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WEER EEN NIEUW BEGIN ~ 

oktober 1971. 

Het eerste Mixednumrner van de !Se jaargang ligt voor U. Sommigen zullen zeggen 
"eindelijk". Geheel ongelijk hebben ze niet. Maar door 't feit, dat de afdelings
jaarvergadering pas in september gehouden wordt en de opgave van abonnementen 
hieraan gekoppeld is, is 't ons niet mogelijk veel eerder te verschijnen. 

Dit jaar willen wij wat meer aandacht gaan besteden aan de regio's, die naar alle 
waarschijnlijkheid in de loop van dit seizoen door de reorganisatie in de N.T.T: B. 
een officiëel karakter gaan krijgen. 

Iedere regio zal in de toekomst 'n eigen training en een gedeelte van de kompeti
tie t~ organiseren krijgen~ We zouden graag zien, dat de regiosekretarissen ons 
regelmatig op de hoogte hielden van wat . er in de regio omgaat. 

Wij willen, om communicatiestoornissen te voorkomen, nog eens duidelijk op 't vol
gende wijzen: 

Alle kopy moet gestuurd worden naar 't redaktie-adres: 
R.van Dijk, Jan Grewenstraat 2, Tilburg 

behalve de kluborganen; deze moeten gestuurd worden naar: 
G.Beursk~ns, Prins Hendrikstraat 12, Eindhoven. 

Ook adreswijzigingen, klachten over de verzending enz. moeten aan 
't ~edaktie-adres gericht worden. 

Tenslotte wensen wij U ondanks de bijzonder zware kompetitie, toch alle sukses toe. 
Wij hopen, dat U ons weer regelmatig op de hoogte brengt van alles wat er in onze 
afdeling reilt en zeilt. Wij hebben dan weer de .mogelijkheid 'n interessant blad 
aan U voor te schotelen. 

Redaktie. 
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N.T.T . B. afd. Brabant 

BESTUURSVERKLARING 1971 - 1972 . 

Het is de gewoonte in onze bestuursverklaring op de jaarvergadering, meer "vooruit" 
dan "achterom" te kijken en daar zal ook ditmaal niet veel van afgeweken worden. 
Er is in de NTTB ontzettend veel beweging; op organisatorisch gebied; op kompeti
tie-structuur-gebied; op jèugdbeleid-gebied; op het gebied van de recreatie-sport 
etc. etc . , welke beweging ook golven veroorzaakt in de afdelingsbesturen en tril
lingen in de verenigingen . 
De beweging-golf-trilling beeldspraak wordt door ons met opzet gemaakt, omdat wij 
als afdelingsbe stuur Brabant alle mogelijke moeite doen, de beweging ook en vooral 
in de verenigi ngen te laten doorkomen . en te doen doorwerken . 
Alle verandering die men . denkt te moeten maken, moet ons inziens vanuit de vereni
ging gestalte krijgen . 
Daarom doet Uw afdelingsbestuur -en zal dit bl i jven doen- moeite de regio's van in
formatie te voorzien en in die regio's de verenigingsbesturen te raadplegen. 
Die gedachte brengen wij -zij het dan voorlopig maar zeer bescheiden- ook tot 
uiting via een begrotingqpost "subsidie regio's". 
Wij zijn de verenigingsbestuurderen welke aanwezig waren het afgelopen seizoen op 
de diverse regio-raad-vergaderingen waar ook het afdelingsbestuur aanwezig was, 
erkentelijk dat zij constructief aan de discussies deelnamen omtrent de uitgebrach
te nota's opzet kompetitie en wijziging jaarvergadering-opzet. 
Alhoewel volgens het jaarverslag van de NTTB pagina 9, het duidelijk is dat nog 
slechts de minderheid der afdelingen volledig het nieuwe kompetitie-systeem han
teert , meende het afdelingsbestuur te moeten voorstellen konsekwent het nieuwe 
systeem te moeten gaan beproeven, zij het dat duidelijk onderkend werd dat tijdens 
de kompetitie -en dan speciaal tussen de twee "kompetitie-delen" in- kompetitie -'" 
leiding en verenigingsbesturen met administratieve zaken extra belast worden. Im
mers 50% van de teams komt in een andere klasse uit in het tweede deel van .de kom
petitie dan in het eerste deel, zodat heel wat lidmaatschapskaarten ingezonden 
moeten worden en gewijzigd en de mutaties ook nog administratief verwerkt moeten 
worden. 
Alhoewel het mogelijk is dat de jaarvergadering -zoals we nu bijeen zitten- conform 
de geuite gedachten wellicht de laatste kan zijn in deze opzet, willen we toèh wel 
benadrukken dat de nieuwe opzet via regio's etc. natuurlijk een reglementaire basis 
moet gaan vinden op landelijk niveau of minimaal als "uitzonderings-experiment" 
goedkeuring behoeft via het Hoofdbestuur, en dat, mede gezien het feit dat wij de 
gehele procedure in overleg met ·de regio's willen doen plaatsvinden, derhalve nog 
een lange weg afgelegd moet worden . Of wij in één adem, een geheel nieuw konsept 
afdelingsreglement -het huidige is sterk verouderd- kunnen"meenemen", valt nog te 
bezien. 
Wij weten allen dat het kadervraagstuk in de bond in al haar geledingen - en daar 
horen de verenigingsbesturen ook bij ! - een zorgelijke zaak is . De landelijke op
leidingscommissie wil nu via afdelingsbesturen het gehele facet "kaderopleiding" 
onder aandacht van de verenigingsbesturen -want vooral uit de verenigingen zullen 
kandidaten moeten komen !- brengen. 
Wij zullen in oktober 1971 de verenigingsbesturen een overzicht verstrekken -en 
hopenlijk meer inzicht- in het grote veld van allerlei opleidingen . Ook via de 
regio-raden welke het A.B. bezoekt, zullen wij daar nog gaarne op terugkomen. 
"Goedwillende" bestuursleden is mooi; "goedwillende en kundige" bestuursleden in 
een bestuur zijn echter prachtig en noodzaak. ~ 

- 3 -



Vorige bestuursverklaring konden wij geen mededelingen verstrekken over de situatie 
t . a . v . een pr ovinciale sportraad . Thans kunnen wij U mededelen dat op Il augustus 
j . l . in Ti lburg doo r de pr ovinciale overheid en door het brabantse sportleven -waar
onder Uw afdelingsbestuur- die maatregelen zljn genomen welke het mogelijk moeten 
maken per januari van het komend jaar tot inwerkingtreding van de provinciale sport
raad te komen . 
Well icht kr ijgen we dan ook eens uitsluitsel over onze subsidie-aanvrage van decem
ber 1969 ! ! 
Zoals we r eeds in het jaarverslag vermeldden, heeft hernieuwd kontakt met de zuide
lijke afde l ingen - nu uitgebreid met afd.Zeeland- ertoe geleid dat we de bekerkompe
titie in t e r provinc iaal getint kunnen doen laten verspelen, in die zin dat de beker
kampioenen van de a f delingen Zeeland, Nrd .-Limburg, Limburg en Brabant tegen elkaar 
uitkomen waar " oor als prijs voo r de uiteindelijke winnaar een geldprijsje van 
f . 50,-- beschikbaar wordt gesteld het eerste jaar. 
Zoals sommigen Uwer wellicht her inneren heeft de afdeling Brabant een seizoen of 
v ijf terug, ge tracht via de landelijke kompetitie-kommissie tot een nationale beker
kompeti tie te komen . 
Welli cht da t deze "inter-zuidelijke" bekerkompetitie kan uitgroeien tot de gedach
ten van een national e bekerkompetitie van weleer. 
Overi gens verheugt het het afdelingsbestuur zeer dat over de brabantse bekerkompe
t i t i e - op voorstel van afdelingslid Klaassen uit Enschot- ook nieuwe geluiden te 
geven z i jn. 
De bekerkompetitie wordt a.s . seizoen als volgt verspeeld: 

Ee r ste Divisie 

Tweede Divisie 

voor alle brabantse- teams uitkomend in de landelijke kompe
titie en uitkomend 'in de Ie klasse Brabant. 

(een vereniging wel-ke dus bijvoorbeeld twee landelijke teams 
heeft en een Ie kl"asser, mag 3 teams inschrijven . De maxi
male mogelijke dee'lname is derhalve 36 teams) 

voor alle teams in de 2e; 3e; 4e klasse. 

(per vereniging mag hier ingeschreven worden met . twee teams, 
onafhankelijk of men al dan niet al teams heeft -ingeschre
ven in de Eerste Divisie). 

De teams bestaan in 1971-1972 nog uit 2 pe'rsonen; per ronde wordt een loting gehou
den; de reiskosten worden niet omgeslagen; de vroegere winnaars- en verliezersronde 
vervallen met dit nieuwe systeem. 

De thuisspelende vereni ging neemt het initiatief om te komen tot vaststelling van 
een datum binnen de daarvoor gestelde termijn. Mochten geen wedstrijdformulieren 
wor den ontvangen, gaan beide teams uit deze bekerkompetitie. Inschrijven voor 15 
september op de reeds in Uw bezit zijnde strook welke daarvoor is bestemd . 

Als slot delen wij U mede dat door de landelijke propaganda-kommissie op een bij
eenkomst met de afdelingen op 5 juni j.l. te Utrecht, toegezegd is dat alle nttb
verenigingen een subsidie kunnen ontvangen l van f. 24,-- tot f. 84,-- voor het orga
niseren van propaganda-toernooitjes in bijvoorbeeld verenigingszalen, dus Uw eigen 
speelzaal bijvoorbeeld . ~ 
In de eerstkomende uitgave van"Mixed" hopen wij . U hierover uitgebreider te informe
ren, daar het hier te uitvoer ig zou uitpakken, alle voorwaarden en achtergronden 
van deze r egeling te vermelden. 
Wel kunnen wij nog mededelen dat de deelnemers aan deze toernooien als recreatie
lid zullen ingeschreven worden bij de NTTB. 
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Tot slot danken wij allen die in het afgelopen seizoen eraan ·medegewerkt hebben dat 
het ledental van afd . Brabant weer met 75 vermeerderd werd en totaal afsluit op 1858 
leden (de laatste dr ie seizoenen ruim 275 vooruit !) 
De laatste jaren hoo r de U als ver enigingsbestuurder van onze zijde nogal eens de 
kree t "denk aan het jeugdwer k in Uw vereniging" en het feit dat de cijfers hierom
trent boekde~en spreken , s t emt ons tot vreugde want kennelijk waren het geen kreten 
van een roepende in een woe s tijn . 
Nu besluiten we wederom met een oproep tot U als verenigingsbestuurder, en die 
luidt : "denk aan het jeugdwerk in Uw verenig i ng ... !. maar vergeet de seniorenafde
ling n i et ~ " 

Wij wensen U allen een goed en pr ettig seizoen 1971-1972 toe 

Uw afdelingsbestuur. 

====== 

J . Bechtold Eer ste Slagen 14 's Hertogenbosch Never .Despair 
H. Bloks Kerkstraat 39 Vught Jeep 
P. Brooijmans Terheydenseweg 21 Breda Beltrum 
H. Damen Prinses Beatrixlaan 18 Best Attaque 
A. v.Doorn Broekerstraat 1 1 Leende Leende 
A.v . Doorn N. C. B. -laan 20 Veghel TTCV 
L.van Hassel Tilburg 
J . Harks de Bazalstraat 1 7 Eindhoven P . S. V. 
M.v . d.Heuvel Goudenregenstraat 9 Rosmalen Never Despair 
P. de Krijger Korvelplein 16 Tilburg Red Star '58 
L.de Krijger Korvelplein 16 Tilburg Red Star '58 
J.Steens Ant . Struyckenst~aat 15 Tilburg Grasschoppers 
F. v.Vessem Ther es i alaan 82 Vught Jeep 
W.v . Vessem Karel Doormanstraat 12 Vught Jeep 
M.v.Vroenhoven J . M.Kamperstraat 14 Eindhoven PSV 
S. de Waard Rielseweg 38 Eindhoven PSV -
F. Willems Mbzartsingel 57 's Hertogenbosch Never Despair 
L. Zandvliet Kouter straat 3 Teteringen Tilburg 

F. van Alphen Servaasstraat 1 1 Lieshout Een en Twint i g 
E. Burgers Past . Pottersplein 51 Breda Belcrum 
Th.Dorssers Meidoornlaan 21 Valkenswaard 
P.Kil Julianastraat 40 Steenbergen TCS 
W.de Kort Mascagnistr aat 473 Tilburg Luto 
W.Kouijzer Oude Kaai 40 Steenbergen 
D.Kunst Neptunus laan 12 Bergen op Zoom Markiezaat 
P.Lee Kattenbosstraat 15 Rosmalen O.J.C. 
C.van Lent Deutersestraat 15 's Hertogenbosch O.J . C. 
Th.Moerings Dr.Mollerlaan 45 Roosendaal Victoria 
J.van Oers Wouwseweg 27 Roosendaal Deso 
G. Rens Nieuwst raat 24 Halsteren Markiezaat 
M. Vogels Puttenstraat 4 Maarheze Een en Twintig 
A. Willems Mariastraat 26 Mariahout/Lieshout TTCV 
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TRAINER GEVRAAGD: 
================= 
De vereniging B.S . M. te Dongen vraagt een trainer voor haar jeugdafdeling. 
Geinter esseerden worden ·verzocht schriftelijk kontakt op te nemen met Dhr.B.Koenen, 
Eu r opaplein 34, Dongen . 

G R 0 0 T S U K S E S V 0 0 R 11 8 E K E R - K 0 M P. N 1 E U W E 
========================================================================~=I=á=~=k~ 

De nieuwe opze t van de "Beker-kompetitie" heeft een winst van . 8 verenigingen, en 
maar liefst 26 teams opgeleverd . 

Schijnbaar, op de vooravond gekonstateerd, is de nieuwe opzet bij de verenigingen 
goed aangeslagen . 

VOOR DE Ie DIVISIE ZIJN NOG 3 PLAATSEN BESCHIKBAAR, indien opgegeven voor IS okto
ber, echter uitsluitend voor hen die landelijk spelende teams hebben of Ie klas 
afdeling. Gezien het feit dat .nog enkele daarvoor in aanmerking komende verenigin
gen niet hebben ingeschreven meen ik deze plaatsen zo kwijt te zijn. Het totaal 
komt daardoor op 32, wat inhoud pas met . de 2e ronde van de 2e Divisie te hoeven 
starten. 

Er is dus géén ver liezersronde meer dit jaar. 

Spelers met kompetitie klasse: Ere- Hoofd- Overg.- of Ie klas mogen dus uitsluitend 
uitkomen in de ~~~~~~=~è~è~è~ · 

Spelers met kamp.klasse 2, 3 of 4 spelen dus in de ~~~~~~=~è~è~è~· volgorde van 
team is onbelangrijk, maar: 

Invallers bepalingen: eenmaal uitgekomen in . "'n" team, dan mag men niet meer uitko
men in een "ander team". 2e, 3e en 4e klassers mogen uitkomen 
in de Eerste Divisie, omgekeerd NIET. 

Alle spelers moeten voorkomen op de team-lijst. 

Teams bestaan uit 2 personen. 

Per ronde wordt een loting gehouden. De verenigingen moeten dan zorgen vóór de aan
gegeven datum de wedstrijd te hebben gespeeld. Reiskost~n worden NIET omgeslagen. 
Geen wedstrijdformulier ontvangen betekent uit de kompetitie.· 

INSCHRIJVEN BETEKENT S P E L E N, temeer daar geen boetes worden geheven. 

De teams zijn in volgorde van inschrijving genummerd. Dus eerst 'n Ie divisie team 
(of meer) waarna doorgenummerd de 2e divisie. 

LET DUS GOED OP HET TEAM-NUMMER. 
================================ 

1. P. A. C. 3 - N.V.O. 
2 . Taveres 2 - Red Star '58 5 
3. Babro I - Meppers 2 
4. Barna 2 - Alico I 
s. Roosendaal 2 - V.Versa ' SI 2 
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6. Achilles 
7. Kadans 1 
8 , B. S. M. 2 
9. The Back Hands 

- J.C.V. 4 
- Vice Versa (' s-Bosch) 
- P.A.C. 2 
- P.J . S. 2 

10. Attaque 2 
l l. T.T . C.V. 1 

- De Zwaantjes 2 

12. Tanaka 1 
13. V. Versa 'SI 
14. P.s . v . 4 
IS. Alice 2 
16. P.J . S. 1 
17. Red Star ' S8 4 
18. 0 . T. C. 1 
19. St . Cathrien 2 
20. O. J.C . 3 
21. Het Markiezaat 2 
22. Luto 2 
23. V. Versa '64 2 
24. De Zwaantjes 1 
2S . T. C. S. 2 
26. Irene 4 
27. B.T.T.C. 2 
28. A. T.T. V. '71 
29 . Budi lia 2 

- Taveres 1 
- Jeveo 1 
- Tanaka 2 
- O. J.C. 2 
- B. T.T . C. 
- Jeep 2 
- P. s.v . 3 
- Roosendaal 
- Een en Twintig 2 
- Never Down 1 
- Vice Versa 'SI 
- Kadans 2 

O.T . T.C. 2 
- De Krakers 
- Het Markiezaat 

Attaque 1 
- Budilia 
- Irene S 
- Desa 1 

Vrij geloot: St.Cathrien 3 
Helmond 1 57 3 
A. T.T. V. '71 2 

Wed&trijdfo-:rmulieren: H. Zwanenberg, 
Vughterstraat 41 
's-Hertogenbosch 
Tel. (alleen 's avonds) 34406. 

·, 

" • 

·;. 

UITSLAGEN eerste ronde HALEX-JEUGDACHTKAMPEN 
----------------------------,n-äfdelingsverband . 

-------------------
meisjes juni oren meisjes aspiranten 
1. C.Laene Belcrum 7 pnt. 1. M.Wagemakers Vice Versa'SI 6 pnt. 
2. E. Mouwen . TTCV 5 " 2. E.Schults Luto 5 " 
3. V.Louer Luto 5 " 3. E.v.Heesch Red Star 4 " 
4. E.Krah Red Star 5 " 4. H.Huijsmans TCS 3 " 
s. K.v.d.Kruijs Meppers 2 " 5. C.v.Baast Red Star 2 " 
6. A.v.Osch Red Star 2 " 6. A.v.Beugen V.ice Versa'64 " 
7. H.Verhoeven TTCV " 7. A.Aerts Luto 0 " 
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meisjes pupillen jongens junior_en 

1. D. Ve r eijken Meppers 6 pnt. 1. E.Graumans Belcrum 7 pnt. 
2 . A. Sni jder s Tanaka 5 Il 2. A.Martens OJC 6 Il 

3 . A. Scheepens Meppers 4 Il 3. R.Mackenbach JÇV 5 Il 

4 . L. Kil OTC 3 Il 4. A.Brood PSV 4 " 
5. G.v. Ge stel Red Star 2 Il 5. W.v.Riel Irene 3 " 
6. M. de J ong TCS 1 Il 6. K; Gimbrère Belcrum 2 Il 

7 . A. Laene Belcrum 0 Il 7. T.Waegemakers Deso 1 " 
8. S.v . Dinther V.Versa'64 0 Il 

Jongen s junioren Jongens junioren 

1. D. Eikeman s JCV 6 pnt. !. H.v.Kuijk Meppers 6 pnt. 
2 ~ A.v. Oir schot Red Star 4 Il 2. H.Wagenaars JCV 6 Il . 

3 . B. Vri j ber gen OJC 4 " 3. J.v.d.Leest Ali co 4 Il 

4 . P. v . d .Kruijs Meppers 3 Il 4. I. Olthof Nev.Desp. 4 " 
5. S. Wen s Belcrum 2 " . 5. R. Verhoeven Luto 4 Il 

6. J. Co pi er Alico 2 " 6. J.Joosen Belcrum 2 Il 

7 . J.v.d . Ven Deso 0 Il 7. A.de Laat Dennenberg 2 " 
8. H.Vaessen Meppers 8. J.de Vos TCS 0 " 
nie t opgekomen 
H. Ve r schuuren Vice Versa '51 

jongen s j unioren jongens aspiranten 

!. R. J acobs V. Versa'64 6 pnt. 1. P. Daas TTCV 7 pnt. 
2 . W.Jurriens Luto 5 " 2. B.Koop PSV 5 Il 

3. R. Pe t e r s JCV 3 Il 3. M. Peters JCV 5 " 
4 . F. Smolder s Red Star 3 Il 4. D.Breure TCS 5 " 
5. G. Martens Irene 2 Il 5. A.v. Zundert . Red Star 3 Il 

6. R. de Wit Taxandria 2 Il 6. A.Bogers Dennenberg 2 " 
7 . R. Der ksen St.Cathrien 0 Il 7. E.den Dekker Nev.Desp. 1 " 

8. W.Mooi Wilten St.Cathrien 0 Il 

Jongens aspiranten jongens aspiranten 

1. M. Smeulders Irene 6 pnt. !. W. Bal vers V.Versa'64 7 pnt. 
2 . G.Hage TCS 6 Il 2. M. Zomers TTCV 6 " 
3. F. Br ouwer s Red Star 5 Il 3. H. Verhagen TCS 5 Il 

4 . R. Rectors Desa 4 Il 4. P. v.d. Zee JCV 4 Il 

5 . F. Graumans Belcrum 3 " 5. M.v.Son Dennenberg 3 Il 

6. A. Hemer i jk PSV 2 " 6. R.v.Dijk PSV 2 Il 

7. F . Heezemans St .. Cathrien 2 Il 7. M.de Kort Irene 1 Il 

8. J . Ver hoof Irene 0 Il 8. M.Staals St.Cathrien 0 " 
niet opgekomen 
P. de Bruijn Never Despair 

jongens aspiranten Jongens pupillen 

!. P. v . d . Ho r st TCS 7 pnt. !. ·p, Kil TCS '<·•, 7 pnt. 
2 . F. Homveld PSV 6 Il 2. J.Snijders Tanaka 6 Il 

3 . L. Pennings OJC 5 Il 3. G.Blaakman Belcrum 5 Il 

4 . P . v. Loon Belcrum 3 Il 4. H.Houtepen Irene 4 Il 

s. J . Lambrichts OTTC 3 Il 5. J . v.Loon TCS 3 Il 

6. H. den Otter JCV 2 Il 6. I.Bosch OTC 2 " 
7 . R. Broer se Luto 2 " 7. P.Jurgens Belcrum 1 Il 

8 , L.v. d . Ber g OTTC 0 Il 8. L.Borstelaar Belcrum 0 " 
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jongens pupillen Jongens pupillen 

1. J .Adriaansen TCS 7 pnt . 1. E.Heijdenrijk PSV 7 pnt. 
2. J.Vriens TCS 6 " 2. J . Willems Luto 5 " 
3 . C.Digners Belcrum 5 " 3 . E. Peters JCV 5 " 
4. J . Suijkerbuijk Jeveo 4 " 4. W.Stas Meppers 4 " 
5 . J.v.Heel Belcrum 3 " 5. A.Maas Red Star 3 " 
6. A. Wauben Luto 2 " 6 . J. Kragt Never Desp. 2 " 
7. P.Snoeijs Belcrum 1 " 7 . K.Verhallen St. Cathrien 2 " 
8 . G.v.Happen Jeveo 0 " 8. T. Droog V. Versa'64 0 " 

jongens pupillen 

1. W.v . d.Sande JCV 7 pnt . 
2. W.v.Kuijk Meppers 6 " 
3. R.Olthof OJC 5 " 
4 . H. Schalks V. Versa'64 3 " 
5 . B. Damen Nev.Desp. 3 " . 

6. M. Rutten JCV 2 " 
7 . P. Botden St. Cathrien 2 " 
8. F, v.Nieuwburg St . Cathrien 0 " 

U I T S L A G E N tweede ronde HALEX-JEUGDACHTKAMPEN in afdelingsverband. 
---------------------------------------------------------------------------
Jongens junioren Jongens aspiranten 

1. A.Martens OJC 7 pnt. 1. W.Balvers V.Versa'64 5 pnt . 
2. H.Wagenaars JCV 5 " 2 . M. Smeulders Irene 4 " 
3. D. Eikemans JCV 4 " 3. P. v.d. Horst TCS 3 " 
4. E.Graumans Belcrum 4 " 4. B.Koop PSV 2 " 
5 . H. v.Kuijk Meppers 4 " 5. G.Hage TCS " 
6. R.Mackenbach JCV 2 " 6. F.Homveld PSV 0 " 
7. H. Jacobs V. Versa'64 1 " 
8. W.Jurriens Luto " jongens pupillen 

1. W.v.d.Sande JCV 7 pnt. 
2. P.Kil TCS 6 " 
3. E. Heijdenrijk PSV 5 " 
4. J.Adriaansen TCS 4 Il 

5. J.Snijders Tanaka 3 " 
6 . J.Vriens TCS 2 " 
7. W.v.Kuijk Meppers l " 
8. J. Willems Luto 0 " 

Voor de regionale ronde van de Halex-jeugdachtkampen plaatsten zich de navolgende 
spelers/sters. 

meisjes junioren 

meisjes aspiranten 

meisjes pupillen 
jongens junioren 

jongens aspiranten 
Jongens pupillen 

C.Laene (Belcrum), E.Mouwen (TTCV), V. Louer (Luto) 
E.Ktah (Red Star) en K.v.d.Kruijs (Meppers) 
M. Wagemakers (VV'51), E.$chults (Luto), E. v.Heesch (Red Star), 
H.Huijsmans (TCS) 
D.Vereijken (Meppers, A.Snijders (Tanaka), A.Scheepers (Meppers) 
A.Martens (OJC), H.Wagenaars (JCV), D.Eikemans (JCV) 
E. Graumans (Belcrum), H.v.Kuijk (Meppers) 
W.Balvers (VV'64), M.Smeulders (Irene), P.v. d.Horst (TCS) 
W.v.d.Sande (JCV), P.Kil (TCS), E.Heijdenrijk (PSV), J.Adriaan
sen (TCS). 
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R E S U L T A T E N r egi ona 1 e ronden HALEX-JEUGDACHTKAMPEN •. 

Onderstaand voorzover bekend de resultaten van de regionale ronden van de Halex
j eugdachtkampen gespeeld op zondag 10 oktober 1971. 

jongens junioren 
Venray 

1. S.Ma.ru tiak 
2. H.v . Kuijk 
3. B.de Bock 
4 . Coenen 
5 . D. Ei kemans 
60 G.Verhaag 
7 . Bouten 
niet opgekomen : 
J.Becker 

jongens aspiranten 
Venr ay 

1. F.v . Zon 
2. W. Balvers 
3 . J . Tegels 
4 . Buijssen 
5. P. v . d . Horst 
6. J . Bonants 
7 . P.Me i j s 
n i e t opgekomen: 
H. v. Og 

Jongens pupillen 
Vught 

1. W.v.d. Sande 
2 . E. Verblakt 
3. A.Kopmels 
4 . C. Dert 
5 . P.Kil 
6 . J.Adriaansen 
7 . E.Heijdenrijk 
8 . P.Lampert 

meisjes junioren 
Middelbur g 

1. C. Laene 
7. K. v . d . KruiJ' s -
meisjes asp iranten 
Middel burg 

1. M. Wagemakers 
2. G.v. Driel 
3. J . Roelse 
4 . E. Schults 

I.iimburg 
Brabant 
Limburg 
Limburg 
Br abant 
N. Bimb . 
N. Limb . 

Limbur g 

Gelderland 
Brabant 
Limburg 
N. Limb. 
Brabant 
N. Limb. 
Limburg 

N. Limb . 

Brabant 
N. Limb. 
Zeeland 
Zeeland 
Brabant 
Brabant 
Brabant 
Zeeland 

Brabant 
Brabant 

Brabant 
Rotterdam 
Zeeland 
Brabant 

jongens junioren 
Vught 

1. R. Hijne 
2 . A.Martens 
3. E. Graumans 
4 . H.Wagenaars 
S. L. Gabrielse 
6 . H. v . Voorde 
niet opgekomen: 
F.Bakker 
H. de Kraa 

jongens aspiranten 
Middelburg 

Utrecht 
Brabant 
Brabant 
Brabant 
Zeeland 
Zeeland 

Dordrecht 
Dordrecht 

In deze groep was M.Smeulders (Irene) 
ingedeeld, die zonder enig bericht 
van verhindering te sturen, wegbleef. 
Jammer als U weet dat er jongens zijn 
die dolgraag in zijn plaats hadden 
meegespeeld. 

meisjes junioren 
Vught 

1. W.Nies 
2. V.Louer 
3. M. Nij dam 
4. A.v.Osch 
s. E.Krah 
6 . M. Eikenboom 
7. E.Mouwen 
8. M.Temmink 

meisjes aspiranten 
Geleen 

Limburg 
Brabant 
Limburg 
Brabant 
Brabant 
Limburg 
Brabant 
Tilburg 

E.v.Heesch is niet opgekomen en dus 
uitgeschakeld . 

5. C. Slinger 
6 • L. v. d . Bos 

Zeeland 
Zeeland 
Zeeland 
Brabant 

7. J,Gunst 
8. H.Huitsmans 
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meisjes pupillen meisjes pupillen 
Middelburg Middelburg 

1. J . de Waal Zeeland 1. M.Jakobsen Zeeland 
2. A.Snijders Brabant 2. C.Vente Rotterdam 
3. R.v .Maldegem Zeeland 3. A. Scheepers Brabant 
4. D.Vereijken Brabant 4. E.Meyer Zeeland 

s. E.Laroes Zeeland 
6. E. Dries Rotterdam 

de nunnners 1 t/m 4 gaan over naar de kwart finales die op zondag 14 november -1971 
zullen worden gespeeld. 

Totaal overzicht prestaties 

Jongens junioren 

Jongens aspiranten 

jongens pupillen 

meisJes junioren 

meisjes aspiranten 

meisjes pupillen 

t o t a a 1 

toegelaten van afd. over naar 
Brabant tot regio- kwart finales 
nale ronden 

5 4 

3 

4 

6 3 

3 2 

3 3 

24 14 

LANDELIJKE B- TRAINING TE VUGHT 

uitgeschakeld 

3 

3 

9 

A.Poulissen. 

niet 
opge
komen 

2 

Zoals U bekend werd te Vught een "wapenschouw" gehouden met het doel te komen tot 
een adequate bezetting van de landelijke B- training. In aansluiting aan deze 
"wapenschouw" werden de navolgende spelers en speelsters geselectee-rd voor deelname 
aan deze elke donderdag in Vught te houden landelijke training onder leiding van de 
heer J.Duyndam. 
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W. Bal vers Vice Versa '64 J.Tegels Swift · 
G+}lage TCS J.Bonants Red Stars 
P. Kil TCS J.Gootzen Swif t 
A.de Laq.t De Dennenberg T.v.Gasteren SETA 
W. v .d . Sande J.C.V. I. Herberigs De Gringel 
J . Cox Maasbree 

Naast bovengenoemde spelers en speelsters zullen nog aan deze training deelnemen: 

H. v . d . Zee 
B. v. d . Ham 
M. Arntz 

JCV 
Wilskracht 
TTC Tiel 

Voor ts is Mej . M.Wagemakers (Vice Versa'Sl) uitgenodigd voor deelname aan de lande
lijke B- training in Rotterdam. De training in Rotterdam staat onder leiding van 
de heer D.Tigerman. 

A.Poulissen. 

Bij deze selektie naar aanleiding van de "wapenschouw" in Vught willen we 't volgen
de opmer ken; 

1) Als er tijdens deze wapenschouw de . belofte ·wordt gedaan dat eenieder bericht zal 
krijgen, lijkt het ons een kwestie van fatsoen, dat die belofte ook nagekomen 
wo r dt . 

2) Gezien de selektie is 't de vraag of 't nodig was ook junioren op deze wapen
schouw uit te nodigen, omdat praktisch alleen pupillen en aspiranten gekozen 
zijn . 

3) Het komt ons ·vreemd voor dat jeugdspeelsters, die in 't afgelopen seizoen goecr 
genoeg waren om in een Nederlands jeugdteam uit te komen, nu zelfs niet voor 'n 
B- selektie in aanmerking kwamen (Verblakt en Hendriks). 

4) Het lijkt ons bittere noodzaak, dat er in onze afdeling 'n behoorlijke training 
georganiseerd wordt, omdat he.el de Brabantse j eugdtop op de eigen klubtraining 
aangewezen is. Bij 't voortduren van de huidige situatie zal 't kwalitatieve 
verschil met 't westen nog groter worden. 

Redaktie. 

%%%%%%%% 

UITSLAGEN ACHTSTE, KWART, HALVE FINALES EN FINALES BEKERKOMPETITIE JEUGD 
-- -----------------------------------------------------------------------
achtste finales 

Vice Versa'Sl 
Red Star 2 
Luto 

Babro 
De Meppers 
JCV 

Never Despair Belcrum 
Vice Versa'64 - Irene 
Deso - Red Star 
TCS - PSV 
Pac vrijgeloot 

halve finales 

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

kwart finales 

Vice Versa'64 
JCV 
De Meppers 
Vice Versa'Sl 

FINALE 

- Never Despair 
- Red Star 1 
- PSV 
- PAC 

3 -
3 - 1 
3 - 0 
3 - 0 

De Meppers 
JCV 

- Vice Versa'Sl 3 - 0 
0 - 3 

De Meppers - Vice Versa'64 0 - 3. 
- Vice Versa'64 
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Onze hartelijke gelukwensen aan het adres van Vice Versa'64 àat ·de beker overnam 
van OJC. Vice Versa '64 speelde met ·W.Balvers en H.Jacobs. 

De Jeugdcommissie. 

" " " tl " " " " 

Landelijke Kompetitie. 

De landelijke kompetitie heeft er weer 'n flink gedeelte opzitten. Onze teams zijn 
met wisselend sukses gestart ._ 
In de promotie-ereklasse is Tilburg '70 met . Zandvliet (ex-Belcrum) goed begonnen 
al is TSF in deze groep duidelijk de sterkste. J.C.V. stelt erg teleur. De blessure 
van Paro is hier zeker debet aan. Meer als 't veilig stellen van zijn plaats zit. er 
niet meer in. 
Alleen Belcrum doet in de hoofdklasse 'n gooi naar promotie. Tegen VDO krijgen ze 
't echtèr nog zeer zwaar. J.C.V.2 en Never Despair zullen tegen de .degradatie moe
ten vechten. 
Red Star en P.S.V. leiden in hun promotie-overgangsklassegroep. 
Tilburg '70 2, O.T.T.C. en Belcrum 2 lopen .hier groot gevaar. 
T.C.S. en J.C.V.3 maken weer 'n grote kans op promotie in de overgangsklasse. 
Bij de dames kan Belcrum mogelijk naast Helmond, ons in de hoogste klasse gaan ver-
tegenwoordigen. . 

STANDEN: 

Promot;ie-ereklasse A Promotie-ereklasse B. Hoofdklasse A 

1) TSF 3-6 1) Valkenburg/AMVJ 3~6 1 ) u.s. 3-6 
2) Phoenix 1 3-6 2) NOAD 3-5 2) TOGB 1 3-3 
3) Tilburg 1 70 3-4 3) Victory'55 3-3 3) Jeep 1 3-3 
4) Tempo Team 2 3-2 4) Maasvogels 3-2 4) Swif t (D) 3-3 
5) Delta Lloyd 2 3-0 5) TSF 2 . 3-2 5) Scylla 3 - 3-2 
6) S.V.E. 3-0 6) J.C. V. 3-0 6) TOV 3-1 

Hoofdklasse B Hoofdklasse c Hoofdklasse D 

1) Iduna 3-5 1) Belcrum 3-5 1) Wibats 1 3-6 
2) Do cos 3-5 2) VDO 2-4 2) Treffers 3-4 
3) Tempo Team 3 3-4 3) Steeds H/TSB2 3-3 3) Quick 23-4 
4) Never Despair 3-2 4) St. Aloysius 3-2 4) Valkenburg/AMVJ 3-2 
5) Kluis 3-2 5) Wibats 3-2 5) Ready 3-1 
6) Gossima 3-0 6) Twent;y One Up 2-0 6) JCV 2 3-1 

Promotie-hoofdklasse C Promotie-hoofdklasse D Promotie-hoofdklasse G 

1 ) PSV 3-6 1 ) Red Star 3-6 1) AVIO 3-6 
2) Ons Vermaak 3-6 2) RTTC 1 3-4 2) REA 3-3 
3) Swift (R) 3-4 3) Maasbree 2 3-3 3) Xerxes 3-3 . 
4) Kol ping 1 3-2 4) OTTC 1 3-2 4) The Victory 3-3 
5) Tios 3-0 5) Ons Vermaak 2 3-2 5) Scylla 4 3-2 
6) Tilburg'70 2 3-0 6) Falco 3-1 6) Belcrum 2 3-1 
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Overgangsklasse B Overgangsklasse E _Overgangsklasse G 

1) ' Tcs 3-5 1) Ja ski 3-6 1) JCV 3 2-4 
2) Wibats 3 3-5 2) Tempo Team 5 3-5 2) Red Star 2 2-3 
3) Avanti 3-4 3) Never Despair 2 3-3 3) PSV 2 3-3 
4) St.Hoger/TSB 4 3-4 4) Quick 2 3-2 4) Helmond 2-2 
5) Twenty Ons Up3 3-0 5) Velox wsc 3-2 5) Never Desp.3 3-0 
6) St.Aloysius 3 3-0 6) TRS 1 3-0 

DAMES: 

Ereklasse: Hoofdklasse A Hoofdklasse B 

1) Treffers 3-6 1) Belcrum 3-5 1) Gossima 3-6 
2) REA 2-4 2) Red Star 3-3 2) Phoenix 2-2 
3) Maasbree 2-2 3) VVV 2-2 3) Irene 2-2 
4) Helmond 3-2 4) Avanti 2-2 4) Spirit 1-0 
5) Steeds Vooruit 3-2 5) Rapidity 2-0 5) Jeep 2-0 
6) Tempo Team 3-0 

JEUGD: JONGENS: 

A klasse Groep A A klasse Groep B 

1 ) VDO 3-6 1) TSF 3-5 
2) Phoenix 3-6 2) St . Hoger/TSB 3-5 
3) JCV 3-2 3) Avanti 3-4 
4) Ons Vermaak 3-2 4) v. v.' 64 3-2 
5) qnc 3-1 5) UBTV 3-2 
6) Twenty One Up 3-1 6) Swift 3-0 

MEISJES: 

Groep A Groep B Groep C 

1) REA 2-4 1) Wibats 3-6 1) Phoenix 3-6 
2) Luto 3-4 2) OTTC 2-4 2) VDO 3-6 
3) Smash 2-3 3) Megacles 3-3 3) Twenty One Up 3-4 
4) v . Nispen · 2-2 4) Be Quick 2-2 4) Avanti - 3-2 
5) TOGB 3-1 5) Red Star 3-J 5) v. v.' 51 3-0 
6) Flits 2-0 6) Delta Lloyd 3-0 6) TTVN 3-0 

R. van Dijk . 

========= 

TOERNOOI~ EN WEDSTRIJDPROGRAMMA 1971-1972. 

Hieronder een voorlopige planning van data van bekende evenementen - wedstrijden en 
toernooien voor 1971-1972. 
Evenals vorig seizoen nodigen wij alle verenigingen uit hun toernooi-data tijdig 
voor deze agenda op te geven en ook zij nog eens medegedeeld dat speciaal ook de 
regio-sekretariaten verzocht worden "regionale evenementen en wedstrijden" hier te 
annonceren. 
Ten overvloede nog de mededeling dat - gezien de reglementaire bepalingen hièrom
trent - vermelding in deze agenda niet betekent dat het bewuste toernooi of evene
ment hiermede ook definitief is goedgekeurd. 
Toernooi-organisatoren wijzen wij ook op een mededeling elders in dit blad over de 
procedure bij het verzenden van inschrijfformulieren. 

C. Hobbelen, kornm. toerno.oien/ 
- 14 - wedstrijden. 



V1 

A G E N D A: (wijzigingen ten alle tijden voorbehouden!) 

weekend van 

23/24 okt.'71 

30/31 okt. 

6/ 7 nov . 

13/14 nov. 

20/21 nov . 

27/28 nov. 

4/ 5 dec. 

11/12 dec. 

18/19 dec. 

25/26 dec. 

woe.29 dec. 

1 / 2 jan.' 72 

8/ 9 Jan. 

15/ 16 Jan , 

22/23 Jan. 

Afdelingsevenement 

St. Nicolaas 

Kerstmis 

Selektié-achtkampen afd. 

Brabantse kampioensch . ~e 

Tilburg, org.Irene/Luto 

Afdelings-(C)-toernooi 

t. t .. v. The Back Hands, 
St.Willibrord 

Landelijk evenement/toernooi 

opengesteld voor afd . Brabant. 

zaterdag 3 0/ 10 Bondsraadvergad. 
zondag 3 1/ 10 Hertogenstadtoern. 

V.V. ' 64, Den Bosch 

Kwartfinales Halex-Jeugdachtkamp . 

zat .20/1 1 Jeugdinterland 14 . 30 u. 
Sporthal St . Oedenrode 

zon.21/1 1 Voorachtkampen Limburg
en NTTB-cup te .Hillegom 
Sporthal Treslong. -

Halve finales Halex-Jeugdachtkamp . 

zo . 12/12 Limburg-NTTB- cup te Til
burg . org.Luto/Irene~-

za . 18/12 Trofeo Caballero, .~ 
Haag, teamtoernooi op 
uitnodiging . 

zo . 19/12 Finales Halex-Jeugd
achtkampen . 

zo.19/12 B-toernooi OTTC te Oss 

Int.Jeugdtoernooi JCV - Vught 

22/23 !Oe Gulden Loon-toernooi 
te Gaanderen 

23 B-toernooi .Iduna - Utrecht . 

l 



29/30 jan. 
5 / 6 febr . 
12/13 febr. 
19/2tJ .febr. 
26/27 febr. 
4/ 5 mrt . 

11/12 mrt. 
18/19 mrt 
25/26 mrt. 

1/2/3 april 

8/9 april 

15/16 april 

22/23 april 

°' 29/30 april 

. 6/ 7 mei 

dond.11 mei 

13/14 mei 
2b/21 mei 
27/28 mei 
3/ 4 JUnl. 

10/1 1 juni 
17/18 juni 
24/25 JUnl. 

Carnaval 

Brabantse Eindachtkampen 

27 mrt . -31 mrt. trainings
kamp afd.Brabant 
(nog niet definitief) 

Pasen 

4-7 april trainingskamp 
afd. Brabant? 

Plaatselijke Regionale 
kampioenschappen. 

1 

f~"IS ~otr2 1'\ö<li; lJc,rfQ(lfCM ,, 

Ned . Kampioensch. (sen . ) Utrecht 

1/2 april int . Coca Cola toernooi 
Deventer . 

3/4 april Benelux Jeugdkampioen
schappen - Hulst . 

15 t/m 22 april Europese Kampioenschappen Energiehal - Rotterdam. 

Pinksteren 

Toernooi t.t.v. Attaque 
Nijnsel 

Nederlandse Jeugdkampioen
schappen 's-Hertogenbosch 



EEN MENGELMOES VAN BEPALINGEN ! 

Met de intrede van "jeugd" in onze bond, is van lieverlede voor deze categorie van 
n.t.t . b . -leden, een bepalingen-netwerk ontstaan, welke de organisatoren van toer
nooien "hoofdbrekens" zou kunnen kosten. 
Dames die uitkomen in de landelijke damesklasse (en evt.. Ie klasse heren a.fdeling -
welke we in Brabant momenteel niet hebben) moeten inschrijven voor een B- en D
toernooi in een afzonderlijke Ere- en Ho9fdklasse dames . 
En waarom voor een c-toernooi in onze afdeling m~t een aantal damesteams in de lan
delijke dameskompetitie dan niet? 
Jeugdspelers moeten in jeugdklassen ingedeeld worden, behoudens zij die aan de lan
delijke bondstraining deelnemen. 

Er Zl.Jn (in theorie voorlopig) mogelijk bij de Jongens enkelspel 9 klassen 
meisjes enkelspel 9 klassen 
jongens dubbel 9 klassen 
meisjes dubbel 9 klassen 
mixed - dubbel 9 klassen 

_ 45 klassen 
tenminste als we van een theoretische veronderstelling uitgaan, gepubliceerd in 
Tafeltennis no.8 blz . 18, terwijl de 46e ~lasse de recreatie-jeugdklasse kan zijn! ., 

Praktisch gezien zijn zeker de dubbelklassen in een A, B, C-categorie verdeeld dan 
weer in de groepen junioren, aspiranten, pupillen niet te vullen. 
Ontheff{ng van deze bepalingen kan wat betreft ~en C-toernooi door afdelingsbestuur 
gegeven worden en indien U een aanvrage voor een toernooi tot ondergetekende richt, 
kunt U deze ontheffing tevens gelijktijdig aanvragen, het handigste wellicht door 
het bijsluiten - als U dan al zover bent - van een concept-inschrijfformulier. 

Kortom: de regle~entaire bepaling van het VBrplicht, vóór verzending aan de vereni
gingen, ter inzage -geven van een concept-inschrijfformulier, zal dit seizoen strikt 
gehandhaafd worden ! 

C.Hobbelen, komm.toernooien. 

P.S. In de toernooi-agenda is 8/9 april gereserveerd 
voor de plaatselijke/regionale kampioenschappen. 
Probeer deze darum daarvoor te benutten ! 

++++++++ 

RECREATIE - TOERNOOIEN. 

Ongetwijfeld heeft U uit de laatste uitgaven van ·"Tafeltennis" gegevens bestudeerd 
omtrent het onderwerp "recreatie-toernooien" en daaraan gekoppeld "recreatie-leden" . 
Inmiddels zijn bij het afdelingsbestuur allerlei gegevens, formulieren etc. binnen. 
Mocht U - en wij komen .bij het eerstkomende regio-bezoek hier op terug - nadere 
gegevens wensen om snel een aantal leden te winnen, neem dan kontakt op met de pro
paganda-kommissie van onze afdeling. 
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SPELREGELBOEKJES - SCHOLIERENTOERNOOIEN. 
======================================== 

Organisatoren uit de regio's van scholierentoernooien, of alle verenigingsbesturen 
die weten wanneer er een dergelijk toernooi in Uw ongeving georganiseerd wordt·, 
neem kontakt op omtrent gratis ter beschikkingstelling van prachtig propaganda~ 
materiaal (minimaal 6 weken van te voren) aan organisatoren van scholierentoer
nooien met · de propaganda-konuni ssie _, 

- - - - -. . . . 

Namens de propaganda-konunissie 
C.Hobbelen, 
Schout ·Backstraat 34 - Tilburg 
telefoon: 04250 - 73423 (nà 19.00 uur ) 

Piet maken we sekretaris, Jan penningmeester en Klaas zorgt voor de "kleintjes" . 
---------------------------------------------------------------------------------
Bovenstaande titel is natuurlijk provocerend. 
Zo is 't ook bedoeld ! 
Zo slecht zal een verenigingsbestuur niet in twee minuten overal worden samengesteld. 
Maar dat 't nog voorkomt; dat wel ! 
"t Gaat er maar om, welk percentage verenigingsbesturen met 'n kwinkslag als 't 
ware wordt samengesteld; maar één percent is al teveel ! 
Wij bedoelen: Als een ledenvergadering een -aantal personen als bestuurslid kiest, 
is dan bij het kandidaatstellen reeds bekeken, of de betreffende personen "bepaalde" 
kwaliteiten bezit op administratief-, op financiëel-; op jèugdwerk-, op coördine
rend gebied etc . 
Uw afdelingsbestuur heeft de op de . jaarvergadering aanwezige verenigingen, een exem
plaar uitgereikt van haar reorganisatie-r11-pport . n. t.t. b. 
Gebruikt U dit rapport als archiefmateriaal of doet U er ook in het verenigingsbe
stuur iets mee? Waarom? Omdat hopenlijk - elk vel;'enigingsbestuur er o.a. zal kunnen 
leren dat in de verenigingsbesturen wel een dermate groot veld van werkzaamheden 
verzet moet worden, er ·dermate "partij" gegeven -moet kunnen worden op be-stuurlijk 
gebied, dat 't bittere noodzaak is dat_ we onze _verëni-gingsbesturen in de N.T.T.B. 
gaan versterken. 
We horen 't U al zeggen! Mooie theorie-práat. Waar zijn de kandidaten! En dan hebt 
U nog gelijk ook ! 
Wat kunnen we doen ? 
In ieder geval proberen mede . te· werken aan het "nationale opleidings-plan" van de 
opleidingskönunissie van de n.t , t.b. 
In onze bestuursverklaring - elders in dit blad ook afgedrukt - zeiden wij U toe in 
oktober een overzicht te verstrekken van mogelijke opleidingen. 
Als afdelingsbestuur zagen en zien wij het belang van sterke, grotere, met visie 

aan de toekomst werkende verenigingen. Ja, uit eigen "afdelingsbelang", maar dan 
automatisch tevens aan Uw eigen "verenigingsbelang". 
Via de regio-raden komen we zo spoedig mogelijk terug met een poging in elke regio 
dit of begin komend seizoen te houden een . 
Bestuurskader-cursus 
Doel is de deelnemers een inzicht te geven in de bestuurstaken van een sportvereni
ging. Gesprekcursus (geen examen); duur 5 avonden van 2! uur. 

èn/of eventueel een cursus 
Algemene Basis Opleiding (A.B.O .) 
Doel de cursisten voor te bereiden .op het volgen van een opleiding voor sporttech-
nisch kader en voor jeugdsportleider . Eisen 16 jaar - totaal 30 lesuren. . 
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'--

Allereerst zouden wij deze twee "grondcursussen" van de grond willen zien te krij-
gen i~ onze afdeling . 
De door de nationale opleidingskommissie genoemde 
- Jeugdtafeltennisinst ruc teur -
- Tafeltennisinstructeur -
- Bondsoefenmeester -
- Scheidsrechters -
- Bondsgedelegeerden cursus 
liggen o . i . weer op 'n iets "hoger en gespecialiseerder" vlak en zijn hier en daar 
in Brapant al georgani seerd zelfs of hebben Brabantse deelnemers gekend. 

Wij weten dat het gehele opleidingsvr aagstuk in de nederlandse sportbonden een 
chaotische ind~uk geeft . 
De "Sportnota 1 70" schreeuwt als het ware om een geco.Ördineerd nationaal beleid. 
Het is inderdaad zo dat allerlei instanties - bijvoorbeeld de N.K.S. - de N.S.F . en 
hier en daar zelfs gemeentelijke sportraden - cursussen, of wat daar voor door moet 
gaan, geven die eigenlijk allen hetzelfde doel beÖgen . 
Laten we daar in onze n . t.t.b . niet blind voor zijn voor deze toestanden ~ 
Maar laten we ook in onze n . t.t. b . beginnen die specifieke "tafeltennisopleidingen" 
te coördineren in onze bond . 
Daarvoor is natuurlijk - zoals bij alle dingen die in onze bond moeten gebeuren -
weer de medewerking nodig van de verenigingsbesturen. 

Als U na het lezen van dit artikel nu al een aantal kandidaten op wilt geven, aarzel 
niet en doe het meteen aan 

A T T E N T I E 

Propaganda-kommissie afd . Brabant 
Schout Backstraat 34 - Tilburg . 

dames en heren juniorenleiders. 
================================================== 

Het is ondergetekende gedurende het afgelopen seizoen gebleken dat vele junioren
leiders (sters) zich met hun vragen of problemen niet tot de juiste persoón wenden. 

Teneinde onnodig geschrijf, getelefoneer zowel voor U als voor de jeugdkompetitie
leiders te voorkomen of zo veel mogelijk te beperken, volgen hieronder enkele be
langrijke wenken: 

!) Voor wedstrijduitslagen kunt U terecht bij ondergetekende; over uitslagen van 
wedstrijden, die een week tevoren gespeeld zijn, kunt U ook de respektievelijke 
jeugdkompetitieleiders raadplegen . 

2) Voor de standen moet U ook bij de respektievelijke jeugdkompetitie-leiders zijn; 
alleen voor de stand van de eerste klas junioren jongens kunt U bij ondergete
kende terecht . 

3) In tegenstelling tot het verleden, dienen de wedstrijdformulieren in duplo voort
aan OP DE SPEELDATUM reeds gepost te worden; maandagavond is de avond waarop al
le uitslagen administratief verwerkt worden zodat Uw formulieren maandagavond in 
het bezit van ondergetekende dienen te zijn, hetgeen geen probleem is als de 
formulieren maar op de speeldatum gepost zijn; indien U niet konform handelt, 
riskeert U een boete. 
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4) Reeds nu aan het begin van .het seizoen' is gebleken dat verschillende verenigingen 
nog enveloppen van het vorig jaar gebruiken met als adres: Saliehof 23; dit adres 
luidt nu: Saliehof 53 dub beleefd verzoek om op deze oude enveloppen het huisnum
mer te veranderen; gebeurt dit niet dan loopt U de kans dat de formulieren niet 
tijdig in het bezit van ondergetekende zijn cq. dat een boete opgelegd wordt. 

5) Verzoeken om uitstel moeten niet naar dhr. A.Poulissen of naar ondergetekende -
indien het tenminste geen eerste klas jongens betreft - maar aan de betreffende 
kompetitie- leider s gezonden worden. 

6) Dit geldt ook wanneer b.v. Uw speelzaal plotseling niet beschikbaar is; raadpleeg 
in dergelijke gevallen altijd de betrokken kompetitie-leider. 

Bezorg U zelf a lsmede de juniorenjeugdkompetitie-leiders geen extra werk en alvorens 
stappen te ondernemen, raadplege men eerst het kompetitie-prograrnmaboek voor de 
jeugd waarin alles duidelijk vermeld staat hoe in voorkomende gevallen gehandeld 
dient te worden. 

Bij voorbaat dank, mede namens de overige jeugdkornmissie-leden. 
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