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lllXI~ 1): 
ORGAAN van de N.T.T.B. afd. BRABANT 

REDAKTIE W. VAN DEN BRAGT, Frans Halsstraat 22, 5684 AH BEST. 

TELEFOON 04_~98 - 73440. 

JAARGANG 2.j_ NUMMER 4, Mei 1982. 

van de 

redactie 
" . \ 1 \ 1 . \ . ,,. . 

Mogelijk wat later dan U gewend bent, is hier dan weer een 
Mixed met redactionele onderwerpen. 

Ook dit keer is er naar gestreefd de inhoud in overeenstem
ming te laten zijn met de naam van het Afdelingsblad. 

D.w.z. voor ieder wat wils. En omdat de afdeling bestaat 
uit "topspelers", "doorsnee-tafeltennissers", "recreanten 
en "bestuurders", is voor elk wat opgenomen. 

Drie feiten maken de keuze deze maand moeilijker: 
- Het betreft informatie over 2 maanden. 
- Ieder weekend is er wel ergens een toernooi. 

En de beschikbare ruimte in de Mixed is aan een zeker 
maximum gebonden. 

Daarom zijn in deze Mixed niet alle activiteiten vermeld, 
maar is wel geprobeerd voor elk wat wils te plaatsen. 
Dit betekent dat andere activiteiten, zoals bijv. de me~r-
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kampen die over een langere periode ZlJn gespeeld, alsnog 
aandacht krijgen in de volgende Mixed. 

In vergelijking met vorig jaar zijn de uitslagen van de 
diverse regionale kampioenschappen in één overzicht opge
nomen. Het leek mij zinvol omdat: 
- daarmee ruimte wordt gewonnen, 

er een vergelijking per klasse mogelijk is, voor diegenen 
die graag "concurrentie" kijken, 

- en omdat daarbij een indruk wordt gegeven welke klassen 
er in een bepaalde regio goed of slecht bezet zijn. 

Mocht deze presentatie niet aan slaan, dan verneem ik dat 
wel. 

Veel leesplezier, 

Wil v.d. Bragt. 

·Off i C iele 

mededelingen 

ADRESWIJZIGINGEN 

D.E.S.O. te Roosendaal: ----------------------
Secretaris: M. Danen, Lavadijk 173, 4706 KZ, Roosendaal. 

Y!~~-Y~~ê.ê:~~.2: 
Voorzitter: A. Dam, Koenestraat 11, 4731 EW, Oudenbosch. 

Tel. 01652-4270. 
Commissie Toernooien en Wedstrijden. 

De commissie toernooien en wedstrijden is uitgebreid met: 
De heer Harrie Kuijpers, van Lieshoutstraat 16, 5708 CE 
Helmond, Tel: 04920-36984. 
De heer Kuijpers is belast met: SENIOREN LICENTIES. 
Deze wijziging in de commissie toernooien en wedstrijden 
houdt in dat aanvragen voor licentiepassen vanaf heden niet 
meer naar ondergetekende gezonden moeten worden, doch naar 
de heer Kuijpers. De commissie toernooien en wedstrijden is 
vanaf heden als volgt samengesteld: Frans Geubbels, voorzitter 
algemene zaken en datgene wat (nog) niet door commissie leden 
wordt gedaan. 
Jan Maas: senioren licentie meerkampen en jeugd A/B meer
kampen. 
Harrie Kuijpers: senioren licenties. 

Frans Geubbels 
C.T.W. Brabant. 
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UIT DE BESTUURSVERGADERING 

A.B.-vergadering d.d. 3 maart 1982. 

1. Opening. 

Voorzitter Thorn de Jonge opent de vergadering met de 
verheugende mededeling dat er in de afd. Brabant het 
50.000ste lid van de N.T.T.B. zich heeft aangemeld. 
Het is een lid van de nieuwe vereniging Hamarithi. 
Aantal leden in onze afdeling: 5.627. 

2. Accommodatiezaken. 

Ton v. Happen en Frits van de Aa hebben een enquete 
samengesteld n.a.v. het door het bestuur opgestelde plan 
"prioriteitsstelling accomrnodatie's". 
Via het competitiebulletin is de enquete aan de ver
enigingen toegezonden. De verenigingen zijn verzocht de 
enquete voor 30 april ingevuld te retourneren, opdat de 
13 mei 'n hearing omtrent deze materie kan worden gehou
den. 

3. Opleidingen. 

Er komt een cursus "jeugd-tafeltennisleider". 
Deze cursus wordt gehouden in Etten-Leur (Tanaka). 

4. Verslag vergadering d.d. 19-2- 1982. H.B. met de zuide
lijke afdelingen. 

Over deze vergadering valt weinig te vermelden. Door het 
H.B. is gevraagd of de punten die ter vergadering wor
den gebracht, in het vervolg beter toegelicht kunnen 
worden, opdat het H.B. zich beter kan voorbereiden. 
Er komt in de komende bondsraadvergadering geen voorstel tot 
herziening van het besluit inzake de medische sportkeuring 
Het H.B. zal de aansprakelijkheidskwestie (vraag van Tanaka) 
nader onderzoeken. 

5. Meerjarig beleid afd. Brabant m.b.t. de kompetitie-, 
technische- en toernooisfeer. 

Het is belangrijk te weten wat het beleid is van de di
verse comrnissie's om tot een eenduidige stellingname te 
komen~ waar worden de accenten op gelegd: op een zo hoog 
mogelijk spelpeil (kwaliteit) of om zoveel mogelijk spe
lers achter de tafel te krijgen (kwaliteit)? 
Tijdens de discussie blijkt dat beide accenten belangrijk 
zijn maar dat die per commissie niet gelijk worden beoor
deeld. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de T.C. welke 
immers prestatie gericht bezig is. 
Gekonstateerd wordt dat er geen A.B.-lid is die zich 
specifiek met recreatie-sport bezig houdt. Besloten wordt 
dat de P. en P.-comrnissie een onderzoek zal plegen naar 
de mogelijkheden die er op dit terrein zijn. 

,. 
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A.B. Vergadering d.d. 29 maart 1982. 

1. Opening. 

Thorn de Jonge opent de vergadering, met de mededeling dat 
Dhr. van Elzakker opgenomen is in het ziekenhuis. 
Vanaf deze plaats wensen wij hem veel sterkte toe. 
Frans Geubbels heeft aan de voorzitter medegedeeld dat 
hij het volgend seizoen wat rustiger aan moet gaan doen. 

2. Bondsraadvergadering. 

Het A.B. Noord-Brabant heeft 'n voorstel ingediend inzake 
de damesdistricts-competitie en herindeling van de afde
lingen. 
Voorts is er door ons 'n voorstel ingediend inzake de 
verlaging van de bondscontributie m.b.t. het tweede deel 
van de competitie. Besloten wordt dat we met 6 bestuurs
leden de vergadering zullen bezoeken. 

3. Brabantse Kampioenschappen 1983. 

De gedachten gaan uit naar plaatsing voor deze kampioen
schappen via regionale voorrondes, althans voor wat de 
jeugd en sommige grote seniorenklasse betreft. Als 
voorronde zouden dan de regionale kampioenschappen in 
aanmerking kunnen komen. Voor 1983 is dit echter nog niet 
haalbaar, maar voor 1984 en later zal hier serieus over 
nagedacht moeten worden. E.e.a. zal tijdens de komende 
A.L.V. besproken worden. 
Voor 1983 zal het probleem opgelost dienen te worden via 
herindeling/uitbreiding van sommige klassen. 
Waar en door wie zullen deze kampioenschappen georgani
seerd worden? 
Hier zal naar uit gekeken worden. Volgende vergadering 
dient hieromtrent echter wel 'n beslissing te worden ge
nomen. 

Namens de P. en P.- cie 

Frits van der Aa. 
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UIT DE BONDSRAAD 
Zaterdag 8 mei j.l. kwam het door de pers fel bekriti seerde 
bondsparlement, de bondsraad, bij elkaar voor zijn voor
jaarsvergadering. Wat waren de meest belangwekke nde punten 
uit deze vergadering? 

Allereers t de behandeling van de · ontwerp-begroting en de 
vaststelling van de kontributie voor het seizoen 1982/1 983. 
Om met dit laatste te beginnen. Deze zullen het volgend 
seizoen bedragen: 
a !32,50 voor kompetitie-gerechtigde seniorleden (verhoging 

f 2 ' - ) 
b f24,50 voor kompetitie-gerechtigde jeugdleden (Verhoging 

f 1, 50) 
c f 6 ,2 5 voor niet kompetitie-gerechtigde leden (Verhoging 

f 0,25) 

Een amendement van de bondsraadsleden van de afdeling 
Brabant op dit voorstel, om degene die zich pas voor de 2e 
helft van de kompetitie aanmelden als lid van de N.T.T. B. 
slechts de helft van de onder a en b genoemde te laten be
talen ,haalde het net niet. Van de 40 aanwezige bondsraads
leden s temdem er 17 voor, 18 tegen en 5 blanco. 
Het hoofdbestuur steunde ons amendement helaas ook niet. 
Men sprak de vrees uit, dat door aanname van ons amendement 
een gat in de begroting zou ontstaan, omdat er daardoor 
minder kontributie binnen zou komen. Wij zijn juist van me
ning dat een dergelijk besluit helemaal geen negat ieve in
vloed op de begroting hoeft te hebben, omdat wij verwachten 
dat er daardoor juist veel meer verenigingen nieuwe teams, 
en dus nieuwe leden zullen aanmelden voor de 2de helft van 
de . kompeti tie. Het afde l ingsbestuur zal echter z'n best 
blijven doen om ook de andere afdelingen in de N.T.T. B. te 
overtuigen van de positieve kanten van ons kontribut ievoor
stel. 

De ontwerp-begroting voor het komende seizoen gaf veel aan
leiding t ot diskussie. Uiteindelijk zegde het hoofdbestuur 
de bondsraad toe de in de ontwerp-begroting geschrapte post 
"subsidie basisscholierenkmapioenschappen" in de definitieve 
begroting opnieuw op te nemen (o.a. kursus jeugdtafeltennis
leider) . Als gevolg van de bezuinigingen wilde het hoofd
bestuur volgend seizoen minder kursussen organiseren. 

Damesdistriktskompetitie 

Na een e xperiment van 2 jaar wilde het hoofdbestuur nu d~ 
bondsraad voorstellen de damesdistriktskompetitie definitief 
in te voeren. De afdeling Brabant is de afgelopen 2 sei zoenen 
steeds tegenstande geweest van invoering van distriktskompe
titie 1 s . Daarom is door ons een tegenvoorstel ingediend. 
Hierin zijn wij ervan uitgegaan dat de oplossing van de be 
staande problemen in de landelijke kompetitie niet door in
voering van distriktskornpetities moet worden opgelost. De 
problemen Zitten veel dieper en hebben betrekking op de 

~· 

. ' 
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struktuur van onze bond met zijn 21 afdelingen. Dit aantal 
moet worden ingekrompen. Wij hebben dan ook de bondsraad 
voorgesteld een kornrnissie in te stellen vanqit de bonds
raad die tot taak krijgt ons voorstel nader uit te werken 
en vol~end jaar mei een rapport uit te brengen, waarna de 
zaak verder uitgewerkt kan worden. 
Dit voorstel werd met overgrote meerderheid van sterrunen aan
genomen. De distriktskompetitie is daardoor niet definitief 
ingevoerd. In afwachting van het rapport van de korrunissie 
zal het experiment damesdistriktskompetitie voorlopig worden 
gekontinueerd. Hierbij staat een flexibele indeling centraal. 
Het hoofdbestuur staat achter de ideeën van de afdeling 
Brabant. 

Overige punten 

De bondsraad zal vanaf het seizoen 1982/1983 een langere 
geldigheidsduur hebben. Volgens het hoofdbestuur geeft dit 
in zijn totaliteit per jaar een besparing van f 8.000,- ä 
f 12.000,-. 
Nieuwe bondskaarten zullen in het seizoen 1985/1986 weer 
worden afgegeven. 

De kompetitie-wedstrijden in de hoogste 2 landelijke klassen 
zullen voortaan worden beëindigd als een van de teams 6 
sets heeft gewonnen. Het dubbel wordt daarom als 7e partij 
gespeeld. 

De kampioenen in d.e ere-divisie zowel bij de dames als heren 
van de voor- en najaarskompetitie zullen na afloop van de 
voorjaarskompetitie spelen om het klubkampioenschap van 
Nederland voor respectievelijk dames en heren. 

De bondsraad heeft nog geen besluit genomen over een dispen
satieregeling voor dames om in de landelijke herenkompetitie 
uit te komen. 

Ad Poulissen (oud bondsvoorzitter en oud-voorzitter van de 
sportkorrunissie) uit Nuenen is benoemd tot ere-lid van de 
N.T.T.B. 

Ton v. Happen. 
bondsraadslid 
afd. Brabant 

, 

. ' 
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bra bant se ka1npioensc~appen 1983 
Gezien het feit dat het afdelingsbestuur reeds toezeggingen 
heeft gedaan aan organisatoren van regionale kampioenschap
pen in 1983, heeft het A.B. besloten de Brabantse Kampioen
schappen 1983 in "oude stijl" te orqaniseren. 
Het titeltoernooi staat voor 1983 gepland in het weekend van 
8 en 9 januari of het weekend van 15 en 16 januari. 
Dit is afhankelijk van de organisatie en het beschikbaar 
zijn van zalen. 
Om de organisatorische problemen, ontstaan door de grote 
aantallen deelnemers in bepaalde klassen, het hoofd te 
kunnen bieden zullen er speciaal voor de Brabantse Kampioen
schappen extra klassen ingevoerd worden, waardoor het aantal 
deelnemers per klasse minder wordt. 
Klassen met aantallen van boven de 200 inschrijvingen ziJn 
met een inschrijfmogelijkheid van drie klassen per persoon, 
vrijwel niet te verwerken in een tijd- en tafelschema. 
Omdat het afdelingsbestuur vasthoud aan het principe dat 
elk N.T.T.B. lid van de afdeling Brabant de mogelijkheid 
moet hebben om deel te nemen, is het noodzakelijk dat de B.K. 
1983 gespeeld wordt in één grote zaal of in een groot sport
complex {bijvoorbeeld 2 of meerdere dicht bij elkaar liggende 
sportzalen) met een capaciteit van 50 á 60 tafeltennistafels. 
Hiervoor is een zaaloppervlak nodig van ongeveer 2.000 rn 2

• 

De afdeling Brabant zoekt, door middel van deze oproep, 
gegadigden voor de organisatie van de B.K. 1983. 
Indien U belangstelling hebt of eerst nadere inlichtingen 
wenst dan gelieve U zich te wenden tot: 

Thorn de Jonge, Dr. de Rarnlaan 6, Bergen op Zoom tel. 01640-
34112 of 

Frans Geubbels, Deelenstraat 5, Helmond, Tel. 04920-43664. 

Bij voorbaat, namens bijna 6.000 Brabantse N.T.T.B.-leden, 
hartelijk dank. 

C.T.W. Brabant, 

Frans Geubbels. 

brabant op de nederlandse jeugdkampioenschappen 

Op de Nederlandse jeugdkampioenschappen in Culemborg zijn 
enkele Brabantse succe ssen behaald. 
Bij de pupillen werd de PSV/Cathrien speelster {voorheen 
Stiphout), Patricia de Groot samen met Gerdie Keen (Shot) 
Nederlands kampioen in de meisjes pupillen dubbel klasse. 

In het enkelspel werd Patricia, die voor het eerst in de 
pupillen-klasse uitkwam, derde achter Ellen Bakker en 
Miranda Bonthuis {Treffers, Arnhem). 

In de jongens pupillen dubbel klasse was het Irene-dubbel 
Frank Boute en Theo Boon succesvol en werd Nederlands 
kampioen. 

". 

. ' 
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INTERVIEW MET 

30.JARIGE 
BELCRUM 

Op 6 februari 1982 bestond de Bredase tafeltennisclub Bel
crum 30 jaar. Dit feit wordt in de mei-maand gevierd met 
een aantal toernooien. Voor de redactie van Mixed was dit 
de aanleiding om U wat nader te laten kennis maken met een 
van de oudste tafeltennisverenigingen uit Breda. 
Pieter Brooymans, Jan Pollemans en John Snelders, allen 
bestuursleden, waren de, goed gedocumenteerde gespreks
partners. 

Onstuimige start 

De tafeltennisvereniging Belcrurn ontleent zijn naam aan een 
Bredase wijk, waar in 1952 u it het patronaatswerk de tafel
tennisvereniging is ontstaan. De ontstaansreden is verge
lij kbaar met die van andere "leeftijdgenoten'': De tafelten
nissers in het patronaat waren zo enthousiast, dat ze 
besloten om als aparte vereniging verder te gaan, en zich 
toe gingen l eggen op de sport. 
De man die de eerste jaren de grondslag legde voor de suc
cessen van de club was B. Timmers, de technische man. 
Anderhalf jaar heeft hij gewerkt aan de training voordat 
aan de competitie werd begonnen. Toen, in het seizoen 1953-
54, bleek wat voor basis hij gelegd had, en wat voor talen
ten Belcrum in huis had: 

De eerste vier jaren werd het eerste heren-team ongeslagen 
kampioen, er werd zelfs geen wedstrijd gelijk gespeeld. 
In 1957 werden ze opnieuw ongeslagen kampioen, echter met 
één gelijk spel. Inmiddels had men de overgangsklasse bereikt, 
waar men ook direct kampioen werd. In het jaar waarin voor 
het eerst de ereklasse werd ingesteld miste Belcrum, na 
een zeer spectaculaire promotiewedstrijd tegen de Maasstad 
uit Rotterdam, een plaats in de ereklasse. 
Deze werd echter wel bereikt in 1965, door het team bestaan
de uit: 
Leo Zandvlie t, Leo Cornelis en Cees Mertens. 

Belcrum was een begrip geworden in Breda, Brabant en daar
buiten. Dit was niet alleen aan het eerste heren-team te 
danken. Het totale spelpeil van de vereniging stond in 

,. 

. ' 
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hoog aanzien in Brabant en ver daarbuiten. Dit was niet 
alleen aan het eerste heren-team te danken. Het totale 
spelpeil van de vereniging stond in hoog aanzien in Brabant 
en ver daarbuiten. Enkele voorbeelden daarvan: Het dubbel 
Leo Zandvliet/Rieky Renard (nu Rieky Brooymans) behaalden 
in '55, '56 en '57 diverse kampioenschappen op nationale 
toernooien in het mixed-dubbel. 
Het eerste jongens-team werd in 1963 kampioen van Neder
land. Voor het eerst slaagde een club uit de "provincie" 
erin de hegemonie van Amsterdam em Rotterdam te doorbreken. 
De jonge talenten Cees Mertens, Cees Ruedisueli en Frans 
Mertens mochten toen als waardering voor hun prestatie voor 
f 10,- besteden bij een sporthuis. Ook het eerste dames-
en meisjes-team bereikten de landelijke klassen. 

De glorietijd wordt niet alleen gekenmerkt door sportieve 
successen . Het was een complete vereniging met ook aller
lei activiteiten voor de leden, zoals een tafeltennissoos 
(nu zeggen we disco-avond), er werden busjes gehuurd om 

met de jeugd en de senioren naar toernooien te gaan, in 
Nederland, België en Luxemburg. 
Een van de Belcrum-spelers stond zelfs op de officiële 
Belgische ranglijst. Ook op het organisatorische vlak 
werd enthousiast meegedaan met de ontwikkelingen in Brabant. 
Toen in 1963 de eerste trainerscursussen werden gegeven in 
het land waren er van de drie zuidelijke deelnemers, twee 
Belcrummers bij: Leo Zandvliet en Pieter Brooymans. 
Deze trainers hebben zich ook jaren ingezet voor trainings
werk in Brabant. 
Belcrum was altijd aanspreekbaar voor het organiseren van 
toernooien, zelfs internationale. De Zuid-Nederlandse 
kampioenschappen zijn vele jaren door enthousiaste en be
kwame Belcrum-leden georganiseerd. 

Diepe val 

In '72-'73 is voor Belcrum een slechte periode aangebroken. 
Hoe het precies ontstaan is blijft moeilijk te achterhalen. 
Een combinatie van factoren zal daar wel aan meegewerkt 
hebben . Wanneer er een zekere genoegdoening begint te 
komen over de successen. Als men de zaken op routine afhan
delt en dan ook nog een ":enkele mensen ziet vertrekken die 
qua organisatie, naar later blijkt, de touwtjes in handen 
hadden, dan gaat het bergaf met de vereniging. 
De sfeer wordt minder, trainingen worden niet meer gevolgd, 
successen blijven uit, leden zeggen hun lidmaatschap op. 
Het ging niet plotseling maar strekte zich uit over een 
periode van zo'n 5 jaar. . 
Dit was vooral het geval voor de heren-senioren. De dames-
top in de vereniging heeft steeds landelijk gespeeld. Ook 
de jeugdafdeling heeft dankzij de inzet van diverse echte 
"Belcrummers" de terugval redelijk overleefd, en zijn mo
menteel in staat de eerste senioren-teams op te vullen. 

Op weg naar herstel van oude glorie 

waar bij een mens in de jeugd het hart naar uit is gegaan, 
dat komt terug op een leeftijd dan men weer behoefte heeft 

. ' 
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aan wat extra werk, naast de dagelijkse beslorruneringen. 
En zo gebeurde het dat enkele van de drijfveren van wel
eer weer terug kwamen bij de vereniging. Pieter Brooymans 
is daar zelf een voorbeeld van en m€t hem kwamen er meer 
terug. 
In hun herinnering was er het roemruchte Belcrum, in 
werkelijkheid was er een zieltogende1 club. 
De koppen werden bij elkaar gestoken, nieuwe bestuurs
leden werden gekozen en er werd een beleidslijn uitgezet : 

"Belcrum heeft faam en naam te verdedigen in Breda en 
Brabant. Belcrum moet qua spelpeil, organisatie en aanzien 
weer omhoog naar het niveau van de jaren '60. 
Hoofddoel is om tafeltennis als sport te bedrijven, 
recreatie mag daarbij komen, maar is ondergeschikt". 

Vanuit die doelstelling zijn een aantal organisatorische 
maatregelen genomen: 
Voor de verschillende activiteiten zijn corrunissies in het 
leven geroe pen die elk bemand zijn met tenmirste een van 
de zeven bestuursleden. Zo is er een technische corrunissie, 
jeugdbestuur, redactie clubblad, accorrunodatiecorrunissie, 
feestcommissie, trainingskamporganisatie en toto/lotto
commissie. 
30 Leden zijn zo actief betrokken bij het werk dat in de 
vereniging moet gebeuren. 
In 1980 is in een apart boekwerkje de verenigingsstructuur 
uiteengezet, de doelstelling geformuleerd en aangegeven 
hoe men denkt die doelstelling te realiseren. 

Nu zijn er 140 leden bij de vereniging, de commissies 
functionere n prima en de trainingsaanpak geeft hoop voor 
de toekomst. Er zijn .5 trainers (allen lid van de ver
eniging) en de leden zijn ingedeeld in groepen. 
Over speeltijden heeft men bij Belcrum niet te klagen: 
Maandag, dinsdag en vrijdag 4 uren, donderdag en zaterdag 
2~ uur. 
Naast het sportieve gebeuren worden er diverse activiteiten 
georganiseerd die open staan voor leden en familieleden. 
Dat verstevigt de band tussen de leden en komt uiteindelijk 
ook het spel ten goede. Een greep uit de activiteiten: 
nieuwjaarsreceptie, bingo-avonden, autoralley, fietsralley, 
rommelmarkt, Sinterklaasavond, vrienschappelijke ontmoe
tingen met invalide sport beoefenaars (er besbaat een vaste 
uitwisseling tussen Belcrum en de invalidensportorganisatie) . 
Welk effect dit op de verenigingsban d heeft is waarschijn
lijk het beste geïllustreerd met het feit dat in het totale 
bestaan van Belcrum, 20 huwelijken tot stand zijn gekomep 
tussen verenigingsleden. 

Accommodat i e 

De accommodatie is een hoofdstuk apart. Met de "wederopbouw" 
van de tafeltennisclub heef~ men zich tevens afgevraagd 
hoe Belcrum er uit zou zien over een aantal jaren. En één 
van de aspecten daarbij was de behuizing. 
"Willen we over, pakweg, vijf jaar nog in een patronaats
gebouw zitten?" De gemeente had het plan om er een buurt
huis van te maken. 

. ) 



-11- ,~t 

Er is toen door enkele leden een "haalbaarheidsonderzoek" 
gedaan. En men heeft dat proffesioneel aangepakt. 
Men is in het hele land verenigingen gaan bezoeken die 
een eigen accommodatie hebben. 
Met die opgedane informatie bij o.a. Avanti, Shot en Tref
fers, heeft men een plan voorgelegd aan de ledenvergadering. 
Die ging ermee accoord dat er een accommodatiecommissie 
werd benoemd (waarin 3 externe deskundigen zitten, 2 
bouwtechnische en 1 financiële man), en er is een zgn. 
20.000 ballen (= guldens) club gekomen, bestaande uit 8 
senioren), die zich ten doel stelde in twee jaar f 20.000,
bij elkaar te brengen door het organiseren van allerlei 
activiteiten zonder dat er een beroep op de verenigings
kas hoefde te worden gedaan. 
Die club heeft inmiddels f 25.000,- bij elkaar en er kan 
(nog) geen accommodatie gebouwd worden. 

En dat zit Belcrum erg hoog. De bestuursleden hierover: 
"Door de toenmalige voorzitter van de Afdeling Brabant is 
ons steeds de indruk gegeven dat onze plannen pasten in het 
in ontwikkeling zijnde Accommodatieplan van de Afdeling 
Brabant. Nu dan eindelijk het accornmodatieplan er ligt 
blijkt dat wij er niet in passen, en daar zijn we zeer 
teleurgesteld over, en dat is nog netjes gezegd. En we 
vinden het onbegrijpelijk, zeker als je weet dat wij andere 
verenigingen regelmatig van dienst zijn geweest met ad
viezen. Wij hebben die graag gegeven. 
En wat blijkt nu: die verenigingen passen wel in dat plaatje, 
en wij als initiatiefnemers niet. 
Daarnaast hebben we in het verleden altijd klaar gestaan 
voor de afdeling. Men kon altijd, vroeger zelfs gratis, 
bij ons terecht voor afdelingstrainingen en toernooien. 
Belcrum heeft altijd midden in het tafeltennisgebeuren 
gestaan. We voelen ons nu in de kou staan." 
Het bestuur blijft echter niet bij de pakken neer zitten. 
Momenteel is men bezig een bestaande behuizing te kopen of 
te huren, die geschikt gemaakt gaat worden voor tafeltennis. 

Jubileum 

Belcrum is hard op weg de positie van weleer weer in te 
nemen. Maar dat mag niet ten koste van alles gaan, Men wil 
eigen baas blijven (buiten de advertentie-gelden voor het 
club-blad is er geen "vreemd kapitaal''). De groei in 
prestaties moet door training worden bereikt. In het drie
maandelijkse "Bredase" overleg met tafeltennisverenigingen 
Breda en Victoria zijn bijv. afspraken gemaakt dat er 
onderling geen spelers geronseld worden. Daarnaast wordt er 
de nodige aandacht besteed aan publiciteit en het conta·ct 
met de wijk waar de club gevestigd is. Een van de festivi
teiten die in mei plaats vinden is het straten-toernooi 
van de wijk Belcrum. Iedere straat kan één of meer teams 
leveren. De deelnemers mogen geen competitie spelen. 
Ook voor de oud-leden wordt een toernooi georganiseerd. 
Pieter Brooymans hierover: "Als alle, nog in leven zijnde, 
oud-leden komen dan zal het grootste deel van de Bredase 
tafeltennissers aanwezig zijn, want de verenigingen Victoria 
en Breda, waar we overigens goede contacten mee hebben, 
herbergen veel oud-Belcrummers". 

Wil v.d. Bragt. 
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bra bant in de 

landelijke co111petitie 
DAMES 

Het eerste team van Vice Versa uit Oudenbosch is er niet in 
geslaagd zich te handhaven in de ere divisie dames. Met 2 
punten uit 10 wedstrijden keren Marlies v. Happen, Judith 
v. Maarseveen en Mirjam Wagemakers na één competitie weer 
terug naar de 1e divisie. 
In de 2e divisie bezet het Ossche O.T.T.C. de vierde 
plaats met 9 punten. Het eerste damesteam van P.S.V./ 
Cathrien eindigde met 7 punten op de vijfde plaats en moet 
de volgende competitie in de 3e divisie uitkomen. 
Vier Brabantse teams zijn vertegenwoordigd in de 3e divisie. 
Red-Stars'58 uit Goirle werd ongeslagen kampioen en promo
veert naar de 2e divisie. De dames van J.C.V. degraderen 
naar districtsklasse. P.J.S. en Luto wisten beiden zich te 
handhaven in de 3e divisie. 
Totaalbalans: 1 kampioen, 3 degradanten, van de 7 Brabantse 
teams. 

HEREN. 

Via de landelijke publiciteits media ZlJn we al uitgebreid 
op de hoogte gebracht van de mislukte "coupe" van Nikon in 
de eredivisie . Een tweede plaats met 14 punten is toch een 
mooie prestatie. 
De twee Brabantse vertegenwoordigers in de 2e divisie, J.C.V. 
en T.T.C.V./R. degraderen naar de 3e divisie. 
Voor J.C.V. is dat, met 9 punten uit 10 wedstrijden, een 
tegenvaller. T.T.C.V . /R. behaalde geen punt. 
Luto uit Tilburg gaat een van de plaatsen in de 2e divisie 
innemen. Met 16 punten werden zij kampioen in de 3e divisie. 
Nikon 2 keert terug naar de 4e divisie. 
De balans in de 4e divisie slaat negatief door. 
Red Stars 5 en Stiphout degraderen naar de 5e divisie. Daar 
tegenover staat het fraaie kampioenschap van Irene uit 
Tilburg . P.S.V./Cathrien eindigde op de derde-Plaats. 
In de vijfde divisie is 't totale resultaat positief. 
Never Despair werd kampioen en keert weer terug naar de 
4e divisie. 
J.C.V. 2 werd ongeslagen kampioen in de 5e divisie. 
Het verblijf in de 5e divisie van het Bestse Kadans is van 
korte duur geweest, ofschoon degraderen met 8 punten, toch 
hard aankomt. 
T.T.C.V./R. 2 kwam één punt te kort voor 't kampioenschap. 
P.S.V./Cathrien 2, O.T.T.C. 1, Hotak'68 1, T.C.S. 1, en 
Victoria 1 eindigden in de middenmoot. 

Totaalbalans bij de heren: 

Van de 18 Brabantse teams in de landelijke competitie, zijn 
er 4 kampioen geworden en 5 gedegradeerd. 
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Meisjes 

In de kampioensgroep heeft P.S.V./Cathrien geen rol van 
betekenis gespeeld. Scylla en Docos gaven de toon aan. 
In de meisjes A-klasse is Hotak'68 het meest succesvol 
geweest. Zij eindigden op de 2e plaats. Achilles'68 was 
met 9 punten een goede midden-mater, terwijl de Belcrum
meisjes met 2 punten duidelijk te kort kwamen. 
De B-groep zijn zowel O.T.T.C. als het Markiezaat kam
pioen geworden. De meisjes van 't Markiezaat werden zelfs 
ongeslagen kampioen. 
De Never-Despair meisjes behaalden 5 punten uit 8 wed
strijden. 

Jongens 

De drie vertegenwoordigers in de landelijke A-klasse wa
ren succesvol in deze competitie. 
J.C.V. werd kampioen en Irene werd tweede, O.T.T.C. derde. 
In de 7 groepen van de landelijke B-jongens kwamen 4 
Brabantse teams uit, waarvan twee teams van Back Hands. 
Het tweede team van Back-Hands eindigde met 6 punten op 
de vierde plaats, terwijl 't eerste team met drie punten 
op de vijfde plaats eindigde. 
De jongens van P.S.V./Cathrien waren met twaalf punten 't 
meest succesvol. Het Markiezaat bezet een midden-moot 
positie. 
In de landelijke C-groep kwamen twee Brabantse teams net 
iets te kort om kampioen te worden. 
Geldrop (met 15 punten) en het tweede team van Irene (13 
punten) eindigden in hun groep op de tweede plaats. 
De jongens van Hotak'68 werden met 12 punten derde. 
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bra bant se 

bekerfinales. 

In april ZlJn in Stiphout, Oss en Tilburg de bekerfinales in 
de vijf divisie's gespeeld. De resultaten hiervan zijn als 
volgt: 

Dames Vice Versa'51 - P.S.V./Cathrien 3 - 1 

De zusjes Chambon van P.S.V./Cathrien zijn er niet in ge
slaagd de zeer vaste verdedigster Wagemakers en Melissen
Veraart van Vice Versa'51 terug te wijzen. Maat het is er, 
tot 't dubbel, erg spannend aan toe gegaan. 
Met name Annemiek Chambon zorgde bijna voor een verrassing 
tegen Marjan Wagenmakers, die duidelijk last had van de 
gladde vloer. Chambon won de eerste twee games, verloor de 
derde en had in de vierde game op 20-19 zelfs een matchpoint. 
De steeds vaster wordende Marjan Wagenmakers overleefde het 
match-point en won de vierde en vijfde game. Na het verloren 
dubbel gaf P.S.V./Cathrien zich gewonnen. De laatste wedstrijd 
werd gezien de lange duur (meer dan 2 uur voor vier partijen) 
in onderling overleg niet meer gespeeld. 
In de halve finales hadden P.S.V./Cathrien en Vice Versa'51 
beiden met 3-2 van resp. Helmond '57 en O.T.T.C. gewonnen. 

Heren 1e divisie T . T.C.V./Rath - Nikon 2-7 

Nikon was in de finale gekomen ·door J.C.V. met maximale cij
fers (10-0) te verslaan . T.T.C.V./Rath had eveneens een 
royale overwinning behaald (7-3) op Lhlto 1. 
Een half uur later , dan gepland (Nikon m.u.v. Th. v. _Gasteren 
was te laat) werd volgens het Dubbel Davis cup systeem uit~ 
gemaakt wie Brabant zou vertegenwoordigen op de Zuid-Nederland-

· se Bekerfinales. 
Nikon, met Potton, Gootzen en v. Gasteren en Handgraaf maakten 
er een aardige wedstrijd van tegen de T.T.C.V. 'ers, Daas, 
Bollen en v. Doorn, Berends. Met name Potton wilde de ruim 
100 toeschouwers (waarvan velèn van T.T.C.V./R) wel laten zien 
hoe spectaculair tafeltennis kan zijn. De toeschouwers waar
deerden het zeer, gezien het gulle applaus. De T.T.C.V. 'ers 
v. Doorn en Berends hebben in een gelijk opgaande strijd goed 
partij gegeven. Berends won van Handgraaf en ook het dubbel was 
voor T.T.C.V./R. 
Van Gasteren won zijn twee partijen. 
Dat deden ook Potton en Gootzen op de andere tafel. Gootzen . 
won alles in drie games. Zowel Daas als Bollen wisten Potton~ 
een game af te snoepen. ~ 

·' 
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Heren 2e divisie Kadans - R.K.C. 5-0 

R.K.C. heeft de droom niet waar kunnen maken. De door ruim 
.40 Waalwijkse supporters (met spandoeken) aangemoedigde R.K.C.
spelers Mertens en Koelemans leden een regelmatige nederlaag 
tegen v. Lieshout en v. Empel van Kadans uit Best. 
Kadans had zich voor de finale geplaatst door een royale 
overwinning op Jeep-2. R.K.C. was via een krappe zege op 
Eenentwintig 2 doorgedrongen tot de finale. 
In de laatste wedstrijd, de beslissing was toen al gevallen 
werden de vele toeschouwers nog getracteerd op een fraaie 
vijf-setter tussen v. Empel en Koelemans. V. Empel won en 
Kadans had voor het tweede achtereen volgende jaar de beker. 

Heren 3e divisie Sios West 1 Taveres 2 1-4 

In Oss was weinig belangstelling van de supporters van de 
beide finalisten. En die hebben toch wel wat gemist, want 
ondanks de duidelijke zege, was het een zeer spannende 
wedstrijd. Drie van de vijf partijen werden in vijf sets be
slist. Taveres kwam uit met Komen en Driessen. 
Het Roosendaalse Sios-West met Bisschop en de Beer. 
De Eindhovense studenten waren in de finale gekomen door 
Stiphout-3 met 2-3 terug te wijzen. Sios-West won in de halve 
finale met dezelfde cijfers van Elshout. 
Beide finalisten waren zeer tevreden over de instelling van 
een derde divisie. De beker competitie is daarmee voor meer 
teams aantrekkelijk geworden. 

Mixed O.T.T.C. - Irene 7-0 

De Mixed-finale was tot stand gekomen door 6-1 overwinningen 
van Irene op Luto en O.T.T.C. op Red Stars'58. 
O.T.T.C. kwam uit in de beproefde en zo succesvolle combi
natie v. Unen/Jurriën en Mevr. v. Unen. 
Vele jaren zijn zij bekerwinnaars geweest. Deze keer werden 
ze duidelijk terug verwezen door het sterke O.T.T.C. Alleen 
Jurriëns wist een game te winnen tegen Noor. 
Irene trachtte met enorme vechtlust het verschil in sterkte 
te compenseren. Het mocht niet baten, maar gaf wel fraaie 
wedstrijden, dat door de Osse supporters zeer gewaardeerd werd. 

Wij wensen Nikon en Vice Versa'51 succes op de Zuid-Nederlandse 
en Nationale Bekerfinales. 

A. Rooymans 
Bekercomp.leider 
W. v.d. Bragt. 

. , 
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regionale ka1npioenschappen 
Regionale Eindhovense Kampioenschappen 1982. 

Evenals vorig jaar werden de regionale Eindhovense kam
pioenschappen georganiseerd in sporthal Genderbeemd in 
Eindhoven waar P.S.V./Cathrien zorg droeg voor de 
organisatie. De organisatie zat, behoudens enkele schoon
heidsfoutjes in het tijd- en tafelschema, goed in elkaar 
en betekende een verbetering in verhouding tot het vorig 
jaar. 

Ondanks dat zowel de jeugd als de senioren op één dag 
speelden en het derhalve een drukte van jewelste was, 
was het toernooi al om 18.00 uur klaar. 
Hiervoor een compliment aan toernooileider Gerard Beurskens 
en zijn naaste medewerkers. 

Een negatief aspekt was dat door het grote aantal tafels 
van 35, erg weinig ruimte beschikbaar was tussen en achter 
de tafels. Veel regionale verdedigers hadden echter niet 
ingeschreven, zodat dit geen noemenswaardige problemen 
opleverde. 

Jammer is dat de belangstelling in de regio Eindhoven voor 
dit toernooi erg gering is. Slechts 790 inschrijvingen 
konden genoteerd worden, wat gezien het grote aantal 
aktieve tafeltennissers niet veel is. 

In de hoogste heren klassen waren diverse verenigingen 
zoals Nikon, Stiphout en Kadans niet of slechts met weinigen 
aanwezig. Dit is erg teleurstellend omdat de heren in de 
regio Eindhoven toonaangevend zijn in onze afdeling Brabant. 

Toch werd er in de heren klassen nog een sportieve strijd 
geleverd. 
In de titelklasse, S-1, kwamen titelhouder Arie van Dommelen 
van Stiphout en de sterke Tjeu van Vroenhoven tegenover 
elkaar te staan. Aanvankelijk leek het erop dat van Vroen
hoven weinig moeite zou hebben met van Dommelen, en tikte 
hem met 21-9 van de tafel. Van Dommelen kwam in de hierop 
volgende games echter sterk terug en wist met de cijfers 
21-17 en 21-18 de titel voor de 3de achtereenvolgende 
keer te veroveren. 

De Stiphout hegemonie werd enigszins doorbroken omdat ip 
de dames titelklasse Annemarie Chambon van P.S.V./Cathrien 
Eindhovens kampioene werd. Zij won de finale met 21-17 en 
21-15 van titelhoudster Gerda de Vocht van Stiphout. 

In de jeugdklassen was de organiserende vereniging toonaan
gevend. Bij de meisjes wer~ Saskia Bult van P.S.V./Cathrien 
kampioene, terwijl bij de jongens Karel Emck de finale won 
van klubgenoot Stanley Verbeek. 

Frans Geubbels, 
Bondsgedelegeerde. 

. ' 
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regionale bossche 
kainpioenschappen 1982 
Voor de 34e maal de Regionale Tafeltennis-kampioenschappen 
in het Regio Den Bosch op zondag 21 maart 1982 in de 
veilinghallen te Elshout. 
Ondanks vele strubbelingen, het niet beschikbaar zijn van 
de sporthal te Vught, is het Regio Den Bosch er toch in ge
slaagd met medewerking van ttv. T.T.V.E. en ttv. J.E.E.P. 
dit evenement doorgang te laten vinden in de veilinghallen 
te Elshout. Het was voor de 34e maal dat dit evenement 
werd gehouden. Het aantal deelnemers was 250 en er werd ge
start om 9.00 uur op 32 tafels. De tafels bij Posno waren 
verhuurd en moesten wij een andere firma opzoeken, die nog 
tafels beschikbaar hadden. 
Wij hadden geluk bij Heemskerk. Maar aangezien de verzend
kosten zo hoog lagen, besloot ttv. Elshout, deze zelf op 
te gaan halen. 
Er was alles in het werk gesteld om deze Veilinghal om te 
toveren in een soort sporthal. Jammer, dat de temperatuur 
aan de lage kant was. 
Maar niet tegenstaande hebben wij toch genoten van hoog
staande wedstrijden en konden wij terug zien op een ge
slaagd toernooi. 
De verenigings-beker ging voor de 1e maal naar O.T.T.C. 
J. Hendriks (J.C.V.) behaalde voor de 1e maal de nieuwe 
wissel-beker in de Heren A/B/C klasse. 
Dorien Willemse (O.T.T.C.) behaalde voor de 2e maal de 
wissel-beker dames, en bij de junioren ging de wissel-beker 
naarL. v. Iersel (J.C.V.) (2emaal). 
De verenigingsprijs ging naar O.T.T.C. 2e prijs naar 
Never Despair, 3e werd T.T.V.E. en 4e werd J.C.V. 

Met dank aan de organiserende verenigingen (T.T.V.E. en 
J.E.E.P.), die nog kosten of moeite gespaard hebben, om dit > 
toernooi te laten doen slagen. 

Dhr. N. v. Erp als bondsgedelegeerde. 

Het bestuur van de Veilinghallen in Elshout, die door deze 
noodoplossing, deze kampioenschappen zijn kunnen spelen. 

Alle verenigingen, die hebben deelgenomen, om dit toernooi 
van het Regio, zeer spannende en mooie wedstrijden naa·r 
voren wisten te brengen. 

volgend jaar beschikken we weer over de Sporthal in Vught. 

Namens het Regio Den Bosch, 

P.A. Rombouts. 

' ' 
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~est .... brabantse ka111pioen .... 
schappen voor senioren 19&2 
Op zondag 21 maart werden in de sporthal De Molenberg te 
Zevenbergen d e jaarlijkse West-Brabantse kampioenschappen 
voor senioren gehouden. De organisatie was in handen van 
de verenigingen Deso en T.C.S., dit in het kader van het 
25-jarig bestaan van beide ve renigingen. 
De organisatie was bij hen in goede handen. 
Het toernooi had een vlot verloop, zij het dat het ver
spelen van de mixed-dubbel op een gegeven moment leidde 
tot een achterstand in het tijdschema, welke tegen het 
eind weer wat werd ingehaald. 
De outillage was uitstekend en de wedstrijdleiding kon dan 
ook in alle rust de gegevens tijdens het toernooi verwer
ken. Het aantal deelnemers lag iets lager dan in voorgaan
de jaren, een ontwikkeling die, helaa·s, bij meerdere toer
nooien te konstateren valt. 
Grote afwezige bij de dames was Marian Wagemakers die we
gens een blessure verstek moest laten gaan. In de eigen 
klasse resulteerde dit in een ·rechtstreekse finale tussen 
Juliet van Maarseveen (V.Versa'51) en Marlies van Happen 
(Hotak' 68) . 

Met 21/19 en 21/15 hield Julj_et haar kompetitie-teamgenote 
van een eerste plaats af. 
In de open klasse een herhaling van deze final e . Dit keer 
bood Marlies mee r tegenstand, doch kon zij niet verhinderen 
dat Juliet via een overwinning in 3 games de West-Brabantse 
titel greep . Opvallend in deze klasse was het sterke optre
den van Christel Verbrugge (Het Markie zaat) die in de 
halve f inale Marlies bijna de pas afsneed. Slechts vid een 
moeilijke 3-setter kon Marlies de finale bereiken. 
In de B/C-klasse wist Christel de finale wel te bereiken. 
Hier moest zij haar meerdere erkennen in José Welten (TCS), 
welke met 21/18, 23/25 en 21/17 aan het l angste eind trok. 
Josè nam . hiermede revanche voor de in de open klasse tegen 
Christel opgelopen nederlaag. 
Bij de heren was Bob Zwaenepoel (Het Markiezaat) de revelatie 
van het toernooi . Deze verdedigende speler bleek, met uit
zondering van de uiteindelijke West-Brabantse kampioen 
John Verstijlen (Back Hands), voor de gehele West-Brabantse 
top te sterk. 
In de open titel-klasse bereikten John Versti jlen (Back 
Hands) en Peter van Genegen (Hotak'68 via resp. overwinningen 
op Bob Zwaenepoel en Peter van der Hors t (T.C.S.) de finale. 
Met 21/16 en 22/20 wist John voor het eerst de We st-Brabant
se titel binnen te halen. 
In de eigen B/C-klasse nam Peter revanche door John in de 
halve finale uit te schakelen. In de finale kwam hij te 
staan t egenover Bob Zwaenepoel (Markiezaat). Peter won de 
eerste game met 21/16. In de tweede en derde game echter 
kon hij de sterke verdediging van Bob niet meer doorbre ken. 
Met 21/ 14 en 21/14 trok laatstgenoemde aan het langste eind. 

Th. de Jonge, 

Bondsgede legeerde. 
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rec reatietoernooi op 20 m_oor t te 
zeven bergen 

In aansluiting op het jeugdtoernooi om de West-Brabantse 
jeugdtitel werd door de verenigingen Desa en T.C.S. in 
samenwerking met Dagblad De Stem en de rekreatiesport
kommissie van de N.T.T.B. afd. Brabant wederom een 
toernooi georganiseerd voor rekreanten. 
De deelname was opengesteld voor zowel leden van de 
N.T.T.B. (mits de voorafgaande 5 jaren geen NTTB-kompe
titie gespeeld hebbende) en niet N.T.T.B. leden. 
In tegenstelling tot eerder gehouden toernooien was het 
aantal inschrijvingen minimaal te noemen. Slechts een 
kleine 70 deelnemers hadden ingeschreven, dit ondanks 
meerdere publikaties in De Stern, aanplakbiljetten in 
sporthallen, clublokalen e.d. 
Ondanks deze tegenvaller voor de organisatoren werd het 
toch een aantrekkelijk toernooi, waarbij tafeltennis 
op hoog niveau te zien was. 
Als geheel echter voldeed het toernooi niet aan de be
doelingen van de N.T.T.B. 
D~ opzet van dergelijke toernooien is bedoeld om de huis, 
tuin- en keuken-tafeltennisser aan de bak te laten komen. 
Reden ook waarom (officieel) N.T.T.B.-leden niet mogen 
deelnemen. In de praktijk wordt dit wel oogluikend toe
gestaan, mits men een aantal jaren geen N.T.T.B.-kornpetitie 
heeft gespeeld. Wat niet te kontroleren valt is de deel
name vanuit de diverse bedrijfsbonden. 
In Zevenbergen was de kornplete top van De Baronie uit 
Breda vertegenwoordigd,rnet als gevolg dat de "echte" 
rekreant er niet aan te pas kwam. Er vielen dan ook uit
slagen te noteren van tweemaal 21/0. Met dergelijke grote 
krachtverschillen is het uiteraard voor beide partijen 
niet interessant. 
M.i. zal dan ook gezocht dienen te worden naar een toer
nooi-opzet, waarbij elke deelnemer volledig aan zijn of 
haar trekken kan komen. In deze zin zal dan ook verslag 
worden uitgebracht aan de landelijke rekreatiesportkornrnis
sie. Tot slot zij nog vermeldenswaardig dat het toerno~i 
werd gewonnen door P. Pauwels (Kampioen ere-klasse De 
Baronie), en dat er een aantrekkelijk prijzenpakket aan
wezig was. Voor elke deelnemer was er bovendien een 
herinneringsmedaille. 

Thorn de Jonge. 

. ' 
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Op zaterdag 1 en zondag 2 mei werd op de TH in Eindhoven 
door Taveres het 7de studenten tafeltennis toernooi 
geörganiseerd. Ondanks de verkeerde aankondiging in het 
lijfblad "Tafeltennis" waren er naast de 150 deelnemers 
uit Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en West-Duits
land ook nog enkele toeschouwers uit Zuid-Oost Brabant 
komen opdagen. 

Het Taveres toernooi is het enige grote tafeltennistoer
nooi voor studenten in West-Europa. Vooral de laatste 
jaren neemt de populariteit in het buitenland enorm toe. 
Daar alle gasten bij Taveresleden ondergebracht moeten 
worden, en het aantal leden van deze club 50 of zo is, 
is het aantal mogelijke inschrijvingen beperkt. Dit jaar 
konden dan ook alleen die universiteiten meedoen die v66r 
het sluiten van de inschrijftermijn betaald hadden. Dat 
betekende dat enkele Nederlandse universiteiten (Delft, 
Amsterdam) buitenspel stonden, maar ook Münster, de winnaar 
van de afgelopen twee jaar werd geweigerd. · 
De opzet van het toernooi was geheel identiek aan het af
gelopen jaar. Op zaterdag werd een teamtoernooi gespeeld 
met teams van twee personen, die elk 1 enkel en samen een 
dubbel moesten spelen. Op zondag, na 4 uur of minder slapen, 
was er een individueel toernooi, waar als speciale 
Taveres attraktie iedereen in één klasse ingedeeld was. Of, 
zoals door één van de Duitse deelneemsters opgemerkt werd: 
de dames als ''Kanonenfutter" mochten dienen. 
Terwijl de 46 heren- en 20 damesteams aan hun poules be
gonnen toog elders de broodjessmeerploeg aan het werk. 
Bij de dames bereikten naar verwachting de meisjes van 
Mainz de finale. Hieruit kwam onder het toeziend oog van 
de heer Dings (onlosmakelijk met ons toernooi verbonden) 
het duo Ulrike Hungerbühler - Ulrike Kretschmer als win
naar naar voren. Bij de heren was de verrassing echter 
kompleet toen de tandem van Lille - Thierry Lempens en 
Pierre Destombes - de Mainzenaren bleek te overklassen. 

. l 
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Achteraf had dit toch niet zo'n grote verrassing hoeven 
te zijn toen bleek dat de winnaars in de top van de op 
één na hoogste divisie in Fran}5.rijk meedraaien. 
Hoewel de feestzaal pas omtiälf zeven gesloten werd, was 
toch iedereen zondagmorgen present (nou ja, present .... ) 
om het individueel toernooi te spelen. Om wakker te wor
den werd gestart in poules van drie, één hele sterke, 
één goede en één van Taveres niveau, zodat iedereen na 
de broodjes zijn of haar plaats in het winnaars- of 
verliezerstoernooi gevonden had. De winnaars van zaterdag 
hadden duidelijk teveel aan de champagne gezeten. De een 
haalde de kwartfinale nog niet eens, de ander (Descombes) 
werd in de halve finale eruit gekegeld door de Indonesiër 
Waju Gunawan, studerend aan de universiteit van KarlSruhe. 
De finale werd echter gewonnen door Detlef Kawka van 
Mannheim. Ondanks de indeling bij de heren was er toch 
maar één dame die in de prijzen viel: Monique Platvoet uit 
Groningen verloor de finale van het verliezerstoernooi van 
haar stadgenoot Ben Oud. Van de Eindhovenaren kwam Toine 
Janssen het verst, hij bereikte een plaats bij de laatste 
zestien. Opvallend was ook het optreden van ons aller Ed 
Tromp. Als vijfdeklassertje wist hij door te dringen tot 
de kwart finales van het verliezerstoernooi. 

De vrijwel eensluidende konklusie van de deelnemers was 
in ieder geval dat het een zéér geslaagd toernooi was, 
in zowel sportief als ontspannend opzicht. 
Het laatste ondanks de enorme hoeveelheid slaapgebrek 
waarmee de meesten op zondagavond weer huiswaarts keerden. 
Volgend jaar: delen we de dames weer apart in, 

proberen we misschien een dubbel KO-systeem, 
beloven we de Engelsen geen windkracht 8 
op de Noordzee 

en komt er zeker weer een TAVERES toernooi. 

niet vergeten 

Bondscontributie 

Jos ·coenen, 
Wim Ruyten. 

Bij kontrole van de administratie is onze penningmeester 
gebleken, dat diverse verenigingen de nota's welke in 
januari zijn verzonden nog niet hebben betaald. 

Ook van het hoofdbestuur hebben wij vernomen, dat diverse 
verenigingen de bondskontributie nog moeten voldoen. 
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De afdeling Brabant moet ook aan hun f inanciêle verplich
tingen kunnen voldoen. Als U als vereniging niet betaald 
zit de afdelingspenningmeester met het probleem ook niet 
te kunnen betalen. 

Het hoofdbestuur verstrekt echter pas geld aan de afdeling 
als zij dit van de verenigingen hebben ontvangen. 

Kijkt U derhalve even na wat U nog moet betalen aan hoofd
bestuur en/of afdeling en maakt U dit s.v.p. per omgaande 
in orde. 

P. v. Iersel 
Afd. penningmeester 

lN DE Ml~ 

De redactie van het clubblad van TTV Kruiskamp'81 uit Den 
Bosch heeft zijn ''Problemen-rubriek" opgeheven, bij gebrek 
aan problemen. 

TTV ATTC uit Aarle-Rixtel is bezig met de voorbereiding van 
de viering van het vijfjarig bestaan. Op 25 september is de 
feestavond gepland. 

Voorzitter Huub van Hout van Renata uit Eindhoven licht in 
het clubblad de ''reanat Snater" de overgang naar de nieuwe 
behuizing toe. Na 25 jaar Hoogstraat wordt nu de Greefstraat 
het Renata-thuis. 

In het clubblad van TTC Bladel gaat de uitnodiging voor de 
jaarvergadering vergezeld van een keurig jaarverslag en 
worden de bestuursleden uitgebreid voorgesteld. 

Tafeltennisvereniging Smash'76 uit St. Annaland heeft voor 
het eerst in haar zesjarig bestaan een clubblad uitgebracht. 
Het keurig verzorgde blad ''de Schuuver", bevat een gevarieerd 
aantal onderwerpen. 

In een speciale uitgave van "Irene's Sirene" van TTV Irene 
uit Tilburg wordt informatie gegeven over de op handen zijn
de aankoop en verbouwing van het tafeltenniscentrum. Een 
obligatie-commissie verzoekt belangstellenden een of meer 
malen f 100,- te lenen. Voorbeeld-obligaties zijn toegevoegd. 

In "Luto-nieuws" van TTV Luto uit Tilburg laat men de bier
brouwer, waarmee men een tienjarig contract heeft, aan het 
woord. De verschillende soorten "gisting" worden behandeld. 
Het bij Luto getapte bier is van het type: "lage gisting". 

·' 
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In het clubblad van Flash uit Eindhoven worden leden ge
vraagd met suggesties te komen voor het organiseren van 
allerlei activiteiten die geld kunnen opbrengen voor het 
in eigen beheer nemen van een gebouw. 

'''t Leuterke" van Red Star'58 uit Goirle bevat regels voor 
het opzetten en opruimen van tafels. 
Opvolging daarvan zal de materiaalman werk moeten b~sparen. 

Bij TTV Belcrum uit Breda is men begonnen met de officiële 
geschiedschriJving van de club. 

In "Doedel", het clubblad van TTV Sios West uit Roosendaal 
staat te lezen dat ieder lid dat jarig is van de vereniging 
een "Doedel"-felicitatiekaart krijgt thuisgestuurd. 

Het bulletin van JCV uit Vught bevat een hele pagina over 
de clubkleding en aanverwante sportartikelen. Met keurige 
foto's zijn de shirts, tassen en emblemen aangegeven die 
men in eigen beheer heeft. 

In het clubblad van TTV Veldhoven geeft de accommodatie
commissie (AKKO) een verslag van de tot nog toe verrichte 
werkzaamheden. 

ZUID NCDERLANDSE BEKERFINALES 
zoals gebruikelijk worden ook dit jaar de Zuid Nederlandse 
Bekerfinales georganiseerd door de afdeling Brabant. 
Voor deze finales worden de bekerwinnaars (heren) uitgeno
digd van de 5 zuidelijke afdelingen, evenals de winnaar 
van het vorige jaar . 
De voorlopige datum is zondag 24 oktober. Verenigingen die 
belangstelling hebben voor de organisatie van dit evenement 
kunnen met ondergetekende kontakt opnemen. 

A. Rooymans 
(bekerkomp.leider) 
Tel. 040-535457 

Komend seizoen moeten alle wedstrijden op door de weekse
avonden (maandag t/m vrijdag) om 20.00 aanvangen. 
Hiervan kan slechts bij hoge uitzondering worden afgeweken. 
Hiervoor moet een schriftelijke aanvraag met duidelijke 
redenen bij de A.C.L. ingediend worden. 
Andere aanvangsttjden worden niet toegestaan. 
Neem dus nu reeds uw maatregelen om straks moeilijkheden en/of 
teleurstellingen te voorkomen. 

A. Jonkers 
A.C.L. 

. l 



HEREN ENKEL 

Klasse Ei ndhoven 

S1 1 . A. v. Dommelen (Stiphout) 
2 . M. v. Vroenhoven (Stiphout) 

-

S2 1. M. Dijstelbloem (Geldrop) 
2 . c. Vos (Renata) 

S3 1 . c. de Wit (Bergeyk) 
2 . T. Verhoeven (Nikon) 

A/B 1 . M.v. Vroenhoven 
2. G.J. Vrielink (PSV/C) 

, 

A/B/C zie A/B en C-klassen 

B/C zie A/B en C/D-klassen 

C/D 1 . J. Verholen (Meppers) 
2 . M. v.d. Heijden (Nikon) 

D zie C/D-klasse 

E 1 . H. Gruyters ( 2 1 ) 
2 . M. v.d Eijnde ( 2 1 ) 

F 1 . P. v.d. Sanden (Kadans) 
2 . L . de Wit (Bergeyk) 

. 

Den Bosch 

1 . J. Hendriks (JCV) 
2 . P . v. Giersbergen (JCV) 

1 . H. Beks (Jeep) 
2. H. Swinkels (TTCV /R) 

1. N. v.d. Velden (TTVE) 
2 . M. Leermakers (Jeep) 

zie A/B/C-klasse 

1. J. Hendriks (JCV) 
2. N. Albers (OTTC) 

zie A/B/C-klasse 

zie A/B/C en D-klasse 

1 . H. Swinkels (TTCV /R) 
2. H. Beks (Jeep) 

1 . E. v.d Staay (TTCV /R) 
2 . F. Bastiaans (Jeep) 

1 . R. Moorman (OTTC) 
2. T. Bollen (TTCV /R) 

' 

West Brabant 

1 . J. Verst ij l en (Back Hands 
2 . P. v. Genegen (Hotak' 68) 

1 . J. Biskop (R'daal) 
2. F. v.d. Vaart (Tanaka) 

1 . M. Aart sen (Tanaka) 
2. D. Lijmbach (R'daal) 

zie B/C-klasse 

zie B/C-klasse 

1 . B. Zwaenepoel (M' zaat) 
2. P. v. Genegen (Hotak' 68) 

zie B/C en D-klasse 

1 . J . Schoenmakers (Deso) 
2. G. Buermans (R 'daal) 

1 . R. v.d. Steen (Hotak '68 ) 
2. B. Jongeneelen(Deso) 

1 . M. Aart sen (Tanaka) 
2. T. v.Meer (TCS) 

1 
N 

""" 1 



Klasse Eindhoven 

G 1 • r. v.d. Oetelaar (Kadans) 
2 • H. Kuijpers (Stiphout) 

H 1 • w, Berkhout (Veldhoven) 
2. E. Blok (De Kuub) 

Recreanten apart toernooi 
zie elders 

HEREN DUBBEt.i 

Klasse Eindhoven 

A/B/C 1. M. v. Vroenhoven/ 
J. Verholen (Meppers) 

2 • A. v. Dommelen/ (Stiphout) 
H. Gruyters ( 2 1 ) 

B/C/D zie A/B/C en DÎ E-klasse 

D zie D/E-klasse 

D/E 1 • A. Verhappen/ (Achilles) 
J. Coppens (Achilles) 

2 • M. v.d. Heijden/ (Nikon) 
c. Vos (Nikon) 

Den Bosch 
-

1 • A. v. Hulten (TTVE) 
2 • N. v.d. Velden (TTVE) 

1 . L. de Gouw (TTVE) 
2 • R. den Otter (PJS) 

1 . P. Peters (Alico) 
2 • R. v.d. Vliet (Jeep) 

Den Bosch 

1 • c. Bollen/ 
W. Berends (OTTC) 

2 • N. Albers/ (OTTC) 
F. Willems (Nev.Desp.) 

zie A/B/C en D-klasse 

1 • H. Beks/ (Jeep 
M. Leermakers (Jeep) 

2. M. Eijk/ (T'l'CV /R) 
H. Swinkels (TTCV /R) 

zie D en E-klasse 

West Brabant 

1 • H. de Bekker (M'zaat) 
2. A. Brands (Deso) 

1 • F. Roos (VV' 51 ) 
2 • R. Broeren (VV' 51) 

apart toernooi 
zie elders ' 

West Brabant 

zie B/C/D-klasse 

1 . J. Verstijlen/ (B.Hands) 
B. zwaenepoel (M' zaat) 

2 • J. Biskop/ (R'daal) 
F. Knobel (R'daal) 

zie B/C/D-klasse 

zie B/C/D en E-klasse 

1 
N 
U1 
1 



(HEREN DUBBEL) 

Klasse Eindhoven 

E zie D/E-klasse 

F 1 . P.v.d.Nieuwenhuizen/ (Kadans) 
P. v.d Sanden (Kadans) 

2. P. Kent i e/ (Geldrop) 
P. v.d.Bos (Geldrop ) 

G 1 . A. Meulendijks/ (Stiph) 
H. Kuypers (Stiph) 

2 . H. v.Kollenburg/ . (Kadans) 
M. Steiger (Kadans) 

, 

H 1 . E. Blok/ (De Kuub) 
R. Swinkels (Son+Br.) 

2 . H. Riley . (Son+Br.) 
H. Kers jes (Son+Br.) 

DAMES J;NKEL 

S1 1 . A. Chambon (PSV /C) 
2 . G. de Vocht (Stiph) 

S2 - 1 . M. v.d Poel . (Stiph) 
2. J. v.d. Wiel (Renata) 

A niet gespeeld 

' . 

Den Bosch 

11. R. Moorman/ (OTTC) 
R. Kling (OTTC) 

2. F. Bastiaans/ (Jeep) 
F. v. Vessem (Jeep 

1 . P. v. Gemert/ (VV'64) 
W.Heestermans (VV'64) 

2. M. Quist/ (N.Desp) 
L. Liket (N.Desp.) 

1 . N. Christophe (PJS) 
R. de Otter (PJS) 

2 . E. Dentz (Kruisk. '81 ) 
T. Viveen (Kruisk . '81) 

1 . B. Christophe (PJS) 
J . v. Vessem (PJS) 

2 . M . Kelleners/ ( 't 
batje) 

H. v. Kessel ( 't 
batje) 

1 . N. Aalbers (OTTC) 
2 . D. Willemse (OTTC) 

1. M. Schaars (N.Desp.) 
2. R.v.Nuland (OTTC) 

niet gespeeld 

· --

West Brabant 

1 . P. Raaymakers / 
R. Broeren 

2 . K. Jochems/ 
J. Wagtmans 

1 . A. Jongenelen / 
J. Peeters 

2 . J. Boe lens/ 
T. Knuppe 

1 . J. de Bee·r / 
B. Bisschoff 

2 . J. Koevoets 
G. v. Door en 

1 . R. Broeren 
J. v.Crugten 

2 . A. Broer en 

P. Roks 

1 . J. v. Maarsev.een 
2. M. v.Happen 

1. H. v.d Ven 
2. D. v. Schend el 

1 . J. v.Maarseveen 
2. M. v.Happen 

(B. Hands) 
(B.Hands) 
(B.Hansd) 
(B.Hands) 

(VV'51) 
(VV' 51) 
(Vict. ) 
(Vict.) 

(Sios w.) 
(Sios w.) 
(B. Hands) 
( B. Hands) 

(VV' 51) 
(VV'51) 

(B.Hands) 

(B.Hands) 

(VV'51) 
(Ho tak' 6 8 

(Sios w.) 
(Vict. ) 

(VV' 51) 
(Hotak' 68 

1 
N 
O'I 
1 



(DAMES ENKEL ) 

Kl as se E'ndhoven l 

B 1 . H. Creemers (Bergeyk) 
2. J. Segers (Stiph.) 

B/C zie B en C-klasse 

c 1 • M. v. Bussel (Son+Br.) 
2 . M. v.d. Poel (Stiphout) 

D 1 • J . v.d. Wiel (Renata) 
2. W. v. Hoof (Stiphout) 

' 

D/E Zie D-klasse 

. 
F/G/H Niet gespeeld 

DAMES DUBBEL 

A/B/C zie alle klassen 

B zie alle klassen 

' . 

Den Bosch 

1 • D. Willemse (OTTC) 
1 • N. Aalbers (OTTC) 

zie B en C-klasse 

1 • M. Schaars (N.Desp.) 
2. M. de Vrind (N.Desp.) 

1 . H. Vos (PJS) 
2 • D. Lensen (N.Desp.) 

zie D-klasse 

niet gespeeld 

zie B-klasse 

1 . D.Willemsen/ (OTTC) 
M. Schuurkens (OTTC) 

2 • N. Aalbers/ (OTTC) 
F. Willems (N.Desp.) 

' 

West Brabant 

1 • zie B/C-klasse 

1 . J. Welten (TCS) 
2 • c. Verbruggen (M' zaat) 

zie B/C-klasse 

zie D/E-klasse 

1 . L. Coppens (Smash' 70) 
2 • J. v. Osta (M'zaat) 

1 • A. Karremans (Hotak' 68) 
2 • W. Liebau (Sios w.) 

1. M. v.Happen/ (Hotak' 68) 
N. Poulus (TCS) 

2. D. v. Schendel/ (Vict.) 
c. Ver brug ge 

zie A/B/C klassen 

. 

1 
N 
-..J 
1 



(DAMES DUBBEL) 

Klasse Eindhoven Den Bosch 

D/E/F zie alle klassen zie F/G/H klasse 

F/G/H zie alle klassen 1 . M. Schaars/ (Nev. Desp. ) 
D. Linsen (Nev. Desp. ) 

2. J. Jensen/ (PJS) 
M.Pietermans (PJS) 

-
Alle 1 . A. Chambon (PSV/C) zie specifieke klasse 

H. Creemers (Bergeyk) 
2 • G. de Vocht/ (Stiph.) 

J. Seegers (Stiph.) 
, 

MIXED DUBBEL 

niet gespeeld . niet gespeeld 

MEISJES ENKEL 

Jeugd 1 1 . s. Bult (PSV/C) niet gespeeld 
2 • A. Vermeulen (Meppers) 

Jeugd 2 1 . L. Hal in (Flash) 1 . A. v. Nuland (OTTC) 
2 • I.Gabriëlse · (Kinawo) 2. D. v. Berlo (OTTC) 

Jeugd 3 1. J. Geraets (Meppers) 1 . E. Noor (OTTC) 
2 • D. v. Os (Stiph.) 2 • L. v.Haaren (OTTC) 

' 

West Brabant 

1 . L. Coppens / (Smash' 70) 
J. Coppens (Smash' 70) 

2. J. v. Osta (M'zaat) 
I. Kunst (M' zaat) 

zie D/E/F-klassen 

zie specifieke klasse 

1. J. v . Maarseveen/(VV'51) 
H. Deelen (VV'51) 

2 • M. v. Happen/ (Hotak' 68 
P. v. Genegen (Hotak'68 

1 . Y. de Prent er (Hotak '68) 
2 • A. de Bruyn (Tanaka) 

1 . M. Kunst (M'zaat ) 
2 • s. Thiel (M'zaat) 

1 . P. Franke (Tornado) 
2 • I. v.d.Heijden (TCS) 

1 
N 
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\ (MEISJES ENKEL) 

Klasse Eindhoven Den Bosch 

Jeugd 4 niet gespeeld niet gespeeld 

Jun.A/B zie Jun-B-klasse zie Jun. A/B / C 
-

Jun A/B /C zie jun B-klasse 1 . I. v. Eekelen 
2. c. Barella 

1 

Jun.B 1 • A. Vé rrneulen (Meppers) Zie A/B/C-klasse 
2 • I. Potting (Achilles) 

Jun. c 1 • J . Reuskens (S tiph. ) zie A/B/C-klasse 
2 • L. Hal in (Flash) 

Asp.A/B 1 • s. Bult (PSV / C) zie A/B/C-klasse 
2 • M. Bakerrnans . (PSV /C ) 

Asp.C 1 . J. Geraets (Meppers) zie A/B/C-klasse 
2 • A. Hal in (Flas h) 

Pup.A/B z ie B/C-klasse zie A/B/C-klasse 

Pup.A/B/C zie B/C-klasse 1 . M. v.Eekelen 
2 • A. v. Hulten 

Pup.B/C 1 . G. v.d. Berg ( 21 ) zie A/B / C-klasse 
2. -M. Goijen ( 2 1 ) 

(N .Desp.) 
(N .Desp.) 

(N.Desp.) 
(TTVE) 

West Brabant 

1 . A. v.d Borst (Tornado) 
2 • M. Musters (M'zaat) 

1 • c. Kunst (M 'zaat) 
2. N. v.Elzakker (Hotak' 68) 

zie A/B en C-klasse 

zie A/B-klasse 

1 . s. Thiel (M'zaat ) 
2 • M. Delhez (TCS) 

1 . Y. de Prenter (Hotak' 68) 
2 • M. Kunst (M'zaat) 

1 • P. Kostenze (VV' 51 ) 
2 • B. Vreugde (VV'51) . 
1. K. Appels (Hotak' 68 ) 
2. P. Franke (Tornado) 

zie A/B-klasse 

zie A/B en C-klasse 

1 
N 
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MEISJES ENKEL 

Klasse Eindhoven Den Bosch 

Pup. c zie B/C -Klassen zie B/ C-klasse 

Welpen 1 . s. v. Geffen (Flash) 1 • E. Noor (OTTC) 
2 . M. v. Bree (Nikon) 2. L. v. Haren(OTTC) 

' 

JONGENS ENKEL 

Jeugd 1 zie jeugd 1-2 1 . R. Paetzel (JCV) 
- 2 . L. v. Iersel(JCV) 

Jeugd 1-2 1 . K. Emck (PSV/C) Zie jeugd 1-2 
2 . s. Ver beek (PSV / C) 

Jeugd 2 zie jeugd 1-2 1 . H. Oostenbrink (Nev.Down) 
t.; 

2 . H. Mohringer (Nev.Down) 
. 

Jeugd 3 1 . M. Manders (Stiphout) 1 . H. Nelissen (OTTC) 
2 . P. Mand ers (Stiphout) 2 . N. Boom (Kruisk.'81) 

Jeugd 4 Niet gespeeld niet gespeeld 

Jun.A/B zie Jun B/C 1 . L.v. Iersel (JCV) 
2 . P. Ders (JCV) 

Jun B/C 1 . s. Verbeek (PSV / C) zie Jun A/B 
2 . M. Galema (Nikon) 

Jun. c zie Jun B/C 1 . H. Oosterbrink (Nev.Down) 
2. H. Mohringer (Nev .Down) 

'· 

' 

West Brabant 

1 . s. Ha est (Hotak' 68) 
2 . N. de erom (Hotak '68) 

1 . J. Meeus (TCO) 
2 . M. de Bil (Tornado) 

1 . L. de Kok (M'zaat) 
2 . R. Hertog (M' zaat) 

zie jeugd 1en2 

1 . E. Kuyper (Hotak '68) 
2 . G. Nij kamp (Back H. ) 

1 . R. v. Dissel (W' 51) 
2 . A. Verstijlen(Back H) 

1 • c. v.d. Wiel (M'berg) 
2. A. v. Du eren (Fijnaart) 

1 . L . de Kok (M'zaat) 
2 . R. Hertog (M'zaat) 

zie Jun A/B 

1 . E. Pull (M'zaat) 
2. s. v.d. Heijden(TCS) ,, 

. 

1 
w 
0 
1 



(JONGENS ENKEL) 

Klasse d Ein hoven D en B osc h 

Asp.B 1. A. Welten (Meppers) zie A/B-klasse 
2 • K. Ernck (PSV /C) 

l 

Asp.A/B zie asp. B 1 • R. Paetzel 
2. F. Fokkelrnan 

Asp. c 1 • c. Staals (Nikon) 1. N. Boom 
2 • M. Manders (Stiph.) 2 . M. Kuipers 

Pup.A/B 1 . P. Manders (Stiph.) 1 • P. Noor 
2 • M. Michels (Stiph.) 2 . H. Nelissen 

, 
Pup.C 1. R. v. Gelder (Bergeyk) 1. P v.d.Velden 

2 . s. Harnelinck ( 2 1 ) 2 • B.v.d.Burght 

' 

Welpen 1 • H.v.d.Gaarden (PSV /C) 1 • B. v.Haaren 
2. J. Martens (Geldrop) 2. E. Prince 

MEISJES DUBBEL 

Jun. 1 . E. Vermeer/ (Geldrop) 1 • c. Barella 
c. Verhulst (Achilles) J. v.Eekelen 

2 . J. Potting/ (Achilles) 2 . N. Roelofs/ 
A. Vermeulen (Meppers) A.v.d.Broek 

Asp. 1 • s. Bult/ (PSV/C) 1 • E. Noor/ 
M.Bakermans (PSV/C) A. v. Nuland 

2. J. Baptista (Stiph.) 2 • D. v.Berlo 
M. Rijkers (Stiph.) L.v.Haaren 

' 

(JCV) 
(JCV) 

(K'karnp'81) 
(OTTC) 

(OTTC) 
(OTTC) 

(TTVE) 
(OTTC) 

(OTTC) 
(N.Down) 

(Nev. Desp.) 
(Nev. Desp. ) 
(Nev. Desp.) 
(Nev. Desp. ) 

(OTTC) 
(OTTC) 
(OTTC) 
(OTTC) 

es ra an W t B b t 

zie A/B-klasse 

zie A/B-klasse 

1 . M. v.d. Linden (Hotak' 68 
2. R. v. Dissel (VV' 51 ) -

1 . R.v.Elzakker (Hotak '68 
2 . N.v.Elzakker (Hotak' 68) 

1 • A. v.Dueren (Fijnaart) 
2 . P. Korst an je (Deso) 

1 . M.v.Lakwijk (Hotak' 68) 
2. M. v.d.Vorst (V.V) 

1 . A. Tetteroo/ (M'zaat) 
M. Kunst (M' zaat) 

2 . c. Kunst/ (M'zaat) 
A. Noordam (Tanaka) 

1. Y. de Prenter/ (Hotak' 68) 
K. Appels (Hotak' 68) 

2 • J.v.d.Heijden (TCS) 
S.v.d.Maegdenbergh (Hotak' 

6 8) 

1 
w 
-> 



(MEISJES DUBBEL) 

Klasse Eindhoven Den Bosch 

Pup. 1. M. Goyen/ ( 21 ) 1 • A. Timmermans/ (JCV) 
S.v.d.Bergh ( 21 ) M. Timmermans (JCV) 

2. H. Vriens/ ( 2 1 ) 2. B. Lips / (PJS) 
M.v . d.Vorst ( 2 1 ) E.v.Hooft (PJS) 

JONGENS DUBBEL 

Jun. 1 • J. de Bijl/ (PSV /C) 1. H. Mohringer/ (Nev .Down) 
s. Ver beek (PSV/C) H. Oostenbrink (Nev.Down) 

2 • E. Verhulst/ (Achilles) 2. E. v. Kempen/ (OTTC) 
D. Heutz (Geldrop) R. Paetzel (JCV) 

Asp. 1 . K. Emck/ (PSV /C) 1 • R. Schuyers/ (OTTC) 
G: Peels (PSV /C) E. Bos (OTTC) 

2 . M. Manders (St.iph.) 2 • L. Lorenzo/ (N.Desp.) 
E. Jacobs (Stiph.) G.v.d.Broek (N .Desp.) 

Pup . zie Pup . /welpen 1. P. Noor/ (OTTC) 
B.v.Haaren (OTTC) 

2 • P.v . d.Velden (TTVE) 
M.v.d.Velden (TTVE) 

Pup. / We lp. 1 • P. Manders (PSV/C) zie pup. en welpen 
P.v.Hout (Stiph.) 

2 • R.v.Os (Stiph.) 
M. Michels (Stiph.) 

We lpen zie Pup./welpen 1 . P. v.d. Donk/ (Alico) 
M.Heesakkers (Alico) 

' 2 • G. Oerlemans/ (TTVE) 
' A. Oerlemans (TTVE) 

.. 

' 

West Brabant 

1 • M. Vreeke/ 
P. Franke 

2 • s. Haest/ 
N. de erom 

1 • D. de Bruyn/ 
c. Blom 

2 • P. de Bruyn 
P. Baremans 

1 • L. Nij kamp 
G.v.Dooren 

2 • F. Raaymakers 
E. Kuypers 

1 • R.v.d.Vorst 
J . Grinwest 

2 • A.Verstijlen 
W. Nij kamp 

zie pupillen 

1. M.v.Lakwijk 
J. Huigen 

2 • M. Heeren/ 
R.Ossenblok 

(Tornado 
(Tornado) 
(Hotak'68) 
(Hotak' 68) 

(Back H. ) 
(Back H.) 
(Back H. ) 
(Back H.) 

(Back H.) 
(Back H.) 
(Hotak' 68) 
(Hotak' 68) 

(BackH.) 
(BackH.) 
(BackH.) 
(BackH.) 

en welpen 

(Hotak '68) 
(Hotak '68) 
(BackH.) 
(BackH.) 

. 

1 
w 
N 
1 



Kl as se Eindhoven Den Bosch West Brabant 

Jun. Mixed niet gespeeld niet gespeeld 1 . A. Noor dam/ (Tanaka) 
R. Hertog (M' zaat) 

2 • A. Tet teroo/ (M'zaat) 
L. de Kok 

As p. Mixed niet gespeeld nie t gespeeld 1 . Y. de Prenter/ (Hotak'68) 
R.v.Elzakke r 

2 . J. Terloo/ (VV' 61) 
R.v.Dissel 

Pup. Mixed niet gespeeld niet gespeeld 1 • K. Appels (Hotak' 68) 
N.v.Elzakker 

2 • S.Haest/ (Ho t ak '68) 
A.Verstylen (B.Hands) 

Welp.Mixed niet gespee ld niet gespeeld 1 . s.v.d.Ende/ (VV' 51) 
M.v. d.Vorst 

2. B. de Bruyn / (Hotak '68) 
M.v. Lakwijk 

1 
w 
w 
1 

' 


