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VAN DE AFDEL IN GSVOOR ZITTER,, 1 1 1 

September van een kalenderjaar . . . 
Het betekent in de praktijk in de tafeltennisserij , dat er al een periode achter ons 
ligt van jaarvergaderingen op afdelingsniveau, en dikwijls ook op ·verenigingsniveau. 
En waarvoor dat alles? 
Voor de geboorte tot stand te laten komen van een nieuw n . t.t.b . -tafeltennisseizoen 
. .. is hierop het antwoord . 
Een seizoen -en denk eraan, het is zo voorbij- waarin een aantal verenigingen tech
n~sche (team)-suksessen zullen boeken, maar een nog groter aantal teleurstellingê n 
zullen moeten incasseren . 
Het aantal dat kampioen kan worden -of het nu kompetitie is , of op toernooigebied
is nu eenmaal per definitie een fractie van het aantal dat het niet wordt ! 
Toch is er een gebied waarop allen gelijke kansen hebben , of beter uitgedrukt , waar
op "kleinen" GRüOT kunnen zijn , en wat negatiever uitgedrukt , waarop '.'GROTEN" klein 
zijn . 
Dat is het gebied waarop en waarin een VERENIGING als sociaal dOel in hét maatschap
pelijk geheel kan functioneren . 
Daar zijn in principe géén kampioenschappen persé voor nodig om als "kleine" vereni
ging GROOT te kunnen zijn (dus goed te functioneren ) of , als je een overdreven waar
de hecht aan kampioenschappen , lopen "grote" verenigingen het gevaar niet goed te 
functioneren . 

Anders uitgedrukt , · wellicht zelfs duidelijker , er is een evenwichtig beleid nodig 
als vereniging in de funktie van "kampioenenjager" en in de funktie van "sociaal 
ontmoetingscentrum". 
Beide elementen kunnen samengaan , echter is het wel een inoeilijke taak om het juiste 
evenwicht te bewaren ! 
In dat moeilijke proces wens ik u sterkte toe in u w verenigingen en wens ik u toe op 

.alle gebieden '·' GROOT " te zijp in het nieuwe seizoen 197 5-, 1976. 

Dat ook de redaktie van dit blad dan af en toe een portie van u krijgt toegeschoven 
door een "verenigingsartikel " of hoe dan ook, in ieder geval door. toezending van 
kopy vanuit de verenigingssfeer , is dan ook aan die wens gekopf>eld . 
Die toezending van verenigingskopy was bijvoorbeeld een tiental jaren terug, stuk
ken groter . Gemakkelijk na te gaan als u eventueleMIXËD ' s uit die jaren als u die 
nog in uw bezit heeft, er op naslaat . 
Nu kunnen vele waarden door de tijd verouderen , een waarde die . niet verouderd is , 
is m. i. een zo gevarieerd mogelijk "Mixed " voor en door ons allen . Wij achten het 

- 2 -



geen gunstige ontwikkeling, zoals ik in de "wandel.gangen" van een laatstgehouden 
jaarvergadering opving, om een combinatie te maken van het "kompetitie-bulletin" 
en "Mixed", m. a .w. een louter "resultaten en mededelingenblao". 
Beide hebben een funktie gehad in het verleden, en beide uitgaven kunnen hun funk
tie behouden, is mijn persoonlijke overtuiging . 
Gezien het werk dat aan beide uitgaven in het verleden, het heden en in de toekomst, 
verbonden was, is en zal · zijn, moet wel medewerking gegeven blijven worden door 
toezending van kopy (en dan uiteraard alleen voor Mixed bedoeld in dit geval) om 
de redaktie niet al te vaak te noodzaken naar het noodmiddel (en dat ook overigens 
genuanceerd te bezien ! ) van een. "overgenomen artikel uit . .. " te grijpen. 
Een redakteur is uiteraard geen v 'erzamelaar van kopy, die bundelen en dan naar de 
stencil-inrichting ; hij mag en moet zelf ook wel eens schrijven, maar ..... een 
coördinerende funktie tussen een bepaalde voldoende hoeveelheid toegezonden kopy, 
is een funktie die elke redaktie ambieert en graag uitvoert .. ... ! 
Om die laatstomschreven funk tie de "Mixed"-redakteur toe te schuiven, is schrifte
lijke daadkracht nodig van eenieder die het goed meent met ons afdelingsorgaan. 
Niemand uitgezonderd , ook niet .. ... . 

C . Hobbelen, voorzitter. 

REDAKT IONEEL : 

Wij sluiten ons graag aan bij de woorden van de heer Hobbelen, "Mixed" moet meer 
zijn dan 'n rnededelingenblad . . Het moet niet alleen informatie .over allerlei zaken 
geven; 't moet een ontmoetingsplaats zijn waar de meningen, visies en aktiviteiten 
uit de afdeling, kor tom alles wat er op tafeltennisgebied . leeft, ~or.dt weergegeven. 
Hiervoor is de .medewerking v an . allen nodig, die 'n aandeel. in dat tafeltennisgebeu
ren leveren . .A1s alleen de redaktie haar aandeel levert ontbreekt elke pluriformi
teit. omdé'it een (eenmans) redakti~ per definitie niet zelf in stap.t is de meningen 
van alle geledingen te v;ertolken. 
In dit eerste nummer levert Addie Snijders al 'n aandeel met haar ver.slag over de· 
Europese jeugdk ampioenschappen in Zuid-Slavië. 
Het grootste deel wordt ingenomen door 'n uitgebreid artikel over de opvang van 
min.i-welpen . Dit informatief stuk geeft de opvattingen én uitvoering weer van de 
qpvang van· deze groep bij de ttaagse vereniging $t . Hoger/TSB, waar bijzonder veel 
aandacht aan 'à.eze . kategorie wordt besteed mét mini-welpen, maar ook voor vereni
gingen die op dit gebied plannen hebben, geeft dit artikel uitstekende. achter
grondi~foramtie , om bij deze groep op verantwoorde wijze aan 't werk .te· gaan . . 
Aangezien in september - oktober de ruimte nog niet opgeslokt wordt door uitslagen, 
verslagen en standen, lee.k 't ons 'n goede zaak in dit nummer dit artikel onverkort 
op te nemen . . . 
Wij hopen ook dit -~eizoen u een leesbare "Mixed" aan te bieden, maar alleen met uw 
hulp zal dit lukken, 

TRAINER GEVRAAGD 

redakteur 
René v an Dijk. 

De vereniging BS~ : te Dongen vraagt om e~n trainer m~t name voqr de jeugd, voor het 
seizoen 1975-1976 . 
Inlichtingen te verkrijgen bij: 

H. Hqevenaars , Kard.v.Rossumstraat 56 rood te Dongen (tel.013-423559 overdag) 
of 
F . v . d.Sanden, K~lmanstraat 17 te Dongen (tel. 4698) 

- ,Sekretariaat .is overgegaan naar 
H.Hoevenaars, Kardinaal v . Rossumstraat 56 rood te Dongen 
tel. -01623 - 5372 (nog geen aansluiting) ~ 
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N.T.T.B. afd. Brabant seizoen 1975-1976. 

Bestuurssamenstelling afdeling Brabant van de N.T.T.B. 

1. Voorzitter - C.Hobbelen, Schout Backstraat 34, Tilburg, 
tei. 013-673423 

2. Sekretaris/penningmeester - Th.de Jonge, Dr.de Ramlaan 6, Bergen op Zoom, 
tel. 01640-34112 

3. Kompetitiezaken (tevens ACL) 
+ medische sportkeuring 

- G. Beurskens,Henkenshage 8, Eindhoven, 
tel. 040-519720 

4. Jeugdzaken (tevens A.J.C.L.) 
+ bekerkompetitie senioren 

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

5. Sportzaken - C.Wellens, Past.Lathouwersstraat 8, Heeswijk
Dinther, tel. 04139-1259 

6. Propaganda-Perszaken, tevens 
ledenadministratie 

- J.van Thoor, v.d . Elsenstraat 21, Etten-Leur, 
tel. 01608-14349 

7. Tournooien-Opleidingen (tevens 
materiaalkeuring) 

- A.'Peeters, Sneppendijk 2, Maarheeze, 
tel. 04959-2065 . 

Afdelingskommissies 

A. Kompetitie-kommissie: 
1. Voorzitter 
2. Lid 
3. Lid 
4. Lid 

B. Kommissie jeugdzaken: 
1. Voorzitter 
2. Lid 
3. Lid 
4. Lid 

c. Kommissie sportzaken: 

G.Beurskens, Henkenshage 8, Eindhoven, tel. 040-519720 
W.van Gerven, Kerstroosstraat 32, Valkenswaard 
Mej. L.Ubachs, Lupinelaan 28, Aalst (gem.Waalre) 
A.v.Gestel, Morgenroodstraat 2, Eindhoven. 

N.van Erp, Begijnenstraat 45, Oss, tel. 04120-32106 
P.Theuns, Ossendrechtseweg 31, Hoogerheide 
W.de Kort, Mascagnistraat 473, Tilburg 
P.Kil, Julianastraat 40, Steenbergen 

1. Voorzitter C.Wellens, ' Past.Lathouwersstr.8, Heeswijk-Dinther, 
tel. 04139-1259 

2. Lid 
3. Lid 
4. Afd.trainer 

A.Schellekens, Kerkstraat 9, Maarheeze 
W. Hans.en, Adelaar 14, Oss 
F.Willems, Mozartsingel 57, 's-Hertogenbosch 

D. Kommissie Propaganda-'Persz·aken: 
1. Voorz·itter J.van Thoor, v.d.Elsenstraat 21, Etten-Leur, tel.01608-14349 
2. Lid A.Poulissen, Ritsaertstraat 40, Eindhoven 
). Lid 
4 . Lid 
5. Lid 

E. Kommissie Tournooien 
1. Voorzitter 
2. Lid 
3. Lid 
4 . Lid 
5. Lid 

F. Protestkommissie: 
1. Voorzitter 
2. Sekretaris 
3. Lid 
Reserve lid 

G. Kaskoinmissie: 

H. RedaktieMixed: 
Redakteur 

A: Goossens, Pater Beckerstraat 7 , Oudenbosch 
P.Rombouts, Maarten Tro~pstraat 44, Vught 
A.Smeulders, Bernhardstraat 12, Riel 

en Opleidingen (tevens materiaalkeuring) 
A.Peeters, Sneppendijk 2 , Maarheeze, tel . 
R.Kivits, Europalaan 13, Schijndel 

. G.Beurskens~ Henkenshage 8, Eindhoven 
M.v.d.Weegen, Trouwlaan 81, Tilburg 
B.Koenen, Europalaan 94, , Dongen 

H.Dings, Cameliastraat 9, Son 
W.Schuurman, Saliehof 53, Tilburg 

04959-2065 

H.Wenting, C.Voorst tot Voorststraat 15, 's~Hertogenbosch 

P.Ruedisueli, Spoorlaan 16 , Etten-Leur. 

Regio Den Bosch 
Leden nog aan te wijzen door het regio-bestuur. 

R. van Dijk, Kard . van Rossumstraat 31, Tilburg, tel. 013-420449 
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MINI-LEDEN:NOODZAAK EN EXTRA ZORG 

We hebb~n, al g_eruime tijd geleden, de leeftijdsgrens voor onze jeugdleden aanzien
li]k verlaagd . Öm redenen, die voqr de hand liggen, die het bij elkaar tot een 
noodz_aak. _maakten. Ook tot een nieuwe, en extra zorg. 
we' hebben d~arover binnen onze werkgroepen en met de korrirnissié jeugdzaken herhaal
delijk v ,an <ifedachten gewisseld . 
Het resultaàt van èn onze -ervaringen, èn van onze vele discussies hebben we probe
ren vast te leggen in 't volgende artikel. 

* WAAROM ? 

omdat kinderen tegenwoordig eerder zelfstandiger zijn, dus ook eerder hun ver
tier èn .hobby's buiten het gezin gaan zoeken; 

- omdat er vooral voor stadskinderen steeds minder speelruimte overblijft. Toch 
hebben zij de uitlaat van de beweging, nodig; 

- omdat ze op die leefti jd met groter gemak de technieken van het tafeltennissen 
aanleren en zich ook s oepeler daarbij laten leiden; 

- omdat op die manier de aanwas voor de vereniging beter wordt veilig gesteld; 
- omdat we dan niet het risico lopen, dat andere sporten de "markt" al afromen. 

Een gelijktijdig aanbod van diverse sporten is daarmee verzekerd . 

Het zijn niet alle, maar wel de voornaamste argumenten. 

* WAT ? 

De jongens en. meisj~s ziJn tussen de 7/12 jaar, met het ac"cent op de groep 7/10 
jarigen . Deze mini-leden zijn nog kinderlijk in hun doen en laten, fisiek vaak ook 
klein. Ze komen soms _ nauwelijks me_t ;hun hoofd boven de tafel uit. 
En daarmee zitten we ai volop in de problemen. 

wat kunnen - en vooral màgen - we hen bieden? 
- wat kunnen we hen (aan)leren? 
- hoe houd je rekening -met hun postuur en fisieke onmacht? 

tot welke graad breng je het spanningselement in, en waar laat je het speelse 
element de vrije loop ? 

Allemaal beleidsvragen, die je tegen elkaar moet afwegen. 

UITGANGSPUNT is zonder twijfel, dat je te maken hebt met k i n d e r ~ n: riog 
niet gewend aan discipline, aan een schematische trainingsopzet; aan groeps(team) 
l 'even·; nog sterk egocentrisch; speels. Ze vragen voortdurend persoonlijke aan
dacht en leven stèrk in een gevoelssfeer. 

Als je dit allemaal_ op een rij ziet .staan - en profèssionele pedagogen kunnen er 
gemakkelijk nog een rits kanttekeningen bij plaatsen ~ is het antwoord op de al 
boven gestelde vraag allerminst eenvoudig . 

We gaan uit van d_it patroon: 

A. SPORTTECHNISCH 

Een tafel tennisclub is. geen spe~ltuin, maar e_en sportvereniging. Die keuze 
wordt door de ouders en gedeeltelijk door hèt kind bewust gedaan. 

- we leren hen dan ook de eerste beginselen van deze sport: de basistechnieken. 

- gelijktijdig leren zij öok globaal de meest noodzakelijke spelregels en en-
kele "vaktermen", oni de trainings instruktie te vereenvoudigen. 

B. SÓcIALE ELEMENTEN .-

- sport kan de persoonsvorming goed beïnvloeden en helpen bij het ontwikkelen 
van b.v . 

- saamhorig,heidsgevoel. Het besef lid te zijn van dezelfde vereniging; j~ be
trokken voelen bij de anderen. Op langer~ termijn bevordert dat sterk de 
team en clubgeest. 
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-~ mentaliteit. Als sportclub mag - en moet je soms zelfs - de sportieve pres
tatie in het oog blijven houden. Maar voorop staat dan een goede wedstrijd
mentaliteit ~ Die proberen we dan ook meteen aan te k~eken. 

- aan houding en gedrag, sportiviteit en dat soort zaken wordt doorlopend veel 
aandacht besteed, en zelfs benadrukt, meer dan het winnen en leveren van 
prestaties. 
we mogen beslist niet vergeten dat tafeltennis voor deze jongens en meisjes 
recreatie is, vrije-tijdsbesteding. Het moet gewoon leuk voor ze blijven, 
plezier. 

- daarmee is voor ons de sport tevens een belangrijk stuk jeugdwerk, omdat we 
ten alle tijden willen vermijden de begeleiding te richten op een eenzijdige 
technische ontwikkeling. 

Om al deze elementen bij de jongens en meisjes te stimuleren hebben we een aantal 
diploma's ingesteld, waarv oor de :eisen zijn opgebouwd uit alle bovengenoemde pun
ten. 

* - HOE? 

Weten wat je wil, en nièt wil is niet voldoende. Je moet ook methoden opbouwen, 
de juiste middelen en schema's gebruiken. 

In de loop der jaren heeft er op dit punt een hele ontwikkeling plaats gehad (en 
nog). 

- aan de meeste zaken wordt aandacht besteed tijdens de speciale trainingen op 
woensdag- en donderdagmiddag. 
Nieuwe leden beginnen meestal op donderdag, dat is een soort "wachtkamer" en 
eerste observatie. In 't begin geldt ook de grootst mogelijke vrijblijvendheid, 
om noch de club, noch de ouders bij voorbaat verplichtingen op te leggen, die 
we misschien niet kunnen nakomen. Ze kunnen wat meespelen, worden een beetje 
getraind, kijken de kat eens uit de boom; ervaren of de training wel dan niet 
bevalt. Of de "zin'' in deze sport blijft. Van onze kant bekijken we dan of het 
kind het al aan kan; .zich kan aanpassen aan de groep; voldoende gevoelig is 
voor de eisen, die het hoe dan ook krijgt opgelegd. 
_Lukt dat niet, dan stappen ze weer rustig op, in overleg met de ouders. Na b.v. 
een jaar kan een nieuwe poging worden gedaan. 
Je moet in deze fase niet bang zijn voor verloop . 

- Zo gauw er plaats is, voldoende animo, en een minimum aan techniek, - worden zij 
overgeplaatst naar de training op woensdagmiddag. 
Ook daar nog vrijblijvendheid. 
Daarnaast wordt er gewerkt in kleine groepen, met 'n "promotie" kans van A naar 
B en C. Ook dat stimuleert en laat, waar nodig, een doorstroming open. 
Kleine groepen garanderen veel persoonlijke aandacht in alle opzichten, ook de 
beschermende sfeer, die voor deze kinderen nog erg belangrijk is. 
Van daaruit kunnen zij dan tenslotte de overstap maken naar een volledig lid
maatschap, naar bondskompetitie en dergelijke . 
Het is duidelijk dat de weg der geleidelijkheid in deze hele visie een zeer 
grote rol speelt. 
Geduld is in dubbel opzicht een vereiste voor hen, die met dit "grut" regelma
tig bezig zijn: 
- omdat de volledig beslag op je léggen en nog maar weinig zelfstandig uit de 

voeten kunnen; 
- om niet te forceren bij de speltechnische opleiding; 

Terug naar de woensdagmiddag: 

Groep A is nog erg speels. Het is de fase van de gewenning: aan sfeer, leiding, 
de groep, de sport zelf . Het zijn echte beginners . 

Zij krijgen oefening, vooral in spelvorm en tijdens de 5 kwartier durende ~·trai

ning" worden er aktiviteiten ingebouwd, die met tafeltennis niets van doen heb
ben: gewoon om de' spanning en inspanning te breken. Echte, sterk gerichte trai-
ning is het nog niet. - 6 -



Groep B .en C- daar verschuift het accent steeds meer van spel naar sport. \Pen-
slotte moeten zij op 'n gegeven ogenblik naar een avond- c.q. selec

tietraining kunnen worden overgeheveld. Ook daarin geleide~ijkheid door een kom
binatie v~n middag- en avondtraining. 
Het · gebeurt vaak dat kinderen in die fase zelf om meer en gedegener training gaan 
vragen . Anderzijds selecteert ook de leiding, stimuleert en garandeert op tijd de 
doorstroming. 
Het spreekt vanzelf .dat in deze groepen de touwtjes al strakker worden aangehaald . 

TRAINEN ALLEEN is op de duur niet voldoende en niet aantrekkelijk. 
Een "partijtj.e" hoort er al gauw bij en dat moet. De aangeleerde techniek moet ge
test worden; het aankweken van eigenschappen ter beveiliging van een gezonde en 
succesvolle sportbeoefening kan het best in wedstrijden gebeuren. 

In de ' hele opzet ' wordt daarom plaats ingeruimd voor wedstrijdjes en toernooitjes, 
in klein en onderling verband. Dat gebeurt op het einde van elke training en voor
al op de zaterdag, als we met deze groep jeugdleden van 11 . 00 tot 2.00 uur in 
allerlei wedstrijd evenementen bezig zijn. Soms individueel, soms in teamverband. 
Zij spelen nog geen bondskompetitie. Maar in dit onderling verband komen zij zelf 
wel tot die keus, · of worden door . de leiding daartoe op de duur uitgenodigd . 

Op zaterdag ontmoeten zij daarmee tegelijk ook jongens en meisjes, die geen deel 
uitmaken van hu n eigen trainingsgroepje. Ook dat is een voordeel . 

Van tijd tot tijd organiseren wij v oor hen vriendschappelijke wedstrijden met an
dere clubs, zodat zij op die manier steeds meer gaan wennen aan een echte wed
strijdsfeer . 

Die pe:i:-iode is voor de meesten dan ook ·een voorbereidingsfase, al is het geen wet 
dat iedereen perse gaat deelnemen aan de bondskompetitie. 

* NEVEN AKTIVITEITEN 

Naast t .afeltennis maken ook de nevenaktiviteiten in belangrijke mate deel uit 
van onze hele opzet. Daarmee proberen we o.a . te bevorderen: 
- de groepsgeest 

de aantrekkelijkheid van de club. Alleen tafeltennissen is voor deze kinderen 
niet altijd de werkelijke trekpleister, vooral voor degenen, die moeite hebben 
met het aanleren van de techniek. 
het betek~nt opk een beetje gezichtsverruiming. 

We organiseren o . a . een sinterklaasfestijn/ karnaval /op het einde van elk· tri
mester een feestelijke of kreatieve middag met prijs- en diplomauitreiking . .Of 
:zo maar een "uitje" en een paar keer per seizoen een gezinsmiddag, zodat ze samen 
met hun ouders eens gezellig kunnen spelen . 

* HET KADER 

Ongetwijfeld stelt deze me thode uitzonderlijke eigen aan het jeugdkader, dat zich 
met deze kinderen bezig houdt . 
Er is 'ook véél kader voor nodig . En in dit kader zal het vrouwelijke element 
sterk aanwezig moeten zijn. Ze zijn nog maar nauwelijks ontgroeid aan het be
:schermende gezins milieu; voor de meesten is het naast de school de eerste offi
ciele stap naar .een omgeving elders . De moederlijke zorg is nog duidelijk een 
behoefte. 

* DE OUDERS 

Ook die horen er nadrukkelijk bij . 
Juist .omdat de kinderen nog erg klein ziJn, komen de ouders graag mee •. en kijken. 
Dat is een vóordeel, dat moet worden benut. Zo krijgen de ouders al meteen een 
band met de club. 
Het is orize nadrukkelijke eis dat de ouders n~ de afwikkeling van de eerste pro
c~d0re hun kindeien PERSOONLIJK aan de clubleiding komen presenteren. 
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De ouders ontvangen daartoe ook een persoonlijke uitnodiging van de · leiding~· 
Deze kennismaking direkt bij het begin is voor alle partijen (ouders/clubleiding 
en kind) van grote betekenis. Ook vaak de basis voor late:r;- kontakt en ·overleg. · 

* SLOT 

Het is een heel verhaal geworden, maar misschien zijn we er in geslaagd duidelijk 
te maken hoe wij een belangrijk stuk werk binnen de club hebben aangepakt en ont
wikkeld. 
We proberèn zeer jonge kinderen op te vangen, te begeleiden en op te leiden. Dat 
is geen sinecure. 
We zijn er ook van overtuigd, dat we nog lang niet klaar zijn. 
Een speciale "WERKGROEP" houdt zich dan ook voortdurend bezig met een evaluatie 
van deze sector binnen een jeugdafdeling. De resultaten daarvan worden dan met 
de kommissie jeugdzaken in concrete vorm gegoten. 
Er valt op dit gebied voorlopig nog veel te doen: 

voor degenen, die rec htstreeks met die taak zijn belast 
voor werkgroepen en jeugdkommissie 
ook voor de bond, die zonder meer gebaat is bij deze ontwikkelingen. 

uit "Shot" 
orgaan St.Hoger'TSB. 

EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN EN 'î RESTJE 

Om maar te beginnen met " 't restje" bestond dit uit twee trainingskampen. Eerst 
werden we moe gemaakt in Veenendaal onder leiding van Theo Rieken en Dusan Tiger
man. Dit trainingskamp werd mogelijk gemaakt door het Leo van der Kar Fonds en bui
ten de deelnemers van de Europese kampioenschappen Theo van Gasteren, Andre Louwen, 
William de Bruin, Bettine Vriesekoop, Wilmie van Rijswijck en ikzelf, deden hier.
ook het Belgische meisje Carine Verachterd en Rene Jongmans aan mee. Het tweede 
trainingskamp was in Ljubljana in Joegoslavië. Daar speelden we in dezelfde hal 
waar in 1965 de wereldkampioenschappen gehouden zijn en het was er dan ook fijn 
spelen. Je had er geen last van de warmte (zo die er was in vergelijking met Neder
land). Het hotel lag er op een leuke heuvel die door ons natuurlijk meteen gebruikt 
werd dm er conditietraining te doen. We speelden trainingswedstrijden tegen de 
Oostenrijkse ploeg en leden van de vereniging Olympia. 

Op woensdag zijn we naar het meer van Bled gegaan en zagen het mooie Joegoslavische 
landschap eens goed . We reden ook zo bergie op, bergie af toen we naar het uitein
delijke doel van bestemming reden nl. Zagreb . (die "we" bestaat uit natuurlijk de 
spelers en de begeleiders Dhr. Paulissen, Dhr. Tigerman, Dhr. Geurts en Mevr.v.d. 
Helm). 

· De "Dom Sportova" zoals de zaal heette was een mooie zaal waar je fijn in kon spe
len met een helaas iets minder mooie omgeving. Het hotel had negentien verdiepin
gen die gelukkig met een lift bereikt konden worden. Die lift gaf nog wel eens 
moeilijkheden vooral als er negen mensen anderhalf uur in een vierpersoonslift 
blijven zitten. 

Maar nu de resultaten, De jongens werden tweede in de poule doordat ze van Duits
land verloren maar van Griekenland wonnen. Ze speelden om de achtste t/m twaalfde 
plaats waar ze elfde werden wat een plaats vooruitgang betekent in vergelijking 
met het vorige jaar. 

Wij kwamen in de eerste categorie terecht doordat we met 3-1 van Frankrijk wonnen. 
Ik wist zoveel zijspinservices fout te slaan dat ik de wedstrijd niet meer kon win
nen maar Bettine was er ook. nog zodat we de wedstrijd wonnen. Daarna moesten we in 
de poule tegen Joegoslavië, Hongarije en Duitsland. Tegen Joegoslavië verloren we 
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net met 3-2. De laatste wedstrijd speelde ik de tweede game met tijdregel tegen de 
verdedigster Pavlov maar verloor hem met 29-31 . 
Toen mochten we tegen het Duitse buurland tafeltennissen wat 3-2 in ons voordeel 
werd. Tegen Hongarije wonnen we, weer grotendeel door goed spel van Bettine met 
3-1. 

Joegoslavië, Hongarije en wij stonden nu gelijk en nu werden de voor en tegenpunten 
geteld. Omdat het reglement vorig jaar veranderd is zouden alleen de punten van de 
drie landen die gelijk waren, geteld moeten worden maar nu wilden ze Duitsland niet 
achterlaten dus die werden ook meegeteld zodat we nu derde waren i . p.v. eerste. 
Dit had als gevolg dat we nu om de vijfde t/m achtste plaats moesten spelen. Tegen 
Tsjechoslowakije verloren we met 3-2 en de laatste wedstrijd tegen Duitsland won
nen we ditmaal zonder tegenpunten wat een zevende plaats betekende. 

Bij de individuele wedstrijden vlogen William, Theo en ik er meteen uit. Andre kon 
de Zweed Anderson niet verslaan in de tweede ronde en Bettine verloor in de kwart
finale van Ferenz uit Roemenië. Wilmie bleef als enige over en door gunstige loting 
kwam ze bij de laatste acht waar ze van Baksutova verloor . 
De mixed- dubbels werden door alle drie in drie games verloren. 
Bij de gewone dubbels ging hèt iets beter. Andre Louwen kwam met de 11-jarige Joe
goslaaf in de tweede ronde waar ze net niet naar de derde ronde konden gaan omdat 
ze verloren. 
Bettine en ik wonnen eerst van een Luxemburgs koppel en daarna van twee Joegosla
vische meisjes. Tegen de Roemeense tegenstanders was er het fut een beetje uit zo
dat we het laatste dubbel gespeeld hadden. 

De laatste dag hebben we finales bekeken en ZlJn maandagmorgen weer terug gevlogen 
naar Nederland om daar te gaan trainen voor de kompetitie die weer voor dè deur 
staàt. 

Addie Snijders. 

BEKERKOMPETITIE 

·Hierbij het programma van de bekerkompetitie 1e en 2e divisie voor de 1e ronde. 
De verenigingen worden vriendelijk doch dringend verzocht er voor te zorgen dat de 
wedstrijqen gespeeld zijn voor de vastgestelde datum. Zoals vermeld in het regle
ment bekerkompetitie moeten de formulieren uiterlijk 24 uur na de verstrijkdatum 
in het bezit zijn van ondergetekende. Hier zal streng de hand aan gehoudE_=n moeten 
worden. Dit omdat ik mede gezien het grote aantal deelnemende teams in de 2e ge
noodzaakt ben de diverse ronden in periodes van 1 maand te làten spelen. 

Indien er bij de verenigingen nog belangstelling bestaat om teams op te geven voor 
de dames bekerkompetitie of voor de gemengde bekerkompetitie dan kan dit nog gebeu
ren tot 20 oktober a.s. 

Heren 1e divisie (te s~elen voor 20-11-1975 ) Heren bekerkompetitie 2e div. 

Wedstr . nr. 
1 Luto 2 - Deso 1 
2 Irene 1 - TCS 1 
3 Stiphout 1 - TTCV 1 
4 Alico 1 - Nev.Despair 1 
5 De Meppers 2 - Red Star 1 
6 Red Star 2 - Irene 3 
7 JCV 2 - Nev.Despair 2 
8 Vice Versa'64 - Luto 1 
9 Een en Tw . 1 - JCV 1 

10 Irene 2 - PSV/Cathrien 1 
11 De Meppers 1 - De Dennenberg 1 
12 De Dennenb . 2 - Vice Versa 51 1 
13 OTTC 1 - TTCV 2 

Vrijgeloot voor de 1e ronde is Belcrum._ 
9 

_ 

Regio Den Bosch/Eindhoven 
Wedstr .no. 
31 BTTC 2 - JCV 3 
32 Zwaantjes 3 - Nev.Despair 3 
33 De Meppers 3 - TTCV 4 
34 Taveres 1 - OTTC 2 
35 Alico 4 - Zwaantjes 2 
36 Treffers 68 - Kadans 2 
37 Treffers 68 - De Dennenberg 3 
38 PSV/Cathrien2 - BTTC 1 
39 Attaque 1 JCV 4 

Vrijgesteld voor de 1e ronde zijn 27 
teams. 
De 'wedstrijden moeten gespeeld worden 
voor 20-10-1975. 



Herenbekerkompetitie 2e divisie 
regio W.Brabant/M.Brabant. 

wedstr.nr. 
70 Barna 4 
71 Luto 3 

- Roosendaal 2 
- Red Star S 

Vrijgesteld zijn 26 teams voor de le ronde . 
De wedstrijden moeten gespeeld zijn voor 20-10-1 97S . 

Voor de le divisie plaatsen zich voor de 2e ronde : 
Belcrum 1 + 13 winnaars le ronde + 2 verliezaars le ronde die er bijgeloot worden. 

Regio 's Bosch/ E ' hoven . 2e Divi sie 
2e Ronde : 27 vrijgelote t eams le ronde + 9 winnaars le ronde . 

2e ronde Regio ' s M. Brabant/W. Brabant 
26 v rijgelote t e ams le ronde + 2 winnaars le ronde . 

Planning Heren Bekerkompetitie seizoen 197S-1 976 , le - 2e divisie . 

d.d.!!- ~~u 

te spelen 
divisie ronde regio 's tal tal 

teams wedstr . 
voor 

le le alle 26 13 20-11-7S 1 team vrijgeloot(Belcrum) 
2e le Bosch/ E ' hoven 18 9 20-10-7S 27 teams vrijgeloot voor 

le ronde 
2e le W. en M.Brab . 4 2 20-10-7S 26 Il Il Il Il 

2e 2e Bosch/E'hoven 36 18 20-ll-7S naar 3e ronde 18 winnaars 
2e w. en M. Brab . 28 14 20-11-7S naar 3e ronde 14 winnaars 

le 2e alle 16 8 2S-1-76 13 winn . le ronde + Belc rum 

+ 2 bijgelote verl . le ronde 
2e 3e Bosch/E'hoven 18 9 2S-12-7S naar 4e ronde (afd . ronde) 

9 winn . 
3e W. en M. Brab . 14 7 2S-12-7S Il Il Il Il 7 Il 

2e 4e alle 16 8 2S-l-7S naar Se ronde 8 winnaars 

le 3e alle 8 4 2S-2-76 naar 4e ronde -4 winnaars 

2e Se alle 8 4 2S - 2-76 Il 6e Il 4 Il 

le 4e alle 4 2 2S-' 3-76 naar finale 2 winnaars 

2e 6e alle 4 2 2S-3-76 Il Il 2 Il 

le Se alle 2 1 fi nale maand april 

2e 7e alle 2 1 final e maand april 

Betreffende de dames bekerkompe titie e n de gemengde beker kompetitie kunt u in de 
volgende Mixed het programma en 't wedstrijdrooster tegemoet zien . 
U kunt voor de bei de bekerkompetities nog tot 20-1 0 -7S teams opgev en bij : 

N.v .Erp 
Begijnenstraat 4S, Oss. 

ZUIDELIJKE BEKERFINALES 
Deze wedstrijden worden ook dit jaar weer verspeeld in het OTTC tafeltenniscentrum, 
Leeuwerikstraat 4 te Oss en wel op zondag S oktober a . s . Aanvang der wedstrijden 
om 10 . 30 uur . De zaal is geopend vanaf 10.00 uur. 
De wedstrijden worden georganiseerd door de afd. Brabant in samenwerking met OTTC. 
De teams moeten bestaan uit 2 personen. 
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De 6 deelnemende teams zijn ingedeeld in 2 groepen van 3 teams •. 

Groep A Groep :è 

JCV (afd . Brabant) 
Ravesteyn 67 (afd . Limburg) 
Wilno (afd . Zeeland) 

TTCV (afd . Brabant) 
Blue Star (afd . N. Limburg) 
Arnh . Reisbureau (Afd . Gelderland) 

Wedstrijdschema . 

Tafel 1 
10 ~ 30 - 12 . 00 uur 
12 . 00 - 13 . 30 uur 
13.30 - 15 . 00 uur 
15.00 - 16 . 30 uur 

JCV - Wilno 
Verliezer TTCV / Arnh . Reisbureau - Blue S_tar 
Ravesteyn 67 - winnaar J~V / Wilno 
Nr . 2 groep A - nr.1 groep B 

16 . 30 - 18 . 00 uur Finale 

Tafel 2 
10 . 30 - 12 . 00 uur TTCV - Arnhems Reisbureau 
12 . 00 - 13 . 30 uur 
13 . 30 - 15 . 00 uur 
15 . 00 16 .30 uur 
16 . 30 - 18 . 00 uur 

Verliezer JCV / Wilno - Ravesteyn 67 
Blue Star - winnaar TTCV / Arnhems Reisbureau 
Nr . 1 groep A - nr . 2 groep B 
Strijd om de 3e en 4e plaats . 

18 . 00 uur · prijsuitreiking ; 

De mogelijkheid is aanwezig dat de aanvangstijden wat vroeger komen te liggen . Dit 
i.v . m. het wedstrijdverloop in de loop van de dag . 

NTTB afd . Brabant 
N. van Erp . 

TANAKA - JEVEO - SMASH '70 EN TORNADO WINNEN GELDPR IJ ZE N 

Tijdens de oostelijke afdelingsledenvergadering op 28 augustus j . l . heeft de loting · 
plaats gevonden in het kader van de ledenwerfaktie die door de P . en P . kommissie 
vorig seizoen is georganiseerd . 
Het doel was 2500 leden aan het eind van het vorig bondsjaar . 
Enige weken voor het afsluiten zag het er naar uit , dat dit aantal net niet gehaald 
zou worden . Gelukkig werd het gestelde doel wel bereikt . De afdeling Brabant had 
aan het eind van het seizoen 2513 leden . Onze afdeling klom daarmee naar- de derde 
plaats, dit ten kost.e van Rotterdam. 
Wij willen nu niet meer uitvoerig terug komen op de aanwas en het verlies dat de 
verschillende verenigingen boekten . In Mixed 6, en 7 van vorig seizoen zijn we daar 
reeds voldoende over bezig geweest . Wij willen echter wel een eervolle vermelding 
geven aan Irene dat het vorig seizoen met 7 4 nieuwe leden de grootste aanwas kende. 
Het lot was de Ti l burgse v~reniging n i et gunstig gezind . 
In groep I moest geloot worden tussen Het Markiezaat en Tanaka . Tanaka was de ge
lukkige . In groep II ging het tussen Irene en Jeveo . De klub uit Hoogerheide, die 
vorig jaar door loting in het bezit kwam van de wedstrijdtafel kwam nu weer als 
gelukkige uit de bus . _In groep III en IV behoefde niet eens geloot te worden . 
Hier gingen de pr.ijzen zonder .meer naar Smash' 70 u i t Noordhoek en Tornado uit 
Putte . De andere verenigingen hebben niet aan de gestelde voorwaarden voldaan . 
Alle prijzen dus naar verenigingen uit de regio West-Brabant . 
Wij hopen dat de klubs uit de regio ' s Midden Brabant , Den Bosch en Eindhoven dit 
niet op zich zullen laten zitten . Zoals de voorzitter van het afdelingsbestuur' 
reeds heeft medegedeeld komt er op korte termijn een aktie . Onze commissie gaat 
zich hierop beraden en wel zeer spoedig . 
Als afsluiting v an de aktie 74-75 willen wij de vier verenigingen die door het lot 
als winnaar •zijn aangewezen .gelukwensen met het gewonnen geldbedrag . De 2 ver eni.;.. 
gingen die er naast pakten , en alle verenigingen , die al hun leden opgeven pr.ij zen 
om hun inzicht , dat hun ertoe brengt verder te ~ijken dan hun eigen voordeur . 
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Na meerdere gesprekken heeft de programmaleiding van de Regionale omroep Zuid te 
Maastricht zich bereid verklaard, om in haar zondagse sportuitzending van 18.00 
uur aandacht te gaan besteden aan het Brabantse tafeltennisgebeuren. Omdat deze 
zender op de FM kanalen 25 en 39, en de 201 meterband alleen in het oosten van on
ze provincie goed is te ontvangen, zullen alleen de regio's Den Bosch en Eindhoven 
hiervan profiteren. Helaas kan geen nieuws over afdelingswedstrijden gegeven wor
den. De landelijk spelende verenigingen zijn door ons inmiddels ingelicht wanneer 
en waar zij hun nieuws kunnen doorgeven. 
Wij hopen dat de betreffende verenigingen van de geboden mogelijkheid gebruik zul
len maken . 
Het is toch wel erg jammer dat Brabant nog steeds niet over een eigen regionale 
omroep beschikt. Er is duidelijk behoefte aan, ook voor de regionale sport. In 
Limburg heeft het zondagse sportprogramma een luisterdichtheid van 300.000 . Dit 
aantal wordt door de zenders Hilversum I en II maar enkele keren in de week meer 
gehaald. Een ruwe schatting komt op een luisterdichtheid van 500.000 à 600.000 voor 
een Brabants sportprogramma . Alleen enkele topprogramma's op Hilversum I en II 
halen dit. Er is reeds sedert enige jaren een stichting die een Brabantse regionale 
omroep in het leven wil roepen. Het betreffende bestuur hoeft maar een JA te zeg
gen en wij hebben in onze provincie een eigen uitstekend geoutilleerde en geëqui
peerde regionale omroep Wellicht ligt er een taak voor onze commissie om het A . B. 
te bewegen kont akt op te nemen met alle Brabantse sportorganisaties. om druk uit 
te oefenen om tot een Brabantse omroep te komen. 

De pers en propagandacommissie 

R.v.Thoor 
Van den Elsenstraat 21 
Etten~Leur 

tel. 01608-14349. 

A,VAN DE MEIJSTOERNOOI TE GOIRLE 

Red Star organiseerde op 7 september 'n toernooi, dat als start voor 't nieuwe sei
zoen beschouwd kan worden. Hoewel ' t deelnemersaantal wat aan de lage kant was, kon 
er toch van een geslaagd evenement gesproken worden. 
De akkomodatie was goed al veroorzaakte het soort vloer in "De Haspel" ·wel 'n ver
traging van de tafels. 
Bij de top werd ' t een Zeeuwse aangelegenheid. De heren A/B klas en de senioren
klasse I gaven beide 'n zeeuwse finale te zien met in beide gevallen Dick Jeras. 
(Wilno) als winnaar . Bij de A/B won hij in 2 games van ondergetekende, die, als 
Tilburgse Zeeuw in Goirle werkzaam, toch ook nog de regio vertegenwoordigde. 
W. Dumez (St.Aloysius) werd de andere verliezer in de hoogste klasse ! 

Bij de dames en ook een aantal lagere klassen trok Irene aan ' t langste eind waar
door deze Tilburgse vereniging de schitterende verenigingsprijs in ontvangst kon 
nemen. D . N.w ~ uit Grave (behorend tot de afdeling Gelderland) werd op één punt 
verrassend 2de. 

De voornaamste uitslagen waren: 

heren A/B 1) D.Jeras (Wilno) 
Il C/D 1 ) W. Boer (Red Star) 
Il E 1 ) De Brouwer (DNW) 
n F 1) R.Bartels (Luto) 
Il G/H 1) W. Smeekens (Irene) 
Il sen . 1 1) D.Jeras (Wilno) 
Il Il 2 1) Duininck (St. Laurens) 
Il Il 3 1) w. smeekens (Irene) 

dames 1) R.v.d . Berghe (Irene) 
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2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 

R . v.Dijk (St . Aloysius) 
C.Dert (Wilno) 
Janssen (Brunssum) 
J . Kuys (Ali co) 
Hectors (Desa) 
W.Dumez (St.Aloysius) 
T.v.Oirschot (Red Star) 
R. Bartels (Luto) 
E . de .Krijger (Red Star) 



heren dubbel 
Il " 
Il " 

dames dubbel 

mixed 

jun. A/B 
jeugd l 
asp. A/B 
welpen 

ABC 1) 
DEF 1) 
GH 1) 

1) 
2) 
1) 
2) 
1) 
1) 
1) 
1) 

D.Jeras '-- C.Dert (Wilno) 2) K.de Vries - A.Louwen (MZ) 
C.Driessen-M.Smeulders (Irene) 2) Gevers-Copiers (Alico) 
Wagenaer-Hoevenaers · (Barna) 2) Nagtzaam~v.Sprang (Irene) 
de Krijger-v.d.Berghe (Red Star - Irene) 
v.Osch - Nieuwenhuizen (Red Star) 
W . Jurriëns~E.de Krijger (Irene - Red Star) 
Nieuwenhuizen - Nieuwenhuizen (Red Star) 
W. v.d.Sande (JCV) 2) M.de Beer (Irene) 
W.v.d.Sande (JCV) 2) R.v.Hulten (Luto) 
R. v.Hulten (Luto) 2 . W.Wegman (MZ) 
W.Weijenberg (Irene) 2. L . v.Iersel (JCV) 

Van de overige klassen zijn geen uitslagen doorgegeven! 

René van Dijk. 

INTERESSANTE 8~KAMPEN IN OUDENBOSCH 

Ter gelegenheid van het 700 jarig bestaan van Oudenbosch orgàniseerde Vice Versa 
'51 een viertal bijzonder geslaagde 8-kampen. Daartoe waren ook de kampioenen van 
het eveneens 700 jarig Amsterdam uitgenodigd. In de A-achtkamp waren dat H.Egstorf 
van Delta Lloyd en G.Busé van De Burcht . Beiden moesten echter het hoofd buigen 
voor de W-Brabantse spelers. Peter van Hooydonk (TCS) eindigde op de le plaats 
met 12 punten. Ook de DESO speler Adrie Aarts behaalde 12 punten maar eindigde 
toch als 2e omdat hij het onderlinge duel met v.Hooydonk verloren had: 21-14, - 20-22 
21-18. Een sportieve v.Hooydonk zei: "Jammer dat het zo moet gaan, ik had veel 
liever nog een beslissingswedstrijd gespeeld". 
Toch kwam de titel bij de juiste man terecht want wat vechtlust en concentratie 
betreft waren maar weinigen tegen v. Hooydonk opgewassen. Niet minder dan 5 partij_
en won hij in de beslissende 3e game. Zijn enige verliespartij was tegen Amster
dammer Busé: 21-18, 19-21, 18-21. 

Uitslag A-achtkamp : 

1. P .v. Hooydonk 'Ï'CS 12 pnt. 
2. A.Aarts DESO 12 pnt. 
3. H. Egstorf Delta Lloyd 10 pnt. 
4. P.v . d.Horst TCS 8 pnt. 
5. G. Busé De Burcht 8 pnt. 
6. G.Hage TCS 4 pnt. 
7. G. Buermans DESO 2 pnt. 
8. H.Verbraak DESO ziek gemeld. 

B-achtkamp: 
In deze klasse behaalde Fran s van Oosterhout van de organiserende vereniging onge
slagen de eindoverwinning . Zij n snelle loopings waren voor al z{jn tegenstanders 
te machtig. Een v errassende 2e plaats was weggelegd voor C.Meyers. Dezelfde Meyers 
zorgde samen met v.d.Vorst voor de langste partij v an het toernooi. Alle tafels 
waren al opgeruimd toen deze twee met alle ogen op hen gericht hun prikspelletje 
opvoerden. Tot verbazing van het publiek maakte Meyers plotseling met 2 klappen 
de partij uit . 

Uitslag B-achtkamp: 

1. F.v.Oosterhout - Vice Versa'51 14 pnt. 
2. C.Meyers He t Markiezaat 10 pnt. 
3. N. v.d.Horst TCS 10 pnt . 
4. C.v.d.Vorst V.Versa'51 8 pnt . 
5. A.Dam V.Versà'51 6 pnt. 
6. F.v.Beesd 'Amroba 6 pnt. 
7. A.Lauwen Back Hands 2 pnt. . ' 

8. W.Kusumawidjaja Amroba 0 pnt. 
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C-achtkamp: 

Deze a chtkamp we r d e en g r oot sukses v oor h et Roos endaalse DESO. W- Brabants kamp i 
o en J a n Maas de ed z ijn tite l e er aan en werd o ng es lagen eer s te. 
Met 1 v e rli e s par t i j (teg e n Maas) we r d z ijn clubgenoot A.Rommer s 2e. 
Jammer d a t d e Am s t e r d ammer v. d.Bos ver stek liet gaan. 

Uits lag C-achtkamp : 

1. J. Maas Deso 14 pnt. 
2. A.Rommers DESO 12 p nt . 
3 . A. Fikkers Mark iezaat 10 pnt. 
4 . D. Kuns t t Markiezaat 10 pnt. 
5 . A. v .Dijk Back Ha nd s 8 p n t. 
6 . F. Pee t ers Back Hands 8 p nt . 
7 . Th . v.Meer TCS 4 p n t. 
8 . J . v. d . Bos De Burcht r. ic t opge komen. 

D-ach t k amp: 

Hier bond T . v .Oev elen v a n J eveo uit Hoogerh eide iedereen aan de zegekar. Alleen 
me t de als 4e geé i ndigde P.Zager s h ad hi j v eel moei t e: 18- 2 1, 21 - 10, 22 - 20 ! 
He t wa s i n d e zn a f de l ing dat de Amste r damme r s hu n enige prl.JS wonnen . B . Wertheim 
(Tempo Team ) wo n name lijk v ijf v a n de 7 par tijen en dat was goed v oor een 2e 

p l aats . 

Uitslag D-acht k amp: 

L T . v .Oev elen J ev eo 1 4 pnt . 
2 . B. We r t h eim Tempo Team 10 p n t. 
3 . W.Oome n DESO 8 pnt. 
4. P .Zager s V. Ver s a' 5 1 8 p n t. 
5 . J. Schol t e J eveo 8 pnt. 
6. K. J o chems Back Ha nds 6 pnt . 
7. H. Fe enstra Tempo Team 2 pnt . 
8 . J.Pontenage l DESO 0 pnt. 

In elk e klass e war en 2 p rijzen e n da t wa s bij zond e r l euk wa n t op vers cheiden e a n 
d ere a ch t k ampen moe t de 2e be s te dikwi jls met lege h a nde n naar huis. O~erigens 
ging er bij Vi ce Versa niema nd met l ege h a nd en naar hui s want elke speler kreeg 
een h er inneringsmeda i l l e. Bov e nd i en k onde n a l le deelnemers rond het middaguur een 
lunc hpakke t afhalen met een kopje koffie. Dit werd natuur l ijk in hoge mate ge
waar d e e r d . Mede door e en per fe c te organisa t i e k on iedereen terugzien op een uiter
ma te ge z ell i ge t a felte nnisdag. 

Toine Rommer s 
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