p of 2 · servicebeur'ten heeft uw . tegen-
men in .<plq,ats daarvan . een lange bal stander het antwoord gevonden en u " 
geef.t dan kàn de serveèrçler natuurlijk bent hetvoordeel kwijt. Wissel dus 
makkelijk .openen. Zou , hij echter een ' af . (ook daar · geen regelmaat in bren
korte ·bal gaven, dan /is het alsnog . gen). Van de -5 services speelt u er 
mogelijk ~dat ~ hij de tweede bal ,_ kan : , bijvoorbeeld . 3 .zodat . de . tegenstan- . 
openen;, , :; · .- der die "rotservice" krijgt. 
Beide methodes .kunnen tpegep,àst . wor- Bedenk ook eens het volgende: ·als 
den. Gaat .·men er < vanwit dat de te gem- topspin"aanvállsr kunt u op vrij-
parti~ niet als eerste opent~ f dan ~al wel elke ~ bàl uw geliefkoosde slag 
men de service · zelf aktief ~ moeten op~ slaàn; ~ Het is : best mogelijk dàt uw < 
nemen. Is r het juist de ~ be~Qeling - om · tegenstander op een zelfs - voor hem 

. de ;tegenstander ( d4,e 9erveert} al!:! , · vrij. , eenvoudige . service niet · :snel en 
eerste · bet ;initiatief -te lai:;en nern1en' hàrd inslaat 9 ,màar een aanval wil 
dan kan men .het beste de opslag lang : gaan opbouwen volgens het boèkje .. · · 
terug , geven 9 waardoor men de tegen- · (wel · een slecht ·boekje dan). U heeft 
partij , eerder tot enige ÇJ.ktivitei t die speler in een ·· vor.ige partij aan· . 
ontlokt. · het werk -gezien en die . neiging · bij · 

DE SERVICE BIJ TOPSPIN-AANVAL 

Geldt in het ' ~lgem~eri voör een ~ah
valler dat hij zo moet serveren j dat 
zijn tegenstander .. zeer moeilijk kan ,·.• 
openen, • voor de topspin-aanval;Ler 
gsldt c:lat evenzeer. , Serv ;j.ce .... ballen 
1.!Jaar rr.ien moeilijk op opent 9 ·. ziJ11 iQ • 
het algemeen: een karts, m~t back- . 
spin geladen service .op de forShand; 
een korte, door zij~ en backspin ~eg
draaiende bal op de backhand; een 
lange, met . veel baçkspin en zijspin 
geladen service op de . backhand. ~ wat , 
echter: .. in het algemeen geldt 9 Q§ldt . 
nog ·:ni.et in · elke · konkrete .si 'l;;uátie ~ 
Er· zijn spelers die . er goec:l ,·in · gs-::- · 
traind zijn korte serveerba.l.J,en gp 
hun forehand snel .in te f?laan . ( b. v o 

Johaqson). Het ~ is derhalve zaak bij c 
~lke tegenstander .na -te ~ ga~n ~ met ~~e~~ 
ke .soort " se.r'!:eerballen . h.l,j verhoq- . " 
dingsgewijs de meeste moeite heeft~ · 
Het zou heel goed kunnen dat die te~ · · 
genstander moeite heeft met bijvoor
beeld korte topspinservices op de 
backhand en de forehand, of met lan
ge met zij- en topspin geslagen 
serveerballen over het midden van de 
tafel. 

hem ~ ~ekonstateerd~ Wat houdt u tegen 
om daarvan gebruik .te maken . en zijn 
zwakke opèningszet .met eeh snelle 
en goed geplaatste topspin • over te 
nemen? Alleen de zenuwen miséchien. 
Hier raken we ·e,en ander aspekt. 
Houdt uw tegenstander in onzekerheid 
over wat u 'gaat .doen bij het serve
ren. Maskeer uw slagen. Ook door bij
voorbeèld brede . gebaDen te maken als~ 
of u 9 hij wèet niet wat voor . spin in 
die bal stopt, terwijl er in werke
lijkheid :: vrijwel niets ·;met dis bal . 
aan de hand is. Gooi de bal èené 
hoog op, buig eens diep door ,·de knie~ 
§n bij het : serveren~ Kijk . hem (u~ 
tegenstander) vóor het serveren eens .. 
aan, bestudeer zijn tafelhelft, ga 
no~ eens ander- staan en serveer ~ dan 

pas. Echter ·zonder de grenzen , van · de , 
welgevoeglijkheid te .- overschr · i~en~ ' 

. ·. . ~ 

. . -·.:-: 
; f· 

; ·~ . ï .• ~ . .. 
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DE SERVIC[··BTJ · HET VERDEDlGEN" _i . Voor ·de - verdediger is he·t van belang, 

crat hij de bal op een dus.c(a~~ge plaats 
de uitvoering: doo~ h~ .t behpµdend. - en wijze ~ terugbren~t, dat . z~j. n 
karakter 0a~ dit ~peltypè is het teg~nstander niet direkt ~h~ ~taat is 
logisch, dat ontwikke,lingen qp : - een 'harderè bal te slaan. Op die 
dit gebied. niet zo groot zul..J_en_ ·.. ' '' wiJz-9' 'krijgt hij dÈl ' k.ans zich 'in 
zijn. 1-iet (niet) aktief zijp ,neeft ·· positie - te brengen, he_tgeen meestal 
logisch tot' gevolg dat dit. Sp?1- , tliieede of derde positie inhoUdt~ -
type door de jaren heen ' oçi.k _ e:en Voor de verdediger 'Zijn er w-at be-
behoudend karakter had. Mede do~r . treft de 6ntvangst ~~h d~ seivf~e : 
de ontwikk~lingen in de batbekledipg :- wel enige ontwikkelingen' g~S'Tu .~est. ·' 
konden div~rse aanvallende spel typen Nieuwe materialen·· hsdden ' tot gevolg 
zich stormachtig ontwikkelen. Deze dat het effekt meèr en rrieer als wa-
bekledingen bleken juist vqor do ' pen 'gebr'üikt werd , ·bij' het serveren. 
verdediger onbruikbaar te. zijn' · , ... , Hietmè'e kreeg dê' ver.oediger eveneens 
zodat de ontwikkelingen wat de ser- te· rnal<en. Met ·het 11 antispinrubber" ' ' 
vice betreft ook aan voornamelijk zijn de problemen echter al voor een 
aanvallende spel typen toebedeeld groot deel opgelost. Het spiegelglad~ 
bleven. Een algemeen taktisch kon- de bat, is een gesluc,ht l11apen gewordef! 
cept vo:.or. een verdediger is niet· .ge-•' · tegen . (;Je op eff.ekt .,beluste spelers~ . 
variëerd te server.en, daar hijzelf · de anti~f.opspin:..spr:;ile,r is het ge- : .. -
dan ih de moeilijkhe~kn kan getakän~ volg 0~n ~e met sp~~ geladen ball~n 
Eenvoudi'ge servic·es · leiden voor hem groten:de:S;ls kwijt en z~jn tegen-
het · snelst naar zijn :verdedigings- · standër , krijgt ziJn,.. portie effekt 
po si tie. Ook de "moder.he" verdedi- dat h',{J · ~an de·, bal , mS.e~af, terug . 
g?r .za,1 het . best.e . van dit standpunt · en vÓór hem dan · dikwijls onlogisch 
uit kunnen gaan • .. - ;:2 de v .erkee~de kant ~i tdraaiend. 
Experimenter met batbekledingen heb.,- · Ook is ·. de verdediger is staat indien · 
ben het "9nti~topspin" · rubbe.r op gele- hij twee ~oorten . bekie~ingen . . ge- , . . . 
verd. Dat rubber . blsek -wel geschikt bruikt, allerlei taktische elementen 
te zijn vo~r . ver:de.çligers • De mogeli jko:- in zijn spel te brengen, door steeds 
heden die men 'in de service heeft met een andere zijde van hèt bat te ge- ' 
dat ru~ber ' ~ijn beperkt ., daar men er bruikeh. Dit geldt zowel bij . de ser-
geen of w~ihig efféct mee kan geven. vice-ontüangst alsook ih de Joop van 
Wel zijn ; zekere kam9uflage handeling- . Ben ralley. De konklüsie is riu: 
en met di't bat mogelijk• We zien dan In het algemeen zal een verdediger . . 
verschijnsel~n als het draaien met de service op ' die wijze terugbrengen 
het bat (met twee soorten rubber be- die hem in staat · ste.1,t, zijn verde-
kleed) boven of onder de tafel. · digingspositie achtei d~ tafel in te 
Vatten we het samen in een konklusie: 
All~rlei aktieve en dynamische ser
vice handelingen werken alleen maar 
store~d op h~t algemeen rustige en 
stabiele spel van,een ~ verdediger~ n ~ . 
onfwi~kelingen zijn er weinig , ge- -
weest en .zullen .in de ~ toekomst ook 
ac~terwege blijven. De service zal 
beperkt blijven ~ to~ een korte bal met 

·meer ' of minder backspin. 
de ontvangst: De ontva~gst van de · 
service is voor een verdediger even
als voor ieder ander speltype van 

' zeer groot belang. Met de eerste 
slag in een ralley bepaal je een 
groot ~edeel~e va~ de speelwijze van 
de komende ralley. 

, · . 

': 

nemen. 

. . ~ ) t . 
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VERSLAG VAN DE WESTBRABANTSE TAFELTENNISKAMPIOENSCHAPPEN ~979. -------------------------------------------------------------
Qp z1aterç:lé\g 28 ap,ril j. l. organiseerde ttv Vice'; Versa ,, 51 :de West-.·, 

.. l:;fr,~~ ·ants:è ti~e.;J.strijd . voor de jeugd. Evenals vorige jaren was het 
een toernooi dat: ,qrcg.anisatorisçh geruisloos vet liep, m.a.w. de b. g. 
li,ep nu:tteipos r~nci . ~ .. : . ; .. ·. . · 
Het 'spe:ipeil .w.às. ·bij , de je,ug.d . niet zo hoog en mede hierdoor wari:m 
er gea·n .· eçhte, ,vifrr.,assingeri :t~ : meld~n. Toch waren voor.al voor de , Jeugd · 
dit jaar dè . Westbrapants.a opni~uw ek~stra aàht:tekkelijk gemaakt. Im
mers het eksperiment van : vorig ,sei.zoen om de Je:ugd ook ' ·t 's spli tsen 
in een k1as'se -Jeugd 3 en Jeugd 4 (.de- normale jeugd 3 ~ klasse) was·: .. 
voor'tge,zet e.n me.t · sµkse·s, .Oaa:rna~rst .· worden . nog steeds ' dé · c gernêngp;.. . : 
dubbel-.k~mpioenschappen gehouden en ook hiervoor best'aat ··elke keér 
weer .grote be.J,.an:gstelling.. ·· 
Ook riu was er · weer e'en verenigingsprijs voor de _· jeugd te winnen en 
met grote qverma.cht vi_el deze. ten prooi aan ttv . Hotak uit H9óger
heid~ ,• ... Drie . ve,re:niging.en deslden . de . tweede plàats te weten r.c.s., 

.... -·_ r ~ . . 

Tornado en T!:J..naka e1k met , 24 , punten. · P.Kil. 

Uits~agen: . 

J '; Jun 
J.Asp ·.A~· s. 
J.Asp.' t. 
J.Pup · 
J.WelpÈih 
~,.Jun · 
M.Asp~ ·: 

M. Pup. 
M. Welpen 
J;.Extr'a 1 
J.Extrà 2 
J:'E~tra - 3 · 
J. txt·ra 4 · 
~1 • E x·t ra 1 ·. 
M~· rxtra . 2 
M.txtr•a 3 
M.Ex_teq_ 4 
J.JUn. D. 

J. A,sp. D. 

J.Pup. 

J.Welpen 0 

M.Jun.D. 

M.Asp.D. 

r~.Pup.D. 

Vi.Welpen.o. 

Viixed Jun. 

~1ixed Asp. 

Mixed Pup. 

f'lixed Welpen 

' P.Genegen 
·• J •. Raaymake~s 
A.Jacobs · 
F~Raayniakèrs 

· P ~ Baremans ·. 
· r11.schû1fsn 
L. d~ 'pri::inter 
J.Welteri 
Y.d~ Preinter 
K~v~Getv~n 
j. Raaymak'érs 
A.Jaèobs 
D. L

0

i jmbach 
G.Vi.aas · 
J.Welten 

:· . 

Ho tak .. J. Wagtmans Back-H. 21/11, 21/11 · 
Hotçk',68 J• Verstijlen · . Back~H 21/14,21/16. ·1 

RÏdaàl · · A.Dj.ngemans Hotçik; "21/ ,p,21/10 .•. 
Hotak 1 68 · E.Kuypers Hotak.21/15,13/21,21/1'8 · 
Back-H. N.V.Elzakker :; Hotak.21/17,14/21 ·"21/14 
Tanaka . ~1.Burgèrs '' Vict~2·1/16,21/10 · · 
Tornado A.de Broyn T~näk~.1~/21,21/19,25/23 
T.C~S. A.Noordam Tanaka.21/17,21/18 -; · · 
Tornado U.v.d.Soom ,,. V~V.51~21/r' 7~21/~.4 
Hotak P.v.Genegen 1 c." Hotak. finaiepoule 
Hotak . J.Scho~nmakers Deso.21/16,21/16 
8'd~al . F.v~d.Vaart · Tarï~ka.21/11~21/15 
R'däal R. Hertog Tanakä~21/14,21/18 
T.rê: .~· ~ ,K.v.Bsers T.c.S.16/21~21/17;21/17 
T. c ."5. · •. L. Coppens Smai?tt~.70 •. · 2t/f5 ;- 21 / 9 
Torn.ado ' Y.D'Haens · Hotak.21/15,21/10 
·v.v. '.51 N.Elzakkei' · Hotak.21/13,23/21 

J.v~Ho6f 
;• . 

M.Dirïgenouts 

Hotak'68 
B.Sanders- · 
G.Gosselink Hotak.21/16,23/21 

P.v.Genegen
K.v~Gerveri 
J.Verstijlen
A.JacObs 
F.Raaymakers-

J.Raaymakers
BH-R 1 daal R. v. steen .-. 21/13,17/21,23/21 

E.Kuyper Hotak 1 68 
M.v.d.Elzakker
R.v.d.Elzakker Hotak 
K.v.Beers-
C.Maas T.c.s. 
A.Stadhouders
J. Welten 
M.Dingenouts
A. v. Nuenen 
J.de Prenter-

v.v. '51 

A.Ruerling Tornado 
G.Gosselink-
L.de Prenter Hotak/ 

Tornado 
A.de Bruyn-
B.Herber Tanaka 
F.Raaymakers-
Vi.v.Elzakker Ho tak 
P.Bafemans-
A.Ruerling Back-H./ 

Tornado 

R.de · Haan 
F.Dingemans 22/24' 21/16' 2'1/15 ' 
T. Verstij'lerï- · 
J. Grinwis Back-H. 21 /23, 21 /1 é,-21 /1'8 
L. Coppens-. · 
J.Coppens ' . Smesh 1 7o'. 21/17, 21/17 
L.de Prentsr~ 
J.v.Hoof 
M.Vsrbrugge

Tornado. 21/17,1,4/2.1, 21/15 

N.v.Elzakker , Hot·a· k.21/11,:21/17 
R. Gabri'ëls;... ' · · 
U.v.d.Boè:Jtn 21/ B,26/24 

. 21/16,J6/21,22/20 ' 
K • v • B e e r s"~ : · . ·-· 1 

: 

P. den Bro·ede·r 

J.v.Hoof-
W.Roegierst Tornado.21/19,17/21,21/18 
J.Ketels-
A. Voermans Tanaka.16/21,21/10,22/20 
N.v.Elzakker-
Y.de Prenter Hotak/ 

Tornado.21/14,11/21,21/16 

(! 285 deelnemers op zaterdag bij de jeugd) 
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Uitslagen Westbrabantse Kampioen.schappen · 1979 Senioreri' -----------------------------------------·--------------
. ~. . 

Op zondag 2_9 apri). waren de seni9ren aan de beurt. De voorber'eiding " 
was uitstekehd gewgest ~aardoo~ op d~ toernooid~g zel~ weinig geIAf
proviseerd·· bèhoefte te worden door Dhr_·. Gos sens . en z'n medewerkers • . 
Voor de b.g. ~as er dus ook we{~ig te doen~ Oe -20 dames en ~21 he~ .· 
ren hadden gezorgd voor 435 i8achrijvingen~ 
In de hoo93tè · darnesklass'en ging d~ strijd zoals verwacht tussen ·· · 
Marian Wagem§ker~ en Mailies v~n Happen. Marian won beide malen en 
bovendie~ilioh . ze iA het dubbel en. hei mixed-dubbel eeh titel. Bijr de 
heren was er in de . hoogste klassffQ . weinig krachtsverschil. · L9u Kopme1s ' 
en Paul ··Kil ginge'n' hier. met de titels naar huis. Cees v.d. Vorst stuur- · 
de op ·· hét . 81nd 'van de dag het tijdschema een beetje in ·çle war door 
maar liefst in 4 finales te komen . en ze nog alle 4 te winnen ook. ·· 
Om kwart voor zeven echter wa~ de laatste fina~e afgelopen en kon 
Vice Versa 1 51 niet alleen rriet de prima organisatie gelukgewenst wor
den maar bovendien met de verenigingsprijs senioren. Opmerkelijk was 
dat9 evenals de twee voorgaande jaren 9 er geen sp;elersopgeroepen 
werden. Toch hoefde niemand uitgesloten te worden~ Door aanpassing 
van de licenties waren de krächtsverschillen in_ de mee-ste · kl~-ssen 
gering, waardoor de wedstrijden vanaf de poules al interessant war~p . • 

Dames Enkel: 

A/B/C 
D/E/F 
G/H 
51 
52 
53 

Heren Enkel: 

B/C 
D 
E 
F 
G 
H 
51 
52 
53 

Dames Dubbel: 

A t/m E 

F t/m H 

Heren Dubbel: 

B/C/O 

E 

F 

G 

H 

Mixed Dubbel~ 

M.Wagemakers (V.V'51)-
A.v.Boxtel(Sios-West)-
C.v.Herel . (T.c.5.)-
M. Wagem~kers , (V. V '51 )-
L.Geers (Ma:i:-kiezaat)-
C.5itters · (V.V'51)-

L.Kopmels . (Victoria)-
C.v.d.Vorst · (V.V'51)-
C.Scholten (Tanaka)-
A.Boudens (5ios West)-
W.Verbart(Markiezaat)-
T.v.d.Meijden ('R 'daal)-
P.Kil (T.c.s.)-
C.v.d.Vorst (V.V'51)-
D.Kunstt (Markiezaat)-

L. Veraa;r.t/ 
f~. Wagèma}~ ers (V. V 1 51 )-
C.5itters/ 
N.Terloo . (V.V'51)-

C.v.d.V~rsti 
B.v.Hoften . (V.V'51)
J.Ridder/ 
J.v.Loon (Hotak/TCS) -
A.Boudens/ 
J.Snel (&ios West)-
H. Aá.rts/ 
W.Verbart(Markiezaat)
W.Jacobs/ 
K.Konings (Hotak'68) -

J.Maas b.g. 

M.v.Happen (Hotak'68) 21/17 21/.13 
R.Boudens (5ios West) 21/15 20/22 
C.Wagemakers(V.V.'51) 21/ 7 21/12 
M.v.Happen (Hotak'6B) 21/11 21/13 
A.v.Boxtel(Sios West) 21/19 21/15 
C.v.Herèl (r.c.5) 21/19 22/20 

P. Kil (T.C.S) 23/21 21/12 
B.v.Hoften ·(V.V.'51) 21/14 22/20 
J.Ridder (·Ho tak' 68) 21/17 21/19 .. 
R. de Wit (·Victoria) 21/11 21 /11 
c.zantboer ( T •C.S.) 21/13 21/15 
R.v.;d.Berg (v"v.'51) 21/15 21/19 
P. v. d. H-0 rs t ( T. C.S. ) 15/21 23/21 
c. Scholtèn (Tanaka) 21/19 17/21 
C.Heeren (De-so) 11/21 21/14 

A.Dijke/ 
~1. v. Happen (Hotak'68) 21/15 21/ 7 
C. Wag:emakers/ · 
T" WillEimen (V.V~'51) 

J.Biskop/ 
F. Knobel ~R'daal) 16/21 21/10 
C.Scholten/ 
R.lauwerijssen(îanaka)18/21 21/17 
P.Raaymakers/ 
R.Broeren (Back-H.) 20/22 21/ 8 
R.Stoelman/ 
B.5omers (Hotak'68) 21/10 21/16 
T.v.d.Meijden/ 
P.Free (R'daal) 17/21 23/21 

~1. Wagemakers/ 
C.v.d.Vorst 

f·1. v. Happen/ 
(V.V'51)-F.v.Dosterhout(Hotak- 21/14 25/23 

V.V.'51) 

21/17 

21/13 
21/ 6 
21/19 

,. 

21/18 

22/20 

21/17 

21/18 



·, r· · 

12 
. ,· .- ..... ~ . i·'. 

PAASTOERNOOI S~1ASH - .t 73 :. r;oto . GESLAAGD-; ~~ ~ ~".. 

Het is zo langzamerha.nd · eef1 - go~.d .e . traditië . aan- het . worden dat 
Uden op 2e p~asd~g in het teken staat va~ de tefelten~issport. 
Zondag 16aprii was het alwe'er ·de , 4e editi.e.,'. van ' d:i.t6rigineel op.-
gezet tÖ.ernoói in meerkamp vorm. ·• · .. . · ._ ·•· · ·- . ·· - .... 
Elke deelne~er speelt eerst e~n me~rkamp ~an t~nminsfe 6 w~d ... , 
strijden en . is er dus van verzekerd, d.at hij veel kan spelen. 
Van elke gràep gaan de · fl .ymmer 1' ·en .2 cioo.r . vèlgens afval systeem. 
Een toèrnooivorm die .. maxi. maai 25ó deelnemers . toelaat 
maa~ - w~a~bij . men er~~~ op aan~an ' ~at men ~~el we d~trijden speelt~ 
De or~~nisatie ~a~ prima .en tijds~hema kon " goed word~n aangehouden. 
en het prijzenpakket wa~ prima in orde. · 
Deelnemers: 50 Heren .senioren çomp9titi o spelers. -

64 Jongens j'ugd competitie spelers. 
16 Dames senioren. 
15 Meisjes . j~ugd. 
53 Jongens recreatie spelers. 
46 Heren ,senioren .. recreatie spelers. 

244 deelnemers. 

De p~ijswinnaa~s: 

Heren 3e klas. 

Heren 4e Kl. 

Heren 5e Kl. 

Jongens Jeugd 2 

Jongens Jeugd 3 

Dames 

Meisjes 

Jongens Ree r. · 1 

Jongens recr. 2 

1. A. v.d. Hurk 
2. A. Zomers 
3" P • . v.d. t·yfldE? ... 
1. E. v. StÈtay '' 
2~ '8. v. Doorn 
3• ~1 • . v. Ë:yck 
1. A. Sc'heeperis .. 
2~ G. Smit . 
3. Ao v.d. Velden 
1_. J. Hendriks 

·2. R. v. Bosb~ék 
3. A~ v.d. Laar 
1 ~ .~1. Assman 
2. J. v. ruerlo 

·3; R. v.d. Schoot 
1. J. Trilla'ar,t 

·2. t. v.d. Hcirst-
Trillaart 

3. c. v.d·.- Ste)in' 
1. J. Gabrielse 
2. T. v. Rijn . 
3. A. v. Nuland ' 
1.' E" Z'weers 
2. P.. v. Dongen 
3 • H • v • ' G r i n s s'n 
1. A. v. Bavel 
2. R. Arts 
3. C. V. Kreej. 
1. M. v. Grinsven 
2. J. Verhoeven' 
3. T. ~ v. 'Nuland' 

_;: i 

TTCV/Rath 
. TTCV/Rath 
Éen en twintig 
TTCV/Rath '· 

. 'TTCV/Rath 
TTCV/Ffàt'h 

. TTCV/Rat~ ; 
Kinawo 
't Batje 
An~mo 
v.v. t54 ·-i· 

· .Animo ' 
v" v. '64 . 
Smash i·73 
Jeep . 
't Batje 

. 1 t Bàtje 
Jeep 
Kinawo 
de Krakers 
de Krakers·. 
Dlympia 
Dlympia ... 
Vorstonbosch 
Schayk 
v.v. '64 '· 
schayk ... . 
Vo rstenb'Ósch 
Vo;rst,e'nb.osch 
de Krakerp. 

Cees ~ellens, B.G. 
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K· O. MP Ç T IT IE SE I Z, O EN 1979/1980 

Re~ds twee ~~ande~ iigt de kompefitie nu weer stil en stilaan wordt hettijd, 
gezien de laat vallende vakantieperioden al weer aan het kompetitiesei
zoen 1979/1980 te denken.Vandaar dat wij U bijtijds alvast enkele mede
delÎh~en wilden verstrekken m.b.t. de senioren en de jeugdkompetitie, 
b~~~V~ns de medis6he sportkeuringen. 

TEAf~LIJSTEN-

De teamlij~ten zullén u door het bondsbureau in Voorburg midden augustus 
worden toegezonden.Üè:fientdeze getypt of duidelijk geschreven,voorzien 
~an all~ gegevens ~ie gevtaa~d wo~den in te vullen.De datum van medische 
s~ortké~ring geliéve u niet ln te v~llen,deze wo~dt 8oor de desbetreffen
de functionaris later ingëvuld. Daar ook dit jaar de kompetitieboeken 
weer in Be~geh op Zöol'n bij h~t afdeliri~sbondsbur~au worden gemaakt is het 
noo!::lzaak,. dat . de tearnlijsten ·op tijd binnen zijn. Het is daarom noodzakelijk 
uw teamlijst in te stur~n - v66~ 15 augustus 1979. Verenigingen die hun 
teams ~ latet ' ineturen hebben grote kans dat hun teams niet meer aan de 

; kompetitie kunnen deelnemen. 
De teamlijsten moeten worden gestuurd naar: 

seniorén . 
· jeugd · 

G.Beurskens,Henkenshage s; 5653 PX Eindhoven 
N~~.Erp,Begijnenstraat 45, 5341 BC Oss 

SPEELDATA 

-- senioren 

jeugd 

Deze teams kunnen zowel doordeweeks als weekend spele,n. 
Bij de indeling zal in de hogere klassen vooral naar 
st~rkte .gekeken woiden _en minder naar reisafstand en speel
da~;in de lagere ~lass~n (4e en ~e) zal zoveel mogelijk 
regionaal ingedeeld worden, zowel doordeweeks .al:; . l!JE!ekend. 
Wilt U wel duidelijk op de teamlij st verme.lderi _of . u . door..;.. . .. :: .: 
deweeks of weekendkompetit~e wil spelen ~zeker ~ls - u op 
vrijdagavónd uw thuisw 13 ds ~ r:ijden heeft. . . · 
Heeft U b~pa~lde - weni~ii ~b6r he~ seizoen . i97~/198d dan 
kuntu dit aan de kornpetif.{el~iders bekend máken.Met uw 
verzoeken probèren we rèk~ning _t.e. houden. , ·· 
Deze teams .kunnen op ;ç:ater.dàg gf zondag hun thuiswedstriJ- . 

. den- spelen_, de ju-iste speeltijd moet. ·u wei ·vermelden;· '.:,. 
.. . ~ .. . ~ . 

SPEELSCHEMA- ... ------------
·-

speelsche_ma Het voor het seizoen 1979/l980 ziet .er alsvolgt uit . . 
. W . 

10/9 17/9 24/9 1/10 8/10 15/10 22/1'0 29/10 5/11 1'2/11 19/11 26/11 e van 
~- t/m 16/9 23/9 30/9 7/10 14/10 21/10 28/10 4/11 11 /11 18/11 25/:1'.] _. 2/1 _2~" - . 
Speel:.... Pram • 
week . Wed-
Land. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 str. 
AFD. 2 3 4 5 6 7 1 8 9 10 ( 1 ) 
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~ van 14/1 21/1 28/1 4/2 11/2 
~ t/m 20/1 27/1 3/2 10/2 17/2 

18/2 
24/2 

25/2 3/3 10/3 
2/3 9/3 16/3 

17/3 24/3 , 31/3 7/4 14/4 
23/3 30/3 6/4 13/4 20/4 

Speel~ · 
week 
Land. 
AFD. 

1 
1 

2 
'2 

3 
3 

4 
4 

. : ·; 
: ··-v .. 

!. . 

5 6 
5 6 

•! 

" ~ :) " 

.-
7 8 9 10 P.romT ;· 

8 '' 7 . 9 10 Wedsb;. 

Enkele kanttekeningen: Voor de hoogste landelijke dames en herenklassen. is c 
het schema iets aangepast, doch deze verenigingen 
hebben hier reed~bericht van ontvangen. In de week 
van 17 september ~tart de . k~mpetitie. 
In d_e week van 29 oktob8r t/rri 4 novçimber wordt de eers
te 'speelweek vçirspeeld ~ Daa'r in het~elfde weekend d8 
Open Helmondse Kampioensctrnp-p~f?n verspeeld worden 

i '. 

~ - " ., .... -: .. ·~ ' ,..~ ,:. . .. ... . " ·- ._; ,;.. 

speelweek, 1 
wedstrijdsçhema · A-8 

·"·J { . " 
· . C-D 

E-F 

MEDISCHE SPORTKEURING ----------'""'.! ____________ 

zullen de, verenigingen die aan dit. __ toernooi willen 
deelnem-~n hun op 3 en . 4 novemb,er g~plande wedstrijden 
eerder ' rri6eten sp~len. Zij zulieri hier toestemming -

· ~oor k~ijg~n ~an de desbetreffen~e kompetitieleider . , 
(1) Alle jeugdwedstrijden voa~ 3 november worden gespeeld 
op 1 december • . 
Op 11-12 en 13 februari wordt er wèl kompetitie gespeeld, 
op 18-19 . en 20 februá~1c · niet i.v.m. carnaval. BP 22 
maart zijn de r~gional~ kampi6enschappen gepland, 
reden waarom in dat weekend geen wedstrijden worden 
verspeeld. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
F-A A-C E-A A-D B-A A-F C-A A-E 0-A 
a-c E-B 8-0 F-8 0-C c~a B-E D;_B B-F 
0-E Ó-F C-F C-E F-E E-0 F.;.O F-C E-C 

;!_. 

;· __ ,_·_ 

Spelers/speelsters die voórkomen op ds lijst di~ §~püblicesrd is in een van de 
laatste kompetitiebulletihs zijn ongerechti~d om aah '.de kom~etitie ~eel te 
nemen. Controleer verder u~ eigen administratie of ~r nog sp~lers/speelsters 
bij zijn die ook niet gerechtigd zijn~ want ook zij kunnen b~boet worden en 
als ongerechtigd worden beschouwd. · . 
Indien v.óór aanvang van de eerste ,kompetitîewed bt -c ijd 'geen geldige keurings- -
üëri<ï'äriii9-.5Iiiii9ii~I8-zliïïëii-tië-cië85ëtrëîrëiicië-speïër87spëëï8tër8-wörciërï-5ë6ëïet. 
-------------------------------------------------------------------------~-~- · · 
Nieuwe kompeti tiespelenden moeten direkt een keuring aanvragen en de keuri-hgsvsr
klaring van hen moet voor het eindê-~~n-de kompetitie (2 december) in "het be-
zit zijn van: senioren: G.Beurské~s, Henkeshag~ B, 5653 PX Eindhoven. 

jeugd : R.Trum, De Braackenlaan 14, 5263 AE Vught. 
"\ 

DISPENS'A°f°IES • 
Spêî~'rs7s'Pë'ë1sters die in de komende kompeti tie jeugdleden zijn (geboren na 
1-7-196Z) maar toch uit willen komen in de seniorenkompetitie, dames of heren, 
dienen hiervoor dispensatieformulieren aan te vragen bij: 

G.Beurskens, Henkeshage B, 5653 PX Eindhoven. 

en deze vóór 15 augustus naar di t adres te sturen. Te late aanvragen zullen 
niet meer in behandeling worden genomen. 
Ook de dames die uit willen komen in de herenkompetitie zullen dit alleen via 
een dispensatieformulier kunnen. 



1 E KLASSETEAMS 15 

Gaarne had ik van alle teams die gaan uitkomen in de eerste klasse 
(Vice \/éd/a -; ~ 1 / Iienè ' 2·, '. Vicfó r i a ; ·. DesÖ, ' ps'v /Càthrien 2, Roosendaal, 
Budillá ~ : JC\/ - 3 ~ :· Ni k6n·. 2 ~ E!SM/:t re:ne 3' , · NeVèr. Dra'tpair 2, en TTCV/Rath 3') 
zo sneJ. mbgeli}k. hün' ·~pé~ld~g, , speelt ijd, : · t eafu~è.menstslling en an-
dere be1ahgri}kè gegevé:ils do:orgek:r'egen. · Li~f~'t· nog vóór 15 juli 1979. 
In de __ ~erst~ ,~la.sse start : ~_i ; · éé~ gr~è'p . \1ah ·7 'f,~ams. ,en ,deze g_~oep 
zal reeds vanaf 1 septemb?r van sta r t · gaan. Gelieve' hie rm eè reke-
ning tè . i'ió'u cien': · ,. · · - · :· .·.· · ·' - · · · · . 

", 

RE CRE ATI ETALE LTE NNI S 
--------------------
Voor ~ de : niet+. kompeti t i espè1 enden · ( de . zgn ~ · b.asisled e n) bestaat er de 
mogelijkheid om regionaal te ·· komen" tot · ee.n" recreatieklasse . 
Dit r .ec:·rèatá..e-tafe1 ter.Jnis is uit s luite nd bedoeld om s pelers/ speels
ters die. niet ., aan de kompeti tie dee lnemen toch eens een balletje te 
laten slaan tegen andere tegenstanders. 
Deelnemers moeten senior zijn, geboren voor 1-7-1962, doch ook 
jeugdleden kun nen mits dit vermel d i s 9 aan deze co m p e titievo~m deel
nemen. 
De wedstrijden worden in de eigen speelza al gespee l d en de reisaf
standen naar de tegenstander zullen zeer beperkt worden gehouden. 
Alle regels die gelden voor de normale kompetitie (zo als boetes 
e.d.) gelden hier niet. De enige verplichting die men heeft is het 
opsturen van het formulier. 
Elk team bestaat uit drie personen. Opgave kan men op een apart 
briefje doen, dat men bij de tsamlij s t voegt die men naar de ACL stuurt. 
Dus niet op de teamlijst zetten ande r s moet u er straks bondscon
tributie over betalen. 
Ook deze teams moeten voor 15 augustus zijn opgegeven. 
De bedoeling is dat hierin alleen s peler s /speelste r s meespelen die 
of nog nooit of slechts in beperkt e mate komps t itie hebben gespeeld. 

JEUGD 

enkele belangrijke wenken: 
- teamsterkte; het sterkste team van uw veren i ging dient 

team 1 te zij n , al s uw vereniging beschikt 
over een pupillenteam dat sterker is dan 
uw eerste juniorent eam dan di ent u het 
pupillenteam al s t eam 1 en hs t juniorenteam 
als team 2 op t e ge ven. 
De AJCL hee f t het recht de tsamvolgorde vast 
te stellen a l s de ze naar zijn mening door 
de verenigingen onjuist is gedaan. 

- het uitkomen van pupillen/welpen in de juniorenklassen: 
~ voor pupillen of welpen die als invaller uit 

willen komen in een juniorsntsam-ciient-ëerst 
toestemming t, s wor den gevraagd aan de AJCL. 
Zonder deze to es temming is deze speler onge
rechtigd. 

\ Het uitkomen va n een pupil/welp als ~§§!§_§E~= 
ler in sen j unio re nteam is niet toegestaan . 
Ï~- bijzondsr gevallen (o.a. s peltechnisch, of 
indien het bij de desbetreff e nde vereniging 
niet mogelijk i s ee R pupille n~~ of aspiranten
team te formeren) kan voor deze pupil of welp 
dispensatie wor den aangevraagd. 
Voor 15 augus tu s, voor hs t eers te kompetitiedeel, 
voor 15 decembe r voor het tweede kompetitie-
deel bij : 

N. v. Erp, Begijnenstraat 45 
5 341 BC Oss . 
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rn'· de" 'pupillenkompetitie is ,, br:!geleiding ' ver
··· plicht. Het tekenen var! het , wèdstrijdforrnu-
, .. , . : . '· - .. . . 
l~ er moet d~n ook door de ~egeleider ge-
s~hieden •. Indien di~ ve~i~ i ~d . w~~dt ~srvalt 
de : verenlging in ' eeri bbete : ' ' ' ' ' ,' . 

het spelen in een ' oud~ne leeftijdscatego)':-i~: me.t 3 of meer spe~ 
.:_ l .e:rs · pe r vereni9ing Uitk·ame·n in een oudere . ·· 

.. ·· 

; , . 

•• :- · i' 

.:. •_) 11. 

' . 
; -: ' . -. 

leeftijdscategorie mag alleen als hie~voor 
bij de AJCL dispensatie is aa r:i:g_èv:r9?.9_d:_ · .:~:.:: 
(schriftelij k ). 
Deze goedke uring zal alleen op - spe-l technische· · 

· ·g.ronden worden :verleend. 

. , 
,- r · 

. ,i .·.' 

;_ 

'! _;' ". :· .,,! 

·: " 

·. ï 

. . --, ... , 

'. 

~ . Beurskehs, AJCL 
N. VT Erp, AJCL . 
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