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3o JAARGANG· no. 1. SËIZOEN 1956/1957 
24 oktober 1956 
Korrespondentio-adresg 
J. Goossens · 
Ligusterstraat 17 
Bergen op Zoom. Abonnementsprijs F. 3,-- per jaar 

- - - - - - ~ - - - - - - - - - - ~ _,_ - - - - -

bij_ de ~onvang van het nieuwe seizoen 
De afdelings-en bondsjaarvergadoringbehoren we0r tot het verleden en hiermede 
is dan het sein gegeven, dat de aktivitoiten op tafeltennisgebied wederom een 
aanvang nemen. 
Voor onze afdeling hebben deze vergaderingen enkel.e nieuwtjes gebracht 9 waarvan 
de voornaamste wel zijn? de verplichte klubkleding en de verplichte junioren
kompeti tie. 
Nu het besluit, ·op onze jaarvergadering genomen? klubkledirig voor alle vereni
gingen verplicht te stellen, zou ik de verenigingsbesturen willen adviseren 
reeds spoedig, ondo,nks de overgangstijd van twee jaar,·met hun voorbereidingen 
te beginnen. Deze voorbereidingen zou:cii:en dan voornamelijk betrekking moeten heb
ben op een door de verenigingen zelf te organiseren spaarsysteem. Het een goed 
en serieus opgezet spaarsysteem zal hot voor do verenigingen en haar leden niet 
al te moeilijk zijn, om binnen niet al te lange tijd van klubkleding te zijn 
voorzien. 
:Betreffende de. juriio:r?ort-kompetitio kan ik kort zijn, daar voor onze afdeling. 
voor dit jaar nog dispensatie is verloond. Inmiddels is uit de leden van het 
afdelingsbestuur eon kommissie gevormd, die dit vraagstuk voor onze afdeling 
zal bestuderen. 

Ik ben ervan overtuigd, dat allo verenigingen het zullGn toejuichen, dat ook 
voor onze jeugdigo leden het volgend seizoen eon ju;nioron-kompetitie gaat 
draaien. Mag deze kommissie dan ook op Uw aller medewerking rekenen, zodat U 
en het afdelingsbestuur gezaraenlijk 9 do jeugd in onze sport die plaats geven 
waar zij 9 gezien hun leeftijd 9 thuishoren •. 

U allen wens ik prettige en sportieve wedstrijden on oen suksosvol seizoen. 

A~van Otterdijk 9 voorzitter. 

. . - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 ~ 0 -

best uur smededel 11î·g:er1 

van de sekretoris 
Het blijkt, dat vele verenigingen de keuringskaarten van de medische sportkeu
ring·naar het :Bondsbureau in Den Haag zenden. Dit moet niet, alle keuringsrap
porten moeten gezonden worden naar het afdolingssekretariaat 9 Korkstraat 5, to 
Helmond. · 
Alléén dq stempel " J\JEDISCHE SPORTKEURING 11 vai;i de afdeling Brabant op Uw honds
kaart of op een apàrt kaartje, geldt als bewijs, dat U voldaan hebt aan de ver-
plichting U medisch te laton keuren. · 

Verenigingen, die nog keuringsrapporten in hun bezit hebben en nog niet naar 
hot afdelingssekretariaat zijn opgezonden, worden verzocht dit onverwijld te 
doen. De keuringsrapporten krijgt U na registratie weer terug. 

Voorts blijkt ons, datèr steeds nog bondskaarten worden àangevraagd voor leden, 
die niet aan het afdelingssekretariaat.zijn doorgegeven. 
Vanaf heden zul1en geen bondskaarten .moer worden doorgezonden vooraleer de namen 
met juiste adressen en geboortedata aan het afdelingssekretariaat zijn doorgegeve 

Fr. de Wuffel 9 
sekretaris. 
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van de penningmeester 
De volgende verenigingen hebben nog steeds hun schuld over het seizoen 1955/1956 
niet voldaam 

Black Star F. 9,-- Play Fair Fl. 1,--
B.S.M. 4,-- R.T.V. 5,05 
Gladiatoren 2,25 Scinle 29·--

' Joco 2,-- Tilburg 1,--
St •. Joris 1 ,-- T.T.O.V. ·2925 
K.A.J.Vught 4,-- Veghel 13,--
Me,rgriet 1,-- Woro Di 6,--
O.T.T.C. 4,25 De. Zwaantjes 11 ,85 

Op 22 mei werden ook deze verenigingen verzocht hun schuld te willen voldoen~in 
MIXED, op 19 augustus werd nogmaals om betaling verzocht, op de jaarvergadering 
te Tilburg, op 7 september per circulaire werd ten derde male om betaling gevraagd, 
dit is dus de vierde, maar beslist laatste maal dat wij om betaling verzoeken. 
Indien v66r 3 november a.s. geen betaling is ontvangen, zullen rnaa:bregelen togen 
deze vor1:migingen genomen worden. 
Betalingen dienen te geschieden op postgiro 5 8 6 2 7 7 ten name van de Penningu. 
afdeling Brabant van,de .N.T.T~B., Ligusterstraat 17, Bergen op Zoom. 

':t).~X:: tegex:i:stelling tot. 'vorige ~8:r.en, wordt het abonner:1entsgeld voor MIXED. dit jaar, / · 
~· c-~ niet geind door de Bondsponningmeester. \~l..50 \! 
~~~Y U ·gelieve dit .dus over te maken op girorekening 5 8 6 2 7 7 ten nar.1e van de ,~ ' '\f~ enningmeester afd.Brabant van de N.T.T.B., Ligusterstraat 17, Bergen op Zoom "'/ \, 

·',1 1
; 

1 
. .-Het afdelingsbestuur heeft besloten om van eventueel afgekeurde leden de afdelings~' '

~;P) toèslag te resti tucron. Terugbetaling. geschiedt via de verenigingen. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

WIJZl91 n gen adressenlijst 

TTV ST. CATHARINA Het sekretariaat is gevestigdz Hoogstraat 17 en niet 
Hoogstraat 7, zoals staat vermeld. 

TTV 11 N.T.T.c.u Sekretaris Dhr. l'l.v.d. Heijden, Dinthersevveg 47, 
Nistelrode. 

TTV 11 TAXANDRIA 11 

vvuz1g~ngen 

SPEDLTIJDENg 

TTV " EEN :GJN TWINTIG 11 

PROGRAH1.1A g 

bladz. 5 Dames i A 

bladz. 6 Dames 2 B 

bladz.21 Heren 3 B 

bladz.29 Heren 4>B 

Speellokaal Zaal v.d. Akker, Laar, Nistelrode. 

Speellokaal is gevêstigdg .De Huifkar, Lint 44, 
Oisterwijk. 

k orripeti tie p ro~g rö m ma 

De op zondagen vastgestelde wedstrijden beginnen te 
13,. 00 uur. 

De Öp zaterdagen vasteostolde wedstrijden b~ginnon 
te 19.00 uuro 

De thuiswedstrijden van Taxandria wor·ien gespeeld op 
·de zaterdag vooraf_gaande aan de zonfüi,g, waarop de 
wedstrijd oorspronkelijk· vms- vastgestiald. 

Irene-:Victoria Yvördt 24 nov. (staat op 22 nov.) 
J.C.V.2-Irene wordt 17 nov~ (staat op 24 nov.) 

aanvullen metg 31 okt. Oosterhout-Ready 3 
3 nov. staat DOS 3-KAT 4, dit moet zijn DOS 3-KAT 3 

28 okt. is vermeld Black Star 2:-YdVZ 2, dit moet zijn 
Black Star 2-WVZ 5. 
aanvullen metg 30 okt. Blauw Wit-Vice Versa'51 4. 



bladz.37 Heron 4 L 

van het A 

- 3 -· 
aanvullenmetz 11 nov. Animo 6-0TTC 5 
op 22 dec.staat OTTC 5-PTTC 2 9 dit moet zijn 
OTTC 5-JCV 7 

- - - - - - - - - -. -

B. 
SJl.i~NSTELLING AFDELINGSBESTUUR EN KOMJ)USSIES. 

~ -. . . 
============================================= 

AFDELINGSBESTUUR 

Voorzitter/Konsul 

Sekretaris 

·Penningmeester. · 

Afd. Kompetitieleider 
Kompeti tieleidei•s ' 

Komm.Pers ~ Propaganda 

KEUZE TECHNISCHE KOMMISSIE 

V ~~rzi tter/Sekret,aris 
Leden · · · 

Dhr. A.v •. Otterdijk, Strijpsestraat 42 9 
Eindhoven. tel. K 4900 - 63488. 
Dhr. Fro'deWuffel, Kerkstraat 5, Helmond. 
tél. K.4920 - 2572. 
Dhr. J. Goossens, Ligusterstraat 17 9 Bergen op Zo1 

.. tel. 1914. Girorekeni:i:igg 586277 t.n.v. Penningm. 
afd.Brabant van de N.T.T.B. 
Dhr. L. Somers, Molenbóqhtstraat 79, Tilburg. 
Dhr~C" ·Hobbelen;. Telegraafstraat 3H. 9 Tilburg. 
Dhr. A.v. Loon 9 Speelhüislaan 97 9 Breda. 
Dhr. W. du Pont, Speelhuislaan 120 9 Breda. 
Dhr. P.v. Str~alen, Hoogstraat 85, Oisterwijk. 
Dhr. W.Vriens, P. Vogelstraat 5, Beek en Donk. 
Dhr. J. Goossens, Ligusterstraat 17, Bergen op Zo< 
tel. 1914. . 

Dhr • .A..van Veghel, Oude Kerkstraat 29 9 Oss. 
Dhr: M. Bloks, l'.Iäarten_Trompstraat 51, Vughto 
Dhr; W. Voets, Eikendonkplein 18 9 Den Bosch. 
Dhr. H.v. Vugt, Duifstraat 22 9 Tilburg. 

·Dhr. J. Willei;rn 9 Kerkst_raat 64 9 Elshout. 

AFDELINGSKEURINGS KOMMISSIE 

Vo~rzitter/Sekr~t~ris 
Leden 

PROTESTKOJl.1f'USSIE. 

Voorzitter/Sekretaris 

VERSLAG KASKOMMISSIE 19·55/1956. 

Mijne Heren 9 

Dhr. H. Zwanenberg, Vughterstraat 41 9 Den Bosch. 
Dhr.·J. Kop, van Bergenplein 34, Leur. 
Dhr~ W. Roelofs 9 Speelstraat 55 9 Geldrop. 
Dhr. W. Voets, Eikendonkplein 18 9 Den Bosch. 
Dhr. :H.v. Vugt, Buifstraat 22, Tilburg. 

Dhr. C. Velema, St. Bavostraat 19, Eindhoven 

Tilburg, 15 september 1956. 

Hiermede komen wij terug op het door ons op 13 augustus j.l. uitgebrachte ver
slag van de ka::ikommissie. 
Zoals U bekend hebben vvij inmiddels een bespreking gehad met de Voorzitter/ 
Konsul, dhr. van Otterdijk~ bij welke gelegenheid de verschillende door ons ge
maakte op-en aanme~kingen zijn_ besproken •. 
De ontbrekende bescheiden van de kas werden alle getoond 9 terwijl voor het ont
breken van de bescheiden van de rekening-courant een verklaring is gegeven 9 welkE 
acceptabel was. 
Het verschil dat er was in het beginsaldo van de rekening-courant t.o.v. van het 
eindsaldo 9 berustte ·op enkele niet geboekte posten 9 waarvan a_e bescheiden ontbra· 
ken. Deze posten werden oris medegedeeld en toegelicht 9 zodat 9 rekening houdende 
hiermede, het beginsaldo van F1. 1177,95<juist•îs. 
Aangezien door de bovengenoemde bespreking·, en de gegeven toelichtingen alle op
en aanmerkingen zijn opgehelderd en het beginsaldo van de rekening-courant ook 
daardoor in orde kon worden bevonden, doet het ons een zeer groot genoegen aan 
de penningmeester dhr. J. Goossens thans décharge te kunnen verlenen. 
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Van deze gelégenheid maken WlJ gaarne gebruik or.1 er nogniaals uitdrukkelijk op 
te wijzen, dat door ons verslag van 13 augustus j.l. geen motie van wantrouwen 
of iets dergelijks werd bedoeld of zelfs inaar gesuggereerd ten opzichte van 
dhr. Goossens. Wij hebben dit overigens ook reeds op de vergadering gezegd, maar 
het schijnt achter~f, dat dit blijkbaar niet tot iedereen is doorgedrongen. 
Wij stellen er danook prijs op, dit hier nogmaals u:ildrukkelijk te herhalen en 
het verheugt ons danook ten zeerste 9 dat wij nu· in staat· ~ijn dhre Goossens 
volledig te kunnen déchargereh. 

kom1~etitie 

Namens de Kaskommissie, 

w.g. C. Berkhout. 

Zoals· U in i\.TTO van oktober 1956· hebt kunnen lezen is op de laatst gehouden 
algemene vergaè.Gring van cle N.T.T.B. besloten tot instelling van een verplichte 
junioreni'""kom:peti tie, met ingang van he~ seizoen 1956/1957. 
Door het h. b. is inr,1idde1s aan de afdeling Brabant voor dit seizoen dispensatie 
voor deze junioren-konipéti tie verleend·, wat niet wegneemt dat onverwijld die 
maatr·egelen moeten )Vorden genomen, die. het mogelijk maken .dat deze kompetitie 
toch zeker met irigang van het seizoen 1.S:i57 /1958 kan beginnen. Het afdelingsbe
stuur streef-(;· er. z,elfs naar in de tweed,e kompeti tiehelft zo mogelijk een halve 
kor.apeti tie vcnr jurii •ren te doen. spelen. 
Vooraleer och tor tot instelling van· een dergelijke kompeti tie kan worden overge
gaan, dienen de verschillende mogèlijkheden en i:ioeilijkheden te worden onderzocht 
en overwogen. . . . . . . . . . .· . ·.__ 
Een groot aantal junioren denken vvij op de eerste plaats te vinden bij de aange
sloten verenigingen, ·welke naar wij verwachten een vrij belangrijk aantal aspirant
leden zullen hebben, welke zeer zeker wel aan deze juxii()I'_en-:~ompe't.i tie _zouden 
kunnen deelneme_n. Het spelen in deze junioren-kompetitie is bovendien d_aarom aan-

. trek..k:el:'..jk, on1dat de totale kontributie. afdracht (dus kontributie plus afdelings
toeslag) slechts Fl. 1 ,-- per jaar bedraagt. 

· Het ligt uidleraard in de bedoeling eventuele junioren-kompetities kringsgewijs 
te orgcmiseren en bovendien op zodanige tijdstippen, dat geen reiskosten behoeven 
te worden gemaakt en het spelen van wedstrijden in de avond-uren zoveel mogelijk 
wordt voorkomen. 
Wij vertrouwen dat al onze verenigingen ons bij de opzet van deze junioren-kompe
ti tie zullen helpen. en wel voorlopig op tvveo r.1anierem 

1) ons een opgave te verstreldcen van al haar aspirant-leden (zowel raeisjes als 
jongens) geboren nà 1 januari 1941 9 

2) ons zullen inlichten.over het bestaan van klubs 9 welke niet zijn aangesloten 
bij de N.T.T.B., doch waar wel de tafeltennissport wordt beoefend, zoals 
patronaten, buurtverenigingen, verenigingen voor maatschappelijk werk, jeugd
verenigingen r ·scholen· enz • 

.!]].e korrespondentio dienaangaande dient te worden gezonden aan dhr. A.W.v.Loon 9 
~eelhuislaan 2L._ Breda, optredend als Voorzitter/Sekretaris :van do door het 

afdelingsbestuur ingestelde junioren-konunissie. 

Wij rekenen tenslotte op Uw 0ller medewerking, omdat wij zonder de medewerking 
van de verenigingen met deze junioren zeker niet zullen slagen. Geef de kommissie 
derhalve spoedig alle inlichtingen welke U ten dienste staan, opdat wij zo spoe
dig mogelijk tot een allereerste (bescheiden) opzet kunnen geraken. 

HOOFDKLASSE. 

Namens de Afdeli:n;gs-juniorenkommissie 

A.W.van Loon, Voo'rz./Sekr. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - ö -

Bij het~=Eicomen van ons eerste numuer van MIXED van dit :'seizoen zijn er in de 
Hoofd-en Overgangsklas2A reeds enkele wedstrijden gespeeld •. ·· 
De Overgangsklasse begon reedsop 29 september, de Hoofdklasse.op 6 oktober. 
Over het algemeen genomen mogen wij tot nu toe niet ontevreden zijn.over depres
,taties van onze Brabantse teams. 
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In de Hoofdklasse speelde P.S.V. 3 wedstrijden. Tege11_Luck Raek waréri·zij 
volgens de verwachtingen niet opgewassen en verloren met 7-3 9 met de zelfde 
cijfers verloren zij van Wibo. Een gelijk spel t10esten zij zwaar bevechten 
tegen het ze~ sterk spelende Blµe Star. 

OVERGANGSKLASSE. 
In de Overgangsklasse komen uit onze afdeling de volgende verenigingen uitg 
Jl.toom'55 9 Be Fair, B.S.H. 9 Irene 9 Never Down, Never Dmrm 2 9 O.T.T.C. en Tilburg. 

In groep A van de Overgangsklasse kreeg Atoom'55 de volle buit binnen 9 tegen 
Dordrecht wonnen zij met 6-4 9 tegen B.s.u. met 7-3 entegen Wilno met 10-0. 
B.S.M. verloorvanu.s.v. mey 10-0 9 vanAtoom 1 55 met 3-7 envanVüframet 10-0. 
Tilburg versloe~ Wifra met 6-4 en met de zelfde c~jfers Eendracht, tegen stadge
noot Irene konden zij het niet bolwerken (Tilburg hoeft te kampen met moeilijk
h:eêl.en i. v .ni. militaire dienst van Lutgerink) en verloren met 6-4. Irene heeft 
oqk nog de hele buit. weten binnen te halen. Tegen Wilno en W. V. z. wist men beide 
wedstrijden te winnen met 9-1 9 tegen Tilburg r;1et 6-4. 
In groep B 9 wa·arin Be Fair en O.T.T.C. uitkomen, hooft Be Fair tegen het zeer 
sterke T.C.R. uit rnaastricht tot eon gelijk spel weten te brengen 9 tegen Kolping 
deden zij het nog beter en wonnen met 7-3. O.T.T.C. wist er ook weg mee en ver
sloeg Well Shot 2 met 7"".'3, ·zelfs T.C.R. moest er r,1et 6-4 aan geloven. 

In groep G. komen uit Never Down en J:Jever J)ovm 2 •. In de eerste vvedstrijd 9 waarin 
zij tegen elkaar uitklivamen, hebben zi.J de puntjes broederlijk gedeeld. In de twe1 
wedstrijd moest Never Down in U.B.T.V.2 haar meerdere èrkennen en verloor met 6-, 
Tegeh Wilskracht konden zij een gelijk spel uit het vuur slepen. Never .Dovm 2 
deed hot beter oh speelde tegen Vitus gelijk. Van Clir:mx werd gewonnen' met 6-4 

. . 

Bovengenoemde teams komen in de Hoofd-en Overgangsklasse uit met dè volgende 
spelersg 

P.S.V.g 17.Nuyten, C. Schep on P. Schreurs. 
Atoom 1 55g G.v.d. :Surgt 9 J.Essing en :s. Muskens. 
~e Fairg H. Filippini, J. Filippini en F.van Gestel. 
B.S.U.g C.Koenen 9 P. Oomens en A. Pistorius. 
Irèneg L. Somers,H.de Veer.en H.v.Vugt. 
Never Down.1g F.v.Heel, H.v.d.Hèyden en J.v.d.Heyden. 
Never Down 2g M. Knippen, M.v.d.Linden en H.de Ruyter. 
O.T.T.C. gH.de Smit, r:I-.Ulehake en A.:v.Veghel. 
Tilburgg J.v.d.Aa, N.Lutgerink en A. Ifaas-

~ 0 ·- ö ~· 0 - 0 - 0 -

toernooien 
TEAM-TOERNOOI te VEGHEL op 16 september 1956. 

Daar Veghel niet over voldoende zaalruiwte beschikte zoals andere jaren 9 moesten 
zij de traditionele Open Veghelse Kampioenschappen laten vervalle.n en hiervoor 
in de plaats werden op zondag 16 september teamkar.1pioenschappen gehouden, die ool 
in alle opzichten geslaagd mogen.heten. · 
Er werd met 28 teams. deelgeneomen aan-: de' strijd om in de diverse afdelingen het 
kampioenschap te.behalen. 
Om precies 11. 00 uur werd door ondergetekende 1not een welkomstwoord tot allen 
het toernooi geopend en werd direkt een aanvang genomen met de vers(}hillende wed· 
strijden, die een spannend verlo9p hadden. · 
Om 19. 00 uur, zoals het tijdschema ook aangaf 9 waren alle ·wedstrijden verspeeld 
en ·werden door ondergetekende de, prijzen cuitgereiktg 

J)AMES 2/3e klas.se o .. l. · O.T.T.C. '(Oss) 
2. Atoom' 55 (Eindhoven) 

HEREN Ov./1e klasse. 1. Atoom'55 (Eindhoven) 
2. O.T.T.C. (Oss) 

HEREN 2/3~ klasse 1. Victoria 1 51 (Haarsteeg) 
2. 0. T.T. C. ( 6s s) 

mm.EN 4e Klasse 1. Atoom' 55 (Eindhoven) 
2. O.T.T.C. (Oss) 

V'i. Vriens, 
bondsgedelegeerde. 
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HELMONDSE TAFELTENNISK.Ar.lfPIOÈNSCHAPPEN 19 56. 
Het is eon verheugend verschijnsel, dat ook in de tafeltennissport de jeugd 
z.ich steeds meer naar voren dringt. Niet dat de ouderen zijn afgedaan, verre 
van daar; maar wel is het zo, dat niet meer de ouderen onbetwist heer en mees
ter zijn. 
Dit laatste bleek vveer eens duidelijk tijdens de op zondag 23 september 1956 
door de RK TTV 11 Be Fair " georganiseerde Helmondse Tafeltennis Kampioenschap
pen. In een ideale zaal, n.l. de oude noodkerk van de Bernadette-parochie, wer
den deze kampioenschappen onder wel wat te ideale weersomstandigheden verspeeld. 
Het talrijk aanwezige publiek heeft van zeer goede wedstrijden kunnen genieten 
en de grootste verrassingen bielen wel in de Overg./1e Klasse Heren Enkelspel. 
In deze klasse n.l. werden do geroutineerde spelers P.van Gestel en J.Filippini 
(Be Fair) gewipt door F.v.Stiphout (Helmond), terwijl ook H.van den Heuvel 
(IIGlnond) G. van Lieshout (Be Fair) naar het tweede plan terugèLrong. Het was van 
d.e jeugdige Holmondspeler van den Heuvel een knappe prestatie om tot .de finale 
door te dringen. 
Do getipte Helmondse kampioen, H. Filippini (Be Fair) heeft zich inderdaad met 
groots machtsvertoon gepresenteerd. Niemand kon hem in deze klasse bedreigen en 
het strekt hem tot eer, dat hij zich ook in de finale voor lOofa gaf en dat hij 
in drie games met royale cijfers de titel op zijn naai:n bracht. 
Bij de dames heeft Mevr.J .van Gestel de titel op haar naar.1 gebracht, onbetwist 
was zij de sterkste en alleen mej. F.van Eijck (Blue Stars) wist ri1evr.v.Gestel 
een game af te dwingen.• 
In de overige klassen viel het op, dat ook hier de opkor:iende jeugd zich een 
vaste plaats gaat veroveren. In de 2/3e klasse Horen enkelspel had F.Bongers 
(Blue Stars) de grootste moeite met de zeer jeugdige R.v.d.Heuvel(Helmond). 
Er zouden drie games voor nodig zijn om Fr.Bongers aan de titel te helpen. In 
de 3o gai:1e was met 21-18 in hot voordeel van Bongers de strijd beslist, doch het 

· ópklaterende applaus gold ook voor de kleine van den Heuvel, die iedereen met 
zijn entoesiastme meetrok. . 
In de 4e klasse Heren enkelspel werd uiteindelijk de finale verspeeld tussen 
twee jeugdige spelers, welke nog niet zolang de tafeltennissport beoefenen, n.l. 
J.de Vocht (Helmond) on van de Eerenbeemd (Quick Reaction). In een spannende 
strijd wist van de Eerenbeend mot royale cijfers, 21-15 en 21-11, de titel op 
zijn naam te brengen. · 
Wat de dubbelspelen betreft, Lloet eerlijkheidshalve vermeld worden, dat dit 
spelpeil eigenlijk beneden de verwachtingen bleef. Zeker er zijn aardige wed
strijden geweest, welke beslist het aanzien' wa'ard zijn, doch àe ·mooie sluitende 
kombinaties kwamen naar te zelden· voor om or gbed van te kunnoï:i genieten. 
Vermeld mag worden do mooie.prestatie in de 4e klasse Heren dubbelspel van de 
Be Fair-spelers H.van Duynhoven en J.v.Os. Zij, niettegenstaande ze nog maar 
enkele naanden tafeltennissen, wisten beslag te leggen op de kampioenstitel. 

De uitslagen wareng 

H.E. Overg./1e klasse 

H.E. 2/3e klasse 

ILE. 4e klasse. 

D.E. (1 klasse) 

H~D. Overg./1e klasse 

H.D. 2/3e klasse 

H.D. 4e klasse 
D .D • ( 1 klasse) 
G • D • (1 klasse) 

1. 
2. 

'1. 
2. 
1. 
2. 

~- ' 1 • 
2. 
1. 
2. 
1 • 
2. 
L 
1 • 
1 • 

H.Filippini (Be Fair) 
H.v.d. Heuvel (Helmond) 
Fr. Bongers (Bluo Stars) 
Rov.d.Heuve1 (Helmond) 
van den Eerenbeemd (Quick Reaction) 
J.de Vocht (Helmond) ·· 
Eevr.J.v.Gestel (Blue Stars) 
F.v. Eyck (Blue Stars) ·· · 
F.v.Gestel/H.Filippini (Be Fair) 
J. Filippirii/C.Hollemans .(Be.Fäir) 
F.v.Stiphout/J~v.d.Heulen (Helmond) 
P.Schoepers/J.v.Sj;iiphout (Q,uick Reaction) 
H~van Duynhoven/J.v.Os (Be Fair). 
J. Beeris/t1. Nielen (Helmond) .· _ . 
C. rfollenans/F.v.Eyck (Be Fair/Blue Stars). 

TVVEEDE lif. V .R. TAFELTENNIS-TOERNOOI op zondag 30 sep'tomber 1956 te KaatsheuveL 

Op dit toernooi, dat 313 inschrijvingen telde, waren: niet alle Brabantse top
figuren aanwezig, zodat in enkele klassen ook minderen naar voren traden. 
Om ca. 10.15 uur namen de wedst:t:'ijden een aanvang en de finale was ten einde 
om 19.20 uur. Gezien verschilleruite andere toernooien dus vrij tijdig. 
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Er werd gespeeld in drie .zalen" In de grote zaal liet de verlichting te wensen 
over, in de andere zalen was dit redelijk. De jute-afscheiding tussen spelers 
en publiek heeft hier zijn nut bewezen. 

De uitslagen waren als volgtg 

Klasse 

D.E. 1/2e 
13 inschr. 
D.E •. 3e 

3e en 4e plaats 2e plaats vvinnaar 

45 inschr. 
D.D. 
Winschr. 
M.D. 
"28'inschr. 

H.E. H/0/1e 
.25 inschr. 
H.E.2e 
18 inschr. 
H.E.3e . 
40 insclir. 
H.E.4e 
58 .inschr. 
H.D. H/0/1e 
13 inschr. 

H.D. 2/3e 
29 inschr. 

H.D.4e 
19 inschr. 

Mej .Kuijs 
Mevr. Smigilski 
M.v.Oorschot 
R. de Bruijri 
T.en A.v.Iersel 
J.Kuys/R.Ekels 
J. Verhaeren/ _ 
:Mej.de Groot 
F. v .Hemert/ .. · 
v.d.Steen 
H.Hamers 
1\1. v. Dongen 
F. Zwaans 
H.Willems 
J.Denissen 
J.v.Hogen 
A. Smulders 
L. de Vos 
H.v~d~Veer/ 
A.v.d.Ven 
J.Es~ing/ 
J.v.d.Burgt 
F. Zwaans/ 
J. Klijn . 
J.v.d.Broe_k/ 
R.de Koninck 
S.de Louw/ 
Klijn 
Vl. Beerens/ 
B. Beerens. 

F.v.Hemert· 

M.Verhaeren 

J.v.Onzenoort/ 
Mevr. Smigilski 
J.v.Onzenoort/ 
M.v.Dongen 

F.Schuurkéns 

C.v.Peer 

J .y~d.Louw 

J. Hendriks 

L.Somers/ 
Nap 

M. Jonkers 

C.Heefer 

l!.I~ J ónkers/ 
F.v.Hemert 
M. Jonkers/ 
A.v.Veghel 

L.Zandvliet 

J.Verhaeren 

J. Oeelen· 

F.Schuurkens/ 
H.Hamers 

A.Leenhouwers/ J.v.d.Wiel/ 
A.Bertons J.Verhaeien 

H.Nap/ 
A. Smeulders · ·. 

J.Céelen/ 
A.v.d.Veerdonk 

cijfers 

15-21, 21-12, 
21-17 0 

21-15,21-15 

19-21 9 21-17' 
21-17 
poule briefje 
niet ingeleverd 

21-14, 15-21,17· 
21, 21-16,21-15, 
21-17, 17-21, 
21-18 
19-2\IT, 21-:12, 
21-19. 
21-17 9 21-17. 

21-19, 21-19 

poule briefje 
niet ingeleverd 

21-15' 12-21 9 

21-17 

De verenigingsprijs werd met grote voorsprong op de andere gewonnen door de Til
burgse voren~iging 11 Irene "· 
Na een sluitingswoord van ondergetekende, reikte de voorzitter van N.V.R. 9 dhr. 
Kleijn 9 de prijzen·uit. 
Op het bal, hetwelk deze tafeltennis-dag besloot, waren wederom velen van onze 
sportliefhebbers aamvezig. · 

VUGHTSE TEAl'I-K.AldPIOENSCHAPPEN ~ 

W.J. du Pont, 
_b_ondsgede'legeerde. 

Op zondag 7 oktober organiseerde TTV "Animo· 11 de Vughtse team-kampioenschappen. 
Deze team-kampioenschappen waren do laatste t_wee jaren niet meer verspeeld van 
wege de zaalruimte, maar dit jaar heeft TTV " Anirrio 11 het voor de Vughtse ver
enigingen weer opgenomen en voorzi tte'r Driess(ni ,be'loofde in zijn o.peningswoord 
dat de vereniging Animo voortaan ieder jaar deze kampioenschappen zal organise
ren, maar hij hoopte, dat de inschrijvingen dan beter zullen zijn, dan deze keer, 
vooral wat betreft de plaatselijke verenigingen. 
In totaal hadden 24 teams ingeschreven, waarbij ook de kampioen van de laatste 
keer, Victoria'51 uit Haarsteeg, en het was ook weer deze klub, die zich in twee 
van de drie klassen in de finale wist te plaatsen. 
Wat de organisatie betreft, deze was in goede handen bij de vereniging Animo 
en zij mag terug zien op een geslaagd teamtoernooL 
Om 11.00 uur werd begonnen met de diverse wedstrijden, welke al direkt de echte 
tafeltenissfeer opwekten en deze sfeer is er gebleven tot het einde van het toer
nooi. 
Na afloop te ca. 21.00 uur werden door ondergetekende de zeer mooie prijzen uit
gereikt en voorzitter Driessen dankte ieder, die mede gewerkt had om dit toernooi 
te dmen slagen, speciaal dhr. W. Aarts, die heel het voorbereidende werk had o:P
geknapto 
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De uitslagen zijn alsvolgtg 

··Klasse Az L De Sma·shers 
2. Victoria'51 

Klasse :s: 1 • Animo 
2. Victor.ia' 51 

Klai;;se Cz 1 • Animo· 
... 2. Never Des pair. 

· ··sp .ARTA - JEUGD sTEDENTOERNoor. 

B r a b a n t w e e r i n 
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a a n z i e n • 

W. Vriens, 
bondsgedelegeerde. 

Op zondag 7 oktober tro·k het Brabants ·team, bestaande uit de spelers J~Hëymans, 
_F. Bchuurkens en 1. Zandvliet na~r Amsterdam, om onze afdeling te verteg!3nwoordi

··· gen. 
Wat tot dusverre niet was gelukt,_ werd werkelijkheid. Op 8ón punt na bereikten zij 
de f'ipale en zouden dan de eer gehad hebben te spelen tegen Onnes c.s • 

.... Hieronder volgen de volledige uitslagen van de wedstrijden, die ons team gespeeld 
hebbern 

Eerste·wedstrijdg Brabant 
1. Zandvliet- Hascini 
F. Schuurkens-D'Haens 
J.Heymans-Coltof 
F."Schuurkens-Masóini 
L.Zandvliet-Coltof 
J.Heymans-D 1 Haens 

- Sparta 2 · 5-1 
21-12 21-14 
21-19 22-20 
15-21 14-21 
21-10 21-16· 
21-12 21-11 
21- 8 21-18 

~ede wt.=;dstrijdg Het 
D'Haens-F.Schuurkens 
Mel-J.Heymans 
Blom-1.Zandvliet 
Llel-F.Schuurkens 
D'Haerts-1.Zandvliet 
Blom-J .Heymans . 
1Ie1..:.1.Zàndvliet 
Blom-F.Schuurkens 

Gooi - Brabant 3-5 
19-21 18--21 
21-18 18-21 21-18 
20-22 14-21 
21-15 1 0-21 15.;..21 

9-21 21-23 
18-21 ~1~13 21-12 
21-12 1J-21 21-18 
17-21' 2'1.:..:19 :12.-21 

Derde wedstrijdg Den Haag 1 - Brabant 5-4 

Bronsgeest-F. Schuurkens 
Wesseling-J.Heyinans 
Rensen-L.Zandvliet 
Wesseling-F.Schuurkens 
Bronsgeest-1.Zandvliet 
Rensen-J.Heymans 
Wesseling-L.Zandvliet 
Rensen-F,Schuurkens 
Bronsgeest~J.Heymans 

16-21 19-21 
21- 4 21,...14 
20-22 14-21 
22-20 21-17 
7-21 17-:-21 

21-13 21-13 
21-12 21-·18 

·10-21 17...:21 
21-12 21- 6 

De indeling zag er· als volgt uitz 

Poule 1 • Den Haag 1 
Kennemerland 
Sparta 3 

) 
) Den Hé1,ag 1 
) 5-0 5-0 

) 
). 

1-0 
1-0 
0-1 
1-0 
1-0. 
1-0. 

0-1 
1-0 
0-1 
0-1 
0-1 .. 
1-0 
1-Ö 
0-1 

0-1 
1-0 
0-1 
1-0 
0-1 
1..:...0 
1-0. 

'0-1 
1'-"Ü 

Poule 2. 1 t Gooi 
Sparta 2 
Brabant 

) .. 

) Den Haag 1 .. 
) 

·Poule 3. Sparta 1 . 
N.B.N.K. 
Utrecht 

Poule 4. Rotterdam 
Sparta 4 
Den Haag 2 

)Brabant 
)5-1 5-3 

) 
. ) Sparta 1 

) 5...:0 5_;0 

) 
) Den Haag 2 
) 

) 
) 

r 
) 
) s·parta 1 
) 
) 
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De persoonlijke prestaties van onze spelers zijn alsvolgtg 

fiewonnen verloren 
J. Eeymans 
F.Schuurkens 
J,. Zandvliet 

gespeeld 
7 1 g 
8 7 1 
8 6 2 

Ik spreek hierbij de overtuiging uit, dat, indien wij een betere derde man gehad 
zouden hebben, wij ongetwijfeld de finale bereikt hadden, hetwelk tot dusverre 
nog niet is geschied. 
Desalniettemin mogen wij tevreden zijn over deze goede resultaten en ik hoop, dat 
de komende junioren op de ingeslagen weg zullen voortgaan, zodat onze afdeling 
bij de 11 groten" zal meetellen. 

W.J. du Pont, n.p.c. 

STEDENWEDSTRIJD T I L B U R G D 0 R D R E C H T 

Dinsdag 9 oktober j. L werd in de zaal van de TTV " LUTO " voor de 4e maal de 
· jaarlijkse stedenwedstrijd tussen Tilburg en Dordrecht georganiseerd. 

De leiding was in handen van de Tilburgse Kontaktkommissie voor Tafeltennis. 
De drie voorafgaande:, jaren had de Tilburgse vertegenwoordigende ploeg steeds een 
ruime totaal-overwinning kunnen behalen. Ook dit jaar bleken de bewoners van de 
Wolstad sterker dan hun Dordtse rivalen •. De Tilburgse Overgangsklassers zegevier
den met 8-2? het 1 e klasse-team id-em. De Tilburgse 2e-klassers deden het een puntjE 
beter, derhalve een 9-1 overwinning. De 3e-klassers vonden de cijfers van hun Over· 
gangsklasse en 1eklasse-teams wel aardig, dus ook een 8 en een 2 in hun teamuitsla€ 
Maar ••.•.. ze draaiden deze cijfers om, niet voor de variatie, maar hun Dordtse 

~, kollegae waren sterker en zo behaalde Dordrecht hier de enige winst, daar de 4e
klassers broederlijk de puntjes deelden. 
De totale uitslag werd zodoende 32-18 voor de Tilburgse ploeg, welke dus voor de 
vierde achtereenvolgende maal deze stedenwedstrijd op haar naam bracht. 
De voorzitter van de Tilburgse Kontaktkommissie overhandigde de Dordtse leider een 
fraai statuet als herinnering aan deze wedstrijd, voor ·welke geste de Dordtse 
captain met een hartelijk woordje dankte. 
Ook dit jaar werd deze "traditionele" wedstrijd weer in de be.ste verstandhouding 
gespeeld. 

H. 
- 0 - 0 - 0 - 0 ~ 0 - 0 -

nagekomen wuz1g1ngen 
ADRESSENLIJST. 

TTV 11 VICTORIA 11 Het sekretariaat is thans gevestigd bij dhr. W.de Mooij~ 
Laan van Liedekèrke 22, Breda. 

KOMPETITIE PROGRAMMA. 

bladz.18 HEREN 2e Kl. c 

bladz.25 HEREN 3e Kl. F 

bladz.33 HEREN 4e kl. F 

aanvullen metz 

bladz. 1 3 DAf.'!ES 3e Kl. F 

WIJZIGING AANVANGSUURg 

Never Dovm 
Never Down 
Never Down 
Never Dovm 
Never Dovvn 
Never Down 
.Never Down 
Never Down 

3-Gladiatoren wordt 1 nov. (i.p.v. 27/10) 
3-Never Desp. " 15 nov. (i.p.v.10/11) 
3-PNEI.1 n 29 nov. (i.p.v. 24/11) 
3-0TTC 3 il 6 dec. (i.p.v. 1/12) 
3-Victoriat51 ri 20 doe. (i.p.v.15/12) 
4-Animo15î 11 8 nov. (i.p;,v.10/11) 
4-Never Desp.4" 22 nov. (i.p.v.24/11) 
4-JCV 4 11 13 dec. (i.p.v. 1/12) 

Never Down 4-Zwaantjes 2 il 3 nov. (i.p.v.15/12) 
Goirke 4 vervalt.Alle tegen dit team vastgestelde wed
strijden kunt U dus schr ppen in het programma. 
31 okt.TOS 3 - Victoria 6 
8 nov. Victoria 6 - Rikketik 2 
11 " Irene 9 - Victoria 6 · 
15 " Crescendo 2- Victoria 6 
22 " Victoria 6 - KAT 6 
24 11 Irene 5- Victoria 6 
Het team Begemann heeft ich teruggetrokken. Alle tegen 

dit team vastgestelde wed~trijden komen te vervallen. 

TTV "THE RIVALS 11
• Alle thuiswedstrijden tegen teams 

van deze vereniging beginnen (in verband met moeilijke 
verbindingen) om 16.00 uur. 

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

HET VOLGENDE NUMMER VAN MIXED VERSCHIJNT 7 NOVE]JEER. KOPIE VOOR DIT NUTu'.lMER DIENT 



NE:O:GRLANDSE 1.r.AFEL1l'EJ'IJ1JIS BON:O 
AF:OELING BRABANT 
============================ 
Sekretariaatz Postbus 68 

Helmond. 
Helmond, datum postmerk. 

:Oe Jaarvergadering van de Nederlandse Tafeltennis;Bond, de N.T.T.B., besloot een 
juniorenkompetitie voor al haar afdelingen verplicht te stellen. Zo ook zal de 
afdeling Brabant met haar meer dan 1500 leden, haar aparte kompetities voor dames 
en voor heren, daaraan een juniorenkompetitie gaan toevoegen, om zo Brabants jeugd 
op verantwoorde wijze en onder verantwoorde leiding de mooie tafeltennissport te 
laten beoefenen. 
Mogcm Wij, bestuur van de afdeling Brabant, daarom even Uw welwillende aandacht 

r~ragen voor het volgeiîde g 

?"~~lnu, wij denken het komende winterseizoen, eventueel op woens-, zater- en zondag
, ... iddagen te starten met de junioren, die op 1 juli de leeftijd van 16 jaar nog niet 
hebben bereikt. Wij willen groepen gaan vormen,in centraal gelegen plaatsen van 
Brabant zalen huren, voor deskundige leiding zorgen en zo de jeugd onder elkaar 
te laten sporten. :Daartoe hebben wij vanzelfsprekend veler medewerking nodig. 
Op de e8rste plaats van de bestaande tafeltennisyerenigingen. Van vele dezer weten 
wij reeds, dat zij begonnen zijn met de opneming van junioren. Bovendien zijn wij 
bekend met het feit, dat op vele scholen en in patronaten, al dan niet in georgani
seerd verband, getafeltennist wordt. Overkoepelend willen wij hier op gaan treden. 
Daartoe is aanlsuiting bij de N.T.T.B. noodzakelijk, terwijl de kosten daaraan ver
bonden, werkelijk gering zijn. Om precies te zijn Fl. 1,-- per persoon per jaar. 

Ons vriendelijk verzoek in deze? Vraag eens verdere inlichtingen bij het afdelings
sekretariaat, dhr. F. de Wuffel, Postbus 68 te Helmond of bij het bestuur van de 
mogelijk in U°l'v plaats gevestigde tafel tennisverenigingen. 
Verstrek aan dhr. de Wuffel eens verdere gegevens, zoals het aantal jongeren, dat 
U zich ged;cht heeft die deel willen nemen, opdat wij de komende maanden het nood
zakelijke voorbereidende werk kunnen doen. Mogen wij aannemen, dat deze oproep niet 

-._aan Uw aandacht zal voorbij gaan? Bij voorbaat onze hartelijke dank voor Uw mede-
_ werking en eveneens bij voorbaat hartelijk welkom in de Nederlandse Tafeltennis ]end 5 

-~deling Brabant, welke Koninklijk is goedgekeurd en al vele jaren bestaat. 

:Het belangstelling zien wij Uw berichten tegemoet en tekenen, 

met sportgroeten, 

NEDERLAN:OSE TAFELTENNIS BOND 
AFDELING BRABANT 

Fr. de Wuffel, 
sekretaris. 




