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Officiëel orgaan van .de Afdeling Brabant van de Nederlandse Tafeltennis Bond. 

1~1 DIT 
f\IUMîv'IER 
Van de Voorzitter 

· Brabantse 
Kampioenschappen 

Waarom een klubblad? 

Verslag N.T.T.B.-Cup 

Voorbereiding 
op we-ds trijden 

Afd. teamtoernooi 
Den Haag 

Uit Brabant's 
Jubileumboek 

Scholierentoernooien 

Officiële 
mededelingen 

Van de Junioren
kommi ssie 

Selectie-achtkampen 

JuniórePkompetitie 

Allerlei 

VAN DE 
VOORZIT TER 

Het seizoen is weer vergevorderd, de kompetitie 
heeft reeds de sterkte van de teams aangewezen, de 
Brabantse Kampioenschappen b e horen wee~ tot het ver
leden en de selektie-achtkampen en andere evenemen
ten sta an voor de deur. 
En met deze l aatste evenementen vragen wij Uw mede
we r king wat betreft het beschikbaar stellen van zalen , 
He laas heb ik ge zien, dat er enkele Brabantse teams 
in de degradatiegroepen van de landelijke kompe titie 
terecht zijn gekomen . Veel succes en sterkte wen s ik 
deze teams toe e n hoop, dat zij er ook dit jaar wee~ 

. z onder kleerscheuren vanaf zullen komen. 
Veel sterkte wen s ik ook toe onze nieuwe redakte ur 
van ons afdelingsblad MI XED. Me t enthousiasme i s onze 
vriend Willems aan zijn taak, die hem ook wel ligti 
begonnen en wat wij tot op heden hebben gezien, was 
een groot succes. Dat het geen sinecure is om een 
afdelingsblad op tijd en met leesbare inhoud t e laten 
verschijnen, mogen wij allen toch wel beseff~n. Daaron 
doe ik gaarne een beroep op de afdelings-officials 
en vereni gingsbesturen op .tijd hun kopy in te sturen . 

Oud r edakteur Ceës Hobbelen heeft doof deze 6verjrach~ 
zijn hobby afgestaan~ Gélukkig echter heeft Ceés mee r -·· 
de re hobby's o.a. t afeltennissen. En deze hobby's wa
ren de oorzaak dat Cees niet voldoende tijd meer voor 
MIXED kon opbre ngen. Cees, voor die vele, vele jaren 
dat jij zorgde dat MIXED MI XED BLE~F onze beste dank. 

In de laatste MI XED, die ij he~ft ontvangen en waarin 
een op roep voor de cursus v~n jeugdtafeltennisinstruc
teur stond, wil ik gaarne deze cursus nogmaa ls bij de 
besturen aanbevelen (subsidies!). 

~ag ik het hierbij la~en ~ëda~teur en U verder succes 
wensen met MI XED. 

Voorzitter A. W. van Otterdrjk . 
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DE BRAB~NTSE TAFELTENNISTITBLS 
' '• . 

VOOR· l~Ll\RIA' •HIELEN EN PETER PARO 

Het was op zondag 7 januari j.l. weer een enorme bedr~•igheid in de 
Philips Jubileumhal te Eindhoven waar de Brabantse Kampioenschappen 1968 plaats
vonden. - Ni~:t . minder dan 655 deelne~ers-9ters . hebben. er een gezellige tafel
tennisdag van gemaakt me.t een prettige en sportieve stemmingo 
De organisatie was dit maal eens niet in handen van de PSV-vereniging, maar 
het bestuur van Regio Eindhoven heeft goed samengewerkt en met succes dit grote 
evenement afgewerkt. . ~. ..· . . " . ,. \ . , . 
.Voorzitter Ad. Pç:mlisse.n µiag -d~rn ook alle lof voor zijn regiobestuur in ontvangst 
nemen. Tradi t -iegetro:Uw \;.ferd .oèk dit jaar weer een beroep gedaan op L. Somers 
om de wedstrijdleiding op zich te nemen; hoe kan het ook anders 1 het klopte 

,-• · !' _: . . \ 
..yeer prima. 

•Echter'' geen goed woord heb ik over de mëdewerki.ng van de verenigingsledeno 
Niet=~&n lid hëeft geholp~~-bij het uitrui~ei van de zaal en toch waren er ver

- ~~hillende die voor~f hun 'medewerking hadden toegeze gd . Een onp;etii ge ~ her~ 
inn~~ing" vo6i hët beét~ur ~an deze mo?ie dag. · · 

Bij hoop is het ook ditmaal gebleven, dat wij bezoek zouden krijgen '!an boven 
.de rivie~en~ Ook~Bondstraine~ Tigerman, zijn komst was ons reed~ do9rgegeven, 
hepben wij niet - kunnen ontdekken.• Moge lijk heeft hij toch we l ergens tussen het 
publiek vertoeft o. " 

A. voOtterdijk. 

In het heren erikelsp.ei Ere/Hoofdklassè (21 deelnemers) zouden de Belcrttm
s~eler~ Z~ndvliet en ~Mert~ns ~lk~ar in dé ~inale moeten gaan bestrijde~. Immerc~ 
de dag vóor deze "kampÎoénschappen hadden . beiden :in Amsterdam get9cmd, dat .ze 
zich wel . degelijk niet Nederlands ~ stèikste tafeltennissers konden rnéten. ' 
Inderdaad wonnei:i 'Leo en Cees h\Ïri . poule, maar hierna gebeurde er, wit niemand 
v9or m9gelijk h~d gehouden: de Tilbü~ger ~en~ · ian .Dijk (Luto) kl?p~e Merte~s) 

· têrwijl Pe .t~r Par6 (JCV) în ·dè halve 'firiale ' Zandvliet naar de klèèdk_ame::- ver
. wee~! E~ moet wel ver~èld . worden~ dat ~ de · inspannin~en van de vorige dag te~ 
veel . geverg(i hadden van de beid.e kampioenskandidaten. Op een sportieve wijze 
verlieten ze beide de tafeltènni~àren~~ · 
Dit wa$ een buiten~ansje voor . Van Dijk en Paro! Dat 

.de titel zpu grijpen ·, waç, te verwachten. Met .21-:-10, 
inqerdaad de sterki;;t,e te zijn. , . 

laatsgenoemde in de finale 
21-18 en· .21 :21 y~blee k Paro 

···.: . . . 

_ve.rmeldenswaarq:j_g iç; verdér, · dat A. Timmermans voor een anqere verrassing hàd 
ge~6rgd door in zijn poule . J.v~Unen (Irene) en J.Montree (NoDespàir) te verslaan. 

\Vie : Mèj .M.Nielen niet als gedoodverfde kampioene naar de Brabá,nt se Kampioen
schappen heeft zien komen, bezit momenteel een slechte kijk op de sterkte van 
de Brabantse dames onderling. Alleen de Go.irlense . speelster Iviej.P.de Krijger 
zou haar kunnen bedreigen, maar dit was geenszins het geval: 21-14, 21-14. 

Bij de Overgangsklassers (23 deelnemers) werden minder verrassingen genoteerd. 
Hier ging de Boschenaar Piet Kappen als favoriet van start. Een favoriet, die 
zijn kampioenskansen niet liet glippen en voor de zove e lste keer bewees, dat 
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hij in de Overgangsklasse de sterkste is. ~appen, die in de kompetitie een 
zeer goed percentage bezit ( 100%), wist ge'makkelijk zijn klubgenoot H. Wenting 
te verslaan. · 
Alle kampioenschappen en toernooien hebben hun verrassingen, ook dit Brabants 
Kampioenschap. In de eerste klasse (29 deelnemers) wer9.en de jeugdspelers 
A.Giessen (Red Sfar) en P. v .Hooi;Jdonk (TOS) verrassend uitgeschakeld. De· Vught
se speler C.Habraken versloeg in de kwartfinale Giessen, terwijl A.Willems 
(TTCV) achtere.envólgens Van Gils(Red Star) en Van HooijdOnk ver~loeg. In· de 
twe~ laatste ronden behaalde hij eveneens de winst. 
In de tweede, derde en vierde klasse was het programma goed · volgeboekt met 
resp. 68 - 63 - .~e·n. 140 deelnemers;. · · ·,..i~ 
JCV en Belcrum be~itten de beste aspirantspelers. Dit stond bijvoorbaat al vast, 
maar ook nu lieten de s pelertjes van deze twee Brabantse .veren.igingen het nog
maals duidelijk zien. Henk van der Zee (JCV) en R.Crul, E.Graumans en P. Knuppe _ 
~peelden om de eerste plaats. Henk haalde veilig de finaie. De drie a~deren, 
allen Belcrumleden, konden dit niet verhinderen. In deze finale won H.v.d.Zee 
met 21-11 en 21-18 van Knuppe na een goede partij tafeltennis. · 
In de junioren A-groep bleef Henk v.d. Wiel (JCV) zijn teamgenoot Hans Trum 
in drie , sets de baas, al was het op het nippertje (23-21!). 
De uitslagen: 

Heren-enkel Hoofdklasse: 
P. Faro (J.C . V.) sl. R.v.Dijk (Luto) 21-10, 21-18, 21-15. 

Herem-enkel Overgangsklasse: 
P. Kappen (Ne~er Despair) sl. H~ Wenting (Never Despair) 21-15, 21-13~ 

· · Hë~en:..~nkel eerste klasse: 
A. Willems (T.T.C.V.) sl. J.v.Iersel (Red Star) 21-12, 21...;.14 • 

. Heren-enkE:il tweede kiasse ': 
A. v.Gestei' (Barna) sl. E. Jacobs (Helmond) 20-22, 21-10, 21-17. 

Heren-enkel derde klasse: 
J. Rijnen (Grassc·h~ppers) ~1. · K. Logtén.s \Dennenberg) 21-11, 21-9. 

Heren-enkel vierde klasse: 
G. v. Kuyk (Red Star) sl .• M. v. Veldhoven (TTVW) ? 

Junioren-enkel A klasse: 
H.v.d.Wiel (JCV) sl. H. Trum (JCV) 21~18, 15-21, 23-21. 

Junioren-enkel B klasse: 
H.v.d.Zee (JCV) sl. P. Knuppe (Belcrum) 21-11, 21-18. 

Dames-enkel Hoofd-/eerste klasse: 
M• Nielen (Helmond) sl. P.de Krijger (Red Star) 21 1 14, 21-14. 

Dames-enkel tweede klasse: 
R. Smout (TCS) sl. J.v.Agtmaal (TCS) 21-13, 21-14. 

Dames-enkel derde klasse: 
R.v.Njjna:tten (Belcrum) sl. R. v.Bers (Belcrum) 21-9 , 22-20. 
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Junioren-enkel meisjes: 

Heren-dub bei tweede klasse: 
·w.v. Vroenhoven/A. Pudelko (PSV) · sl. P-.Snels/H.O'Prinsen (Victorianen) 

11-21, 22-20, 21-16. 

Heren~dubbel . derde klasse: 
L. v. d.Steen/J.. ·Rj,jnen (Grasschoppers) sl. N. v. d.Horst/P .Krebbekx (TCS) 

14-21, 21-8, 21-13; 

Heren-dubbel vierde klasse: 
A.v.Overdijk/H.Timmermans (Red Star) sl. W.v.d.Hammen/H.v .• Tiggelen (TCS) 

17- 21, 21~11, 21-18. 

Junioren-dubbel A-klasse: 
H,v.d. Wiel/H.Trum (JCV) sl. R.Steinmetz/R.v.Wolven (Belcrum) . . ' ~ . ' . . 

19-21, 23-21, 24-22. 

Junioren-dubbel B- klasse: 
P.Knuppe/E.Gr~u~ans · (Belcrum) ~l. H.v.d.Zee/C.Franssen (JCV) 

15~21, 23-21, 24-22. 

Junioren-meisjes-dubbel: 
C.Laene/R.Blom (Belcrum) sl. M.v.Loon/M.Marijnissen (Belcrum) 

21-19, 20-22, 21-11. 

Veteranen-oubbel: 
A.Jongen(Helmond)/J .Steens(Gr.asschoppers) sl. A. v.Otterdijk/G.Harker (PSV) 

21~16, 16-21, 21-17. 

Dames-dubbel Hoofd-/1e klassei 
M. Nielen/G.de Vocht-Nielen (Helmond) sl. A.Wagemakers/M.Piederi et (Belcrum) 

21-12, 18-21, 21-10. 

Dames-dubbel 2e/3e klasse: 
H.v.d.Broek/R._G.a],;hart (Never .pespair) sl. B.Burgers/R.v.Nijnatten (Belcru,m) 

21 -15, 21-16. 

Gemengd-dubbe l 
A.Wagemakers/C.Mertens 

Hoofd-/Overgangsklasse: . . 
(Belcrum) sl. M.Nielen(Helmond)/L.Zandvliet(Belcrum) 

. . . 2·1-19, 21:-16. 

Gemengd~dubbel 2e/3e klasse: 
N.v.d.Horst/L.v.d.Hoef (TCS) sl. A.Goossens/C.de Veth (Vice Versa'51) 

21-14, 26-24. 
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WAAROM 
EEN KLUBBLAO 1 

Elke vereniging die reeds een klub ... 
blad bezit, kan hie1°op direkt het 
antwoord geven ~ voor het kontakt in 
de vereniging . Kontakt - van het be
stuur met de leden 1 - kontakt van de 
leden met het bestuur en tenslotte 
ook kontakt tussen de leden onder
ling. 

1. Kontakt van he 'i:; bestuur met de 
leden. 
- --- ----

Er zijn vele dingen in het vereni-
. gingsleven, waarvan het bestuur 
meent, dat alle leden daarvan kennis 
moeten nemeno Da·i:; k11nnen op de eerste 
plaats mededelingen zijn ui~ de be
stuursvergadering o Voorts de mening 
en de visie van het; bestuur ')Ver de 
gang van zaken in de vereniging, 
over op handen zijnde akties, over 
lopende aktiviteiten, over wedstrij
den, mededelingen van organisaties 
waarbij de vereniging direkt of in
direkt is aangeslc.te ~1, zoals deN "K.S. 
N.T.T.B. 1 NoS.F., de plaatselrjke 
sport2°e.ad e "d" 
Door het regelmatig publiceren van 
al dit soort verenigingsnieuws blijven 
de leden op de hoogte van de gehele 
gang van zaken in de vereniging, het
geen de belangstelling stimuleert. 
Naast al deze min of meer officiële 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

' ' ' ' ' ' 

' 

' ' ' ' 

' ' ' ' ' 

' ' 
' 
' ' 

1 

! 

i publikaties he e ft het bestuur de ge- ' 
legenhei~ de leden te stimuleren op !: 

punteni die hiervoor in aanmerking 
komen. En welke vereniging heeft die ! 
niet? Iedere vereniging heeft wel pun-i 
ten die voor verbetering vatbaar zijn. ! 
Hoe denkt U b . v . over het bezoek aan i 
de trainingen, de sportiviteit , het ! 
helpen bij de voorbereidingen van wed- i 
strijden, het schoonhouden van de lo- ! 
kalen enz. enz. l 
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Voor het bestuur is het klubblad een 
onmisbaar kontaktmiddel. Hoe wil men 
·ariders de leden regelmatig. op de hoog
te houden, hen intere~s~ren voor hun 
eigen vereniging? 
We weten allemaal dat het houden van 
vergaderingen moeiltjk is. Daar komen 
alleen de allertrouwsten, waarmede 
men· tóch al regelmatig kontakt heeft. 
De grote middelmoot en de hele lauwen 
ziet men daar niet! En toch horen ook 
zij brj de vereniging. Toch moet men 
trachten oo~ hen nauwer aan de ver·~ 
e·nigÜ1g ·te binden. 
En daarvoor zijn twee dingen geeigend: 
1~ Laat ze' werk doen voor de klub. 
2~ Houdt ze regelmatig op de hoogte. 
Druk ze met hun neus iedere keer weer 
op de verenigingsbelangen. Op verga
deringen komen ze niet en daarom bren
gen we ze het thuis. En dit kan door 
•••••• een klubblad. 

2. Kontakt van de leden met het 
bestuur. 

Wat een pracht gelegenheid is het· 
klubblad voor de leden om het bestuur 
attent te maken op diverse zaken. 
Om te wijzen op de goede dingen, maar 
ook om de vinger te leggen op de huns 
inziens zwakke plekken:~ Om suggesties 
te doen hoe het naar hun mening wel 
en hoe het niet moet. Om te vragen 
waarom het bestuur dat en dat besluit 
genomen heefto 
Wat een gelegenheid voor het bestuur 
om dan uitvoerig uit de doeken te doen 
hoe weloverwogen - na rijp beraad heet 
dat - zo'n besluit genomen is. En re~ 
ken erop dat de leden zo'n uitleg on
der elkaar zullen bespreken, elk van 
Uw arg~menten op een weegs6haaltje 

· zullen leggen! 
En dit zult U toejuichen 1 want hier-
door wekt U mee~ medeleven onder Uw 
lede~ voor het Yerenigingsleven, dat 
vaak zo moeilijk is. Wanneer er geen 
kontakt is, is de verenigingsband 
verdwenen, 



~~ Kontakt t~ssen .de l eden onder-
ling. 

Ook hiervoor kan het . klubblad uit
stekende diensten verrichten. Ja, 
we weten we l da~ dit ~oeilrjk is. 

. Leden zijn er oyer het algemeen 
maar ~o~il~k to~ t e brengen w~t : 
op . papier te 'zetten . Toch. zijn . er 
verschillende moge lijkheden om. ze 

: zov~r :te krijgen~ · Denk eens a an een 
· ~~t~fette~ wa~rbrj ee n lid een ar
" tik~i~ sch~rj ft en hierin de 6gdracht 
voor ~en volgend a~t{kel overdraag t 
aan een ander. . . ·", - . . 
E;et lijkt misschien . , \i.i~t ond~mokra
~isch, maar ,èen.bee~ je dwang zal 
nodig zijne 
In ieder geval moet ieder de gele
genheid gebode)i ·worden hun . mening 
. (ook als het ' g:r;.i~è,ven zijn) aan de 
openbaarheid prijs te geven~ Het _kan 
veel gekanker tussen de leden on
derling voorkomen. Geen :\.id ma& ooit 
kunnen be weren; dat hij geen moge
lijkh~id heeft gehad zijn moeiljjkhe-

.,den naa r voren te brengen. 
Als men de leden zover kan krijgen 
..:. hef is moeilijk, maar moe t ste.eds 

. . ·)Neer geprobeerd worden :- om mede te 
. _, schrijven in het kJ,µbhlad, heeft men 

· · een pnachtige rrio,geÜjkheid tot uit
wisse ling yan g~dachteri~ 

Natuurlijk wordeh in het klubblad ook 
de resultaten van de wedstrijden ver
meld. En evenmin mag in het .klubblad 
een technische brjdrage ontbreken. 

Als we het klubblad zo voor de vere
ni ging benutten, welk èen prachtig 
kontakt wordt er dan in de .iereniging 
gelegd . 

. Maar ook •• :.; •• w~t gaat daar een vve rk 
in .zitten! Ja, vooral wanneer dit, 
zoals zo vaak gebeurt, op het hoofd 

. van één enkeling terècht komt. Dan 
wordt het e en onmogelrjke opgave: Zo'n 
blad moet door het hele bestuur en 
nog beter door de hele veren±ging ge
dragen worden. Ook de geestelijke ad
viseur, de trainer, de leiders en 
jeugdleiders hebben hier een taak. 
Wan.neEir dit alles :dan gaat in samen
~erking ·•met de redaktie, kan het echt 
wat goeds worden. 

E:ri ••••• vöor Uw leden is alleen het 
bes'te net genoeg . 

(N. K. S. -'werkmap 
januari 1966 ), 

* * 

VERSLAG l\'.T. T. B:, CUP 

Mochten er nog insiders zrjn,~ die gemeend hebbèn da t de ' pla&tsing van Cees 
Mertens en Leo Zandvliet voor de e ind-a chtkamp e~n ve rrassin~ is geweest, 
dan moeten zij op zaterdag 6 januari j .1. wel wat wijze r zijn geworden over de 
kracht van de Brabant$e spelers. · · 
Onder · ide a le omstandigheden (stroeve vloer', goed lfcht, . vèel ruimte) traden 
de 8 parade paardje~ van de NTTB in de prachtige zaal van N~DLLOYD in Amster
dam aan voor .hun titanenkamp . en dat waren: de gèdoodverfde kampioen Bert v.d. 

'Helm, Frans Schoofs, Ivlauri Col tof, Cees Merte_ns, L~o Zandvliet, Wim Schoone-
meyer 1 Bert Schoofs en Carèl Deken, die op het f a~tste moment voor Bert Onnes 
moest invallen. . . 
Dat de :éttrjd .in hoofdzaak tussen · Bert v~d. He lm; traris Schoofs en B~rt Schoofs 
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zou gaan, stond c vantevo~en vast, maar er was n6g een , att~aktie ~an deze ~cht
kamp v,erbonden. :: De nummers 1 tot en met 6 (mits niet gelijk eindigend) zouden 
zich gelijk geplaatst hebben voor de komende Nederlandse Kampioenschappen. 
Het Wa's bovendien een strijd tussen. de geselecteerde jeugd_, die onder leiding 
van • J:3onds-coach Dusan .Tigerman hard heeft getraind e:h de. "oudere" garde en 
het was daaröm bijzondèr jammer dat Bert Onnes o~ het kritieke moment meende 
te Moeten afschrijven~ daar hij (door een lichte bl~ssure) zich niet wi lde 
laten afslachten ~oor deze jeugd . Frans Schobf~ deèd het tben maar in z'n 
eentje . en. v.erbluffen:d was zijn men tale instelling. Hij nam sportief wraak op 
de, naar veler mening, foutieve· instelling van Dusan Tigerman c.s. en ove1~ -

tuigend won hij ronde na ronde in twee games. Dat moest Cees Me rtens in de 
derde ronde ondervinden met 21'"'"10, 21-16 en in de zesde ronde werd ook Leo 
Zandvliet zijn slachtoffer met 21~17, 21-13. 
Bert v.d. H.elm . wankelde enige keren. Hij won wel in de tweede ronde van Cees 
Mertens met 21-11, 21-17 en in de vierde ronde van Leo Zandvliet met 21-18, 
21-9, maar tegen Mauri Coltof liet hij een steek vallen (21-23, 20-22, 21-9), 
terwijl hij ·in zijn partij tegen de uitstekend op dreef zijnde Bert Schoofs .i ·n · 
verloren stand Vrouwe Fortuna meekreeg (18·- 21, 21 --15j 21--18). Intussen bleven 
Cees Mertens en Leo Zandvliet . bescheiden in de ond:erste regionen, In de eer
ste ronde· w.on Leo met 21-11, 10-21, 21-17 van Cees 1 die steeds in de verde-
diging we rd g:edrukt .en dat ' bleef zo, totdat Leo Zandvliet in de l aat ste rönde 
Mauri Coltof duidelijk klopte met 19-21, 21-17, 21-14. Alle effectballen van 
Coltof ten spijt smashte de sympathieke Brabander hem in de derde game links 
en recht~ van de tafel. Wat een moed tegen zo 1 n geraffineerde speler. Hij ein
digde daardoor gelijk met Ca rel Deken op de gedeelde 6e/7e plaats met · 2 punten , 
Cees Mertens deed •het uitstekend. Hij zou wel eens l a ten zien da t de Brabanders 
niet zo ver achter staan bij de Hollanders. Tot het uiterste geconcentreerd, 
vechtend voor : ieder punt, klopte hij de fanatieke en zeer slim spelende Wim· 
Schoonemeyer met de duidelijke cijfers 15-21 1 17-21 en na · een enerverend ge
vecht klopte hij Mauri Coltof met 19-21, 21.::.18, 20-22. 
In de laatste ronde ontspon zich een fel duel tussen Mertens en Carel Dèk:en 
met de vierde plaats op de ranglijst als inzet. De meest keiharde smashes · • · 
wist Mertens vlijmsche-rp te retourneren · en een daverend · applaus was' '. de belo·- ''" 
ning voor zijn zege met 22-20, 13-21, 14~21. · 
Dat Frans Schooi's grandioos dit toernooi· he e ft gewo!lnen, was U re.è-ds bek.and , 
Hij kl.opte in de 'finale Bert v •. d. Helm eveneens in twee games, waarbij v -. d.Helm 
na 17-.21 in de tweede game een 11-19 achterstand inhaalde en zelfs met 21-20 

. vó6r.: kwam te staan. Iviet uiterste wilskracht vuurde Frans Schoofs in de slot
fase twee kèiharde. smashes, die te machtig waren voor Bert vod~ ·Helm<. ' 

. Een verdiende( zege voor Fra ns Schoofs, die hiermede nogmaals heé~~ bewezen dat 
hij tot de top,be hoort . Een fl·i11ke nederlaa g voor Dusan Tigermari ert . de Sport
commissie, die :overal hadden· f'bi:J.dgebazuind dat Frans Hchoofs met zijn 28 jaren 
niet . meer in staat zou z ijn tot:. topprestaties. o •• " Een bewijs ook wat wilskracht 
vermag! De eindstand is: ·:.z. · 

1 • Frans Schoofs 7 pt 0' 14-0 5. Wim Sch_oonemeyer 2· . t. 6-~ 11 . P. 
6 '12-·5 6./7. CarèlDeken 

. .... 
'2. Bert v.d. Helm " 2 tl 5'-12 3. Bert Schoofs 5 " 11-5 Leo Zandvliet 
4. Cees Mé:çtens 3 f1 7-11 8. Mauri Col tof 1 rr 7-;1'2 

J. Presburg, Amste rdam 
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·VOORBEREIDING 
OP . . ... 

gekorribineerd me't een op de· trainingen 
aangè;scherpte techniek, vastbeslnten 
te winnen, ·sneller tezijn dan wie dan 
ook. Di~ bereid is eri half verwacht 

WEOSTRlJDEN 
Er zijn atle'ten; voetballers, ta
feltenniésers, die op de trainihgs
avonderi tot zeer ' akseptabele pres
tati'es komen, inäar ·op de wedstrijden 
iedere keef weer t~l~ufstellen. 
Elke ·tak van sport kent zijn "trai
ningssterren". 

een uits6hieter te le~eren in zijn pres
! taties, die niet van plan is zich ge-
, wonnen tè geven, voordat de laatste 

punten gescoo~d ~ijn. Die wel respe ct 
, . maar geen angst heeft voor de ::naam van 
j · welke crack ook, zich alleen ·realiseert 

hoe groot de voldoening en de '. vreugde 
zal zijn, wanheer hij vandaag dei~ crack 
verslaat. 

Er zijn vele leiders die menen, dat 
dit vetschijhs~l te wijten is aan een 
soort plankenkoorts~ dat men met wed
strijdkoorts aanduidt~ En zij próberen 
öp alle manieren deze sportlui tot 
rust te brengen~ Dan wordt gezega dat j 
het zo erg niet is, dat een sportman ! 
zich helemaal geen zorgen hoert te i 
maken. Op de training kan hij het · toch i 
ook! Nu zal het ook wel lukken. Wij i 
hebben zelfs een leider zo'n man ze~ ! 
nuwtabletten zien geven! Het gevolg l 
is, dat een aldus beprate en betablet~ 
·te sportman aan de wedstrijd begint ! 
zonder enige spanning. Er is geen i 
sprake van een explosie van zijn krach~ 
ten. En de resultaten -iijn dan natuur- ! 
lijk echt niet om rtaar huis te schrij- ! 
ven! , 

·füf anderen is er geen sprake van wed- j 
strijdkoorts. Zij zijn de rust zelf. Zij ! 
komen naar de wedstrijd met de gedach- ! 
te van "ik zal- mijn aandeeltje wel evetj 
opkna.ppen 11 • Geen enkele nervositeit,· : 
geen gespannenheid • . Het zijn de "salnn~ 
atleten" die weigeren zich nok maar 
ergens druk om· te maken 1 die teveel . 
zekerheid1 teveel zelfbewustzijn hebbetl. 
En tussen deze twee uitersten een hele 
rij nuanc·eringen. De goede sportman is : 
degene, die zelfbewust, zeker van zijn: 
eigen kunnen, geladen aan de start · 
komt nm dat kunnen aan zichzelf èn 
aan zijn tegenstanders te tonen. Die 
tot . een explosie van krachte~ komt, 
van opgezamelde energie en wilskracht, 
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Om met zo'n instelling op 9en wedstrijd 
te komen, is een degelijke voorberei
ding nodig, een voorbereiding die ge
baseerd is op de samenwerking tussen 
sportman en leider. Die al moet begin
nen bij de eerste keer dat het lid a an 
de training in de vereniging deelneemt o 
Verbeteringen i~ de houding, het voe
tenwerk, de slagtechniek enz~ ~ogen 
ni~t duidelijk gemaakt worden ~e~ aca
demische opmerkingen als lldat onder
deeltje van je techniek is riog hi~t 
helemaal goed, zo is dat beter" ? maar 
moeten direkt al gericht zijn op in '·de 
toekomst komende wedstrijden met aan
duidingen als "als je het zo: doet, · zul 
je verder komen dan je tegenstaridérs '1 

< 

Het is een wat oneerbiedige vergeJ.ij.,... 
king, maar een :jachthond krijgt men al
leen scherp door hem op eert spoor te 
zetten. En zo moet de atle~~ingesteld 
worden op de strijd tegeh anderen. 
Hij (zij) zal er zelf ook wat aan moeten 
doen. In de dagen, ~oorafgaand~ aan de 
wedstrijd, ztillen ~l iijn gedachten en 
de vrije ogenblikken ge~icht möeteri zijn 
op de wédstrîjd. Een voetbal tra~_ne:r:- in 
Joego-Sla~i~, · Xuba&ek, iei tege~ zijn 
pupillen w~nneer iîj hem in het trai
ningskamp groetten, in plaats van goe
de morgen, niets anders dan: "Zondag 
m.oet h.et gebeuren!'1

, ze , daarmede iede-
re keer weer een iµj~ktie g~vend om met 
hun gedachten bij de komende wedstrijd 
te zijn~ Sportlui moeten mentaal naar 
de wedstrijd toegroeien, zodat er een 



spanning wordt opgehoopt, een ener
gie wordt verzameld, de wil ont
staa t te winnen van ieder die zich 
met hem wil meten. 
Dat de lichamelrjke konditie tegelrj
kertijd zo hoog mogelijk moet worden 
opgevoerd is een vanzelfsprekendheid . 
En dan bedoelen we niet alleen de 
zorgvuldige, vakbekwame training, 
maar ook het z ich ontze ggen van scha
delijk eten en drinken, ook het vroeg
tijdig naar bed gaan, ook het con 
amore uitvoeren van opgegeven trai
ningsarbeid, zonder krenterigheid. 
Voorbereiding op wedstrijden duurt 
dagen en e ist veel van de l eider en 
van de sportman. Met een goede voor
bereiding krijgt men goede atleten, 
gespitst op e igen pe rsoonlijke pres
tatieverbetering, op winnen . Dan 
geen plankenkoorts meer en zelfs de 
"salonatleet" zal trappelend van on
geduld het moment verbeiden dat voor 
h em het b eginsignaal gegeven wordt. 

(werkmap N.K.S.-maart'~7) 

AFDELINGSTEAMTOERNOOI 

DEN HAAG. 
===================== 

Het toernooi op zaterdag 23.december 
j.l. te Den Haag was sterk bezet door 
jeugdspelers, di e uit alle streken 
van Nederland kwamen. 
Er werd niet voor "klubs" gespeeld, 
maar men speelde voor de eer van het 
district .• 
Afdeling Brabant vaardigde 9 spelers 
af, verdeeld over 3 teams. 
Door allerlei omstandigheden kwam het, 
dat 7 J.C.V.-ers en 2 O.J.C.-ers deel
namen; geen grote verscheidenheid ! 
Team A beston d uit: Henk v.d. Zee, 
Hans Trum en Henk v.d. Wiel. 
Team B bestond uit: · Chris Franssen, 
Jos v.d. Zee en Nic0 Adema. 
Team C bestond uit: Hans Wagenaar, : 
Theo v.Nistelrooy, Toon Martens ( OJC). : 

-· 9 -

Over team C valt we ini g te zeggen. Ze 
k onde n i n de ee rste ronde g e en punten 
scoren , zodat ze in de verliezersronde 
kwamen, waar ze echter gee n beter re
sultaat behaalden. Ze verloren beide 
keren met 6-0. 
Team B (die 1e klasse speelde) kwam 
met een iets beter resultaat uit de 
bus. Ook zij verloren we liswaar in de 
eerste ronde van Rotterdam B. Chris 
Franssen kon de eer redden. In de 
verliezersronde won team B van Gouda A. 
In de halve finale van de verliezers
ronde waren - de overwinningen vari 
Franssen ten spijt - de jongens van 
Den Haag B de sterkste (5-3). Hier 
eindigde voor het tweede het goed ge
organiseerde toernooi! 
Het eerste team wi st alles goed t e ma
ken; ze werden kampioe n ! 
In de eerste wedst rijd won dit team van 
Gouda. H.v.d.Zee en H.Trum wonnen twee 
partijen, terwijl H.v.d.Wiel voor het 
vijfde puntje zorgde : 5-1. 
Tegen Den Haag A boekte H.v.d. Wiel 
twee verliespunten, maar dit werd goed 
gemaakt door de in sublieme vorm v~r
kerende Trum en V.d.Zee (5-2). 
Henk v.d. Zee wist in de halve finale 
tegen Rotterdam A wee r van geen ophou
den en won alle part~en . Hans verloor 
één wedstrijd vanwege maagkramp, die 
in deze weds trijd parten heeft ge speeld. 
Henk van de Wi el verloor aok ~en partij. 
In de finale hadden Van de Zêe en Trum 
geen verdere moeilijkheden en het maak
te voor het team weinig uit dat Van de 
Wiel zijn twe e partijen verloor ••• 

Ook in dit toernooi hebben de deel
nemers de broodnodige ervaring opge
daan, maa r da t is het niet alleen. In 
deze enkele akti eve tafeltennismaanden 
zijn er hechte vriendschapsbanden ent--
staan, wat toch uiteindelrjk een be
langrijk punt is i n de s p ortwereld •• •• 
Samenvattend kunnen we zegg en: 
Den Haa~ ? "Geslaagd Toernvoi 11 • 

N. Adema, Vught. 
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In een serie v ap. 7 opeenvolgend~ - ärtikeleri geven . wij dè lezer ., ·. 

een overzicht van de j a ren 1-94:1 · .-: 1966 yan de afdeling· Bra

bant, zoals di.t gépubÏ"iceerd we rëi in het jubileumboek, - dat 
... . 

ter g e l egenhe i d ·van he t 25-j a rig bes t aan werd · uitgegev en . 

Is 'ih :l storie"dan zà beiang r ijk? 

Nee ; niet alleen a ls "historie":• 

W~l a ls kennis va n het "verleden", om het "heden" t e begr ijpe n 

en de utoekomst 11 te voorzien. 

Dáárom meenden wij dat dit historisch. overzicht ge'publiceer.d 

kon worden , en aan dach t zou kunnen ve rd,ien~en . 

. C . Hobbelen 
j ·. ·afde ltngss e kretaris. 

:. - ~ .. 

UIT BHABANT ' S JUB.ILEUMBOEK ( 1 ) • 
" ... -··· 

=======·===========~========'==·======== 

De gesèhiedenis herhaal f zich •••••••••• 

Een uitsp raak di e kenne lijk oo k van toepassing is op de a f deling Brabant, 
want wa t gebe ur de er nu e i genl ijk p r ecies op 1 april 1941 ? 
Ond.anks. de bezettingstijd, veroorzaa kt door de Tweede Were l doorlog, kwamen 

·een aan t a l vertegenwoordigers van verenigingen, welke z i ch re ed s georgani
seerd hadden in zogenaamde 11Kr ingen", t e 's.- He rtogenbosch bijeen e!l be sloten 

- een overkoepe lend orgaan t e stichten; onze hui dige Afdeling Brabant. . 

De toenma l:Lge Kr f n ge n we rden gevormd uit verenigingen .die gevés-ti:gd waren 
in ~e steden 's-Hertogenbosc~, Breda, Eindhoven, Tilburg en Zaltbömmel. 
De ·letterlijke te kst van een o_f f ici e e l verslag uit die dage n spreekt van : 

"wij zijn van mening .·-uat kring s gewijze be oefening van de tafel- ·· - ·· 
tennissport een te .smalle basis ïs voor een bestendi ging va n 
onz e geli e fde ::;port, welksha,l ve wij de 1"'e·:r·gadering de ee r heb
be n voor t e ·stellen o~er t~ gaan _ t~t h~t stichten v an een o
verkoe pe l end€ .:arga.ni.satie, ond,er de b"eri.amï_ng A_fdeling B"rabant 
van de N. T· . '.!;;. B. ;" .. . ' ' . . . . . : .: " . . 

De v·e rgadering besloqt a l dus en de e erste voorz:Ltter ,we.rd Dhr. A.de Laat, 
sekretaris werd Henk Kole, penningmeester.Antoori Smits, :algemeen· kompetitie
leide r Gabri de Wagt en l edenadmini s t ra teur Piet. Kale . · 
Dit vijftal vorm.de dus het e e rste be stuur ,d-at ·•de . b a sis l e·gd.e i n moe ilijke t ijds-
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omstandigheden, van onze huidige afdeling, ook al was men tot 1945 praktisch 
gedwongen tot uiterlrjke inaktiviteit. 

" 

Nu 25 jaar later zien wrj een ontwikkeling in onze Afdeling di.e ons bovenstaan
de titel opleverde. 
Immers, op voorstel van het afdelingsbestuur, zrjn de verenigingen zich wederom 

·aan het groeperen in "regio's"; en kunnen wrj dit niet een nieuwe: benaming noe-· 
men voor een oud begrip, 11 de Kri11gen"? · 
Hadden de "Kringen" in de vee1~tiger jaren een gesloten karakter, .de regio' .s 
uit 1966 propageren juist een· open karakter en dat. is wel als een fundamenteel 
verschil te konstateren. · 

Voor enkele groepen 1:i t "het :ieven" van onze afdeling Brabant van de NTTB, 
welke wij op de navolgende pagina's laten volgen, hebben wij voornamelijk moeten 
putten- uit de notulen van de jaarvergaderingen, ·uit oude afdelÎngsorganen en 
hier e-n:da2.r uit ons geheugen. · 
Dat het verre van volledig is, zal U ook al duidelrjk zijn. 
Die pretentie heeft het ook niet. ~~·~\ 
Un geschiedschrijver heeft echter wel voor een "chronische opzet" gekozen, om 
de onvermijdelijke tekortkomingen, zo klein mogelijk in aantal te doen zijn. 

de seizoenen 1941-1945 ••.•.• 

de eerste jaarvergadering na de Wereldoorlog vond plaats op 4 november 1945. 
De heren N.Salfischberger, A.Smits en F.v.d.Ven waren de organisatoren van 
deze meeting ·van ilhet eerste uur". De verenigingsledenlijst telde 27 namen en 
hierop komen voor o.a. de namen van de volgende verenigingen welke ook nu nog 
lid zijn van onze afdeling~ "Never Downn" "Victoria" en "Luto''. Ook 1'Irene" ·
dat in latere tijd zou fuseren met TITOS" -· en "Atoom" - dat hetzelfde deed met 
ttparian - en 11Animo" - fusie met 11Vitesse" - komen op deze ledenlijst voor . De 
drie eersten zijn dus de drie oudste verenigingen i~ onze afdeling wat aanslui
ting betreft, het tweede drietal behoort daar in feite naar onze mening cok toe. 
De overige 21 verenigingen uit 1945 zijn helaas allen verdwenen. 

In 1942 werd echter ook nog een "verboden" vergadering gehouden, wáarvan be
kend is dat de totale bondskontrib~tie op twee gulden werd gesteld en wel 
f 1,40 voor de NT'TB en f0,60 voor de afdeling. Op de toenmalige "officieuse" 
vergaderingen behoefden de verenigingen geen leden- en teamlijsten in te zenden 
omdat - letterlijke tekst - 11 de schaarste aan ballen eerst opgelost moet wor
den"! 

Wat de financi~n betreft valt nog de mededeling op dat door oorlogsomstandig
heden het kasboek is zoekgeraakt en men daarop voorstelt een nieuw kasboek te 
openen per 1 januari 1945" 

Op de jaar~er~aderihgen uit die tijd zijn verder ondermeer onderwerpen van ge
sprek 11bijdragen voor voedselpakketten", "kapofte ballen lassen met het cellu-
loid van het omhulsel 'va;n de Ausweisch" en dergelijken; zaken welke bewijzen dat 
onze pioniers uit 'die- t"ijd bijzonder moeilijke omstandigheden ondervonden en een 
sterke verbondenheid: voelden met de tafel tennissers uit het toend·ertijd nog be
zette Westelijke gede~l~e van ons vaderland. 
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Wat de · kompeti tie be .treft is alleen bekend dat men, zodra- men 
gaan spelen, "het in de bedoeling lag de eerste klassen heren 
kring Den Bosch en kring Eindhoven". 
In die periode ware n dit kennelijk "tafeltennishaa rden 11 in onze 

.. geen overi ge ns ook ~ewezen word~. door de toenmali ge ledenlijst. 

weer zou kunnen 
te splitsen · in 

afdeling-, he t-

Interessant is het wellicht ook het kà s.overzi~·ht per 14. oktober 1945 te publi
ceren; wij zullen dit straks ook doen p~r 1955 ~n 1965. 
Immers uit deze kasverslagen komt gëdeeltelijk ook tot uiting - naast de ge ld
ontwaarding - de vooruitgang in h~ t t afe ltennisprogramma uit de jaren 1941- 1 66. 

Op 14 oktober 1945 zag 
: . . 

Kas per 1 . jan. 191+5 
Brab. Ka.mp. 1945 
Diversen 

dit kasverslag 

. f 80,32 
629,~-

21 ,50 

f 730,82 

er zo uit: 

. ,Portokosten sekr. 
Penningmeester 
A.C. L. 
Pers/Propaganda 
Brab.Kamp. 1945 
Bank 
Diversen 
Kas pe r 14-10- 1 45 

f 5,--
3 ,--
8,--
6,55 

- 101161 
- 573,50 

33,--
0, 16 

f 730,82 

( wordt vervolgd ) 

··!· 
. . . . 

SCHOLIERE!\/ TOERIVOO!E!V 
VALKENSWAARD 

Door de tafeltennisve reniging "De Dennenberg" werd op 27 de~ember j.l. een 
toerno~i georgan~seerd ~oót scholieren vàn het .l age r en middelbaar onderwijs in 
Valken$w~árq. Het aantal deelnémers bedroeg 80. Ge zien dit aantal mag men toch 
wel ze ggen, dat er bij de ;jongens veel animo is voor deze sport. .· 
Vooral de l age re s cholen wa ren zeer goed vertegenwoordi gd. Aangezien het orga
niseren van een dergelijk toernooi toch ni e t zo gewe ldig moeilijk bl eek, ben ik 
van mening, dat he t organiseren hiervan de moeite waard is. De vereniging zal 
er we l bij varen. Wij wensen andere vereni gingen ook zoveel .succes toe en hopen, 
dat er nog vee l van dergelijke toernooien gehouden worden. 
De uitslagen wa ren: 
Niet NTTB-leden onder 14 jaar: 1. R.Verhagen; 2 . T.v.Dooren; 3 . W. Otter . 
Niet NTTB-le den boven 14 jaar: 1. K. Tan; 2. Fi Beeks. 
NTTB-leden onder 14 jaar: 1. J.Verdijk; 2. P.Geldens. NTTB-leden boven 14 jaar: 

_ 1. K.Logtens; 2~ . P.viGeeli Dames: 1 . G.Rooyakkers; 2. L.i.d.Wildenberg; 3. N. 
v.d.,Dungen. Dubbel lagére scholen: 1 . Maasakkers-Compen ; 2. Bekelaar-Otten. 
Dubbel middelbaar ond .: 1. Logtens-Van Geel; 2. Verdijk-C ompen; 3. Sini ts-Bogers. 

W. van Gerven . 
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OSS 

Rekord aantal
0

inscbrijvingen brj de Osse scholierenkampioenschappen tafeltennis! 
(131 perso_onlijke en_· 24 teams). 

· .. . ·· 

O.T"~T.C. organiseerde dit jaar voor de derde maal in successie de Osse. scho
lie±-enkamplo'enschappen tafel tennis. 
Dit jaar wás het aantal van 131 deelnemers in de diverse klassen weer groter 
dan de voorgaande twee jaren. Er werden dit jaar voor het eerst: téamwedstrijden 
georganise e rd. 
Opvallend groot was ~et aantal inschrrjvingen in de meisjesklassen n.l. 35. 
Het toernooi we rd verspeeld op 23 en 24 decembe~ .. in de zaal van: O.T.T.C. De 
organiserende vereniging had er voor gezorgd, dat er 2 prijzen (bekers) in elke_ 
klasse waren. En in de teamwe dstrijden was er nog een mooie standaard voor de 
winnende school te verdienen. Een prijs die het volgend jaar verdedigd moet 
w9rden. 
Bij de prijsuitreiking dankte de voorzitter de Heer Nietsch de secretaris van 
OTTC, Nico van Erp, voor bet vele .werk, dat hrj verricht heeft om dit toe~nooi 
goed te laten verlopen-. Pr~cies.voigens het geplande trjdschema kon er gespeeld 

. worc;ien. Ook ' .n woord :v13-n dank.. was e:i:- voor zjjn medewerkers, die zich twee dagen 

. hèb9en ingezet om dc -. Osse je'l}_gd een goed begin te kunnen bezorgen van de Kerst
vakantie, n.l. Frans v.d. tAkker, Tony van Veghel ~n Christ yan·Druten. 

In de teamwedstrrjden ware n de· teams van het Titus Brandsma Lyc~um het sterkste . 
Het eerste team versloeg in de finale het tweede met 3-0. Team 1 bestond uit 
Endre Varga en Adri e v.d. Herjden, terwijl in het tweede Paul Smeets en Sjaak 
Hormes opgesteld stonden. In de klasse H zegevierde de talentvolle Paul Kolman 
(UTS) in drie games ove r Adrie van de Heijden (TEL). Deze hadden de finale be
reikt door twee zwaar bevochte overwinningen op resp . Varga (TBL) en Van Hoog
straten (LTS). De · ui tsJ_:agen in 'de diiverse klassen waren~ 

kl. A (meisjes t/m 14 jaar, niet-NTTB-lid): Gertrud Prjnenburg (TBL) wint van 
Ans v.d" Berg (Edith Stein ULO) met 21-11 en 21-9. 

kl. E (r:1e isje<:: 14 jaar of ouder, niet-NTTB-lid): L.v.Loosbroek (TBL) wint van 
N.v.Loosbroek (TBL) met 21-13 en 21-17. · 

kl. C (jongens t/m 14 jaar, niet-NTTB-lid): H.v.Ni~telrooy (LTS) wint van 
H. Hoeks (LTS) met 19-21, 21-19 en 21-18. · 

kl. D (jongens t/m 14 j aar, NTTB-lid): D. Wijnen (LTS) wint van w·~voDruten 
(LEAO) met 21-8 en 21-18. 

kl. G. (jongens 14 jaar of ouder, niet-NTTB-lid): J.Hormes (TBL) ~{nt vin 
R.Bardoel (St.Jans-ULO) met 21-11, 19-21 en 21-19. 

kl. H (jongens 14 jaar of ouder, NTTE-lid): P .Kolmnn (UTS) wint van A.v.d. 
Heijden (TBL) met 21-12, 17-21 en 21-13. 

teamwedstrrjden kl. 4: TBL 1 (A.v.d.Herjden-E.Varga) wint van TEL 2 (Smeets
Hormes) met 3-0 . 
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ROOSENDAAL 

Het tafeltennisj aar te Roosendaal werd afgesloten me t de eerste Roosendaalse 
scholierenkampioenschappen ·op 28 - 12 - 1967. Er wa:ren 70 inschrijvih.gen en 
dit aantal was vooral niet zo groot omdat het ~oernooi rtogal vlug óp pot~n ge
zet was en het inschrijven niet lang kon geschieden. 's Morgens om 9 uur werd 
gesta,rt e:q. 1 s , avonds om 5 u.u.r werden de prijz.en ontvangen uit handen van d~ 
voorzitter de heer J.v.Oers. Al ~et al een goed georganiseerd toer~ooi door de 
TTV 11DES.0 11

, wat het volgende jaar b eslist overgedQ.an zal worden. 
Uitslagen: . . · 

meisjes: 1. A.Joosen (Gertrudes Lyc eum); 2. H.Joosen (Maria~ULO)~ 
Jongens A: 
Jongens B: 

(t/m 14 jaar, NTTB-leden): 1. A.v.d.Ven; · 2. J.Verbraak (beide JB/ULO) 
(15 jaar en ouder~ NTTB-leden): 1. M.Willems (Norb.Lyceum); 2.C. 
Verbogt (Op·enbàre ULO) · 

Jongens C: (t/m 14 jaar, niet-NTTB-ledenh 1. Il.Aanraad (LTS); 2. P.Claéssens 
(Norbertus Lyce~m) 

Jongens D: ( 15 jaar en ouder, niet-NTTB-leden): 1. P.Raaymakers (Michel-ULO) 
2. B.Matthijsen ' {LTS) 

Dubbelspel lagere stholen: 1~ J.v~d.Ven-P.Vissia (St.-Marie) 
2. J~Vissère~M~Vissia (St.-Marie) 

Dubbelspel voortgezet onderwij s ·: 1. M ~ Willems-C. Koopmans (Norbertus Lyceum) 
. 2. J.Ve~braak-A.~~d. Ven (St.-Joan Berchmans ULO) 

Teamwedstrijden~ l~g~re scholén: 1. J.v;d~Ven~P.Vissia; 2. J.Goverde-J:Bosman 
Teamwedstrijde n voortgezet onderwijs: 1 . J.Verbraak-A.v.d.Ven (Berchmans ULO) 

· 2. M. Willems_:C, Koopmans (Norbert11s Lyceum) · · · 

J. Verbraak (DESO } 

.OFFICIËLE rvlEOEOELINGEN 

G~zien plaats gehad hebbend& onr egel~ati gheden bij wedstrijd 527 in Heren 3 B 
h~eft het A.B. in haar op 3 janua~i 1968 g~houd~n vergaderini beslóten tot de 
volgende strafmaatregelen: . _ . 
a. de vereniging Vice Versa '51 te . Oucienbosch vervalt in een bo.e te van f 7, 50; 

.b. de vereniging Virage te Bergen bp ioom v~rvalt in een boet~ van :f 7,50; 
c. het t e àm Virage 1 krijgt twee winstpunten in mindering; 

: " . 
d. bij hoge uitzondering zullen geen maatregelen genomen worden t egeri.beide 

teamaanvoerders van Virage 1 en Vice V~isa'51 3. 
-ACL Dhr. P.v.StraaleiJ. 

Dr. Schr~derlaan 40, Oisterwijk . 

Adreswijzigingen: 

Red Star: Penningmee~ter J.v.d.Schoot, Kap. Denissenstraat 12, Goirle. 

De Meppers: Speelzaal 11St.-Maartenshuis" (ingang poort links van het gemeente
huis te Heeze). 

Vice-Versa 1 64: Sekre tariaa t wordt C. K.A. We llens, Alb ert Cuypstraat 7 
's-Hertogenbosch. 
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Il ' ; -·, . .. .·. . . . , -,-, 

van de J'Uf\llORENKOMMISSIE 

De j~niorèhkom~issie van de afdeling Brabant heeft besloten het programma van 
de junioren van het carnavalsweekend t.w. 24 en 25 februari a.s. geheel te 
verschuiven naar het e erste kompetitieloze weekend t. w. voor de 2e klasse C 
naar he·t weekend van 23/24 maart en voor de 2e klasse D naa r 16/17 maart met 

" · uitzondering van wedstrijd 421 sma sh 2 - luto 6. 

2e kla s se C 

360 24/2 
361 25/2 
362 25/2 
36y 24/2 

- Victorian.2 wordt 23/3 
Luto 3 wordt 24/3 
Irene 1 wordt 24/3 
Luto 2 wordt 23/3 

BS .M 1 
Smash 1 
Barna 1 
Red Star3-

2e klasse D 

418 24/2 Red Star4- Luto 5 wordt 16/3 
419 24/2 Irene 2 - Irene 3 11 16/3 
420 24/2 Luto 4 - Barna 2 " 16/3 
421 25/2 Smash 2 - Luto 6 11 24/3 

wedstrijd 351 Red Sta~ 2 - Victorianen 2 blijft op 3 februari staan omdat de 
ç;electie-8--kampen voor de junioren kring Tilburg 2e klasse C en D niet zoals 
aanvankelijk gepland_ op 3 februari a.s. zullen plaats vinden maar op 28 jan. 

De juniorenwedstr jjdleiders worden verzocht goede nota van deze wijzi gingen te 
neme;n zodat vergissingen en/of moeil ijkheden uitgesloten zijn. 

W.Schuurrn.an. 

Konpetiti cprogramma ~ 

De Juniorenk6mmissie heeft ~esloten ook de wedstrijden in de andere klassen 
-,,:·a;1 2L~/25 fe bruari (Carnaval), zoals gepubliceerd in het kompeti tie programma 
van de junioren ~ in z ijn geheel te verschuiven naa r het weekend van 16/17 maart . 
Nade r 3 me dedeling~n - aan de juniorenleiders hierover volgen. 

Bekerkompeti t.ie: 

Met h e t oog op het overladen programma worden ~e bekerwedstrijden voor junioren 
ver sohove~ tot na de kompetitie. Begin april zal vermoedelijk de eerBte ronde 
wo~~en gespeeld. Te zijner trjd volgen nadere mededelingen. 

Selecties junioren: 

De no le ctie~achtkampen junioren 1e, Ze en 3~ klasse worden gehouden op 3 febru
ari a .s. De eindselecties worden g~houden op 16 maart 1968. Binnenkort volgen 
hie _ro.ve r na dere me.de delingen. 

A.Poulissen • 

. ; ~ :: -; . . 
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SELEKTlE-.. ~CHTKAMPEN 
j : ~ • ' • 

-----· ' ! . .:.,.,::..~.~: ~ .• +..;:~-.... ----··--~---... ---- ·-·-· 

Nederlandse Tafeltennis Bond 
Afd~li~g Brabant . 1 

:, ··' · .. 

Sekr.: · Schout Bac)~straat 34 
Tilburg. 

Geachte sportvrieri'a'e·n; · ·· 

.\ 

<· ) . 

Tilburg, 18 januari 1968 • . 

Aan de N.T.T.B.-verenigingen van afdeling 
Brabant, leden K.T.C. en Afdelingsbestuur. 

Op z ondag 4 februati 1968 wórden de selektie-achtkampen georganiseerd, waar
voor eventueel · ook speelsters en/of spelers van Uw veren_iging kunnen zijn uit
genodigd. U gelieve daartoe elders geplaatste l ijst met deelnemers, door de 
keuzekommissie geselecteerd, te raadplegen. 
Op deze· lijst kUnt U tevens zien in we lke zaal Uw verenigingslid(leden) moe
t(en) spelen. Let wel: alle acb.tkampen vangen aan te 12.00 uur. 

Ge.zien de zeer hoge pofto-kos'tèn daaraan verbpnd.en, hebben wij er helaas vanaf 
moeten zien, de geselëkteerden persoonlijk te berichten en wij vertrouwen erop, 
dat alle verenigin~ssekretariaten: 

1. de deelnemers van hun vereniging tijdig waarschuwen; 
2. het afdelingssekretariaat (adres zie boven) zo spoedig ~ogelijk, 

doch in ieder geval vóór 30 januari a.s. bericht geeft~· ·of de·· spe
lers en' reserves al dan niet 'mede ·kunnen spelen, waarbij wij uitdruk
keiijk::=opmèrke~::;:äat de reserves eerst na een hernieuwde . oproep on
zerZijds, behoeven op te komen óp 4 februari a.s. 

* * * Indien v66r 30 januari 1968 een antwoord van de vereniging NIET wordt 
on tv-anger1,· · -ëia.n:- ·nerr1e·n: -- wi;f--aai1~---ëiat· · ·a:1··ü",;;--ïë«Ie·n: · ·v-e-.r-11:lü«fo·.ra: · ·z:Gii--aan . èiez ·~- - i:i'ëïë'k"tiè-
achtkamp-ë·n:--op--4·--:feb'r-üä-ri- -ä-:s·:-·Tn.·--iië--ïö-êtï:ë·rfèriiie ___ spëeTzaal.---èieëi --te-·iïe-iriëii---*---* ·--* 
. cz1ë--k6ii-Ëïe:PF-äi:i"t \tr6.'ëirëiBr':cë· 1--e1 ëïër·s·':r11-·a:cF-óTi:iäT~ · ;· · ---- · · -- · -- ---- · ,. · -- -· ··· -- · -· -- ----·-· · -- · · · · · · · · · --- -- · · · · · · · 

Bij de dames 1e , 2e -en 3è klasse, alsniédè vóor de heren Hoofd-; Overgangs- en 
1e klasse is één a chtkamp georganiseerd. De vereniging die een dergelijke acht
kamp uit deze klassen organiseert, ontvangt voor de organisatiekosten f 15,~ 
per achtkamp, waarvoor naast de zaalhuur en materiaalkosten, ook minimaal 
één prijs ·be schikbaar :gesteld 'moèt \vorden. 

_, ~· . . " 
... : 

Voor de organisatoren van groepen 2e, 3e of 4e klas~e heren g~ldt, dat zij ~er 
achtkamp f 10,- ontvangen, omdat zij geen prrjs behoeven beschikbaar te stellen. 
(het mag wel!). ·•· 

De nummers 1 tot en met 4 van de twee selektie-achtkampen heren 2e klasse, 
gaan over naar een defmnitieve achtkamp heren 2e klasse (met prijs) op zondag 
17 maart a.s.; zo ge ldt voor de he ren 3e klasse dat de nummers 1 tot en met 3 
overgaan naar een definitieve negenkamp; en tenslotte de heren 4e klasse-groe
pen de nummers 1 en 2 naar een definitieve achtkamp heren 4e klasse • 
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De verenigingssekretarissen van geselekteerde spelers gelieve hun spelers 
van dit systeem op de h oogte te brengen !! (en tevens van de speellokalen 
waar de betreffende a chtkampen verspeeld worden!). 

De organiserende verenigingengell~~e vóór aanvang· van de wedstrijden bekend 
te maken, dat brj gelijk eindigen op de eerste plaats het game-gemiddelde, op 
de tweedè plaats het punten-gemidd~lde, en is ook dit ge lijk uiteindelijk ~et 
lot beslist. 
Eindigen alleen twee speelsters/spelers gelijk in aantal overwinningen, d~n 
dient men een be s lissingswedstrrjd te laten spelen. ~ indien het tenminste hie1· 
gaat om de bepaling van de winnaar van die bepaalde achtkamp of om een van de 
beslissénd~ plaatsen in de heren 2e 1 3e of 4e klasse. 

De organiserende verenigingen worden verder verzocht een verslag+ uitslagen 
in te zenden aan de Redaktie l".l_J_XED, Vondelstraat 16 te Veghel, terwijl tevens 
voor hen medegedeeld zrj, dat zij.van de afdelin~spènningmeester Dhr.J.Goossens, 
Ligusterstraat 17 te Bergen op Zo6m, de hen to~komende organisatie-vergoedin
gen overgemaakt krijgen. 

Voor deelnemers en organiserende verenigingen zrj tenslotte medegedeeld, dat 
de organiserende vereniging ve:!J?...licht is een hoofdelijk reiskosten-oms~.2.grege
ling te "organiseren" per· achtkampgro~, zodat dus elke deelnemer per gr·oep 
eenzelfde bedrag aan reisko sten heeft, en dat de organiserende vereni ging ver
plicht is, klubgenoten per achtkamp e e rst, vanaf het begin, tegen elka:ar te 
plaatseno 

De organiserende vereni gingen ontvangen van ondergetekende eventueel vrijz:i.gin-
gen in de deelnemerslijst, zoals ook eventuee l de reserves van onderg·et'e kende 
bericht ontvangen of zrj in moeten valleno 

Organisatoren en deelnemers. veel sukses toe we nsend, 

P.S., De organiserende vêr
enigingen ontYangen van het 
afdelingsse kretari~at een 
wedstrijdschema •. 

* * * 

me-t ·· _vrî :e-nde lijke sportgroeten 1 

N.T.T.B~ afdeling Brabant 
C. Hobbelen, afdelingssekretaris 
Schout Backstraat ~4 - Tilburg. 

* * * 

Konsept-antwoordbrief in te zenden door alle verenigingen met deelnemers en/of 
reserves aan de -sëlektie-achtl~ampen op zondag 4 februari 1968 aan Schout Back
straat 34 te Tilburg (vóór 30 januari). 

Van de t.t.v ••••• te •••• zullen de navolgende spee l s ters/spelers deelnemen 
aan de selektie-achtkampen: (telefonisch aan- of afmeldingen gelden niet!) 
•••••• • • (naam) in.dames/heren klasse VERHINDERD zrjn: 
••••••• 0 ·· 11 " " " IT . ••••• ~-:-CnaamTin dames/heren ••• kl. 

tl Il . !! Il Il IT " " Il 
0 ••••••• 

(ook reserves opgeven) ·handtekening verenigingssekr. 
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GESELEKT_E"~RDEN . SELI:Kll'IE-ACHTKAMPEN OP ZONDAG 4 FEK füARI 1968. 
·--- --- --- -- -- ---,.- : - - - - --.- - -- - -- -- - - -- - - - -- --- - --- -- -.-.- -- -:.-- -- - - - --- - - -- ---- - -- -------- - -- - -------- - -- ---- - - .--::~-! __ ___ _______ __ :,. ___ _________ _ -- --- - - ---

Dames 1e; /klasse 
~.! 

Dames 2e klasse 
il 

zaal: t .• t..v.Belcrum (12.oou) zaal: t.t.v. Luto (12.00 u) 

1. G. de Vocht-Nielen V 
2. P.de Krrjger ·V 
3. R.v.Rrjen~Roodklif i/! 
4. F. Mauritsz~v.Pol. V 
5. R.Schuurman-LoU.er il! 
6 ~ - H. v. Une~~Hopmaiis i/ 
7. M.Bollen V 
8. R.Smits 1/ 

;.: · :: .. . 

. Reserves . . .. 

Helmond 
Red Star 
Luto 
Irene 
tuto 
Irene 
Jèep 
Irene 

1. B.v. Vught-Hamers,/ 
2. R.v.d.Ven-RenardV 
3. J. Vos-v.Ierland 11 
4. H.Huysmans Il· 
5. · R.Smout ;,/ 

-~~--. .Jï;~jr · d Braak \/ 1 

7. C.de Veth v 
8~ J .v. Agtmaal J 

· Reserves 
. 9. A.Wagemak~rs /. 

10. N. de Kort-Ha.11e.rs 
Belcrum 
L'UtO 

'"9 • I • v:,..f,.e-e-,s..t-_ __ _ 

; . . .'. · . .. . . 10. J·de Veth il 
11. M.v.Mook Victoria'51 11. M. Galliart 
vrrjgesteld werd M.Nielen (Helmond) 

1 / . . •• 
Dames 3e,( klasse- : . 

~ . ' . .. .. 

zaal: t.t. v. Belcru:fn 

1. J.Kattekamp V 
2. R.Nrjnatten1f 
3. M.Herma ns V 

· 4. B.Bongers ,v. · · ,. 
5. R.v.Bers ;/ . 
6. G.v. Wolven ./ 

·. 7. 'Ö·• ·v- . ,~~c R i/ 
( ·) :·8; .G. l•Parrer v 12. OOu . · ·· ·· ··----- ·-

Gras~:chopi/' · Reserves . . ,J 
Belcrum 9. ~V 
Grasschopp. 10. M. v . Be lkom V 
Be lcr:um 11 . A.v . Berkel : 
Belcr.um 
Belcrum 

.?. , 

·.·"_ ; 

Irene 
Irene 
Irene· 
TCS 
TCS 
~q-~aä:-r 
V.Versa'51 
TCS 

. 'f!G.S..-
V. Versá' 51 
Nev.Déspair 

Belcrum 
Grasschoppers 

Belcrum 
Grasschoppe rs 

.Nijnsel 

Heren Ho 9 fdklas s e Heren Overga'.rig~klasse ' Heren 1 e klasse 

zaal: t.t .• v • Luto ( 12.00u) zaal: t.t. v. PA"{j ( 12. OOu) zaal: ttv OTTC ( 12. OOu) . /'fH"""" 
1. L.Zandvliet l/ .. Belcrum 1. P.Kappen Ijl_ N.Despair · 1. A~ Wiliems V .~ TTCV 
2. J. v. UnenV . . lrene , 2 . G. Ruedi sueli Il BeJ.. crum .2 H ", Vngh t I:r erie 
3. C.Mertens l/ Belcrum ·. ·· · 3. J .Stuifmeel il Belcrum 3. A.Giessenv' · R.Star 
4. if-..-v.s.,gciógenv1 Nev.~. 4. M. den Otter t/ Animo ~1±...-U ,de Vee:r Irene--
5. Fr. Willems V 1 Nev.Desp. 5 • ......N.i.e-li.wenhai:.!:e~ R St~ 5 •. -J·-.B-hrdels Belc:ram 
6 . H. WerjenbergV Irene 6 . W.Schuurman V 1

. Luto 6. N.v.Erp 1f OTTC 
7. R.v.Dijk V:'. Luto 7. J.Handgraa f V Atoom 7. A.v.Veghel V OTTC 
.8. J .Montree V 1• Nev.De sp. 8 . A.de Vocht v Helmond 8 . :~H, IJllille~-....D.e..m.>. 

Reserves 
9. A.Timmermans / Jee 

10. G.v. ieshout PSV 
11. F.Joossen J Belcrum 
12. G.Klaassen V JCV 
vr~gesteld werd P.Paro(JCV) 

Reserves .Reserves 
9. H. Wenting V · N.Despair -9. _d-.--v-'4-...H-e'l:'l t 'Xi< Renata 

10. A.v~d.VeerdonkVOTTC 10 P Oomeus BSM 
11 . A.Scheeper s v He l mond 1~. F!rl:l:uit-eT,,-f . Dtfsp-• 
1 2. L.Qe Krrjgcr R.Star 12. J.v.Iersel V R.Star 
13. G.v.Drjk V O'rTC 13. H.Damen v Kadans 
14. J.v.Raak Irene 
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Heren 2e klasse groep A 

záai: ttv PSV (12.00u) 

1. A.v.Gestel ~ Barna 
2a J.Harks / PSV 
3. Th.v.d.Vlist V Jeen 

I " 4. T.v. d. Krubbe .. nVJGV .. 
5. C. Mouwen 1/ I 'rTCV 
6 • M . ..Lu-i.jk@.:r:±- 'I x ~ V i c tori a 
7. J.Veregge~ 1 BSM 
8. J. Timmerman sa/ OJC 

Reserves 
9. E,Jacobs i/ 

10. G.Hendriks 
11 • K. v • Lee s t / 

rl2. fi Winters 

Helmond 
TTCV 
TCS 
Catbri en 

Heren 3e klasse groep B 

zaal: ttv OTTC c12:00U) 

1. J.v.Rijen V Grassch. 
2 , R...-v. .lli.:.ake l '? ;u<, T axa n dr i a 
3. K. Logtens V Dennenb . 
4. o " d Ei;n de Een&Tw. 
5. ci:;;lle~s V v.v .; 64 
6 • F. v. d, Akke q/ OTTC 
~. M.Kelleners Kadans 
8. J. Brands V Rotac 

Heren 2e klasse· groep B Heren 3e klasse groep A 

zaal: ttv PSV (12.00u) zaal: ttv Nev~Desp-:C-·12.~oou) 

1. J.Jansen v! TTCV 
2. P.v.HooydonkvTCS 
3. A.Pudelko ·i/ Psv · 
4. A.v. Cool.wijk'\/ Ca thr. 
5. H.Bool'li/ JCV 
6. ~:sl~.vict. 
7. N. Vissersv PSV 
8. W.v.De l ftV RKC 

Reserves 
9. J .v.d.Bilt V PSV 

10. P.Snels Victn. 
11. W. Wente l er Vict. 

1. L.v.d.Steenv Gras:schop. 
2. H.D~~le~( Flitsers 
3. H.E.Romme V. . PJS 
4. M. v. d.StokkerV(N. De spair 
5. N.v.d .Horstvi TCS 
6. H.Boerenkamp r/ Meppe r s 
7. E.Staals ( D~nnenberg 
8. -W-.-v.Ghi:bbeek Dermenbex g 

Re serves 
. -9----A~I!ê~ 1 51 
10. L.v.Herpen i/ OJC 
11. G.Aangenendt N.Despair 

Heren 3e klasse g roep C Heren 4e klasse groep A 

zaal~-Tt~i-Nev:De sp.12.Üou zaal: f.f.v. Je\/ (12.00u) 

+. P.d\:i:-l---~S- 1. T.v"Tiggeleri'I/ TGS 
2. H.A.Romme J PJS 2. G.v.Kuyk V Red Star 
3. A. Remmers tl Des o 3. v. Steenhaven ~ · Heusden 
4. H~ v cDoorn V Leende 4 , L . Peeters V Gemer t 
5. M. Vaessen i/ Meppers 5. F. Willelilse 1 Dito 
6. P.v.Son v Dennenb 6. A.v.Rooyv Red Star 
7. E.v,Alphen V Een&Tw. 7. A.Bertens tl Tios 
8. · J .Mathijsenv Grassch 8. Th . v.Zutfen v StoC a thr . 

'~~~~ Res~rve s . /. . Reserve s 
9. P. hraalael'l: ----'!'CS""~ 9. J, v. Asten V . 1u to ·~-9 ..... -J"Ta-"3~~c;.,i;;l<,...,"..,p~nu. e::..i:ni.__...JJ\:::uî e~pp.pp.ee..;;.:"'.:;;.:;;_ 

10. ~·~e~mpui; vf N.Desp • . 10. J.Scllenk~la~:r-sVcathr 10.H.Vissers \/ SAZ 
11. w~wakkee 1/ . Luto , ~ ·. 

Heren l re k l a sse g roep B 

zaEtl: ttv JCV (12.00u) 

1. J.v.DJk Pias X 
2. F.Veenstra V Jeep 
3. H.v.OverdrjkV R.Star 
4. v. Molengraaftl GBE 
5. H.Groenen V Grassch. 
6. Th.v.d-Linden?Nio 
7. L.Roorjrnans V! TTCV 
8. P.v.d.BoogaardflMeppers 

Reserves 
9.-A. Vogels -( Gemert · 

10. M.v.VeldhovertVTTVW 

Heren 4e kla sse groep C Heren 4e klasse -groep D 
---------.--------~···-

zaal: ttv Red Star 12.00u zaal: ttv Red Star 12,00u 

1. Th.Giessenv R.Star 
.~ "r,u,à.Hei;jàen Lions 
3. ~ .de Laat M Babro 
4. W.v.d.HammenjTCS 

-7°• K.VeeE:i;;tra .Tepp 
6. H. Linssen l/ Kadans 
.'.?---A-.Peetorê Meppel'. ei 

8 T K' ., , / T' o .u. l Vl CV :LOS 

1. G. v • eL Heijàel'l: 
2. H.v.Hout \/ 
3. W.Verhagen 
4. A.Vink 

. I,ion s 
Red Star 
Nijnsel 
Nio · 

5. 
6. 
7. 
8. 

L. v .Meijl ·i"" Budilia 
A.v.Doorn V{ TTCV 
v. Valkenbergv' Meppers 
P . Verhappen V Gemert 

Reserves Reserves . 
9-:·-·-p:-v:Neerveny' Eel:i&Tw. '9.fr. v.d. Velden i/Sfiphout 

10. J .Coenen "ii Kadans 10. J .v.Hemert V Pius X 
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JUN 1 OR Ef\!·K OMPE T 1T1 E-
.::.: ::.:.:.:.::.:.:.=::::::.: :.:::-::.=.=.;:..;:..;.; • .:.;:~<-!.~~~-:-~-:~-:~.o::.·::•.·:.~: :.: :.:.:.:.:..._-_~_-_. ________ -..-_-_. 

JUNIORENSTANDENLIJSTZN ~ Eerste helft kompetitie. 

Meisjes Jongens 2 A Jongens 2 B . ·. 

TCS 1 6 }2 - TCS 2 7 14 Belcrum 7 14 Red Star 2 6 9 
- 3 - Belcrum 4 7 12 Deso 2 11 Red Star 6 - 7 -1 - , 5 Dito 1 6 8 V.Versa 2 7 10 Vice Versa .. 1 5 .- 2 -

Virage 1 7 - 8 TCS 3 7 - 7 TCS 2 .5 - 0 V.Versa 3 7 6 Belcrum 5 7 6 -
TCS 4 6 - 4 Virage 2 7 - 5 
Deso 3 7 2 TCS 5 7 2 
V.Versa 5 7 - 0 V.Versa 4 7 ..... 0 

Jongen~ 2 c Jongens 2 D Jongens 2 E 
Red Star 3 8 - 16 Irene 2 7 - 14 OJC 1 6 - 11 
Hed Star 2 8 - 14 Bar na 2 7 - 12 OT'l.'C 2 6 - 10 
BSM 1 . 8 - 11 Smash . 2 .. 7 - . 9 . JCH 1 -6 - 8 
Irene 1 8 - 10 ' .Red Star 4 7 - 8 Animo ·1 · 6 5 
Luto 3 8 - 8 Irene 3 7 - 6 JCV 6 6 - 4 

8 
'. 

4 4 6 4 Luto 2 - 7 Luto 7, - 5 JC\f -
Barna 1 .',8· 4 ~ut.o 5 7 2 PJS 2 6 0 

. Smash 1 . . 8 - 2 Luto 6 ·· ·. 7 - 0 . . 
Victorian.2 ,3 - 0 ., 

.· . 
S~'rigens Jongens 2 F 2 G · Jongens 2 H 

PJS 1 6 10 i. , St.Cathrien . 1 6-; ·1 ~ ·. Flitsers 1 6 - 12 
OJC 2 5 - 9 Dennenberg 1 6 - 10 Astrid 1 6 - 10 
V.Versa 1 64 1 ···6 ,- . ··'..6 Meppers 1 6 - 8 Gemert 2 6 - 7 
Nev.Despair 2 6 - 6 Budilia 1- 6 - 5 TTCV 1 6 - 7 
Jeep 1 6 ·- 5 Gemert 1 6 - 5 ST.Cathr.2 6 ·- 4 
JCV 5 6 4 Leende 1 6 1 Een&Tw.2 6 2 
JCH 2 5 - 0 Een&Tw. 1 6 - 1 Dennenberg2 6 - 0 

Jongens 3 A Jongens 3 .B Jonge'ns 3 c 
Belcrum 8 7 - 14 SAZ 1 7 - 14 Babro 2 6 - 1.2 
Belcrum 11 6 - 10 OTTC 4 7 - 12 Babro 3 6 - 10 
Belcrum 9 6 - 6 Babro 1 7 - 10 Never Down1 6 - 8 
Be lorum 12 6 - 6 OT •.' C 3 7 - 6 ) JCV 9 6 - 6' 
Beltrum 7 6 6 Nev.Desp. 3 6 6 ) JCV 8 6 3 
Belcrum 10 6 4 Je ep 2 7 - 3 JCV 7 6 3" 
Belcrum 13 7 - 3 PJS 3 7 - 3 JCV 10 6 · o 

· . Belcrum 14 6 1 OTTC 5 6 0 

Jongens 3 D 
St.Cathr. 3 7 - 14 Me ppers 2 7 - .. 4 Helmond 1 6 - 7 
Pius x 1 7· "- . 11 Le ende 2 7 - l Dennenberg4 6 - 6 
Dennen berg 3 7 7 3 E 

Gemert 3 6 4 
Pius x 2 7 5 

Jongens As trid 2 6 3 - 6 12 -Flitsers 2 - Helmond 2 6 0 
6 -

Een&Tw.3 - 10 

20 -
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Me isjes 
C.v~d.Steen 

F.v. Erven 
M. Welten 

TCS 1 
R.Star2 
TCS 1 

M. Wa gemakers V.Versa1 
M.Moors TCS 1 
C.v.Loon R.Star1 
À.Brouwers R.Star1 
A.v.Amelsfoort R.Star2 

Jongens 2 B 
H.Blaakman 
T.Knuppe 
J.Joossen 
T.Blaakman 
R.Libeau 
H.Verschuren 

Belcrum5 
Belcrum3 
Belcrum3 
Belcrum3 
Deso 2 
V.Versa2 

F.v.Oosterhout V.Versa2 
P.v.d.Hosrt TCS 3 
J.de Veth V.Versa2 
C.Koopmans 
W.v.Aard 

Jongens 2 D 
:A. Buskens · 
H.v.Gestel 
F.v.Zundert 
H.Meurs m . 
v.Baest · 
J.v.Eekelen: 
Fr.Blankers 
L. Ko.ster 
W.v.Santwijk 
M.Rodijsen 

Jongens 2 F 
A.Martens 
:ct.Schoon 
C.Bollen 
C.Lips 
P.Spitters 
H.v.A.speren 
'i'. de Laat 
H.Lensen 
L.Pagels 
L.Habraken 

Desa 2 
Belcrum5 

Irene 2 
Irene 2 
Barna 2 
Irene 2 
H. Star 4 

. Barna 2 
Barna 2 
Luto , 4 
Srnash2 
Smash 2 

OJC 2 · 
V.Versa1 
OJC 2 
PJS 1 
PJ S 1 
N.Desp.2 
Jeep 1 
N.Desp.2 

· Jeep 1 
Jeep 1 

18 .... 16 . . 89% 
18-16 8976 
18-14 7856 
15-11 73% 
18-12 67')6 
18-12 67% 
18-12 67;'6 
18-10 56% 

15-15 
21-20 
21-19 
21-19 
18-1 4 
18-14 
18-13 
21-14 
21-14 
18-12 
15-1.0 

21-21 
·. 21-20 

18-1.7 
21-1.9 
14-12 
18-13 
18-1.3 
21-14 
21 -1 .4 
21-1.3 

12-1.2 
18-17 
15-1 .3 
15-13 
18-14 
15-10 
18-12 
18-11 
18'- 8 
18- 8 

10076 
9576 
90}6 
90% 
78% 
78% 
72~6 
67;6 
6756 
67% 
6796 

10056 . 
95;;6 
94% 
90i6 
86~6 
7256 . .. 
·72%. 
-67% 
6776 
62% 

100% 
9456 
8?;'6 
87;0 
7876 
675b 
6796 
61;6 
44% 
44% 

:8 ,:JST ;~ KULf GT I TIJEH.S.LFT 1967 1968 . 

Jongens 2 A 
R.Geers TCS2 21-a1 100% 
Á.de Vos TCS 2 
R.v.d.Hoef TCS 2 
J.Fikkers 
Á. v.Loon 
F.Derijck 
v. Rissewijk 
C.Beuker 
Houtbeckers 

Jongens 2 C 
A.v.Oirschot 
H.Swinkels 
CH.v.d.Assem 
J.v.Baest 
A.Hendriks 
A.Dame n 
F.smolders 
H.de Bakker 
G.v.d.Brand 
H.Szigetti 
R. Verhoeven 
L.Verhagen 

Jongens 2 E 

Dito 1 
Belcrum 4 
Belcrum 4 
Virage 1 
Virage 1 · 
Virage 1 

R.Star 3 
R.Star 3 
BSM 1 
R.Star 3 
R.Star 2 
R. Star 2 
R.Star 2 
Irene 1 
BSM 1 
Luto 2 
Luto 2 
Barna 1 

J. Kolrnan OT i1C 2 
Th.v.Nistelroy OJC 1 
L.Broos Animo 1 
A.Govers OTTC 2 
Th.Bollen OJC 1 
H. J agemakers JCV 6 
W.Hollander JCH 1 
G.Heessels Animo 1 
J.v. Ravenstyn OTTC 2 
H.v.Dinther OJC 1 
P.Kool JCH 1 

Jongens 2 G 
G.v.Esch 
H.Pols 
A.v. d .Kruijs 
G.Smits 
J.v. Riet 
F.Smits 
T.Saan:en 
P.v.d.Kruijs 

- 21 -

St.Cathr.1 
St.Cathr.1 
Meppers 1 
Dennenberg1 
St.Cathr.1 
Dennenberg1 
Budilia 1 
Me ppers 1 

21-20 
18-17 
15-14 
15-14 
18-13 
21-15 
21-14 
21-14 

95% 
94;6 
9396 
93% 
72/, 
71 % 
67;6 
6776 

23-21 91 :;6 
23-20 87;6 
24-21 87% 
12-10 83;;6 
24-19 79% 
24-18 75% 
21-15 71 %) 
24-18 75%) 
24-16 6TJ6 
24-15 62% 
24-15 6256 
24-15 ' 6 2% 

18--18 
15- 12 
18-14 
15-11 
18-13 
18-13 
18-13 
18-12 
18-12 
18-11 
18-11 

100% 
80;6 
78% 
737~ 
72% 
72% 
729~ 
67/o 
6?;0 
61 % 
61 >6 

18-18 100% 
18"'18, .100% 
12-11 92?6 
18-15 8376 
15-11 7396 
18-13 72% 
18-13 72% 
15-10 67% 



Jongens 2 H 
M.v.d.Brand Flitsers 1 18-17 .94% A.Grimb .el-Dub •. Ast.rid 1 18-13 72')6 
Hilgerdenaar Astrid 1 18-16 8916 C.v. Rosendaal Fli tse rs1 18-13 72% 
II.Jansen TTCV 1 . 18-14 78;:& A.Beekmans Gemert 2 · 18·<13 72;6 
F.v.Oorschot FJ:!,tsers _ 1_ ··· . 18.::.1·4 7i3% P.v.Zundert Gemert · 2 ,18,..12 67% 

. ,•. 

':.'. 

. . .. · . 

LAATSTE K. 1. -NIEUliVS: 

Wegens onge rechti gde s pe l ers zrjn de volgende uitslagen gewrjzigd: 
Meppers 4 - DAF 2 . H4K uitslag 8-2 wordt . 9-1 
Never Down . 2 - Never -J;Jö yfü 3 H4D uitslag. 5-5 .. wordf · ,:·7_3 

Nogma als verzoek ik de vereniginge n om d~ . wedstrrjdformulieren 1 s zondags te 
posten ! ! ! Dank U ! 

BOFTENLIJS T· 
Boete opge legdj we dstr.no. . :· 

speel~ 
aan: , klasse: 

-

. -· 

Be drág: 

K. 1. A.v. Veghel 
Katwijkstraat 41 Oss. 

Reden! 
da tum:j _ 

----- --------. ----------- ---i ·-- -~·-·-- - -- -.------- --------·-- --- ...:.-.---.- ----- ----·---:------ .... -
366 

___ .._, ... ______ :..·--------- ---·--- ------- -- ----·- ------
Atoom 
Virage 
V.Versa 1 51 
Victorianen 
Belcrum 
Budilia 
Victoria 
BSM . 
Red Star 
Heusden 
Zwaantjes 
JViTTC 
Nev.Down 
Nev.-Down 
Helmond 
DAF 
JCH 
JCH 
Victoria'51 

H2Q .... 9-12 
527 H3~ 19-11 
527 H3B 19-11 
32 D1 13-1 
103 ·- - · D3·::: · 14-1 '. 

' 36;9 H2C 13-1 
427 H2D .. 11-1 

.. . 481 H3A . 14-1 
879 H4C 14-1 
933. H4D 14-1 
1045 H4F 13-1 
11°56 H4H. 13-1 
903, H4D 
911 H4D 
1142 H4H 
1197 H4K 
1046 ..... . J!l+F .· : 14-1 

·316 · H2'B 14-1 
594 H3C 13-1 

. •. : '.· · 

" 

J 3;-
7,50 
7,50 
2, -

- 2 ,-
·' 2; .-··-

2 ,..,, 
2,..,. ,, 

- 3 ,..,._ ·. 
- 2 ,--

2,-
2 ,--

- 5,-
- 5,--. 
- 5, -
- 5 ,-
- 2 ,.., 

2 -
' - 2 ,- . 

3 ·x . geen bondskaart . 
stra fmaa tregel 
strafmaatregel 
geen we dstrijdnummer 
geen . persoonLjke pre.staties 
idem .·.· · 
idem 
klasse~le tter verkeerd 
geen .. bondsnummer :' 
geen· ; persoonll::jj~e prestaties 
idem 
wedstrij dnumme r en klasse 
onge rechti gde speler · 
idem 
ide m 
idem 
formulier te laat 
forrnuli.er te laat 
formulier t e l aat 

~ . '· . 
KOPY VQOit HET F Sfü-füAHINUJ-fr1IER GAARNE VOOR 18 1',i!:BRUARI 

Redal~:Ü.~,...~dres: Vondelstr. 16 ,· Veghel. 
·.'· : · : 
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