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De regionale kampioensschappen "behee rsen" deze editie van 
Mixed. Deze jaarlijkse rij van uitslagen van de gezellige, 
regionale kampioensschappen geven weer een indruk van de· 
verhoudingen in de regio's. Om ze over Brabant vergelijkbaar 
te maken zijn zij per klasse in één overzicht opgenomen. 
Diegenen onder U die niet zo geinteress eerd zijn in uitsla
gen, vinden misschien meer informatie van hun gading i n de 
verhalen over het 40-jarige LUTO en het steeds "sterker" 
wordende Hotak'68. De redacties van clubbladen zoeken de ze 
maand tevergeefs naar de naam van hun vereniging. Volgende 
keer (in juni) krijgen deze extra aandacht, evenals de 
landelijke teams. 
Veel leesplezier, 

Wil vd. Bragt. 
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BRABANTSE BEKER 

Via de halve finale hebben zich de volgende teams geplaatst 
voor de finales, die in de maand april gespeeld worden. 

le Divisie 

Nikon l OTTC l 

2e Divisie 

Veldhoven l - Back Hands l 

3e Divisie 

Taveres 5 - Vice Versa'51 4 

Dames 

Hotak'68 l - OTTC l 

Mixed 

OTTC l - Winnaar TTCV/R -1 - Hotak'68 -1 

Luto 40 jaar jong 

In het weekend van 4/5/6 mei viert de Tilburgse Tafeltennis
vereniging LUTO haar veertig jarig bestaan. Ter gelegenheid 
van deze viering heeft de redactie van "Mixed" een gesprek 
gehad met de voorzitter van LUTO, C. Hobbelen. Uit dit ge
sprek en de veelheid van documentatie die bij LUTO aanwezig 
is, tekenden we het volgende op. 

De beginjaren 

LUTO is opgericht op de "dag van de Arbeid", l mei in 1944. 
Die dag werd toen overigens nog niet zo gevierd, want het 
was nog oorlog. Een aantal leden (Het echtpaar de Jong en 
de Hr. Kremers) splitsten zich af van de toenmalige tafel
tennisclub Tilburg. Wat precies de reden van deze afsplit-
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sing was is niet meer bekend bij de huidige bestuurder s. 
Wat wel bekend is, is dat zij begonnen zijn met 15 leden en 
met een begroting van nog geen f 50,-. De zaalhuur van de 
parochiezaal in de St. Annastraat kon de eerste jaren be
taald worden uit de opbrengst van toernooien die men orga
niseerde . 
In 1954 werd het zaaltje in de St. Annastraat verruild voor 
de zaal in de Acaciastraat, waar nu nog de competitiewed
strijden van LUTO worden gehouden . Met een onderbreking van 
4 jaren is dat altijd de speelzaal van Luto geweest. LUTO is 
direct lid geworden van de NTTB en is ook meteen competitie 
gaan spelen en allerlei activiteiten gaan organiseren . In 
1948 bijv. een demonstratiewedstrijd tussen de wer eldk ampioen 
Barna en Brooks. Een opmerkelijke actie voor een vereni ging 
van 18 leden in die tijd. In die jaren was het voor de compe
titie echter soms improviseren geblazen . De schaars t e aan 
celluloid door de oorlog , maakte dat er te weinig b alletjes 
waren . De NTTB had een functionaris die balletjes repareer
de, en dat kostte toen, schrik niet: f 0 , 15 per balletje. 
Toen langzaam de productie van nieuwe bal l etjes weer op gang 
kwam werd de verkoop geregeld door het afdelingsbestuur . Bij 
LUTO zijn nog de papieren aanwezig waaruit blijkt dat de 
NTTB LUTO een aantal ballen heeft toegewezen, en wel drie
kwart per lid. Dat waren dan 17 balletjes die maa r lief st 
f 7,90 kostten. De NTTB-functionaris liet de zending ballen 
vergezeld gaan met de waarschuwing dat er nu geen reden meer 
was om uitstel te vragen voor het spelen van competitiewed
strijden, wegens ballengebrek!!! 

Organisatie krijgt veel aandacht. 

Zoals reeds gememoreerd speelt LUTO nog steeds in de ruimte 
die zij in 1953 in gebruik namen. Daar is een hecht vere
nigingsleven ontstaan; in 1955 werd een clubblad begonnen 
een jeugdbestuur werd ingesteld, jaarvergaderingen werden ge
houden met "gedrukte" agenda's. Kortom meer activite i ten en 

een gestroomlijnde organi satie. Wat direct op val t in d e 
documentatie is dat LUTO in die 40 jaren slechts dr i e voor
zitters heeft gehad: 8 jaren de initiatiefnemer de Hr. de 
Jong, 15 jaren de Hr. vd. Broek en sinds 1967 C. Hobbelen. 
Maar niet alleen het voorzitterschap is een stabiele factor 
in de vereniging, ook het secretariaat en het penningme ester
schap zijn jaren achter elkaar in hande n van d ezelfde perso
nen. 

Een ander opmerkelijk aspect in de LUTO-vereniging is de 
vertegenwoordiging van LUTO-leden in overkoepelende organi- · 
saties. Heden ten dage zijn 4 leden actief in de tafeltennis
bond (Rene v. Dijk als HCL), de afdeling (Peter v. Ier sel als 
penningmeester van de Afd.), Landelijke commissies (Wi l de 
Kort in d e Jeugdcommissie e n Ce es Hobbele n in d e reglemente n 
commissie) en in de Tilburgse Sportraad (Cees Hobbe len). 
Hobbelen heeft er wel een verklaring voor: LUTO heeft zich 
vanaf de oprichting positief opgesteld t.a . v. het "bond sge
beuren". 
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"Er kan geen competitiewedstrijd of toernooi ziJn, als er 
ook geen organisatie is die dat allemaal regelt. Wanneer 
je als vereniging tafeltennis wilt beoefenen op competitie
niveau zul je je moeten houden aan de regels van de bond 
die dat allemaal voor je regelt. Als je daaraan iets wilt 
verbeteren of veranderen zul je dat via de bond moeten doen". 

Een ander voorbeeld van organisatorische aard is de verschei
denheid aan contributies die LUTO kent: jeugd, wedstrijd
spelers 

1
recreanten, rustende leden en overdagleden. 

De clubkleding kan tegen kostprijs (f 81,-) bij de vere
niging worden gekocht. De reclameborden en advertenties die 
geplaatst worden in het clubblad worden met officiële con
tracten afgesloten. 

Binnen de vereniging zelf is het werk dat gedaan moet worden 
voor de ruim 180 leden toegewezen aan een aantal commissies, 
zoals jeugdcommissie (naast het jeugdbestuur) , sponsor/pro
pagandacommissie, toto/lotto commissie, redactiecommissie, 
evenementencommissie, technische commissie en een keuze
commissie. 
De ze laatste wordt iedere jaarvergadering opnieuw samenge
steld en bestaat uit twee mensen van de technische commissie 
en drie, door de vergadering gekozen, l eden. De taak van 
deze keuzecommissie is om de definitieve teamsamenstelling 
vast te stellen. Het bestuur doet hiervoor voorstellen aan 
de keuzecommissie. 

De evenementencommissie organiseert allerlei activiteiten 
die de gezelligheid in de vereniging ten goede komen én de 
kas spekken. Ieder jaar is er een uitwisseling met buiten
landse clubs. Bij toerbeurt is Blegny uit Belgie, Franken
burg uit Duitsland (Aken), Villepreux uit Frankrijk en 
Luto zelf gastheer voor een ontmoetingsprogramma in een 
weekend. Dat betekent wel dat in zo'n weekend ruim 100 bui
tenlanders bij de eigen leden een onderdak moeten vinden, 
of dat Luto met een 30-tal leden en supporters een busreis 
van een halve dag of meer moeten maken. 

Sportieve prestaties 

Of schoon Luto in de omgeving nogal eens het etiket heeft 
van een "Club van stand" die veel aandacht geeft aan het 
recreatieve aspect, liegen de sportieve prestaties er niet 
om. Sinds 1960 heeft LUTO onafgebroken een herenteam in de 
landelijke competitie . Weliswaar met wisselend succes, maar 
toch is men erin geslaagd dat niveau te handhaven, zonder 
bewust "aankoop- of aantrek"-beleid, maar ook zonder top
trainers. Natuurlijk wordt er wel training gegeven voor de 
jeugd en zijn er ook niet-leden aangetrokken als trainer 
maar bijvoorbeeld de leden van het eerste team dat in de 
tweede divisie speelt, zorgen dat ze zelf op "peil" blijven, 
qua conditie, techniek en vastheid. Veel van de trainingen 
worden verzorgd door eige~ leden, die dan wel vanuit de 
vereniging gestimuleerd zijn om opleidingen te gaan volgen. 
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In de jaren '70 is er een poging gewaagd met Irene om een 
aparte vereniging te maken die alleen op landelijk niveau 
zou spelen. Die teams zouden dan gevormd worden uit het 
spelerspotentieel van LUTO en IRENE. Die constructie is 
na twee jaar proefperiode weer ongedaan gemaakt doordat 
één van de ledenvergaderingen het afwees. Er is toen een 
periode geweest met een "koele" verhouding tussen de ver
enigingen, maar dat is gelukkig weer voorbij. De verstand
houding tussen de twee verenigingen is nu weer goed. 
LUTO heeft 9 herenteams in de competitie. Eén in de tweede 
divisie, één vijfde divisie, en verder in de tweede t/m de 
zesde klasse van de afdelingscompetitie. Een damesteam 
speelt districtklasse, het tweede speelt afdelingscompeti
tie. Bij de jeugd zij er 9 jongensteams en 3 meisjesteams 
in de afdelingscompetitie. 
Het grootste succes van LUTO is behaald in 1967 toen het 
eerste damesteam kampioen van Nederland werd. Toen was de 
naam van LUTO (Leer Uw Tegenstander Overwinnen) volledig 
waargemaakt. 
De laatste jaren manifesteert LUTO zich buiten de compe
titie minder op toernooien en meerkampen. De leden vinden 
vooral hun ontspanning binnen de vereniging en hebben kenne
lijk te weinig tijd of interesse om naast hun dagelijkse 
beslommeringen, en het verenigingsleven, deel te nemen aan 
andere tafeltennisevenementen. 

Bij de jubileumviering en vooral op de receptie op zater
dag 5 mei van 17.00 tot 19.00 uur, zullen ve l e herinneringen 
uit het 40-jarig bestaan weer opgehaald worden. De aanslui
tende festiviteiten voor leden en oud-leden zullen daar ook 
goede gelegenheden voor zijn. 

Veel succes en bedankt voor de informatie. 

Wil van de Bragt. 

Internationaal taf el tennis bij Tàveres 

Tafeltennis, wat is dat? Internationaal tafeltennis, wat is 
dát? Op de eerste vraag hebben de studenten van het Eindho
vense Taveres het antwoord nog steeds niet gevonden. Het 
eerste team speelt nog steeds geen eredivisie. Of daar met 
het aanstellen van Han Gootzen als trainer verandering in 
zal komen wagen enkele insiders sterk te betwijfelen. Heel 
anders is het antwoord op de tweede vraag. Internationaal 
tafeltennis, daar weet Taveres ·alles van af. Voor de negen
de achtereenvolgende keer wordt immers het jaarlijks terug-
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kerende internationale studenten tafeltennistoernooi ge
organiseerd . De belangstelling uit Duitsland, België, 
Frankrijk en Groot Brittanië is nog steeds groeiende. Men 
is er bij Taveres dan ook enigszins trots op dat het toer
nooi een dusdanigè bekendheid gekregen heeft, dat het op
vullen van het maximum aantal deelnemers geen bezwaar 
meer is. 150 Mensen kunnen meedoen. Als u zich realiseert 
dat die allemaal bij de ca. 50 aktieve leden en hun kennis
sen ondergebracht moeten worden, dan begrijpt u dat er wel 
even goed georganiseerd moet worden. Over de perikelen die 
zich hiérbij voor kunnen doen kunnen we inmiddels een heel 
boekwerk schrijven. Om u een beetje een blik achter de 
schermen te geven, wat bijvoorbeeld te denken van een wed
strijdkornrnissie die pas 10 uur voor de eerste wedstrijd 
ècht weet wie er nu precies allemaal meedoen? Inderdaad, 
om een goede plaatsing te maken is tien uur n iet al te veel, 
zeker niet als acht daarvan normaal aan een gezonde nacht
rust gespendeerd worden. Of plaatst u zich eens in de po
sitie van de voorzitter (ook maar een normaal mens, in 
tegenstelling tot geruchten die wel eens de ronde doen), die 
het toernooi in vier talen geopend mag verklaren. Dat valt 
niet mee, zeker als de Franse toespraak van het afgelopen 
jaar is zoekgeraakt. 
Maar ook de deelnemers hebben het niet altijd gemakkelijk. 
Het feest dat een groot gedeelte van de tijdspanne · (lees 
"nacht'') tussen het teamtoernooi op zaterdag en het indivi
dueel toernooi op zondag overbrugt is daar mede debet aan. 
Voorgaande enquetes op het toernooi hebben dan ook interes
sante opmerkingen opgeleverd zoals "Schlafen, wass ist das?" 
en "Can you arrange for larger glasses in Dutch bars?" 
Zoals u begrijpt is de gezelligheid en het sociale kontakt 
op het toernooi voor de organiserende Taveresleden minstens 
zo belangrijk als het sportieve karakter. Aha, ik hoor u nu 
denken "Na de inleiding op dit stukje is dit een weinigzeg
gende opmerking". Nee, nee, dan moet ik u toch tegenspreken. 
Sportieve prestaties van hoog niveau worden er zeker wel ge
leverd. Enfin, weliswaar niet door Taveres, daar heeft u ge
lijk in, maar des te meer door onze gasten. Om u een indruk 
te geven: onze trainer Han Gootzen -zelf ook student- behoort 
tot de favorieten. Hij zal de titel echter zeker niet cadeau 
krijgen. Spannende en mooie partijen zullen er zeker zijn, 
zowel bij de damens als bi j de heren. Toptafeltennissers uit 
Londen, Parijs, Brussel, Mainz, Amsterdam en vele andere 
plaatsen staan garant voor zeer attraktief tafeltennis , dat 
durf ik rustig te garanderen. Wilt u het hele gebeuren van 
dichtbij meemaken, dan bent u van harte welkom op zate~dag 
en zondag 5 en 6 mei in de sporthal van de T.H. Eindhoven 
(O.L.Vrouwestraat 1). De toegang is gratis. Taveres is met 
haar toernooi vol vertrouwen op weg naar het tweede lustrum. 
Wie weet, misschien leren we zo zélf ook nog eens wat 
tafeltennissen werkelijk is!! 

Wim Ruyten 
TTV Taveres. 
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Eindstanden Welpenkompetitie Regio 

Eindhoven, tweede deel 1983-1984 . 

· Veldhoven 1 4- 6 
Meppers 1 4-6 
Son+Breugel 1 4-4 
Flash 1 4-4 
Eenentwintig 1 4-0 

Meppers 2 4-8 
Veldhoven 2 4-6 
Eenentwintig 2 4-4 
L&T Software 2 4-2 
Flash 2 4-0 

~~~ê99~!!j~~-E~~ê~~~!~ê 
eerste klasse 

1. T. Bosmans Meppers 
2 . J. Goossens Vel dhoven 
3. s. Huyser Meppers 
4 . L. Jacobs Son 
5 . M. Elshof Son 
6. E. v.Roovert Flash 
7. D. v.Meeuwen F l ash 
8. J. vd.Hurk 21 

P.Jochems 21 
M.vd.Sanden 21 

tweede klasse 

1. R. v. Eert Meppers 
T. Jürgens Meppers 
R. vd.Moosdijk Meppers 
H. Engelen Meppers 

5 . J. Steenberkers Veldh. 
6. M. Willems en Veldhoven 

R. Cool en 21 
8 . M.Rooyakkers 21 
9. M.de Jong Son 

s. de Waele Veldhoven 
ll. E. Lindelauf 21 
12. P. Rooyakkers 21 
13. W.vd. Bilt L&T 
14. K. Nauba Veldhoven 
15. M.Meulensteen L&T 

M.v.Minderhout L&T 
B. Cloin Son 

17. M. Heller L&T 
L.vd.Kruys Flash 

20. M.vd.Wijk Flash 

6-6 
8-7 
8-7 
6-4 
8-5 
8-4 . 
8-3 
4-0 
4-0 
4-0 

8-8 
?-8 
8-8 
8-8 
6-6 
4-4 
4-4 
6-5 
4-3 
4-3 
4-2 
6-2 
8-2 
4-1 
6-1 
6-1 
6-1 
8- 1 
8-1 
8-0 

Tweede klasse A 

Meppers 3 
Ve ldho ven 3 
Eenentwintig 3 
L&T Software 1 
So n+Breugel 2 

4-8 
4-4 
4-4 
4-2 
4-2 

Ik dank alle verenigingen, dankzij wiens medewerkin~ 
ik erin geslaagd ben een gesla agde competitie voor 
beginnende welpen op te zetten. 

Raymond Gradus. 1JJ2îP 



Hotak: Tafeltennissuccessen op Rolschaatsbaan 

De Hoogerheidense tafeltennisvereniging Hotak is van een 
sportafdeling van de stichting Jeveo uitgegroeid tot een 
topclub met naam . In 1968 werd Piet Theuns, nu nog steeds 
bestuurslid, gevraagd een tafeltennisvereniging op te 
richten. Er werd in het Jeveo gebouwtje begonnen met twee 
schragen en een blad. De belangstelling was er al direct 
zodat het clubje, dat inmiddels twee echte Heemskerk ta
fels kreeg, het jaar er op al verhuisde naar het oude 
"Trefpunt". Hier werden dan ook in 1969 de eerste club
kampioenschappen verspeeld met Piet Theuns en Eug. van 
Ginneken als eerste winnaars. De prijsuitreiking bete
kendè voor voorzitter (nu nog) Kees Borremans de eerste 
officiêle daad. Het seizoen 1970 betekende toetreding bij 
de NTTB en verhuizen naar de Erasmushal waar de vereniging 
nu nog gehuisvest is. Hotak groeide uit tot één van de 
grootste verenigingen i n Noord-Brabant, de aanpak werd 
steeds professioneler omdat men inmiddels op landelijk 
niveau actief werd. En met de overgang naar de Erasmushal 
begon ook de ellende. De bezoekende teams klaagden over 
de belabberde toestanden van de hal. Hotak werd zelfs 
officieeldoor de NTTB op de vingers getikt. Terecht, het 
is niet verantwoord op een rolschaatsbaan te tafeltennissen. 
Op de vraag wat Hotak heeft gedaan om in de zeer verouderde 
toestand verandering te brengen kijkt voorzitter Kees Borre
mans verbaasd.: "Moet ik nu weer kwaad worden. Hier heb je 
mijn dossier met verzoeken en aanbevelingen aan de gemeente. 
De eerste brief dateert al van februari 1975. De gemeente 
doet onderzoekingen en deelt in November van hetzelfde jaar 
nog mee dat te zi jner tijd het resultaat zal worden medege
deeld". Resultaten komen er wel, maar dan sportieve door de 
leden . Bij de Gemeente heerst grote stilte tot 1977. Borre
mans: "In een nette brief vragen we of te zijner tijd er al 
is. Lakoniek wordt gereageerd met: aanpassing en/ of ver
bouwing gaat niet door want er zijn plannen voor een sport
hal. Hotak hoeft geen hal. Zo kan ik nog wel even doorgaan. 
Op al onze brieven zal nader worden teruggekomen is het 
geëigende antwoord. Binnen onze verèniging dachten we als 
we nu maar zover zijn dat we landelijk spelen dan zal er 
wel iets komen. Ons eerste herenteam speelt komend seizoen 
3e divisie, de dames staan aan de poort voor de le divisie 
en drie jeugdteams trekken ook al het land door. Aan de 
top spelen kost tijd, geld en geduld. Dat laatste is op". 
De Hotak voorzitter denkt na en zegt: "We zijn nu zeven jaar 
bezig en er is nog niets. Ik vraag me wel eens af of de ge
meente meer gebaat is bij afbraak dan opbouw van onze ver
eniging. We wachten nu op 13 April en zij n dan 9 jaar aan 
het lijntje gehouden, dan zal het schetsplan van de ver-



bouwing worden doorgesproken. Bij ons hebben ze het maar 
over een schertsplan". Het is met wie je ook bij Hotak 
spreekt de zaal waar het eerst over wordt gesproken. 
De successen komen op het tweede plan en die zijn er 
toch beslist geweest. In 1976 werd besloten zelfstandig 
verder te gaan en koos men de naam HOTAK'68. Het eerste 
heren team speelt inmiddels al een aantal jaren op lan
delijk niveau waar het afgelopen week doorstootte naar 
de 3e divisie . Na Belcrum, in haar gloriejaren, de hoogs
te afdeling door een West- Brabants team behaalde. 
Voor dit succes tekenen Peter van Genegen, Gert Gosselink, 
Ton van Oevelen, inmiddels vervangen door Erik Vastenberg 
en trainer coach Jan van Elzakker. Wie zijn de spelers. 
Peter van Genegen, begon in 1973 met tafeltennis. Er was 
echter, zoals hij zelf zegt, een bromfietsongeluk voor 
nodig om prestaties te gaan leveren. Die zijn er gekomen 
ook. Vanaf 1976 behaalde hij 22 tweede en 26 eerste plaat
sen waaronder vier keer een Brabantse titel, in 1983 het 
nationaal militair kampioenschap en op 17 maart 1984 het 
mooiste succes, kampioen van Nederland en promotie tot 
A-speler. Erik Vastenburgs gloriejaren liggen bij het 
Voorburgse Steeds Hoger. Pas een jaar lid, na het vervul
len van de militaire dienstplicht kwam hij bij toeval bij 
Hotak terecht. Daar heeft hij geen spijt van al is Vas
tenburg wel zo eerlijk toe te geven dat een aantal jaren 
uit de roulatie hem geen goed hebben gedaan.: "Nu we in 
de derde divisie spelen zal ik extra er voor trainen want 
misschien kunnen we nog wel hoger" . Gert Gosselink is een 
speler die het gehele team ui t een dal kon halen. Hij kan 
alles of niets maar dat Gosselink een g root aandeel in de 
Hotak successen heeft gehad staat buiten kijf. Ook hij · 
schreef de nodige kampioenschappen op zijn naam en is de 
nog steeds heersende kampioen van West Brabant. Een goed 
team dus ook een goede coach. Jan van Elzakker leeft voor 
de tafeltennissport. Hij is er zeven dagen in de week mee 
bezig en traint ook nog Belcrum in Breda. Bij de dames 
kwam de Hoogerheidense vereniging lange tijd niet voor. 
Marlies van Happen, inmiddels Somers-van Happen, al wordt 
ze het liefst bij haar meisjesnaam genoemd, was een een
ling. Het was dan ook niet verwonderlijk dat ze de over
stap naar ereklasser Vice Versa maakte. Toch lag haar hart 
bij Hotak, waar ze drie jaar geleden naar terug keerde: 
"Ik wil de jeugd geven, wat ikzelf gemist heb, begeleiding." 
Vol enthousiasme praat het viertal over successen e n toekomst. 
De jeugd kwam door en Christel Verbruggen zag meer heil in 
Nederland dan België zodat een team kon worden ingeschreven. 
Na drie kampioenschappen staan de dames aan de poort van de 
le divisie. Dit seizoen zal de deur nog dicht blijven. Gebrek 
aan routine leverde toch wel d e tweede plaats op. De dames 
stelden zich als volgt voor: Marlies Somers-van Happen begon 
in 1971 met tafeltennis. Werd in ' drie klassen jeugdkampioen 
van Brabant. In 1982 mocht ze zelfs het wintercircuit mee
spelen en in mei zal ze als Zuid Nederlandse kampioen in 
Heeze haar titel verdedigen. 



"De aanpak, zegt van Happen van train~ns en begeleiding is 
bij Hotak steeds meer prestatiegericht geworden waarbij de 
gezelligheid nooit verdween. Wellicht de basis van de 
Hotak successen. Christel Verbruggen kwam met een ander 
doel naar Hotak~ De Merksemse speelde bij Antwerpen 3e Na
tionaal klasse. Met prive-training van Louis van Heybeek 
bereikte ze toch de B2 in de KBTTB. Mijn doel is echter 
bij de beste drie van België te komen en dat kan dankzij 
Hotak best gebeuren. Yvonne de Prenter en Nancy van Elzak
ker zijn twee jeugdleden die bij toerbeurt als derde dame 
fungeren. Beide meisjes hebben gelijk dat ze op 7-jarige 
leeftijd zijn begonnen. De Prenter kwam voort uit het Put-
se Tornado en op elk tournooi werd ze als eerste geplaatst. 
Zij heeft een prijzenkast met over de honderd bekers. 
Zowel regionaal als nationaal behaalde ze successen. Of de 
werkelijke doorbraak bij de senioren komt zal komend seizoen 
moeten blijken. Ook Nancy van Elzakker werd een aantal malen 
Brabants kampioene en onlangs met de Belcrumse Petra Janssen 
zelfs tweede bij de Nederlandse kampioenschappen dames dubbel 
C-klasse. Alle vier de dames geloven dat Hotak over een aan
tal jaren de plaats van Vice Versa kan overnemen. 
Dan komt Jan van Elzakkei binnen. Hij wil weer over de zaal 
beginnen maar wordt door voorzitter Borremans terug gefloten 
met: "Daar hebben we het al lang en breed over gehad". 
Van Elzakker: "We hebben momenteel een ledenstop en dat is 
niet goed. Er moe·t steeds nieuw bloed ingepompt worden. 
We zijn op de goede weg. De jeugd staat te dringen waarmee 
ik wil zeggen dat Hotak beslist nog een grote toekomst heeft. 
Van Elzakker moet weg. Zijn jongens zijn aan het trainen 
voor de kampioenswedstrijd tegen 't Zand. Het kan gezegd wor
den: "Hotak staat in het Nederlandse Tafeltenniswereldje hoog 
aangeschreven en zowel het bestuur als de leden zien geluk
kig nog steeds de zonzijde. 
De naam Hotak behoeft dan niet meer uitgelegd te worden als: 
"_!!elp Ons met Tafeltennis Accommodatie ~omplex". 

Bert de Graaf. 
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West-Brabantse· Kampi,oens'chappe'n Senioren 

De organisatie was dit jaar in handen van de T.T.V. Belcrum. 
De accomodatie, / sporthal "De Heerbaan", voldeed goed. De 32 ta
fels waren op Zondag voor de heren ruim voldoende. 
De spelers en speelsters hadden een erg druk orogramma. ( 2 klas
sen enkel, l klasse dubbel, l klasse mixed-dubbel). 
Voor het mixed-dubbel was de belangstelling weer erg groot, er 
waren namelijk 29 dubbels inqeschreven. 
Een half uur later dan gepland was het toernooi afgelopen. 
Voor de vere~iging Hotak'68 was het een enorm succes. 
Veruit de meeste titels kwamen bij deze vereniging terecht. 
Zoals verwacht was Marlies Somers de sterkste bij de dames en 
Peter van Genegen (Nederlands kampioen B-licentie) bleef klubge
noot Gert Gosselink de baas. 
Mede dank zei de goede organisatie een orima geslaagd toernooi. 

De bondsgedelegeerde: 
J. Maas 

Regionale kampioenschappen 

Voor de 36e maal de Regionale Tafeltennis-kampioenschappen in het 
Regio Den Bosch op zondag '2'5 maart 198'4 in de Sporthal "OUWERKERK" 
te Vught. 
Voor <le 36e maal werden de Regionale Tafeltennis-kampioenschappen 
gehouden van het Regio Den Bosch, voor de Be maal in de Sporthal 
"OlJERKERK" te Vught, en voor de 16e maal georganiseerd door ttv. 
"J.E.E.P." uit Vught. 
Voor de Se maal hadden wij de tafels betrokken van dezelfde firma, 
zodat dit een mooi geheel vormde. 
Het aantal deelnemers was plm. 300 en er werd gestart op 28 tafels 
om 8.30 uur. 
Gi:~lukkig hadden we dit jaar de Jeugd A/B spelers (sters) in ons mid
den, hetgeen een tournooi aantrekkelijker maakt. 
Jammer was, dat er nog s~elers bij waren, die geen rekening gehoud
en hadden met de tijdverzetting. 
Als Regio kunnen wij weer terug zien op een zeer geslaagd toernooi. 
De resultaten: 
De verenigingsbeker ging met grote voorsprong naar J.C.V. (Vught.) 
2e werd Never Despair, 3e werd O.T.T.C. en 4e werd Vice Versa'64. 

Reinier Paetzel (J.C.V.) behaalde de wisselbeker in de A/B Klasse. 
Heren. 
Emily Noor (O . T.T.C.) behaalde de wisselbeker in de B/C Klasse. 
Dames. 
N. Boom (J.C.V.) behaalde de wisselbeker in de A/B Klasse. Jeugd. 
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Met dank aan de organiserende vereniging (J.E.E.P.), die kosten 
noch moeite gespaard heeft, om dit tournooi te laten doen slagen. 

Namens Regio Den Bosch, 
P.A. Rombouts. 

L&T overheerst op Eindhovense 

kampioenschappen 

Zowel bij de Jeugd als bij de Senioren was L.+ T uit Eindhoven 
de meest succesvolle vereniging op de Eindhovense kampioenschap
pen. 
Bij de Jeugd behaalde L + T 12 titels, bij de Senioren 8 titels 
Voor het eerst werden dP-ze regionale kampioenschappen gespeeld 
in het Tafeltenniscentrum Eindhoven. 
Beide speeldagen was het een drukke, gezellige tafeltennis~ 
happening. 
JEüGu: 
400 inschrijvingen van twintig verenigingen zorgden voor een 
sterke bezetting. 
Opvallende speler was de Welp Frank de Wit L + T die naast de 
welpen-klasse ook de 73 klasse won, en daarmee vele "ouriere" 
Jeugdspelers de baas was. 
Succesvol was ook Sandra Geenen van de Meppers uit Heeze die 
de titels behaalde in Jeugd 2, Junioren-C en het Junioren-dub
bel, 
SENIOREN: 
Ondanks dat geen enkele A-speler had ingeschreven, was en toch 
een record deelname. 180, die in totaal 500 wedstrijden speelden. 
De jeugdige Theo Boon won de titelklasse, en hoefde daarbij niet 
tot het uiterste te gaan. 
Carine v. Deursen (L+T} was de sterkste dame en won de titel 
zowel in de beide enkelklasse als in het dubbel. 

De organisatie was in de goede handen van L+T. 

Wil v.d. Bragt. 
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UITSLAGEN REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 

HEREN ENKEL 

Klasse Eindhoven Den Bosch West-Brabant 

s l 1. Th. Boo n (L+T) l. W. Cuypers (OTTC) l. p. v. Genegen (Ho tak 1 68),. 
2 • H. Hunnekens (Nikon) 2. R. Paetzel (JCV)_ 2 • G. Gosselink (Ho tak'68) 

s 2 l. B.v.d. Heyden (Renata) l . H. Klerks (V.V. '64) l. L.de Kok (Ho tak' 68) 
2. A.v. Mierlo (TTCE) 2 • J. Ceelen (TTCV /R) 2 • E. Vastenburg (Hotak'68) 

s 3 l. P . Kent ie (Ge l drop) 1. M.v.Grinsven (TTCV /R ) 1. J.v.d. Ven (Deso) 
2. s. Damk ,~ (Helmond) 2. A.v . . Hulten (TTVE} 2. E. Wouts (R'daal } 

A/B zie B/C-klasse l. R. Paetze l (JCV) l. G. Gosselink (Hotak' 68 
2. J. Verhulst (JCV) 2. P.v. Genegen (Hotak' 68 

B/C l. M. Dijstelbloem (L+T) zie A/B en C-klasse zie A/B en C-klasse 
2 • Th. Boon (L+T) 

c zie B/C-klasse l. M. Gevers (Alico J l . J.Schoerunakers (Deso) 
2 • L.v. Ierse l (JCV) 2 • A. Aarts (Deso) 

D l. s. Ver beek (L+T) l. P. Daas (JCV) 1. E. Vastenburg (Hotak' 68) 
2. R. Zwart jens (L+T) 2. T. Deelen (JCV) 2 • L.de Kok (Hotak' 68) 

E l. T. Verhoeven (Nikon) 1. T. Vonk (JCV) l. J. Peeters (V.V. '.51) 
2 .• L.v. Hal (Veldhoven) 2 • M.Leermakers (JCV) 2 • D. Lijmbach (R'daal) 

F l. J. Dielemans (Achilles) l. M.v.Grinsven (TTCV /R l. E . Wouts (R'daal) 
2 • E. Verhulst (Achilles) 2. A.v. Hulten (TTVE) 2. F. Graumans (Belcrum) 

... G l. E. Blok (de Kuub) l. W.v. Donk (Zwaantjes) l. W. Vervaart (Tanaka) 
w 2 • A. Klaa.ssen (Taveres) 2 .• N Nissnik (JCV) 2. F. Broos (R'daal} 

'H l. W. Lanters (.L+T) l. E.v.Eyndhoven (de Rots) l. J,v. Rosenboom (M' zaat) 
2 . J. Schenkelaars (TTCE} 2 • A. Pijnenburg (JCV 2. H. Bergroans (M!zaat} 

' 



(Heren enkel). 

Klasse Eindhoven Den Bosch West-Brabant 

recre- Niet gespeeld l • G.v.d. Bosch (TTVE) 
anten 2 • P. Brok (TTVE) 

HEREN DUBBEL 

A/B/C/ zie B/C-klasse 1. J. Verhulst (JCV) l. J . Verstijlen (B 'hands) 
W.v.d. Sande (JCV). P.v. Genegen (HotakP68) 

2. J. Hendriks (JCV} 2. G. Gossel,ink (Hotak' 68) 
R. Paetzel (JCVl E. Va,p tehl;mrg (HotaJc' 6 8 l 

B/C 1. M. Dijstelbloem (L+Tl zie A/B/C-klasse zie A/B./C-Jcla,sse 
A.v. Gestel (L+Tl 

2 • s. Ver beek (L+T) 
K. Emck (L+Tl 

D zie D/E-klasse zie D/E- klasse l. J, Peèters (V .V. '51} 
P. Pr ijkers (V, V, ' 51) 

2. L,de Kok (Hotak'68} 
L. Gij sen · (Hotak' 68) 

E zie D/E-klasse zie D/E-klasse l • Mertens (Tanaka } 
Lavr;ijsen (B "hands) 

2. v.a. Brand (R''daal) 
Lijropach (R ''daal) 

D/E 1. A.v. Mierlo (TTCE) l. T . Vonk (JCV) zie D/E-klasse 
M.v. Mierlo (TTCE) T . Deelen (JCV) ...,. 

2. A.v.d . Burgt (L+T) 2 • P . Daas (JCV) .J)i. 
R. zwart jens (L+T) T. Witl:ox (JCV} 

~ F l . P. Ken tie (Geldrop) 1. M. Swinkels (JCV) 1 • F. Broos (R'daal) 
P.v.d. Bosch (Geldrop) N. Nissink (JCV} E, Wouts (R'daal) 

' 



(.Heren dubbel) 

Klasse 

G 

H 

Recre
anten-dub
bel 

Eindhoven 

2 . H. Bernhardt 
H.v. Kollenburg 

l. H,v.d. Boog aart 
P. Boon en 

2 . R. Gradus 
W. Berkhout 

l . J. Coenen 
H. Schlooz 

2 . J. Schenkelaars 
H. Verheggen 

DAMES ENKEL 

s l 1. e.v. Deursen 
2 . H. eremers 

s 2 l. L. Hal in 
2 . H.v.d. Berg 

A/B l. e.v. Deursen 
2 . G.de Vocht 

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

Den 

(Kadans) 2 . 
(Kadans} 

(Meppers) l. 
(Meppers) 
(Veldhoven) 2. 
(Veldhoven) 

(Taveres) l. 
(Taveres) 
(Achil:les) 2 . 
(Achilles) 

l . 

2 . 

(L+T) l. 
(L+T) 2. 

(Flash) l . 
(Nikon) 2. 

(L+T) zie 
(Stiphout) 

l. 
2. 

Bosch West-Brabant 

F, Ossmann (K'kamp) 2 • F.v. Ginderen (Deso) 
M. Keislat (K 'kamp) v.a. Ven (Deso} 

N, Hattink (OTTC) l • L. Gommers (Tanaka) 
E.v.d. Ley (OTTC) w. Vervaart (Tanaka.) 
L. Noor (OTTC) 2. J. Bakker (Fijnaart) 
F.v. Doorn (OTTC) v.d. Meulen (Deso) 

A.Kersermakers (de Rots)l. Blom (V.V. '51) 
A.Peyenburg (JCV) v. Halewijn (V,V. '51) 
W.v.Laarschot (Alw.Fair)2. A. Broeren (B' hands} 
K.v. Hemert (Alw .Fair) P. Roks (B 'hands) 

F.v.d.Heyden (Alico) 
J.v.Hensbergen (Ali co) 
P. Brok (TTVE) 
s.v.d. Bosch (TTVE) 

E. Noor (OTTe) l. M. Somers-Happen (Hotak'68) 
c. Diepstraten (PJS) 2. c. Verbruggen (Hotak' 68) 

E. Traa (JeV) l. M. v.d. Klauw (Smash' 70) 
W.v. Oostrum (N. Desp.) 2. I. Jas (Victoria) 

B/e-klasse zie B/e-klasse 

E. Noor (OTTe) l. Y.de Prenter (Hotak 1 68) 
J.v.d. Aker (JEEP) 2. N,v.d. El zakker (Hotak' 68) 

' 



(Dames enkel) 

Klasse Eindhoven 

C/D 1. H. Cremers (L+T) 
2 • G •. Roggeveen (Achilles) 

D 

D/E zie E-klasse 

E 1. L. Hal in (Flash) 
2. H.v.d. Berg (Nikon} 

E/F zie E-klasse 

F/G 1. A. M$ulendijks (Stiphout) 
2. J. Beekmans (Flash} 

H niet gespeeld 

G/H zie F/G-klasse 

DAMES DUBBEL 

A/B/C zie A/D-klasse 

ne·n Bosch 

zie B/C en D/E-klasse 

zie D/E-klasse 

1. E. Traa (JCV} 
2. M. Sloudemans (PJSl 

zie D/E-klasse 

zie E-klasse 

1. A, de Louw (TTCV)_ 
2 • M.v . Vessem (JEEP} 

1. L . v . d. Braak (Nev . Desp) 
2. B.v.d. Wiel (Nev . Desp} 

zie H-klasse 

zie B/C- klasse 

' 

West-Bra'bant 

zie B/C en D-klasse 

1. M. Burgers 
2. H.v.d. Ven 

zie E/F-klasse 

.1 . M,v . d . Klauw 
2. S • Th,iel 

(Victoria) 
(Sios) 

(Smash '' 70) 
(M ,~ zaat) 

zie E/F en G/H-klasse 

zie G/l:I- klasi:;e 

l . J , Wiss ( S:i,0s} 
2 . c.v , d. Beemd (Tanaka): 

1. M. ~omers~v. Happen 
Ulotak' 68) 

c , Verbruggen (Rotak'68} 
2 . N.v, Elzakker (Hotak'68) 

Y.de Prenter (Hotak ' 68} 



B/C zie A/D-Klasse 

Klasse Eindhoven 

A/D 1. e.v. Deursen (L+T) 
H. Loemers (L+T) 

2. S.de Vocht (Stiphout) 
M. v.d. Poel (Stiphout) 

D zie A/D-klasse 

E zie E/G-klasse 

E/G 1. H.v.d. Berg (Nikon) 
K. Hendriks (Nikon) 

2. B. Heppenhuis (L+T) 
A. Fuchs (L+T) 

F/G/H zie E/G-klasse 

MEISJES ENKEL 

Jeugd 1 1. I. Gabrielse (Flash) 
2. M. Wouters (Veldh.) 

Jeugd 2 1. s. Ge enen (Meppers) 
2. M. Goors (Nikon) 

1. F.V. Eekelen 
w.a. Akker 

2. E. Noor 
M.de Vrindt 

D~n BO§Ch 

niet gespeeld 

niet gespeeld 

1. W.v. Oostrum 
N. Roelof s 

2. E. Koenraad 
M.v. Bergen 

zie E-klasse 

1. B.v.d. Wiel 
W.d. Braak 

2 • D. Lensen 
J, Minkels 

J, • s. Buitenman 

(Nev.Deso} 
(Jeeo) -
(OTTCJ 
(Nev.Desp) 

(Nev.De:pp) 
(Nev.Desp) 
(JCV) 
(JCV) 

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

(JCV) 
2 • P.v.Roosmalen(N.Desp.) 

1. A.v.d. Broek (N.Desp) 
2 • J. Kleys (OTTC) 

' 

zie A/B/C-kl&sse 

h':~st-Brabant 

zie A/B/C-D-Klasse 

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

2. H.v.d. Ven (Sios) 
R. Mahien (Sios) 

zie E/F/G-klasse 

1. J.v. Osta (Smash' 70) 
E. Liebun (Sios) 

2. J. Ketels (Tanaka) 
c.v.d. Beemd (Tanaka) 

zie E/F/G-klasse 

1. P. Franke (Tornado) 
2 • M. Vreeken (Tornado) 



Klasse 

Jeugd 3 

Jeugd 4 

Jun A/B 

Eindhoven 

1. B. Koning 

1 
'-

2. N. Vermeulen 

niet gespeeld 

1. M,Wouters 
2, J. Geraets 

(L+Tl 
(Budilia) 

(Veldhoven} 
(Meppers} 

Jun A/B/C zie Jun. A/B~klasse- C-~l9sse 

Jun B zie Jun A/B 

Jun c 1. s. Geenen 
2. M. Grimberg 

Asp.A/B 1. G.v.d, Berg 
2. M. Goy en 

Asp c 1 • N, Geerlings 
2. E,v. Lierop 

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

Pup A/B l, S,v, Geffen 
2, M.v. Bree 

(Meppers) 
(Veldh .1 

(Eenentw.) 
(Eenentw.) 

(Veldh .1 
(Budilial 

(Flash) 
(Nikonl 

, Den· Bosch 

1. e.v. Door en (OTTC) 
2. B. Kemps (V, V ~ '6 41 

niet gespeeld 

1 • s. Buitenman (JCV) 
2' P.v. Roosmalen (N.Desp) 

l. N,Blankenda,al (V, V, '6 4 )_ 
2 • A,v, Dulmen (Alw, J;air 1 

zie A/B/C-kla,sse 

zie A/B/C-klasse 

1 • M,v, Dijk (Alw.Fair) 
2. A, Timmermans {JCV) 

zie A/B/C- klasse 

' 

-. 

;' 

West-B·raha.nt 

1, Winke;I.ma,ns (TCO) 
2. P, Meeus ( 'l'CO) 

1. s.v.a. Ende (V.V. '51) 
2. M. He eren (B'hands) 

1 ' M, Cornel,is (Ta,naka,l. 
2 • T, Ql.lireyns ('l'ornadol 

l, w,v.o, Berg (M'zaat)_ 
2, P,v, Bl,lrg (V~V,'511 

1. M, Vree)cen (Tornado} 
2, K, Appel.s (Hotak' 68) 

1. Ma,asèÜjk ( 'l'CO l 
2. M, Mulder (DIO} 

zie A/B en C-lcl.a,s~e 

.l . J . Meeus {Hotak'68) 
2. P, Meeus ( 'l'CO 1 



(Meisjes enkel) 

Klass e Eindhoven Den Bo~ch West~Br~t>a.nt 
e , • c 

Pup A/B/C zie A/ B e n C-klasse l. M. Tinunerrnans (JCV) zie A/B en c.,.....klasse 
2 • s' Kernns (V,V.'64) 

Pup C 1 . K.v. Vroenhoven (L+T) l. M • He eren (B 'hands) 
2. J.v. Mossevelde (Veldh.) 2 ! s.v,d. Ende (V.V'Sl) 

Welpen 1. R.v. Rooy (Stiphout ) 1 , s. Hendriks (PJS l l. B,de Bruyn (Ho tak' 68) 
2. c. Otten (L+T). 2. e.v. Doorn (OTTC) 2. L,v. Geldere (B'hands ) 

J ONGENS ENKEL 

Jeugd 1 l ' . R. Jongenelen (L+T) 1. H, Nelis sen (OTTC) l. w. N;ijkamp (~'hanos l 
2. P. Manders ( L.+T) 2 • N, Boon (J CV) 2 • N,v, ;Elz~J<.ker (Hotak 1 68) 

Jeugd 2 1. N. Michels (Stiphou t ) 1. G.v,d, Braak (Nev, Desp) 1. R, Voge1a,a,r ('J.'CS) 
2. M.v. Bree (L+T) 2. J,v,d. Wiel (Ne v,Desp) 2' A,y, Dueren.,.. 

de Ho1;1.ande r (TCSl 

Jeugd 3 l. F.de Wit (L+T) 1 . E,v. Dijk (JCV) 1 • M,v, Lakwi j k (Hota,k' 68 ) 
2. J. Me rtens (L+T) 2 • H, Cheung (Ne v.Desp) 2' M. Heer en (B' hands) 

Jeugd4 niet ge speeld niet gespeeld l • H, Buys (Ho:ti.ak' 68) 
2. M,v.d. Borst (B'hands) 

Jun A/B l. J.de Bijl (L+T) 1 • N. Boom (JCV} 1' G. Nij kamp (B'ha,nds) 
2. M. Manders (L+T) 2 • R, Schuyers (OTTC) 2. P , Barerl}ans (B'hands ) 

Jun c 1. J. \1andemakers (Bergeyk) l. F. Fokkelman (JCV) 1. M.v,d, Linde n (Hota,k' 6 8) 
...... 2. E.v. 't• Hof (Flash) 2. R • vers teeg (JCV) 2. J, La, ut (Belcrum) 

<O 
Asp.A/B Manders (L+T) Nelis sen (OTTC) Nijkamp (B'hands) 

· ~ 
l. P. 1. H. l. w, 
2 • M.v. Bree (L+T) 2. G. J .v.d. Braak (N.Desp) 2. R.(V. El zakker (Hotak' 68) 



·(Jongens- 'enkel) 

-Klasse Eindhoven 

Asp c 1. L.v. Grinsven (L+T) 
2 . M. Dierikx (Ve1dh . ) 

Pup A/B 1. L. Mertens (Ge ldrop) 
2 . H.v. d . Gaarden (L+T) 

Pup c 1 . E . v . Amelsvoort (Ki nawo) 
2. F. ALber da (Flash) 

We l pen 1. P. d e Wi t (:Ei+T} 
2·. T. Hoang Tuan (Veldh.) 

MEISJES DUBBEL 

Jun 1. s. Geenen (Meppers) 
J. Geraets . (Meppers) 

2 • A. Hal in (Flash) 
s.v. Gèf fen (Flash) 

Asp 1. s. Gutensohn (Budilia) 
N. Vermeulen ·(!3lftdilia) 

2. M. Goy en (Eenentw.) 
G.v.d_. Berg (Eenentw.) 

Pup zie pup-we l pen-klasse 

Pup / Welp 1 . K.v. Vr o enhoven 
B. Koning 

· 2. H. Veldma n 
A . Davits 

· .. 

(L+Tl 
(L+T) 
(Budf l ia·) 
(Budi l ia ) 

Den Bosch · West..- J3rabant 

1. E .v . Dijk (JCVY l . E. Ros (Belcr um) 
2 . P . de Gier (Alw. Fair ) 2 ' R. Bester s (TCS) 

1. J. v. Lier (JCV ) l . E, Oe rleman s (TCS ) 
2 . E. Prince (N . Down) 2. M.v. Lakwijk (Hotak' 68 ) 

1. s . v . Vliet . ·(OTTC) 1. H. Buys (Hot ak. 1 68) 
2. J . El ie (OTTCY 2. P. Koens (Hotak' 6 8) 

l • J .• Duy s (V,V.'61 } l. M. Heer en (!3' hands) 
2. R. Sprang (A,lico) 2. T, Janssen (Hotak' 68} 

1 • R. Reyntjes (JCV) l. T. Querijni::; (Tornado) 
Buitenman (JCV) M. Coenders (Tornaci6) 

2. v.d. Bosch (V, v. '641 2. A;v. $chult (Tornado) 
Blankendal t.v.V.'64) A, Keyzer (Tornëido) 

1. M. Tirrunermans (JCV Y 1. P. fi;-anke (Tornado) 
Kandau 

. ' 

(JCV) J.y.d. {Ieyden ( TCS ) 
2. · Halden (OTTC) 2. K: Appels (Ho.tak' 6 8 } 

N. Noor (OTTC N.de erom (Hotak'68) 

niet gespeeld l. P. Meeus (TCO) 
J. Meeus (Hotak' 68) 

. 2. M. He eren (B' hànds} 
s.v. Ende (TCS ) 

niet gespeè l d zie ~up-welpen-klas~~ · 

' 



U·,eisjes dubbel) 

Klasse Eindhoven Den Bosch West-~rab~nt 

Welpen zie pup/welpen 1. B.de Bruyn {TCO) 
Michielse {Hotak' 6 8) 

2. L.v. Gelde ren {B 'hands) 
W. Jongenelen {B 'hands) 

JONGENS DUBBEL 

Jun 1. J.de Bijl (L+T) 1. Boon {JCV) 1. G.v. Dooren (B'hands) 
R. Jongenelen (L+T) Nelissen {OTTC) G. Nij kamp {B'hands) 

2. G. Peels (L+T) 2 • Elberts (JCV) 2. Borremans {Hotak' 68) 
M. Manders (L+T) Nemeth (JCV) E. Kuipers (Hotak' 68) 

Asp 1. M.v. Bree (L+T) 1. Windhansen (V.V.'64) 1. Versteylen {B'hands) 
P. Manderd (L+T) Nabuurs (V.V. '64) W. Nij kamp {B'hands) 

2. J.v. Geel (Bergeyk) 2 • v.d. Wiel (Nev.Desp) 2. Duynis {V.V. '51) 
T. Bortrem (Bergeyk) v. Geffen (Nev. Desp) Vreugde (V.V.'51) 

Pup zie .pup/welpen 1. Prince (N.Desp) 1. E. Oerlemans (TCS) 
v.d. Lier (JCV) T. Vogelaar (TCS) 

2. v. Vliet (OTTC) 2. M. v.d. Vorst (W) 
El ie (OTTC) R. Ossenbrink (B 'hands) 

Welpen zie pup/Welp 1. L. Vissers (V~V. '64) 1. M. Heeren {B 'hands) 
Duys {V.V. '6 4) F. Aarts (B 'hands) 

2 • v. Gaal (V.V. '64) 2. T. Janssen (Hotak' 68) 
Wel lens (V.V. '6 4) W. Boog aard (Hotak' 68) 

Pup/Welp 1. H.v.d. Gaarden (L+T} zie pup en welp. 
J. Martens (L+T) en klasse 

2. L. Martens (Geldrop) 
J. Meerman (Geldrop) 

MIXED JEUGD 

Jun.Mixed niet gespeeld niet gesoeeld 1 . M. Cornelis (Tanakà) 
1\) G.v. Door en (Hotak' 68) 
_,. 

~ 
' 



('M.i,xed Je'l,19:d t 

Klasse Eintihoven Den BO?Ch west-arahant 

2. T. Querijns (Tornado) 
G. Nij kamp (B' hands) 

Asp.Mixed niet -gespeeld niet gespe eld l, N. Vree}<. en (Tornado) 
N.v. El zakker (Hotak' 68) 

2. J.v.d. Heyden (TCS) 
R. Vogelaa,r (TCS) 

Pup.Mixed niet ge speeld niet gespee ld l. v. Lakwijk (Hotak' 68) 
J. Meeus (Hotak' 68) 

2. P. Meeus (TCO) 
F. Hof stede (Hotak'68) 

Welp l 
J 

Mixed niet gespeeld niet gespeeld l, J, J~nssen (flotçi,k ' 6 8) 
de B,ruyi:i (Hotak'68) 

2. M, Heer en (B 1hÇl,ndsl ... 
Gelderen (l3'hands) v. 

MI XED DUBBEL SENIOREN 

A/B/C niet gespeeld niet gespeeld . 1. M, Somers-v.Happen(Höt~kt6~ 
v. Genegen (Hotak' 68) 

2 ~ L • Verpruggen (I;Iotak ' 6 8) 
G. Gosselink (Hotak ~68) 

D niet gespeeld niet gespeeld 1. L.de Kok (Hotak' 68) 
A. Tetteroo (M'zaat) 

2 . Heb an (Smash' 70 }_ 
1\) Coppens (Smash' 70) 
1\) 

(V,V.'51) 

· ~ 
E niet gespeeld niet gespeeld 1. Kraus 

v.d. Klauw (V.V. '51) 
2. Liebeau (Sios) 

He eren (Deso) 

. ·' 

' 



Mixed aubbel senioren 

Klasse Eindhoven Den Bosch 

F/G/H niet gespeeld niet gespeeld 

Het bestuur van tafeltennisvereniging De Mep~ers roept gegadigden 
op voor de per 1 augustus a.s. vacante functie van 

HOOFDRAINER 

Van hem of haar wordt verwacht dat in overleg met de technische 
commissie verder wordt gebouwd aan het nu bereikte niveau. 
Voor deze functie is een spelpeil van landelijke kornpetie ge
wenst. Onkostenvergoeding nader overeen te komen. 
Sollicitaties richten aan: Het bestuur, Sneppendijk 2, 6026 AB 
MAARHEEZE. 

" 

We5t..-Brabant 

1. Bisschoff 
Korstanje 

2. M. Aartsen 
R. Aartsen 

(Sios} 
(Desa) 
(Tanaka) 
(Tanaka) 

" 



, 

Nieuws in 't kort 

OLD TIMERS CLUB NEDERLAND 

Op Zondag 27 Mei 1984 a.s. organiseert de OLD TIMERS CLUB NL, in 
samenwerking met de Tilburgse Tafelt.ver. IRENE een speciaal 
evenement voor Veteranen. 
Hieraan kunnen deelnemen alle speelsters en spelers van 35 jr. 
en ouder, zowel competitie soelenden als niet-comoetitie spelen-
den rekreanten en: - ·· 

Zowel de dames als de heren zullen worden ingedeeld in een vier
tal leeftijds klassen t.w. 
DAMES AA - 35 t/m 39 jr.- HER.EN AA - 35 t/m 39 jr • . 
DAMES A 40 t/m 49 jr.- HEREN A 40 t/m 49 jr. 
DAMES B - 50 t/m 59 jr.- HEREN B - 50 t/m 59 jr. 
DAMES C - 60 t/m ? jr.- HEREN C - 60 t/m ? jr. 
De bedoeling is dat er in de diversè klassen meerkampen word-
en gespeeld met vier, v:ijf of meer- deelnemers (sters), afhankelijk 
van~ het aantal inschrijvingen. 
In ieder geval zal er ook een dubbelsDel ingelast worden, allen 
echter in ~~n klasse. 
Een Algemene klasse voor alle leeftijden zal ook geprobeerd worden 
te formeren, maar dit hángt af van de beschikbare tija. 
De wedstrijdkommissie is bevoegd om zonodig tot samenvoeging van 
bepaaalde klassen over te gaan als het aantal inschrijvingen in 
een klasse onvoldoende is. 
Wedstrijdaanschrijvingen vinden tüet plaats. 

Het toernooi zal plaats,vinden in S9ortcentrum IRENE, Insulindestr. 3 
te Tilburg, tel. bereikbaar onder nr.360236. 
Men dient aanwezig te zijn om: TO u:ur, ·zaal O!Jen 9. 30 uur. 
Einde toernooi tussen 18 en 20 uur. De wedstrijd leiding berust 
bij de OLD TIME~S CLUB in samenwerking met de ver.IRENE. 
Inschrijving kan geschieden door het invullen van inschrijfformu~ 
liëren, verkrijgbaar bij het reeds eerder genoemde Sportcentr. 
of via Postbus 42-2200 AA te Noordwijk. Telef. aanvragen via 013-
360236/ 674024 of 01719-13553. Inschrijving sluit 25 I!lei '84. 
Nadien wordt nog getracht deelname te accepteren, uiterlijk een 
half uur voor de aanvang. 

Het ~nschrij ·fgeld bedraaq~ in totaal tl. 6,50 "AlL in". 
Kan kontant op de toernooidag voldaa11 worden of overgemaakt op 
postrek.407657 of via de NMB nr.678966370 t.n.v. Old Timers Club 
Nl. te Noordwijk Tot 27 Mei a.s •. 
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Bestuurswijziging T.T.V. Tanaka 
Nieuwe wed • . sec. : 

J.G. Aartsen 
Jan Sluyterstraat 11 
4703 JK Röosendaal 
Tel.01650-69613 

Bestuurswijziging T.T.V. Renata 
Nieuwe voorzitter: 

P.E.M.van Glabbeek 
St. Theresiastraat 27 
5652 ES Eindhoven 
Tel.040-524391 

Nieuwe wedstr.secr.: 
Kruiskamp'81 

M. Veenstra 
Robert Scottstraat 34 
5223 TT Den Bosch {Tel.073-216866) 

Bestuurswijziging Boekel (~as Venho~st) 
Nieuwe wed. secr. Sen.: 

J.A. Verheijen 
De Wieken 74 
5741 NJ Beek en Donk 
Tel.04929-3598 

Adreswijziging Bestuurslid 

M.ten Dane-Wolswijk 
Adampad 10 
5641 VA Eindhoven 
Tel.040-814409 

Adrèswijziging T.T.V. Luto 

S. Baarda 
Baronielaan 4 
5171 HA Kaatsheuvel 
Tel.04167-75662 

Bestuurswijziging T.T.V. Achilles'68 . 
Nieuwe wed. sec. 

J.M.v. Haaren 
Ganseboom 26 
5662 VD Geldrop 
Tel.040-853687 

Nieuwe wed.sec.: 

J.P. Kauffeld 
Antwerpenlaan 38 
5628 XË Eindhoven 
Tel.040-413987 

Bestuurswijziging T.T.V 
Achilles '68 
Nieuwe voorzitter 

C.v. Roosendaal 
Lambertushof 9 
5667 SB Geldrop 
Tel. 040-853547 
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