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IN DIT 
NUMMER= 
Van de redaktie! 

Pakezels van de · 
vereniging. 

·Achtkampen. 

Sporwedot68. 

Ned. Jun.Kamp. 

Brabantse 
Scholierenkamp. 

Reg.Eindhovense 
tafèltenniskamp. 

Van de R.E.B.T. 

Uit Brabants 
Jubileumboek 5. 

Luto.-invi tatie-toernooi. . 

Prom. / degr. 

Reakties. 

van de REOAKTIE 

In dit juni/juli-nummer treft U de laatste 
tafeltennisgegevens aan van het seizoen 
1967 - 1968. 

Velerlei redenen waren er de oorzaak van 
dat U in juni geen MIXED ontving. 
Enerzijds speelde ziekte van de redakteur 
een grote rol, anderztjds ontving ik de 
kopy te laat. 
Ook in dit nummer kunt U geen verslag lezen 
van de Internationale Bredase Kampioenscnap
pen 1968. Na herhaald verzoek heb ik nog 
geen gegevens van dit monstertoernooi ont
vangen! 

Voor velen zal de vakantie reeds begonnen 
ztjn; een zorgeloze tjjd waarin men-weer krach
ten verzamel· _ om in het nieuwe seizoen met 
frisse moed de vergaderingen en wedstrijden 
tegemoet te treden. 
Hierb:ij denk ik vooral aan de algemene jaar- · 
vergadering op zaterdag, 7 september a.s., 
te Tilburg 1 waar het afdelingsbestuur cv~: .":. 
afvaardiging van iedere vereniging hoopt te 
kunnen verwelkomen! 
Agenda en jaarverslagen worden U medio augus
tus toegezonden. 

:. J ,: 

A.W • . 
1:· 
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PAKEZELS 
\IE.REN !G.ING 

DE 

Er zjjn mensen in de s~~rtwereld die ~onder ~~n klacht alle mogel:îjke 9 en 
voor de buitenstaander ogenschijnlJjk onmogelijke, karweitjes opknappen. 
Zij z:ijn de echte "sjouwers" 9 waarop sommige verenigingen volledig steunen. 
])e aktiviteiten van deze sjouwende bouwers ("bouwende sjouwe,rs." mag ook) 
bepalen heel vaak het gezicht van de klubo . . . ' 
Je vindt ze overal~ in gr""lte en kleine verenigingen, bij zwem-'·, zowel als 
bij hockey- en tafeltennisgezelschappen, zowel onder de zjj's als onder 
de hij'so Sommigen van hen vergeten heel gauw het gezegde: "Al te goed is 
buurmans gek" 7 want ze zijn bereid letterlijk alles aan te pakken! 

Af ~Qhl~if f?XSt e em. 
Toch heb je wel eens het gevoel, dat er nGg al eens te veel gerekend wordt -
op de volledige inzet van deze mensen; het bekende afschuifsysteem wordt 
dan te gemakkelijk gehanteerd~ ])an krijgen we de figuur van de m:ij bekende 
sportleider die zo verknocht is aan zijn vereniging, dat h ij als het ware 
dag en nacht bezig is met de jeugdafdeling; zijn leven wordt ·beheerst · door 
het wel e,1 wee vA.n de junioren. ])e jongens 9 de bestuursleden en de andere 
leiders weten het maar al te goed! .... .. . . . 
Het is natuurlijk prettig, als je telkens kunt terugvallen op deze · sj ou,wers··· 
typen, maar je moet bijzonder goed oppassen, dat je geen misbruik gaat maken 
van de kwaliteiten van deze. personen. ])e bedoelde man is niets te veel~ 
h:ij is iedere woensdagavond aanwezig tijdens de training en niet alleen ge
durenàe de uren dat de groep waar hij mee optrekt aan het oef enen is; hij 
zorgt voor de selectie, organiseert wedstr:ijden, uitstapjes er1 feestjes 9 

trapt uren door de stad om op een goedkope manier batjes voor z:ijn aspiran
tj es op de kop te tikken, hij zit achter de toto aan, steeds nieuwe "postèrs" 
aanbrengend, hij houdt de ledenadministratie van de gehele jeugdafdeling bij 
en haalt de kontributie op van alle jeugdleden en een deel van de senioren; 
h:îj staat eens inde maand een paar avonden aan de stencilmachine. te zwen
gelen als het klubblad er uit moet; moet: er iets aan het veld gebeuren, 
dan is hij aanwezig om z:îjn aandeel te leveren; en zo kunnen we nog wel een 
poosje verder gaan. 

Makkelijk. 

])e voorzitter van de vereniging; "We zouden niet weten, wat we zouden 
moeten beginnen, als P. onverhoopt de vereniging zou verlaten!'' 
Een collega~leider:"Ik snap niet waar P. de tijd vandaan haalt· om al dat 
werk te doen" Ik kan het in ieder geval niet opbrengen. Maar het is wel 
·makkelijk'! u 
])e penningmeester~ "Er is er geen zo stipt b:îj het ophalen van de contri
butieo Je hebt er ontzaglijk gemak van, van zu,,lke kerels, dat weet ik wel!" 
:Een vader die vaak staat toe te k:ijken g "Ik heb bjjzondere bewondering voor 
P. Je merkt ' zö weinig van hem, dat wel. -Hij werkt!" 
Er is niemand die nu precies de verdiensten van P. beschrijven· kan. Want 
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wat zo'n: nian ·allemaal aan werk kan verzetten! . Het is inderdaad verwonder
l:ijk, dat hij overal en iedere keer weer opnieuw t:ijd ka4 vinden. Zjjn bezig
h13den staan in schrielé tegenstelling tot degenen die nooit ergens . t:ijd voor 
kunnen vrijmaken, die steeds zo uitzónderlDk druk nezet z:ijn. 
"De sjouwer" is in een veTemiging een bijzonder dankbare figuur: hij heeft 
meestal geen aspiraties tot een belangrijke bestuursfunktie; hjj ·zal wel.nig 
kritiek ui toef enen · op het bestuursbeleid; hij zal zich niet zoveel aantrek
ken van de .volgens hem verkeerde werkw:ijze van collega's. 

En toch••••••o 

Toch dienen we na te gaan of we niet te veel profiteren van de man of de 
vrouw, die zich totaal voor onze vereniging inzet. Het korps van bestuurs
leden, leiders, trainers, leidsters, enz. moet · de taken onderling zo ver
derEn1,' dat ieder een portie onder z]jn hoede neemt van alle werkzaamheden 
die verricht moet~n worden. Bestuurslid zijn en er eigenl:ijk niets aan doen 
l jjkt veèl op de man die z:ijn r~ljbewij s zo nodig moest halen, maar na het 
examen nóoi t in een auto heeft gezeten, hoewel hij het r:ijvaardigheidsdiplo
ma haalde! 
Leider z:ijn en (vooral de minder leuke) karweitjes laten opknappen door een 
collega (0, die wil dat wel doen!) doet wel erg veel denken aan het mis- · 
bruik maken van de goedheid en goedwilligheid van bepaalde mensen. We be-

: grjjpen nog steeds niet wat sommi gen be zielt door wel een bepaalde funktie 
aan te nemen, maar de konsekwenties ·daarvan niet willen aanvaarden. 
"Ik heb liever een bestuur van vjjf mensen· die de taken onder elkaar ver
delen en de werkzaamheden aan die taken verbonden ook vervullen dan een be
stuur van een man of tien, waarvan het grootste deel alleen maar de be
stuursvergaderingen bjjwoont en verder niets van zich laa t horen!" De man, 
die dit zei, had rond zich een bescheiden aantal mannen en vrouwen ver
zamelt. Maar ~:ij kon er van op aan, dat geen va~ deze mensen de kantjes er 
afliep. . . 
"Het werk van de vereniging, van de gemeenschap~ niet meer voor de enke~ing 
maar voor allen t '·', lazen we eens in een klubblad. En de schr:i.jver had . volko-
men gelJjk. Sprak hjj tegen dovemans ore'!l? 

ACHTKAMPEN 

N.K.S.-werkmap, mei'67. 

zaterdag 18 mei 
een ·probeersel, •••• een succes? 

Te Valkenswaard bij . "De Dennenberg" namen we een proef·. · 
Da "definitieve" achtkampen voor de heren 2e, 3e en 4e .klasse op zaterdag! 
Dachten we, door de ervaring wijs g eworden, extra oproepingen uit ' té móeten 
laten gaan, eigenl:ijk was het niet nodig geweest. · · 
Eenieder die had laten weten te komen, was ~r. 
Nu ZQlt U zich wellicht ·verwonderd afvragen, is dàt nu iets b:ijzonders? 
Jawel; dat scheen het te worden! 
Het was daarom voor de organisatoren en ·vodr het afdelingsbestuur bijzonder 
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·verheugend dat - ondanks televisievoetbaluitzending - het nut van acht
kampen in positieve zin weer .op de helling kwam. 
Want eigenl~k was men - met het grote aantal af sch~ijvin~en bij vorige 
gelegenheden - van het nut van klasse-achtkampen niet zo meer overtuigd! 
Een belangrjjke ·vraag die bij · óns op de wedstrijddag zelve naarvoren kwam 
was: "Waarom deze goede opkomst opeens?" 
Wat doe je dan? Je vraagt het verschillende deelnemers. 
Het verrassende van dit "enquêtetje" was dat velen prefereerden op zater
dag i.p.v" zondag te spelen. Dat was een belangwekkende ontdekking. 

Een tweede feit dat de aandacht trok was dat particulier initiatief tot 
prachtige resultaten kan leiden. 

·De speelzaal; ja het sportcomplex van "De Dennenberg" is de vrucht van 
eendrachtige samenwerking - met de hulp van een goede "beschermheer" - van 
mensen die iets voor de sport tot stand wensen te brengen. Werkers en ide
alisten tegel .ijk" En ••••• ook de taf el tennisafdeling van "De Dennen berg" telt 
dergel :ijke idealisten onder haar (bestuurs )leden! Hier ligt de kans voor een 
bloeiende tafel tennisafdeling met veel junioren! Wjj zijn er zeker van dat 
met de voortvarendheid waarvan reeds blijk werd gegeven, een en ander ook 
in werkelijkheid gestalte krjjgt. 

Het derde heugelijke feit was de enorme inzet, de enorme gezonde rivaliteit 
en de zeer kameraadschappelijke omgang, waarmede de deelnemers speelden res
pectievel~k met elkaar omgingen. 
Zonder nu "de prediker" te willen uithangen, mogen we toch wel opmerken, 
dat dit dingen zijn die een toernooidag nu juist wel al dan niet doen sla
gen. Alle deelnemers, proficiat met en voor dezé goede instelling! 

Ja, er werd dan natuurlijk ook nog gespeeld. En niet slecht ook! 
Je vraagt je af, of dit nu niet bij uitstek "de training" is, welke w:ij moe
ten hebben. Welke zonder veel kosten te realiseren is. -
Méér van zulke achtkampenl 
Af:ljn, een probleem dat voor ons pers(')onl~ik al is opgelost! En voor de Keuze 
Technische Kommissie? 

Dan nu de eindstanden: 

heren 2e klasse heren 3e klasse 

L J~ Jansen T.T.C.Ve 8 P• 1 • K. Logtens Dennen berg 7 p. 
2. J. Harks p. s.v. 7 p. 2. R.v.d.Steen Grasschopp. 7 p. 
3. A. Pudelko P. s.v. 5 p. (barrage: 21-13;21-16 voor Logtens) 

(still going strémg) 3. M.v.d.Stokker Nev.Despair 6 p. 
4/5. A.v.Gestel Barna 4 p. 4. C.Wellens Vice-Versa'64 6p. 

c. Mouwen T.T.C.V. 4 · p. (barrage: 21 -1 6' 21-15 voor Stakker) 
6/7. P. v. Son Dennenberg 3 p. 5. M.Vaessen De Meppers 4 P~ 

E. Jacobs Helmond 3 p. 6/7. F.v.d.Akker O.T.T.C. 2 p. 
8. G. Hendriks T.T.c.v. 2 ·. ' p. W •. Wakkee Luto 2 p. 
9. M.v.d.Berg O.ToT.C. \of p. 8/9. v.d.Leemput Nev.Despair 1 p. 

E. Staals Dennenberg 1 p. 
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heren 4e klasse 

1 • A.v.Doorn T.T. e.v. 6 p. 4/5/6. G.v.Kuyk Red Star 3 p. 
2o W.de Laat Bab re 6 p. H.v.Veldhoven T.T.V.W. 3 p. 
(barrage î/2e: 21-1 7' Î 4-2î '21 -1 6) H. Groenen Grasschopp. 3 p. 
3. Th.v.Zutphen St. Cathrien 5, p. 7. Th. Giessen Red Star 2 p. 

8. J.Kuitert Dennenberg 0 p. 

Rest nog te vermelden dat de organiserende vereniging voor drie fraaie 
prjjzen per klasse had gezorgd! 

C. Hobbelen, sekr.afd. 

Een heugeljjk feit tjjdens de eindselektie achtkamp junioren 2e klasse was 
wel het kunnen konstateren dat de junioren tafel tennistop van Brf!.bant steed,_s 
breder wordt. 
Een uitgesproken favoriet was er niet, hoewel in G.v.Esch van St.Cathrien 
een grote kanshebber werd gezien. 
Na vier ronden stond het wel vast dat de uiteindeljjke beslissing zou val
lerri. in de partjj Hollander (JCH) en Van Esch. 
Aan Fikkers (Dito) had Van Esch nog wel een moeiljjke tegenstander, doch 
wist met 21-17 te zegevierenn Hollander daarentegen had driemaal 3 sets 
nodig om te winnen van Fikkers, v.Zundert (Barna) en v.d~Brand (Flitsers)~ 
De part~ Hollander-v.Esch werd een meer spannende dan mooie part~. Van 
echt goed tennis was geen sprake. 
In de eerste game wist Hollander zjjn tegenstander nog wel te volgen~ het 
werd 22-20 voor Van Esch. De tweede set was snel bekeken: 21-12. 
G.v.Esch was winnaar en de gametelling van 14-0 spreekt voor zich, 

1. G.v.Esch St.Cathrien 7 p. 5. M.v.d.Brand Flitsers 4 p. 
2o W.Hollander J.C.H. 6 p. 6. v.d.Assum B.S.M. 2 p. 
3; K. Lipo P.J.S3 4 p. 7. P.v.d.Horst T.C.S. 1 p~ 
4. J. Fikkers Dito 4 p. H. v. Zundert Barna 0 p. 

j 1 SPORWEDO'' 
H. Dings, Pius X. 

EEN GEDACHTE WERD WERKELIJKHEID ! 
=======================·============== 

Sportvriend Koenen uit Dongen kreeg een idee enige tjjd 
geleden~ De idee om een sportweek in zjjn vroegere woonplaats te organise-
ren voor allerlei takken van sport. 
En zowaar, zjjn idee werd op 14 juni j. 1. werkeljjkheid. 
Die avond werd de opening verricht van de STORWEDO, een titel die voor 
zich spreekt. 
Gymnastiek, wandelsport, handballen, voetballen, schermen, judo en •..••• 
tafeltennis waren de ingrediënten van deze sportschotel. 
Tafeltennis was de eerste; toch niet zó verwonderljjk, want het hemd is •• ~. 

- 5 -· 



Voorzitter en sekretaris van de afdeling vertegenwoordigden "Brabant" op 
deze avond. Voorzitter Van Otterdijk memoreerde in zjjn toespraak aan de 
vroegere g'rote tafel tennistoernooien in Dongen, aan de bloeiende tafel
tennisvereniging "B.S.Mo" en aan de toendertjjd voor tafeltennis massale be
langstelling in Dongen voor onze sport. Hopenl:ijk is deze avond een her
nieuwd begin van tafeltennis-aktiviteiten te Dongen, besloot hjj. 

Bekerwinnaar "Belcrum" uit Breda, nogmaals gehuldigd voor het behalen van 
de promotie naar de Ereklasse, was de tegenstander van deze avond voor het 
Belgische "Antverpia" uit Brasschaat, welke vereniging door bemiddeling 
van het Afdelingsbestuur ten tonele verscheen. 
"Antverpia", bekerwinnaar uit het "Belgische-Brabantse-Bekerwezen", waar
mede onze Brabantse bekerkompetitie een "internationaal" tintje kreeg. 
Uw af delingsbestuur zal nameltjk trachten voor de bekerwinnaar Brabant als 
beloning "internationale" wedstr:ijden te arrangeren, temeer om de bekerkom
peti tie in ons gewest nog aantrekkelijker te me.ken. 
Dat de spanning erin qleef tot de laatste part~, ja zelfs tot de maximale 
laatste game, want alle vjjf partjjen werden in drie games beslist, zult U 
als U de resultaten leest, wel begrjjpen. 
Leo Zandvliet - jarenlang een constant sterke speler! - begon tegen Louis 
Heremans en verloor met 13-21, 21 -1 0, 15-2î. 
Vechtjas Cees Mertens bracht de partijen weer op geljjke voet door Op de 
Beeck, Robert te verslaan met î4-2î, 21-18, 21-13. 
Pauze, welke gebruikt werd voor het eerste biertje c.q. cola; afhankeljjk 
van de "funktie" waarin men aanwezig was; U herinnert het zich wellicht: 
het was 14 juni gloeiend.heet! 
Alleh, "den du,bbel" kon een aanvang nemen. 
Leo en Cees tegen Louis en Robert. 
Wie zou de leiding nemen? d'Ollanders - zelfs wjj zuiderlingen worden zo 
genoemd! - of de Belsen? 
Het thuisfront sloeg er lustig op los en won de eerste game met 21-12. 
De bezoekers, aangemoedigd door de madamekes, kwamen terug: 17-21. 
De beslissende game; jawel 19-19 werd het. Leo en Cees gaven twee keiharde 
smashes en wonnen met 21-19. Zou Cees er een eind aan maken? 
Het zag er tegen tacticus Heremans aanvankelijk niet naar uit, want deze 
won de eerste game met 12-21. Cees vocht terug: 21-·18. 
De derde game was bijzonder spannend, 20-20 werd het zelfs. 
Taaie Breda-vechter Cees kon het helaas niet bolwerken en verloor uiteindl~ 
l:ijk met 22-240 
We waren weer - wat· dé -Ë:ündui tslag betreft - even ver als toen begonnen 
werd; zoals men dat meestal - foutief - uitdrukt. Stand 2-2. Maar Leo zou 
het even beslissen. Eerste game 21-9 winst. Te haastig spelen deed de twee
de game met 21-19 verlore~ doen gaan. Doch Op de Beeck werd op de valreep 
toch met 21-15 verslageno De overwinning 'was aan "Belcrum". 
Een fraaie, spannende, sportieve tafeltennisstrjjd was ten ~ einde. 

Ee:: pracht-opening van de "SPORWEDO" was begonnen! 
Bedankt "B. S.Mo ", bedankt ''Antverpia", bedankt "Belcrum" ! 

c. Hobbelen. 
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NEDERLANDSE JUNIOR[!\/ KAMP. 
-

HENK v.d. ZEE VEROVERT TITEL BIJ DE JUl\fIOREN ! 

Opnieuw heeft Henk v.d. Zee (JCV) dit seizoen een nationale titel 
aan zijn ereljjst mogen toevoegen. De 13-jarige Vughtenaar behaalde nl. op 
zondag 26 mei j.l. te Nijmegen het juniorenkampioenschap van Nederland. 
Eerder dit jaar veroverde v.d.Zee, die ook Brabants kampioen junioren werd, 
het aspirantenkampioenschap van Nederland. Voorts wist v.d. Zee bij de na
tionale scholierenwedstrijden als eerste te eindigen en veroverde hjj teza
men met Trum en v.d.Wiel het Nederlands kampioenschap voor juniorenteams. 
Met deze reeks van indrukwekkende prestaties mag v.d.Zee zich ongetwijfeld 
Brabants en misschien wel Nederlands meest succesvolste speler van het 
af gelopen seizoen noemen. 
Overigens werden op de Nederlandse Juniorenkampioenschappen ook door de 
overige Brabanders uitstekende prestaties geleverd. Een belangrijke graad
meter hiervoor is m.i. de "doorstroming" naar de kwart-finales. Brabant 
was dit maal met 3 spelers bjj de laatste acht vertegenwoordigd en even 
later zelfs met twee spelers bjj de laatste vier. 
Henk v.d. Zee kwam in de halve finale door een overwinning op Versmissen 
(Den Haag). Hans Trum ( JCV) bereikte eveneens de halve finale door te zege·-- ' 
vieren over Koeleman (Den Haag). Cees Bakx (TOS), die een aantal uitsteken· · 
de wedstrjjden speelde, verloor in de kwart-finale van Kranenburg (Utrecr.t) " 
In de halve finale won v.d.Zee vrij vlot van v.Zoelen (Den Haag), terwijl 
Hans Trum werd uitgeschakeld door v.d.Berg (Den Haag). De finale tussen 
v.d.Zee en v.d.Berg werd door Henk in twee games gewonnen: 21-16 en 22-20. 
Overigens had deze finale een merkwaardig verloop. In de eerste gamA k~am 
v.d.Zee met 12-8 achter te staan, doch herstelde zich keurig door deze 
achterstand vrij snel om te zetten in een 18-13 voorsprong. De tweede game 
was een kopie van de eerste. Henk kwam nu met 15-10 achter, maar br~cht 
via een 19-16.voorsprong met 22~20 ook deze game en daarmee tevens partij 
en titel op zjjn naam. 
In het dubbelspel bereikten v.d.Zee en Trum de halve finale door te Zège
vieren over v.Zoelen/Kranenburg (Den Haag). In de halve finale evenwel 
werden zjj verslagen door Rodenrijs en Nieuwenbroek (Den Haag). De beide 
Hagenaars hadden daarbij het voordeel dat zjj zich alleen maar op het dubbel··· 
spel behoefden te concentreren. Trum en v.d. Zee daarentegen zaten in tegen-
stelling tot de Hagenaars op dat moment beiden nog in de halve finale enkel
spel. De titel in het dubbelspel ging tenslotte naar de voor mjj onbekende 
Amsterdammers Mejjer en de Wolde. 
- Red. : R.Mejjer was de tegenstander van Henk in de finale om de scholieren-

titel! -
Bij de meisjes waren wjj minder succesvol. In totaal had Brabant 4 speelster
tjes mogen afvaardigen. Geen van onze meisjes kon echter noch in het enkel-
spel noch in het dubbelspel uit haar poule komen. De oorzaak moet echter 
niet alleen gezocht worden in het verschil in speelsterkte maar ook in het 
feit, dat men door de geringere deelname bij de meisjes relati3f veel meer 
kans heeft dan bij de jongens in de poule te loten tegen een sterke tegen
standster. 
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Een en ander neemt evenwèl niet · weg, · dat het spèlpèil van onze meisjes 
belangrjjk achter ligt bjj dat van b.vo de afdeling Den _Haag. Hieraan zal 
dan ook in de komende ·járen dertodige ·aandacht besteed moe-ten worden. Een 
meer op deze categorie gerichte training en een grotere deelname aan de 
meisj es-juniorenkompetitl.e : zijn · m.i. de eerste vereisten om het hierboven 
gesignaleerde verschil in speelsterkte te overbruggen. 
De juniorentitel bjj de meisjes ging naar het technisch zeer begaafde meis
je N.v.Rjjn (Den Ha.ag) die in .. de finale het Haagse meisje Delammer versloeg. 
In de finale dubbelspel meisjes _wist dezelfde N.v.Rjjn met het meisje .Van·: 
Ruiten (eveneens Den Haag) dé nationale titel te bemachtigen. Zjjversloe .... 
gen in de finale de meisjes Delammer en v.d.Fierlier (beiden Den Haag). 
Zoals U ziet, was het de afdeling Den Haag die bjj de titelstrijd meisjes 
junioren duidel~k dómineerdeo Ditzelfde kan niet gezegd worden van de 
titelstr~d bjj de jongens o Hier gaf de afdeling Brabant dit jaar duideltjk 
haar visitekaartje af e 

BRABANTSE 

SCHOLIER.ENKAMPIOENSCHAPPEN 1968 

A. Poulissen. 

· Op Hemelvaartsdag werden te Tilburg in de zaal van de vereniging LUTO de 
Brabantse Scholierenkampioenschappem 1968 georgapiseerd. 
Ruim 70 scholieren uit alle delen van. de afdeling hebben aan dit evenement 

· deelgenomen-. · . 
Zoals gebruikeljjk moest. ook dit jaar de wedstr:ijdleiding weer haar schema 1 s 
aanpassen daar een aantal deelnemers verstek liet gaan en een nog gro:te;r 
aantal op het laatste moment de· gelegenheid werd geboden alsnog deel te 
nemen. Dank zjj het -nodige improvisatievermogen van de organisatoren kon
den ook deze deelnemers snel in de schema's worden ingepast. 

NTTB-jongens geboren vóór 1-1-1953 
-

De deelnemers uit deze groep werden ingedeeld in twee 5-kampen. Uit deze 
5-kampen konden Klaassen (J.Roelandscollege Boxtel) en Kolman (UTS Oss) 
via een tussenronde de finale bereiken. Klaassen wist tenslotte, zoals 
verwacht, in deze groep beslag te leggen op de eerste plaats. 

NTTB.:...jongens geboren na 1--1-1953 

In deze groep ging de titel naar Van Gestel (Canisius ULO Tilburg) die de 
finalepoule vóór Graumans (O.LoVrouwe Lyceum Breda) en v.d. Ven (St.Joh. 
Bergmo Ulo R 1 daal) in zijn voordeel wist te beslissen. 

· Jongens niet-NTTB geboren vó6r 1-1-1 953 

In deze groep ging de st'rjjd tussen Raajjmakers (St.Michel Ulo St~ Willebrord) 
en v.Steenis (Techn.School ~altbommel). Het was hier Raajjmakers die als 
eerste wist te eindigen. 

- 8 - . 



Jongens niet-_.TTB geboren na 1-1-1 953 · 

Bij deze nog vrij jeugdige categorie eiste de Bosschena-ar Jacobs (Angelus 
ULO) de titel voor zich op. Van de Laar (Techn. Sch0ol Z 'bommel)· werd een 
goede tweede. 

Meisjes NTTB-leden 

Voor de finalèpoule bij de meisjes NTTB-leden plaatsten zich Mej. Smits 
(Kweekschool Tilburg), mej.v.Loon (Huishoudschool Goirle) en mej.v.N~nat-
ten (Maria Mediàtrix ULO Breda). Na een spannende strijd wist mej.Smits met 
miniem verschil te zegevieren. 

Meisjes niet-NTTB-leden 

In deze groep ging de titel naar Mej . Pàjnenborg (T.Brandsma Lyc.Oss) die 
eerder dit jaar ook beslag wist te leggen op de nationale titel. 

Schoolteams jongens 

In de wedstrijden voor schoolteams jongens wist het duo v.d.Zee-Adema (Ree
burg Ulo Vught) de titel te bemachtigen. 

Schoolteams meisjes 

De finale voor schoolteams was een Bredase aan~elegènheid. Met ruim ver
schil wisten de meisjes Burgers en v.Nijnatten (Maria Mediatrix Ulo) hun 
schoolgenoten C.Laene en R.Blom in de finale te kloppen. 

Een woord van dank ven ik verschuldigd aan de heren Schuurman en Van Oers 
van de Scholierencommissie die op voortreffelijke wijze de wedstrijden orga
niseerden$ 
Tot slot zou ik het bestuur van de vereniging LUTO willen bedanken voor 
het beschikbaar stellen van speelzaal en materiaal. 

A. Poulissen. 

REGIONAAL EINDHOVENSE KAMPIOENSCHAPPEN TAFELTENNIS 

M. v,,. VROENHOVEN (P.S.V.) PROLONGEERDE ZIJN TITEL 

Op Pinksterzaterdag en Tweede Pinksterdag werden te Valkenswaard in de 
voor tafeltennis uitermate geschikte zaal van de Stichting De Dennenberg 
de Reg.Eindhovense kampioenschappen tafeltennis georganiseerd. Dank zij de 
voortreffelijke medewerking van het stichtingsbestuur kon de Reg.Eindhoven
se Contactraad voor Tafeltennis voor een perfekte organisatie zorgdragen. 

De eindstrijd in de Hoofd/Overg.kl. ging tussen M.v.Vroenhoven (PSV)~ 
die eerder in de halve finale Handgraaf (Atoom) versloeg en de ex-PSV-er 
J.Harks (De Dennenberg). Harks die in de andere halve finale op verrassen
de wijze over Coppens (Atoom) zegevierde, moest in de eindstr:ijd evenwel het 
onderspit delven tegen de geroutineerd spelende Matheus van Vroenhoyeri. 
Ove_rigens een uitstekende prestatie van deze sedert zaterdàg voor de Den-
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nenberg spelend~ Harks, die vorig jaar VG.'?:r. _ ~~V no~ .v_i tkw~ -~~n de 2e klas
se. De PSV-er Van Vroenhoven veroverde sameri. met z:ijn çlubgencot Van Lies
hout ook nog de titel in het· dubbe.l~p.el in \ie }Ioofd/Overg.klasse . 
De finale in de 1 e klasse was een .;doiri:plete Piûs-X-aangelegenheid; Van Djjk 
bleef in de finalepart:ij met miniem verschil Hesemans de baas.., De titel in 
de 2e klasse ging naar Harks (De Dennenberg), die in drie games Beurskens 
(St.Cathrien) versloeg. In de 3e klasse leverde Van Son (De Dennenberg) 
een ui t :stekende prestatie '·door ó'p ~de winst beluste Van Zutphen (St. Qathro) 
met ·duide.l:ijk versöhil te k~oppen~ :,'ln de 4e klasse ten .slotte kreeg Van 
Zutphen "eer van z:ijn -· werk door v" d ~ McÜengraaf ( GBE) van de eerste plaats 
af te houden. B:ij de voor het eerst sinds lange jaren op de Eindhovense 
kampioenschappen geïntroduceerde damesklasse wist mej . Vo Houts _ (Astrid) . d __ e 
titel i;e bemachtigen; z:ij versloeg .. in .de :finale mej.Beurskens (St.Cathrien~ . 
Ook op Piriksterzatër"dag ontbrak het ·bij de _junioren niet aan s·~i·jjd. 
In de A-klasse g ing Van Esch (St ~ Cathrien) met de eer str:ijken ; htj versloeg _ 
in de finale z:ijn clubg enoot Pols. De verrassing van de dag was de ec1.atan-· 
te overwinning in de B-klasse van de, Dennenbergspeler Van Gerwen. De in 
eigen huis spelende Dennenbergspel.er versloeg in een voor junioren aan-
trekkel:ijke part~ tafeltennis de Eindhovenaar R.den Otter (St.Cath rfilen). 
Uitslagen ~ 

Heren enkel: Hfd/Overg.klo Mov,Vroenhoven(PSV)·- J.Harks (De Dennenberg) 
' - - 21-16, 2 ·i _ ~·2:; , 2-1-7 , 22-20. 

1 e klasse Van D:ijk (Pius X) - Hesemans , (PIUS .X: ) 21-2 y _ 15-21, 21-19. . 
2e klasse J.Hark s(Dennenberg) - Beurskens(St.Cathr.) 14~21, 27-25, 21-12. 
3e kla_sse Van_ Son(Denne,nberg) -· y.Zutphen(St.Cathr.) 21-17, 21-16. 
4e klasse VoZutphen(St.Cathr.) - v "doMolengraaf(GBE) 21·-15, 21-19. 
Dames enkel~ Van Hou'ts (Astrid) - Beurskens (Bt.Cathr.) 21-17, 21-18 . . 
Dubbelspelen: Hfd/Overg.klö v.Vroenhoven/v.Lieshout(PSV)-Handgraaf/Coppens 

, (AtOo~) 21:-14 1 21 - 16. ' -
2e klasse ~ Winters/Beurskens(St.Ca thr.) - v.d.Steen/v.Seggelen(Budilia) 

21-9 , 21-13. 
3/4e klasse ~ · v.Son/voBree(Dennenberg) - v.Zutphen/v.d.Sommen(St.Cathrien) 

21-1 'i, 21"':"18. - -. -_ _-
Dames; Beurskens/Tielemans(St.Cathr. )-Franssen/v.d.Steen(Bud. )21-7 , 21--i4. 
Jun~A-enkel ~ î •. Van Esch 2. Pols (beiden St.Cathrien) __ 
Jun. B- enkel g î o. Van Gerwen{Dennenberg) 2. Den Ott e·r (St. Ca thrien) · 
Jun.dubbel~ Van Esch/Pols (St . Cathr.) w,vo Moll/Sengers(PSV/St.Cathrien). 

- ·, A.v. Otterdjjk. 

V/~N DE 
------- --· -·· ··· ····- ·-------- - . 

In he"t .·:kader van de te·_ organiseren akti vi tei ten nodigde de 
Regiqnaie Eindh9vens.e bonta_ctr~ad voor Tafeltennis op grond van OoID_o pe.r:
soonlijk~ _ resultaten, spelers van de bij haar aange-sloten vereniging~r:i >.-:Ui~ -

- tot· hef i;ipelen van acht- c. q_~ neg enkampén-voor de verschillende klf,l.ssen. 
De' uitslagen van de kamP,en waarvoor de DAF voor de Hfd/Overg.kl. en 2ekL 
de zaal beschikbaar stelde, St.Cathrien voor de 1e klasse en de 3e klasse~ 
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en Pius X voor de 4e kl~E?se, waren als ,volgt: 

Hid/Overg.klasse 

1. M.v.Vroenhoven 
2d C. Schep (PSV) 

(PSV) 4 p. na bar. 

3o W.v.Hout (FSV) 
4. H. Copp ens (.Atoom) 
5. G.v.Lieshout (PSV) 
6. J . Handgraaf (.Atoom) 

2e .klass-e 

L Beurskens (St. Ca thr. ) 
2. Winters (St.Cathr.) 
3 . Tilmans (D.AF) 
4. v.d.Bilt (PSV) 
5. v.d.Kruys (Meppers) 
6. Vlassak (Meppers) 
7. Visser (PSV) 

~.§_klasse 

4 p. 
3 p. 
2 p. 
2 p. 
0 p. 

6 p. 
4 p. 
4 p. 
3 p. 

. 3 p. 
1 p. 

.• 0 p. 

Î c VoZutphen (St.Cathr. ) 
2. J.v.Hemert (Pius X) . ·: · 
3o J.v.d.Molengraaf (GBE) 
4. Linsen (Kadans) 

8 p. 
6 p. 
6, p. 
5 p. 

1 e klasse 
- . 

1 • H. Damen )Kadans) 5 .p. 
2. J.v.Drjk (Pius X) 5 p. 
3. H. v.Hout .· (Renata) 5 Po 
4. J.Har~s (PSV-Dennenb~5 Po 
5. J.v.Hout (Renata) 3 p. 
6. W.v.Vroenhoven(PSV) 3 p. 
7. S.de Waard . (:PSV) î p. 
8 • .A. Verwey {Kadans) 1 p. 

3e klasse 

1. Schenkelaars(St.Cathr.) 
2. Logtens (Dennenberg) 
3. v.Son(Dennenberg) 
4. Vaessen(Meppers) 
5. Boerenkamp(Meppers) 
6. ])e Ruiter (VRE) 
7. Kel1enaars (Kadans) 
8. v. à.Sommen (St.Cathr.) 

5. Des Bouvrie (Pius X) 
6. H. Dings (Pius X) 
7. Valkenburg (Meppers) 
8 . v.Geel (Kadans) 
9. Peeters (M-eppers) 

6 p. 
5 p. 
4 p. 
4 p. 
4 p • 
3 p. 
2 p. 
0 p. 

5 p. 
3 p. 
2 p. 
0 
1 

P·) 
p.~ 

Daar de R.E.C.T. van mening was dat het spelen van deze achtkampen een 
extra stimulans behoefde, heeft zjj gemeend de als nummer 1 t/m 4 eindigen
de ~pelers van elke achtkamp een plaats te moeten geven in een regionaal 
fü.;ndhovens .team • . Met dit voor elke klasse te formeren team wil de RECT in 
het QUitenland een wedstr~d spelen tegen een buitenlandse stad. _ Eventuele 
reiskosten verbonden aan een dergel~ke ontmoeting ZDn voor rekening van de 
Contactraad! 

UIT Ter Borch, sekr.R.E.C.T. 

BRABANTS JUBILEUMBOEK 5. 
v~n 1~54 - 1955 weten we ••..•••• 

_dat de verplichte medische s portkeuring - gelanceerd door afd.Rotterdam -
ter s prake .kwam. De gehele jaarvergadering is vóór. . 
Een ware paleisrevolutie is gaande; immers Harry Thien, J. v. Rooy en W. Vo ·· 
Rooy hebben bedankt. 
Op 5 februari 1955 heeft de afdeling Brabant het heengaan te betreuren van 
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de eminente en onvergetelijke voor.zitter Piet Kole. 
Het afdelingsbestuur wil --vè-rdër··:-'rot uitbreiding van nègen·]fèrsö:hen van 
het bestuur overgaan;· _zodat er vele vacatures .z:ijn; liefst v:ijf ! 
Het A.'B. stelt als'.. ~o;orzi tter kandidaat A.v. Otterdijk; de vereniging "BSM" 
uit Dongen, als tegenkandidaat· Antoon Smits. Een nek-aan-nek-race eindigt 
met 49-4 7 -in het vö'ó'.r'deel van' de bestuurscandidaat. 
P.v.St-raalen, C.Hobbe'lën, A:.v~LO'on, W.du Pont ·en W. Vriens komen uit een 
groep van negen bestu'urrs<Jandi-dat·en als A.B. -li-d te voorsch~n. 

uit 1955 ·- 1956 •. ;; .•• 

op de agenda versch:ijnt het voorstel om alleen des zaterdags en des zondags 
kompetitiewedstr:ijden te spelen; 
ook komt ter sprake een bestuursvoorstel tot vorm:i,.ng van een trainings-
f on_ds, waarb:ij aan al'.Le deelnemer:s op een toernooi per inschr:ijving per klas _ 
een dubbeltje gevraagd wordt. Het voorstel wordt met 52-55 verworpen. 

het seizoen 1956 - 1967 •••...• 

Maria Nielen behaald "op eigen bodem" te Helmond het Nederlands Jeugdkam-
pio-enschap. J)e kompetitieleiding verklaarde: · 
"De 'indeling van de 4e klas-se heren zal komend seizoen opnieuw bekeken 
worden, daqr de groepen van de z e klasse dikw:ijls te klein waren om de. 
spel:ers voldoening te geven. " 
In het verslag van de protestko:mmissie staat dat de laatste wedstr:ijd van 
de ontmoeting Actie (Den Dungen} - Advance ·(:Boxtel) ·overgespeeld moest 
worden wegens het luidruchtig spelen van een radio. ·. ' · · ·:: 
Het trainingsdubbeltje - opnieuw door het A.B. op de agenda gezet - worat 
met 68-42 voor de tweede maal verworpen • 

. en in 1957 - 1958 •.•.•.• 
een nieuw belang:djk facet. Voor het eerst wordt er een kömmissaris Junio
ren benoemd in de äfdel·ing Brabant. Driemaal is scheepsr'echt denkt het 
Afdelingsbestuur en zij zet het trainingsdubbel tje op de agenda, _zij het in 
eengew:ijzigde · redaktie~ Nu lukt het en het voorstel wordt aangenomen. 

nieuws uit 1958 - 1959 ••..... 

Op 31 'januari en 1' februari 1959 werden ta Eindhoven de Open Internationale 
Kampioenschappen van Nederlan,d- -georgap.iseerd. . --- . 

' ' f ' ' ' ". ' '' ' , • - ' 
Nog steeds, alhoewel het mind:ert·, vinde11 in Brabant, grote toernooien plaats; 
zeven stuks in totaal. 

De materiaalkeuringskommissie werkt met me_talen_ Jl.laatj es . . (in 1 ·966 nog te 
zien hier en daar) op de taf el randen. - ······ ·--· - --- · · 
J)e vereniging · "LUTO" stelt. een reiskostenomslagregeling voor de junioren
kompeti tie voor, welke ·aang enomen wordt, terw:ijl de jaarvergadering ook ak
koord gaat met. het tbestuurs·roorst·e1 om f 7, )0 boete te' gaan opleggen Nj 
"niet-opkomen" b:ij kompeti tiewedstrjjden. · -. · 
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in het seizoen 1 959 - 1960 gaat men over •••• • . · ~ 

tot . een hieuw systeem "inzenden wedstr:ljdforrrnilieren" ·van kompeti tiewed
strjjden. Alleen de thuisklub zal deze voortaan in tweevoud moeten inzen
den, onder gebruikmaking van voorbedrukte env'eloppen. 
De N.T.T.B. viert haar 25-jarig bestaan. 
In Oss wordt Nederland - België heren georganis.eerd; te Eindhoven voor de 
dames •• o" Leo Zandvliet wordt voor de vierde maal in suksessic kampioen 
van Brabant. Dr.Bela Simon geeft afdelingstrai~ing te Bredao 
Drie A.B.-leden treden af; bjj gebrek aan cand:idaten gaat :oen terug van 
negen op zeven bestuursleden. . 
Het Afdelingsbestuur legt een schriftelijke verklaring- af over de Keuze
Technische-Kommissie van 6 punteno Als voornaamste punt wordt de uitdruk
kelijke toezegging gedaan dat op keuzes verricht door de K.T . Co niet ingegre
pen zal worden, tenzij op andere dan technische gronden. 

seizoen 1960 - 1 961 ••••••• 

stof tot discussie vormt het Luto-voorstel om enkele dames 1 welke een uit-· 
gesproken speltechnisch toppeil bereikt hebben of kunnen, gelegenheid te 
geven bij de heren te spelen. Het wordt een narrow-escape met 47- 45a 
De oprichting van de C.Z.A. wordt een feit; een overlegorgaan van de Zui
delijke afdelingen van de NTTB. De kontributie wordt gebra cht op J 2,25 
voor senioren en f 0,85 voor junioren. 
Een nieuw geluid is ook de instelling van een veteranenklass e in de kompe
ti tie. 

aJ:s:_tJvi t_e_i ten uit ·; 96i - 1962 •.••.. '!. 

Er wordt overgegaan tot instelling van een junioren--topklasse. Overigens 
gaat de groei van de junioren nog gestadig door en speelt men al in ze~e~ 
groepen. Bert Onnes verzorgt een succesvolle afdelingstraining . Op h e·t 
hoogste NTTB-niveau laat men het 11 amateuristisch tijdperk" los door het 
aanstellen van een diredeur bondsbureau met volledige ~'.~gtaako 
In het jaarverslag van de ledenadministrateur, sprekende O\te:r de j unioren , 
leest men: "De massa gaat steeds meer en bovendien scherper s electe:t ei.'1? 
omdat het aanbod van sporten steeds groter wordto" De konklusie- is dan dat 
men het verenigingsleven zo attractief mogelijk voor moet schot elen. 

:!l~J;. 'i 962 - 1963'1 •••••. 

Het team van Belcrum junioren wordt kampioen van Nederlando 
Dri-e Brabanders slagen voor het examen 11 tafel tennisinstruc-ceur " . 
Een proef te Vught werd genomen met bondskaarten op verenigingsnaa~ cm t e 
trachten tot een meisj esjuniorenkompeti tie te komen., Het resultaat was 
niet gunstig. Bondsvoorzitter Deelder vierde zijn 25-j arig jubileu~~ 
Bondstrainer Onnes werd ontslagene Zes leden van onze afdeling slaagden 
voor "internationaal scheidsrechter", acht voor "nationaal scheidsrechter ",, 

vereniging~_j_?,ar 1 963 - 1 964 •• "~~ 

De afdelingstoeslag wordt gesteld op f 2,75 senioren en f î ,35 juniorenn 
De scholieren kr:ijgen extra belangstelling door het instellen van e e~ 

scholierentoernooikommissie. 
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De ledenadministratie geeft ve·rgelijke:nde-~ cj,jf êrs- : .t"'" ~. v. het inwonertal, 
waaruit· blijkt dat i .n Brabant nummer 1 Vught .;;iEh:,: p.9 ·. 2 Tilburg, · no. 3 Den 
Bosch, no.4 Öss, . no.5 Breda~ no.6 Eindhov:en, no1 • .7 Helmond, no.8 Roosen-
daal en no. 9 Bergen 9p Zoom. . . " .· .:.: 
Een nieuwigheid was ook de organisati.e V:3,n e,eJ:l:.-beke;rkompeti tie. 

Seizoen 1964 - 1965 •..... ~ 
.. 

Dit was het laatste seizoen van een vertrouwde ,t'igV:ur in het afdelings-

J ' 

bestuur en wel Lo]tis Som.ers. De jaarvergadering: '1'965 ·benoemde he.m tot 
ere-lid. Belcrum doet haar intrede in de hoogste, :NT-TB-klasse, de :b:re-klas. 
De .. verenigings-propagandatrainingen doen ook hun· j,:ntrede, doch deze in 
onz.e .9igen afdeling Brabant. , .. 

;, ._·, 

+ + + + 

LUTO INVITATIE -TOURNÖOî 

Op zondag 2t · april vond voor de tweede maal het LUTO-junioren-
invi tatietoernoof plaa ts 9 dat :€Venals vorig ja,ar uitstekend sla,a,gde. 
De opzet · is, nu eens niet de allerbeste :verenigingen, maar de iets mindere 
goden een prettige tafeltennismiddag te bezorgen. Gezien de reacties vari 
de deelnem.ende verenigingen is dit zeer zeker·· gelukt. 
Om iets over 12 uur kon de heer T.Leenhouwers het toernooi openen, waarna 
de teamwedstr:ijden konden beginnen. _ .. .. . , .. 
Na enkele ronden bleek het. al spoedig · eeri st"rjjd te worden tiissën ··Irene 
en Luto .. Bjjna heel de middag behielden de Luto-spelers ' een kleine -·vao·r -:. 
sprong op Irene. · 
Na een onfü~rbreking, waarin de deelnemers de inwendige · mens konden ver
sterken met de aangeboden porties frites en kroketten, slaagde Irene er 
toch i n langszij te komen. · Ten slotte eindigden beide gel:ijk met 1 6 over
winningen en 4 verliespar:t:lj·en. Het game-gemiddelde moest beslissen en dat 
was duidelijk in het voordeel van Irene. .. . 

' ]:ij de individuele wedstr:ijdèn zouden de 18 spelers' die b:ij de teamwedstrij
den in de poUles eerstéof tweede waren geworden, moeten gaan uitmaken 
wie de sterkste speler van de dag waso .. . . . .. _ 
In de halve finale moest M.v.d.Wegen(Luto) het duidelijk afleggen tegen 
T. Buskens(Irene)o In de andere halve finale won 1V1Óll(PSV) van Verbogt(Deso). 
De finale was voor Buskeris, die Mall royaal kiopt·e, zodat het sukses van 
Irene gekompleteerd werd. Gefeliciteerd! · · 
De teamuitslagen: 

1n Irene 
2 •. Luto 1 
3. Gemert 
4. PSV 

Luto 2 

1 6 33-· 9 
16. 29-1 2 
1 î 
10 
10 

6. Babro 9 
7. Jeep 8 
8. Leende 6 
9. Deso· · ~ · - 4 

R. van D:ijk, Luto. 
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EINDSTANDEN p R 0 M .-0 EG R. 

Dames 1/2e klasse 

Victoria'5i 1 
Irene 2 

Î - 2 
1 - 0 

Victoria'51 prom.n.1ekl. 

Heren 1/2e klasse groep 

TCS 1 
Irene 5 
PSV 3 

2 - 4 
2 2 
2 - 0 

x = 2 winstpunten in mindering 

Dames 2/3e klasse 

Grasschoppe rs 1 
Vice-Versa'51 î 

1 - 2 
1 - 2 

Grasschoppe.rs prom.n. 2e kl.(Red.?) 

Heren 1e/2e klasse groep 2 

JCV 3 
Kadans 1 
St.-Cathrien 1 

2 - 3 
2 2 
2 - 1 

TCS 1 en JCV 3 promoveren naar 1e klasse. 
Beslissingswedstr~d om eventuele 16e plaats: Irene 5 - Kadans 5 - 2. 

Heren 2[3e klasse groe12 

Vice Versa 1 51 2 - 4 
Deso 2 2 - 2 
Irene 6 2 - 0 

Vice Versa 1 51 1 prom.n.2e kl. 

Heren .2[2e klasse groe12 '3 
NevoDespair 5 2 - 4 
Taxandria 1 2 - 2 
Victoria 1 51 i 2 0 x 

Never Despair . 5 prom.n. 2e kl. 

Heren 3[4e klasse groep 2 
Rotac 1 63 1 3 - 5 
Cowa 1 3 5 
Nev.Despair 6 3 - 1 
Dit u 2 3 - 1 

Rotac '63 1 en Cowa 1 prom.n.3e 

Heren 3eL:4e klasse _groe12 4 
Red Star 5 2 3 
Tios'67 2 2 - 2 
Dito 1 2 - 1 

kl. 

Heren 2[3e klasse groe12 2 

Dennen berg 1 2 - 4 
DAF î 2 2 
Kadans 2 2 - 0 

Dennen berg 1 prom.n. 2e kl. 

Heren 3[4e klasse groe12 î 
PSV 4 3 6 
St.Cathrien 3 3 - 4 
Budilia 3 3 - 2 
Een & Twintig 4 3 - 0 

PSV 4 en St.Cathrien 3 prom.n.3e kl. 

Heren 3L4e klasse groe12 2 
OTTC 3 3 - 5 
TTCV 3 3 4 
Babro 1 3 - 3 
Heusden 3 - 0 

OTTC 3 en TTCV 3 prom.n. 3e klasse. 

BOETENLIJST 
Victoria'51 f7,5 0 bo ete in wed

strjjd: 

Red Star 5 en Tios 1 67 2 prom.n.3e kl. 

Victoria 1 51 î - Taxanfria 1 wegens 
niet opkomen! 
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REAKTIES 
De heer P. Kil (T.C.S.) merkte over de plaatsing van een TCS-lid 

op: 

In Mixed no.6 van april t968 las ik op pagina · 9 een·uitgebreid 
''Brabants 11 verslag van dë ·Nederlandse kampioenschappen 1968. Tot m:ijn zeer 
grote verbazing en teleurstelling vond ik daarbáj met geen enkel woord iets 
vermeld over de prestatiès van· öhs lid mej. I.v. Leest. 
Ook zjj nam deel aan de selektiewedstr:ijden te Vught en ook z:ij plaatste 
zich onder _ g_e Q.eelneemste.~~ . .Y<J():t ~$.chiedam. Dez.e fqut van U. is . deê. .te p:ijn
ljjker aangekomen, omdat het reeds de tweede fout is die men in Brabant 
ten opzichte van mejoI.v.Leest heeft gemaakt en wel binnen twee maa~den 
tjjd. Ter Uwer informatie vo~gen h.~erbjj enkele interessante gegevens. · 

In haar selektie-achtkamp te Vught bereikte Ineke van Leest de vierde 
plaats. Door bondscoach Dusan . Tigerman werd ze gekozen als zestiende deel
neemster, voor de nummers vier uit de andere achtkampen. In Schiedam ver
telde Tigerman m~ dat zij dit had te danken aan haar sterke spel èn aan 
haar ijver op de C-training in Vught. 
Werd ze door Dlis·an Tige:rrrlan tot · de zestien sterkste speelsters ·van Neder·· 
land gerekend, in Brabant presteerde de K.T.C. het om haar als reserve in 
te delen bij de dames TWEEDE klasse .• 
Ook haar rol was op de Nederlandse kampioenschappen snel voorbij. In de 
eerste ronde verloor ze met 3--0 van Ellen Klatt, houdcter van de Limburg 
Coupeo Het was spel technis·ch niet de opvallendste -partjj uit de eerste 
ronde, echter wel de merkwaardigste. Zowel Ellen Klatt als Ineke van Leest 
zijn namelijk nog jurJ.iOX·: ern. _Jrnm.eP. uit . in de landelüke heren-juniorenkompe
ti tie. Ook in het gemengd dubbel met Peter Joëls tegen B.v.d.Helm/E.Kort 
en in het dubbel met N. Sqhuiterna tegen Aukje Wynia en Ellen Kort zat er 
voor de Tcs.:....sP.eelster geen ka~s in om de tweede ronde te halen. 

Tot zover di:in ·het nieuws betrefÎende de deelname van mej.I.v.Leest aan 
de Nederlandse kampioenschappen. 

Met vriendel:ijke sportgroeten, 

P. Kil, lid ttv "TCS". 

Nogmaals de ·Vughtse regionale kampioenschappen! 

Met verwondering en erg.enis las .. _ik het vrjj eG_:n~jjdige verslag van de Vught
se regionale kampioenscliappen·~· - ·W:ij leven in een demokratisch land, w~a,r 
eènieder zijn men.ing op papier mag zetten , maar onwaarheden dat is . een an-
dere zaak. Jan v.d~ Zee is·namel:1jk de mening toegedaan dat het toernooi 
een slecht georganiseerd toernooi was. Kan hij dit ook aantonen? 

.. ! · 
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Bijna alle partijen z:ijn op tijd begonnen. De finale welke op 6 uur was ge
pland begon om vjjf over zes. Inderdaad hebben Paro en Timmermans vi..jf mi
nuten op de arbiters moeten wacht.en. Wat w13.s nameljjk- het geval? 
De organisatoren zagen in de heren Willems en Wellens bekwame en onpartlj
dige arbiters en hebben hen verzocht de finale te tellen. Beide heren 
waren ook deelnemers aan het toernooi, die in hun klasse een finaleplaats 
hadden veroverd. Alvorens de finale te tellen, leek het t.o.v. het publiek 
als voor deze beide heren beter zich wat op te frissen. 
Waarsch:ijnljjk heeft de heer J.v.d.Zee nog nooit een toernooi mee georga
niseerd, anders zou hjj aan dergelijke futiliteiten geen aandacht schenken. 
Ik kan de heer Jan v.d. Zee echter garanderen dat dit toernooi mede is 
georganiseerd door de heer v.d. Water van Animo, die dit nu voor het zeven
tiende jaar doet en ieder jaar nog met succes, voorwaar niet iemand zonder 
ervaring! . 
Van het geval klubafslachting begrijp ik helemaal niets. 
Bij bestudering van het schema heeft men kunnen konstateren dat de toer- -
nooileiding klubleden zoveel mogelijk heeft gescheiden al vanuit de póules. 
Dit is de heer v.d.Zee blijkbaar ontgaan. 
De uitdrukking "klubafslachting" zie ik zonder meer als een belediging 
aan de bondsgedelegeerde, de heer Zwanenberg. ff~ is degene die er over 

. waakt dat de neutraliteit en sportiviteit wordt nageleefd en tevens een 
zo goed mogelijke indeling gemaakt wordt, wat de aantrekkelijkheid van het 
toernooi ten goede komt. Eenieder die de heer Zwanenberg kent zal hi.eraan 
niet twjjfelen en er van overtuigd' z:ijn dat hij hier stipt de hand aan houdt. 
Ook is door de heer . Zwanenberg geen erikel.e o·pmerking gemaakt betreffende 
het verloop van het gehele toernooi. Wel verzocht hij de toernooileiding 
volgend .jaar wederom dit toernooi .te organiseren. 
Kritiek is goed, heer Jan v.d. Zee, afbrekende kritiek is echter schadelijk 
en in dit geval bi zonder voor onz.e mooie sport taf el tennis. 
Sport.Ivi telt.betracht men niet alleen achter de tafel, maar ook daarbui- c 

ten. Er is een bekend spreekwoord dat zegt: Als je een hond wilt slaan ••.• 

Echter heb ik een persoonljjka, een geheel persoonlijke mening, d~e zegt dat 
de oorzaak van zo'n verslag· niet gezocht moet worden op het terrein van 
de organisatie van dit toernooi,. maar op ~en geheel ander gebied welke 
ook de heer v.d. Zee niet offici'eel kenbaar kan maken. 
Daarom wil ik de heer van der. Z.ee verzoeken dergel:ijke copie niet mee.r in 
te .zenden, want hier. is niemand. mee gebaat. 

Voorts dank ik de redak~ie van Mixed voor de reactie op het verslag van 
de heer Jan van der Zee. 

H. Aarts, Vught. 
EUROPESE KAMPIOEl\fSCHAPPEN 

Europees kampioen 1966 Kjell Johansson (Zweden) heeft geen kans gezien zijn 
titel te prolongeren. IDj verloor in de halve finale van de Hongaarse ver-

. dediger Janos Börzsei, die op z:ijn beurt in· de finale van de J.oegoslaaf 
Dragutin Surbek verloor met 11-21, 21-13, 21-15, 20-22 en 21-18. De titel 
ging dus naar Surbek, die in een van de eerste ronden Schöler uitschakelde. 
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- De onlangs 14 jaar geworden IlonáVostova uit Praag won de finale van 
Zo ja Rudnova met 22-20, 21-t 9, 15.:..21', 17-21, 21-17 ! -
Het heren dubbelspel werd gewonnen door Vecko en Stipanic (Joegoslavië). 
Alsèr en Johansson (Zweden) werden verrassend geklopt! 
In liet qam:es dubbelspel kwamen geen verrassingen voor. Finale: 
Luzova/Karlikova (Tsj.) - Rudnova/Grinberg (S.U.) 21-14, 21-12,17-21, 
21-15. ' . 
Rusland won het· gemengd dubbelspel. Gomozkov/Rudnova versloegen de B.oe
menen Gi urgi uca/Al exandr:u. _ 

+ + + 
+ + 

Zaterdag, 7 september a.so, wordt de Jaarvergadering van de Afdeling 
Brabant gehouden te Tilburg. 
Agemda en jaa rverslagen worden U medio augustus toegezonden. 

Wjj merken nu reeds op dat elke vereniging verplicht is deze vergadering 
door een daartoe gemachtigëibestuurslid b~ te wonen. Tiispensatie hierop 
is niet mogel ijk! · 

C. Hobbelen, sekre taris. 

T.T. V. "De Flitsers' 65" uit Schjjndel heeft een naamsverandering onder-
_ gaan. Deze vereniging heet voortaan "ALICÖ", gevormd door de beginlet
ters van "Altijd in conditie". Zij maken nu deel uit van een aigemene 
sportvereniging. 
Adres voorzitter en secreatris: Mgr.Zwijsenstraat 10, Schijndel. 

De heer A.v. Veghel, kompetitieleider, is· verhuisd naar Katwijkstraat 43, 
Oss. 

Rov.doHeuvel, secre taris ''Never Dowri" te Zaltbommel heeft een nieuw 
adres~ Burgo Buissinkstraat 13, Zaltbommel. 

Overschrijvingen verleend per 15-9-'68: 

P.J. Kappen van Never Despair naar J.C.V. 
F.Brouwers, E.Bechtold, C.Snels, mej.A.v.d.Berk, L.v.Iersel, mej.v.Hest, 
P.Snels allen van Victorianen naar Red Star'58. 

29 september ~ J-eugdontmoeting NEDERLAND - BELGIE te Veghel.(sporthal) 
Organisatie T.T.C.V. 

- - - - - ------- - - - - ------

Kopy voor het volgende MIXED-nummer s.v.p. voor de derde week van augustus 
inzenden! 

- 18 -


