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jaargang 36 

I , 

nummer 4 april 1987 

VAN DE REDACTIE 

De regionale kampioenschappen nemen het grootste deel van deze mixed in beslag. 

Op de gebruikelijke wijze zijn voor de vier regio's de uitslagen weer op een rijtje 

gezet. 

Thom de Jonge, neemt op de Algemene Ledenvergadering afscheid als voorzitter van de 
Afdeling Brabant. 
Met hem kijken we terug naar 6 jaar voorzitterschap. 

Na de Algemene Ledenvergadering stellen wij U de nieuwe voorzitter voor. Tevens wordt 
dan aandacht besteed aan de andere AB - leden die hun taak overdragen, en laten wij 
U kennis maken met de nieuwe Bestuursleden . 

Deze nieuwe Mixed komt eind junL In april komt de speciale "uitslagen - mixed," 
verzorgt door de competitie leiders. 

Tot eind juni. Wil v.d. Bragt 
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UIT DE BESTUURSVERGADERING 

Afdelingsbestuursvergadering op 26 februari 

De voorbereidingen voor de Open Nederlandse Kampioenschappen 1988, welke naar 
aller waarschijnlijkheid in Brabant gehouden zullen worden, zijn reeds in volle 
gang. Vanuit de afdeling is Nico van Erp aangewezen als contactpersoon. 
Deze O. N. K. vinden plaats op 25/26/27 nov. 

~ - De afdelingsledenvergadering vindt dit jaar plaats op vrijdag 22 mei in het 
J.v. Besouwhuis te Goirle. Agenda alsook jaarstukken zullen U tijdig van te voren 
bereiken. / 
Het afdelingsbestuur heeft Piet van Erp (a.i.) benoemd tot reservebondsraadlid. 
Uw bestellingen van drukwerk (wedstrijdboekjes, opgaveformulieren, dispensatie
formulieren) dienen voortaan te lopen via de afdelingspenningmeester T. Jongenelen. 
Op de jaarvergadering kunt U deze zaken weer bestellen. Van de bestellingen, die 
echter na de jaarvergadering plaatsvinden, zullen de porti kosten in rekening 
worden gebracht. 
Tijdens deze A.B. - vergadering is ook aan de orde geweest de $ergroting voor 1987. 
In de afgelopen jaren zijn de afdelingsfinanciën steeds meer onder druk komen 
staan door het teruglopen van het ledental het sterk verminderen van de provin
ciale subsidie en de landelijke afdracht. Gelukkig zijn we dit jaar er weer in 
geslaagd een begroting op te stellen waarbij de verenigingen zoveel mogelijk zijn 
örttzien : Oók zijn van een aantal evenementen de deelnemersbijdragen wat. opge
hoogd en is bezuinigd op een aantal activiteiten. 
Daarnaast hebben wij de gemaakte kosten nog eens kritisch bekeken . Het uitein
delijk resultaat is dat we erin geslaagd zijn een begroting op te stellen geba
seerd op praktisch hetzelfde activiteitenpakket. 

W~ v.d. Bragt is tot reserve Bondsraadlid benoemd . 

BEDANKT THOM DE JONGE 

. 
Op de Afdelings Ledenvergadering in Mei zal Thorn de Jonge afscheid nemen als 
voorzitter en bestuurder van de Afdeling Brabant. Na 15 jaar bestuurder te zijn 
geweest van de Afdeling Brabant, waarvan 6 jaar als voorzitter , verlaat Thom 
de bestuursstoel. Reeds twee jaar geleden heeft hij 4it aangekondigd. Zijn ge
zondheid en zijn dagelijkse werk vragen meer aandacht. 

De redact ie van Mixed nam samen met Thom de afgelopen jaren nog eens door . 
Hieronder vindt U de bevindingen. 
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Doelstellingen gerealiseerd. 

Toen Thorn de Jonge in 1981 werd gekozen als nieuwe voorzitter van de NTTB, Afd. 
Brabant had hij voor zichzelf enkele concrete doelstellingen geformuleerd. Het 
merendeel daarvan is gerealiseerd, enkelen niet. Het is natuurlijk onmogelijk 
om via wel of niet gerealiseerde doelstellingen het succes van een bestuur te be
oordelen. Feitelijke resultaten zeggen alleen iets over de zakelijke kant van een 
organisatie. Maar een organisatie is meer dan alleen maar feitelijke, zakelijke 
afspraken. Het is een geheel van mensen die, in verschillende mate, een bijdrage 
leveren aan het realiseren van een gemeenschappelijk doel. Veel tijd is besteed 
om er voor te zorgen dat in goede harmonie de nodige stappen voorwaarts worden ge
zet. Met behoud van samenwerking en respect voor verschil in opvatting. 
De menselijke eigenschappen om te bemiddelen, compromissen te zoeken, en daarbij 
mensen in hun waarde te laten zijn verenigd in Thorn de Jonge. En dat heeft niet
meetbare resultaten gegeven over een periode van 6 jaar. Wat overheerst is een ge
voel van grote waardering voor de wijze waarop de problemen zijn aangekaart en aan
gepakt . 

Toch kunnen we niet voorbij gaan aan de feitelijke resultaten. 

Eén van Thom's idealen bij de start was het onder één noemer brengen van alle tafel
tennissers in Brabant. Ondanks diverse pogingen met veelal lokale bedrijfsliga's is 
voor Brabant totaal dit (nog) niet gerealiseerd. Hier en daar is het ijs aan het 
ontdooien, maar het ontbreken van een overkoepelend orgaan bemoeilijkt deze integra
tie aanzienlijk. Toch heeft Thorn de hoop dat, met de nodige volharding er op termijn 
resultaat te behalen is. Wellicht dat via de plaatselijke verenigingen, vanonder op 
dit proces versneld kan worden. 

Om zoveel mogelijk mensen achter de tafel te krijgen en nadruk te leggen op de 
recreatieve sportbeoefening zijn de afgelopen jaren de nodige voorzieningen ge
t r offen : 

De bekercompetitie voor recreanten beleefde zi]n tweede seizoen. Het eerste seizoen 
was er een redelijke belangstelling (32 teams). Dit seizoen is dat gehalveerd. Het 
probleem zit waarschijnlijk bij de verenigingen, waar deze mogelijkheden onvoldoen
de of geen bekendheid krijgen. 

Om de recreanten iedere week uit huis naar de tafeltenni szaal te krijgen is in 
West-Brabant een recreanten competitie opgezet, waarbij de r ecreanten van ver
schillende verenigingen op één avond in één zaal hun wedstrijden afwerken. 
Een zeer geslaagde opzet, die echter nog niet als een olievlek over de andere 
regio's is verspreid . Wel is te signaleren dat meer verenigingen recreanten 
uitwisselingen hebben en in de bestuursvergaderingen aandacht besteden aan het 
recreatieve tafeltennis. De andere opzet voor de basisscholierenkampioenschappen, 
de schoolspor t activiteiten, de welpenactiviteiten die nu ook in de Regio Eind
hoven zijn gestart, zijn voorbeelden van een groeiende activiteit . 

Brabant is de enige Afdeling met een accommodatie beleidsplan . In de afgelopen 
zes jaren is het aantal tafeltennisaccommodaties enorm toegenomen. Dat wil niet 
zeggen dat het AB i n die periode zelf alle inititatieven heeft genomen. 
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Waar nodig ziJn de verenigingen met adviezen bijgestaan, is er steeds pu
bliciteit gegeven en is '°-de· i acte de precense gegeven bij de opening van accom
modaties . Sommige accommodaties passen in het regionaal spreidingsbeleid 
en zijn met hulp van subsidies tot stand gekomen. In de afgelopen zes 
jaar is het AB erin geslaagd voor accommodat iés f 650.000,-·- overheidssub
sidie té' verwerven . De verenigingen die in de afgelopen zes jaar een tafel
tennis-accommodatie in gebruik hebben genomen zijn (in willekeurige volg
orde) : Belcrum, Hotak , Markiezaat, Breda, Irene, Never Despair, TTCV/Rath, 
Bergeyk, Zwaantjes , Veldhoven, Kadans, JCV, Jeep, Tafeltenniscentrum Eind
hoven (L+T en TTCE) , Waalwijk, ATTC, Flash, Renata, Valkencourt. Vergevor
derde plannen bestaan er bij Geldrop/Achilles '68, Stiphout, Budilia, 
Prinsenbeek. 

Naast de accommodatie- commissie (die door Thom ze l f is voorgezeten) ziJn 
ook andere commissies actief geworden: De pers en Propagandacommissie, die 
erin geslaagd is om de Open Nederlandse kampioenschappen 1988 naar Brabant 
toe te halen. Er is een informatieboekje gemaakt voor nieuwe verenigingen 
een beleidsplan Technische zaken. Brabant heeft nu ook reeds een claim ge
legd op de organisatie van de top - 12 i n 1991. Het jaar waarin Brabant 
50 jaar bestaat. 

Eén van de doelstellingen die Thom bij de ,s tar t had, was om in de contacten 
met de overkoepelende organen (o.a. Het Hoofdbestuur NTTB) geen afwachtende 
houding aan te nemen. Hoe dit gerealiseerd is zal eenieder zich nog wel 
herinneren. Met een zakelijke benadering, maar zonder op de man te spelen, 
heeft Brabant zich via de "motie de Jonge" nadrukkelijk gemanifesteerd bij 
de wisseling van de wacht van het Hoofdbestuur. De hoofdrol die Thorn hier
bij gespeeld heef t, heeft hem moeite gekost omdat hij steeds de mens met 
zijn eigen prive-leven achter het werk blijft zien . Maar als Afdelingsvoor
zitter , die de belangen van de tafeltennissers voor ogen moet houden, pre
valeert i n zo'n situaties de zakelijke benadering. In de zes jaren dat Th~m 
de woorvoerder was is Brabant van een " overdreven beschermer" van het HB 
een kritische en construc tieve Bondsraad-vertegenwoordiger gewo rden. Daar
bij heeft zij altij d over de grenzen van de eigen Afdeling gekeken en het 
belang van de NTTB voor ogen gehouden. En dat moet ook als grootste "toe
leverancier" naar het landelijke tafeltennis. 

Vooruitkijkend is Thorn nog niet helemaal tevreden. Het technisch gebeuren 
in de Afdeling baart hem zorgen . Er is teveel concurrentie en competitie 
om tot een echte goede invulling van de technische zaken t e komen. Ook de 
financiën worden een zorgen kind. De maatregelen van het Hoofdbestuur en de 
indertijd zelf voorgestelde wijziging van de verhouding afdelingsbudget en 
af te dragen bedragen, brengen de Afde ling langzaam in een moeilijker positie. 

Er is dus nog voldoende werk voor de opvolger. Thorn heeft er het volste 
vertrouwen in dat ook zijn opvolger in staat zal zijn gepaste oplossingen 
te vinden. 

Terugkijkend op z1Jn 6 jaren voorzitterschap is Thom voor al t evreden over 
het bestuursteam, dat als een eenheid is opgetreden. De grote verdienste 
van Thorn de Jonge is dat hij het grootste aandeel heeft gehad in het smeden 
van dat bestuursteam. Door de individuele bestuurders de ruimte te geven en 
te dekken in moeilijke situaties hèeft hij hen ges timuleerd en gemotiveerd. 
Dat al dat werk alleen verzet kan worden . als ook het thuisfront achter de 
bestuurder staat , heef t Thorn steeds goed beseft. Op zijn e igen wijze heeft 
hij er dan ook voor gezorgd dat de vrouwen van de bes tuurders een bijna even 
hecht team vormen als het afdelingsbestuur zelf. 
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Thorn de Jonge blijft bij het tafeltennis betrokken, a l s "horeca-baas" 
en B-senior bij het Markiezaat. Wellicht, als de vergadermoeheid over 
is, is hij n?g wel eens beschikbaar . Diverse landelijke organisaties hebben hem 
al benaderd. Straks zien we Thorn nog wel eens terug. Voorlopig is het 
even "rust" . 

Bedankt Thorn voor de informatie en voor zes jaar voorzittersschap. 

Succes met de gezondheid en met alles wat je nog onderneemt. 

Wil v.d. Bragt. 

tafeltennis interland 

NEDERLAND CHINA 
Nederland - China in Eindhoven . 

Op woensdag 18 maart werd in Eindhoven de 2e ontmoeting gespeeld tussen het 
Chinese tafeltennisteam en het Nederlandse team. De organisatoren hadden in 
het tafeltenniscentrum Eindhoven vele toeschouwers aan kunnen trekken. Uit 
heel Brabant waren ze gekomen, de tafeltennisliefhebbers. Gespannen wachtend 
op de eerste wedstrijd, merkten zij niets van wat er zich achter de scher
men afspeelde. Een conflict over de schirt-reclame van de Chinezen, dreigde 
roet in het eten te gooien. De "good-will" toernooi van de Chinezen, was ook 
bedoeld om geld in het laatje te brengen. Ieder aanbod voor een geringe te
genprestatie (bijv. het dragen van POSNO-shirt) werd aangegrepen door de 
Chinese begeleiding. Bemiddelingspogingen om de organiserende Stichting Tafel
tenniscentrum Eindhoven en VROCO-sport in het gelijk te stellen, bleken 
succesvol te zi:jn: de Chinezen speelden in een VROCO-shirt. De grootste ver
liezer was echter het publiek. Want na de officiële opening met volksliederen, 

--·· ---- · en · caae·aUtj eS Cfiè uitgëi-eikt werden door de jeugdspelers van clubs uit de 
regio, hadden de Chinezen maar één doel voor ogen: zo snel mogelijk weer 
wegwezen. Hadden de Chinezen in de eerste wedstrijd, die de dag daarvoor 
was gespeeld, nog enig begrip voor organisatoren en publiek (het werd toen 
5 - 4 voor China), in Eindhoven werd het een "vluggertje". 
Henk van Spanje verloor met 10-21 en 15-21 van Teng Yi. Nederlands kampi
oen Paul Haldan slaagde erin de handen af en toe op elkaar te krijgen, in 
de eerste game (20-22). In de tweede game had hij geen kans (13-21) tegen 
Ma Wenge. Eric Noor leek in het begin van de le game voor een sensatie te 
zorgen, door via 2-0, 4-1 tot 6-2 uit te lopen. Toen vond, de met penhou
der spelende, Chen Longehan het genoeg. Tot 6-16 maakte Noor geen punt. De 
Chinees scoÖrde bijna -telkens meteen na de service. Met 10-21 en 8-21 wist 
Noor waar hij stond. Meer dan 14 punten konden Haldan en v. Spanje niet 
maken in de volgende wedstrijden. Binnen 2 uren was het gedaan. Teleurge
steld ging het publiek naar huis. Teleurgesteld waren ook de organisatoren, 
toen bleek dat de Chinezen vlot via "de achterdeur" verdwenen waren. Zonder 
handjes te geven; en zonder ook maar iets te gebruiken van het koud buffet. 
Een koude douche en een kater resteerde er voor de organisatoren. Op deze 
wijze bewijst sponsoring de sport een slechte dienst; het belang van de 
sponsor(s) had weer eens duidelijk invloed op een sportprestatie. Zo was 
sponsoring oorspronkelijk niet bedoeld. Er is niet zoveel meer over van 
de ideële doelstellingen! 

Wil v.d. Bragt 5 
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REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN 

Afgelopen maand zijn in de vier regio's weer de jaarlijkse regionale 
kampioenschappen gehouden . Bijgaand vindt U hiervan de uitslagen. 
Per klasse zijn de nrs. 1 en 2 uit die klasse vermeld, zodat U kunt 
vergelijken. De vergelijking kan niet in alle gevallen gedaan worden. 
Zo speelden in Eindhoven, de dames met de heren mee. En in Midden
Brabant werd de Kampioenschappen in de vorm van een meerkamp gehou
den, waardoor alleen in de licente-klasse gespeeld werden (geen 
dubbels, mixed en S-klassen dus!). 

VERSLAG WESTBRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 

Organisatie: TTV Het Markiezaat 

Aantal deelnemers: 

Aantal inschrijvingen: 

Aantal toeschouwers: 200 

heren 

dames 

147 

43 

totaal 190 

heren enkel 147 

extra 137 

dubbel 132 

mixed 42 

totaal heren 458 

dames enkel 43 

extra 38 

dubbel 34 

mixed 42 

totaal dames 157 



De organisatie van het toernooi was in handen van ervaren mensen. Met name 
Thorn de Jonge heeft er alles aan gedaan er een toernooi van te maken dat 
feilloos verliep. In deze opzet is men volledig geslaagd. De 30 tafels waren 
voldoende ruim opgesteld. Er waren 6 tafels voor de tribune in centre-counts 
geplaatst en zo werd ervoor gezorgd dat het publiek ook aan z'n trekken kwam. 
De publieke belangstelling was overigens goed. Men genoot vooral van enkele 
wedstrijden van Emily Noor die in de hoogste herenklasse de titel voor zich 
opeiste door alle heren met een B-licentie achter zich te laten. De West
brabantse kampioen bij de heren werd echter Peter van Genegen die in de f i
nale van. de Sl-klasse in 3 games de baas bleef over Rein Vogelaar. 
Bij de dames ging de titel, door het meedoen van de dames met een A-licentie 
bij de heren, naar Lucie Coppens die in ae finale Karin Appels versloeg. Er 
waren niet veel ve,:t'rassingen ' in de diverse klassen. In de 29 klassen waren er 
van de 58 finalisten 29 als le o'.f' 2e geplaatst en 5 als 3e of 4e. Het tafel
tijd-schema zat prima in elkaar, zodat zelfs de mixed-dubbels geen problemen 
veroorzaakten. Voor het mixed-dubbel was als vanouds een grote belangstelling, ~ 

er waren 42 mixed-dubbels. Ook het prima funktioneren van de zaal commissaris-
sen was debet aan het goede verloop zodat het toernooi precies volgens plan-
ning om half zeven was afgelopen . De verenigingsprijs tenslotte werd gewonnen 
door Hotak met op de tweede plaats Het Markiezaat. 

J. Maas (b.g.) 

WESTBRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 

De strijd om de Westbrabantse titels werd dit jaar georganiseerd door 
Het Markiezaat. Onder leiding van Thorn de Jonge - die zijn laatste (?) 
grote toernooi erg goed wilde afsluiten - verliep de organisatie prima. 
Uiteindelijk werd het toernooi slechts een half uur later afgesloten dan 
was gepland en als men bedenkt dat dit een toernooi was waarin iedereen in 
VIER klassen kon inschrijven, dan is een felicitatie aan de organisatie zeker 
op zijn plaats. 
Sporthal Tuinwijk in Bergen op Zoom mag daarnaast geplaatst worden in de rij 
van goede sporthallen. Er was voldoende ruimte om op dertig tafels te spelen, 
het publiek en de coaches konden de wedstrijden van dichtbij volgen en de 
temperatuur was (te) hoog. Misschien dat hierdoor de strijdlus' van de jeugd 
op mij een wat minder grote indruk maakte. Het leek wat matter te zijn àan 
andere jaren. Of was dat omdat de toppers van dit toernooi nu al voor de zo
veelste keer tegenover elkaar stonden. Wat dit laatste betreft blijken Hennie 
Heeren en Jolanda Meeus de kroon te spannen. Sedert 1 januari 1987 stond men 
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al voor de twaalfde keer tegenover elkaar in een enkelspel. 
De Westbrabantse kampioenschappen tellen al jaren het gemengddubbel als klasse. 
Een erg omstreden klasse, want het maakt het organiseren van een toernooi veel 
moeilijker. En als men de wedstrijdbriefjes van sommige jeugdspelers ziet die 
soms 20-24 wedstrijden bevatten (als men alle vier de finales bereikt) dan 
wordt het de vraag of het allemaal niet te veel is. De jeugd echter geniet, 
immers het gemengddubbel komt nooit meer voor en alleen al daarom zouden zij 
het verafschuwen als die klasse werd afgeschaft. In de regio Westbrabant zal 
men zich binnenkort ongetwijfeld nog eens bezinnen óver deze klasse. 



Op de jeugdkampioenschappen heers te Hotak opnieuw. Erg sterk zelfs want men 
scoorde liefst 50 punten meer dan de concurrenten van Backhands (2e) en 
TCS (3e). De sterkste spelers(sters) van dit toernooi slaagden e r niet in 
om te grossieren in titels. Bij de meisjes zijn Jolanda Meeus (Hotak) en 
Hennie Heeren (Backhands) de sterksten, maar zij haalden "slechts" twee 
resp. één titel. Mario Heeren moet de sterkste jongen zijn en kwam tot 
"maar" twee gewonnen finales . De grote winnaars en winaressen waren nu 
met drie titels Eric Oerlemans (TCS), Patricia Meeus (TCO) en Niels Landa 
(Hotak). 

P. Kil (b . g.) 

REGIONALE TAFELTENNISKAMPIOENSCHAPPEN DEN BOSCH 

Voor de 39e maal Wftrden de Regionale Tafeltennis-kampioenschappen gehouden 
van het Regio Den Bosch op zondag 22 maart 1987 en wel voor de 3e maal in 
de grote MARTINI- sporthal, Martinilaan te Vught en voor de 19e maal georga
niseerd door tafeltennis-vereniging J.E.E.P. uit Vught . 
Voor de 8e maal hadden wij de tafels betrokken van dezelfde firma, zodat dit 
een mooi geheel vormde. 
Er werd gespeeld op 35 tafels en de aanvang was om 9.00 uur. Hoewel het aan
tal deelnemers aanmerkelijk lager was als voorgaande jaren en mede door de, 
vanwege landelijke verplichtingen , bijna geheel ontbrekende jeugd-top, wat 
wij zeer betreuren , kunnen wij toch terug zien op een geslaagd tournooi. 
Wij hopen, dat ook die verenigingen , die resulteren onder het Regio Den Bosch, 
en nu verstek hebben laten gaan, volgend jaar er ook bij zullen zijn. 
Met dank aan de organiserende vereniging JE.E.P., die noch kosten noch moeite 
gespaard heeft, om dit tournooi te laten slagen. 
Dank aan Dhr. N. van Erp als bondsgedelegeerde. 
Dank aan Mevr. v . Keulen (E.H.B.O.) 
Dank aan alle verenigingen , die hebben deelgenomen, om dit tournooi van het 
Regio, met zeer spannende en mooie wedstrijden naar voren wisten te brengen. 

REGIONALE EINDHOVENSE KAMPIOENSCHAPPEN 

Namens Regio Den Bosch, 
P.A. Rombouts. 

Door omstandigheden was de organiserende vereniging L+T, niet in staat de 
regionale kampioenschappen op één weekend af te werken. Op beide dagen 
(23 maart en 12 april) was er een geroutineerde toernoo i commissie o.l.v. 
Ad Poulissen , dat op soepe le wijze de beide dagen keurig op tijd liet 
eindigen. Dit werd echter wel vergemakkelijkt, doordat het aantal deelne
mers, in vergelijking met vorige jaren minder was. Bij de jeugd waren 140 
deelnemers, en bij de senioren slechts 100. Bij de Heren ontbraken de A
spelers van L+T en Valkencourt, waardoor de sub-top van L+T de titels in 
beslag kon nemen. Bij de senioren, waren er geen aparte dames-wedstrijden. 
De dames deden mee in de diverse Heren-klasse, tot tevredenheid van de da-
mes . Bij de senioren verdeelden de L+T'ers Verbeek en Jongenelen de 
prijzen. De titel ging naar Verbeek in de Sl-klassen . Bij de jeugd was de 
Valkencourt - junior R. Kremers het meest succesvol met drie titels. 

Wil v.d. Bragt. _ a ____ _ 



REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 

WEST-BRABANT MIDDEN-BRABANT 

Klasse 

DAMES ENKEL 

B/C 1. N. v. Elzakker (Hotak) 1. P. Staps (Luto) 
2. T. Quireyns (Tornado) 2. J. v. Unen (Irene) 

c Zie B/C Zie B/C 

D 1. L. Klemans (Belcrum) Zie D/F 
2. M. v.d. Klauw (Smash'70) 

E 1. E. Libau (Deso) 
2. c. Kools (Ho tak) 

F 1. J. v. Aalst (Smash'70) Zie D/F - klasse 
2. H. Rosenboom (Markiezaat) 

D/F Zie D-, F- klasse 1. A. Smeets (Irene) 
2. C. Reefer (Irene) 

s 1 1. L. Coppens (Smash' 70) Niet gespeeld 
2. K. Appels (Ho tak) 

s 2 1. M. Burgers (Victoria) Niet gespeeld 
2. M. v.d. Klauw (Smash'70) 

( .J 

D.BOSCH 

Zie C. 

1. G. Hendriks (JCV) 
2. E. Traa (JCV) 

1. W. v.d. Zee (JCV) 
2. H. Vos (PJS) 

1. J. Leyts-Hagedus 
(de Rots) 

2. D. v. Grinsven 
(Alw - Fair) 

1. A. v. Dulmen 
(Alw - Fair) 

2. T. v.d. Steyn (JCV) 

Zie D-, F-klasse 

1. G. Hendriks (JCV) 
2. E. Traa (JCV) 

EINDHOVEN 

Dames bij 
de heren 
meegespeeld 

1. M. v. Dijk (Alw - Fair) 
2. H. Vos (PJS) 



1 lasse 

DAMES DUBBEL 

A/B/C 

A/C 

D/E/F 

D/F 

W.Brabant 

Zie A/C 

1. M. Bovelanden-T. Quireyns 
Tornado 

2. J. en L. Coppens (smash'70) 

Zie D/F 

1. M. Burgers-! Jas (Victoria) 
2. P. Korstarije-M. v.d. Klauw 

(Deso- Smash'70) 

) 

M. BRABANT 

Niet gespeeld 

Niet gespeeld 

) 

DEN BOSCH 

1. G. Hendriks-M. de Man (JCV) 
2. E. Traa-R. Reyntjes (JCV) 

Zie A/B/C 

1. J. Leys-M. v. Dijk 
(De rots-Alw. Fair) 

2. E. v. Dulmen-D. v. Grinsven 
(Alw. Fair) 

Zie D/E/F 

EINDHOVEN 

Dames bij de Heren 
gespeeld 



las se 

EREN ENKEL 

A/B 

B/C 

B/E 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

W.BRABANT 

1. E. Noor (Hotak) 
2. J. Gosselink '(Hotak) 

Zie A/B en C-klasse 

Zie A/B-E 

1. R. v.d. Vorst (Hotak) 
2. L. de Kok (Markiezaat) 

1. R. v. Elzakker (Hotak) 
2. L. Gyssen (Hotak) 

1. P. de Bruyn (Back Hands) 
2. B. Jongenelen (Desa) 

1. T. Muller (Markiezaat) 
2. K. v. Gerven (Markiezaat) 

1. T. Nieuwburg (Markiezaat) 
2. E. de Rooy (Markiezaat) 

1. F. Maas (Dio) 
2. P. Vaessen (Dio) 

S 1 1. P. v. Genegen (Hotak) 
2. R. Vogelaar (TCS) 

S 2 1. L. Gijssen (Hotak) 
2. A. Aarts (Desa) 

S 3 1. C. v. 't Hof (Smash'76) 
2. R. Verstegen (Desa) 

Recreanten Niet gespeeld 
-&. 
-&. 

M. BRABANT 

Zie B/E 

Zie B/E klasse 

1. B. de Krijger (Red Star) 
2. W. Boer (Red Star) 

Zie B/E 

1. S. Meyeren (BSM) 
2. P. Oudensluis (Luto) 

1. J. Verhooy (Red Star) 
2. N. v.d. Hooff (Irene) 

1. R. Brekelmans (Red Star) 
2. R. Overdiek (Irene) 

Niet gespeeld 

Niet gespeeld 

Niet gespeeld 

1. P. Brekelmans (Waalwijk) 
2. P ) Oerlemans (Waalwijk) 

DEN BOSCH 

1. J. Verhulst (JCV) 
2. R. Paetzel (JCV) 

Zie A/B-C klasse 

Zie A/B en E 

1. H. Klerk.x (N. Despair) 
2. H. Swinkels (TTCV/Rath) 

1. M. v. Grinsen (TTCV/R) 
2. H. Beks (J.E.E.P.) 

1. M. Leermakers (JCV) 
2. F. Fokkelman (JCV) 

1. W. v.d. Wiel (N. Desp.) 
2. M. Bonke (PJS) 

1. J. Duffhues (JCV) 
2. B. v. Breughel (Zwaantjes) 

1. A. Veenstra (J.E.E.P.) 
2. A. Kuys (Alw. Fair) 

1. J. Verhulst (JCV) 
2. R. Paetzel (JCV) 

1. M. Assman (V.V.'64) 
2. R. v. Bosbeek (V.V.'64) 

1. R. Versteeg (De Rots) 
2. F. v.d. Zandt (JCV) 

Niet gespeeld 

) 

EINDHOVEN 

Zie B/C klasse 

1. R. Jongenelen (L+T) 
2. S. Verbeek (L+T) 

Zie B/C - klasse 

Zie B/C klasse 

1. P. v. Buuringen 
(Flash) 

2. J. v. Geel 
(Bergeijk) 

1. P. Bruurs 
(Veldhoven) 

2. J. Schenkelaars 
(TTCE) 

1. P. Boonen (Achilles) 
2. H. v.d. Broek 

(Veldhoven) 

1. G.v. Dongen (TTCE) 
2. L. Rosier (kadans) 

1. J. Hermsen (BTTC) 
2. A. Schwarte 

(Valkencourt) 

1. J. Verbeek (L+T) 
2. R. Jongenelen (L+T) 

1. E. Creemers (Hotak) 
2. P. v. Buuringen 

(Flash) 

1. A. Vrancken 
Veldhoven 

2. G. v. Dongen (TTCE) 

Niet gespeeld 



W.BRABANT 

Klasse 

HEREN DUBBEL 

A/B/C 

D 

E 

F 

G 

H 

1. M. Somers/E. Noor (Hotak) 

2. R. Lauwrijssen/J. Mertens 
(B. Hands) 

1. L. Gijssen/R. v.d. Elzakker 
(Ho tak) 

2. A. Aarts/M. Herold (Desa) 

1. A. Daas/J. v.d. Kroef 
(Belcrum) 

2. K. v. Gerven/A; . Scholtus 
(Markiezaat) 

1. E. Dupont/D. Drenth 
(Victori9) , 

2. B. Somers/P. v. Elzakker 
(Ho tak) 

1. T. Luykx/J. v. Geel 
(Markiezaat) 

2. K. Rokx/E. de Rooy 
(Markiezaat) 

1. F. ~aas/R. Vos (Dia) 

2. E. Hoevenaars/E. Ligtenberg 
(SIOS W.) 

\ ) 
M. BRABANT 

Niet gespeeld 

) 

DEN BOSCH 

1. J. Hendriks/W. v . d . Sande 
(JCV) 

2. J. Verhulst/R. Paetzel 
(JCV) 

1. R. v. Bosbeek/M. Assmann 
(V.V.' 64) 

2. M. Cuypers/R. Moorman · · 
(OTTC) 

1. M. Quint/F. v. Vessem 
(N. Despair) 

2. M. Swinkels/N. Leermakers 
(JCV) 

1 . E. v. Eyndhoven/J . v.d . 
Oetelaar (de Rots) 

EINDHOVEN 

Niet gespeeld 

1. J. Mandemakers/ 

2. 

1. 

2. 

J. v. Geel 
(Bergeijk) 
P. v. Buuringen/ 
E. Creemers (Flash) 
J. Scharpach/P . 
Bruurs (Veldhoven) 
J. Schenkelaars/ 
S. Groenveld (TTCE) 

1. P. de Visser/P. 

2. P. v .d. Zee/F. v.d. Zandt 2. 
(JCV) 

Mareels (TTCE) 
H. Bernhardt/G. 
Geerts (Kadans) 
P. Feil/ N.Brou
wers (Renata) 

1. J. v. Langen/ F. v . Kessel 1. 
(V.V.' 64) 

2. L. Arts/P .' v. Veldhoven 
(V.V . ' 64) 

2 . L. Rosier/E. v. 
Baardwijk (Kadans) 

1. G. v. 
(JCV) 

Keulen/ K. v. Boxtel 1. N. v. Laarhoven/ 
B. v. Broekhaven 
(Taveres) 

2. L. Smit/F. Dekkers 
(PJS) 

2. H. in 't Zandt/ 
J. Rutjes 
(Son en Breugel) 



W.BRABANT 

Klasse 

MIXED DUBBEL 

A/B/C 

B/C/E 

D/E 

F 

G 

H. 

1. E. Noor/R. v.d. Vorst 
(Ho tak) 

2. M. Somers/R. Vogelaar 
(Ho tak) 
Zie A/B/C en D/E 

1. L. Coppens/A. Aarts 
(Smash '70/Deso) 

2. R. Mahieu/B. Jöngenelen 
(Desa) 

1. J. v. Osta/K. v. Gerven 
(Smash '70/Markiezaat) 

2. A. Tetteroo/G. Geleyns 
(Markiezaat) 

1. P. Korstanje/R. Liebau 
(Deso/Smah' 70) 

2. P. v.d. Berg/E. Peeters 
(V.V.'51) 

1. E. Liebau/J. Gerrit sen 
(Deso/Smash'70) 

2. J. Baerken/R. v. Osta 
(Markiezaat) 

M. BRABANT DEN BOSCH EINDHOVEN 

Niet gespeeld Niet gespeeld Zie B/C/E 

1. H. v. Hout/ L. v. 
Epch (Renata/Flash) 

2. P. v. Buuringen/ 
I. Gabriël&e(Flash) 

Zie B/C/E 

j j 



Klasse 

MEISJES ENKEL 

JUN A/B 

JUN A/B/C 

iJUN C 
1 

ASP A/B 

ASP C 

PUP A/B 

PUP A/C 

PUP C 

PUP/WELPEN 

WELPEN 

Meisjes 1 

Meisjes 1/2 

Meisjes 2 

Meisjes 3 

Meisjes 4 
.,..\ 

~ 

W.BRABANT 

1. P. Meeus (TCO) 
2. M. de Bruyn (TCS) 

Zie A/B en C 

1. H. Bulkrnans (Prinsenbeek) 
2. M. Somers (TCO) 

1. J. Meeus (Hotak) 
2. H. Heeren (Back Hands) 

1. C. v. Peer (V.V.'51) 
2. M. Withagen (TCO) 

Zie pup A/C 

1. S. Wildeman (Hotak) 
2. G. Rens (Hotak) 

Zie pup A/C 

1. F. Hermus (Hotak) 
2. K. Palinckx (Hotak) 

1. 1. H. Heeren (Back Hands) 
2. J. Meeus (Hotak) 

Zie 1 en 2 

1. A. Kwak (Tanaka) ' 
2. M. Schoonen (Back Hands) 

1. J. de Poorte (Tanaka) 
2. A. Vriens (TCO) 

Niet gespeeld 

) ) 

M. BRABANT DEN BOSCH 

Zie A/B/C 

1. I . v. Hooft (PJS) 
2. M. v. Laarhoven (De Rots) 

1. M. Meyeren (BSM) Zie A/B/C 
2. J. Laurijsen (BSM) 

1. C. Kruysen (Irene) 1. B. v. Aerle (Nev. Desp.) 
2. W. v. Udenhout (BSM) 2. A. Liebrecht (Rotac) 

Zie pup/welp 1. A. Pellegrom (Rotac) 
2. M. Pellegrom (Rotac) 

Zie A/B 

1. F. de Groot (Alw. Fair) 
2. A. v.d. Heuvel (Liempd) 

1. M. v. Gool (Tios) 
2. C. v. Iersel (Red star) 

Niet gespeeld Zie meisjes 1/2 

Niet gespeeld 1. I. v. Hooft (PJS) 
2. E. v. Opdorp (JCV) 

Niet gespeeld Zie 1/2 

Niet gespeeld 1. A. Pellegrom (Rotac) 
2. M. Pellegrom (Rotac) 

Niet gespeeld Niet gespeeld 

EINDHOVEN 

Zie A/B/C 

1. B. Koning 
2. K. v . Vroenhoven (L+T) 

Zie A/B/C 

1. N. Timmermans (L+T) 
2. D. Lodewijks (Flash) 

1. J . de Boon (ATTC) 
2. D. Meeuwen (Flash) 

Zie pup/welpen 

1. C. v.d. Putte (ATTC) 
2. E. Ras (Veldhoven) 

Zie pup/welpen 

1. G. v.d. Berg 
(Eenentwintig) 

2. S. v. Geffen (Flash) 

Zie 1 en 2 

1. D. Lodewijks (Flash) 
2. N. Kolen (Bergeijk) 

1. D. v. Roosendaal 
2. F. v. Druten 

(Veldhoven) 

1. E. Ras (Veldhoven) 
2. L. v. Mierlo 

(Veldhoven) 



W.BRABANT 

MEISJES DUBBEL 

Junioren 

Aspiranten 

1. M. Kremers/P. Meeus 
(V.V. ' 51/TCO) 

2. M. de Bruyn/J. Ouderkerk 
(TCS) 

1. B. v. Zundert/M. Schoonen 
(B. Hands) 

2. J. Meeus/M. v.d. Bussche 
(Hotak/TCO) 

M. BRABANT DEN BOSCH 

Niet gespeeld Niet gespeeld 

EINDHOVEN 

1. G. v.d. Berg / 
M. Ti mme rmans 
(Eenentw~/J:.±T) 

2. B. Koning/K . v . 
Vroenhoven (L+T) 

Aspiranten/ 
Pupillen, 

Zie asp - pup - 1. D. Lodewijks/ 

Pupillen 

Alle Klassen 

1. J. Soffers/S. Wildeman 
(Ho tak) 

2. S. Westenberg/I . de Jong 
(Tanaka) 
Zie afz. klassen 1. A. Pellegrom/ 

M. Pellegrom (Rotac) 
2. I. v. Hooft/ 

A. Drijvers (PJS) 

C. Otten (Flash) 
2. J. Kolen/M. Kolen 

(Bergeijk) 



ENKEL 

A/B 

c 

A/B 

SP C 

SP D 

UP A/B 

UP B 

PUP C 

PUP D 

WELPEN 

PUP C/D 

..... 
en 

W.BRABANT 

1. R. Oerlemans (TCS) 
2. M. v . d. Borst (Back Hands) 

1. H. v.d. Gaarden (Deso) 
2. D. Belloni (Hotak) 

· 1. D. Belloni (Hotak) 
2. J . Gunter (Smash ' 70) 

1. E. Oerlemans (TCS) 
2. M. Heeren (Back Hands) 

1. D. v. Langerak (Belcrum) 
2. M. v.d. Stel (Tanaka) 

1. P. v. Zundert (Sios) 
2. C. Janssen (Prinsenbeek) 

1 . R. Duyvis (V.V.'51) 
2. R. Verstijlen (B. Hands) 

Zie A/B 

1. R. v.d. Veeken (Tanaka) 
2. K. Westerings (Belcrum) 

1. W. Braspenning (Tanaka) 
2. M. de Booy (Dio) 

1. N. Landa (Hotak) 
2. M. v. Opstal (Hotak) 

Zie C en D 

M.BRAfü. DEN BOSCH ) EINDHOVEN 

1. M. Gerards (B.S . M. ) Niet gespeeld 1. R. Kremers (Valkenc. ) 
2. H. Smans (B.S . M. ) 2. L. Smulders (Valkenc .) 

1. P. Beneken (Luto) 1. A. Krijnen ((OTTC) 1. M. Rutjes (Son en Br. ) 
2. T. Vissers (Luto) 2. M. Bodar (OTTC) 2. P. Huybregts (TTCE) 

1. A. Versluis (Waalwijk) 1. P. Verbakel (TTCE) 
2. M. Schüller (White Balls) 2. S. Wi eringa (TTCE) 

Zie JUN A/B 1 . J. Duys (OTTC) 1. F. de Wit (Veldhoven) 
2 . F. v. Lieshout (TTCV/R) 2. C. Sengers (Bergeij k) 

1. C. v . d. Hout (Red Star) 1 . J . v . Hoorn (N. Desp.) 1. R. Peter s (Veldhoven) 
2. T. Noye (Waalwijk) 2. M. v.d. Wittenboer (PJS) 2. E. v. Kemenade 

(Son en Breugel) 

1. D. Vassilion (Tilbria) 1. D. Staals (Achilles) 
2. J. Schapendonk (White Balls) 2. R. v.d. Pas (Flash) 

Zie PUP B 1. P. Maatman (Flash) 
2. E. v. Roover (Flas h) 

1. M. Kleyn (Irene) Zie A/B 
2. E. v.d . Weegen (Irene) 

1. R. Toepoel (Irene) 1. R. v. Hulten (TTVE) Zie C/D 
2. M. Noye (Tios) 2. L. Visser (Nev . Desp.) 

1. J. v.d. Zanden (Luto) Zie C/D 
2. B. Wolfs · (Hita) 

1. R. Clijsen (Tios) 1. D. v.d. Donk (v. Liempd) 1. M. Bot tram (Berge i j k) 
2. D. v. Broekhoven (White Balls) 2. M. v. Kasteren (Jeep) 2. T. Krumpelman (L+T) 

Zie C en D Zie C en D 1. C. Bartels (Veldhoven) 
2. R. v.d. Bragt (Kadans ~ 



W. BRABANT M. BRABANT 

JONGENS ENKEL 

Jongens 1 1. M. Heeren (B.Hands) Niet gespeeld 
2. H. Buys (Ho tak) 

Jongens 2 1. E. Oerlemans (T.C.S.) 
2. T. Janssen (Hotak) 

Jongens 3 1. D. v. Langerak (Belcrum) 
2. D. Belloni (Hotak) 

Jongens 4 1. R. Keizers (Sios W.) 
2. K. Weterings (Belcrum) 

JONGENS DUBBEL 

Jun 

Asp 

Pup 

Welpen 

1. J . Huigen/M. v. Loon (Hotak) Niet gespeeld 
2. R. Oerlemans/L. Koenraadt (TCS) 

1. L. v . Langerak/M. Heeren (Belcrum/ 
B.Hands) 

2. E. Oerlemans/T. Vogelaar (T.C.S.) 

1. T. Beekhuizen/J. Ridder (Hotak) 
2. R. Duivis/R. Verstijlen (V.V. '51/ 

B.Hands) 

1. N. Landa/L . Steenbak (Hotak) 
2. S. Markovic/D. Aben (Belcrum) 

(j 

DEN BOSCH 

1. J. Duys (O . T.T.C.) 
2. c. Roij (De Rots) 

Zie jongens 1 

1. M. v.d. Wittenboer 
(P.J.S.) 

2. J. v. Hoorn (N.Desp.) 

1. H. Lauwen/F. v. Lieshout 
(T.T. C. V. /R. ) 

2. M. Bodar/A. Krijnen 
(O.T.T.C.) 

1. E. Verdonk/M. v . d. 
Wittenboer (P . J . S.) 

2. J. Coray/J . Dij s(OTTC) 

1. v. Gemert/v . Mil 
(Never Despair) 

2. Janssen/Sterrenberg 
(Always Fair) 

Zie pup 

EINDHOVEN 

1. R. Kremers 
(Valkencourt) 

2. F. de Wit (Veldhoven ) 
1. J . Leemans 

(Veldhoven) 
2. c. Sengers 

(Bergeijk) 

1. R. Roovert 
(Flash) 

2. E. v. Dijk 
(Flash) 

1. D. Staals 
(Achilles) 

2. c. Bartels 
(Veldhoven) 

1. R. Kremers/ 
R. v . Rooy 
(Valkencourt/ 
Veldhoven) 

2. F. Alberda/E. v. 
Amelsvoort (Fla sh) 

1. S. de Koning/ H. 
Geeven (Eenentwin
tig) 

2. J. Schuurmans/M. 
v . d. Molen (Flash) 

1. E. Roovert/P. 
Maatman (Flash) 

2. K. Amendt/W. 
Cornuyt (L + T) 

Zie pup 



) ) 

W.BRABANT N.BRABANT DEN BOSCH EINDHOVEN 

JEUGD MIXED 

JUNIOREN 1. P. Meeus/R. Oerlemans Niet gespeeld Niet gespeeld Niet gespeeld 

(TCO/TCS) 

2. M. Somers/J. Michielse 

(TCO/TCS) 

ASPIRANTEN 1. J. Meeus/E. Oerlemans 

(Hotak/TCS) 

2. H. Heeren/M. He eren 

(B. Hands) 

PUPILLEN 1. J. Soffers/T. Beekhuizen 

(Ho tak) 

2. I. de Jong/R. Weeke:p. 

(Tanaka) 

WELPEN 1. N. Landa /F. Hermus 

(Ho tak) 

2. K. Palinckx/L. Steenbak 

(Ho tak) 

..... 
CX> 



BEKERCOMPETITIE JEUGD 

Regio Eindhoven 

Meisjes 1 

1. Flash 
2 . Stiphout 
3 . ATTC 
4. Bergeyk 
5 . Veldhoven 

Jongens 2 

1. Stiphout 3 
2. Kadans 
3. t/m 4 

Stiphout 
Veldhoven 

5. t/m 6 
Valkencourt 
Bergeyk 

Regio W. Brabant. 

Meisjes 1 

1. T. C. S. 
2. Hotak'68 
3. Tanaka 1 
4. Prinsenbeek 1 
5. V.Versa'51 1 
6 . Backhands 1 

Jongens 2 

1. Belcrum 3 
2. T.C . S. 2 
3 . Backhands 1 
4 . Tananka 1 
5. Hotak'68 3 
6. Belcrum 4 
7 . Markiezaat 2 
8. Prinsenbeek 2 

Meisjes 2 

1. ATTC 1 
2. Veldhoven 
3. ATTC 2 

Jongens 3 

1. Flash 
2. Ka dans 
3 . t/m 4 

Bergeyk 
Valkencourt 

5. t/m 6 
Veldhoven 3 
Ka dans 5 

7. t/m 8 
Kadans 6 
Veldhoven 4 

Meisjes 2 

1. V.Versa'51 
2. Prinsenbeek 
3. Tanaka 2 
4. Hotak'68 2 
5. Hotak'68 3 
6. Backhands 2 
7. Tornado 1 
8. V.Versa'51 
9. Belcrum 1 

10. Belcrum 2 
11. Backhands 3 
12 . T.C.S. 2 

Jongens 3 

1. Belcrum 5 
2. Hotak'68 4 
3. Hotak'68 5 
4. Tanaka 2 
5. Backhands 3 
6. Tanaka 3 

Jongens 1 

1. Veldhoven 
2. Bergeyk 
3. Stiphout 
4. Valkencourt 
5. Kadans 
6. Flash 

Jongens 4 

1. Veldhoven 
2. Kadans 
3. ATTC 1 

Jongens 1 

2 1. T.C . S. 1 
2 2. Belcrum 1 

3. Hotak'68 2 
4. Hotak'68 1 
5. Belcrum 2 
6. Markiezaat 1 

3 

Jongens 4 

1. Hotak'68 6 
2. Prinsenbeek 3 
3. Tanaka 4 
4. V.Versa'51 2 
5. Backhands 4 
6. Belcrum 6 
7. V.Versa'51 3 
8. Backhands 5 
9. Prinsenbeek 4 

10. Tornado 1 
11. Belcrum 7 
12. T.C.S. 3 

19J2Y 



Midden Brabant 

Meisjes 1 Meisjes 2 Jo . 1 Jo. 2 

1. Irene 1. Red Star 1. Irene 1. Irene 
2. Luto 2 . Irene 2 . Luto 

3. Luto 3 . Red Star 

Jo. 3 Jo . 4 

1 . Luto 1. Irene 
2. Irene 2. Luto 

Finale Jeugdbekerkompetitie op zaterdag 16 mei . 

De bekerfinales jeugd worden gehouden op zaterdag 16 mei a . s. aanvang 10.00 uur 
in de zaal van Red Star te Goir le . 
De geplaatste teams mogen alleen spelen in de samenstelling zoals zij in de 
Regionale ronde hebben gespeeld . Indien een andere speler(ster) wordt opgesteld 
moet daar eerst toestemming voor gevraagd worden .• 
Geplaats hebben zich de volgende t eams : 

Meisjes 1 Meisjes 2 Jo . 1 Jo. 2 Jo . 3 Jo. 4 --- ---

Irene Red Star Irene I r ene Luto Irene 
T.C . S. 1 V. V.' 51 T. C. S. Belcrum Belcrum Hotak'68 
J.C.V. Rotac ' 82 N. Despair N. Despair N. Despair N. Despair 
Flash 1 ATTC Veldhoven Stiphout Flash Veldhoven 

WIE DE JEUGD HEEFT , HEEF T DE TOEKOMST 

Onder dit motto, vinden in de afdeling Brabant een aantal activiteiten 
plaats om de jeugd te interesseren voor de tafeltennissport. Ook de 
basisscholierenkampioenschappen dienen voo r al de promotie van de tafel
tennissport . 

Gezien de ervaringen van de laatste jaren , lijkt het erop dat de basis
scholieren in de huidige vorm haar doel voorbij schiet. Immers de deelne
mers hieraan zijn veelal NTTB-leden. Een evaluatie binnen de commissies 
Pers & Propaganda en Toernooien & Wedstrijden leidt tot het voorstel om 
m.i.v. het seizoen 1987-1988 de basisscholierenkampioenschappen in gewij
zigde vorm te gaan houden . 



Uitgangspunten hierbij zijn: 1. toegankelijker voor de schooljeugd 
2 . meer betrokkenheid van de verenigingen 

Het systeem, wat wi j voor ogen hebben, komt hierop neer: 
- het kampioenschap bestaat uit een team- en een individueel toernooi 
- een team, zowel meisjes als jongens, bestaat uit twee personen. 
- er zijn vier klassen: A) kompetitiespelers groep 5/6 basisonderwijs 

B) kompetitiespelers groep 7/8 basisonderwijs 
C) niet-kompetitiespelers groep 5/6 
D) niet-kompetitiespelers groep 7/8 

(eventueel kan een niet-kompetitiespeler bij de kompetitiespelers deelnemen 
en iemand kan in een hogere leeftijdscategorie uitkomen). 
- er~zullen regionaal voorronden gehouden worden . 
- deze regionale ronden zullen uitmonden in een.Brabantse finale. Van groot 

belang onzes inziens is vooral het feit dat er regionale voorronden plaats
vinden. Daardoor zal de reisafstand voor de deelnemers veelal beperkt zijn. 
Deze regionale ronden dienen in een groot aantal akkommodaties verspeeld 
te worden. 
Bij de organisatie van deze regionale ronden hebben wij de steun van de ver
enigingen nodig. Wij vragen u concreet of u voor de organisatie van de regi
onale ronden in uw streek in uw akkommodatie zou willen zorgdragen. Een col
lectieve promotie-campagne en het aanschrijven van de scholen zou dan door de 
afdeling gebeuren. De maand december (incl. de kerstvakantie) zou bij voorkeur 
de periode kunnen zijn om de regionale voorronden te spelen. HOE MEER VERENI
GINGEN HOE BETER!! 
Zoals reeds eerder aangegeven is het de bedoeling om dit systeem volgend sei
zoen van start te laten gaan. Vandaar dat wij dit punt als agendapunt hebben 
opgevoerd voor de komende afdelingsledenvergadering . 
Om op deze vergadering tot besluitvorming te komen, willen W1J graag op 
korte termijn weten hoe de Brabantse verenigingen denken over onze plannen. 
Daarom verzoeken wij u de enqu,ête ,evoor ·:maandag..:_11. mei tè retourneren 
aan ondergetekende. 
Mogen wij op uw medewerking kunnen rekenen om de basisscholierenkampioenschappen 
uit te laten groeien tot een jaarlijks atraktief evenement voor de jeugd. 
Waarom? 
Het zijn de toekomstige tafeltennissers/sters die via dit soort aktiviteiten 
de weg vinden~naar uw vereniging!! 
Vriendelijk verzoeken wij u de:: toegé,zo.nden vragenlijst in te vullen en op te 
sturen naar: R. Gtadus 

Goudslager 2 
5506 AB Veldhoven 
(tel. : 040-532725 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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NIE UWS IN ~T KORT 

Het ledental van de Afdeling Brabant vertoont weer een 
stijgende lijn. Het ledental is weer op 5800 gekomen. 

De ledenvergaderingen van TTV Geldrop en TTV Achilles'68 
hebben ieder afzonderlijk besloten te fuseren, teneinde 
gezamenlijk een nieuwe tafeltennisaccommodatie in Geldrop 
te kunnen realiseren. De gefuseerde vereniging gaat 'Unicum' 
heten. 

NASLAGWERK VOOR DE SPORTCLUB 

Vanaf nu bestaat er een voordelige oplossing voor verenigings
vragen . De stichting Sportservice Noord-Brabant presenteert 
een uniek naslagwerk,gericht op iectereen die met sport en spel 
te maken heeft.De vernieuwde "werkgids" bevat konkrete informatie 
voor zowel bestuursleden als sport- erKspèllèider.~~ .. Een_" greep~ . uit 
in inhoud: verenigingsmanagement, financiën,juridische aspekten, 
marketing,spelmateriaal,draaiboeken,leiding geven,sportgezondheids
zorg en repertoire. Een losbladig systeem dat is verpakt in 
een handige ringband. In maart is deze basisset uitgebracht. 

Een abonnee van de werkgids ontvangt elk kwartaal aanvullingen 
op de basisset.Daarbij wordt aktuele informatie aan toegevoegd 
via het steeds gratis bijgeleverde bulletin Sportservice Nieuws. 

De werkgids is in 1983 gestart als ondersteuning voor sportlei
ders. Gelet de behoefte en de reakties uit de dagelijkse praktijk 
is de Werkgids vanaf maart 1987 breed opgezet,zodat iedereen 
die iets met sport en spel te maken heeft er voordeel mee kan 
halen.Hiertoe is het redaktieteam uitgebreid met deskundigen 
uit de diverse werkterreinen. 
Een jaarabonnement op de Sportservice Werkgids kost slechts f 25,-
inklusief ringband,basisset en verzendkosten.Te bestellen bij: 
S.E_ortservice Noord-Brabant,Postbus 296, 5050 AG GOIRLE,tel.: 
013 - 35 07 55. (tijdens kantooruren). 
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NIEUW! 

TISCHTENNIS TRAINING 
Na enkele jaren voorbereiding is het handboek Tischtennis 
Training gereedgekomen. Het is geschreven door de breedte
sportdeskundige van de DTTB,Manfred Kucht en gecoacht door 
de grootste tafeltennisschool van Europa,De Tischtennisschule 
Grenzau uit Hühr-Grenzhausen bij Koblenz.De samenstelling en de 
fotoredaktie is door Ad van Dongen verzorgd. 
Het boek is overzichtelijk puntsgewijs opgesteld.De nadruk ligt 
op de trainingsarbeid als b asis _yan het betere spel .De modernste 
trainingsmethoden zijn in de oefeningen geïntegreerd, met veel 
duidelijke voorbeelden. Naar Duits idee wordt veel aandacht 
besteed aan de methodiek en de warming-up.Voor trainers en 
betere spelers is dit boek onontbeerlijk.Tischtennis Training is 
pas na de WK van 1987 in druk gegaan, zodat ook de nieuwste 
technieken en gegevens (en foto's; het boek is rijk geïllustreerd) 
er in opgenomen konden worden. 

Gegevens:144 pagina's,formaatA5,geplastificeerd en genaaid
gebonden;prijs /29,50,verschijnt mei 1987.DUITSTALIG. 

Bestellen kunt u door: 
--overmaken van /22,50 - dus /7,-- korting ~ij vooruitbetaling -
op rekening 64.11.83.429 t.n.v. Uitgeverij SSG te Groningen. Het 
boek wordt u dan toegestuurd. 
- door bestellen bij Uitgeverij SSG, ,Sint Lucasstraat 1,9718 LP 
Groningen.In dat geval wordt /3,50 verzendkosten in rekening 
gebracht en de gewone verkoot1prijs berekend;het totaalbedrag 
wordt dan /33,--
- de voor de Nederlandse markt beschikbare hoeveelheid is 
beperkt,dus wacht niet te lang met bestellen. 
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