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Tilburg, 25 februari 1 65. 

Officieel orgaan van 
de N. T.T. B. afd. 
Brabant. 

seizoen 1964/1965. 

O.NNES V.t<::RSLAGEN AAN N.T.T.B.- tafel. 

De titel is geen vondst van Uw redakteur. 
Wè 1 van de sport-redakt ie van een van de bekendste Nederlandse dagbladen; namelijk 
die va,n de nvolkskrantn in haar uitgave ';Van 23 februari j .1. 

Het is ons bekend dat ook andere (sport)bladen op landelijk niveau de laatste 
tijd artikelen gepubliceerd hebben over de "rekel" Onnes (term van de VolkskrantJ) 

Dat vinden wij jammer; eerst en vooral voor de tafeltennissport en de N .T .T.B. 
omdat deze (dikwijls) sensatie-artikelen ~ vaak in een stijl geschreven zijn, welke 
niet propagandistisch werkt voor die tafeltennissport en de N.T.T.B. en ten tweede 
-doch minder belangrijk- 0mdat "de reke P het nog leuk vindt ook ! ! Misschien 
brengt het nog we 1 geld op l ! ! 

Nu moeten wij onmiddellijk toevoegen dat de Volkskrant in de beschrijving 
van "het conflict" vrij neutraal blijft. Men beschrijft een aantal feiten zonder 
daarbij eigen ccimmentaar te geven; iets wat andere bladen nu net niet ku!J.nen op
brengen. 

Het zou wellicht aanbeveling verdienen, dat door de Nederlandse Tafeltennis 
Bond nu eens een duidelijk communiqué aan11 de persn verstrekt wordt over de "kwestie 
Onnes 11 , zodat aan alle sensatie-journalistiek in de openbare pers een einde komt. 

Het moge overigens hier het Hoofdbestuur nog eens duidelijk gesteld worden, 
dat het overgrote deel -zo niet geheel- Brabant, het Hoofdbestuursbeleid tegenover 
Onnes, volkomen ondersteunt. 

Onnes moeten wij geheel vergeten; Onnes moeten wij geen voorstellen meer doen; 
zeker niet over loonderving!! 

Inderdaad; De N.T.T.B. moet de "big boss 11 laten vallen en zelf ••...••• de "big 
boss" blij ven ! ! ! ! 

Het is nu genoeg geweest !! ! 

C. Hobbelen, redakteur 11 Mixed11
• 
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( punt 1 t / m 7 • ) 

a) in kompetitiebo~ken en adreslijsten onder afdelingsbestuur-scholierentoernooi 
kommissie: 

A, v. Ot terdijk, ~1~::'..~:::'.--~~~~.'.2_!!~~!.-~~~~:'::::!~~'.?:!_2_!~-~~~~~~~~~· 

b) Scholieren-toernooi-kr\mmissie: A. K:9enen, nieuw adres Biesdonkweg 57.L Br~da : 
tel: 01600 - 36567. 

c) Verenigingen.!... 

no. 11 B.S.M. s 
no~ 44 P.s.v. P. 
no. 12 St, Cathrien 
nn. 24J.C.H. s. 

+ w.s. 

p, 

+ W.So 

N.Koenen, Biesdonkweg 57, Breda. Tel: 01600~36567. 
Ac.v.Otterdijk 1 Nic.Stonestraat 3, Eindhoveno··· 
J.v.dpLey, Teullandstraat 20, Veld~ovena-
thans J.v . d.Steen, van Voorst tot Voorststr& 56 

~~-Y~g~!.:..: ___ _ 
no. 13 Cowa S. + W.S. J.de Bnnt, Loeff~traat 101, Waalwijk.-
no. 19 Goj "l'.'ke speelzaal thans Goirkestraat 72 a, gymnastiekzaal v.d,Mulo~ 

2. Gelukwensen: 

Op zaterdo,g 30 januari gc.aven vele tafeltennissers acte-de-présence op de re
ceptie van Mej.Huisken;.; en Dhr. Leo Zandvliet, ter gelegt:rnheid. van hun 
Hu we 1 ijko 
Ook vanaf d0ze plaats bieden wij het bijzonder sympathieke en sportieve echt
paar Zandvliet-Huiskens (,nze ge lukw_ensen aan, en vrij zijn ervan overtuigd, 
hierbij de tolk van zeer vele Brabantse tafe 1 tennissers te mogen zijn" c 

Alle teams van de vereniging "Advdnce 11 z1Jn v:egens opheffing van deze ver
eniging (één der oudste in Brabant'. !) uit de kompetitie teruggetrokken, 

~" 

Alle gespeelde en nog te spelen we dstrijden tegen de teams van deze vereni 
ging, komen derhalve te vervallen"-

Neem hiervan SoVoPc goede nota~!! 1 !! 



vervolg Officiele Mededelingen: 

4. Brabantse Achtkamp Dames: 
-------~--------------------

Daar op 21 februari de voorronden van de Ned.Kampioenschappen voor Dames te 
Hilversum werden ve rspeeld, konden op deze dag de Brabantse Achtkampen voor 
Dames niet georganiseerd word.en .• 

Deze worden nu verspeeld op zondag 14 maart a.s. te 12.00 uur in de speel
zaal van T.T.V. "Irene", Elzenstraat te Tilburg.-

De uitverkorenen (door de K. T • G • ) zijn: 

(Luto) 
(Helmond), 
(Victoria) 
(Belcrum) 
(Helmond} 

1. L. Remmen. 
2. M.Nielen. 
3. E. Luycken •. 
4. M. Piederiet. 
5. G. Nie len. 
6. L.v.Hees 
7 . N. de Kort 
8. M. Verhaeren 
reserves: 

9. Mej. J.Beeris 
1 O. Me j .M.Otten 
11. Mevr. T.Hobbelen. 

(Be lcrum)' 
(Lutó) 
(Victoria 1 51) 

(Helmond) 
(Irene) 
(Luto) 

Door de K.T.C. zijn voor deze op 7 maart door de afdeling Limburg te organi• 
seren 10-Kampen geselecteerd: 

1. J.Suiskens; 2. L.Zandvliet; 3. P.v.Ham; 4. C.Mertens; 

De spelers krijgen nog bericht~ 

~~-!~~~~~~~=~g~~~~: 

7 maart 
14 maart 
14 maart 

20 maart 
21 maart 
21 maart 
28 maart 

4 april 

6 april 
25 april 

2 mei 
9 mei 

30 mei 

'65 
1 65 
1 65 

1 65 
'65 
1 65 
'65 

'65 

'65 
'65 
'65 
'65 
1 65 

Zuidelijke 10-Kampen heren te Maastricht. 
Brabant se Acht.kampen dames aanvang 12. 00 uur. 
Regionale Achtkampen Jeugd Speelzaal Belcrum • . 

aanvang 12.00 uur. 
Zuid-Nederland- Luxemburg te Kaalheide Kerkrade. 
Voorronde Ned. Kampioenschappen Heren. 
Plaatselijke kampioenschappen. 
(Voorlppig-B) toernooi te Utrecht voor alle afcl.e-
lingeri ~ 

Ned. Kampioenschap.pen, kantine "De Baronie" te 
Alphen a/d Rijn voor dames en heren. 
België-. Nederland. Heren . Waar? 
B.-Toer,nooi Boemerang Nijmegen. 
Ned. Jun iorenkampioenschappen. 
B':"'Toernooi Be lcrum. 
Aardbeien-toernooi te Roelofarendsveen. 
(open voor afd.Brabant.) 

- 3 -
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In de maand september 1 65 (of eerder) zal te Sittard bij voldoende animo 
uit de zuidelijke afdelingen een dergelijke cursus georganiseerd worden, 
in principe op zaterdag, Nadere inlichtingen over deze cursus vindt U in 
11 Att0". 

Liefhebbers gelieven zich per omgaande met de afdelingssekretaris in verbin
ding te stellen. 

C.Hobbelen, sekretaris. 

-0-0-0-

SELEKTIE- ACl-1Tlr\AMl:JEN 
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UITSLAGEN en VERSLAG. 

"RENATA". 

Verslag van de achtkampen tafeltennis in de eerste en tweede klasse genrganiseerd 
door de tafeltennisvereniging "Renata". 

Bij de heren eerste klasse gingen de eerste vier ronden Stevens van Smashers 
en Timmermans van Jeep met ieder vier gewonnen partijen aan de kop. 

Toen liet Stevens er geen twijfel meer over bestaan en won alle resterende 
partijen. 

Bij de heren tweede klasse is er een spannend verloop geweest. 
Na de eerste partij verloren te hebben, won v.d.Velàen van NVR de vólgende 

vijf partijen. Hij werd echter op de v~et gevo l gd door v.d.Berg van Een en Twintig 
en van Gils van Red Star met ieder vier gewnnnen partijen. 

Toen kwamen in de laatste ronde v.d.Velden en van Gils tegen elkaar, welke 
partij onder grote spanning in drie games door van Gils werd gewonnen. 
Intussen had v.d .. Berg nog gewonnen van de Vocht van Helmond en stonden dus drie 
spelers gelijk~ 

Door het beste gamegemiddelde werd v.d.Ve l den tenslotte winnaar. 

Volledige uitslagen: 

èer ste klasse: Heren. Tweede klasse. __ _ ..... __________ ----------·---
Stt;vens 7 pt. v.d. Velden 5 pt .• 
Van Vessem 4 pt" v.Gils 5 pt. 
Timmermans 4 pt ). v.d. Berg 5 pt. 
Tack 3 pt .• de Vocht 4 pt~ 
Den Otter 3 pt. v.d.Linden 3 pt. 
Coppens 3 pt. Boom 2 pt. 
Paro 3 pt. v.d.Eijnden 2 pt • . 
Oerle mans 1 pt.. v .• Kleef 2 pt. 

vervolg op de volgende pag. 
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i' R.K.T.T.V. BELCRUMo 11 

1 .. 
8- Kampe H Dame s 1e Klasse. Heren Hoofdklasse: 

------.----------------~---- ------------------
1 • E.Luycken 6 pt ~ 1 • H. Weye nberg 7 pt. 15 gew.-6 verl. 
2. M.Piederiet 5 pt~ 2. C.Mertens 7 pt. 14 Il -7 Il 

3. G,Nielen 4 pt. 9 gew. - 8 verl.:~ 3° T. Willems 7 pt. 13 il -8 Il 

4. t.v. Hees 4 pt, 9 Il - 9 !I 4o P. v. Ham 7 pt. 12 il -8 Il 

5. N.de Kort 3 pL 8 Il - 9 Il 5. F.Schuurkens 4 pt. 
6. T. Hob'Je len 3 pt" 8 " -10 Il 60 J.Montréé 3 pt. 8 Il -11 Il 

7. M.Otten 2 pt. 7. W.v.oHout 3 pt. 7 Il -11 Il 

8. J.Beeris 1 pt" 8. C .Schep 2 pt. 
9. C. Mollemans 0 pt. 

11 IRENE 11 • --------
~~~~~-Q~~~~~~~~~!~~~~: Dames 2e Klasse: ---------------
1 • F .Stuyfmeel 6 pt ~ verl. van de Kort. 1. M. Ve rhaeren 7 pt. 
2. G.de Kort 5 pt. verl. van de Wit 2. R. Wij ger gangs 5 pt. 

11Sluyter. 3. K. Spoor 5 pt. 
3. J .de Wit 4 pt" 4~ Tb.Spijkers 4 pt. 
4. H.v. Vugt 4 pt, 5~· J .de Jong 3 pt. 
5. F .Sluyte r 3 pt" 6. de Krijger 2 pt. 
6. J.Essing 3 pt. 7. v. Lu ght 1 pt. wint van de Jong 
7. H. de Veer 2 pt. wint van Sluyter 8. E. We sse ling 1 pL " " v.Lught 

n Il v.Dijk 
8. G.v.Dijk 1 pt. !! Il de Kort. 

"RED STAR". ------------
2.~)~!§!:~~:::._g~~~~=- 4e Klasse Heren: ----------------
1 • J. Rijnen 14 pt" 1. H. v"Ve nting 14 ptn 

2" C.Habrnken 10 pt. ( 11-5) 2. B.Jongenelen 12 pt. 
3. P .Emmers 10 pt. ( 11-7) 3. B.Mols 10 pt~ (9-9) 

4" H.Damen 8 pt. 4. A.v.Luijtgaarden 6 pt. (8-9) 
J .Nieuwenhuizen 6 pt~ ( 9-10) 5. H.Bosmans 6 pt. (6-10) 
6. A. Aart s 6 pt. ( 7-9) 6. A.Lightenberg 4 pt. ( 4-10) 
7. J. Verbeek 2 pt~- 7" W .v.Gerven 4 pt. 
8. B.v.d.Linden 0 pto 8. H. Ve r e ggen 0 pt. 

-.-0-.-
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Op 21 februari is in de prachtige kantine van de D. A.F. te Eindhoven de jaar -
lijkse Achtkamp verspee ld. 

De acht sterkste Brabantse spele rs ka~pte n hie r ~eer om de ee r voor 1965 tle 
sterkste te zijn. 

Er zijn verschillende prachtige partij e n ge spee ld. nok de j e ugd kwam ste rk 
naar voren. Van Ham en Merte ns namen resp~ , e e n ge de e lde twe e de e n derde plaats en 
een: vierde plaats. Vooral van Ham viel di t maal ste rk op e n in ee n van de e erste ron
den speelde hij het klaar om ee n van de grootste kanshebbers Zanvli e t zijn eerste 
nederlaag tbe te brengen. Iets wat later sle chts de latere winnaar Suiskens nog pres · 
teerde" Het was daarom extra jammer voor van Ham, dat hij van Mertens verloor op 
een , manier die hem niet goe d zal doen. Het leek wel of hij er bij vo orbaat van over
tuigO. was deze partij te verliezen. Wanneer hij gevochten had als in andere pa,rtijen 
was hem ongetwijfeld de ongedeelde tweede plaats ten deel gevallen. Maar niettemin 
over, de gehele dag beke ke n hebben beide jongeren een prestatie ge leverd, die een 
felicitatie van harte waard is. 

De grote winnaar van de dag was echt e.r onge t wijfeld Jan Suiskens. 

ZBker ook hij he e ft he t niet cade au ge kregen, maar hij he e ft nok ni emand in 
twijfe l late n ve rke ren wie e r deze dag de ste rkste was. Ql')k Zandvli et, die dus op 
de gedeelde t weede plaats e indigde, had t egenove r ee n Suiske ns in de ze vorm geen 
kans. Ook de manie r wa arop hij me t van Ham afr eke nde was eni'lrm. Dat be t e ke nt e chte r 
niet dat de ze spele r willoos naar de slac htbank we rd gel e iri. Ze hebben gevocht.e n 
voor wat zij waard ware n. Het mocht echte r nie t bate n. Suiskens was ditmaal opper
mdchtig en kwam zodoe nde in he t be zit van de door he t bestuur van de afd. Brabant 
be schikbaar gestelde beke r" Een bijzonder ge baar van de D.A.F. was he t om hier
naast de winnaar nog in he t be zit t e ste lle n van een verzilverd schaaltje, t e r wijl 
nummer twee nog ee n fruitschaaltje in ~nt vangst kon ne men. 

De organisatie was bij de D.A.F. in zee r goe de hande n. De opstelling van de 
tafels en de verlichting was perfect.: Om kwart over twaalf werd ge start en i'lmstre eJrn 
vijf uur werd de laatste partij vers~eeld . 

Enkele van de voornaamste uits l agen laten wij hieronder volgen: 

Suiskens - Willems 24/22 -18/21-21/13~ 
Zandvliet-Mertens 18/21-21/17-21/19. 
Cornelis-v.Ham 21/10-17/21-11/21. 
Zandvliet -Cornelis 20/22-ê\r'10-23/21• 

De sindstand was dan als Vl')lgt: 

1 • Suiske ns 7 
2. Zandvliet 5 
3. v.Ham 5 
4. Me rte ns 4 

v.Ham- Suiskens 
- . v.Ham- Zandvlie t 

Suiskens- Mertens 
Zand.vlie t-Su iskens 

18/21-15/21" 
2'1/19-21/16. 
21/10-13/21-21/15. 
14/21-21/14-18/21~ 

5. Corne lis 3 
6 ~ Wille ms 3 
7 ~ Schuurke s 1 
8 .• We ye nberg 0 

C.. Ve le ma. 
-.-"-
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VOORRONDEN NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN DAMES 
1 . : ' 

zondag 21 februari 1965, te Hilversum. 

Wi j zagen 7 Brabantse dames in een achtka,mp (d.w.z ... er waren 3 achtkampgroepen en 
1 ze ve nkampgroep) te Hilversum ')P 21 :t;ebruari verwoed vechten voor een "plaatsing
plaats" voor de Nederlandse Kampioenschappen Dames • 

. Per achtkamp name lijk, zouden de drie best geklasseerden l"lvergaan naar he t defini-
1 

tieve eindtnernno i op 4 april a.s. te Alphen aan de Rijn. 

În de .eerste achtkamp waren ,_,ndergebracht Mej.G.Nielen (Helm('lnd) en E.We sseling 
... (Nev.Depair) welke met resp. 3 en 0 w in~tpartij en ('lp de respectievelijk 5e en 8e 
plaats terecht kwamen. · 

· In ne tweede achtkamp stond Mej. M.Nielen (He lmond) npgesteld.Zij wist 6 partijen 
in haar vnordeel te beslissen en werd 1e ;in haar groep. 

In een zevenkamp mat Mevr. Remmen- Marijrüssen (Lutl") haar krachten met zes andere 
speelsters. Zij verloor van Mevr. Landstta e n belandde met 5 winstpart ij en op de 
2e plaats, d o ordat Mevr. Landstra een bet~r game- gemidde lde had. De2',e speelster 
had cok 5x gewl"lnnen. · 

In de vierde achtkamp stonden li e fst drie Brabantse speelsters opgesteld; te wete n: 
Mej. Piederie t (Belcrum) ; Mej. Wîjgergangs (Ru ijters lag ) en Mevr. Hnbbelen (Luto). 
Mej ~W ij gergangs - welke overigens zeer goe:d speelde ! ! ! - Wl"ln 1x, terw i j 1 de andere 
2 Brabantse speelsters in deze grnep 3 x wonnen. 
Mej. Piederiet en Mevr. Hobbelen deelden "zusterlijk" de 4e en 5e plaats hiermede 
en Mej.Wijgergangs kwam op de 7e /8e plaats. 

Onze cnncl usie: 

1 -

Het vertoonde spe lpeil viel zeer mee (ook Bondscoach Cor du Buy !) 
Meer Brabantse vere nigingen zouden hun dames moeten afvaardige n naar dergelijke 
zeer interessante toernooie n.( oo k al sloe gen wij met een bijna 25% bezettings
g~aaè niet uit de toon !) 
De organisatie ve rliep geruis- en feilloos, waarvocr hulde aan het echtpaar 
B~OUËR (en alle spee lsters !!). /. 
een achtkamp - toernooivorm is zeer ge~laagd. 
De prestaties van onze Brabantse speelste rs waren zeer redelijk; ook al kwalifi
ceerden uiteindelijk alleen Mevr. Mar1jnissen en Mej.M.Nielen zich vo or het eind
toernnoi. 
Speelsters als Mej. Wesseling en Mej. Wij gergangs zouden goede kandidaten zijn 
voor een (afdelings) training !. 

C.Hobbelen, privé NTTB-lid. 
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Boete opgelegè. 
aan: 

Red Star 
Nev.Despair 
JoC.V, 
P.s.v. 
Wi e k 
Red Star 
Animr> 
Shnot .Stars 
Nev.Desp. 
Smashers 
R.K.C. 
J.C.H. 
P"Lt" 
Rossum 
Atoom 
Di tt~ 

· Cowél. , 
· R ~K.C ~ 

Rossum 
J.C .Ho 
PoS.V . 
Rossum 
At C'Om 

De Brug 
Budilia 
Ka dans 
Nijnse 1 
Atoom 
Shnot ,Stars 
Red Star 
B.s"M . 
Atoom 
J•O:..g. 
Advance 
STiashers 
Smashers 
Smashers 
Meppers 
Meppers 
R.T.V. 
M.T.T.C" 

. Shoot,Stars 
Red Star 
Victoria 
Victoria 1 51 
Animo 
Ir e ne 
Budilia 

We dstrijd: 

P.SoV ~ 6- JoC.H. 1 
Cowa ·- Wiek 5 
Victoriano- Red Star6 
Ruijtersia2- Animo 
Shoot.Stars-~ev.Down 

Nev.Desp"6- Vict.51 2 
Smashers - O.J.C. 1 
R.K.c.- Iren2 9 
J.C.H.4- P.T.T. 1 
J.C.H.4- P.T.T. 1 
Rnssum 2- M.T .T.C. 1 
Atoom 6- Nijnsel 
Victoria 3 - Dito 2 
Irene 11- Cowa 2 
R.K.C.- Victorianen 3 
Rr>ssum 1- J.C.H. 4 
J .c .H. 2 - Rnssum 1 
De Mepper s-P .s. V. 7 
J.C.H. 2- Rnssum 
D. A.F. 2 - Atrom 6 
Goirke 2- De Brug 
Bud)lia - Kadans 2 

Advance 3- Ni jnsel 
Advance 3- Atoom 6 
J.C.H a 3 - Shoot&Stars 
Lu t o 6- Red Star 6 
Luto 3- B,s.M. 2 
Atoom 4- Nedc 1 
J.c . H~ 3- J e e p ~ 
Advance 4- Anvance 2 
Smashe rs-· Irene 
Smashe rs 2- Irene 4 
Smashers 3- Nev.Desp" 
Meppers-J~C-V. 4 
Meppe rs .- Nedo 2 
R.T.V. - Belcrum 8 
Rossum- M.T.T. C. 
Shoot . Stars 2-0.J.C. 2 

Speel
datu_m: 

2/ 1-:25/ 1 
25/·1-15/2 
25/1 
16/ 1 
30/1 
30/1 
30/1 
2/1 
23/ 'i 
30/~ 
30/ '.1 
30/1 
30/1 
30/1 
30/1 
7/2 
7/2 · 
6/2 
6/2 
7/2 · 
6/2 
7/2 · 
7/2 
6/2 . 
6/2 
15/2 
19/12 
2/1 ' 
2/1 · 
28/~ 1 
2/1 '. 
21/11 
21/11 
21/11 
28/11 
28/11 

4 28/11 
28/11 
28/11 
29/11 
16/ 1 
16 /1 

Animo- Atoom 16/1 
Irene 8- Irene 10 17/1 
Budilia- St,Cathrien 4 17/1 
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BOETELiJST 

Klasse: 

H.3 E. 
H.4 D. 
H.4 D. 
D.2 B. 
E.2 B. 
H.3 D. 
H.2 B. 
H.3 B. 
H. 4 E. 
H.4 E. 
H.4 E. 
H.4 K. 
H.4 A. 
H.4 D. 
H.-4 C. 
H.4 E. 
H.4 E. 
H.4 H~ 
H.4 E. 
H.4 K. 
D.2 A. 
H.4 K. 

4· K. 
4 K. 
4 F. 
4 D. 
2 A. 
2 c. 
4 F. 
4 G. 

D.1 
H.1 A. 
H.2 B. 
H.2 C. 
H.4 H. 
H.4 B. 
H.4 E . 
H.3 D. 

D.2 B. 
H.3 C. 
H. 4 K. 

Bedrag: 

f. 0,60 
0,60 
0,30 
7 ,5n 
7,5n 
7,50 
7,50 
2, --
2,--
2,--
2, --
3, --
1,--
2, --
2, --

7 '511 
7,50 
1,--
1,--
1, --
1, -
2,--
1,--
1, -
2, -
G, 18 
7,50 
7,50 
7,50 
7, 50 
7,50 
2, --
2,--
2, --
2,--
2,--
2, --
2, --
2 ,--
2,--
7,50 
2,--
0,60 
0,3) 
0,30 
2,--
2,--
2,--

Rede n: 

strafport. 
idem. 
idem. 
nie t opgekomen. 
idem. 
idem. 
ide m. 
gee n form •. 
groepsletter •• 
klasse/groepsl. e 
geen uitslag. 
gee n bondskaart .• 
geen bondskaart ,. 
geen bondskaart. 
3een groep. 
nie t opgekomen. 
idemD 
ge e n bondskaart" 
idem. 
ide m. 
ide m. 
idem. 
ide m" 
idem. 
gee n pers.prest. 
strafport. 
niet opgeknmen. 
idem. 
idem. 
idem, 
idem . 
geen pers.prest. 
pers.prest. 
groepsletter. 
form. t e laat. 
ide m. 
idem, + groep~ 
idem + groep. 
ide m. 
Uitslag. 
niet opgekomeh. 
ge e n groe psl. 
strafport 2x0,3 0 
ider;i . 
idem. 
groepsletter~ 

ide m. 
geen uitslag" 



~!~~~~!~~~-~2~~~~!~!~~-------
STANDENLIJSTEN. 

Hoofdklasse B. 
Atoom 15 13 1 1 27 Eendracht 15 13 1 1 27 
Bat swinge rs 15 12 3 0 27 Wibo 2 15 10 1 4 21 
Irene 15 11 2 2 24 Smash 2 15 9 2 4 20 
Luto 15 6 3 6 15 Ne v. De s)2air 15 8 2 5 18 
Wibo 3 15 6 2 7 14 Victory 15 8 1 6 17 
AVGA 15 5 3 7 13 D ;)C 0S 15 7 1 7 15 
Xerxes 15 4 3 8 11 JCV 15 5 2 8 12 
VVGA 15 4 2 9 10 Olimpia 15 5 2 8 12 
Salamanders 15 4 1 10 9 Vr .Schaar 15 3 2 10 8 
Germinal 2 15 0 0 15 0 Germinal 15 0 2 13 2 

Hoofdklasse c. Overgangsklasse c. 
Belcrum 13 13 0 0 26 St.S8rvaas 14 12 2 0 26 
Eendracht 2 14 9 3 2 21 .Fal co 15 11 2 2 24 
Gossima 13 6 2 5 14 Blue Star 15 10 2 3 22 
PSV 12 6 1 5 13 Atoom 2 15 9 1 5 19 

_OTTC 13 4 4 5 12 Ir8ne 3 15 8 1 6 17 ... 
Ned Lloyd 2 14 L•. 2 8 10 St .Cathrie n 14 4 4 6 12 

.. TCR 13 4 2 7 10 Swift 14 4 1 9 9 
Batswing~2 13 2 3 8 7 PSV 2 15 4 1 10 7 
DDC 13 1 3 9 5 TCR 2 15 2 2 11 6 

1 
Victor ia 14 0 2 12 2 

1 

Overgangsklasse D. Onze Brabantse vertegenwoordigers in de -
Irene 2 15 11 0 4 22 

Hoofdklasse, doen ! t in 't algemeen gc;sp roken 

Belcrum 2 15 10 1 4 21 
zeer goed" Atoom en Be lcrum zijn kampioens-

Tw. one up 15 9 2 4 20 
kanàidaten, waarbij laatstgenoemd team al 

Nev. Despair215 8 2 5 18 
kampioen is. Onze ge lukwens8n en vee 1 iük ... 

.. Zeist 15 7 4 4 '18 
se s in de promotie-wedstrijden voor de 

Jaffa 15 6 2 7 14 
~Rt:-KLASSE ~ 

DDC3 '15 4 5 6 '13 In de overgangsklasse hebben wij - in Irene2 
OTTC 2 15 3 6 6 '12 ook een kampioenspretendent. Dcch in OV.KL.D. 
B.SM '15 3 3 9 9 zullen wel Brabantse teams ,helaas, moeten 

· Helmond 15 1 1 '13 3 de graderen, terwijl ook in de C.Klasse PSV 2 

~ ., 

nog niet geheel veilig is. 
A.v.Otterdijk. 

-.-.-.-.-
~~~~~-~~~!2~~~-~Q~=~~~§~~~ Stand na de eerste helft. 

J.C oV. Vught. 7 6 '1 0 '13 
Pers. prest. na de eerste helft .• 

Be lcrum Breda 7 4 3 0 '11 1. F.Joosen Belcrum 2'1 2'1 1CJO% 
J~ep Vught 7 5 0 2 10 2. G.KlaassenJCV 2'1 20 95% 
Irene Til burg 7 4 '1 2 9 3 . T.v.d.Krabben JCV 2'1 19 90% 
Luto Tilburg 7 2 '1 4 5 4. L.Bedeaux Animo 2'1 17 81% 
P.s.v . Eindhove n 7 2 '1 4 5 5. J.v.Ham JCV 21 '17 81% 
Nev.Desp. Den Bosch 7 1 '1 5 3 6. H.v.Kasteren Jeep 2'1 16 76% 

~ Animo Vught 7 0 0 7 0 7. H.Luybregts Irene 18 14 78% 
8. K.Ve e nstra Jeep 2'1 '15 7'1% 
9. A.v.d.Harst Be lcr. 18 12 67% 

'1 o. H~Kwik Jeep 2'1 12 57% 
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S'BANDENLIJST JUNIORENKOMPETITIE KRING EINDHOVEN PER 2-1-- 1 65. ---------------- ----------------------·--------------------
Atoom 2 7 12 Persoonlijke pre staties. 

De Meppers 7 10 W. v. Vrne nhoven At(\om 2 18 18 
Atoom 1 6 9 F o Ver hoven Atoom 2 18 17 
Nijnsel 6 8 L.Gooskens Atoom 1 18 16 
St. C at hr ie n 6 7 C.Coense SLCat hrien 18 14 
P.s.v. 2 7 7 R. v. d.Ee rtwe g Nijnsel 18 14 
Leende 6 5 M" Vaessen Meppers 1 18 14 
De Meppers 2 7 2 R. Hulsman p .s . v. 2 18 13 
Lugano 6 0 H.Welten Meppers 1 18 13 

G.Klop P~s.v. 2 21 13 
A.Smulders Leende 18 12 

- .. ~ 

School tafc:llcnn /5 -tocrnoo1· BREDA 

Kerstvakantie 1964/1965. 

Onder auspicien van de STICHTING JEUGDREKREATIE BREDA werd door de schooltafel
tenniskommissie bestaande uit de Heren J.v~d.Akker, direkteur Stichting Jeugdrekre
atie Breda; r.Brooymans afgevaardigde N.T.T.B.; E. Brouer leraar Lich.opvoeding aan 
de Nassau H.B.s.; A.Vester, Hoofd Jacintasçhool en C.J. de Waal leraar·lich. opv. 
Mar ia Kweekschool ·, in de Kerst vakantie een ~ school tafeltennistoernooi georganiseerd, 
waarvf\or de tafeltennisvereniging Belcrum haar zaal, tafels en wedstrijdleiding 
beschikbaar stelde. ~ 

Op 28 - 29 - 30 - en 31 december werd . van 's morgens 9 uur tot 's avonds 6 uur 
op zes tafels dit toernooi verspeeld, waaráan de e lgenomen werd door 26 scholen met 
±_ 25C jongens en meisjes. Voor de eerste keer dat dit tuernooi werd geh~uden een 
eclatant sukses. 

Door tijdgebrek we rdITTi alleen teamwed~trijden en persoonlijke wedstrijden enkel
spel gespeeld. Mogelijk komen een volgend ' jaar ook de dubbelspelen aan de beurt, ook 
al omdat er dan naar een grotere speelruimte gezocht zal worden. 

Op 4 januari werden de halve finales en finales verspeeld, terwijl aan het slot 
demonstratie wedstrijden werden gegeven doör de kampioen van Nederland Frans Schoofs 
en het eerste team van d$ vereniging Belcrum, bestaande uit: Len Zandvliet, Leo 
Cornelis en Kees Mertens. Daarna werden aan de winnaars de prijzen uitgereikt door 
de Edelachtbare Heer J .Mo van Bijnen, wethoude r voor Jeugd- e n Sportzaken.te Breda. 

Enkele persoonlijke aanmerkingen: 

Deze schoolwedstrijden in Breda welke voor de eerste keer georganiseerd wer-
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den, waren een prachtige propaganda voor onze tafeltennissport, (meer dan 200 deel
nemers waren geen N.T.T.B •• lid en juist die groep moet men zien te grijpen voor 
onze sport) • 

Laat iedere plaats waar een tafe 1 tennisvereniging is gevestigd zorgen, volgend 
jaar ook zijn schooltoernooi te hebben, juist de Kerstvakantie is er zo geschikt 
voor, en de jeugd is enthousiast genoeg om deze welkome afwisseling in hun vakantie 
te benutten. 

Aan de organisatoren (dit zijn de verenigingen) de "plicht'' om het spelen moge
lijk te maken. 

P.Brooymans. 

-.-.-

School f-afc/ten n1's - toernooi TILBURG. 

De Tilburgse kommissie van onderwijzend personeel welke telken jaar in de Kerst
vakantie en in de Paasvakantie de jeugd op "sportieve 11 wijze bezig houdt, organiseer
de ook dit seizoen weer een gigantisch tafeltennistoernooi met medewerking van de 
Til~urgse Kontaktkommissie voor Tafeltennis. 

Liefst 370 scholieren kwamen in teamwedstrijden tegen elkaar uit, verdeeld in 
leeftijdsklassen.en al- dan niet bondsleden N.T.T.B. 

Het is in Tilburg reeds jaren gebruikelijk dat op de door de Tilburgse Kontakt
kommissie voor Tafeltennis georganiseerde plaatselijke kampioenschappen, de persoon .... 
lijke scholierenkapioenschappen, worden mede-georganiseerd. 

De deelnemers hieraan worden derhalve in de geJeg:inheid gesteld kennis te maken 
met het N.T.T.B.-spelpeil en verenigingsleven, zodat niet zelden jongeren hierddor 
gewonnen worden voor de ge organiseerde tafe 1 tennissport. 

Bovendien vaardigt de Kontaktkommisèie op haar kosten de prijswinna~rs in de 
verschillende klassen van scholieren af qaar de landelijke scholierenkampioenschappen. 

Laten wij hopen dat spoedig overgegaan kan worden tot provinciale scholierenkam-
pioenschappen, waarvoor het na tuurlijk noodzake 1 ijk: is-, d8-t in vele Brabantse steden/ 
dorpen N.T.T.B.-figuren de koppen bij elkaar steken. 

C. Hobbelen. 

-·~·-

Noot redaktie "Mixed11 • 

Uit de verslagen van de Heer Brooymans en Hobbelen over de resp. Bredase- en Til
burgse scholierenkampioenschappen, blijkt' overduidelijk dat in dit soort toernooien 
een geweldige propaganda zit. ' 
Wij zouden daarom allen die de tafeltenni"ssport in georganiseerd verband een goed 
hart toedragen, willen verzoeken na te gaan, of op hun initiatief in hun woonplaat.$ 
een dergelijk toernooi georganiseerd zou kunnen worden. 
Adviezen en daadwerkelijke hulp zal gaarne verstrekt worden door de Scholierentoer.i.. 
nooi-kommissie afd. Brabant. Inlichtingen hieromtrent geeft U het afdelings sekre
tariaat. 

- 'l1 



1111 T/a .T/lf 5. 

Als afro~ding van onze artikelen-serie, willen wij nog en i ge punten aaa~oeren, welke 
ook de 'oegL'rn8 ling l'!èten moet. 

In de huidige konpetitiewedstr ijden neemt het dubbelspel bijvoor :;eeld, '"'P de 4 ·de 
plaat ~ , een belangrijka plaats in. 
Ook voor de beginne ling is het interessant na enige tijd te weten dat in het dubF: 
belspel een ~eheel andere taktiek toe gepast mnet worden en dat ook hijznndere re
ge 1 inge n go lde~J. . 

Ten eerste is e r cJ.e 7erplichting, dat de S::_'l"VÏ'e in een 11epaald kwartgecl2elte v an 
de tafel gespeeld moet . worden. 

fói.;i' 

~ ~ 1'· i ·11. ~ . , , 

i~:ti\-=--.-t.L. -{ '\J; ~ 
'\ \_;. •: \\ 

• - 1 --;\'> : 1 
. ' 1 1 1 . 

Il 

Fig.26 Service b ij dubbcdspel 
Fig . 27 Ju istc ( r bchts ) sn fouticve(lin 

opst8lling van c a n ~~bbel tij 
de opslag. 

Ock de :-ege ls in de 3e game van een tafeltenniswe dstrijd, wat betreft de service, 
kunt U Uilóf beginneling r:iededelen" Wij doelen hier op het bereiken van 1n punten, 
of stand 20 - 20 . 

!1.:_~!~~-!~~~~~-~'.3:~~!-~~-~~-~ 0 

Het :\.s rrer1;:waa:r.'dig hoe weinig tafeltennissers precies de afmet ingen kennen van 
tafel en net waarop on waarnver sommigen reeds jaren spelen. 
Neemt U m2.<:>.r eens een proef in Uw vereniging. 
De be g inne ling deze maten t e vertellen, lijkt ons toch wel een nood·z aak. 
Niet dat hi j 'o5.j kenni s van deze maten in spel vo oruit zal gaan, doc h hij wordt 
er wel Fleer volwaa:: d:i.g ·~afeltennisspeler mede" 

~;,bl_J;;"1 c,i ;:...._ ~~·--<·:~;{m1~d~ll~~~ · î 1 ~ 
j 

1-.c1....--. ' 0 -s "' '"" ,.. ;:;:. , \ l ' 
Î ~j"' -Y ~" '?t· . ~ -~ 

~ '?'--~ ........ ~--· J · .Lk~1 ~r~/· .. < . , "-
. g.J."."" ~"~· r 4 <'.-,._ Fig .29 . l 

Fig. 2"··· · ."1-Y-- ./·1 
").."" ..s.:?:.. Afmet ingen)_~ L1·-~---------

Afrne-Cin ge n · -. , / ./ -~ - ~-. HF.T l'tF..ï. 
t afe l 1 ··.: ·7> net ' 

Dat sor.-cmiga maten van de gebruikte materialen zulk een merkwaardige afmeting heb
ben (bijvn 152~5; '15,25) wordt veroorzaakt door het feit dat deze zijn afgele id 
van de inch-maten, welke op het eerste I.T.T.F.-congres te Londen in 1926 vastge
ste lel zij n o 

I. Methode om breuk in de bal te const::iteren. ________ ______________________________ 3 _____ _ 

Om te kijker or een bal al dan niet r ond is, bestaat de eenvoudige methode de bal 
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1 
1 

op tafel te laten draaien. Is de bal niet precies rond dan zal hij naar een be
paalde richting afwijken c 
Wij hebben dan het zogenaamde "ei". 
Om breuk te constateren bestaat de methode in de volgende figuur aangegeven. 

zie fig. 30 . 

t

· .Kantballen. 

Een berucht punt van discussie in de tafeltennissport tussen speler en scheids
rechter is de "kantbal 91 o 

Bij een goede scheidsrechter komt dit echter niet voor, l"lmdat deze beslist er
t"\ver geen dicussie duldt! 
De beginneling moet U echter wel duidelijk maken welke kantbal "gned" en welke 
als "frut" beschouwd wordt in onze tafeltennissport. 

SLOT. 

_,.--/ 

___/ ~g.30 
C:-~4'°~1-~ Opsporing breuk 
(/_~;/ \ \;--..,, in hal. 

~=-=9 
/ç~ . Fig . 31 Kantballen A = fl"lut; B =goed ; 

C = goed. 

Zo hebben wij met U een kleine rondgang :....zeer onvolledig- gemaakt dt"\or het te.
fe ltennisspe 1 en wat eraan vastzit) teneinde U in de gelegenheid te :;tellen, de 
beginnelingen in Uw vereni ging enigszins te kunnen opvangen. 

Wij hebben juist dáè.rom een aantal figuren afge drukt r,m U in de gelegenheid te 
stellen deze aan de be g inneling te laten zien. 
Wellicht ziJn er verenigingen die in hun clubblaû. deze figuren willen overnemen 
of zelfs een uitreksel maken met tekst en figuren en deze de beginneling ter hand 
stellen. 
Op stencil gezet zou dit een pracht i ge introduktie -methode voor beginnelingen in 
de tafeltennissport kunnen betekenen. Het is van Uw "Eigen Initiatief" afhankelijk 
of U dit ook in Uw vereniging doorvoert. 
Onk zijn bepaalde onderwe rpen ook wel bruikbaar om voor meer -gevorderden in de 
tafeltennissport t e ge bruiken . U kunt er eens een speciale avond voor organiseren 
in Uw vereniging, aangevuld eventueel met een aantal spelregels, met e~n babbeltje 
over de N.T.T.B. of vele andere zaken m.eero Kortom, ook hier weer alle ruimte 
voor "Eigen Initiatief11 o Ofschoon reeds bij de Inleiding vermeld, willen WlJ er 
nogmaals op wijzen dat wij gee n manier aangegeven hebben nm volleerde tafeltennis
sers op te leideno Slechts voor de beginnelingen kunt U er enige grondbeginselen 
mee aangeven c 
Dat is echter, als Uw vereniging niet over een trainer beschikt, geen onbelang. 
rijke zaak" 
De meeste figuren in deze serie~ werden overgenomen uit boekjes 0ver tafelten
nissport van de Duitse auteur Ossi Brucker en de Oostenri jker Sepp Fähnrich~ 

De redaktie van Mi xed zou het tenslotte zeer op prijs stellen te vernemen of er 
verenigingen zijn, we lke het gepubliceerde in deze artikelen-serie, 00k werke
lijk in de praktijk gebruiken en in welke vorm~ 
Indien aan het beoo gde doel van een betere opvang van de beginnelingen in onze 
verenigingen, namelijk inderdaad behoefte bestaat in de vorm zoals aangegeven, 
of U van het nut daar van overtuigd bent, zou Uw redakteu r namelijk kunnen probe
~ of via het Afdelings~estuur iets te re gelen valt van beschikbaar stelling van 
stenc.J.ls. 

Dank voor Uw aandacht - .• - C. H0bbelen, Redo Mixed. 
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Op zondag 31 januari 1965 werd in de speelzaal van Never Despair in 1 s Herto
genbosch de JEUGDACHTKAMP van Brabant gehl'luden. Deze jeugdkamp we rd gespeeld in het 
kader van de landelijke jeugdachtkampen, we lke door het Hoofdbestuur Wl'lrden ge or gani· 
seerd. 

Na 28 wedstrijden kwamen de volgende resultaten uit de bus: 

1. C .Mertens Belcrum wint van 2,3,4,5,6,7,8, 7 winstpunten" 
2. P. v. Ham JCV Il " 3,4,5,6,7,8, 6 " 
3" P. Par-:l JCV Il Il 4,5,6,7,8, 5 " 
4. F,Ji"'Osen Be lcrum Il " 6,7,8, 3 tl 

5. M.Ruedisueli Be lcrum " Il 4,7,8, 3 " 
6. F.Mertens Be lcrum Il ,, 5,8, 2 " 
7. C.Boor Irene tl Il 6,8, 2 "Il 

8. G.Klaassen JCV 0 il 

Opmerkelijk was dat van de 8 spelers er 4 afkomstig waren van Be lcrum, 3 van JCV 
en 1 deelne.mer van Irene. Hieruit blijkt dat Belcrum en JCV reeds jaren werken aan 
een gezl'lnde jeugdgroep. 

Een speciaal v:oord van dank en felicitatie mag m.i. hier we 1 ge bracht worden aan Dhr. 
P~Brooymans die al deze jongens heeft getraind en bijzonder hard werkt in belang 
van de toekomst van Tafeltennissend-Brabant. Voor al de andere verenigingen moge 
het een aansporing zijn nm de selectie, t'lpleiding en training van de junioren se
rieus aan te pakken en zich te realiseren dat men in de toekomst alleen nog mee · 
zal kunnen indien men, zo dit nog niet is geschied, handelend gaat opt r eden t.a.v. 
zijn jeugd. 

Het is beslist een moeilijke taak maar ook hier gaat "de knst voor de baat uit". 
Het is in het belang van de toekomst van UW vereniging. 

-.-.-
VAN DE JUNIORENKOMPETITIE-LEIDER P.NIJS. 

J .v.d.Bruggen, 

voorz. Nev.Despair. 

De wedstrijd we lke foutief i n het Juniorenprogramma vermeld is, n.l. 

6 maart a.s. PSV 2 - St-Cathrien, 
moet worden 6 maart a.s. ·PSV 2 - De MepperE' 1t 

en de door omstandigheden uitgeste lde wedstr ijd van 2 januari j.l. 

Lugann- Atcom 1, wederom is 
vastgestelc\ op 27 maart a~s .• 

P.Nijso 
-.-
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