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ÜP NAAR EEN NIEUW JAAR, 

Weer staan we aan het einde van 'n jaar. Het is meestal een 
ogenblik, waarbij men. terugziet op 't wel en wee van het 
voorbije jaar en nieuwe plannen en voórnemens maakt voor 
de volgende periode. Het blijft wel meestal bij bezinnen; 
praktisch veranderingen in houdingen, werkzaamheden etc. 
zijn meestal niet te konstateren. Wat dit betreft is 't de 
vraag of deze bezinning niet louter traditioneel en zinloos is. 
Het.inventariseren van wat gebeurd is in het voorbije jaar is dit 
niet; het maken van plannen en nieuwe voornemens krijgen pas dan 
zin al~ hier ·ook iets van uitgevoerd wordt. 
Een terugblik op het tafeltennisgebeuren van onze afdeling leV•'?rt 
positieve en riegatieve feiten op. Op technis_ch gebied memoreren we 
de promoties van JCV (heren) en Belcrum (dames) naar de ereklass~, 
die evenwel al weer door degradaties gevolgd zijn. Negatief was ook 
't 'uitdunnen van 't aantal Brabantse teams uit de landelijke klassen. 

Bij de jeugd dreit onze afdeling een grote achterstand op te lopen 
t.o.v. andere grote afdelingen. Slechts enkele jeugdleden o.a. 
M.Wagemakers houden de eer hoog. 

Op bestuurlijk gebied zien we 't funktioneren van de sportkommissie 
op afdelingsniveau. Een afdelingsjeugdtraining is hier 't gevolg 
van. Dit is 't eerste begin van 't inlopen van de achterstand. Min
der _positief zijn de moeilijkheden die er in de verhouding afdelings
bestuur - jeugdkommissie zijn gerezen. Een snelle oplossing is ge
bade~. Totaal gezien konstateren we 'n matheid in 't tafeltennisge
beuren van onze afdeling. Nieuwe stimulanzen zouden voor 'n opbloei 
kunnen en moeten zorgen. Dat kan de wens zijn voor 't nieuwe jaar. 
Als de moeilijkheden, die nu een beletsel zijn om tot deze aktive
ring te komen eerst opgelost zijn, moet dit beslist mogelijk zijn. 

De redaktie wenst tenslotte alle verenigingen, funktionarissen, 
spelers, abonnees etc. prettige feestdagen, 'n zalig uiteinde en een 
gelukkig 1913. 

Redaktie. 
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O.T.C. (Ossendrecht) 
Speelzaal wordt: Gemeensch~pshuis De Berk, Antwerp~estraat 80~ Putte. 
Aanvangstijd wedstrijdèn: 14.30 uur. 

VICE VERSA 1 51 (Oudenbosch) 
Speelzaal wordt: Gymzaal De Bakehof, Wilgenstraat, Oudenbosch. 

TAFELTENNISINTERLAND NEDERLAND - JAPAN TE VEGHEL 

Zaterdag il november j.l . was een groot aantal toeschouwers in de prachtige Micro
sporthal te Veghel-Zuid getuige van de dames- en hereninterland tussen de officiële 
tafelt~nnisteams van Nederland en Japan. Ondanks konkurrentie van elf-elf bals 
bleek dé. reputatie van het Japanse topteam groot genoeg om enkele honde~den 
enthousiastelingen naar Veghel-Zuid te trekken, waar het aktieve bestuur van TTCV
Rath voor een perfekte organisatie had gezorgd. Dat de Veghelse tafeltennisvereni
ging de laatste jaren 11 aan de weg timmert 11 was insiders al geruime tijd bekend. 
Nu men Zich sinds kort heeft ver-zekerd van de financiële steun van een sponsor, 
werd het mogelijk een ~ 11 klapper 11 als de wedstrijd tegen Japan te organiseren. . 
Dankzij hauwe sarnenwe( king met de gemeente Veghel, Delta-Lloyd en NTTB kon men nu 
ook -in . het zui~en ken~isnemen van tafeltennis van wereldformaat. 
Opva1lend 'waren de discipline en precisie waarmee de wereldkampioenen meer dan 
vi~r uur voot de aanvang van de wedstrijd hun voorbereidingen troffen onder het oog 
van de nauwlettend toeziende coaches Michigame en Miki. De warming-up en konditie
training werden zwijgend en volgens een vast patroon gelijktijdig uitgevoerd, waar~ 
na de ploeg stram in de houding de volgende instrukties in ontvangst nam. Al deze 
oefeningen bleken tot het normale programma te behoren van de Japanners die dage
lijks ruim zes uur achter de groene tafel staan. 
Dat de tafeltennissport ook voor de toeschouwers een aantrekkelijk kijkspel kan 
zijn, heeft deze spektakulaire interland wel bewezen. De Japanse spelers zijn stuk 
voor stuk uitermate eerzuchtig en hebben de ontmoeting met de Nederlanders niet 
als een '1makkie 11 opgevat. -
Dat het Oranje-team kansloos was, stond uiteraard als een paal boven water.Zowel 
bij de dames als de heren wonnen de Aziaten met 8-1. Nationaal kampioen Bert van 
der Helm scoorde een maal tegen door een verdiende zege op de jonge Kuse, ·die nog 
weinig internationale ervaring heeft . Bij de dames verraste de talentvolle Renêe 
Fierlier (Phoenix) door Takase in een spannende slotpartij te verslaan. 
Van het herenteam kwamen Van der Helm en Deken tot de beste verrichtingen. Tegen .· 
de jeugdige Masayuki Kuse nam Van der Helm van meet af aan een voorsprong, waarna 
hij het initiatief wist te behouden om met verrassende afmaakslagen de eerste game 
te pakken (21-14). In de tweede game kon Kuse alleen op het eind Van der ~elm nog 
bedreigen maar de Nederlander bracht met 22-20 de partij op zijn naam, waarvoor het 
publiek hem ovationeel beloonde. Carel Deken kwam tot opvallend sterk tegenspel in 
zijn duel met de wereldkampioen van 1969, de kl~ine ~ebrilde Shtgeo Itoh. Vooral 
tijdens het serveren is de atletische Itoh een toonbeeld van konsentratie, waarna 
hij zi j n tegenstander een zeer getructe service weet voor te toveren. Deken bleef 
echter knap partij geven en kon dankzij keiharde smashes in puntental goed bij
blijven. Pas aan het eind van de games moest hij afhaken met de alleszins ~anvaard-
bare verliescijfers 20-22, 19-21. · 
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In de overige partijen kwam het klasseverschil toch wel düidel ijk in de punten tot · 
uitdrukking. De Japanners stonden geen game meeraf. Dat de Japanners behalve formi
dabel aanvallen , ook vakkuridig k0hnen verdedigen, bewees de jonge Noria Takashima 
die~ tQ tegenstelling tot zijn teamgenoten het bat orthodox hanteert . Zijn verdedi- · 
ging is de laatste tijd zelfs voor ;de sterkste Chinezen, Joegoslaven en Zwedeh ' te '
hecht geb l eken en ook Carel Deken en Bert Schoofs werden er soms wanhopig van. ·Met 
zijn diepe ~erdediging en kapballen slaagt Takashima erin elke aanvaller onzeker 
en voJkomen machteloos te maken . Beide Nedeflanders werden dan ook door deze Japan-
ner onder de tien gehouden. i 
Ook in het dubbelspel was er sprake van Japanse suprematie . Het vermaarde duo Itoh
Kohno toonde zich wat spel i nzicht en snelheid betreft veruit de betere in de partij 
tegen Van der Helm - Schoofs. Iedere geretourneerde bal kon trefzeker "afgemaakt" 
worden 'doordat ·de ser~erende Japanner met bepàalde vingerbewegingen onder de tafel 
het gegeven effekt aanduidde, waa rdoor de tweede man precies wist hoe te slaan. 
Tegen dit ontketende geweld waren de Nederlanders kansloos. · 
Hoewel door het spelen met de pehhou~ergreëp de backhand verwaarloosd lijkt te wor~ 
den, vangen de Japanse topspelers dit nadeel gemakkelijk op door de grote snelheid 
waarmee zij zich verplaatseh. Door perfekt voetenwerk ku~nen deze spelers korte en 
lange ballen met hun m~gistrale forehand gemakkelijk bestrijken. Bovendien slaan 
deze klassespelers elke makkelijke bal raak, waardoor de tegenstander geen moment 
rust g~gund wordt. 

Bij de dameswedstrijd kreeg men ongeveer hetzelfde beeld L Hier waren het de Oranje
speelsters Ellen Klatt en Renée Fierljer die . het beste voor de dag kwamen tegen de 
Japanse topdames. Na een jaar afwezigheid werkt Ellen Kl .att momenteel aan een come
back die ook in het Nederlandse team haar vruchten begjnt aft~ werpen . Haar feeling 
voor tafeltennis bewees ze in Veghel door zowel Abe als Edano behoorlijk partij te · 
geven. In de laatste partij van de ivond zorgde René~ Fie~ li~r vobr een daverend~ 
verrassing door er als; eerste Nederlandse in te slagen een nederlaag toe te bren
gen aan een Japanse speel~ter. Door enthousiast en fel , aanvallend spel rekende 
Renée af met de befaamde Riyoki Takase, waardoor obk hie~ de 8-1 eindstand o~ het 
scorebord- kwam. _ .. · . _ .. ·- . . .. 
De Nederlandse coaches Dusan Tigerman en Frans Schoofs toonden zich na afloop van 

. de ontmoeting toch wel tevreden .met het behaalde resultaat . De organiserende 
Veghel se vereniging TTCV-Rath kan te rugz i en op een g~sl aagd evenement da-t pure pro-
paganda vormde voor de tafeltennissport. __ 
De uitslagen waren bij de heren.: Hans Lingen-Matsuru Kohno 14-21, 11-21; Bert van 
der Helm-Masayuki Kuse 21-14,, 24-:-22;-.. ,Carel Deken-Shigeo !toch 20-22, 19-21; Bert 
Schoofs-Norio Takashima 9-21, 11-21; Schoofs/Van der Hëlm~Itoh/Kohnö 8-21, 14-21; 
Lingen-Kuse 18-21, 16- 21; Schoofs-Itoh 14-21, 14-21; Deken-Ta kashima 8-21 , 9-21. 
Dames: Ellen Klatt-Tatsuko Abe 15-21, 17-21 ; Sonja Heltzel-Tomie ~dano )5 - 21, 17-21; 
Renee Fierlier-Sachio Yokota . 14-21, 14 ~ 21i Ell~n van . der Helm-Riyoki Takase 18-21, 
13-21; Heltzel/Klatt-Abe/Edano 15-21~ 12-21 ; Heltzel-Abe 17-21, 3-21; Klatt-Edano 
26-24, 16-21, 17-21; Van .der Helm-Yo kota 13-2i ~ 15-21; Fi~rlier-Takase 21-15, 11-21, 
21-18. . 

P:A.M. 

*********************** 
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• Bij een tafeltenniswedstrijd is er altijd wel iets op te merken voor een ooggetuige 
als hij kijkt en luistert ..•.•. 
Zo ook bij en tijdens bovenaangehaalde interlandwedstrijden ...•• bijvoorbeeld het 
feit dat het prettig aandeed dat de japanse ploeg onze scheidsrechters bij de ope
ningsplechtigheden en het uitwisselen van de borden en vaantjes en wat dies meer 
zij, niet vergat.... -
dat we, al tellende ruwweg, schatten dat het bezoekersaantal rond de 300 lag, wat 
de een redelijk, een ander laag vond .... 
Dat we daaronder de vroegere, nu in duitsland werkende, nederlandse nationale 
trainer Bela Simon zagen, evenals vier H.B. en vier A.B.leden .... 
Het in de wandelgangen vreemd gevonden werd dat de televisie niet present was en 
wel - getuige het zondagavond-sportjournaal - de dag erop bij een verenigingsont
moeting tegen de japanse ploeg •... 
Een à la Schöler kappende japanner de grootste en gemakkelijkste zeges behaalde op 
onze heren, wat de een vreemd vond, doch weer een ander een gebrek bij onze natio
nale training .•.• 
Dat het als een gemis aangevoeld werd dat de speelsters en spelers geen rugnumme
ring droegen ..•• 
De zakelijkheid door t.t. v. T.T.C.V., de uitstekende organisator van dit _topevene- . 
ment, niet vergeten was, getuige de diverse reklame-borden in de speelzaal ..... 
Ook hier weer de gedachte bij je opkomt of het geen gebrek bij onze sport is, dat 
dergelijke wedstrijden een te lange tijdsduur in beslag nemen voor de "gemiddelde" 
toeschouwer en daardoor een te groot beslag legt op het concentratie-vermogen van 
.... en toeschouwer .•.•. 
Overigens leek in Veghel niets te bespeuren van de lawaai-campagne die we in de 
N. T.T. B. zojuist achter de rug hebben, ofschoon we persoonlijk nooit juist gevon-. 
den hebben dat er lawaai om het lawaai gemaakt moet worden, doch enkel en alleen 
enthousiast lawaai indien het spel daartoe aanleiding geeft .•.. ook hier denkt de 
een weer zo, de ander weer anders .... 
Wel geven we toe dat het in Veghel een te rustig publiek was .... 
Frappant was het verschil tussen het opstellings-optreden bij het dubber tussen de 
nederlandsers en japanners ....• 
De niet-serverende speler en speelster van de japanners staat bij het dubbelspel 
bij de beginslag zeker een à 2 meter verder naar achter dan de opstelling van de 
nederlandsers •.... 
Ons inziens voer voor analiserende speltechnici en tactici, of heeft het met de 
lichamelijke conditie te maken? ....•. maar toch, er zal wel iets achter zitten .... 
Zeker deed de methode van serveren, met vele vingertekens voor de partner, bij het 
dubbelspel bij de heren voo:çal bij de japanners, professioneler aan dan bij onze 
recht toe, recht aan volgens één stramien serverende landgenoten ..... doch ook 
hier zegt de een weer van dat ook dit éne stramien een systeem is, en de ander 
denkt er weer zo over als boven omschreven .•.•. 
Dat v.d.Helm een speler is met diepte- en hoogtepunten was deze avond weer duide
lijk te constateren, want wat te zeggen van een 12-6 voorsprong, om binnen de kort
ste keren met 12-16 achter te komen ..... 
Een verslag met gedetailleerde uitslagen was niet de bedoeling, zowel de dames als
mede ook de heren verloren met 1-8 ..... 
De rest leest u wel ergens anders, want dit waren maar enkele inpressies . 

van C.H. 
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KWARTFINALES HALEXJEUGDACHTKAMPEN 

Culemborg 12 november 1972: 
De 2€!. etappe van de landelijke ronden moest 't aantal spelers/sters per kategorie 
terugbrengen van 3.2 naar 16 . 
Het aan.tal deel_nerners uit onze afdeling bedroef 16, waarbij de .experimentel_e welpen
klassen, die dit:maal een rustdag hadden, niet meegeteld worden. 
Van deze 16 hebben er slechts 5 de halve finales bereikt. Hierbij komen nog de 4 
welpen, die via de regionale ronden de halve finales bereikt hebben. 
Totaa.l bezien dus niet zo'n geweldig resultaat . 

Om half 11 startten de pupillen en de meisjes aspiranten. 
Bij de jongens pupillen bereikt J.Adriaansen T.C . S. als enigste van de 3 Brabanders 
de laatste 16. Alleen de sterke Kuiper (IJsselstreek) en de Zeeuw A.Kopmels moest 
hij voorrang geven. Olthof en v.Kuijk werden respektievelijk Se en 6e . 
Bij de meisjes aspiraritèn moesten alle 3 Brabantse deelnemers in 't zand bijten. 
D. Schepers, A. v . Beugen en C. Diepstraten werden in hi.;m groepen respectievelijk 7e, 
7e en 6e. 

's Midgags om 3 uur ( 'n uur later dan gepland wa.s). begonnen de ov erige wedstrijden. 
De jongens aspiranten weerden zich hierbij. uitstekend. Twee van de 3 bleven in de 
strijd, al was 't wel verrassend dat juist .Hage (T.C.S . ) moest afhaken. W.v.d.Sande 
(J.C.-V . . ) werd 3e en ook R.v.Dijk (P . S . V. ) behoort met 'n 4e plaats bij de laatste 
16. 

Bij de junioren meisjes handhaafde M.Wagemakers zich uiteraard door le te worden in 
haar groep . A.v.Osch viel met 'n laatste plaats wel wat tegen en ook E.Schulb;; 
moest afhaken, 

Bij de jongens junioren is onze afdeling niet meer vertegenwoordigd. Vooral van W. 
Balvers valt dat tegen . P.Daas kwam fysiek- te kort te9.en de meer uit de kluiten ge
wassen andere junioren. 

De verdeling v an de jeugdleden die de halve finales hebben bereikt is als volgt 
verdeeld over de verschillende afdelingen; (zonder welpen) 

Totaal junioren aspiranten pupillen 
j. m. j . m. j. m. 

1. Den Haag 23 plaatsen 5 5 3 5 4 1 
2. Rotterdam 10 Il 3 0 3 3 1 0 
3. Zeeland 9 Il 1 1 0 1 3 3 
4. Nrd.Limburg 8 Il 0 1 1 2 1 3 

5. Zwolle 8 Il 0 2 0 2 2 2 

6 : Amsterdam 8 Il 1 2 1 0 1 3 

7 . IJsselstreek 6 2 2 1 0 1 0 
8. : Brabant 5 0 1 2 0 1 1 

9. Gelderland 5 1 0 2 0 1 1 

10 . Limburg 5 0 2 . 1 1 0 1 
·11. Utrecht 4 2 0 0 2 0 0 

12 . 't Gooi 3 0 0 1 0 1 1 

13. Groningen 1 1 0 0 0 0 0 

14. Gouda 1 0 0 1 0 0 0 

7 afdelingen hebben niemand meer in de strijd. 
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UITSLAGEN KWARTFINALES. 

Jongens Jun. 

Groep . A,~ 

1 . R.Hijne 
2. Th.Louwers 
3. J.Lansbergen 
4. -R.Jens 
5. P.Matthijssen 
6. L.v.d.Meijden 
7 . w.:aaivers 
8. J.Danes 

Jongens Asp. 

Groep B. 

1. R. Quadt 
2. A.Ruitenbeek 
3. J.Sternfeld 
4. R.v~Dijk 

5. H.Postema 
6 . 
7. P.Groot 
8. P.Zwerver 

Jongens Pup. 

Groep C. 

1. J .Kuiper 
2. A.Kopmels 
3. J.Adriaansen 
4. F.v.d.Zeeuw 
5. D. Deneer 
6. S.Bartelsman 
7. H.Heyermans 
8. M.Stienen 

Meisjes Jun. 

Groep B. 

1. M. Wagemakers 
2. M.v. d.Vliet 
3. S.Verboort 
4 . M.Wanrooy 
5. B.Knoben 
6. I.Langeslag 
7. W. Buyssen 
8. E.v . Kempe 

Ut 7-7 
· Ha 7-5 

Ro 7-4 
IJ 7-4 
Ze 7-3 
Ha 7-3 
Br 7-2 
Gr 7-0 

Ro 7-6 
IJ 7-5 
Go 7-5 
Br 7-4 
Am 7-4 

Ha 7-1 
Fr 7-0 

IJ 7-7 
Ze 7-6 
Br 7-5 
Ha 7-3 
Am 7-2 
Go 7-2 
Zw 7-2 
Li 7-1 

Br 7-7 
Am 7-6 
Ha 7-5 
Zw 7-4 
Li 7-2 
Ha 7-2 
Nl 7-2 
Ze 7-0 

Jongens Jun. 

Groep c. 
1. A. Vlieg 
2. W.Dumez 
3 .. D.d.Vaal 
4. M.v.d.Blink 
5. E.Hendriks 
6. R.Lancee 
7. E.Noest 
8. P.Daas 

Jongens Asp. 

Groep c. 

Gr 7-6 
Ze 7-6 
Ro 7-4 
IJ 7-4 
Ut 7-3 
Ha 7-
Ha 7-2 
Br 7-1 

1. J.Bonants Nl 7-6 
2. H.Oppenheim Ro 7-6 
3. W.v.d.Sande Br 7-5 
4. P.Streng Ha 7-4 
5 . . G.Vrielink IJ 7-4 
6. H.v.RuitenbeekGo 7-2 
7. G.Wondergem 
8. F.Dalhuizen 

Jongens Pup. 

Groep D. 

1. A.Louwen 
2. ·R.Jongmans 
3. H. Seitzinger 
4. H.Lohuis 
5 . R.Olthof 

Ze 7-1 
zw 7-0 

Ze 7-7 
Ge 7-6 
Ha 7-5 
Zw 7-4 
Br 7-3 

6. R.EngelbertinkAm 7-2 
7. O.Kers Ut 7-1 
8. R.Hameleers 

Meisjes Jun. 

Groep C. 

1. E .Vreeburg 
2. W.v.Velzen 

Li 7-0 

Ha 7-7 
Ha 7-6 

3. W.Nies Li 7-5 
4. J.Roelse Ze 7-4 
5. A.Ensing Dr 7-3 
6. N.Lormans Nl 7-2 
7. B.Wartenbergh Am 7-1 
8. A.v . Osch Br 7-0 
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Jongens Asp. 

Groep A. 

1. W.OJsseistein Gd 7-7 
2. J.v.d.Putten Ge 7-5 
3. P.Nientker Am 7-5 
4. L.v.d.Werf Ha 7-4 
5. E.Verblakt Nl 7-3 
6. E.Verkaart Ze 7-2 
7 . G. Hage Br 7-2 
8. H.Nieuwenhuis IJ 7-0 

Jongens Pup. 

Groep A. 

1. C.Dert 
2. P.de Groot 
3. B.v.Emden 
4. H.Heesen 
5. G.Kers 
6. W.v . Kuy~ 

7. Ei.Jansen 
8. V.Wegner 

Meisjes Jun. 

Groep D. 

1. M.Vogels 
2. L.Smits 
3. V.V.Drielèn 
4. E.Busser , · 
5. A.Verheyden 
6. A.v.d.Bos 
7. E.Schults 
8. Y.Koppel 

Z.e 7~ 7 
Ha 7-:-6 
Go 7-5 
Nl, 7-4 
Ut . 7-3 
Br 7-2 
Tw 7-1 
Dr 7-0 

.Am 7-7 
Ha 7-5 
zw 7-5 : 

- IJ 7-'3 -

Nl 7-3 
Ze 7-2 
Br 7-2 
Go 7-1 



Meisjes Asp. Meisjes A_pp. Meisjes Asp. 

Groep A. Groep B. Groep D. 

1. J .. v. MaarseveenUt 7-7 1. D.de Vries zw 6-5 1. G.Spauwen Li 7-.7 
2. A.d.Jong Ha 7-6 2~ C.Slinger Ze 6-5 2. A.d.Ruiter Zw 7-6 
3. W.Kooter Ha 7-4 3. H.Faber Ut 6-4 3 . A.Smits Ha 7-5 
4. C.Wensveen .Ro 7-4 4 • .M.Zoetemelk Ha 6-4 4. C . Vents Ro 7-4 
5. A.Hendriks Nl 7-3 5. A.Timmermans Ha 6-2 5. M.v.d.Brandt Li 7-3 
6. A.Lohuis Zw 7-3 6. T.Hendriks 

'! 
Nl 6-1 6 • . C.Diepstraten Br 7-2 

7. D. Sche,eers _ Br 7-1 7. A.v.Beugen Br 6-0 7. J.Gunst Ze 7-1 
8. M.v.Dijk Go 7-0 8. M.v .. 't Hof Am 7-0 

Meisjes Pup. (Regionale Ronde) (Regionale Ronde) 

Groep c. Jongens Wel2en Meisjes Wel2en 

1. A.·Schepers Br 7-6 Groep A. Groe;e A. 
2. V.Disselhorst Zw 7-5 
3. I.Freriks Nl 7'-;5 1. P.v.Loon Br 4-3 1. A.Snijders Br 4-4 
4. I.Steur Ha 7-5 2. W.d.Bruin Ge 4-3 2. J.Timmermans IJ 4-3 
5. A.v.d.Broeke Ze 7-4 3. H.Steunenberg Zw 4-2 3. P.Zwakenburg Zw 4-2 
6. EmMeyer Ze 7-2 4. K.Verhallen Br 4-2 4. M~Klink Zw 4-1 . 
7. T.Hendriks Li 7-1 5. T.Dansma Fr 4-0 5. M.d.Ruite:rr zw 4-0 
8. H.v.d.Heuvel Ut 7-0 

" (Regionale Ronde) Meisjes Wel.een~ 

Groep B. 

1' R.v.Rijswijck Nl 3-3 
2 . M.Poels Nl 3-2 
3. K ~ Chambon Br 3-1 

-4. S.te Kampe .Li 3-0 

TOURNOOIKLASSE JEUGD. 

De landelijke kommissie organisatie en uitvoering heeft de vo lgende spelers/sters 
van de B-kategorie in de A-kategorie geplaatst. 

jongens juniore,n P.Daas T.T.C.V. 
jongens aspiranten G.Hage T.C.S. 

Il Il R.v.Dijk P.S.V. 
jongens pupillen J.Adriaansen T.C.S . 

" " R.Olthof Vice Versa'64 
Il Il w.v.Kuijk , De Mepper~ 

meisjes aspiranten C.Diepstraten P.J . S. 

.., 

Deze spelers/sters zijn voortaan verplicht op toernooien in de A-kategorie van hun 
leeftijdsgroep in te schrij ven . 

R. v an Dij,k. 
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RANGLIJSTEN: 

De ranglijsten van de jeugd geven de volgende tussenstanden na '4 kompetitie en de 
reg.ronden en kwart-finales Halex. 

J,cingens juni oren: 

1. R.Hijne 
2. B.v.Ham 
3. A.Vlieg 
4. W.de Jonker 
5. W.Dumez 
6. W.v.d.Poort 
7. R.Platenburg . 
8. M.v.d.Blink 
9. L .v. Zuijlen 

10. Th.Louwers 
15. W.Balvers 

Jongens pupillen: 

1. J.Kuiper 
2. A.Louwen 
3. C.Dert 
4. J.Stapels 
5. R.Jongman 
6. P.de Groot 
7. J.Adriaansen 
8. F.Luyckx 
9. B.v.Embden 

10. H.Lohuis 
13. R.Oltmans 
18. W.v.Kuijk 

Liuna 
Iduna 
Midstars 
NMB/VDO 
St.Aloy 
TOG 
Phoenix 
De Veluwe 
Phoenix 
Avanti 
v . versa'64 

ZTTC 
St.Aloy 
Wilno 
Elan 
Shot 
Avanti 
T.C.S. 
M.V.O. 
Jaski 
Hoonhorst 
V.Versa'64 
pe Meppers 

Meisjes aspiranten : 

1. A.de Jong v.v. v. 
2. J.v.Maarseve.en CJC 
3. E.v . d.Burg TOGB 
4. D.de Vries 
5. C. Slinger 
6. A.de Ruiter 
7. G.Spauwen 
8. M.Zoetemelk 
9. I.Herberigs 

10. C.v.Wens veen 
ll. H.Faber 

Flits 
M.Z. 
Hoonhorst 
Falco 
St. Vooruit 
De Gringel 
TOGB 
T.T.C . 

16. C.Diepstraten P.J.S. 

48 
36 
34 
33 
31 
30 
27 
27 
27 
26 
19 

35 
30 
30 
27 
25 
24 
22 
22 
21 
21 
16 
13 

51 
37 
35 
34 
34 
34 
32 
29 
29 
29 
29 
20 
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Jongens Aspiranten: 

1. W.IJsselstein 
2.R.Quadt 

· 3.J.Mulder 
4. H.Oppenheim 
5. A.Ruitenbeek 
6. H.Gootzen 
7. J.Bonants 
8. G.Frielink 
9. J.Sternfeld · 

10. P.Nientker 
13. W.v.d.Sande 
16. G.Hage 

Meisjes junioren: 

1. R.Fierlier 
2. M.v.d.Vliet 
3. M.Vogels 
4. M.Wagemakers 
5. V.v.Dr.l.elen 
6. E.Vreeburg 

· 7. A. Verblakt 
8. W.Nies 
9. M.v.Wanrooy 

10. J. Roelse 

Meisjes pupillen: 

Ilac 41 
BruynzeelKE 37 
D.H.C. 36 
Bruynzeel KR 33 
De Veluwe 30 
Swift 29 
Red Stars 27 
DTTC 25 · 
Buna 25 
NMB/VDO 25 
JCV 21 
TCS 

Phoenix 
Tempo Team 
NMB/VDO 
Luto -- . 

Be Quick 
Avanti 
Maasbreè· 
Megacles 
Flits 
M. Z. 

19 

47 
45 
44 
38 
38 
37 
35 
34 . 

31 
30 

1. I.Willems Megacles 46 ·-

42 
32 
29 
27 
24 
24 
24 
24 
23 

2. I.Nijhuis Shot 
3. V.Disselhorst Hoonhorst 
4. A.Scheepers 
5 . S.Tsjakjono 
6. R.v.Maldegem 
7. D.Potharst 
8. H.de Ruiter 
9. M.Tiel 

10. A.Braam 

De Meppers 
NMB/VDO 
Big Smash 
Rea 
Hoonhorst 
DeltaLloyd 
Hoonhorst 

R.v.Dijk . 

. . : ~:: ·_ J_ 



BRABANTSE SENIOREN-ACHTKAMPEN, 
****************************** 

Evenals vorig jaar worden de verenigingsbesturen ook nu weer in de gelegenheid ge
steld om zelf een opgave te doen van spelers en speelsters die deel wensen te nemen 
aan deze achtkampen, welke zullen worden gehouden öp zondag 21 januari a.s. 
Plaats en tijd wordt nader bekend gem'aa.kt. 

De klasse-indelin2 is als volgt: 

Dames Ere/Hoofd 
Dames 1e/ 2e klasse Heren 1e klasse 
Heren Ere/Pram.Ere Heren 2e klasse 
Heren Hoofd/Pram.Hoofdklasse Heren 3e klasse 
Heren Overgangsklasse Heren 4e klasse. 

In principe kan iedereen dus inschrijven voor deze achtkampen. Bij "over-intekening" 
per: klasse wordt aan de hand van de hoogst behaalde percenta,ges de achtkamp samen'
gesteld; indien noodzakelijk zelfs geloot. Per klasse is dus 1 achtkamp. 
De inschrijvingen dienen te worden gezonden aan: 

Sportcommissie N.T.T.B. afd. Brabant 
Korvelplein 16, Tilburg. 

De navolgende punten wil ik nog wel graag onder uw aandacht brengen. 
1. De inschrij vingen vóór 6 januari '73 inzenden. Te late inzendingen worden niet 

meer in behandeling genomen. 
2. Inschrijving verplicht tot opkomst. 
3. Bij inschrijving vermelden: Naam, voorlette~s, speelklasse, persoonlijke Pfes : 

taties tot heden. 
4. LET OP: NIET INSCHRIJVEN IS OOK NIET MEESPELEN. 
5. Er wordt geen inschrijfgeld gehevep. Reiskosten worden per klasse hoofdelijk 

omgeslagen. 
6. De heren hoofdklasse wordt eventueel gevoegd bij de Ere/Pr.ere klasse. 

E.e.a. hangt af van het aantal inschrij v ingen. 

ATTENTIE. Welke vereniging wil de organisatie van deze achtkampen op zien nemen. 
Men moet dus de beschikking kunnen hebben over een zaal met minimaal 18 
tafels. Gaarne zo spoedig mogelijk doorgeven aan ondergetekende. 

De Sportcommissie 
L.de Krijger (sekr) 
Korvelplein 16, Tilburg 
tel.: 013 - 430880 (o.) 

013 - 433392 (a.) 

LANDELIJKE SENIORENKOMPETITIE 

Gepromov eerd: 

Irene 2 (naar prom.-hoofdklasse) 
Never Despair 2 (naar prom.hoofdkl.) 

Gedegradeerd : 

dames Belcrum 
dames TTCV 
heren J.C.V. 
heren J.C . V.2 
heren OTTC 
heren Helmond 
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(naar hoofdklasse) 
(naar overgangsklasse) 
(naar hoofdklasse) 
(naar pram . ·-hoofdklasse) 
(naar prom. -hoofdklasse) 
(naar afdeling) 



Zie hier de balans van het eerste kompetitiegedeelte van seizoen 1972-1973. Jammer 
genoeg slaat hij door in 't negatièv~. Enkele verrassende w~ndingen in 't kompeti
tieverloop hel:;>ben gunstige vooruitziçhten teniet gedaan. 
Irene bv . . leek rechtstreeks naar , de erekla,sse te, s 'tomen ~ maar door de. zie]$'. te vàn 
Jan van Uneri stokte de . machine z() ~rg, . dat, om . d~ vey'.geÜjking door te trekke'n, ·ze 
helemaal niet meer op gang kwam. Drie ~ederlagen . achtereen gaf ~d]Jna de kans nog . 
langs Irene te komen, zodat dit jeugdige Utrechtse team zijn tanden mag stukbijten 
in de ereklasse. 
Een tweede teleurstelling wai;; 't mislukken van de spron<;f die P ;s. V. dacht te nemen 
naar de prom.-ereklasse. Nederlagen tegen Wibats en Tempo Team 4 deden dè Eindhove
naren op de 3e plaats belanden. 
Een positieve verrassing kwam van Red Star. De Goirlenaren hebben 't helèseizoen · 
puntloos onderaan gebengeld, maar door 3 punten in de laatste 2 wedstrijden te ha- 
len, bleven ze in de hoofdklasse . 
Laten we hopen dat 1973 een herstel te zien geeft. Het moet beslist mogelijk zijn. 

De - eindstanden van 't eèrste gedee~te zijn: 

DAMES. 

Ereklasse. 

De Treffers 
Tempo Team 
Maas:bieè 
Steeds Vooruit 
Avanti/TOGB . 
Belé:rum 

HEREN . 

Ereklasse. · 

rrempo Team 
Delta Lloyd 
Bruynzeel KE 
Sanocel ScyJ,.la 
J.c .v. 
Delta Lloyd 2 

Hoofdklasse B. 
Phoenix 
Swift (D) 
Tempo Team 3 -
S .K. F. 
J.C.V.2 
T.O.V. 

Prom.Hoofdklasse 
Swift (R) 
T.T.C.V. 
Ons Vermaak 
Blue Star 
Kluis 
Cevelum 

10-17 
10'-17 ; 
10-12 
10-10 
10- 3 
10- 1 

10-19 
10-17 
10-12 
lQ..,- 8 
10- 3 

- 10- 1 

10-.20 
10-14. 
10-14 
10- 8 -
10- 4 
10- 0 

G. 
10-17 
10-16 
10-11 

. 10-11 . 
10- 5 
10- 0 

Hoofdklasse B. 

Tempo Team 3 
NMB/VDO 
Gossima 
Irene 
Phoenix 2 
T.T.C . V. 

Prom.-Ereklasse 

Iduna · 
Tempo Team 2 
Irene 
Bruynzeel K.E. 
St.Hoger/T.S.B. 

Hoofdklasse c. 
Wibats 

.. Tempo Team 4 
P.S.V. 
Belcrum 
Iduna 
T.0.G.B. 

Prom.Hoofdklasse 
Roggel 
R.T.T .. C. 
Arena 

·. Jeep 
Maasbree 2 
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10-17 
10"'-16 
10-'-15 
10- 8 
10- 5 
10- 0 

A; 

8-,11 
8- 9 . 
8- 9 
8- 8 
$- 3 

10-16 
10-15 
10~14 

10- 9 
10- 3 
10- 3 

H. 
8-15 
8-11 
8- 8 
8 - 4 
8- 2 

Hoofdklasse C. 

Delta Lloyd 
v.v.v~ 

Jeep 
De Salamánders 
Valkenburg/AMVJ 
Twenty One Up 

Hoofdklasse A. · 

NMJ3/Y])O 
De Veluwe 
Ready 
Red Star 
De Salamande:i;-s 

Hoofdklasse D. 
Valkenberg/AMVJ 
Jas ki 
De Treffers 
Never Despair 
Do cos 
O.T.T.C. 

Overgangsklasse 
Irene 2 
St.Aloysius 2 
Luto. 
De Salamanders 
Wibats 4 
Gossima 

-" 

2 

A. 

2. 

10-20 
10-16 . 
10-10 
10-10 
10- 3 . 
10- 1 

8.-16 
8-11 
8- 8 
8- 3 
8- 2 

10-18 
10-14 
10-12 
10- 8 
10- 6 
10- 2 

10-18 
10-17 -
10-10 
10- 9 
10- 5 
10- 1 



Overgangsklasse D. 
Wibats 
san,ocel Scylla 4 
T.C.S. 
Twen ty ·One Up 
St.Aloysius 3 
v.v. v. 

10-20 
10-14 
10-10 
10- 8 
10- 4 
10- 4 

PERSOONLIJKE PRESTATIES: 

DAMES: 
Belcrum (Ereklasse) 
R. Blom 6-30 20% 
C.Laene 5-30 17% 
R.v.Nijnatten 2-30 7% 

Jeep (hoofdklasse) 
M. Bollen 17-30 57% 
C.Kuys 
M.Kuys 

17-30 
2-21 

57% 
10% 

Red Star (hoofdklasse) 
B.de Krijger 9-24 38% 
A.Giessen 7-24 29% 
J.Stabel 3-24 13% 

J.C.V.2 (hoofdklasse) 
G.Klaassen 14-27 
H.v.d.Wiel 8-27 
H.Trum 4-27 

52% 
30% 
15% 

Overgangsklasse E. 
Never Despair 2 10-17 
Een en Twintig 10:...13 
Ons Vermaak 2 10- 9 
Kol ping 10- 8 

. De Kroon 10- 8 
Helmond 10- 5 

' · 
Irene (hoofdklasse) 
P.de Krijger 17-30 57% 
M.Smits 16-27 59% 
H.v.Unen 16-30 53% 

HEREN: 
J.C.V. (ereklasse) 
H.v.d.Zee 7-30 23% 
P.Paro 6-30 20% 
P.v.Ham 3-18 17% 

Never Despair (hoofdklasse) 
F.Willems 17-30 57% 
H.Wenting 14-29 48% 
M.v.d.Heuvel 11-30 37% 

Belcrum (hoofdklasse) 
F.Joossen 18-24 75% 
C.Mertens 16-27 59% 
P.Knuppe 6-30 20% 

Overgsngsklasse F. 
Heerlen 8-13 
Falco 1 8-11 
P.A.C. 8-10 
Falco 2 8- 4 
Red Stars (V) 8- 2 

T.T.C.V. (hoofdklasse) 
E.Mouwen 3..,.23 12% 
A.v.d.Louw 4-30 13% 
J.Berkers 1-18 6% 
H.Verhoeven 1-18 6% 

Irene (prom.-ereklasse) 
J.v.Unen 13-21 62% 
L.Zandvliet 14-24 58% 
H.Weijenberg 11-24 46% 

O.T.T.C. (hoofdklasse) 
J.v.d.Hoogen 12-15 . 80% 
G.v.Dijk T:--30 .·. 23.%, 
A.v.d.Heijden OdS 0% 

P.S.V. (hoofdklasse) 
M.v.Vroenhoven25-30 
J.Vleck 20-30 
W.v.Vroenhoven12-30 

83% 
67% 
40% 

N.B. De landelijke jeugdkompetitie was nog niet volledig beëindigd. In ons volgende 
nummer vindt u 'n overzicht van 't eerste gedeelte! 

R. van Dijk. · 

LiIT DE KLUBBLADEN, 

Sinds het uitkomen van het eerste nummer van "Mixed" in dit nieuwe seizoen heb ik 
van de volgende verenigingen kluborganen ontvangen; Tanaka, St.Cathrien, Luto, Desa 
en T.c .s. 
Vooral de beide Westbrabantse verenigingen Tanaka en Desa verrasten daarbij zeer. 
Tanaka schijnt namelijk prakti·sch wekelijks te willen verschijnen. In de weken tussen 
de .eerste "Mixed" en het maken van dit overzicht kwamen er liefst 3 numiners uit. 
Een geweldige prestatie. 
Deso stuurde mij een uitstekend gevuld klubblad "Smash" dat reeds zijn tweede jaar
gang beleeft, maar bij "Mixed" nog niet bekend was. 
In dit overzicht wil ik met het laatst genoemde blad beginnen. 

Smash (Desa) bestaat uit 28 pagina's, verrijkt met prachtige tekeningen. Er is ver
enigingsnieuws, spelregelkennis, een puzzle, · regionieuws etc. in opgenomen. Ook le
zen we een ui tgèbreid verslag van de vriendschappelijke wedstrijd Desa-Roosendaal. 
Dat het een prestigeduel is geworden, is een normale zaak bij een treffen tussen 2 
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opkomende verenigingen uit dezelfde stad. Jammer is echter dat het niet alleen een 
gezond prestige blijkt te gaan worden als we het volgende lezen: 

" Er stond van de vriendschappelijke wedstrijd tegen "Roosendaal" een bepaald niet 
objektief verslagje in de krant. Blijkbaar geschreven door een fanatieke Roosen
daalman, die wel weet hoe de sterkteverhouding Deso-Roosendaal is, maar de re- . 
klame. voor eigen klub voor laat gaan. Het verslagje begon met de overwinning van 
de Roosendaaljeugd en zo'n begin is niet gebruikelijk. Verder maakt een niet in
gewijde uit het verslagje op dat Deso en Roosendaal elkaar in kracht niet veel 
ontlopen. Maar Roosendaal moet zelf toch beter weten. enz." 

Kom Roosendalers, probeer zelf ieder voor zich, de eigen vereni ging zo sterk moge
lijk te maken en wie dan wel de sterkste van die 2 sterken is, is echt niet zo be
langrijk. ' 
Orri geen verkeerde indruk van het uitstekende Desoblad te krijgen volgen hier nog 
enkele grappen uit dit blad: 

sergeant brult De hele compagnie over 2 minuten aantreden. 
rekruut : Sergeant, mogen we ook eerder komen als we zin hebben ? 

Een dame in een grote auto met veertien kinderen rijdt door een rood verkeers~ 
licht. 
Agent 
Dame 

Kunt u niet stoppen mevrouwtje ? 
Ze zijn niet allemaal van mij agent. 

En tenslotte : 
Een dàme reeds acht maanden in blijde verwachting gaat naar de kruidenier om 
kaas. 

, '· Kruid~nier 

Dame : 
Motte jonge ? 
Ja, wat dacht je dan, dat het struma was soms? 

Het klubblad van Tanaka vervult werkelijk de funktie van een kontaktblad tussen 
verenigingsleden. De informatie overheerst, maar door het frequent uitkomen is de 
informatie up to date. Jammer is het dat de redaktie geen jaargang en nummering . ge
bruikt, waardoor het moeilijk is na verloop van tijd ieder nummer juist te plaatsen. 
Het blad bevat vooral aktueel nieuws van de kompetitie, de toernooien en het wel en 
wee in de vereniging . Achtergrondinformatie of beschouwingen komen er minder in 
voor. 
Wel willen we hier de gedachtengang van de voorzitter Dhr. v.Thoor over het minder 
worden van de belangstelling voor kompetitiespelen vermelden. Hij zegt: - "de toer
nooien zijn uiterst genoeglijke gebeurtenissen. De v oorwaarden hiervoor zijn: 

1. de aanwezigheid van een groot restaurant of andere ruimte, waar men tussen de 
partijen kan verblijven 

2. de akkomodatie moet zo groot ziin, dat men nu en dan eens de benen kan strek
ken." 

Om het ledental van de NTTB te zien groeien lanceert Dhr .v. Thoor de volgende ideeën: 
" le er dient per seizoen slechts één betrekkelijk korte kompetitie te worden af

gewerkt. Ik denk hierbij aan lawntennis, waarbij ik aanteken dat de tafelten
niskompetitie wel wat langer mag zijn, bv . de periode oktober-december. 

2e Iedere zaterdag en/of zondag in het seizoen dat er geen kompetitie draait wor
d~n over het land verspreidt toernooien georganiseerd. 

3e De toernooik~asse die op de bondskaart wordt vermeld is niet meer geponden 
aan de kompetitieklasse waarin men uitkomt. De toernooiklasse zou men dus 
kunnen aangeven met letters bv. van A voor de besten t/m H voor de z~akst~n': 
Regelmatig zal een speciale kommissie van de NTTB, eventueel bijgestaan doo~ 
afdelingskommissies, promotie naar een hogere of degradatie naar een lagere· 
klasse . vaststellen. Een toern~oi in een bepaalde klasse winnen betekent een 
automatische promotie. Tweemaal achtereen uitschakeling in de eerste. ronde be
tekent degradatie. Nu de NTTB werkt met een komputer moet dit eenvoudig te 
verwezenlijken zijn. 
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4e.In de periode januari-maart wo+den voor de liefhebbers experimentele kompetities 
georganiseerd. Gedacht wordt aan 
a kompetities voor teams bestaande uit 2 spelers 
b kompetities voor teams bestaande uit 4 spelers 
c kompetities voor gemengde teams bv. 2 dames en 2 heren. 

De voordelen die Dhr.v.Thoor ziet zijn de volgende: 
le Door de betrekkelijke korte duur van de kompetitie worden aspirant deelnemers 

n_iet afgeschrikt door de vele zaterdagen en zondagen waarop zij de huis.elijke 
haard moeten verlaten om te gaan tafeltennissen. 

2e Aan. de wens tot het spelen van meer toernooien wordt ruimschoots tegemoet geko
men. Door de kompetitie nieuwe stijl is het tournooiwezen wel erg in de verdruk
king gekomen. 

3e Tijdens toernooien zal men in de klasse, die op de bondskaart is vermeld spelers 
van ongeveer gelijke sterkte ontmoeten. Het zal niet meer mogelijk zijn dat b.v. 
een overgangsklasser, die door overschrijving 4e klasse kompetitie is gaan spe
len, tournooiprijzen gaat jagen in de laagste klassen. 

4e Het persoonlijk karakter van de toernooispeler komt beter tot uitdrukking. Het 
leveren van prestaties, afgezien van de kompetitieklasse tot de mogelijkheid 
~an persoonlijke promotie, zal veel tafeltennissers bevredigen. 

Se Door het spelen van experimentele kompetities zal wellicht in de praktijk een 
formule gevonden worden, die de tafeltenniskompetitie aantrekkelijker maakt. 

Met deze ideeën van Dhr. v.Thobr beëindig ik ditmaal deze rubriek. De volgende maal 
zal aan de andere klubbladen aandacht besteed worden. 

René van Dijk. 

-----------------
HierÓnder dè uitslagen en de wedstrijden voor de volgende rondes van de bekerkompe
titie. 

UITSLAGEN le ronde le divisie 
Red Star .. 58 1 - De Meppers 1 
Een en Tw.l - T.C.S.l T.C.S. 
T.T.C.V.2 - Nev.Despair 2 2 
Nev.Despair 1 - Irene 2 
O~T.T.Ç.l - P.S.V. 2 
Vice Versa'64 1 - Luto 1 
Irene 3 - PAC 1 
J.C.V.2 - Belcrum 1 
T_.T.~.V.1 - Barna 2 

5-0 
n.o. 
1-4 
2-3 
4-1 

WEDSTRIJDEN 2e ronde le divisie 
Belcrum 1 - Barna 1 
Helmond '57 1 - Red Star 58 1 
Barna 2 - Never Despair 2 
Jeep 1 - Irene 1 
Irene 2 - P.S.V. 1 

2-3 Een en Twintig 1 - J.C.V. 1 
2~3 Luto 1 - O.T.T.C.1 
0-5 P.A.C.1 - Red Star 58 2 

Deze wedstrijden moeten vóór 19-1-'73 
gespeeld zijn. 

-- ~. 0'"' -( ~ ~J.-:. 

In de le ronde van de bekerkompetitie le divisie heb ik noodgedwongen enkele min-
der prettige maatregelen moeten nemen. Door 't op~tellen van 'n ~speler in 't 
dubbelspel bij de beide wedstrijden van de Never despair teams heb ik de uitslagen 
van~ êiez~ wed.s'trijden moeten wijzigen (zie hiervoor 1 t reglement bekerkompeti tie 

· zàaJs _vermf::!ld in Mixed nr. 1 
T.T. c·. v. 2 .,.. Never Despair 2 was 0-5 wordt nu 1-4 

•• - ••• '" "k( • 

N~v~r b.espair 1 - Irene 2 was 3-2 wordt nu 2-3 
;o • I•_, _:-

· Bovendien., is T.C.S.1 niet opgekomen in . de wedstrijd tegen Een en Twintig 1. 
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UITSLAGEN 2e ~ronde 2e divisie 
Irene 4 - Markiezaat 1 
Desa 1 - Roosendaal 2 
Jeveo 1 - St.Cathrien 2 
Dennenberg 2 - T.T.C.V.4 
Taxandria 1 - Kadans 2 
Alico 1 - Barna 3 
B.S.M.l - R.K.C.1 
Jeep 2 - Alico 2 
V.V. '51 1 - NVO 1 

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

· 2-3 
0-5 
4-1 

Zwaantjes 1 - v.v. '64 3 4-1 
V.V. '51 2 - Riel 1 Riel n.o. 
Back Hands 1 - Dennenberg 1 2-3 
St.Cathien 1 - TCS 2 TCS n.o. 
PSV 4 - Attaque ~ uitslag nog niet bekend 
O.T.T.C.2 - C.C.B. 1 · 3-2 
Luto 2 - Meppers 3 1-4 

WEDSTRIJDEN 3e ro~de 2e divisie 
Alico 1 - St.Cathrien 1 
Irene 4 - O.T.T.C. 2 
v.v. '51 2 - Dennenberg 2 
St.Cathrien 2 - Alico 2 
Meppers 3 - Zwaantjes 1 
Desa 1 - Kadans 2 
Dennenberg 1 - R.K.C.1 
V.V. '51 1 - winnaar PSV - Attaque 

Deze wedstrijden moeten gespeeld zijn: 
vóór 19-1-'73. 

Ook hier 't niet opkomen van 2 teams 
nl. TCS 2 en Tiel 1. Bovendien is mij 
op dit moment de uitslag van PSV4 -
Attaque 1 nog niet bekend. Hier even~ 
als in de le divisie 'n wijziging in · 
de uitslag nl. bij de wedstrijd Taxan

dria 1 - Kadans 2, was 2-3. wordt nu 1-4. Dit door 't opstellen van 2 spelers die 
reeds in Taxandria 2 waren uitgekomen. De wedstrijdsekretarissen worden er nogmaals 
op geattendeerd om ook voor de bekerkompetitie ervoor te zorgen dat de wedstrijd
formulieren op de juiste wijze wprden ingevuld. 
In ·. deze ronde is ook nu weer gebleken dat enkele verenigingen niet goed op de hoogte 
ziJn betreffende 't reglement van de bekerkompetitie zoals deze in onze afdeling 
verspeeld wordt. O.a. dat de teams bestaan uit 2 spelers en dat 'n speler eenmaal 
uitgekomen voor 'n team, niet meer uit mag komen voor 'n ander team in de bekerkom
petitie. Als de verenigingen niet kunnen komen tot 'n akkoord voor de datum van 'n 
wedstrijd, dan moeten zij z.s.m. kontakt opnemen met mij. En niet zoals nu gebeurt 
de kompetitieleider niets laten horen, zodat deze moet gaan bellen of schrijven waar 
de uitslag van 'n bepaalde wedstrijd blijft, omdat hij zonder deze uitslag niet kan 
starten met de volgende ronde. 
De verenigingen worden nu dan ook gewaarschuwd. Indien ik op 20-1-'73 geen wedstrijd
formulier van 'n wedstrijd in mijn bezit heb, worden beide teams uit de bekerkompe
titie genomen. 

LiIT DE TAFELTENNIS-BIBLIOTHEEK, 
******************************* 
Gert Gottlöber en Günther Oelschlägel schreven een 
"Tischtennis"; een uitgave van Sportverlag Berlin. 
H.de Vries, Postbus 274, Haarlem.:!:_ f. 12,--) 

ons inziens interessan't boek . 
(te bestellen bij boekhandel 

Opvallend in deze uitgave is de stelling van de schrijvers, dat het moderne tafe.1-' 
tennis een training vereist, die als het ware aanvangt met 6 jaar. Voor de·· leeftij'ds
categorieën 6-8; 9-12 en 13-16 jaar geven zij speciale "trainingsstof" aan, waarbij 
zij ook onderscheid maken in "Alter" en "TrainingsAlter"; m.a.w. alhoewel zij 6-8 
jaar enzovoorts noemen, pleiten zij sterk voor de stelling dat er korrsekw~t ver-S L 
schil gemaakt moet worden in "ouderdom", welke zij meer benaderen uit · de, .sporttr.ai
ningsduur die men als kind ondergaan heeft, dan uit de "naakte leeftijd" di:e men :, 
toevallig heeft. -- '·"· · ~ -· 
Bij deze Oost-duitse uitgave komt ook sterk naar voren, dat er een volledige har_mq·
nie en samenwerking moet zijn - en gelijkgerichtheid - tussen de drie Ópvoedings ~ ;, 
factoren ouders - school - tafeltennisvereniging, en de schrijvers plei ten .~_daarom :_, 
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.roor een krachtige penetratie van de sport in het alg~meen, op en in ·de 
,èn. 

_, huldigt in dit boek het principe dat zoals de school een voorbereiding geeft 
Aan het kind op economisch terrein voor de maatschappij waar hij later in terecht 
komt (door de vakkennis welke men ontvangt) ; zoals de school een voorbereiding 
geeft aan het kind op cultureel terrein voor de maatschppij waar hij later in te
recht komt (door het onderwijs in (kunst) geschiedenis, muziek, dans); het kind (en 
lees dan maar ook de "sportwereld") kan claimen dat de school de mogelijkheid moet 
geven tot een voorbereiding te komen op het gebied van de gezondheidszorg voor la
ter in de maatschappij, door sportonderricht. 
Een aantal door de oost-duitse tafeltennisbond opgestelde oefeningen geschikt voor 
de scholen, worden door op regionaal werkzame "Jugendausschüsse" (jeugdkommissies) 
daartoe gepropageerd in kontakten met scholen, sportleraren enz. 

1. Nu is de oost-duitse situatie de onze niet; toch kan men uit dit boek veel leren. 

C.Hobbelen 
lid A.B.-Brabant. 

BoETELI JST. 
SENIOREN. 
Vereniging klas datum nr. bedrag reden 

~ L.uto H4E 5-11 542 f.15,-- niet opgekomen 
Geenhoveri H40 1-11 763 15,-- niet opgekomen 
Vice Versa'64 H2B 12-11 1.20 15,-- niet opgekomen 
Dennenbe.rg H4L 5-11 676 2,50 invaller niet vermeld 
V.Vërsá'51 H4A 5-11 437 2,50 invaller niet vermeld 
zwaantjes H3C 18-11 272 15,-- niet opkomen 
Stiphout . H4K 18-11 653 15,-- niet opkomen . 
T.T.C.V. H4K 18-11 . . 651 2,50 bondsnummers verkeerd 
T.T.C.V. H4K 15,-- terugtrekkeri team in tweede komp. 
PAC H4P 23-11 801 2,50 invaller niet vermeld 
Red Star H3H 28-11 418 15,-- niet opkomen. 

JUNIOREN 't/m weekend 16/17 december. 
Boete · boete opge- nr. klas datum bedrag reden 
nr. legd aan 

6. P.J.S. 10 mlá 4-11 f. 2,-- pers.prestaties verkeerd 
7. Red Star '58 12 mla 4-11 f. 2,-- formulier onvolledig 
8. Red Star '58 20 mla 18-11 2,-- formulier onvolledig 
9. Belcrum 250 j al 4-11 2,-- pers.prestaties verkeerd 

10. Red Star '58 253 jal 11-11 2,-- formulier onvolledig 
11. J.C.V. 254 jal 11-11 2,-- pers.prestaties verkeerd 

12. The . Backhands 255 jal 11-11 2,-- formulier onvolledig 
13. The Backhands 258 jal 18-11 2,-- verkeerd bondsnummer 
1-4: . . ; Re·d Star '58 261 j al 25-11 2,-- formulier onvolledig 

·rs. "' ···Red Star '58 265 jal 2-12 2,-- geen wedstrijdnummer 

16. The Backhands 266 jal 2-12 2,-- verkeerd wedstrijdnummer 

17. PJS 760 aal 4-11 2,-- pers.prestaties verkeerd 
18-;:· :;v ~Meppèrs· - 765 aal 11-11 2,-- formulier onvolledig 

··19,. -·-·-" Meppers 776 aal 2-12 2, -- formulier onvolledig 

20 . .. Red · Star' 58 265 aal 2-12 1,-- formulier te laat 

21. Red Star'58 409 jb2 2-12 1,-- formulier te laat 
2-2 :~ . Budi'lia 532 jb4 2-12 1,-- formulier te laat 

23. ·. :budilia 1236 pa3 2-12 1,-- formulier te laat 

24i ·• ·' St. Cathrien 1233 pa3 25-11 1,-- formulier te laat 
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25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 

).47. 
X48. 
X49. 

50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 

Groene Ster 
Belcrum 
Roosendaal 
T.C.s. 
T. C.S. 
Ge'enh'oven 
Geenhoven 

· Red Star' 5g . 
Red Star' 58 
Red Star' 58 
Red Star' 58 
Groene St~:r; 

Groene ·Ster 
J .C.H. - ~ 

P.S.V. 
Budilia 
Budilia 
P.S.V. 
T.T.C.V. 
B.S.M. 
B. S . ~ . 

B.S.M. 
Luto 

~Luto 

Luto 
Red Star'58 
Red Star' 58 
Red Star' 58 
Geenhoven 
Budilia 
Gr_oene Ster 
Budilia 
Budilia 
Budilia 
v.v. '64 
Red Star' 58 
J.C.V. 
T.C.S. 

634 

259 
1135 
1137 

526 
. 882 

20 
118 

20 
118 
630 
630 
676 

1060 
1227 
1227 
1060 

568 
113 
678 

1006 
111 
114 
399. 

253 
397 
819 
524 
513 
621 
532 

1236 
582 
272 
420 
273 
276 

jc1 

ja1 
pal 
pal 
jb4 
ab2 
mla 
m2b 
mla 
m2b 
jcl 
jc1 
jc2 
ac3 
pa3 
pa3 
ac3 
jb5 
m2b 
jc2 
ac2 
m2b 
m2b 
j2b 
j al 
jb2 
abl 
jb4 
jb4 
j cl 
jb4 
pa3 
jb5 
j al 
jb2 
jal 
j al 

26-11 
18-11 
19-11 
19-11 
19-11'" 
19-11 
19-11 
18-11 
18-11 
18-,, 11 
18-11 
19-11 
19-11 
12-11 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 
11-11 
21-10 

5-11 
2-12 
2-12 
9-12 
9-12 

16-12 
16-12 
16-12 

adres speelzaal Vice Versa'51 na 31-12-'72 

f. 1,--
0, 30 
1,--
1,--
1,--
1,--
1,--
1,--
1,--
5,--
5,--
1,--
5,-

·"1 ' --
1, --
1,--
5,--
5,--
1,--
1,--
1,--
1,--
1,--
1,--
1,--
1,--
1,--
1,--

10,--
5,--
5,--
5,--
5,--
1,--
2,--
1,--
2,--
2,--

formulier te laat 
onvoldoende gefrankeerd 
formulier te laat 
formulier · te· laat 
formulier te laat 
formulier te · 'laat" 
formulier te laat 
formulier te laat 
formulier te 'laat 
form. 28.11 ontvangen 
form. 28.11 ontvangen 
formulier te laat 
form. 7/12 nog niet binnen 
formulier te laat 
formulier te laat 
formulier te laat 
form. 30-11 ontvangen 
form. 20-11 ontvangen 
formulier te laat 
formulier te laat 
formulier te laat 
formulier te laat 
formulier te laat 
formulier te .laat 
formulier te laat 
formulier · te laat 
formulier te laat 
formulier te laat 
niet opgekomen 
form.30-10 ontvangen 
form.27-11 ontvangen 
form.11-12 ontvangen 
form . 11-12 ontvangen 
formulier t .e laat 
formulier onvolledig 
formulier te laat 
pers.prestaties verkeerd 
wedstrijdnr. verkeerd 

wordt: gymzaal de bukehof - Wilgenstraat - Oudenbosch .. 

Hieronder volgen uitslagen welke niet in het wekelijkse kompetitiebulletin opgeno
men zijn/worden: 

273 3-7 
274 5-5 
275 7-3 
276 8-2 

345 7-3 
346 7-3 . 
347 2-8 
348 1-9 

417 1-9 
418 5-5 
419 3-7 

582 4-6 951 0-10 
952 4-6 
953 10-0 
954 4-6 

1079 4-6 
1080 3-7 
1081 4-6 
1082 6-4 

Restant eerste helft: 262 + 407 + 420 + 630 vastgesteld vóór 30 december 1972. 

Rektifik'.atie ko.mpetitiebulletin no.9 weekend 2/3 december 1972: 
uitslag 126 moet zijn: 3-7 en 410 dient te zijn: 0-10. 
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