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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 

JAARGANG 30 

" . \ \ ' \ . \ ..... 

04<)98 - 73440. 

NUMMER 4 APRIL 1983 

van de 

redactie 

In tegenstelling tot hetgeen in de vorige Mixed was aange
k onuigd vindt U hierbi j t och weer een nieuwe Mixed. 
De hoeveelheid van informatie en het het feit dat de com
petitie half april afgelopen is, rechtvaardigen een nieuwe 
Mixed. Hoe actueler, hoe beter. 
De verslaggeving van de diverse Regionale- en Afdelingsge
beurtenissen, laten deze keer echter geen ruimte over voor 
de "clubbladen". Eind juni geven we die weer extra aandacht. 
Van het bestuurlijke front is weinig informatie ontvangen. 
De st0rm rond de dames-compet itie is geluwd. Het officiële 
standpunt van het Afdelings bestuur in deze zaak is bekend: 



steun aan het Hoofdbestuur t.a.v. het opzetten van de 
damescompetitie. 
Het standpunt van de Brabantse verenigingen zal binnenkort 
bekend zijn, als de enquete over de damescompetitie ver
werkt en geanalyseerd is. 
Als in september de competitie weer van start gaat, is het 
te hopen, dat iedereen die onze sport zo graag in wedstrijd
verband beoefent, dit ook werkelijk kan doen, onder één 
tafeltennisbond. Als het streven van het Hoofdbestuur, 
Afdelingsbestuur daarop gericht is, zal het voor verenigings
bestuurders ook minder problemen geven, om andere idealen 
van de bond te realiseren. 
Als de verenigingen kunnen groeien, door het onder één noe
mer brengen van alle actieve wedstrijdtafeltennissers (de 
gehandicapten incluis) , zal het cok minder problemen geven 
om damesteams in de competitie te brengen. 
En waarschijnlijk is daarvoor dan geen dictaat van de bond 
voor nodig. 
De protesten in Brabant, tegen de verplich~e damescompetitie 
lijken n . l . hoofdzakelijk veroorzaakt door praktische pro
blemen; als je maar een of twee competitie-spelende dames 
hebt, wil je die ook de gelegenheid geven te spelen. 
Het promoten van onze sport, het nadenken over de voorwaar
den om competities en toernooien te laten spelen en het 
zich inleven in de sporter, moeten er toe leiden, dat voor 
andere tafeltennissers het ook aantrekkelijk wordt om bij de 
N'l'TB te spelen. En dat trekt óók vrouwen!! 

Veel leesplezier. 

Wil vd. Bragt. 

off ic iele 

mededelingen 

BESTUURSWIJ·z IGING TTCV /RA'I'H 

1. Secretariaat (algemeen) 
De heer P. Vlamings, v. Speijkstraat 16, 5463 EG, Veghel 
Tel.: 04130-65528. 

2. Wedstrijdsecretariaat (jeugd) 
De heer H. Tinunermans, Jasmijnstraat 11, 5461 CR, Veghel 
Tel.: 04130-65031. 

De samenstelling van de overige functies is ongewi jzigd. 
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Enquete 1981 / 1982 
In het kader van de ledenwerfaktie seizoen 1981/1983 werd 
aan alle verenigingen in de afdeling een enqueteformulier 
toegezonden. 

Het is een bekend gegeven dat bij veel N.T.T.B.- ver
enigingen zich een aantal "zwarte" leden bevinden. Middels 
deze enquete heeft het afdelingsbestuur getracht te achter
halen wat voor verenigingen aanleiding is niet alle leden 
bij de bond aan te melden, en wat er .naar de mening van de 
verenigingen door de bond voor niet-kompetitiegerechtigde 
leden gedaan moet worden . 
Binnen de gestelde termijn werd slechts door 12 vereniging
en gereageerd, in de maanden daarna ontving het A.B. nog 
eens 22 reacties, een response derhalve van plm. 40%. 

In onderstaand overzicht is deze enquete verder uitgewerkt. 

Vraag 1: Bent U het eens met de opvatting van het A.B. dat 
alle leden van Uw vereniging ook lid moeten zijn ' 
van de N.T.T.B.? 
ja : 19 verend. gingen 
nee: 15 verenigingen 
Van de verenigingen, die deze vraag met "ja" be
antwoordden, kwamen de volgende reacties: · 
a. geen nadere toelichting 16 verenigingen 
b. eerst een tijd aspirant-

lid 2 verenigingen 
c. principieel, anders geen 

lid van de verg. 
Bij de "nee"-inzenders de 
volgende motivaties; 
a. contributie te duur 
b. NTTB doet niets voor 

"basis"leden 
c. verloop onder rekreanten 

te groot 
d. rekreanten hebben geen 

behoefte aan NTTB-evene
menten 

e. verplicht lidmaatschap 
ondemocratisch 

f. leden willen vrij zijn 
in keuze 

Vraag 2: Heeft U al Uw leden aangemeld? 
ja : 15 verenigingen 
nee: 19 verenigingen 

1 vereniging 

2 verenigingen 

2 verenigingen 

6 verenigingen 

3 verenigingen 

1 vereniging 

1 vereniging 

Bent U voornemens dit in de toekomst wel te doen? 
ja : 20 verenigingen 
nee: 14 verenigingen 

Van de 19 verenigingen die vraag 1 met "ja" be
antwoordden waren er 4 die nog niet al hun leden 
hadden aange~eld , doch dit alsnog deden. 
Van de 15 "nee"-stenuners op vraag 1 verklaarden 
14 verenigingen ook in de toekomst niet al hun 



leden te zullen opgeven . 
1 vereniging, die tot op dat moment niet alle le
den opgaf, verklaarde het met het standpunt van 
het A.B. eens te zijn en in de toekomst alle le
den te zullen aanmelden. 

Vraag 3: Zijn er naar Uw mening bepaalde aktiviteiten die 
speciaal voor de niet-kompetitiegerechtigde leden 
moeten worden georganiseerd? 
(niet inbegrepen de door ons genoemde mogelijk
heden tot deelname aan tournooien, kursussen en 
bekerkompetitie.) 

De reakties kunnen als volgt worden weergegeven: 
a. huidige aktiviteiten vol-

doende - 3 verenigingen 
b. niet beantwoord -12 vereniging~n 
c. rekreantenkompetitie, 

zonder boeten , keuring, 
etc. 3 verenigingen 

d. geen behoef te 3 verenigingen 
e. alle leden blad "Tafel-

tennis" - 1 vereniging 
f. meer rekreantentournooien 8 verenigingen 
g. meer voorlichting aan 

verenigingen - 1 vereniging 
h. rekreantenklassen op 

tournooien en in kompe-
titie 2 verenigingen 

i. ja, echter door verg. 
zelf te organiseren - 1 vereniging 

Als we er vanuit gaan dat degenen die de vraag 
niet beantwoord hebben (12 verg.) geen behoefte 
hebben aan evenementen of het thans gebodene vol
doende vinden, dan betekent dit dat ruim 50% 
(18 verg.) geen wijziging of aanvulling van de 
bestaande mogelijkheden wenst. 
Bij 13 verenigingen blijkt duidelijk de behoefte 
te bestaan aan de invoering van een rekreanten
kompeti tie en/of rekreatietournooien. Te denken 
valt hierbij o.a. aan het invoeren van speciale 
rekreanten-klassen op tournooien. 
De vraag doet zich voor of een dergelijke rekrean
tenklasse dan ook weer "op sterkte" gesplitst moet 
worden. Immers, wie is "rekreant"? 
Dat kan iemand zijn op het niveau van b.v. een 
goede tweede of eerste-klasser die geen kompetitie 
speelt, ook echter de gewone "huis-tuin-keuken"
tafeltennisser (ster). 

Vraag 4: Hecht U waarde aan een regelmatig verschijnend in-
.a. formatie/mededelingen-blad voor alle leden in de 

af deling? 
ja : 17 verenigingen 
nee: 17 verenigingen 
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b. Moet dit in de plaats komen van "Mixed"? 
ja : 5 verenigingen 
nee: 16 verenigingen 
niet beantwoord: 13 verenigingen. 

c. Aan welke verschijningsfrequentie denkt U? 
2 x per jaar: 2 verenigingen 
4 x per jaar: 5 verenigingen 
6 x per jaar: 3 verenigingen 
8 x per jaar : 2 verenigingen 

10 x per jaar: 3 verenigingen 
12 x per jaar: 1 vereniging 
niet beantwoord : 19 verenigingen 

Precies 50% van de verenigingen blijkt behoefte te 
hebben aan een min of meer regelmatig verschijnend 
informatieblad, naast "Mixed". De verschijnings
frequenties lopen hierbij duidelijk uiteen, n.l. 
van 2 tot 12. 
De andere 50% heeft kennelijk geen behoefte aan 
verdere informatie. 

Veel van deze extra informatie kunnen de verenigingen 
(c.q. alle leden) opdoen via het wekelijks ver
schijnend bulletin "Rond de Tafel" waarin, naast de 
kompetitieuitslagen, allerlei zaken op het gebied van 
opleidingen, technische zaken, tournooien, licenties, 
jeugdzaken enz. zijn opgenomen . 
De aanschaf van een leesmap (diverse verenigingen doen 
dat reeds) en een extra abonnement op dit bulletin 
komt m.i. aan vele wensen tegemoet. 

Tot zover de response op de gehouden enquete. 

Door allerlei omstandigheden was het helaas niet rno
geli jk eerder tot publikatie van deze gegevens over te 
gaan. Toch denk ik dat de verzamelde gegevens ook 
thans nog relevant zijn . 
Het is prettig te kunnen konstateren dat 56% van de 
reagerende verenigingen het principe onderschrijft dat 
leden van een bij een sportorganisatie (in ons geval 
de N.T.T.B.) aangesloten vereniging ook lid dient te 
zijn van deze sportorganisatie . Jammer genoeg denkt 
echter bijna de helft van àe verenigingen hier duide
lijk anders over. 

Er is een bekend spreekwoord dat zegt "Eendracht maakt 
macht". En die "macht" is nodig om ons, zeker in een 
tijd van recessie, staande te houden. 
Momenteel worden aan alle kanten de geldkranen dicht
gedraaid, zowel van de landelijke, provinciale als 
ger.-·eentelijke overheden. Doch ook binnen onze eigen 
organisatie dreigt een inàamming van de ge ldstroo~. 
Geconfronteerd met een stabilisatie van het ledenaantal 
(misschien zelfs een achteruitgang), daling van de 
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rentevoet en drastische vermindering van subsidies, dreigt 
het hoofdbestuur in de rode cijfers te komen. 
Dat zal ongetwijfeld t.a.v. de afdelingen repercussies 
hebben. Reeds thans gaan er stemmen op om het aandeel van 
de bondscontributie, bestemd voor .de afdelingen, te ver
lagen. Een pijnlijke maar begrijpelijke maatregel, immers 
wij met zijn allen zijn verantwoordelijk voor het wel en 
wee binnen onze bond. Ondanks al deze inkrimpingen willen 
wij als A.B. ook in de toekomst trachten het huidige 
aktiviteitenpakket te handhaven, ja zelfs uit te breiden. 
Dat dit niet kan zonder de steun van de verenigingen be
hoeft m.i. geen betoog. 

Uitgaande van de solidariteitsgedachte doe ik een beroep 
op alle verenigingen die menen hun leden niet of niet alle
maal te moeten aanmelden. 
De basis-contributie ad f 6,25 (12 cent per week) kan en 
mag m.i. geen belemmering zijn. Ook al willen de bij uw 
vereniging aangesloten leden geen gebruik maken van de 
N.T.T.B.-faciliteiten, met hun jaarlijkse contributie
bijdrage verschaffen zij in ieder geval het H.B. zowel 
als A.B . de mogelijkheid het zich steeds uitbreidend ta
kenpakket ten uitvoer te brengen, dit mede ten gunste van 
de ontplooiing van uw mede-tafeltennissers(sters). 

Met een gezonde bond, waarbij de financiën niet op de 
laatste plaats komen, is uiteindelijk iedereen gediend. 

Richtlijnen 

I. Inleidina 

Thorn . de Jonge 
(voorz.) 

Licentie 's senioren 

Het geven van mogelijkheden aan alle leden om afhanke
lijk van hun technisch niveau/speelsterkte te kunnen 
deelnemen aan evenementen in een voor ieder bereikbare 
en geschikte omgeving . 

~!~~~! l'.::!:!) • 

Een middel daartoe is het organiseren van evenementen, 
waaraan leden van de NTTB kunnen deelnemen. 
Men kan inschrijven in de daarvoor vastgestelde licen
tieklassen. Met behulp van deze licentieklassen worden 
spelers ingedeeld op grond van hun speelsterkte. 
Om aan een evenement te kunnen deelnemen dienen de le
den i n het bezit te zijn van een licentiepas. Deze 
licentiepas d~Pnt voorzien te zijn van een pasfoto en 



een licentie en op de licentiepas dienen de volgende 
gegevens vermeld te zijn: licentiepasnummer; lid van 
ttv; afde ling; bondsnu~mer; naam; voorletters; adres; 
postcode en woonplaats. 
Is men lid van meerdere verenigingen dan dienen de 
gegevens van al die verenigingen vermeld te zijn. 

II. Het aantal licentieklassen. 

Wij onderscheiden de klassen A t/m H. 
De toekenning en registratie van de A-, B- en C-licen
ties berust bij de landelijke Commissie Toernooien en 
Wedstrijden (hierna te noemen de landelijke CTW}; 
de toekenning en registratie van de D- t/rn H-licenties 
berust bij de afdelingscommissie Toernooien en Wedstrij
den (hierna te noemen de afdelings CTW). 

III. De indelingsregels. 

Ieder lid vam de N.T:T.B. (dus ook een basislid} heeft 
recht op een licentie, welke bepalend is voor de klas
se-inschrijving op evenementen. 

a. Licenties voor nieuwe leden. 

Onder nieuwe leden worden verstaan: 
- personen, niet lid van de NTTB zijnde, die zich als 

zodanig als lid van de NTTB opgeven, hetzij persoon
lijk, hetzij via een vereniging: 
personen, lid van de NTTB geweest zijnde, die zich 
na een onderbreking van dat lidmaatschap weer opgeven 
als lid van de NTTB, hetzij persoonlijk, hetzij via 
een vereniging. 

Onder nieuwe leden worden niet verstaan, leden die door 
overschrijving van de ene vereniging rechtstreeks naar 
de andere vereniging gaan, hetzij binnen de eigen afde
ling, hetzij daarbuiten. 

Voor ieder nieuw lid zal door de afdelings CTW een 
licentie moeten worden vastgesteld. 
Enerzijds zal dit mogelijk zijn door de te verwachten 
speelsterkte van het nieuwe lid te vergelijken met reeds 
toegekende licenties; 
anderzijds is het aan te bevelen contact op te nemen met 
de betreffende vereniging om in gezamenlijk overleg de 
licentie van het nieuwe lid "in te schatten". 

Bij overschrijving dient het NTTB-lid ZlJn licentiepas 
onäer vermelding van de nieuwe gegevens ter wijziging in 
te zenden aan de CTW van die afdeling, waartoe zijn nieuwe 
vereniging behoort. Ook bij overschrijving naar een ver
eniging binnen dezelfde afdeling dient de licentiepas ter 



wijziging te worden ingezonden. Een NTTB-lid kan maar 
in het bezit zijn van één licentiepas, welke bij ver
andering van welke aard dan ook dient te worden in~e
zonden. De op de betreffende licentiepas vermelde 
licentie wordt ongewijzigd gehandhaafd. 

Bij beëindiging van het lidmaatschap van de NTTB, dus 
niet bij overschrijving, dient de licentiepas aan de 
verantwoordelijke CTW te worden ingezonden ter ver
nietiging. 

IV. Wijziging licenties. 

A. Een licentie MOET worden gewijzigd, indien het be
nodigde aantal van 6 punten op evenementen is be
haald. Uitsluitend in de eigen licentieklasse 
zijn maximaal de volgende punten te behalen: 
verliezers halve finale 1 punt 
verliezer finale 2 punten 
winnaar finale 3 punten 
In gecombineerde klassen zijn er alleen punten te 
behalen voor spelers met de laagste licentie. 
O~ het maximaal aantal punten in een klasse te kun
nen behalen zal deze klasse redelijk bezet moeten 
zijn, zulks ter beoordeling van de Bondsgedelegeerde. 

Punten worden toegekend op: 
- C- en D-evenementen 
- afdelingskampioenschappen 
- door de afdelings CTW hiervoor aan te wijzen E-

evenementen. 
Bij het behalen van 6 punten via regionale ont
moetingen zal door de verantwoordelijke CTW beke
ken worden of een verhoging van licentie op grond 
van deze behaalde punten reeël is. 

Op de Nederlandse kampioenschappen worden, in afwij
king van het bovenstaande, de volgende punten t oege
kend: 
verliezers halve finale 2 punten, verliezer finale 
4 punten; winnaar finale 6. punten. 

Behaalde punten blijven 2 jaar van kracht en tellen 
daarna niet meer mee voor het te behalen totaal van 
6 punten. 

B. Een licentie MAG aewijzigd worden, indien naar de 
mening van de ver~ntwoordelijke CTW de voor het be
treffende lid geldende licentie in onduldbare mate 
afwijkt van zijn speelsterkte. 

C. Een licentie KAN worden gewijzigd op ver zoek van het 
lid zelf bij de verantwoordelijke CTW onder overleg
ging van de reden van de door hem gewenste wijziging. 



Indien een afdelings CTW van mening is dat een lid 
recht heeft op een A-, B- of C-licentie, dan dient hij 
daartoe een met reden omkleed verzoek in bij de lande
lijke CTW. De landelijke CTW beslist uiteindelijk over 
de toekenning. 

Verlaging van een licentie KAN plaatsvinden, indien 
naar de mening van de verantwoordelijke CTW de gelden
de licenti e in onduldbare mate afwijkt van de speel
sterkte van het lid en KAN plaatsvinden op verzoek van 
het lid zelf. ~-

De verantwoordelijke CTW beslist over al dan niet toe
kennen van een lagere licentie. 

Bij licentiewijziging zal op de nieuw uit te geven 
licentiepas de datum van ingang van de wijziging worden 
aangegeve n. 
De licentie, welke op de datum van inschrijving geldt, 
is bepalend voor de k lasse waarin men moet uitkomen . 
Indien de loting voor een evenement nog niet heeft 
plaatsgevonden mag een wijziging van de licentie worden 
doorgegeven, zodat het lid kan deelnemen in de licentie
klasse waarop hij volgens de allerlaatste gegevens recht 
heeft. 

V. Registratie/uitvoering. 

Vanaf 1 januari 1981 vindt de r egistratie van de toer 
nooilicenties plaats via de licentiepassen, welke door 
het lid zelf moeten worden aangevraagd. 
De geldigheidsduur van de licentiepas is in principe 
onbeperkt. De licentiepassen worden genummerd volgens 
een bepaalde code, t.w. A-, B- en C-licenties krijgen 
een licentiepasnun:mer dat steeds begint met 9 en daar
aanslui tend het codenummer van de afdelin0 en een viercij
ferig volgnummer. 
De D- t/m H-licenties krijgen een licentiepasnurruner dat 
steeds begint met de code van de afdeling, waar de licen
tiepas geregistreerd staat, en daaraansluitend een volg
nurrmer. Is men lid van meerdere verenigingen dan kunnen 
al die verenigingen op de licentiepas worden vermeld. 
Alle leden , die inschrijven voor een evenement, moeten 
bij inschrijving beschikken over een geldige licentie
pas en Bondskaart, welke met elkaar in overeenstemming 
moeten zijn. Ook jeugdleden, die met dispensatie aan de 
landelijke- of afdelingsseniorencompetitie deelnemen 
dienen in het bezit te zijn van beide documenten. 

Aanvragen licentiepas. 

UI'l'SLUITEND DOOR LEDEN, DIE DAADWERKELIJK AAN EVENEMEN
TEN WILLEN DEELNEMEN . 
Leden, die menen recht te hebben op een A-, B- of C
licentie dienen hiertoe een aanvrage i n bij de lande
lijke CTW. 

9J.C2F 
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Onder bijsluiting van één recente pasfoto dienen de 
volgende gegevens te worden overlegd: naam, voorletters, 
adres, postcode, woonplaats, lid van ttv, afdeling, 
bondsnurnmer, gewenste licentie. 
Is men lid van meer dan een vereniging, dan dienen de 
bij die vereniging geldende gegevens ook te worden· op
gegeven. 
DE HOUDER VAN DE PAS IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DE 
JUISTHEID VAN DE OP DE LICENTIEPAS VERMELDE GEGEVENS 
en zendt deze pas aan de verantwoordelijke CTW, indien; 

de op de pas vermelde gegevens niet (meer) juist zijn; 
bij overschrijving naar een andere vereniging; 

- bij beëindiging van het lidmaatschap der NTTB. 

Leden, die menen recht te hebben op de D- t/m H-licen
tie vragen een licentiepas aan bij de afdelings CTW. 
Zij dienen hierbij minimaal dezelfde gegevens te over
leggen als bovenstaand vermeld. 

Registratie licentiepassen. 

Zowel de landelijke als de afdelings CTW houden een 
copie van de door hen uitgegeven licentiepassen. 
Zij publiceren, in gezamenlijk overleg, een registra
tielijst, waarop alle uitgegeven licentiepassen staan 
ver~eld en stellen regelmatig belanghebbenden op de 
hoogte van daarin aan te brengen wijzigingen en aan
vullingen. 

Gebruik registratielijst. 

De door de landelijke CTW aangewezen Bondsgedelegeerde 
of de door de afdèlings CTW aangewezen Bondsgedelegeerde 
is in het bezit van alle benodigde registratielijsten. 
De Bondsgedelegeerde controleert tussen de sluitingsda
tum van inschrijving en het tijdstip van loting of de 
inschrijvers op de betreffende registratielijst voorkomen 
en of zij hebben ingeschreven in de voor hen geldende 
licentieklasse. 
De Bondsgedelegeerde kan ook de organisator verzoeken 
deze controle te verrichten. 

De r~gistratielijst, mutaties en aanvullingen worden enke
le malen per jaar uitgegeven en wel: 
rond eind oktober een compleet overzicht van alle uitge

geve n licentiepassen. 
rond half december een lijst ffiet mutaties en aanvullingen 

· op de complete lijsten per 1 dece~er. 
rond eind januari een lijst met mutaties en aanvullingen 

per 15 januari 
rond eind maart een lijst met mutaties e n aanvullingen 

per 15 maart 
rond eind juni een lijst met de allerlaat ste mu t aties en 

aanvullinge n. 

10 JJ2V" 



Om de registratielijsten zo up to date mogelijk te 
houden zal door de verantwoordelijke CTW geregeld con
trole van het ledenbestand, wat beschikt over een li
centiepas, dienen te geschieden·. Met name beëindiging 
van het lidmaatschap zal de nodige controle blijven 
vergen. 
De registratielijsten worden in het bezit gesteld van 
Bondsgedelegeerden, de afdelings CTW's, de organisa
toren van C- en D-evenementen. 

De lijsten worden per afdeling en per vereniging ge
rangschikt uitgebracht. 

Gebru~k licentiepassen. 

Aan de achterzijde van de licentiepassen worde n door 
de Bondsgedelegeerden de behaalde punten aangetekend. 

Bij het behalen van in totaal 6 punten binnen twee 
jaar, wordt de licentiepas door de Bondsgedelegeerde, 
onder afgifte van een bewijs van inname, ingehouden 
en toegestuurd aan de verantwoordelijke CTW. 
De verantwoordelijke CTW kent vervolgens in principe 
aan betrokkene een hogere licentie toe door het ver 
strekken van een nieuwe pas, waarop de datum van in
gang van de nieuwe licentie wordt aangetekend. 
Het licentiepasnummer blijft (in de meeste gevallen) 
ongewijzigd. 
Betreft het een D-licentie dan zal de _afdelings CTW 
een verzoek tot toekenning van een C-licentie richten 
tot de landelijke CTW. Toekenning van een hogere li
centie geschiedt onder voorbehoud van het bepaalde 
over behaalde punten via regionale ontmoetingen. 

Indien de verantwoordelijke CTW de licentiepas op
vraagt ter wijziging stelt hij een termijn van 14 da
gen voor het inzenden. Is de pas dan niet terugont
vangen, dan wordt deze vervallen verklaard en van de 
rgistratielijst afgevoerd. Dit betekent dat het be
treffende lid niet meer gerechtigd is aan evenementen 
deel te nemen. 

Indien een lid een licentiepas aanvraagt of in ver
band met overschrijving ter wijziging inzendt, ter
wijl op dat moment zijn (nieuwe) bondsnurnrner nog niet 
bekend is, dan wordt een vervangende verklaring afge
geven voor een bepaalde tijd door de verantwoordelijke 
CTW. Zodra het (nieuwe) bondsnummer bekend is wordt de 
licentiepas officieel uitgegeven. 
Op de registratielijsten kunnen de licentiepassen van · 
deze leden tijdelijk zonder vermelding van het bonds
nummer worden opgenomen. 

VI. Slot. 

Het zal eenieder duidelijk ziJn dat de toepassing van 
deze richtlijnen alleen mogelijk is met de medewerk ing 
van alle betrokkenen. De samenwerking tussen landeli jke 
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CTW en afdeling CTW's bij dit gedeelte van de NTTB
werkzaarnheden is onontbeerlijk. 

De NTTB-leden op hun beurt dienen doordrongen te ziJn· 
van het feit, dat de licentiepas HUN EIGEN VERANT
WOORDELIJKHEID is en niet een zaak van de vereniging 
of de afdeling. 

Richtlijnen Licentie 's jeugd 

Vaststelling en wijziging licenties. 

De richtlijnen voor de jeugdleden wijken sterk af van 
die voor de senioren . Voor hen geldt niet het systeem 
met licentiepassen. Het toekennen van een A-licentie 
aan jeugdleden is zonder meer voorbehouden aan de 
landelijk CTW. Het toekennen van een B-licenti_e ge
beurt op voordracht van de afdelings CTW bij de lande
lijke CTW. De landelijke CTW beslist uiteindelijk over 
toekenning. Alle overige jeugdleden hebben een C-li
centie . 

Voor jeugdspelers, die met dispensatie aan de landelij
ke seniorencompetitie gaan deelnemen, wordt door een 
corrunissie ad hoc, die bestaat uit leden van de Sport
commissie, de Commissie Jeugdzaken en de Commissie 
Toernooien en Wedstrijden, de dispensatie-aanvrage be
oordeeld en bij dispensatieverlening wordt de senioren
licentie bepaald. 
Voor jeugdspelers, die met dispensatie aan de afdelings
competitie gaan deelnemen, wordt de seniorenlicentie 
door de afdelings CTW bepaald. 

Jeugdspelers, die zonder aan de seniorencompetitie deel 
te nemen, toch op evenementen bij de senioren willen 
uitkomen, kunnen, indien voldaan wordt aan door het 
Hoofdbestuur vast te stellen voorwaarden, hiertoe een 
verzoek indienen. Indien het verzoek wordt ingewilligd 
wordt een seniorenlicentie toegewezen. 

Jeugdspelers met een seniorenlicentie zijn niet meer ge
rechtigd aan jeugdtoernooien deel te nemen, behoudens 
aan enke l e door het Hoofdbestuur aan te wijzen evenementen. 

Registratie licenties 

De jeugdleden met een A- of B-licentie worden vermeld 
in het door de landelijk CTW periodiek uit te brengen 
Bulletin Ranglijsten en Toernooilicenties. 
Alle hierin niet genoemde ' jeugdleden hebben een C-licentie. 
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Zodra jeugdleden dispensatie krijgen om aan de senioren
competitie deel te aemen of op evenementen bij de senio
ren uit te komen, dienen zij een licentiepas aan te 
vragen. Alleen aan deze jeugdleden zal een licentiepas 
worden uitgereikt . 

BRABANTSE 

BEKER 

FINALE •e CIVISIE 

RECLAME VOOR TAFELTENNIS??? 

In de strijd om de Brabantse tafe ltennisbeker stonden voor 
de 2e maal in successie NIKON uit Valkenswaard en TTCV/RATH 
uit Veghel tegenover elkaar, een ere-divisionist tegen een 
3e-divisionist. 
De topploeg, die NIKON pretendeert te zijn, liet ook dit 
jaar weer duidelijk merken het beker-gebeuren als een for
maliteit te beschouwen. 
Evenals vorig jaar, toen kwam de ploeg een uur te laat op
draven, was er ook dit jaar weer een incidentje , dat in de 
monden van zowel deelnemers als vele toeschouwers een wat 
wrang smaakje naliet. 
Het is begrijpelijk dat concentratie en motivatie vermin
deren als duidelijk is dat er gemakkelijk gewonnen kan 
worden. Toch heb je als topploeg, met name in dit soort 
wedstrijden , de kans om eens wat extra reclame te maken 
voor je sport. 
Bob Potten en Han Gootzen voelden dat ook wel aan en lieten 
het in redelijke getalen opgekomen publiek dan ook regel
matig genieten van tafeltennis-hoogstandjes. 
Bij de stand 5-0 in het voordeel van N~kon speelden zij het 
dubbel tegen v. Doorn en Cuypers en Eric Winnubst vond dat 
het juiste moment om te gaan douchen, want dat 6e punt zou 
er wel komen. Hij voelde een en ander echter niet goed aan 
want het dubbel . ging verloren voor NIKON en de wedstrijd 
ging verder. Met de mededeling dat hij de trein moest halen 
en dat ze nog wel eens zouden spelen vertrok Winnubst met 
chauffeur v. Gasteren, een wat verbouwereerde tegenstander 
en een wat verbolgen publiek achterlatend. 
Na wat geharrewar over hoe dat verder moest, speelde Bob 
Potten nog even tegen Williarr Cuypers en haalde alsnog het 
zesde punt binnen. 
Eric Winnubs t was toen waarschijnlijk al in Arns terdam ...•... 
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TTCV/RATH le BEKERTEAM 

UITSLAGEN VAN DE le DIVISIE FINALE (Dubbel-Davis Cup-systeem) 

v. Doorn Pot ton 17-21 18-21 23-25 0-1 
Bollen Winnubst 21-16 12-21 14-21 21-23 0-2 
Cuypers Goot zen 11-21 4-21 23-21 16-21 0-3 
Berends v.Gasteren 9-21 16-21 11-21 0-4 

v. Doorn/ Pot ton/ 
Cuypers Goot zen 18-21 16-21 21-19 21-10 

21-19 1-4 
Bollen/ Winnubst/ 
Berends v. Gasteren 21-19 19-21 14-21 22-24 1-5 

Berends/ Winnubst Winnubst vertrokken 2-5 
Cuypers Pot ton 11-21 14-21 19-21 2-6 

Zowel Nikon (titelverdediger) als TTCV/Rath doen in oktober 
mee aan de Zuid-Nederlandse Bekerfinale. 

70 toeschouwers woonden de wedstrijden bij in het regionale 
tafeltenniscentrum van Never Despair. 
De beide scheidsrechters Dings en Cooke leidden prima en 
voelden de wedstrijd goed aan. 

UITSLAGEN HALVE 

le divisie 

PSV/C 1 
Irene 1 

2e divisie 

Nik on 3 
Renata 1 

3e divisie 

v.v. '51 4 
Helmond l 

Dames 

PSV/C 1 
OTTC l 

Mixed 

Irene 2 
Stiphout 1 

FINALES 

Nik on l 
TTCV/Rath 

v.v. '64 1 
Belcrum 2 

Veldhoven 
Taveres 2 

v.v. '51 1 
Ho tak 1 

OTTC 1 
Irene 1 

1 

1 

3-7 
3-7 

3-2 
5-0 

3-2 
3-2 

0-5 
3-1 

3-4 
2-5 

A. Rooymans 

Bekercornp.leider. 

" 
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Halve finale Europacup 2 

NIKON GESTRAND, ONDANKS GOED SPEL 

Op 19 maart, werd voor het eerst in de geschiedenis van 
het Nederlandse tafeltennis een halve finale in de 
Europa-cup gespeeld. 
Nikon uit Valkenswaard kwam uit tegen het Hongaarse 
Vasutas Boedapest, dat aan trad met Bela Frank (nr. 8 
van Hongarije), Janosz Takacs (nr. 7 van Hongarije en 
wereldkampioen in 1979) en invaller Jorsef Nozicska, die 
de Hongaarse nr. 3, Jabor Gergeley verving. 
Het Hongaarse team, dat evenals Nikon, in de landelijke 
competitie, aan de kop van de ranglijst meedraait, bleek 
te sterk voor Nikon. 
Men had ook wel verwacht dat de Hongaren moeilijk te ver
slaan waren: 
Wellicht dat Gootzen, Potton en Winnubst daarom tamelijk 
ontspannen aan hun wedstrijden begonnen, wat resulteerde 
in goed en gelijkwaardig spel . 
In de beslissende fasen van de wedstrijden, verkrampte 
echter het spel. De gedachte dat men van de Hongaarse 
topper kon winnen, had een negatieve invloed op de Nikon
spelers. De game standen van de eerste drie wedstrijden 
bewijzen dat: 
- Winnubst verliest de eerste game tegen Frank met 15-21, 

wint de tweede game met 21-19 en verliest de derde game 
met 20-22, na een voorsprong van 19-17 en 20-19. 

- Potton wint de eerste game met 21-17 en verliest de 
tweede en derde game met 17-21 tegen de clowneske 
Takac s 

- Gootzen wint de eerste game van Nozicska met 21-11 en 
verliest de tweede en derde game met 14- 21 en 15-21. 

Vooral het ongelukkige verlies van Winnubst in de eerste 
partij was teleurstellend. Een overwinning had ook het 
zelfvertrouwen ·van de teamgenoten kunnen vergroten. 
Bij een 0-3 achterstand was de strijd eigenlijk al .gestreden. 
Potton redde de eer, door reet 21-15 en 22-20 van de links
handige Frank te winnen. 
Winnubst was zijn ongelukkige nederlaag nog niet te boven, 
en ging met 15-21 en 18-21 tegen Noziscka ten onder. 
Tackasz toonde zijn klasse en ervaring, door zich niet te 
laten beinvloeden door de "handdoek-tactiek" van Gootzen 
en won op speelse wijze de laatste wedstrijd met 17-21 en 
14-21 . 
Ondanks het voor Nikon teleurstellende wedstrijdverloop, 
kan men toch tevreden zijn over het eigen spel. Wanneer 
zij er in blijven slagen een woordje mee te spreken in der
gelijke toernooien , zal ook de faalangst op beslissende 
momenten verdwijnen. 

Wil vd. Bragt. 
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finale jeugd c - meerkampen 
Uitslag seizoen 1982/1983 

JONGENS JUNIOREN 

1. M. Swinkels 
2. W. Vlamings 
3. R. v. Lakwijk 
4. B. Ha:mans 
5. N. vd. Hoff 
6. R. v. Peer 
7. L. Ackermans 
8. M. Bienert 

JCV 7-6 
Stiph. 7-5 
Hotak'68 7-4 
Kinawo 7- 4 
Irene 7-3 
B.Hands 7-3 
Nev.Desp.7-2 
Luto 7-1 

JONGENS ASPIRANTEN 

l. M. Cuypers 
2. N. Boom 
3. W. 'l'empelaars 
4. J. Bakker 
5. J. Laut 
6. A. T. Anh 
7. B. Groenen 
8. E. Bos 

JONGENS PUPILLEN 

1. S. Hamelijnck 
2. M. Dierckx 
3. M. v. Spall 
4. J. vd. Wiel 
5. M. vd.Velden 
6. R. Oerlerr.ans 
7. J . v. Hooff 
8. J. Brouwer 

JONGENS WELPEN 

1. T. Vogelaar 
2. F. de Wit 
3. H. Schuurman 
4. M. v. Schayk 
5. C. Seelen 
6. Y. Boudens 
7. W.v.Roosmalen 
8. J. Jansen 

OTTC 
JCV 
Sios 
Fijnaart 
Belcrum 
Veldh. 
Veldh. 
OTTC 

6-6 
6-5 
6-3 
6-3 
6-2 
6-2 
6-0 
ziek 

21 7-7 
Veldh. 7-5 
Irene 7-5 
Nev.Desp.7-4 
Elshout 7-3 
TCS 7-2 
Fîjnaart 7-2 
Irene 7-0 

TCS 7-7 
PSV/C 7-6 
Irene 7-4 
OTTC 7-4 
Stiphout 7-3 
Sios 7-3 
NEv.Desp.7-1 
'l'ornado 7-0 

MEISJES JUNIOREN 

1. E. Traa 
2. N. Roelofs 
3. P. Korstanje 
4. M. Wouters 
5. J. Adams 
6. M. v .Bergen 
7. A. vd. Broek 
8. M. v. Gils 

JCV 
N.Desp. 
Deso 
Veldh. 
Veldh. 
JCV 
Nev.Desp. 
Breda 

MEISJES ASPIRANTEN 

1 . W. Langkamp 
2. P.v.Roosmalen 
3. M. vd. Vorst 
4. A. Schelt 
5. A. vd . Borst 
6. E. vd. Heyden 
7. M. v.Eekelen 
8. K. Philipsen 

MEISJES PUPILLEN 

1. p. 
2. w. 
3. M. 
4 •· G ~ 
5. B. 
6. A. 
7 . N. 
8. A. 

Staps 
de Backer 
v. Bree 
Kolmans 
Koning 
v.Hulten 
Liebregts 
Ti:rmnermans 

!vIEISJES WELPEN 

MTTV 
Nev.Desp. 
21 
Belcrum 
Tornado 
Irene 
Nev.Desp. 
'l'ornado 

Luto 
M' zaat 
Nikon 
Elshout 
PSV/C 
Elshout 
Irene 
JCV 

1. s. 
2. c. 
3. D. 

v. Sprang Irene 
v. Doorn OTTC 
Lodewijks PSV/C 

4. B • 
5. A. 
6. s. 
7 . M. 
8. A. 

de Bruin Hotak'68 
Brouwers Stiphout 
v . Roosendaal Achill. 
Hoeymans 
Willems 

Irene 
Stiphout 

7-7 
7-6 
7-5 
7-4 
7-3 
7-2 
7~1 

7-0 

6-5 
6-5 
7-4 
6-3 
6-2 
6-1 
6-1 
ziek 

7-6 
7-5 
7-5 
7-4 
7-4 
7-2 
7-2 
7-0 

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

Bij deze wil ik de verenigingen bedanken, welke hun zaal beschik
baar hadden voor de jeugd C meerkampen. Zonder Uw medewerking 
had dit alles niet gerealiseerd kunnen worden. 
Nogmaals bedankt. 

Aan deze meerkampen deden dit jaar 39 tafeltennisverenigingen uit 
Brabant mee. Het totaal aanta1 deelnemers was 409, waarvan 100 
meisjes en 309 jongens. 
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Jongens junioren 109 Meisjes junioren 21 
Jongens aspiranten: 93 Meisjes aspiranten 36 
Jongens pupillen 70 Meisjes pupillen 28 
Jongens welpen 37 Meisjes welpen 15 

Namens de Co1mnissie T en W 
afdeling Brabant, 

J. Teeuwen. 

UITSLAGEN FINALE SENIOREN-LICENTIE-MEERKAMPEN 82/83 
AFDELING BRABANT 

DAMES A/B DAMES c 

1. D. Wi llernse OTTC 8 1. L. v. Hout Renata 8 
2. M. v. Happen Hotak'68 7 2. M. vd. Poel Stiphout 6 
3. G. de Vocht Stiphout 5 3. R. Smits Red Star 6 
4 • c. Boute Irene 5 4. J. pegers Stiphout 6 
5. C.Diepstraten PJS 3 5. A. Jongmans Luto 3 
6. R. vd. Berghe Red Star 3 6 . M. Boudens Si os 3 
7. J. Welten TCS 2 7 . G. v.Gestel Red Star 2 
8. P. de Krijger Red .star 2 8. J. v.Deurzen Luto 1 
9 • H. v. Unen Irene 1 9. A. v.Boxtel Si os 1 

DAMES D/E DAMES F/G/H 

1. N. v.Elzakker Hotak' 68 5 1. A. vd.Heyst Taveres 6 
2 . L. Coppens Srnash 1 70 5 2 . A. Tegenbosch Flash 5 
3. c. Kolen Irene 4 3 . E. v. Wijk Flash 4 
4. A. Srneets Irene 3 4. H. vd. Berg Nik on 4 
5. J. Coppens Srnash'70 2 5 . N. Verhulst Irene 3 
6. H. vd.Ven Sios 2 6. M. v.Vessem Jeep 3 
7. M. Srneulders Irene 0 7 . Y. v.Uden Veldh. 2 
8 . K. v. Beers TCS n.o. 8 . H. Adriaans Veldh. 1 

-HEREN A/B HEREN c 

1. F. Boute Irene 1. E. v.Kernpen OTTC 
2. W. Jurriëns Irene 2 . G. Vcs PSV/C 
3. P. Daas Luto 3. A; Janissen Luto 
4. J . v. Unen Irene 4 . M. Gevers · Alico 
5 . J. Handgraaf Nikon 5 . M.Dijstelbloern PSV/C 
6. A. v.Domrnelen PSV/C 6 . H. Srnolders Nikon 
7. G. Gos se link Hotak'68 7 . A. v.Gestel PSV/C 
8. P. v.Genegen Hotak'68 8. J.Schoenrnakers Deso 
9 • W. Boer Red Star 9 . F.v.Pruissen Luto 

10. W. Cuypers TTCV/R 10. A. de Vocht Stiphout 
ll. H. Hunnekens Nik on J. Biskop ,R'daal n.o. 
12. T. Kole Nik on 

J. Verstijlen B. Hands n.o. 
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HEREN D HEREN E 

1. A. Welten Meppers 1. J. vd.Veerdonk OTTC 7 
2. F. Knobel R'daal 2 • J. Klomp Nik on 5 
3. P. Grijseels Nik on 3. R. Moorman OTTC 4 
4. H. Beks Jeep 4. H. de Louw TTCV/R 3 
5 . c. v. Empel Kadans 5 . J. Ceel en TTCV/R 3 
6. M. Emmerik Belcrum 6 . R. v.Steen Ho tak 3 
7 • M. vd.Brand Ali co 7 . E. Emmerik Belcrum 2 
8. s. v.Heck OTTC 8. c. vd. Brand R'daal 1 
9 . D. Brouwer OTTC 

10. L. Gij sen Ho tak 
ll. H. Swinkels TTCV/R 
12. J. v.Oorschot R'daal 

P. vd.Boogaart Meppers (gestopt) 

HEREN F HEREN G 

1. P. vd. Sande Kaäans 7 1. E. Wouts R'daal 6 
2 . H. de Bekker M' zaat 5 2. E. Jacobs Stiph. 6 
3. H. Kuypers Stiph. 4 3. R. de Laat Jeep 4 
4 • J. vd. Broek Veldh. 3 4. J. de Beer Si os 4 
5. R. vd. Schoot Jeep 3 5. T. Lantinga JCV 4 
6. F. v. Vessem Jeep 3 6. P. v. Hooydonk B.Hands 3 
7. J. Aart sen Tanaka 2 7. J. vd. Buys Taveres 1 
8. o. Luif 't Batje 1 8. c. Brands Deso 0 

HEREN H 

1. W. Berkhout Veldh. 6 
2. P. Boon en Meppers 5 
3 . H. vd.Boogaart Meppers 5 
4. M. Haans Taveres 5 
5. N. Hattink OTTC 3 
6 . F. v. Erp Flash 2 
7. J. Rosenboom M' zaat 1 
8. L. Jacobs Flash 1 

Couunissie T & w 
J. Maas 

Hieronder vol9:en enkele statistische 9:e9:evens. 

Aantal deelnemers in de laatste drie seizoenen. 
-------------------------~--------------------

Heren Dames 

Lic. 80/81 81/82 82/83 Lic. 80/81 81/82 82/83 
A 1 2 3 A 0 1 3 
B 8 18 12 B 3 7 9 
c 15 16 11 c 11 12 10 
D 12 13 13 D 5 7 7 
E 34 36 39 E 4 6 9 
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(Heren) (Dames) 

Lic. 80/81 81/82 82/83 Lic. 80/81 81/82 82/83 
F 25 32 28 F 5 12 9 
G 42 54 66 G 1 5 7 
H 41 60 52 H 1 3 1 

179 231 224 30 53 55 
30 53 55 

'l'otaal ~~~=====~~i=====~z~ 

Het aantal inschrijvingen valt. erg mee gezien het feit dat men 
wist dat de ~ finale en finale in een kompetitieweekend werd 
gespeeld. 
De sfeer was erg goed. De meerkampen wordt als de eerlijkste 
spelvorm ervaren, vooral in de lagere klassen, wordt erg 
fanatiek geknokt. 
De sfeer in de hogere klassen (vooral A/B) erg gemoedelijk. 
Men telde zelf de wedstrijden (de spelers achter de tafels dus), 
en er was geen gevloek of getier. 
De ruimte bij Irene voldoet prima voor dit evenement. 
Bij Red Star (Dames) was het gezellig. Ook hier is de opkomst 
steeds goed. 
Helaas ontbraken bij de Heren nog al veel toppers. 
Nikon, JCV. 

Commissie T & W, 
J .' Maas. 

"OLD TIMERS CLUB" ORGANISEERT VETERANEN TOERNOOI. 

Op zondag 29 mei organiseert de "Old Timers Club Nederland" 
in samenwerking met TTV Irene uit Tilburg een veteranen
toernooi voor tafeltennissers boven de 35 jaar. 
"De Old Timers Club" is een tafeltennisclub voor leden 
van 40 jaar of ouder, die zich bezig houdt met het organi
seren van tafeltennisactiviteiten voor oudgedienden, die 
nog graag een balletje slaan om de conditie op peil te hou
den en het gezellige contact met spo~t- en leeftijdgenoten 
willen bliiven onderhouden. 
De vereniging is aangesloten bij de NTTB. 
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de secretaris A. 
Will van Zoelen, Beeklaan 188, 2203 BK Noordwijk. 
Tel.: 01719-13553. 
Voor deelname aan het toernooi in de Irene hal in Tilburg 
hoeft men overigens geen lid te zijn van de vereniging. 
Zowel bij de Dames als bij de Heren zijn vier leeftijdsklas
sen. Per klasse wordt een rreerkamp afgewerkt. De wedstrijden 

·beginnen om 10.30 uur. De inschrijfkosten bedragen f 5,-. 
Inschrijfformulieren kunt U telefonisch aanvragen bij TTV 
Irene, tel. 013-360236 of bij de cl~b, tel. 11054, of bestel
len via postbus 42, 2200 AA, Noordwijk. De inschrijving 
sluit 27 mei 1983. 
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Provinciale Basisschoolkampioenschappen 1983 

Op zondag 6 maart werden in de Hispo-sporthal te Hilvaren
beek voor de 8-ste maal de Brabantse Basisscholenkampioen
schappen verspeeld. 
De hoeveelheid inschrijvingen was dit jaar weer overwel
digend. In tegenstelling tot nu toe, waarbij men met een 
team van 4 jongens en/of meisjes in kon schrijven in één 
klasse, was het toernooi nu opgesplitst in 3 verschillende 
categorieën. De scholen konden teams opgeven voor de 
Meisjes-klasse, Recreatie-klasse en All Round klasse. 
De ariteria die werden aangehouden, zijn: 
- All Round klasse: iedereen kan deelnemen. 
- Recreatie-klasse: niet corr.petitie spelen in N.T.T.B.-

verband 
- Meisjes-klasse alleen meisjes. 

Vooraf waren geen maxima gesteld aan de inschrijvingen per 
klasse, omdat de respons moeilijk in te schatten was. 
Wel hanteerde de CTW het criterium dat de vaandelteams van 
de scholen, mits deze voor de sluitingsdatum van inschrij
ving aangemeld waren, voorrang hadden op 2de of 3de teams. 
Uiteindelijk konden in de meisjesklasse 12 teams van 14 
deelnemen, in de all-round klasse 18 van de 22 en in de 
recreatie-klasse 18 van de 36 teams. 
Op het laatste ~oment moesten nog diverse scholen teleur
gestelq worden, omdat ,zij inschreven ·terwijl de sluitings
datum gepasseerd en/of omdat het toernooi volgeboekt was. 
De maximale capaciteit van de Hispo-sporthal is met de 32 
te plaatsen tafels en het huidige spelsysteem, slechts 48 
teams. 
Wellicht moeten we overwegen of een grotere accommodatie een 
oplossing is, zodat niet meer bijna 50% van de respons afge
schreven moet worden. 

Het toernooi van dit jaar werd gekenmerkt met een goede en 
vlotte organisatie en veel spelvreugde en sportiviteit bij 
de deelnemende scholenteams. Aan het einde was het niveau
verschil tussen de diverse klassen duidelijk merkbaar, wat 
uiteindelijk ook de opzet was. 
Omstreeks 16.30 uur kon de Heer Thorn de Jonge, als voorzit
ter van onze afdeling, het uitgebreide prijzenpakket uit
reiken. Naast 32 tafelprij zen konden alle deelnemende 
scholen een herinneringsvaan en de deelnemende kinderen een 
sticker in ontvangst nemen. 
In de meisjesklasse werd de St. Trudoschool uit Stiphout 
kampioen doordat zij in de finale de Bukehof uit Oudenbósch 
met 3-1 de baas bleef. 
In de all-round klasse prolongeerde de Mariaschool uit 
Tilburg, bestaande uit 4 kinderen van Sprang, de titel. 
De Albert Plesmanschool ui t Hoogerhe ide werd t we ede, t e rwi j l 
debutant 't Otterke uit Beek en Donk de 3de plaats bezette. 
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In de recreatie-klasse slaagde de Pius X school uit Oss er 
uiteindelijk in om kampioen te worden. Ze waren duidelijk 
de meerdere van de Annaschool uit Zundert, die verrassend 
tweede werd, en de Dirk van Veen school uit Breda die 3de 
werd. 

In elke categorie zal de kampioen ·uitgenodigd worden voor 
deelnaree aam de Nederlandse Basisscholenkampioenschappen 
die op zaterdag 7 mei in Culemborg worden gehouden. 
In de rr.eisjes-klasse wordt afgevaardigd.: 
- St. Trudoschool uit Stiphout met: Femke Schepers, Anne 

Brouwers, Rose Marie v. Rooy en Dorothé Manders. 

In de all-round klasse: 
- Mariaschool uit Tilburg met: Fons van Sprang, Suzanne van 

Sprang, Annemarie van Sprang en Yvonne van Sprang. 

In de recreatie-klasse: 
- Pius X uit Oss met: Remond Bosz, Pieter van Loosbroek, 

Harm Thissen en Edwin van Brakel. 

De teamsamenstelling is echter onder voorbehoud, omdat de 
winnende scholen de mogelijkheid hebben om hun teams alsnog 
te wijzigen. 

De tafelprijzen gingen naar: 

MEISJES-KLASSE: 
A 1: Natasja Liebregts 
A 2: Maaike Hoeyrnans 
A 3: Perla Dam 
A 4: Noortje Edixhoven 

B 1: Femke Schepers 
B 2; Anne Brouwers 
B 3: Heidy Kalkema 
B 4: Dorethé Manders 

ALL-ROGND-KLASSE 

A l : Jurgen Huigen 
A 2: Marco van Loon 
A 3: Marcel Leerrnakers 
A 4 : Guus Hendriks 

B 1 : Fons van Sprang 
B 2 : Sandra Kernps 
B 3: Eddy Willems 
B 4: Yvonne van Sprang 

F. Geubbels, 
C.T.W. Brabant. 

(winaars van de 6-kampen in 
de voorronde) 

De Sleutel 
De Sleutel 
De Bukehof 
Dirk van Veen 

St. Trudoschool 
St. Trudoschool 
Annaschool 
St. Trudoschool 

Albert Plesrnan 
Albert Plesman 
St. Adrianusschool 
Mariaschool 

Mariaschool 
De Hogen Hof 
Dirk van Veen 
Mariaschool 
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C 1: Bob van Geffen 
C 2: Sjors van Vliet 
C 3: Wilfried van Rosmalen 
C 4: Peter Martijn Duitsman 

RECREATIE-KLASSE 

A 1: Arnold Barten 
A 2: Steef Michielsen 
A 3: Karel Hoeben 
A 4: Pepijn dè Groot 

B 1: Marco Bosma 
B 2: Colin van de Dorst 
B 3: Ron van de Veen 
B 4: Kees Peeters 

C 1: Aschin Versteynen 
C 2: Peter van Loosbroek 
C 3: Harm Thissen 
C 4: Edwin van Brakel 

Nieuws in het kort 
Tilburg 

Philips de Goedeschool 
Pius X 
Philips de Goedeschool 
't Otterke 

No'rbertusschool 
Dirk van Veen 
Dirk van Veen 
Dirk van Veen 

Annaschool 
Anna school 
De Raagten 
Antoniusschool 

St. Corneliusschool 
Pius X 
Pius X 
Pius X 

Bij TTV Irene is op een vrijdagavond in maart, na een com
petitiewedstrijd een dameshorloge blijven liggen. 
Er speelden toen o.a. dames van Vice Versa, Markiezaat en 
Belcrum. 
De verliezer kan contact opnemen met W. Schuurman, Tel.: 
013-674024. 

Breda 

De organisatoren van de Wedstrijd Europa-China op 19 juni 
in het Gemeentelijk Sportcentrum te Breda, hebben zich ver
zekerd van de deelname van Orlowski en Surbek. 
Men is nog in onderhandeling met Appelgren, Bengtson en 
Waldner. Voor China komt in ieder geval de wereldkawpioen 
1982 uit, Guo Yuehua. 
1 mei moeten kaarten aan de zaal worden gekocht à f 12,50. 

Best 

Tafeltennisvereniging Kadans uit Best vraagt een trainer 
voor de selectiegroep voor 3 uren per week. 
Belangstellenden kunnen zich wenden tot: 
H: Goorhuis, J. v.Galenstraat 3, Tel.: 04998-73825. 
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Accommodatie nieuws 

Veldhoven 

Drie weken voor de eerste trekkingsdatum van de "Super
loterij" zijn er 800 van de 1000 loten verkocht. 
Dit betekent een netto-opbrengst van circa f 70.000,-, 
daarmee konstateert het bestuur van Veldhoven dat er 
een stevig f inancieël fundament gelegd is voor de 
stichting van een tafeltennishal in Veldhoven. 
De gemeente Veldhoven heeft op dit moment nog geen 
beslissing genomen omtrent het toewijzen van grond en 
het verlenen van financiële medewerking. 
Het lijkt er op dat zij eerst het resultaat van de 
"Superloterij" afwachten alvorens te beslissen. 

Eindhoven 

De fundamenten voor het Tafeltenniscentrum Eindhoven aan 
het Kastelenplein zijn gestort. 
Als de weersomstandigheden gunstig blijven hopen 
v. Vroenhoven en Cornuyt in augustus/september hun ideaal 
verwezenzlijkt te zien. 

NAGEKOMEN BESTUURSWIJZIGINGEN 

'I'TV D . I . 0 . : 

Penningmeester: Fred Buermans 
Bergsebaan 70 

MTTV' 72: 

Voorzitter: 

Secretaris: 

Wedstr. secr.: 

TTV Tanaka 

4622 RM Bergen op Zoom 
Tel.: 01640-42185 

P. de Hoon 
Torenweg 2 
5731 CJ :Mj:erlo 
Tel.: 04927-2539 

M.J. Hagendoorn 
Langenakker 31 
5731 JX Mierlo 
Tel.: 04927-3951 

F. Stam 
Hulsbos 9 
5731 ex Mierlo 
Tel.: 04927-1924 

Secretaris: A.A.F. Hinten 
Kloosterlaan 54 
4871 TL Etten-Leur 
Tel.: 01608-22226 

Penningmeester: A. Groeneveld 
Bruininkhuizenlaan 15 
4871 TL Etten-Leur Tel.: 01608-13696 
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Regio kampioenschappen 

Voor de 35e maal de Regionale Tafeltennis-kampioenschappen 
in Regio Den Bosch op zondag 20 maart 1983 in de sporthal 

:2~~~E~~E~:-~~-~~~~~~-------------------------------------

Voor de 35e maal werden de Regionale Tafeltennis-kampioen
schappen gehouden van Regio Den Bosch, voor de 7e maal in 
de Sporthal "Ouwerkerk" te Vught en voor de 15e maal geor
ganiseerd door ttv. "J.E.E.P." uit Vught. 
Het aantal inschrijvingen was 625 en er werd gestart om 
8.30 uur op 26 tafels. 
Voor de 4e maal hadden wij de tafels betrokken van dezelfde 
firma, zodat dit een mooi geheel vormde. Het was ontzettend 
jammer, dat op dezelfde datum de Jeugdranglijst A-B-tournooi
en werden gehouden, zodat wij deze spelers misten bij de 
inschrijving van de Regionale kampioenschappen. 
Wij hopen, dat deze spelers wel de gele genheid krijgen om 
bij ons in te schrijven. Wij moeten reeds een jaar van te 
voren onze zaal bespreken en deze datum is reeds weer vast
gelegd op zondag 25 maart 1984. Ik hoop, dat bij het hoofd
bestuur hiermede rekening wordt gehouden. 
Als Regio kunnen wij weer terug zien op een zeer geslaagd 
tournooi. , 
De verenigingsbeker ging voor de eerste maal naar Never 
Despair. W. vd. Sande (JCV) behaalde voor de 1e maal de 
wisselbeker in de A/B-klasse. 
Dorien Willemsen ( OTTC ) behaalde voor de 3e maal achtereen 
de wisselbeker bij de dames in de A/B-klasse en bij de 
junioren ging de wisselbeker naar M. Swinke ls (JCV). 
De verenigingsprijs ging naar Never Despair met 48! punt, 2e 
werd JCV, 40! punt, 3e J .. E.E.P. met 24! punt en 4e werd TTVE 
met 24 punten. 
Met dank aan de organiserende vereniging (J.E . E.P.), die kosten 
noch moeite gespaard heeft, om dit tournooi te laten doen slagen. 

Dhr. C . Wellens als bondsgedelegeerde bèdankt. 

Alle verenigingen, die hebben deelgenomen, om dit tournooi van de 
regio zeer spanne nde en mooie wedstrijden naar voren wisten te 
brengen. 

Voor 1984 is de sporthal al reeds besproken op zondag 25 maart 1984, 
voor de Regionale Tafeltenniskampioenschappen. 

NAGEKOMEN OFFICIELE MEDEDELINGEN 

Bestuurswijziging van Smash '76. 

Namens Regio Den Bosch 
P.A. Rombouts. 

Voorz .:A. Fase, Burg. Baasstraat 12, 4697 HA St. Annaland 
Penn. :P. van Dijke, Nieuwstraat 35, 469 7 CB St. Annaland 
Secr. ;Z..~ v.d. Klooster, Crooswijck 2, 4697 OMi St. Annaland 
Wed.s.:K. Vroegop, Voorstraat 8, 4697 EL St. Annaland 

Bestuurswijziging van ~oosendaal. 

Algemeen lid: 
J. van Driesum, Raadhuisstraat 108, 4701 PW Roosen
daal, tel. 01650-37108. 
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WEST-BRABANTSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN i ·9S-3 

Op zaterdag 9 april organiseerden ttv Tanaka en Victoria in 
de sporthal te Zevenbergen de Westbrabantse Jeugdkampioen
schappen 1983. Evenals in voorgaande jaren waren de omstan
digheden in deze sporthal uitstekend. De afgelopen drie jaar 
hebben verschillende verenigingen deze titelstrijd georgani
seerd en telken jare keert men naar Zevenbergen terug. 
Dat feit alleen al geeft aan hoe gelukkig men in West-Brabant 
is met deze accommodatie. 
Traditiegetrouw wijken de Westbrabantse op enkele gebieden 
sterk.af van andere toernooien. Zo staat ook het gemengddubbel 
al lange tijd op het programma en ondanks vaak enkele moeilij
ke momenten voor de organisatie, kan men dit tot heden nog 
volhouden. Teneinde de moeili jkheden te verkleinen mocht men 
dit jaar alleen bij het dubbelspel met leeftijdgenoten samen
spelen. Helaas kwam men halverwege het toernooi toch in tijd
problemen, maar daar was kennelijk meer het oningespeeld zijn 
van de tafelcommissarissen debet aan dan het dubbelspel. 
Overigens bleef de schade tot ongeveer een uur beperkt. 
Het spelpeil bij de jeugd stond vooral in de j ongenswelpen
klasse op hoog peil. 
Zij trokken elke keer (zowel bij enkel- als dubbelspel) de 
meeste toeschouwers aan en die toeschouwers waren gul met 
hun bewondering. Overigens was het een m~isjesaspirante die 
de ster van het toernooi werd, Yvonne de Prenter slaagde er 
in om vier titels te behalen, een sterke prestatie. 
Opvallend was verder dat de jeugd (met weer meer inschrij ~ 
vingen en deelnemers dan in vorige jaren) in zo veel moge
lijk klassen had inCTeschreven. 
Gemiddeld hadden ue jongens i n meer dan drie klassen inge
schreven, terwijl de meisjes zelfs bijna een score van vier 
boekten. Het verschil zit uiteraard in het gemengddubbel. 
Bijna alle meisjes mixen, maar ze zijn te gering in aantal 
om ook alle jongens dit spel te laten beoefenen. 
Zowel Tanaka als Victoria mogen dan ook me t genoegen terug 
zien op dit evenement. 

Verenigingsprijs · 1 . 
junioren: 2 . 

3 . 
4. 
5 . 

Verenigingsprijs 
senioren: 1 . 

2 . 
3. 
4 . 

6. 

Hotak' 68 
Back Hands 
Markiezaat 
T.C.S. 
Tornado 

Vice Versa'51 
Hotak'68 
Back Hands 
Markiezaat 
Tanaka 
Smash'70 

50 punten 
44 punten 
34 punten 
29 punten 
21 punten 

32} punte n 
31 punten 
23 punten 
19 punten 
19 punten 
18 punten 

P. Kil 

(B.G.) 
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Regionale kampioenschappen 

Eind maart, begin april ZlJn in drie regio's de regionale 
kampioenschappen weer gespeeld. 
De korte impressies vindt U ·hieronder, de uitslagen zijn 
in een overzicht achterin opgenomen, zodat U een indruk 
krijgt in welke klassen in de regio's wordt gespeeld en de 
uitslagen per klasse onderling kunt vergelijken. 

REGIONALE EINDHOVENSE KAMPIOENSCHAPPEN 

Zondag 10 april organiseerde PSV/Cathrien voor de 4e maal 
de regionale Eindhovense. 
200 jeugdspelers en 150 senioren bekampten elkaar op één 
dag op 32 tafels in sporthal de Genderbeemd. 
Ondanks deze massale opkomst, (een nieuw record) en het 
feit dat de jeugd en de senioren op één dag speelden kon 
het wedstrijdschema goed worden aangehouden. 
Dankzij de soepele organisatie van de ervaren PSV/Cathrien
organisatoren, hebben vele tafeltennissers uit de Regio 
een zeer lange, sportieve en plezierige dag beleefd .. 
Opvallende feiten waren de deelname van vele dames van het 
Budelse Budilia, de grote afvaardiging waarmee het Bestse 
Kadans naar Eindhoven was gekomen, en de 12 titels die 
PSV/Cathrien veroverde. 
Bij de Dames won A. Chambon (PSV/Cathrien) de titel door 
H. Creemers (Bergeyk) net achter zich te houden. 
De heren titel ging naar Thieu van Vroenhoven, die ondanks 
alle beslommeringen voor de bouw van tafeltenniscentrum 
Eindhoven, nog de rust wist op te brengen om het jeugdige 
talent en clubgenoot M. Dijstelbloem (PSV/Cathrien) in 
drie games te verslaan. 
Bij de meisjes haalden de Heezese A. Vermeulen (Meppers) de 
titel weg door M. Bakermans (PSV/Cathrien) duidelijk te 
verslaan. 
Bij de jongens was de fin~le ook een PSV/Cathrien aangelegen
heid. S. Verbeek versioeg K. Emck, maar moest daarvoor in 
twee games wel 46 keer scoren. 

Wil vd. Bragt. 
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Mixed jeugd) ~ 
Klasse Eindhoven Den Bosch West-Brabant ~ 
Welp 
Mixed niet gespeeld niet gespeeld 1 • J. Meeus/ (TCO) 

R. Ossenblok (B. Hands) 
2 . H. Hee ren/ (B. Hands) 

M. Heeren 

Mixed dubbel senioren 

A/B/C niet gespeeld niet gespeeld 1 • M. v. Happen/ )Hotak) 
G. Gos se link 

2. M. Wagemakers/ (VV) 
c. vd . · Vorst 

D niet gespeeld niet gespeeld 1 • K. v. Beers/ (TCS) 
c. vd. Brand (R'daal) 

2. L. Klemens/ (Belcrum) 
E. Emmerik 

E niet gespeeld niet gespeeld 1 • J. Coppens/ (Smash'70) 
R. Ge ers 

2 . c.s. Ners/ (VV) 
P. v. Dissel 

F/G/H niet gespeeld niet gespeeld 1. A. Stadhouders/ (VV) 
A. Jongenelen 

2. J. Wisse/ (Sios) 
J. de Beer 



' 

Jongens dubbel ~ 
Klasse Eindhoven Den Bosch West-Brabant ~ 
Jun. 1 • K. Emck (PSV/C) 1 • M. Swinkels (:!cv) 1 . G. v. Dooren / (B.Hands) 

s. Ver beek F. Fokkelman G. Ni jkamp 
2 . c. vd. Heuvel (Geldrop) 2 • R. Ver steeg/ (JCV) 2. F. Raaymakers / (Hotak) 

R. Stukker R. Elberts E. Kuyper 

Asp. 1. M. v. Bree / (PSV /C) 1 • A. Lelieveld/ (JCV) 1 . R. Vogelaar / (TCS) 
G. Peels J. Oerlemans N. v. El zakker (Hotak) 

2 • P. Manders/ ( (PSV /C) 2 . R. Nabuurs (W' 6 4) 2 . T. Ver stijlen (B.Hands) 
P. v. Hout L. Lijstermans P. Korstanje (Des o) 

Pup 1 • s. Hamelijnck/ ( 21 ) 1 • J. vd. Wiel (N.Desp) 1 . R. v .Elzakker (Hotak) 
R. vd. Eijnde B. v. Geffen R. vd. Vorst (B.Hands) 

2 . J. Martens/ (PSV /C) 2 . M. v. Gerwen (W'6 4 ) 2 . W. vd. Vorst (W) 
H. vd. Gaarden J. v. Alebeek W. Ni j kamp (B.Hands) 

Welpen 1 • P. Duitsman/ ( 21) 1 • P. Ki vit / (N.Desp) 1 . E. Oerlemans / (TCS) 
J. Duitsman W. v.Rosmalen T. Vogelaar 

2 • F. de Wit (PSV/C) 2 • R. Wel lens (W' 64) 2. M. Hee ren/ (B. Hands) 
M. vd. Molen L. Visser R. Ossenblok 

Mixed jeu9:d 

Jun.Mixed niet gespeeld niet gespeeld 1 • S.Thiel/ (M'zaat) 
E. Pull 

2 . A. Tetteroo / (M'zaat) 
R. Ditvoorst 

Asp.Mixed niet gespeeld niet gespeeld 1 • Y. de Prenter / (Hotak'68) 
T. Verstijlen (B. Hands) 

2 • K. Appels/ (Hotak) 
N. v. Elzakker 

Pup Mixed niet gespeeld niet gespeeld 1 . I. vd. Heyden/ (TCS) 
R. Oerlemans 

2 . P. Meeus/ (TCO) 
R. vd. Vorst (B. Hands) 
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Jonsi:ens enkel) ~ Klasse Eindhoven Den Bosch West-Brabant m 
Pup C 1 • s. Hamelynck ( 2 1 ) 1 • J. vd. Wie l (N.Desp) 1 • R. Oerlemans (TCS) ~ 

2. L. Martens (Geldrop) 2 • A. Kohlbrugge (N. Down) 2 • E. Mol (B. Hands) 

Welpen 1 • J. Moerman (Geldrop) 1 • R. Sprang (Alico) 1 . M. He eren (B. Hands) 
2 • F. de Wit (PSV/C) 2. W. v.Rosmalen (N.Desp) 2 • T. Vogelaar (TCS) 

MEISJES DUBBEL 

Jun .. zie jun/asp-klasse 1 • E. Traa / (JCV) 1 • A. Tetteroo / (M'zaat) 
M. v. Bergen s~ Thiel 

2 . R. Reijntjes/ (JCV) 2 • M. Schaerlaeckens (Breda) 
E. Koenraad M. v. Gils 

Asp. zie jun/asp-klasse 1 . P. v.Rosmalen/ (N.Desp) 1 . Y. de Prenter (Hotak' 68) 
M. v. Eekelen K. Appe ls 

2 • P. Paymans/ (Jeep) 2 • M. Kunst/ (M'zaat) 
P. Voltijn M. Cornelis (Tanaka) 

Jun/Asp 1. M. Bakermans/ (PSV/C) zie jun . en asp.-klasse 
P. de Groot 

2. c. Verhulst/ (Achilles) 
G. Roggeveen 

Pup zie pup-welpen-klasse 1 . G. Kolmans / (TTVE) 1 • W. de Backer / (M' zaat) 
A. v.Hulten N. v.Poppelen (Tornado) 

2 • G. v. Delden/ (OTTC) 2 • P. Franke/ (Tornado) 
v. Doorn M. de Bil 

Pup/Welp. 1 • K. Veldman/ (Budilia) 1 • J. Meeus/ (TSO) 
E. v. Lierop I. Lennarts 

2. M. Gor is/ (Nikon) 2 • D. Gosselink (Hotak) 
M. v. Bree B. de Bruyn 
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MEISJES ENKEL ~ Klasse Eindhoven Den Bosch West-Brabant ---

Pup C 1 • s. Gutensohn (Budilia) zie A/B/C-klasse) 1 . W. de Backer (M'zaat) 0 
(") 

2 • M. v. Bree (Nikon) 2 . N. v. Poppel en (Tornado) 

Welpen 1 • J. Dijstelbloem (Geldrop) 1 . A. v. Doorn (OTTC) 1 . J. Meeus (TCO) 
2 • A. Darias (Budilia) 2. L. Spits (Alico) 2 . L. Lennaerts (TCO) 

JONGENS ENKEL 

Jeugd 1 • s. Ver beek (PSV/C) niet gespeeld 1 , G. v. Door en (B.Hands) 
2 . K. Emck (PSV /C) 2 . E. Pull (M' zaat) 

Jeugd 2 1. M. Gal erna (Nikon) 1 • J. Kleyn (TTVE) 1 • R. vd. Vorst (B.Hands) 
2 . P. Manders (PSV/C) 2. R. Elberts (JCV) 2. N. v. Elzakker (Hotak) 

Jeugd 3 1 . s. Hamelijnck ( 2 1 ) 1 . H. Cheung (Nev.Down)1. W. Nij kamp (B. Hands) 
2. R. vd. Eijnde ( 2 1 ) 2. H. Ceel en (TTCV/R) 2 . R. Ossenblok (B. Hands) 

Jeugd 4 niet gespeeld niet gespeeld 1 • J. v. Hoof (Fijnaart) 
2 • E. Mol (B. Hands) 

Jun. A/B 1 . s. Ver beek (PSV /C) niet gespeeld 1 • E. Kuyper (Hotak) 
2 • K. Emck (PSV/C) 2 • G. v. Door en (B. Hands) 

Jun. c 1 . W. Vlamings (Stiph) 1 . M. Swinkels (JCV) 1 • R. v. Dissel (V.V.) 
2 • M. Gal erna (Nikon) 2 • R. Elberts (JCV) 2 • R. Boonman (V.V.) 

Asp.A/B 1 • P. Manders (PSV/C) 1 • J. Oerlemans (JCV) 1 • N. v. Elzakker (Hotak) 
2. M. v. Bree (PSV/C) 2. G.J. vd. Braak (N.Desp) 2 • T. Ver stijlen (B.Hands) 

Asp. c 1 • E. Creemers (Flash) 1 • H. Ceel en (TTCV /R) 1 • W. Tempelaars (Sios) 
2. J. Nooteboom (Flash) 2 • L. Lorenz (N.Desp) 2 . J. Bakker (Fijnaart) 

Pup A/B 1 • R. vd. Eijnde ( 2 1 ) 1 • J. vd. Lier (JCV) 1 • R. v. Elzakker (Hotak' 68) 
2 • R. v. Os (Stiph) 2 . E. Prince (N.Down) 2 . W. Nij kamp (B.Hands) 



(Meisjes enkel) 

Klasse Eindhoven 

Jeugd 4 niet gespeeld 

Jun A/B 1. M. Bakermans 
2. A. Vermeulen 

(PSV /C) 
(Meppers) 

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

Jun B zie Jun , A/B 

Jun C 1. E. Vermeer 
2. M. Thijssen 

Asp A/B zie A/B/C-klasse 

Asp C zie A/B/C-klasse 

Asp A/B/C 1. M. vd. Vorst 
2. J. Geraets 

Pup A/B 1. P de Groot 
2. G. vd. Berg 

Pup A/B/C zie A/B/C-klasse 

(Geldrop) 
(Veldh. ) 

( 2 1 ) 
(Meppers) 

(PSV/C) 
( 2 1 ) 

' 

Den Bosch 

niet gespeeld 

zie Jun. A/B 

1. E. Traa 
2. R. Reijntjes 

(JCV) 
(JCV) 

zie A/B / C-klasse 

zie A/B/ C-klasse 

n:j_et gespeeld 

1 . I. Kandou (Jeep) 
2. M. Blankendaal(VV'64) 

zie A/B/C-klasse 

zie A/B / C-klasse 

1 • A. v. Hul ten 
2. G. · Kolmans 

(TTVE) 
(TTVE) 

West Brabant 

1. W. de Ba:cker 
2. M. de Bruyn 

1. A. Tetteroo 
2. S. Thiel 

(M'zaat) 
(TCS) 

(M'zaat) 
(M'zaat) 

zie A/B en C-klasse 

zie A/B-klasse 

î. P. Korstanje 
2 . . J. Ketels 

1. Y. de Prenter 
2. K. Appels 

1. F. Reniers 
2. B. Vreugde 

zie A/B/C-klasse 

1. I. vd. Heyden 
2. P. Franke 

zie A/B-klasse 

(Deso) 
(Tanaka) 

(Hotak' 68) 
(Hotak'68) 

(Deso) 
(VV'51) 

(TCS) 
(Tornado) 



" 

(Dames dubbel) 

Klasse Eindhoven Den Bosch West-Brabant 

~ D/E/F zie alle klassen 1. M. Jansen; zie D/ E en F/G / H-klasse 
H. Vos (PJS) 

2 . W. v. Oost rom 
M. de Vrindt (N.Desp.) 

N 

F/G/H zie alle klassen 1. H. de Kok / (M' zaat) M 
Y. Bultman 

2. A. Kanters / ( Sios) 
J. Wisse 

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

2 • M. vd. Poel/ (Stiph) 
J. Segers 

MEISJES ENKEL 

Jeugd 1 1. A. Vermeulen (Meppers) niet gespeeld 1. Y. de Prenter (Hotak'68) 
2. M. Bakermans (PSV/C) 2. A. Tetteroo (M'zaat) 

Jeugd 2 1 • P. de Groot (PSV /C) 1 • N. Roelof s (N. Desp.) 1 • T. Quireyns (Tornado) 
2. f Geraets (Meppers) 2 • M. v. Bergen (JCV) 2 . M. Vreeken (Tornado) 

Jeugd 3 L N. Lang kamp (MTTV) 1 • r. Kandou (Jeep) 1 . r. vd. Heijden (TCS) 
2 . M. Go ris (Nikon) 2 • M. Blankendaal(V.V. '64) 2. P. Franke (Tornado) 



(Dames enkel) 

Klasse Eindhoven 

A/B 1 • L. v. Hout (Renata) 
2. A. Chambon (PSV/C) 

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

C/D 1 . M. v. Bussel (Son+Br.) 
2. N. Aerts (Taveres) 

D zie C/D-klasse 

E niet gespeeld 

E/F niet gespeeld 

F/G niet gespeeld 

G/H niet gespeeld 

DAMES DUBBEL 

A/B/C zie alle klassen 

D/E zie alle klassen 

' 

Den Bosch 

1. D. Willemse 
2. M. Schuurkens 

(OTTC) 
(OTTC) 

zie A/ B en C/D-klasse 

1 . I. v. Eekelen 
2. c. Briels 

zie C/D-klasse 

1 • J. vd. Aker 
2 . M. Schaars 

zie E/F-klasse 

1. D. Lensen 
2. M. v. Vessem 

niet gespeeld 

1 • D.Willemse/ 
M. Schuurkens 

2 . c. Briels 
c. Diepstraten 

(N. Desp.) 
(PJS) 

(Jeep) 
(N. Desp. ) 

(N.Desp.) 
(Jeep ) 

(OTTC) 

(PJS) 

zie D/E / F-klasse 

West-Brabant 

1 . zie A" en B/C-klasse 

1. J. Welten 
2. C. Verbruggen 

(TCS) 
(Hotak) 

zie B/C en D-klasse 

1 • P. Janssen (Belcrum) 
2. A. de Bruyn (Tanaka) 

zie E/F-klasse 

1 . I. Jas (Victoria) 
2 . Y. Bultman (M' zaat) 

zie E/F en G/ H Klasse 

1. C. Roovers 
2. A. Stadhouders 

1 . M. Wagemakers 
J. v. Maarseveen 

2 . M. v. Happen 
c. Verbrugge 

1 • L. Coppens 
J. Coppens 

2 . P. Jansen 
L. Klemans 

(Tanaka) 
(V.V.) 

(V.V.) 

(Hotak) 

(Smash' 70 ) 

(Belcrum) 



(Heren dubbel) 

Klasse Eindhoven Den Bosch West-Brabant 

~ E/F 1 . H. vd. Steen/ (Budilia) zie D/E en F-Klasse zieD/E en F-klasse 
A. de Werdt (Budilia) 

2. H. Kuypers/ 
~ M. v. Hoof (Stiphout) M 

F zie E/F- klasse 1 . A . Gloudemans/ (TTCV /R) 1. J. Aart sen/ (Tanaka) 
'· M. v. Grinsven M. Aart sen 

2. P. v. Hulten/ (TTVE) 2 . G. Geleijns/ (M'zaat) 
A. v. Hulten M. vd. Watering 

G 1 . J. Hendriks/ (Achilles) 1 . J.W.v.Vessem / (PJS) 1 . E. Wouts/ (R ' daal) 
J. Dielemans R. de Otter F. Broos 

2. P . Boon en/ (Meppers) 2 • R. de Laat/ (Jeep) 2 . L. Gommers (Tanaka) 
H. vd. Bogaart R. Arts (VV'64) W. Vervaart (Tanaka) 

H 1 . J. Schenkelaars / (Heri Go) 1 . A. Kersemakers/ (deRots)1. R. Broeren / (VV'51) 
H. Ver heggen A. Peynenburg J. v. Crugten 

2 • c. v. Roosendaal / 2 . N. Hattink/ (OTTC) 2 . J. Bultman/ 
P. Verrijt (Achilles) B. v. Zantvoort J. Rosenboom (M'zaat) 

DAMES ENKEL 

s 1 1. A. Chambon (PSV/C) 1 . D. Willemse (OTTC) 1 . M. Wagemakers (VV'51) 
2. H. Creemers (Bergeyk) 2 . M. Schuurkens (OTTC) 2 . M. v. Happen (Hotak'68) 

s 2 1 . M. Elshof (Son+Br.) 1 . M. Schaars (N.Desp . )1.J. Coppens (Smash' 70) 
2 . H. vd. Berg (Nikon) 2. c. Barella (N.Desp.)2.I. Jas (Victoria) 

A zie A/B-klasse zie A/B-klasse 1 . M. v. Happen (Hotak' 68) 
2 . J. v. Maarseveen (VV'51) 



(Heren enkel) 

Klasse Eindhoven Den Bosch West-Brabant LO 
M 

G 1. F. Verhulst (Achilles) 1 . R. de Laat (Jeep) 1 . R. Kraus (V.V.'51) 
2. J. Scharpach (Veldh.) 2 . P. v. Hulten (TTVE) 2 . L. Pals (Hotak) 

H 1 . H. v. Os (Helmond) 1 • N. Hattink (OTTC) 1 . A. de Jong (Smash'73) 
2. W. Lanters (PSV/C) 2 . E. v. Eyndhoven (de 2. J. Rosenboom (M' zaat) 

Rots) 

re ere-
anten niet gespeeld 1 . P. Brok (TTVE) 

2 . G. Bosch (TTVE) 

HEREN DUBBEL 

A/B/C/ zie A/B/C/D-klasse 1 • W. vd. Sande/ (JCV) zie B/C-klasse 
J. Hendriks (JCV) 

2. W. Cuypers/ (TTCV / R) 
F. Willems (N'. Desp.) 

A/B/C/D 1 • J. vd. Sanden/ (Meppers) zie A/B/C en D-klasse zie B/C en D/ E-klasse 
P. v.d. Bogaart (Meppers) 

2. P. vd. Kruys/ (Meppers) 
J . Verholen (Meppers) 

B/C zie A/B/C/D-klasse zie A/B/C-klasse 1 . P. Kil/ 
P. vd. Horst (TCS) 

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

D/E zie A/B/C/D en E-klasse 1 • L. Damen / 1 • M. Emmerik/ 
vd. Griendt (N. Desp.) E. Emmerik/ (Belcrurn) 

2 . H. Swinkels/ (TTCV/ R) 1 . A. Jongenelen/ 
M. v. Eyk ( N . Des p . ) 2 . J. Peeters (V.V.) 



' 
" 

UITSLAGEN REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 

HEREN ENKEL te 
M 

Klasse Eindhoven Den Bosch West-Brabant -----

s 1. M. v. Vroenhoven (PSV/C) 1 . J. Hendriks (JCV) 1 • G. Gosselink (Hotak' 68) 
2 . M. Dijstelbloern (PSV/C) 2 . W. vd. San de (JCV) 2. P. Kil (TCS) 

s 2 1 . P. vd. Kruijs (Meppers) 1 . L. Damen (N.Desp.) 1. P. Raaymakers (B. Hands) 
2. H. Coppens (De Kuub) 2 . H. Beks (Jeep) 2 . R. Lauwerijssen (Tanaka) 

s 3 1 . H. v. Kollenburg (Ka dans) 1 . M. Leermakers (~eep) 1 . D. de Bruyn (B.Hands) 
2 . T. Verhoeven (Nikon) 2 . F. Winkens (N.Desp.)2. E. Wouts (R'daal) 

A/B 1 • E. Winnubst (Nikon) 1 . W. vd. San de (JCV) Zie B-klasse 
2. N. v.Vroenhoven (PSV/C) 2 . c. Bollen (TTCV / R) 

B zie A/B-klasse zie A/B-klasse 1 . G. Gosselink (Hotak' 68) 
2. P. v. Genegen (Hotak' 68) 

c zie C/D-klasse 1 . E. v. Kempen (OTTC) 1 . L. Kopmels (Victoria) 
2 . L. v. Iersel (JCV) 2. F. Joosen (B. Hands) 

C/D 1 • A. Welten (Meppers) zie c- en D-klass2 zie c- en D-klasse 
2 . M. Dijstelbloem (PSV/C) 

D zie C/D-klasse 1 • L. Damen (N.Desp.) 1. M. Emmerik (Belcrum) 
2 . E. Willemsen (N.Desp.)2. F. Knobel (R'daal) 

E. 1. P. v.d. Kruijs (Meppers) 1 . M. v. Eijk (TTCV /R) 1 . K. Jochems (B. Hands) 
2. H. Gruijters ( 21 ) 2. J. Ceelen (TTCV / R) 2. J. Suykerbuyk (M' zaat) 

F. L G. Da amen (Nikon) 1 . R. de Greef (Alico) 1 • H. de Bruyn (B. Hands) 
2. P. vd. Bos (Geldrop) 2. P. v. Gemert (V.V.'64)2. F. Roos (V.V.'51) 


