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AD POULISSENJ BEDANKT ., ,,,,,, 

Op de jaarvergadering 31 augustus j.l., namen we afscheid als A.B.-lid van onze 
Eindhovense sportvri end Ad Poulissen, die "getransfereerd" werd van A.B.- naar 
H. B. lid, waarbij de "overschrijvingsaanvrage" zeer correct tijdig door het H.B. 
gepleegd werd . · 
In 1966 nam Ad jeugdzaken in de afdeling Brabant over van Cor Velema (ook een Eind
hovenaar) en merkwaardigerwijs hebben het beiden acht .seizoenen lang "uitgehouden" 
in het afdelingsbestuur. 
Vooral in de beginjaren van zijn A.B.-carrière, kon Ad en de jeugdkomm.issies uit . 
die seizoenen, een grote winst in jeugdleden zien groeien; ontegenzeggelijk de re7 

sultaten van een aanhoudend hameren bij de verenigingen, op 't bèlang voor die ver
enigingen van een eigen jeugdafdeling. 
Dat jeugdwerk heeft Ad zeven seizoenen lang, voortreffelijk geleid in onze afdeling 
Brabant, terwij l hij 't laatste seizoen als sekretaris/ledenadmin.istratéur eveneens 
(of nog meer ? ) een berg werk verzet heeft. 
Voor dat vele goede .dat Ad voor de afdeling verricht heeft, benoemde de jaarvergade
ring hem terecht tot lid van verdienste, en het i s bovendien prettig te kunnen zeg
gen dat het kontakt met de afdeling bewaard blijft via Ad ' s lidmaatschap van onze 
afdelingskommissie Propaganda-Perszaken. 
Zoals we reeds op onze jaarvergadering konden vertellen is Ad het negende Brabantse · 
(althans n.t.t.b. afd . Br abant-lid) H. B. lid; im.~ers N. K.S . -vertegenwoordigers in het 
H. B. uit het Brabantse n.t.t . b . -leven afkomstig, waren: 
A. Smits (Den Bosch); A. v.Loon (Breda); E .Remmen (Tilburg); J .Willems (Drunen), ter
wijl A. Willems (Mariahout) dat nog is; maar ook uit de "vrije sector" leverde afd. 
Brabant een aantal H. B. -leden en wel N.Salf.ischber ger (ben Bosch); L.Dittrich (EinÇl
hoven ); en onze huidige afdelingslere-voorzitte~ A. v . Otterdijk · (Eindhoven). 
Ad Poulissen i s dus de negende brabander die zich op het nationale tafeltennisvlak 
begeeft, maar .• •• en ook daarvan maakten we reeds gewag op de jaarvergadering, Ad 
begeeft en beweegt z i ch op ~en nationaal sporttechnisch tafeltennisvlak dat in zich 
een spanni ngsveld herbergt, dat haar weerga in andere funkties niet kent en voort
komt uit verschillende "werelden": 
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de wereld 
de sport 
de wereld 
de wereld 
de wereld 
de wereld 
de wereld 

van de topsport die steeds meer (ook in de n.t.t.b.) tendeert naar betaal-

van contracten, contractbreuk, civiele processen en kort geding 
van de -per definitie- individualistisch ingestelde speler en speelster 
van de harde reklame-jongens 
van doping, spelverruwing, agressie, overbelasting van jonge kinderen 
van sceptici in de vraag naar maatschappelijke en sportmedische begelei-

ding en 
de wereld van critische artikelen in de pers. 

Er is een zekere lef voor nodig om voor een dergelijk adgeschilderd spanningsveld 
veràntwoordelijkheid (in een H.B.-team) durven te gaan dragen, temeer daar ' in de 
n . t . t.b . eigenlijk nooit .of nauwelijks, principieel de vraag ter discussie gesteld 
is of wordt: 

* weike middelen (financiële en/o~ andere) stellen we in de n. t. t.b. op alle be
stuurslagen voor de tafeltennissport ter beschikking 

* en tegelijkertijd de "keerzijde", welke maatregelen ne~en we in de n.t.t.b. 
om te voorkomen dat het najagen van sportprestaties een doel "an sich" wordt. 

* de correlatie tussen kwantiteit (van het aantal n.t.t.b. - leden) en de kwaliteit 
(van het technisch niveau van de tafeltennissport.) 

* moet en mag (en zo ja , tot hoever) de waarde van een mens -jong of oud- gemeten 
worden aan zijn/haar sportprestaties. 

Als u begrijpt wat wij bedoelen te zeggen -en als het niet overkomt ligt 't niet 
aan u, maar aan de schrijver van dit artikel- bent u het met ons eens, dat Ad Pou
lissen op een vlak terecht komt, waar hij zal moeten laveren tussen 't nuttige, 
't mogelijke en 't wenselijke; tussen visie in de toekomst en een muur van onbegrip; 
tuss-en sukses en falen . 

In dat hele proces kan Ad Poulissen rekenen op onze constructieve steun, hetgeen 
een zakelijk verschil van inzicht en een critische houding bij v0orbaat niet uit
sluit, want zover gaat in het Brabantse het incasseringsvermogen. 
En bij dat hele proces wensen wij Ad veel sukses. 
Sukses, omdat de afstand tussen H.B .-lid en A.B.-lid (zou wilt H.B. en A.B.) eigen
lijk veel kleiner i s als weleens gesuggereerd wordt of gedacht wordt, omdat -en dat 
met alle lezers van dit artikel- er veel meer is dat ons bindt dan scheidt. 
Hét, b i ndmiddel is (op 't gevaar af in 1974, voor een zich pathetisch uitdrukkende 
bands-fanaticus t e worden uitgekreten) "de liefde " voor de tafeltennissport en de 
n . t . t . b . 

Ad .Poulissen, namens velen bedankt voor alles wat je voor de afdeling Brabant deed 
en nog ·a:oet, en bijzonder veel sukses in je H. B, - funkt i e . 
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C.Hobbelen, voorzitter 
n . t . t . b . afd. Brabant . 



GELEZEN IN "DE VOLKSKRANT" : 

CENSOR 

De Nederlandse tafeltennisbond lijkt nogal een saaie organisatie. Nooit eens een 
flinke ruzie, en aftredend bestuur of een rebellerende speler. De NTTB heeft einde
lijk besloten daarin verandering te brengen, want zo'n goede reputatie is natuurlijk 
nergens goed voor. 

Blijkens het laatste nununer van het bondsorgaan is de oude redactie aangevat om ver
andering in de situatie te brengen. Het hoofdbestuurslid Henk van der Stelt heeft 
een stem gekregen bij de samenstelling v~n het blad en twee redacteuren pikten die 
censor niet met als gevolg dat ze opstapten. Wel kregen ze nog gelegenheid hun stand
punt middels een artikel uiteen te zetten. De ex-redactie was bang, dat het tafel
tennisblad de spreekbuis van het bestuur 'zou worden en dat kon natuurlijk niet. 
Hoewel. Persvrijheid is een algemene verworvenheid, maar dat betekent natuurlijk 
niet, dat ook de sportbonden zich eraan gebonden voelen. 

OFFICIELE MEDEDELINGEN, 

1. Aanvulling kompetitieboek pag. l: 
kompetitieleider Th.v . d.Zande, tel. 04104 - 2509. 

2. Wijziging jeugdkategorieën: .. ~ 
Meisjesjunioren: MeisjesasEiranten: 
Y.Schuurkes 
M.Konings 
D.Scheepers 
M.Noordam 

Jongens junioren: 
A.Salimans 
E.Heydenrijk 

, . 

Jon~ens,EUJ2iilen : 
J.Burgering 
K.Verhallen 
B. v . Hooff 

Luto wordt 
Luto wordt 
Meppers wordt 
Tanaka wordt 

J.C.V . wordt 
P.S . V. wordt 

P . J . S . wordt 
PSV/ Cathr.wordt 

- J . C.V . wordt 

B 
B 

B 
B 

B 
c 

B 
c 
c 

:i: 

j 

i1 

' . 

. . . ~ 

L.Graumans Belcrum 
W.Dekkers Tanaka 
G.v.Gestel Red Star 
A.v.Ostaden Red Star 

Jongensaspiranten: 
P.Keetels Ali co 
T.Konuners Jeveo 
B.de Regt Ali co 
F.Dankers P.J.S. 
w.v . Kuyk Meppers 
A.Winter Budilia 

MEDISCHE SPORTKEURING VO OR HET SEIZOEN 1974-1975. 

wordt B 
wordt B 

wordt c 
wordt c 

wordt B . 

wordt B 
wordt B 
wordt B 
wordt c 
wordt c 

P .Kil. 

In tegenstelling tot eerder in onze afdeling gedane mededelingen betreffende de 
medische sportkeuring geldt voor het seizoen 1974- 1975 de volgende regeling: 

1 . zij, die voor het laatst zijn goedgekeurd voor 1 januari 1971 zijn niet gerechtigd 
aan de kompetitie deel te nemen. 

2. zij, die voor het laatst zijn goedgekeurd in 1971 mogen deelnemen aan de eerste 
kompetitie van het seizoen 1974-1975. Men moet er voor zorgen dat voor aanv ang 

- van de 2e kompetitie een keuringsaanvrage in het bezit is van ondergetekende. 

3. zij, die voor het laatst zijn goedgekeurd na 1 januari 1972 mogen tijdens het ge
hele seizoen 1974-1975 uitkomen in wedstrijden. 
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Niet voldoen aan deze regeling betekent een ongerechtigde speler(ster) opgesteld. 
Dit zal beboet worden met f. 10,-- per persoon. 

Aan het bovenstaande moet toegevoegd worden, dat het bewijs van goedkeuring ter in
zage, ,bij ondergetekf,:mde moet zijn geweest. ,(eerder ingestuurde kaarten behoeven niet 
oprlieuw t~ worden ingestuurd) . ' 

OPROEP VOOR ALLE DAMES IN AFD. BRABANT 

Namens NTTB afd. Brabant 

N.v. Erp 
Begijnenstraat 45 Oss 
04120-32106. 

Opgave teams dames en bekerkompetiÜe (gemeng:cfo) nog mogelijk tot 1 november a.s. 

De verenigingen die nog 1 of meer dames hèbben ·die op 'n door de weekse avond (en 
welke verenigingen zullen zulke dames niet in haar midden hebben) kunnen deelnemen 
aan de door de afd . Brabant georganiseerde bekerkompetities . (Damesteams bestaan uit 
2 dames en voor de gemengde bekerkompetitie bestaan de teams uit 2 her~n en 1 dame). 
Het opgeven van teams hiervoor is nog mogelijk tot 1 november a.s. bij ondergeteken
de, waar u ook alle inlichtingen kunt verkrijgen. Momenteel is het zo dat de beide 
bekerkompetities zoals deze hierin vermeld staan in ieder geval doorgaan. 
Dames geeft u zich op bij uw verenigingsbestuur. 
Op hun beurt kunnen de verenigingsbesturen de dames aktiveren om aan deze wedstrij
den deel te nemen. He.t zal zeker ertoe bijdragen dat het ledenbestand van de dames 
in o.nze· afdeling wat·positieve:r: gaat worden. · 

r 

AFDELINGSTRAININGSGROEP NAAR DUITSLA~D, 
I 

N. v. Erp (Bekerkomp. l.) ; 
Begijnenstr.45, Oss, 04120-32106. 

Om h~J trainingswerk van onze afdelingsselectie af te ronden, is het afdelingsbe
stuur van plan met de selectiegroep een aantal wedstrijden te gaan spelen . -
Zo ligt het ondermeer in de bedoeling een wedstrijd te organiseren tegen een sterke 
Duitse tegenstander in Dui tsiand en een return .. in Neder land en deelname aan minimaal 
2 belangrijke toernooien i n Nede:i::iand. 
Verder zal e r in de kers tvakantie t e ' s-Hertogenbosch een aantal achtkampen worden 
gespee l d tussen spelers uit Zuid- Nederland . 
Verder zal e r naar andere mogelijkheden worden gezocht , zoals ondermeer het kontakt 
met regiotrainingen en ande r e afdelingen. 

~. 

U ZIET WEL HET IS ECHT DE MOEITE WAARD DEEL~ TE NEMEN AAN ONZE AFDELINGSTRAINING . 
------------------------------------------------ --- -----------------------~-------

Tot op heden is de trainingsgroep als volgt : samenges t eld ; 
Belcrum : I ·:·Jas , M. Burgers, M. V0esenek , P . J oosen . 
Luto : G.v. Hulten en R.v.Hulten . 
Never Despair : 
O. T . T . C.: 

M. Moorenen R. Olthof 
C.v.Appeldoorn en M.Berendse . 

> 
Verderis · de- sportcommissie in kontakt met .een aantal spelers/ster s om de groep u it 
te breiden tot 16 per sonen . ~ 

Er kunnen ook kandidaten ván uw vereniging :Worden benaderd . Wijs hen op de mogelijk
heden. 

C. Wellens . 
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JEVEO WINT TAFEL; 

De tafel is eruit . Tijdens de ~fdelingsjaarvergadering werd geloot tussen 11 vereni
gingen . Jeveo u it Hoogerheide werd de gelukkige. Deze vereniging krijgt een Cor du 
Buy twee kronentafel . Deze zal met enig cermonieel worden overhandigd. Daarmede wordt 
deze aktie afges l oten. 
De verenigingen die hebben meegeloot waren: 
Vo0rhet -seizoen 72~73: De Kuub-Sint Cathrien-B.S.M.-Jeveo-Geenhove~TTCV kwam ook 
iri aanmerking maar werd uitgesloten omdat deze vereniging reeds een tafel van de 
NatTonale Propagandacommissie had ontvangen .. Voor het seizoen 73-74 hadden zich een 
iöt verwc:irven: • Flits-OTTC~Viê::e Versa'Sl-J.C . V.-B.S.M . en Sint Cathrien. 
Een woord van hulde aan de verenigingen B.S.M. en SintCathrien, omdat zij beide sei
zoenen bij de verenigingen behoorden met een grote aanwas. 
In ieder geval komt -er ook dit seizoen weer -een aktie. Hoe, dat hoort u nog. 
Als ' U dit' hummer van Mixed onder ogen krijgt zijn de kompetities weer begonnen en 
bent u alsverenigingsbestuurdereh ontlast van een stukje van uw .zorgen. Andere zaken 
kunnèri weer uw aandacht krijgen : Wij denken hierbij aan het bijwerken van uw leden
administratie ; Als u dit gaat doen, denkt 1.i er dan vooral aan om uw basisleden op te 
geven? -Indien Onverhoopt uw vereniging nog niet voornemens was zulks te doen, wilt 
u · zich ·aan riog eens bedenkén? Gelukkig · komen er steeds meer verenigingen die uit 
principe' al hun leden aanmelden bij - onze bond. Er ·zijn er echter nog steeds die te
gen dit 'bèsluit zitten aan te hikken of ·er zelfs afwijzend tegenoverstaan. 
Graag zouden wij u een zetje in de goede richting willen geven. U moet wel bedenken, 
dat het zalenprobleem waar ook de tafeltennissport mee te kampen heeft, slecht door 
een grote NTTB kan worden opgelost. Als uw vereniging zo gelukkig is dat zij haar 
klubavonden kan houden en de kompetitiewedstrijden kan laten spelen in een sporthal 
of ·een andere moderne akkomodatie, die met veel· geld afkomstig van CRM en de NSF' is 
gebouwd, laat die organisaties dan ook merken wie er in sporten. 
Tot ·slot nog iets· over de uitslagendiens-t. 
In de konipètitieboeken ·treft u de regeling aan. Tussen 18.00 en 19.15 uur de heer 
Smeulders bellen. Als een van de volgend~ tafeltennismedewerkers t.w . de heren 
Goossens, de Graaf, Rombouts of Mantoua de uitslagen doorbelt, wordt u geacht aan uw 
verplichtingen te hebben voldaan. Een woord van dank voor de bereidwilligheid van 
deze sportvri enden is zeker op zijn pla_ats. U hoeft maar een keer te bellen en u kunt 
gelijktijdig -uw informatie voor het redactionele gedeelte van de diverse sportbladen 
spuien. Laat deze heren niet in de steek .r. 

De pers en propagandacommissie. 

J.c.v. EIST OPNIEUW ZUIDELIJKE BEKER VOOR ZICH OP, 

Net als vori g jaar bracht het Vughtse JCV op zondag 29 september j . 1. in Oss de strijd 
om dé zuidelijke beker tot een goed einde . In -het Osse t afeltenniscentrum wist het 
Vughtse team voor de 2e keer in suksessie deze eindstrijden te winnen. 
De or ganiserende vereniging was er in geslaagd om voor alle wedstrijden die er ge
speeld moesten worden een scheidsrechter en een persoon die de telblokken bedienden, 
ter beschikki~g f e hebben. Een geste die door de spelers erg gewaardeerd werd. Dit 
mede gezien het grote aantal te verspelen wedstrijden van de spelers is dit bij zulk 
een wedstrijd toch wel een noodzaak. Nu konden de spelers als zij niet achter de ta
fel strijd behoefden te leveren , lekker relaxen. Trouwens de konditie van enkele 
spelers begon op het einde toch wel een aardig woordje mee te spreken . 
Na afl oop werden de prijzen uitgereikt d0or het H.B.-lid A.Willems en het A.B . -lid 
afd . Brabant de hr . N.v.Erp uit Oss . Deze laatste is in de afd.Brabant belast met de 
div . bekerkompetities . 
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Dhr . Wi l lems b r a cht de organiserende vereniging OTTC dank voor de goede organisatie 
van deze wedstr ijden . Een speciaal woord van dank had hij voor ·dhr . v . Erp . Uit zijn 
initiatief zijn deze wedstrijden tot stand gekomen . Namens dhr . v.Erp kon dhr.Willems 
nog mededelen dat een uitbr eiding van deze wedstrijden niet tot de onmogelij kheden 
behoort , mi ts de d i verse afdelingen hier hun medewerking aan willen verlenen om zo
doende ui teindelij,k te komen tot een nationale eindstrijd. 

In eerste i nstantie werd er door 6 deelnemende teams in 2 poules gespeeld. 
In poule A had het Venlose Blue Star al haar inzet nodig om JCV 2 en St . Aloysius uit 
Grauw achter z i ch t e l aten . Eigenlijk was St.Aloy sius de gedoodverfde finalist maar 
deze ploeg , die vanwege de prestaties van het vorig jaar als 2e was geplaatst, had 
haar beste spe l er , Dumez , thuis gelaten. Terecht boze gezichten bij het organisatie
comité over deze minder sportiev e handeling. Het niet meespelen van Dumez beinvloedde 
het verdere toernooiverloop danig. 
Nadat JCV 1 zonder moeite Heerlen had teruggewezen moest het uitkomen in een wed
strijd die eigenlijk de finale had moeten zijn. Tegenstander SKF uit Veenendaal (de 
afd . Gelderland nam dit jaar voor het eerst deel). Peter Paro verloor de eerste wed
strijd van de getalent eerde Jaap van Spanje, terwijl Henk v . d.Zee verdiend in 3 ga
mes verloor van de moeilijk te bespelen Hans Vermeer. Dat betekende 2-0 voor SKF . 
Vanaf nu mocht JCV niets meer verliezen anders zouden zij zijn uitgeschakeld. Door 
een zege in het dubbelspel , 21-15 en 21-19, brachten zij de achterstand terug tot 
2- 1. Wat de mooiste wedstr ijd van de dag had moeten worden werd een demonstratie van 
kracht , concen trati e e n aanv alstech niek. Henk v.d . Zee tegen Jaap v.Spanje, waarin 
een duidelijk gete r g de v . d . Zee zijn tegenstander zover deklasseerde , dat deze in geen 
van beide games de 10 punten bereikte. Peter Paro tegen Vermeer (1 . 90 m. en ruim 
100 kg.) moest daar om de beslissing brengen . Het werd een spannend en goed duel dat 
tenslotte na 3 games door Paro werd gewonnen. Daarmee waren de finalisten bekend: 
JCV 1 en Blue Star. 
De Vughtenaren hadden in de eindstrijd geen enkele moeite met hun oudere tegenstan-
ders . 

1 
De wedstrijden lagen op een redelijk peil. De toeschouwers in de intieme OTTC zaal 
brachten dan ook diverse malen de handen op elkaar. De hoofdrol werd hier toch wel 
v ertol kt door Jaap v. Span je . Een speler die duidelijk b elofte inhoudt voor de toe
komst . 

De gedetailleerde u i tslagen v an de wedstrijden in Oss: 
Poule A. Blue Star - JCV 3-2 Poule B. JCV 1 - Heerlen 5-0 

JCV - St . Aloysius 3-2 Heerlen - SKF 2-3 
St . Aloy s i us - Blue Star 2- 3 SKF - JCV 1 2-3 

Om de Se e n 6e plaa ts St . Al oy s i us - Heerlen 3-2 
Om de 3e en 4e plaat s SKF - JCV 3-0 
Om de 1e e n 2e p l aat s J CV 1 - Blue Star 3-0 . 

Na afl oop van deze wedstri j den werden de priJ z en uitgerei k t , n .l. v oor d e 1e p ri]s 
een grot e bek e r en v erde r voor e lk t eam e en geldp rijs e n voo r e lke spe l er e e n h e r 
i nner ingsvaantj e . De onkos t e n v a n deze wedstr i j den worden tel kenj a re gedragen door 
de . deelnemend e afde l ingen . 

N.v. Erp. 
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BEKERKOMPETITI E 

le ronde herenbekerkompetitie . le divisie (wedstrijden dienen gespeeld te zijn voor 
25-12-1974.) 

wedstrijdnr. wedstrijdnr. 
1. De Meppers 1 ~ Luto 1 8. TTCV 2 - Dennenberg 2 
2. Belcrum 1 - Luto 2 9. Victoria 1 - Irene 1 
3. OTTC 1 - Never Down 1 10. PSV/St.Cathrien 1- Alico 1 
4. JCV 1 - TTCV 1 11. Een en Twintig 1 - Jeep 1 
5. PSV/St.Cathrien 2 - Barna 1 12. Deso 1 - V.V. '51 1 
6 • . Red Star 2 - Never Despair 1 13. Red Star 1 - JCV 2 
7. Dennenberg 1 - Irene 2 
Naar de 2e ronde gaan: 13 winnaars en 3 bijgeloten verliezers. 

le ronde herenbekerkompetitie 2e divisie regio Den Bosch/Eindhoven. 
WedstrijdeJ.'.l dienen gespeeld te zijn voor 9-11-1974. 

Wedstrijdn·r .. 
40. Helmond 75 1 - Jeep 2 
41. Meppers3 - JCV 4 
42. PJS 1 - TTCV 4 
43. TTCV 3 - Dennenberg 4 
44. ATTV 71 1 - Dennenberg 3 
45. Kuub 1 - Alico 2 
46. Attaque 1 - OTTC 3 
47. OTTC 2 . - PJS 2 
Naar 2e ronde ·gaan de 16 winnaars. 

•) 

48. Kuub 2 
49. Dennenberg 6 
50. Meppers 2 
51. Alico 3 
52. Neyer Down 2 
53. Renata 1 
54: PSV/St.Cathrien 
55. Kadans 2 

- v.v. 1 64 2 
- v.v. 1 64 1 
- PSV/St.Cathrien 3 
- Zwaantjes 1 
- Never Despair 2 
- JCV 3 

4- Kadans 1 
- Dennenberg 5 

le ronde herenbekerkompetitie 2e divisie regio W.Brabant/Tilburg. 
Wedstrijden d_ienen gespeeld te zijn voor 9~11-1974. 

': 

Wedstrijdnr. 
76. Barna 3 - Luto 4 83. Back Hands 2 - Deso 4 
77 . Markiezaat 1 - Jeveo 1 84. Tornado 1 - Topspin 2 
78. Barna 5 - Deso 2 85. Topspin 1 - BeLcrum 2 
79. Roosendaal 2 v.v. 1 51 2 86. Taxandria 1 Red Star 3 
80 . Luto 3 - Back Hands 1 87. V.V.'51 3 - BTTC 2 
81. ·Ir·ene 3 - Roosendaal 1 88. BTTC 1 - Red Star 4 
82 . Barna 2 - Deso 3 89. Smash 70 1 - Ba;r:na 4 
Naar de 2e ronde gaan de 14 winnaars en 2 bijgeloten verliezers. 

ATTENTIE: 
Indien er bij uw verem.ging nog belangstelling is om deel te nemen aan de gemengde 
of aan de damesbekerkompetitie dan kunt ur hiervoor nog teams opgeven tot 1-11-1974. 
Informeer hiervoor eens bij uw damesleden. 

Mocht uw vereniging belangstelling·· hebben om dit seizoen een of meerdere finales 
te organiseren dan kunt u dit nu reeds mededelen- aan ondergetekende . 
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VRIJDAG 8 NOVEMBER INTERLANDWEDSTRIJD NEDERLAND - IERLAND, 

De 'tafelte:tmü;ver.eniging "De Zwaantjes" uit Sint:-"Michielsgestel viert in november 
haqr. ;zi)"verefo jubileum . Mede in dat verband organiseert de T . T.V. "De Zwaantjes" een 
interlandwedstrijd Nederland - Ierland voor de Europa-cup. 
De wedstrijd wordt gehouden te St.Michielsgestel in de gemeentelijke sportzaal 
Christinastraat op vrijdag-avond 8 . november om zeven uur. 
De teams bestaan uit 2 heren plus één dame. Er zullen zeven wedstrijden gespeeld 
worden t.w . : 

4 Heren-enkel 
1 Dames-enkel 
1 Gemeng-dubbel 
'l Heren~dubbel• 

Deze interlandwedstrijd kan een zeer intere$sant duel worden. De entree bedraagt 
f. 2, 50 per persoon. ·Wilt u verzekerd zijn van een plaats (en) stort dan het verschul
digd bedrag op postrekening 2981171 ·Of op bankrekening 11. 29. 05 .110 Rabo-bank den 
Dungen t.n .v. T . T . V. De Zwaantjes Sint-Michielsgestel. Het bedrag moet uiterlijk 2 
november in ons bezit zijn. De kaartjes worden naar de sekretaris van uw vereniging 
gestuurd. 

T.T.V. De Zwaantjes, 
W. Berkelmans. 

TAFELTENNISNIEUWS IN HET uEINDHOVENS DAGBLADw, 

In de peri~d~ .. 1969-1972 heeft het Eindhovens Dagblad een uitstekende tafeltennisru
briek gekend, waarin over vele kolommen verslag werd gedaan van het wel en wee van 
diverse verenigingen. Om deze goede traditie in ere te herstellen daarom het volgende: 

Dankzij de bemiddelènde· aktiviteiten van de Cömrnissie :Propaganda en Persza)<en zal 
opnieuw, met ingang van dit seizoen;_ ~p ~e sportpagina van het Eindhovens Dagblad 
wekelijks aandacht worden besteed aan de verrichtingen van de tafeltennisverenigin-
gen in het postelijk deel van Brabant . . · 
Deze speciale rubriek was alleen mogelijk wanneer "Brabant Pers" de garantie kreeg 
te kunnen reke~en op een vaste tafeltennismedewerker; ondergetekende is bereid deze 
taak op zicq t~ nemen . Het ligt in de bedoeling op grond van centraal verzámelde ge
gevens een weke1ijks verslag met standenlijsten over de clubs in de regio Eindhoven 
te publiceren . . Bij monde van de . heer W. Wich heeft de sportredaktie van de Brabant 
Pers toegezegd i eder e d i nsdag .plaatsruimte voor tàfeltenriisnieuws in het Eindhovens 
Dagblad te zullen reser~e~en . 

In een redak t ioneel ar t i ke l gaat he t niet alleen om gortdroge uit slagen, maar om 
bijzonderheden en a chtergrond informatie die een sportversl ag lee s baar en aantre)<ke
lijk :maken . Op dat· punt is ook het Ei ndhovens Dagblad a f hankeli jk van verenigingen 
die deze informatie ·wi l len geven . Ondergeteke nde · i s bereid de k l oof tussen krant en 
vereniging t e ove r bruggen door als bemiddelaar · te fungeren. 
Het .gaat .om twee s oor ten nieuw!=l en twee soorten ."be langhebbenden": 
a) wekelijkse koinpetiti~-informàtte van de zijd~ van c l ubs u i t de regio Eindhoven; 
b) algemene informati e vari d e zijde va n a l lè andere vereni g i ngen . 

Wat de wekelijkse gegevens van de landèlijk;= en a fdelingskompetitie b e treft: 
Alle wedstrijdsekretarissèn ·of kontaktpersonen van verenigingen in de regio Eindho
ven worden in de gelegenheid-· gesteld hun informatie telefonisch door te geven . 
De mogelijkheid daartoe bestaat: uitsluitend op zondagmiddagen van 13.00 uur tot 
15.00 uur, en wel via telefoonnummer 04130 - 64704 . 
Alleen verenigingen die op zondag kompetitie spelen, zoals Kadans en Renata, kunnen 
van een later tijdstip gebruik maken. 
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Prettige bijkomstig~eid: het doorgeven van kompetitie-uitslagen op bovengenoemd tele
foonnummer ontslaat u van de verplichting zcmdagsavends de uitslagendienst van de 
heer A. Smeulders in Riel te bellen. 

Wat de algemene informatie betreft: daarbij valt te denken aan aankondigingen en 
uitslagen van rtoernooien, bekerfinales, Brabantse kampioenschappen en andere evene
menten waaraan u in ruimere kring bekendheid wilt geven. Vroegtijdig kontakt opnemen 
is in dergelijke gevallen echter absoluut noodzakelijk; alleen een tijdige reserve- , 
ring van krantekolommen garandeert publiciteit. 

·Het is duidelijk dat het initiatief van de betrokken verenigingen moet uitgaan . Een 
overzicht van het wekelijkse kompetitiegebeuren is alleen zinvol wanneer iedereen 
daaraan zijn medewerking verleent. Het zal van het regelmatig aanbod van nieüws uwer
zijds afhangen in hoeverre u de publiciteit als tiw bondgenoot kunt beschouwen. 
Dit nieuws kan ali'een "goed nieuws" zijn als het betekent dat we een grotere gevoe
ligheid ontwikkelen ten opzichte van publiciteit. Een recent onderzoek wees uit dat 
sornmige Brabant'.se dagbladen aan tàfeltennis nóg minder aandacht besteden dan aan bij
voörbeeld skiën~ •. Er is dus álle reden om de tafeltennissport, met ingang van deze 
kompetitie ,· wat nadrukkelij'ker in de persJ' te presenteren . 

Tenslotte.: verenigingsbladen en .andere informatie die van nut kunnen zijn bij de 
representati e van uw nieuws in de pers kunt u zenden naar: 

T.Mantoua 
Anemonenstraat 2 
VEGHEL 
04130-64704 . 

TAFELTENN ISDI PLOMA / S , · 

Sedert ongevee.r anderhalf . jaar werkt men tn de regio West-Brabant met zogenaamde 
"tafeltennisdiploma's". Reeds vele keren is gevraagd naar inlichtingen hierover, . zo
wel door een regio als door verschillende' verenigingen. Uiteraard voldoe ik gaarne 
aan dit verzoek, daar dit "idee" een doorslaand sukses is gebleken in West-Brabant: 
Hièronder vindt u enkele punten betreffen~e deze diploma ' s. Ik pretendeer niet vol
ledig te zijn, maar hoop de belangrijkste: punten voor u te kunnen noemep . 

1 

DOEL: Het voornaamste doel van de tafeltennisdiploma's is het bevorderen van de tech
nische vaaw,digheid van de spelers· en speelste'rs. Bi] velen is de animo voor een ge
richte training groot , maar doordat vaak een doel op korte termijn ontbreekt is het 
moeilijk om de j eugd (en senioren!) gemotiveerd te laten trainen . Daarvoor w0rden 
aan de trainer , zijn p rogramma, manier van brengen , aanpassingsvermogen aan een situ
atie en praatje vooraf hoge eisen gesteld'. Het tafeltennisdiploma (in totaal vijf) 
is voor hem een hulpmiddel, of beter een ekstra mogeli j kheid om zijn leerlingen op 
de noodzaak van een goede techniek .te wij;z;en . Elk tafe ltennisdiploma vraagt namelijk 
om een bepaalde techni sche vaard i ghe id, welke slechts door serieus trainen kan worden 
verkregen. Duidelijk zal zi jn , dat het ta·feltenni sdiploma ondergeschikt is aan tafel-
tenn.is in het algemeen . 1 

GESCHIEDENIS : Vi a de ttv Steeds Hoger/TSB kwamen' enkele Westbrabantse verenigingen 
in het bezit van papieren met betrekking tot een "vereniging sdiploma voor t a fe lten
nis" . Door een snel onderkennen van de mo0gelijkheden en een goed samenwerkingsver
band in deze regio , stelde men een plan op om deze diploma's via de regioraad in te 
voeren . Het nut van de regi0 met betrekki'.ng tot deze diploma's is: 
a. Men krijgt een "waardevast" diploma . r:n elke vereniging uit deze regio worden im

mers dezelfde e i sen gesteld voor het v~rkrijgen van b . v . het A-diploma. Zou elke 
vereniging apart werken, dan is de kads groot dat diploma c in vereniging x dezelf
de eisen zou stellen als diploma D in vereniging Y. 
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b. Er ontstaat een automatisch kontakt tussen verenigingstrainer en andere trainers, 
die eenzelfde groep spelers beoordelen. De hierbij gevoerde - onderlinge gesprek
ken kunnen nuttig zijn en leiden tot een techniek-verbetering van deze kandida
ten . 

Aanvankelijk was de instelling van de diploma's alleen bedoeld voor jeugdspelers 
(sters) . Maar op verzoek van senioren uit verschillende verenigingen heeft men deze 
beperking opgeheven . 

UITVOERING: Gestart werd met het opstellen van de eisen voor het A-diploma. Tevens 
werd er een stencil v ervaardigd waarop alle termen en regels voorkwamen, welke op 
het theoretische deel van het eksamen gevraagd konden worden. Afspraak bij dit laag
ste diploma was, dat dit een soort "aanmoedigingsdiploma" zou zijn . D. w.z. iedereen 
d~e ongeveer één jaar de trainingen bij een vereniging bezoekt, moet bijna zeker 
zijn van sukses. Tegelijkertijd werd wel gesteld, dat de eisen voor het volgende 
B~diploma verhoudingsgewijs hoog zouden liggen. Deze opzet is aardig geslaagd. Is 
een groep kandidaten geschi~t voor het afleggen van het eksamen, dan wordt dit door 
de desbetreffende vereniging gemeld en wordt hen een eksamen afgenomen. Elke vere
niging betaalt per :kandidaat een tevoren v~stgesteld bedrag aan de regio (reiskàs
ten eksaminat6ren , drukkosten diploma, porto, enz.) Zoals reeds uit voorstaande 
blijkt wordt het eksamen afgenomen door twee (of drie) jeugdtafeltennis-instruk
teurs, dezé laatsten zijn geen lid van de desbetreffende vereniging. Dat laatste 
weer met het oog op de waardevastheid van het diploma en in het belang van de vere
niging. Immers het is niet denkbeeldig dat een lid verdwijnt omdat hij het diploma 
niet "krijgt" of dat een diploma wordt uitgereikt om het lid voor de vereniging te 
behouden . 

Het eksamen bestaat uit 30 à 40 min. praktijk (tafeltennissen, tonen van techniek) 
en 10 min. theorie (kennis termen en spelregels). Ook dat laatste is belangrijk om
dat het de indruk van een eksamen versterkt. 
De eksaminatoren geven , onafhankelijk van elkaar, cijfers of notatie : voldoende -
twijfelachtig - onvoldoende. Volgens tevoren bepaalde normen slaagt of zakt de kan
didaat . 

HET A- DIPLOMA 
Hieronder de eisen die aan de kandidaat gesteld worden, met de desbetreffende toe
lichting . 

a. vo;I.doende kennis van de spelregels voor het serveren. 
b. voldoende vaardigheid in het uitvoeren van de service. 
c. de bal een redelijk aantal keren op tafel kunnen houden bij het back-hand

schuiven . 
d. de bal op tafel kunnen houden met forehand-kontra, topspinbeweging. 
e. kennis van enkele termen, zoals: forehand, backhand , s mash , kontra, spin (top~, 

back-, zijspin) . 
f . sp9rtiviteit v oor en na de wed s t r ijd (prettige wedstr i jd wensen, feliciteren of 

bedanken) . 

Toelichting: He t aanleren van i n tafe l tenn is gebru i kel i j ke termen is belangrijk . 
Deze woorden leren z e het beste als u ze op de training o ok gebruikt. Ook nuttig is 
het i . v . m. later coachen , de uitleg kan d aardoor kor ter zi jn. 

In .het volgende nummer v an MI XED hoop ik het "theoretische sten c i l " voor de k a ndi
daten aan u te kunnen voorleggen . 

P . Kil. 
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7E HERTOGSTADTAFELTENNISTOERNOOI TE 'S-HERTOGENBOSCH, 

De organiserende vereniging Vice Versa'64 kan wederom terugzien op een in alle op
zichten prima verlopen toernooi . 
Ondanks het feit dat er op dezelfde dag in de afdeling Limburg een ander toernooi 
werd georganiseerd , ' zonder toestemming van het H.B ., was de belangstelling niet 
slecht . 
300 Deelnemers zorgden voor 725 inschrijvingen, het vorig jaar waren er 806 in
schrijvingen . Het geheel werd afgewerkt op 32 stuks tafels geplaatst tussen GEWO 
afzetting, beschikbaar gesteld door de firma De Bruin uit Etten Leur. De aanvang 
van de wedstrijden 9 . 00 uur, de gehele dag kon het geplande tijdschema precies wor
den aangehouden zodat om 19.45 uur de verenigingsprijs kon worden uitgereikt en wel 
aan Megacles uit Weert , die voor de derde maal beslag legde op de door de gemeente 
's-Hert ögenbosch beschikbaar gestelde HERTOGSTADBEKER; 
De verrassing van de dag , zo mag men het toch wel stellen, was het spel van de tus
sén Veghel en Oss op en neer reizende oud Tempo Team coach P.v.Stralen. Hij bereik
te n . l. de finale A. klasse door overwinnïngen op o.a. v . Doorn en Suiskens, maar in 
de finale was hij kansloos tegen Nederlands jeugdkampioen Dick Jeras uit Vlissingen. 
Jeras bereikt de finale door overwinningen op Klaassén en v . Spanje. Deze van Spanje 
S . K.F . was in de B-C te ·sterk voor Jeras hij won de finale in 3 games . 
In de D-klasse 101 deelnemers een maraton van 7 ronde's naar de finale waarin J.Ebus 
van Megacles de sterkste was . 
De organiserende vereniging vraagt zich af of het wel verstandig is om H en G spe
lers/ sters in deze klasse te laten inschrijven, onz.e gedacl}t is namelijk dat als . 
zij op 2 toernooien gespeeld hebben de ariimo over is omdat zij van tafel worden ge
veegd . 
De jeugdklasse toch nog redelijk bezet ondanks het wegblijven van de meeste Limburg
se jeugdspelers/sters die in voorgaande jaren vele suksessen hebben behaald op het 
Hertogstadtoernooi. 
Jongens jeugd 1 en jun . A-B klasse twee finale's tussen dezelfde spelers n . l. 
W.v . d . Sande JCV en M. Wil l ems Megacles. Eerlijk verdèeld won ieder een finale. 
Een minder prettige maar voor de organisqtie toch wel noodzakelijk geacht was het 
samenvoegen van de div e r se meisjesklassen , de te geringe deelname maakte spelen in 
elke klasse afzonder l i jk onmogelijk . 
De meisjes Sötebeer , Ruisch , Nijhuis en Jongmans van Schot, v.d . Brandt Megacles en 
Jacobsen Mid . Zuid beheersten deze klasse ! 
Bij de dames was he t v oor de derde maal dat W. Nies Megacles de beker mee naar Weert 
kon nemen v i a een ' 3 games overwinning op jeugdspeelster J .v.Maarseveen van Gispen 
Culemborg . 
Een overzicht geven v a n a l l e fina l es zou îte ver voeren , daarom geven wij u een over 
zicht van alle finale uitslagen. 
Verder wil ik ied ereen dank z eggen die op welke wijze d an ook er toe hebben bijge
dragen dat dit 7 e Her togstadtafeltennistoernooi een zowel sportief als organisato-
risch sukses was . 

Uitslagen : ; 
H.e.A . D.Jeras Wilnà - P . v.Stralen O.T.T . C. 
H. e . B/C . J.v.Spanje SKF - D. Jeras Wilno , 
H. e . D. J.Ebus Meg acles - R. Hennekes Arnhems R.B . 
H. e.E. · A. de Vries St.Laurens - J.Laurijseri BSM 
H.e . F . N. Sijben Sempre Avanti ~ J. Cuniers Sempre 
H.e . G. R. v.d.Broek Alico - W.v. d.Hofstad Alico 
H.e.H. A. Swinké l s Ti lbria - E . Blok Kinawo 
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C.Wel lens . 

21- 9/21-19 
23-2 1/18-21/21-1 9 
21-13/21-19 
21-15/21-19 
21-15/21-16 
21-14/21-12 
21-15/13-21/22~20 



H.d.ABCD 
H.d.EF 

H.d.GH 
Dam.e . 
Dam.d. 

M.e.Jeugd 
M.e.Jun. 
M.e . APW. 
M.dub. 
J.Jeugd 1 
J.Jeugd 2 
J . Jun.AB 
J.Jun.C 
J.Asp.AB 
J.Asp .• C 
J.Pup. 
J . Welp. 

. J .Jun.dub. 

A. v . Doorn/P.Daas TTCV - G.Klaassen/W.Jurriëns Luto 
A.de Vries/K.Smet St.Laurens - J.Hendriks/H.v.Santen-

Olympia'57 
R.v.d.Berghe/W.Smeekens Irene - P.Peeters/J.Haast BSM 
W. Nies Megacles - J . v.Maarseveen Gispen 
W.Nies/M . Willems Megacles - J.v.Maarseveen/Y.Hogendoorn 

M.v.d . Brandt Megacles - M.Jacobsen Mid.Zuid 
L.Sötebeer Shot - A.Ruisch Shot 
.J.Nijhuis Shot - M.Jacobsen Mid Zuid 
J.Nijhuis/L.Sötebeer Shot - Jongemans/A.Ruisch 
W.v.d.Sande JCV - M.Willems Megacles 
B.Römgens Gispen - R.v.Spanje SKF 
~.Willems Megacles - W.v.d.Sande JCV 
M.de Beer Irene - B.Westerburger Tilbria 
R.v.Spanje SKF - B.Römgens Gispen 
H.de Louw TTCV - H.Kho Kinawo 
P.Bilius Wilno - E.v.Rossum Megacles 

Gispen 

Shot 

H.v.Spanje SKF - W.du Fosse Wilno 
W.v.d.Sande/A.Salimans JCV - B.Römgens/P.Klaverstijn 

21-19/21-18 

21-18/21-17 
21-13/21-14 
19-21/21-18/21-12 

21-19/14-21/21-15 
21-15/ 7-21/21-17 
21-11/21-19 
21-15/21-17 
21- 7/21-13 
21-12/21-19 
22-20/18-21/21-19 
21-19/19-21/21-15 
21-16/21-17 
21-15/20-22/21-18 
21-10/21-15 
21-11/15-21/22-20 
21-17/21-16 

7-21/23-21/21-19 Gispen 
J.APW.dub . . G.de Lahayze/J.Goossens 't Zand- F.Bilius/W.du Fosse Wilno 21-13/21- 3 

Verenigingsprijs: 
Megacles Weert 50 punten 
Gispen Culemborg 48 punten 
T.T.C. V. Veghel 44 punten 
S.K.F. Veenendaal 41 punten 
Wilrio Vlissingen 38 punten. 

0, T, T, C, IN EEN NIEUWE SPEELZAAL. 

Sinds enige tijd heeft de Osse tafeltennisvereniging de beschikking over 'n nieuwe 
zaal. Heel trots is door de Osse vereniging deze zaal gedoopt met de naam: "O.T.T.C. 
tafeltenniscentrum". 
Het bestuur liep reeds geruime tijd rond met plannen voor nieuwbouw. Maar dit bleek 
niet haalbaar gezien de hoge kosten, en voor zo'n houten gebouw slechts toestemming 
werd gegeven door de gemeente voor max. 5 jaar. 
Alle plannen de ijskast in. Maar plotseling 'n aanbod van 'n jeugdstichting. Deze 
hadden ' n jeugdhuis wat niet meer gebruikt werd, en dat ze graag wilden verhuren . 
Bij voorkeur aan ' n vereni ging die het geheel alleen zou gaan gebruiken. 
Maar het OTTC bestuur trof h i er aan ~en totaal door de jeugd vernield gebouw. Na ve 
le gesprekken onderling met 'n bestuur van de jeugdstich ting, banken en de gemeente 
Oss werd uiteindelijk de beslissing genomen. O.T.T . C. zou het pand huren voor 30 jaar . 
De zaal moest vergroot worden . Hiervoor werd de zijmuur (noordelijke) met 1 , 40 ver
plaatst , zodat er nu ' n tafeltennisruimte overblijft van 16 m. bij 9 . 25 m. Douches 
(2x), kleedlokalen (3x), bestuurskamer en ' n bar di~ in eigen exploitatie zou komen 
moesten worden aangebracht. Dit alles is door de leden in enkele maanden verwezen
lijkt. De grote verbouwing (zijmuur + douches) werden verricht door aannemer v . Rooy 
uit Oss . 
Reeds eind april trok OTTC naar 't tafeltenniscentrum maar op 14-9- ' 74 is de zaal 
officieel geopend door de wethouder van Xanten, die in zijn toespraak zei dat hij ' t 
jammer vond in OTTC 'n goeie klant te verliezen (huur sporthallen) maar 't bestuur 
van harte feliciteerde met dit staaltje van zelfwerkzaamheid. N~ 'n trek aan 't touw 
werd de zaal bedolven onder genummerde tafeltennisballetjes. Op een balletje zou ' n 
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priJs vallen van 2 gratis entreebewijzen voor de Osse Revue. De echtgenote van de 
voorzitter (Mevr . Borg) werd de gelukkige . 
Op de feestavond die na de officiele opening plaats vond , mocht 't OTTC bestuur nog 
vele felicitaties in ontvangst nemen . 
De nieuwe Osse wethouder Weinberg , bestuur sportraad Oss , Raadscommissievoorzitter 
Stam , waren de offic i e l e afgevaardigden uit de gemeente. 
Verder zagen we ' n grote afvaardiging van ' t afdelingsbestuur Brabant, Hr. C. Hobbe
len, Hr. F . Sluiter en C. Wellens met echtgenotes en ' t H. B. lid H. Poulissen , en ' t 
regio-bestuur was vertegenwoordigd door de Hr . Rombouts . 
Vele verenigingen uit de omgeving gaven tevens acte de pr esence. Dat ' t feest door
gegaan is tot in de kleine uurtjes zal niemand verbazen . De stemming zat er reeds 
vroeg in . 
Al met al ' n geslaagd feest . En gezien de vele positieve reakties die we zoal te 
horen kregen mogen we met ' n gerust hart met OTTC de toekomst tegemoet zien . 
Spel verbetering in de breedte is voor "' t OTTC bestuur momenteel de eerste eis die 
zij zichzelf opgedragen hebben . Gezien de resultaten die bereikt zijn met ' t opknappen 
van dit vervallen j eugdhuis tot tafeltenriiscentrum te maken , mogen we er gerust op 
zijn dat dit in Oss ook zal lukken. 

Bestuur O.T .T.C. (Oss) 

NOOT REDAKTIE; 
Ook wij willen O. T . T . C. graag feliciteren met dit initiatief. Het is alleen jammer 
dat de zaal niet nog wat breder gemaakt had kunnen worden , zodat ook aan reglemen
taire eisen zou zijn voldaan . De vloer is ook wat aan de te gladde kant. Dit euvel 
zal zeker nog wel verholpen kunnen worden . 
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