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Op de laatstgehouden Konsulvergadering werd dit punt druk besproken. 
Zoals U zich zult herinneren werd de medische sportkeuring op de jaarvergadering 
van de N.T.T.B. in september j.l. aangenomen. Als datum is toen genoemd 1 januari 
1956. Redenen van verschillende aard waren de oorzaak dat deze datum, althans 
in onze afdeling, niet aangehouden konworden. 
Op 1 september 1956 moeten echter alle speelsters en spelers van de N.ToT.B. 
gekeurd zijn. 
Speelsters en spelers, die niet gekeurd en niet go~_(j_gekeurd zijn 1 kunnen der
halve niet deelnemen aan de komende kompetitie!! 

Heel wat verenigingen hebben hun keuringskaarten reeds ingezonden, maar van een 
bijna zo groot aantal verenigingen werd nog niets gehoord. Deze verenigingen 
hebben dus nog enkele maanden de tijd om er voor te zor~en dat hun leden worden 
gekeurd. 
Wij vertrouwen erop, dat deze laatste, aanmaning voldoerul.e zal zijn om per 1 sept. 
alle leden van onze afdeling gekeurd te weteno 

= - - = = = = = = 

VAN DE PENllJUJGMEESTER g 

Ondanks herhaalde verzoeken in dit órgaan om ontvarigennöta1 s, opgelegde boeten, 
toernooiheffingen enz. zo spoedig mogelijk te willen voldoen, staan er nog heel 
wat vereniginge~ in het krijt! 
Bieronder laat ik U een opgave volgen van deze zwarte schapen. Wilt U deze opgave 
niet zien als een "zwarte lijst van slechte beta],ers", het is heel eenvoudig een 
opgave zonder meer. U kunt aan de hand van de ontvangen nota, boete-brief jes enz. 
kontroleren of deze opgave juist is. Is dit zo, betaal dan zo spoedig mogelijk, 
is dit niet zo, klim in de pen en schrijf Uw gegevens aan ondergetekende, waarna 

.alles binnen de kortst-mogelijke tijd in orde komt. 
Mag ik op Uw medewerking rekenen? Bij voórbaat vriendelijk dank! 

NAAM VERENIGING BOETEN ZAALK.KOSTEN WEDSTR~F. TOERN.H. DIVERSEN TOTAAL 

Actie 
Advance 
Animo 
Atoom'55 
Be Fair 
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Bluè Stars 
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JE.E.P. 
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Door het niet beschikbaq,r zijn ·yai·:a_e' zusjes van Megen kreeg Kitty Peeters uit 
onze afdeling de verheugende ·"rI).ed~cJ..eling, dat zij met Bep Oisterwijk (voorheen 
ook lid van afdeling Brabant) ·-hE3t team zou vormen voor de ,interlandwedstrijd 
tegen Frankrijk, die op 27 a:Pril,,j.l. gespeeld werd in de Victoria-kantine te 
Dordrecht. · · 

Een gelukkige gelegenheid om.te debutç;iren,was dit echter:niet, daar de Franse 
dames Rougagnou en Albert wel:een ·zeer beste partij tafèltennisSpelen. Onze 
dam?s Peeters en Oisterwijk hebben dan ook aan de uitslag niets kunnen doen, 
de Franse dames vvaren· beslist de ste.rksten. Dit· nee·mt"ech't<.:i-r·"rriet weg, dat onze 
meisjes het nodige van deze wedstrijd{l.e0ben opgedaan, ondanks de zeeif! gevoelige 
5-0 nederlaag. En dan denk il{ op de eerste plaats aan 'llvat bij dergelijke wed
strijden een zeer voorname rol speelt- .. de interland doop. · 

. . 
Om U enigszins een indruk tè·geven van.de sfeer waarin de speelsters bij een 
interland worden geplaatst, geef ik U hier in het kort, de voornaamste gebeurte
nissen, voordat de wedstrijden aanvangen. U zult bemerken dat dergelijke wed
strijden spelen geel wat anders is dan toernooien of kompetitie-wedstrijden. 
Er~ens achter de tribune of in de kleedkamer worden de speelsters aan elkaar 
voorgesteld. NJ:et een lachje, wat Frans en wat Enge.ls ~-vordt de kennismaking voort 
gezet tot zij eindelijk de speelruimte op het vastgestelde uur binnengaan. 
Na het speleh van de volksliederen wordt door de afdelingsvoorzitter een welkomst

. woord gesproken,· Wa8.rna de bondsvoorzitter de aanwezigen welkom heet en· de 
·speelsters en captains aan het publiek voorstelt. De captains doen ook nog een 
duit in het officiële gedeelte door .over en weer souvenirs aan te bieden. 
Nadat hier en daar nog een foto is gemaakt kan dan eindelijk met de wedstrijden 
begonnen worden. 
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Deze wedstrijden werden gespeeld volgens het Davis-cup systeem, twee enkel
spelen, daarna dubbelspel; waarna wederom twee enkelspelen. Dat Eep en Kitty 
de zwakkeren waren? neemt toch niet weg dat door de bekende vechtlust van 
onze dames de wedstrijden zeer aantrekkelijk waren, waren wij niet zo nerveue 
en onwennig geweest, een beter resultaat zou zeker het geval zijn geweest. 

A. van Otterdijk. 

= = = ~ = = = = = = =.= 

VERSLAG OPEN NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 1956. 
========;==========~======~==================== 

Voor de eerste maal werden deze kampioenschappen nu eens niet in het Westen 
des lands gespeeld. Nijmegen genoot de ee~ twee dagen als gastheer te mogen 
optreden van diverse Nederlandse en buitenlandse cracks •. Dit was mogelijk ge
bleken door de medewerking van de verschillende instanties, in het bijzonde~ 
van het Gemeentebestuur. 

Gebleken is echter ook, dat Nijmegen niet rijp is voor een dergelijk toernooi 
want de publieke belangstelling was zeer matig, ook van de zijde der aktieve 
beoefenaars van onze sport. De sporthal,waarin deze kampioenschappen werden 
gehouden, deed zeer koud aan. 

Wat betreft de wedstrijden, diverse partijen stonden op een zeer goed peil. 
Vooral de Poolse vertegenwoordiging, die voor het eerst op een internationaal 
toernooi uitkwam, bleek een grote verrassing. De Pool Arbach schakelde de Frans
man Haguenauer in een langdurige en zeer spannende partij, welke eerst in de 
vijfde game na verlenging beslist werd, uit. 
Veteraan Ehrlich speelde gedegen en zegevierde in de finale over de jeugd. 
De Fransman Chergui kon hem geen ogenblik bedreigen. 
Bij de dames voerden Diana Rowe en Helen Elliot de boventoon, doch het Franse 
meisje Rougagnou en de Duitse en Poolse speelsters legden haar het vuur na aan 
de schenen. 
Onze Nederlandse vertegenwoordigers hadden tegen deze sterke buitenlanders 
vanzelfsprekend geen kanse Een zeer goede partij speelde Ton Hoefnagels tegen 
de Fransman Haguenauer. Voor zijn spel in deze partij kreeg hij dan ook d.J 
prijs voor de beste Nederlands.e prestatie~ 

'· 1 Wat onze Brabantse vertegenwoordigers betreft,· Kitty Peeters moest in de eerste 
ronde haar meerdere erkennen in de West-Duitse speelster Gröber door wie zij 
in drie games werd uitgeschakeld. Bij de heren moest Cor Schep in de eerste 
ronde zijn meerdere erkennen in de finalist, de Fransman Chergui. Leo Zandvliet 
speelde een zeer goede partij tegen .d.e Belg Roland,. doch ook hier· bleek de 
buitenlander de sterkste. Henk Filippine kwam tegen de Eelg Kasahin achter de 
tafel en moest zich na een hard gevecht inde vijfde game gewonnen geven. 
Weer eens werd op deze kampioenschappen bewezen, dat de buitenlanders véel harder 
en serieuzer trainen. Vooral de vastheid speelde·een zeer grote rol, iets waar
aan wij hier in Nederland een voorbeeld kunnen nemen. 

Alles bijeen genomen vielen deze kampioenschappen, uitgezonderd het vertoonde 
spel, tegen. 

Tot slot nog enkele uitslagen: . 
Kampioene van Nederland werd Diana Rowe (Engeland.) door een 21'-8, 22-20 en 23-21· 

·~ overwinning op de Schotse Helen' Elliot.. .. . 
De titel in het herenenkel' ging naar A. Ehrlich doo:ç de Fransman Chergui in de 
finale met 21-13, 21-17. en 21-15 te kloppen. 
Het dames-dubbel was voO:ç.D.Rowe en H~ Elliot, terwijl de Polen Arbach en 
Kuainski de titel in het. herendubbel voor zich opeisten. 
Het gemengd dubbelspel t'enslotte was voor H, Elliot en H. Venner. 

1. Somers. 
=====::::::== 

DISTRIKTSONTMOETING ERABANT - KENNEMERLAND. 

Op zondag 6 mei vond in de kantine van de N.E. EATA te Best d~ze ontmoeting 
plaats. Het was de eerste maal dat wij Kennemerland ontmoetten, maar beslist 
niet de laatste maal! 
Om ongeveer 13.00 uur heette onze voorzitter-konsul met een geestige speech 
'bestuur en afgevaardigden van Kennemerland welkom en bood namens onze afdeling 
een tegel aan, natuurlijk voorstellend de Brabantse Leeuw ! 
Hierna volgde het weerwoord van de konsul van Kennemerland, dhr.van Dijk, die 
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verklaarde onze uitnodigü.g gaarne te hebben ontvangen .en aangenomen en de 
hoop uitsprak, dat deze eerste ontmoeting spoedig door" afdeling :Brabant zou 
worden beantwoord met een bezoek aan Kènnemerland. Vervolgens werden de 
teamG voorgestcld 9 waarbij de dames uit Kennemerland onze speelsters bloemen 
aanboden 9 een gebaar dat een gul applaus ontlokte. · · 
Nadat o_nze voorzitter uit handen van dhr.van Dijk als aandenken aan deze dag 
een vaantje had ontvangen? werd het woord gegeven aan de wedstrijdleiders, 
dhr. W. Prick van Kennemerland en C. Hobbelen van onze afdeling. 

De wedstrijden werden op vijf tafels gespeeld, eerst kwamen tegen elkaar uit 
de teams van de dames 2e en 3e klasse 9 heren 1e en 3e en junioren. 
Er werd verwoed gespeeld en van menige prima partij yiel te genieten. Nadat 
deze eerste ronde was gespeeld was de stand 25 - 25 9 zodat de spanning bleef. 

In de 2e ronde kvvamen uit de teamsg dames 1e klasse, heren H/Ov.klasse 9 2e en 
4e klasse •. Buiten mededinging speelden ook de afdelingsbesturen tegen elkaar. 
Deze laatsten (zij mogen iets meer herrie maken dan de gewone leden !?!?!) 
zorgden voor de. vrolijke noot 9 vooral toen clovm van Loon als umpire ging fungere:r: 
Toen er om ongeveer 18.00 uur alle teams, uitgezonderd dat van de heren 4e klasse, 
het wedstrijdformulier hadden ingeleverd, bleek dat Brabant aan de leiding siond 
met 42 - 38. Maar. o ••• de 4e klasse blee.k een sterke troef voor Kennemerland.· 
Toen: de· enkelpartijcm tussen dez_e teams gespeeld waren, was de stand 2-7 ! ! 9 zodat 
toen de totaalstand vras 44 - 45, m0t een partij te spelen 9 het dubbelspel. 
Wonnen onze jongens, dan wac het eon gelijkspel, verloren zij 9 dan had Kennemerlan 
dez0 ontmoeting gewonnen mot 44~~61! 

. De eerste game vvas voor KE=mneme:rland met ·21-23 9 de "cvveede was voor ons 9 21-17 ~ 
zodat de laatste ge.me van de laatste partiJ de beslissing moest brengen. Daar 
ook deze eindicdo in een ove::i:-winning voor Kennemerland, 17-21~ won Kennemerland 
deze eerste ontmoeting met 44 - 46 ! !! 
Proficiat, maar reken 'bij de return.match op een revanche!! 

Jammer was 9 hw'c è.at de afc1.elings'oesturen bui ten mededinging speelden' de onzen 
wonnen maar liefst rri,~t 9 ..,. 1 ! Ifaar ••• of scheidsrechter van Loon al tijd telde 
volgens, Bartj_ens eri. het wed.strijd.reglement laa:b ik in het midden! 

Al "bij al een prottigo dag 9 mo"c aarëtigq wedstrijden, die in een s"portieve sfeer 
werden gespeeld, kortom eon zeer gosla~gde ontmoeting die wij nog vaker willen 
beleven! 

De teams waren alsvolgt sameng~.stdldg 

RENNEMTIRLANJ) , 

Dames 
Il 

" 
Heren 

. 11 

il . 

11 

Il 

Je'Ugd 

1e Kl. 
2e kl. 
3e kl. 
H/Okl. 
1e kl. 
2e kl. 
3e kl. 
4e kl. 

A. Lahey, c. Schuyt, N_. Simon. 
N. Wolters, N. Vermeulen,,T. Vasan. 
L.v.d.Putten 9 F. Leuven, J. Kluft.· 
]. Duits, Th. Blom,. P~Kla.bou. 
H. Eyking, F~ de Loor.,· G.- Wol-ters • 
G. Boot, .J. Yiitteman, ,T;t,J. •.. ·Rart. 
G. Pliester 9 A •. Snabilj;é 9 M. Scharroo •. 

Bestuur 

H. Canjels, C. Kerst<p,mél,n 9 ,J. Luining. 
C. Schoof, H.~. Eijk 9 .R. Voogt. 
]).v.Dijk, .B. d~ ~ong etl W. Prick. 

:BRABANT 

Dames 
Il 

Il 

-Heren 
11 

fl. 

1 
11 

Jeugd 

1e kl. 
2e kl. 
3e kl. 
H/Okl •. 
1e kl. 
2e kl~ 
3e kl. 
4e kl. 

K. Peeters, .L.v.]aàrdwijk" M. Jonkers. 
.. :er;,~ ? . ·nenarq, A. - Koenen. 

D.v. :2o:xteJ.. 9 M •. de Vi.r:iser, A. Kuys. 
A.v.Veghel 9 G.v.d•BurKt, J. Essing. 
L. Zandvliet) H. de Smit_, J. v.Hout. 
J. Maurits, M.v.DongQn., O~v.Lieshout. 

:Se stuur 

L. Cornelis, R.v.d.Ste~n, C. Berens. 
J.v·.a.. Louw, R. de Coninck, J.v. Orsouw. 
J .v. Roermund, VJ. Nijkamp, H.v. Grinsven. 
A.v.Otterdijk, C. Hobbelen, W. du Pont. 

UITSLAGENg 
; .. 

Dames 1e klasseg 3 7 · ~ Here·n 2e klasseg 

" 2e klasse;; 4 - 6 Il . 3e 11 

Il 3e klasseg 3 - 7 11 4e Il 

Heren H/f.klasseg 8 - 2 Jeugd 
tl 1e klasseg 7 J 

,, ·Bestuur 

6 4 
8 - 2 
2 8 
3 7 
9 1 

Jo Goossens. 
= = = = = = .. 
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VERSLAG OPEN LANGSTRA.ATSE KAMPIOENSCHAPPEN. 

Op 10 mei jolo organiseerde.de vereniging R.K.c. bovengenoemde kampioenschappen. 
Er werd gespeeld op 16 tafels. 251 deeinemers hadden zich voor dit toernooi laten 
ins·chrijven. ' 
De OJ:>ga:rüsatie van dit toernooi was goed te noemen, wat betreft het tijdschema, 
doch de ;hal als speelzaal was koud en tochtig, terwijl deze hal ook niet water
dicht bleek te zijn. · . · 
In de diverse klassen werd goed spel te zien gegeven. De verrassing was wel de 
nederlaag, welke L.Zandvlièt leed tegen Ai. Pu.delko. 
Na afloop was er een gez;;illig bal, waarop ondergetekende de prijzen uitreikte. 

De uitslagen warens 

D.E. 1/2e klasseg Halve finaleg N. Kuys - T. Damen 15-21 en 18-21. 

:b·.E. 36 klasse . g 

'·lI".Eo H/O.klasse '. 

H.E. 1 e klasse 

H.E. 2e klasse 

H~E. 3e klasse · : 

H.E. 4e klasse 

D.D. 

H.D. R/O klasse 

H.D. 1/2e klasse: 

H.D. 3e klasse · : 

H.D. 4e klasse 

P. Smigielski - R. Renard 16-21, 21-19 en 21-10. 
Finale g T. Damen (:Breda/Amor) ...:. P. Smifielski (Oosterhou( 

22-20 en 21-12. 
Halve finaleJ v. Baardwijk - M. Doomernik 23-25 9 19-21 

R.de ·Groot - C. Heefer 22-24, 19-21 
Finale z.Jfl. Doomern:l.k - c. Reefer (Irene) 21-14 en 21-19 
Halve finaleg t,~;Oomens -J. Ess:l.ng 22-20, 13-21, 8-21 

A • . Pudelko - A.v.Veghel 11-21 en 15-21 
Finale : .T. Essing(Atoom'55)- A.v~Veghel (o.T.T.C.) 

10-21, 21-14, 19-21, 15-21, 21--17. 
Halve finaleg A.Wiilem~ .,;,:J.v.d.Wiel 11-21, 17-21 

N.v.Brp - H. Willems 11-21, 21-13 en 21-13. 
Finale J.v.d.Wiel (victoria(51) - N.v.Erp (O~T.T.C.) 

16-21, 22-20. 18-21. 
Halve finaleg a~v.Peer - J.v.Zandt 

J.Verhaeren - :B.v.d.Heyden, 21-18, 21-14 
Finale V.van Peer fD.O.S.) - J.Verhaere·n (Victoria1 51) 

21-17, 17-21 en 21-16. 
Halve finalez R.v.d.Sande - C. :Berens 9-21 en 12-21 

H.v.Hogen - P. Boon 21-9 en 21-10 
Finale C. Bei-ens (K.A.T.) -J.v.Hogen (O.T.T.C.) 

21-1~,'17T21 en 8-21 
Halve finaleg W.v.Poppel - J.v. Beek 15T21 en 14-21 

H.v.Grunsven - H~ Walk 7-21, 23-21, 21-19 
Finale g J.v.Beek (w.v.z~) - H. Grunsven (Hartog) 

21-16 en23- 21. 
·Halve finaleg T.Damen/P.Smigielski winnen van A.Kop/R.v.Dijk 

met 21-6 en 21-4 
ll.Jonkers/A.Koenen winnen van N.Smits/J~Smits 
met . 21,;....m en 21-11 • 

Finale T.Damen/P~Smigielski (:Breda-Amor/Oosterhout) win
nen van A.Koenen/M.Jonkers(B.S.M./O.T.T.C.) met 
17-21, 21-12 en 21-15 . · 

Halve finaleg P.Oomens/C.Koenen winnen van .J.v.d.:Burgt en J. 
Essing met 21-16, 20-22 en 21-18 
H.de Vèer/H.v.Vugt vëriiezen van A.v.Veghel
M~Ulehake met 20-22 'en 17,..21. 

Finale : P.Oomens/C.Koenen ('.8.s.M.) winnen van A.v.Veghel-
M.Ulehake (o.T.T.C.) met 21-16, 22-20 

Halve finaleg J.Verhaeren/A.v.d.Veerdonk winnen van W.Piederiet/ 
<B.v.d.Zanden met 2 14-21, 21-10 en 21-17. 
J ov.d.Wiel/B.v.·d.Heyden winnen van P.Brok/J .v.d. 
Hovem met 21-11 en 21-12. 

Finale J.v.d.Wiel/:B.v~d.HeydEm(Victoria'51) winnen van 
J.Verhaeren/A.v.d.Veerdonk(Viotoria1 51/o.T.T.C.) 
met 21-14 en 21-17. 

Halve finale C. :Beerens-P.v.Riel winnen van Jansen/Ceelen met 
20-22, 21-15 en 21-15 · 
P~Muskens/I~v.Baak winnen van T.v.Veghel/J.Loeffer. 
met 18-21, 21-10 en 21-16 

Finale ·C. Beerens/P.v.Riel (K.A.T.) winnen van P.Muskens/ 
I.v.:Baak (Atoom'55) met 21-14 en 20-22 en 21-130 

Halve finale : J.v.d.Louw/c. Klijn winnen van P.v.Bakel/S.v.Bakel 
met 16-21, 21-14 en 21-16 
A.v~d.Veerdonk/J.Ceelen winnen van Hendriks-v. 
Poppel met 21-14, 20-22 en 21-12. 

Finale i J;v.à..Louw/CoKlijn (K.A.T.) winnen van A.v.d. 
Veerd.onk/J.Ceelen(O.T.T.C.-Hartog) 21-18, 21-16 
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G.D. Halve finale ~ . .A,.v. Veghel/M. Jo.l'lkers wil'lnen _van L.:?;?'.!?:.dyliet/ 
R.Benard met 22-:20 en 21-16 
F.Schuurkes/A.WÜie!Tlse winnen van C.Koenen/ 
A.Koenen met 21-17 en 21-i6 

Finale : A.v.Veghel/M.Jonkers(O.T.T.C.) winnen van 
F.Schuurkes/A.Willemse (Irene/:Belcrum) met 
16-21, 21-3 en 21-9 

De verenigingsprijs werd gewonnen door Irene met 43i punt vóór O.T.T.C. en 
Hartog met elk 34~- punt. 

L. Somers. 

DE BRABANTSE TIENKAMPEN. 

· ··rn de zeer ruime kantine van de firma Thomassen en Drijver te Oss werden op 
zondag 13 mei j.l. door de vereniging O.T.T.C. in verband met haar 15-jarig 
bestaan 9 de Brabantse Tienkampen Dames en Heren georganiseerd. 
Door de organisatie van deze tienkampen op zich te nemen, heeft O.T.T.C. een 
juiste keuze gedaan om haar 15-jarig bestaan te vieren en zij hebben dit dan fOk 
gedaan op een zeer keurige wijze. 
Voorzitter Nietsch en zijn leden hebben eer van hun werk, deze dag was een warè 
propaganda-dag voor tafeltennis. 
Onder zeer prettige: en goede ori1standigheden hebben de deelneemsters/nemers hun 
wedstrijden kunnen spelen. Ook voor de toeschouwers was het een aangename dag, 
daar de wedstrijden goed te volgen waren en op hoog peil stonden. 
Bij de dames bleek, dat mevr. R.Koggel nog steeds in goede vorm is. Zonder 
nederlaag eindigde zij haar partijen. T. Damen maakte er echter ook een sukses
dag van 9 alleen tegen mevr.Koggel sneuvelde zij. A. Rovers bleek ook in goede 
vorm te verkeren, kon met de 3e prijs h1.1.iswaarts keren. De dames H. Verhoeven 
J;.v.d.Onzenoort, T.v.Iersel en M.Jonkers eindigden met ieder 4 punten, Hieruit 
blijkt wel, dat er strijd geweest is. Met 3 punten eindigde R.Renard op de 
zevende plaats 9 wat wel niet in de lijn der verwachtingen lag. Dé invalsters 
F.v.Hemert en M. Nielen mogen beiden terug zien op wedstrijden, welke zij zeer 
verdienstelijk hebben gespeeld. Zij eindigden resp.met.2 en 1 gewonnen partij. 
Bij de heren was deze dag L.Zandvliet heer en meester op de tafel. Door al 
zijn wedstrijden in vvinst om te zetten eindigde hij op de eerste plaats,. een 
plaats die hem, gezien zijn voortreffelijk spel, zeker toeklï.,ram. P. Schreurs 
moest met de 2e plaats genoegen nemen·, met 2 verliespartijen, tegen Zandvliet 
en H. de Smit 9 eindigde hij deze zeer spannende tienkamp. P. Oomens, H.Fillipini'-
en J .Essing eindigden met ieder 5 punten, zodat het game-gemiddelde moest. uitma : .. 
ken, wie de 3e en 4e prijs mee naar huis kon nemen. H. de Veer wist vier wed
strijden op zijn naam te brengen •. H.v.d.Burgt en H.de Smit eindigden gelijk met 
ieder drie gewonnen partijen. 1\..v.ifugt en A.v.Veghel brachten ieder twee par
tijen op hun naam. Aan de :puntenverdeling zult U wel tnerken, dat het aan span-

. ning niet heeft ontbroken. . . · .. 
Na afloop van deze tienkam:r~n.sprak.de Édelachtbare Heer G. Delen 9 burgemeester 
van Oss 9 de aanwezigen op prettige wijze toe en feliciteerde de verenigipg 
O.T.T.C. met haar 15~jarig bestaan, waarna door ondergetekende, na eerst een 
dankvvoord gericht te hel;:> ben, tot Çle Bûrgemeester en het bestuur van de o. T.T. C., 
de prijzen werden uitgereik;t. 

A.v. Otterdijk. . 
= = = = .. =.c = = = = = 

VOORZITTERSVERGADERING te. 's HZ:RTOGENBGSCH. 

Op zaterdag 12 mei. vond te, 1 s llertogènbosch de 2e voorzittersvergadering 
plaats. Evenals op de bijeenkomst tê :Breda was de opkomst zeer bevredigend. 
Van de vergadering te Breda en Je is· ·Eèrtogenbosch zijn notulen gemaakt, die 
samengevoegd zullen worden en inhet'volgond nummer van Mixed worden gepubli
ceerd. Dit nummer komt· in ieder g€;)val uit vóór begin augustus, zodat U deze 
kunt bestuderen vóór de jaarlijkse·· 1e~envergadering. 

EEN T.AFELTEN1USHUWELIJK IN ONZE AFDELING ! ! 

Op _;rijdag 4 mei j.l. werd te Eindhoven het huwelijk gesloten tussen twee 
zeer bek.ende leden van onze• .afdeling, n.l. G.idi Wilderbeek en P. Schoots. 
Wij wensen hen beiden van harte• profi.ciat en hêél veel geluk in hun verder 
leven' maar willen.toch onze teleurs.t.e.lling niet onder stoelen of banken 
steken, dat wij deze sympathieke P.S.V.'ers in het vervolg zullen moeten 
missen op onze .toernooien, waarv:·an zij _trouwe deelnemers waren!! l ! 

. . ' . . .," 
= == ::: = ··= ·.= .::;;::;.:=. = = = = ::: 
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DE KOMPETITIE 
DAMES 1e.KLASSE ZUID. 

G.o.w. ~ O.T.T.c. 
De Meppers - O.'I1.T.C. 

UITSLAGENs 

10-0 
10-0 

EINDST.AJ."'IT) HJJREN 2e Kl. B 

R.K.c. 18 1B O o 36 x) 
Never Desp.2 18 13 0 5 26 
De Kring 18 12 1i 5 25 
PNEM' s:S 2 1 8 11 . 1 6 23 
Carrington 18 7 3 8 17 
Never Down 3 18 7 2 9 16 
R.K.D.T.C. 18 6 3 9 15 
K.T.C. 18 6 2 10 14 
K.T.C.2 ~8 4 0 14 8 
N~V.R. 18 0 6 18 0 
x) 2 winstpµnten in mindering 
R.K.C. promoveert~ K.T.C.2 en 
N.V.R. degraderen. 

EINDSTAND BEREN 4e Kl. L. 

De Gladiatpren 2 14 13 1 
P.J.S.2 14 12 1 
J.c.v86 14 9 o 
Animo 10 14 7 1 
Aninio 8 14 5 · 3 
Actie 14 4 2 
Never Desp.8 14 .1 o 
Advance 3 14 1 0 

0 27 
1 25 
5 18 
6 15 
6 13 
8 10 
13 2 
13 2 

De Gladiatoren 2 promoveren naar 
de 3e klasse. 

-· = 

OP HET VERKEERDE SPOOR 

EIND:BIDAND 

P.s.v .. 14 10 4 
Breda/.Arnor 14 10 3 
Markiezaat 14 8 3 
De Me :p:pers 14 8 1 
G.o.w. 14 5 3 
O.T.T.C. 14 2 3 
Luto 14 2 1 
:S.T.T.C. 14 1 2 

EINDTAlill HEREN 2e c. 
K.-A.J.Vught 18 13 5 
Viêtoria'51 18 14 2 
De Smashers 18 14 2 
O"T.T.C.3 18 8 3 
i\fever Despair 18 8 3 
PNEM' sB 18 6 3 
De Zwaantjes 18 5 3 
R~T• V ~ 2 î8 4 5 
The· Rivals 18 4 2 
Never Down 4 18 .o 0 

K.A.JóVught promoveert, The 
Never Down 4 degraderen. 

EINDSTAND HEREN 4e Kl. M. 

Hartog 3 16 14 2 
·. De Smashers 3 16 11 2 
'The Rivals 2 16 6 7 
Victoria'51 3 16 7 3 
J.c.v.7 .16 7 2 
De Gladiatoren 3 16 6 3 
Animó 6, . 16 6 1 
PeT.T.C.2 16 4 0 
Scinle 2 16 1 0 

Hartog 3 promoveert naar de 

= = = :::: = 

0 24 
1 23 
3 19 
5 17 
6 13 
9 7 
1î 5 
11 4 

0 31 
2 30 
2 30 
7 19 
7 19 
9 15 
10 13 
9 13 
12 10 
18 0 

Rivals en 

0 30 
3 24 
3 19 
6 17 
7 16 
7 15 
9 13 
12 8 
15 2 

3e klasse. 

.Onder deze titel lazen wij een belangrijk artikel in het Luto-Nieuws, orgaan 
van de gelijknamige vereniging uit Tilburg. 

Wij laten hieronder dit artikel in ziJn geheel volgeng 

Wat ·•n genot, wat 'n vreugde als wij,· simpele mensen, nederige sterretjes aan 
het tafeltennisfirmament, eens kans zien op eon toernooi een prijs in de wacht 
te slepen. . · · 
En wat een trots, wat een gevoel van voldaanheid bij het veroveren van een 
:Plaatselijke- of provinciale titel. 
Geniet men zelf niet elke keer nog als de winriar van een finale van puur 
entoe~3iasme een vreugdedans uitvoert, waarbij hij op ongedwongen wijze zijn 
opgekropte spanning uitkuurt ? 
:Mij bezorgt een dergelijke reaktie telk~2;.§ weer enkele sekonderi. kippenvel. 
Daar leef je toch in mee ! 
En dacht U nu, dat deze dolgoluldcige winnaar, op zotn mome~t aan een beker 
dacht ? Of sterker nog, dat hij zich vóór of tijdens de finale afvraagt of 
de "omvang" van de beker de moeite van de inspanning wel loont ? Natuurlijk 
niet, het gaat om de eer, om de titel. Hij mag straks op het podium aantreden. 
Reden te ovèr om gelukkig en tevreden te zijn. Alle anderen moeten immers 
met lege handen naar huis en hebben in hem hun meerdere moetèn erkennen. 
Kunt V zÎch nu voorstellen, dat dit stukje logika (vergeef me m'n verwaandheid) 
bij enkele van onze sportvrienden niet mee+ als zodanig geaksepteerd wordt ? 
En toch is het zo ! Een gedachtengang als deze wordt hier' en daar en meer en 
meer ouderwetx of kinderachtig genoemd. 
Reeds herhaalde malen is mij dit op toernooien en kampioenschappen ter ore 
gekomen. Zij vinden de prijzen te klein, of zagen hiervoor liever "praktische" 
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"nuttige" pr:LJzen in de. plaats, b.v. een ei0ktrisch scheerapparaat, een paar 
schoenen of iets dergelijks. 
Zij menen ook dat de topspelers vrijgesteld moeste.n worden van inschrijfgelden, 
ja ze gaan nog verder, zij behoren een vergoeding'te ontvangen voor de te maken 
reis- en verblijfkosten •••• 
Immers zij, de topspelers,. •zorgen er toch voor dat een toernooi slaagt. Zij zijn 
het ·!;och die het pubü.ëk. tr-ekken. Dit zeiden zij, deze "sportmensen" (en zonder 
eksku.us aan te bieden voor hun verwaan·Ç!.heid) en. o ••• dit meenden zij. Dit laatste 
viel me het meest teg.en. · 
Op de laatste J3rabant:se Kampioenschappen hing dan ook over deze spelers een 
zichtbare sluier van ·ontevredenheid. 
Na dit relaas· hoef ik:. U niet te vertellen hoe dmep is teleurgesteld werd, toen 
ik kort daarop Atto d"oorlas, waarin vermeld stond, dat de winnaar van het Povac
toernooi als 'extra prijs voor zijn prestatie een stofzuiger werd. aangeboden. 
Deze zin werd besloten met een uitroepteken, dat naar mijn smaak het karakter van 
een vreugdeteken droeg. 
Nu zijn deze verslagèn in de regel van bondsofficials, hetgeen mijn teleurstelling 
alleen vergroten kan. 
Als onder hen ook dezelfde materialistische, non-amateuristische gedachten leven, 
dan voorspel ik de bond geen 11 genoeglijk 11 voortbestaan, al gaat een prijsuitreiking 
dan ook nog zoveel op Oom Jaaps kermisattraktie lijken. Wat mij het meest benieuwd'---..,. 
is het standpunt dat ons afdelingsbestuur in deze 1Gvestie zal innemen. 
Een dergelijke vertoning heeft n.l..in ons rayoh nog niet plaatsgevonden,_ dus 
lopen zij de kans eerdaags hiermee gekonfronteerd te worden. 
Ik wens hun sterk.te. Moge ook nu weeID de ware sportopvattingen zegevieren. Dart 
houdt :Brabant tenminste zijn blazoen onbesmet. 

Noot van de (Luto) redaktie. 

En dan te weten, dat erd:ëtiverse plaatsèn en a.istrikten · ziJn, waar elke klasse 
slechts een vüsselbeker beschikbaár heeft, die· elk jaar ingeleverd moèt ·worden 
en waar elke winnaar slechts als heri:h.nering en bewijs.stuk een diploma of medaille 
voor in de plaats krijgt. Hier kan toch ook niet op tegen zijn. Maar wat zullen 
onze mopperaars daar niet van zeggen. Het ware beter dat zij eèns wat dankbaarder 
waren voor de gave van sportaanleg. · · 

ONS KOMlvlli:NTAAR. 

Dit artikel hebben vrij enkele malen gelezen, weggelegd en herlezen. Er zit een 
een grond van waarheid in, inderdaàd, mçi.ar wij.geloven dat hier een probleem ge
maakt wordt en niet gekonstateerd wordt. Zover·ons bekend zijn er wel enkele tafel
tennisbeoefenaars 9 ook in-.-onze afdeling, die denken, zoals hierboven werd beschre
ven, maar •• dit zijn er maar enkelen. Zij zullen van zichzelf materialistisch zijn 
ingesteld, niet alleen op het gebied van de sport, maar in alles. Dit willen wij 
vanzelfsprekend niet goed praten. Vlat nu het beschikbaar stellen van gebruiksvoor
werpen betreft. Wij hebben er helemaal geen bezwaar te'gen, dat een ·bedrijfsvereni
ging produkten van dat bedrijf als prijs bes.chikbaar stelt 9 N .V .:Sata b.v. schoenen, 
3 Suisses b.v~ wol e11z.enz. en zien hieriri .'Ook geen gevaar voor aantasting van het 
amateurisme. · 
Haar nu eens wat anders. Vfat denkt de. schrijver 'dan van die verenigingen, die toer
nooien organiseren, louter en alleen om.e:r beter van te worden. Die met. voorbedach
te rado kleine prijsjes beschikbaar àtei·t ~ . om zciveèl niogelijk geld over te houden! 
Verenigingen dus, die een toernooi organiseren, niet met het oogmerk leden van eigen 
en andere verenigingen de. gelegenheid te bieden _elkaar te kunnen best·rijden bui ten 
kompetitie-vcrband en hen eeri prettige sportdag te bereiden, maar all8én uit zijn 
op eigen voordeel! Ook dat klopt niet! · ·· . 
Maar, geachte schrijver 9 naar onze mqnii'.ig -vvordt de soep ook hier niet zo heet gege
ten onz.enz. 
Mocht een organiserende vereniging ooi,t <:;ens van een speler (en dit zal dan wel 
een topspeler zijn) een voorwaarde voorgeschreven krijgen van zoveel 1tstart 0 geld, 
vergoeding van reis- en/ of verblijfkosten .of i.ets dergelijks, anders kom ik niet 
op Uw toernooi spelc:m 9 dan geloven wij wel, dat die vereniging zo verstandig zal 
zijn om die sportman (of sportvrouw) een pu.nt:Lg brief je op zijn of haar dak te 
sturen,. dat van de aangeboden diensten. gef:ln gebruik zal worden gemaakt! 

Redaktie Mixed. 
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I R E N E p r o m o v e e r t 

Door een overwinning op }TILAN (Rott 
tie tot een goed einde te brengen en 
gangsklasse! 

"•" ··. t V E R G A N G S K L A S S E ! ! ! .L! ! ! 

~m) 6-4 is IRENE er in geslaagd de promo
komt het volgend seizoen uit in de Over-

Wij wensen de vereniging Irene eh het eerste team, bestaande uit H.v.Veer, 
H.v.Vugt en 1. Somers van harte geluk met dit sukses en hopen op g_oede resul
taten in de Overgangsklasse! 

T I L ] U R G kan nog niet juichen. Door een 4-6 nederlaag tegen Scylla (dat 
nu promoveert naar de Hoofdklasse) staat TILBURG gelijk met BLUE STARS (Venlo) 
en R.T.V. (Hilversum). Alle drie hebben nu 4 punten. Een halve kompetitie 
tussen deze drie teams zal nu gespeeld moeten worden om liet team, dat volgend 
seizoen in de Hoofdklasse gaat spelen, aan te wijzen. 
In deze strijd wensen wij de Tilburgers veel sterkte en veel sukses! !! 

GEVONDENg 

Na afloop van de distriktswedstrijd Brabant-Kennemerland werd in de kleedkamers 
gevondeng 

1 heren-short, groen-grijs. 

De eigenaar kan zich wendèn tot dhr.C. Hobbelen, Telegraafstraat 31A, Tilburg. 
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Na dit nummer zal er in dit seizoen nog één nummer uitkomen en wel in de tweede 
helft van juli. 
Hierin zal worden opgenomeng notulen voorzittersvergaderingen, volledige lijst 
van eindstanden, verslag Nederlandse Jeugdkampioenschappen, verslag stedenwed
strijd Helmond, verslag Zilveren Tafeltoernooi. 

Wij wensen U allen een prettige vakantie 

= :::: ::;: = 

Zoals U weet worden de uitnodigingen voor de jaarlijkse ledenvergadering van 
onze afdeling verzonden in de tweede week van augustus. Verenigingen, waarvan 
de sekretaris/sekretaresse in die periode uitstedig is en die de uitnodiging 
daarom gaarne op een ander adres wensen te ontvangen, kunnen dit tot 1 augustus 
kenbaar maken bij onze sekretarisg Dhr. Fr. de Vluffel, Kerkstraat 5, Helmondo 

U weet toch, dat deze ledenvergadering bijgewoond moet worden. Niet aanwezig, 
betekent F. 10,-- boete. Argumenten alsg onze sekretaris was toen met vakantie 
en heeft de uitnodiging niet. ontvangen, gelden niet ! ! U kunt v6ór 1 augwl;us 
dus bericht geven, indien de uitnodiging naar een ander adres moet worden gezonden. 

== = = = = 

Het bestuur van de TTV " DEVO " te Vught, een zeer jonge (en dus arme) vereniging, 
verzoekt onze bemiddeling en wel voor het opsporen van een (of meer) _adres(sen) 
waar een goede tweedehands tafel te koop is. 
Welke vereniging wil deze nieuwe vereniging een goede tafel overgeven? 
U kunt zich in verbinding stellen met Dhr_.H.Lafeber, Verl.Karnpdijklaan 7, Vught. 




