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VOORWOORD VAN DE REDAKTIE: 
~Jar;r:ëër c!e-=-ze · eEÏ;·stis rvB. xèëi van het EJeizoen 1880 bij u .:î.n df'Z bus valt is het 
seizoen al wee r enige maanden oud. . . 
In de kop boven dit artikel kunt u zien dat ons afdelingsoriaan al weer ee n 
nieuvJe rndaH;ie heccJ ·Ft, de vijfde in SE?.n t:i.jqs!:)estek v0n G jaar. Ik he,b ge 
tracht te acht&irhalan VJfüff cJe oorza!<.r3n Jiggén \/Bil r:Jez.é . ~:lnelle recJak:tievÜSSB -
1 ing"'n· Cl·l o'~•n l-'-l 1''<.._ j- ·~ M-' '- "'"'n "'8'''o}g· ;,. v· -~1 l"'8t .Pe ~ "- . "M:J.c d87P nosi- +-el-~L. \ _t,::: '" l~ .. C;, , . .JJ. .-·.._,t,L. ( c11." LJ ,1.. !" vi.;::i 6-r\i\.~ . . ' ..... .::;) cJ, 1. ·•. l ~.!.L .'- . uc. L . ~ ...... 1~' ·- .,.., '"' 

kens wr~er noodgüdkmngen dient te ~AJordE-m bezet door iemand uit het /\, B., die 
:in feite met z5.jn overige taakstell:ing rseds handen vol w8rl«' heeft. De redak ·
tie van "Mixed" gaat dan veelal eRn sluitpost vormen, heigecih uiteraard niet 
de bedoeling i ::ö. 
Ik tJen van rnFJning, en met m:i.j het geile 
te !"ornrnissie dient te \.'JOrden gerund. 

! 

A.G .• dat deze post door een apar-

Met nog mecff k.lem als de vorige redaktr:;ur doe ik eèn beroep Op de verenigin
gen om hiervoor leden beschikbaar te stellen. De kwaliteit van de mij toege
zonden clubbladen hesft mij ervan overtuigd dat ar in onze a1deli ng op di t 
terre:Ln bek.warne mensen zijn", 
LJ wilt een kwalitatief goed en regelmatig verschijnend afdelingsorgaan . 
Willen wij dit in stand houden dan zullen wij hiervoor gezamelijk zorg moe
ten dragen. 
Een redaktieko~nissie is hiervoor onmisbaar. Hebt u interesse en heeft u èn-

r rnt1anci beschikbaar , neern dan eéns k.ontar;.t op rnet ondergetE;ken-
--~------·----'----~--------· · de. 
Overigens wens ik u bij voorbaat veel genot bij deze eerste editie van di t 

Th.J . M. de Jonge 
Voorl. redakteur. 
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Onder het motto nop weg nc.s r de 5000 11 organiseert de Pers-· €>.".\ Propaga ndn
kommissie dit seizoen wederom een ledenwerfa ktie. 
Deze aktie is er op gericht a lle verenigingen een re§le kans te geven 
mede te dingen naa r de diver~~-~elciprijzen . 
Belangrijk bij deze aktie zijn twee da ta, t.w. 1 mei 1979(start nieuwe 
bondsjaor)~sn 15 december 1979(eindda tum ak tie). 
Evenals vorig jaar wordt per lid netto-ledenwinst een lot verstrekt.Dus, 
hoe meer loten, des te meer · kans op ~én ~ e n voornoemde prijzen. 
Onder netto.-le{'.jenwinst wordt vt;irst<J.2 n het verschi-1 in ledenca ntnl per 
15 december 1979 en dc.t va n 1 mei 1979(verminderd met de computer afmel
dingen), DezB prijzen best.aan uit géén prijs va n f 300 9 -- en twee prijzen 
va n elk f100,--. Dc2 rnn 2s t zul onder de 10 grootste verenigingen.die 
ledenw.inst hebben ingehracht , een extro. prijs a d. f 100,-- worden verlooto 
De da tum,w0 2rop de trekking zal~ plaats vinden. zal in de volgende Mixed 
bekend wo~den gemaakt. 
WIJ REKENEN OP EEN GROTE LEDENWINST. 

\ 

De t Gfeltennisvereni9inb T .T .H"te Stemb-ert in België (nnbij Vervi.ers) 
~il graag een uit~isseling stcrt en met een Brnbantse voreniging. 
Het spelpeil v;c: n deze vereniging"is bij · ons t:Jiet bekend. 
Geintresseerden kunnen- -kontakt opnemen met :-

J Gcques Ozer 
Rue .J" J2rdon 8 
8 4801 Stembert (B) 

Wijz iging a dressenlijst: 
Veldhoven : nieuwe . uJ.edstrijdsecreta ris senLorsn ~ 

R.Grr,dus 
Goycslager 2 
5 5 0 6 AB V E L DHD\/E N 
Tel. -~ OA0-532(25 

Son en BreugeL:wedstrijdsekretoresse -Jeugd: 

Elshout : 

Mej. c. Scheerder 
Piet He.inla2n 1 
5694 EA BREUGEL 
Tel. .~ O t~99Q..,2885 

wedstrijdsekretnris senioren: 
J. Wijgerse 
Dr •. Dreesstr22t 10 
5151 EB Dl\Ur,JEN 
Tel.: 04163-4840 
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NED. TAFELTENNISBOND AFDELING BRABANT 

Aan~ H.H. bekercomp. leiders 

Onderstaand gelieve u aan te treffen het programma 1e ronde bekercom
petitie 2e divisie en dames 9 alsmede de s~eelschema's voor elke divisie. 

Ik maak U er nogmdals op attent, dat BEIDE verenigingen het wedstrijd
formulier aan mij die~en ~ep te zenden. 

Het speelschema ziet er als volgt uit~ 

1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e r. 5e r. -?finale finale 

dames 24- 1-80 28- 2-80 27-3-80 april 80 
mixed 20-12-79 24- 1-80 28-r.2-80 27-3-80 april 80 
1e div 20-12-79 24- 1-80 28- 2-80 27-3-80 april 80 
2e div 25-10-79 22-11-79 20--12-79 24- 1-80 27-2-79 27-3-80 april 80 

te Best De finales 1e divisie 9 heren en dames zullen worden gehouden 
(t.t.v. Kadans) terwijl de finales mixed en 2e divisie heren 
bosch zullen worden· gespeeld (Lt.v. Vice Versa '51 ). 

te Ouden-

200 Vice Versa '51 1 Bel::::rum 3 
201 Sios-IJJest 1 - Luto 3 
202 de Krakers 1 - Stiphout 2 
203 T.T.C.V./Rath 3 - Nikon 3 
204 Treffers '68 3 Den Dungen 1 
205 PSV/C. 4 - Ka dans 4 
206 de Meppers 5 DTTC 2 

de niet genoemda teams zijn voor de 1e ronde vrijgesteld. 

Programma 1e ronde dames (poule-systeem; · eerste 2 van ~lke poule gaan 
~~~!;--7~--------~~----------------~--------------~---------~--------

... , ,. ··[ 
. '· .. · . . 

Men dien~ er voor te zorgen dat deze wedstrijden ~espeeld zijn voor 
24-1-1980. Deze wedstrijden behoeven niet in volgorde te worden gespeeld. 

Grtiep 1 · 
Belcrum 1 
Red Stcir 1 
J~c.v. 2 
Luto/Airdo 1 

~ Groêp 2 
~ ?hdiphMt ' 1 

;Oen -Dungen 1 
Sios-West 1 

· B • S • f~. 1 

400 Belcrurn 1 
401 J.c.v. 2 
402 Red Star 1 
403 Luto 1 
40L~ J.c.v. 2 
405 Red Star 1 
406 Stiphout 1 
407 den Dungen'' 1 
408 Sios- We st 1 
409 B.S.!'·1. 1 
L~ 10 de n Dungen 1 
411 Sios-ltJest 1 

·Groep · 3 
Rëd star ~ 

Sios-west 2 
Belcrum 2 
J;;C.V. 1 

' Groep 4 
Jeep 1 
V. Versa i51 1 
Bergeyk 1 

· oTTC 1 

Red Sti:ir 1 
Luto 1 

~ J.c.v. 2 
Belcrum 1 

- Belcrum 1 
- Luto 1 
- Sios-West 1 

B.S.r·1. 1 
·• den Dungen 1 

Stiphout 1 
- Stiphout 1 
... B.S.Vi. 1 



412 Red Star 2 
413 Sios-West 
414 Belcrum 2 
415 J.C.V. 1 
416 Si os-West 
417 Belcrum 2 < • 

418 .J~~-:P 1 
419 '· v.v. '51 
420 - ~ :nergéyk 1 
421 0. T.T. C. 1 
422 v.v. ' 51 1 
423 Bergeyk 1 

2 

2 

. . · 
·' . ... __ ,_" ·· ~-- · 
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- Belcrum 2 

J .c. v. 1 
- Sios-West 2 

Red Star 2 
- Red Star 2 
- J.C.V. 1 

·.;: ., .. 
...., Bergeyk J. 
- O.T.T.C. 1 
-....) v .vr: :: 1 51 l 

Jeep 1 · 
.Jeep 1 · 

- O.T.T.C. 

.- ~ .. 

" __ , . .. " ...... . 
Ik wens u . a1J.:~ sportieve en succesvolle. wedstrijden toe. -. · 

1 • • • 

' . 

OPLEID IN GS N\iI EL1WS 

···.·1 :. 

R. van Tersel 
bekercomp. leider 

Nóordhoekring 55 · ' .. 
5038. ::GB Tilburg 

tel.-c: ; 8J3 - 426300 

Op zaterdag 18 augustus jl. ZlJn twintig personen enthousiast gestart ·niet de cur
sus tafeltennisinstrukteur A in Goirle. In het Jari van Besouwhuiste Goirle zijn 
geweldige faciliteiten om een dergelijke cursus te organiseren. Tevens ·hehhen wij 
de volledige medewerking van T.T. V. Red Star '58 m.b.t. het gebruik vàn hun · zaai 
en mate ris.al voor de praktijklessen. 
Als docenten f1lllgeren ;de heren Frans Willems uit Den Bosch; Piet 'van Erp uit Til
burg en Henny Sackers uit Ni jmegen . 
De cursisten _ di~ med:io december hun instrû.ktei.g•s ~:dipio.rna A hopéiÏ ·te behalèn. zijn-, 
nu nog 19 ïn getal~; J"ac Aarts (Geldropf, Niels Albers (Tempo Team), Albert Cre
mers (Meppers), Theo v. Erven (Luto), Frans Geubbels (Stiphout), Sjaak Gudden _ 
(Achilles}, Te11n v. Hintllll (Bergeyk), ' Micky v, Hoof('Stiphout), Hans v. Melick 
(Stiphout), To~ v. Oevelen (Hotak)", Jan ~Middelhof • (tiitó), · JÜhan äen Ouden (TCÖ '78) 
Jan Ridder (hotak), Josef Smigielski (Irene), Mari Spren-gers (ATTC '77), -~a_-ry,s_.Y.'9~
senek (Belcrum), Gert--·Jan ~Vrielink (PSV~Cathrien), Jacq, Wierekx (TCO '78) · en Rob 
Zwartjens (PSV /Cathrien). 

Tevens zijn wij verheugd m~t de medewerking van Irene uit Tilburg, die zo ·vaak: :als 
mogelijk op de zaterdagen een' 10-tal jeugdsp~lers naar Goirle afvaardigen ten be-

'" . : 

hoeve van de praktijk lessen· tafeltennis. 
Vanaf deze plaats reeds hartelijk dank. 

opleidingén 
Brabant. 

Frans. Geubbels 

{ 1 
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J.c.v. WINf\lJAAR VAN ZUI0-1'\lEDERLANOSf: EEKERFINALES 

Op zondag 7 oktober jl. werden de Zuid-Ned. bekerfinales gehouden in de zaal .van 
de T.T.V. Alicö te Schij-ndel. 
Onder een zeer goedè publieke belangstelling kon van spannende wedstrijden worden 
genoten. 
Omdat bekerhouder Ravesteijn 1 67 wegens studieredenen verstek moest laten gaan, 
werd met goedvinden van alle deelnemeLde verenigingen het speelschema van 2 drie
kampen gewijzigd in een 5-kamp. 
De Brabantse vertegenwoordiger J,C.V. bestaande uit Wim v.d. Zande en Henk van 
d2 Zee heeft er geen twijfel over laten besta;:m wie dit jaar de ' zeer ;fraaie (nieu
we) wisselprijs in · de prijzenkast mocht plaatsen . Zij wonnen nl. op fraaie wij ze 
al hun partijen. . · - _, - · - . 
Het Wageningse Shot had ongetwijfeld meer verwacht dan de 3e plaats waarop nu be
slag werd gelegd. 
Ook het Zeeuwse Wilno viel tegen door op de vierde plaats beslag te leggen. 
Blue Star uit Venlo was te zwak voor dit gezelschap door puntloos op de laatste 
plaats te eindigen. 
De revelatie van dit tournooi was ongetwijfeld het Limburgse .Kluis. 
Zij hadden weinig respect voor hun tegenstanders en eindigden op een fantastische 
2e plaats. 

De uitslagèn: Shot - Blue Star 4 - .1 
J.C.V . Kluis 4 1 
Wilno - Shot 3 - 2 
Blue Star - J.C.V. 0 - 5 
Kluis - Wil no 4 - 1 

-, 
Shot J.C.V . 2 3 
Blue Star Kluis 1 4 
Wilno J.C.V. î' 4 _ 
Kluis 

,., ,';'. ,., 

Shot 2 3 
Blue Star Wilno 4,. -----

·" , \.' j 

De eindstand : 1 ; J.C~V. 8 punten 
( '6-4 . ,) 

. ' " 
2. Kluis l-1- punten 
3. Shot 4 punten c 5-5 } 
4. Wilno 4 punten j ,4,-:-,6 ,) 
5, - Blue Star 0 punten 

~,~ -

Door dit resultaat plaatst naast J.C.V. zich q;f .de beke;rwinnaar 1e -divisie en als 
dit wederom J.C.V. zou worden de nummer 2 van deze finale voor de Zuid-Ned. beker
finales welke in 1980 'te Oudenbosch. zullen worden ·g~houden. ·. -
Na afloop van de wedstrijden reikten de bekercomp.leide:r van de ·afd. Brabant met 
de heer Deelen van Ali co de prij zen uit. · 

' . ·" 
..... \.. 1 - ' 



- 6 -

SPDRTK'OMl'1LSS.tE::;SE IlOE".N 197~/aeéD. 

be afdelingssp-0-r--tkÓmmissie wil de kome.nde jaren korRer:\ '. tot e.e.n.--a-ktiever 
iboloid op ho-t spoi-.ttèehn.fsch Vlak-.r o-8' î1nr){ van ·de k.Q;m.mit$'ie : i"s name
<l.ijk moor_ dan h.et' orgerofsoren varti · overîomèntën · 'à'fls"on.,~om kw~J.i tatief 

·. 'landelijk ··· m.tllo ~ to '.kunnèn': d'J:-aaisn i·s :. het ·hcrod;n~ksl'ijk dàt:-;00 11 'cihntal za..:. 
iken gocoördî1'llJorrJ zal moot e n UJorden aangepakt. 
Het al~tiveren b.estaat uit 2 onclerdt::len: 
_a.) uitbreiding van het . aantal traininsen ; 
b) betrekken van het technisch kader in de verenigingen bij het afdelings-

beleid op dit eebied. 
Het ligt . in de '.'iedoeling van de sportkomrnissie om bij de start van hot 
,seizo.en 1980/1981 een boleidaplan uit ta brengen llÎé.ai:-in het tu voeren 
beleid voor de komende jaren in uiteen te :etten. Dit balaidsplan i.al 
in overleg met de verenigingstrainers tot stand komen en zal gebaseerd 
zijn op de ervaringen van dit seizoen. 

ad a Uitbreiding vari 'het ·"aantal trainingen 

!-~~!E~~!!~~~~~e~~~g~~ 
Bij de brief vah 6 oktober J.1: is aan de Jeugdwedstrijdsekreiariaten 
medegedeeld, dat in de maand novemb~r een 3-t~l welpentrainingsdagen 
zal worden gehouden, verspreid over de afdeling . 
De bedoeling van deze trainineen is met name de welpen te bereiken van 
die verenigingen waar slechts beperkte . trainingsmogelijkheden zijn. 
Eisen aan het speelte~hnisch~ivea~ warde~ niet gest~ld. -
De trainingsdagen zijn gepland op: zondag ll. november te Tilburg 

zondag 18 november te Hoogerheide 
zondag 25 november te Stiphout 

Na afloop vari deze trainingen zal wotden beslist hoeveel maal per seizoen 
deze trainingen zullen worden herhaald. 
De inschrijfformulieren \velke bij deze brief ziJn toegezonden , dienen 
vóór 1 november a.s. te zijn ingeleverd. 

Andere trainingsdagen 
De vorige twee seizoenen is het weekend voor de halve finale van de 
nationale jeugdachtkampen een trainingsweeekend gehouden voor degenen 
die zich geselecteerd hadden vöor deze halve finale. 
Vanwege de hoge kosten verbonden aan het overnachten en het rendement van 
de training de tweede dag is besloten geen trainingsweekend meer te or
ganiseren. In plaats daarvan zullen meerdere trainingsdagen worden geor
ganisee,rd voor deze groep. 
Deze .dagen ,_zijn gepland op : .zondag 6 januari a.s. 

zondag 13 januari a.s. 
(De halve finales van de jeugdachtkampen zijn 20 januari 1980) 
Verder zal de voorbereiding op de Nederlandse jeugdl~ampioenschappen e:en 
trainingsdag worden georganiseerd op zondag 27 april 1980. 
Er zal met een vaste groep van 24 spelers en speelsters worden gewerkt. 
Indien zich minder dan 24 spelers p laatsen voor de halve finale zal aan
vulling plaatsvinden op basis van sterkte en leeftijd. Deze Q4 spelers 
zullen de basis vormen voor de selekties voor de diverse afdelingsont
rnoetingen. 

ad b Technisch kader 
~~9~!~~j~~~~~~~! 

Vanuit de landelijke sportkormnissie zijn de afgelopen jaren pogingen 
gedaan om een gerichte begeleiding en ondersteuning van. het technisch werk 
op afdelingsniveau tot stand te brengen en uit te breiden. 
In dit kader heeft de afdelingssportkorrunissie reeds een gesprek gehad 
met de heer D. Tigerrnan. In overleg met hem is dan ook besloten één of 
meerdere kaderbijeenkomsten met de verenieingstrainers te organiseren. 
Tijdens zo'n bijeenkomst kan met de heer Tigerman van gedachte worden 
gewisseld over een aantal praktische zaken en problemen waar u in de ver
eniging mee te maken hebt. 
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Ook kan met hem gesproken worden over hoe u met bepaalde groepen 
moet werken, over techniek, taktiek en coaching ,etc. 
Kortom er zijn legio onderwerpen op te noemen die interessant zijn om 
mmet hem besproken te worden. 
Over zo'n bijeenkomst zal u nog een aparte brief worden gezonden, 
waarin wij u verzoeken ons mede te delen over welke onderwerpen u met 
de heer Tigerman van gedachte wil wisse len. 

~!!-9!:.1~!~É9E!!l!:.1E ~! 
Ter voorbereiding op het te ontwikkelen beleidsplan zal binnenkort cle 
medewerking worden gevraagd voor het invullen van een enquete-formulier. 
Wij beschikken r; raag over nadere gegevens van de verenigingen met be
trekking tot trainingsmogelijkheden ,-fálici teiten ,aantal trainers e.d. 
~-lij vertrouwen e r op, dat alle verenigingen aan deze enquete zullen 
meewerken, omdat het namelijk in hun eigen belang is. Onderzoch t wordt 
of het mogelijk is op bredere basis trainingen van de. grond te krijgen. 
In de praktijk blijkt namelijk, dat een aantal verenigingen beperkte mo
gelijkheden heeft talenten op te vaneen en te begeleiden. Regionaal 
kunnen deze zaken natuurlijk beter worden aangepakt. Let we 1, het :liq-t ze
k~r ni~t iA onz~edoeling spelers bi j een bepaa l de vereni ging weg te halen 
Wij streven er alleen naar, in het belang van iedere vereniging, het 
spelpeil van de eigen sp e lers te verbeteren . Een taak waar we gezamelijk 
aan zullen moeten werken. 
Naar aanleiding van de ontvangen gegevens en de verwerking daarvan, zal 
zonodig een bijeenkomst worden belegd, waarbij commentaar kan worden 
gegeven op onze plannen. 

~ ROVINCIALE RO NDE 

Zevenbergen, 16 oktober 1979 
Ton van Happen, 
voorzit t er sportKOminissie. 

(= Het Brabants Scholierenkampioenschap) 

De 9rganisatie van de provincjale ronde is geheel in handen van de 
afdeling. Maximaal 48 basisscholierenteams (elk team is 4 personen) 
kunnen aan deze ronde deelnemen. De op zet is ~slijk ~an die uan 
1979. . 1 

Vast staa t dat de provinciale ronde georganiseerd wordt op zaterdag 
5 a~ril 1980 (= ~aaszaterd a g) in de Hipo-eporthal ' te Hilvarenbeek. 
U kunt deze datum nw al opnem~n ~n U~ activiteiten-progr~mma. 

Recht op deelname aan de Brabantse Scholierenkampioenschappen hebbeng 

De 3 ~ch~lenteams die in 1979 deelnamen , aan de N.B.K. Dit zijn 
Stelaertshoeve 1 uit Tilburg, Do Opdreef 1 uit Putte en St. Trudo 
1 uit Stiphout. 
De hoogstgeklasseerden van de regionale rondes. Minimaal 3 teams 
van elke regionale ronde. 
Een aantal scholenteams 9 die niet de mogelijkheid hebben gehad 
om deel te nemen aan een regionale ronde, omdat die in hun om
geving geen georganiseerd is, op invitatie. 

Hebt U belangstelling om in dit seizoen actief bezig te ziJn met 
da organisêtie . wan ~ Basisscholierenkam~ioenschappen, wacht dan 
niet te lang 9 doch start nu reeds met de voorbereidingen voor de 
organisatie van een plaatselijke regionale ronde. 
Voor inlichtingen kunt U z ich wenden tot· F. Geubbels 9 v.d. Weiden
straat 7 9 5708 EW Helmond. tel. 04920-43664. 
Ook kunt U bij mij de regeling ''subsidieêring scholierentoernooien" 
verkrijgen. 

F. Geubbols. 
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TOPTAFELTENNIS ,TOPTAFE1TEWNIS "--------------- - ... _.,; . 

_,_ .. TOPTAF~LTENNIS 
- --------------.,,,. -·----~--·---

1 • Op woensqag 31 oktober ;in h,et Tafel te.nniscent:tum IRENE \ 

Insulindestraat - TILBURG. Aanvang 20-. 00 uur. 

DEMONSTRATIE SECRETIN - PURKART 
'.1. 

Waarschijnlijk demonstratie met BETTINE VRIESEKOOP . 

ENTREE - HFL. ï,50 per persoon. 

Kaarten schriftelijk bestellen bij : · 

Penningmeester T.T.V. IRENE 

Giro N~· . 2144960 

Slot Mathenesserstraat 12 

Tilburg. 

. .- -, 

' I! ! 

' . '-- · 

; ! 

In verband met beperkte . akkpmodatie spoedige bestellingen gewenst. 

T.T . V. IRENE 

2. Dit jaar zal wederom het nationaal ·wiriterdrcuit van de N.T.T.B. in de af-
; 

deling Brabant worden verspeeld. 

Ditmaal is het T.T.V. "De Meppers" die ter gelegenheid van haar 25-jarig 

best.~an _,de 2e ronde vari dit wintércircui t 'organiseert Op zondag 18 november 

a.s. in de gemeentelijke sporthal, De Pp:mpenmak~,r 4- te Heeze. 

~ . i . 

Vanaf.:!:_ . 10. 30 uur tot 16. 30 uur 4ij,n de nodige spannende en k-w:ali tatief Q.p 

hoög niveau staande wedstrijden te zien. 

" . l 

· ' .. 
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VICE VERSA 1 51 HEEFT EIGEN CLUBGEBOUW. 

Op zaterdag 19 mei j.l. heeft de burgemeester van Oudenbosch het 

nieuwe tafeltenniscentrum te Oudenbosch officieel geopend. 

Vice •Versa '51 heeft hierdoor de 'bèst:hikking gekregen övèr een 

prachiig~~kkomodatie, waarop a ~afels t~~elijk . w~dit~ijden kunnen 

worden gespeeld~ Veider is er h~tuurlijk vblddende ~as~ en kleed

ruimte aanwezig en er is een ruime bar waar men zijn natje en 

z'n droogje kan krijgen. Een akkomodatie waar Vice ~er~a - t~1 

zeer trots op kan en mag zijn. 

Na het spelen van enige r~lley 1 S tegeA een ~an de je~~ds~elers 

van Vice Versa 1 51 sprak namens de afdeling Brabant de 

afdelingspenningmeester, de heer P. van Iersèl. Gij sprak zijn 

gelukwensen uit en bood een tegeltje ' aan met het ~fdelingse~

bleem erop. Jammer was het, dat de opening · gelijk viel met de 

bonds,raadsyerg$d:ê:dn'g, waardoor het . hoofdbestuur was verhinderd. 

Dit deed echter aan de feestvreugde niets af. Na de receptie 

vond een demonstratie plaats tussen Bert van der Helm en Marjan 

Wagemakers. Een demonstratie die door het publiek zeer W~rd ___ _ 

gewaardeerd. 

Voor Vice Versa '51 is deze _nieuwe sp~elruimte in ièder geval 

een belangrijke akkomodatieverbetering ~n een mijlpaal in het , 

bijna 30-j~rig bestaan v~n de ve~eni~ing. Drigetwijfeld zal Vice 

Versa 1 51 veel pleiier beleven éan deze ~kkombdatié en zullen 

andere verenigingen graag op bezciek kcimen v6or kompeti~ie of 

andere wedstrijden. 
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DE OPZET VAN DE BASISSCHOLIERENKAMPIOENSCHAPPEN IN HET SEIZOEN 

1979-1980. _______ ..._ __ _ 

In dit seizoen word.en er ncaa.st een .provinciale ·ronde, met ' 'daa raan
sluitend de ~ationale ronde (NBK), ook een aantal plaatselijke en 
enkele regionale ·rohd'es geÖiganiseerd. " ··· · · · ' 
Dit alles om een .pyramidê 'O.pboLiw ted<rijgen naar de , NB.K toe. 

Plaotselijke ronde. 
------------~-----

, : 

Een plaatselijke ronde is een kampioenschap vo or. basisscholieren 
waaraan alle basisscholen van die pJ.aats kunnen deelnemen. 
De organisator va~ een dergelijk kampioenschap kan zowe l ee n basis
school a_ls ; een ve.reniging zijn. Combinat i es von .b'Bid :::i is al'leen ·tnaar 
aan te bevelen. 
Met de organisatie Jan ' 'èif:in è!e 'r ·gelijke r:onde ma-~kt • U als verenigfng 
niet alleeJl prop,?gan,da ybo.cr · de tafel tennispo:rt . i n het •a lgeme.en, 
doch ook voor U~ eiaen vereniging. . . _ _ . . 
De organiËiatie ' iigl geheel in Uw han·deh. Indien U dat w9n'selijk acht, 
is de afdeling . Br-.abant bereid als adviseur op tf:i treden; · ·· 
De org~ni~ator kan in aanmer~ing komen voor ee n subsid~e van de 
N. T.T. s':·· e'tr dè afdelin:g '13rab'1nt vblgens . d·~:- rcgelJ.n~g; ' n s~b~ id.eëring 
scholierentoernooien" van de NPPL 

Voor inlichtingen kunt U zich wenden tot de afde lingsfunctionaris 
scholierentoernooien:. · · 

.. " 

r 

In dit seizoen worden ook enkele regionale rondes georganiseerd 
in enkele gewesten. Reeds gepland zijn een iunco i11 Wes·t:~Brabant 

( Hotak/Hoogerheide) en Eindhoven/Helmond (Stip hou c/HeL10,1d). 
Er wordt nog een organisator ~gevr~agd ' Ûoör de :regionai o ronde in 
Den Bosch. . ·· 
Bij voorkeur dienen de region a le rond~? voor de j aarwisseli ng 
georgani~~~rd te worden. ·· · · · 
Deelname aan de regionale , ron.de kan recht.;3treeks zijn 110.o:r .. dio:_ 
scholen die niet hebben kunnen deelnemen a&n eG n ploats?lijk? ron~~~ 
Hiernaast hebben dé 3 hoogst geëindigde teárfi s van een pla"ätse'lijke 
ronde het rech t aan de regionale ronde deel te nemen ~a~~toe zij 
behoren. 
De organisatie van een regionale ronde wordt bijgestaan door de 
afdelingsfunctionaris. De afde ling Brabant g8eft oo k ee n tegemoet
koming in de kosten van zaalhuur, tafelhuur en prijzen 7 tot een 
bedrag + f 500,--.Hiernaast i s de afdeling Brabant bereid zo rg 
te drag;n voor de verzending van uitnodigingen en andere publikaties. 

Frans Geubbels ,, 
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De indeling van de regionale rondes van de jeugdachtkampen, waar 
Brabantse spelers en speelste:..-s bij Zl.Jn betrokken is als volgt. 
De betreffende verenigingen zijrr reeds Geïnformeerd. 

Jon~ens junioren_ 

s;roep _?. __ Q_~s._ 

F. Wilson 
H. Cortenraede 
F. v. Aken 
R. Ilawinkels 
R. Vermaten 

Ys 
Li 
Og 
Nl 
Ge 

J. Hendriks 
L. Mertens 
T. bullinga 

Br _ _,_ __ Li 

Ys 

Groep 8 Rotterdam 

P. v. Iren Ze 
M. Leenders R~ 

G. Gosselink Br -----R. Lamendecker Do 
C. Kwakman Am 
R. Boedhram Ro 
M. v. Dop Ha 
U. Joossens Ze 

Groep 7 Rotterdam 

S. Meijer 
H. Kempe 
A. Coops 
11. Roos 
R. v. Dvp 
P. Vergeer 

Ha 
Ze 

NHNK 
.Ha 
Ha 

Gd 
J. KleiP-luchtenbelt . Ro 
J . Verstijlen c~r 

Groep A Oss 
J. Verhulst 
I. Damen 
J. Brouwers 
A. Rijsdorf 
F; Berendsen 
W. Verspagen 
L. Zanders 
R. v.d. Bovenkamp 

~~!2~'.::!2~- :.:!~ ~2~!2 
Groep 3 Oss 
B. Stam 
L. Heckmans 
H .. v Kuyk 
T. de Wit 
R. Kengen 
T. Boon 

Br. 
Nl 
Li 
Og 
Og 
Li 
Nl 
Ge 

Ge 
Li 
Nl 
Nl 
Li 
Br 

Groep 3 Oss 

J. Engelhart Ys 
P. Loozen Li 
0. Ap lers Og 
R. Boogaard Nl 
K. Lim Ge 
W. Cuipers Br -

_J. Wehrens Li 
M. Stoffers Ut 
!ongens aspitan t en 

Groep (;} Oss 
C. Cox Li 

' E. Angenement · Ge 
H. Sch:reudet . Ut 
V. v , Kuyck Nl 
R. Grijr.s Nl 
L. v.d. Ber g _2r 
L. Wil l emse • Gè 

R. de Veth; Li 

Jongens Pupil len 
----~----
Gro~ 2 O~ 

E. Noor 
T. H2skes 
J. Ve::heijen 

-M. Schreu:::s 
G. hé:> S 

R. Boürs 
H. Boüwhui s 
R. ?uctze l 

Er 
Ge 
Nl 
u~

·ut 
Li 

·Og 
Rr . 

Groep 7 lto tterdam 
E. Kuioer Br 
---·'.·-~-
M. Heeren Ze 
s. v.d. Va l k 
P. NtJ~rdj iman 

P. de J o:1g 

P. l'kne 
E. Wijmsmi 

-
Groep 4 Os:> 
R. Verster;en 
F. Boute 
M. l\;::htc~n 

A. KollC:e 
G. Verh.:igen 
J. Vere>tegem 

Ha 
Ro 
Gd , 

Ha 
Ze 
NHNI< 

Ge 
Br 
·Nl 
Li 
Ge 
Ge 

Groep 4 Oss 

J. Bonte 
B. Uoogaard 
E. v. Rossum 
R. l1ichielse 
R. v. Rooyen 
P. Jansen 
W. Claus 
F. \.-Jielers 

Groep 5 Oss 

~Ys 

Nl 
Li 
Ge 
Ge 
Br 
Nl 
Og 

P. Larnbooy Ge 
H. Banach Li 
G. Groenhuizen Ut 
H. Hunnekus Nl 
A. v.d. Giessen Nl 
L. v. Iersel Br-
R. Beunen Li 

N . v. Aken Og 

Crof:'p 3 Oss 

A. Welten 
· R. ~oele 

E ; Habets 

Br 
Ge 
Li 

R. Reynen Nl 
F. v.d. Vleuten Nl 
G. Luyten Li 
H, Visscher Ge 
ri. Roes 0 'g 

_Groep 8 Rotterdam 
F. Raaymakers Br 
J. de Bosscher Do 
R. v.d. Broek 
N. Storm 
S •• Schreuder 
M. Vastenburg 
R. Lopez-Dias 
P. Durvis 

Ha 
Ro 
Gd 
Ha 
Ze 

NHNK 

Groep6:, Rotterdam 
N=~v ; El~akke~ Br 
W. Briet Gd 
P. Meyers Ze 
F. Kolijn Ze 
P. Lute~n Do 
C. v.d. Broek Ha 
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Meisjes Junioren 

éroep 3 Oss Groep . 4 Oss .Groe;e 7 Rotterdam 
W. v. Sparije Ge I. v. èl . Heuvel Nl · H . Olsthoorn Ha 
D. Willemse Br J. v.d. Aker ~r M. Schulten Br 
H. Willems Li E. v. Goal Ut - v. Bianckaert · Ze 
E. Preyers Ge N. Kohimann Ge G. v. Gtiethuizén Hél 
A. Kohlmann Ge J. v. Dam Ge E. Kooter Ha 
M. Geraedts Li 1. ,v. Hout Bt M. Geljon Ze 
N. Schuurkens Br E. RÖmgens t.Jt è. Pieterse Ro 
ic Steeehs Nl B. Willems L{ ·y, Bot NHNK 

. He is jes Aspiranten 
Groep 3 Oss Groep 4 Oss""- Groep 6 Rotterdam 

·. 
R. Trepels Nl A. Chamb"on Br P. de Jong Ha 
H. Hagt:iiigius Li r-Lv. d. Linden Ge · 1, Hendrikx Ro 
De.Vei~ariën Li H._ Hoeben N1 H. de Koning "NHNK 
c. Boute Br Di. Vermariën Li ,I. Godiënt Ha 
J. Segers Br P. de Bas Li s. v.d . Veer Ha 
A. Poulissen Li . I. .· Janssen Nl J. Zijlmans RO 
A. Kruitwagen Ge W. v . Veen Ge s. v.d. Voorde Ze 
M. Janssen Nl A.,. Vermeulen Br J. v. Eekelen Br 

GroeE 7 Rotterdam ·Groeo 8 Rotterdam 
A. Verheul Ha M" Schouten .NHNK 
M. v.d. Kraan Ro - Y. Hendrix ·Ro 
A. Kersten Ze B. Minheere Ze 

··-· 
H. Zwagerman Ha A. v. Leeuwen Ha 
K. Bunning .' ;Ha , D. v. Leeuwen Ha 
J. Salamony Ze J. Izebout Ze 
s. Hermans NHNK J., v . willigen Gd 
J. Welten :Br • K; v. HOOJ.>:donk Br 

' - . . ~ 
- --

l~Ieis jes P~pi lle~ 
Groep 3 Oss Groep 4 Oss 
A. Ruy.schop Li P. Hermans Li Groe12 5 Oss 
B. v . Veen Ge. L. Tolmeyer Ge N. Peters Li 
J. Janssen· :Nl c. v. Deursen -Nl D. Keen Ge 
H. Conrads Li F. janssen Li D. Janssen Nl 
A. Vondenhof Li D. Jongen Li s. Bul.t Br 
D. v. Rijswijck rn N. Smets Nl J. Kleiss ·•. Br 
N. Tie boek Ge H. Verhaaeh Ge I. v. Rossum Ut 
A. v. Nuland Br c. Verhulst Br W. Hus Ge 

G. Schoenmakers: . Li 
i 

Groep 7 Rotterdam Neisjes Welpen 
M. de Beer Ro GroeE 3 Oss Groep 4 Oss 
c. Ouwe hand 'Ha c; Veen Ge Ç. Duyf Nl 
A. Steenbergen Ha N. De Bas Li A. Mol Ge 
K. Jonemans Ze E. Noor Br P . de Groot _Br 
N. Gastel ze M. Vers.pa Nl R. Smitsemans Li 
A. Verheul Ha A. Finders Li J.Bisschops Nl 
J . de Pr enter Br Y, Neet Ge N. Smets Nl 
c. v.d. Heiden Ro 

GroeE 6 Rotterdam Groep 7 Rotterdam 
u. v . d. Boom Br K. Appels Br 
u. Janisse Ze D. Stemerdink Ha 
E. de Graaf "Ha J. Bobbeldijk :NIINK ·. ' 

M. Kret ') Ha A. de Groot NlU·f.tZ 
s. Izebout .. -: Ze M. Dijkstra Ha 
J. Kok l\1H:NK M. Hartijn Ze 



De prijswinnaars Boven v.l.n.r. 
J. v. Tilburg 
J. Hendriks 
S. Bult 
A. Ghambon 
D. Willemse 

Beneden 
v.l.n.r. 
P. de Groot 
E. Noor 
L. v.d. Berg 
F. Boute 

Op zondag 23 september 1979 organiseerde de Sportcommissie de finales jeugd
meerkampen afdeling Brabant. 
Deze vonden plaats in het tafeltenniscentrum Irene te Tilburg. 

De vornrzitter van Irene vertelde in zijn openingswoord o.a. dat de vereniging 
bijna geen evenement op zondag kon organiseren of het was stralend weer. Mede 
door het geplastificeerde dak zou er heel wat zweet moeten wordmgelaten. 

' Nadat Ton van Happen enkele technische details meedeelde kon er om precies 
îl.00 gestart worden met de wedstrijden . 

Zoals verwacht werden Eric Noor bij de jongens pupillen en Frank Boute bij de 
welpen onbedreigd eerste. 
De meisjes D. Willems, A. Chambon, S. Bult en P. de Groot, die ieder in hun 
klasse welliswaar ook ongeslagen bleven, konden op meer tegenstand rekenen. 
Bij de jongens junioren won J. Hendriks al zijn wedstrijden. In deze negenkamp 
ging het er spannend aan toe, maar liefst 17 partijen werden in 3 games ge
speeld. 
In de negenkamp jongens aspiranten was de spanning te snijden. Pas in de laats
te speelronde viel de beslissing. L. v.d. Berg won van Verstijlen met 22-20 en 
23-21 en werd hiermee eerste. 
Bij de jongens senioren eindigde I. van Tilburg en J. v.d. Veerdonk gelijk: ook 
hier moest de onderlinge wedstrijd beslissing br engen. J. v. Tilburg trok aan 
het langste eind. 

Omdat de spannende negenkampen wat uitliepen 
kon de voorzitter van de Sportcommissie, Ton 
van Happen , pas later dan gepland, overgaan 
tot de prijsuitreiking: voor de winnaa rs een 
standaard en voor alle deelnemers een herinne
ringsvaant je. We zien nu vol spanning de pres
taties van onze jeugd in de landelijke meer
kampen tegemoet. Diegenen, wiens naam bij de 
einduitslag met een sterretje is gekenmerkt, 
hebben zich hiervoor geplaatst. Alvast alle
maal veel succes. 

Namens de Sportcommissie, Cees Driessen. 
De prijsuitreiking 



Uitslagen finale ronde af del in s · eu dacht kam en af del in Brabant N. T. T.B. 
~an zon september 1979 te Tilburg 

Meisjes junioren 

1. D. Willemse 
2. J. v.d. Aker 
3. M. Schuurkens 
4. L • v. d • Hout 
5. M. Schulten 
6. M. de Vries 
7. M. Rooymans 
8. D. van Schendel 

Meisjes aspiranten 

1 • A. Chambon 
2. J. Welten 
3. C. Boute 
4. A. Vermeulen 
5. J. v. Eekelen 
6. J. Segers 
7. K. v. Hooydonk 
8. Y. d'Haens 

Meisjes pupillen 

1 • S. Bult 
2. Y. de Prenter 
3. L. Kleiss 
4. C. Verhulst 
5" A. v. Nuland 
6. D. van Berlo 
7. G. Roggeveen 
8. A. Keyzer 

Meisjes welpen 

l • P. de Groot 
2. U. v.d. Boom 
3. E. Noor 
4. K. Appels 

O.T.T.C. 
O.T.T.C. 
Irene 
PSV/Cathr. 
Tanaka 
Achilles '68 
Achilles '68 
Belcrum 

PSV/Cathr. 
T .C.S. 
Irene 
De Meppers 
N. Despair 
Stiphout 
Belcrum 
Hotak '68 

PSV/Cathr. 
Tornado 
O.T.T.C. 
Achilles '68 
O.T.T.C. 
O.T.T.C. 
Achilles '69 
Belcrum 

Stiphout 
V.Versa '51 
O.T.T.C. 
Hotak '68 

7-0 * 
6-1 * 
5-2 * 
4-3 * 
3-4 * 
2-5 
1-6 
0-7 

7-0 * 
6-1 * 
5-2 * 
3-4 * 
3-4 * 
2-5 * 
2-5 * 
0-7 

7-0 * 
6-1 * 
4-3 * 
4-3 * 
3-4 * 
2-5 
2-5 
0-7 

3-0 * 
2-1 * 
1-2 * 
0-3 * 

Jongens senioren (geen vervolgronden) 

l. J. 
2. J. 
3. J. 
4. R. 
5. D. 
6. R. 

vr.:n Tilburg 
v.d. Veerdonk 
v.d. Griendt 
Meesters 
Bekkering 
Moorman 

Rooseaclaal 
O.T.T.C. 
N. Despair 
Roosendaal 
Achilles '68 
O.T.T.C. 

4-1 
4-1 
3-2 
3-2 
1-4 
0-5 

Jongens 1un1oren 

1 • J. Hendriks 
2. P. Jansen 
3. W. Cuypers 
4. G. Gosselink 
5. A. v.d. Laar 
6. J. Raaymakers 
7. R. Bos beek 
8. H. Swinkels 
9. J. Schoenmakers 

Jongens aspiranten 

1.L.v.d.Berg 
2. J. Verstijlen 
3. L. v. Ierse! 
4. M. v.d. Eynde 
5. P. Rongen 
6. E. v. Kempen 
7. M. Dijstelbloem 
8. P. Daas 
9. B. Buitenman 

Jongens pupillen 

1. E. Noor 
2. A. Welten 
3. E. Kuyper 
4~ J. Verhulst 
5. F. Raaymakers 
6. R. Paetzel 
7. K. Emck 
8. R. de Haas 

Jongens welpen 

1 • F. Boute 
2. T. Boon 
3. N. v. Elzakker 
4. R. v. Elzakker 
5. P. Noor 
6. T. Verstijlen 
7. P ~ van Hout 
8. P. Manders 

J.C.V. 8-0 * 
O.T.T.C. 6-2 * 
O.T.T.C. 5-3 * 
Hotak '68 4-4 * 
J.C.V. 4-4 * 
Hotak '68 3-5 
V. Versa'64 2-6 
TTCV/R . 2-6 
D.E .S.O. 0-.8 

O.T.T.C. 6-2 * 
Back Hands 6-2 * 
J.c.v. 5-3 * 
Eenentwintig5-3 
De Meppers 4-4 
TTCV/R. 4-4 
Geldrop 3-5 
J.C.V. 3-5 
J.c.v. 0-8 

O.T.T.C. 
De Meppers 
Hotak '68 
J.c.v. 
Hotals ' 68 
Irene 
PSV/Cathr. 
Markiezaat 

Irene 
PSV/Cathr. 
Hotak '68 
Hotak '68 
O.T.T.C. 
Back Hands 
PSV/Cathr. 
Stipl}out 

7-0 * 
6-1 * 
5-2 * 
3-4 * 
3-4 * 
2-5 * 
2-5 
0-7 

7-0 * 
6-1 * 
5-2 * 
3-4 * 
3-4 
3-4 
1-6 
0-7 
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U:i;t -de' c,lpbbladen van _pe v.~r-enigi.ngen welk,e de . afgelopen rnaqn_den bij de rE?
dak tie zijn binnengekomen, b1ijk t dat de \;erenigingen de zomérmaanden niet 
stil hebben gezeten. 

De onlangs biJ de N. T.T. 8. aangesloten Eindhovense vereniging "Flash" bracht 
ter gelegenhei·d van het 5-jarig bestaan 8;8n een~ti;i (jubileum), c1ubblad uit. 
In zijn voorwoord schetst voorzitter H. Thèelen de ~.ntwikk~Jin-g van -5 jaar 
tafeltennis. 
Vanuit het ópen jeugdwerk in de wijk Vlokhoven met een wisselend aantal 
1edan .tot een zelfstandige vereniging met 88 lede.n op . het moment dat tot aan
sluiting -bij de N. T.T. B. werd overgegaan. 
Ter gelegBr'lhsid van het jubileum vierd tt,?vens een tournoot gehoL1:den, waarvoor 
in het clubblad ook de nodige aandacht. 

"Onder-Ons" van Smash 'ï3 uit Uden doet zijn naam ~eer" qan.De interviews die 
door de reda~,tie steeds met een van de _leden worden °-gehoU,dtin, vinden meest
al in Beh prèttig~ sfeer~ plaats en geven de leze~s ~weer interessant~ lees
stof. Volgens de vaste rubriekschrijver "Piegie? ~s tie~me~ de konditie van 
de meeste senioren vlak na de vak::intie triest .gt=:Jste.ld, als we , zijn w_aarnemin
gsn tijdens· de eerste - training5avonden tenminste mogen geloven. 

. . . ; 

"Toppers" van P. S.VdCathrien b1iji<.t er if!: Juli J. l. al. veel zin iq :~e heb
ben gehad, gezien het programma voor de BB:I'Ste. ;mat:inden. -
Een weekend Parijs is:. ~vaarschiJnlijk één van de ·~toppers". -

: \ 

"Dropshotje" van -T..C .S. : me1dt .rrlat 2 leden .van . d-i:e - vereniging. v.;in p1an .w_9ren 
het duu:frel<,ord tafeltennis ,te g·aan verbeteren, maar ·nadat ; het ::bekE:mde boek ' 
met wereldrekords erop wa.s ' 'nageslagen, bleek dt:? - animo over- te _zijn.- En'i.gq 
interessante' vermeldingen: ,, 
2 spelers• tegen elkaar: rekord 103 uur , , -
1 speler tegen verschillende anderen: rekord 105 uur 
team van 4- ·zonder rustpauzes:: 882 uur 
2 dubbels.' tegen elkaar: , 72 uur en 15 rn:Lnuten 
de jongste international was B jaar 
langste ralley in een wedstrijd duurde 2 uur en _. 31 minuten , ,_-,, -
langste wedstrijd 25 à 26 uur 
rekord -teru'gslaan in 1 minuut 159 keer . _ 
hoogste srlB'lhe:Ld van een ·bal 170 km/u ., 1.-iaarbij · de bal tijdens de slag snt:w:- -
velde. 
BegrijpeHjk dat de animo bij de spelers over was. , , 

Bij de start van 't nieuwe seizoen heeft het clubb1lad van Reci Star , '58 een 
nat:im l:û"t lAuterkeJ en een 'nü~uwe kaft gekregen.-, Omd . .::Jt men ook de andere in
gezonden tekeningen voldo~nde kwaliteit hadcfen zijn- oók. deze , geplaatst. ·' 
Naast tà-fèlfennistalent dus ook tekentalent in de vereniging. -

. , ~ ··. ._ 
•· ·-

T.T. V. Irene· geeft in hal:fr clubblad ruime aandacht aan -een trainingsweekend 
voor, hoofdzakelijk, haar eJgi;in leden. Verder een met foto's voorzJ.en ver
slag van 'de verbouk<ling van de bar in de eigen zaal. 

Onk technische za~,en krijgen steeds· meer -aandacht ÜL de diverse clubbladen. 
Kadans - gèeft ' deze !<.eer u:f.tgebreid aandacht aan de speltechnische eigenschap
pen van een batje, Verder een verslag·v'an -h8t trainingskamp in Beilen, waar 
2 jeugdledein ·naartoe zijn ' ge1r1eest. 



Datum 

28-10-79 

03/04-11-79 

04-11-79 
11-11-79 

18-11-79 
25-11-79 
01-12-79 
06-12-79 
09-12-79 

15/16-12-79 

16-12-79 

16-12-79 . 
22/23-12-79 

26-12-79 
29-'12-79 
05-01-80 
06-01-80 

12/13:-01-80 
20-01-80 

26/27-01-80 
io"02~so 

14-02-80 
24-02-80 

08/09-03-80 

16-03-80 
23-03-80 

22/23-03-80 

22/23-03-80 
22/23-03-80 

30-03-80 
05-04-80 

06/07-04-80 
13-0L~-80 

19-04-80 
30-04-80 
03-05-80 
04-05-80 

10/11-05-80 
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EVENEMENTENAG~NDA 1979/1980. 

Naam. evenement 

Regionale ronden jeugdacht
kampen 
Open Helmondse kampioen
schappen 
Jeugdrahglijsttoernooi A 
Nationaal jeugd~anglijst
toornooi B. 
2e Ronde wintercircuit 
1/4 Finales Jeugdachtkampen 
Official toernooi 
Nedèrland-Oostenrijk 
Schuurmans Keukentoernooi 

Organisator 

Jeugdcommissie 

Stiphout 

Swift 

De Meppers/CTliJ 
Jeugdcommissie 

Ali co 
JCV 

Finale Wintercircuit Assen 
Regionale rondes Scholieren
kampioenschappen 
1e ronde afdelings senioren 
licentie 8-kampen Sportcommissie 
Klankstadtoernooi Kerkrade 
Nationaal Maaslandteamtoern. OTTC 
Kersttoernooi 
Veteranentoernooi 
afdelingsbekerfinale jeugd 
finale senióren licentie 
8-kampen afd.Brabant 
Brabantse kampioenschappen 
1/2 Finales achtkampen 
TTCV/Rath toernooi 
Finale jeugdachtkampen 
Nederland-Turkije 
Jeugdranglijsttoernooi A 
Nederlandse kampioenschappen 
1980 
Ontmoeting Limburg-Brabant 
Regionale 's-Hertogenbossche 
kampioenschappen 
Regionale Middenbr abantse 
kampioensch a pp e n 
Regionale Eindhovense kamp. 
Regionale West.Brabantse 
kampioenschappen 
Jeugdranglijsttoernooi A 
Finale Brabantse Scholieren
kampioenschappen 
Open Venrayse kampioensch. 

: zuid-Nederlandse tienkampen 
Nationaal Pupillen en Welpen 
toernooi 
Jeugdranglijsttoernooi B 
Zilveren Battoernooi 
Basisscholenkampioenschappen 
Nederlandse Jeugdk ampioen
schappen 
Zuid-Nederlandse kampioen
schappen 

The Back Hands 
PSV/Cathrien 
Jeugdcommissie 

Sportcommissie 

Je1..1gdcommissie 
TTCV/Rath 
Jeugdcommissie 
Irene 
Odion 

N.K.cie 
Sportcommissie 

Jeep 

PSV/Cathrien 

Smash '70 

Afd.Brabant 
Uenray 
Irene 

Nl!JPT' BO 
Huizen 

NPPC 

Je1,.1gdcommissie 

De Meppers 

Plaats 

Oss/Rotterdam 

Helmond 

Den Haag 
Deventer 

Nijmegen 
Oud-Beyerland 
Schijndel 
Vught 
Assen 

Div.plaatsen 

Div.plaatsen 
Kerkrade 
Oss 
Rucphen 
Eindhoven 

Roosendaal 

Veghel 
Tilburg 
Tilburg 
Gaanderen_ 

Utrecht 
Limburg 

Vught 

Tilburg 
Eindhoven 

Zevenbergen 
Etten-Leur 

Hilvarenbeek 
Venray 
Tilburg 

Den Haag 
Huizen 
Rotterdam 
Culemborg 

Culemborg 

Heeze 
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Zaterdag B september j .1. herdacht T.T . V. "De f~eppers "uit Heeze 
het feit 9 da t zij 25 j a a~ bestaa t. Natuurlijk is hieraan niet zon
der meer voorbij gegaan, maar is dit heuglijke f eit op een feeste
lijke wijze herd a cht. Onderdeel va n de fe estelijkheden was een, zeer 
druk be zochte, r-eceptie. Naast vel e plaatselijke instanties gaven 
ook veel zusterverenigingen uit de regio acte de présence. Obk het 
afdelingsbestuur was met een deputatie a anwezig. Afdelingsvoorzitter 
C. Hobbelen , wenste de vereniging na tuurlijk van herte proficiat 
met dit jubileum en bood een tegeltje a a n met het afdelingsembleem 
erop, dat, zo sprak hij de hoop uit, nog e e ns een plaats mag krijgen 
in een eigen home va n de ver e niging ; een we ns van na tuurlijk iedere 
vereniging . Ter gelegenheid va n dit jubileum werden 2 leden die 
zich reeds jaren verdienstelijk hebben gema akt voor de vereniging, 
in het zonnetje gezet. De hereh J. Beurskens en J. Scheenen werden 
namelijk door de a fdelingsvoorzitt e r de versierselen opgespeld, 
behorende bij de benosm~ng_ tot lid in de ereraad in respectieve
lijk zilv e r en brons . 

Ook bondsvoor zitter A. Paulissen wa s namens het hoofdbestuur ver
tegenwoordigd. In zijn toespr a ak benadrukte hij nog eens, dat grote 
w~er~aring moet bestaa n voor het vele werk dat de afgelopen 25 jaar 
is verricht. Een hele prestatie, aldus de bondsvoorzitter, omdat de 
gemiddelde ''levensduur" van e e n t a feltennisvereniging momenteel de 
25 j aa r nog l a ng niet haalt. In zijn toespraa k betrok hij ook het 
nive a u va n de ver e niging, di e in de landelijke jeugd- en senioren
kompeti tie me edraait. Hij bood , zij he t symbolisch, de N.T.T.B.
wimpel a a n va n de N. T.T.8. Na a floop was er een gezellige feest
avond voor de leden. 

Geschied e nis 

T.T. V. "D e F~ epp e rs" is 25 j aa r ge leden ~a ls onderdeel va n de Katho
li eke Arb eid e rs J e ugd. In 1955 werd voor het eerst de e lgenomen aan 
de N.T.T. B.-komp e titie ond e r de naam " K.A.J. Heeze". 
Dat het de e erste jaren niet van een leien dakje liep, blijkt uit 
het feit , do t de eerste jaren ve rschillende akkomodaties zijn be
trokken. Da t hee ft ook zijn weerslag geh a d in het ledental dat toen 
zo e r wiss.a l end wa s. 
In 1961 we rd de naam ge wijzigd in T. T.V. "De Meppers". 
Hoogtepunt e n in het 25-jarig besta an van de ve r eniging zijn geweest: 
- 1962 kampioen 4e kl a s se afd e ling met promotie naar de 3e klasse 
- 10-jarignbesta an in 1964 me t de benoeming van de heer Scheenen 

tot erelid van de ver eniging . 
Andr é v.d. Krui s e e rste Br a ba nts e kampio e n in de vereniging, in 
de 4e klass e ( 1970) 

- Brab antse kampioensch a p door Henni e Boere nk a mp in de 2e klasse 
(1971) 

- Br a ba nt se dubbel-titel bij meisj es-pupillen in 1971 door de 
gezuster s Sch e pe ns (prolonga tie titel in 1972 en 1973) 

- s e izoen 1972/1973 promotie naa r landelijke overga ngsklasse 
- 1976 intr ek in de gymz aa l va n de sporthal. 
- 1978 2e pl aa ts fin a le jeugda chtkampen in Zwolle door Adrie Welten 
- 1979 promoti e dames-t eam naa r l and e lijk e overgangsklasse. 

T.T.V. "De Me pp e rs" nog veel succes de komende jaren en op naar 
het volgend e jubileum. 

Ton van Happen. 


