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C ~Hobbelen, 
Sch~ut Backstraat 26 D, 
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Seizoen 1963/1964. 

20 november 1963. 

Pers. abonne rre ntspri j s 
f. 1,75 per seizoen. 

JaorvQrgoder1ng 
TE UTRECHT. 

1~~1.TB. zaterdag 14 september 1963. 

Reeds veel is over deze jaarvergadering 1963 te lezen geweest en over de 
gebeurtenissen van diè vergadering gesproken. 
In de pers heeft U persoonlijk kunnen lezen, dat er een bestuurscrisis (kort
stondig) geweest is en dat deze er weer niet was. 

Aangezien een en ander vo~r U als verenigingsbestuurder, ons inziens nog
al verwarrend moet werken, en zelfs misschien meewarig schuddende hoofden ver
oorzaakt heeft, menen wij het tot onze plicht te behoren, U nader te informeren. 
Daar heeft U als (bestuurs)lid van de N-ederlandse Tafeltennis Bond recht op, 
dachten wij zo. En 'aangezien het officiële bondsorgaan 11 Attr" aan de gehele 
kwestie, in uitgave nummer twee, slechts het "trieste-weinig-zeggende" artikel 
"Triest" wijdde, zullen wij voor deze nadere informatie ons a fdelingsorgaan 
Mixed moete~ gebruiken. , 
Ook al omdat de notulen van deze jaarvergadering wegens te "hoge" kosten 
(900 verenigingen ad 4 et.porto = j.36,~-! ) niet vroeger da n gebruikelijk 
waarom Uw afgevaardigde verzocht had - :t<:unnen versch ijnen •. 

Wat was er nu gaande op deze jaa r-
vergadering ? Een vergadering welke van 
14.00 - 20.30 uur duurde !! 

11w E L K 0 M ,,., 

Alles vrij normaal, behalve bij de 
agendapunten "Financiën" en "Bestuurs- -
verkiezing". Bij de financiële versla
gen bracht vooral de afdeling Den Ha~g 
een dergelijk aantal vragen naar v0ren 
dat de vergadering wel langdurig moest 
zijn ! Nu willen wij bepaa ld niet de 
afdeling Den Haag - of welke afdeling 
danook - het recht ontzeggen, vragen te 
stellen. Laat ons dat duidelijk vnorop 
stell.;in. Het "langdurige 11 werd n c_1 rne
lijk ook bep~~ld wel veroorzaakt 
door een "trage" en 11 vage" beantwoording 
- dikwijls uit 11 tact isc he overwe g ingen" · 
i.v.m. subsidies etc. - van bestuurs
zij de. 

Verder was er dan nog de "accoun
t ants-kwestie" (afd. Brabant stemde als 
enige weer tegen het feit, dat er geen 
- reglementair vastgelegde - kaskommis-
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in de afdeling Brabant ! ! ! ! 

'I 11 

lf Wij heten harte lijk welkom: 

'ITV "J. I.C. S." Rijen 
1 

1 

1 

TTV "Lagere" Roosendaal 

TTV 11 Cowa " - Waa lwijk 

TTV "P.H.G. " - 's-Hertogenbosch 

TTV "Nijnse 111 - Nijnsel 

TTV 11 Havep11 - Goirle. 

-.-.-.-.- Il 
sie benoemd werd ! ! ) , welke een zekere 
ge prikkelde stemming deed ontstaan. 

De accountant welke de Financiën 
van de NTT B bekeken had, bleek op de 
eerste pl aat s "niet-aangesloten NIVA
lid" te zijn; op de tweede nog belang-
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bij de uitslag van die stemming: uit-rijke!e plaats een volledig verslag uit
gebracht te hebben wat een goedkeuring 
van het financieel beheer van vrorgaan-
1'\e -jaren, impliceerde. Besloten werd tot 
inschake 1 ing v an een 11 georganiseerde ac
countant". 

Missc hien nog langduriger dan deze 
financiële zaken, was de bestuursverkie
zing. De situat i e was zo, dat het af tre
dende bestuurslid, HCL G. Mann , zich 
niet herkiesbaar had gesteld. Buiten het 
in de agenda vermelde feit, dat door het 
Hoofdbestuur in diens plaat s dhr. Br ink
hof als candidaat was gesteld, kwam daar 
nog ·bij dat de vergadering medegedeeld 
werd dat ook dhr. van Otterd ijk zijn 
funktie in het hoofdbestuur niet langer 
wenstte te vervullen. Twee vacatures dus, 
met één candidaatvan H.B. - zijde (Brink
hof). 

gebracht stemmentotaal 1612; waarvan 
Dhr. Brouër 11'18 s temmen, de Kruyff 
1185 stemmen, Mo rtier 749 stemmen en 
Brinkhof 612 stemmen. Met a ndere wo,.,r
den: herstemm ing noodzakelijk tussen 1 Brinkhof en Mortier omdat beide niet 
de vereis te me erder he id ('}12 v an 1612 is 

"' 806 ! ) hadden behaald ! ! 

De blocnote-~elletjes dreigd~n weer 
te voorschijn te komen. Wat bij de 1e 
stemming niet kon, kon nu wel. Via de 
blocnote-vellet~es wer~ toch met 100-
t al len, '10·- tallen etc. gestemd nu, of-

- schoon de ramp natuurlijk niet te over
zien was geweest, wanneer een "grappen
maker" een nulletje (of meerdere) ach
ter het aantal dat. hij mocht uitbren-

- ge n, had bijgeschreven; wat zeer_ wel 
moge 1 ijk was : 

Goed, zei het hoofdbestuur, twee 
vacatures, twee candidaten, klaar is 

-
Gelukkig gebeurde di t niet en de 

~ itslag van de 2e stemming was : Mortier 
- 860 stemmen en Brinkhof 726 stemmen, 

zodat uiteindelijk de heer Mortier geko
zen was (en deze heeft intus s n inder
daad de funktie van HCL) . 

Kees. Nee; zeiden vooral de w~ordvoer
ders .. van "Kennemerland", "Amsterdam", 
"Gelderland" en nog enkele anderen, eerst= 
cm de "plaat s M2-'1n '' s t emmen. Na heel vee 1 ~ 
gewi rw a r werd tenslotte besloten te stem-~ 
men. Aangezien het over personen ging, ~ 

moest er natuurlijk schriftelijk gestemd 
wordE:n. De procedure die daarbij gevolgd -
werd, was een demonstratie van crganisa- -

torische onvolwassenheid, zonder weerga . 
Voor elke tien leden krijgt men één stem, -
zoals U weet. Om nu de afdeling Br abant _ 
te nemen; afge rond 1500 l eden, derhalve _ 
'150 stemmen. Wat gebeurt er nu: v<"'or e l - -
ke stem kreeg - Uw -afgevaardigde (evenal s ~ ' 
iedere.en na tuur lijk) een bl ocnt"lte-ve lle- I; 
tje~'tc-taal dus '150 velletjes !! Op elk _ 
vell!etj::i moesten 4 namen komen. Te schrij- ~ ; 
ven~ ••• ~00 personennamen ! ! ~ -

' Dat schriftelijke stemming niet vaak-~-'===~= 
v1 1orkomt; accnl"rd; toch mogen wij van 'n = 
bestuur van een behoorlijke sportbond 
wel ·verwachten, dat zij er tenminste op "=:_ · 

De funktie van Dhr. van Otterdijk 
bleef dus vaca"lt, en hierin zou voor
zien worden door een bestuurslidmaat
schap ad interem. ( later heeft De Heer 
van Otterdijk dit ad-interem-bestuu~s
lidmaatschap yoor de goede gang van za
ken op zicb genomen). 

Dit leed weer ge leden zijnde, werd 
de rest van de agenda vrij vfot afg-e
we rkt, Bij de rondvr aag deed zich weer 
een incident voor; doordat staande de 
vergadering de Heer Gubbi, sekretaris, 
me dede e lde niet langer zijn bestuurs
lidmaat schap te willen continueren en 
hij aftrad al s H.B.-lid. 

Tot zover een zo objectief m..,gelijk 
beeld van het verloop van de jaa rverga
dering naar onze mening. 

Wat ~ebeurde er verder? 

In ' de pers werd g-e publi c eerd dat 
de heer Deelder, voorzitter, in het ver
loop van de vergadering, aanleiding 

voorbere id is. Er is toch ooit eens af
gesproken menen wij, dat met verschillen-~ 
de kleur ste mbi lj ett en gewerkt zou wor
den, voor '100-tallen, '10-tallen enz. enz. -
Het zal U, geachte lezer , duidelijk i ijn 
dat de vergadering + 3ti, uur onderbroken 
moest worden , Na de - af ge vaar digden gele 
genheid te geven hun ballpoint zcwat 

had ge zien te be danken. Achter de · scher
- men we rd geconfereerd, vergaderd ën 

allerlei zaken meer, rnet als resultaat 
leeg te schrijven. 

Dat er nog grote re onrust in de ver 
gadering ontstond zal U duidelijk zijn 

-
dat de heer Deelder als voorzitter aan-
bleef en de heer Gubbi uiteraa rd ad-

- 2 -

interem naa r onze mening, a ls sekreta
ris terugkwam. 



Oo r zaken ? 

Het verloop van deze bondsvergadering 
was zeer anti-propagandistisch voor . de 
georganiseerde tafeltennissport, daar 
zal eenieder het wel mee eens zijn. In 
de NTTB zullen wij dus middelen moeten · 
zoeken èn vinden, om een herhal i ng te 
voorkomen. Daar zijn be pa .J.lde orga nisa 
torische maatregelen voor nodi g èn wij 
zullen even stil moeten blijven staan 
bij de oorzaken die deze "uitbarsting" 
op de jaarvergadering deden ontstaan. 
Wo.nt - en nu worden wij subjectief - er 
zijn bepaald wel andere dingen dan de 
feiten op zich op deze jaarvergadering, _ 
welke mede oorzaak waren van een zekere : 
11 ge laden stemming" bij meerdere afge 
vaardigden. Het is dikwijls voor een 
bondsbestuur vee 1 be langr ijker te weten 
wat er .. in de "wandelgangen" officieus 
leeft - doch wat werkelijkheid is ! -
dan de officiële uitlatingen op 1aarver
gaderingen etc. Wij menen namelijk dat 

WIJZIGING EINDSTAND H" 4 F. , ,",""",, ;,111m1uuc;"m""'~ 

Als resultaa t van het onderzoek. waarom 
de vereniging 11 Phi lismash" op de jaar-~ 
vergadering verzocht heeft, volgt hier~ 
de gewijzigde eindstand van de Heren ~ 
4e k l asse F, seizoen ' 62 / 1 6 3 . = 

Shooting Stars 2 16 1 3 1 2 27 
Philismash 1 16 13 0 3 26 _ 
Never Down 2 16 12 1 3 25 

de volgende veranderingen zijn aange
bracht: 
1e doordat het formulier MTTC - Sh. 

Stars 2 niet tijdig in ons bezit was 
we rd de uitslag 3- 7 niet opgenomen. 

2e De uitsl ag Sh.Stars 2 - Phili~mash 1 _ 
verande re door het medespe len van 

:e~ ~~gerechtigde speler van 8-2 in f 

C. Ve lema, 
Kompe t i tie leider. 

bovengenoemde uitbarsting, een uitbarsting -------- _ 
was van een zekere ontevredenheid over ~ -
b. 1-' k . d NTT B d. k 1 ~:l !Hltll!ll lL illlll!lt!lllllllllll l lH!lll!lllltillllt!ll/f)lllllHl!Hf111llllllHllll!ltlll!ltllillljfjtfll!lllHll!WllltllfHJll/l/lllfliÊ1 epaa _ue za en in e , ie en e e en 
alleen teruggevoerd kunnen worden voor èe n groot gedee l te, tot een gebrek~ in
terne communicatie. Het bondsor g:=i.an °Atto" is hier niet toereikend voor, omdat het 
op de 1e plaáts c·p geplande dat'ëlmoet verschijnen (zeer lo g isch), 2e te openbaa is 
waardoor het niet a ltijd he t geschiktst is om bepaa lde mededelingen te doen. 

up de eerste plaats zal dus aan deie interne berichtgev ing in de N.T. T.B. 
iets opg~bouwd moeten worden. 

11 0n]~evredenheid11 •• zonder nu direkf daarvoor de fïnanciële verslagen af te 
willen st.emmen - heerste er ook over enige finan cié'le aspecten welke vastzaten aan 
enkeh, geno1.ien beslissingen d oor het Hoofdbestuur in de laatste twee s~izoenen. 
De aanstelling van een direkteur-penningmeester van het NTTB-bondsbureau en de aan
koop van het pand Weve rslaan 11 te Voorburg a ls bondsbureau, gaven als feiten op 
zich - "officieel" noch 11 officieus" - geen kritiek. Wèl echter de procedure die 
daarbi:i gevolgd werd , met het zonder meer voorbij lopen van een a lgemene (jaar) 
vergadering en geheel buiten de begroting om. Dat gaf in de wandelgangen een krib
bige stemming die mede oorzaak was van de "uitb3.rsting" op de l aa tste jaa rvergade
ring en dat was jammer, en be p::i.ald ook o.nnodig, omdat zoals wij reeds schreven -
met de feiten np zich bijkans eenieder 3.ccoord was. 

De schorsings - affaire 11 0nnes - Schoofs-Wynia" was voo r outsider nr'lch insider 
van de NTTR een gelukkige greep . I1, klanten lezen d a t het drieta: geschorst was 
en d'an amper 14 dagen later lezen dat de schorsing voor twee van de drie is opge
heven doet ergens (om een modewoord te g·e bruiken) . toch a fvr age n 0f de nodige zorg
vuldigheid van "hoor en wede rhoor" we l in a cht genomen WJ.s . 

Kortom , wij menen enkele zaken gememoreerd te hebben die ons inziens mede 
aanleiding wa rBn tot de "onte vredenheids-uitbarsting" van de la::!.tste j aarvergade
ring welke te Utrecht gehouden werd in een sombere, bepa3.ld niet comfortabele zaal. 
(Wij pleiten niet voor een "luxe", maar we l voor een " normale " ve rg aderruimte!) 

Kost wat kost zal een herhaling voorkomen moeten worden. Daar · zijn maatrege
len voor nodig zoals wij boven reeds schreven. Ook die maatregel welke ertoe zal 
leiden dat de a fdelingen in financiële zaken meer informatie ontvangen. Daartoe is 



nodig de instelling van een financiële ~ 
kommissie die zow.el kontrolerend karf öp
treden, al$méde kan dienen als bron van 
informatie voor de afdelingen (8en ac 
countant kan hier gemakkel ijk in inge
past worden). 

IN-GEJ<OMEN STUK 
. ·- ~ 

e1 . ' ~IÏll" 

van;; .• ·.' 1ï:Never Despa ir" uit 1 s-Herto
ge nb6sc·h ne·men wi j g r a a g in ons afde -
1 ings Órgaa .r'r op _. 

Want is het eigenlijk niet te gek 
dat juist in de tijd van subsidies, va n 
gefingeerde begrotingen, van Toto en 
dergelijke zaken meer, de j aarvergade
ring van de NTTB moet volsta·rn (ove ri
gens de schuld van de j aarvergadering 
zelf) met een verslagje van een accoun
tant en elke greep op financiële zaken 
in de NTTB dreigt te verliezen ?? 

_ Willeri eventuele gegadigden zich recht
- streeks mèt Dhr. Zwanenberg in verbin

ding stellen ! 
-

Red. 

"Begin december st a rt wederom 
- sus "t g_f e 1 tennis-ins tru kte ur" 

overleg met het Min. van O.K. 
wordt ge houden. · 

de kur
we lke in 
en W. 

Een herhaling v::i.n het gebeurde ·:,p 
de l aatste jaarvergadering, dreigt dan 

- Om in aa nmerking te komen voor enige 

ook e lke keer! Wij pleiten daarom voor 
verbetering van de interne communicatie, -
voor de instelling van een financiële -
kommissie, voor meer k0ntakt hoofdbe- -

· ~stuur - afdelingsbestuur, 1roor et.n zorg- -
vuldige vo . rbereiding en opstelling van = 
de agenda en toelichting van de jaarver
gadering, voor een beter~ schriftelijke = 
~temmingsprocedvre. Als daa rbij nog ge 
zorgd wordt dat het reglement inderdaad _ 
soepel gehanteerd wordt, maar overigens _ 
niet "zo s;oepel 11 dat wij op drift drei-
gen te geraken en er geen houvast meer -
be staat (dit werkt 11 oml aag" dnor ! ) , en = 
als wij er dan ook nog voor zorgen dat 
de jaaivergadering die plaats weer krijgt -
in het NTTB-bestel die haar krachtens _ 
Statuten en reglerre nten toekomt ( di tis 
de hoogste, beslissende macht!); ja , dan = 
zouden er zelfs uit deze nare jaarverga - ~ 
dering nog positieve lessen te trekken ~ 
zijn ! ! ! 

Dan bepaald niet omdat dit nnze me-~ 
ning is, maar bepaa ld wè 1 dachten wij , ~ 

omda t dit tot heil zou zijn voor de NTTBl~==_i==_ 
Laat ons aan de sl ag gaan !!! 

C.H. 

------• " tl • • 

subsidie is in onze gemeente een offici-
ee l diploma vereist. Vandaar dat wij nu 
2 van onze leden hebben uitgekozen voor 
het volgen van deze kursus op onze kos
ten. 

Gezien het feit dat zi2 niet op zater
dagmorgen n-:iar Utrecht kunnen, mo2ten 
zij ~p WOENSDAG -AVOND naar ROTTERDAM ! 

Dit heeft tot gev0lg extra hoge reis
kosten ! ! ! 

Mijn vraag is nu ('f hier in Brabants 
verband niets aan te doen is :. Ik hr:i.d · 
ged a cht dat jij misschien in 11 Mixed 11 

hier even de aa nd a cht op kon vestigen. 
Misschien zijn er uit Brabant nog meer 
die daar n aar toe gaan en over een ei 
gen a uto beschikken, of dat het huren 
met een aantal misschien voordeliger 
is. 

Misschie n ook gaat er i emand 's- avonds 
(op woensdag) naar Rotterdam .("lf komt 
er iemand 's-avonds terug waarmee ze 
eventueel kunnen mee rijden. 

Zou dit jou a a ndacht mogen hebben, bij 
voorb aat dan vast mijn hartelijke dank. 

Hó ogac ntend, 

H; Zi,vanehberg, 
Vught~rstr~at 41, 
1 s-'He rt oge nbosc h. 

- 4 -



---oQ K ompC2ti ticz. 
Het kompeti tie - schema ondergaat de vol 
gende wijz i g ingen: 

Heren 2A. 
27/10 BSM 2 - Luto 3 wordt nu 29/12. 

Heren 3 B. 
26/1 0 Tax andria - Vict .2 wordt nu 28/12 

Heren 3 D. 
Alle we strijden tegen BEUKELO 1 en BEU
KELO 2 wor den verplaats van WOENSDA~ 
naar ZATERDAG , norm aa l aanvangsuur en 
wel die zaterdag in welks weekeinde de 
w~dstrijd oorspronkelijk vastgesteld 
werd in het schema. Dit wordt dus: 

9/11 
16/11 

_23/11 

~21 /3 MTTC 
~ 4/4 Ne w Stars 3 
111 / 4 MTTC 

- Sh. Stars 3 
- MTTC 
- J C H 3 

~Om dit team toegevoegd te krijgen, was 
~het nood zakelijk dat bij uitzondering 
~voor enige verenigingen méér wedstrij
~ den va stgesteld werden d an opgegeven 
~ competitietafels beschikoaar waren. Er 
~ wordt nadrukkelijk op geattendeerd 
~dat voor deze wedstr ijden geen uitstel 
~verleend zal worden. I nd ien n oodzake-
~ lijk kunnen zulke we rstrijden vóór de 
~ vastge stelde datum gespee ld worden IN 
~ ONDERLING OVERLEG . 

P. v. Straale n. 

---------------------- --13/11 
20/11 
20/11 
27/11 
11/12 

Beukelo 1 Phil. 
Beukelo 2 HCH 1 
Beukelo 1 - OJC 2 
Beuke lo 2 Een en Tw.2 

NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 
NU 

30/11 1 

7; 12 = rQpor-rogQ von 
8/1 
22/1 
29/1 
19/2 
26/2 

4/ 3 
11/3 
8/4 

Beuke 10 1 ·' 
Beukelo 2 Zwaantjes 2 
Beukelo 2 New Stars 1 
Beukelo 1 Ruytersl.1 
Beukelo 1 Zwaant . 2 
Beukelo 2 Ruytersl.1 
Beukelo 1 JCH 1 
Beuke lo 2 - Phil . 
Beukelo 1 - New Stars1 

Heren 4 B. 

NU 
NU 
NU 

i~J1 t~EVER DOWN 
1/2 -
22/2 

- NE VER DOWN bestaa t 25 jaar !!! 
29/2 -

Wie in de a fdel ing Brabant de naam 
~ Never Down hoort noemen denkt daa rbij . 

7/ 3 
14/3 
11/4 ~ direkt aa n Zaltbormue l. Wellicht zijn · 

~er verenigingen, die denken aan de o~ 
~gunstige ligging t.o . v . Brabant, waar-

door ve l e reizen moesten wnrden onder-26/10 St . Anna 3 - Dos 3 wordt nu 28/12 -
_ nomen. Andere · verenigingen denken mis-

Heren i4 H. 
In de ~e : klasse toevoegen team 1 van 
TTV "MTTC 11 • Het adres is: TTV " M.T.T.C",~ 

sc hien aan de vele geze llige wedstrij
den, die d aar gespe e ld werde!!. 

Hoe het ook zij, NEVER DOWN draait 
a l weer vijf-en-twintig jaar mee !! Dhr. P. Hooymans, Hoorzik 41 , KERKDRIEL._-::_:=:=~ 

Zaal:. Café G. van Hooft. Speelavond: 
Zaterdag. Het speelschema voor dit toe Vooral de be ginperiode is heel 

moeilijk ge weest, maar de oprichte rs, gevoegèe team wordt: 
10/11 Philismash 2 
16/11 MTTC 
23/11 Jee p 5 

7 /12 Sh • . star s 3 
14/12 MTTC 
21/12 MTTC 
28/12 OTTC 4 

4/1 J C H 3 
25/1 MTTC 
1/2 Belhamels 2 

15/2 MTTC 
22/2 New Stars 2 
29/2 MTTC 

7/3 Zwaantjes 3 
14/3 MTTC 

MTTC 
Ne w Stars 2 
MTTC 
MTTC 
New St3.rs 3 
Belhame ls 2 
MTTC 
MTTC 
Zwaantjes 3 
MTTC 
Phi lisma s h 2 
MTTC 
Jeep 5 
MTTC 
OTTC 4 

de gebroeders Theo en Harry Thien hiel
- den de moed erin. Men begon in de schuur 
_ va n de Fam. Thien, maa r toen men wat 
_ beter op dreef begon te kotilen en kom-

petitie wilde gaan spelen, moest men 
Daar een meer voor t afelte1mis geschik
te zaa l uitzien. Men kwam al gauw in de 

- oude ke ge lbaan, achter het Nutsgebouw 
- terecht. De oudere spelers zullen zich 
- deze zaal nog wel he rinneren. In dit 
- l anggerekte zaa ltje kon Never Down z ich 

pas goed ontwikkelen. Men kon soms met 
10 te a ms aan de kompe ti tie gaan dee 1-
nemen . Alleen het r e izen was soms in 

~ deze oorlogsj aren geen pretje (denk aan 
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de kwetsbare schipbrug in Bedel en d.e 
tochtige G.M.C. vrachtwagens 1 die omge 
bouwd waren tot"bussen"). 

~ M3.ar de jeugdige spelers v.d. Heyden, 
~v.d . Linden en. StraatP-ian waren nog niet 
~zo ver, dat zij hun grotere brr1ers kon-

Maar teen kwam de mededeling, dat 
dit zaaltje· moest worden afgehroken en 
na vele omwegen (gym .lokaal bij de to 
ren en de cantine van de fa.Dccter)kwam 
meh tenslotte in de huidige speelruimte 
he·t gym.lokaal aan de Nonnenstraat. In 
deze zaal heeft Never Down grote .. triom
fen gevierd. 

~ den verv3.ngen en dus de ••. de Overgangs 
~ kl a sse was een feit. 
~ 
i In deze klasse konden ze zich jaren-• 
~lang handhaven , maar onk hier werden ze 
~door spelersverlies ( o. a . v.d. Heyden en 
~Knippen) naar de 1e kl a s verwezen. Maar 
~ als het gezegde : 11 Wie de jeugd heeft , 
~heeft d.e toekomst" opgaat, dan heeft 

In het seizoen 
eerste tea~, met de 
Ad Bouwmans en Huub 

1948- 1949 werd het ~Never Down nog vee 1 van de toekomst te 
~verwachten, want zij heeft weer een s 1-"'8 le r s Huub T-hie n, 
-_~steeds groeiende vereniging, n:et enkele van Stu i venberg 
~ __ goede jeugdige spelers, die als ze zo · kampioen van de Overgangsklasse en men 

wist zelfs de promotie - we è.strijden voor ~blijven doorzetten, het nog een hee 1 
de Hoofdklasse tot een goed e inde te i __ --_eind kunnen brengen. 
brengen, z0dat dit team in de ho ogste Het 25 - jarig jubileum k an men he-
klasse van Nederland uitkwam. Dit had ~laas door gebrek aan de nodi ge ge ldmid-
voordien nog geen enkele ve reniging kun-~delen niet op gro0tse wijze gaan viAren. 
nen bewerkstelligen. (van de Afd. Brabant~ Maar dit alles stil let jes voorbij laten 

_wel te verstaan) . En h8t was ook Huub ~gaan, d a t wilde men liever onk niet. 
Thien, die niet alleen de n aam van Neve r§ Daarom hield het bestuur een receptie 
Down nationaal , maar 00k internationaal ~op 2 november in het Nutsgebouw. E:r 
heeft meegedragen. Hij (bijgenaa md "de ~stond voor de leden een gezellig a vond
Leeuw van Brab2nt") werd iri 1949 geko - ~je te wachten. 
zen voor de landenwedstrijd te gen Zwe - -
den e11 ,teg~n België. g U ziet, Never Down maakt wee r goede 

~VO:".'deringen en onda nks alle "ups en 
Down glorierij-~downs" in het verleJen, is de roep voor 
zelf s gepres - ~de Tnekomst : neve r "down" blijven en 

Di t waren voor Never 
ke jaren. Thien heeft het 
teerd om 10 maal Brabants ka mpioen te ~never "down" zijn! 
worden. 

Wellicht voortbouwend op de goe de _ 
prestaties werd er ter gelegenheid van _ 
het 10- j ar ig bestaan e en groot Nat ionaa l~ br·ft · 
toernooi gehouden in de Veil inghallen . §Nasc 1 · 

L. R<'oyackers, sekr •. 

- 0 -0-0 - 0-

Op dit goed georganisee rde toernooi ~Gaarne biedt vanaf deze plaats, het af-
(wáar Ha rry Thien de touwtjes in handen @delingsbestu~r van Brabant nogmaals de 
had) werden door de Bommelse spelers op- @hartelijke gelukwensen aan met è.it jubi 
me rke 1 ijke prestaties geleve rd. De groot~ le urn. 
ste verrassing was wel het feit, dat Ad ~Het bestuur is erva n overtuigd, mede te 
Bouwmans de sterke Will van Zoelen uit - ~spreken , namens alle brabantse N.T .T.B.-
schakelde. Daarna kon dezelfde speler ~verenigingen. 
zich nét n~et in de fina le pla atsen (na ~Neve r Down, proficiat en veel sterkte 
met 21 - 17 voorgestaan te hebkrn in de ~voor de korr..ende jaren! 
3e game) . Ook Huub Thie n kon het in de ~ 
fina l e tegen Cor du Buy net niet bolwer- ~ 

ken. Maar daarna kwamen de grote tegen- 1 
slag~n. Huub Thien mocht 0p doktersad- a 

vies niet meer spelen. A. Bouwmans moest i~-:~:== __ -

na enige tijd door werkzaamheden n '.lar -
elders vertrekken en ook H. Stuivenberg 
gaf het ~p door drukke werkzaamheden. 

- 6 -
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1nge1~-0111J2 r-J. S t lJK 
. "... ~·-::;:;·-;;::-======== 

den van de plaatselijke team- en per-
~--= sooniijke ka z@i::ienen. Zo nodig zu1len ·· 

door ons VO ';' rwedstrijden worden vastge
steld. 

Het sekretariaat ontving onderstaand in- _ 
ge komen Et uk bestemd voor af del ingsbe --

Logies en verblijfkosten in de 
jeugdherberg komen vo0r 0nze rekening. 
De reiskosten dienen de deelnemers zelf 
te dragen. (Mogel ij k zijn dè a fdelingen 
of gemeenten bereid bij te springen. ) 

stuur Brahant, Aangez ien de vnrenigingen ~=_i=.~. 
direct hij activiteiten op scholieren- ~ 
toernooièn etc , betrokken zijn - of de-
ze activiteiten kunnen gnan ontplooien -
laten wij dit stuk hieronder volgen. Om
trent scholierentoernooien e.d. ontvangt 
U ove ri gens nog n&dere ri:ede delingen van 
het ~fdelingsbestuur. 

Aan de Af delingsbesturen, 

Ge acht be stuur, 

Evenals vorig j aa r zullen ook in 
1964 ~e Nat ionale Scholleren-Kampioen
schappe:n worden georganiseerd . 

Op ~oorstel van de Nat.Jun.Commis
sie zullen z owel te am - als personnlijke 
kampioenschappen worden verspeeld. De 
teams zullen bestaan uit twee l e er lin
gen. Aan deze wedstrijd2n kunnen scho
lieren deelnemen, ongeacht of zij lid 
zijn van . de N.T" T.B. HE.t ligt in de be 
doeling e.e.2.. a~s volgt t e organiseren: 

Op de eerste dag (de ?edachten gaan 

Wij ontvouwen reeds tha ns onze 
plannen ow U in de gelegenhe id te stel
len p l aa tselij ke akt i vHe i ten te ont-

- plooien. Wij rekenen dan ook dit jaar 
·= op een grotere deelname! 
-

-o-o-

STRIJD OM HET BRABANTS 

JEUGDSCH ~LD 
,~·1:1!lil ! l ll\ l llll\lll!!ILllllll\!!l111illllllll!llll\!ll !li lll 11! 11ll/1Jilll!lf / 

Op zondag 29 september organiseer
- de de RoK.T .. T . V. Belcrum een jeugdtour-
- nooi, waar gest reden we rd voor een wis -

selprijs n. L het Brabants Jeugdschild. 
- Er waren da2.rvoor 7 verenigingen aange-
- zocht; welke ieder met 5 spelers uit- . 
- kwan:en, die nna r sterkte waren verdeeld 
_ in 5 groepen. 

uit: naa r b.v. de woensdag na Pasen) vin- _ Voor iedere gewonnen partij werd 
den dé tea~kampioenschappen vo7r jongens - 1 punt gegeven . Om precies elf uur werd 
en meisjes (separaat) plaats in een na- _ e0n aanvang genomen met de wedstrijden, 
der te bepalen plaats, Er wordt ge tracht - welke duurden tot rond half zeven. __ 
die ~-zè_lfde avond e en interlandwedstrijd - 's Middags om een uur wer d er ~ koffie-
te 13.ten ve x- spele n wa.3-rbi j deze jeugd - pauze gehouden. De spelers konden toen 
aanwezig zal zijn. Dit lijkt ons een · ~ op hun gemak de rreegebr a chte boterham-
mooie propaga nd a . men verorberen. Voor gratis koffie werd 

De · deelnemers aan deze te a mwedstrij
den zullen d aar".l a in een j eugdhe rberg 
overnachten om Ge volgende dag deel te 
nemen aan de persoonlijke wedstrijden. 
Voor het. gl;vaJ de sterkste scholier uit 
de afdeling niet jn bedoelde teams staat 
opgesteld bestaat de mogelijkheid deze 
(jongen en/of meisje) toch de 2e dag mee 
te 13.ten spelen. 
Op dit moment valt nog niet te zeggen of 
bij de perso on lijke wedstrijden de deel 
nemers in leeftijdgroepen 'ïOrden inge
deeld. 

In februari &.s. zal d oor 8ns a an 
elke afdeling een opgave gevraagd wor-

~ door de organiserende ve reniging ge -
zorgd e 

De wedstrijden stonden op hoog 
=peil. Er vve rd voor ieder punt gevoch
- t en , Met nog een kamp te spelen had 
_ Be lcrum een vo orsprong van 3 punten op 
~· J.C.V . Deze wedstrijd moest nog ge-
~ speeld worden en zou de beslissing 
~ brengen. 

1 J.CoV .. wist deze uitermate span-
~ nende wedstrijd om te zetten in een 4-1 
[overwinning. Daardoo r eindigden deze 
~beide ve re nigingen gelijk. Er we rd be-
~ sloten dat beide verenigingen het schild 
'° voor een half j'J.ar mochten behouden. 

7 



Nadat de Bondsge dele geerde Dhr. Ot 
terdijk, Dhr.P.Br0oymans "bodJ.Ilkt had 
voor de goede ~rganis atie v an dit tour
nooi en de hoop uitsprak dat nog vee 1 . 
van deze Jeugd-tournooi's georganiseerd 
zouden worden, reikte hi j aan de leider 
van J.C~V. dhr. W.Krijnen het Br a b::i.nts 
Jeugdschild uit. 

ncQiln de zalen van de jeugdcentrale 
in de van der Pollstraat. 

= Het verslag van dit toernooi ka n 
~eigenlijk heel kort z ijn, buiten de ge-
= bruikelijke uitslagen, a lleen maa r GOED. 
- Men gaa t bij de organisa tie van dit toer
~ nooi nu eenmaal uit va n het st a ndpunt: 

Hier volgen de uitslagen van de ge-~ 

speelde wedstrijden en de eindstand. 

gelegenheid geven om te t a feltennissen 
zonder het winstobje et op de voorgrond 
te stellen. 

Belcrum 
Belcrum 
Be lcrum 
Belcrum 
Be lcrum 
Be lcrum 
J. c. v. 
J.c.v. 
J.C.V~. 

J.c.v. 
J.c.v. 
Red Star 
Red Star 
Red Star 
Red Star 
Jeep 
Jeep 
Jeep 
P.s.v. 
P.s.v. 
Luto 

EINDSTAND. 

'1 • J .• c. v. 
2. Be lcrum 
3. Red Star 
4. Jeep 
5. P.:S.V. 
6. Luto 
7. Atoom 

J.c.v. 
Red Star 
Jeep 
P.s.v. 
Luto 
Atoom 
Red Star 
Jeep 
P.s.v. 
Luto 
Atoom 
Jeep 
P.s.v. 
Luto 
Atoom 
P. s.v. 
Luto 
Atoom 
Luto 
Atoom 

- Atoom 

24 
24 
'19 
'15 
'12 

6 
5 

punten. 
punten. 
punten. 
punten. 
punten . . 
punten. 
punten. 

P.v.Gils. 

-o-o-

'1 4 
4 '1 
4 '1 
5 0 
5 ~ 

5 () 

2 3 
4 '1 
4 '1 
5 0 
5 0 
4 '1 
3 2 
4 '1 
4 " 1 

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

Kleedkame rs, t a fels, verlichting , 
organ isat ie en prijzen, a lles was wee r 
tot in de puntjes verzorgd. Da arom voor 

_ a l die naamloze werkers aan dit toer-
- nooi hartelijk da nk name ns spelers en 
- leiders. -

Wat de wedstrijden zelf betreft, 
er viel weer te ge nieten van mooi en 

- sterk spe 1 kenmerkend voor jeugdwe dstrij
den in het a lgemeen. Het we rd dan ook 

- een spannende sli j tage s lm.g wa'3.rui t bij 
- de A-jeugd te voorschijn kwamen: 

B.Verdonk, Well Sh~t 
- C. Mertens, Belcrum 

P.v. Ham, J.c.v. 
C. Ruedisueli , Belcrum. 

- Laatstgenoemde verloor in de halve 
_ eindstrijd van clubgenoot Merte ns, ter-
~ wijl Verdonk het onde _·spit moes t delven 
~ te gen v. Ham van de or ganiserende vereni 
~ g ing. In de strijd om de derde plaat s, 
= speelde bui ten de sterkte nog enkele an.:.. 
_ dere f a ctoren rme. De eerste game we rd 

gewonnen do~r de Belcrumspeler Ruedisue
li waar bij zijn tegenstander op het eind 
van de game tekenen van vermoeid he id be
gon te vertonen. 

In de h.eede game werd dit zo erg 
da t men kon spreken v a n a lgehele uitput
ting, de speler zakte re ge lma tig achter 

= de tafel in elk :J.ar en had schijnbaar 
~moei te met zijn a demha ling. De Be lcrummer 
~vroeg hem verscheidene ma len of er iets 

No ti.onool 
f!lll ll tlll l lt lJl!lllltfllll llllllll lllilllltHIHllll t 

. ~· aan de hand was waarop d:rn ontkennend 
Jougd rOUt~nOO 1 ~ d.oor Verdenk werd geantwoord. Toch speel-

11111111 11111 01!111 ··rn10111111u1 111111i 111111 11 111111111111111111111• '~ de Rued:L.sueli kennelijk onder druk en 

~, .. ~.,Ç,7~:,",,,,,,,,~",~,, ,9".b. ,!"111111 • 
Op zondag '15 september org2niseerde 

de T.~.v. J.C.V. te Vught haar nu reeds 
traditie wordende nat iona le j eugdtoe r-

1 verloC°'r de tweede game. 

~ Hierna werd het spe 1 door de bonds-
~ gedelegeerde onderbroken omda t men te-
~ recht vreesde da t verder spelen onverant
~ woordelijk zou zijn. Verdonk verfriste 
~zich wat onder de kr aan en was bij het 
f horen van het feit da t hij niet meer 
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verder kon spelen onmiddelijk bereid 
om door te spelen, wJ.t werd toegestaan. 
In de derde game had hij tot aJ.l geen 
l a st meer van welke ha ndic ap dan ook en 
won de game en dus de pa rtij!!? 

Toch moet er een fluim op de hoed 
van de Be lcrummer, want hij was tussen 
deze l aatste v i er de eni ge junior . 

De finale van de A-jeugd tussen 
C.Mertens en P.v.Ham bewees weer eens 
te meer dat ook op een na tionaa l toer 
nooi de afd. Brabant een duchtig woord
je meespreekt. Cees Mertens wist in een 
spannende strijd de eer vonr zich op te 
eisen, waarbij we hem en a lle andere 
prijswinnaars van harte gelukwensen. 

Bij de B-jeugd was de inschrijving 
dan misschien niet zo groot, er was in 
ieder geval te genieten van mooi open 
spel. Ee rste werd hier de speler J.De
neer van de vereniging JEEP die in een 
mooie finale en in pr aktisch verloren 
positie toch nog van G. Ve rstr aa le n van 
de vereniging WILSKRACHT uit Utrecht 
wist te winnen. Derde werd Harrie Boom 
van J.C. V. 

Na een dankwoord aan de (Jrganisa
t ie en aan de bondsge dele geerde reikte 
de voorzitter van de afdeling Brabant 
dhr. Otterdijk met enkele toepa sselijke 
woo rden de hijzonder mooie prijzen uit, 
en sloot hiermee een zeer geslaagd 
toernoo i. 

P.Brooymans. 

Wfficielo /}fQdQdQlingon ~~ 
'mil! tl il Il lil 1111 i1i'"IJil1111 i liii ""'Il 111 IUll\ll '"'Hl il 1ti1I11i11111j1tl1I11111li1iluui 1l11111l111IlIilhhil1i11 11i 1ltf11 l11ll1ilill11iuil111l1tl1l1111tl11' 111111111U111i1111111Ht111 

(punt 1 t / m punt 11) 

1· A.B.-besluiten seizoen 1963-1964. 

a) Voor het seizoen 1963 - 1964 wordt voor C-toe rno oien f. 10 , -- toernooigeld 
geheven, m.u.v. pl ~atselijke kampioenschappen. Deze toernooi~ffing moet 
met de aanvrage voor het toernooi voldaanworde n aan Dhr.J.Goossens, Li
gusterstraa t 17 te Bergen op Zoom. Indien geen to~stemming kan worde n ver
leend, worden deze f. 10, -- gerestitueerd . Zonder ontvangst v an f. 10,-- · 
toernooiheffing wordt op de aa nvr age niet gereageerd . . 

b) Een vereniging welke e.en C-toernoo;i organiseert is verplicht, v66raf een 
concept-inschrijfformulier te zenden a3.n de aange wezen Bondsgedelegeerde, 
welke zijn goedkeuring hieraan al dan niet moet verstrekken. 

c) De prijsuitreiking bij een toernooi in de a fdeling Brabant dient onmiddel
lijk na a floop v an de laat ste wedstr ijd van dit t-oernooi, te geschieden, 
en niet op een eventueel te organiseren bal n a afloop. Een prijsuitrei
king dient gr atis toegankelijk te zijn voor alle deelnemers aan dat toer
nooi. De heren bondsgedelegee rden dienen hierop streng toe te zien. 

d) Het Afdelingsbestuur heeft voor het seizoen 1963/64 de Heer J.Goossens 
als vice - voorzit ter gekozen . 

e) A~leen bij 121h of 25- jarig bestaa n van een vereniging , z.al het :i.fdelings
bestuur van Br abant vertegenwoordi gd zijn op receptie, of anderszins haar 
fe lic it 8. ties aan bie den. 

f) Verenigingen welke w ijzi~ingen van speellokaal, qanvangsuur e.d. ~bben, 
dienen a lle bel::i.nghebbende personen en/of verenigingen, tot minime,al 5 ;, 
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dagen nà verschijning van Mixed, zelf schriftelijk op de hoogte te bren
gen. Nqtuurlijk moet ee~st aan de afdel ingskompetiti~ leider toestamming 
gtvraagd worden voor deze wijziging. 

2. We dstr ijdformulie ren. 

Voor de seniorenkompetitie moeten de nieuwe wedstrijdformulieren gebruikt 
worden , waarop het dubbelspel op de vierde plaats staat. Voor de veteranen
en juniorenkompe ti ti e mogen de 0ude formulieren gebruikt worden, wa:uop het 
dubbelspel op de 1ne pl aats staa t. (Het dubbelspel bij de junioren moet ook 
als 4e wedstrijd gespeeld worden). 
Voor de bekerkompetitie worden aparte formulieren beschikbaa r gesteld. 
Alle wedstrijdformulieren moeten gezonden worden aan de Afdelingskompetïtie
leider-, de heer L.S'flmers, M!'llen"Uochtstraa t 79 te Tilburg. 

3. Legitimatiekaart voor kommissieleden. 

De kommisl"lie-leden we lke nog geen legitima tiekaart ontvangen hebben, gelie
ven een pasfoto in te zenden aan het a fdelingssekret ari aat . 

4. Gepubliceerde sta nden etc. in Mixed. 

Indien gepubliceerde kompetitiestanden en/of persoonlijke resultaten niet 
juist zijn naa r Uw mening, moet U zich in ieder geval niet in verbinding ~~ 
stellen met de redaktie van Mixed, maa r wel voor kompetitiestanden met de .. 
desbetreffende kompetitieleider en voor de persoonlijke result a ten met de 
keuzekommiss ie. Ui ter aard al leen als U wilt re ageren op een (vermeende) fout. 
(Persoonlijke result a ten junioren worden door de junioren-kompetitieleiders 
bij ge houden). 

5. Tafeltennisinstructeurs. 

Zoals bekend organiseert d.e N.T.T.B. een cursus voor sportinstructeur •. Een 
en ander in samenwerking :net het Ministerie van . O.K.en W" Afgezien nog van 
de trainingsbevoegdheid die men met he,t behalen v a n het examen ve rkrijg:t·t· 
willen wij er uitdrukkelijk op wijzen -dat vele gemeentel ijke overheden, te gen
woordig G. ls eis voor het in aanmerking komen voor subsidie stellen, da t de 
vereniging moet beschikken over gediplomeerde leiders. E venzo geldt di~ ook 
voor het in aanmerking k!'lmen van een gemeentezaal e.d. Deze cursus is onder 
andere een oplossing hiervonr. · 
Voor bijzonderheden zie Att o no.1 (sept.1963)pagina' en 7, 
Wij adviseren elk verenigingsbestuur ernstig te onderzoeken of er kandidaten 
voor deze cursus in haa r bestuur of vereniging zijn. 

6. Afdelingstr a ining. 

Door het afdelingsbestuur wordt in twee trainingscentra een tr a ining voer 
jeugdige spelers georganiseerd. 
De d a ta zijn 13, 20, 27 november en 4, 11 , 18 december 1963 .aanvang 19.00 uur. 
Plaat s za3. l "Belcrum" te Breda en "Animo" te Vught. _ 
Vonr Breda zijn uitgenodig~; 
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Koreman (St.Anna); Grirnminck (St . Anna); Rector (T.C.S.); v.R3.ak (Irene);. 
Vrins (Irene); v.d.Linden (V i ce Versa'51); Gadell::t (Luto); v.Gils (Red Star); 
Breuwers (Belcrum); Ruedisueli (Belcrum); Soeterboeck (~•V•-R•) 
Voor Vught zijn ultg~nodigd: .. 
v.Ham (J.C.V.); v.d.Krabben (J.CV.); H.Janssen (Luto); dè Wit (P.S.V.); 
v .Solingen (P.S.V.); Jansen (Smashers); v.VrMnhoven (Atoom); Vissers (Jeep); 
de Neer (Jeep) ; RÖther (Red Star ) ; en een candid'.lat dorir Never Despair zelf 
aan te wij zen. 
Financiële overwegingen gelden momenteel, ~m nu nog niet de volgende serie 
trainingen bekend te kunnen maken. · 

, 7< Bekerkompetitie /adressenlijst/ Mixed als verenigingsbl a d en adver tenties. 

Enige d agen geleden zonden wij verenigingen en officials inlichtingen toe om
trent deze onderwerpen. De adressenlijst is bestemd voor de verenigingssekre
taris (de wedstrijdsekretar5s van i edere vereniging heeft een adressenlijst 
in het kompetitieboek). 
Vonr wat betreft de bekerkompeticie, gelieve U zo spoedig mogelijk bekend te 
maken of U deelneemt. Bijgevoegde antwoordstrook zenden :ian de heer L.Somers, 
Molenbochtstr :~at 79 te Tilburg. · 

8. Wi,iziging en aa nvullingen kompetitie (zie ook elders in dit bl a d). 

~~~~~~~~~~~E~1~1~~· 
Teruggetrokken 's Hertogenbosch groep C: Belhamels 2. 

" " groep B: .Ruyterslag. 
Alle eventuele gespeelde wedstr ijden en die ·welke nog op het programma staan, 
VE-RV ALLEN. 

9. Wijzigingen c. g. aanvullingen adre ssenl ij sten etc. 

(denk eraan; dus in het kompetitieboek alsme de onk op !'losse" lijst!) 

a) onder "keuzekommissie"·: aanvullen met lid W.Krijnen, Theresialaan 9, Vught, 
we lke speci aal advies zal geven omtrent jeugdige spelers. 

b) "Kommissies" aanvu llen met: Veteranenkommissie 
L.Sómers, Molenbochtst r aat 79, Tilburg 
G.Hakker, KangerC"estraat 14, Eindhoven 
K.Lange~hoff, Hieronymusstraat 12, Tilburg. 

c) "Verenigingen" aanvullen met: n0.70. M.T.T.C. S. P.Hooymans, Hoorzik 41, 
Kerkdriel, spee1Za3.l: Café G.v.Hooft, 
Kerkdrie 1. 

(tussen no.39 en no.4D gelieve U verwijzing te maken n:::1ar no.70). 

d) "Verenigingen" invullen: 
no. 22 H. Gffist Parochie Sekretaris T. de Goeij, Leijstraa t 26, Den B ::>sch. 

Speelzaal Jeugdgebouw Maastricht seweg-hoek Timorstraat, Den Bosch. 

no.39 De Meppers Sekretaris P.Cox, Leenderweg 37, Heeze. 
Spee 1 zaa l Verenigingsgebouw, Emrnerikstraa t 2, Hee ze. 

e) "Verenigingen" Enkele a dressen, nummers e.d. zijn wat onduidelijk uitge
vallen in de desbetreffende adressenlijst. Wilt U even de n :wolgende geval
len nazien: 
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tJ.o. 
no. 

'12 
'14 

B.S.M. tel.~'1623-237'1 
St.C a thrien,· D~bussystraat -']0. 

no-. 
no. 

49 
52 

Philisma sh, Kanisstr aa t moet zijn Kruisstraa t. 
Red Star, tel.30880. 

no. 68 w.v.z. N0ordhaven 86 tel.0'1680-36'12. 

10~ Toernooi-Agenda. 

22 december '1963 
26/28 dec. '1963 
'1~ januari '1964 
'19 januari '1964 

2 februari '1964 
16 o_f 23 febr. '64 
22 mo.art 1964 
30 maart '1964 

Braba ntse Selectie 8-kampen. 
Aviolanda B-toern0oi Papendrecht. 
Br .qbantse 8-kampen. 
Bra bantse Kampioenschappen te E indhoven 
Povac Schild toernooi Amsterdam 
Zuidelijke '10 -ka mpen te ? 
Pl aatselijke Kampioenschappen 
Inter nat ion'.l ::il D-toernoo i afd. Ut re ebt. 

'1'1. MIXED VERSCHIJNT ••.•.• 

Mixed no. 2 z a l ongeveer '10 december verschijnen. 
Hierin worden gaarne opge norren de kompeti tie standen en persoonlijke re sul ta
ten, tot en met het weekend 30 november/1 december, van de kompetitie senio
~ en junioren. 
Deze kopy moet uiterlijk 5 december binnen zijn. 
Mogen wij de K. T. C. -leden no g herinneren aan de afspraak: 
~ klasse ~ groep -']') persoonlijke re su 1 t3.ten met aan tal gespeelde; aantal 
gewonnen wedstrijden en percentage. 
W ~t - betreft de persoonlijke re sult 3-ten verzoeken wij ook de junioren kompeti- -
tieleiders hetzelfde systeem te volgen, 
De kómpetitiestanden gaarne ook één uniform systeem voor senioren en junioren, 
namelijk: a antal gespe e lde, a :rntal gewonnen, aant:=::tl gelijk, aant a l verloren _ 
wedstr-ij den, aa nt a l punten. (géén ga me -gemiddelden) 

C.Hobbelen. 

sekret ari_s. 
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