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van de 

redactie 

'~ 

Deze maand vindt U een wat dunnere "Mixed" dan U gewend bent. 
Het gebruikelijke interview ontbreekt deze maand. Zakelijke 
beslommeringen maakten het afgelopen maand niet mogelijk, 
één van de verenigingen in het zonnetje te zetten. 
Overigens was er ook geen aanleiding bekend. De redaktie 
van Mixed stelt het wel op prijs als zij geinformeerd wordt 
over bijzondere vieringen (jubilea) ·of festiviteiten. 
Ook als U wat te melden hebt, dat voor andere verenigingen 
nuttig kan zijn, is Uw bericht welkom. Van de sportieve ak
tiviteiten is wel het een en ander opgenomen. Het jaarlijkse 
Irene-cup toernooi, de bekeruitslagen van de senioren en van 
de jeugd in de regio Eindhoven. 

Tot de volgende maand, 

Wil v~n de Bra gt. · 
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IRENE-CUP VOOR HAN GOOTZEN (NIKON) EN 

INGRID VD. ·ossELAAR (MIDDELB.Z.) 

Voor de 6e keer organiseerde Irene-man Jacques Mauritsz de 
Irene-cup wedstrijden, in het tafeltenniscentrum te Tilburg. 
Een tienkamp waarin de dames- en herentop van Zeeland, Lim
burg en Brabant elkaar bekampen. 
In de periode dat de Europese top in drie dagen 11 wedstrij
den afwerkte, vocht de Zuid-Nederlandse top op één dag 
uit, wie met de eer en fraaie prijzen naar huis mocht gaan. 
Het toernooi was goed bezet en verliep in een prima sfeer. 
Op vijf tafels werd er afwisselend een dames- en herenronde 
afgewerkt, met jeugdige Irene-spelers en speelsters als 
scheidsrechter. 
Of schoon het hoofd van sommige welpen amper boven het tel
bord uitkwami was er geen wanklank over de leiding te horen. 
Een bewijs van de sfeer waarin het toernooi zich afspeelde. 

De wedstrijden zelf hadden een redelijk niveau; ondanks het 
feit dat de beslissingen al voor de laatste ronde waren 
gevallen, waren de wedstrijden het aankijken waard. 

DAMES 

De drievoudige Irene-cup winnares, Vivian Blanckaert (V.Ver
sa'Sl), die als eerste geplaatst was, liep in de derde 
ronde tegen een eerste nederlaag aan: de Ossche Dorine Wil
lemse (OTTC), die Stella Blanckaert verving, bleef met twee 
keer 21-19 verrassend de baas over het "Zeeuwse meisje". 
Tot de 7e ronde waren er nog vier kanshebbers voor de titel: 
Vivian Blanckaert met 5 punten, Ingrid van de Osselaar met 
6 punten, Ria en Wilmie v. Rijswijck met resp. 6 en 5 punten. 
De achtste ronde bracht de beslissing. In de rechtstreekse 
confrontatie tussen de als nr. 3 geplaatste Ingrid v.d. Os
selaar (Middelb.Z) verloor Vivian Blanckaert in drie games 
(21-14, 23-25, 13-21). 
De zusjes van Rijswijck van Koningslust verloren beiden 
verrassend van Dorine Willemse en Juliet van Veen- van Maar
seveen. 
In de laatste ronde leek het er even op dat Ingrid v.d.Osse
laar nog "stuk" zou lopen op de taaie teamgenote van Ria "v. 
Rijswijck, Lon Bos, maar in de derde game hervond de Zeeuwse 
.zich, en mocht voor 't eerst de Irene-cup in ontvangst nemen. 
Marlies Somers - van Happen (Hotak'68) moest zich in dit 
toernooi beperken tot wat "blokwerk" omdat een verstuikte 
enkel haar belette voluit te - spelen. Dorine Willemse (OTTC) 
had het genoegen de uiteindelijke nummer twee en drie te 
kloppen. 



HEREN 

Bij de heren bewees Han Gootzen zijn huidige vorm door 
ongeslagen kampioen te worden. 
In het begin zag het er echter niet naar uit dat het ge
makkelijk zou worden voor Gootzen. 
Zijn eerste game verloor hij met 9-21 van clubgenoot 
Eric Winnubst, en wist, via twee krappe gamestanden (21-
19 en 22-20) de eerste winst binnen te halen. 
Winnubst was daar kennelijk zo door ontmoedigd, dat hij 
pas in de 8e ronde zijn eerste winst kon behalen, en 
daardoor op de laatste plaats eindigde. 
Vorig jaar nog werd hij tweede. Een duidelijk bewijs van 
de vorm-crisis, die hem ook bij Nikon parten speelt. 
Tegenvallend was ook het spel van de Ossche Tempo-Team 
speler Eric Noor, die pas in de zesde ronde zijn tweede 
overwinning behaalde. 
De JCV-speler Jos Verhulst, die voor de eerste keer aan
trad, bleef de race om de ereplaatsen lang volhouden. 
Tot de zesde ronde had hij alleen in de vierde ronde een 
nederlaag geleden tegen de stugge verdediger Koen de Vries, 
die uiteindelijk tweede werd. 
Wim vd. Sande (JCV) die Wim Wegman verving, speelde een 
verdienstelijk toernooi; de beide "Erikken" (Noor en Win
nubst) moesten hun meerdere erkennen in de JCV'er. 

Wil v.d. Bragt. 

De eindstanden waren als volgt: 

DAMES 

l. Ingrid v.d. Osse laar (Middelb. Z) 8 ptn. 
2 . Ria v. Rijswijck (Koningslust) 7 ptn. 
3. Vivian Blanckaert (V.V. '51) 6 ptn. 
4. Wilrnie v. Rijswijck (Koningslust) 5 ptn. 
5. Ine Geuns-Willems (Megacles) 4 ptn. 
6 . Lon Bos (Koningslust) 4 ptn. 
7. Juliët v.Veen-v.Maarseveen (V.V. '51) 4 ptn. 
8. Dorine Willemse (OTTC) 3 ptn. 
9. Marl ie Geraerdts-Ritzen (Megacles) 2 ptn. 

10. Mar lies Somers-v.Happen (Hotak'68) 2 ptn. 

HEREN 

l. Han Goot zen (Nikon) 9 ptn. 
2. Koen de Vries (Middelb. Z.) 6 ptn. 
3. Jos Verhulst (JCV) 6 ptn. 
4. Jo Wehrens (Maastricht) 5 ptn. 
5 . Jan-Henk Bomhof (Middelb. Z.) 5 ptn. 
6 . Stefan Marutiak (Kluis) 4 ptn. 
7 . Wim vd. San de (JCV} 3 ptn. 
8 . Fred vd. Zeeuw (Middelb. Z.) 3 ptn. 
9 • Erik Noor (OTTC) 3 ptn. 

10. Erik Winnubst (Nikon) l ptn. 
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BEKERWEDSTRIJDEN JEUGD-REGIO EINDHOVEN 

Op het sterk bezette bekertoernooi, gehouden op 5 februari 
bleek L+T (PSV/C) wederom de sterkste vereniging van de 
regio Eindhoven te zijn. In 5 van de 6 klassen eindigde 
zij als eerste en plaatste zich hierdoor als vertegenwoor
diger van de regio voor de Brabantse finale. 
Alleen de Veldhovense meisjes konden deze zegereeks on
derbreken. Toch was de tegenstand van een aantal sterk op
komende verenigingen zoals Flash en Veldhoven niet gering. 
Vooralsnog is dat aanstormend geweld niet voldoende om 
de hegonomie van L+T te doorbreken. 

Raymond Gradus. 

DE UITSLAGEN: 

lste ronde 

2de ronde 

finale 

Veldhoven 1 - Geldrop 1 
Flash 2 - Stiphout 1 
Flash 1 - L+T 2 

L+T 1 
Flash 2 

L+T 1 

- Geldrop 1 
- L+T 2 

- L+T 2 

~Q~g~~ê-~êE!~~~~~~· 

lste ronde Veldhoven 1 - Flash 2 
21-1 - Kadans 1 
Stiphout 1 - Kadans 2 
Veldhoven 2 - Flash 1 

2de ronde Veldhoven 1 - 21-1 
L+T 1 - Veldhoven 

3de ronde Stiphout 1 - L+T 1 

Finale Veldhoven 1 - L+T 1 

~Q~g~~ê_E~E!!!~~· 

lste ronde L+T 1 - Veldhoven 
Flash 2 - Geldrop 1 
Stiphout 1 - Flash 1 
Veldhoven 1 - Achilles 1 

2de ronde L+T 1 - Geldrop 1 
Flash 1 - Veldhoven 

Finale L+T 1 - Flash 1 

2 

1 

1 

0-5 
(n.o. ) 

0-5 

3-0 
0-4 

3-0 

5-0 
4-1 
5-0 
3-2 

3-2 
5-0 

0-5 

0-5 

5-0 
1-4 
0-5 
5-0 

4-1 
4-1 

4-1 
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lste ronde L+T 1 - Achilles 1 4-1 
Veldhoven 1 - Stiphout 1 5-0 

Finale L+T 1 - Veldhoven 1 4-1 

~~!êj~§_j~!:!!2E~!:! · 

lste ronde Veldhoven 1 - Achilles 1 5-0 
Flash 1 - Stiphout 1 4-1 
21-1 - Kadans 2 5-0 
Ka dans 1 - Veldhoven 2 0-5 

2de ronde Veldhoven 1 - Flash 1 3-2 
21-1 - Veldhoven 2 4-1 

Finale Veldhoven 1 - 21-1 4-1 

~~!êj~§-~~~~~~~!:! · 

lste ronde Geldrop 1 - Achilles 1 4-1 
Stiphout 1 - L+T 2 2-3 

2de ronde L+T 1 - Geldrop 1 0-4 " 
Finale L+T 2 - Geldrop 1 3-2 

De finales zijn gepland op zaterdag 19 mei in Eindhoven. 
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BEKER UITSLAG EN 

DAMES le ronde 

Luto l 
Smash'70 l 
Red Star'58 l 
Flash 2 
Achilles'68 l 
Stiphout l 
Hotak'68 l 
Red Star'58 2 
TTCV/Rath l 
De Meppers l 
Taveres l 
Flash l 
Luto l 
Hotak' 68 l 
Red Star'58 l 
TTCV/Rath l 
Achilles'68 l 
Flash l 

Red Star'58 2 
Hotak'68 l 
De Meppers l 
TTCV/Rath l 
Flash l 
Taveres l 
Luto l 
Smash'70 l 
Red Star'58 l 
Flash 2 
Achilles'68 l 
Stiphout l 
Smash'70 l 
Red Star'58 2 
Flash 2 
De Meppers l 
Stiphout l 
Taveres l 

HEREN: 2e divisie, 2e ronde. 

Taveres l 
The Back H. l 
Nikon 5 
TCS l 
Desa 2 
Renata l 
Deso 3 
v.v. '51 l 

MIXED: 2e ronde 

Achilles'68 l 
Red Star'58 3 
Taveres l 
Smash'70 l 
TTCV/Rath l 
v.v. '51 l 
v.v. '51 3 
Luto l 

Nikon 6 
RKC l 
OTTC 2 
TTCV/Rath l 
Veldhoven l 
Nikon 4 
OTTC 3 
v.v. '64 l 

Son&Breugel l 
Jeep 2 
Belcrum 1 
Hotak' 6 8 1 
Red Star' 58 l 
OTTC 1 
Kadans 1 
._Teen 1 

HEREN: 3e divisie 3e ronue. 

Flash 5 
v.v. '51 4 
TTCV/Rath 3 
Helmond'57 1 
The Back H.2 
Taveres 3 
OTTC 4 
De Meppers 4 

v.v. '51 3 
Flash 2 
Nev.Despaor 2 
Red Star' 58 2 
Flas 1 
Veldhoven 3 
Taveres 5 
Flash 4 

3-2 
0-5 
3-2 
4-1 
4-1 
5-0 
5-0 
1-4 
0-5 
5-0 
3-2 
0-5 
3-2 
5-0 
3-2 
0-5 
0-5 
0-5 

4-1 
3-2 
3-2 
4-1 
1-4 
2-3 
5-0 
3-2 

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

0-5 
4-1 
2-3 
1-4 
3-2 
3-2 
2-3 
5-0 

N.B. : 
De finales 2e 
divisie en 
dames wordt 
gespeeld op 
27 april bij 
Red Star'58 
in Goirle. 
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NIKON IN DE EUROPA-CUP II 

Als deze "Mixed" in de bus rolt, is waarschijnlijk al een 
beslissing gevallen in de kwartfinale van de Europa-cup II 
waarin Nikon thuis uitkwam tegen de West-Duitse kampioen 
ATSV Saarbrücken. (De wedstrijd moet vóór 22 februari zijn 
gespeeld.) 
Nikon bereikte de kwartfinale door het Oostenrijkse ABC 
Komperdell Wien met 5-3 te verslaan. 
Een zwaar bevochten overwinning, mede dankzij de prima in 
vorm zijnde Han Gootzen. 
Voor de statistiek volgen hier alsnog de uitslagen: 

Boute Klaus 16-21/21-23/ 0-1 
Pot ton Schicht 21-12/16-21/21-12/ 1-1 
Gootzen - Kolarovitch 14-21/24-22/21-16/ 2-1 
Pot ton Klaus 21-10/21-17/ 3-1 
Boute Kolarovitch 14-21/10-21/ 3-2 
Gootzen - Schicht 21-10/22-20/ 4-2 
Pot ton Kolarovitch 18-21/12-21/ 4-3 
Gootzen - Klaus 21-14/21- 8/ 5-3 

BRABANT OP DE NATIONALE RANGLIJSTEN 

SENIOREN 

Bijgewerkt tot en met de gehele najaarscompetitie en het 
Wintercircuit. Het cijfer voor de naam geeft het plaats
nummer op de nationale ranglijst aan. 

DAMES 

6. Vivian Blanckaert v.v. '51 
22. J. v. Veen V.Versa 
19. P. de Groot Stiphout (Scylla) 
20. M. Wagemakers V.Versa 

HEREN 

3. B. Pot ton Nikon 
4 . H. Goot zen Nik on 
8. E. Noor OTTC (Tempo Team) 

23. J. Verhulst JCV 
26. E. Winnubst Nikon 
30. F. Boute Nik on 
38. W. vd. Sande JCV 



JEUGD 

Bijgewerkt tot en met de gehele najaarscompetitie, A- en B 
jeugdranglijsttoernooi, 1/8 finales Nationale jeugdmeer
kampen. 

Meisjes junioren-A 

6. C. v. Deursen 
12. M. Bakermans 
13. S. Bult 

Meisjes junioren-B 

L+T Software 
L+T Software 
L+T Software 

Geen Brabantse vertegenwoordi~sters. 

Meisjes Aspiranten-A 

2. P. de Groot Stiphout (Scylla) 

Meisjes aspiranten-B 

Geen Brabantse vertegenwoordigsters. 

Meisjes pupillen-A 

14. J. Meeus 

Meisjes pupillen-B 

Hotak'68 

Geen Brabantse vertegenwoordigsters. 

Meisjes welpen 

2, C. v. Doorn 
8. Y. v. Sprang 

Jongens Junioren-A 

1. E. Noor 
4. J. Verhulst 
6. R. Paetzel 

14. K. Emck 

Jongens Junioren-B 

5. J. de Bijl 
7. R. Schrijvers 

Jongens Aspiranten-B 

7. G. vd. Braak 

OTTC 
Irene 

OTTC (Tempo Team) 
JCV 
JCV 
L+T Software 

L+T Software 
OTTC 

Never Despair 
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Jongens Aspiranten-A 

1. F. Boute 
2. Th. Boon 
4. H. Nelissen 

ll. P. Noor 
18. N.v.Elsacker 

Jongens pupillen-A 

16. R. Ossenblok 
18. J . Huigen 

Jongens pupillen-B 

Nikon 
L+T Software 
OTTC 
OTTC 
Hotak' 68 

Back Hands 
Hotak'68 

Geen Brabantse vertegenwoordigers. 

Jongens welpen 

3. F. de Wit 
5. M. Heeren 

19. H. Schuurmans 

L+T Software 
Back Hands 
Irene 

. " EXAMENS VAARDIGHEIDS-DIPLOMA S 

Door vele Brabantse verenigingen z1Jn inmiddels vele boekjes 
aangevraagd voor zowel het vaardigheidsdiploma A als B. 
Vele verenigingen leiden hun jeugdleden dan ook op voor de 
vaardigheidsdiploma's A en B. 
De afdeling Brabant neemt evenals andere jaren ook dit jaar 
weer examens af voor zowel het vaardigheidsdiploma A als B 
welke in onderlinge samenwerking van de jeugdkommissie en 
de technische kommissie zo regionaal mogelijk in de maanden 
april/mei worden gehouden. 
Verenigingen kunnen voor het A-diploma .pupillen en welpen 
aanmelden 
Voor het B-diploma komen in principe alle jeugdleden in aan
merking, welpen moeten om aan het diploma te kunnen deelne
men in het bezit zijn van het vaardigheidsdiploma-A. 
Het niveau van het vaardigheidsdiploma-B ligt qua sterkte · 
ongeveer op het peil van le klas pupillen cq. 2e klas as
piranten. Verenigingen kunnen voor deze examens leden aanmel
den door bijgaand inschrijfformulier volledig ingevuld te 
zenden aan: P. v. Tersel 

Noordhoekring 55 
5038 GB Tilburg 

g)ÇW 



De kosten voor de examens bedragen f 1,- per persoon. Het is 
tevens mogelijk, om indien U dit wenst een embleem te bestel
len wat de geslaagde dan op zijn/haar sportbroekje mag dragen. 
De meerkosten bedragen dan f 1,50. 
Vermeldt U op het inschrijfformulier of U een dergelijk em
bleem wenst JA of NEE. 
Maak nog geen geld over. De kosten worden via de afdelings
penningmeester verrekend.-· 
Belangrijk voor de gegevens op het diploma is dat U alle 
gevraagde gegevens op het inschrijfformulier duidelijk invult. 
Inschrijfformulieren kunt U tot 10 maart inzenden aan onder
getekende. 

ACCOMODATIE NIEUWS 

P. van Iersel 
Noordhoekrinq 55 
5038 GB Tilburg 

Zwaantjes (St.Michielsgestel) . 'openen eïnd april. 

TTV Zwaantjes uit St. Michielsgestel hoopt op 28 april zijn 
nieuwe eigen ruimte in gebruik te nemen. 
Met de opening wordt tegelijkertijd het 35-jarige bestaan 
van de vereniging gevierd. 

Positief advies voor subsidies. 

De Commissie die aan de Brabantse Gedeputeerde Staten een 
advies moest uitbrengen aangaande de toekenning van subsi
dies voor sportaccommodaties heeft met grote meerderheid 
positief geadviseerd over de subsidies voor tafeltennisac
commodaties. 
Op 31 maart moet het definitieve besluit vallen in de 
Statenvergadering. 
Bij een te verwachten positieve beslissing krijgen de Bra
bantse "tafeltennisprioriteiten", Taf eltenniscentrum Irene 
in Tilburg en Tafeltenniscentrum Eindhoven een provinciale 
subsidie van resp. f 88.000,- en f 126.000,-. 
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Nieuws in ' t kort 

De "Willem" (Willem Krijnen) ernstig ziek. 

Willem Krijnen (JCV) de bekende Vughtse begeleider van de 
Brabantse tafeltennisjeugd is ernstig ziek. 
Met een therapie waarbij Willem afwisselend thuis en in 
het ziekenhuis moet verblijven, hoopt men de gevreesde 
ziekte, waardoor Willem geveld is, te genezen. 
Diegenen die het Brabantse erelid willen opbeuren met 
een kaartje of bloemetje, kunnen dit sturen naar: 

W. Krijnen 
v. Beresteijnstraat 3 
Vught. 

Voor bezoeken wordt geadviseerd eerst contact op te nemen 
met Siebe vd. Zee, tel. 073-566567. 

Carnaval voor tafeltennissers. 

Stichting Tafeltenniscentrum Eindhoven stelt ZlJn accom
modatie op 2, 3 en 4 maart open voor carnaval-vierende 
tafel tennissers. Entreegeld f 3, 50, Aanvang 20. 11 uur. 
Op zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. 
De "kasteelnarren" van het Tafeltenniscentrum Eindhoven, 
aan het Kastelenplein,nodigen hierbij alle tafeltennissers 
uit. 

In "Computable" van december 1983: 

Aankondiging van een kompetitie in een nieuwe tak van au
tomatiseringssport, het robotpingpong. 
Deze moet in 1986 zijn premi~re beleven. De naam zegt 
het al, het gaat in deze wedstrijd om het spelen van ta
feltennis door computergestuurde mechanische armen. 
Armen is in dit geval een willekeurige benaming van een 
mechanische konstruktie; een andere vorm van aandrijving 
van een tafeltennisbat is heel goed denkbaar.De afmetingen 
van de tafel waarop het pingpong zich moet gaan afspelen 
zijn aangepast. 

11 JZV' 



PARALLEL VERWERKEN 

" De lengte van de robot-pingpongtafel is vastgesteld op 
twee meter, de breedte op een halve meter. 
Het net, dat de tafel zoals te doen gebruike l ijk in de 
lengte in twee gelijke delen verdeelt, is 25 centimeter 
hoog. De hoogte van het speelvlak ten opzichte van de 
vloer beloopt 75 centimeter. 
Aan de korte kanten van de tafel is een raamwerk ge
bouwd, vijftig bij vijftig centimeter , als een doelmond 
boven de tafel uitstekend. De bedoeling is dat de ro
botspelers de bal over het net spelen, hem eenmaal laten 
stuiteren op het speelvlak aan de overzijde en hem ver
volgens binnen het doelraam het speelveld doen verlaten. 
Aan de robotspelers staat achter de tafel een vloerop
pervlak van een halve meter ter beschikking. De opslag 
van de bal wordt verzorgd door een mechaniek dat vijftig 
centimeter boven het net is opgesteld. 
Ook is voorzien in een raamwerk dat vijftig centimeter 
boven het net uitsteekt, 75 centimeter boven de tafel der
halve. De bal moet door dat raamwerk worden gespèeld om 
te voorkomen dat hij buiten de waarneming van de tegen
stander raakt. 
Bijgaande tekening, overgenomen uit Practical Computing 
illustreert de opbouw van de tafel. Het grootste pro
bleem dat de konstrukteurs van de robot-tafeltennisser 
te wachten staat is zonder twijfel de waarneming van de 
bal. De huidige stand van zaken in de waarneming van 
bewegende objekten geeft, afgezien van militaire toe
passingen, nog weinig aanleiding tot hoop op degelijk 
pingpong . 
Bij balsne lheden van twee meter p e r s e k onde , z oals die 
door Billingsley worden voorgesteld, is snel rekenen een 
vereiste. 
Toch wordt gesuggereerd dat aansluiting van mainframes 
(grote computers, red.) niet tot de mogelijkheden zou 
mogen behoren. Dat zal gezien de sne l heid van mikro's 
wel op parallelle verwerking neerkomen. 
Lief h e bbe rs van solde ren e n pingpong dus opge let . 
Dr. John Billingsley resideert aan het Department of 
Electrical an Electronic Engineering, Portsmouth Poly
technic, Anglesea Road, Portsmouth, POl 3DJ in Enge
land. Aldaar nadere inlichtingen, maar of hij ook zelf 
van vlees en bloed pingt alsmede pongt ?" 
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Uit de clubbladen 

in de Mixed 

. ,.. ,"" 
/ 
,· 

, 

Het pas jonge clubblad van TTV Stiphout zoekt nog naar 
een naam. Er zijn al een aantal suggesties gegeven, 
zoals de Kluts (Klubblad Tafeltennisvereniging Stiphout), 
Bet Weter, Bad Luck, Tantje Batje. -
De redactie beraadt zich nog. 

Bij JCV uit Vught kunnen leden een "materiaal-bon" kopen. 
Een soort cadeaubon, die men kan kopen en cadeau geven 
natuurlijk. Op de bon kunnen tafeltennismaterialen 
worden gekocht bij de materiaalmeester van JCV. 

In 't Dropshotje, het clubblad van TCS uit Steenbergen, 
staat een analyse van de persoonlijke prestaties van 
de competitiespelers. Een van de conclusies is, dat de 
meeste leden thuis meer wedstrijden verliezen dan uit. 
Men is benieuwd naar de oorzaak. 

De redactie van "Smal" het clubblad van Never Despair 
uit Den Bosch heeft geen keuze kunnen maken uit de in
zendingen op de prijsvraag: "Wat zou "Smal" kunnen be
tekenen" 
De inzenders van: "Sterk Met Alle Leden", "~port Met 
Andere Leden" en "Speel Met Andere-Leden" moeten de 
so dropveters delen. 

TTV Kadans uit Best heeft in de kerstvakantie een scho
lierentoernooi georganiseerd voor de 4e, Se en 6e klas
sers van de basisscholen uit Best. 125 Scholieren .speel
den op twee dagen een rumoerig(!) maar gezellig toer
nooi. 10 scholieren "ontdekten" dat tafeltennis een leu
ke sport is, en meldden zich spontaan aan als lid (met 
toestemming van de ouders(!) 

"Batgeheimpjes" meldt dat de wijziging van de naam van 
de tafeltennisvereniging van RKC in "TTV Waalwijk" 
officieël is goedgekeurd door de leden. 

BESTUURSWIJZIGING T.T.V. ATTAQUE 

~!~~~~-~~9ê!E!i9ê~~E~!~E~ê: T.L.H. van der Steen 
Oranje-Nassaulaan 111 
5491 HM St. Oedenrode. 
tel: 04138-73799 (Privé) 

7 3 9 5 0 ( zaak) 
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BESTUURSWIJZIGINGEN 

F.J. Tielen 
Blauwe Baan 1 
4841 BT Prinsenbeek 
Tel: 076-413142 

_'!'..:..'!'..:..Y.:..ê2!!-~!!_!?E~~9:~!: ~~~~~~-~~~~!:!:~j~_ê~~E~!:~!:!.ê_j~~.=.) 

J.H.M. Verschuren 
Breeakkerstraat 2 
5691 TN Son 

.Tel.: 04990-73405 

T.T.V. Never Down: Voorzitter 

Oude functionaris: vd. Eshof 
Tienhont 11 
Zaltbommel 

Nieuwe functionaris: J. vd. Linden 
Schouwstraat 20 
5301 XP Zaltbommel 
Tel.: 04180-5151 

Secretaris 

Oude functionaris: · H. Hendriks 
Fazantstraat 35 
Bruchem 
Tel.: 04184-573 

Nieuwe functionaris: A. Korsman 
Oude Stationsweg 20 
5301 GL Zaltbommel 
Tel.: 04180-2829 

============================================================== = = - De officiële opening op 10 december 1983 van onze nieuwe 
= zaal, hebben wij als een groots evenement ervaren. 
- Ook U hebt hieraan bijgedragen en wel door Uw aanwezig-
- heid op de receptie, Uw ~chriftelijke felicitatie, Uw 

cadeau, Uw gift, Uw bloemen, of samengevat UW blijk van 
waardering en medeleven voor onze vereniging. 
Voor de door U getoonde belangstelling zeggen wij U gaar

- ne hartelijk dan. 

= 

Tafeltennisvereniging J.E.E.P. 
P.A. Rombouts (sekretariaat) 
Vught. 

= = 
= 
= 
= = = = = = = = = = = = = 
= = = 
-

= = ============================================================== 
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