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ORGAAN van de N.T.T.B. afd. BRABANT 

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

TELEFOON 04998 - 73440 

NUMMER 1 JANUARI ' 8 3 

van de 

redactie 

In het eerste nummer van 't nieuwe jaar mag de gebruikelijke 
nieuwjaarswens natuurlijk niet ontbreken. Ook al is het nu 
al weer eind januari, en zijn we weer volop in de slag ge
weest op toernooien en in de competitie, wens ik U alsnog 
een sportief en gezellig 1983. 
De bestuurders van tafeltennisverenigingen wens ik veel 
wijsheid toe, bij vraagstukke n waarbij de sport en / of de ~porter 
centraal staan. 

Deze Mixed staat, toevalligerwijs, in het teken van de 35-
jarigen. Twee tafeltennissers en een vereniging bereikten 
deze mijlpaal, en staan model voor al het werk dat velen van 
van U verrichten voor onze sport. Jammer genoeg is er in deze 
Mixed geen nieuws van de Brabantse Kampioenschappen, die de 
15e en 16e plaats vonden. Die houdt u nog tegoed voor de 
volgende maand. 

Veel leésplezier, 

Wil vd. Bragt. 

". 

1 



UIT DE BESTUURSVERGADERING 

VERSLAG A.B. VERGADERING D.D. 25-11-'82 

Cadeau Bondscentrum: ter gelegenheid van de opening van het 
niêÜwe-bÖndsëêntrÜrn in Zoetermeer zal door de afdelingen een 
cadeau worden aangeboden. Voor dit caàeau is reeds meer dan 
f 4.000,- binnen en de verwachting is dat er uiteindelijk 
f 4.500,- binnen zal komen. Vermoedelijk zal voor dit bedrag 
een videorecorder met TV worden gekocht, dat zal worden aan
geboden door de heer ten Barke (voorzitter afd. Oost-Gelder
land) . 

PS. Uit "Tafeltennis" hebt u kunnen begrijpen dat de video
recorder inmiddels is aangeboden. (Red) 

~~~~~~-~2~E~t~t~~!~~~~E~= er zijn twee nieuwe competitie
leiders, te weten: J. Duffhues (JCV) en J. vd. Linden (Never 
Down). 

Tijdens de bondsraadvergadering is het volgende besloten: 
- geen dispensatie top dames. 

financieel verslag goedgekeurd. 
uitsplitsing subsidie en bepaling prioriteiten blijft ge
handhaafd. 
HB zal voortaan haar standpunt over voorstellen kenbaar 
maken en dit minimaal 48 uur voor de bondsraadvergadering 
aan de bondsraadleden doen toekomen. 

- voorstel NHNK afgewezen. 
- voorstel Drenthe teruggetrokken. 

Voorts wordt er gesproken over een reeks van organisatorische, 
praktische en huishoudelijke zaken, waarvan de opsomming, ge
zien de feitelijkheid, hier beter achterwege gelaten kan worden. 
Excuses voor de wel zeer bondige samenvatting van dèze ver
gadering; de oorzaak hiervan is echter gelegen in het feit dat 
ondergetekende de vergadering voor moest zitten wegens ziekte 
van Dhr. de Jonge. 

Namens de P. en P.cie. 

Frits van der Aa. 
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Op vrijdag 12 november 1982 werd het nieuwe tafeltennis cen
trum van Never Despair in Den Bosch geopend. 
Voor deze gelegenheid waren de Brabantse Gedeputeerde Drs. 
J.M. vd. Hart en de Bossche Wethouder F.H.J. vd. Erenbeemt 
naar de 1e Rompert nr. 9 gekomen om de officiële opening te 
verrichten. 
De aanwezigheid van beide bestuurders symboliseerde de band 
die de tafeltennisvereniging heeft met de overheid. 
Een band die gegroeid is in de 10 jaren dat het actieve be
stuur van Never Despair, bezig is om een eigen tafeltennis
centrum te krijgen. 
Het nieuwe gebouw bestaat uit een fraaie zaal van 25 x 12 
meter, een ontmoetingsruimte (bar en gez e llig@ zitj@s) kleed
lokalen, douches, kortom alle voorzieningen die een tafel
tennisbestuur zich kan wensen. 
De zaal is overdag in gebruik als gymzaal voor een school. 
Het nieuwe gebouw doet tevens dienst als regionaal tafel
tennis centrum (o.a. regio-trainingen). 

Vastberaden bestuur 

In zijn openingswoord, memoreerde Frans Willems, de "strijd" 
die het bestuur geleverd heeft om haar wensen vervuld te 
krijgen. Vele aanbiedingen van gemeente en particuliere 
initiatiefnemers, werden van de hand gewezen, omdat . de wen- · 
sen van het bestuur niet gehonoreerd werden. 
Men had bij Never Despair dan ook de nodige ervaring opge
daan met zalen; parochiezaaltjes met optimale sfeer, maar · 
slechte conditie's voor tafeltennis; kale gymzalen met 
optimale conditie voor tafeltennis maar geen sfeer. 
Men nam geen genoegen met accommodaties die een een echt 
sport/verenigings-leven niet mogelijk maken. 
De vastberadenheid van het bestuur en de bereidheid van 
overheidsbestuurders om te blijven luisteren naar, en zich 
laten overtuigen door verenigingsbestuurders leidde uiteinde
lijk tot een zgn. "multi-functioneel" gebouw." 
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Gedeputeerde vd. Hart karakteriseerde het bestuur met de uit
spraak van de legendarische Joris vd. Berg: 
"Sport bevordert moed, vastheid van karakter en verhoogt de 
wilskracht! ...... " · 
In totaal heeft de provincie f 250.000,- bijgedragen aan het 
tafeltennis centrum!! · 
Never Despair bracht zelf het niet geringe bedrag van f29.000,
in. De totale kosten waren f 1,1 miljoen. 

Thorn de Jonge, voorzitter van de afdeling Brabant, deelde 
enigzins mee in de fees.tvreugde; het "eigen home" van Never 
Despair zal ook ten dienste kunnen staan voor menig af de
lingsevenemen t. 
De provincie Noord-Brabant had in totaal 3.000.000,- subsidie 
uitgetrokken voor sportcentra in Brabant. Dat geld is nu op. 
7 Verenigingsbonden hebben kunnen profiteren van de subsidie 
waaronder 2 tafeltennisverenigingen van de afd. Brabant. 
Daarmee komt de provincie eniqzins tegemoet aan de behoefte 
in de snel groeiende en enthousiaste afdeling Brabant. 
Voor de Provincie blijft het belangrijkste criterium, dat 
steun alleen wordt gegeven indien de accommodatie meer kan 
zijn dan een locale voorziening. Ton Willems, voorzitter NKS
tafeltennis en wethouder. vd. Eerenbeemt van Den Bosch onder
streept~tl no~ ee~~ · ~e ' ~il tot samenwerking van het bestuur 
van Never Despair, waardoor er terecht "kampioen gevoelens" 
mochten heersen. 
De 114 leden v~n de oudste Bossche zaalsportvereniging, en 
de overige genodigden kregen nog twee "taf~~tennisshows" 
gepresenteerd, die wellicht symbolisch zijn voo~ · het tafel
tennis gebeuren in iedere Brabantse vereniging: een partijtje 
recreatie-tafeltennis tussen wethouder vd. Eerenbeemt en 
gedeputeerde vd. Hart en een demonstratie van de topsporters 
Bert vd. Helm en Han Gootzen. 

Never Despair gaat zich nu wat meer toeleggen op de sport: 
het eerste team in de landelijke vijfde divisie, vijf heren 
teams, twee dames teams en negen jeugd .teams in de afdelings 
competitie. 

. ·: 

Op de omslag van de keurig verzorgde feestgids onderstrepen 
de accommodaties çlie Never Despair in de afgelopen 35 · jaar ·r_ 1 .:; r1 r. 
heeft gehad, nog eens de naam van de vereniging: ·i •ri 'i b 
"Nooit wanhopen" .... ~ ....... . 

Veel succes in de nieuwe accommodatie. 

•' ,, ' i 

·: • l r t 1 ! · · . ' ' •, 

Wil vd. Bragt. 
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BRABANT IN DE LANDELIJKE COMPETITIE 

De afgelopen landelijke competitie is door een aantal Brabantse 
teams succesvol afgesloten. Daarnaast waren er natuurlijk ook 
de onvermijdelijke teleurstellingen door een slechte klas-
sering of degradatie. Hieronder volgt een overzicht: 

DAMES 
Vice Versa'51 uit Oudenbosch werd ongeslagen kampioen in de 
1e divisie en komt opnieuw uit in de hoogste landelijke divi
sie. De dames van het Ossche OTTC gaan de plaats innemen 
van Vice Versa'51 in de 1e divisie, door een fraai kampioen
schap in de 2e divisie. 
De dames van Red Star (Goirle) moesten een stapje terug doen. 
7 Punten uit 10 wedstrijden waren onvoldoende voor hand
having in de 2e divisie. 
PSV/Cathrien (Eindhoven) zorgde er echter voor dat Brabant 
ook vertegenwoordigd is in de 2e divisie, dankzij het kampioen
schap in de derde divisie (8 uit 10). 
De dames van PJS (Vught) en Irene (Tilburg) eindigden op een 
fraaie 2e plaats in de 3e divisie. 
Brabant is met 2 damesteams minder vertegenwoordigd in de 
landelijke competitie: TCS (Steenbergen) en Luto (Tilburg) 
haalden te weinig winstpunten om zich in de derde divisie te 
handhaven. 

HEREN 
In de eredivisie moest Nikon een promotie/degradatie wed
strijd spelen tegen ODION. Deze wedstrijd werd overtuigend 
gewonnen, maar het zal toch een teleurstelling zijn geweest, 
dat het op een extra wedstrijd moest aankomen, om opnieuw 
in de eredivisie te spelen. 
Het eerste team van Luto leverde een fraaie prestatie door 
kampioen te worden in de 2e divisie, en maakt zich sterk voor 
handhaving in de 1e divisie. 
De drie vertegenwoordigers in de 3e divisie bereikten fraaie 
plaatsen maar kwamen toch punten te kort voor promotie. 
JCV werd met 16 punten tweede, evenals het Veghelse TTCV/Rath. 
Irene uit Tilburg behaalde de derde plaats. 
In de vierde divisie werden twee van de vier Brabantse ver
tegenwoordigers kampioen: Nikon 2 ongeslagen, PSV/Cathrien met 
18 uit 10. Het tweede team van JCV eindigde op de vierde plaats. 
Het Bossche Never Despair is na één competitie weer terug 
gekeerd naar de vijfde divisie. 
In de vijfde divisie werden 4 Brabantse teams kampioen: OTTC 
uit Oss behaalde 16 punten, Luto 2 19 punten, evenals 7he~~ 
Back Hands en Hotak'68. ~~ 
De "reserves" van TTCV/Rath, PSV/Cathrien en de "vaandelteams" 
van Victoria en TCS eindigden in de middenmoot. 
Het eerste team van Stiphout kon zich niet handhaven in deze 
divisie. 
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JEUGD 
Meisjes 
Bij de meisjes A werd PSV/èathrien fraai ongeslagen kampioen 
en promoveert naar de kampioensgroep. De meisjes van Hotak'68 
werden derde, van het Markiezaat vijfde en van Achilles'68 
zesde. 
Bij de meisjes B bezette Smash ' 70 de vierde plaats. 
De meisjes van Irene eindigden zonder winstpunt als laatste. 

Jongens 
In de A-groep werd JCV 1 kampioen en promoveerde naar de 
kampioensgroep. Het eerste team van Irene werd derde. 
Ook in de B- groep was een kampioen: 
PSV/Cathrien. 
Het als tweede geëindigde Back Hands promoveerde eveneens 
naar de A-groep . 
Het team van OTTC, ook tweede, kwam een punt te kort om te 
promoveren. 
De "reserves" van PSV/Cathrien werden vierde, het jongens 
team van Hotak'68 vijfde. 
In de C-groep eindigden Smash '70, JCV, Geldrop, PSV/Cathrien 3 
OTTC 2, Back Hands en Hotak' .68 in de middenmoot. 
De jongens van Luto e indigde n op de laatste plaats. 

Wil vd. Bragt. 

5 IRENE C.UP II 

Voor de vijfde achtereenvolgende keer heeft Irene-man 
Jacques Mauritsz en Bondsgedele geerde J. Hoogers borg gestaan 
voor een succesvol toernoo i tussen de Zuidelijke Top. 
(Dames en Heren). 
Tien dames en tien heren waren uitgenodigd. De "publ i citeits
machine" van Irene kon eveneens terug zien op een geslaagde 
actie; 300 toeschouwers waren aanwezig op de tweede dag in 
het nieuwe jaar en genoten van prima wedstrijden . 

Bij de heren was Han Gootzen (Nikon) f avoriet. Bij de dames 
de Zeeuwse Vivian Blanckaert (Vi c e Versa'51 ). 
Elk van de "toppers" speelde 9 wedstrijden. 
De beslissingen vielen in de laatste ronde. 
Gootzen moest van Wegman (Middelburg Zuid) winnen. Bij de 
dames gingen Wilmiè van Rijswijk (Koningslust) en Viv ian 
Blanckaert met een gelijk aantal winstpunten de eindstrijd in. 
Wim Wegman behaalde voor het eerst een overwinning op 
Gootzen. Vivian Blanckaert kon voor de derde keer de Irene
cup in ontvangst nemen door in 'de derde set Wilmie van 
Rijswijk eronder te krijgen . 
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De uitsla9:en: 

Heren: -----
1 . Wim Wegman Middelburg z. 9 ptn. 
2. Eric Winnubst Nikon 8 ptn. 
3. Han Goot zen Nikon 7 ptn. 
4. Jan Henk Bomhof Middelburg z. 6 ptn. 
5. Jo Wehrens Ravenstein '67 4 ptn. 
6 . Eric Noor OTTC 3 ptn. 
7. Peter Daas Luto 3 ptn. 
8 . Stef an Marutiak Kluis 3 ptn. 
9. Koen de Vries Middelburg z . 2 ptn .. 

1 0 . Dick Jeras Wilno 0 ptn. 

Dames: -----
1 . Vivian Blanckaert v.v. '51 8 ptn. 
2. Wilmie v. Rijswijk Konings lust 7 ptn. 
3. Ingrid vd. Osse-

laar Middelburg z. 6 ptn. 
4. Ria v. Rijswijck Konings lust 5 ptn. 
5. Annemarie Chambon PSV/Cath. 4 ptn. 
6. Stella Blanckaert v.v. '51 4 ptn. 
7 . Dorine Willemse OTTC 4 ptn. 
8 . Lon Bos Konings lust 4 ptn. 
9 . . Mar lies v. Happen Hotak' 68 3 ptn. 

1 0 . Mar lies Schuurkens OTTC 0 ptn. 

****************************************** ! PIET ROMGENS, 35 JAAR TAFELTENNISSER!! ! 
****************************************** 

De trainer van het succesvolle 1e damesteam van Vice Versa'51 
uit Oudenbosch, Piet Römgens, is 35 jaar actief in de tafel
tennissport. 
Sinds twee jaar is hij nauw betrokken bij de verrichtingen 
van het Brabantse damesteam dat opnieuw in de hoogste vader
landse divisie uitkomt. 
Römgens is op vele plaatsen en fronten actief geweest: 

als tafeltennisser bij Kwiek Brunsum ('50-'55), Rikketik 
Rijen ('56) Heerlen ('57/'58), de Gringel Heerlen ('62/'68), 
Kollenberg, Sittard ('69/'70) en daarna bij Gispen Culemborg. 

- Als voorzitter van de afdeling Utrecht ondermeer belast met 
de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen. 

- Als ex-voorzitter van de sportcommissie van de NTTB, onder 
meer Chef d'equipe bij drie Europese Jeugdkampioenschappen. 

- Nu als trainer bij Vice Versa uit Oudenbosch. 

Ook zijn vrouw is in het Brabantse geen onbekende op het tafel
tennisfront; zij begeleid mede de dames van het eerste team 
van Vice Versa op toernooien. 

:~, 
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Een betrokkenheid bij het tafeltennis van man en vrouw samen 
die het mogelijk maken, zich zo lang verdienstelijk te maken 
voor de tafeltennissport. 

Römgens heeft zelf ook een duidelijke mening over de vraag
stukken waar de laatste tijd (o.a. dames wel of niet bij de 
heren). "Er moet naar gestreefd worden om een duidelijk on
derscheid aan te brengen tussen topsport/prestatiesport en 
de overige tafeltennissende dames. 
De eerste categorie moet gescheiden spelen, de tweede cate
gorie gemengd of naar eigen keuze", aldus Römgens. 
Römgens is er ook een voorstandPr van om een competitie per 
seizoen te hebben, met 12 teams, waardoor dit ' de sport in het 
breedste niveau te goede komt en afwisselender is voor de 
spelers in de hoogste klassen. 
Römgens heeft na de succesvolle promotie nog idealen: 
- op korte temijn een rol van betekenis voor Vice Versa'51 

in de ere divisie dames. 
- op langere termijn de Nederlandse beker wihnen en deel

nemen aan de Europa-cup. 

Bert de Graaf. 

EUROPA-CUP 2 TOURNOOI 

NIKON BEREIKT KWART FINALE. 

Nikon uit Valkenswaard is er in géslaagd de kwartfinales van 
de Europa-cup 2 (Messe-cup) te bereiken. 
Eind november versloeg de Valkenswaardse formatie met 5-2 
het Hongaarse Vasutas Cegledi. 
Daarmee heeft het afgelopen seizoe~ toch nog wat glans gekre
gen. . . . . . . . . . . . . . . . De hoge verwacht.i,nge·n in de compe-ti tie 
zijn niet uitgekomen, erger nog ..... even waarde het degra
datie soook door het Valkenswaardse "speelhol". 
Daartegen gaat het in de Europa-cup boven verwachting. 
Struike~de Nikon vorig jaar nog in de achtste finale tegen 
Stockerau uit Oostenrijk; Nu was een vertegenwoordiger van 
het gerenommeerde tafeltennisland Hongarije, de tegenstander. 
Vasutas Cegledi speelt daar echter al jaren de ''derde viool" 
achter Spartakus Boedapest en· Vasatus Boedapest. 
Vasutas Cegledi kwam uit met de nr. 11 van Hongarije: Zsolt 
Banlaki de nr.17 van Hongarije, Gyorgy Nehmeth en Aladar Peter. 

De kwartfinale werd als volgt bereikt: 

Goot zen 
Pot ton 
Winnubst 

Nemeth 
Peter 
Banlaki 

17-21 
21-18 
24-22 

21-19 en 21-14 
22-20 
1&-21 18-21 

( 1-0) 
( 2-0) 
( 2-1 ) 

. . 
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Pot ton 
Goot zen 
Winnubst 
Pot ton 

Nehmeth 
Banlaki 
Peter 
Banlaki 

21- 7 
21-18 
13-21 
21-11 

21-14 
19-21 
15-21 
21-16 

21-16 
( 3-1 ) 
( 4-1) 
( 4-2) 
( 5-2) 

Eind januari speelt Nikon in Oostenrijk tegen Raiffeisen Kuchl. 

Wil vd. Bragt. 

13 _NATIONALE MAASLAND TEAM TOERNOOI MET 

STERKE EN G·ROTE BEZETTING HAD EEN VLOT VERLOOP 

Het op 18 en 19 december j.l. door de Ossche tafeltennis 
vereniging, nu al voor de 13e maal, georganiseerde Maasland 
tournooi blijkt bij vele vaderlandse tafeltennissers bijzonder 
in trek te zijn. 
Dit jaar hadden zich voor elke dag 149 teams aangemeld. 
Dus op zaterdag waren 300 jeugdleden in de Ossche Maasland 
sporthal aanwezig om te strijden in 6 jeugdklassen om de 
mooie prijzen. 
Een gelijk aantal was op zondag aanwezig om op 35 _tafels te 
strijden om de e indoverwinning. Dit in 9 verschillende klas
sen. Voor de jeugd was het noodzakelijk om op 5 tafels in het 
eigen tafeltennis cent rum tot 13.30 wedstrijden te laten spelen. 
Bij de jeugd werd 's morgens om 9 uur aanvang genomen met de 
wedstrijden die de gehele dag volgens het wedstrijdschema ge
speeld konden worden. Ondergetekende kon dan ook de prijzen 
aan de prijswinnaars voor het geplande tijds tip uitreiken. 
Bij de jeugd hadden zich 149 teams aangemeld. Dit aantal kwam 
tot stand doordat in de volgende klasse deelnamen: 
jongens 1 29 teams, jongen s 2 48 tea~s, jongens 3 32 teams 
meisjes 1 7 teams, me i sjes 2 15 teams, meisjes 3 18 teams 

Bij de meisjes 1 was het team van Shot oppermachtig en wist 
in de finale dan ook met 4-1 PSV/C. naar 2 vlotte nederlagen 
te spelen. 
Saskia Bult en Monique Beekermans waren geen partij voor M. 
Verhuigh en G. Keen. 
In de meisjes klasse 2 waren het Emily Noor (OTTC) die 2 teams 
vormde met Patricia de Groot (PSV/C) die met groots machts
vertoon eerste werden door 3-0 winst op Effect'71. 
In de meisjes 3 klasse was 'n onderonsje tussen 2 teams vah 
Huizen die om de eerste en tweede plaats streden . Overigens 
was Huizen met niet mi nder dan 26 teams in Oss aanwezig. 
Bij de jongens 1 kon het verrassend tot de finale doorgedrongen 
team van Irene, bestaande uit T. Boon - C . v. Beurden en voor 
het dubbelspel F. v. Sprang het in de finale niet halen tegen 
Victoria die met 3-1 Irene naar de 2e plaats verwezen. 
In de jongens 2 klasse de 2e plaats voor de organiserende ver
eniging OTTC. Hier verloren in de finale Harm Neli.ssen en 
Bart v. Haren met 3-0 van Effect'71. 
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Opvallend in deze klasse en zeker i n de finale was de conditie 
van deze spelers. Al de finalisten stonden de gehele dag aan 
de tafel . Dit door het aantal van 48 teams ('t maximaal aantal 
t e verwerken) dat zich had aangemeld. 
In de jongens 3 klasse was voor OTTC nogmaals 'n ereplaats 
weggelegd. Maurice Cuypers en John Roelofs wisten in 'n span
nende en goede finale met 3-2 't team van Huizen te verslaan. 

Bij de senioren was het naar de eredivisie gepromoveerde Shot 
(W) dat in de finale met 3-0 Middelburg-Zuid simpel naar de 
2e plaats verwees. Een finale die nou niet direct het in grote 
getale aanwezige publiek erg kon boeien. Rob Boele en Henny 
Wiggers hadden daarvoor t e weinig moeite met H. Hofman en R. 
Slagter. Het is voor de organisatoren wel bijzonder prettig 
dat zich in de A/B klasse niet minder dan 23 teams zich hadden 
aangemeld. Er zullen veel toernooi organisatoren zijn die 
dit aantal ook graag zouden zien op hun toernooi. 
In de C-klasse waren het als 1 e n 2 geplaatste teams (Onkyo 
en Quick'32) die in deze volgorde ook de ereplaats v oo r 
zich opeisten. 

In de D-klasse wap het weer een team van Onkyo, dat na 'n 
lucky zege op OTTC in de halve finale, in de finale eveneens 
weer niet over geluk had te klagen. Na 'n 2-0 voorsprong 
konden TTCV/Rath (H. Swi nkels en E. vd. Staag) niet de zo 
fel begeerde e e rste plaats voor zich opeisen en moesten enigs
zins teleurgesteld met 'n tweede plaats genoegen nemen. 
In de E-klasse wel 'n eerste plaats voor TTCV/Rath. In de 
finale versloegen F. v. Eyk en H. de Louw het OTTC-team R. 
Moo i man en H. vd. Hoff met 3-1. 
In de F-klasse weer 'n Brabants succes. Vice Versa'64 
(A. vd. Elzen en H. Klerks) versloegen met 3-1 (2 zeges van 
H. Klerks) het combinatieteam van ATTV/Treffers. 
In de G-klasse was het team v an SIOS te sterk voor Spinrnill. 
J. de Beer en B. Bisschoff versloegen met 3-0 het team van 
Spinmill. 
In de H-klasse wa s het weer een Brabants onderonsje. De 
Meppers (W. Boonen en H. vd. Boogaard) versloegen met 3-0 
de Zwaantjes (H. Spierings en B. v . Breughel) die door ' n 
diskwalificatie van hun tegenstanders in de halve finale erg 
gemakkelijk de finale bere ikte. 
Bij de dames waren de beide naar de eerste divisie gepromoveer
de teams Middelburg Zuid en OTTC, die elkaar in de finale 
ontmoeten. Door 2 overwinningen van Ingrid v.d. Osselaar en 
1 zege van Ankie Kasten op een zieke Marlies Schuurkes werd h e t 
'n 3-2 zege voor Middelburg-Zuid. Dorine Wille~se won gemakke
lijk van Ankie Kasten en samen met Mar l ies Schuurkes het 
dubbelspel. 
In de dames 2 klasse won na 'n ruim 2 uur durende finale Red . 
Stars met 3-1 van HTC. 

Na afloop mochten de organisatoren vele positieve reacties 
ontvangen van vele deelnemers. Het goed in de hand gehouden 
tijdschema is iets wat de deelnemers altijd op prijs stellen. 
Onderstaand nog 'n volled i g over ~ icht van de gespeelde klas
se met aantal deelnemende teams e n pr i jswinnaars. 
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Jeugd meisjes 1 (7 teams) 1 Shot 2 PSV/C 
Jeugd meisjes 2 (15 teams} 1 OTTC 2 Effect ' 71 
Jeugd meisjes 3 ( 1 8 teams) 1 Huizen 2 Huizen 
Jeugd jongens 1 ( 29 teams) 1 Victoria 2 Irene 
Jeugd jongens 2 ( 48 teams) 1 Effect 2 OTTC 
Jeugd jongens 3 ( 18 teams) 1 OTTC_ 2 Huizen 

Senioren Heren A/B(23 teams) 1 Shot 1 Middelburg 
Senioren Heren c ( 1 3 teams) 1 Onkyo 2 Quick'32 
Senioren Heren D ( 1 9 teams} 1 Onkyo 2 TTCV/Rath 
Senioren Heren E (20 teams} 1 TTCV/Rath 2 OTTC 
Senioren Heren F ( 1 9 teams) 1 V.V.'64 2 ATTV/Treffers 
Senioren Heren G (21 teams) 1 SIOS 2 Spinmill 
Senioren Heren H ( 11 teams) 1 Meppers 2 Zwaantjes 

Dames 1 ( 1 0 teams) 1 Middelburg z • 2 OTTC 
Dames 2 ( 1 3 teams) 1 Red Stars 2 HTC 

N. v. Erp. ·-

UITSLAGEN 

© • 
. 

BRABANTSE BEKER 

Heren 1e divisie, 1e ronde 

Belcrum 1 Red Star 1 6-4 
Nikon .1 PSV/C 2 10-0 
Ali co 1 Luto 1 3-7 
TTCV/Rath 1 Meppers 1 10-0 
Irene 1 TTCV/Rath 2 10-0 
Budilia 1 Nikon 2 2-8 
V.V. ' 51 Victoria 1 3-7 
PSV/C 1 Nev.Despair 1 10-0 
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Heren 2e divisie, 2e ronde. 

Nik on 3 21-1 5-0 
Jeep 2 PJS 1 1-4 
OTTC 2 Jeep 1 1-4 
Ka dans 2 Achilles 1 3-2 
Renata 1 Ka dans 4 5-0 
Elshout 1 OTTC 1 3-2 
Ka dans 1 Stiphout 1 5-0 
PSV/ C 3 Meppers 2 4-1 
Geldrop 1 Taveres 1 4-1 
RKC 1 V.V.'64 1 2 - 3 
Sios 2 V.V.'51 3 5- 0 
Belcrum 3 Victoria 2 4-1 
Ho tak 1 Belcrurn 2 1-4 
v.v. '51 2 Luto 2 1 -4 
Si o s 1 Irene 3 1-4 
Irene 2 Deso 2 4-1 

Heren 3e divisie, 2e ronde. 

Veldhoven Taveres 4 5-0 
Elshout 4 OTTC 3 0-5 
Ali co 3 Elshout 2 1-4 
Achilles 2 Meppers 5 4-1 
Nev.Despair 2 - Ali co 4 5-0 
Taveres 2 PSV/C 4 5-0 
TTCV/Rath 3 Kadans 5 3- 2 
J eep 4 Taveres 3 1- 4 
Achilles 3 Jeep 6 5-0 
Treffers 1 PSV/C 5 4-1 
PSV/C 6 Veldhoven 2 1-4 
BTTC 2 Helmond 1 1-4 
Deso 4 Red Star 3 2-3 
v.v. '51 6 Luto 3 0-5 
TCS 1 v.v. '51 4 0-5 
Red Star 2 v.v. '51 5 4-1 

Mixed 1e ronde 

Red Star 3 Sios 2 1-6 
Jeep 2 Luto 2 3- 4 

ANDRE V.D. POL 35 JAAR ACTIEF 

21 januari 1983 was het 35 jaar geleden dat Andre v.d. Pol 
begonnen is met tafeltennis. 
De nu 52 - jarige vd. Pol is in al die jaren niet zó maar ee.: 
tafeltennisser geweest die weke lijks zijn wedstrijd speelt; 
neen, zijn leven was en is nog steeds tafeltennis. 

In 1948 begon hij samen met enkele vrienden in zijn geboor
te- en woonplaats Oirschot de Tafeltennisvereniging Oirschot. 

.. 
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Deze vereniging was echter geen lang leven beschoren, en 
dat lag mede aan de bekendheid die de Bata Tafeltennis Club 
uit Best had. Deze vereniging, die deel uitmaakte van de 
Bata Ontspanningsvereniging, beleefde juist zijn glorie
periode. Het was toen een van de grotere verenigingen van 
Brabant en organiseerde o.a. de Brabantse kampioenschappen 
in Best. v.d.Pol ls daar in 1950 lid van geworden en 
speelde samen met Huub de Vet en Henk Damen in de hoogste 
Brabantse klasse. 
In 1964 was de Bata Ontspanningsvereniging bijna ter ziele. 
Er werd nauwelijks nog in competitieverband gespeeld, in 
de grote kantine van de Bata. -
Samen met o.a. Henk Damen, Huub de Vet, Thieu Kelleners, 
richtte Andre vd. Pol een nieuwe tafeltennisclub op in Best: 
Kadans, genoemd naar het gebouw waarin de club zich vestig
de. Inclusief bestuursleden had de vereniging 8 leden. 
Al die jaren heeft hij zich ingezet om de vereniging te 
laten voortbestaan en te laten groeien. Sinds de oprichting 
is Andre vd. Pol onafgebroken bestuurslid geweest van deze 
Bestse tafeltennisvereniging die inmiddels 140 leden heeft. 
Hij verzorgt daar het wedstrijdsecretariaat voor de 17 
competitie-teams van Kadans. 
Op de speelavonden is hij in Best én Oostelbeers te vinden 
waar hij de bindende kracht is tussen de senioren en de 
jeugd. Niets is hem teveel: hij organiseert mede de toer
nooien, rijdt de jeugd naar toernooien, ook als hij zelf 
niet hoeft te spelen, hij verzorgt het materiaal, en is 
''sparringpartner" voor de jeugdige tafeltennissers op de 
vrije speeldagen enz. enz. In béide verenigingen is hij een 
onmisbare steunpilaar. 
Hij is ook nog actief als tafeltennisser; met twee leef
tijdgenoten komt hij voor Kadans uit in de vierde klasse 
van de NTTB. 
Dat tafeltennis zijn leven is bewijst ook zijn lidmaat
schap van BTTC uit Oostelbeers. 
Sinds 1970 is hij samen met zijn vrouw Tonnie ook daar 
bestuurslid. 

In 1973 is Andre v.d. Pol door de Brabantse tafeltennis
afdeling voor zijn grote verdiensten voor het tafeltennis 
onderscheiden met de ereraad in zilver. 
In 1978 is hij benoemd tot erelid ván Kadans. 
In 1965, een jaar na de oprichting, werd hij clubkampioen 
van Kadans. 

Bij Kadans in Best en BTTC in Oostelbeers hopen ze nog vele 
jaren plezier te hebben van deze werker en tafeltennisser. 
De verenigingen zullen in eigen kring Andre én zijn vrouw . 
op gepaste wijze in het zonnetje zetten. 

Wil vd. Bragt 
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ZUID-NEDERLANDSE BEKER VOOR NIKON 

In de fraai verbouwde sportha l van TTV Irene uit Tilburg wer
den op 22 november de Zuid-Nederlandse Bekerfinales gespeeld 
tussen: Titelverdediger Wilno uit Zeeland, Nikon (Brabant), 
Middelburg-Zuid (Zeeland), Shot (Gelderland), de Kluis, 
(Limburg}, B]ue Stars (Noord-Limburg). 
De Zuid-Nederlandse bekerfinale is een jaarlijks terugkerend 
toernooi, dat de laatste jaren georganiseerd wordt door de 
Afd. Brabant. Uitgenodigd worden de bekerwinnaars van de 
Afdelingen; Limburg, Noord-Limburg, Zeeland, Noord-Brabant en 
Gelderland. 
Het is ook een op zichzelf staand toernooi: het leidt niet 
tot deelname aan de landelijke bekerfinale en dat heeft toch 
zijn invloed op het toernooi ...... Er heerst altijd een goede 
onderlinge sfeer maar daar staat tegenover dat niet iedere 
vereniging met de sterkste opstelling komt en dat ook wel 
eens "tactische" wedstrijden worden gespeeld. 
Nikon kwam dit jaar met Theo van Gasteren en Eric Winnubst. 
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om met de sterkste 
opstelling te komen, gezien de negatieve ervaring van het 
vorig jaar, toen .de combinatie v. Vroenhoven/v. Gasteren 
door Wilno naar de tweede plaats werd gewezen. Dat mocht niet 
opnieuw gebeuren. Op 't laatste moment moesten Potton en 
Gootzen toch vervangen worden. Potten was geadviseerd zijn 
blessure volledig te laten genezen met het oog op de komende 
Europa-cup wedstrijd, Gootzen was geselecteerd voor de Open 
Joegoslavische Kampioenschappen. . 
Ondanks deze teleurstelling voor organisatoren en publiek 
werd het toch een alleszins goed toernooi. 
In poule-A werd Nikon eerste dankzij winstpartijen tegen 
Plue-Stars (J. Kardinaals, M. Donjacour) en Shot (E. Angement 
E. Wiggers en R. v. Rooyen). 
In de B-poule was het aaniienlijk spannender: Middelburg-Zuid 
(W. Wegman, J. Bomhof en D. v. Ieren) Wilno (D. Jeras en 
F. Bilius) en Kluis (S. Marutiak en C. Cox) eindigden met 
elk één gewonnen wedstrijd gelijk. Kluis had een negatief set
saldo en viel af. In de halve finale bleef Nikon met 3-1 
Wilno de baas. 
De andere halve finale gaf me~r spektakel: Shot trok uiteinde
lijk aan het langste eind. 
Nikon trof opnieuw de "poule-genoot'' Shot. Wie dacht dat het 
snel bekeken was in de finale kwam bedrogen uit. 
Eric Winnubst kreeg pas in de derde gatne v. Roo~ 'en eronder 
(21-18, 19-21, 21-11). 
Theo v. Gasteren verloor met 16-21 t",~ 1 9- 21 van Wiggers. Na 
het dubbel stond Nikon zelfs achter met 1- 2. 
Winnubst trok na winst in ,drie games tegen Wiggers de stand 
gelijk. (2-2) v. Gasteren maakte het karwei af door v. Rooyen 
met 21-12 en 21-13 op afstand te houden. 
Door dit resultaa~ mag Brabant . vol gend jaar twee dee lnemers af
vaardigen. Misschien kunnen de bekercompetitie l eiders v an de 
deelnemende afdelingen de koppen eens bij elkaar steken om dit 
evenement wat meer gewicht en belan0 t e geven voor de dee lnemers 
en publiek door er voo~ te zorgen dat er ook een nationaal ver
volg komt voor de win naar (s ). 

Wil vd . Bragt . 
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BRABANTSE SPELERS OP 

DAMES 

7 N. Blanckaert 
1 0 . M. Wagemakers 
11 . J. v. Maarseveen 
1 8 . D. Willemse 
1 9. M. v. Happen 

MEISJES JUN. A 

11. C. Boute 
13. S. Bult 

-
DE NATIONALE RANGLIJST. 

. ' 
'"'t ,·:-

v.v. '51 56 p:r:i.t. 
:'IJ,. v ~ · 1 51 47 pilt. 

·-V.V. '51 38 pnt. 
t. QTTC 27 pnt. 

' Ho tak 26 pnt. 

Irene 21 pnt. 
PSV/C 1 8 pnt. 

'· MEISJES JUN. B 

7. G. Roggeveen 
.~ _f ~ î"' ' ' ' 

MEISJES ASP. A 

18. Y. de Prenter · 
d . ·~ --.J 

MEISJES ASP. ·B 1 

Achilles 

Hotak 

Geen Brabanders bij ;eerste 10 
l t; ' ' ~ "" ~ 

~ ' ' 
MEISJES PUP .' · ~ ~ " ·! 

1 . P. de Groót.-., PSV /C 
3. Em. Noorl ·.. Q!J'.TC 
9. E. Schuurman Irene 

1 8 • s. P.fóTJcr.1e,.~ . 1 . .d L.\1-tp. ~. 

MEISJES 'putf: ctff ·: s.·; .:. 1 
-· ··: 

. ·' 
Geen Brab:ants·e ·l:Yi.j . eers-tè ;lQ) . 

•'1 • :· \ "\ r ". '. Î L; 3 :-·' , .1· ... •. (." ,"f '•• 

MEISJES WELPEN 
• 'J. __.9 7i i .. 

3. M. Timmermans 
.·) ---, ,~ - ' . 

5. Y. v. Sp.rap g." 
... • f"!I... ;JJ ' ...... -· 

. " .... 1 - ~ 
.... -. .... 1 

HEREN 

1. R. Pot ton 
•' 

Nikon , t r . - 1 1ftko~ ~· 

7. J. Gootzèn ' • J ~ ~- -
< ' l.:::;. ~ 

1 2. E. Winnubst•· · · Nikon 
1 6. Th. v. Gasteren Nikon , 

' ' 

1 

22. E. Noor s ·' Tempo Team 

JONGENS ,Tl.JN. A" ~ ' 
. l ' . ·--

c .... ', --'' r· . ' ~ ~ . 

1. E. Noor . ~ ... Tieil}pO Team 
4. R. _. :eaetzeL 1 1:'_1 /\. •_ J .CV 

JONGENS JIJ~:- :e ~ r, 

6 . K. Emck PSV/C 

JONGENS "ASP. A · 
ut-"l-1 

"" 1 .\ ~. ·-. ~I "'ij . ' 
1 . J. Verhulst JC'V 
2 . F. Boute Irene 
3 . Th. Boon Irene 

12 pnt. 

20 pnt. 

62 pnt. 
50 pnt : 
20 pnt. 
15._ pnt. 

19 pnt. 
15 pnt . 

88 pn17. 
71 pnt. 

-55 pnt. 
39 pnt. 
35 pnt . 

56 pn-ë. 
]6 pnt. 

15 pnt. 

52 pnt. 
44 pnt. 
35 pnt. 

-. , q,_;.,\ ~\ltl:'.\'~)WOL 
----~·- ____ ." ..... "_ --~-

' 

'\ 

~ 

: 

:·~ 

.. 
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JONGENS ASP. B 

2. P. Noor 
8. P. Manders 

JONGENS PUP. A 

1. F. v. Sprong 
8. H. Nelissen 

16. B. v. Haren 
18. R. v. Elzakker 

JONGENS PUP. B 

OTTC 
PSV/C 

Irene 
OTTC 
OTTC 
Hotak'68 

21 pnt. 
14 pnt. 

25 pnt. 
22 pnt. 
17 pnt. 
15 pnt. 

Geen Brabanders bij eerste 10. 

JONGENS WELPEN 

7. R. Ossenblok Back Hands 14 pnt. 

Uit de clubbladen 

inde Mixed 

. ,,. 
/ 

, 
.· 

De ledenvergadering van ATTAQUE uit Nijnsel heeft besloten 
de door de bond opgelegde boetes voortaan te laten '.betalen 
door het team dat de "overtredin~" maakte. · 
Er wordt ook een verkoopactie van balpennen op touw gezet 
om de financiele middelen voor de vereniging te vergroten. 

In 't Schuivertje van Hotak'68 uit Hoogerheide, zi3n een 
aantal nuttige tips gegeven om je te "wapenen" tegen de 
lange noppen, zodat de spelers niet meer door onbekendheid 
of angst de wedstrijd verliezen, maar op techniek proberen 
de winst binnen te halen. 

De Clubkrant van TTV de Kruiskamp'81 uit Den Bosch bevat 
een cursus "tafeltennistafel opruimen", voorzien van 
tekeningen. 
Het hele "opruimproces" is uitvoerig b~schreven!! 

In de hal van tafeltennisvereniginq Nikon uit Valkenswaard 
is elke zondagmorgen van 10.00 uur vrij entree voor: sjoelen, 
tafeltennis, rikken~ toepen, klaverjassen etc. 
Een trouwe supportster geeft een weekverslag over een "Nikon" 
gezin. 
Elke dag is een van de vier gezinsleden bij het tafeltennis 
betrokken. 

Het dubbele clubblad van RKC uit Waalwijk bevat maar liefst 
60 pagina's met veel overzichten en verslagen van het af
gelopen seizoen. 

1sl{&" 
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BSM uit Donaen heeft na anderhalf jaar zoeken een jeugd
trainer gev;nden . Zowel de competitie spelende- als re
creanten jeugd kunnen nu weer één avond in de week op 
een hoger plan gebracht worden. 

De redactie van TTV Veldhoven heeft in "Tafelpraet" een 
jaaroverzicht opgenomen . 
Per maand zijn de meest in 't oog springende gebeurte
nissen vermeld. De voorzitter is terecht verheugd over 
het werk van de TC. Dankzij hun inzet nemen aan de 
volgende competities 26 t eams deel. 

Red Stars uit Goirle is begonnen met de voorbereidingen 
om het 25-jarig jubileum in sept·ember te vieren. 

TTV Taveres uit Eindhoven wil een '' v an alles en nog wat"-
· toernooi organiseren met bevriende verenigingen. 
Onder "van alles" wordt verstaan: tafeltennis, badminton, 
volleybal. De redact i e van Mixed is benieuwd wat er nog 
bijkomt. 

TTV Always Fair uit Ammerzoden heeft een nieuw clubblad. 
De meeste leden kozen als naam "de Treffer", de naam van 
de sporthal waarin de vereniging speelt . 
In januari bestond de vereni g i ng 10 jaar. 
Prof iciat, alsnog. 

TTV Tanaka uit Etten-Leur vraagt zich in "Service" af waar
om de bond geen enquete heeft gehouden onder de competitie 
spelende dames. tiet Tanaka-bestuur is het duidelijk oneens 
met het standpunt van de Bond inzake het "damesbeleid". 

Ook ATTC'77 uit Aarle-Rixtel spreekt in de "Clubgalm" zijn 
ongenoegen uit over het "dispensatie-besluit". 
Men vraagt zich af of iedereen in de afdeling achter het 
door de Bondsleden ingenomen standpunt staat. 

Het clubblad van TTV Belcrum uit Breda benadrukt nog eens 
dat een tafeltennisbatje e en goed hulpmiddel is om te 
leren tafeltennissen; en beslist geen wondermiddel om ge
makkelijk wedstrijden te winnen . 

"Van de groene tafel" van OTTC uit Oss besteedt ruim aan
dacht aan de kampioens-te ams-Tdames 1, heren 1 en jongens 1) 
Ook een geslaagd r e creanten t oernooi me t 7~ deelne mers bleef 
niet onverme ld. 

In "Netfout" van JCV uit Vught vraagt een redacteur zich af 
of een welpen competitie, die opgezet is om de j eugd te 
leren tellen, te leren omgaan met tegenstanders, en te leren 
verlies te incasseren, wel z i n heeft als blijkt dat welpen 
probe ren met kle ine intimidat ies d e tegens t ander uit het 
spe l t e hale n, z onde r dat bege(le iders) daar i e ts aan doen. 

TTV Tios uit Tilburg heeft onverwachts zijn "spee Jzaal" 
moeten verlaten (sluiting van cafezaal.) TTV Luto heeft de 
helpende hand geboden, zodat op dins dagavond de trainingen 
in ieder geval door kunnen gaan . 

11JW 
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In "Kadans serveert" van TTV Kadans uit Best geven de trai
ners een verslag van de eerste trainingsperiode. 
Om de selectie-jeugd op een hoger niveau te brengen, gaan 
een aantal senioren meedraaien als "sparringpartners". 

Het "Meppeke" van TTV de Meppers uit Heeze heeft een aantal 
tactische en technische tips opgenomen. 
De eerste tip luidt: "Als u zich vaak ergert tijdens het 
spel, dan moet u toch eens uw instelling tegenover deze 
sport nagaan; want eigenlijk zou u er alleen maar plezier 
aan moeten beleven"!! 

In verband met vertrek huidige trainer (studiereden) zoekt 
T.T.V. ALICO met ingang van ongeveer 1 mei 1983 een en
thousiaste gediplomeerde A of B-TRAINER voor haar jeugd 
en/of selektieve jeugd/sénioren selektiegroep voor 2 
avonden per week. 

Deze trainer dient over de volgende eigenschappen te 
beschikken: 
Goede mentaliteit, sterke persoonlijkheid, methodische en 
didaktische werkwijze, bereidheid om in overleg met de 
technische kommissie een leerplan op te stellen, behoor
lijk know how en bereidheid om zich verder als trainer 
in de sport te ontwikkelen. 

Informatie: J.J. Kuys (bestuurslid techn.zaken) 
Hoevenbraaksestraat 13 
5482 BD Schijndel 
Tel~: 04130-84411 tst. 2239 (werktijden) 
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E.VENEMENI'EN IN FEBRUARI/ MAART/ APRIL/ MEI 

Datum: 

zo.06.02.83 

zo.27.02.83 

zo.06.03.83 

zo.06.03.83 

za.12.03.83 
zo.13.03.83 
zo.13.03.83 

zo.20.03.83 

zo.20.03.83 

zo.20.03.83 

zo.20.03.83 

zo.27.03.83 

zo. 10 • 04. 83 

za.09.04.83 
zo.10.04 .. 83 

plaats: naam evenement: 

Helnond Jeugdranglijst "A + B Toernooi 

CUlemborg Finales Hat.Jeugdmeerkampen 

Utrecht Nederlandse kampioenschappen voor C-lic. 

Hilvarenbeek Brabantse basisscholenkampioenschappen 

Utrecht 

Tilburg 

Eindhoven 

Vught 

Panningen 

Hengelo 

Tilburg/ 
Goirle · 

Den Haag . 

Breda? 

Nederl. kampioenschappen voor A/B lic. 

Finales Brab.jeugdmeerkarnpen voor C-Jeugd 
en welpen 

Regionale Eindhovense kampioenschappen 

Regionale Bossche kampioenschappen 

Jeugdranglijst A-toernooi 

Jeugdranglijst B-toernooi 

Finales Senioren licentie rreerkarnpen 

Nationaal ?upillen Welpen toernooi 1983 

Regionale West-Brabantse kampioenschappen 

'• 
' 

organisatie~nlichtingen: 

t.t.v. Stiphout, Helnond 
F. Geubbels, Deelenstraat 5, Helnnnd 
Tel. 04920-43664 

C.T.W. N.t.t.b. 
J. v. Manen. (zie boven) 

Afd. Utrecht, org. cornn. NK. 
E. Vos, Anna Palownalaan 134, Zeist 
Tel.: 03404-17574 

C.T.W. Brabant 
F. Geubbels, Deelenstraat 5, Helnond 
Tel.: 04920-43664 

Afd. Utrecht org. cornn. NK 
E. Vos (Zie boven) 
J.Teeuwen-Ten Hartog, Zie vorig blad) 

PSV/Cathrien in Eindhoven 
G. Eeurskens, Henkenshage 8, Eindhoven 
Tel.: 040-519720 

Jeep in Vught 
J. Verboven, J. v. Ruusbroeckstr. 3 9, Vught 
Tel.: 073-562444 
Afd. Noord-Limburg 
W. Schers, Ninnesweg 174, Panningen 
Tel.: 04760-2721 

Afd. 'IWente 
W. Homren, Canadahof 19 , Almelo 
Tel.: 05490-66567 

C.T.W. Brabant 
J. Maas (zie vorig blad) 

Afd. Den Haag 
Blaricurnseplein 19, Den Haag 
Tel.: 070-646341 

TIV Tanaka in Etten-Leur 
M. Noordam, Luikstraat 12, Etten-Leur 
Tel.: 01608-12193 

·. t 
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Datum: 

zo.17.04.83 

za.07.05.83 

zo.08.05.83 

za.07.05.83 
zo.08.05.83 

zo.28.05.83 

plaats: 

? 

CUlernborg 

Heeze 

? 

naam evenerrent 

Brabantse Jeugdbekerf inales 

Nederlandse basisscholenkampioenschappen 

Nederlandse Jeugdkarrpioenschappen 1983 

Zuid Nederlandse Kampioenschappen 1983 

Nederlandse bekerfinales 

i 

organisatie, inlichtingen 

afd. Brabant 
N. v. Erp, Begijnenstraat 45, Oss 
Tel.: 04120-32106 

Jeugdcie. N.t.t.b. 
M. Verbrugge, Tulpstraat 1, Putte 
Tel.: 01645-3397 

C.T.W. N.t.t.b. 
J. v. Manen (zie vorig blad) 

ttv De M=ppers, in Heeze 
P. vd. Boc:xJaart, Ginderover 19, Heeze 
Tel.: 04907-3180 

C.T.W. N.t.t.b. 
A. v. Drielen (zie vorig blad) 


