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Jaargang 17 nummer 9 

uMIXED" op vakantie! 

juni 1971. 

Onze 2de jaargang is met de uitgave van dit nunnner, bijna ten einde. Ook nu zal 
't laatste nummer vlak voor de jaarvergadéring uitkomen; dus ongeveer eind au
gustus. 

Als wij terugzien op dit jaar kunnen we zeggen, dat, na 2 jaar in stencil te 
zijn verschenen, we nu eindelijk dan weer .in andere offset-gedaante zijn uitge
komen. Bij de overgang van stencil naar offset bleek alles nog wel niet helemaal 
naar wens te verlopen, maar de laatste nunnners zagen er, dachten wij, uitstekend 
uit. 

Dank zij de kopie van velen bleken wij ook dit jaar weer in staat, . alle nunnners 
kwalitatief goed te vullen. 
Gezien de vele taken, die de redaktie naast 't werk voor Mixed heeft, was 't 
niet mogelijk aan iedere uitnodiging om wedstrijden of recepties bij te wonen, 
te voldoen. Langs deze weg willen wij graag onze felicitaties overbrenge?· 

Tenslotte wensen wij iedereen een prettige vakantie toe, zodat men in 't komend 
seizoen weer uitgerust aan een zware kompetitie kan beginnen. 

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

~~~~~l~i~~-~~~~~~~~~~~i~i~-l~Zl:l~Z~· 
Op 25 september 1971 zal de landelijke dameskompetitie weer van start gaan. 
Ditmaal zal de kompetitie gespeeld worden met teams van drie speelsters. 
Verenigingen, die in het komende seizoen in de landelijke dameskompetitie willen 
uitkomen, dienen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de AKL, F.Sluiter, 
Jan van Eyckgracht 155, Eindhoven. 
Opgave houdt echter niet in, dat men ook geplaatst zal worden, daar het in de 
bedoeling ligt slechts achttien teams toe te laten. 

~~g~~~~~g_EE~~~~h~:~it~l~g~~~ 

Heren 1-2 klasse R.K.C. 1 
Game stand 

- Irene 1 5-5 
1 1-11. Punten 409-385. 

Heren 2-3 klasse 

HENK v.d. ZEE 

Hierdoor promoveert RKC naar de eerste klasse. Irene 1 zal in 
het komende seizoen in de tweede klasse moeten uitkomen. 
Door het lot is beslist, dat OJC 2 in de tweede en Never Des
pair 4 in de derde klasse moet uitkomen. 

F.Sluiter, AKL. 

=========== 

NEDERLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPP~N 1971. 
======================================= 

NEDERLANDS JUNIORKAMPIOEN. 

Met ongeveer 27 spelers en speelsters, begeleidt door enkele officials en belang
stellenden vertrok de Brabantse delegatie op 20 mei naar Den Haag om deel te 
nemen aan de Nederlandse Jeugdkampioenschappen. 
Om 10 uur begon· daar de strijd op 32 tafels in de 15 klassen 

De speelomstandigheden waren redelijk. De afstand tussen de tafels was wat aan 
de kleine kant. Het schema liep op het laatst iets uit; om goed 8 uur waren de 
laatste finales afgewerkt en kon de Haagse Wethouder de prijzen uitreiken. 
Wat de resultaten betreft kunnen we totaal gezien niet erg tevreden zijn, al ver
goedden de titels van Henk v.d.Zee veel. 

JONGENS: 
======== 
Junioren. 

Alleen Henk v.d.Zee kwam de eerste ronde door en werd kampioen. Alle andere 
Brabantse spelers werden in de poule uitgeschakeld. 
De grootste verrassing was de uitschakeling van Hans Lingen, die tegen de onbe
kende Groninger Zemering zijn waterloo vond. Hierdoor kon de in Duitsland spelen
de Limburger Smeets de finale bereiken tegen v.d.Zee. 
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De _- taai verdedigende Smeets kon de aanval van Henk in de eerste game niet houden 
maar maakte ' t hem in de 2de game erg moeilijk. Gelukkig kon H~nk 'n derde game 
voorkomen (22-20), zodat 't kampioenschap een feit werd. 

Met Hans Lingen won Henk ook nog 't herendubbel door in de finale Clarijs-v.Wijk 
(Rotterdam) te verslaan . 

Aspiranten . 

Hierin manifesteerde zich weer duidelijk de grote vooruitgang in de breedte. 
Wagenaars, Eikmans en Balvers haalden de 2de ronde, waarin ze resp. door Lauwers 
(Den Haag), v.d . Poort (Rotterdam) en v . Zuijlen (Den Haag) werden verslagen. 
v.Ham (Utrecht) won in een prachtige partij van Dumez (Zeeland) en haalde zo de 
finale tegen zijn klubgenoot René Heijne. 
Heijne won met 21-19 in de 3de game deze broederstrijd. Al deze laatst genoemde . 
14 jarigen spelen hoofdklasse senioren. Dit zou 10 jaar geleden niet mogelijk zijn. 
Heijne en v . Ham wonnen ook 't dubbel van de Jonker-Groendaal (Amsterdam). 
De beide Brabantse duo's waren reeds in de eerste ronde uitgeschakeld. 

Pupillen. 

Bij deze categorie heeft onze afdeling een geweldige achterstand. Geen enkele 
pupil kwam de poule uit. 
De finale wer d gespeeld tussen Oppenheim {Rotterdam) en IJsselstein (Gouda). Oppen
heim won in 2 games na 'n uitstekende finale. 
Ook bij de dubbels waren onze beide combinaties na de poule gewipt. Ook hier won 
Oppenheim met Fuchs en wel van Akerboom-Reijnders (Den Haag). 

MEISJES: 

Junioren. 

Hier hebben onze vertegenwoordigsters zich redelijk goed geweerd. 
Ria Blom verloor pas in de 3de ronde van Sonja Heltzel, de Nederlandse senioren
kampioene . 
C. Laene won ook haar poule, maar verloor toen van Arntz (Utrecht) de latere fina
liste . 
v . Loon en v. d . Louw werden in de poule uitgeschakeld. 
Door de nederlaag van A. v . Moor st tegen Arntz kregen we toch nog 'n onverwachte 
finale . Arntz won zelfs de eerste game van Heltzel maar daarna toonde de kampioe
ne zich toch ook hier 't sterkste. 
Uiteraard wonnen Heltzel-v . Moorst het dubbel tegen Arntz-Zupan. 
Onze beide duo ' s werden in de 2de ronde verslagen . 

Aspirant en . 

Onze nationale pupillenkampioene Marina Wagemakers was onze beste vertegenwoor
digster . Ze haalde de 3de ronde. Tegen Vreeburg (Den Haag) had ze toen geen kans . 
Krah haalde de 2de r onde. Toen verloor ze van Nies (N.-Limburg). 
Louer en Schults werden i n de eerste ronde uitgeschakeld. 
De finale kreeg 'n verrassende wending. De gedoodverfde kampioene Fierlier (Den 
Haag) verloor van Vogels (Amsterdam). 
Fierlier won met Verb l akt van Vogels-Stuy in het dubbelspel. 
Louer-Schults en Wagemakers-Krah verloren in de 2de ronde van de finale-dubbels. 
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Pupillen. 

Ook hier bleken onze speelstertjes weer 'n grote achterstand. te hebben. Allen wer
den ze de eerste ronde verslagen met uitzondering van Diepstraten, die de 2de ron
de haalde. 
De finale werd 'n Haagse aangelegenheid; De Jong won van Zoetemelk. 
De Jong haalde met de Ruiter een 2de titel door de Vries-Disselhorst (Zwolle) te 
kloppen. 

MIXED: 
====== 

Henk v.d.Zee was met Sonja Heltzel favoriet bij de junioren. Ze haalden wel de fi
nale, waarin ze uitkwamen tegen v.Moorst met Hopman (Amsterdam), die hen in 3 ga
mes klopten. De andere Brabantse junioren mixed-duo's waren vroeg uitgeschakeld. 
Bij de aspiranten haalden alleen Wagemakers -Wagenaars de 2de ronde. Toen was 't 
ook met hen afgelopen . 
Vogels-de Jonker (Amsterdam) wonnen van Stuy-Groenendaal (Amsterdam). 
In de pupillencategorie waren wij niet vertegenwoordigd. Hier wonnen de Ruiter
Streng (Den Haag) van Zoetemelk-Reijnders (Den Haag). 

Als we een verdeling maken van titels over de afdelingen, komen we tot het volgen
de overzicht: 

Ie plaats 

Amsterdam 
E. 

s 
Den Haag 3! 
Rotterdam 2! 
Utrecht 2 
Brabant 11 

2 

Noord-Limburg 1 
2 

Zwolle 
Gouda 

2de plaats 

3~ 
4 
1 
2! 

0 

1 
2 

H 
1 

N.B. Smeets kwam niet als vertegenwoordiger van 'n afdeling uit 

+++++++ 

Intern. Zd. Ned. kamp. -

R.v.Dijk. 

De door de Bredase vereniging Belcrum gehouden internationale Zuid Nederlandse 
Tafeltenniskampioenschappen, zijn door de" enorm sterke bezetting in alle Ie klas
sen een volledig open strijd geworden, wa'arin van begin tot eind met volledige in
zet om de fraaie prijzen werd gestreden. Belcrurn had voor deze gelegenheid zijn 
bekers in cupmodel gekozen. Dit jaar namen zeven nationaliteiten aan het toernooi 
deel waarbij de jeugd internationaal gezien een dergelijke sterkte nog niet had 
gekend. De deelname van het officiele Engelse jeugdteam is hier niet geheel vreemd 
aan. Belcrum incluis de Eindhovenaar A.Poulissen kan op een geslaagd tournooi te
rugzien, waarbij de enkele incidenten die zich voordeden goed werden opgelost. 
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Met de aanwezigheid van NTTB voorzitter de Vries en bondscoach Tigerman kreeg Bel
crum dit jaar de belangstelling van hogerhand waar het duidelijk recht op had. 
Alvorens over te gaan tot het nabeschouwen der diverse klassen enkele cijfers. 

Dit jaar namen 122 verenigingen deel die voor ruim 750 deelnemers zorgden. De in
schrijvingen in de diverse klassen was: Heren Enkel Ere 42, Hoofd 51, Overg. 
Ie klas 60, 2e klas 66, 3e klas 75, 4e klas 96. Heren dubbel Ere/Hoofd 19, Overg./ 
Ie 40, 2e klas 28, 3e klas 35, 4e klas 24. Dames Enkel Hoofd 24, Ie klas 15, 2e/3e 
klas 30, Dames dubbel Hoofd/Ie 10, 2e/3e klas 10, Mixed hoogste klas 13. 
Bij de jeugd waren de cijfers: Jongens enkel Junior 81, Adspirant lil en Pupil 60 
de respectievelijke dubbels 40, 46 en 17 bij de meisjes junior 27, adspirant 36 
en pupil 24. Het dubbel meisjes kende een klas met 32 inschrijvingen. 
Dit jaar ook een klas mixed met 31 dubbels. 

Heren enkel ereklasse: 
Opvallend was dat slechts de Belg Gayer als enigste buitenlander de poules over
leefde als we Milan Stencil tenminste niet mee rekenen. Vooral de uitschakelin~ 
van de Engelsman Wright door Hans van Lingen en de belg Rosmarin door TOGB-speler 
Koot waren duidelijk verrassingen. De belg haalde tevens het kunststuk uit om 
Nico van der Slobbe met 21-14 en 21-19 van verdere deelname uit te sluiten. 
Uiteindelijk bleek de jeugd het toch af te moeten leggen tegen twee routiniers 
Bert Onnes en Milan Stencil die uiteindelijk de finale betwisten. Met de cijfers 
21-13 en 21-16 werd Stencil de nieuwe Zuid Nederlandse kampioen. Na afloop gaf 
Stencil op de vraag of hij dit had verwacht het volgende commentaar: "Toen v.d. 
Slobbe was uitgeschakeld voelde ik mijn kans. Tegen de belg Gayer heb ik een lange 
doch bekeken wedstrijd gespeeld. Alhoewel de finale in best of three gespeeld voor 
mij een nadeel was tegen een alles of niets spelende Onnes, ben ik alleen maar 
bang geweest voor de bekende vijf minuten van Bert, waarin hij alles kan. Geluk
kig voor mij bleven ze ditmaal uit. Ik ben zeer content dat valt te begrijpen." 
Geen enkele brabander waarbij JCV en Tilburg ontbraken overleefde de poule. 

Bij de dames hoofdklasse was het toch wel verrassend dat Sonja Heltzel en Ellen 
Kort de finale bereikten . Door de beide engelse meisj-es J.Hellapy en S.Hammilton 
in de finale uit te schakelen leverden de nederlandse dames al een prestatie op 
zich. Twee sterk op de aanval proberend te spelen finalisten, zo min mogelijk ri
sico nemend, speelden een goede finale. Dat Ellen Kort deze uiteindelijk won lag 
voornameli j k in haar goede concentratie. Met 21-18 en 21-19 nam zij na viér toer
nooien eindelijk revanche op de nederlandse pampioene. 
Een gelukkige Ellen Kort na afloop: "Dit had ik wel gehoopt maar niet verwacht. Ik 
heb echt mijn dag, alles lukt en dat heb je wel eens nodig. Bij Sonja zat het wat 
tegen . We hebben elkaar niets toegegeven maar fijn voor mij was ik ditmaal de ge
lukkigste van de twee." 
Opvallend was echter dat Sonja Heltzel zich voor vier finales wist te plaatsen, 
waaruit tenslotte twee eerste en twee tweede plaatsen haar ten deel vielen. 

Mixed dubbel Ere/Hoofd. Hier bewezen de aan elkaar gekoppelde nederlandse jeugd
kampioenen Henk van der Zee en Sonja Heltzel elkaar goed te begrijpen, hetgeen 
resulteerde in een fraaie eerste plaats door in de finale het Scylla dubbel A.W. 
v.Zoelen en E.Kort met 21-10, 19-21 en 21-13 naar een regelmatige nederlaag te 
spelen. 

Dames enkel le klas: De finale werd een volledige buitenlandse aangelegenheid. Met 
2 1-12, 15-21 en 15-2 1 wist de duitse speelster K. Walter de belgische M. v.d.Heuvel 
van de eerste pr ijs a f te houden. De beste brabantse prestatie leverde M.Smits van 
Irene door eerst in de halve finale tegen de latere winnares het onderspit te del
ven . 
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Dames enkel 2e/3e klas: Een Belgisch onderonsje tussen L.van Heybeek en E.Cools 
door eerstgenoemde verdiend met 2 I-I2 en 2I-I8 gewonnen . 

Dames dubbel Hoofd/ I e klas: Met twee nederlandse finalisten werd het een duide
lijke nederlaag voor de ouitenlander s . Sonja Heltzel en Annemiek van Moorst wisten, 
doordat Jules Nitisusanti .haar dubbelpartster Ellen Kort net niet de nodige steun 
kon geven, uiteindelijk met 2 I-IO , I9-2I en 2I-I3 te zegevieren na een, al deed 
de uitslag het niet vermoeden, spannende wedstrijd . De belgische dames Heybeek en 
van Overloopt . zorgden dat Altantic weer de nodige punten vergaarde door de finale 
dubbel 2e/3e klas voor hun rekening te nemen . Tweede werden de Elan dames M.v . d. 
Ven en M.Schoonderbeek I4-2I, 2I-I7 en 2I-I8 . 

Heren enkel Hoofdklasse: 
Twee duit.se deelnemers beslisten hier de uiteindelijk finale. A.Pispers van M.Glad
bach werd door A. Heberhold van Lippstadt met 21-I9, 9-2I en 2I-23 te bedwingen 
toch wel een verrassende winnaar . Heberhold had hiervoor in de kwart finale Hans 
van Lingen en in de halve finale A.v.Herel TOGB moeten overwinnen. Pisper bereikte 
de finale door onder meer de sterke belg Gayer en de duitser K. Czekella te illi
mineren . Herel bleek dus ditmaal de langst standhoudende nederlander. 

Heren enkel overgangsklas: 
Fîli~r leverde VDO speler B.Leysen een goede prestatie door als eerste te eindigen 
in een sterk bezette klas met maar liefst I2 buitenlandse spelers . Alhoewel de 
duitse speler Ricking de finale partij met I8-2I opende nam Leysen hier geen ge
noegen mee. Door . hierna twee maal met 2I-J4 duidelijk te zegevieren kwam de beker 
terecht bij de man die er ditmaal het mee?t aanspraak op had. 

Heren enkel Ie klas: 
Opnieuw een .volledige buitenlandse finale • Tot de finale wisten door te drirlgen 
P. Worg Eintracht Dortmund en D. Verstraete · Hemiksen. De Eintracht .man verloor uit
eindelijk met de cijfers 13-2I, 20-22. De beste nederlandse prestatie leverde D. 
Zipko van Elan die eerst in de halve finale het onderspit moest delven tegen Ver
straete. De TCS speler Fikkers reeds in de poule ingedeeld bij mede finalist Worg 
was hierdoor reeds spoedig voor verdere deelname uitgeschakeld. 

Heren enkel 2e klas: . . 
Het begint vervelend te worden doch opnieuw een volledige buitenlandse finale . 
F. Heylen Altantic en D. Blauchen Lippstaddt maakten er een spannende finale van 
met ditmaal de Atlantic speler 2I-I8 en 21-IS de meest fortuinlijke. De eindhove
naar Beurskens leverde hier de beste nederlandse prestatie door eerst in de halve 
finale tegen Blaucher met de kleinst mogelijke cijfers te verliezen. 

De Markiezaat speler Fr ans Boschman leverde in de Heren 3e klas .een goede presta
tie door als enige west br abander het bij de senioren tot de finale in een der 
enkelspelen te brengen . Helaas moest Frans met I7-2I, 32-30 en I6-2I het onder 
spit delven tegen mede oost brabantse finalist H.Beks vàn Jeep . Deze finale kreeg 
we l niet de .schoonhei dsprijs doch beide spelers hebben zeer veel inzet getoond . 
Het kende tevens de hoogste toernooiscore . Na afloop vertelde Boschman: "De condi
tie van Beks heeft de doorslag gegeven. Een troost voor de Markiezaat speler was 
dat hij door deze Ie plaats de door he t dagblad De Stem beschikbare beker voor de 
beste west brabantse vereniging mee naar Bergen op Zoom kon nemen . Dat men laat in 
de avond in Markiezaat kringen er zeer gelukkig mee was valt te begrijpen. 

De k l as met ook dit jaar bij de senioren weer het hoogst aantal inschrijvers de 
vierde klas heeft over het algeheel goed spel te zien gegeven . Men vocht voor ie
dere punt en de uiteindelijke winnaar H.Bauch was dan ook zeer moe maar tevreden. 
Voor de vereniging SURTH wel een zeer fraai resultaat want zijn clubgenoot K. Vogt 
was ditmaal de tweede. Met 2I-I6 en 2I-I3 moest Vogt zich ditmaal met de t-weede 
prijs tevreden stellen . 
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Ook Surths derde speler J.Schrey bereikte met . het behalen van de halve finale v0or 
zijn vereniging de nodige punten voor de verenigingsprijs. Jongenelis van het 
Oudenbosche Vice Versa kwam van de brabanders nog het verst. Overduidelijk heerst 
in deze klas de vereniging SURTH met maar liefst negen deelnemers. 

De uitslagen van de dubbelspelen in de diverse klassen luidden: 
Heren dubbel EreHoofd: Ie J .Walker/J . Horsham Engeland , 2e B. Onnes/P.Joels St-Hoger 
TSB I3-2I, 2I-I4, 2I-I7; Overg/le klas: Ie . Heberhold/Wortmann Lippstadt, 2e. Geenen/ 
Heiniers Kleve I6-2I, 22-20, I4-2I; 2e klas: Ie. P.v . d.Laar/G.Vaessen Heerlen, 
2e. J.Lorenz/H.Schoch Baerl 22-20, 2I-I4; 3e klas: Ie. J.Bertrune/J.Christophe 
Nessonveaux, 2e. H. Peters/B.Gerritsma MVO 2I-I6, 2I-I8; 4e klas: Ie. J.de Wacher/ 
G.Freyne Atlantic, 2e. R.Groot/J.de Boer Avanti I2-2I, 2I-I6 en 23-2I. 
Mixed l e/2e klas: Ie . D.Verstraete/L.Heybeek Hemiksen, 2e. H.Worthmann/K.Walter 
Lippstadt 2I-I6, 2I-5; Mixed 3e klas: Ie W.de Visser/V.Overlo~pt Altantic, 2e. 
G.Freyne/B.Freyne Atlantic 2I-I2, 2I-I8 . 
De eindstand bij de senioren om de verenigingsprijs over dit toernooi luidde: 
Ie. Altantic 2I pnt . 2e Lippstadt I3 pnt. 

Het jeugdtoernooi was dit jaar zeer sterk bezet in alle klassen. Dat er ook bij de 
nederlandse verenigingen talent schuil gaat was deze dag duidelijk te merken. 
Sommige wedstrijden haalden een niveau waar men bij de senioren soms jalours op 
kan zijn. Ook dit maal werd er bij de jeugd zeer fel gestreden. De organisatoren 
van dit toernooigedeelte zullen met voldoening op deze dag terug zien. 

De jongens adspirantenklasse was met III deelnemers de grootste klas van deze dag. 
De winnaar wist zich naast kampioen tevens verzekerd er de meeste partijen voor te 
moeten hebben gespeeld. Daarom een extra pluim voor De Zeeuw Wilfried Dumez en 
zijn Bosche tegenstander W.Balvers de finalisten van deze zeer groot bezette klas. 
In de finale won de meer ervaren St.Aloysius speler zonder al te veel moeite met 
2I-I4 en 2I-9 doch dit wil ditmaal niet af doen aan de prestatie van Balvers. 

De diverse klassen in een oogwenk bezien. '· 
Jongens junioren enkel. De Wilskracht man~ Bert van Ham verraste vriend en vijand 
door in de finale de zeer sterke engelse jeugdinternationaal met 22-20, I6-2I en 
2I-I7 van de hoogste prijs af te houden. Eerder had van Ham reeds de engelsman 
Horsham en de eveneens voor de engelse selectieploeg spelende Broadmore naar een 
nederlaag gespeeld. De nederlandse jeugdkampioen Henk van der Zee overleefde nog 
wel de poule maar werd door de luxemburgse kampioen in de 2e ronde een halt toege
roepen. Hij was er niet maar van Ham leverde met dit resultaat een prestatie die 
alleen op zich al een beker waard was. Er ' valt hier niets anders te zeggen als: 
BRAVO BERT . 

De pupillenfinale kende ook al de nodige spanning. Finalisten Streng van Avanti en 
Oppenheim van Intiem gaven elkaar weinig toe waarbi j de Intiem speler uiteindelijk 
als gelukkige winnaar met 2I-I5, 20-22 en 2I-I8 als winnaar naar voren kwam. 
De JCV spelers E.Peters en W.v . d.Sande leverden voor de brabanders nog het beste 
resultaat. 

Bij de meisjes junioren toch ook een verr~ssing. Niet de als winnares gedoodverfde 
Sonja Helzel behaalde de eerste prijs doch door met I9-2I, 2I-II en I9-2I te ver
liezen kwam de hoogste prijs wel bij Rea doch in handen van Annemiek van Moorst. 
De meisjes behaalden de finale door respectievelijk M.Arntz TTC, en J.Hallepy 
engeland te verslaan. Ook hier dus niet de buitenlanders maar onze eigen landgeno
ten die de hoofdtoon voerden . 
M. Vogels van VDO won ook al zeer verrassend van de toch zeer sterk spelende Rea 
speelster R. Stuy. Door met 21-17 en 24-22 deze finale te winnen droeg zij er te
vens toe bij dat VDO uiteindelijk de verenigingsprijs bij de jeugd zou gaan winnen. 
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Een tegenvaller was in deze klas ongetwijfeld de Phoenix speelster Fierlier die 
door Stuy bekwaam werd uitgeschakeld. 
De pupillen meisjes tenslotte kregen in J.de Waal van St.Aloysius een goede winna
res. De limburgse A.de Jong iooest met 9-21, 21-18 en 21-15 toezien dat zij naar 
de tweede plaats werd verwezen. Het enige grote sukses van de organiserende vere
niging zelf school bij de jeugd mixed. De Roosendaaler Hans Verbraak met de Ouden
bosche Marian Wagema.kers hielden de eer van Belcrum en West Brabant hoog door in 
ieder geval de eerste prijs in eigen huis te houden. Door in de finale mixed jeugd 
met de duidelijke cijfers 21-15 en 21-14 te zegevieren· over het duo L.van Zuylen/ 
R.Fierlier was de zoveelste verrassing van dit toernooi een feit. 

De uitslagen van de dubbelspelen bij de jeugd luidden: 
Jongens junior: J.Cloos/G.Oth Scheffling, 2e W.v.d.Zee/H.Hopman VDO 21-15, 21-18. 
Jongens adspirant: Ie. T.Louers/P.Korver Avanti, 2e. W.de Jonker/P.Groenendaal VDO' 
20-22, 21-14 en 21-18. Pupillen: H.Oppenheim/R.Fuchs Intiem, 2e P.Streng/P.Stol
wijk Avanti 21-9, 21-10. 
Meisjes jeugd dubbel: Ie. R.Fierlier/J.Gillemans Phoenix 2e. E.Cumpeer/S.Verbom 
Gossima/Wibats 21-18, 21-16. 
De eindstand om de verenigingsprijs luidde: 
Ie. VDO 9~, 2e. Avanti 8, 3e. Phoenix 8, 4e. Rea 7!, Se. Aloysius 6. 

Om half negen kende het evenement zijn laatste winnaar en kon Belcrum de zaal af
breken. Men was opnieuw tevreden doch gezien de enorme voorbereidingen die de or
ga~isatie van een dergelijk toernooi met zich meebrengt, ligt . hier gezien vooral 
de financiele kant niet alleen voor wat Belcrum betreft, maar dit geldt ook voor 
andere verenigingen, toch duidelijk een taak voor het hoofdbestuur N.T.T.B. derge
lijk grote internationale toernooien te steunen. 
Deze Zuid Nederlandse kampioenschappen mogen toch ook niet verloren gaan. Als eer
ste zou men dergelijke toernooien moeten laten meetellen bij het opmaken van een 
nederlands klassement. 
Opnieuw kweekte Belcrum met deze organisatie weer een stukje internationale good
will en dat mag ook door het hoofdbestuur der NTTB wel gehonoreerd worden. 

TAFELTENNIS JlJMEL.AGE 

Een Belcrum lid. 

E. de Graaf, 
Patrijsstraat 7, 
Breda . 

In een zon overgoten Sint Gillis - één van de negentien voorsteden van Brussel 
met ruim 50.000 inwoners dat de kans loopt geannexeerd te worden, vond met pink
steren de tweede editie plaats van het tafeltennistournooi om de "Coupe d'Europe" 
tussen de steden die een jumelage-vriendschapsverdrag gesloten hebben, t.w. Esch 
(Luxemburg), Hamlet Courts (Engeland), MÖdling (Oostenrijk), Offenbach (Duits
land), St.Gillis (België), Tilburg en als nieuwkomer het Joegoslavische Zenum. 
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Ofschoon de start van deze jumelage-driedaagse bepaald niet gelukkig genoemd kon 
worden - de Offenbachers keerden enkele uren na hun aankomst huiswaarts aangezien 
zij geen genoegen namen met de hun voorgeschotelde huisvesting·, waarschijnlijk 
een zeer unieke maar bovendien pijnlijke affaire in de jumelage-geschiedenis, -
hadden onze zuiderburen het verder organisatorisch zeer goed voor elkaar. 

De Tilburgse equipe, bijna gelijk aan die van 1970, bestond uit: W.Schuurman . (non 
playing captain) , R.v.Dijk, A.Leenhotlwers, H.Verhaeren (allen van t.t.v. Luto), H. 
de Bakker (ttv Irene), L.de Krijger (t.t.v. Red Star '68) en Fr.v.Pruissen (t.t.v. 
Barna) en kon in St . Gillis met vele bekenden kennis maken omdat het zeer opvallend 
was dat de stedenafvaardigingen grotendeels gelijk waren aan die van Offenbach 
1970. 

In verband met het als winnaar gedoodverfde naar huis gekeerde Offenbach, werden 
de gouden medailles alsmede de "Coupe d'Europe" voor het slotbanket door de bur
gemeester van St . Gillis uitgereikt aan de ploeg van MÖdling; zilver en brons kwa
men terecht bij Esch en Zenum. Daarna volgden Hamlet Courts, Tilburg en St.Gillis. 

De Tilburgers - aangemoedigd door namens de gemeente Tilburg aanwezige wethouder 
Baggerman en echtgenote alsmede de sekretaris van de Tilburgse Sportraad de Heer 
Kuiper - hebben beslist sterker gespeeld als de uitslag doet vermoeden; in vele 
gevallen speelden zij gelijk op met hun tegenstanders, maar misten juist in de 
slotfase de kracht om de volle buit binnen te halen, hetgeen onderstaande resul
taten laten zien~ 

Allen keerden beslist voldaan huiswaarts met het oog gericht op Tilburg 1972 wan
neer de gemeente. als gastvrouwe optreedt , bij de derde editie om de "Coupe 
d'Europe". 

W.Schuurman. 

MÖdling - Tilburg 7 - 2. 

Stockhammer - v . Dijk 21-12 21- 7 21-15 
Thaler - Leenhouwers 21- 7 21-15 
Mader - de Krijger 21-15 19-21 21-18 
Schmiedl - Verhaaren 9-21 19-21 
Maruska - de Bakker 21-17 23-21 
Mayer - v.Pruissen 21-17 16-21 21-14 
dubbel 1 : 21-13 21-17; dubbel 2: 24-22 21-19; dubbel 3: 21-19 14-21 13-21 . 

Hamlet Courts - Tilburg 5 - 4. 

Ban yard - v.Dijk 21-10 15-21 21-19 
Shephard - Leenhouwers 16-21 19-21 
Griffiths - de Krijger 19-21 21-13 22-20 
Lever ton Verhaeren 21-16 23-21 
Sporling - de Bakker 15-21 14-21 
Chandler - v.Pruissen 21-19 21-12 
dubbel 1: 8-21 21-11 17-21; dubbel 2: 16-21 22-24; dubbel 3: 20-22 21-13 21-14. 
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Esch - Tilburg 7 - 2. 

Zeimet - v . Dijk 14-21 16-21 
Steffen - Leenhouwers 14-21 21- 6 21-16 
BrÜcher - de Krijger 21-16 21-15 
Con ter - Verhaeren 21-14 21-15 
Dentzer - de Bakker 15-21 21-18 22-20 
Melde - v . Pruissen 21-13 21-13 
dubbel 1: 21-18 12-21 21-8; dubbel 2: 17-21 15-21 ; dubbel 3: 21-13 21-16. 

Zenum - Tilburg 9 - o. 
Abradovic - v.Dijk 
Siljevski - Leenhouwers 
Orlic - de Krijger 
Adost0lovic - Verhaeren 
Arkicevic - de Bakker 
Krzelj - v . Pruissen 
dubbel 1: 21-19 21- 15; dubbel 

St. Gillis - Tilburg 2 - 7. 

Verdren v . Dijk 
Massavy - Leenhouwers 
Bel va - de Krijger 
Desmet - Verhaeren 
Demattia - De Bakker 
Wets - v.Pruissen 
dubbel 1 : 14-21 21-23; dubbel 

21- 9 
21-10 
21-14 
21-19 
21-15 
21-17 

2: 21-18 

13-21 
18-21 
11-21 
21-10 
12-21 
20-22 

2: 21-19 

21-18 
21-16 
21-17 
21-19 
16-21 
21-18 

21-15 

21-15, dubbel 3: 21-19 16-21 21-15. 

14-21 
21-17 
21-19 
15-21 
8-21 

19-21 
21-16; dubbel 

19-21 
15-21 
21-10 

3: 18-21 16-21 . 

+++++++ 

TILBURG -DE KEMPEN 2. 
Na 30 april met de senioren van de regio Tilburg in Mol Wesel te zijn geweest en 
traditiegetrouw 'n overwinning te hebben behaald, brachten de junioren van De Kem
pen ' n tegenbezoek met hun jeugd aan Dongen, om daar te proberen hun overwinnin
genreek s even traditioneel voort te zetten. 

Op zondag 23 mei stonden dan de 3 jongensteams en 't ene meisjesteam tegenover 
elkaar. 
B~ junioren of juniors van Tilburg leden een 4-5 nederlaag. 
v . Oirschot (Red Star ) zorgde voor 2 punten; Jurriëns Luto en Broers (Irene) beiden 
voor !. 
De aspiranten of cadetten deden 't veel beter; zij wonnen met 6-3. 
Smeulders en Martens (beide Irene) en Brouwers (Red Star) wonnen ieder twee maal. 
De pupillen of miniemen leden liefst 'n 0-9 nederlaag. Tegen de Belgische minie
menkampioen Vastmans hadden de Tilburgers geen schijn van kans, maar ook de beide 
andere Belgen bleken te sterk. 
Maas (Red Star), Willems (Luto) en Snoeren (B.S.M.) leden dus de grootst mogelijke 
nederlaag; alleen Willems was met 'n 19-21 in de 3de game dicht bij een overwin
ning . 
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De meisjes zorgden voor de 2de gewonnen wedstrijd 5-4. 
Hier werd gespeeld met de vreemde formule van 'n team met 1 junior, 1 aspirant en 
1 pupil . Uiteraard hadden de pupillen tegen hun grote zussen geen schijn van kans. 
Krah (Red Star) en Louer (Luto) zorgden voor resp. 3 en 2 punten. Pupil M.Konings 
(Luto) bleef zonder winst. 

De totaaluitslag was dus toch weer in 't voordeel van de Belgen: 15-21. 
Typerend is toch wel dat De Kempen ieder jaar opnieuw over behoorlijk sterke jeugd 
beschikt, terwijl de senioren tegen de zwakste tegenstanders nog niet opgewassen 
zijn . 
Een gebruikelijk etentje besloot de ontmoeting van dit seizoen. 

R. van. Dijk. 

OPEN ROOISE KAM!::} 

Een goede voorbereiding lag aan dit toernooi ten grondslag. Dit zag men zo. 
Fraai uitgevoerde wandschema's; goed-kloppende deelnemerstijdkaarten; een fraai 
programma-boekje en uitstekende prijzen; een goede sporthal. 
Kortom; de bezorgdheid die men aanvankelijk had door een record aantal inschrij
vingen, werd goed opgevangen en dit toernooi verdient dan ook zonder meer het 
predikaat: goed geslaagd. 
De wedstrijdtafel v.Heemskerk zorgde voor 'n record deelname, en organisatoren 
van andere toernooien in onze provincie moge dit wellicht tot voorbeeld strekke! 

Aantal deelnemers: 
Senioren heren Enkel Ere/Hfd. 13 Junioren kl.! 24 

Ov. 21 kl.2 15 
Ie 31 kl.3 20 
2e 55 Aspiranten kl.! 22 
3e 61 kl. 2 42 
4e 54 kl.3 49 

dames Enkel Ie 7 Pupillen 51 
2e 10 Meisjes Jun. 8 
3e 18 " Adsp. 15 

" Pupillen 18 
Totaal deelnemers "senioren" 270 

Totaal "jeugd" 264 

De proef om de jeugdsector in klassen 1-2-3 onder te verdelen, kan gezien de deel
name in elke der klassegroep geslaagd genoemd worden. 

Het puntenklassement voor de verenigingsprijs; de wedstrijdtafel gaf na het op
trekken van de tafeltenniskruitdamp op het einde van de dag; het navolgende resul-
taat te zien: 

1. J.C.V. 
2. P. S. V. 

3/4. T.T . C.V. - Budilia 

47 pnt. 
40 pnt. 
33! pnt. 
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5/6. Megacles - St.Aloysius 
7. St.Cathrien 
8. De Meppers 

28 pnt. 
23! pnt. 
18 pnt. 



De uitslagen luidden: 

Ere/Hfd. 

Overg. 

Ie kl. 

2e kl. 

3e kl. 

4e kl. 

Dubb.E/H/Ov. 

Dubb.1+2 

Dubb.3+4 

l. J.Suiskens (Maasbree) 
2. M.v . Vroenhoven (PSV) 21/18 21/13 20/22 21/19 
l. P.Kappen (JCV) 
2. 
1. 
2. 
1. 
2. 

M.v . Vroenhoven (PSV 
A.v . Doorn (TTCV) 
H.Trum (JCV) 
K. H.Frania (Budilia) 
H.Boerenkamp (Meppers) 

1. K.H.Frania (Budilia) 
2. H.Oostdijk (Goes) 
l. J.Kolman (OTTC) 

4/2 1 

21/19 

2. A. Peeters (Meppers) 21/6 
l. W. + M.v. Vroenhoven (PSV) 

21/12 

16/21 

21/15 

21/10 

11/21 

2. P.Kappen-J . Deneer (JCV) 24/22 
1. A.v . Gestel-A.v.Doorn (Barna-TTCV) 

21/18 

21/18 

21-19 

21/13 

21/13 

21/10 

2. L.v .d. Sommen-A.Willems (Cathrien-TTCV) 21/18 
1. K.H . Frania-A.Schellekens (Budilia) 

aantal 
deelnemers 

13 

21 

31 

55 

61 

54 

8 koppels 

17 k. 
21/15 

32 k . 
2. M.Hilgerdenaar-A.Winters(Cathrien)21/16 16/21 21/11 

Mi.du.E/H/O. 

Mi.du.1+2+3+4 

D.E. l 

D. E. 2 

D.E. 3 

Da.dubbel 

Jun. kl. 1 

Jun.kl. 2 

Jun. kl. 3 

Jun . du. kl. 1 +2 

Jun. du. kl. 3 

Asp. kl. 1 

Asp.kl.2 

Asp.kl.3 

Asp.du. 1+2 

Asp.du. 3 

1. J.Suiskens-Smits (Maasbree-Irene) 
2. R.v.Dijk-V.Louer (Luto) 17/21 
l. A.v.Doorn-E.Mouwen (TTCV) 
2. H.Coppens-C.Eckart(PAC-Budilia) 
l. R.Smits (Irene) 
2. L.Ubachs (PAC) 
1. C·~·Eckart (Budilia) 
2. Bv . Boxtel (Attaque) 
l. B.v.Boxte l (Attaque) 

21 /15 

21/13 

2. F. Donkers (PSV) 
1. C. Eckart-L Ubachs 
2. 
l. 

R.Smits-M.Schults 
H.v.d.Zee (JCV) 

21/13 
(Budilia-PAC) 
(Irene-Luto) 19/21 

2. W.Dumez (St.Aloysius) 21/16 
1. M.Neynen s (Megacles) 
2. J.v.d.Leest (Alice) 21/14 
1. J . v .Kessel (Cathrien) 
2. R.Fransen (Attaque) 21/18 
1. W.Dumez-P .Mathij zen (St.Aloy) 
2. H.v .d. Zee-C . Fransen (JCV) 21/19 
1. F. + L.Geubels (Stiphout) 
2. C.Reuvers-A.Coppens (Smash) 22/20 
1. W.Dumez (St . Aloy) 
2. H.v. Kuyk (Mepper s) 21/18 
1. F.Homveld (PSV) 
2. P. Daas (TTCV) 21/18 
1. P.v.Laere (St.Aloysiu s) 
2. M.v.Son (Dennenberg) 21/11 
1. H. Wagenaars-D.Eikemans (JCV) 
2. A.Brood-B . Koop (PSV) 21/10 
1. A.Hemer ij k-F . Homveld (PSV) 
2. F.Derksen-W.Mooi-Wilten(Cathrien) 
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21/11 

21/17 

21/14 

21/11 

21/16 

21/15 

21/15 

16/21 

21/15 

21/18 

21/13 

21/15 

21/14 

21/ 9 

18/21 

21/ 8 

21/16 

21/19 

21/14 

21/18 

21/18 

21/16 

4 k. 

12 k. 

7 

10 

18 

8 k. 

24 

15 

20 

15 k. 

6 k. 

22 

42 

49 

13 k . 

11 k . 



Pupillen 1. W.v.d.Sande (JCV) 51 
2. M. Peters (JCV) 21/14 21/ 9 . 

Pup.du. 1. M.Peters-W.v.d.Sande (JCV) 20 k. 
2. Th . Wolswijk-P.de Brouwer (Megacles) 21/15 21/19 

Meisjes Jun. 1. M.Wolswijk (Megacles) 8 
2. A.v.d.Louw (TTCV) 21/19 21/19 

Meisjes Asp. 1. W.Nies (Megacles) 15 
2. V.Louer (Luto) 21/15 21/14 

Meisjes Pup. 1. J.de Waal (St. Aloy) 18 
2. A.v.d.Zande (OJC) 21/ 6 21/ 5 

Meisjes du. 1. M.Wolswijk-W.Nies (Megacles) 13 k. 
2. V.Louer-E . Schults (Luto) 

C.Hobbelen B.G. 

- ORGANISATIE t.t. v. DE MEPPERS 
17 - 18 april 1971. 

Een wederom goed geslaagd toernooi in Heeze. 
Toch moet ons 'n kleine kritische opmerking van 't hart. Gaarne zouden wij willen 
advi sere·n in de toekomst in 'n sporthal of andere betere lokaliteit dit toernooi 
te gaan organiseren. 
De Meppers heeft alles voor haar toernooi, zouden wiJ bi'jna willen zeggen; 
entoesiasme, organisatiekunde, goede prijzen, doch de zaal is iets wat verbeterd 
kon worden . 

De deelnemers: 

Senioren Ov. kl. 5 
le kl. 1 1 
2e kl. 18 
3e kl. 24 
4e kl. 25 

deelnemers 
Il 

" 
Il 

Il 

37 deelnemers 
48 
19 

" 
Il 

Il 

" 
Ie kl.dames 3 Il 

Junioren jongens 
Adspiranten 
Pupillen 
Junioren meisjes 
Adspiranten 
Pupillen 

3 
8 
8 Il 

2e kl. Il 5 Il 

"senioren" 91 deelnemers. "jeugd" 123 deelnemers. 

Aantal dubbels 34 
Aantal tafels 6. 

De uitslagen: 

Overgangsklasse: 5 kamp winnaar in laatste partij J.Vleck tegen M.v.Vroenhoven 

Je klasse 
2e klasse 
3e klasse 
4e klasse 

(beiden PSV) 21-16 20-22 21-13. 
finale M.Vaessen (Meppers) - J.Harks (PSV) 23-25 21-12 21-18 
H.v.d.Steen (Budilia) - M.Vaessen (Meppers) 21-14 15-21 26-24 
K.Lips (PJS) - J.Kuip (Alico) 7-21 17-21 
de Ruiter (PSV) - v.Hooren (PJS) 21-16 21-8 
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Dames Ie klasse: 
3 kamp 

2e klasse 

Jun. jongens 
dubbel 

Asp. jongens 
dubbel 

Pup. jongens 
dubbel 

Jun. meisjes 
dubbel 

Asp. meisjes 
Pup. meisjes 

Verenigingsprijs: 

M.Houts(Astrid), J.Samson (Renata) 19-21 21-19 19-21 
J.Samson (Renata) - M.v.Sebille (Renata) 21-14 21-17 
M.Sebille (Renata) - M.Houts (Astrid) 14-21 18-21 
5 kamp, laatste partij om de eerste en tweede plaats: 
E.Ekhart (Budilia) - S.v.d.Boogaart (Meppers) 21-17 21-18. 
finale C.Bollen (OJC) - P.Geldens (PSV) 21-9 21~11 
Th.Wagenmakkers/R.Liebou (Deso) - de Laat/Geldenss (Denn./PSV) 
21-19 14-21 18-21. 
W.v.Kuijk (Meppers) - v.d.Heuvel (Helmond) 21-14 14-21 21-15 
v.d . Heuvel/v.Osch (Helmond) - v.d.Laar/Mathijsen (Graauw Zee
land) 15-21 11-21. 
R.Kreté (PJS) - E.v.Dijck (Stiphout) 21-18 21-19 
J.Rijnders/J.Snijders (Tanaka) - C.Mol/J.v.Poppel (Tanaka) 
21-18 21-16 . 
M.v.d.Hurk (Meppers) - H.Verhoeven (TTCV) 21-18 21-17 
M.v.d.Hurk/A.Bonk

1 
(Meppers) - H.Verhoeven/J.Berkers (TTCV) 

17_:.21 18-21. Str. 

C.v.d.Kruijs (Meppers) - A.Bo~~h (Meppers) 16-21 19-21 
J.de Waal (Graauw Z.) - de Vreijken (Meppers) 21-18 21-19. 

1. Meppers 66 punten 
2. P.S,V. 34 " 
3. en 4. Budilia - P.J.S. beiden 19 punten. 
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F.Sluiter B.G. 
C.Hobbelen B.G. 


