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Van de 
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B-senioren kompetitie 
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Medische sportkeuring 

_ is verschenen, is het een 
aktuele tafeltennisnieuws 
u brengt. 

AFSCHEID 

Door het uitbrengen van dit augustus ~ 

nummer is de vijftiende jaargang 
voltooid. Tien afleveringen zijn er 
verschenen in het afgelopen seizoen 
en naar· ik vernomen heb, bent u 
tevreden over het werk van uw redak
teur. De "schouderklopjes" die ik 
in de afgelopen twee jaren van velen 
van u mocht ontvangen, hebben mij in 
staat gesteld het vele, zeer vele 
werk voor het afdelingsorgaan MIXED 
steeds weer met enthousiasme uit te 
voeren. 
Het afdelingsblad heeft in twee 
jaar een algehele "metamorfose" 
ondergaan. Van een blaadje, dat 
onregelmatig in gestencilde vorm 

blad geworden dat op gezette tijden het 
(vooral wat de kompetitie betreft) bij 

Om budgetaire redenen meent het afdelingsbestuur nu een grote 
stap terug te moeten doen. In het komende seizoen 1 69-'70 schijnt 
het onmogelijk te zijn om voor een abonnementsprijs van f 2,50 (l) 

MIXED in offset te laten verschijnen. Op financiële gronden wordt 
hu overgegaan naar een stencilinrichting, waarvan de kosten in 
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verhouding even hoog zijn. 

Om meerdere redenen meent ondergetekende de ~~rihoofdige 
redaktie en administratie neer te moeten leggen. 

Met dank aan allen die mij zo trouw aan kopy hebben geholpen 
wens ik MIXED in de toekomst een behouden vaart ! 

A.H. Willems. 

Nederlandse tafeltennistop in de lift 

In opdracht van de sportredactie van het als zeer katholiek 
en op sportgebied als zeer aktief bekend staande dagblad 
"De Tijd" (Johan Cruyff, onder andere, zei: "De Tijd" is de 
beste krant van Nederland") moest ondergetekende een tijdje 
geleden een onderzoekje verrichten naar het falen van het 
nationale toptrio in de wedstrijden van de tweede divisie van 
de Europese competitie. Waren het alle normale nederlagen ge
weest, dan kun je gewoon zeggen: de spelers waren niet goed 
genoeg; of: die Joegoslavische trainer Tigerman deugt niet. 
Zo lag de zaak echter niet. In alle w·edstrijden - met uitzondering 
van die tegen Luxemburg, die gewonnen werd - was de direkte 
aanleiding v a n het verlies het niet kunnen doordrukken van de 
Hollandse sp e lers op beslissende momenten en na vaak grote voor
sprongen. Dit alles intrigeerde genoemde redaktie. Men wilde 
weten wat de (diepe) oorzaak was van deze zwakte. 

De spelers Mary van Ruiten, Veronique van der Laan, Mieke ten 
Broek, Nico van Slobbe en Bert van der Helm naar hun mening 
gevraagd, antwoordden unaniem: "Dit is een mentale zwakte." 
Wat er aan t e doen? Bert van der Helm: "Wat mijzelf betreft, 
dit moet ik in mijn eentje verwerken. Ik moet z~lf trachten over 
deze drempel heen te komen." 
Nico van Slobbe daarentegen: "Misschien zou een sportpsycholoog 
uitkomst kunn e n brengen. Zo'n man als er b ij Ajax rondloopt." 
Veronique van der Laan ze'gt ongeveer hetzelfde als Van Slobbe, 
maar zij voegt er nog aan toe: "Voor mij is die psycholoog Dus co." 
(Voor niet ingewijden: "Dusco" is het troetelnaampje van de top
spelers voor Dusan Tigerman.) 

Toen naar Rijswijk, Buziaulaan zoveel, getogen om eens de mening 
van de heer Tigerman te weten. Welnu, onze sympathieke bonds
coach schuift - waarschijnlijk terecht - de schuld op "vroeger". 
"Het is een overblijfsel van voor mijn tijd. In die periode werd 
de topsport in Nederland heel anders aangepakt. Veel amateu
ristischer. Dat er toch vaak redelijke resultaten ~erden behaald 
had Nederland te danken aan enkele grote talenten en aan het 
feit dat de spelers van toen onder lang niet zo'n grote druk 
stonden. Men had praktisch niets te verliezen; men speelde 
eigenlijk maar zo'n beetje voor z'n plezier. 
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Toen mijn komst naar dit land werd aangekondigd, zei men: 
Ojee, daar komt die goeie trainer, die Tigerman, nu moet ik 
vreselijk serieus worden. Maar dat kan niet. Je kan je instel
ling niet van de ene dag op de andere veranderen. Dat kost tijd, 
misschien wel jaren. 11 -

Tigerman onderkent de proble_men. "We hebben dikwijls over dit 
probleem nagedacht, de jongens en ik. Enkele leden van de natio
nale sportcommissie hebben ook met een Delftse psycholoog hier
over een onderhoud gehad. Maar die moest, zei hij, de hele ach
tevgrond van de spelers leren kennen. En u voelt wel, dat kost 
tijd. En tijd is geld. Zo'n psycholoog is duur. Het zou voor de 
Bond een onbetaalbare zaak worden zo'n man in dienst te nemen. 
Maar nogmaals: we praten er vaak over. 
Toevallig komen vanavond alle mannelijke spelers, die naar het 
toernooi om de wereldtitels in München gaan bij mij thuis om 
alles door te nemen wat betrekking heeft, kán hebben, op die 
mentale zwakte. Om enkele van die punten te noemen: de angst 
om van een internationaal hoog genoteerde speler te winnen, de 
nervositeit tijdens een internationale wedstrijd, de vaak slechte 
concentratie. En zo zijn er nog wel meer. Ik heb er toch wel 
vertrouwen in dat de spelers een steeds betere instelling zul
len krijgen. Maar zoiets moet groeien. 11 Tot zover de heer Dusan 
Tigerman. 

Nu - op het moment dat ik achter mijn schrijfmachine zit voor dit 
artikel is het toernooi in München afgelopen - kan gecloncudeerd 
worden dat het met de mentale instelling van onze landgenoten 
vat de Wereldkampioenschappen betreft wel is losgelopen. 
Er werden geen slechte prestaties geleverd van geen enkel 
zwakker land werd verloren. 
Tigerman: "Niemand is mij tegengevallen. De meisjes hebben het 
zelfs voortreffelijk gedaan. Ik zie perspectieven voor een plaats 
in de eerste categorie." 

Henk van Dilst, secretaris buitenland van de N.T.T.B., over de 
toekomst van de heren: "Wanneer zich een speler aandient met 
nog grotere mogelijkheden dan de huidige top, dan ben ik over
tuigd, dat ook zij in de A~groep terecht kunnen komen. En zelfs 
hetzelfde team van "MÜnchen" acht ik niet bij voorbaat kansloos." 
Zodat tafeltennissend Nederland nu eens serieus aan een zeer 
beloftevolle toekomst kan gaan denken. 

Ted van der Meer. 
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De looping- drive 
In het laatste nummer van deze jaargang, wordt er aandacht 
geschonken aan een slag, die de laatste jaren door de vele 
tafeltennis-enthousiasten steeds meer wordt toegepast: 
de looping-drive. 
Deze slag werd voor het eerst uitgevoerd door de Japanners, 
teneinde de steeds sterker geworden Europese verdedigers voor 
nog grotere problemen te stellen. 
Wanneer wij deze uiterst moeilijke wijze van slaan wensen toe te 
passen, dienen wij ons er onder andere van bewust te zijn dat: 
• de bal laat genomen moet worden (ver na het hoogste punt); 
• de slag moet snel worden uitgevoerd; 
• de bal moet met het sandwich slechts "even" worden geraakt; 
• het bat moet praktisch rechtstandig worden gehouden; 
• de arm wordt vrij van het lichaam gehouden. 

Het spreekt wel haast vanzelf dat ook bij deze slag vele varia
ties mogelijk zijn. Speciaal wordt hierbij dan aan het effect ge
dacht dat men de bal kan meegeven en dat kan bestaan uit top
of zijspin. 

In Hongarije heeft men veelal de looping-drive aangeleerd door 
gebruik te maken van een fietswiel. 
De fiets werd op zijn kop gezet en de spelers haalden dan hun 
sandwichbat rechtstandig langs het voorwiel, raakten het 
slechts heel even, maar toch net genoeg om het aan het draaien 
te brengen. 

Na de komst van de looping heeft men uiteraard ook naarstig 
gezocht naar verdedigingsmogelijkheden tegen dit zo bijzonder 
gevreesde aanvalswapen. Enige voorbeelden van die mogelijkheden 
zijn: 
• ontregeling van het spel door de felheid waarmee men de bal 
kapt, steeds af te wisselen. Wanneer men nl. een bal minder fel 
kapt, gaat deze hoger en krijgt de tegenstander zijn eigen e:ffect 
terug. Hierdoor is de kans dat hrj de bal in het net sla~t groot • 
• het zogenaamde blokkeren van de bal. Bij de uitvoering hiervan 
dient men het batje schuin naar voren te houden • 
• de tegenaanval. Deze contra-attaque heeft vrijwel geen scorings
kansen en is daardoor nutteloos. 
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Regio Den Bosch 
Op maandag 2 juni j.l. werden wederom, voor de derde maal, de 
bestuursleden van de tafeltennisverenigingen district Den Bosch 
bij elkaar geroepen, om te komen tot oprichting van een Bossche 
Regionale Contactraad. 
De eerste vergadering was in hotel "Noordbrabant" (Dhr.Mulder) 
in Den Bosch met aanwezigheid van het bestuur van afd.Brabant. 
Hierbij werden enkele punten van bespreking tot een oplossing 
gebracht, hoewel de hoofdzaak van deze bespreking nog onopge
helderd is blijven steken (daar het afd.Bestuur geen oude koeien 
uit de sloot wilde halen). 
Bij de tweede vergadering, die gehouden zou worden bij J.C.V., 
was de opkomst van die mate, dat van de 19 verenigingen die 
aangeschreven waren, er maar 5 aanwezig waren, zie verslag in 
Mixed, mei 1969. 
De derde vergadering op 2 juni in Hotel "Terminus" in Den Bosch 
heeft evenwel vruchten afgeworpen. 
Hierbij waren aanwezig t.t.v. BABRO, NVO, PJS, NEVER DESPAIR, JCV, 
JCH, OJC, JEEP, OTTC en ZWAANTJES, en bericht van afwezigheid 
van SAZ 1 64. 
De waarnemend voorzitter dhr.v.d.Bruggen van Never Despair, die 
2 jaar geleden het initiatief op zich had genomen tot oprichting 
van deze Regionale, maar door omstandigheden dit niet tot een 
goed re sul fa.at heeft kunnen opbouwen, opende deze bijeenkomst en 
heette de aanwezigen hartelijk welkom en pleitte voor het doel, 
hoe belangrijk het is een Regionale Contactraad te hebben. Want 
hoe sterker deze Contactraad is, hoe meer punten men aan het 
Afd.Bestuur naar voren kan brengen. Hiermede waren de aanwezigen 
het met de spreker eens. 
Daarom werd begonnen met het kiezen van een voorlopig bestuur. 
Als voorzitter dhr. Fiolet, Gen.Rosslaan 3, Den Bosch van JCH. 
Als penningmeester dhr.Vorstenbosch,v,d.Kerkhofstraat 13, St.-
Michielsgestel van De Zwaantjes. _ 
Als secretaris dhr.Rombouts, Maarten Trompstraat 28, Vught van 
JEEP. 
Hiermede onze dank voor het vertrouwen dat u in ons stelde. Wij 
zullen trachten de ide~ën, bezwaren en andere moeilijkheden, 
welke de aangesloten verenigingen ondervinden, tot een goede 
oplossing te brengen, maar daar staat tegenover, dat wij dan van 
de verenigingen deze vermelde gegevens door moeten krijgen (behalve 
dan de privé-aangelegenheden, die men wil afwerken met het afd. 
bestuur, die ons niet aangaan), dus alleen punten die alle ver
enigingen aangaan. 
Daarom doe ik nogmaals een beroep op u allen, die niet aanwezig 
waren, sluit u aan bij de Regionale Contactraad van Den Bosch en 
hebt u problemen, stuur ze dan in v66r september 1 69, opdat wij 
ze kunnen doornemen en voorleggen aan het afd.Bestuur voor de 
jaarvergadering in september. 
Dan moet ik u hierbij nog vermelden, dat wij 2 jaar geleden al 
geprobeerd hadden tot oprichting van deze Contactraad te komen. 
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Het vml. bestuur had toen aan de verenigingen gevraagd een 
kleine bijdrage van f 5,- om de onkosten te dekken voor het 
versturen van brieven en stencilwerk. 
Die verenigingen die toen betaald hadden zijn nu vrijgesteld 
van deze bijdrage. Wij doen echter wel een beroep op die vere
nigingen, die nog niets gestort hadden het bedrag over te maken 
aan de penningmeester dhr.Vorstenbosch~ v.d.Kerkhofstraat 13, 
St.Michielsgestel, Giro 1233175. 
Wij hopen, dat de heren van het bestuur van die verenigingen, 
die nog niets van zich hadden laten horen, nog eens met elkaar 
overleggen, om alsnog aan te sluiten bij de Contactraad. 
Bij voorbaat dank. 

CURSUS 

Met sportgroeten, 

het bestuur. 

JEUGDTAFELTENNISINSTRUCTEUR 

JEUGDTAFELTENNISINSTRUCTRICE 

Zo a ls u wellicht bekend z a l zijn , hebben vorig jaar december 
in Weert een zestal Brabanders met goed gevolg examen afge-
legd voor het diploma Jeug dt afeltennisinstructeur/instructrice. 
Sindsdien zijn cursussen v a n start gegaan in Arnhem en Bilthoven. 

Gezien de resultaten te Weert en de vele verzoeken uit onze 
afdeling om de cursus dichter b ij huis te krijgen, is thans door 
de Nationale Commissie Jeugdzaken, na overleg met het Hoofd
bestuur, besloten om in septemb e r a.s. in BREDA een nieuwe cur
sus van start te doen gaan. 
Deze cursus die tot stand is gekomen in nauw overleg met het 
Ministerie van CRM en de NSF is zonder meer een cursus van 
niveau. 
De Brabanders die vorig j a ar examen hebben gedaan, hebben er 
echt wel iets voor moeten doen. Geen van hen heeft zijn diploma 
cadeau gekregen. Ee n van hen zei na afloop van het examen tegen 
mij, dat het v oor h e m een uitdaging van de eerste orde was ge
weest. 
Ik schrijf dit niet om u af te schrikken, maar wel om wanneer 
u van plan bent in te schrijven met de gedachte van "dat fiks 
ik wel eventjes", te vertellen dat u dan wel eens achter het 
net zoudt kunnen vissen . 
Laat ons beseffen, dat nu we eindelijk deze cursus in de afde
ling hebben , ons een kan~ wordt geboden, die met beide handen 
gegrep e n moet worden. Immers de verenigingen die de beschik
king hebben over een jeugdtafeltennisinstructeur kunnen hier
van de vruchten plukken op zowel het technische, pedagogische 
als in het financiële (subsidie) vlak. 
De cursus zal bij voldoende deelname (minimaal 25 cursisten) 
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worden gegeven 1 s zaterdags van 10.30 - 13.00 uur. 
De gehele opleiding omvat 65 lesuren en bestaat uit een theo
retisch en een praktisch gedeelte. 
Ook nu weer hebben een aantal CIOS-docenten hun medewerking 
toegezegd. 
Spelers en speelsters van tenminste een redelijk 3e klas niveau 
kunnen inschrijven. Het verschuldigde lesgeld bedraagt f 15,-. 
Aanmelding kan geschieden per omgaande bij de heer J.Willems, 
Groenewoud 26 te Weert (tel. 04950-4357). 
Zowel de heer Willems als ondergetekende zijn gaarne bereid u 
alle mogelijke inlichtingen te verschaffen. 

N.B. 

De verenigingen die van gemeentewege een subsidie ontvangen, 
indien hun vereniging een officieel erkende instructeur bezit, 
wijs ik erop, dat deze cursus opleidt voor een rijks-erkend 
diploma. De examens worden dan ook afgenomen onder toezicht 
van een rijksgecommiteerde. 

A. Poulissen, Eindhoven. 

In juni 1969 was het 25 jaar geleden dat de R.K.S.V. "TAXANDRIA" 
werd opgericht. 

Ter gelegenheid van dit zilveren jubileum recipieerde het al
gemeen hoofdbestuur van de afdelingen drumband-gymnastiek
atletiek-handbal-tafel tennis-voetbal op zondag 22 juni 1969 
in de zaal van de Koninklijke Lederfabriek "Oisterwijk" te 
Oisterwijk. 

Onze gelukwensen en een lang bestaan wordt u toegewenst 

Red.MIXED. 

Tafeltennis als topsport 
Iedere tafeltennisser moet heel wat in zijn mars hebben om tot 
prestaties van enig formaat te komen. Hij moet met heel zijn 
instelling achter de tafeltennissport staan, zowel in mentaal 
als in fysisch opzicht. Om tot bovengenoemde presataties te 
geraken is een intensieve training een eerste vereiste. 
De training moet er op gericht zijn de geest van de tafeltennis
ser te harden en zijn lichaam in de juiste conditie te brengen, 
in staat tot de doeltreffendste reacties voor de tafeltennis
sport. Het geven van een mental-training komt de laatste tijd 
ook voor als punt op de lijst van trainingsmogelijkheden, al 
wordt het in de praktijk nog maar op zeer beperkte schaal toe
gepast, namelijk bij sommige ontmoetingen in ere- en hoofdklasse 
en bij wedstrijden in internationaal verband. 
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Brj deze mental-training worden de spelers ofwel samen ofwel 
afzonderlrjk brj de trainer of coach geroepen, wiens taak het 
is, hen, na uitvoerig speltypen en taktiek te hebben besproken, 
zo geladen mogelrjk in het strrjdperk te laten treden. Een faktor 
als talent is vanzelfsprekend onontbeerlrjk. Deze eigenschap 
moet iedere tafeltennisser pers~ bezitten wil hrj iets bereiken 
in zrjn topsport. Wanneer geen of niet voldoende talent aanwezig 
is, zal geen enkele sportman al traint hrj nog zo hard en inten
sief, tot uitzondeelrjke prestaties achter de groene tafel komen. 

Naarmate de techniek met sprongen vooruitging, gingen ook de 
tafeltennissers gebruik maken van de vele mogelrjkheden, die de 
technischr ontwikkeling hen boden en brachten hierdoor hun 
prestaties op een hoger peil. 
Een doeltreffend voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het 
bat. Gebruikte men vroeger enkel batjes bekleed met nopjes
rubber, nu speelt men bijna uitsluitend met sandwichbatjes, 
die ofwel bestaan uit een laagje schuimrubber bedekt met nop
jesrubber, waarvan de nopjes naar buiten zrjn gekeerd, soft 
genaamd, ofwel een schuimrubberlaagje met daarop nopjesrubber, 
met de nopjes na a r binnen gekeerd, backside geheten. Vooral 
het sandwich, het eerst toegepast door de Japanners, brachten 
vele kampioenen. Het is een feit dat de looping-drive voorname
lijk voortspruit uit het gebruik van het sandwichba t. 
Wanneer men dus iets in de tafeltennissport wil bereiken, zal 
men met zrjn trjd mee mo e ten gaan e n de ontwikkelingen, die in 
de techniek gaande zrjn, op de voet blrjven volgen . 

( Uit: Cathrien-toppers, T.v . Z.). 

Rccise ko.mpicenscho.ppen 
Het was een goed idee van de vereniging ATTAQUE om reeds voor 
de officiële opening de gloednieuwe sporthal te St.-Oedenrode 
met een t a feltennistournooi in te spelen. 
In totaal mocht wedstrrjdleider Verhagen voor zaterdag 10 en 
zondag ll mei brjna 450 inschrrjvingen noteren, hetgeen belang
rrjk meer was dan in voorgaande jaren. 
Niettegenstaande het feit dat men voor dit tournooi twee dagen 
had uitgetrokken, liep de organisatie toch niet zo gesmeerd 
als verwacht mocht worden. Door het feit dat men ronde voor 
ronde systematisch afwerkte, raakte men al snel op het trjd
schema achter. Beter was het geweest, wanneer men steeds de 
vrrjkomende tafels direkt had benut voor de volgende ronde. 
Naar mrjn mening moet het dan mogelrjk zrjn om met een flexibel 
wedstrrjd-, trjd- en tafelschema grote achterstanden in het trjd
schema voor te blrjven. Belangrrjk in dit verband is, dat men 
met een goed georganiseerd en dus geplanned toernooi dan ook 
als vereniging een betere indruk kan achterlaten brj officieel 
genodigden zoals de burgemeester, die 's zaterdags de prrjzen 
uitreikte, en de wethouder van sportzaken, die 's zondags brj 
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de prijsuitreiking acte de pr~sence gaf. 

MEISJES: Bij de meisjes werd een vijfkamp georganiseerd. 
De . .final~partij tussen A.v.d.Louw('.fTCV) en baar 
klubgenote E.Mouwen werd een overwinning voor 
eerstgenoemde. 

JONGENS le kl.: Zoals verwacht ging hier de titel naar A.Martens 
van O.J.C. die in de eindstrijd F.Hunting(Cathrien) 
weinig kans gaf (18 en 14). 

JONGENS 2e kl.: De finale in deze klasse ging wederom tussen 
een speler van OJC en een speler van het Eindho
vense St.Cathrien. Ook dit keer moest de Cathrien
speler (Hunting) het hoofd buigen voor de OJC-er 
Ter Beek. 

JONGENS 3e kl.: Evenals in Schijndel ging hier de finale tussen 
de "mannekes" Derksen van St.Cathrien. De kleinste 
moest ook nu weer na verbeten tegenstand zijn partij 
gewonnen geven. 

DUBBELSPELEN: Het dubbelspel in de l/2e kl. werd gewonnen door 
Martens/Bollen (OJC). De titel in de 3e kl. ging 
naar de combinatie Derksen/Verguld(St.Cathrien). 

NIET-NTTB-ERS: De finale werd gewonnen door Van Zon (HITA). 

ERE/HOOFD/OVERG.: Voor de finale wisten zich te plaatsen de 
JCV-er P.Paro en M.v.Vroenhoven(PSV). Paro wist 
ook deze keer evenals in Schijndel de strijd in 
zijn voordeel te beslissen. 

le KLASSE: 

2e KLASSE: 

3e KLASSE: 

4e KLASSE: 

Kampioen in deze klasse werd J.Deneer(JCV). 
De JCV-er wist de verrassend tot de finale ~oor
gedrongen Veghelaar Van Doorn(TTCV) te verslaan 
in drie games: 18-2ll21-14,21-16. 

Finalisten waren Van Doorn(TTCV ~n Pols(St.Cathr.). 
Ondanks goed spel slaagde de TTcv.:.er, er niet in 
om Pols, die vandaag onvermur~baar bleek, op de 
knieën te krijgen. Pols won op het nippertje in de 
derde game: 21-15,6-21,19-21. 

Dat Pols er geen geheim van maakte, dat hij op 
"bekerjacht" was, moest ook Kivits(Alico) onder
vinden. Kivits verloor in twee games(8 en 12). 

M.v.d.Brand(Alico) zag ook . vandaag zijn strijdlust 
weer beloond met een finaleplaats en de eerste prijs. 
Van Lieshout(Helmond) moest in de finale het onder
spit delven (18 en 15). 

NIET-NTTB-ERS: v.Meurs(~oxtel) won van klubgenoot Sep(21-6,19,17). 

9 -



DUBBELSPELEN: 

DAMES: De Vocht-Nielen/v.Berkel(Helmond-Attaque) w.v. 
Beurskens/Tielemans (St.Cathrien)2l-l6,23-2l. 

HEREN: 
Ere/Hfd./Overg.: Wenting/Schraven(Nev.Desp.) w.v.Vroenhoven/ 

Deneer(PSV-JCV) 21-14, 16-21 en 21-15. 

le-2e kl.: v.d.Berg/v.d.Eijnde(Een&Tw.)w.v.Pols/v.Esch 
(St.Cathrien) 21-19 en 21-16. 

3e-4e kl.: v.Lieshout/Ter Schiphorst(Helmond) w.v. Sinten/ 
v.Dommelen(Een&Tw.) 21-17, 20-22, 21-19. 

MIXED l/2e kl.: De Vocht-Nielen/De Vocht(Helmond) w.v. 
Posno/Posno(Budilia) 21-ll, 21-19. 

MIXED 3/4e kl.: Beurskens/Pols(St.Cathr.) w.v. Rijt/vd.Rijt(Attaque) 
21-ll, 21-16. 

Blijft nog te vermelden dat de prachtige beker, die als verenigings
prijs werd beschikbaar gesteld, gewonnen werd door St.Cathrien. 

A.Poulissen. 

VAN DE JUNIORENKOMMISSIE 

De uitslag van wedstrijd 731 TTVW l - Red Star 6 van 23 maart 1 69 
junioren is bepaald op 0-10, alsmede wordt TTVW een boete van 
f 5,- opgelegd. 
Eindstand 3e klasse B junioren: 
deze blijft zoals reeds aan u opgegeven met uitzondering van: 
TTVW wordt 16 gespeeld en 18 punten 
Red Star 6 16 gespeeld en 4 punten. 
persoonlijke prestaties blijven ongewijzigd! 

+++ +++ +++ 

Op zondag 28 september 1969 organiseert J.C.V. te Vught 
een groot Internationaal Jeugdtoernooi voor junioren, 
aspiranten en pupillen. 

+++ +++ +++ 

De heer E. de Graaf, Patrijsstraat 7 te Breda zou gaarne de 
klubbladen van de Brabantse tafeltennisverenigingen ontvangen! 

+++ +++ +++ 

Wist u dat in onze afdeling als bondsraadslid optreden: 
A.v.Otterdijk (voorzitter), A.Poulissen, P.v.Straelen, 
C.H.J. Hobbelen, A.v.Veghel; reserve: W.Schuurman en L.Somers. 

+++ +++ +++ 

In het kader van de Bevrijdingsfeesten te Nijmegen speelt de regio 
Eindhoven op 14 september tegen Arnhem/Nijmegen. 
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B-Senioren 
De start van de B-senioren in het voorbije seizoen is geen 
succes geweest. Tot twee keer toe werd een begin gemaakt, maar 
ondanks het hoopgevende tweede begin werd het in alle opzichten 
zoals men dat noemt, een FLOP. 
Enkele moeilijkheden met name genoemd: 
1. afspraken maken en nakomen; 
2. groot krachtsverschil; 
3. opzenden van formulieren. 

Ondanks verzoek mocht ik tot op heden nog diverse uitslagen 
niet ontvangen, zover de wedstrijden tenminste gespeeld zouden 
zijn. Maar het niet spelen van wedstrijden vind ik even erg. 
Slechts 1 vereniging speelde alle wedstrijden te weten Never 
Despair. Hun valt ook de twijfelachtige eer te beurt zich kam
pioen te noemen. Heren De Bever en v.d.Bruggen proficiat, niet 
zozeer met het kampioenschap, maar meer met de korrekte afwer
king der verplichtingen. 

Evenzo een kompliment en dankwoord aan JCV, die slechts 1 wedstrijd 
niet speelde. De overige verenig{ngen, meen ik te mogen zeggen, 
zrjn ver onder de maat gebleven. 

Nogmaals herhaald: de standenlijst en de gemaakte opmerkingen 
zijn gestaafd op de bij mrj binnengekomen wedstrijdformulieren. 

De standenlijst: Never Despair 10 10 20 
JCV 9 7 14 
HITA 2 5 1 2 
Hita 1 5 0 0 
Helmond 4 0 0 
PSV 3 0 0 

Ondanks dit droevige resultaat wil het afdelingsbestuur het 
ko~ende seizoen alsnog eens proberen tot organisatie te k omen. 
Maar dan in 2 klassen van verschillende sterkte. 
Er moeten toch verenigingen genoeg zijn met "oudere" speler-s 
die niet iedere week en zeker niet op zaterdag willen spelen 
maar wel om de veertien dagen en door de week! 
Kijk nu vast in uw vereniging eens rond 
Verenigingsbesturen houdt uw leden op deze wijze "vast"! 

H.Zwanenberg. 

I NGEZONDEN BRIEF AAN SECRETARIS AFD. BRABANT. 
============================================= 

. . . . . . . . . . . . . . B-SENIOREN KOMPETITIE 

Er zrjn 4 regio's benaderd, te weten Eindhoven, Tilburg,West
Brabant en Den Bosch, om eventueel te komen tot regionale 
indeling van deze kompetitie. West-Brabant heeft als eerste 
gereageerd en zal gaan sterten met voorlopig een groep. 
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Indien meerdere groepen worden geformeerd zal een finale plaats
vinden om een kampioen te krijgen. 

Voordelen van B-SENIOREN kompetitie: 
1. teams van 2 personen; 
2. slechts 1 maal in de 2 ~eken spelen (onderling te regelen); 
3. geen boete en een soepele invallersregeling; . 
4. vele toernooien hebben ~en aparte B-senior~n-klasse; 
5. door dit alles blijven zij verenigingslid; 
6. door de weekse speelavonden. 

e e e e e e e e • e G e e e BEKER KOMPETITIE 

Voor het komende seizoen: 

Opgave voor deelneming v66r 15 september onder 'vermelding van: 

a. neemt deel met 1 of met 2 teams; 
b. kompetitiesterkte le team en 2e team. 

. . . . . . . . . . . . . . MEDISCHE SPORTKEURING 

1. Er moet gelijktijdig met · de' team en ledenlijsten een nieuwe 
sportkeuring worden opgezonden indien de oude keuring op 
1 oktober 1969 ouder is. als 3 jaar. 

2. Een officiële waarschuwing 
DIOR 
DE DENNENBERG 
GROENE STER 
S.V.HEEREWAARDEN 
H.T.T.V. 
HEUSDEN 
HITA 1 67 

gaat uit naar de verenigingen: 
PENDRAGON 
RENATA 
SMASH 
TAXANDRIA 
VICE VERSA'51 
DE ZWAANTJES 

3. Indien v66r 15 september geen keuring heeft kunnen plaats
vinden dan moet gelijktijdig met de team- en ledenlijsten een 
afschrift van de aanvrage worden opgezonden. 

4. Voor junioren, die voor de tweede keer aan de kompetitie 
deelnemen, dient zonder uitzondering een keuringsbewijs te 
worden opgezonden. 

5. ALLE DATA VAN MEDISCHE SPORTKEURINGEN MOETEN WORDEN INGEVULD 
OP DE BONDSKAARTEN. Junioren le jaars vermelden. 
"Aangevraagd" NIET vermelden. 

6. OP DE LEDENLîJST VOOR DE AFDELING BRABANT DIENEN ALLE SPORT
KEURINGDATA 1S TE WORDEN INGEVULD. 

+-+-+-+-+-+-+-+ +-+-+-+-+-+-+-+ 

T.T.C.V. VEGHEL organiseert op zaterdag 3 januari in de SPORTHAL 
te Veghel-Zuid de EUROPACUP-wedstrijd: NEDERLAND - ZWITSERLAND. 
T.z.t. hoort u hier meer over! 
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