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Van de redactie. 

Beste sportvrienden, 

Het feest ter gelegenheid van het veertig-jarig bestaan van de 
Afdeling Brabant zit er op. Van diegenen die er geweest zijn 
zult U waarschijnlijk al het een en ander hebben gehoord. 
In de Mixed komen we er nog een keer op terug met een "sfeer
verslag" en wat foto's. 
Ik hoop dat het feest een nieuwe inspiratiebron is geweest voor 
Uw bestuurlijke aktiviteiten in de tafeltenniswereld . 

Deze keer ontbreken er twee vaste rubrieken, te weten : het inter
view, dat voor deze ene keer vervangen is door het verslag van 
de feestavond en de rubriek " Voor U gelezen" ontbreekt. 
Niet omdat ik niet kan lezen, zoals een bevriend, landelijk 
tafeltennisblad vermeldde, maar omdat deze Mixed zoveel info rmatie 
bevat over de regionale kampioenschappen die in de d iverse 
regio's zijn gehouden. 
Het was omnogelijk een selektie te doen uit al de uitslagen van 
de regionale kampioenschappen, en omdat ze in hetzelfde weekend 
zijn gehouden, is het ondoenlijk om de ene regio wel te vermelden 
en de andere niet. Vandaar wat meer uitslagen-pagina's in de Mixed 
dan D van mij gewend bent. 
'Volgende keer komt er weer meer informatie over het verenic.rings
leven. 

Veel leesplezier!! 

Wil v.d. Bragt. 



olliciele 

Blededelinge n 

ADRESWIJZINGEN : 

Bij de vereniging Flash uit Eindhoven is de heer H. Weytens verhuisd van de . 

Vigiliuslaan 51 naar loeffstraat 27 in Einc'.hoven. 

Jij Son & Breugel vervalt het adres van J. van Melick bij de wedstrijdsecre

taris junioren. 

Afdeling Brabant huldigt 5000e lid. 

De ledenwerfactie die de afdeling in het begin van het j~ar begon
nen is, heeft er toe bijgedragen dat de afdeling Brabant voor het 
eerst in de geschiedenis van de NTTB het magische getal van 5000 
leden in een afdeling heeft bereikt. 
Daarmee is in drie jaar tijd het ledental met 1000 leden gestegen. 

Op donderdag 26 maart vond in Bergen op Zoom de huldiging plaats 
van het 5000e lid. 
De actieve vereniging Het Markiezaat meldde in korte tijd 32 
nieuwe NTTB-leden aan en êên daarvan werd als 5000e geregistreerd. 
Het was de 13 - jarige 

Kees Jan Verstraten 

die niets vermoedend, op zijn verjaardag naar het clublokaal van 
het Markiezaat was gelootst en daar tot zijn verrassing in het . 
middelpunt van de belangstelling kwam te staan. 

Belangstelling was er van vele kanten. 

De voorzitter van het Markiezaat, Th. de Jonge, verwelkomde de 
vele senio~--en juniorleden, ouders en genodigden en gaf het woord 
aan de voorzitter van de afdeling Brabant van de NTTB, de heer C. 
Hobbelen. 



De heer Hobbelen memoreerde het "waarom" van een ledenwerfactie: 
Een sterke afdeling en tafeltennisbond telt zwaarder mee wanneer 
het gaat om het treffen van de nodige voorzieningen voor de tafel
tennissport in het overleg met locale, provinciale en landelijke 
overheid. 
Brabant heeft nu als eerste afdeling het magische getal van 5000 
leden gehaald en is daarmee de grootste afdeling in de NTTB . 
Vele tafeltennisverenigingen registreren niet alle leden als 
NTTB-lid, waardoor er minder "officiële" tafeltennissers zijn dan 
in werkelijkheid het geval is. 
Het afdelingsbestuur heeft al in een eerder stadium met succes er 
op aangedrongen, en daarvoor ook maatregelen voorgesteld, om een 
onderscheid te maken tussen competitiespelende leden en niet- com
petitiespelende leden. 
De afdeling ziet het dan ook als een verdienste dat zij er in ge
slaagd is vele "zwarte" leden "wit" te maken. 

De heer Hobbelen bedankte in het bijzonder het bestuur van Het 
Markiezaat, omdat deze als één van de weinige Brabantse vereni
gingen (in totaal ± 15 van de 87) altijd alle nieuwe leden als 
NTTB - lid opgeeft. 

De verbaasde Kee s Jan kon ZlJn geluk niet op toen hij uit handen 
van de Hr. Hobbelen een fiets cadeau kreeg van de Afdeling (zie 
foto). Van blijdschap reed hij enkele rondjes door de zaal, onder 
het ''lang zal hij leven" - gezang, tenslotte vierde hij ook zijn 
verjaardag . 
De aanbrengende vereniging Het Markiezaat, ontving van de Afde
ling een klok waarmee de speeltijden van de leden op de trainings
en recreatie avonden wat eerlijker verdeeld kunnen worden . 
De heer J. Zuiderwijk, pers- en propaganda functionaris in h et 
Hoofdbestuur van de NTTB, feliciteerde de Afdeling Brabant met het 
bereiken van deze mijlpaa l . Met dit ledental heeft Brabant 10% 
van het totale ledenbestand van de NTTB, en heeft om die reden wat 
in te brengen in de bond,ja is zelfs wel eens een bondje in de 
bond. De NTTB is trots op Brabant, vanwege haar activiteiten en in
breng in het tafeltennisgebeuren. 
De heer Zuiderwijk bedankte in het bijzonder de Hr. Hobbelen voor 
zijn inspanningen voor de afdeling in zijn 25-jarige "bestuurs -
loopbaan'' , waarin het hem voldoening zal geven dat dit resul taat 
bereikt is. De felicitaties gaan ook uit naar Het Markiezaat dat 
door zijn actieve ledenwerving nu het 5000e l i d in zi j n midden 
heeft. Kees Jan Verstraten ontving van de h eer Zuiderwijk een 
cadeaubon. 



Markiezaat- voorzitter Th . de J onge bedankte de spreke r s ?oor de 
v e le lovende woorden en h ad nog een verras s ing in petto: momen
t eel bedraagt het l e denta l van d e afde l i n g Braban t alweer 5125 
leden. · 

Onde r het genot van de a angeboden c on s umpties na af loop van het 
off ic:Wle deel had ik nog wat gesprekjes met Kees Jan en bestuurs
l e den van Het Markiezaat . 

Kees Jan heeft voor tafeltennissen gek ozen omdat hij het een sport 
vindt waarbij je je goed moet concentreren en waarin jezelf kunt· 
b e palen hoe je speelt . Hij gaat t wee k eer per week naar de club, 
' s woensdagsmiddagsen zaterdags. 
Al s hij wat beter kan tafelten nissen wi l hi j ook wel competitie 
gaan spelen, maar hij wil ook zijn school, 1e jaar gymnasium, en 
andere hobbies (tokkelen , plaatjes draaien en fietscrossen) wel 
b lijven volhouden . 
Kees Jan vond het wel gek dat hij op zijn verjaardag naar de ver
e n iging moest gaan, maar heeft er nu geen spijt van dat hij zijn 
v erjaardag een keer op een andere manier heeft gevierd. 
Ke es Jan is ~~n van de 100 junioren die lid zijn van Het Markie
z a at, waarbij ook nog eens 100 senioren lid zijn . 
Er zi j n 13 junioren teams en 7 senioren teams waaronde.r een dames
t eam. 

Het sociale contact en de gezelligheid staan hoog in het vaandel 
b i j de vereniging, wat ook wel weer blijkt uit de inschrijving 
v oor de fondue-avond, waar 88 leden op ingeschreven hebben. 
Het competitiespelen is niet .specifiek gericht op het bereiken 
van de top, maar om het spel . 
He t Markiezaat kan dagelijks gebruik maken van de gezellige 
speelruimte in het juvenaat in Bergen op Zoom . Naast de permanente 
spe elruimte kan zij gebruik maken van een mooie zaal met de nodige 
v oorzieningen voor gezellige avonden (bar, dansvloer , muziekinstal
l a tie etc.) 
Bui ten de normale competitie periode worden familie-toernooien, 
kerst- en paastoernooien georganiseerd . 
Binnenkort bestaat de vereniging , d i e u it een fusie is ontstaan, 
12! jaar. 
Al s U dit leest is de feestavond ter gelegenheid van het 40-jarig 
jubileum van de afdeling weer voorbij . Daar zal ongetwijfeld nog 
mee r nieuws gegeven zijn over de succesvolle ledenwerfactie· in 
de afdeling. 

Wil v.d. Bragt. 
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Brabant vierde het 

40 jarig bestaan. 

Op zaterdag 11 april vierde de afdeling Brabant van de NTTB in 
het strandrestaurant van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek het 
veertig-jarig bestaan. Voor deze gelegenheid was een gevariëerd 
programma in elkaar gezet waarin ruimte was voor zowel de gezel-
1 ige informele contacten, de tafeltennissport en een officiële 
receptie. 

Tegen drieën voladen de eerste gasten de borden met "NTTB", en 
werden verwelkomd door het afdelingsbestuur in de tot speelzaal 
omgebouwde restaurantzaal. Tien tafels stonden er opgesteld en 
aanvankelijk bleven ze leeg; Er waren zoveel oude bekenden 
waar eerst een praatje mee gemaakt werd, dat tafeltennissen op 
het tweede plan kwam. Oud-bestuursleden, commissieleden en ere
leden van de afdeling besloten toch om elkaar maar weer eens uit 
te dagen op de groene tafel. Men kon zelf zijn partner kiezen, 
en dat gebeurde ook veelvuldig. Met uitzondering van de tafels, 
balletjes ·en batjes was alles aangepast: de kleding, de wedstrijd
formulieren, de consumpties (of dronk men vroeger ook al bier 
tussen de wedstrijden?) en he~ spelpeil (hier en daar). 
Vooral de kleding verried met welke· bedoelingen men naar het feest 
was gekomen: er waren er bij in volledig sporttenue, kompleet met 
namen van sponsors, anderen hadden een aangepast sporttenue met 
namen van biermerken op de rug en vooral buik, en de meerderheid 
was in kostuum, waarvan de stropdas tenslotte werd losgemaakt of 
afgedaan. 
Enkele partijen deden menigeen aan vroeger denken. Dat kwam of 
door het spelpeil, bijv. bij L. Zandvliet tegen G. v. Lieshout of 
door de combinatie die aan tafel stond bijv. bij A. Poulissen en 
T.v. Otterdijk (Oud-PSV-ers en AB-leden). 
Merkwaardig genoeg hielden twee dames van de top-tien uit 1947-
1948 het 't langste vol aan tafel nl. R.v. Opstal en M.Bonnier 
(Excuses dat ik ze met de meisjesnamen vermeld, maar die zullen 
waarschijnlijk nog het meest bekend voor komen). 
Van het huidige Afdelingsbestuur kwam alleen Thorn de Jonge aan 
de tafel, en speelde er lustig op los. Bij navraag bleek dat ook 
de overige AB-leden kunnen tafeltennissen en dat stelde me gerust. 
Ik was even bang dat Brabant bestuurd werd door tafeltennisleken. 
I n afwachting van de receptie, die om 18.00 uur begon, werden aan 
de bar de kennismakingen hernieuwd en herinneringen opgehaald. 
Het bleek een goed initiatief van het Afdelingsbestuur te zijn dat 
contacten zo opnieuw gelegd konden worden. 

De receptie werd druk bezocht. Meer dan 260 vertegenwoordigers van 
d e Brabantse tafeltennisverenigingen, bevriende sportorganisaties, 
d e locale overheid, andere tafeltennisafdelingen (o.a. Amsterdam, 
Limburg en Gelderland) en het volledige Hoofdbestuur van de NTTB 
kwamen hun gelukwensen aanbieden aan het volledige Afdelingsbestuur. 

sJlV 



De waardering voor de Afdel ing werd uitgedrukt in geschenken en 
woorden. 
T. Willems sprak namens de Nederlandse Katholieke Snortfederatie 
(NKS} zijn waardering uit voor de vele aktiviteiten" die de afdeling 
op touw zet om de tafèltennissport voor de jeugd en senioren zo 
plezierig mogelijk te maken. Hi j feliciteerde de afdeling met haar 
SÖOO leden en verwachtte, gezien de inzet van de bestuursleden, 
dat dit aantalnog wel overschreden zal worden. 
De :&teer A.v.d . Meyden AB-lid van 194 6-1 949 , sprak namens de oud- · 
bestuursleden en oud-kampioenen. Deze hadden enkele veraaderinqen 
belegd e n kwamen tot twee conclusies: ~ ·· 
a. zij wilden gezamenlijk een cadeau aanbieden, en hadden daarvoor 
geld bijeengebracht, dat zij graag bestemd zouden zien voor een 
afdelingsvlag. 
b. zij wilden àls oud leden een vereniging oprichten om zodoende 
de contacten te behouden. 
De vergelijking tussen de bestuurssituatie vroeger en nu, die na
tuurlijk ter sprake was gekomen bij de oud-bestuursleden, leverde 
geen positieve of negatieve beoordeling op van het huidige bestuur. 
Wel zijn de accenten duidelijk verlegd: Vroeger weinig financieäle 
middelen door het ontbreken van subsidies, (begroting van 2000,-} 
en vergaderingen thuis . Nu veel meer coördinatie-problemen, nog 
beperkte financiële m~ddelen, maar wel vergaderingen in hotels. 
Hr. v.d. Meyden overhandigde de voo rzitte r het voorlopige bedrag 
van f 650,- voor de aanschaf van de vlag en andere representatie
geschenken . 
De Heer J. Roeten, voorzitter van de NTTB, memoreerde dat het ne 
een drukkke tijd is met jubilea in verenigingen en afdelingen. 
Op deze dag is de"ruggegraat" van de NTTB aan de beurt, die het 
op haar kenme rkende wijze aanpakt: als je iets doet, doe het goed 
en met een feest . . 
De Heer Roeten sprak zijn waardering uit voor de inspanningen van 
de verenigingen in Brabant, om een zinvolle vrijetijdsbesteding 
te geven aan zovelen. 
Ook al s taat het afdelingsbestuur in de belangstelling, de afdeling 
Brabant zijn de 87 verenigingen. Binnen het HB staat de afdelinq 
Brabant aangeschreven als een goede afdeling die een ef f iciente 
manier van werken heeft en een kritische beaeleider is van het HB. 
Hr. Roeten vond het jammer dat hij op deze dag het beoogde cadeau 
nog niet kon overhandigen omdat het nog niet klaar is. Hij merkte 
daarbij tevens op dat het Afdelingsbestuur in onderhandeling moet 
gaan met de vorige spreker; het geschenk van de NTTB is nl ••••.••• 
een Afdelingsvlag . 
Zich wenderrltot de Hr. Hobbelen, roemde de Hr. Roeten de bestuur
lijke bekwaamheden van de Brabantse voorzitter, en als dank voor 
zijn 25-jarige bestuuractivite iten in de á;fdeling, werd de Hr. 
Hobbelen benoemd tot Lid van Verdienste van de NTTB; 

Na de gelukwensen in ontvangst te hebben g enomen ging de aandacht 
uit naar de Heer Mortier die namens de afdeling Amsterdam, die net 
haar 50-jarig jubileum achter de rug heeft, het woor d vroeg. 
Hij beloofde dat hij zou proberen zich aan de vastgestelde spreek
tijd te houden, maar moest er wel om lachen gezien het feit dat 
in de Bondsraadvergaderingen Brabant altijd zoveel spreektijd nodig 
heeft , 
De Hee r Mortier illustreerde zijn waardering voor de Brabantse be
stuurders aan de hand van de groeicijfers van de afdeling Amsterdam 
en Brabant. 

.::: 



Sinds 1962 was Amsterdam met 76% gegroeid en Brabant met maar 
liefst 218%. 
Hij bedankte met name diegenen in het Brabantse, met wie hij op 
bestruurlijk niveau plezierig gewerkt heeft en wenste Brabant veel 
goede jaren toe met een stijgend ledenaantal. 

De receptie bleef druk en geanimeerd, en leverde de afdelinq ook 
originele cadeaux op waaronder een in glas vervaardiqd tafeitennis
symbool dat de TTV Bergeyk vergezeld had laten gaan, - met een qe
dicht, waarin de complimenten en grieven fijntjes waren wee_rgêgeven. 
Het leek even Surpriseavond. 
Een actie van de secretaris van de verenigingHet Markiezaat, om 
samen met de andere Brabantse verenigingen een bedrag aan te bieden 
voor de aanschaf van een video, had voorlopig f 800,~ opgeleverd. 
Daarbij worden gevoegd de enveloppen van die verenigingen, die 
zelf een geldbedrag hadden overhandigd. 

Aan het eind van de receptie bedankte C; Hobbelen de aanwezige 
voor de gesproken woorden en de andere blijken van waardering. 
Hij was verrast dat er zovelen aanwezig waren en met name een aantal 
pioniers uit de oorlogsjaren en zelfs van de oprichting van de 
NTTB in 1935. 
De sprekers van andere afdelingen en organisaties zegde hij toe 
dat Brbant blijft streven naar een goede samenwerking, want hij 
zag het als verdienste van de afdeling dat zij het contact met 
andere sportorganisaties heeft gelegd en daarmee van de afdeling 
een echte sportorganisatie heeft gemaakt. 
Bijzonder was de Hr. Hobbelen geroerd door de persoonlijke onder
scheiding die hij mocht ontvangen. 

Na de receptie werden de aanwezigen uitgenodigd aan de "tast-toe~ 
tafel", die rijk voorzien was van broodsoorten en vleessoorten. 
Het leuke van deze dag was dat de genodigden, bij elk onderdeel 
van het feest contact met elkaar bleven houden en er daardoor een 
verbroedering ontstond die verstevigde naarmate het feest vorderde. 
De maaltijd was ook weer zo'n gelegenheid waarbij gebeurtenissen 
van vroeger gemakkelijker aan de oppervlakte kwamen, en je zag 
dan ook overal lachende gezichten en pratende mensen (nadat de 
mond was leeggegeten natuurlijk, want doorgegeten werd er ook!!!) 

Tegen negenen verplaatsten we ons (moeizamer) naar de feestzaal, 
waar het orkest reeds aan het spelen was. C Hobbelen opende de 
avond officieel en kondigde de Brabantse humorist Tjeu Sijbers 
(o.a. bekend van de rubriek:"Bij wijze van spreken" op omroep 
Brabant) . 
Tjeu legde op zeer humoristische w1Jze het Brabantse taalgebruik 
bloot, waarbij huwelijk , geloof en met name de vrouw te kijk wer
den gezet. Het ontlokte hier en daar een ontstemmende kreet, maar 
gelukkig werd tijdig het relatieve en de humor ervan ingezien, en 
zo hoort het ook met Brabanders onder elkaar. 
Velen vonden de dansvloer, sommigen waren er niet meer vanaf te 
krijgen, anderen vonden elkaar na jaren terug. Zo verging het zeker 
6 van de 10 dames, die 33 jaar geleden de top-tien van Brabant 
vormden. De stemming was oppèr-best onder de dames en er was niets 
meer te merken van de rivaliteit die er ongetwijfeld in 1948 wel 
geweest moet zijn . Gezamenlijk gingen ze op de foto, en werden de 
adressen genoteerd. 
Zo kon het gebeuren dat de onder hun meisjes naam bekende dames: 
M. Piederiet, R.Snijers, R. v . Opstal, C.v . Duuren, N.v.Drie~ W.v.Beurden 
me vr. Bonnier een afspraak maakten om regelmatiger bij elkaar te 
komen. 1JW 



De dansende benen en spelende muziekanten kregen even rust toen 
Cees Hobbelen enkele mensen in het zonnetje wilde zetten en een 
fles WlJn, Merk "Afd. Brabant NTTB" (een echte Appellation Control
leê) wilde overhandigen. Deze symbolische ~ttentie werd uitgereikt 
aan: 
- N.Salfischberger, oud-voorzitter van de Afdeling in de jaren 

1942-1946 
A.Smits, Penningrneester van de afdeling in 1941-1946, en voor-

zitter in 1946-1947 
- H.Kole, afdelingsbestuurder van 1941-1949 
- H.Thien, Penningmeester van 1946-1949 
- F.de Wuffel, afdelingsbestuurder van 1950-1958 
- L.Somers, Afdelingsbestuurder van 1950-1965 
- A:v.d.Meyden , Afdelingsbestuurder van 1946-1949, en actie-voer-

der voor de oud-leden club 
A.v.Otterdijk, 24 jaar afdelingsbestuur, waarvan 18 jaar voor

zitter, van 1955-1973 
- Heer Metz, Brabander aanwezig bij de oprichting van de NTTB, in 

1935 
- J.Zuiderwijk, Hb-lid van de NTTB (pers en propaganda) 

R. van Thoor, ceremoniemeester op het feest. 

Ook aan de toekomst was gedacht. De door de Afdelingsbestuur voor
gedragen kandidaat voor het voorzittersschap van de Afdeling. Thorn 
de Jonge kreeg eveneens een fles wijn. 

Ook voor de sporti eve prestaties, die s middags op het "ludieke" 
tafeltennistoernoo i was . een fles wijn, van hetzelfde merk, (Zou 
de afdeling een eigen wijngaard hebben?) . 
De jury had nauwkeurig de regelingen van Brabant-40 aangehouden 
en dat leverde de volgende uitslag op: 

Prijs voor de .... . ...•.. 
- mooiste dropshot A.Jongen 
- kromste backhand W.v.Beurden (meisjesnaam in 1947) 
- grootste misser L.Somers 
- krakenste beweging H.Kole 

eleganste forehand M.Henkelmann (meisjesnaam in 1957) 
- arglistigste service Mevr. de Jonghe 
- meest eerzuchtigste J.Mauritz 
- sportiefste H.Thien 
- eleganste dameskreet Mevr. Kochet 
- vrolijkste dameskreet: W.v.Beurden 
- fraaist gecostumeerde: Mevr. R.Kole 
-eindelijk doorgebrokene: A.Poulissen 

Na dit vrolijke intermezzo en een hernieuwd optreden van Tjeu 
Sijbers, die weer veel Brabantse gewoontes op zeer humoristische 
wij ze te kijk zette, ging het feest door, tot de dam.es van de 
Beekse Bergen, de dienbladen opborgen. 
Niet iedereen heeft dit nog meegemaakt, het·was ook tegen tweeën 
en we moesten natuurlijk het Afdelingsbestuur ook nog wel tijd 
gunnen om na te praten. 
Zij kunnen terugkijken op een mooie dag, die voor ieder wat wils 
had geboden. 

Wil van de Bragt. 

aJr2F 
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Een indruk v an de receptie. 

A. Poulissen in actie tegen de 
(onzichtbare) T. van Otterdijk. 

J. Roeke n, voorzitter van de N.T.T.B., 
speldt C. Hobbelen de versierselen op 
behorende bij Lid van Verdienste van de 
N.T.T.B. 

9~ 



P.S. 

Op één van de pagina's z1Jn enkele foto's geplaatst, als ze 
tenminste goed te verwerken waren. 
Jammer genoeg werkte mijn flitser niet op momenten dat het 
nodig was. 
Gelukkig was het afdelingsbestuur zo verstandig geweest om 
een echte fotograaf in te schakelen, die kleurenfoto's heeft 
gemaakt. 
In de volgende Mixed zal ik laten weten, hoe U ze kunt bekijken 
en eventueel biibestellen. 

niet vergeten ..... 

Naar de voorlichtingsavond en discussieavond te gaan op vrijdag 
8 mei om 19.30 in hotel IBIS te Tilburg. 
De avond is bestemd voor verenigingsbestuurders en trainers en . 
gaat over het technische werk in de afdeling (zie brief en inschrijf
strook dd. 25 maart van Ton v. Happen). 

Zondag 24 mei 1981 naar de: 
N A T I 0 N A L E B E K E R F I N A L E T A F E L
T E N N I S te gaan. 

ln sporthal Coevering te Geldrop. 
Aanvang: 10.00 uur. 
Entree : volwassenen f2,50 

jeugd t/m 12 jaar f1,50 
Kaarten voor dit evenement kunnen worden besteld bij: 
P. van Mill, Talingstraat 31 Geldrop tel. 040-852517. 
Toezending vindt plaats nadat het betreffende bedrag is overgemaakt 
op rekeningnummer 11.59.13.726. bij de Rabo-bank te Geldrop 
t.n.v. penningmeester T.T.V. Geldrop (gironummer van de bank 
11.05.077) 

Voor 10 mei het aanmeldingsformulier voor de testtraining Afdeling 
Brabant t.b.v. afdelingspup~llen en welpentraining in te sturen 
naar T.v. Happen (zie brief dd. 31 maart) 

De Redaktie. 

INTERNATIONALE toernooien . 

TTV NIKON, VALKENSWAARD. 

Op donderdaq 14 mei wordt door Nikon in Valkenswaard een toptafel
t~nnistoern~oi gehouden. Er wordt aan deelgenom~n door de Europese 
toppers: 

Jacques Secretin, Dragatin Surbek, Desmond Douglas, Stellan Bentson 
en Bob Potton. 

Voor meer informatie zie de affiches die binnenkort verschijnen. 

10 



TTV TAVERES, EINDHOVEN. 

Op 2 en 3 mei a.s. organiseert de Eindhovense tafeltennisvereniging 
"Taveres" voor de zesde keer in successie het Internationaal Studen
tentafeltennistoernooi. Hieraan wordt deelgenomen door ongeveer 
150 spelers en speelsters uit Nederland, België, Duitsland, Groot
Brittannië en Frankrijk. 
Op zaterdag wordt gespeeld in teams van 2 personen terwijl op zondag 
een gemengd individueel toernooi plaatsvindt. 
We zijn benieuwd of er iemand in staat zal zijn de Duitse hegemonie 
te verbreken. De enige die tot nu toe hierin slaagde, was Anne Vlieg, 
die in 1978 de Duitse Bundesliqa-speler Günter Werkmann in ·de 
finale versloeg. 
Op beide dagen wordt gespeeld van 10.00 uur tot 17.00 uur in de 
sporthal van de Technische Hogeschool (Onze Lieve Vrouwestraat 1). 
Zaterdagavond is er een groots feest in de Demos-bar van het studen
tencentrum. Zowel bij het feest als bij het toernooi is iedereen 
van harte welkom. De toegang is gratis. 

22 BRABANTSE JEUGDLEDEN NAAR DE NEDERLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN. 

Op zondag 3 mei a.s. worden in de sporthal Interzug te Culemborg 
de Nationale Nederlandse Jeugdkampioenschappen gehouden. Via de 
nationale jeugdranglijsten plaatsen zich de nrs. 1 t/rn 24 voor 
deze titelstrijd. 
Dit jaar zullen er niet minder dan 22 Brabantse jeugdleden present 
zijn op dit toernooi. 
Er wordt gespeeld in het enkelspel en dubbelspel. 
De geselekteerde Brabantse spelers/speelsters zijn: 

Meisjes junioren 

Meisjes aspiranten 

Meisjes pupillen 

Meisjes Welpen 

Jongens junioren 

Jongens aspiranten 
Jongens pupillen 

Jongens welpen 

D. Willemse (OTTC) 
A. Chambon (PSV) 
M. Schuurkens (OTTC) 
W. v. Veen (Irene) 
C. Boute (Irene) 
J. Welten (TCS) 
B. v. Veen (Irene) 
Y. de Prenter (Hotak) 
P. de Groot (PSV) 
E. Noor (OTTC) 
E. Schuurman (Irene) 
S. Paetzel (Irene) 

J. Hendriks (JCV) 
W. Cuypers (OTTC) 
L. v. Iersel (JCV) 
E. Noor (OTTC) 
F. Boute (Irene) 
J . Verhulst (JCV) 
T. Boon (Irene) 
N. v. El zakker (Hotak) 
R. v. El zakker (Hotak) 
F . v. Sprong (Irene) 

N. van Erp, 
com. jeugdzaken. 
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Zèeuwen 

SUPERIEUR BIJ ZUID-NEDERLANDSE TIENKAMPEN OM DE IRENE-CUP. --·-------------------------------------------------------

Vivian Blanckaert en Wim Wegman triomferen. 

"Negentien van de twintig deelnemers waren vanmorgen al om negen 
uur aanwezig", konstateerde een overtevreden Wim Schuurman, vice~ 
voorzitter van tafeltennis-vereniging IRENE, bij de opening van de 
Zuid-Nederlandse tienkampen voor dames en heren, die op zondag 
5 april 1981 in het riante onderkomen van de Tilburgse club wer
den gespeeld. 
De provincie Zeeland nam op deze zondag de gelegenheid te baat om 
de tafeltennis-hegomonie in Zuid- Nederland voor zich op te eisen. 
Zowel bij deze dames als bij de heren kwam een Zeeuwse winnaar te 
voorschijn. 
Dit evenwel pas na harde strijd vooral in de dames-tienkamp. Hier
in moest de als zesde op de Nederlandse ranglijst geplaatste 
Vivian Blanckaert toch tot op de bodem van haar kunnen gaan om 
ongeslagen aan de eindstreep te komen. 
Ook de andere dames gaven zich ten volle om tot een goede klasse
ring te komen. Maar er kan in iedere wedstrijd maar één winnaar 
te voorschijn komen en bij de dames duurde het lang voordat de 
winnaar en de andere klasseringen bekend waren. Uiteindelijk na ruim 
acht uren strijd kwam de volgende eindstand te voorschijn: 
1. Vivian Blanckaert - Graauw, 
2. Addy Snijders - Etten-Leur, 
3. Marian Wagemakers - Oudenbosch, 
4. Lon Bos - Koningslust, 
5. Wilmie van Rijswijck - Beringe, 
6. Marlies van Happen - Hoogerheide, 
7. Ine Willems - ~eert, 
8. Ingrid van de Osselaar - Middelburg, 
9. Ria van Rijswijck - Beringe, 
10.Babette van Veen - Tilburg. 

Bij de heren werd Wim Wegman eerste, nadat hij in vorige jaren ook 
steeds in de top van het eindklassement te vinden was. Ongeslagen 
bereikte hij ditmaal het einde, wat gezien het deelnemersveld een 
prestatie was. Voor de grootste verrassing zorgde evenwel ook een 
Zeeuw, de 17-jarige Jan Bomhof uit Vlissingen, die in de eindklas
sering de tweede plaats innam en daarmee gelouterde ere- en pro
motie-ereklassers als Van Gasteren, Van Vroenhoven, Bakker en 
Van de Sande achter zich liet. Een geweldige prestatie van deze 
Jan Bomhof. De eindstand bij de heren was: 
1. Jan Wegman - Middelburg. 
2. Jan Bomhof ~ Vlissingen, 
3. Theo van Gasteren - Sevenum, 
4. Thieu van Vroenhoven - Eindhoven, 
5. Paul Bakker - Valkenswaard, 
6. Eric van Rossum - Weert, 
7. Wim Jurriëns - Tilburg, 
8. Wim van de Sande - Helvoirt, 
9. Wilfried Durnez - Graauw, 
10.Stefan Marutiak - Geulle. 
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Ondanks de vervelende houding van de Nikon-prof s van Gasteren 
en Bakker mogen wij toch zeggen, dat deze Zuid-Nederlandse tien
kampen weer geslaagd zijn. 
Dat bleek ook uit de reakties van vele speelsters en spelers na 
afloop. Ook wij als vereniging waren zeer tevreden. Ook de bezoe
kers van dit evenement hebben genoten van tafeltennis op hoog 
niveau. 
Dit alles geeft ons vertrouwen in de toekomst voor de organisatie 
van deze Zuid Nederlandse tienkampen voor dames en heren. Ook in 
198 2 zullen wij in de maand april wederom deze tienkampen organi
s eren. 

Jacques Mauritsz, 
wedstrijdleider 
Zuid-Nederlandse tienkampen. 

KOMEND SEIZOEN SCHEIDSRECHTERSKURSUS IN BRABANT. 

Dit najaar wordt er in onze afdeling een scheidsrechterskursus 
georganiseerd. Deze wordt gehouden in Eindhoven (in verband met 
deelname voor Limburgers) en bestaat uit drie bijeenkomsten op 
zaterdagochtend éénmaal per veertien dagen. 
Tijdens de voorjaarskompetitie kunnen de deelnemers dan stage 
l open. · 
De stagevergoeding is dezelfde als de vergoeding van de scheids
rechters. 
De kursuskosten bedragen slechts t. 30,--. 
Inschij fformulieren kunnen worden aangevraagd bij het bondsbureau, 
Weverslaan 11, 2271 BL Voorburg, telefoon 070 - 874800. (vragen 
naar Theo Rieken). 

Verenigingsbesturen, kom op! Laat iedere vereniging minimaal één 
kursist aanmelden. Daarmee houdt ook U het scheidsrechtersbestand 
in de N.T.T.B. op peil en beschikt U bovendien over een deskundige 
die de fijne kneepjes van onze spelregels kent. 

UITSLAGEN HALVE FINALES -----------------------
BEKERKOMPETITIE. ---------------
1e divisie. 

121 JCV-1 
122 Nikon-1 

2e divisie. 

268 
269 

Renata-1 
Kadans-1 

Nikon-2 
Irene-1 

Kadans-2 
Renata-3 

2-3 
5-0 

2-3 
4-1 

Ton van Happen, 
kornrnissaris opleidingen. 
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Mixed. 

314 Vice Versa'51-1 -
315 Irene-1 

Dames. 

4 16 
417 

Red Star-2 
JCV-1 

Stiphout-1 
JCV-2 

Luto-1 
Red Star-1 

FINALES BEKERKOMPETITIE . -----------------------
Finales te Goirle. 

1e divisie. 
Dames. 

Nikon-1 
Red Star-1 

Nikon-2 
Red Star-2 

Finales te Oss. 

2e divisie. 

Kadans-1 Kadans-2 

Mixed. 

Trene -1 Vice Versa 51-1 

4-3 
6-1 

4-1 
0-5 

A. Rooijmans, 
beker kompetitieleider. 

VERSLAG VAN nE WESTBRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 1981 VOOR SENIOREN. ----------------------------------------------------------------
Op zondag 22 maart werd in Bergen op Zoom in sporthal "Gageldonk" 
om half tien op 32 tafels gesta~t met de regionale kampioenschap
pen voor de senioren. De organisatie was in goede handen bij de 
verenigingen Het Markiezaat, Hotak'68, TC0'78 en Tornado. De 152 
heren en 38 dames speelden tesamen ongeveer 650 wedstrijden. 
He t tijdschema klopte prima tot ongeveer 5 uur; daarna liep het 
een uurtje uit. 
Opvallend waren de prestaties van de jeugdigen ondanks hun pas 
verhoogde licentie. Peter van Genegen van Hotak wist de s1 op 
zijn naam te brengen tegen de ervaren Adrie Aarts van Deso. De S2 
werd gewonnen door John Verstijlen van Back Hands. Hij versloeg 
zi jn clubgenoot Antoon Lauwen. De titel in de B/C-klasse was dit 
jaar voor Paul Kil. Hij versloeg Lou Kopmels in twee games. Bij 
de dames werd Marian Wagemakers nog niet bedreigd door Marlies 
van Happen. De verenigingsprijs was voor TCS met 30 punten. 
Doordat de zaal kleiner was dan de beheerder opgaf stonden de fi
naletafels wat krap. De tafels zelf waren goed, maar de afzetting 
liet veel te wensen over waardoor veel "lets" gegeven moesten 
worden. Desondanks was het een prima geslaagd en gezellig toer
nooi waarbij praktisch niemand ontbrak. 

J. Maas b.g. 
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UITSLAGEN WEST-BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 1981. 

Heren enkel BC: P.Kil (TCS)- L.Kopmels (Victoria) 21/18 21/8 
Reren enkel D F.Knobel (R'daal)-J.Verstijlen·(B.li.)21/16 15/21 21/13 
Heren enkel E P.Raaymakers(B.H.)-L.Gijzen (Hotak) 21/19 21/16 
Heren enkel F R.Lauwerijsen(Tanaka)-P.Ridderhof (TCS) 21/12 21/14 
Heren enkel G H.d.Bekker (Mark)-J.de Haas (Mark) 21/15 22/20 
Heren enkel H J.Koevoets(B.H.)-K.Rokx (Mark) 21/13 21/6 
Heren enkel S1: P.v.Genegen(Hotak)-A.Aarts(Deso) 21/16 13/21 21/18 
Heren enkel S2: J.Verstijlen(B.H.)-T. Lauwen (B.H.) 21/19 21/14 
Heren enkel S3: W.Verbart (Mark)-A. van As (Hotak) 21/14 21/19 
Dames enkel ABC:M.Wagemakers(V.V.)-M.van Happen (Hotak) 21/13 21/15 
bames enkel B/E:K.v. Beers(TCS)-C.vd.Horst(TCS) 21/17 21/9 
Dames enkel FGH:J.vd.Horst (Smash'70)-A.Karremans (Hotak) 21/13 21/17 
IJ..gmes enkel S1 :M.Wagemakers(V.V.)-M.v.Happen(Hotak) 21/9 21/9 
Dames enkel S2 :C.vd.Horst(TCS)-K.v.Bters(TCS) 21/10 17/21 21/19 
Heren dubbel BCD:P.vd.Horst/P.Kil- (TCS) 

H.Verbraak/P.v.Hooydonk Deso/TCS 21/3 19/21 21/15 
Heren dubbel E C.Heeren/B.Jongeneelen(DESO) 

J.vd.Ven/P.v.Ginderen Deso) 21/19 21/12 
Heren dubbel F M.Aartsen/J.Aartsen (Tan.) 

W.Verbart/H.Aarts (Mark.) 18/21 21/14 16/21 
Heren dubbel G G.v.Dooren/J.Koevoets (B.H.) 

P.v.Hooydonk/H.de Bruyn (BH) 21/19 21/19 
Heren dubbel H G.Heeren/C.Buurstede (B.H.) 

A.Vrijenhoek/K.Rokx (Mark.) 21/18 19/21 21/19 
Dames dubbel ABC:M.v.Happen/A.Karremans (Hot) 

L.Veraart/C.vd.Horst (VV/TCS) 21/18 21/16 
Dames dubbel D/E:L.Coppens/J.Coppena (Sm'70) 

; E.Kraus/T.Suykerbuyk (V.V.) 19/21 21/12 21/18 
Dames dubbel FGH:J.vd.Horst/E.Liebau (SM'70/Sios) 

J.de Winter/H.Roosenboom (Mark.) 21/9 21/6 
Mixed dubbel :M.Wagemakers/C.vd.Vorst (VV) 

G.Gosselink/M.v.Happen (Hot.) 23/21 15/21 21/19 

Verenigingsprijs: 1. T.C.S. 
2. Hotak'68 
3. Back Hands 

Vice Versa '51 
5. Het Markiezaat 

30 pnt. 
25 pnt. 
23 pnt. 
23 pnt. 
22 pnt. 

Regionale Bossche Kampverslagen 1981. 
Voor de 33e maal werden de Regionale Tafeltennis-kampioenschappen 
gehouden van de Regio Den Bosch, voor de 6e maal in de Sporthal 
"Ouwerkerk" te Vught en voor de 14e maal georganiseerd door ttv 
JEEP uit Vught. Het aantal deelnemers was ruim 300 en er werd ge
start om 8.30 uur op 26 tafels. Voor de 3e maal hadden wij de 
tafels en afzetting betrokken van dezelfde firma, zodat dit een 
mooi geheel vormde. Als Regio kunnen wij weer terug zien op een 
zeer geslaagd tournooi. De verenigingsbeker ging voor de 2e maal 
naar JCV. 
H. vd. Zee (J.C.V.) behaalde voor de 3e maal de wisselbeker in de 
A/B klasse. Dorien Willemse (OTTC) behaalde voor de 1e maal de 
nieuwe wisselbeker dames, en bij de junioren ging de wisselbeker 
naar L.v.Iersel (J.C.V . . ) (1e maal). 
De verenigingsprijs ging naar J.C.V. met 49} punt, 2e prijs naar 
OTTC, 46 punten, 3e was Never Despair met 21 punten. 
De uitslagen waren als volgt: 
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Sen. Dames 1 - klasse: 1 D.Willemsen. (OTTC) 2e J. vq. A .ker. (OTTC) 

2/3 klasse: 1 C. vd.Pol. (JCV) 2e R.v.Nuland . (OTTC) 
B/C klasse: 1 D.Willemsen. (OTTC) 2e J. vd. Aker. (OTTC) 
D/E klasse: 1 R.v.Nuland. (OTTC) 2e C.vd.Pol. (JCV) 

F/G/H klasse: 1 M.de Vrind. (N. D. ) 2e D.Lensen. (N. D. ) 
Sen. Herens1 - klasse:1 H.vd.Zee. (JCV) 2e W.vd. Sande (JCV) 

.s2 klasse: 1 R.Kretê. (JCV) 2e A.Martens (VV 1 64) 

·••** ********t 
S3 - klasse:1 F.Winkels (N. D. ) 2e J.vd.Veerdonk (OTTC) 

1 A/B - klasse: 1 H.vd. Zee (JCV) 2e P.Daas (TTCV /R) 
" 1 

VERVOLG OP• c - klasse:1 W.Cuypers (OTTC) 2e J.Hendriks (JCV) 1 
1 " D - klasse:1 R.Kretê. (JCV) 2e H.vd.Wijst (TTCV/R) PAG. 26 · -te Il 

"* * * * * * * * * * * •• E - klasse: 1 H.Beks (JEEP) 2e A.Martens (VV 1 64) 
F - klasse: 1 F.Winkens (N. D. ) 2e W.vd.Hofstadt (Alico) 
G - klasse: 1 R.Moorman (OTTC) 2e Th.v.Well (OTTC) 
H - klasse:1 N.vd.V.elde .(TTVE) .2e A.v.d.Elzen .(U vco' 71) 

REGIONALE EINDHOVENSE KAMPIOENSCHAPPEN 1981 . 
Op zondag 22 maart werden in sporthal de "Genderbeemd" weer de 
regionale Eindhovense kampioenschappen gehouden. De organisatie 
was in handen van PSV/Cathrien. 
Op 36 tafels werden zowel de junioren als senioren wedstrijden 
afgewerkt. 
Het betekende wel dat er voor sommige spelers lange wachttijden 
ontstonden ondanks de strakke leiding bij het tijdschema. Met name 
spelers die zich voor meer klassen hadden ingeschreven en in een 
klasse vroeg uitgeschakeld waren ondervonden daar nadelen van. 
Misschien dat een splitsing in junioren- en senioren toernooi (op 
zaterdag resp. zondag) een oplossing biedt. 

De heren finale in de S1-klasse was een aangelegenheid van TTV 
Stiphout. A.van Dommelen bleek uiteindelijk de sterkste en werd 

~ 

Eindhovens kampioen. = 
Bij de dames was het G. de Vocht, eveneens uit Stiphout, d i e zich 
voor een jaar kampioen van de regio Eindhoven mag noemen. 
Bij de jeugd behaalden K.Emck (PSV) bij de jongens en C.Verhulst 

Achilles · de titel. 

Wil v.d. Bragt. 

Senioren 
Heren S-1 (te vens Eindhovens Kapioen) 
A.v.Dommelen (Stiphout) - D.v.Maare (Stiphout) 
Heren S-2 
J.Verholen (Meppers) - L.v.Lieshout (Kadans) 
Heren S-3 
J.Braeken (Budilia) - H.Caris (ATTV) 
Heren A/B/C-k lasse 
A.v.Dommelen (Stiphout) - J.Handgraaf (Nikon) 
Heren D-klasse 
M.v . Son (Nikon) - J.Verholen (Meppers) 
Heren E-klasse 
L.v.Hal (Renata) - L.v.Lieshout (Kadans) 
Heren F-klasse 
Th.Bakens (de Kuub) - J.v.d . Sanden (Meppers) 
Heren G-klasse 
G.Neeskens (Budilia) - A.v.d.Oetelaar (Kadans) 
Heren H-klasse 
M.Botermans (PSV/C) - H.Claassen (Nikon) 
Herendubbel A/B/C-klasse 

22-20,2 2-20 

21-19,18-21, 21-15 

21-12, 15-21,21-14 

21-17,21-1 8 

21-16,19-21, 21-12 

21-15,21 -10 

21-17,25-2 3 

22-20,21-19 

21-14~12-21)23-21 

Th.Kole/M.v .Son (Nikon)-D.v.Maare/G.J.Vos (Stiphout/PSV/C) 
19-21,22-20,21-10 
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. L. v.Hal/H.v.Hout (Renata) - W.v.Kuyk/P.v.d.Bogaart (Meppers) 
21-11,20-22,21-17 

·J Herendubbel D-klasse 

, e rendubbel E-klasse ----· 
--, ;_' .v. Vroenhoven/M. Hilgerdenaar (PSV /C) -W. Damen/L. v.d. Sommen (PSV /C) 

15-21,21-11,21-18 

5e rendubbel F-klasse 
M. Dijstelbloem/M.Aarts (Geldrop) - J.v.d.Sande ./A.v.d.Oetalaar 

(Kadans) 11-21,23-21,21-17 
~erendubbel G-klasse 
J . Aa rts/Th.Janssen (Geldrop/PSV/C)-P.v.d.Ven/F.v.Dooren (BTTC) 

- 12-21,23-21,21-18 
_her endubbel H-klasse j · ~ 
F.v. d.Zanden/B.v.Geffen (Attaque)-H.Tegenbosch/A.Steenbergen (Flash) 

21-19,21-19 
Dames S-1 (tevens Eindhovens kampioen) 
;. de Vocht (Stiphout) - M.v.Eijden (PSV/Cathrien) 21-18,21-8 
Dames S - 2 
M<v .Bussel (Son en Breugel) - J.Segers (Stiphout) 21-19,22-20 
Dames B-klasse 
A. Chambon (PSV/Cathrien - G.de Vocht (Stiphout) 21-16,21-12 
Dames C-klasse 
M. v.Bussel (Son en Breugel) - M.v.d.Poel (Stiphout) 21-16,21-14 
Dames D-klasse 
I. Barts (PSV/C) - J.de Wit (Flash) 21-16,21-19 
Damesdubbel B/C/D 
:;. de Vocht/A.Chambon (Stiphout/PSV/C)-L.v.Hout/M.v.Eyden (PSV/C) 

21-6,21-10 
DamesdubbelE/F/G 
\1. Elshof/M. v. Bussel (Son en B.) -M. Rijkers/I. Barts ( Stiphout/PSV /C) 

21-18,22-20 
.:.Teugd 
Jongens jeuJd 2 (tevens Einhovens Kampioen) 
K. Emck (PSV Cathrien) - T.vd.Goor (Kinawo) 21-10,21-17 
Jongens jeugd 3 
C. v . d.Heuvel (Geldrop) - R.Stukker (Geldrop) 21-16,21-10 
J o ngens Junioren C 
T.vd. Goor (Kinawo) - J.Cornelissen (PSV/Cathrien) 21-19,11-21,21-18 
J ongens Aspiranten B/C 
K.Emck (PSV/Cathrien) - S.Verbeek (PSV/Cathrien) 21-10,22-24,24-22 
J ongens Pupillen A/B 
C.v .d . Heuvel (Geldrop) - M.Slenders (Budilia) 12-21,21-11,21-18 
Jonge ns Pupillen C 
J. v. Geel (Bergeijk) - R.Klarenbeek (Geldrop) 21-18,21-16 
~ongens Welpen . / 
R. v . Os (Stiphout) - R.v.d.Eijnde (Eenentwintig) 17-21,21-14,21-11 
J on ens juniorendubbel 
J .Cor nelissen F.Saris (PSV/C.) - E.v.d.Maas/P.Neggers (PSV/C.j 

21-10,21-13 
J ongen s Aspirantendubbel 
K. Emck/S . Verbeek (PSV/C.) - C.v.d.Heuvel/R.Stukker (Geldrop) 

21-11,21-16 
Jongens Pupillen/Welpendubbel 
M. en G.Slenders (Budilia) - P.v.d.Hout/G.J.Peels 

J ~ei s j es jeugd 1-2 (tevens Eindhovens Kampioen) 
C.Verhulst (Achilles) - A.Vermeulen (Meppers) 

(PSV/C.) 
21-17,21-18 

21-19,21-16 
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... s jes jeugd 3 
~- de Groot (PSV/CathrieL) - J.Potting (MTTV) 21-16,21-19 
."t:0 ~. s jes Junioren B/C 
M. de Vries (Achill~s) - R. Sprengers (Kinawo) 11-21,21-5,21-19 
Me i sj es Aspiranten B 
- Verhulst (Achilles) - A.Vermeulen (Meppers) 21-16,18-21,21-15 
~~is j es Aspiranten C 
_•, ?ot t ing (MTTV) - M.Ku i jpers (Stiphout) 21-12.15-21,21-10 
~ei sj es Pu7i llen C 
2".GeraetsMeppers) - J".Kandou (Kinawo) 2:::- ·20,12-21,21-17 
~'-te i sj es w~~:.:_i:-en 
P. de Groot lPSV/Cathrit·n) - S.SJx (E'udilia) 21 ·11,21-12 
'1e isj es~~e~~~~1 juniortn 
F.. Sprenge.rs7I.Gabri8lse (Kin'.!wo)-I .v.us/I.Reusken t ! V :phout) 

') , __ :--,2 ') 1-1 3 ') ~ -15 
1" -., ~. ,~" ~ ,/.. 

ME:.. .:'1. ~j ~.:._~.:_iol:: _Gl aspi . • n-t. ·:::r 
C.Verhu l i:.t E.Verme '. c-( \d f. ~1?.s)·-.A _ v·ei.meuJen/T.Gen· e f,: : ; !1.t ~pc c~rs } 

!:. ··2 1, : -'i 'l,2 " -10 

(Budil ~~. é l 1 

Ç.~v'~ 
'7~.~~7 Brabants 8a!':J%scholenkampioenschap. 

•") 
J. j ~ ' : : . ' ,_ 

Op z -):1d ;g 15 maart we:r den in de inmiddels voor velen ~ - ertrouwd ge
raakte . 1 ispo-sportha~ te Hilvarenbeek de Brabantse Bn :;is~cholen
k a mpioenschappen 1981 ~erspeeJ~. 
De a n imo voor de provi:tc.i ale r.::tde was dit jaar overwe ~ digend. 

Maar l :i. ef st 81 school t~an,s a-:kc,n:stig van 4 5 verschil lende basis
scholen hadden ingeschr even. Dcnrdat er "slechts" 48 teams kunnen 
deelnen1en aan de finale-ronde moesten 33 teams afgeschreven worden. 
Be n bittere teleurstellins voor vele jongens en meisjes. Organisa
tor , Frans Geubbels, had bij het opstellen van de convocatie al 
rekening gehouden met de mogelijkheid van een grote inschrijving. 
Al le scholen waren vooraf derhalve ook op de hoogte van de te vol
gen procedure. Derhalve ook geen enkel verwijt aan het adres van 
de organisatie. 

~tipt om 10.00 uur werd gestart met de wedstrijden. Alle teams wa
r en present, zodat er op dat gebied geen problemen waren. 
De eerste ronde werd gespeeld in groepen van 6 schoolteams. ~lk 
schoolteam, bestaande uit 4 jongens en/of meisjes in de leeftijd 
van 9 t/m 12 jaar, was verdeeld over 4 zeskampen. De kinderen 
speelden derhalve allen minimaal 5 wedstrijden. Dat schoolteam 
~at in een groep de meeste punten verzameld had, ging over naar de 
kwart-finale. De eerste ronde verliep voorspoedig zodat om 14.00 
u u r reeds met de kwart-finales gestart kon worden. De eerste ronde 
~ende vele verrassingen. Gerenommeerde teams werden verrassend aan 
··o lopende band uitgeschakeld door tot dan toe vrij onbekende scha
· e n . In êên groep moest het tellen van de game-punten zelfs de 
beslissing brengen. De gelukkige was De Op Dreef uit Putte. 
~n de kwart-finales werden de volgende wedstrijden gespeeld: 

18~ 
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St. Trudo 1 (Helmond 
Caeciliaschool (Berkel-Enschot) 

De Raagten (Beek en Donk) 

Jacintaschool (Breda) 

- Annaschool (Zundert) 
- Op Dreef (Putte) 

Op Dreef wint hier weer 
op gamepunten. 

3-1 
. 2,;,,2 

- St. Michaël (St.Michiels-
gestel) 3-1 

- Albert Plesman (H'Heide) 0-4 

De halve finale kende vrijwel dezelfde teams als het jaar daarvoor. 
Alleen het team van de Raagten uit Beek en Donk was een nieuw~ 
komer. 
De uitslagen waren: 

St. Trudo 1 (Helmond) - Op Dreef (Putte) 3-1 
De Raagten (Beek en Donk) - Albert Plesman (H'Heide) 1-3 

Dit hield in dat St. Trudoschool en Albert Plesmanschool wederom 
i n de finale tegen elkaar zouden aantreden. De Raagten en de Op 
Dreef speelden om de 3e en 4e plaats. 

De Op Dreef (Putte) - De Raagten (Beek en Donk)2-2 

Voor de derde maal won de Op Dreef een wedstrijd op game-punten. 
De Op Dreef scoorde nl. 142 punten en de Raagten 133 punten. 

De finale beloofde een spannende partij te worden omdat de st. 
Trudoschool als team wat minder was dan vorig jaar. Vooral het 
gemis van een redelijke jongste werd als een gemis ervaren. De 
Albert Plesmanschool daarentegen had dit jaar een vrij homogeen 
team. 
De uitslagen waren als volgt: 

St. Trudoschool - Albert Plesman 
Erica Geerts - Marco van Loon 04-21 07-21 
Robert van Os - Jurgen Huigen 21-15 21-18 
Marcel Michels - Niels v. El zak-

ker 10-21 10-21 
Peter Handers - J. Borremans 21-10 21-08 

Door de gelijke eindstand en het gelijke aantal gewonnen games, 
zouden ook hier de gamepunten de beslissing moeten brengen. 

0-1 
1-1 

1-2 
2-2 

Albert Plesman werd kampioen doordat zij 135 punten scoorden en de 
St. Trudoschool niet verder kwam dan 115 punten. 
Ondanks het nipte verschil mag Albert Plesman zeer zeker een 
waardige kampioen genoemd worden. 
In tegenstelling tot voorgaande jaren moesten dit jaar alle scho
len en deelnemers op de prijsuitreiking wachten. Velen overbrugden 
de tussentijd met een frisse duik in het zwembad in de Hispo-Sport
hal. Lang hoefde niemand echter te wachten omdat de prijsuitreiking 
in plaats van de aangekondigde tijd van 17.30 uur reeds om 15.30 
uur begon. De prijsuitreiking was een ware happening. Enkele honder
den kinderen en supporters verdrongen zich rond de prijzentafel, 
waar de voorzitter van de afdeling Brabant, Cees Hobbelen, de prij
zen uitreikte. Naast de gebruikelij ke individuele prijzen en 
herinneringsvanen voor de scholen, kregen allen documentatie over 
de N.T.T.B. en tafeltennis in het algemeen, uitgereikt. 
Or ganisator,Frans Geubbels, haalde het opmerkelijke feit aan dat 
sinds enkele jaren de Brabants kampioen ook telkenmale Nederlands 
k ampioen wordt. Hij hoopte dat de nieuwbakken kampioen, de Albert 
Plesmanschool uit Hoogerheide deze traditie zal voortzetten. 
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.aar deze Nederlandse Kampioenschappen die op zaterdag 2 mei 
wo rden verspeeld in Culemborg zijn in elk geval de teams present 
v an:De Albert Plesmanschool , De St. Trudoschool en de Op Dreef. 
Mogelijk wordt ook de Raagtenschool als 4de Brabantse team hier
voor uitgenodigd . 

De afdeling Brabant kan weer terugzien op een bijzonder geslaagde 
edi tie van het provinciaal basisscholenkampioenschap. Een woord 
van dank is ook op zijn plaats voor enkele leden van T.T.V. Stip
hout die elk jaar dit toernooi mee organiseren. 

Frans Geubbels, 
C.T.W . 

We stbrabantse kampioenschappen jeugd 1981. 

De door vier verenigingen georganiseerde Westbrabantse kampioen
schappen jeugd op zaterdag 21 maart 1981 kenden een vlot verloop. 
He t enige zwakke punt bleek het tijdschema te zijn en lange tijd 
slaagde de o rganisatie er in om ook deze problemen goed op te 
lossen. Pas toen de halve finales en finales begonnen liep men wat 
vast, maar daaraan was ook de start van een rekreantentoernooi 
debet. 
St erke punten van dit toernooi noemden we de afgelope n jaren al 
v aak op, maar ten gerieve van toernooi-organisatoren herhalen we 
ze nog eens . 
De jeugdklasse IV: een ekstra klasse voor de pupillen-C en minder 
ste r ke welpen. Nooit hoor je nu een 7- of 8-jarig joch meer klagen 
o er die grote vent waar hij tegen moest. 
Het ·gemengd-dubbel: de Westbrabantse titelstrijd lijkt langzamer
hand het laatste t oernooi te zijn waar men gemengd mag dubbelen. 
Vooral door de jeugd wordt dit zeer op prijs gesteld , misschien 
ook wel omdat voor hen hieraan nog enige "romantiek" verbonden is 
(?). Anders moeten ze wachten tot ze ooit eens mee mogen doen aan 
de Nederlandse kampioenschappen voor minstens C-spelers en zo lang 
duurt de romantiek niet altijd. 
Bij de meisjes-jeugd I veroverde Josê Welten (TCS) de titel. 
Met drie titels bleek ze echter niet zo succesvol als Yvonne de 
Prenter (Hotak ) want die slaagde er in om vier keer als eerste te 
eind igen . 
Ron v an Steen (Hotak) bleek de sterkste jongen van dit seizoen, 
al waren er voor hem "maar" drie titels weggelegd. Het max imum van 
vier werd door niemand hier gehaald. 

= 
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UITSLAGEN WEST-BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 1981. 

Jong . Jun. enk. A/B. 
R. v. Steen (Hotak) 
Jong . Jun. enk. C. 
J.Peeters (V. Versa 51) 
Jong. asp. enk. A/B. 
P. Frijters (B.H.) 
Jong . asp. enk. C. 
0 . Lijmbach (R'daal) 
Jo ng. pup. enk. A/B. 
P. Baremans (B.H . ) 
Jo ng . pup. C. 
T. Verst ijlen (B.H.) 
Jong. welp 
R. va n Elzakker (Hotak) 
-~ong . jeugd 1 
R. van Steen (Hotak) 
Jo ng . jeugd 2 
P. Frijters (B.H.) 
Jong. jeugd 3 
R. van Elzakker (Hotak) 
Jong . jeugd 4 
T. Verstijlen (B.H.) 

Meisjes Jun. enk.A/B 
L.X . de Prenter (Hotak) 
Meisjes Jun. enk. C. 
E. va n Leengoed (V.V .) 
Meisjes Asp. enk. A/B. 
J. Welten (T.C.S.) 
Meisjes Asp . enk. C. 
A. Tetteroo (Mark) 
Meisjes Pup. enk. A/B. 
L.X. de Prenter (Hotak) 
Meisj es Pup. enk. C. 
P . Slootmans (Tornado) 
Meisjes welp. 
P. Franke (Tornado) 
Meis jes Jeugd 1. 
J. Welten (T.C.S.) 
~eisjes Jeugd 2. 
Y. de Prenter (Hotak) 
Meisjes Jeugd 3. 
A. Reurling (Tornado) 
Meisjes Jeugd 4 . 
P. Slootmans (Tornado) 

Jong . dubb. Jun. 

F. v.d. Vaart (Tanaka) 

D. de Bruyn (B.H.J 

L. de Kok (Mark.) 

R. Heeren (B.H.) 

N. van Elzakker (Hotak) 

C .. v.d. Wiel 

J. Grinwis (B.H. J 

- B. Sanders (Hotak) 

- C. Blom (B.H.) 

- D. Lijmbach (R'daal) 

- c. v.d. Wiel (Molenberg) 

- A. van Dongen (Mark) 

- A. Noordam (Tanaka) 

S.Tiel (Mark) 

A. Reurling (Tornado) 

- 0. Gabriels (V.V.) 

- I. v.d. Heijden (T.C.S.) 

- L. de Prenter (Hotak) 

- N. van Elzakker (Hotak) 

- K. Appels (Hotak) 

- M. Cornelis (Tanaka) 

21/17 21/19 

21/16 21/19 

21/15 20/22 21/8 

21/16 211\ 5 

17/21 22/20 23/21 

21/18 21/9 

14/21 21/17 21/12 

16/21 21/17 21/13 

21/10 21/16 

21/16 21/17 

21/16 21/12 

niet gespeeld 

i1/17 15/21 21/18 

21/14 21/14 

21/15 21/19 

21/11 - 21/8 

21/17 - 21/9 

21/12 21/6 

21/12 21/8 

21/4 - 12/21 21/9 

21/13 21/15 

21/12 21/11 

R. van Steen/B . Sanders (Ho tak) - F.v.d. Vaart/B. Herber (Tanaka) 21/13-15/21-21/13 
Jong . Dubb. Asp. 
L. de Kok/R.Hertog (Mark/Tanaka) - E. Kuiper/F:Raaymakers (Hotak) 21/15-21/16 
Jong. Dubb. Pup. 
N.v.E l zakke r/P.Baremans (Hotak/B.H.) - T.Verstijlen/A.de Bruyn (B.H.) 21/9 - 21/13 
Jong. Dubb. welp; 
R. v.d. Vorst:J. Grinwis (V.V./B.H.) - R.v.Elzakker/J.Huijgen (Hotak) 21/7 - 21/13 

Me i sj es Dubb. Jun. 
L.de Prenter/N.v. El zakker (Hotak) - J.Ijzerman/M.Delhez(TCS) 
Meisjes Asp. Dubb. 
J.Welte n/A.Noordam (TCS/Tanaka) - A.Tetterloo/M. Kunst (Mark) 

\\ Meisjes Pup. Dubb. 
Y.de Prenter/K.Appels (Hotak) - A:Reurling/P.Franke (Tornado) 
Meisjes welp Dubb. 

21/7 -21/11 

21/9 - 21/10 

21/19 - 21/9 

N. de Graaf/S.Schrauwen (Tornado ) - M.de Bil/N.v.Poppelen (Tornado) 21/18 - 21/12 

; 
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Mixed Dubb. Jun. 
W.Appels/L.de Prenter (Hotak) - L.de Beukelaar/D.Vermeulen (VV) 23/25-21/11-21/17 
Mixed Dubb. Asp. 
R.Hertog/A.Noordam (Tanaka) - L.de Kok/A.Tetterloo (Mark) 21/16-19/21-21/16 
Mixed Dubb. Pup. 
P.Baremans/Y.de Prenter (Hotak) - T.Ve rstijlen/P.Slootmans(BH/Torn) 17/21-21/17-21/6 
Mixed Dubb. welp. 
R.v.Elzakker/P.Franke (Hotak/Tornado) - J.G~inwis/N.v.Poppelen (BH/Torn) 21/19-21/16 

Brabant op de Nederlandse Kampioenschappen 

Op de Nederlandse kampioenschappen die op 14 en 1 ~ madrt ziJn ge
houden, zijn bij de B- en C- licenti~houders een aantal Brabanders 
doorgedrongen tot de finale. In 6 van de tien finales waren Bra
banders vertegenwoordigt. Jammer genoeg moesten zij vijf keer ge
noegen nemen met de tweede plaats. 
Het meest succesvol was het Dames-dubbel van PSV bij dec-licenties: 

L. v. HOUT en A. CHAMBON werden NEDERLANDS KAMPIOEN door in 3 games 

G. Neutgens en G. Houben (Succes / Sempre Avanti) ~e verslaan. 
(21-18 , 17-21 en 16-21) 

De resultaten van de andere fiJ!ales waarin Brabant vertegenwoor
digd was zijn als volgt: 

B- licenties 

Heren-enkel 1. G. Shrivers (Blue Star) 
2. W. Jurriëns (Irene) 
3. E. Noor (OTTC) 

Dames-dubbel 1. K.Cobben/C.vd. Vliet (Be Quick) 
2. M.vd. Berghe/P.de Krijger (Red Star) 

Mixed 1. J.Jansma/J.Hooman (Torenst/Odion) 
2. W.v.Veen/W.Jurriëns(Irene) 

C- licenties 

Heren-enkel 1. P. Boedhram (FVT) 
2. J. Hendriks (JCV) 

Heren-dubbel 1. J. Mentink/S.den Elsen (Docos) 
2. M.Gevers/A.Timmermans (JCV) 

Wil v.d. Bragt. 

21-21 
18-14 

21-21 
18-16 

21-21 
19-17 

21 ... 21 
18-17 

21-22 
19-20 
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. 
Nationale ranglijst senioren (A) en junioren (A en B) 

In onderstaande vindt U de plaatsen van de Brabantse spelers en 
spee l sters op de ranglijsten die bijgewerkt zijn t/m anderhalve 
competitie, het win tercircuit en de Nederlandse Kampioenschappen. 

Senioren 

Dames 15. M. Wagemakers (Vice Versa) 63 punten 
17. M. v. Happen (Vice Versa) 55 punten 

Here n 2 B. Pot ton (N.Lkon) ingeloot 
12 T.v. Gasteren (l\t kon) 73 punten 
13 P. Bakker (Ntkon) 72 punten 
19 H.v.d. Zee (JCV) 49 punten 

Jeugd (Bijgewerkt t/m anderhalve competitie en de nationale jeugd
achtkampen) 

Junioren A meisjes 4. D. Willemse (OTTC) 98 punten 
10 A. Chambon (PSV /Catrien) 59 punten 

Junioren A jon9:ens 9 . J. Hendriks (JCV) 63 punten 
17 W. Cuypers (OTTC) 41 punten 

As:eiranten A mei sjes 7.W.v. Veen (Irene) 91 punten 
10.C.Boute (Irene) 64 punten 

As:eiranten A jon9:ens 2. E. Noor (OTTC) ingeloot 

A meisjes 3.B. van Veen XIrene) 111 punten Pu:eillen 
5. y. de Prenter(Hotak'68) 105 punten 

Pupillen A jon9:ens 

wel:een me isjes 

wel:een jon9:ens 

junioren B jon9:ens 

Pu:eillen B meisjes 

Pu:eillen B jon9:ens 

1. F. Boute 
3.J. Verhulst 
4.T. Boon 

14. P.Baremans 

2. P.de Groot 
5. E. Noor 
7. E. Schuurman 

(Irene) 107 punten 
(JCV) 91 punten 
(Irene) 82 punten 
(Back Hands)37 punten 

(PSV) 43 punten 
(OTTC) 28 punten 
(Irene) 18 punten 

10.R.v.d.Elzakker(Hotak'68) 14 punten 
11.F.v. Sprang (Irene) 13 punten 

7. L.v.Ier sel (JCV) 30 punten 

8. K. Appels (Hotak' 68) 28 punten 

4 . C. v.d.Heuvel (Geldrop) 23 punten 
5 . G.v. Doorn (Back Hands)22 punten 
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N A G E K 0 M E N -------------------

olliciele 

inededelingen 

1 . Met ingang van 1 mei 1981 heeft het bestuur van de afdeling 
Brabant van de N.T.T.B. ad interim tot lid van het afdelings
bestuur benoemd de heer F. van der Aa, Mozartlaan 22 te 
Helmond. 

2. Tot de afdeling Brabant van de N.T.T.B. is toegetreden de 
verenig ing T.T.V.V. te Volkel. De juiste adressering luidt: 
Ta feltennisver. T.T.V.V. 
De heer B. Wezenberg, 
Nieuwstraat 8, 
54 08 AH VOLKEL. 
Wij heten de vereniging T.T.V.V. van harte welkom in onze 
gelederen en wensen hen binnen onze organisatie veel sportief 
gertoegen en sukses toe. 

1. De algemene-ledenvergadering is dit jaar vastgesteld op zater
d ag 29 augustus in de Postelse Hoeve te Tilburg. In aanslui
ting op deze vergadering wordt aan de scheidende afdelings
voorzitter, de heer C. Hobbelen, een afscheidsreceptie aangebo
den. 
De verenigingsbesturen worden verzocht deze datum alvast in 
de agenda te reserveren. 

4 - Bestuursmutaties verenigingen: 
TTV Victoria: voorz. R. Jas, Veemarktstraat 17, 4811 ZB Breda, 

tel. 076 - 139512. 
sekr. M.G. Stallen, Peersbroek 51, 4824 VL B~eda, 
tel. 076 - 410459. 
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Uit de clubbladen / < .. 
,,.' : . -. .. 

in de Mixed 

In "Krabbeltjes" van TTV Geldrop wordt het bestuur in de "Wist U"
rubriek geadviseerd de jaarvergadering te houden na afloop van een 
t huiswedstrijd van Nikon uit Valkenswaard, omdat er dan erg veel 
l eden bij elkaar zijn. 

In vele clubbladen worden de leden opgeroepen de clubkleuren te 
dragen tijdens competitiewedstrijden. Bij TTV RKC uit Waalwijk 
is het verplicht clubkleding aan te schaffen als men lid wordt, 
zo lezen we in "Batgeheimpjes". 

In "Netfout" van JCV is maandelijks een verslag te vinden van de 
jeugdige Marianne Timmermans. In het februari-nummer hebben Marianne 
en Antoine ieder ook een stripverhaal gemaakt dat betrekking heeft 
op tafeltennis. 

I n "Doedels" van TTV Sios West uit Roosendaal staat een uitgebreid 
verslag van de jaarvergadering. Daaruit blijkt dat tussen de 
agendapunten door een Bingo-ronde wordt gespeeld met fraaie prij
zen. 

In "Belcrumgiller" van TTV Belcrum uit Breda blijkt dat er ook 
bij tafeltennis clubliefde bestaat. Twee spelers van het tweede 
team, die een competitiewedstrijd moesten spelen in Tilburg op de 
dag dat hun broer trouwde, verlieten het feest voor enkele uren 
om de wedstrijd, die onmogelijk verzet kon worden, te spelen. 

In het clubblad "van de groene tafel" van OTTC uit Oss wordt de 
jubileum commissie bedankt die het veertig jarig jubileum zo 

voortreffelijk georganiseerd heeft en het bedrag van 15.000,-, 
als cadeau, heeft kunnen aanbieden. 

De "Tafeltennis-ster", het twee-maandelijkse clubblad van TTV Son 
.en Breugel laat trainer/speler Willie van Vroenhoven aan het 
woord die iedereen bedankt voor zijn positieve bijdrage aan de 
successen en de sfeer. 

In "Smashparade" het clubblad van TTV het Markiezaat uit Bergen 
op Zoom heeft een ''interne" evenementen-agenda opgenomen waaruit 
b lijkt dat er aardig evenwicht is tussen de tafeltennisactiviteiten 
en de nevenactiviteiten. 

Het clubblad van TTV Kadans uit Best heeft na twee jaar een naam 
g e kregen "Kadans serveert" heet het blad sinds maart. De redactie 
hoopt interessant nieuws te blijven serveren. 
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. VERVOLG REGIONALE LOSSChE Kfl..71.1PVERSLAGEN 1981 . 

Rekreanten klasse :1 Th.vd.Vlist. 
. Jeugd Jongens Jun. 

B-klasse :1 L.v.Iersel 
C-klasse :1 M.vd.Meyden 

Aspir.A/B klasse :1 P.Daas 
C-klasse :1 B.Reyers 

Pupil.A/B-klasse ;1 C.V8r.hulst 
C kl~sse : 1 G.v.d.Braak 

Welpen klasse : ·1 N.Nel i ssen 
Jeugd 1 klasse : 1 :r_.. v. Iersel 

(JEEP) 2e J.v.Hooft (PJS) 

(JCV) 2e E.v.Kempen (OTTC) 
(Alice) 2e M.Koolen (Alice) 
(JCV) 2e J.v.Mierlo (Smash '73) 
(OTTC) 2e B.Kivits (TTVE) 
(JCV) 2e P.Noor (OTTC) 
(N.Desp)2e E.v.d.Wielen (N.Desp) 
(OTTC } 2e P.Kivits (TTVZ) 
(JCV) 2e H.Swinkels (TTCV/R) 

Jeugd 2 klasse :1 v.Di.jk (Smash'73) 2e J.Verhulst (JCV ) 
Jeugd 3 klat~se :1 B.K :i."its 
Meisjes Jun B/C kl ~ 1 J .v. -.!:E::kelen 
Meisjes Asp B/C kl:1 A.v.Nuland 
Meisjes Pup B/C kl:1 Y Albers 
Meisjes Welpen :1 E .Foor 
Meisjes Jeugd 1/2 :1 A.v.Nuland 
Meisjes Jeugd 3 :1 E.Noor 

Mixed dubbel :1 W.v.d.Sande 
2 R.Kling 

Dames dubbel :1 D.Wil lernsen 
2 C.Diepstraten 

Heren A/B/C dubbel:1 W.v.d.Sande 
2 H.v.d.Zee 

Heren D/E dubbel :1 T.Deelen 
2 R.Kling 

Heren F dubbel :1 T.Joosten 
2 E.Pennings 

Heren G dubbel :1 E.de Gouw 
2 E.Keetels 

Heren H dubbel :1 A.v.d.Elzen 
2 J.v.d.Heyden 

Rekreanten dubbel :1 Th.v.d.Vlist 
2 P.Bogaart 

Jongens Jun.dubbel:1 L.v.Iersel 
2 E.Willernsen 

Jongens Asp.dubbel:1 B.Kivits 
2 R.v.d.Camp 

Jongens Pup.dubbel :1 J.Oerlemans 
2 A.Lelieveld 

Meisjes Jun.dubbel :1 I.v.Eekelen 
2 A.v.d.Broek 

Meisjes Asp.dubbel:1 A.v.Nuland 
2 Y.Albers 

(TTVB) 2e B.Reyers (OTTC) 
(N.Desp)2e M. Schaars (N.De sp) 
(OT'.' 'C ) 2e D.v.Berlo (OT'l'C) 
(JC V) 2e M.Blankendaal(V . V.'64) 
(OT J'C) 2e B.Lips (PJS) 
(O']:'l'C) 2e I.v.Eekelen (N . Desp) 
(OrTC) 2e M.v.Bergen (JCV) 

- W .• v. d .Zee 
-· D . W j. 1 lemsa:i 
- M.Schuurkes 
- A.v.d.Schoot 
- J.Hendriks 
- A.Tirnrnerrnans 

A.Srnits 
- L.v . d.Berg 
- P.v.Gernert 

W.Heestermans 
J.Dueffhues 

- A.v.d.Broek 
- N.v.Grinsven 
- A.Klerks 
- W.v.d.Oetelaar 
- W.v.Eck 
- J.Verhulst 
- M.Assrnann 

J.Klein 
- P.Noor 
- F.Fokkelrnan 
- A Nerneth 
- C.Barella 
- N.Roelofs 
- E.Noor 
- E.:Koenraad 

(JCV) 
(OTTC) 
(OTTC) 
(PJS) 
(,JCV) 
(JCV) 
(JCV) 
(OTTC) 
(V.V. '6 4) 
(V.V.' 64) 
(TTVE-JCV) 
(Alico) 
(UVCO) 
(UVCO) 
(JEEP) 
(TTCV/R) 
(.JCV) 
: ·~ .V.'64) 

(TTVE-) 
\CTTC) 
1. ,:--cv) 
( ~ ·cv) 

(N .Desp) 
(N .Desp) 
(0TTC) 
( ,TCV) 

Met dank aan de organiserende vereniging (J.E. E .P.) , die kosten 
of moeite gespaard heLben, om dit tournooi te laten doen sl~gen. 
Dhr.N.van Erp als bondsgedelegeerde, 
De Wethouder van sportzaken van Vught, voor het ·uitreiken van de 
prijzen. , 
Alle verenigingen , die hebben deelgenomen, om dit tournooi van het 
Regio, zeer spannende en mooie wedstrijden naar voren wisten te 
brengen. 

Narnen z het Regio Den BoscLl 

P.A.Rombouts. 
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