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EEN N ! EU \IV E S Tl~ R T 

Hoewel 't lange tijd onzeker is geweest, zal toch dezelfde rèdaktie als vorig 
jaar U een interessant afdelingsorgaan proberen te presenteren. 
In ' t vorige nummer, voor de afdelingsj aarvergadering verschenen, bereidden wij 
U er reeds op voor dat moge ], ijkerwijs een andere redaktie 't van ons over zou 
gaan nemen, Maar 't verenigingswerk liet ons gelukkig nog tijd genoeg over voör 
~~n ' vbortieiting van dit werk. 

Wij hope:P dat de medewerking van anderen weer net zo goed zal ziJn als '·t af ge~ 
1 opèn sêizoen. Dan zullen wij weer met evenvee1 plezier voor 11 Mixed 11 werken en 
pa_s cJ,an, zijn we ook in staat om .voor een . aanvaardbaar orgaàn te zoi'gen. 
TensJ.ot'fe zal 1 t een blad Înoeten zijn, wat de totàliteit vàn wat er in onze af:
deling teert · tot ulting brengt en niet de opvattingen van enkele personen, die 
toev:alJig :r,.e~aktie zijn . 

. 'Ienslotfe ,wfilen we nog op enkele punten wiJzen, . die 1 t vorig seizoen blijkbaar 
·'iJ.iet goed ... zJjn overgekomen. Klubbladen zijn van ,harte welkom, maar ze moeten ge-
stuurd liiórd.én naar: · 

G. Beurskens, Prins ·Hendrikstraat 12 5 EindJ::iC'.ven" 

en dus niet naar het redaktie adres.. Wi l t U 
blad sturen, .dan zijn ze uiteraard all_ebei 
zorgt voor ,' . overzicht uit de klubbladen. 

beide reda!çteuren een verenigings
we],kom. Maar redakteu-r Beurskens 

Op de 2e plaats willen we U vragE?n adresw_ijzigingen rechtstreeks naar ' t redak
tieadres te s:turen. Wijzigt zich t:ien bestuu:r, s:tuu.r dan ook nog speciaal ten be
hot:ivevan Mixecl .een adreswijzigJ;ng en dus niet alleen 'n wijziging naar de afde
lirigSsekretaris· 'voor de officiële ,nededelingen. 
Heeft U klachten over de verzending van Mixed, laat ze dan ook horen, dan kunnen 

· we er iets aan Veranderen. 

Wij wensen U graag een prettig en sportièf tafeltennisjaar toe ~ 

Redaktie. 
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lJ u BI.lCA'l'l E. 

Zoals op de jaarvergadering te Tilburg werd medegedeeld, zou de daar afgelegde 
11 Bestuu:-csve rklaring 1970·-1971 11 in Or..$ afdelingsorgaa~1 "Mixed" gepubliceerd wor
den. 
Hieronder en hiermede voldoet Uw afdelingsbestuur aai1 deze toezegging. 

Bestuursverklaring 1970--1971· 

In grot e lij nen gesproken zijn wij en kunt U verenigingsáfgevaardigden tevreden 
zijn over het Rfgel open seizcen in de afdeling Brabant. 
Het ledental steeg weP.1° me t e en fors cijfer, het jeugdtafeltenniswerk in onze af
deling nam weer een grotere vlucht :• voo:i.· .~et eerst in onze afdelingsgeschiedenis 
kon een -G:r ain:lngskarnp gi=: organise,3rd wo1· de l1 dat v10nde:rbaarlijk goed slaagde, en 
spel·~ echnisch lanà.elijk gezie n spraken we doo :c het landska~npÛloenschap voor dames
teams van het Helmond-·t eam, d oor he ·::. handhaven van de :.!; r e ·-k iassers 11Beicrum11 en 
ï'Irene" ook op seniorengebied ons woordje mee . 
Enkele afdelingsleden namen deel aan de t afel tennis-instructeurs , de jeugdtafel
tenni~instructeurs en scheidsrechters--kur:sussen, practisc ~1 -' allen met sukses en 
Uw afdelingsbestuur zou graag zien, çla·c dit aan-Cal nog .veel ren veel groter w-erd, 
omdat , het gehele kade.r: :.... vraag stuk. in bond en in de verenigingen een "gevaarlijk 
punt W " ga~t w ~rden . . · • 

Wij hebben .in het verleden steeds reeds pogingen ondernom~n en mögelijk)1eden ge
opend voor de verenigingen, om samen t e werken in de zogenaamde overkoepelende 
kontaktraden, niet overal lukt dit eveng oed , d oc h Uw bestuur b lijft ervan over
tuigd dat deze extra bestuurslaag de verenigingen , met behoud · van zeJfst.andig...:.. . 
heid, :.in de toekomst , h'ödig- zullen he bben om de stroon' van orgaiüsat:9risc'he' verè-
nigingsp:i:>ohlemen d<~ haas te bi ij ven. , , 
M'et klem adviseren wij elk'.:vèrenigings best.uur &andacht te schenlçen -'- aan deze moge 
lijkheden en af te zien vc..n hier èn daar opduikende rivaiiteitsged,achten en. even
tuel e geschilpunten uit te praten. 
De ervar~.ng heeft namelijk geleerd in verschillE?nde regi .o 1 s dat . een volkoinen 
open, znivere gedacbtenwi ssel i ng tussen verenigingsbest uren, VE)el prettig:Sr en 
effektiever werkt dan 8en standpunt inne rne n van 11we kunnen hêt wel alleenii , warit 
dit laatste sta.ndpnnt rnag een ·bjdl ar:g lukken , het eigen verënigings_belang wordt 
er voor de toekorlst ên op langérê ·. cermj_jn gezien d oor benadeeld. 

Waar om v1ij zo aandrLîgèh op de'ZB _ve1· sterking Van verenigingen in bestuurlijk or
ganisat orische zin? Omdat wij inzien dàt à.e afdeling Brabant nu . eh in de toekomst 
sterke orga1üsatorische verenigingen n odig heeft en mede daarom gaän wij uit het 
U t oegez 0;1de n :rapport p:ropaganda· ·kommissie allereerst het interne facet ui tv oeren, 
dat betrèkking heeft. op 'zaken; welke U we llicht · behulpzaam kunnen zijn bij het 

-- best~1ren, plannen etc. van Uw·'éigen verenigingszaken. · ·- · · 
Het U evenee n;.o --toS:gezonden KTC-rappo:rt :neeft reeds enkèle uitwerkingen acht.er de 
rug en met name genoemd 1 trainingskamp, de aan~telling v ai:i een coach, en nu zijn 
we bezig met de formatie van 6811- lcüter tAchnis.che kommiss ie .' 

Ofschoon elk bestuur op het einde van de j aa.rri t rustig moet kunnen zeggen dat er 
bepaalde dingen niet gedaan zijn, welke gedaar.. . ~1adden moet .en worden, en dit ook 
voor Uw afdelingsbestuur geldt, toch moeten wij U mededelen dat de situatie in 
de N .. T.T . B. e e n extra aansl ag p}eegde op onze nu eenmaal ook beperkte tijd. 
Zoals U vreet heeft qe NT'rB na he ·c •1ertrek vci.n clhr . van Dijk geen voorzitter en 
zijn het kompe·fitie- en toernooireglement eigenlijk na vee J. vijven en zessen, ook 
maar voor enkele artikelen kompeti tie-r egJ.em::int he hanclGld. 
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Bijvoorbeeld in het kompeti tie-reglement staan zaken die voor verem.gingen~ :dras
tische veranderingen in materiaalbenodigdheden met zich mede zouden brengen, mits 
althans df;zè l'eglä rnen-~en ongewijzigd Overgen o,Je n ;N )r elen. · 
Eê-n arider , 11 nádeel 11 van de ' gehele · ganf ván zaken is dàt het aîd~lingsreglertiènt ge
heel verouderd is , doch zbnder ' deîinïtieve aanname van dè NTTB;..;.rêglemeritèn ~1 s • 
geen nieuw kohsept të '. irtaken. - ·. . 
Ook de we.r~w.ijze van de Bondsraad in de NTTB -een instituut waartegen wi j in de
ze strul~fuU,f" al t rijd gekant zijn geweest- is te kenschetsen als zeer traag en 
weinig ~îticiènf en wij nemen een eerste aanzet tot wijziging te moeten doen. 

Wl ij hopen dat ook in he t seiz oen 197ff .:::: 1971 die maatregelen getroffen kunnen 
worde n en die akti vi t ei ten ontwikkeld wordt en die visie opgebracht wordt 1 dat 
we op het einde van het sei zoen weer kunnen zeggen, al met a:ï. was het een red_e
lijk goe d se izoen. 
Wi j hopen dat U als verenigingsbestuurderen er attent op blijît dat U"N leden 
naar ku:r:sussen gez-ond.en worden, daar -wàar mogelijk naar ti·ainingen etc , en dat 
u :dé gelegehhei'°d ·kl;1Jgt een "modérn verenigingsbele-id - dat heel wat inhoudt!- .· 
op te'' zett eri. ·· · 
Veel sukse s wensen w.ij U met dit alles toe. 

Uw afdelingsb~~tuur~ 

. _-. .. ; .: . ... 

JEUGDINTERLAND ·. NEDERLAND - BELGIË ... 
=====================-=-=:=====:==:==~==:. 

18 okt ober a. S o in St. Michi e lsgestél. 

Org.anisatie T.T. V. De Zwaantjes in samenwet king met de la}1de.lijke kommissie 
jeugdzaken. r. 

j_ ongens: 

jun~< H. v.d.; Zee 
H.Lingen 
E. cV ~ Belhmèle n 
H.; ,Hoprnan 

asp. R. He ij f:ten 
B.v.d. Ham 
W.y. d. Poort . 
W. Düm.ez 

pup. .Mat bij ssen ·. 

~ ' . 

P ~ Karregat 
N. S c n.Öcler 

. ? 

, i . . 

(J. G. V.) 
(T.S.F.) 
( -Phoehix) " 
(V:D; O.} 

( VJ i 'l ''skrac ht) 
( W i 1 s kr acht ) 
(T.S.f . .. 
(St"Al.~y~iu,s) .. 

(St. A°l oysi u~) 
(Vîëtory 1 55) 
( Oldra) 
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.·. mei s j,e s :_ ... ·'. 

jun. E. Gompee~ 
M.Arnfz 
R.Fie-flier 
v~ .Driel en ' · 

asp. S.Verboort · 
Verblakt .. /· 
Vogel,s 
E.Stuy 

pup. · A,. de, Jong 
D. de Vries 
A.I:Iendr~ks 

? 

(V~V.V . ) ' 
' {T-~T.'C.) 

· · (PhÓe nix) · 
{Be Qulck) 

( S a:l arriand.er s) · 
(Red stars) 
.(V,D.O,.) 
(;R.E~A~ ) ., 

cv.v.v. ) 
(Fl its ) 
.(K on~.ngsl ust) 



BESTUURSMEDEDELING. 

He·t af deü.ngsbe ;;~.;. uur . heefL'Br/Emili J.s . als be stuurslicl . ad interim benoemd.. Bij 
wordt belast met de junioren. Door . de >grote t oe loop · van de- junioren is 't· ;ve·rk ' 
niert mee-r _q:oor één afdelingsbestuu:rs l id . te vo1bre:n'gen , · 
Op d.e volgende j aarvergaclering· :ha;}; d€ zé . benoe riü.ng ·bekrachtigd worden. · 

. ; .-:.~ •. ~ .. 

··;-: 
". ~ .'.· . 

J. Goossens, 
sekretaris . 

Op de .laatste j aarve r gade:c i n g was de bespreking ve.n : ït v oorstel van dhr. A. Wil
lems .} ciie de. afd.elingskornpet i t i8 "op -déz'èl·fde m;:i.:nier gcregelc~ wilde zien ais de 
landeli.jke kompetitie, de meest opval1ei1de : gebeu:rtenis als we de- tijdsduur be-
kijken, die dit punt in beslag nam, · 
Een besl;i.ssing werd tenslotte uitgesteld, on:da-~ men eerst 1 t nieuwe k6mpetitie
plan wilde afwachten, 
Welnu, dat - ~lan'~ is ' via 1 t kompetitieboe~c 1970-1971, bekend gemaakt. Omdat de over
grote meerderheid. van onze vereni gingen ··nog ni s t i n de lan delijke seniorenkompe
ti tie ui tkomen 1 willen we eerst kort de n'Leuc-1e opze t wee:".' geven .. 

Via een ingewikkeld degradatie- en 9romoti2systeem _wil men voor 't volgende sei
zoen tot de volgende i ndeli~g komen: 

Ereklasse · 1 groep van 6 t e ams. 
Pr omotie-ereklasse 2 groepen v aoi 6 t onrrs :· 
Hoofdklasse 4 groepen vo.n ' r: teams · 0 

Promotie~hoofdklasse 8 . gr·?~P~n van 6 team!:j 
~, oegan gslÜasse 16 groepen van 6 teams . 

Om een duidelijk beeld te krijge n van de or..twikl'~P.ling van de landelijke kompeti-
tie duiken we even te!'1Jg in cj.e geschiedenis. •:_, .. 
Tot se izoen 1966- 1967 ,Jerd e~C'·- in groepen van 10 teams gespeeld, die een normale 
kompetitie spèelderi., zoals ook de afdelL.1g spe3lt 
i"Iaar vanaf 1.966. besloot men de~ -kompetitie d. m. v" promoti·e- e-n degradatiegroepen 
aantrekkelij bn;• te /maken. Immers e3n groot dec,l van de wedstrijden had"den, ge
zie;:i d ti vele , -10..-0 Ein 9~1 ui tslagë11, wein:i.g te te tekenen. · In: navolging van de 
badmintonkompet i tie kwam men tot deze nieuwe opzet, die men nu ook in de bai;kett-
bal k ompe.titia- aantreft. ;, - · 

Enkela j a:Cen l .e.te:r vervolniä.~kt e .nien dit systeem, door re.spe voor de ere- hoofd
en overgangsklasse t8 komen to~ - .groepen van 12, 24 ,en 96 te.a.ms. 
Het is moeili'jk ~;e 'bepal e n of de meest e veceoiigingen poaitief of negatief tegen
over dit sys'tee m staan. De sternming op de afdelings,jaélr ve rg,adering illustreer.de; 
dit nog. ' · 
Een enqui=ite bij de vere:ri:':'..ging~i1 [j8t landelijke teams zou juist nu zeer ver.helde
r end kunnen zi j n, Zo'n Et:nq.uete ,b,o v. gehouden cl oor de N, T.T . B,, zou een expliciet 
beeld geven van 1 t aantal voor- en tegenstandel'S Van de Opzet van de afgelopen 
4 jaar. Men weet nu slechts dat v001'stander.s 1 t axgument "spannend k ompetitie
verloop" aanvoeren en tegenstanders opmerken, dat voor de sterke en zwakke teams 
mi nstens één kompeti tiegedeel te wa2.:cdelcos is en van geen enkel be lang . 
He t lijkt ons logisch , dat men eerst hi.n'.i.n i nz ich·t; zal moet3n hebben, voor men 
wee r 'n geheel nieuwe indeling wi l bere i ken. Jamme ~ gen oeg interessee rt 't de 
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k 'ohipeti tieleiding blijkbaar niet , wat de verenigingen wi11Rn-
De allernieuwste indeling in 5 klassen gaat :i.n fei ve n og oe n ·s t ap 1.re :cder. Naar 
onze mening maakt de opzet een zeer chaotische ~ndruk. Naar argumenten hebben 
we vergeefs· gezocht. We kunnen er alleen maa:rriäar ra.den. . 

De belangrijkste reden lijkt o~s, dat men de Ereklasse tot 'n volledige Haags
Amsterdams-Leidse aangelegenheid wil maken. Verenj.gingen c.15.t de provincie kqn
nen op deze manier geweerd worden uit de hoogste klasse . Onze topspelers worden 
vervelende reisjes bespaard. Maar 1 t ge volg zal ook zilijn dat de aansluiting i;nêt 
de top volledig verloren gaat _en 't ontstaan van een werkelijk b:('ede top juist 
wordt tegenge~~rkt. 

Wat de -')'{,"]_1'.~::':P•J3• er verder mee voor heeft, is ons totaal onduidelij k . 'Wat echter 
wel_ duidelijk is, is, dat opnieuw 't hoofdbestuur een eenzijdige beslissing 
heeft genomen. Opnieuw zijn de verenigingen en afdeJ. i n gen nie t gepolst, 
In_ qe bondsraadvergadering werd wel 't voorstel besproken om e1°e klassewedstrij
den _bij 1 n gewonnen stand (bv. 6 --0) te beëindigen. Over d_i -C onbelangrijke detail 
mocht de bondsraad wel oordelen. Maar over een essentieel punt, als de kornpeti
tie 9pzet, wordt diezélfde bondsraad genegeerd en wordt de beslissing hieTover 
eenzijdig door 1 t hoofdbestuur genomen. Ons lijkt dit een vreemde, onjuiste en 
ongezonde zaak. 

Wij -- als Mixedredaktie, willen nu proberen om dè Brabantse verenigingen, die teams 
in ·. de landelijke kompeti tie hebben, naar hun mening te vragen omtrent de wijz~n 
varr indeling. Daartoe hebben wij in de Mixed die bestemd-· is voor de wedstr:Ljá.
leider een enqueteformulier bij gevoegd. Wij verzoeken de ·betreffende wedstrijd
leiders een bestuursstandpunt hierop aan té geven en dil formulier dàn ' op tê · 
sturen naar 't redaktieadres V'än Mixed. 
ln de volgende Mixed hopen wij een overzicht van deze standpunten te geven. 
Wanneer b.v. ook de redaktie van 't bondsorgaan iiTafeltenn:i.s" landelijk zo'n · 
enquete zou willen houden, dan zou duidelijk kunnen worden, hoc de opvattingen 
landelijk liggen. De gegevens zoude:n· zeer· interessant kunnen zijn. 
Misschien is deze suggestie uitvoerbaar. 

-0-0-0-0-· 

LANDELIJKE KOMPETITIE. 
. ~ • · . . L ~ - ; 

· Redaktie 
Rn D. 

Onze Brabantse :teáms zijri mét wisselend s1:ütsés d..e kbmpetit.ié ;:;egonrien, 
In de ereklasse A leed- Belcrum 2 nederlagen, ·maar -dit gebeurd€ ·cegen cle topteams 
Delta 11 oyd . en - 'l'~mpo team. In groep B begon Til burg 1 70 bij zonder ongel,ukkig. _ 
Weijenberg liep e-en gescheurde .. spier op tegen . S~ V ~ E • . juist in zijn eerste ,partij. 
De kans bestaat dat zijn partijen nog gespee5-d kurmèri worden 1 d aarom :is" cie ·u:lt-
släg (voorlopig 4-6 voor S.v. E. ) niet · opgenomen· in de stahd, : 
I:r1 de hoofdklasse stà~t , J.C. V. bovenään en Nevel"· De spai:& onderaan" De kans lijkt 
groot • dat beide positie~ _gehan~ha?-fd .:. zupen wo::qien .. 

In de overgangsklassen zijn P.S~V~, ;J; · c.v.2 en Jeép heeFgoed gestart. ' Vooral 
P.S.V. en J.C.V.2 lijken in staat onze afdeling in de hoogste regionen wat beter 
te doen bevolken. 
Onderaan in deze klassen zuilen vooral de Til burg '70 teams en Never Despair 2 
en 3 met Helmond 't bijzonder moeilijk krijge n, 
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Gelukkig -zal in de degradatiegroepen na de jaarwisseling slechts ~~n team per 
groep degraderen. 

Ereklasse A. 

Delta L·loyd 
Tempo ·"team 
Maasbree · 
S cYlla 2 
Noad · 
Belcrum 

Hoofdklasse D .• 

JCV 
Quick· · > · 

__ T'!3F ·'''· 
TOGB .· 

2-4 
2-A 
2-2 
2-1 
2-1 
2-0 

2-'-4 
2-4 .. 
2...,.2 
2...,.2 

Erekl asse B. - .~ r . 

' • · 

Scy~1,q . : 2-4 
AMVJ 2..;.3 
Delt.a Lloyd 2 ;_ .::2·-2 . 

SL Hoger/TSB 
SVE 
Tilburg 170 

Overgangsklass.e E. 

.PSV 
Kolping 
Oldr.a . 

2;..;.1 
'1-'0 
1 ~0 

AMVJ ·2 · .. > 2-0 
· Tilburg'70 4 ·· 

·. RTTc 2 

2-4 
2-4 
2-2 
2-1 
2-1 . 

Wi bats 2 · 

Overga..ngsklasse G. 
. . ) ( ... ... _ 

Kluis ,_ :_; . 
Jeep 

2--0 .· !N:.ev. Despair 2 

Overgangsklasse H. 

2-4 JCV 2 .:. ".,:' .:. · '. ... ". 
2.:3 ' Swift · 
1:.:.2"" . 

2-0 

2-4 
2-4. 

; .:1-2 
2.:...2 . 2-1 

4;..o 

Fá.lco 
Tilburg 1 70 2 . .1 

B'l ue Star ' 1-0 

31.'. 

* 

OTTC 
Maasbree 2 
Maasvogels 2 
Helmpn_d 2-0 Maasbree 2""".0 - ' 

··; : .·:.c. ·-- " 
~ 1 _: :.. : '~ -~. 

. .. ~·--· 

. ··: · . . . . ··: . f" ·.· ---- ."_ 

/14DVERTFNTIE Al<TIE 

--:.: .v 

---- · · ..... -

Hoofdklasse> c. 
Victory'55 
Phoenix 
SKF 
TOV 
TSF 2 
Nev. Despair 

. .. Overgangsklasse F. 

· Ons Vermaak 
se Velp. 
Red Sta.r 
RTTC 
Nev. Despair 
Tilburg''?O 3 

Overgangsklasse N • 

Sal aniariders 
Rea 
Buna 
Gispen 
Belcruin 2 
VJilskrachf 2 

2-3 
2-3 
1-2 
2-2 
1-0 
2-0 

2-4 
2-4 
2-2 
2-2 
2-0. 
2-0 

2-4 
2-4 
2-3 
2.:...1 
2..;.Q 

2-0 

R. v. Dijk. 

.. ! :.. 

Wij zijn enkele dagen terug een advertentie-aktie gestart voor ons afdelings
orgaan en beschikken nog over enkele brieven die wij naar bedrijven, winkeliers, 
organisaties of wat dan ook zouden kunnen zenden. 

Een verz.oek aan U als lezeres of als lezer is deze: geef ons eens 
êen ;ad~es doo'r ::à.af :u kent, dat ·event.ueel in aanmerking komt voor 
onze ádvertentie~-brieif., Je ··viee.t .nooit ••••... ! ! 

WeÜié'ht ' tën 01rervloèdé pu"Qliç~ren -wi~ «ie tá.deven voor dèze advertenties want 
er ZbudEÎn "eens .. lezers · zij.1)1 q~e willen adverteren ! 

. . Daar ;gaan , w~: 1/1 pakina~ 
1/2 pagina-

.f~ - 150,--
85,--

'J/3 pag;ina 
· 1/4 pagina-· 

f • 65,--
45,--

11 MixeJi" yerschijnt, wat de ~dvertentie~ betreft~J 9 maal dit seizoen '70-' 71. 
Eventuel,~ reakties ri~1hten aan Schout Backstrgat 34, Tilburg (tel. 04250-73423). 

: ~- . ~ ' ' ; ' 
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In 111 t ' NIEUWS BLAD VAN HET ZUIDEN" lazen wij: 

"JREN E" en "LUTO" doen hun 
-. ·-· . , 

TOP-SPELERS" 1.n EEN -pot 

T i lburg, 23 se pt. - Men zal de kpmen- l 
de maanden tussen de laridelijke ta- j 
feltennisui tslagen tevergeefs zoeken · 1. 
naar de namen van de Tilburgse ; · 
verenigingen Irene en 1uto. 

1

,,il 

Men hoeft daar niet van te schrikke-n. 
Irene en Luto zijn de a fge lopen zo-- -
me'fniaanden niet geliquide.ërd. Het te·._ ···· 

1

1 
gendeel is eerder waar. Beide clubs 
hebben elkaar namelijk gevonden in j 
een fü'sie aan de töpf- -Dé beste · spelers • 1 
van rr:ene en Luto worderi '. bijee~nge- : 1 · 

treft echter alleen de topteams die 
worden i nge bracht in Tilburg 1 70. Irene 
en Luto -,blij"ven daarnaast gewoon be
staan als tafeltennisvereni ging, maar 
bewegen zich nog slechts op districts.:... 
niveau." Het grote voordeel is dat Irene 
en Lutö nu niet meer met handen en voe
ten zijn gebonden aan dat toptafelteri
nis. Zij krijgen daardoor weer ruimte 
voor een royalere ontplooiing van het 
eigen verenigingsleven waarin vooral 
de jeugd een groté plaats gaat innemen. 11 

bracfot in een derde ·Yereniging die l 
onder de naam Til burg 1 ?O gaat deel- 1 lood:Utare top 
nemen aan de landelijke competitie. l 

·· 1 · : .• -'Met· de oprichting .van. Til ~burg 1 70 ·.· 
De fusie-gedachte begint dus ook in 1 slaan Irene en Luto twee vliegen ill' . 

de sportwereld steeds meer ge stal te .· __ , l een klap. Zij ontdoen zichzelf van de 
te krijgen. ,•In Tilburg, waar Willem iI ! i"oqd.zware top die soms' werd gevoeld . 
en Noad zich ~i - _j _aren verstrikken in j als· een blók aan het been en stimulären 
ee .. n. toenader. in·g.spóging, bijten de 1·.· tegeiijk h~t tciptafeltennis in Tf-~b~rg. 
twee tafel tennisclubs het spits af. Zegt C. Hobbelen: "Er vindt eigenlijk 
Wàarom juist een · fusie tussen 'Irene 1 eén sanering plaats van het regiona:lè 
en Luto ? De voorzitters van beide ver- ! t optafeltennis • . Het is de bedoel ïng 
enigingen, de hèrên C. Hobbelen (t~tci) 1 dat ·-,er in Tilburg '70 voornamelijk 
en L Somers (Irene) hebben de argu- 1 · wordt gewerkt aan prèstatiesport. Het 
menten voor het grijpen. j wordt steeds moeilijker om prèstatie-

1 

sport en sport als onschuldige vrije -
Daar is natuurlijk het probleem van ! tijdsbesteding in één vereniging te . 

de centen. Woordvoerder Hobbelen .wil . coll).bineren. Of . het een of het ander 
daar best voor uitkomen~ 1ii:rene .had _ . 1 krijgt de meeste aandàcht met een kwé:l.de 
tot .. !J.U toe drie teams in , de lande lij"'." l kans op i:q.terne spaririingen. Wij stellen 
ke c o,mpe~i tiE), wp,a~.;,~n zë1'r s een. in - 1 ~ ons . trouwens vc)or oni Til burg , ' 70 . o()k 
de ep~klé:i..9_~ey de hoogste afdeling ·· 1 open te stellen voor anderë clubs uit 
van ,het ··-Nederlandse tafel tennis. Lut o 1 Midden Bra[)ant:' Red Star uit Goirlé · bij-
sp~~id.~ · rnet, één team in de lande lij- · . 1 vÓorbeeld heeft ·ook een team in de Ïan-
ke (:9mp~tttie. p.ie topteams slokken 1 delij~e - cûmpetitie. Wanneer Fed Star 
een flipk ge9.~e1-t? op, var:iJ1et budget · _ er behoefte aan heeft kán dat team · . 
van ,de ve.;rë-niginge11; ; ,al ~ ?. het al- 1 worden_ opgenomen in Tilb-urg 1 70. Hét~ 
leen m_aa.r:, ,V09.r, d,e - re_,izep. : d~e gemaakt ,· 1. ze,lfdè ge.lelt voor t opspe1ers .van klei-
moeten wordem ,Q()k ,org_anisat_()ris.ch j . ne ,re clul:ls die . in hun ontwikkeling .iJ1or-
is het veel handiger wanneer die 4 f den geremd omdat er geen clubmakkers 
teams bij elkaar worden gebr acht in . z;Ljn van ge lijk niveau. In Tilburg 1 70 
één club. Het is gewoon een kwestie -, · ~rijgen al die spelers de kans op een 
van bundelen van k rac hte n. Het be- 1 snellere ontplooiing van hun talent, 
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omdat zij ~an kunnen uitkomen tegen spelers van gelijk of zelfs hoger niveau. 
B o ,ren cli ,~ r; ., : ~ }1nt. de bs r1_oË.J. :_! nc ·c·~ . r-. t . ·-~iJ l': ~~:g· ':~o es n +·f '.;:;, L.n~ :r: ; a.:;_nt~ek_,_~: " 

De spelers die over enke le weken gaan uitkomen voor Tilburg 1 70 zullen de bin
ding :.:.1d·i~ i11m oude e !.ctb o·.rnr .·i.ge :LS ni e t var l ·ie ze .n, Il1 de· Nëüe'.i?l and.se ·'laf el tennL>
Bond (N'iUTB) bestaat immers de mogelijkheid.'om lid te zijn van twee verenigin
gen,, Da.t ge:1.c~t zeJ.fs -;roor b<:=o stuursleden~ H.e·t:: voorlopig bestuur van Ti lburg' 70 
wordt dan ook. aange voerd d.oor Cc Hobbelen J.·· e tevens de scepter blijft zwaaien 
b i j Luto. Secre t aris van Tilburg 1 70 is L.Somers (tevens voorzit ter van Irene), 
penni ngtIBestc r H . ~e~hae ren en ws dstrijdsek re taris A. Smeulde r s . 

Zegt voorz5t:b:e:C Hobbe len: :1Het is dus beslist niet zo dat wij ons alle'en maar 
van onze to9 he-hbel'î vril'J.ér· ontdcien, Wi j willen tegëlijk het tafeltennis ~ i:n · T11.:.;: 
burg als tci"Ç>sj) ort :std.rnuleren., Da2:rom J..ej.cien wij oók de nieuwe club, I rene en 
Luto liob:'hen :cel f s ge;zo:: r;J. voor e e:--i begir:kê.lp i taal dat volgens e en vastgesteld 
s chema 1':i_::: n9r': cl.ria ·j aa:.~ wol'dt terugbet 3.a. l d, · :Hèt i s t1·ouwens ee :'.i :soort experi ..; (: · 
ment wa2.r de N'.L'TB oijzonder positief tegenover ·:staato Wij hebben van de bond ' ·· 
d a n ook toGzegging dat wa:nnee-r het mislukt ·-dé zaak -over twee · jaar- -gé woori wördt 
t e'ru:gged:r2~aid" n .. " 

- i .:'. 

J)e ·~,besturen v2.n .Irene en 'Luto hebben nauwelijks möe i t e gehad om hu:n leden ·· 
·· . ·warm te kri,j gen voor ·>net idee van een topfusie; ' een idee dci.t nota ~ bè-ne werd gEî.;.i; 

boren op het Boerenkielenbal i n de Ste.è;.ssporthal tijdens hèt carnaval van dit · 
jaar. De l edenvergacJ.er:i.ng ' .ran Irene C 55 leden) · ging met 25-''0 stemmen akkoord 
terwijl bij Luto (115 leden)waar van nüm de hel:ft: ::junioren) de overwinning 
iets 'minder roy aal ui-tviel: 19-·6" Voor die tijd was er al uitvoerig overleg 
gew,eest me e . de spelers . . 

·- · Me-f'deze fusie in de . tóp dèen de Tilburgse tafel te:nnisle:iders e en. bewuste ' p;~ 
., .gi!ig .: om ee n p_assend 2.n'twöord . te . vinden op r;i e uwe ontwikkelTngerï iri de tafel..., · 
' (~iï11'~sspox'-L ·Me t nàn1e i .n 4'~ Randstad is de a:anpak de laat;:;te ja:rèn haast p~o-· . , 
fè:ss.~q.neeL ..... , . . · · .. r 

Men k9t1t reeds h.Bt syst.é em ·va:n t:r~nsferbedragen voor het overnemen van speler~, 
het ;b a-tale ü van , p r ern:Lb s 'aan de ::;pe le-r :s err ·~hèt .:" ve:t'kope n va:ri ;;de ·clubnaarri11 -~ aan '- ' 
de spónso:r" Hoewel 'men bij 1r i lbu 1'g 170 nog twijfelt aan de -Ievensvat baarhErid 
van bE{t:aäld .ta:fél t.snnis 1fJil: men niet zonder ·slag of stoot afhaken . bij de ::c1ubs 
uit: .:de R:'fn<lstadc 

T e'gë:n h~n ge:~:,., : · _ 
. ." .··;; - .. ~ '· ; .• , . ' 

.. . Zèg-~- c o:'':H obbel0 n~ . 1'1V(ij 111fl len e'en .t~genhanger vörmen voor de clubs uit he't 
· ·. ,;e:::te 1i o: ):re·~~- bu11.J_è l ep. ~~~1,1 . het talent \s daarvoor èe ei e·erste vereiste. , Wij gaan 

e G.hte;:1,-'gp,3;:i . spelè:.~s r or.S.elen en ·wij gaan o;ze. spèle :rs in geeD geval betalen • . 
H~t, · i .s .. eige1ü:Ï.jk {e gél~ .. .. dat tafel te;.·fr~i ssers worden . betàaltj.; Taf Ei ltetjn~~ is im.:.. 
më ~s '. .. gç- én s rio:rt, die hef ,grr:: i~e pubJ.ie'k trekt. En. dät moet toch de basj-, ~ zijn 

·- '.w.aarop cle c lubs d r aa.ien. Nu wordt de _zaak irnristriiat.:i,g . :ln · 1everi gehoude.n doö:r de ,_ 
'sponsor.$, d;\,e .· ïr ~.ak ondd.r e:i.gen fipuariaam een ve. :r,e. ni'.~i~g : ?-dqpteren. Vanwege de 
wekefij)Zse :.publi c]. teit ,op . dè sportpagina 1 s i$. c,la.t -· vari diè . s p onsörs natU.U::r l~j~ 
)}_iet· g.e}c .ge zien , Maar hq{ is de >rr;Stci.g of d.a:t ~ en gezopde on~wikk,eling _i~. Gel.tl 
__ is -editE'!rr G·eIJ. noodzakel.:i.jk. kwaad, oo.k voor TiJ.bu:r:g '70. Dat · ~s ~ök V-C!ör ons . 
.. . è.eri piiobl6 ërrî~ ·wi j _ zoeke n èl.a:q ook nçi.è.r een spóni;;öi· 1 wp len di:i.ar.naast ac~iê$ vee~ 

. ._,r,~:q ,,~è'. .:P~~-. op Ae laatste. plaats , vragen om gemee~te1:i.jke subsidi~. o ' ~ , ' 

. ) .. ' - "-.' . .: . 
.-"" --" --" -
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EINDSTANDEN AFDELINqSRONDE HAL-EX-JEUGDACHTKAMPEN 

Meisjes junioren 

R. Blom 
M.v.d.Hurk 
A.v.d.Louw 
M. Vissers 
C. v.d. Kruij s 
N.v.Zundert 
M.Verhoof 

Belcrum 
Meppers 
TTCV 
Jeep 
Meppers 
Red Star 
Luto 

x= na barrage 

Meisjes adspiranten 

E. Krah 
V. Louer 
H. Verhoeven 
T. Beljon 
E.v. Heesch 
A.v. Dun 
H. Kappen 

Red Star 
Luto 
TTCV 
Luto 
Red Star 
Jeep 
Jeep 

Jongens Junioren 

C. Bollen 
B. Welten 
A.v. Oirschot 
H. Verbraak 
R. Verhoeven 
Th. B1aakman 

OJC 
Belcrum 
Red Star 
Belcrum 
Luto 
Belcrum 

J. Broers Irene 

6-0 
4--2x 
4--2 
3-3 
2-4-
1-5 
1-5 

6-0 
5-1 
4--2 
3-3 
2-4 
1-5 
0-6 

5-1 
4--2 
4--2 
3-3 
2-4 
2-4 
1-5 

niet opgekomen zonder 
hindering te sturen: 

bericht van ver-

J. Verhoeven, Babro 

Jongens junioren. 

P. Knuppe Belcrum 
P.v.d.Kruijs Meppers ~ 

G.Mees ten Oever JCV 
M. Leermakers Babro 
W. BrÖcheler PSV x 
F. Smolders Red Star 
P. v.d. Ven 
W. v. Riel 

Taxandria 
Irene 

x = na barrage 

Jongens adspiranten 

J. Joossen 
A. Fikkers 
R. Mackenbach 
J.v.d.Ven 
H. Huijsmans 
W. Koks 

Belcrum 
Markiezaat 
JCV 
Desa 
TCS 
Backhands 

6-1x 
6-1 
5-2 
4--3 
4--3 
2-5 
1-6 
0-7 

5-0 
4--1 
3-2 
2-3 
1-4 
0-5 

Meisjes adspiranten 

H. Jongen 
A.v.Osch 
E. Mou wen 
E. Sc@.ul ts 
Ht. Hu ij smans 
V.Heerbeek 
R. Blauwgeers 
E.v. Dun 

Red Star 
Red Star 
TTCV 
Luto 
TCS 
Red Star 
Luto 
Jeep 

Me i sjes pupillen 

M. de J ongh 
C. Verlegh 
D. Vereijken 
M. Konings 
M. v. Beurden 
V. Paro 
E. Bakx 
R.v.d. Mierden 

TCS 
Belcrum 
Meppers 
Luto 
Red Star 
JCV 
TCS 
Luto 

x = na barrage 

Jongens Junioren 

W. Jurriens 
C. Fransen 
E. Graumans 

Luto 
JCV 
Belcrum 

P. v. Ostaden Red Star 
R. Haacke PAC 
R. Li beau Desa X 
niet opgekomen zonder bericht 
hindering te sturen: 
B.v. Wezenbeek, Irene 
F. v. Zon Hita 

Jongens adspiranten 

P. v.d. Horst 
D. Eikemans 
J. Wirken 
G. Heeren 
P. Daas 
F. Brouwers 

TCS 
JCV 
Belcrum 
Backhands 
TTCV 
Red Star 

F. v. Vessem Jeep 

7-0 
6-1 
5-2 
4--3 
3-4 
2-5 
1-6 
0-7 

6-1x 
6-1 
5-2 
4-3 
3-4 
2-5 
2-5 
0-7 

4--1 
4-1 
4-1 
2-3 
1-4 
0-5 

van ver--

6-0 
5-1 
4-2 
3-3 
2-4 
1-5 
0-6 

niet opgekomen zonder 
hindering te sturen: 

bericht van ver-

M. Smeulders, Irene. 

niet opgekomen zonder 
hindering te sturen: 
W.v.Schijndel, Babro 
J. Simons, Hita 

bericht van ver-
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Jongens adspiranten J ong;ens pupillen 

H. Jacobs Vice Versa'64 7-0 
H.v.Kuijk Meppers 6-1 

F. Graumans .Belcrum 7-0 ,. 

R.Derksen St.Cathrien 5-2 
S. Wens Belcrum 4-3 

, A~ Brood PSV 2-5 
B. Koop PSV 2-5 
G. Verhoeven Babro 1-6 
G. Martens Irene 1-6 
niet opgekomen zonder bericht van 
verhindering te sturen: 
R. Peters, JCV 

Jongens pupillen 

A. Maas Red Star 
J. Willems Luto 
A. Hemerijk PSV 
R. Reizevoort Vice Versa 1 64 
K. v. Vessem Jeep 
W. Stas Meppers 
F.v.Aggelen JCV 

6-0 
5-1 
4-2 
3-3 
2-4 
1-5 
0-6 

niet op gek omen zonder bericht van ver
hindering te sturen: 
M. Peters i JCV. 

P. Kil TCS 
G. Blaakman Belcrum 
H. Ver hagen TCS 
J. Rijnders Tanaka 
F. de Rooij Belcrum 
H. Houtepen Irene 
E. v.d. Laak Irene 

J eugdkommissie. 

-. -. -. -
HET VERDEDIGENDE SPELTYPE. 
----~-~~-------------~---

5-2 
, ~·. 

5-2 
4-3 
3-4 
2-5 
2-5 
0-7 

Niets geeft een grotere voldoeninc in de sport dan 1 n smash van een tegenstan
der te verwachten en dan verend op je tenen, van 5 meter achter de tafel een 
slag terug te brengen, die het bat van je tegenstander met 1 n snelheid van 
120 m. per uur verliet en hem terug te kappen over het net, geladen met "back 
spin", die een foutslag afdwingt •••.• 
In zekere zin is de speelwijze van de verdediger grootser dan die van de aan
valler. Omdat hij verder van de tafel af staat is zijn mikpunt kleiner en om 
de kracht van harde slagen op te vangen moet hij even fijngevoelig zijn als 
een violist. 
Bovendien heeft de verdediger een groter veld te dekken dan de aanvaller, omdat 
men als men van de tafel afloopt de mogelijke hoek die de bal zou kunnen maken 
vergroot, zodat op 4 meter achter de tafel, de veldbreedte van de verdediger 
wel 5 meter kan zijn, terwijl de aanvaller, dicht bij de tafel 1.25 meter heeft 
om zich zorgen over te maken. 

Om te beginnen moet je begrijpen dat het verdedigende speltype op zichzelf 
een manier is om te winnen, een stijl van spelen. 
De in Wenen geboren Richard Bergman had een aanval, waarvoor een middelmatige 
verenigingsspeler zich had geschaamd, maar zijn verdediging was zo onneembaar 
dat hij 4 keer wereldkampioen heren-enkelspel werd. 

De oosterse invloed in dit moderne spel van snelle sponsen batjes heeft de be
langstelling om het verdedigend speltype te leren, verminderd. Over de gehele 
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.' w.ere:ld proberen jonge spelers harder en sneller te slaan dan hun tegenstanders, 
zonder ooit aan de kunst. van het verdedigen te denken. 
Anderzijds, ,heeft d!e we .celdkampioen · 11Red Chinese 11 , kortgeleden nauwgezet verde

- digepde spelers in hun teams geintroduceerd, en deze hebben de beste spelers 
.-van d.~ wereld zo bedot en "verlamd"~ dat misschien een nieuwe kijk op het spel 
·• binneiikort. tevoorschijn komt< · 

o:. _rk vhr b:iê:r niet zeggen dat de verdédiging de beste stijl is van he t \:;pelen; 
~-- ik wi1-; illlèen ma_a:r zeggen dat het verdedigende speltype geen "lafheid0 _betekent. 

Men moet'-niet denken dat 't il toevallige noodzaak is tussen de aan-
vallerièle kansenc · 

- Ik voel dat de toekomstige speler in alle opzichten een speler zal zijn zowel 
op zijn gemak in -de a&nval als in de ~erdediging en zodoende ip staat is zijn 
stijl ~an:te ~assan aan~e ve r s chillende tegenst anders. 

Kees de Jong; 

-.-$-

~ r' 1 \ ï' ,.. } 1 ~ i.J \ J ? r-1 -3 J -._ J J r- ' !"' J ,., J r 1 i J I -_ ,., -J -- r' • 
__J ' _ _J .:i- ' __J , . __J 

BEPALINGEN i_ ( 

1 e Het afdelingsbestuur organiseert elk seizóèn '.'pij : voldoende deelnam~ een be'."."" , 
kerkompeti tie. ·-

1 2. Al leen Heren~-senioren kunnen hieraan deelnemen. -. ' 
r- 3. Elke vereniging in de afdeling Brabant mag: mét 2 t$ams de,elnemen. 

4. In deze bekerkompetitie zal geen klasse-vE!rschil' z~jn, z_odat qus een vierde 
klasser tegenover een hoofdklac:ser kan korrien te _stäan. _ _ 

5, Elk team bestaat uit twee spelers. Deze spelers behoeven niet te worden opge
geven; een speler eenmaal uitgekomen in het eerste team, mag niet meer i_n ~ : · 
het tweede team spelen., Ook niet andersom; eenmaal -gespeeld in het twèede · 
team, dan mag hij niet meer invall~n in het eerste team. 
Komt bij voorbeeld 11 Belcrum" in een bepaalde rimde uit tegen een vie.rdè-klas
ser, dan mag nBelcrum" zijn hoofd----of ereklasser opstellen. Het onderi:fohat- _ 
ten van t e genstanders is dus üi tsltü tend voor rekening van het desbetref'.""' 
fende vereni gingsbestuur. --

6. De wedstrijden worden gespeeld volgens het Davis-Cup systeem. Eerst twee 
enkel-spelen, daarna dubbelspel en . dan weer twee ei'.lkelspelen. 

7. Alle wedstrijden wor den ge spe~ld in "Best of Three"~ 
Be Aan elke deelnemende vereniging wordt bericht gezo~den tegen wie en vó6r 

welke datum zij voor de bekerkompeti tie moeten uitkomen. 
9. Elke ronde wordt door het afdelingsbestuur geloot. 

-10. Alle uits lagen worden in 11MIX~D11 gepubliceerd. 
11. Voor elke ronde wordt door de - kompetitieleider een tijdvak aangewezen. In 

dit tijdvak moeten de vastgestelde w edstrijden gespeeld worden. 
12. Wedstrijdformulieren moeten met vermelding 11 BEKERKOMPETITIE" v66r betref-

fende datum worden gezonden aan~ . . _ 
De Heer H. '. Zwanehberg;· Vughterstras.t 4-1, DEN BOSCH . ___________ _._ • ....; ________ , a _ ___________________ . _ ________ _ 

De "Beker K~1; 11 stelt) door lotingof anderszins, vast wie thuis of wie uit 
speelt. ïn onderling overleg rriàg hiervan afgeweken worden, zonder betref
fende K.L. i n kennis t e stallen. 
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data 
weekend 

5/6 sept!?O 

12/13 sept. 

19/20 sept. 

26/27 sept. 

3/4 okt. 

10/11 okt. 

17 /18 okt. 

ma.19 okt. 

24/25 okt. 

31 okt./ 
1 nov.1 70 

ma. 2 nov. 

7/8 nov. 

14/15 nov. 

21/22 nov. 

28/29 nov. 

5/6 dec. 

12/13 dec. 

19/20 dec, 

T 0 E R N 0 0 I - E N W E D S T R IJ D E N P R 0 G R A M M A 

Deze agenda betekent geenszins dat wijzigingen niet mogelijk zijn , 
noch dat eventuele toestemming hiermede -wat de provinciale eve
nementen betreft- verleend wordt. 

re_gi on aal ** 

West-Brabantse kampioensch. 

Reg. ronde jeugd 8-kampen 

Bestuursraad Reg. Tilburg 

provinciaal 

Jaarvergadering Brabant 

afd. ronde jeugd 8-kampen 

afd. ronde jeugd 8-kampen 

begin seniorenkompetitie 

begin juniorenkompetitie 

~.B.-vergadering 

landelijk * 

Bondsraadvergadering 

Hertogstad-toernooi 
Den Bosch * 

Halve finale jeugd 8-·k ampe n 

V. D.O" -toernooi jeugd 
Amstelveen * 

St. Nicolaas 

Finale j eugdachtkampen 
12/13 dec. 

S. V. E.-toernooi ~ 
Utrecht 12/13 dec. 

Tachytes-toernooi * 
Groningen 12/13 dec. 

~T . T.C . -toernooi Oss 20 dec.* 
Nationaal Mixed teamtoernooi-



2b/27 dec. 

2/3 jan! 71 

9/10 jan. 

16/17 jan. 

23/24 jan •. 

30/31 jan· ,, 
6/7 

'\ . · 
febr. '· 

13/14 feb:r. 

20/21 febi~ 

27/28 febr. 

6/7 maart 

13/14 maart 

20/21 maart 

27/28 maart 

3/4 april 

10/11 april 

17/'18 april 

'16 mei 

zo. 6 juni 

; · ·. 

' . 

T oernóoi "De -1eede 11 Roosen
,daal 

BRABAN-TJ;E KAMPIOENSCHAPPEN 
EINDHOVEN. 

, .. : ' . 

; ·. , .. 

. $ei,ec;tJe 8-kampen .·· 

CARNAVAL 

** De Regio.::.:sekretà:r:l.aten ver-
zoeken wij álle . data van eye
nementen in en van hun regi:6. 
ons te w·i:lÏen doorgeven voo'r 
publicatie ' in deze i'Îregiona:.;. . 
le kolom''· ' ' · · ' .· 

CARNAVAL <·.' 

Eind 8-kampen 

Trainingskamp Brabant 

'l:oernooi ttv. Nijnsel (met 
; vei~riiiingsprijs t~t.taf~L!) 

;,_. 

lnt. Jeugdtoernooi ~~ vugn~ 
27 deco NTTB- Limburg-Coupe 

! ! Krqmmenie. · ,. 
:·· . ;: ... '\' 

; ·~ 

Swi ft-t 'oe rhooi · Dev.~nte ·;r * •. 
(• ' :, ' . : ,. . . ' ' 

Ons V~rinàak - Nijmegen * 
'· .. 

CARNAVAL 

Nederland se Karnp. Utrecht 

1" ,. 

Hoofdstadtoernööi * ' 

,Coca-Cola DT'I'C - Deventer * .. 
. '·· 

' . -~ ' , ... 
Nederiandsè Jed~dkämpioensch. 

* de met dit tèken gemerkte' :. an-
delijke . toerriaq~eri ·zijn qpen-

. ge steld voó.r de ·. afd. Brab~ 
volgens mededelin·g Comm. T en 
W van het. hoofdbestuur NT:TB .• 

Alle ver:e;nigi11!?;en "." bestu~rsl;~den áfdel i ing, kommis~ies, werkgroepen 7 regio·-raden .e. d• . 
verzoeke.~ wij :zoveel mogeli'jk d-ata .döor rt;e geve:n voor pu~licatie, van evenementen, 
vergadèririgen e.d. Wi j zullen trachten zoveel mogelijk alles in een overzicht onder te 
brengen. C. Hobbelen komm. T.& W. 



ï: . 

'14. De reisk osien per trein/bus per wodstrij d w. o:rdexi dit seizoen weer door de 
ontvangende vereni ging voor de helft terugbetaald! 

'15. De verenigingen regelen onderling wanneer en hoe laat er gespeeld ~oet wor-
._ den. 

> 166 .. Bij ::üet·-opkomen van een team wordt de wedstrijd niet meer opnieuw vastge- ,. 
~' ·- steld en is het opgekomen team winnaar. Komen beide teams niet op, of is · ' 

de wedstrijd in het daarvoor bastemêie tijdv'ak niet gespeeld, dan worden r • . 
f. ~ ~· 

_ beide~iams uit de beketkompetitie genomen. -
.17" De ui tsJag van de wedstrijd moet uiterlijk de laatste dag van het vastge- :-, 

steld<~ t:Lj dvak in het bezit zijn .,_"an de K. Le de ]eer Zwane nberg, Vughter
straat 41, :JEN BOSCH. De. thuisspelende vereniging zorgt dat de wedstrijd-
formulieren aanwezig zijn. Er.. beho~ven slechts 2 f'.ormulieren ·te worden in
gevuld. 
IEDER '.ï.'EAM STUUR'r '1 FORMULIER OP. Bij ~-n gebreke blijven hiervan wordt het 
desbetreffende team uitgeschakeld,. 

18 .. ';De fir.dle is vastgesteld op ) 
data vo l gen in een latere MIXED ! 19e ,.Het bekerseizoen loopt van 

20• Door het afdelingsbestuur zal een beker beschikbaa;..n gesteld worden, g_enaamd 
·~ ~ de "Brabant" Beke1·'~~ ·ne beker blijft in het bezit van de afdeling. Ieder 

~aar wordt de naam ; van de winnaar ingegraveerd en krijgt deze een blijv;.e"nde ,. 
_ ~er innering. '"' · · · .. 

21': ·ne bekerkompeti tie .' gaat alleen door bi j een minimum deelname van '16 teams. 
'2 4~ ~In gevallen waarin dit reglemènt iü et voorziet, be slist het bestuur. ' 

. __ ; i· ·· ; · 

DEELNEMERS: 
.:. ~ . 

St. Cathrien Eindhoven ; . 2 
Nice . Versa r 61+ Den Bosch 2 
De- Zwaantjes St , M. Gestel 2 
J.C. H, Den Bosch '1 
Never Despair Den Bosch 1 
E~n én Twint: i g Beek en Donk 2 
T. '):. ;C, .. V. :Ve,ghel 2 
J. Co V. yught 2 
O. T . . T.C. Oss 2 
De Dennen berg V a:ikenswaard 2 
B. S . Mo po.hg en 2 
Berlicum ·- Br.eda 2 
Luta Tilburg 2 
Alicó Schijndel 2 
Vice. Versa'1 )1 Oudenbosch 2 
Red Star 1 58 Go'irle 2 
j\;ttaque St •. Oedenrode 2 
·;- · 

t~ams 
. . 

.11 

n 

Il 

n 

Il 

l! 

" 
Il 

!l 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

tl 

Jeep Vught 
0, J. Co Rosmalen 

·· P.J. S. Vught 
Helmond'57 Helmond 
P.A. C. Eindhoven 
Geenhoven V alke nsw aard 
Irene Tilburg 
Deso Roosendaal 
T. C.S. Steenbergen 
P. S. IT Eindhoven . , 
Bar na Til burg 
Meppers Heeze 
The Back 

Hands St. Willebrord 
Tanaka 
Bud.ilia 
Kadans 

Etten-·Leur 
Budel 
Best 

He Zwanenberg? 
Vughterstraat 41 
Den Bosch. -

..,----.-~ 

·' 

2 tèams 
2 Il 

2 " 
2 Il 

2 " 
2 Il 

2 I! 

2 " 
2 " 
2 Il 

2 Il 

2 Il 

1 Il 

2 " 
2 " 
2 Il 

-·, .. 


