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REDAKTIONEEL, 

In ons vorige nummer hebben wij de nieuwe opzet van de toernooien opgenomen. 
In dit nummer vervolgen we dit overzicht met 'n uiteenzetting van de opzet van 't 
toernooi zelf en met 'n plaatsingsschema. Voor de verenigingen die in de toekomst 
een toernooi willen gaan organiseren lijkt ons dit onmisbare informatie. 

Gezien 't feit, , dat de kompetities nog niet volledig geëindigd zijn, heeft 't geen 
zin nu de resultaten op te nemen. Binnen enkele weken verschijnt 't volgende num
mer van Mixed, waarin volledige eindstanden en persoonlijke prestaties van de ver
scheidene landelijke- en afdelingskompetities opgenomen zijn. 

Tenslotte vragen we uw specia.le belangstelling voor de informatie over de afdelings
achtkampen, waarbij met spoed uw inschrijving verwacht wordt. De vorige indelingen 
van deze achtkampen komen dus te vervallen . 

ATTENTIE 

Gaarne uw aandacht voor de buitengewone algemene 

ledenvergadering van de ~.T.T.B. afd. Brabant op 

zatèrdag 5 mei a. s . 
zie pag. 3 en 4. 
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NEDERLANDSE TAFELTENNIS BOND 
aangesloten bij de international table tennis federation 

Opgericht 23 juni 1935 

Afdeling Brabant. 

Koninklijk goedgekeurd 
Lid van het Nederl. 
Olympisch Comité. 

Tilburg, 12 april 1973. 

Aan de besturen van de verenigingen behorende 
bij de afdeling Brabant van de Nederlandse 
Tafeltennisbond. 

Bestuursfunktie: sekretaris a.i. 

Onderwerp: buitengewone algemene 
ledenvergadering. 

Hierbij nodigen wij u uit voor een buitengewone algemene ledenvergadering van de 
NTTB afdeling Brabant. Deze vergadering zal plaats hebben op zaterdag 5 mei a.s. 
in de zaal van de vereniging LUTO, Acaciastraat te Tilburg. Aanvang 15.15 uur. 
Het afdelingsbestuur heeft deze buitengewone algemene ledenvergadering uitgeschre
v en om de instemming van de verenigingen te vragen voor een uitbreiding en een ver
nieuwing van het afdelingsbestuur. Tevens hoopt zij op deze wijze de verenigingen 
in de gelegenheid te stellen om tijdens deze vergadering officieel afscheid te ne
men van de heer A.W.v.Otterdijk, die gedurende bijna 24 jaar deel heeft uitgemaakt 
van het bestuur van de afdeling Brabant , waarvan de langste tijd als voorzitter . 
Voorts hoopt het bestuur over enke_le andere punten nader met u v an gedachten te 
wisselen . 
Gezien het feit dat deze Afd.L.V. volgens art.54 van het huishoudelijk reglement 
van de n . t . t . b . punt b, de verkiezing regelt van het afdelingsbestuur, zijn wij 
verplicht op straffe van een boete van f. 10,--, een verplichting tot tegenwoordig
heid voor de verenigingen op deze vergadering, vast te stellen. 

De agenda voor de vergadering is als volgt samengesteld: 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Benoeming notulist(e) voor het opstellen van de notulen van deze vergadering. 

3 . Goedkeuring notulen Afd . L.V. dd . 2-9-'72 . 

4 . Medische sportkeuring (hr . N.v.Erp). 

~~~!~~~~~~~: Het A.B. stelt zich voor met u van gedachten te wisselen over: 
de uitvoeringsregels die het denkt te gaan stellen ten aanzien van 
de naleving van art.31 van het kompetitiereglement; de controle 
daarop en eventuele sancties bij het niet naleven van de gestelde 
regels. 
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5. Kompetitie senioren (hr. F.Sluiter). 

!~~!~~~!~~2: Het A.B. overweegt om in de nabije toekomst de kompetitieweekenden 
voor de afdelingskompetitie uit te breiden met de vrijdagavond. 
Het bestuur is voornemens met ingang van het kompetitieseizoen 
1973/1974 de verenigingen die op zaterdagavond dan wel zondagmor
gen/middag hun kompetitiewedstrijden spelen in de gelegenhéid te 
stellen om ook op vrijdagavond hun thuiswedstrijden te laten spelen. 
Het ligt echter niet in de bedoeling zulks dwingend voor te schrij
ven. De verenigingen kunnen dus desgewenst hun thuiswedstrijden 
blijven spelen op de zaterdagavond of de zondagmorgen/middag. 
Het afdelingsbestuur wil gaarne tijdens de vergadering hierover 
uw mening horen . 

6. Voorstellen van het hoofdbestuur t . a.v. kontributie voor de B.R.V. 2 juni a . s. 
en evt . andere mededelingen. 

7. Verkiezing voorzitter. 

!~~!~~~!~~2: Na bijna vier en twintig jaar lid te zijn geweest van het afdelings-
bestuur, waarvan een lange tijd als voorzitter, heeft de heer A. W. 
van Otterdijk de wens te .kennen gegeven om af te treden als be
stuurslid en voorzitter van de afdeling Brabant. De heer van Otter
dijk stelt zich niet meer herkiesbaar. 
Het afdelingsbestuur stelt voor de heer C . Hobbelen die als bestuurs
lid conform het bepaalde in art.51 van het H.R. aftredend en her
kiesbaar is, opnieuw te benoemen als bestuurslid en hem te kiezen 
in de funktie v an voorzitter. 

8 . Bestuursverkiezing. 

!~~!~~~!~~2: Conform art. 51 v an het H.R. is verder aftredend de heer F.Sluiter. 

9 . Rondvraag . 

10 . Sluiting. 

Het A. B. stelt voor om o . a . als gevolg van het overlijden van zijn 
sekretaris/penningmeester, de heer J.Goossens, het bestuur uit te 
breiden tot 9 leden. 
Behalve de heer Sluiter die zich herkiesbaar stelt, stelt het afde
lingsbestuur voor de heren Th. de Jonge (Het Markiezaat)_, P. Kil 
(T.C.S . ), A.Peeters (De Meppers) en J.v.Thoor (Tanaka) te benoemen 
tot bestuurslid . 

Kandidaten voor de aftredende A.B-leden alsmede de nieuw te benoe
men bestuursleden kunnen door tenminste vijf tot de afdeling beho
rende . verenigingen tot uiterlijk 26 april a . s. schriftelijk inge
diend worden bij de sekretaris a . i . ; deze kandidaatstelling kan 
alleen in behande l ing worden genomen op de algemene ledenvergadering, 
indien- de indiening gelijktijdig vergezeld is van een schriftelijk 
door hem ondertek ende bereidverklaring van de kandidaat, dat hij/ 
zij bereid is een eventuele benoeming te aanvaarden, mits deze kan
didaat geen juniorlid is in de zin v an art . 6 van de statuten . 

namens het bestuur van de NTTB 
afdeling Brabant 

A.M.C.A. Poulissen, 
Ritsaertstraat 40, 
Eindhoven . 

(A.M.C . A. Poulissen) 
sekretaris a . i. 
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PLAATSEN OP TOERNOOIEN VOLGENS AFVALSYSTEEM. 

Het schema .van de partijen, waarin spelers tegen elkaar uitkomen, moet vastgesteld 
worden door loting, met inachtneming van eventuele plaatsing van spelers en van 
eventuele vrijstelling van spelers van één of meer ronden. 
De toernooiorganisator heeft de bevoegdheid om onder het toeziend oog van de bonds
gedelegeerde en met goedkeuring van de bondsgedelegeerde spelers te "plaatsen", 
zie hieronder . 
Het aantal geplaatste spelers mag ten hoogste bedragen: 
bij 8 deelnemers of minder: 2 
bij 9-16 deelnemers: 4 
bij 17-64 deelnemers: 8 
bij 65 deelnemers of meer: 16. 

Voor plaatsing komen de spelers in aanmerking naar volgorde van hun sterkte te be
palen door de bondsgedelegeerde, welke echter verplicht is, aanwijzingen dienaan
gaande , eventueel door het H.B. gegeven, op te volgen. 

Opm . : Voor ranglijsttoernooien kan van deze beperkte plaatsing worden afgeweken, om
dat een juiste puntenwaardering alleen mogelijk is bij een veel groter aantal 
geplaatste spelers. Voor alle andere toernooien geldt dit plaatsingssysteem 
wel. 

De geplaatste spelers krijgen in het lotingsschema een afzonderlijke aanduiding 
(b.v . rood onderstreept). 
De wedstrijdcommissie kan vrijstelling van het spelen van een of meer ronden geven 
met dien verstande, dat een vrijgestelde om een klasse te winnen in ieder geval 
tenminste de laatste 3 ronden daarin zal moeten doorlopen. 
Vrijstelling kan slechtsgeschieden, indien een bepaling daaromtrent in de bijzonde
re wedstrijdbepaling van het toernooi is Ópgenomen. 
Voor vrijstelling komen de spelers in aanmerking naar volgorde van hun sterkte, te 
bepalen door de B.G., welke echter verplicht is aanwijzingen dienaangaande, eventu
eel door het H. B. gegeven, op te volgen . 

De loting moet op zodanige wijze geschieden, dat strikte onpartijdigheid -is gewaar
borgd . De loting mag niet plaats hebben buiten aanwezigheid van de bondsgedelegeerde. 

Er wordt geplaatst volgens het I . T.T . F . -r~glement: 

De best geplaatste speler komt boven in het schema te staan op plaats 1 . (zie bijge
voegd schema). De als tweede geplaatste speler komt onder in het schema te staan op 
plaats 2 . 
De geplaatste nummers 3 en 4 worden " ingeloot", d . w.z. er wordt geloot tussen de 
nummers 3 en 4 wie op plaats 3 en wie op plaats 4 van het schema komt te staan. 
De geplaatste spelers 5 tot en met 8 word~n "ingeloot", d.w.z. er wordt geloot tus
sen de nummers 5 tot en met 8 wie op plaats 5, 6, 7 en 8 van het schema komt te 
staan . 
De geplaatste spelers 9 tot en met 12 worden ingeloot, d.w . z. er wordt geloot tus
sen de nummers 9 tot en met 12 wie op plaats 9, 10, 11 en 12 van het schema komt te 
staan . 
De geplaatste spelers 13 tot en met 16 worden "ingeloot", d.w.z. er wordt geloot 
tussen de nummers 13 tot en met 16 wie op plaats 13, 14, 15 en 16 van het schema 
komt te staan . 
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Tussen de niet geplaatste spelers wordt geloot. Men dient er rekening mee te hou
den dat spelers van eenzelfde vereniging elkaar zoveel moge l ijk ontwijken. 

De lotingslijsten worden in duplo gemaakt, waarvan één exemplaar door de bondsgede
legeerde wordt meegenomen. 

Plaatsingsschema (zie ook bijgevoegd schema) 
Van boven naar beneden ziet dit schema er dus als volgt uit: 

1-16, 9-8, 5-12, 13-4, 3-14, 11-6, 7-10, 15-2. 

Toernooiheffing seizoen 1973-1974: 

Door de geldontwaarding en een verbetering van de vergoeding van een bondsgedele
geerde is het noodzakelijk dat het organiserende lichaam belast owrdt met een gro
tere toernooiheffing. Vanaf 1967 geldt de regel dat voor een jeugdinschrijving 
f . 0, 10 en voor een seniorinschrijving f. 0,15 betaald moet worden. Vanaf het nieu
we seizoen wordt voorgesteld voor B- en D-toernooien: 
Ingevolge artikel 26 van het Reglement T en W is een minimum toernooiheffing van 
f. 50,-- verplicht, te betalen aan het bondsbureau, Weverslaan 11, Voorburg. 
Gelij k tijdig te voldoen bij de aanvrage tot toestemming (art.26 Ten W) . Na afloop 
van het toernooi zal van het organiserende lichaam per inschrijving per klasse 
(zowel enkel- als dubbelklasse) per senior f. 0,25 geheven worden. In de jeugd
klassen idem f. 0,25. 
Binn en 8 dagen na de toernooidatum dienen daarom de organisatoren aan het Bonds
bureau een opgave van het totaal-aantal inschrijvingen te zenden, waarna dit - in
dien mogelijk - onder aftrek van het reeds betaalde bedrag ad f. 50,-- een reke
ning zal uitschrijven (Art. 29 Ten W) . 

Aanvraag en goedkeuring toernooien: 

Bij het goedkeuren van eèn te organiseren evenement speelt de akkomodatie een grote 
rol . De p raktijk wijst uit dat voor sommige B~toernooien gebruik wordt gemaakt van 
sportzalen, die niet geschikt zijn. Er zal geen goedkeuring meer verleend worden 
v oor een B-toernooi als men niet kan voldoen aan de normale eisen, zoals voldoende 
licht , voldoende ruimte tussen de tafels etc. Het verslag dat de bondsgedelegeerde 
naar de Commissaris Toern. en Wedstr . stuurt is van eminent belang. Dit in het be
lang van de NTTB en de bescherming van de deelnemers. 
De aanvraag van toernooien dient als volgt te geschieden: 

Ingevolge art.27 van het Reglement T en W dient de aanvrage tot het houden van B-, 
C- en D- toernooien vóór 1 juli v an het komende toernooiseizoen te worden ingediend, 
met dien verstande voor B- en D- toernooien bij de Commissaris voor Toernooien en 
Wedstrijden van het H. B. en voor C-toernooien bij de Commissaris T en W van het 
afdelingsbestuur . Laatstgenoemde zorgt ervoor dat vóór 7 juli een lijst van de te 
verspe l en c-toernooien in het bezit is v an de Commissaris Ten W van het H.B., die 
op zijn beurt per 15 augustus een Bondsagenda laat verschijnen en de afdelingen 
bericht stuurt over de goedgekeurde data van C-toernooien voor het komende seizoen. 
Toernooien d i e in augustus, september en oktober plaatsvinden, moeten drie maanden 
van tevoren worden aangevraagd. 
Naast de storting van de minimumheffing dient tegelijkertijd een volledige konvoka
tie van het toernooi ter goedkeuring te worden opgezonden. 

A. Willems. 
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MODEL UITNODIGING TOERNOOIEN . 

. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . TOERNOOI 

op 

Opengesteld voor 

1. Zaal. 
Het toernooi wordt gehouden in de te • • . . . . . . . . . 

te bereiken . 

2. Goedkeuring. 
Goedkeuring is verleend door het Hoofdbestuur van de N.T.T.B. 

3. Aanvang - einde. 
Aanvang •. . • . uur. Einde uiterlijk ..... uur. 
De finales van de jeugd zijn uiterlijk om 18.00 uur beëindigd, waarna direkt de 
prijsuitreiking plaats vindt . 

4. Bondsgedelegeerde. 

5. Toernooileider. 

6 . Toernooikommissie. 

7. Inschrij v ing. 
Inschrijving voor senioren is mogelijk in .. . klasse(n) enkelspel, een klasse 
dubbelspel, een klasse gemengd dubbelspel, niet lager dan de geldige spelers
licentie aangeeft. Naast de eigen toernooiklasse kan men inschrijven in klasse 
A voor de B, C en D-spelers en in de klasse D voor de E, F en G-spe~ers. 
De toernooikommissie behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren 
zonder opgave van redenen, onder tijdige kennisgeving aan de inschrijver, klas
sen samen te voegen en/of te laten vervallen. 
Inschrijving voor de jeugd is mogelijk in hun eigen jeugdklasse naar sterkte 1, 
2 of 3 enkelspel en dubbelspel. Tevens kan de jeugd inschrijven in de jeugd
klasse 1 of 2. Deelname aan jeugdklasse 1 is mogelijk voor de junioren 1, 2, 3 
en de aspiranten 1 . De aspiranten 2 en 3 en de pupillen 1, 2 en 3 en welpen kun
nen tevens deelnemen aan de jeugdklasse 2. 

8. Aantal tafels. 
Maximaal • stuks. 

9 . Ballen . 
Er wordt gespeeld met ......... ballen. 

10. Speelwijze . 
- Volgens ITTF-reglement. Enkelspelen poules, daarna afvalsysteem. 
Dubbelspelen direkt afvalsysteem. Alle finales (uitgezonderd heren enkel klasse 
A) "best of three". Bij gelijk eindigen in de poule beslist het game-gemiddelde, 
c .q . puntentelling . Bij geen beslissing beslist het lot. 

- 8 -



- Volgens ITTF-reglement. Dubbel-K. O. - systeem. Na éénmaal verlies in de winnaars
ronde komt men in de troostronde tere cht. De winnaar van de troostronde speelt 
verder om de algemene eindzege. Alles volgens afvalsysteem. 

11. Deelnemerskaart. 
All e deelnemers (sters) ontvangen ti jdig bericht van de aanvang van hun eerste 
wedstrijd. U dient vijf minuten voor de aangegeven tij<l bij de wedstrijdtafel 
aanwezig te zijn. 

12. Spe l ersli centie. 
Uw toernooilicentie dient u ten a lle ti jden te kunnen t emen. Alle halve finalis
ten en finalis ten dienen na hun laat ste wedstr i j d hun licentie in te leveren bij 
de bondsgedelegeerde, die aantekeningen maakt van de behaalde resultaten . Dit 
geldt alleen voor de enkelspelen. 

130 Inschrijf~eld . 

Senioren inschrijfgeld enke lspel f . .••• per k lasse . Jeugd enkelspel f • • •• 
per klasse. Senioren dubbe l spe l f, ..•. per klasse . Jeugd dubbelspel 
f • • o .• per klasseo In deze bedragen is de toernooiheffing te vorderen door 
de N.T . T.B. inbegrepen . 

14. I nschri jfadr es. 

15. Betaling. 

16. Sluitingsdatum. 
o • • o • • • • • • laatste postbestelling of eerder als het toernooi is volge
boekt. Inschrijvingen zonder ge li jktijdige be t aling wor den niet geaccepteerd . 

17. Prij zen. 
Zowel voor enkel- als dubbelspelen • . • • • pr_ij zen per klasse. 

18 . Bepalingen . 
De toernooikommissie behoudt zich a lle rechten voor zoals omschreven ïn het 
toernooi- en wedstrijdreglement van de N. T .• T . B. 

19. Sportkledi ng. 
Het dragen van sportkleding is verp l icht . 

20. Entree-gelden voor niet-deelnemers. 

21. Konsumpties. 

INSCHRIJFFORMULIER TOERNOOI 

• te 

(Zo spoedig mogelijk en vóór 

zenden aan: . ) 
z . o·.z. 
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Ondergetekende: dame/heer 

Adres: 

Geboortedatum: 

Woonplaats: Telefoon: 0 

Lid van de vereniging: Afdeling: 

Toernooilicentie: . 

wenst deel te nemen aan. de volgende omlijnde klasse (n): 

DAMES 

HEREN 

MIXED 

enkelspel: 

dul::ib~lspel: 

enkelspel: 

dubbelspel: 

dubbelspel: 

JEUGD 
jongens/meisjes 

enkelspel: 

enkelspel: 

jongens/meisjes 
dubbelspel: 

A - B - C - D E F G 

A - B - C - D - E - F - G 

Partner dubbelspel : 

A - B - C - D - E - F - G 

A - B - C - D - E - F - G 

Partner dubbelspel: .... 

A - B - C - D - E - F - G 

. .... Vereniging : .•... 

. . Vereniging : ..• 

Partner mixed-dubbelspel: •...... Vereniging: .... 

junioren 1 2 3 

aspiranten 1 - 2 - 3 

pupillen 1 - 2 - 3 

welpen 

jeugdklasse! - 2 

junioren 1 2 3 

aspiranten 1 - 2 - 3 

pupillen 

welpen 

1 - 2 - 3 

(geb. 1-7-19 .. t/m 30-6-19 .• 

(geb. 1-7-19 .. t/m 30-6-19 .. 

(geb. 1-7-19 .. t/m 30-6-19 .. 

(geb. ná 30-6-19 .. 

Partner dubbelspel: . . . . . . . . Vereniging: ..... 

Meerdere inschrijfformulieren worden op aanvraag gaarne verstrekt. 

Inlichtingen : . . Adres : . • . Tel .: . . 

Het inschrijfgeld ad. f • • • , is door mij dd. • overgemaakt 

op . . . • . . . t . n.v ..... . 

Handtekening: 

Inschrijvingen zonder betaling worden niet behandeld! 
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ÜFFICIELE MEDEDËLINGEN. 

P . J . S . voorzitter: J.van Hooft, Cypressenlaan 18, Sint-Michielsgestel, 
postcode 4059, telefoon 04105-3445; 

sekretaresse: M.van Hooft-Galiart, Cypressenlaan 18, Sint-Michielsgestel, 
postcode 4059, telefoon 04105-3445; 

penningmeester:M.van Hooren, Quirijn van Amelsfoortstraat 3, Hintham Zuid, 
postcode 4001; 

wedstrijd
sekretaris : 

H.Romme, Albertusstraat 17, Vught, postcode 4027, 
telefoon 04100- 60220. 

t.t . v . GEENHOVEN: Penningmeester E.Brom, nieuw adres: Johannesdal 10, Valkenswaard. 

"DE MEPPERS": 

REGIO DEN BOSCH: 

Sekretaris A.J.M.Peeters, Livingstonestraat 28, Geldrop - 4650 
Tel.: 040-865473. 

Mededelingen van het bestuur van het Regio 's-Hertogenbosch. 
De bestuursfunktie van Penningmeester is door het aftreden van Dhr . Vorstenbosch 
overgenomen door Dhr. v.Lent . De bestuurssamenstelling is nu als volgt : 

Voorzitter: Dhr. J.Rombouts, M.Trompstraat 28, Vught, tel .: 04100-60190. 
Sekretaris : Dhr. Schraven V.R.V.Kessellaan 44, 's-Bosch. 
Penningmeester: Dhr.v.Lent, Deutersestraat 11, 's Bosch. 
Bestuurslid Dhr . Mulders, Klokkenlaan 90, 's-Bosch. 

" Dhr. Bollen, Ni.euwendijk 2, Rosmalen, tel. 04192-2595. 
Jeugdtraining: Willen de verenigingen die graag zouden zien dat enkele van haar 
junioren geplaatst worden op deze training kontakt opnemen met Dhr.van Lent. 

De ontmoeting van junioren uit het Regio 's-Bosch en het regio West-Brabant, zal 
pas na de kompetitie gespeeld worden. Nadere gegevens hierover zullen aan de ver
enigings-sekretariaten toegezonden worden. 
Mogen wij er verder nog op wijzen dat de geldelijke bijdrage voortaan overgemaakt 
moet worden op een andere bankrekening of giro-rekening, deze staan vermeld in het 
verslag van de penningmeester dat aan de verenigingen is toegezonden, tegelijker
tijd met het verslag van de laatste regio vergadering dd. 28 februari 1973. 

, Het Regio bestuur afd. 's-Bosch. 

N. T . T . B. afd . Brabant SPORTCOMMISSIE . 

BRABANTSE SENIOREN ACHTKAMPEN 

De i.v.m. het overlijden van de heer Goossens uitgestelde Brabantse Achtkampen zijn 
thans opnieuw vastgesteld nl. op zondag 13 mei a.s. 
Elke vereniging wordt tot zondag 22 april in de gelegenheid gesteld hun spelers(sters) 
welke aan deze achtkampen willen deelnemen; op te geven. 
Inschrijving kan geschieden tot zondag 22 april bij L.de Krijger, Korvelplein 16, 
Tilburg, met inachtneming van de navolgende punten: 
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1. Bij opgave moeten de navolgende gegevens worden verstrekt: 
a . Naam + voorletters 
b. Dame of heer 
c. Kompetitieklasse seizoen '72-'73 2e deel 
d. Persoonlijke prestaties seizoen '72-'73 2e deel 
e. Indien Brabants kampioen dit eveneens vermelden (ook in welke klasse) 

2. De opgegeven spelers.(sters) worden geselecteerd aan de hand van de kompetitie
resultaten seizoen '72-'73 2e deel. 

3. Men kan alleen inéchrijven in de klasse waarin men in seizoen '72-'73 2e deel 
kompetitie heeft gespeeld, dus niet hoger of lager, met uitzondering van punt 4 
en 5. 

4. Indien men Brabants Kampioen is geworden in een hogere klasse dan die waarin men 
kompetitie heeft gespeeld kan men op eigen verzoek in die hogere klasse worden 
ingedeeld. 

5. Speelt men in de hoofdklasse meer dan 50% dan kan men op eigen verzoek worden in
gedeeld in de Ere/Pr.Ereklasse, althans voor zover er nog plaatsen in deze klasse 
beschikbaar zijn. 

6. De Brabantse kampioenen worden, mits zij door de verenigingen ziJn opgegeven, 
zonder meer geselecteerd. Speelt men thans in een hogere klasse kompetitie dan 
die waarin men Brabants kampioen is geworden, dan vervalt dit recht uiteraard. 

7 . Deelnemen mogen zij die lid zijn van een Brabantse vereniging. 

8. Om aan 'de achtkampen deel te nemen moet men minimaal 6 kompetitiewedstrijden 
~ebben meegespeeld. 

ATTENTIE: De inschrijving sluit dus zondag 22 april. 
Inschrijfadres: L.W.de Krijger, 

Korvelplein 16, 
TILBURG. 

RANGLIJSTEN EN NEDERLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPP~N. 

De deelname .aan de Nederlandse Jeugdkampioenschappen, die op 6 mei 1973 in Culem
borg worden gehouden, zal dit jaar zeer beperkt zijn. De landelijke jeugdkommissie 
heeft bepaald dat alleen de 24 sterksten per leeftijdskategorie toegelaten zullen 
worden. Dit houdt b.v. ook in dat verscheidenene afdelingen niet meer vertegenwoor
digd zullen zijn. Voor onze afdeling betekent het dat een zeer beperkt aantal spe
lers/sters zullen kunnen deelnemen. 
De nummers 1 t/m 20 van de jeugdranglijsten zullen zeker zijn van deelname. De ove
rige 4 plaatsen zullen toegekend worden door de landelijke jeugdkommissie. In de 
meeste gevallen zullen dit de nummers 21 t/m 24 van de A-ranglijsten zijn. 
De plaatsingen van de Brabantse spelers/sters zijn nu als volgt; (voor de defini
tieve aanwijzing tellen de ranglijsten, waatbij de volledige kompetitie opgenomen 
is, alsmede de Halexachtkampen, het Megacles- en NMB/VDO-toernooi. Kleine wijzigin~ 
gen zijn dus mogelijk). 
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Jongens junioren: 

1 R.Hijne 
2 B.v . d.Ham 
3 W.Dumez 
4 L.v . zuylen 
5 B.v.Schie 
6 W. de Jonker 

Iduna 
Iduna 
St,Aloysius 
Phoenix 
San.Scylla 
NMB/VDO 

Geen Brabanders bij de 20 besten. 

Aspiranten jongens: 

1 W.IJsselstein 
2 J.Mulder 
3 P . Nientker 
4 R.quadt 
5 H. Oppenheim 

14 G. Hage 
17 W.v.d . Sande 
18 , R. v.Dijk 
19 P . Kil 

Pupillen jongens: 

1 R. Jongmans 
2 A.Louwen 
3 C. Dert 
4 J . Kuiper 
5 F . Kuyckx 
9 J.Adriaansen 

Welpen jongens : 

1 Th . v . Gasteren 
2 W. de Bruin 
3 R. v . Wijk 
4 J . Veldmans 
5 T . Verv oort 
6 P.v.Loon 

Ilac 
DHC 
NMB/VDO 
Bruyn zeel 
Bruynzeel 
TCS 
JCV 
PSV 
TCS 

Shot 
St.Aloysius 
Wilno 
ZTTC 
MVO 
TCS . 

Seta 
Oldra 
Bruyn zeel 
Maasbree 
Meyel 
TCS 

127 
·123 
111 
99 
93 
93 

172 
142 

85 
84 
84 
44 
39 
39 
31 

107 
104 
102 

98 
60 
56 

89 
56 
48 
44 
39 
36 

Meisjes junioren: 

1 M.Wagemakers 
2 R.Fierlier 
3 M.v.d.Vliet 
4 M.Vogels 
5 W.Nies 

20 E . Schults 

Aspiranten meisjes: 

1 A.de Jong 
2 D. de Vries 
3 I.Herberigs 
4 C.Slinger 
5 E.v.d.Burg 

19 C.Diepstraten 

Pupillen meisjes: 

1 I. Willems 
2 I.Nijhuis 
3 V.Disselhorst 
4 W. v.Rijswijck 
5 E.Markus 
7 A.Scheepers 

19 D.Vereycken 

Welpen meisjes: 

1 A.Snijders 
2 R.v . Rijswijck 
3 H.Poels 
4 H.Zwagerman 
5 A.Streng 

Luto 
Phoenix 
Tempo. Team 
NMB/VDO 
Megacles 
Luto 

VVV 
Flits 
De Gringel 
MZ 
TOGB 
PJS 

Megacles 
Shot 
Hoonhorst 
Konings lust 
Buna 
De Meppers 
De Meppers 

Tanaka 
Konings lust 
Meyel 
St.Hoger/TSB 
Avanti 

141 
137 
134 
134 
114 

32 

153 
114 
114 
100 

97 
44 

171 
152 
119 

88 
79 
57 
27 

87 
73 
43 
32 
32 

De onder streepte spelers/sters zullen waarschijnlijk deelnemen aan de Nederlandse 
Jeugdkampioenschappen . Het is nog mogelijk dat door de slechte prestaties in het 
laatste kompetitiegedeelte er één of meer uit die boot vallen . 
Er kunnen eventueel nog andèren bij k omen. 
Kanshebbers z i jn: W.Balvers V.V. '64; R.Olthof v.v . '64; W.v.Kuyk De Meppers; 

A.v.Osch Red Star; V.Louer Luto; D.Scheepers De Meppers; 
K. Verhallen St.Cathrien ; K.Chambon St . Cathrien; I.Noordam Tanaka. 

De deelnemers/sters zuliei::i persoonlijk worden uitgenodigd . De afdelingen worden lijs
ten toegestuurd, waarop de uitgenodigde spelers/sters vermeld staan. 

René van Dijk. 
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BEKERKOMPETITIE 1972-73 NADERT HET EINDE. 

De bekerkompetitie 1972-73 in de afd. Brabant nadert haar einde. 
De 4 finalisten zijn nu bekend en kunnen zich dus op gaan maken voor de finale die 
op 20 april a.s. in Schijndel wordt gespeeld. Plaats van handeling: de speelzaal 
van Alico, Jan Hertog II laan 1, Schijndel. Aanvang ~0.00 uur. 
Gezien de te verwa,chten grote belangstelling wordt men verzoçht 9m tijdig in de za,al 
aanwezig te zijn, zodat de spelers niet steeds uit hun concentratie gehaald worden 
door binnenkomende bezoekers. 
In tegenstelling tot de diverse voorrondes worden deze finales gespeeld in Best of 
five . 

Uitslagen ~ finale: le divisie. 
J.C.V.1 - O.T.T.C.1 5-0. 

Het Osse teambestaande uit J.v.d.Hogen en G.v.Dijk heeft het zoals wel te verwachten 
~as niet kunnen bollen tegen de kersverse ereklassers uit Vught. Het was vooral 
J.v.d.Hogen die deze avond zeer sterk speelde en deze menige keer de handen van het 
talrijk aanwezige publiek op elkaar brachten. Nederlagen met 21-19 en 22-20 in de 
3e game resp. tegen P.Paro en H.v. d.Zee mogen dan ook zeker eervol genoemd worden. 

P.S.V.1 - Irene 3-2. 
P.S . V. heeft zich verrassend geplaatst voor de finale van de Brabantbeker. Het 
schakelde de bekerhouder van 't vorige seizoen uit mer 3-2. De winstpunten voor 't 
Tilburgse Irene kwamen van L.v.Zàndvliet en verder behoefde P.S.V. slechts alleen 
't dubbelspel nog aan Irene te laten. 

2e Divisie ~ finale: 
St~Cathrien - Alico 1-4. 

Het Scpijndelse Alico heeft zich evenals 't vorige seizoen geplaatst voor de finale. 
St.Cathrien heeft het in deze wedstrijd niet kunnen halen tegen de huidige le klas
sers uit Schijndel. 
De overwinningen van het Schijndelse duo H.Deelen en Kivits waren vaak zeer krap. 
T.Winters wist zelfs H.Deelen 'n nederlaag toe te brengen. 

Vice Versa'51 - O.T.T.C,2 
In een zeer lang durend gevecht (nl. 2% uur) is Vice Versa'51 er in geslaagd ten 
koste van de O.T.T.C. reserves de finale te bereiken. O.T.T.C. nam 'n 2-1 voorsprong 
door 'n zege van A.v.d.Heijden op C.v.d.Vorst en samen met P.Kolman wist hij het 
dubbelspel te winnen. 
De beide volgende partijen waren met 21/19 en 24/22 steeds in de 3e game voor Vice 
Versa'51 . Het ook daar in talrijke maten aanwezige publiek bleef dan ook tot het 
laatste punt gevallen was op zijn plaats. 

Finales: le divisie: J.C.V. - P . s .v. 
" 2e " Alico - Vice Versa'51 

op 20-4-'73 om 20 . 00 uur in Schijndel in de zaal van Alico, Jan Hertog II laan 1. 
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BOETELIJST SEN I OREN PERIODE 4-2-1973 t/m 11-3-1973. 

Vereni~ing Wed.nr. klasse datum boete reden 

Kadans 124 2 c 3-2 f. 2,50 te laat komen 
Geenhoven 773 4 p 2-2 15,-- niet opkomen 
Never Down 547 4 F 10-2 2,50 formulier te laat 
Kinawo 795 4 Q 8-2 2,50 formulier te laat 
Irene 10-2 0,30 portokosten 
JCV 37 1 B 10-2 5,-- Mackenbach ongerechtigde 

speler 
Belcrum 457 4 c 11-2 2,50 geen letter vermeld 
Belcrum 487 4 D 11-2 2,50 wed. nr. verkeerd 
Barna 519 4 E 10-2 2,50 geen bondsnr en foutief 

wedstrijdnummer 
Flits 399 4 A 11-2 2,50 slechts één formulier 
BTTC 

. ; 820 1 11-2 2,50 formulier te laat 
Ka dans 126 2 c 11-2 2,50 formulier te laat 
R~nata. 718 4 N 6-2 2,50 foutief wedstrijdnummer 
Vice Versa'51 101 2 B 18-2 2,50 foutief wedstrijdnummer 
Ali co 580 4 G 17-2 2,50 geen bondsnummer 
Helmond 582 4 G 17-2 2,50 geen bondsnr. A.Koppens 
Slagzin 698 4 M 14-2 2,50 geen einduitslag 
Blidilia 824 1 18-2 2,50 formulier te laat 
Geenhoven 148 2 D 18-2 2,50 formulier te laat 
Flits 400 4 A 18-2 2,50 formulier te laat 
Vice Versa'64 14 1 A 24-2 2,50 foutief wedstrijdnummer 
Ali co 255 3 D 24-2 2,50 geen einduitslag 
St . Cathrien 283 3 E 24-2 2,50 foutief wedstrijdnummer 
Nev.Despair 546 4 ·F 23-2 2,50 geen letter 
Tanaka 195 3 B 25-2 2,50 formulier te laat 
Belcrum 463 4 c 25-2 2,50 formulier te laat 
Markiezaat 10-3 0,40 niet gefrankeerd 
Red Star 10-3 0,30 onv.gefrankeerd 
Red Star 17 1 A 10-3 2,50 geen letter -
Vice Versa'64 18 1 A 10-3 2,50 foutief wedstrijdnummer 
Nev.Despair 132 2 c 10-3 2,50 geen klasse vermeld 
Deso 406 4 A 11-3 2,50 foutief wedstrijdnummer 
Barna 467 4 c 11-3 5,-- Weytens speelt 2 keer 
Krakers 586 4 G 10-3 2,50 geen einduitslag 
ATTV 607 4 H 11-2 2,50 geen bondsnr. 
B'ITC 607 4 H 11-2 2,50 geen klasse 
Roosendaal 197 H 3 B 11-3 5,-- onger.speler Gommers 
Irene H 4 p 15,-- terugtrekken team 8 
JCH 835 D 1 17-3 15,-- niet opkomen 
ATTV 760 H 4 0 16-3 15,-- niet opkomen 
Barna 471 H 4 c 18-3 5, ~ - onger . speler Weijtens 
Victoria 17 H 1 A 10-3 5,-- onger.speler Boe lens 
Victoria 20 H 1 A 18-3 5,-- onger.speler Boelens 
OTTC 323 H 3 F 25-3 2,50 invaller niet vermeld 
Roosendaal 201 H 3 B 17-3 5,-- onger.speler Gommers 
Roosendaal 203 H 3 B 25-3 5,-- onger.speler Gommers 
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BOETELIJST JEUGD 

boete weds t r. 1 
k las d atum 1 b edr ag reden nr. vereniging n r. 

1 -
122 PAC 203 m2c 10-3 f. 2 - -

' formulier enkelvoud 
123 PAC 206 m2c 10-3 2,- - idem 
124 Belcrum 239 m3a 10-3 2 --

' idem 
125 PSV 549 jb4 10-3 2, - - formulier onvolledig 
126 PAC 604 jb5 10-3 2,-- formulier enkelvoud 
127 Deso 658 j cl 10- 3 10,-- niet opgekomen 
128 PAC 745 jc3 10-3 2,-- formulier enkelvoud 
129 PAC 1103 ac3 10-3 2,-- formulier enkelvoud 
130 Meppers 51 mla 10-3 2,-- uitslagen onvolledig 
131 Tanaka 1169 pal 10-3 1,-- formulier te laat 
132 Tanaka 858 abl 10- 3 1,-- idem 
133 Tanaka 661 j cl 10-3 1, - - idem 
134 Tanaka 369 jbl 10-3 1,-- idem 
135 Tanaka 95 m2a 10-3 1, - - idem 
136i Geenhoven 914 ab2 11-3 1,-- idem 
137 BSM 706 jc2 17-3 10,-- niet opgekomen 
138 ATTV 750 jc3 18-3 2,-- formulier enkelvGud 
139 TCS 304 jal 18-3 2,-- p.p. verkeerd 
140 Meppers 554 jb4 17 - 3 0,40 strafport 
141 Red Star'58 55 mla 17-3 1,-- formulier te laat 
142 Red Star'58 152 m2b 17-3 1,-- idem 
143 Red Star'58 153 m2b 1 7-3 1,-- idem 
144 Red Star'58 448 jb2 17-3 l, --- idem 
145 Groene Ster 664 j cl 18-3 1,-- form. verkeerd geadres 
146 Tanaka 378 jbl 24-3 2 - -, formulier enke l voud 
147 PAC 1112 ac3 24-3 2, -- idem 
148 Roosendaal 307 jal 25 - 3 2 ,-- wedstrijdnr. verkeerd 
149 BSM 450 jb2 24-3 1,--

1 

formulier te laat 
150 JCV 309 ja1 31-3 5,-- witlox ongerechtigd 
151 Vice Versa'6L 706 jc2 31-3 1, - - formulier te laat 
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