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11e Jaargang, nummer 7 

Redaktie ·: 

Sr,hout ' Backstraat 34, 
Tilburg.-

Tilburg, april 1965. 

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

Seizoen 1964/1965. 

PROVINC/,L\LF SPORTRAAD. 
tt1mni.tm11111m11m 11rn1'l"t1111m1111t1 1111m111mm,...,..tm11111m11mnnm11 n.,,•1111n"''"l1l\lftnlt1\1M111t1t11m11111m11u~m111mn111tt111tntm1111m1m1rnmu11t111t111t11ttnt1t11ttttt111ttiwtt11111111t1111Mtftt11tttt1111t11111'1t11· 

Op 21 mei j.l. woonden Uw Voorzitter en Sekretaris te Tilburg een vergade
ring bij, welke door de vr werk groep Samenwerkende Sportorganisaties in Noord-Brabar 
was belegd, omtrent he t onderwerp Provinciale Sportraad. 

Gedeputeerde Sta~en van Noord-Brabant hebben namelijk te kennen gegeven, in onze 
provincie over te willen gaan tot vorming van een adviescommissie voor het Col
lege, betreffende Sport en Lichamelijke opvoeding. 

Een en ander is te kennen gegeven na diverse besprekingen met bovengenoem
de Werkgroep, welkeian de Brabantse Sportor ganisaties daartoe op~racht had ont
vangen. 

Het was daarom bijzonder teleurstellend, dat slechts 13 van de 62 uitgeno
digde provinciale s portorganisaties acte de présence gaven op 21 mei, om de stand 
van za~en te vernemen. 

De Heer Derckx - Burgemeester van Budel en Hockey-afgevaardigde - kon 
als Voorzitter van de Werkgroep mededelen, dat vorderingen werden gemaakt bij 
het oprichten van de Provinciale Sportraad en dat een verzoek om subsidie uit 
de "provinciale Kas" voor de Brabantse Sportorganisaties, welwillend door Gede
puteerde Staten in behandeling was genomen. 

De advieskommissie voor Ged.Staten zal onder Voorzitterschap staan van een lid 
van het College G.S. en verder zullen daarin opgenomen worden een viertal perso
nen uit de No ord-Brabantse sportor ganisaties, naast personen uit de bestuurlijke 
sfeer van provincie en gemeente, uit de rijksinspectie voor lichamelijke opvoe
ding en uit de Provinciale Jeugdraad. 

Het SekreRariaat zal berusten bij het Provinciaal Opbouworgaan. Wanneer w~ 
te zijner tijd (ook hier draait de ambtelijke molen langzaam!) nadere gegeve ns 
ontvangen, zullen wij U daar van op de hoogte stellen. 

C.H. 
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De wereldkampioenschappen door de ogen van een trainer gezien. 

Door Dr. Bela Simon. 

De Wereldkampioenschappen in Peking en 
Praag, heb ik uit politieke en financiële 
overwegingen he laas niet kunnen aanschou
wen. 
Met ee n bijzondere spanning ben ik daar
om naar Ljubljana ger eden. Enige keren 
heb ik weliswaar in de Bondsrepubliek en 
Nederland C~inese spee lsters en spelers 
gezien, doch dit was steeds bij vriend
schappelijke Interland-ontmoetingen of 
demonstraties, in aansluiting op de we
relkampioenschappen. Met een wereldkam
pioenschap kan men deze wedstrijden niet 
vergelijken. 

Vooral interesseerde ik mij voor de zo
genaamde "moderne stijl î', die in "vak
kringen" zo dikwijls wordt besproken. 
Deze wereldkampioenschappen hebben miJn 
verwachtingen niet alleen vervuld, doch 
zelfs overtroffen. 

Wat werd onder "modern spel" tot Ljublan- . 
ja namelijk verstaan: 
const;::.nt topspin, afmaak ballen, aanval
len; dit was toch het motto van de HPre
dikers" van "modern tafeltennis" niet 
alleen in de Bondsrepubliek, doch prac
tisch in gehee l Europa. Men had gezworen 
dat het tege n de Aziaten slechts een 
wapen gaf; nog meer aanval, een nog ge
compliceerder spel en dan zou Europa weer 
aansluitingsmogelijkheden hebben. 

Met mijn "ouderwetse 11 methode; minder te 
doen, maar dàt dan perfect, stond ik bij
n::c- al leen . 

Hier moet echter eerst vast gesteld wor 
den, hne de Europese trainingsmethoden 
waren en zi jn . Hoe trainen heden de Euro
peanen en dan vooral de nveelbelovenden" ? 
Het heeft geen zin de te korte trainings
tijden ter sprake t e breng en. Dat weet 
eenieder, doch moeilijk te veranderen. 
Men moet echter bekijken, hoe onze jon
gelingen deze -te korte- tijd benutten . 
Jveral, waarhee n ik a ls trainer ga, zie 

- 2 -

ik binnen een uur een onwaarschijnlijk 
grout aantal jonge lingen, met een on
miskenbaar groo t talent. Mijn vaste 
overtu i g ing is het, dat in Europa geen 
begaafder volk voor tafeltennis is, dan 
het Duitse (!red , ) 
Er zijn practisch geen jeugdtrainingen 
waar tussen de deelnemers niet een 
groot aantal spelers zijn met een tech~ 
nisch perfekte uitvoering van het tafel
tennisspel. Voor mij als trainer is he t 
dikwijls moeilijk, nog iets te zeggen 
of te verbeteren. De jeugdige spelers 
voeren de technische oefeningen dik
wijls beter uit, dan ik ze kan voor
stellen of verklaren. 
Onmiddellijk dringt zich daarom de 
vraag op, waa rom wij geen vorderingen 
maken; zelfs teruguitgaaR• . 

Tijdens een training zag Eberhard Schele 
enige 15 - 16 jarigen spelen en zei: 
"Op die leeftijd kon ik niet zo goed 
tafeltennis spelen als zij·" Eberhard 
ver giste zich. Hij kan het technisch 
momenteel n&g niet zo goed als zije 
Hij kan echter w i n n e n. En dit is 
het verschil tussen hem en de andere 
Duitse spelers. 

Het is werkelijk paradoxaal, dat men 
bij schoolkampioenschappen "eerste 
klasse Topspin11 , goed"getimede" aan
valsslagen en de moois te technische 
opl ossingen ziet, doch uiteindelijk al 
deze 11Wunderknaben" op eenzelfde ni
veau blijven hangen of zich hoogstens 
tot het niveau van de Verbandsliga op 
weten te werken. 
Dat ls nu onze ziekte; iedere jongeling 
speelt alleen vnor "het oog" en niet 
voor " sukses". Liever maken zij één 
11 wereldklasse-bal" en dan daarop vier, 
vijf van de eenvoudigste missers, dan 
bij een konsekwent en konstant spel
type te blijven. 



Wanneer men een backhand driemaal kan uitvoeren achter elkaar, dan meent men 
genoeg te weten van deze slag en ga at men iets anders uitproberen. 
Bij ons ontbreekt het geduld, een bepaalde slag perfekt uit te leren voeren. 

Wij zijn veelzijdi g , technisch bekwaam, alleen kunnen wij niet w i n n e n. 

Nu heeft het zin een ve r ge lijking te trekken tussen de Aziatische topspelers en 
de Europese elite. 

De Aziaten kunnen vee l minder, doch wat zij kunnen, kunnen zij werkelijk goed. 

Het blijft hetzelfde of een Aziaat aanvaller - of verdediger is; technisch 
-ik bedoel in veelzijdigheid- is hij een stuk zwakker dan ee n Europeaan, maar 
hij is konsekwent. · 

i 

De Aziatische topspe lers ZlJn er ste eds en zonder ophouden mee bezig, de tegen
stander hun speltype op te dringen ~n niet zoals bij ons het geval is: 
"Is mijn tegenstander aanvaller - d~n verdedig ik; ik mijn tegenstander verdedi-
ger, dan val ik aan." 1 
Konsekwent spelen is de SLEUTEL voor het AZ IATISCHE SUKSES !!!!! 

i 

Bij de dames hebben de Chinezen lat èn zien, hoe absurd het is, erover te discu
teren, welk speltype - aanval of ve rded iging- meer sukses geeft. 

Ieder kan met aanva l of verdediging, wereldkampioen worden, doch hij moet alleen 
voor dàt speltype kiezen, waarvoor pij aanleg heeft en zich da arin konsekw ~nt 
trainen. 

( uit 11 Deutscher Tisch-Tennis Sport no.9) 

C. H• 

-.-

3 -



5 t0den WC? dsrrijd 
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Op 21 april j.l. spe elden tafeltennisteams van de stad Tilburg de traditio
nele wedstrijd tegen Dordrecht, welke ditmaal i n de cantine van de vliegtuigfa
briek " Airolanda 11 te Papendrecht werd gespe E"._ ld. 

Met een door de Tilburgse Kontaktkommissie ge huurde bus, vertrokken de navolgende 
Tilburgse teams naar Papendrecht: 

Dames: 

L. Remmen 
R.Schuurman 
R. Roodklif 

Heren 3: 

( Lut o) 
(Luto) 
((,uto) 

Heren I: 

R. v .Dijk (Luto) 
A.Leenho uwe rs (Luto) 
C.Bo or (Irene) 

Heren 4: 

Heren 2: 

W. Schuurman (Luto ) 
J.v.Sprang (Irene) 
L.de Krijger ( Red $tar) 

Heren 5: Junioren: 

H.v.Geffen ( Luto) H.Oprinsen (Victoriane~) N.Staps (Goirke) N.Rietveld(Luto) 
T.Luijbregts(Irene ) 
A.Giessen (R~d Sto ) 

P.v.Gils (Red Star) J4v.Iersel (Victorianen) C. Willemen( Irene ) 
C.Driessen (Irene) J.v.Nieuwenhuijzen( Red 'sto) H.Kanters ( Luto) 

Bij de dames bleven L. Remmen en R. Roodklif ongeslagen, waaraan R.Schuurman 
een zege toevo egde, zodat "Tilburg" ze gev ierde met 2 - 7. 

In de Heren 1e wonnen C.Boor en R.v .Dijk i eder t weemaa l en A.Leenhouwers 
éénmaal, waardoor het Tilburgse t eam ee n nipt e overwinning van 4 - 5 behaalde. 

Met 3 - 6 blee f het 2e Tilburgse herenteam baas over hun tege nstanders, waar
bij Wim Schuurman onge slagen bleef, van Sprang 2x en de Krij ge r 1x won• 

Nog gr~ter was de uits l ag in het voordee l van de Brabanders bij het 3e team; 
namelijk 1 - 8 waarb i j a lleen C.Driessen een partij verloor. 

Ook het vierde Tilburgse team bleek hei sterkste. De uitslag was hier 3 - 6 
wa arbij O'prinsen driemaal verloor . 

De 5e k lassers verloren tenslotte met 6-- 3 . Willemen (2x) en Kanters (1x) 
zorgden hier voor de Brabantse "3 '', 

Bij de junioren was Luijbregts de grote man, door ongeslagen te blijven, 
waarbij Giessen (1 x) en Rietveld (1x) medewerkten aan de 4 - 5 zege. 

De totaal einduitslag was derha lve 23-40 in het voordeel van de Tilburgers. 

Rest nog te vermelden dat Dhr. Ri etveld -voorz itter afd . Dordrecht en onder
getekende namens de Tilburgse Kontaktkommissie, voor aanvang der wedstrijden 
"geschenken" uitwiss e lden. 

C. Hobbelen. 
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( punt '1 t/m 6.) 

']. Adreswijzigingen / c.q. opheffingen. 

T.T. V. 11 Renata11 : s + w,s 
p. 

Mej.E.v.d.Ve n, Solmsweg 30, Eindhoven. 
Hr. W.Geven , Weserhof 3 , Veldhoven. 

T.T.V. "LUTO" Telefoonnummer C.Hobbelen 73423. 

T.T.V."Goirke 11 : 

Junio r·en 
S. + W.S. + P. P.van Gorp, Bis cchop Ae l enstraat 37, Ti lburg . 

T.T.V. "Blue Starn ... Helmond is opgeheven. 

2. Wijziging telefoonnummer. 

Het afdelingssekretariaat is thans bereikbaar onder telefoonnummer 73423. 

3· Toernooi - agenda. 

Gereserveerd op '19 of 26 september: J.C.V. - Jeugdtoernooi" te Vught. 

4. Bekerkompetitie. 

(Zie brief L.Somers d.d. 5 mei '1965.) 

5· Van de A.K.L. 

a) In heren 4e klasse H, is een fout in de eindstand geslopen, waardoor 
Nedo 2 niet .in het promotie-schema werd opgenomen. 

Dit team promovee rt nu bi j keuze naar de 3e klasse. 

H. '1 B. St .C athrien 2 (27/3 Smashers- St.Cathrien 2 - St.Cathrien 2 degra 
deert.) 

H. 3 E. P.s .v. 6 (27/3 J.c.v.- P.s.v. 6 2x niet opgekomen P.s.v. de-
gradeert.) 

H. 4 A. De Brug (2 '1 /3 Dito 2 - De Brug ) 

H. 4 D. Cowa 2 (27/3 Irene 'l '1 - Cowa 2 2x niet opgekomen) 

H. 4 E. M.T.T.C. '1 (28/3 J.C. H. 2-- M.T.T.C. '1 2x niet opgekomen) 

6. Samenstelling Juniorenkommissie. ~ 

De Heer E .Remmen heeft zie h uit de ze ko mrn issie teruggetrokken. 

Nog eventuele te voeren korrespondenti o met deze kommissie (of omtrent kompe
titie kring Tilburg) gelieve U te richten aan de Voorzitter, de Heer C.Velema, 
St.Bavostraat '19, te Eindhoven. 

C.Hobbelen. Afd • . Sekr. 
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Off ic iele Mededelingen punt 4 BEKERKOMPETITIE. 

De uitslagen van de vierde ronde in de be kerkompetitie waren als volgt: 

N.V.R. Helmond 1 - 4 

J.c.v. Jeep 0 - 5 
Never Despair St.Anna 5 - 0 

T.T.G.V. Atoom 1 - 4 
Belcrum St .cathrien 4 ·- 1 

Irene O.T.T.C. 3 - 2 

Luto was vrijgeloot, terwijl door ee n samenloop van omstandigheden B.s.M. 
en Victorianen niet meegeloot zijn. " 

. . 

Hierdoor is een tussenronde noodzakelijk. 

Voor de tussenronde werd geloot: :Helmond - B.s. M • 

De loting voor de kwartfinales hadden het volgende resultaat: 

Jeep 

Irene 

Atoom 

Luto 

Belcrum 

Never Despair 

Victorianen 

winnaar wedstrijd Helmond
B.S. M, 

Daar vergeten was P.s.v. in het schema op te nemen, werd de volgende tussen
ronde geloot: P. s. v. - Belcrum te spelen v6ór 7 - 6 - 1 65 . 

-- = 
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Do GROTE PRIJZEN van BRAE3ANT 
Het afdelingsbestuur van Brabant heeft ingeschreven voor de wedstrijden 

welke de afdeling Brabant voor de Belgische Tafeltennisbond onder bovenstaande 
benaming organiseert. 

Deelnemende ploegen zijn: 

Dames: Luxembourg; Antwerpen; Rotterdam; Ned. Brabant. 
en 3 Brabantse Belgisch0 ploegen. 

Heren: Buiten bovenstaande 7 ploegen 00k nog Frans "Brabant". 

De loting voor de 1e ronde -te spelen voor 4 juli- gaf voor onze teams het na
volgende resultaat te zien: 

Dames: Belgisch Brabant "B" - Brabánt (Nederland) 

Heren: Brabant(Nederland) - Belgisch Brabant "A". 

Er wordt gespeeld met ploegen van drie personen, afvalsysteem. 
Inmiddels heeft de keuzekommissie de navolgende samenstelling doorgegeven. 

Dames: 

1. L.Remmen 
2. M.Nielen 
3· G.Nielen 
4. E.Luijcken 
5· L.v.Hees 
6. N.de Kort 

( Luto) 
(Helmond) 
(Helmond) 
(Victoria) 
(Be lcrum) 
( Luto) 

Heren: 

1. J.Suiskens (Atoom) 
2. L.Zandvliet ( Belcrum) 
3. P.v.Ham (J.c.v.) 
4. C.Mertens ( Belcrum) 
5. L.Cornelis (Belcrum) 

Zodra definitieve data overeengekomen zijn, zullen wij de drie bovenste speelster 
of spelers op de hoogte stellen. 

Voor de goede orde delen wij reeds nu mede dat aan 11 Be~gië 11 is voorgesteld, 
voor de Heren vrijdag 18 juni (P.s.v.-zaal) en voor de Dames zaterdag 19 juni. 

C.Hobbelen, afd. Sekr. 

-.-

Deze op 7 maart te Maastricht gehouden tienkamp,, bracht voor titelhouder 1964 
Jan Suiskens, een grote deceptie, daar hij ten gevolge van een klein ongeval 
zijn laatste twee partijen niet op volle kracht kon spelen. 
Resultaat nog twee verliespartijen toegevoegd aan de reeds eerder tegen de Falco
speler Brouwers opgelopen nederlaag, zodat met drie verliespartijen Jan verder 
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kansloos was. 

Cees Mertens van Belcrum verloor totaal maar twee partijen en belandde daarmede 
op de fraaie derde plaats. Leo Zandvliet liep nog een verliespartijtj~ meer op 
en deelde daarom met Jan Suiskens een 4e/5e plaats. 
Peter van Ham, overwon 3 tegenstanders en kwam daarmede op de 6e plaats terecht, 
zodat met recht gezegd kon worden dat de Braband~~knusjes bij elkaar bleven; 
immers op de ran glij st namen zij de 3e, 4e, 5e, en 6e plaats in. 

Rest ons nog het afdelingsbestuur van Limburg te bedanken -via de organiserende 
vereniging "Maasvogels 11

- voor de uitnemende rol va.n Gastheer voor deze wedstri jder 

De einduitslag; was: 

1 ~ H.Vaessen 
2. Geersheuvels 
3. C.Mertens 
4. J.Suiskens 
5. L. Zandvliet 
6c P.v.Ham 
7. Brouwers 
8. f;oddeman 
9, v.d.Laar 

10" sJ~evens 

( Ma.asbree) 8 punten. 
(SJi, .,Servaes) 7 " 
(Belc!!?um) 7 " 
(Atoom ) 6 Il 

( Belcrum) 6 tl 

(J . C..V) <:. Il 
_/ 

(F2.lco ) 3 Il 

(Blue St2.'.') 3 H 

(Blue s+ · ···) v ....... 2 " 
(T , C.R . ) 0 " 

- " --

~!~~~!!'.!j_~::'.~-!:~~~~~-~?.~~~~~~-~~_j~~!~E~~
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~~~~~~~~~~-~~~~~~g-~E-1~-~E~~!-1~~2· 
Q~g~~~~~!:~!~~-~~~~~~g~~-~~~!~~!~~~~~~~~~ 
voor Tafeltennis. 

Op 2e Paasdag belee fden we een nieuwe versi e van de Stedenwedstrijden, welk e de 
laatste seizoenen door de Tilburgse Kont aktkommi ssie voor Tafeltennis ~orden ge
organiseerd. 
Elke bovengenoemde stad had ~~n senioren herenteam van 4 personen en idem juni
orenteam afgevaardigd, met di en verstande, dat met ploegen van 6.7.of 8 s peler s 
uitgekomen kon worden, zodat de leiding van elke stad naar believe per stedenwed
strijd kon rouleren met spelers, met dien .. verstande dat elke speler 8 of 12 en
kelspelen speelde. 

Op 16 tafels in de Sporthal van Pelikaan aan de Ringbaan Oost te Tilburg, slaagde 
deze wedstrijdenreeks volkomen. Er we:cden 320 e:ikelspelen gespeeld. Jammer vvas 

•. --



het dat de stad Eindhoven zonder Junioren uitkwam, maar -hopenlijk is dat ook 
bij een volgende keer weer opgelost. 

De uitslagen van de senioren en junioren van elke stedenontmoeting werden bij 
elkaar geteld en een verovering leverde 2 punten op. 

Het ·toernooi ~erd een grandioos sukses voor de stad Vught, welke het maximaal 
aantal punten van 8 behaalde. 

De Senioren van Eindhoven spee lden tegen Breda met 8-8 gelijk, doch versloegen 
de drie andere steden me rkwaardig genoeg met driemaal 12-4. 
Dubbel jammer dat zij niet met junioren uitkwamen. 

Deelnemers waren: 

BREDA VUGHT DEN BOSCH 

senioren 

F.Mertens 
L.Zandvliet 
G. de Kort 
J.Stuifmeel 
C .Ruedisueli 
C.Mertens 

EINDHOVEN 

senioren 

J.Suiskens 
M.v.Lieshout 
C.Mollemans 
W.v.Hout 
Sar is 
Hand graaf 

junioren 

de Rooij 
Willemse 
Stiphout 
v.d .Kor put 
v.d. Harst 
F.Joossen 
A.v. Dongen 
G.Thomas 

junioren 

senioren junioren senioren 

P.v.Ham Bedeaux P.Kappen 
Timmermans Boom P.Schavers 
v. Ve.ssem Klaassen F. Willems 
Bloks Kwik J .Bechthold 
v.d.Steen v.d. Krabben A.Willems 
P.Paro J.v.Ham H. Willems 
Habraken v.Kaster en 
Bogaerts Rormne 

TILBURG 

senioren 

F.Schuurkes 
g. v.Unen 
A. Leenhouwer s 
P.v.Gils 
W .Schuur man 
C .Boor 

junioren 

Th. Luijbregts 
A.Giessen 
A.Aarts 
C. Bet t onvi lle 
v.Amelsfort 
J.ilT.d.Zanden 
J.v.d.Heuvel 
J.Soeters. 

Zoals U ziet kwalitatief -een uitstekend bezet toernooi. 

De uitslagen waren: Eindklassement: 

Den Bosch - Vught 10-22 1. Vught 8 punten 
Til burg Breda 21-11 2. Den Bosch 6 " 
Til burg Den Bosch 13-19 3. Tilburg 4 Il 

Vught Breda 24- 8 4. Breda 2 " 
Breda Den Bosch 15-17 5. Eindhoven 0 Il 

Vught Tilburg 20-12 
Den Bosch - Eindhoven 4-12 
Eindhoioen - Vught 12- 4 
Eindhoven Tilburg 12- 4 
Eindhoven - Breda 8- 8 

junioren 

Melc hers 
Mu lders 
de Jager 
de Smid 
Jacobs 
v.Beek 
Agenendt 

Te + 20.00 uur kon ondergetekende als Voorzitter van de Tilburgse Kontaktkommis-



sie, de fraaie wisselbeker "De Cup" uitreiken aan de vertegenwoordiger s van de 
stad "Vught", daarmede een bijzonder geslaagd toernooi afsluitend. 

Hartelijk dank aan de vertegenwoordigers van elke stad voor hun sportiave wed
strijden en aan de leiders van elke stad voor hun moeite, tot samenstelling van 
de teams te komen. 

C.Hobbelen. 

P.s. H~eft Ruedisueli soms een sandwichbat (rode kleur) op d it toernooi ver
loren ???? Of een andere speler ??? 

Inlichtingen hieromtrent bij C.Hobbèlen. 

-.-

V<?rgad<:r1.ng JUNIORENLEIDERS 

Op 26 april werd te Tilburg door het Afdelingsbestuur een vergadering belegd 
met Juniorenleiders van N.T.T.B.- verenigingen. 
De verenig~ng "Belcrum", "Jeep", "J.C. V.", .uDeso", "Barna", "Never Despairn, 
"T.C.S." en "Luto 11 , waren ter vergadering vertege nwoordigd terwijl namens het 
Afdelingsbestuur de heren van Otterdijk, Hobbelen en Velema achter de groene 
tafel vertegenwoordigà waren. 

Vele verenigingen nschitterden" dan ook door afwezigheid; een teleurstelling die 
-omdat het (')Ver juniorzaken ging- dubbel jammer was, aldus de voorzitter.-
Mocht de kwantiteit dan erg tegenvallen, met bovenstaande verenigingen was het 
kwalitatief niveau bijzonder verheugend en werden de besprekingen iD bijzonder 
opbouwende zin gevoerd. 

De begeleiding van de juniorenteams in de kompetitie is over 't algemeen nog zeer 
erbarmelijk, aldus de voorzitter en hij vroeg de verenigingsbesturen, hier toch 
alle aandacht aan te will en sc henken. 
Komend seizoen zal een door het afdeli~gsbestuur aan de juniorenkommissie gedaan 
voorstel, om te geraken tot een bekerkompetitie voor juniorenteams in Brabant, 
doorgang vinden. De afdeling zal in eerst e instantie dan hoogst waarschijnlijk 
in een Ooste lijk en in een Westel ijk gedee lte ge splitst worden. 

Punt 4 van de agenda was het "probleem" dispensatie. 
De voorzitter dee lde vooraf reeds mede, dat ook in het A.B. ge0 n volledige eenh.eiè 
op dit punt he erste, in die zin dan, dat een minderhe id de mog(' l ij kheid van dis
pensatie - echter onde r stringente voorwa;:i:rden .... ni et geheel wil uitsluiten. 
De vergadering ging ui t e inde l i.ik met dit minderheidss tandpunt mede, en v~rzi tt er 
zei toe in een komende A.B.-vergadering deze mening van de juniorenleiders k (~nbaar 
te zullen maken, zodat het A.B. haar definitie~ standpunt zal kunnen bepal en. 
Op een desbe treeffende vraag, verklaarde de voorzitter het als vanzelfsprekend 
te beschouwen, dat bij eventue le aanvragen tot dispensatie, de juniorenkommissie 
om advies gevraagd zal worden. 
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Het age l2dapunt 5 vermeldde "Ac ht kampen " . 

De He'T Ve l erna d e ccdde mede, dat het de b ed oel ing was tot een opbouw van acht 
kampen te komen in het ko~ende s e i zoen voor juni oren . Het sc hem a zou dan zijn ; 
~.;:r ing-; re g ionale - ; provinci3-le - en uiteindelijk zelfs zui d el i j ke A.cht k @.n;pen 
voor j-inioren. 

Het afdel ings bestuur v a n Brabant heeft kon~akt ge zocht met de Ned . Kat h . Sport 
bocid r JY, t e onde1·zosk0n of er een speciale , Y~l de t3.fel tennissport afge st emde 
c ursus juniorenl e i de r , gegeven zou kunnen worden , in het komende seizoen . 
Vo l gens enkelen zou er geer. int e:cessc en '1 gec n tijd 11 bij d e vercnigingsledeilil. 
zijn, om een d ergelijke cur su.3 te volgen, Anderen daar e nte gen st 2l de n; probe e r 
h~t te rea ~ iseren . 

Punt 7 "trair. i ng ;' b r2c h t e nkele me dedclingsn van de voozi tter ov s r d 2 training 
in Br e da en Oisterwijk. 
De propaganda onde r de j eu gd was het achtste punt van de vergadering . De mening 
van allen is, dat v ij zullen mo e t en trachten op mee rdere plaatseL o. a . scholieren 
~ e dstrijden te gaan organise r e n. 

Na de "rondvraag;1 s loot de voo rzitter deze gêanimeerde vergadering . 

C.H . 

-.-


