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PROPAGANDA VOOR .. ... . HERRIE ! 

maart 1971. 

Seizoen 1970- 1971 zal een gedenkwaardig Jaar worden in het Nederlandse tafeltennis
wereld je , 
Na ongeveer 30 jaar van rust en stilte is er plotseling drukte, rumoer, geluich , 
geklap, getoeter etc . 

De metamorfose vindt zijn oorsprong in de propaganda van de heer van Dilst, die van 
mening was dat de situatie in andere landen, met name West - Duitsland wel hemels 
breed verschilde met die van ons land. De dikwijls overvolle tribunes met juichende 
en aanvurende supporters steken wel gunsti g af met de "doodse" sfeer die, tot voor 
kort, regeerde bij onze wedstrijden. 

De plotselinge overgang van het ene naar ' t andere uiterste heeft uiteraard moei 
lijkheden veroorzaakt. Bij verscheidene wedstrijden in de ereklasse, waar deze 
nieuwe opvattingen van supporteren voor 't eerst werden gepraktiseerd, ontstonden 
al rellen. De gediplomeerde scheidsrechters, die in deze klasse als umpires optre
den , grijpen niet meer in voor wat voor herrie ook buiten de centrecourts. Voor 
vooral de oudere spelers, bleek dit een moeilijk te verteren zaak te zij~. 

Deze nieuwe opvattingen zullen langzaam ook in de afdelingen gaan doordringen. Het 
l ij kt ons toe, dat vooral in de lagere klassen de moeilijkheden niet van de lucht 
zullen zijn . Immers, hier zijn geen scheidsrechters, die deze nieuwe ideeën zonder 
meer legaliseren . Bovendien zullen veel kleine verenigingen nog niet op de hoogte 
zijn van deze nieuwe normen . 

Ook de speelomstandigheden in de afdelingsklassen zullen de integratie bemoéili jken . 
Het centre-court in de ereklasse vormt een duidelijke begrenzing van 't wedstrijd 
gebied. Deze begrenzing ontbreekt uiteraard in de lagere klassen, zodat voo~ e lke 
individuele wedstrijd bepaald zal moeten worden hoe ver de ruimte zich bij de tafe l 
uitstrekt. 

Uit de praktijk van de komende jaren zullen nieuwe normen moeten ontstaan om toch 
tot enkele algemene lijnen te kunnen komen. 
Enkele problemen die opgelost zullen moeten worden zijn: 
- welke geluiden zijn toegestaan ? 

geklap, geroep maar ook 't gebruik van toeters, ratels en andere instrumenten ? 
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- Moet 't geluid en 't rumoer alleen ~ iÜa:trekking hebben op de gespeelde wedstrijd 
of moet ook 't rumoer van b .v. 'n'biir in dezelfde zaal ook getolereerd wor den ? 

- Is 't spelen van radio's, pick-ups· étc ;. in de speelgelegenheid nog als hinderlijk 
te beschouwen ? ·. · -

- Is 't op en neer lopen, 't m~t deuren slaan buiten 't wedstrijdterrein 'n reden 
om ralleys te onderbreken ? 

Het is duidelijk dat van de concentratie van spelers en speelsters veel meer ge
vergd zal gaan worden . 
Het lijkt ons goed, dat de .verenigingsbestuurders hun leden op deze gewijzigde om
standigheden wi jzen , zodat zij op de hoogte zijn . Hierdoor zullen ruzies voorkomen 
kunnen worden. 

De positieve kant is ongetwijfeld, dat ' t de toeschouwers heel wat prettiger kan 
word·en gemaakt , nu zij er niet meer . "veroordeeld" worden tot 'n langdurig stilzwi j
gen. Ook wat di t betr eft wacht er een taak bij de klubbestuurders . 
De grote inzet bij deze vernieuwing is, de belangstelling voor de tafeltennissport 
verhogen . En dit is in het belang van alle tafeltennissers. 

Redaktie, 

0 F F I C I E L E M E D E D E L I N G. 
========================================= 

Attaque Wedstrijdr ekretaris: 
wordt A. v . d . Rijt Nijnselseweg 41 st.oedenrode telef .04138- 3340. 

De Landelijke Kompetitie. 

SENIORENKOMPETITIE ------------------ J .C.V. KAMPIOEN 1' 

Na de promotie heeft J . C,V . ook 't kampioenschap van de P-1 groep in de hoofdklasse 
veilig gesteld . Het Vughtse team zal het volgende seizoen onze afdeling in de te 
vormen promotie er eklasse vertegenwoordigen, samen met Tilburg '70. Hier kan ook 

· Belcrum nog bij komen als ze in de degradatiewedstrijden de nr.4 van de beide pro
motiehoofdklassen op af stand kunnen houden . Dit moet zeker lukken . 
De vrees dat door de manipulaties van Delta Lloyd de kampioen van de degradat ie
groep van de ereklasse de kans praktisch ontnomen zou worden om via de besliss ings
wedstrijd tot toch nog de "super"-ereklasse te halen, is bewaarheid geworden . 
Maasbree, al zo gehandicapt door de blessure van Jan Suiskens, zal nu tegen Del ta 
Lloyd 2 moeten aantreden, dat weer uitkomt met 't sterke geschorste team. 
In de overgangsklassen kunnen J . C. V,2 en Jeep de hoofdklasse halen. 
In de degradatiegroep kan Tilburg '70 2 via promotiewedstrijden toch nog de pr omo 
tie-hoofdklasse bereiken . Helaas zullen ook enkele teams terug moeten naar de afde
ling. Tilburg 3 is reeds gedegradeerd. Tilburg 4 heeft nog een kleine kans zich te 
redden. 
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Ereklasse degradatiegroep. 
Maasbree 9 - 16 
NOAD 9 12 
Tilburg '70 9 - 9 
A. M. V. J . 9 - 9 
S. V. E. 9 - 6 
Bel crum 9 - 2 

Hoofdkl asse p - I. Hoofdklasse D - 2. 
J . c. v~ 9 - 15 Tempo Team 3 9 - 16 
T. O. G. B. 9 - 1 1 T.O . V. 9 - 14 
T. S. F.2 9 - 1 1 Never Despair 9 - 8 
Maasvogels 9 - 10 Wibat s 9 - 6 
Tr effers 9 - 6 Xer xes 9 - 5 
Swift 9 1 Gossima 9 5 

Over gangsklasse p - 2. Over gangsklasse p - 3 . 
J eep 9 - 16 J. C. V. 2 8 - 16 
Ent ac 9 - 15 Torpedo 8 - 1 1 
R. T. T,C . 8 - 9 Ons Vermaak 8 - 11 
Swift 2 8 - 8 Red Star 8 - 4 
Tios 8 - Old r a 7 - 2 
Ons Vermaak 2 8 S. K. F. 2 7 2 

Over gangsklasse p - 4 . Over gangsklasse p - 7 . 
Kluis 9 - 16 Treffers 2 7 - 13 
P. S. V. 9 - 14 u. s. 7 - 13 
O. T. T.C . 9 - 14 Belcrum 2 6 - 6 
Swif t 9 4 Rea 2 5 2 
Falco 9 - 4 ATTC/Boot 5 - 0 x 
Kolping 9 - 2 Noad 2 5 - 0 

Overgangsklasse D - 3 . 
, 

Over gangsklasse D - 4 . 
se Velp 9 - 12 Maasbree 2 8 - 16 
S. V.E . 2 9 - 1 1 Maasvogels 2 8 - 10 
Maasbree 3 9 - 1 l Blue Star 7 - 11 
Never Despair 2 9 - 9 Never Despair 3 9 - 7 
Helmond 9 - 8 R. T. To C. 2 9 - 4 
Tilburg 3 9 - 4 Tilburg 4 9 - 2 

Overgangsklasse D - s. 
Tilburg '70 2 8 - 16 
Wilskracht 2 8 12 x 2 punten in mindering . 
Wibats 3 8 - 9 
ToS . F . 3 8 - 5 
St . Aloysius 2 8 - 2 
De Treffers 3 8 - 2 

R. v. Dijk . 
===== 
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LANDELIJKE JEUGDKOMPETITIE. 

LUTO EN RED STAR KAMPIOEN ! 

Het Tilburgse Luto en ' t Çjoirlese "Red .Star zijn in hun groep van de meisjes B .selek
tie beide als eerste geëindigd . 
Het Lutoteam, bestaande uit Vera Louer, Els Schults en Trees Beljon heeft nu reeds 
een voorsprong van 7 punten . 
Red Star uitkomend met Emmy Krah, Henny Jongen en Sjan v . Osch, behaalde de titel na 
een beslissingswedstrijd met Twenty One Up uit Rotterdam. Ook deze wedstrijd ein
digde onbeslist , maar door 'n beter gamegemiddelde kreeg 't Goirlese team de titel 
toegewezen . 

De 2 Brabantse teams overheersten de B selektie . Ze zullen in een kampioenskompeti
tie uit moeten gaan maken , wie 't volgend seizoen in de hoogste meisjesklasse , de 
A-selektie , zullen mogen uitkomen . 

Bij de jongens heeft alleen Never Despair in de B-selektie nog serieuze kampioens
kansen . Door 'n onregelmatiger verloop van de kompetitie is hier de juiste situatie 
wel wat moeilijker te bepalen . 
De beide wedstrijden tegen Swift(Roermond), die op dit moment al gespeeld zullen 
zijn, zullen de beslissing moeten brengen. 

De standen: (per 19 maart). 

MEISJES: 

A selektie Groep A. B selektie Groep c. 
Avanti 1 8 - 15 Luto 7 - 14 
Phoenix 8 12 Intiem '55 7 7 
Be Quick 8 - 8 Centrum 6 - 6 
Belcrum 8 - 5 v.Nispen 6 - 5 
D.H.C. 8 - 4 T.T . V. N. 6 - 0 
Tielse T.C. 8 - 4 

B selektie Groep E. 
B se lek tie Groep D. T. T. c.v . 6 - 10 
Red Star 6 - 10 Delta Lloyd 6 - 10 
Twenty Ons Up 6 10 Olympia 6 4 
Avanti 2 6 3 Flits 6 - 2 
T.O.G.B. 6 - 1 Delta Lloyd heeft de beslissingswed-

strijd tegen TTCV gewonnen met 7-3 en 
zijn kampioen van de groep. 

JONGENS: 

A selektie Groep F. A selektie Groep G. 
V.D.0. 8 16 Kluis 8 - 13 
T.O . G.B. 8 12 J.C.V. 8 - 12 
Phoenix 7 9 NOAD 8 - 8 
Good Luck 7 4 St. Hoger /T. S. B. 7 - 7 
T.O.V . 7 3 Delta ' Lloyd 7 - 3 
Vice Versa '64 8 2 Avanti 7 - 3 

B se lek tie Groep N. 
Never Despair 4 - 8 
Swift 4 - 8 
Belcrum 4 - 2 
Intiem '55 2 4 - 0 

B selektie Groep o. 
Armada 6 - 12 
Red Star 5 - 8 
Succes 5 - 4 
Swift 6 - 4 
Flits 7 - 0 R. y.Dijk - 5 -



CONCENTRATIE. 

Bij velerlei sporten is concentratie van enorm groot belang , denk maar eens aan 
een biljarter die een moeilijke stoot probeert te maken of aan de schaatsers die 
juist door minder geconcentreerd te zijn bij de start tienden van seconden kunnen 
verliezen en daardoor hun titelkans verspelen. Jan Bols was niet geconcentreerd op 
de wissel en vergat dat hij naar binnen moest gaan . 

" Zo is ook bij tafeltennis een l angduri ge .en maximale concentratie gedurend e he t 
spel van groot belang . :tAls je ongeconcentreerd bent maak je fouten, waarvan Je 
achteraf zegt dat ze je de overwinning hebben gekost. 
Stel je maar eens voor dat je bij een stand van 20- 19 in jouw voordeel een hoge 
bal fout slaat ; je bent dan wel zo t eleurgesteld dat je moei te hebt om je opni·euw 
te concentreren, waardoor je deze game uit handen geeft. Zo'n fouten zijn vaak toe 
te schrijven aan een concentratiegebrek. Je moet natuurlijk ook weer niet denken 
dat jij hier alleen mee te kampen hebt, want heel veel topspelers kennen dit pro
bleem nog. Er zijn verhoudingsgewijs maar weinig spelers die de gave bezitten zich 
tijdens het spel volledig te concentrereri. Een van hen is bijv. Eberhart Sch~ler. 
Van zijn gezicht lees je de rust en concentratie af, Juist aan dit essentiële punt, 
de concentratie, wordt in de praktijk te weinig aandacht aan geschonken. Pas door 
een goede concentratie i s het mogelijk dat men de technische en praktische aanwij
zigingen van een trainer kan opvolgen en deze dan ook spelenderwijs hanteert. Afge
zien van het feit dat de conc.entratiefaktor bij elke speler verschillend is, moet 
men er terdege rekening mee houden dat deze faktor zelfs bij de speler op zich va
riabel is. 

Een speler die zakelijke moeilijkheden heeft ondervindt hiervan hinder bij een wed
strijd. Hij is duidelijk minder geconcentreerd en denkt vaak in zijn achterhoo f d 
na over zijn zakelijke beslommeringen . Juist daarom is het zo belangrijk dat onze . 
topsporters begeleid worden door een psycholoog, die hem met deze problemen helpt 
en reeds voor de aanvang van de wedstrijd zorgt dat de speler van deze gedachten
gang wordt afgeholpen, een zeker niet gemakkelijke taak. 
Dit aspekt wil ik verder buiten beschouwing laten en slechts ingaan op de concen
tratie in het algemeen. Men kan van een speler namelijk onmogelijk concentrati e 
verlangen als men er bij de training geen rekening mee heeft gehouden. 

Het zich concentreren is nauw verwant met de wil om te winnen, Als de wiI ontbreekt 
zul je nooit iets bereiken. Men moet voor elk punt opnieuw weten te vechten en ie
der punt voor zichzelf zien als een minispel dat gewonnen moet worden. Wat concen
tratie en inzet betreft kan men het beste een voorbeeld nemen aan de Japanners. 
Als je met 21-0 kunt winnen dan zou je dit ook moeten doen. Juist deze wil, deze 
inzet, is het die je bij de training moet aankweken. Toon je tegenstander hoe goed 
je bent En probeer hem te overklassen. Geef nooit een punt cadeau. 

Hieraan ontbreekt het bij vele spelers nog . Voer bij het trainen deze wilsverster
king reeds in. Na een misslag ben je teleurgesteld, je denkt soms dat het niet meer 
gaat, met als gevolg dat het steeds moeilijker gaat en de volgende slagenreeks on
geconcentreerd wordt uitgevoerd, zonder de wil om ook die punten te behalen . Een 
trainer moet hier al bij de training op wijzen en maatregelen treffen om te voor
komen dat het duurzaam wordt. Zo ook bij het oefen.en van bepaalde trainingsoefenin
gen, die op den duur saai dreigen te worden en minder aandacht van de opeisen, 

Een ander belangrijk facet van de concentratie vinden we bij het geven en ontvan
gen van een service. Meestal wordt hier bij de training te weinig en soms zelfs 
geen aandacht aan geschonken. 
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Hoeveel spelers geven door gebrek aan concentratie niet een kostbaar punt weg door 
fout te serveren . Hoeveel keer . wordt er_ wel niet ·fout geserveerd ? Hoeveel spelers 
verliezen een wedstrijd doordat ze moeite hebben met , het opvangen van de service 
van ·een tegenstaµder ~ Als , trainer moet . je op veel dingen letten en moet je eigen
lijk st~eds .sancties treffen om ... té . v.oorkomen .dat het ·erger wordt, maar vergeten de 
meeste trainers een van de belangrijkste punten niet vaak : concentratie. 

G.B . 

++++++++ 

Tournooi Ons Vermaak te Nijmegen. 

HANS VAN DEN BROEK IN DE FINALE VERSLAGEN DOOR A. VAN HEREL. 

Tijdens het op 7 februari I97I door . de vereniging .Ons Vermaak georganiseerde B
tournooi werd de TSF-speler < l1~n;S van den . Brbek op verrassende wij ze .van de titel 
gehouden door A.van Herel (TOGB) . De titel in de hoofdklasse ging naar J . v.d . Hoogen 
(OTTC), die eerder metver.bluffend gemak in .twee games van v .Herel (TOGB) wist te 
winnen. De eerste .plaats in de overgangsklasse was .voor de voortreffelijk spelende 
'H-.-Hopmah (VDO) . 
Bij de dames pla?tsten zich de gezusters Vaessèn (Maasbree) voor de eindstrijd . Het 
was tenslotte Lizette die haar zuster Kitty in drie games de baas bleef. 

Organisatie. 
De organisatie van het tournooi was ,bij de heer Heussels c.s. in goede handen . De 
wedstrijden .ver.liepen .vlot en . zonder. strubbelingen -of incidenten. De wandschema's 
waren keurig voor elkaar ·en werden regelmatig bijgehouden • . 

Accomodatie. 
De speelruimte .voldeed aan alle gestélde "eisen. Wel vonden verschillende spelers en . 
speelsters het jarrnner dat de sporthal' Heesçh-Neerbosch .niet beschikte over . een kan
tine . In hun •inatje" en "droogje" werd echter door Ons Vermaak zelf naar . tevreden"'." 
heid voorzien. 

Uitslagen . 

Heren enkelspel 
Ereklasse 

Hoofdklasse 
Overgangsklasse: 
Ie klasse 
2e klasse 
3e klasse 
4e klasse 
Enkelspel dames 
Hoofdklasse 
Ie klasse 
2e klasse 
Enkelspel 
Junioren 
Aspiranten 
Pupillen 

Jongens 

A.v.Herel (TOGB) - H.v . d . Broek (TSF) 21-16, I9-2I, 16-21, 21-19, 
; 

2I-15. 
J.v. d . Hoogen (OTTC) - J.Vlcek (PSV) 2I-I8, 2I-I6. 
H.Hopman (VDO) - . J.Vlcek (PSV) 2I-ll, I6-21, 2I-18. 
Th.Hooghof (Arena) - J.~. Gorp (Red Star) 21-16, 13-21, 2I-17. 
J ~ Melik (S & S) - P.RÖmgens (Culemborg) 2I-IO, 2I-II • . 
P. Simons . (Maasbree) - C. v .·Haren (OTTC) 2I-I I, 2I-I6 . 
K ~ Lips (PJS) - R.de Ruiter (PSV) 2I-I4, I3-2I, 2I-I8. 

L.Vaessen(Maasbree) - K.Vaessen (Maasbree) I9-2I, 24-22, 
S.Bode (S.J . S.) - M.Vogels . (VDO) ·I4-2I, 2I-I5, 2I-I9. 
E. RÖmgens .(Culemborg) - M.Tjonk (DES) 2I-I9, 2I-I5. 

H.v.d . Zee (VDO) - S. Kr.oon (VDO) I5-2I, 23-21, 21-13. 
S.Kroon (VDO) - F. v.Cappellen (TOGB) 21~16, 2I-18. 
J.Bonants (Red Stars) - T.v.Gasteren (SETA) 21-6, 21-4. 
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Enkelspel meisjes P.Jacobsen (Big Smash) - J.Jacobsen (Big Smash) 22-20, 16-21, 
21-14 . 

Dubbelspel heren 
Ere/hoofdklasse : H. v . Lingen/H.v.d.Broek (TSF) - A.v.Herel/A.v . Cagpèllen (TOGB) 

21 - 19 , 21- 17. 
Overgangsklasse : H. Wilsen/R. ter Horst (Excelsior) - H.Houtkamp/T . v.d.Hoek (St . H. / 

TSB) 17-21, 21- 16, 21-13. 
Ie klasse Th . Hooghof/H.Ar iaans (Arena) - J.v.Gorp/J.Stabel (Red Star) 

21 - 16 ' 2 1 - 18 . 
2e klasse P. RÖmgens (Culemborg)/J.Melik (S&S) - P. Hamers/G.v.Leeuwen (Old r a ) 

21-1 9 , 18- 21, 21-1 7. 
3e klasse J. en K. v. Kesteren (DTS) - A. v . Aernsbergen/H . Geurts (DTS) 

21-11, 21-1 6. 
4e klasse R. de Rui ter / H. Nelemans (PSV) - J.Jansen/A.Arts (OTTV) 

21-17 , 23- 21. 
Dames Dubbelspel C. Ols t hoorn/N.Vonk (TOGB) - C.de Jong (VVV)/G.de Vocht-Nielen 

(Helmond ' 57) 16- 21, 21- 17 , 21-19. 
Gemengd dubbelspe l 
Ere/Hoofd/Overgangsklas se : H. v . d . Broek (TSF)/L.Vaessen (Maasb-ee) - J. en K.Vaessen 

(Maasbree) 21- 13, 21-19. 
Ie klasse en lager: M. v.d . Steen/C.de Jong (VVV) - F.Bouwman/M.Vogels (VDO) 

21-1 8 , 21 - 10. 
Dubbelspel meisjes: P. en J . Jacobsen (Big Smash) - G.v.d.Steen/A.de Jong (VVV) 

21-1 8, 21- 10. 
Dubbelspel Jongens 
Junioren 

Aspiranten en pu
pillen 

F. Clarijs/P.v.Wi jk (NOAD) - F.v.Cappellen/H.v.Rutten (TOGB) 
21- 14, 21- 17. 

B. Jansen (Kolping)/ F.y . Zon (Treffers) - N.Schroder/N. v.Brakel . 
(Shot) 21-18, 22-20. 

De verenigingsprijs werd gewonnen door VDO uit Amstelveen. 

A.Poulissen. 

%%%%%%%% 

\ B E W E G I N G S A R M 0 E D E 
"'---- •• •• •• IS EEN NATIO~LE RAMP ! ! ! ! ! 

Er voltrekt zich in Nederland jaarlijks een nationale ramp. We zijn ontzet over 
een watersnood, we tieren op het meedogenloze verkeer, maar we gedragen ons laco
niek ten opzichte van hart- en vaatziekten, hoewel die ziekten veel meer slachtof~ 
fers in ons land maken dan welke andere doodsoorzaak ook. Het hart- en vaatlijden 
eist een tol, even groot als alle andere aandoeningen bij elkaar, inclusief onge
vallen. 

En dat is dan de keerzijde van wat wij een welvaartQstaat noemen. We nemen er ons 
gemak van; niet meer lopen (de auto is er immers, ook voor zeer korte afstand), 
niet meer trappen klimmen (we hebben toch een lift), niet meer kolen dragen (we 
genieten immers van centrale verwarming), geen avondwandeling meer (de tv is zo 
spannend) - we leven in een druk-op-de-knop-stijl. En intussen eten we ons dik en 
roken we ons geel. 
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Op dat eten en roken willen wij nu niet ingaan . Het gaat ons in de eerste plaats 
om de luiheid in de betekenis van onvoldoende bewegen. 
Een Utrechtse cardioloog zei onlangs: "De helft van de patiënten met hart - en vaat- . 
ziekten zou zeer waarschijnlijk niet .bij mij . terecht gekomen zijn, als zij wat meer 
a an lichaamsbeweging hadden gedaan'' . En de directeur van de Hartstichting meent: 
"Een half uurtje per dag bewegen of trimmen zou net zo gewoon moeten worden als 
tandenpoetsen" . 
Een half uurtje maar ! Het kost ,wat wilskracht , om ermeete beginnen, misschien nog 
meer om vol te . houden~ - Maar het-is -welde . hoogste tijd om ermee te beginnen . Het is 

· wat .dit betreft eigenlijk nooit te vroeg . 

De bewegingsarmoede .begint al .bij de schoolga,a,nde jeugd. Zij zit zo'n 20 uur per 
week op school gevangen en .krijgt in de kleine woningen oök al niet veel bewegings
kans, hoewel juist skelet en spieren een mogelijkheid tot ontwikkeling moeten krij
gen . 
Maar ook bij volwassenen betekent met plezier uitgevoerde bewegingen een verster
king van de spieren . Men gaat gemakkelijker ademen . en bovendien kan men nerveuze 
spanningen afreageren . Het hart is ook een spier , heeft ook training nodig . 

Het . lijken waarheden als koeien. Maar de . artsen moeten dan toch maar vaststellen, 
dat mannen en vrouwen rond de 35 jaar slecht lopen, te zwaar zijn, op hun hart moe
ten passen , op dieet leven en een assortiment van grotere en kleinere klachten be
zitten. Lichamelijke training is in feite de enige, thans bekende mogelijkheid om 
het natuurlijke verouderingsproces af te remmen. In Duitsland heeft men vastgesteld, 
dat de doorsnee burger in zijn 55ste levensjaar slechts over tweederde van zijn op 
20-jarige leeftijd voorhanden zijnde prestatievermogen en conditie beschikt . En 
ook dat een lichamelijk geoefende van 40 j aar een hartprestatie heeft, die . gelijk 
is aan die van een niet geoefende van 29 jaar, wat dus betekent , dat de in het 
35ste levensjaar beginnende teruggang in conditie en de daarmee . gepaard gaande 
stoornissen door training vrijwel geheel geëlimineerd werd . 

Proefpersonen, die zich 15 jaar lang anderhalf à twee uur per week hadden overgege
ven aan .een .bosloopje en .wat goede gymnastiek, hadden een groter prestatievermogen 
dan ongetrainden van dezelfde leeftijd. Zij voelden zich fit , gingen weinig naar 
een dokter en werkten zeer energiek • . Door . een sportieve levenswandeiJ.. is het moge
lijk 20 jaar lang 40 te blijven, in tegenstelling tot de wijd en zijd verbreide 
mening, dat men het hart voor inspanning .moet behoeden . Om de bewegingsarmoede te 
bestrijden zijn .alle sporten, waarbij het uithoudingsvermogen wordt aangesproken 
aan te bevelen: fietsen , zwemmen, roeien en voor de jongere mensen voetbal, handbal, 
hockey, tennis, schaatsen. Wie nooit aan sport heeft gedaan en nu wil beginnen, 
moet zich wel eerst door de huisar ts laten onderzoeken. En so wie so moet h ij in 
een rustig tempo beginnen . Maak er geen wedstrijd van - beweeg alleen maar, recht
op, diep inademen, wordt weer fit ! 

Echt geen tijd, echt geen gelegenheid? Doe dan wat kamergymnastiek . Men zou om te 
beginnen 's morgens na bad op een verend matje een loopje op de plaats kunnen 
maken. Als men dat dagelijks 5 à _ l 0 minuten doet ·: heeft dat ongeveer hetzelfde ef
fect voor het organisme als het tweemaal per week beoefende loopje buiten van een 
half uur. 

Verhoogde lichaamsactiviteit veroorzaakt een toenemende behoefte aan calorieën. 
Geef aan die behoefte niet toe, want dan raken wecbns beginnend buik~e niet kwijt. 
Ook als men wat aan lichaamsbeweging doet heeft men, door elkaar genomen, aan 2500 
calorieën per dag genoeg . 
Denk overigens niet, dat door te bewegen de ponden, er afvliegen. De voetballers in 
Mexico zeiden wel telkens, dat ze door een wedstrijd te _ spelen vele ponden gewicht 
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verloren, maar dat was voornamelijk vocht , dat gauw weer terug is. Om een pond vet 
te verliezen moet men zeven uur achtereen houthakken, 36 uur wandelen of 9 uur 
achtereen hardlopen. 
Maar het gaat er ons hierom , dat men zich fit gaat voelen, dat de bloedsomloop be
ter wordt . Daarvoor i s beweging onon t beerlijk ! 

Ei nel 8 - K ampe n . 

Overgenomen uit Afdelingsnieuws 
afd. Limburg. 

Op zondag 21 maar t wer den alle eindacht kampers verwacht in de sporthal "De Lage 
Banken" in Et t en- Leur. 
Helaas was slec hts een veel te klein percentage hiervan ook werkelijk aanwezig . 
Jammer genoeg was 't ditmaal de wegblijvers niet helemaal kwalijk te nemen, daar 
de methode van aanschrij v ing beslist onvoldoende was . 
Slechts enkele r ege ls onder een kompetitiebulletin moesten de deelnemers erop at
tent maken dat ze i n Etten-Leur moesten aantreden. Na de jarenlange traditie van 
persoonlijke aanschr ij vingen , moest dit wel tot zo'n jammerlijke gebeurtenis lei 
den. He t is duidelijk , dat een her haling voorkomen moet worden. 

De organisatie berust t e bij Tanaka, zij werden ter plaatse goed geassisteerd door 
de heren Poulissen en Sl uiter . 
In tegenstelling to t vor ig jaar was ditmaal wel .voor scheidsrechters gezorgd . De 
gehele organisatie en de sfeer was ook beduidend beter dan 't vorig jaar. 

TI MMERMANS en SMITS verrassende winnaars 1 

Wat 't technische gedeelte betreft was dit ongetwijfeld de dag der verrassingen. 
Timmermans (Jeep) slaagde er als overgangsklasser in alle ere- en hoofdklas·sers 
achter zich te laten. Een prachtig resultaat voor deze sympathieke speler. 
Ook bij de dames kunnen we een nieuwe winnares begroeten nl " R.Smits van Irene, 
die de kroon overnam van Maria Nielen, die er ditmaal niet bij was. Ze won al haar 
partijen . 
Voor de verdere resultaten verwijzen we naar de tabellen hieronder. 
Voor deze uitslagen vindt U eerst nog een overzicht van de opkomst in de respectie
velijke klassen. We wijzen er wel op dat er bij de nie t opgekomenen er ook zijn, 
die zich hadden afgemeld. 

klasse: opgekomen niet aanwezig aanvulling reserves 

Ere/hoofdklasse 7 l 1 
Overgangsklasse 5 3 1 
l e klasse 7 1 l 
2e klasse 3 5 2 
3e klasse 6 2 J 
4e klasse 8 0 0 
dames hfd/ 1 4 4. 3 
2e klasse 4 4 0 

Jeugd jongen s land/! 9 0 0 
2e klasse 7 l 0 
3e klasse 5 3 0 

mei SJ e s land/ 1 7 . 0 
2e klasse 7 ' 0 1 
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De uitslagen zijn: 
HEREN: 
Ere / hoofdklas se. Overgangsklas se ~ 
1 • A.Tirnmermans Jeep 5 p. 1. G.Klaassens JCV 5 p. 
2. P. v . Ham JCV 5 p . 2. M.v. Vroenhoven PSV 4 p . 
3. H. v.d.Zee JCV 4 p. 3. de Vocht Helmond 3 p . 
4. J.v . Unen Irene 4 p . 4. J . Stuifmeel Belcrum 2 p . 
5. H.Weijenberg Irene 3 p . 5 . B. de Krijger Red Star 1 p. 
6 . P. Paro JCV 3 p. 6. M.v.Lieshout Irene 0 p . 
7. F.Joosen Belcrum 3 p. 
8. C. Mertens Belcrum p. 

I e klasse . 2e klasse. 
!. P.v.Hooydonk TCS 6 p . !. H.Pols St . Cathrien 3 p . 
2. T.v.Gorp Red Star 4 p. 2 . M.Vaessen Meppers 2 p. 
3. J.Vleck P. S.V. 4 p . 3 . G.Beurskens St.Cathrien 2 p. 
4. J . Stabel Red Star 4 p . 4. E. Jacobs 2 p. 
5. H. v.d .Wiel . JCV 3 p. 5 . v. Esch St.Cathrien 1 p. 
6. H.Koppens PAC 3 p . 
7 . v.Doorn TTCV 3 P• 
8. A.v . Gestel Barna p. 

Je klas se. 4e klasse. 
1. F.Boschman Markiezaat 6 p . 1. W.Teijen Geenhoven 7 p. 
2. A.Boudens Markiezaat 5 p. 2. J . v . Loon PSV 5 p . 
3 . H.Damen Attaque 4 p. 3 . L. Dekkers Tanaka 5 p . 
4. L.Snoeys Belcrum 2 p . 4. J . Meijer s Marki ezaat 4 p . 
5 . Ver hagen Attaque 2 p. 5. R. de Rui ter PSV 3 p . 
6. M. Mulders V. Versa'64 p . 6. F. Daniëls Hapert 2 p . 
7. C. Wellens V.Versa'64 p. 7 . K. Lips PJS 2 p. 

DAMES: 8. B.Been Pendragon 0 p . 

Hf d/ le klas se. 2e klasse . 
!. R. Smi ts Irene 6 p . 1. C.Eckhart St.Cathrien 3 p . 
2. P.de Krijger Red Star 5 p . 2. R. v . d. Ven Belcrum 2 p . 
3 . G.de Vocht Helmond 4 p . 3 . v.Eijndhoven Jeep 1 p . 
4. R. Blom Belcrum 3 p. 4. L.Ubachs PAC 0 p . 
5 . H.v. Unen Irene 2 p. 
6. C.Kuys Jeep 1 p. 
7. R.v.Ni j natten Belcrum 0 p. 

JEUGD: 
Jongens land/ 1 e klasse . 2e klasse. 
!. H.Wagenaar s JCV 7 p. !. K.Gimbrère Belcrum 5 p . 
2. W.Ba l ver s V. Ver sa' 64 7 p . 2. M. Zomer s TTCV 5 p . 
3. D.Eikemans JCV 5 p. 3. P.Daa s TTCV 4 p . 
4. W.Jur riën s Luto 4 p . 4. G.Heeren Backhand s 3 p , 
5 . J . Joosen Belcrum 4 p . 5 . D.Krul Taxandria 2 p. 
6. P.v. d . Kruij s Mepper s 4 p. 6. J .v. Ti enen Markiezaat p . 
7 . F. v.Oosterhout V. Versa'51 3 p. 7 . J. Gruyt er s Een en Tw. p . 
8. A.v.Oirschot Red Star 2 p. 
9. H.Jacob s V.Vers a '64 0 p. 
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3e klasse . Pupillen. 
1. R. de Wit Taxandr ia 4 p . 1. G. Hage TCS 5 p . 
2 . W.Kivits Be Quick 3 p . 2 . P. Kil TCS 4 p . 
3. J . Broerse Luto 2 p . 3 . H. Verhagen TCS 3 p. 
4. H.Vranken PSV p . 4 . W. v . d . Sande JCV 2 p . 
s. H. Pudelko PS V 0 p . s, B. v.Lammeren Markiezaat 1 p. 

6 . J.Rijnders Tanaka 0 p. 

Meisjes land/ Ie klasse. Meisjes 2e klasse. 
1 • M. Wagemaker s V. Versa' S I 6 p . !. A.v . Dijk OTC 6 p. 
2. C. Laene Belcrum s p. 2 . E.Heltzel Mar kiezaat 4 p. 
3 . R. Jongen Red Sta r 3 p. 3. H. Huysmans TCS 3 p. 
4 . M.v. Loon Belcrum 3 p . 4 . L. v.Lammeren Mark i ezaat 3 p. 
s. M. Welten V.Ver sa'Sl 2 p . s. A.Bosch Meppers 3 p. 
6. E. Krah Red St ar 2 p . 6. Verlegh Belcr um 2 p. 
7 . A.v . Osch Red Star 0 p. 7 . A.Bosch OTC 0 p. 

======== 

DE SNELHEID VAN DE s~ -
Een groep Russi sche sport-onderzoekers heeft onder leiding van A. A.Weinstein ver
helderende metingen v erricht , om t e onderzoeken wat er precies bij het slaan ge 
beurt . 

Door gebrui k te maken van kinogrammen (dit ziJn foto ' s waarop de beweging in een 
aantal constant e stappen wordt vas t gelegd) heeft men kunnen aantonen , dat de snel
heid van de hand me t bat to t het trefpunt bat-bal bij verscheidene spelers zeer ver :
schillend is. Zo bedr aagt b . v. deze snelheid bij Johansson (Zweden) 18 cm/s, Al ser 
(Zweden) 20 cm/s , Gomo zgov (USSR) 29 cm/s, doch bij Averin (USSR) 345 cm/s of b i j 
Vardanian (USSR) 224 cm/s. 

Grote verschillen war en ook na het trefpunt te constateren. Bij Alser en Johansson 
steeg de snelheid t ot 2560 cm/s, bij de Russen was de snelheidstoename beduidend 
minder, bij Averin kon men helemaal geen snelheidsverandering vaststellen. Bij Mevr, 
Balaischite (Rusland ) , kon men zelfs een vermindering van de snelheid waarnemen: 
419 cm/s ervoor, 280 cm/s erna. 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat in de praktijk tijdens een forehand 
aanval 3 snelheidsvariaties kunnen voorkomen: 

1. Langzame beweging van de hand tot het trefpunt bal-bat en daarna een maxi
male snelheidsverhoging. 

2. Evengrote snelheid zowel voor als na het trefpunt . 
3 . Grote snelheidsverhoging voor het trefpunt, doch de snelheid neemt na het 

trefpunt af. 

De eerstgenoemde beweging-struktuur is de beste oplossing voor een goede forehand 
aanval, zoals de metingen ook bevestigd hebben. Want deze meetwaarden kon men juis t 
bij de beste forehand-aanvallers, zoals Alser, Johansson en de Japanse topspelers 
constateren . 

Theoretisch is men al lang op deze gedachten gekomen , de proefnemingen bevestigen 
het alleen maar. 
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De relatief geringe snelheid van de hand in de slagrichting, maakt het de speler 
mogelijk , tot op het laatste ogenblik nog correcties in zijn slag aan te brengen, 
hetgeen bij een grote snelheid niet meer mogelijk zou zijn. -
De explosieve snelheidsverhoging op het trefpunt bewerkstelligt, dat de bal langer 
aan het bat blijft , wat natuurlijk een snelheidsverhoging van de bal tot gevolg 
heeft en een betere slagprecisie mogelijk maakt . 

Uit: Tischtennis actuel. 

&&&&&&&& 

BEKERKOMPETITIE JEUGD . 
====================== 

Voor de achtste finales plaatsten zich de navolgende teams: 
De Meppers 1, De Dennenbergl, P.S.V. I , P. A.C.2, J.C.V. 1, Babro 1, Vice Versa'64 1, 
Never Despai r 1, Red Star 1, Irene 1, Red Star 2, Luto 1, Belcrum 1, TCS 1, Vice 
Versa '51 1. 
Niet opgekomen voor de eerste ronde op zondag 14-2-1971: 
Budilia a, Be Quick 1 en 2. 
Afgemeld hebben zich de teams van Tanaka . 
In totaal namen 52 teams deel . 

PE BEKERKOMPET\Tl E. 

4e winnaarsronde: 

Belcrum 1 
Irene 1 
O.T.T . C. I 
T.C.S . 1 

- Jeep 5-0 
- Meppers 1 5-0 
- Belcrum 2 4-1 
- Red Star'58 3-2 

Jeugdkommissie. 

3e verliezersronde: 

De Dennenberg - St.Cathrien 2-3 
Deso 2 - B.S.M.I 1-4 
PAC 2 - O.T . T.C . 2 4-1 
Een en Tw. - Helm. '57 1-4 

LOTING HALVE FINALES. Te spelen voor =J 0-4-' 71. 

Winnaarsroride: 
Irene 1 
Belcrum 1 

O. T. T. C. I 
- T.C. S. 1 

Verliezersronde: 
Helmond '57 1 
B. S.M. 1 

P.A. C, 1 
- St. Cathrien. 

Datum en plaats der finales nog niet bekend 
In ieder geval begin mei 
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OPEN SCHIJNDELSE KAMPIOENSCHAPPEN. 
=== === == =============================== 

De tafeltennisverenig ing Ali co organi seert op 25 april a.s. haar jaarlijkse Open 
Schijndelse Kamp ioenschappen. 
In afwijking tot de twee voor gaande j arell' zullen de kampioenschappen nu gehouden 
worden in de prachtige fonke lnieuwe Sporthal . 
Deze nieuwe sporthal biedt plaat s voor ongeveer 35 i 40 tafels . 
Hierdoor heeft de tafeltennisvereniging Alico de mogelijkheid gekregen om haar Open 
Kampioenschappen gr ootser op te zetten, hetgeen ze ook zullen doen . 
De beste st i mulan s die U ons kun t geven, aldus Alico, om van dit tournooi een jaar 
lijks terugk erend ev enement t e maken is natuurlijk een zo groot mogelijk deelnemers
aantal. Wij hopen dan ook vele tafe ltennissers op zondag 25 april a.s. in de 
Schijdelse Spor thal te mogen begroe t en . 
Zoals U reeds weet wprden per k l asse 2 prijzen beschikbaar gesteld en bovendien 
een verenigingspr ijs voor de vereniging die de beste prestaties:~geleverd heeft. 

Verder willen we alle verenigingen nog even op het volgende attent maken . 
Op het inschrijfformulier voor j unioren staat vermeld of een junioren-lid deel wil 
nemen in de eerste , tweede of derde klasse . 
Volgens de N. T. T.B . reglementen word t dit voor voor toernooien echter niet meer 
toegestaan . In een schrijven dat we a lle verenigingen toezonden staat in, hoe he t 
wel moet. 
Willen de wedstrijdsekretarissen er daarom even op letten de leeftijd van hun even
tueel deelnemende junioren-lid te vermelden ? 
Hartelijk dank hiervoor en tot ziens op 25 april in Schijndel . 

S.V. Alico. 

======= 

T 0 E R N 0 0 I - A G E N D A. 

zo. 28 maart 

zo . 4 april 

5 t/m 8 april 

zo . 11 april 

za/zo.17/18 apr . 

zo. 25 april 

zo. 2 mei 

ma.31 mei(2e 
Pinksterdag) 

zo. 6 juni 

Hoofdstadtoernooi te Amsterdam - open voor Brabant . 

Eindhovense Kampioenschappen t . t.v. Taveres 
Reg . Vughtse Kampioenschappen t.t. v. Jeep 
Reg,Tilburgse Kampioenschappen Kontaktraad 

B.G. F.Sluiter 
B.G. H.Zwanenberg 
B. G. C. Hobbelen 

Trainingskamp afdeling Brabant te Bergen op Zoom 

Coca Cola D-toernooi te Deventer - open voor Brabant . 

Toernooi t.t.v . De Meppers - Heeze 

Toernooi t.t. v . "Alico 11 
- Schijndel 

Invitatie-jeugdtoernooi t.t.v, Luto - Tilburg 
(in aanvraag bij Comm. T & W - HB) 

Int, Zuid·-Ned , Kampioenschappen - Belcrum Breda 

Toernooi t.t.v. "Nijnsel" 
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J5oete !1iSt. ____ .. ". 
' .,,-_-=::=/ 

Opgelegd wedstr. klasse speel- bedrag reden 
aan: no, datum 

Pendragon . 217 R2b 6-2 1 ,-- geen bondsnummer 
KWJ 395 R3a 7-2 2 --' teams met nummer vergeten 
Victoria 892 R4c 7-2 2,-- teams met nummer vergeten 
Babro 1352 R41 2-2 2 --' geen bondsnummers 
PAC 1530 D2b 7-2 1 , -- geen bondsnummer. Dobber 
Attaque 1086 R4f 6- 2 2 --

' 
groepsletter en teams vergeten 

Pendragon 451 R3b 7-2 10,-- niet opgekomen 
Red Star 1552 Dl 6-2 2 --' formulier te laat 
Babro 1356 R41 10-2 10,-- niet opgekomen 
OTTC 27-2 0,30 niet gefrankeerd 
Irene 27-2 0,30 r..iet gefrankeerd 
Belcrum 27-2 0,20 onvoldoende gefrankeerd 
TTCV 102 Rib 27-2 2 --

' geen uitslag 
Pendragon 895 R4c 13-2 l ,-- geen bondsnummer Janssen 
Leende 1199 R4h 28-2 2,-- teams met nummer vergeten 
Kinawo 1273 R4k 18-2 1 - -' -

geen bondsnummer Duif 
Mullehei 1536 D2b 28-2 3,-- slechts een formulier, wedstr.no 

verkeerd 
SAZ 27-2 0' 10 onvoldoende gefrankeerd 
Kadans 1146 R4g 27-2 2,-- formulieren te laat 
TCS 46 Ria 27-2 2,-- formulier te laat 
TCS 397 R3a 27-2 2 --

' formulieren te laat 
JCV 344 R2d 27-2 2,-- klasse en letter verkeerd 
Rita 6-3 0,20 onvoldoende gefrankeerd 
Irene ' 228 R2b 27-2 2 --' formulieren te laat ! 
SAZ 1025 R4e 13-2 2,-- geen formulieren ontvangen 
BSM 906 R4c 6-3 15,-- niet opgekomen 
Bar na 511 R3c 27-2 5,-- ongerechtigde speler 
OTC 782 il4a 6-3 2,-- teams en nummer vergeten 
Groene Ster 836 R4b 7-3 2 ,-...; geen bondsnummers 
NVO 1364 R41 4-3 1 ,-- geen bondsnummer Magnusson-

1 JCR 1367 R41 4-3 2,-- formulieren te laat 

Junioren: 

Attaque 1229 9-3 1 ,-- formulieren te laat 
Attaque 1224 1 2-3 1 ,-- formulieren te laat 
Rita '67 335 i 24-2 1 ,-- formulieren te laat 1 

PAC 273 1 9-3 2 -- geen bondsnummerd ingevuld. 
' PAC 281 : 2,-- onvolledig ingevuld 

Babro 282 

1 1 

2,50 ongerechtigde speler 
OTTG 282 2,50 ongerechtigde speler 
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UITSLAGEN JUNIOREN NIET OPGENOMEN IN KOMPETITIE BULLETINS 

279 6- 4 

280 3- 7 

281 2-8 

282 6-2 

351 6-4 

352 2-8 

354 6-4 

546 

711 

741 
1 1 871 

978 

979 

1068 

9-1 

10-0 

6-4 

10-0 

7-3 

8-2 
1-9 

1096 

1225 

komp. leider 

W.Schuurman. 

0-10 

0-10 

Er dient nog een juniorenwe~strijd gespeeld te worden, 
namelijk wedstrijd 353 gepland op 28 maart. 

========= 

- 16 -


