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Voo· 
nL1nïrnsr van t seizoen van "MIXED~. Voor LI l het Se 

Hopenlijk ligt het deze keer i ets eerder in de brievenbus. 
Vanweg~~ het slechte i..vee r en rnDEL1-1ij !\heden met de stc:~nc::LJ.- t?.r1 tn·!Jr.and---. 
apparëJ:~UlH' 1t-1as het rielaas niet mogelij~ het deCf~rnL;er/jdftUé1êi -- nurnmEff - -
eerd~r te doen uiiko~sn.M~ar ja,in de afgelopen wintermaarden is het 
toch - ~t~eds een kwestie ~~~éest va~ abnpassen;GezamenlijK zijn we dez~ 
barre.tij_den,~l clan riiet -met bro k 1\ E~n ,doorgef\omen,en gaan v-;e er de J.a-::t--' 
st8 rnaand-eA: .. \11:tn d.i t- -: se~·Zoen nóg eens extra ·_hare te-geîi.aE1n, orn het seizoen 

waardig af ~e sluiten.· 
~ - ··: ··-.·· 

D\;er d1thgezanrenl rz.n gt;spror<"en .. ".,~"~Tet ç;~i t1etien hsl; j-~~ nog niët één 
re13c;t·1e·-. g·t;!1'a·d· orn te f\_.1Jrnen t ei.:3n 
Ik mag dan hier uit afleiden, geen behoeft e aan 

RcidaktiB 

Torn va·n happen·: 

'. - "" 

·_4· ; 
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Zondag 11 maart Ontmoeting Brabant-Belgi8. 
Zondag 18 maart Finales senioren licentie 8-kampen. 
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Zondag 18 maart Brabantse basisscholen kampioenschappen te Hilvarenbeek. 
Zondag 25 maart Ontmoeting Brabant - Den Haag - Rotterdam. 

vrijdag 15 maart a.s. wordt voor de verenigin~svoorzitters in de afdeling 
een kaderavond georganiseerd in het N.V.O.B.-gebouw te Tilburg. Pieter 
Vreedeplein (bij p2rkeerterrein achter V.&.D.) Tijdens deze avond zullen 
als gesprekspunten dienen: 
+ nieuwe verenigingsrecht; 
+ boekhoudin g t .o.v. belasting en subsidie; 
+ W.A.-verzekering voor verenigingen; 
+ recreatie-toernooi op 9 en 10 juni a.s. in het kader van de aktie: 

"Brabant in Beweging". 
Getracht zal worden één of meer inleiders naar Tilburg te laten komen. 
Naast deze onderwerpen zal deze avond tevens de uitslag van de loterij 
met betrekking tot de ledenwerf-aktie bekend worden gemaakt. In het kader 
van deze al, tie kunnen nieuwe leden zelfs tot op de kaderavond worden op
gegeven. Nadere bijzonderheden zijn te vinden in de uitnodiging voor deze 
avond. Overige bestuursleden zijn natuurlijk ook van harte welkom. 

- In de vergadering van het afdelingsbestuur van 29 november j.l. is beslo
ten t.b. v. alle afdelingskommissieleden een W.A.-verzekering af te sluiten 
via het Bondsbureau met de verzekeringsmaatschappij Centraal Beheer. De 
kosten hiervan komen ten laste van de afdelingskas. Een W.A.-verzekering 
voor de leden van het afdelingsbestuur wordt jaarlijks door het Hoofd
bestuur met voormelde maatschappij gesloten. 

- Momenteel ~1ordt gewerkt aan een pers- & propagandaboekje voor de afdelin~. 
Verwacht wordt, dat het in de loop van de volgende maand uit zal komen. Aan 
alle verenigings-sekretariaten zal er t . z . t . een worden toegezonden. Het 
boekje i s vooral bestemd voor nieuwe verenigingen in de afdeling, maar kan 
ook voor anderen als een handige leidraad dienen, die nog niet zo bekend 
zijn met het reilen en zeilen van de afdeling. 

EXAMENS TAFELTENNIS-INSTRUCTEUR ............. ..... ..... ... ..... 
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 december 1978 ziJ n de examens voor de kursus 
Tafeltennis-instructeur afgenomen bij de verenigi ng P.S.V./Cathrien te 
Eindhoven voor de provincies Noord- Brabant en Limburg. 
Er hadden zich 17 kandidaten aangemeld. Hiervan zijn er 9 geslaagd , 5 kre
gen een herexamen en 3 werden afgewezen. Een geweldig resultaat! 
Namens alle cursisten wil ik de vereniging P. S.V. dankzeggen voor de 
goede organi satie en de ontvangst van de jeugd. 
Ook de heer Wijnen geldt onze dank. Hij zorgde voor de zonodige kopjes 
koffie en de broodjes. Hem was niets te veel! 
Ook de docent , Frans Willems, mag niet worden vergeten. Met veel plezier 
hebben we de lessen gevolgd en met goede resultaten afgesloten. Afdeling 
Brabant mag trots zijn op zo ' n goede docent. 
Tenslotte raad ik i eder aan die iets voor de tafeltennissport wil doen 
deze cursus te volgen . 

Kursist Jan Gabriëlse 
Noot van de redakt ie : --------------------
Langs deze weg feliciteert de redakt ie degenen die geslaagd Z1Jn voor 
dit diploma van harte met het beha len van dit resultaat en hoopt, dat de 
opgedane kenni s bi j deze kursus het spe lpeil in de afdeling mee helpt 
bevorderen. 
De redaktie betreurt het overigens dat voornoemde docent juist btj het 
afnemen van de examens voor een gedselte verstek heeft laten gaan wegens 
verplich~ ingen elders . 
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w int voor 2de ke e r

Tijdens de finales van de nationale
jeugd B-kampenop 11 februari j.l.
in CuI EritJ~oor van

se door, BV.8.riB,1:S .. vQri.g. jaar- bij .de

welpen, nu bij de pupillen, beslag
te leggen op de titel. Zonder meer

e8rS~8 ,-laars pup i.I .. lp: dc~.,f'indle

behdE~fd8; !"l:Cj ·:~(~tfs r'!:Let· "één glaülF2

d-P"t'e stéiar; en dat t.ervn.j 1 hij [';8--

eerste plaats ~p de ranglijst bij
de pupillen alleen maar verstevigd. "
Erik. proficiat met deze titel

ERIK NOOR lN AKTIE
"'~"
,-"",,- ... ;,~

RESULTATEN OVERIGl URABANOERS

-':

Meisjes junioren. ""_
In deze 18e~tijd~:6at~ibri8 was Br0bant met 2 meisjes vertegenwoD~digd.Addi8
Snijders en Marlicis van Happen: Al in de eerste ronde trgffen zij' elkaar.
welke wedstrijd door A~di8 met 2 18.21-15 werd gewonnen.Addie.die ~venals-
Merlies voor h9tlaBt~te jaar oij de junioren speelt.wilde haar je~id~arriere
eige.nltjk \''1)81 met een 'titel i~ dEZ~.B-k.,::lnlpen af s luît er: .. [Je \.f'Jel1iêr:t-'bésliis-
sende wedstrijd te~en Stefine vah CeriniD moet voor haar toen wel als een
t<.. Lep zij n aang8k,i~;rnC':n.lr; 2 gr3rn[~s verl ocr- z ij dtr, van ciG~Z8 vE1rrjecLig~3ter ..Haàr
laatste wedstrijd tegsn Vivian Blanckaert won zij weliswaar in 3gamc5.ma0f'
dit was niet vo l doeride i cok al n ie t omdat f31anckaer"t van Van Gerd,ip \\lOr1 Än
,4"1 '1 ~-1o""-1,,",,,,-· ._~ ,,-.··-' ...•ci c .• =--...;~-;.; ;""'''J,"-ic, A·,l{-~ -J- ..••...;...i ---r ··f'"· •..-,·-~!,-·l....·:..j;;:.· "jr~r-!_lJ.8 ...) 11....L.._IL-JLh.Jl et:;:ll vt:.rl..l.,_~pul.L. ..•__j :lc ...nJO,--l!. uO..:..8 Wt:::..:..u t..J~ g~rdt:. t.'~ .!... ..:...;!g (8J_ .....;8.

Marlies wist ondanks goed spel niet tot winst te komen,h6ewel ze Ver§chil-"
Landa keren aan de C!vnrlt.,ilnnine heeft rTrogf:.;~n rui ken . '.
Oe rnt!tsjes'~juni(Jr(;rl e·--katnp fn08!7jt: sen bOî2tjP fli:3n 1<.\~\jë111:t8ii~ J.nborJt8nJ~öÓr(j:at ~
Lon Bos van Koningslust dat w8ekend voor de open Wa18se~kampici~nschaDo~n,. . '- _.

was geselecteerd.
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Hier was onze enigste vertegenwoordigster Doerien Willemse van O.T.T.C. Ook 
in deze leeftijdsklasse was het krachtsverschil zeer miniem. maar je verwacht 
eigenlijk niet anders bij deze finales. Dorien leverde een knappe prestatie, 
door al in de eerste ronde van de latere winnares Mariëtte Willems van Megacles 
te winnen in 2 games. Nipte nederlagen tegen Takken en V.d. Osselaar leverden 
desondanks toch een knappe 4e plaats op. 

tlê!§jê§_':'.:'ê!Eêl]· 
Hier was onze enigste troef Yvonne de Prenter van Tornado. Dat Carine van 
Deurzen van Maasbree zou gaan winnen stond bij voorbaat zo goed als vast. 
De overige speelsters waren ongeveer aan elkaar gewaagd. Yvonne kwam echter 
steeds een paar punten tekort om de partij in haar voordeel om te buigen. De 
laatste partij tegen Gerlach sloot ze winnend af, wat haar toch een Se plaats 
opleverde. 

~91]gêl]ê_".'!~!!?êl]· 

Frank Boute van Irene stond in deze leeftijdsklasse voor de haast onmogelijke 
opgave het succes van onze jongens welpen van vorig jaar te continueren. Dit 
werd dan ook niet van hem verwacht . In een zeer spannende zeskamp, waarin 
nogal wat verassingen vielen, bereikte Frank een voortreffelijke 4e plaats, 
door o.a. winst op favoriet Heeren, die nu 5e werd . Wijman werd hier de ver
rassende winnaar. 

Langs deze weg alle Brabantse finalisten nog van harte gefeliciteerd met 
jullie prestatie. 

Ton van Happen. 

UITSLAGEN FINALES NATIONALE JEUGOACHTKAMPEN -------------------------------------------

1. E.Noor Br 6-6 --------------------------2. R.v.d.Maarel Li 6-4 
3. G.Groenhuizen 
4. W.in 't Veld 
S. M.Roos 
6. V.van Kuyk 
7. T.Hoek 
8. E.Angenent 

~9l]gf2l]§_':'.:'~1t!~!J 

Ut 6-4 
Ut 6-4 
Ha 6-1 
NL 6-1 
NL 6-1 
Ge ziek 

1. E.Wijrnan NHNK 5-5 
2. A.Visser NHNK 5-4 
3. J.de Ridder Ze 5-2 
4. F.Boute Br 5-2 --------------------------5. M.Heeren Ze 5-2 
6. E. Habets Li 5-0 

f:!~!§j~§-~~1E~!J 
1. C.van Oeurzen NL 5- 5 
2. J.Bakker Ha 5-4 
3. L.ter Wiel Ze 5-2 
4. H.Hop Go 5-2 
5. Y.de Prenter Br 5-1 --------------------------6. N.Gerlach Am 5-1 

1. V.Blanckaert Ze 6-5 
2. S.van Gennip Ha 6-5 

~!-~!~~!jQ~~§--------~~--ê=~ 
4. M.Poels NL 6-3 
5 . N.Kohlman Ge 6-2 
6. R.van Rijswijck NL 6-1 
Z!-~!~êQ _~êe~~l] ______ ~r __ §:Q 
8. L.Bos dee lgenomen aan Open Walese kamp . 

~~!§j~§_ê§Q!~êl]~êQ_ 

1 . M. Wil l ems 
2. E.Takken 
3. I.v.d.Osselaar 
4. O. Willemse 
5. S.Tahapary 
6. M.Olsthoorn 
7. A. KruHwagen 
8 . E.Koster 

Li 7-6 
NHNK 7-6 

Ze 7-5 
Br 7-5 
Ze 7-2 
Ha 7-2 
Ge 7-2 
Ha 7-0 
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UIT DE CLUBBLADEN ..... 
"t.T.V.f ... AD.ANS heeft weer een Clubblad!" 

:zijn de ~.ers te woord~n van voorzitter Henk Damen van. deze .vereniging l.n Zl.JI1 
VOO};Woord;Nadat er in de jaren 1965/1966 ook al een clubblad is geweest,heb
ben een aautat leden opp.ieuw het initiatief genqrnen.Naast tafeîtennis schijnt 
ook zaalvüetbál goed aan te slaanigezien het artikeltje over , en zeker niet 
op de laatste plaats, he t resultaat tegen een erkend zaa lvoetbal team. 

Van VICE VERSA' 51 uit Oudenbosch kreeg ik onlangs een aantal exemplaren 
·van het wekelijks verschijnend bul let in "SHOT". 

Col)lpetitie- en wedstrijdvers lagen,mededelingen en andere informaties zijn 
steeds actueel,omdat het blad steeds J dagenn.a de wedstrijden verschijnt. 
Overigens betr ekt Vice Versa'51 binnenkort een nieuwe eigen accomodatie, 
maar hierover in de volgende 11HIXED" me er informatie. ,,, 

"ACHTER DE GROENE TAFEL" van O,T .T.C . en"KRABBELTJES" van T.T.V.Geldrop 
'bested·en allebei<aandacht aan het op •.'een juis;t~ rne.nier .irivullen van wedstrijd
·'f:ö"tmtiliereri':De ''J,-iedstr'ij dsekretaris van ;Q-..T. î\ C. ga.;; t zeH~ , -zo_. ver, dat hij 
voortaan zelf gaat beboeten aan de S?elers-."indien de weq~ trijd:fpr,mu1ier:e,n . 
foutief zijn ingev\Jld.De yerenigingsI~as za.1 hierdoor ·Jel g"'spekt ··~JO~den. . 
In zi3°n' -l~1.·eu"1· ~ar. S'-'f'I""' •·c.:,.:, . ..,~h·- r, · 'In if- 'c -vo··c,.,..·~•t"E·r ·1\1 v: · t'r~- d' i- : ~a·'-;,,..r ·+"t-' · '-l _ ... " : . l: . ·· ,'l'J ." ~A-~ · -..'! ~ ~~: 'tfç .... N-o.._ .• ~ ! ~ '-'" , ~" " ~·.·A.~.l. t.. ; ~,; -. . •"-'-·j-'} .L". j 1.;.i -~ih:;;;. 

konkrè'te _ pl_<.lnr;r~ri rond te komen vo~r d.e vérbotir,/ing van de hul.di·ge akkóïno'datie. 
• : • j ' ' : • ' •• : • . .,. • ••• • - • ~ {· • ; • 

In n.!li'EVE-K, NEWSf' '.fan .Never Despair -wordt evenal.s . _in , 11 VISA1
' v~n , Vi\:e' \~ers~ ,'6L; 

aandacht besteed aan de onlangs gehouden clubka.mp.{o_e-nschap-p~n. . ' · , · . 
Beide verenigingen lieten de clubtitels verspelen in de vorm van ~~eikampen. 

"SMASH'73ir voegde zelfs aan haar clubkampioenschappen nog een feestavond 
toe,waarbij nog een loterij en een b~ngb-~~rden gehouden,die op d~ze ~anier 
weer voor extra inkomsten zorgen ,::.: ,.. 

I 

···,-, 

0-1-0+0+0+0+0+0 

d.e .. :naam is PIET BASIS . ..... . 
---- --- ------ - --- -- -- - -------~------~--

Ze noemen mij zo,omdatj k de juiste 
basishouding aanne~m a~hter de tafel 
en daardoor verrek~ goed tafeltennis. 

Weet je niet wat een basishouding is! 
De basishouding is mijn houding ac~tet 
de . tafe l , di e gevormd wordt door . lichaams
houding en voete~stand en de plaat? ~~n 
waa~µ~t ik de service het gemakkelij~st 
kan opvangen: 
ik kan <laar bet , n1a kkeli j ks t _ starten om 
de q ,lly te begin~en en vanuÜ' ~ezi:: _'' ~ 
plaats kan ik het gemakkelijkst J"!d.jn ·· 
hoofdslagen toepassen om te scoren. 

Let eens op mijn' lichi'i<imshouding(deze 
is \roo:r:over@;èbogeü)ëti- d'0 hoeken tui:isen; 
l.voet/onderbee~ en ·bodem 
2.onder- en bovenbeen 
3.bovenbeen,heup e n bovenlichaam 
4; bovenarm en bovettlichaam . 
5. boven- en onderarm 

Ook :Ls-lleel erg belangrijk: · :. : 
A. P laaufr ·athter·· de tafel, backhand midden of forha.nd 

hoek ~an de:tafel; "':'l! 

B.De afstand tot de tafel le , 2e of 3e positie..··· 
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Bij mijn voetenstand moet je letten op: 
A. Backhand, forhand of parallel geplaatst. afhankelijk van het soort slag. 
B. De adstand tussen n:.ijn voeten. 

Wanneer jullie deze basishouding goed aannemen voor en na iedere slag. dan is 
de rest maar kinderspel. Je moet weten. dat veel fout geslagen ballen worden 
veroorzaakt door een verkeerde basishouding. Soms doe ik het wel eens verkeerd 
dan noemen ze mij een slome donder omdat ik de basishouding te laat inneem. 
Natuurlijk komt er wel meer bij kijken om goed te tennissen: g~-~~!~-~~§!§~~9~: 
Q!~~ meet goed zijn. Deze wordt gevormd door: 
I lichaamshouding en voetenstand (zie boven) 
II de juiste armbeweging 
III de positie van het bat 
IV het moment van raken 
V het effekt dat ik wil geven. 

Deze vraag moeten wij ons regelmatig stellen. wanneer we achter de tafel staan. 
Een juiste basishouding. die past bij je spelsysteem is de grondslag van een 
zo goed mogelijk resultaat tijdens de wedstrijd. 

In bijgaand schema heb ik in grote lijnen aangegeven hoe die basishouding dan 
wel moet zijn. Een precieze plaats. etc. is niet aan te geven omdat dit gaat 
afhangen van bijvoorbeeld de lengte van de speler en zijn of haar beweeglijk
heid en verplaatsingsvermogen. Voor de gemiddelde speler (in dit opzicht) 
gaat dit schema echter zender meer op! 

Type speler 

Eenzijdige 
contra 
speler 

tweezijdige 
contra 
speler 

eenzijdige 
topspin 
speler 

tweezijdige 
topspin 
speler 

FH topspin 
en BH con
tra spel
systeem 

tweezijdige 
verdediging 

tweezijdige 
verdedtging 
met FH aan
valslag als 
belangrijl<.ste 
hulpslag 

Voetenstand 

Basishouding 

Plaats achter 
tafel 

iets in FH pcsi- verlengde BH 
tie (iets links zijde van de 
voorstaand) tafel 

parallel 

FH positie 

parallel 

FH positie 
(links ·voor
staand) 

parallel 

perallel 

tussen mid-
den van de ta
fel en BH zijde 

verlengde BH 
zijde van de 
tafel 

tussen mid-
den van de ta
fel en BH zijde 

tussen midden 
van de tafel 
en BH zijde 

midden 

tussen midden 
van de tafel 
en BH zijde 

Afstand 

1e positie 

1e positie 

tussen 
1e en 2e 
positie 

tussen 
1e en 2e 
positie 

tussen 
·1e en 2e 
positie 

2e positie 

tussen 
1e en 2e 
positie 

We gaan uit van een rechtshandige speler. FH positie wil dus 19ggen links 
voorstaand. Voor linkshandigen natuurlijk net andersom bij slagen met de FH. 
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Uit bijgaande overzicht kunnen we zien dat: 

A. BH positie komt tegenwoordig niet meer voor . (voor rechtshandigen rechter 
voet voor bij BH slagen.) 

8. De plaats achter de tafel is overwegend tussen midden van de tafel en de 
BH zijde. 
De positie achter het ~~QQ§Q van de tafel is door de ontwikkelingen in de 
tafeltennissport verouderd. 

C. De afstand ligt tussen de 1e en 2e positie. Wanneer we bij de laatste 
speler, een tweezijdige verdediger met een FH aanvalslag als belangrijkste 
hulpslag, spreken, dan is het natuurlijk de bedoeling dat zijn aanvalslag 
bij de tafel (1e positie) wordt genomen. Ik vermeld tussen 1e en 2e positie 
omdat hij niet op deze kans zit te loeren. Zodra een verdediger zich 
hierop gaat instellen dan is hij geen verdediger meer. maar wordt aanvaller, 

Bekijk eens welk spelsysteem je hebt ; is je basishouding afwijkend van deze 
gegevens dan bespreek dit eens. 

Met dank aan de heer H.Boute van T.T.V. Irene die dit artikel toezond . 

Redaktie. 
xxxxxxxxxxxxxxx 

TRAININGEN, TRAINERS(STERS), TRAININGSCURSUSSEN. 
=============~==========================· ; ~==== 

Vaak komen er bij het Afdelingsbestuur verzoeken binnen van 
verenigingen . of wij, als A-B , wellicht in het bezit zijn van 
een lijst van gediplomeerde trainers of trainsters . Deze 
verenigingen zijn dan op zoek naar een trainer of trainster, 
maar weet in haar eigen omgeving niemand te zitten . 
Helaas moet de commissari s opleidingen van Brabant deze 
verenigingen tot nu toe nog altijd teleurstellen. 
Wij hebben nl. niet zo'n lijst. 

Een andere keer wil het afdelingsbestuur een kaderweekend orga
niseren voor o.a . trainers en trainsters, voor onderlinge uit
wisseling van trainingsmethodieken, meningen , enz. of voor 
bijscholing. Ook dan kunnen niet al l e in de afdeling Brabant 
aanwezige gediplomeerde trainers benaderd worden, daar het ons 
niet bekend is wie gediplomeerd is, af waar hij/zij woont. 

Kortom het zou van grote nut zijn als iemand in de afdeling Brabant 
in het bezit is van een adressen lijst van trainers en trainsters 
die in Brabant woonachtig zijn of werkzaam binnen verenigingsverband. 

Ik zou U, lezers en lezeressen van Mixed, het volgende willen vragen: 
Kunt U in Uw eigen omgeving eens nagaan wie ~r gediplomeerd 
tafeltennistrainer is, onverschillig of deze nog aktief trainingen 
geeft of niet , en dan de naam, adres, woonplaats en evt. telefoon
nummer doorgeven aan: F. Geubbels . comm. opleidingen, 

v.d . Weidenstraat 7, 
5708 EW Helmond. 
tel: 04920-43664 

Als U allen hierop reageren, dan ben ik ervan overtuigd dat 
wij in Brabant een vrijwel complete lijst krijgen van alle aanwezige 
gediplomeerde trainers en trainsters binn~n de afdeling. 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

Frans Geubbels. 
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(Bewerkt · náar eëh ax'tikel van A~ Gouèl.vi-s ui.t. hcd:. 1•::i.nclhovens 
Dagblá.ii van. wcènsd.ag 31 jarmari 1979-} : 

~ - -.· 

"Al \i'1ie · lid. is~; .. Van :ee11 . of an:d.e:t~e o<eg~a11isé(t:i.:e. j1 kJ.ein -.qf" gr:oot:1 weet hoe 
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·d.e v~er:gaè~e·T'Z-i ·e1<J~fl ·Sitrd.r; rner1sénhe'-rtger1i~s ·-t oeslaa.t ~ l~lke _, d~a.g ·v·~~11 11et jt:~ar 
wordt __ er . in P.:n~ kleine landje vele duizenden keren ve1~gadf;rd.~ 
Besturen die 2',icn' bewust zijn van hun p1 i ch.1; 5 schri,j~·en vergaderingen 
uit. Indien men het zou wensen. zou men de gehel~ week met bijeeriko~steh · 
(1 007 ';...,",_,..., '.,,.. 1i' ·- ·1t ' , . " . - " ' . . .. - 1,.J. 
.. i . " .,.. ~ ." t .... . ~·M.g~"Jn- ~ "~r ~~o·rc ,]' 'Verga'1tr·a 1n üe eJ.gen 1~oonp1a-a·ta, 1.r1 ui;recs.1\J of 
Amsterdam" in à.,e pTovinciehoofdstad·- ja, waar niet? · 
Op v·ergade:rihgen zi j n enorme instellingen gel:;ouwd, alwaa.r rnen iedere dag 
opnieuw de heren en dames kan zien opd:ra1ten, voorzien va.n dikke a.ki;e= 
tassen en dozen siga,:ren. Het i:_\î rx1 !tli;'rt al een ramp, a &n h•~"t worden'! , 

Zo ook in ons eigen tafel tenniswereldje. Velen van u hebben. naast hun 
dageli.jks Y~"e :rl;: o~).~ ·-!~?i .. e~~ · .bès:.tû_{i.rs.±~un1:;;~~~: hë_~ ·z?_j ö~p -~~reriigit1gs...: ~ - afcle
lings- of J.ard.elijk n:hrean~ föt.~cs.tal begiri;t ''het onscrálldig iil cte vereiüging 
rn r;t \;;lat tr-rerk: zaa.rrihedeti~ j_11 h.e:t beb·'tt.1l1r á.f éetr of · anderé' ' k'.ó.n11:1issie ~- Zie:rule:r~~ 
O{.;en nemen de ~rerJ(z~· ;~,mh.ed.en ~.to~€ 9 o~dat~ - e~ ·nog zoveel tt:-ef?;. te (ioe:n 1·s ~ of 
u zoveel interesse toont. rie w~rf~aaMhedeh z~rt ~ijn·v~elal plezierig en 
boeier1d orn tfJ doen" rria.àl~ daar:naa.st moet _'f2r zöi1ódig- over alles ve:r~ . 
ga.derd worfürn. Overleg en it.spràak zijn "tt~rmen die in deze maatschappij toch 
niet mt:H:~:t"> zijn. Y.Jeg te cle11ker1 <IJ 

Ik ·wi l hierrnee : 1~iet; }Je~vereh," ·dat· ~:Te:Cga.der-~1t"gèi1 tiuttclnos · e·n 01re:e-l)od.ig ZJ. Jn, 
ma,ar de prakt t :ik ] g arl.ders ~ ' · 
Een eroot \leeJ ve,n '·qi jce:nkomsteri1 bli jk-C achteraf vt•ij zi!'iloos; ' Een . Hordt. 
het niet eens._ ·-~~hi~~·---~è)~~~r1gt · er:!n ·ve':e~aderi.n@; jv_--iSt teg~·nstell-iii.gen a.arl het 
licht, die zonder da-.t onder' de dekmantel verborgen .zou\len zij:n gebleven. 
1T01 e "X'er. ,,.o.,..,,1 ,, .,, ·:-.;,,~ ·-i,,.. .e"·a·• '-""n ·"1e~· 't::.,..,.,,,<>k':nr1'"".,,., ci~e· , -1,..· PO'•~n' r.- .o.r;t· . 1 • .,,1.· d"'n · . .-, ~; + .. :. ' ~V.J.~..., v. ~.l !i"/.~.u . ...-.,., 1 .1, ~-1""..:r~-~ '-'··-' . 0-a.i. i., -....i 1..,. ... ..... _ ".~. A't.J"'"' .... 4-' ~ . ..t .t v- ~.;, v .• ,:;, {,",,, ---~ ... . . 'G 11 J..J;..:,_", 

heeft wel . t '.o't gévolg 9 -,dat mer1 a.ls bestuurslid veel. van hµis is~ en d2,ardoor 
minder tijd -aan .zij n gezin .:kan ,'bet:d~eden. DH is. allemaal niet· zo . erg~ ., als 
er tenmins-te .maar. rosv;l:iaten uitkom en ui.'t alle ~esprekingen~ 

"K;;rn dit ,-,all:3s :nu tü-E:t wat dQelma.ti.gf'Sr en bete:r.!!, -z,a 1 rnenige verp;~deraa.r 
zich. af";ra..gen~ w·a.)1-neer ; h~ij· e,e.np ti;jd 1'1eef.t .orn alle z~J7.en e .011s Y...::e·urig: op een 
r-f jt '1e te 2A3+=ts::.r1 . HYrn1 ·r::En1 11ei- aa;1·tal verg~Jcl_e._~c.:Lhge:n n.iet 1çü_n.r1~\n v·e:rtin:!.ndei~eri?0 ,- -~~ "'~~~ '- - . :·Ï- ""• < • .<"'y "-T' ~ .,.· r-,."i'• 

·'De ctnur· pr~r . bl.J ç_e n~:._orn_sL ·verlco~t _e:n_ -r!' ,} lte'l; r).U:t "" p1--. Of~~t-ere11 ~d· 
T\:lct Verg2.deren Verclien. je i.rn·-~-;(~t~; e ,Î(OS~ r1j~~~t" ., , .H?(:'U:~~ j .e .mO f;~_'t, -z-q n.~~l en _dt:-i.!1 '.je. 
gezich.t toch l aten zien, niet ,"Ja2.1~? Jl1 J{-U-1).t n .. iet tLiltijd nee zeggen~ Er 
bes·taa.n ee!! p 2..ar vrij eenvoudige regels om van een ~ergadering een sucees 
te maken. 

Rol van de f3ekr<:rbaris 
Ten eersi;e ::-a1~~;:;n-.ve.r "aderi-;tg wa,a,r,D,an me.n dae l ncemt d.egeli jk e.;epla.nd te 

- • " - • - - \,, .._ .J.. • . .k ·, •· - 1 •. " ~ d. ziJnfO L.1e <leK:rt.rt;a.ria bei1QO-Y"t;: ~e .. ~~_o-rg~n· voor -e~n tco~~e. o.11 ~t:t?-~ ...... :l.J.rçe a.~en_t~a, , :ie 
cle best·u.lt!~sled{~n tijd.i.f; lct~ ~i. jgcn toee.:e~5ond.en teen 1:-Jec}: vooraf)*' J!~r i~:1 à~an 
volcloend.e ti;jd. orn p1int~~r1 t1.:: 1;e~;t~i_J..dGI"on en tYVentue:eJ_ O·!;: 

1

te ·.·:·~jö ·e1<~e11~ ; 
Zijn di-:.; door- d.e sekretaris opges.telàe agendt;,' s niE!-~ kort en 
d-tli~eli j1ct d.a.:n zit 'er r~1lecht~ één di r1t; or>~ d.e voor~~it ter t i. jJ.en s de bije en

komst verzoeken de sekretaris volgende keer wel een b~1ikbare agenda op te 
la~ten. s·te l le:11$ I:n.dien het d.e t~e:r s-t~ e k:eer 11.iet. 1lt1::t, '.) d~oe bf.!t d t::..n. de ""lO lf~end.e 
keer· opnieu.i.:·J eri probeüri 121~1 r~iedc:t1est1.1u:csleden te overtu.igen in deze rrtet u 
mee te stemnJe:n. 



9 

Rol van de voorzitter. : 

De taak van de voorzitter -tijdens de vergaderingen is· deze strak te leiden, 
en toch iedereen de kans te geven zijn zegje te doen. Uw tijd is namelijk te 
kostbaar om misbruikt te worden voor eindeloos geklets. Indien de leiding er 
niet in slaagt een behoorlijke vergadertec~nie~ toe te pas~en, zal er uit de 
besprekingen · toch nie.t . veel zinnigs komen en kunt u beter thuisblijven. 
NatuurliJI<.: kan het .niet altijd de voorzitter verweten worden, als een verga
dering uit de hanc:l is ge lop'en. U dient er zelf ook ~oor te waken dat u zelf 
niet te lang ·· aan het · woord bent. · · . 

~!!?;ê~-ê~~!~§ 
Gewoonlijk lukt het wel voàr eèn vergadering een zekere tijd te stellen: 
van zo tot zo iáaL_ Doe een ·dergelijk voorstel dan ook , Men zal het u zekër 
in dank afnemen .· OUrf 'óok · o'p te stappen, als · de tijd oni is. Iemand moet' hier 
een voorbèeid ·gevën ~ ., . . . . . . . . . . ··.' 

Praat ook niet over alle onderwerpen meei alleen oyer die pünteri die voor ~u 
vari belang . z:dn. . . . 
Laat u nooit verleiden in te gaan op onderwerpen die niet aan de ord~. zijn. 
Wijs de voorzitter er onmiddelijk op als iemand afdwaalt .yan de agenda. 
Kijk uw agenda er r:-egelrnatig op na _, staan .er . geen bijeenko'mst.en 'op, ciie 
u best zou kunnen · overslaan? · · ' . . , 
Weiger tijdens een vergadering lange stukken te .bespreken. Eis hiervan 
een korte samenvatting. Wie niet in staat is, zijn· gedac::titen in het kort ·' 
op papier te zette.n, is, geen bespr~~king waard. . , , 

In dit artikel is hèt niet mijn bedoeling geweest u ertoe te bewegen uw 
bestuursfunkties. neer te leggen. Integendeel. het is mijn bedoeling geweest 
u ervan bewust te maken (voor zoveru dit nog niet bent) van het · feit, dat 
wij aan vergaderziekte ·lijden. 
Probeer het aantal vergaderingen zodanig te beperken , dat u plezier blijft 
houden in :uw ;hob,by; -Maar laat uw , stem horen indien u dit nodig acht. 
Vergaderen -is een ,vak, · dat geleerd kan worden indien alle leden . zich .niet 
schamen om :t;iun ware mening naar voren .te brengen. Goed ·vergaderen · kan 
uiterst nuttig zijn, slecht vergaderen is altijd en overal zonde van de 
tijd en de moeite. 
Ons doel is toGh nog steeds de tafeltennissport op een verantwoorde wijze 
te beoefenen en te bevorderen?! 

Ton van t:iappen. 
'XXXXXXXXXXXXXXXXX 

BRABANTSE BASISSCHOLIEREN KAMPIOENSCHAPPEN TAFELTENNIS 1979. == = == ======·==== ====.=======~=== = =·= 7= === == = = ===== ==== == ===== == . :' 

Ook dit jaar worden weer de Provinciale Basisscholieren Kampioen
schappen georganiseerd. In tegenste·lling tot voorg'aande jaren · 
worden 'deze nu niet gehouden in ·de Paasvakantie, doch op . 
zondag 18 maart a.s. De reden hiervan is o.a. dat , de Paasvakantie · ·· · 
dit jaar nogal laat valt, en de Nationale Basi$scholieren 
Kampioenschappen reeds ·op 5 n1ei 1979 · geo'rganiseerçl wor::d.en . 

Het strijdtoneel is ook dit jaar weer de Hispo-Sporthal in 
Hilvarenbeek. De aanvang van de kampioenschappen is 10.00 uur 
en zal naar verwachting uiterlijk 17 . 00 beêindigd zijn. 

Ruim 500 basisscholen, verspreid over geheel Brabant, worden 
hiervoor uitgenodigd. Wellicht kunt U als verenigingsmensen 
de leiding van Uw plaatselijke basisschool extra activeren en 
hieraan deel te nemen. 

.,_ , .. 

ook 



De teams bestaan uit 4 leerlingen van één basisschool~ waarbij 
zowel jongens als meisjes en/of gemengde teams opgestel~ ~kunrien 
wo:rden, we 1 ke echter we 1 aan bepaalde leeft ij cis grenzen moeten :-

·· vo ldoeh. '- > .. 
Deze zijn: 

,_,. 

één )eenirig(é) van . maxirn~~l 12 j~at ' (of jongett 
"" ~en 'ieérling( e) vaii ·maximaal 11 Jaar CÓf jonger) als leeftijd wordt · · 
- één 1eerl:ing(e) 'vàn rna~:frn~~l 1-0 jaar>'tof jonger)· gerekend de situatie 

· · · - · · · · - · ·· · p_e_r __ .1_-_9_-_1_9_7_8_. ééh lé~rl{~g(e) van ~a~imaal 9 ·jaar ' (of 'jonger) 
i . , ' ' 

Het al dan niet lid zijn van de N.T.T.B. doet niet ter zake. 

, . .·~ ;~ . ..:. 

ti~!~§gf§! !:::_!§!~1:§8~~!§~§!~~'!1~1§ _2t§~~!g~: J ' •"' 

De 4 leerlingen worden op lee~f±3d ingedeel~ in z~skampen bij 
leerlingan van andere ,b9sissct;iplen" .Elke overwinning (iedete r •. · s· 
leerling Ce) ,sp(3elt dus 5 wedstrijdeo) }!'?Vert 2 punten op •. De • " -, . 
basi;:;scMool welke over, alle -zeskampen totaal het hoogste aantal "··· ·· 
punten heeft, is dan Provinciaal Teamkampioen Tafeltennis svoor 
Basisscholen. :· .. ·-· J 

Bij gelijk eindigen : van teams .. worden er nog vervolgronden · gespeeld, 
waarbij iedere leerling(a) tegeri -dezelfde leef.tijdspeler(ster~ "van · 
de andere basisscho(o)l(enJ speelt. Is ook dit gelijk, dan beslist 
het game- resp. puntengemiddelde ~ 

De deelname aan dit kampioenschap is gratis. 
Naast de kans ~P afgevaardigin g naar de Nationale Basisscholen 
Kampioenschappen zijn er nog andere prijzen , zoals: 
- een prijsje voor elke zeskamp winnaar 
- een herrinnerings vaant je -voor elke deelnemendeschool 
- tot slot wordt er gespeeld om de MALMBERG/CUP. 

Tevens is er een reis~o~t~n ~ergoeding~ regeling voor deelnemende 
teams met één leider(st~rl ~ di~ vEirder dari 4f3 ·;km. gesitüëerd zfjn 
van Hilvarenbeek. - - -~ . --

U kunt voor deze basisscholieren kampioenschappen inschrijven m.b.v~ 
een speciaal inschrijfformulier • . wat te verkrijgen is bij F. Geubbels1 
Mogelijkheid van inschrijving is tot 8 maart a.s. 

Inschrijfformulieren én 'n~d~te informatie kunt U verkrij gen bij~ 
F. Geubbels, v.d; Weiden~traat j, ~708 EW Helmond. . 
tel: 04920-43664. . ,_", . 

F. Geubbels. 

_" •. : . - ,. ~ . . i:· 

i-
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BRABANTSE BEKERFINALES JEUGD : 

Op z~nd-ag' 2& ' Jänuad · j .1: 'werden door de jeugdkommissie v'an ' de afdelin-g Brabant. 
dé äfd.Jdi~gsbeker finales jeugd gèdrganiseerd.-beze VÓrîd$n plaats in '.:·ere zaal Van 

:· ' ' ' . • . ' . _' -:·; . . ~ . -J . ' · •. · : • '. ' ! : . ' .1 _; • ~- · • ~ 

Irene.t,e Tilbufg •. _ · .,- .. '. · . :· 

Om - 10 • 00 uur kon.den de eer-st8 :_roncies in- êlanvang; nemen• 

11 

-Vervelend -was het dat ~op.; het all.erlaatste momEint 2 · teams haddern afgezegd.Bij de . 
jongens junioren .was.· het Kadans: oen. bijrdeme.isjes: · junioren was hEit: "t •· team van TCS. 
Bij dé ·jonge·ns kon niet-.. meer voor .e.en -vervangend team gezorgd :worden uit ''t regio 
Eindhoven. Wel nam ·qu een teélm :van OTTC (buiten ~mededinging l dee1 . bij . de jongens. 
Bij ·de- meisjes ;jwnioren Wfü~ nie.:t :meer voor vervanging :te zorgen. 

Om 15; 3'Ö uui · kon 8é h.r. f\I. v.:ir1: ;Erp (voÖrti ttet' -iéugdk·o'~~issie) aan d~ w'inn'ehde 'teams 
de prijzen uitreiken. Bovendien waren er voor de als nr. 3 en 4 ge,eiMcf:i.g9,e f~èms 
vàor elké. speler(sterJ' nog ·E!en herrinneiing~vaantJe. . '.: ·. · · 
Het t~aren ' vooral de; verehigingèn DTTC (met <"2 x een '1 ~ én 1 x eèri 2e plaats en "Irene 
met 1 x · een 1e en ' 1 x èen 2e plaatsj diè met ' bijzond'êr veel sukses Óp _df?.Zf:l . geslaagde 
bekerfinales .kunnen terugzien. ._. ·. . . . - - · · : · ' · ·._ ' ·· ·· ·" 
Jammè:~ w,a~ he't! 'éJ,at 'ci~ ver~f!ig~rjg Hot~k_ ; '~ s '· ni,et, _? teäms t _e · 1~~t ~r:r:iveerden : ._ 
Een _h.o&'ere kla~se:ting als nü · r3è~t. ,qiJ 'èJ'e' à~s_piFà'Dten eri p'upiil,en had t6'f'dE3"_mogelijk-
heden .oehÖ'ort. · ··'" ,_. · · , . · '· · . ._ ._ · ··· ,. · ' ,- .. 

Maar voor deze verenigtng zal ook_ we1 gelden de spr~Jk t Ä'iié ' goed~ càr;ig~n· 'Jn drieën 
(Ook vorig jaar hadder:i .z:U oók .·à1' ptoblèmen më·t het vinden van de zaal). -

- -' . · .:·~ - :· . :·.:-' ' : ~·· • • • ·· ---_- _,·: ~ - : • • ; : ·' J ~ : ;":-'i '-, ! . - _: . ,· •. · . ·: : ·- · 

Bij de pr sui tre.ildng dankte .N , van Erp .cle Vereniging; Irene voor het beschikbaar 
stellen van de zäEll en wenste .de .deelnemers(sters} met . hun begeleiders een goede 
thuisreis toe• i 

Tot slot nog . d~ · ~ir:duits)~g', : 
. . . ( . 

Jongens juniàr~n ____________ '=""' __ _.~ • • : 
: · ·,. i 

1 . J cv . . - . -. . ,-' ' _, - ; ' 
2. Hotak'68 · · 
3. OTTC(buiten mededinging). 
4. Irene 

1. one 
2. PSV /Cat hrie11. 
3. Irene 
4. TCS (niet opgekomen) 

0~e~E:~~~g~ .· 
1. OTTC 

· 2. Irene 
3. Hotak '68 
4. Budilia 

Kadetten 

' .. · '\' 

; : •:. 

·, .- . ~ - •·. ·5 

- ~~g~ ! !~'::!~~~ !e~~ 
.1 • . Irené 
2. OTTC 
3 • . Budilia 
4. Hotai'\'68 

-". 
:,i t•! 

. ' ~ 

·. N. van Erp 

Het adres van onze functio,naris van de .uit~lagend:i:ehst . de heer Ei\" Cornuyt is: 
HEYOAALWEG 7 5616 ST EINOHOVE.N. _ , 

--
•. --::: - , 

" . . ..., 
\ '";·-
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BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 1979 • 

. .. ,OP .zondag 7 januari . )97;9. organiseerden de T~lpurg.se tafeltennisy~r_en_i
gfogeh ,;L.o. T.o •. " e.n · "Ire'ne." wederorii de Brabantse tafel tenniskampioenschappen. 
45 cia~es /207h~ren, : 120 meisjé"s 'eh' s93 -Jóh;g~hs zorgden voor meér" dan 1700 in
schrijvingen, hetgeen zo'n 300 inschrijvingen minder was dan in 1978, Dit on
danks een hoger aantal deelnemers bij de junioren.Bij de senioren .ontbraken 
vele 'bekende namen. · De . overige deelnemers z:Orgden .desondanks . voor een .· verwoe-:-
de str:ijd.: Helaas. -bleek de- Korte voorbereidingstijd de organisatoren parten . 

. te hebbe:n gespee.ld:, waardoor enige· fouten werden.· gema.akt, welke helaas .niet 
meer · g13he.el op de . toernooidag konden worderY rechtgezet. Bovendien ·moe.st het 
voor de extra klm:i.sen aanvankelijk opgezette pou1esy,steem te elfder . ure wege_ns 
tijc!geqrek in een afvalsysteem worden omgezet, hetgeen tot een minder juist; 

. s'ctiêm~ leiddè. :· . ; .. ; - - ·' . . ; . . . . . .. 

_, Dé ' hoogst°~ damêsklas'se kende dit jaat. 3 insèhrij\/ingen, M. ~Jagemakers Van · 
Vice Vers.a '51 wist vrij gemakkelijk de' titer in de w'atht te Slepen. P. de . · . 
'Kr'ijgër. . van Re_cf Stàr .·, 58' legde beslag op de tweede pla~t's. Ook de . S-1 klasse . 

- - k8nde .. dezèlfdè ·'uitsia'g, · · · · ·· ; · · · · · · _ · · 
B.iJ ,clE? her_:en ging de titel dit jaar naar P.Da~~ vaf1' ÎTCVÎRath~ die i _n :~· -

çl_e finai_e W. Jurriëns naar een. gedecideerde ne.derlaa;g wis t te spe18n. Laats
'gknoemde \11ist -zich in. de s1 ·1Üasse ·te revancheren er-1 klopte ' tiier iri è!ii -finale 
de Ni kon speler J. Han.dgraaf. . . 

-, · ··. '' De~ \ÏollecÜgè lijst \/an .B-rabants8 kampioen'en JÓïdt' :' . . 
Dames Enkèl A/B 1~- M.l~agemakgrs (V.V.'51) · · 2. P. de Krijger é'RedStàr lSB) 

·:_,,; · ·· C: - 1, R.v. :d.Berghe (Irene) -2. H.v.Unen Urene) . 
·:: Q/E -1.. J. v .-Kuyk (Meppers) 2. A. Weyenber('. (Irene) 

S1 1. M. Wagenmakers (V.V. '51) 2. P. de Krijger (Red Sta~ ~58) 
S2 1. J,Valk (Red Star ' 58) 2. K. Chambon (Meppers) 

Heren enkel A/B 1. P. Daas (T.T.C.V./Rath) 2. W. Jurriëns (Irene) 
C 1. J. Peters (0.T.T.C.) 2. W. Berends (0.T.T.C ~ ) 

·- '. ü ' 1. M. Smeulders (Irene l 2. J. Coppens (De Kuub) . 
E -- 1. H.v.Hout (Renata) 2. A. v.d. Weyden CO.T.T.C.J 
F 1. T. Vonk (J.C.V.J 2. M. Berends (O.T.T.C.) 
G 1. A.Caris (A.T.T.V.) 2• J. Veir.ho):ef! _ (Meppers) . 
H ~. H.v.Melick (Stiphout) 2. Seegers (Stiphout) 
S1 1. W.Jurriëns (Irene) 2. J.Handgraaf (Nikon) 
S2 1. H.Smolders (Nikon) 2. A.v.Dommelen (Stiphout) _ ' 
S3 1. R.Krete (JCV) 2. B. Jongenelen (Desa). 

Dames dubbel ABC 1. M.Wagemakers/M.v.Happen(V . V. '51/Hotak ' 68) 
2. P.de Krijger/R.v.d.Berghe _(Red Star '58/Irehe) 

DE 1. C.Lamboo/E. KeyzertRak~na/Belcrum) 
2. C.v.Herel/M.v.Santen(TCS/Geldrop) 

Heren dubbel AB 1. P.Daas/A . v.Doorn CTTCV/Rath). 
2. J.v.Unen/W.Jurriëns(Irene) 

c 1. W.Berends/J.Peters (O.T.T.C.) 
2. H.Wagenaars/R.Krete (JCV) 

D 1. A.de Vocht/L . v . Dommelen (Stiphout) 
2. C.v.Empel/H.Smolders (Nikon) 

E 1. L.v.Lieshout/P.Damen (Renata) 
2. C.Vos/H.v.d.Hout (Renata) 

F 1~ ~.v.d.Wi~i/C:Bar~lla tNe0er Oés~~ir) 
2. W.v.Kuyk/P. v.d.Boogaart (Mepp~rs) ' 

G 1. C.Zantboer/K.Hertogs (TCS) 
2. P.Dekkers/B.v.d.Heyden (Geldrop) 

H 1. H.v.Melick/J.v .Melick (Stiphout) 
2. R.v .Hoof/M.v.Hoof (Stiphout) 



Plaatsen Brabantse speelsters & spelers 
o p diver s e ranglijsten . 
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Rant~lij::ster: ~e.E;_i~l"!._n 2/4 competitie+ f-i;iale rf..'l'.T .D.-cup en Limburg- coupe 

DAMES 

î 3.A. 
24 E. 

Snijdsr·s 
M.a.rtens 

:HangH jsten _j.e.I.g:f ?/ 4 co11q!e·:;1 ·r.J.e 

Meisies iunioren A : 
-----'>!.--,,;;;--~----"--

4 4" 1\" ~1nijd.e r·s MC <J.'ana.l::r.l 57 
10.M.v.Bappen V.Versat~1 37 pnt. 
26 . J. Vnlk ~cd Sta·58 ~6 nnt. 
29,.K. Cl1am_bon f'f:epr~er·!.i 20 prrt~ 
30" J "v € d"'Ake:r~ O~PTG ~16 pn:t ~ 
30 . 1.v~raart v.vc~sa!~l 16 pnt. 

7. D. Willemse OTTC 
7. ~fi. Scltu.1tr·kenr: Irt:ne /l-8 pr.;t .e 

2 ·; ~A~ Chambon PSV/Gathr. 29 pnt. 

6 I' Bout Ë Ire:·:.e ,~ .--1 nr J. . v . ,_ . 
1 :· ·r l!e te:r1 (!1(1(.~ -. i pYJ°t _) . u . J_ \.J '-~ :i . 
')t; ,., 

Ihilt TY:.''f / Cr.t!Y:c 1 ' pr1t-,_ ..,,( . ,.) ~ .:.· ,. _ _;.\./ . . 

15 9,,. J,.. d~~ Pren·t e:;~ Jto:r11~1do 

15.A. Rucrling Torna~o 7 n-:1t. 

·1. 11. Winters P""~;;·c -~hr Ar, "') -, at:1 . ..,,+v 

5. Y:. v. Rave11st e-yn OTi~1 t; 28 
10.I," van !2ou"t P~i:,/cr·t~1r~·r:1 

pnt. t* 

p11t 0 

')~nt. 

6. Th. van Ga2t cren 

L E. 
3~ f'. 
1t.~,A~ 

~~6.R~ 
-,(. . 
• .1 .J .... is 111> 

3~ F. 
6. L. 

Fo0r 
·na.ar_, 
~,.;el ten 
Paetzel 
de T~enr 

~r)oute 

\i er·1.'":.-~1 l st 
11 "}~@ ·~r. T~1.21aY.:.~::er 

?-i "P. ·-x~:t i" 'Hcru t 
? 3 t: Tl1. ~-300!1 
;;.-_: :; t!' 111 

to" •\:-r:. ··: G 1 ;~ .; ~_Il 

Gee~ 

q T 
.... ". ._,," ti ;;,~.:rf71<l-ce:rs 

"~.ra,n 1~:rse1 

JGV 

• TGV 

OTTC 

fil C ,.J [)<lrG 

L·erw 
Irene 

])''."'EH''ie 
·~ ".., 11' ,) v v 
r~~Jta.J:: t 60 
pr:< V /·"at·",.,.. " i...} \~ • ,.. ,'.;.,r.. ~" 

ri''V'" ·1 1:::::> 1 /va1.1r. 
,·cv 

HotAJz-t68 
tT C~if 

26 pnt~ 

pnt • 

t:;f pnt • __,' 
J(.. 
...)'- " pr!t . 
'):) 
i - _.' pnt" 
1 4 pnt . 

2:5 pnt " 
1 , -' pnt . 
i _,." \,J pnt"· 
' •' -pnt D . 
5 pnt. 
J! 
<i pnt . 

19 p:rr-t"' 
16 rmi. 
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TRAi~JiNGSV~EE KEf>JD 13-14JANUARi1979 TE VUGHT. 

~;z:a:;~~~L1~ 3i;1~~~~=:~~~ 
1 

'.~ ~~:g~:;5 1,~~!1~~~~e;:; e:n 2~~=-~~~r~i !1~!1~1~:;e~mv~~ 
t~~èg te r:saa.11 h_a.a~r G·oir·1 e "tra.a:r i ed cre r.~ri t"re1~a. ·vert.rrncbt or;; deel te ne=n0r.1. 
?."arj. J1r~t trr:.in i nr;s\·reel::-.end;:. 
Vadertje ~-rir!.ter had e.1 'tt2n~ ... f ot~rija;1r :rter1ib Ned e:rJan.de.r bin.ner: i"retf.;r:. tt:! 

houden of zijn reis te Joen vertrageu, maar t egen tafeltennisfanaten 
is {;een. GYJ.e&u.·w 7 k()r! e:n d:t.1. !~ ec11 ech~t-e r.;ca.er la.n.dse i~i:nt.er 1)et:.rtantl!'> Ied~or-

~1~~~ :;:~:t;~~~~~ '('~~a~ 1 1~:e~:r.u;:~:~;~~~ v·;~:: ~:o~;~~~:) :e Y:~~\1:,;~'.~n r~~~~s B~~~:(~~;~n 
n'et de toe·passolijk.t:: o:ha:uffcu.r T·o1J ~ . .Jj_ntc~rs vcr·~v·oe rö_e r:~a.a1~ lie:fst eon 
6-tal perzcnen die tussen s en sporttassen vandaan kwamen. 

om Liesbeth BelJ ens uit bed te bellen 

\~at ga,t_~ . .i~ er 8-E~r:~ /~0 ~n. \•.!Cöl::end ".'-JO(l''fj;a, f en t'JB.t is hot d.Oül 11. 

2 vragen die be~ntwoord dienen te warde~. 
O:p d.e eerste \fJ~~-tr::.~::- 1rol.gt::;n ee~ aantr:r} za.}>2;1.i j k.e di.rL:~e.no zoals b.et vind_f.;n 
"'rar; een a}:1i':-.on1mcdt1t:i~~ 1lo o:~ te sl2.r1en en te ~~~·,t-;1r:n. 9 !100 :!la::!.lC jç 1le da{:~~}n--

deli.n.g, 1~. oeveel E1ct1ser: r.u:Hii r~ je :.lil- ~ (YVe.1.." ho evee1 t af'r::lG h.eb je de be·
schj.J<:.~·:: inl~~ h'"t~·t. zijn cle mo r:cli jk_hE;d.er~. op 'he t slaap .... Jerbli ~jf QU.a rek:r·eatie 
·w2e l:ies je a.J.s t:e-a.:i!1er~ :JJ ~- e1·~ tc.= :r1sni:r:s'te te 1ci~~2e11 va .. It~ 
l!~{~n a .. rtritrt-.t ~i:tl:en. d~io 2 à 3 ·v e:r')of~ad eriilé~en c~n '.tecJ. telefoo1rtjes verp~en" 
~!et betrekk. ·ing tot de t1'Jeeüe v r:;.,ag: l<J::1s h.et de or>zet ":J"2.n de znortkomrn isr:-:.if::' 
C~'1 h.et afd.cJin-{{"':.!..l?H8t·i.t11~C d i ~ r ~ ~ . .:.:ner1 :Iit te r1 0d.i .~: t3r: die k:~ic·h r:eplt-}r~.-tst ba.d.dez·1 
ï..loor d.e l:c:1l\re fir~:::J.e~} "van d.(:; nntion ~~~ l e é~-karr~!::en ~ h.t:! _;_-: o ·p ll.e~~ r; rfi.--::.11ier eer: 
extra 1··-i..1gges teu.n e-r1 ~~t:i.rn-ulE~.ns mC;d_e tP L:c·ven voo ~c d{°?~;:e na.tionr~ le i.;edstri jden.1" 
De gr-oey.' l>Tc-:rd a"0.~1.~"ÇB\Ft11d. rne-t ";lóOY"ê.J . 1.~e lpcn f:-11 p.._;pil1er1 or~- :1_1..-1 {~ e toe};:ornst 
een goede k!iJt:.tl:iteit te bTi jver:. 1"Jé~a1'11:_,çyr·gc r~ "' ~De f~r c.re 1": ~;e::cd g~ecomr>leteer~cl 

met 2ensen van de ~-trainingen en goede tr~inin~spar~ners. 
Een. opzet. ~:-raari!l v-re ze: er ;~:c.lec.tief te ~~~le ~.r1~- z t .in {~Gf;'0.t\l'i f~-:n e;:·oecl 'in. ~fi j!l 
ge~-; 1..~;.ae,:3." 

h.ls d.e.t a,J. J. Crfit';,,:.al ;_ 8 t·:·obt.ll!"d. e;aa.n e t:rai.r.~ cr:~~ ~ elf; }1e:rcr1 1rfi 1 llB;nS~!n en S ;jef 
Orl.)ons ·r aan b.et ·1'-ret"'k om f:r::n 5 .n ove1~J. e{; nG~t d t?; J1 n(~:r :r_i~i ;;-:· c:rn:;:_Ln i.1. :i. tgedt:t.cl1t 
sc~h.t:Hna n;~.de:r· u5 .. t te v,H~ :t\'kü11 e11 ee~n f~r;r:1J)leet teoJ1r15.sc1'1 prog:r··cH::rna snnen te 
f.rteJ. le n~ (Iii t p~cogr·arnnH:t 1~;,-1n zo1r.:1ng de \roorraad ~~-:trf:'k.t vror-den a,angf.;-~rratj:.g:d 
bij G~ Hel lf~ru~ 2:.lst" I..:atho1x~;er-s~3i;rg.at C~ 5;t7.3 G.H: l-fee~5~Ji j1<-DJ.nth.er) 
Orn 11 een. in(~_:rtiJ:-. te r:;even 1-io(-:· 1t~~t 1·l (:.elz:ex1d i n ~~irjn ge;h.::;el v.:.2"s o ·pg·e7.;et geef 
ik hi ero11c1.er de de .. gir1de ling'" 

~a.te:r:·d~g;_ ! 3 si ~~?l11a.r·i 1979 
ö" 3r)u.t1r Ar!,n ---kornst speelzaal Red St o..r ~58 a l\t-lt:~ t;-tT allef-> 1~ r:~c c~s i --1 f~!':ree dh,eid. 

is g·eb1"a.cttt en rle J~of:fï c 1:n:11ir1 i~ ~ 
8f! 30-9 ~()()uur Eet~roeten e·n OIT!l:ledf;r1 ~ 
9 :1: OOuu"r Vï e lk-:on1~Jtw·co rd 
9~0:5-1 2.0Ctn.rr 1~Jor~gent:ra..ir: .. i11_g :net een 1corte pauze~ (\rerscl:·illt;nd 11aar gele.t1g 

;~ r~ .;,-- ? J'7"1""(} :.~ D ). 
" ."" ,F. _j l,- ~ ":.; 

1 ;? IJ 00-1 3 * 30 

13- 30-r16 ~ (1\) 
1 6 ~ 00-1' 6 • 3t) 
! 6 4' jC;- 1 7 e 30 

L-uncb. met koffie en zeet" en 't..roor de 1Jege1e:id.ers gelegen!1eiè_ 
een balletje te slaan 
1Widd.ag4~rai11inu: rnet 1~::;x~te pauze 
Dou.ch(:;n er1 orn}:_leden. 
n.eis V'?."n Gci~r1e ru1ar ·v11 gl'rt over ze. e:r~ gladde ·t,reg.en~ maar 
all es gaat prima 
i~;er! pr~ :~1 . n~t'.'~ 1·1?":r'mt: rn;:~~·.± .. l t i. ,j d stl:.it:l-t ·Voor, onr3 
(11iet ied.eree:·:J. laat 11et z~iél1 BmH~1( r;;n) 

in Huize 



18.15-18.45 

18.45-20.00 

Een viertal personen buigt zich over video-apparatuur en 
zorgen er voor dat alles gaat werken. · 
·De kamers · worden = in. gereedheid'' gebracht. · 
Video-beelden van f\lederland..:Frankrijken de demontrat;l.e
partij '\,ian Sècretfo en Purcart (bedankt heer Kleis) en 
nog veel meer. 

2ff.DO~;..:z1 ~oö-· · Diverse films gedraaid . door cinffast N. van ErP' in paviljoen . 
- · : ·"De Pauw" 

15 

+ 2~1 -~ oo .-··:L1ur: · Na-ar .. d·e·· ·bedd.ên ·-e:n ·ènige: ~t-i Jd late·r Wäs iedereen in diepe-· rust; -1 ,-
1
-· 

:' Carla Oiepstrateri i.fas inmiddels het team komen verstarken. 
1: ' · 

~~~~~g_!~_jê~~~!:!_!~Z~ 

7. 30 =uur Opstaan 
8.0(f'-' 8~-30 · Ontbijt · ' · 
8. 30-9. DO Reis naar St. Michielsgestel· waar '' ga·stheer Win'\. Berkelmans ons 

- = ·· ·; · ;,, 
1''ar opwächtté en de za'al reeds keurig- in Orde had. 

9. 00 '-'t-2 . 00 ; Morgeritraining~ met korte pauze · ~ '-
12. 0ff..:t3. 30' :Pauz:~ met ~warme .-Ïiii-äaltij d op Huize Bergen 

•: ·· 

,.·' 

,:. 

13.30..:14.00 "Al1ë deeihémer's krijgen· opdracht en instri.Jktie om· met koppels 
' ,":.• · · van 2 eer\ training samen te stenen cornp1eet met warminfi:...up, -

1. : .·· .. 

· :' " · '' • inspeel gedeelte', voetenwerk en kern:gedeelte ·· - -
14.00-15.30 Training volgens programma van de deelnemers, onder controle 

.. , van de trainers'. ' · -· · - ·· ·· · ·"" - · . ' -
15~ ·30'""16.00 ' Afs-luiting met 6'-K'ampên ·welke werden gewonnen door M. van · : 

. '• ·: ·Happen ', E; : Noor, ·A. Ve'rmeulen é'h P. Daas'. 
16.00-16.30 Douchen en aankleden en terugreis naar Huize Bergen 
16. 30-17. 00 Afscheid van de :Pf3elnem8:r:.s e n· bE?geleider;"s '. ·,-: 

Een weekend waarin door iedereen zeer 'góeä eri -pósi tie'f·; fs gewèrk:fi een fijné 
en gemotiveerde groep die de kans ia l Rrij"geri ·deel te nemeh aan een volgend '," 
weekend. Jammer was dat een paar personen die we er graag bij hadcjen gBhad · -, , 
niet l<,onden deelne111en .• maar:, men zal ong:etwiJi):ild een . g~edB .re_den hebben .. : . 
gehad, 
Met dank aan alle deelneniefä, alle ·begeleiders, de verenigingen "De Zwaantjes" ' 
en "Red Star ' 58". Alle chauf'feurs ; ' de technisèhe mensen 'en iedereen die 
zijn of haar steentje heé'ft bijgedragen tbt het slagen van dit weekeind. 

.--.· •. [:'. ! 

De deelnemers waren: 
Groep A Trainer Sjef Drbons 
1. T. Boon P.S.V./Cathr. 
2. F. Boute Irene 
3. P. Daas J.C.V. 
4. N. v .iElzakker Hotak '68 
S. R. Paetzel Irene 
6 ~ F. · Raaymakérs Hotak '68 

. Groep B Traim;ir Wil Han sen 
1, L.v.d.Berg D .T.T .C ~ 
2 ~ W. .Cuypers .. 0. T.T. C. 
3. J. Hendrik~ .Animo 
4. L. van Ier!:Jèl . J.C. V. 
5. E. Noor D.T . T.C. 
6. A. Welten Meppers 

Namens de sportkommi ssie, 
Cees l..Jel1ens· 

7. P. Rongen M.T.T.V. 
8. L. Verhulst J.c.v. 
9. C. Boute . Irene 

10. ~; Bult P.S.V./Cathr. 
1t. M; Schuurken~ :rrehe 
12. A. VermeulBn Meppers 

7. A" Chambon P.S.V./Çathr. 
8. M. van Happ~n Hotak '68 
9. Y. van Ravensteyn D.T.T.C. 

10. J • .Valk Red Star '58 
11. Q. _Willemse - ,. O.T .T.C, 

·. · - · 
12. H. Winters P.S.V . /Cathr. 

-. .-; 

.. ·C: . : 
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BRABANTSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN 
,. . . . 

Op 7 januari werdèn door de 2 Tilburgse verenigingen, 1rene en Luto, weer de 
Brabantse kampioenschappen geo~gan!seerd. . · 
377 Jongéns e~ m~isje~ ~adden . zic~ hiervoor laten inschrijven.(~et vorig jaar 
was dit aantal nog 441) 
De oorzaak zal bier wel gezocht moeten worden in het feit dat de inschrijffor
mulieren veel te laat bij de 'verenigingen waren. Ondanks hElt kleiner aantal in
schrijvingen was 't organisatorisch .onmogelijk , om in de extra jeugdklasse het 
poulesysteèm . t.e kunnen hand.haven. Hier moest dan OÇlk direkt . het afvalsysteem 
toegepast worden. Wel -jammer, . omdat men naar een toernooi gaat om zoveel moge- .. 
lijk te kunnen spelen. 
In de kille stadssporthal stonden 64 van goede kwaliteit zijnde tafels opgesteld, 
maar deze 64 tafels waren toch niet voldoende om er voor te kunnen zorgen . dat . 
het toernooi .op het geplande tijdstip was afgelopen. 
Dm dan ' ook voor d~ , toekomst zeker . ~r van te zijn dat deze afdelingskampioen
schappen de waarde terugkrijgen waar zij rec;ht op hebben, zgi .er wel t:)et een : en 
ander moeten gaan veranderen. Het 1ijkt miJ onvEirmijdelijk om terqg te keren 
naar ee.n . 2-:"daagse:;v.eneme;rit. (b .v. zaterdag .de je4gd en zondag seniorenL. We 
zullen ër' ip iedEir geval voor moeten -zorgen dat onze jeugd op zondagavond tij
dig thuis is : "zodat · zij op maçindag 1tJee.r voldoende uitgerust. naar school kunnen. 

Tot slot nog dit ~ Het volgende ~eizoen zal er duidelijk veel meer aandacht 
besteed moeten word.en aan het bij houden. VE)n de y.Jandsch,ema' s . Dat was . dit jaar 
uitzonderlijk slecht. Het is een ,service WE)arop deelnemers en -pubHek recht 
hebben. 

Enkele cijfers 'Jan de Brabantse jeugdkampioenschappèh : · 
Oeeln~m.erf?, .: 377 (301 jongens en 76 meisjes) 
Aant.;:i,l kl,às~e : 3,f (20,.e-nketspel en 12 dubbelspel) , 

Indeling' in · 'kla-ss'e : 

~9!:!8ê!J§_§!J~ê!' ' tl§-~§j~§_êQJ::ê! Q':!~~êLj9!Jg§!J§ Dubbel meisjes 
----- - -----~--

Jun • . A/B 10 4 Jun.A/B 8 
~:· c : 

1'2 Jun 76~ Jun. c " 32 
Jun.A/B. 3 
Jun. c . 7 

Asp.A/B 18 6 Asp.A/B 10 
.'. ~. 

Asp. c 90 18 Asp. c 33 
l;\sp •. A/B 3 
Asp. c 6 

Pup.A/B 7 4 P[Jp.A/B/C 29 Pup . A/B/C 8 
Pup. c 58 21 Welpen 12 Welpen 5 
Welpen 38 12 
Jeugd 1 11 5 
Jeugd 2 89 8 ... ·'· ' '. 

Jeugd 3 169 47 

Ali co 1 1e prijs Meppe.rs 
, 

x 1e prijs 1 x 2e x 2 

Animo 1 x 1e prijs Never Des pair 3 x 1e prijs 1 x 2e 
"· 

Back Hans 2 x 2e prijs O. T. T.C. 3~ x 1e prijs 4~ x 2e 
Desa -1 x 1e prijs PSV/Cathrien 2 x 1e prijs 4 x 2e 1 

Hotak '68 2~ x 1e prijs Stiphout ! x 1e prijs 2 x 2e 2 

3 x 2e prijs Rak/Belcrurn 1 x 2e 
Irene 2~ x· 1e >prijs Tanaka 4 x 1e prijs '3 x 28 

2 x 2e ·prijs · T.C.S. 2~ x 1e prijs 21 x 2e 
J.C.V. · 4 x 1e · prijs Tornado 2 x 1e prijs 2 x 2e 

3 x 2ë prijs Vice Versa '. 64 1 x 1e prijs 
Krakers 1 x 1e prijs 
Kinawo 1 x 2e prijs 

prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
pr'i]s 
prijs 
prijs 
prijs 
prijs 
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Stand verenigingen: voor elke eerste plaats 2 punten voor elke tweede plaats 1 punt. 

1 D.T.T.C. 1H 
2/3 J.C.V. 11 

Tanaka 11 
4/5 Ho tak '68 8 

pnt. 

, , 
, , 

11 t/m 17 Meppers 
Krakers 
Ali co 
Animo 

PSV/Cathrien 8 Back Hands 

2 pnt. 
2 pnt. 
2 pnt 
2 pnt. 
2 pnt. 
2 pnt. 6 T.C.S. n Desa 

7/8 Irene 7 Vice Versa '64 2 pnt. 
Never Oespair 7 , , R.;:ik /,Belcrum 1 pnt. 

9 Tornado 6 , , Kinawo 1 pnt 
10 Stiphout 3 --' 

-----------------------------------------------------...:~~~~~~e_!ê~§~l----~~----------
UITSLAGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN JEUGD ------------------------------------------
~!J~~L~ê!§lê§ 
Mè'in'jes jeugd 1. 1) D.Willemse (OTTC) 2) H.Winters (PSV/Cathrie~ 21-18,21- 5 

, , , , 2. 1 ) 
, _, , , 3. 1) 

J.t.lelten (TCS) 2) A.Stadhouders (TCSJ -,;, .-. 2s~21,10-21,21-19 
J.v.Eekelen (Nev.Despair) 2) A.Vermeu-le~(m~ppers) 20-22,21-16, 

1 ; ; _,, 21 -1 7 
Meisjes Jun.A/B 1) H.Winters (PSV/Cathrien) -2) L.v~Hout (PSV/Cathr:i,an) 21-7 ,21-11 

, , Jun c 1) M.Schulten (Tanaka} 2) M.Magnus [TCSJ 21-12,21-15 
, , Asp.A/B 1) D.Willemse (OTTC) 2 ) M.Schuurkes (Irene) 21...:14,21-16 
, , Asp.C 1 ) 
, , Pup.A/B 1) 

J.v.Eekelen (Nev.Despair) _ 2}~ C.8are-lla ÇNev-.Oe~pa;ir) 21-11,21-10 
J.Welten (TCS) 2) A.Noordam (Tanaka} 2{-12,19-21,21-19 

, , Pup.C 1) A. v .Nu land (Krakers) 2) M.Kuypers (Stiphout) ; 21-10,21-10 
." ~ :' , ._ ·:-· . Welpen 1 ) Y.de Prenter (Tornado) 2) A.Reurling (Tornado) 21-17,21-16 

~!:~§LJ9!:gê!Jê 
Jongens jeugd 1. 1 ) M.Gevers (JCV) 2) T. Deelen (JCV) 18-21,21-7,21-17 

, , 2. 1) E.Noor (OTTC) 2) L. v.Iersel (JCV ) 21-18,21-10 
3. 1) R.Bosbeek CV.Versa '64} 2) J. Verstijlen (B.Hands) 21-9,21-9 

, , Jun.A/B 1) T.Deelen (JCV) 2) M.Gevers (JCV) 21-13,9-21,21-19 
, , Jun.C 1 ) P.v.Genegen (Hotak ' 68) 2) J.Mertens (Tanaka) 21-17,21-14 
, , Asp.A/B 1) J.Hendriks (Anima) 2) J.Raaymakers (Hotak '68) 21-18,21-15 
, , Asp.C 1} M.v.d.Meyden (Alico) 2) H.v.d.Hoff (OTTC) 21-11,21-14 
•• Pup.A/8 1 ) P.Daas (JCV) 2) E.Noor (OTTC) 13-21,21-14,21-17 
, . Pup.C 1) A.Voermans (Tanaka ) 2) R.v . Geuns (OTTC) 22-24,21-10 . , Welpen 1) F.Boute (Irene) 2) Th.Boon (PSV/Cathr ien) 22-20,16-21,21-17 

Q'::!~~~Li:!!ê!§jê§ : 
Jun.A/B 1) L.v.Hout-H.Winters (PSV/Cathrien) 2) D.Willemse-J.v.d.Aker (OTTC) 

21-17,21-18 
Jun.C 1) M.Schulten-M.Rijkers (îanaka,Stiphout) 2) M.Verhoeven-J.v.Esch (Kinawo) 

21-13,21-19 
Asp.A/B 1) C.Boute-M.Schuurkens (Irene) 2) A.de Bruin-A.Stadhouders (Tanaka-TCSJ 

21-10,17,21,21-19 
Asp.C 1) I.v.Eekelen-C.Banella (Nev.Oespair) 2)M.Keyzer-L.Klemans (Rak-Belcrum) 

. 21-9,14-21,21-16 
Pup.A/B/C 1) A.Noordam-J. Welten (Tanaka-TCS) 2) J.Segers,P .de Groot (Stiphout) 

21-15,21-10 
Welten 1) Y.de Prenter-A .Reurling (Tornado) 2) M. Buys -P.Franke (Tornado) 

21-15,21-11 

g~~~~!_jQQ~êQ§ : 
Jun.A/B 1) T.Deelen-A.Gevers (JCV) 2) P.v.Genegen-K.v.Gerven (Hotak '68) 

23-21,13-21.21-19 
Jun.C 1) J.Schoenmakers-A.Moerkens (Desa) 2i J .Wagtmans -R.Snepvangers (Back Hands) 

17-21,23-21,21-15 
Asp.A/B 1) K.Bosse-8.Herber (Tanaka) 2) P. v .Gorp-L. v . d.Bosch (Irene) 21-14,21-18 
Asp.C 1) W.Appels-A.Dingemans (Hotak'68) 2) H.Gommeren-R . Thönissen (Tanaka) 

21-12,21-15 
Pup.A/B/C 1) E.Noor-A.Welten (OTTC- Meppers) 2 ) E.Kuypers-F.Raaymakers (Hotak'68) 

24-22.21-14 
Weipen 1) F.Boute-N.v . Elsacker (Irene-Hotak'68) 2} K. 6oon-P.v.Hout (PSV/Cathrien) 

21-8,21-19 


