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EEN FRISSE START 

Op de laatstgehouden jaarvergadering van onze afdeling zaten aan de bestuurstafel 
liefst 9 bestuursleden. Bijna 50% hiervan is "nieuw;' voor de afdeling. Ze zullen 
zeker zorg dragen voor 'n frisse wind. Zonder de afdelingsbesturen van de afgelo
pen jaren te bekritiseren, menen we toch wel te kunnen zeggen, dat wijzigingen en 
uitbreidingen toch wel noodzakelijk waren. Een opleving is reeds nu merkbaar. 
Grote aktiviteiten van de propagandakorrffnissie, 'n nieuwe opzet van de jeugdkompe
titie en 'n prachtige toernooiagenda van de kommissie toernooien zijn voorbeelden 
van die aktiviteiten. 
Door deze aanpak wordt 'n gunstige basis geschapen om 't teruglopen van 't aantal 
leden van de afdeling een halt toe te roepen en in 'n stijging om te zetten. Op de 
jaarvergadering werd zelfs 'n aantal van 2000 leden als doel genoemd. 

Van deze vergroting van aktiviteiten plukken wij, als redaktie, ook de vruchten. 
Waren we vooral afgelopen seizoen aangewezen op eigen pennevruchten en gingen ver
zoeken om kopy aan afdelingsbestuursleden soms "de mist in", nu stroomt de kopy in 
ruime hoeveelheid binnen. Ook wat dit betreft is de eerste indruk dus zeer posit~ef. 

Dit seizoen zal, gezien de enorme kosten, 't aantal nummers beperkt blijven tot 8. 
Een groot bezwaar is dit niet, aangezien het seizoen toen niet meer dan 7 à 8 maan
den lang is. Het is de bedoeling dat er per maand een nummer verschijnt, zodat er 
in de zomermaanden geen "Mixed" zal uitkomen . 
Het gemiddelde aantal pagina's is van 16 verlaagd naar 14. 

Als de ruimte 't toelaat zullen we nu en dan wee~ aandacht besteden aan de vereni~ 
gingsorganen. U kunt ze opsturen naar het redaktie-adres. 

In de hoop dat we u van de nodige informatie zullen kunnen voorzien, wensen we u 'n 
suksesvol seizoen toe. 

Redaktie, 

René van Dijk. 
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BEKERKOMPETITI E, 

Planning Heren Bekerkompetitie: 

divi- ron-
Regi o's 

aan- aan-
sie de tal tal 

team weds. 

le -- -- -- --
2e le Bosch/E'hoven 32 16 

2e le Tilburg/W.Brab. 19 9 

le le al l e regio's 2S 12 

2e 2e Bosch/E'hoven 20 10 

2e 2e- Tilburg/W.Brab. 12 6 

1e 2e al l e regio's 16 8 
2e 3e Il Il 16 8 

le 3e Il Il 8 4 
2e 4e Il Il 8 4 

le 4e Il Il 4 2 
2e Se Il Il 4 2 

le Se Il Il 2 1 
2e 6e Il Il 2 1 

PROGRAMMA 1e ronde te spelen vóór 2-11-73. 

2e divisie, regio Bosch/E'hoven. 

wedstr . 
no. 
101 T.T . C.V.3 - Al ico 3 
102 de Meppers 3 - T . T.C.V.4 
103 St . Cathrien 1- Vice Versa'64 
104 O.T . T . C.2 - P.J . S. 
lOS Kadans 2 - O.T.T.C.3 
106 St . Cathrien 2- Helmond'S7 4 
107 Vice Versa'64 2 - Renata 1 
108 Jeep 2 - De Zwaantjes 
109 P.A.C . 2 - de Mèppers 4 
110 J . C.V . 3 - Achi l les'68 2 

111 
112 
113 

2 114 
llS 
116 
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te 
spelen 

Bijzonderheden 

voor 

-- --
2-11-73 16 winnaars náar 2e 

ronde +4 verliezers 
(na loting toegevoegd 

2-11-73 1 vrijgeloot team 
(BSM 1) 9 winnaars en 
2 verliezers (na lo-
ting toegevoegd) 
naar de 2e ronde. 

7-12-73 1 team vrijgesteld 
(JCV), 12 winnaars en 
3 verliezers (na lo-
ting toegevoegd) 
naar ·2e ronde 

7-12-73 winnaars naar afd. 
ronde (3e ronde) 

7-12- 73 idem Il 

- 11-1-74 Il 3e ronde 
11-1-74 · Il 4e Il 

1- 3-74 Il 4e Il 

1- 3-74 Il Se Il 

s- 4-74 Il Se Il 

s- 4-74 Il 6e Il 

in de 
week 
van 22/ 
26-4-74 

Achi1Jes'68 1 - Attaque 1 
Kadans 1 - Never Down 1 
de Zwaantjes 1 - P.S.V. 3 
Treffers'68 1 - Helmond'S7 3 
B.T.T.C.2 - A.T.T . V. '71 1 
B.T.T.C.l - Ali co 2 



le ronde regio 

Wedstr. 
no . 
127 Irene 3 
128 Luto 3 
129 Belcrum 2 
130 Jeveo 1 
131 Smash'70 

Tilburg/W.Brabant. 

- Deso 2 
- Barna 4 
- Pendragon 1 
- Luto 2 

1 - Back Hands 

132 
133 
134 
13S 

1 

Deso 3 - Markiezaat 1 
Vice Versa'Sl 2- Red Star 3 
Vice Versa'Sl 1- Red Star 4 
Barna 3 · - Roosendaal 1 
B.S.M. voor le ronde vrijgeloot. 

Planning gemengde bekerkompetitie 1e/2e divisie 1973-1974. 

Ronde Deelname door aan- te spe-
tal len Bijzonderheden 
weds. voor 

le 18 teams (6 groepen 18 2-11-7 3 nrs. 1 en 2 van iedere groep 
a 3 teams) gaan over naar de 3e ronde 

De nrs.3 over naar de 2e ronde. 

2e 6 teams (de 6 nrs.3 Nrs.1 en 2 van iedere groep 
uit de le ronde) gaan over naar de 3e ronde 

3e 16 teams 8 11-1-74 winnaars naar 4e ronde 

4e 8 teams 4 1-3-74 winnaars naar Se ronde 

Se 
~fin 4 teams 2 S-4-74 winnaars naar finale 

6e 
fin 2 teams 1 tussen of eventueel gelijktijdig met de 

1/S en fil;lales Heren bekerkompetitie . 
8/S-74 

De le ronde wordt verspeeld in: 4 poules à 3 teams uit Regio Den Bosch/Eindhoven 
+ 1 team regio Tilburg en 
2 poules à 3 teams uit Tilburg/W.Brabant. 

De groepsindelongen en wedstrijdprogramma's zijn als volgt in de gemengde beker
kompetitie: (ook te spelen vóór 2-11-73) 

Groep 1. 
Wedstr. 
no. 

1 P . A. C.1 
2 O. T.T.C . 3 
3 T.T .C.V.2 

Groep 3 . 

7 de Meppers 
8 T.T . C.V. 1 
9 Renata 1 

Groep S. 

- T . T.C.V.2 
- P.A.C . 1 
- O.T.C.C.3 

Renata 1 
de Meppers 1 
T.T.C.V .1 

13 Luto 1 - Vice Versa'Sl 1 
14 Vice Versa Sl. 1- Jeveo 1 
1S Jeveo 1 Luto 1 
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Groep 2. 
Wedstr. 
no. 

4 O. T .T.C.1 
S Helmönd 'S7 1 
6 St.Cathrien 1 

Groep 4. 

10 Luto 2 
11 O.T.T . C.2 
12 Jeep 1 

Groep 6. 

- St.Cathrien 1 
- O.T. T .C. 1 
- Helmond'S7 1 

- Jeep 1 
- Luto 2 
- O.T.T.C.2 

16 't Markiezaat 1- Red Star'S8 1 
17 Red Star '58 1 - Luto 3 
18 Luto 3 - 't Markiezaat 1 



Deze wedstrijden moeten gespeeld ziJn voor 2-11-'73. 
De 6 nrs 3 worden opnieuw ingedeeld in 2 groepen van 3 teams. Van iedere groep 
plaatsen zich de nrs 1 en 2 zich alsnog voor de 3e ronde. 

Nog enkele punten die van belang kunnen zijn voor 'n goed verloop van de bekerkom
petities. 

A. Gebruik uitsluitend wedstrijdformulieren die bestemd zijn voor de bekerkompeti
tie (wedstrijdnummer niet vergeten in te vullen) . 

B. Handel volgens het nieuwe reglement bekerkompetitie. 
Is dit nog niet in uw bezit vraag er dan per omgaande een aan bij ondergetekende 
of lees de publikatie in Mixed hiervan. 

C. Zorg ervoor dat de wedstrijden voor de geplande datum zijn gespeeld. 
D. Indien u basisleden opstelt zorg er dan voor dat ondergetekende tijdig 'n ver

zoek om deze leden in 'n team op te mogen stellen in zijn bezit heeft. 

ÜRGANISATIE BRABANTSE BEKERFINALES 

Bekerkomp.leider N.v.Erp, 
Begijnenstraat 45, Oss. 

Verenigingen die interesse hebben om tussen 22 april en 8 mei een of meerdere 
bekerfinales te organiseren kunnen zich nu reeds hiervoor opgeven. 
In principe is het de bedoeling om de finales van de Herenbekerkompetitie 1e en 2e 
divisie gelijktijdig te verspelen op 2 tafels in de week .van 22-26 april '74. 

De finale van de gemengde bekerkompetitie zal verspeeld worden in de week van 1-8 
mei 1974. (Bij voorkeur op 'n door de weekse avond). 

Mochten er echter verenigingen zijn die de finales van de Herenbekerkompetitie 1e· 
en 2e divisie èn van de gemengde bekerkompetitie (nodig 3 of 4 tafels) gelijktij
dig willen organiseren, kunnen deze zich eveneens opgeven. 
Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de deelnemende teams omdat het theo
retisch mogelijk is dat 'n speler(s) zich met 2 teams geplaatst heeft voor de fina
les. (Heren èn gemengde bekerkompetitie). 
Definitieve toezegging kan dan ook om deze redenen niet per omgaande gedaan worden. 

Uw opgave sturen naar: 

MEDISCHE SPORTKEURING 

Bekerkompetitieleider afd. Brabant 
N.v.Erp, 
Begijnenstraat 45, Oss. 

De verenigingsbesturen worden er nogmaals op gewezen om ervoor te zorgen dat al 
de kompetitiespelende leden (senioren + jeugd) gekeurd zijn vóór aanvang van de 
eerste kompetitiewedstrijd. Het meespelen van 'n niet-gekeurde speler zal beboet 
worden met f . 1,-- per gespeelde wedstrijd. 
De enigste uitzondering hierop is dan ook als er ' n keuringsaanvrage voor deze spe
ler is ingediend en hiervan 'n _afschrift in het bezit is van ondergetekende . 
Keuringskaarten die 't v~rig jaar reeds opgestuurd zijn en nog geldig zijn hoeven 
niet te worden opgestuurd. 
Wij willen u zelfs het advies geven: Laat uw basisleden als zij aan toernooien en/ 
of wedstrijden deelnemen ook medisch keuren. 
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REGLEMENT BEKERKOMPETITIE (heren- en gemengde bekerkompetitie) 
============================================================== 

A. INDELING 

1. Bij voldoende deelname worden de bekerkompetities gesplitst in een eerste- en 
tweede divisie. Kompetitie spelers als zowel basisleden zijn gerechtigd om in 
de bekerkompetitie uit te komen. 

2. a. Voor de herenbekerkompetitie mogen spelers met een kompetitie klasse ere, 
hoofd, overg. of lste klasse uitsluitend uitkomen in de eerste divisie. 

b. Spelers met een kompetitie klasse 2, 3 of 4 mogen uitkomen in de tweede 
divisie. 

c. Spelers met een kompetitie klasse 2, 3 of 4 mogen wel uitkomen in de eer
ste divisie. 

d. De kompetitie klasse per 1 september is bepalend voor het gehele bekersei
zoen. 

e. Voor indeling van de gemengde bekerkompetitie in de eerste of tweede divi
sie is bepalend de kompetitie klasse van de sterkste heer. 
Voorbeeld: 1. een team bestaande uit 1 heer hoofdklasse, 1 heer 2de klasse 

en 1 dame hoofdklasse. 
Dit team speelt in de bekerkompetitie lste divisie. 

2. een team bestaande uit 2 heren 2de klasse en 1 dame hoofd
klasse. 
Dit team mag in de beker 2de divisie spelen. 

f. De eerste ronde van de gemengde bekerkompetitie zal zoveel mogelijk ver
speeld worden in groepen van drie . De teams zullen hier elkander eenmaal 
ontmoeten. 
De nummers 1 en 2 zullen zich plaatsen voor de volgende ronde. 
In de 2de ronde en verder zal er gespeeld worden zoals in de herenbeker
kompeti tie. 

3. Voor de 2de divisie van beide bekerkompetities zal er zoveel mogelijk een 
regionale loting zijn. Dit tot de laatste 16. 
Hiervoor zullen de regio's Den Bosch met Eindhoven samengevoegd worden. 
Dit zal ook het geval zijn met de regio's Tilburg en West-Brabant. 

4. Een vereniging kan maximaal met twee teams per divisie aan de heren bekerkom
petitie en met twee teams per divisie deelnemen aan de gemengde bekerkompe-
titie. -

5. Indien in een van de twee bekerkompetities de beide divisies samengevoegd 
worden mag een vereniging met vier teams aan die bekerkompetitie deelnemen 
waarvan de divisies zijn samengevoegd. 

B. INVALLERSBEPALING 

1. Indien men eenmaal uitgekomen is voor een team in een bekerkompetitie mag 
men voor dezelfde bekerkompetitie niet meer uitkomen voor een ander team. 

2. Een en dezelfde speler mag wel uitkomen in de heren bekerkompetitie en in 
de gemengde bekerkompetitie. 

C. TEAMSSAMENSTELLING 

1. Heren bekerkompetitie. 
a. De teams in de herenbekerkompetitie mogen bestaan uit 2 of 3 personen. 

Men mag voor het dubbelspel gebruik maken om hierin de derde speler op te 
stellen. 

b. Dames die disperusatie hebben om in de heren kompetitie uit te komen mogen 
voor wat betreft de bekerkompetitie zowel uitkomen in de heren- als in 
de gemengde bekerkompetitie. 

2. Gemengde bekerkompetitie. 
a. De teams in de gemengde bekerkompetitie bestaan uit 1 dame en 2 of 3 

heren. Men mag voor het gemengde dubbel en voor het herendubbel van het 
recht gebruik maken om hiervoor een derde speler op te stellen . 
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b . De teams moeten kompleet ziJn . Indien een team niet volledig uitkomt is 
het voor verdere deelname aan de bekerkompetitie ui~geschakeld. 

D. LOTING EN ONDERLINGE VASTSTELLING DER WEDSTRIJDEN 

1. Per ronde wordt er een loting gehouden (zie hiervoor ook onder A 3). 
2 . Elke vereniging die nog in de strijd is voor de bekerkompetitie ontvangt een 

schrijven waarin o.a. staat vermeldt 
a. tegen welke tegenstander het team heeft geloot; 
b. of het een thuis- of uitwedstrijd is; 
c. voor welke datum de wedstrijd gespeeld moet zijn en 
d. het wedstrijdnummer (dit moet op het wedstrijdformulier voor de bekerkompe

titie worden vermeld). 
3. a . De thuisspelende vereniging neemt na ontvangst van het schrij ven van de 

bekerkompetitie-leider per omgaande kontakt op met de bezoekende v e reniging. 
Het doet hierin voorstellen op welke datum de wedstrijd gespeeld kan worden 
(minimaal twee data vermelden•. 

b. De bezoekende vereniging stuurt de thuisspelende vereniging per omgaande 
bericht over de definitieve speeldatum. 

4. De wedstrijden moeten op door de weekse avonden gespeeld worden (maandag t/m 
vrijdag). In onderling overleg mag men ook gedurende het weekend de wedstrij
den verspelen. 

5 . Beide verenigingen dienen er voor te zorgen dat de wedstrijd voor de aangege
ven datum gespeeld is. 

6. Kunnen beide verenigingen niet tot overeenstemming komen over de datum dan 
moeten zij kontakt opnemen met de bekerkompetitie-leider en wel op een zodanig 
tijdstip dat hij deze wedstrijd op een datum kan vaststellen voor het ver
strijken van de termijn waarop deze ronde verspeeld moet zijn. 

7. De bekerkompetitie-leider kan, dit slechts in zeer hoge uitzondering, de wed
strijd omzetten, zodat de uitspelende vereniging nu thuis gaat spelen . In dit 
geval zijn de reiskosten en zaalhuurkosten voor de nu thuisspelende vereniging. 

E. INVULLEN EN OPZENDEN WEDSTRIJDFORMULIEREN 

1 . De wedstrijdformulieren moeten uiterlijk 24 uur na de verstrijkdatum waarop 
de ronde verspeeld moet zijn, in het bezit zijn van de bekerkompetitie-leider. 

2. Beide verenigingen moeten een volledig ingevuld wedstrijdformulier_ opzenden. 
(Hierop moet vermeld staan: teamnummer, bondsnummers, wedstrijdnummer, soort 
bekerkompetitie en divisie). 

3. Men moet speciaal voor de bekerkompetitie bestemde wedstrijdformulieren ge
bruiken. Deze zullen per ronde aan de verenigingen toegezonden worden. 

4. Het niet opkomen of het terugtrekken van een team uit de bekerkompetitie zal 
beboet worden met f. 15,--. 

5. Beboetingen zullen in Mixed worden gepubliceerd. 

F . SLOTBEPALING 

In punten waarin dit reglement niet voorziet beslist de bekerkompetitie-leider. 

ZUIDELIJKE BEKERFINALES OP ZATERDAG 22 DECEMBER TE ÎILBURG 

Voor de 2e maal zullen de zuidelijke bekerfinales gespeeld worden. Plaats van hande
ling Luto zaal te Tilburg. Mochten e r echter verenigingen zijn in onze afdelingen, 
bij voorkeur in 'n plaats dat de reisafstanden voor de deelnemende teams niet al te 
groot gaat worden, die interesse hebben om in samenwerking met ondergetekende deze 
wedstrijden te organiseren kunnen zich hiervoor met mij in v erbinding stellen . 
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De wedstrijden moeten gespeeld kunnen worden op zaterdagmiddag 22 december a.s. 
U moet de beschikking hepben over 'n zaal waar u 3 tafels kunt plaatsen. 
De prijzen voor deze wedstrijden worden door de deelnemende afdelingen beschikbaar 
gesteld. . • 
De deelnemende afdelingen zijn: Limburg, N.Limburg, Zeeland en Brabant met resp. de 
volgende teams: Heerlen, Maasbree, St.Aloysius en J.C.V. 
Dit keurkorps van teams kan of moet eigenlijk toch wel 'n reden zijn om met uw ver

·eniging de organisatie op u te nemen. - U krijgt hiermede topwedstrijden eventueel 
dicht bij huis. 

ER ZIJN 1WEE TAFELS TE VERDIENEN 

N.van Erp, 
Begijnenstraat 4~, Oss 
tel. 04120 - 32106. 

Twee Brabantse tafeltennisverenigingen kunnen aan het einde van dit seizoen een ta
feltennistafel rijker zijn. De Nationale Propaganda Commissie stelt een tafel be
schikbaar voor iedere afdeling, waarvan het ledental dit seizoen met 20% omhoog 
gaat. Voor de afdeling Brabant betekent dit 1998 (zeg maar 2000) leden op .30 april 
1974. De winnende vereniging, in elk voor een tafel in aanmerking komende afdeling, 
wordt bepaald aan de hand van het volgende puntensysteem. 
Voor elk lid meer op 30 april 1974, dan op 30 april 1973, krijgen de verenigingen 
1 punt. Bovendien krijgen de _ verenigingen 10 punten, voor elk team meer in de kom
peti tie , dan vorig seizoen. 

VERENIGINGSSEKRETARISSEN ATTENTIE 

Om voor de tafel van de Nationale Propaganda Commissie in aanmerking te komen moeten 
de verenigingen zelf de opgaven van hun ledenwinst doen aan de heer Beijnvoort, 
Heijendaalseweg 18, Nijmegen. Zie voor het model waarop de opgaven bij voorkeur ge
daan worden Tafeltennis nummer 7 van dit jaar, Gouden Pagina 2. 
Ook het afdelingsbestu~r stelt een tafel ter beschikking. Deze tafel wordt in ieder 
geval, ongeacht de ledengroei van onze afdeling, verloot onder de verenigingen. De 
afdelingsregeling wijkt op meer punten af van de landelijke. Zo zullen de vijf ver
enigingen, die in het afgelopen seizoen de grootste ledenwinst noteerden, meeloten. 
Het afdelingsbestuur acht het niet billijk, dat verenigingen, die zich vorig seizoen 
inspanden om tot ledenwinst te komen, niet worden gewaardeerd, omdat de afdeling, 
hopelijk voor het làatst, haar ledental zag dalen. 
Voor het seizoen '72-'73 zullen de vijf meelotende verenigingen bepaald worden aan 
de hand van dit puntensysteem. 
Voor ieder dames- en meisjeslid meer op 30 april 1973 dan op 30 april 1972, worden 
3 punten toegekend; voor ieder heren- of jongens lid meer, 2 punten. 
Voor het seizoen '73-'74 is dezelfde regeling van toepassing, met dien verstande, 
dat voor ieder opgegeven basislid, 1 punt wordt toegekend. 
Bij de loting in mei-juni 1974, zullen dus 10 namen van verenigingen in de koeler 
gaan. Verenigingen, die zowel in het vorige, als in dit seizoen bij de eerstè vijf 
eindigen, krijgen twee 10ten. De vereniging, die in ·het bezit komt van de tafel van 
de Nationale Propaganda Commissie loot niet mee. Hiervoor komt geen nummer 6 in de 
plaats. 
In een volgend nummer van Mixed worden de vijf meelotende verenigingen, die hun lo
tingsplaats vorig seizoen verdienden, bek~nd gemaakt. 
Tot slot wil ik de besturen van de verenigingen, die pas tot de N.T.T.B. zijn toege
treden, attent maken op de mogelijkheid die ook zij hebben om de tafel van de Na
tionale Propaganda Commissie te bemachtigen. Alle teams, meer dan vier die in de 
kompetitie meespelen, en elk lid meer dan ·20, worden door de Nationale Commissie be
schouwd als ledenwinst en met 10 c.q. 1 punt gehonoreerd. Bovendien is er een extra 
tafel, voor de grootste nieuwe vereniging buiten de afdelingen Amsterdam, Den_ Haag 
en Rotterdam. 
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P.s.v. VIERDE ZILVEREN JUBILEUM MET INVITATIETOERNOOI 

De tafeltennisafdeling van de sportfederatie PSV vierde zondag 2 septel)lber haar 
25-jarig bestaan met een invitatie-teamtoernooi waaraan werd deelgenomen door ster
ke zuidelijke verenigingen als St.Aloysius, Irene, JCV, Never Despair, PSV, Swift, 
TCS en TTCV . Er werd gespeeld in de prachtige sporthal van de Eindhovense TH waar 
een uitstekende accomodatie alle gelegenheid tot toptafeltennis bood. De organisa
tie van het geheel was in goede handen en het tijdschema kon stipt worden aangehou
den, waardoor dit jubileumtoernooi op stijlvolle wijze verliep . Jammer was het dat 
zo weinig publiek er getuige van was hoe de zuidelijke topspelers om de waardevolle 
prijzen streden. 

De verenigingsteams traden elk met 2 senio~ en 2 juniorspelers aan. Volgens het 
Davis Cup systeem speelden de heren en jongens van de acht clubs in poules van vier. 
Vervolgens werd met de tegenstander in de parallel-rangschikking gestreden om de 
plaats in het eindklassement. 

In de heren A-poule brachten de JCV-spelers Van der Zee en Paro hun overwicht tot 
uitdrukking door klinkende overwinningen op Never Despair (3-0), TCS (3-0) en St . 
Aloysius (3~0). Het Zeeuwse tweetal R.van Dijk - W.Dumez werd tweede door 3-1 winst 
op Never Despair en TCS. 
Geringer krachtsverschil viel er te bespeuren in de heren B-groep waar het als 2de 
geplaatste Irene met 2-3 struikelde over de felle vechters van Swift uit Roermond . 
PSV kwam met 2-1 achter te staan tegen TTCV door v erlies in het dubbel en v erlies 
van W.van Vroenhoven tegen A.van Doorn maar winst van J.Suiskens deed het tij keren. 
PSV won voorts met 3-1 van Irene en met 3-0 van Swift waardoor de herenfinale een 
reprise werd van de bekerfinale in Schijndel. 

Bij de jongens was het St. Aloysius met de sterke spelers P.Matthijsen en P. van 
Laere dat in groep C de finale-plaats voor zich opeiste vóór de PSVers R.van Dijk 
en A. Brood . In de andere groep waren aspirant Han Gootzen en John Tegels een te 
groot struikëlblok voor het Veghelse duo P.Daas en J . de Visser, waardoor Swift het 
goed gestarte TTCV met 3-1 uit de finale hield. 

De eindstrijd bij de heren tussen JCV en PSV was heel wat minder spannend dan de 
bekerfinale. Henk van der Zee nam nu wel revanche op Jan Suiskens maar Willie van 
Vroenhoven deed hetzelfde door Peter Paro in drie games op het nippertje te kloppen 
(1-1). Het werd vervolgens 2-1 voor JCV door winst in het dubbel waarna Paro het 
karwei afrondde door een duidelijk vermoeide Suiskens terug te wijzen: 3-1. 
St . Aloysius en Irene vochten een verbeten duel uit om de derde plaats . Na een lang
durige strijd eiste het Zeeuwse duo tenslotte met 3-2 de derde ereplaats op. 
In de jongensfinale gaf de grotere routine van MatLhijsen en Van Laere de doorslag 
tegen het goed partij gevende Swift: 3-0. PSV greep hier de derde plaats doordat 
Van Dijk ongeslagen bleef en Brood/Van Dijk op het juiste moment de winst grepen 
tegen Daas/De Visser. 

Winnaar van de speciale jubileumbeker werd St.Aloysius dat als compleet team de 
sterkste indruk maakte. Na afloop bracht de heer A.Poulissen dank aan het hoofdbe
stuur van de Sportfederatie PSV en aan alle medewerkers en deelnemers . Alleszins de 
moeite waard waren de prijzen die aan de winnaars · werden uitgereikt door de heer 
Valken, plaatsvervangend voorzitter van de sportfederatie PSV . 

Namens het hoofdbestuur van de NTTB wees de heer A.Willems op de vele verdiensten 
van PSV voor de tafeltennissport . Hij memoreerde met name het vruchtbare pioniers
werk dat het zilveren PSV de afgelopen 25 jaar voor Brabant heeft verricht, waar
door PSV zovele j aren op eervolle wijze het gezicht van de afdeling heeft kunnen 
bepalen . 
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UITSLAGEN 

Eindstand HEREN Eindstand JONGENS Eindklassering VERENIGINGEN 

1. JCV 1. St.Aloysius 1. St.Aloysius 
2 . PSV 2. Swift 2. PSV 
3 . St.Aloysius 3. PSV 3. JCV 
4 . Irene 4 . TTCV 4 . TTCV 
5. TTCV 5 . TCS 5 . Irene 
6 . Never Despair 6. Irene 6 ~ Swift 
7 . TCS 7. JCV 7 . TCS 
8. Swift 8. Never Des pair 8. Never Despair 

P.A.M. 

HERTOGSTADTOERNOOI 1973 
Heren enkel A: 
Heren enkel B-C: 
Heren enkel D: 
Heren enkel E: 
Heren enkel F : 
Heren enkel G: 
Heren dubbel A-B-C: 

Heren dubbel D: 

Heren dubbel E: 

Heren dubbel F-G: 

Dames enkel A-B-C: 
Dames enkel D: 
Dames enkel E-F-G: 
Dames Dubbel: 

Meisjes Jeugd 1-2: 
Meisjes jun . 1-2-3: 
Meisjes asp.1-2-3: 
Meisjes pup.welp.: 
Meisjes jun . dubbel: 

Meisjes A. P . W.dub.: 

Jong . enk . jeugd l: 
Jong.enk . jeugd 2: 
Jong . enk . jun . 1-2: 
Jong . enk.jun.3 : 
Jong.enk . asp.1-2: 
Jong.enk . asp . 3: 
Jong.enk.pup . : 
Jongens enkel welp. 
Jong . dub.jun.1-2: 

Jongens dub.jun.3: 

Jongens dub.asp. 

Jongens dub.welpen: 

A.v.Doorn, TTCV - H.Westerhof, De Veluwe 
Th.Janssen, Shot-S. - Orbans, VS Heerlen 
Ja.de Visser, TTCV - T.v.d.Steen, Kerkr. '68 
R.Hennenkes,AAR - A.Bosveld, Oldra 
M. euppen, Red Stars - F.v.Breugel, Alico 
H.Erkens, Succes - B.v . Antwerpen, TTeV 
A.v.Doorn/e.Bollen, TTeV -
W.de Boer/A . v.Gestel, Barna 
B.Hendriks/J . Verblakt , Red Stars -
J.Joosten/J.Prick, S.V.Heerlen 
W.Smeets/H.ter Schiphorst, Maasmeppers -
M.Leermakers/H . Beks, Jeep 
L.v.d.Sommen/G . eremers, St,eathrien -
F.Bonants/J.v.d . Putten, Red Stars 
W.Nies, Megacles/e . Kuys, Jeep 
I.Ridderhof, 't Zand - P.Helmich, Se Velp 
I.Ridderhof, 't Zand - P.Helmich, Se Velp 
P:·de Krijger/R.v . d . Berghe, Irene -
R.Blom, Belcrum/e . Kuys, Jeep 
M.v.d . Brands, Megacles - e.v . Gasteren, Seta 
M.v.d.Brandt, Megacles - J.Poels, De Gring. 
I.Herberigs, De Gringel - C.v . Gasteren, Seta 
S.Blanckaert, St . Aloy. - W.Blanckaert, St.A. 
I.Nijhuis/L.Sötebeer, Shot -
e.v.Gasteren, Seta/e.slinger, Mid.Zuid 
J.de Waal, Mid.Zuid/M . Jacobsem, Big Smash -
M.eleven/e.Peels, St.eathrien 
D.Jeras, Wilno - J . Bonants, Red Stars 
Th.v . Gasteren, Seta-A. - A.Louwen, St.Aloy . 
W.Balvers, V.V . '64 - J.v.d.Putten, Oldra 
A. de Ronde, Shot - J.Leenders, Succes 
J.Heykamp SKF - W.v . d.Sande JeV 
H.ten eate, · Shot - B.Wiggermans, Shot 
A.Louwen, St . Aloy . - Th.v.Gasteren, Seta 
E.v.Rossum, Megacles - H.v . Spanje, SKF 
D.Jeras/F.Kooy, Wilno -
M.Quadvlieg/J.Leenders, Succes 
K.v . d . Brandt/W.Willems, Megacles -
H.ten Bökmer/Th . Elbers, Shot 
M.Outhuyzen/H . Snoeders, De Dennenberg -
e.Dert/J . Meys, Wilno 
W. de Bruin, Oldra/Th . v.Gasteren, Seta -
E.Peters/R. van Houtum, Jev 
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21-19/21-13 
21-12/21-13 
21-14/16-21/21-18 
21-15/14-21/21-19 
21-15/21-17 
21-10/21-15 

21-10/21-15 

21- 9/21-14 

21-15/21-12 

14-21/21-18/21-)6 
21- 8/18-21/21-15 
21-19/21-19 
21-18/21-14 

21-17/21-13 
21-10/17-21/21-17 
21-23/~8-21 

21-18/15-21/21-17 
21-14/21-19 

26-28/21-17/22-20 

21- 2/21- 8 
21-15/24-22 
21-10/ 9-21/23-21 
21-17/21-17 
21-13/21-12 
22-20/13-21/21-10 
19-21/21-18/21-16 
21-18/18/21/21-16 
21-14/21-17 

21-13/13-21/21-16 

21-11/21-17. 

21-18/21- 8 

21- 6/21-12. 



6de Hertogstadtafeltennistoernooi voor MEGACLES Weert. 

Op zondag 23 september organiseerde tafeltennisvereniging Vicé Versa'64 voor de zes
de maal het Hortogstadtoernooi. 
De verandèring van speelzaal was noodzakelijk geworden in verband met de sterke 
groei van het toernooi en het streven van de wedstrijdleiding om alles zo goed moge
lijk te laten verlopen. 
In totaal waren er 813 inschrijvingen en 830 wedstrijden welke werden afgewerkt op 
32 stuks tafels . Voor wat betreft de speelsterkte bij de senioren kan gezegd worden 
dat lang niet de sterkste spelers/sters naar Brabants hoofdstad gekomen waren. 
De jeugdklassen waren sterker bezet bijna alle A en B spelers uit het zuiden des 
lands waren aanwezig hetgeen zeer vele goede wedstrijden te zien gaf. 
Het verloop van het toernooi mag zeer geslaagd worden genoemd, de wedstrijdleiding 
werkte alle wedstrijden op de minuut af zodat het geplande schema kon worden vast 
gehouden . Van de in totaal 32 te spelen finales waren de brabantse spelers 7 maal 
eerste en 9 maal legde men beslag op de tweede prijs. 
Megacles uit Weert veroverde net zoals in 1971 de verenigingsprijs. 
Verder nog een woord van dank aan de wedstrijdleiding, 

C.Wellens. 

GESLAAGD N.K,S, TAFELTENNISTOERNOOI 

Het N.K.S. tafeltennistoernooi dat op zaterdag 8 september door Never Despair in 
Den Bosch werd georganiseerd heeft zijn nut ten volle bewezen, omdat hiervoor niet 
minder dan 200 jeugdigen naar de Brabantse hoofdstad waren gekomen. 
Dit toernooi, dat openstond voor bij de N.K.S. aangesloten tafeltennisverenigingen , 
voorziet dan ook duidelijk in een behoefte, al bracht waarschijnlijk het kosteloos 
inschrijven op de wedstrijddag nogai wat afschrijvingen met zich mee, hetgeen de 
volgende keer door een kleine bijdrage mogelijk kan worden ondervangen . 
Het toernooi zelf verliep vlot, dit ondanks het grote aantal inschrijvingen, die 
op 13 tafels moesten worden verwerkt en het feit dat in twee zalen werd gespeeld. 
Belangrijk voor de jeugdige: deelnemers was, dat deze qua tafeltennis allen aan hun 
trekken kwamen, omdat naast in de afzonderlijke klassen, junioren, aspiranten en 
pupillen/welpen, ook nog in een zgn. open klasse kon worden gespeeld, zodat geen 
der deelneemsters na zijn poule reeds zijn biezen behoefde te pakken. 
Bij de junioren, aspiranten en pupillen/welpen meisjes deden zich geen verrassingen 
voor. Marianne Wagemakers (Tanaka), Cecile v.Gasteren (Seta en Addy Snijders (Tana
ka) klopten in~ hun resp. finales Mieke v.d.Brandt (Megacles), Ine Willems (Megacles) 
en Gerry Le Blanc (Maasmeppers). 
Bij de jongens junioren klopte Willy Balvers (V.V. '64) Peter Daas (TTCV) verkeek 
Wim v . d.Sande (JCV) zich bij de aspiranten op Martin Willems (Megacles) en won 
Theo v, Gas teren met grote overmacht de pupillen/welpen. 
In de open klasse legde Marianne Wagemakers beslag op haar tweede titel, door in de 
finale de winnares van vorig jaar met 21-17 en 21-13 terug te wijzen. Addy Snijders 
en Cecile v . Gasteren deelden hier de 3e plaats. 
Bij de jongens in de open klasse was Peter Daas (TTCV) superieur . Balvers en Ton v . 
Gasteren werden in resp. de ~ finale en finale duidelijk geklopt. Pupil Theo van 
Gasteren was hier overigens de 4e halve finalist. 
Al bij al een bij.zonder geslaagd evenement waarbij verenigingen als Tanaka, TTCV, 
Seta en Megacles goed voor de dag kwamen, al mag in dit rijtje de vereniging Dennen
berg uit Valkenswaard niet worden vergeten, ook al werden door deze vereniging geen 
finaleplaatsen bereikt. 
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UITSLAGEN 

Jongens juni oren: W.Balvers (V.V . ' 64) - P . Daas (TTCV) 
Jongens aspiranten:M.Willems (Megacles) - W. v . d . Sande (J . C . V. ) 
Jongens pupillen: Th . v.Gasteren (Seta) - E . Peters (JCV) 
Meisjes junioren: 1. M. Wagemakers (Tanaka) - M. v . d . Brandt (Meg . ) 

20-22/21-13/21-19 
14-21/23-21/21-14 
21- 4/21- 4 

Meisjes asp .: 
Meisjes pupi l len: 
Open k l. meisjes : 

1. C.v . Gasteren (Seta) ~ Ine Willems (Meg . ) 21 - 17/17-21/21-12 
1 . A.Snijders (Tanaka) - G. Le Blanc (Maasmep) 21 - 13/ 21- 5 
M.Wagemakers (Tanaka) - Ine Willems (Megacles)21-17/21-12 
3/4 c.v.Gasteren (Seta) en Addy Snijders (Tanaka) 

Open k l as jongens: P.Daas (TTCV) - T . v . Gasteren (Seta ) 21- 8/21-12~ 

3/4 W. Balvers (V . V. '64) en Th . v . Gasteren (Seta) 

NOOT REDAKTIE: 
Het nut v an ' n specifiek tafeltennistoernooi is ons niet vol l edig duidelijk . We heb
ben ' t gevoel dat 't voor de deelnemers een toernooi als ieder ander is . In hoeverre 
' t voorziet in een behoefte en wel als typisch NKS-toernooi zouden we wel eens na
der verklaard willen zien. 
MisschQen dat de organisatie omtrent die achtergrond en de plaats van een N.K.S . in 
deze tijd eens 'n stukje willen schrijven . 
We zullen 't graag plaatsen. 

REG IOTRA INING WEST-BRABANT, 

STEENBERGEN 

zaterdag 9 . 30-11.00 uur 
trainer P . Kil 
zaal T . C. S . 

P . v . d . Horst TCS 
G. Hage TCS 
P . Kil TCS 
J . Adriaansen TCS 
H. Verhagen TCS 
J . Vriens ' TCS 
J . Suykerbuyk . Jeveo 
T . v . Happen Jeveo 
T . Kommers Jeveo 
J . Wagtmans Backhands 
T . Lauwen Backhands 
B. v . Lammeren Markiezaat 
H. Kommers Markiezaat 
J . v . Dij k e Tornado 

ETTEN- LEUR 

z qterdag 10.00-12·. 00 uur 
trainer P . Ruedesueli 
zaal Tanaka (gymzaal) 

M. Wagemakers Tanaka 
A. Snijders Tanaka 
J . Noordam Tan aka 
A. Meesters Tanaka 
K. Kiev its Tanaka 
C. Lu cas Tanaka 
J.Pontenagel Deso 
J . Bogaarts Desa 
P . v . Ginderen Desa 
T . Peters Baq(hands 
A. v . Dijk Backhands 
M. Suykerbuyk Vice Versa 
P . de Haas Vice Versa 
J .v. Loon TCS 
P . v . Loon TCS 

' 51 
' 51 

We maken u er op attent dat het hier slechts een voorlopige selektie betreft voor 
beide traini ngsgroepen . Het is derhalve niet uitge sloten , dat om diverse redenen 
nog wi jzigingen of verschuivingen zullen worden aangebracht . Eventuele wijzigingen 
of aanvullingen zullen met de spelers of speelsters en met de betreffende verenigin
gen worden doorgesproken . 

TRAININGSDATA: 8 en 22 sept.; 6 en 20 okt .; 3 en 17 nov.; 1 , 15 en 22 dec.; 
12 en 26 ·jan.; 9 febr . ; 2 en 16 mrt . 
Reserve: 16 febr . en 6 apr . 
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LET OP: De trainingen te Etten-Leur vangen pas eind september/begin oktober aan. 
Bericht hiervan volgt nog. 

Bericht van verhindering dient u 
trainer . Adressen: 

steeds tijdig te gev en aan de desbetreffende 

P . Ruedesueli 
P . Kil 

Spoorlaan 16 
Julianastr.40 

HALEX JEUGDACHTKAMPEN 

Etten-Leur 
Steenbergen 01670 - 3547 

P .Kil. 

Onderstaand volgen de uitslagen van de laatste afdelingsronde van d e Halex Jeugd
achtkampen, welke op 2 en 9 september zijn gespeeld in de zaal van d e vereniging 
Tanaka te Etten Leur. 

Meisjes Junioren Meisjes ASJ2iranten Meisjes PuJ2illen 

1. K. van Noorden · P.J.S . . 1. L.Graumans Belcrum 1. A.v.Ostaden Red St.' 58 
2 . A.Aerts Luto 2. A.Laene Belcrum 2. M. Burgers Belcrum 
3 . M. v . Lammeren Markiez. 3. W.Dekker Tanaka 3. L .Lucas Tanaka 
4 . M. Konings Luto 4. T.v . Wijk Jeveo 4. K.Chambon St.Cathr ; 
5 . R. v an Wijk Jeveo 5. G.v . Geste l Red St. 5 . K.Noordam Tanaka 
6. Y. Schuurkes Luto 6 . G.Schoutens Jev eo 6 . J . Valk Red St.' 58 
7 . J . Rooze Luto 7. M.Poulis T . C.S. 

8 . M.Magnus T .C.S . 

Meisjes Wel2en Jongens Junioren Jongens AsEiranten 

1. J . v.d . Akker J.C.V. 1. R. van Dijk P .S.V. 1. R.Olthof Nev.Desp. 
2 . C.Guns Tornado 2. G. Buermans R'daal 2. J . Vriens T .C.S . 
3. A. Chambon St.Cathr. 3. H.Verhagen T , C.S . 3. H. Smolders Dennenb . 
4 . G. Beljon Luto 4 . F.Homveld P.S.V . 4 . A.Meester Tanaka 

5. M. v an Son Dennenb. 5. J.van Loon T.C.S. 
6. H.Sandkuyl Dennenb. 6. M.v.Outhuijse Dennenb . 
7 . . A. Scheepers Dennenb. 7. W.v.Kuijk Meppers 
8. D.Breure T . C.S. 8. R.Kivits Tanaka 

Jongens Pu12illen Jon~ens Wel12en 

1. M. Suijkerbuijk v. v.' 51 1. B.van Hoof J.C .V. 
2 . E.Peeters J.C.V. 2. R. Gallé J.C .V. 
3 . R. v. Houtum J . C.V. 3. M. Emmerik Belcrum 
4. K. Verhallen St.Cathr. 4. M. Koot Tornado 
5 . T . Deelen Ali co 5. P . Jansen Tornado 
6 . R. Chambon St.Cathr. 6 . L . Sluijts Tornado 
7 . P . Botden St . Cathr. 
8 . J . Wijn St.Cathr. 

Enkele opmerkingen over deze a chtkampen . 
In de eerste plaats wil ik namens de sportcommissie dank brengen aan de vereniging 
Tanaka we lke vereniging alle werkzaamheden, v erbond en aan de achtkampen, voor haar 
rekening heeft genomen. De sportcommissie behoefde enkel maar aanwezig te zijn. 
Verder viel het ons voornamelijk op dat he t _aantal afschrijvingen groot was, zeker 
d e eerste ronde , maar dat het aantal wegblijvers ZONDER AFSCHRIJVEN zeker zo groot 
was . Aangezien het inschrijven op vrijwillige basis is gebeurd, kunnen wi j niet be
grijpen waarom de betrokken persone n zich hebben l aten inschrijven. ·o v erigens , e n
kele gedachten van een paar Brabantse verenigingen, met betrekking tot deze acht-
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kampen, kunnen wij helemaal niet '.vaarde r e n . 
Hoe v e el spelers (s ters ) per groep ~ogen deelnemen aan de regi~nale ronde is tot op 
het ogenblik nog niet b e k e nd . Zij die worden i~genodigd ontvangen zo s poedig mo
gelijk bericht. 

De spo rtconrr:issie . 

Uitgenodigd voor de regionale r onden op 14 oktobe r zij n: 

Junioren jongens 

W. Balvers 
P.Daas 
R.v . Dijk 
G. Hage 
P. v .d.I-:iorst 

Vice Ver s a '64 
T . T . C. V. 
P.S. V. 
T.C . S. 
T.C.S . 

Jongens aspirante~ 

W.v.d.Sande 
P.Kil 
J.Adriaansen 
R.Olthof 

J.C.V. 
T.C. S . 
T.C . S . 
Nev .Des_t)air 

J . Vri e ns T . C.S . 

Meisjes junioren 

~.Wagemak er s Tanaka 
E.Schults Lu to 
K. v.Noorden P. J .S. 

~eisjes asoiranten 

C. Diepstraten 
A.Schepens 
D. Schepens 
I.Noordam 
A.Laene 
L. Graauv1mans 

P.J. S. 
De Mepp e rs 
De Meppers 
Tanaka 
Belcrum 
Be lcrum 

Jongens Pupillen Mei sjes pupillen 

P.v.Loon 
M.Suykerb uyk 
E.Peeters 
R.v . Houtum 

Jongens welpen 

B.v.Hooff 
M. Emmerik 
P. Jansen 
M. Koot 

T .C.S. 
Vice Ve rsa ' 5 1 
J.C .V. 
J.C.V. 

J .C. V. 
Bel crum 
Tornado 
Tornado 

M. Burgers 
L.Luca s 
A. Sni jders 
K.Noordam 
A. v .Ostaden 
J.Valk 
K . Cha:nbon 

J . v .d.Akker 
A. Chambon 
C.Guns 
I.Ingeborg 

=======-=== 
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Bel c r um 
Tana ka 
Tanaka 
Tanaka 
Red Star 
Red Star 
St . Ca thrien 

J . c. IJ . 

St.Cathri en 
Torn ado 
Torn ado 

R. v. Dijk. 


