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!r1 dit Jti!nr..1ai~:t_., ..... ~nu~rn~€L- :fe opgsrli:Ht1sn dt:i nlEtutte10 s.~ilf"jh!.~·1~*-11.llng (:3 n 
teakvardeling uan hat ~ lingabeatuur 1 zoals dst met ~ngang v~n 1 
januari 1980 ia smmangB~teld. Varenigingsbee tuurdar~ wccdt 
hiervan gomde nata te neme n . 
Zaal• U in de tuakv~rti~l!ngsn (en in daze kop) kunt lszen, is da rsdak~ 
tie ven ~Mixadn wanr t~r~ehtgekam~n bij ondergetakande ~n dat blijft 
0ia bij ian van d& lad~n van het afdal!ngebestuut. 
9ij de taekva.dsllng iG tierouer in ~at A.B nog eens uitvosrig gaaprokan. 
Het A~B. blijft ~a~ ~eni~iq~ dat een redmktie dis buitan hst afdslingabe
~tuur. staat, h9ter to~ z!jn recht za~ komen. In tegenstelling tot nu, 
zal ih d~t ;&val m•~r ~e~ andere informatie en artik~la0 aendacht kunnen 
werden geschonkan. Het i3 ueruelana om wat dat betrrft ~teeda weer in 
hGrhallng ta vallan, ms~r hst blijft ds wsna u&n het sfdalingsbastuur, 
dot zich kandidstGn ac~m~ldsn dis bereid ·zijn in aan radaktiakom~ia~ie 
zitting ta nemen ~ 
Tet d!a tijd gaan ~e ~chter gawoon op de aude voet v~~dar~ wEerb1j 
nmtuurl!jk ge~r~bsQid ~oret iedere maand asn zo lesshs~r mogelijke 
;'~Ftix e~:rt tJ.i.t_ t_e bl:'e.ngç1n~ . ; 

Kcpy, andar• dan uitel~gan ven tburnoaisn atc. van U blijft natuurlijk 
van harte uelkom. 
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In zijn vergadering van 16 januari j.l. ZlJn de taken in het af-
delingsbestuur voor zover nodig opnieuw verdeeld. 

De ~ieu~e éame~stelling en taakverdeling treft U hieronder aan. Door 
de uitbreiding met 2 funktionarissen is het mogelijk geworden aan een 
aantal zaken bijzondere aandacht te gaan schenken. 
Iets dat gezien de ontwikkelingen binnen de NTTB en het gehele sport
gebeuren noodzakelijk wordt. 

Voorzitter 

Sekretaris 

Pennm./bekerkomp.sen 

A.C.L. 

A.J.C.L./jeugdzaken 

Opleidingen 

T & lrJ/licenties 

Pers en Propaganda 

C.Hobbelen, Schout Backstraat 34, 5037 MK Tilburg 
tel. 013-673423 

Th.de Jonge, Or. de Ramlaan 6, 4624 VL Bergen op Zoom 
tel. 01640-34112 

P.van Iersel, Noordhoekring5 5, 5038 GB Tilburg 
tel. 013 -426900 

A.Jonkers, Burg.Philipsenstraat 19, 5051 C:P Goirle 
tel. 013-344780 

N.van Erp, Begijnenstraat 45, 5341 BC Oss 
tel. 04120-32106 

B.van Dijk, Bisschop Aelenstraat 35, Tilburg 
tel. 013-424657 

F.Geubbels, V.d.Weidestraat 7. 5708 EW Helmond 
tel. 04920-43664 

J.Trum sr., Torenstraat 6, 5261 BR Vught. 
tel. 073-560667 

Technische zaken/ T.van Happen, Postbus 81, 4760 AB Zevenbergen 
redaktie Mixed tel . 01680 -27714 

Reglementen, juridischeA.Rooymans, Dlmebeek 14, 5501 CC Veldhoven 
en subsidiezaken tel. 040-535457 

§~~~Q§!~~~~Qg_~fg~~~Qg§~~~~~§§~~§ 

~Q~Q~!~!~~~Q~~~~§§~~-§~Q~Q~~Q_ : 

Voorzitter A.Jonkers 
Lid (1e, 2e, 3e klasse)R.v.d.Weegen, Neptunesstraat 17, 5042 AL Tilburg 

tel. 013-685880 
Lid (4e klasse + dames)C.Oriessen, Dutshoornstraat 84, 5051 KR Tilburg 

013-432390 
Lid (5e klasse) 

~~~gg~Ql!ll!l~§§~~ 

Voorzitter 
Lid 

Lid 

Lid 

Lid 

Lid (licenties) 

Lid (med.keuring) 

H.v.d.Linden, Or.A.Zijlmansstraat 30, 5531 GG Bladel 
tel. 04977-3531 

N.van Erp 
J.Holten, Orduynenstraat 68, 5231 NP 's-Hertogenbosch 

tel. 073-412285 
P.Theuns, Ossendrechtseweg 31, 4631 BB Hoogerheide 

tel. 01646 -2 777 
W.de Kort, Wi lgen gaard 16, 5051 XT Goirle 

tel. 013-344455 
J.Boons, Kreefts traat 9, 5654 AB Eindhoven 

te 1. 040-524465 
P.Kil, Julianas traat 40, 4651 BZ Steenbergen 

tel. 01670 -63547 
R.Trum, Goudenregenstraat 68, 5271 JX St.Michielsgestel 

tel. 04105-4300 (o) 
3211 Cal 



Technische koLUD.issie 

Voorzitter 
Lid 
Vacature 

T. van Happen 
W.Hansen 

Pers en Propagandakommissie 

Voorzitter J.Trum 
Sekretaris A.Goossens, 

Lid G.van .Osch, 

Lid P. Rom bout s , 
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P.Beckerstraat 7, 4731 AK Oudenbosch 
tel. 01652-2960 
Gruttostraat 18, 5667 PW Geldrov 
tel. 040-863311 
Maarten Trompstraat 44, 5262 VM Vught 
tel. 073-560190 

Momenteel zijn 2 data bekend, waarop afdelingsontmoetingen zullen 
worden gehouden. · , 
- Zondag 16 maart: Limburg .,.. Brabant, te Limburg. 

Gespeeld zal worden in de volgende klassen 
heren A~&) C en D klasse, dames 1 klasse 
j ongens en meisjes junioren internationaal en kadetten internationaal. 

- Zon.dag 20 april : jeugdontmoeting Rotterdam - Dei:l Haag - Brabant te 
,Eqtte:rda.i:n. . , .. . , . . . 
Gèspeeld wordt bij de 'jong:ens ·a.1s de meisjes in de klassiil Juni oren, 
aspiranten, pupillen en welpen. 

Wanneer de ontmoeti ng met Antwerpen wordt gehouden staat nog niet defini-
tief yast. . . .. . .. . . . _ 
De vèrenigingen waarvan spelers en ' spèelsters zijn geselecteerd, krijgen · 
hiervan tijdig bericht van de nieuwèkontaktpersoon; de heer L. d:, Krijger. 

De sportko:mminissie is overgegaan in een technische kommissie. Voordat 
een goede aanvang met de te verrichten werkzaamheden kan worden geno-
men ~ner plannenworden gemaakt, is het belangrijk, dat dé verenigingen 
het ·enquete-formulier insturen, dat in de vorige Mixed is gepubliceerd 
en -16 november 1979 aan de wedstrijdsekretariaten is toegezonden. 
De helft van de verenigingen heeft inmiddels gereageerd. • 

Eventuele g~gadigden voor de organisatie van de Brabantse Kampioenschap~ 
pen, worden verzocht zich zo spoedig mogelijk te melden bij de funktiö
naris Tournooien en wedstrijden, de heer Geubbels, V. de Weidestraat 7, 
5708 EW Helmond. tel. 04920-43664 

Opl eidingen : 

Brabant heeft weer 10 nieuwe trainers in haar midden. 
De cursus tafeltennis-instrukteur A te Goirle werd in december j .1. afge
sloten met de examens. Het examen werd ge'spreid afgenomen en wel op 
zaterdag 15 dec. vrijdag 21 dec. en zaterdag 22 december. 
Van de 20 gestarte cursisten deden maar liefst 19 personèn examen, 
waardoór er 3 verschillende dagen nodig waren. .. . 
Tien cursisten sloten de cursus met succes af. Zeven leden hebben een 
herexainen en helaas moesten 2 lèden afgewezen worden. 

De cursus en het examen werd gehouden in een prima accomodatie, het ' 
Jan van Besou~:::iuis te Goirle, die beschikbaar gesteld werd door T.T. V. 
Red Star ' 58 e~ haar overkoepelende Stichting. 
Vanaf deze pla2"t s wil ik hen hiervoor hartelijk dank zeggen. Ook wil 
ik dank zeggen aan alle docenten.· en ·;·examinatoren alsook de examencom
missie. Tevens wil ik dank zeggen aan aile jeugdspelers(sters) en hun 
verenigingen die hun medewerking hebben gegeven aan het examen. 
Vooral ook dan aan de jeugd van Irene die het leeuwendeel hiervan voor 
hun rekening nnmen. Ook dank aan de beheerders van het Jan van Besouwhuis 
voor de prettige' '.:'amenwerking en speciaal dan aan Henk Boute die een 

-- ---~ 
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groot brok organisatie voor ZlJn rekening nam. 
Last but not le&~t dank aan de cursisten voor de prettige cursus en 
dank aan alle mensen die achter de schermenwe,r~~n om. een dergelijke 
opleiding tot stand te brer.een. 
De afdeling Brabant JJ.oopt in de toekomst . p.dg ' eens een beroep op U te 
kunnen döen . ' ' · ' ; " 

Dé .kersverse gèdiplomeerd~ . tE!-fel'f'\=nnisînstrukteurs A z1Jn 
Jac Aarts, ttv. Geldrop ; S"jaá.k' Gudden, Achilles 1 68, Johan den OUden, 
·TcO ·1 78, Jan Ridder, Hotak . '68-; Mi;irinus Sprengers, ATTC '77, 
Jack Wiercks, TCO 1 78, Rob Zwattjèns, PSV/Cathrien, Theo van Erven, 
Luto/Airdo, Ton van Oevelen, Hotak. '68, en Frans Geubbels, ttv Stiphout. 

. . . . .. . ) ··:·· . . 

De post opleidingen in Brabq.nt . gag.t waarg~nomen worden do'or de heer 
Bert van Dijk uit Tilburg. I~ ,.;.ens mijn : opvolger veel succes toe vanaf 
deze plaats. ·- -

:·.· 

Basisscholènkampioensclia:'ppèn .· : · · · ---------------------------- . 

Het is een verheugende ontwikkeling dat op talloze plaatsen in Ere.bant 
op initiatief va!l_ verenigingen en/of b_asisstf1olen of andere groeparin-gen 
of instanties. Het aantal deelnemers aan de Ldi verse kampi-oenschà.ppen 
in dit lopende s~izoen :.is_,~ al ver boven de l.000 uit geste.gen. 

De Brabantse basisschol13h_!<ariipi0Ernschappen .komen al weer in zicht. 
Het Brabants kampiqenschap wordt,· gehouden op :zaterdag 5 april a.s. 
(= Paaszaterdag), wederom in de Hispo-sporthal te Hilvarenbeek. 
De uitnodigingen wo.rden medio ·midden L'ebrua:ri· verstuurd aan alle 
Brabantse bas;i.sscholen. Alleen de basiSscholen in de regio Eindhoven/ 
Helmond word.en niet meer uitgenöd.igd, om.dat in deze regio de \n6gelijk
heid is geweest om deel te hemen aan . de <regionale rond~ op> 16 december 
j .1. De teams die voor deze ronde hadd.en ingeschreve:d, kunnen deelnemen 
aan de Brabantse eind:r:_onde. , ·, "· • 

De post basisscholenkampioenschappen . gaat vèrder·· bèhartigd.' worden 
door de heer Bart de Krijger ~n, Goirle. Ook<' hem wens ik vê'el succes 
toe met zijn takenpakket in ·de é afdelingc. Brabaht. 

F.Geubbels. 

Licenties : 
. · ,_,, .. • . 1_·_· . 

Qp de onlangs georganise,erde .Brabantse ·kampioenschappen is het wederom 
gebleken dat er nog vele senioren -in onze afdeling met bonds:Kaarten , 
rondlopen waarop een veel te. lage licentie · st_aat. 
Er zijn nog steeds veel leden die. het niet· erg vinden om in één te 
lage klasse in te schrijven .en ,zodoende gemakkelijk prijzen win'nen, 
en/ of een fout in de ledenadministratie - t~ a .. v .. licentie toekenning 
melden aan de betreffende commissaris tourriooien en wedstrij den, niet 
te melden. 
Ik denk echter dat er iedereen mee gebaat •is als wij op tounooien 
of bij andere wedstrijden in die . klasse ·8 pelen waar we gezien de. 
spelsterkte i~ thuishoren. · : ' i,· 

·. i ' .-: ··_r ç ·-:· ,-, · ·-: 

Begin_ februari komt er een ~nieui-l'Ei :iJ.ij st· van licentie wijz igingen en 
aanvu:q"~ngen uit, waar U. goed · notitie van d i.ent te nemen. 

'·.· ·, [• 

. : . ~ 
.. ~ -

!.i' 
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14-02-'80 Nederland-Turkije 
16-03•'80 Ontmoeting Limburg-Brabant 
22/23-03-'80Regionale kawpioe:çischappen 
05-04- 1 80 Brabantse Bap~s9c:\:l~lenkamp. 
13-04- 1 80 Zuid-Nederlandse 10-kamnen 
03-05~'8ó Nationaal Basisschol~nk~mp. 
04-05- ' 80 . . Nederlandse, i~ugd}{amp . 
10/11-05- 1 8ozuid-Nede:rl8-ndse Kam.P. 
07-04-:-:.' 80 . . Open Udê~s-i Ká.mp. · . " 
20-bJî..;' so· : J eugdontm,. R' dam/Den Haag 

NATIONALE JEUGD 8-Kfl.MPEN 

Irene 
? 

afd.Brabant 
Irene 
NPPC 
Jeugdco:mm. ·-Mep:Pe.rs .. "." 
Çlmash '73 
?-fd. Brabant 

5 

Tilburg 
'? 

Hilvarenbeek 
Tilburg · 
Culemborg 

__ Culemborg 
Heeze 
Uderi ·. 

De halve finales van de nationale Jeurd 8-kampen ziJn voor de Braband~rs 
over het algemeen succesvol verlopen. Van de 1~ halve finalisten , hebben 
zich ·î spelers en speelsters voor de finale weten ' te plaatsen'. Dit is één 
meer--dan vorig seizoen. · ··· ··--·-·· · 
Hoe".7~~ ---sl-_E! .:f-~P-?:1-~.ê. J1og .. gespeeld .moeten worden, -zijn- de --verwachtingen hoog · 
ge sp:~r.1,J:?,~n~ ~ Q:rrJ,cll?-t". :rli~t minder dan 4 Brabanders "dezè halve finale met een 
eerste plaats wisten af te sluiten:, te weten Babette van Veen, Theo Boon, 
Frank ·B~mte en Erik Nöör ( ·· . · ' 
De 3 andere finalisten zijn: Annemarie Chambon~ Yvonne de . Prenter en 
Patricia de Groot. 

Ui tslagen·1m'lve ·fina:lé (álleën le~ftijdskategorieën waarin Brabanders 
----------~----------- zijn verterenwoordigd). .. 

.... - . . . - · 

~:;:::~~~=-:e~E~~~:'.:!: 
1 . E. Noor Br . 7-0 1 . H.v.d. Broek Ha. 6-1 , 

2. c-~v-,'-d-;-BOvënkarrrpGe . · . 5-2 2 . R.Bolle Ge. 6-1 
3. R .BÖurs, , Li. 4_·3 3. E. Wijman NHNK 4--3 :· :. 

4. A~' Visser NHNK 4-3 4. P.Moerdijman Ro. 4-3 
5. S.v.d.Valk Ha. 4-3 5. E.Habets Li. 4-.;..3 . 
6. R.Paetzel Br. 3-4 6. E.Berendsen Am. 3:..4 · 
7, R. Turk Ha. 1-6 7. R.Lié "." 

Gr. 1 :_6 
8. J; Brouwer:· Li. ,. 0.:7 . 8. M.Heeren Ze. 0-·7 ., .. 

--··- ·- ··-·--- ·- ·- - ···--- ~-. -·····. 

~::'.~~~~~-~~~R~~ 
1 . F.:Boute Br. 5-0 1 . F.Boon Br. !1.-0 
2. G.Bakkef Ha. 3-2 2. J.van Meel !IJ:n. 4-0 
3. M. van Kuyck Nl. 3-2 3. L.Atzor·i .· Tw. 2-2 
4. M.Hoevers Am. 2-3 4. E.Nooy Ys. 1- 3 
5. A.de Jong Ro. 1--4 5. J.Croouijks Ro. 1-3 
6. N.v.Elzakker B.r • . 1-4 6. M.de Boer Ha. uitg. 

-



i:l~~~.J~~-l!::!~~~E~~ 
1. G.vnn Gnethuizen Ha. 7-0 
2. s.v~rl.Os se laar Ze. 6-1 
3. J. Timm;er.mans Vs. 5-2 
4. W.v •. Spenge Ge. 3-4 
.2.:._D • Wi l_l.e m_~.§ _B_r_. __ 2_-_5_ 
6. M.de Koning Ut. 2-S-
7. M.Olsthriom Ha. 2-5 
B. J.Hofma n Ze. 1-5 

I:I~~~J~~-~~2~~~~!~~ 
1. A.Verh 8~l 

2. A.Kruit wage n 
3 • ~1. l<l o p p e n b u r g 
4. A. Ct2m~on 

. 5. J. Wtd.'cP;i 
6. E. L 2nl)G 

7. L.d e Ruiter 
8. H. de f< oning 

~~~~l~~-2~2.~~~~~ 

Ha. 6 ·-1 
Ge. 6-1 
Ys. 5-2 
Br. 4..:.3 
Br. 3-4 
Zw~ 2·- 5 
Zw.. 1-6 

NHN'K 1-6 

1. D.l(·::- ·: ~1 Ge. 6-0 
2. D. v~ . ~loog Zw. 5~1 

3 • V • 9.§: f1 r e_r:_i:~"e:..E______tiE.!..._ 4_. 2 
4~ E.Zo atb r ood Ut. 3-3 

~_01~~"'-~·-- Br. 2-4 
6. B.Mu l B~ Dr. 1~s 

7. E.Fi mmsr Go . 0-6 
B. C.Ou wohR nd Ha. 

Meisje3 1.iJelpe n ----- -------:--···-
1 0 J.B akker 

.;.---
Ha. 5-0 

2. f-1. va n f·1iar 1: Ut. 3-2 
3. G.K ee n Ge. 3-2 
4. rl. 2 ::: r. ·~ h u i c Zw. 3-2 
5. R.v a :-i Gent Vs. 1-4 
6. M. Ve rspan .. Nl. 0-5 

" "'·· 

;':: ·· . 

1. V.Blanckaert 
2. M.Kohlman 
3. M.Kooten 
4. J. Sm:i. t 
5. M.Willems 
6. R.Middelkamp 
7. A.v.d.Spek 
B. S . Tahapary 

Ze. 5:...0 
Ge. 4.;.2 
Ha. 4-2 
Or. 3-3 
Li. 2-4 
Zw. 2-4 
Ha. 0-6 
Ze. ziP< 

1. J.Jansms Us. 5-1 
2. M.Paris Zw. 5-1 
3 • A • Kers ton Ze • 4-2 
4. B.Mi~heare Ze. 3-3 
5. W. van .Veen Br. 2-4 
'6":--c. 8 out e -----B-r-. --2--4 
---·~- ·-'--· --~· - ------------
7. V.Georerten Ut. 0-6 

- 6 -

8. A.V~l tmaat Zw. uitg. 

1 • B • van V e e_n ______ B_r_. __ 7_-_o 
2. E . Bûk !<er l:ls:i •... 6-1 
3. H.Hop Go. 5-2 
4. A • r: u ','schop Li. 4,... 3 
5. N.Alb e rs Og. 3-4 
6 .• S. 8u!.t 
7" N. Linneman 
8. H. Kro:Js 

1. S. Sr eb out 
2. B.fecssotte 
3, P.de Gr oot 

Br_. ;J,..fr 
Tw. _ 1:..5 
Zw. 0-7 

Ze. 5_;0- -

Ro. 3-2 
Br. 3-2 

----·----~~---------/, I.SchuJ K'.: 
5. P1. Lessche 
60 R.Heinis 

Ys. 
Zw. 
Arno 

3-2 
1-4 
0-5 

Spor tkommi ssie afd. Brabant .. 

Ton van Happen. 
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De 40e Brabantse kampioenschappen voor senioren behoren weer tot 
het verleden. Zij werden georganis,eerÇI. door (ie "1,fdeling Br,aqant, gel:lolp~n 
door diverse NTTB~iedén . ''Otia:á.hks ·'a:11I moei1U1nie:qep en"' tègerislagen 'kunnën 

• · ~d_~- . orga.;.iü iatoren op een redelijk 'ge·slaagcl ; tÖûnóai ·· te rugzien. Uiteraard 
blijft verbetering mç:>gel.ijk. Voora1het geven '!an_ ee~ j ui,ste li.çentie .. , 
blijrt ' è~n ino~i}ijkè záÎ:i.k,~rell\'.ë ,'alleen opgelost ·kan. worden met de ·wede-

~- werking ·van alle'· rfT'J,'B- leden'. : Irt ·_- verb_a:~çf hièÎ-niede' 1-ri l 'ik nogmaals iéqer~eri ' . 
·. die vfridt' 'èfat' hÎj c ef" 'zij · een :: yer~é-erde h "ëèntie hèeft aan de'cbetreffende -
:.. . - . . -. , . :· - " --- :- .- ·. ···1 .~ ·, -""'"'. ! " • - .• . . . . • _~, •. '"; .- :". : • . ~- . . • • 

- afdel'.!:.'ngs f'un-ct ionarrs - · rriomehtee1 de · heer F~ Geubbels - om herziening van 
!• • - . - . - · .. • ' • • • . , · : · .- • , ._, - - . . ~ ' .• - •• " . ·1 : ,· ) .. ... ... ·:· ' ., . . . .: .. 

.. diè lice-ntie kan vèrzóekèn. . . ' ·' . - . . 
Zondag 13 januari 1980 was dan de Leysdre am te Roosendaal het strijdto: 
neel. 222 Heren en 41 dames zorgden met 731 inschrijvingen voor veel strijd 
in 27 klassen. Door een sportieve geste van de deelnemende A-spelers wer-d 
de kampioen van ' 1979' ~te elfder ure nog in staat ge s teld zijn titel te 
verdedigen. Dit rriöcb:·( hem niet gelukken . Door de l aatste wedstrijd tegen 
vT. v.d. Sande gedecideerd in 2 sets te winnen wist M. v. Vroenhoven de Bra
bantse titel in de wacht te slepen. In de.: S:'.:" J_ k:l-i:t~· se i:J_am v_. d·. _ Sande. later ~. 
op hem revanche . Bi_j de dames w.as M:. \fagemake;rs ongenaakbaar, Zij e.iste 
'zowel in dé A/B-l~lass-e als iii cle ·s-.1 klass'e 'zonder setverlies de titel 

· ";voor -Z-fèh öp. - ·" - - -. .. . · - .··· ·. . . . . ' . 

De uitslage n van de fin9-lewedstrij den .. lui_dden: .. - . . 
Dames A/B . rLWágemakers .. (V~V. · r51) -,F.v .. d.Berghe .(R.S:tar 
Daines ·;"c·_,_; ' W.Frericken(Jcv)...:.K.-v::Beets (TCS) . 
·Dames-~ D · · J .v. --ci~Ho~st ' {smàs b. " 1 70).:::H.B~rerias· (Helmond '51) 

'58) 21°-12,21-10 
·· 21-19,2~'.:"18 

Dames S-1 M.Wagemakers (V.V "'51)-;M.v.HBJ?pen (Hotak ',6.8) . 
Dainés S-2 R:-Boudens - (Sios · 1~est )-H. Daris (Bergeyk) 
Dames dub. A. :3 ' : M.v . Happen/M.v.d. 11orst-Nielen (Hotak/Belcrum) 

" : ie gen' M. Wagemake1 ' /L. Veraart (v: V. '51 ). 
'Damès: ·dub. C/D; G:~·v-;Gëstel/M.s°nni.de':-fu (Red ~tar . ) tegen . . 
· · C.v.üè1•e1/K.v.Beers (TCS) · . 

Dam. dub.E/F/G/H :M. Y . Bussel/Iv.i.Elsbof (Son en. Breugel) tegen: 
' · " · ,"r, 'f E·: -;;; Bifoén/D. I"en~en (Heve:r tlëspair) . 
He:i:'èn A · : M.v .'vroênliö-Ven {Niltor1) :--W.v.d.Sande - (JCV)" . 
Heren: n·· :. ; A.v;Doorn ' (TTCV/Rath )...::R.v.Hult~n - (Lutó/Airdo) 
Heren c A.v.Doim:heJ:èn (StiphoiÏt)-H.v·.ioofi (Red Star 1 58l 
Heren•' ;'D · . 'H.S-mo .Lders : (Nikon)-R. z-wartJeTI's (PSV / Cathrien) 
Heren~ E ' : ' ' P.v.Gen~gen (Hotak168Y-L.Gijsen' (HÖt ák' .68) · 
Her'en F if -Th. fcóle · (Nikon:)-P. v.d.. Eynd~ •(Een ~n: ' t\vinti g) 
Heren G : J. Verholen (Mepp~rs )-H,Adriaansen (Luto / Airdo) 
-Heren ' H": A.Sche~pers; "{TTCV/Rath)..:.B.v .a:Hei den (R~nate) . 
Heren ·S.;.!l: : w-. v.· a~ Sari.de~ -(JCV ):- M: v. Vroenhoven (IÜkon) 
Herëri S-2:'-' 1P; v.Hooydonk •{ TCS )-J . Éîskop (RÖosenCj._aa1) . 
Heréri S-'-3: F;v\;Giersbergen'_ (Jëv}..:.P . Joosen (BE:lèrum) 
Heren dub. A l'r1. v.vr-oenho'ven/C~v.Empel (Nikon ) tegen 

- w . v. :d~Bahde/P.v~Giersbergen (J èv ) 
Hetën: dub. -B· :: W:J't{rrie'ns/J.v . Uneri_ (Irene) tege'n 

· ·-· ··: A.:V .Doo:Jri/P. Daan ( TTCV /Rath ) 
Heren dub. C : A.Janissen/~. v.Pruissen (LutoiAirdo) tegen 

F . Bergmari/M. v . Son (Ni kon ) 
Heren dub. D : H.Smolders/F.Kole (Nikon) tegen 

F.Knobel/J.Bi skop (Roosendaal) 
Heren dub. E : W.v.do Wiel/J .v. d.Griendt (Never Despair) tegen 

L. v . Hooft/P.v.Gemert (Vi ce Ver sa ' 64 ) 
Heren dub. F : R.Libau/P.v . Gi nderen (Deso) tegen 

R.Emmerik/H.Voes enek (Belcrum) 
Heren dub. G : I-Lv . Melich/B .v. d.Heyden (Stiphout / Renata) tegen 

G.J-anssens/H.Adriaansen (Luto/ Airdo ) 

2 1-- ~.s ,2 l,,,. J 2 
21-15")2 1.-19 
2 l- 1 5 "1 5-: 2 l ' 2 1- 1 5 

21- ,13,23-?1 

l '... . 

21,-: 18, ' ' 1 3-2 l , 21- 1 6 
-. 

21:-_12,21-1:: :, 
:2l- 9,21-1 8 
21-.18, 21-19, 
_21-11,21-18 

. 21·-1 9,20.:.22:,21-16 
·. 21-;-15,21~16 

2 .h n , 2 1- 18 
2i- 8 21 .... 8 · . ~ . . 

21 - lR;16~21,21-16 
. 21""" 1' 8 ;2 f.~ 1 5 
21~.12,2: 1,16 . 

.- 2h14,21-:- T 

. 18-21,22-20,21-19 

22-20,21-1 ·1 

21- 9,21 -14 

21 - 18,21-16 

21-18,23-21 

17-21,21-15,22-20 

18-21,21-15,21-15 

- - -----------~ 
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He.+en ·dub. H . ~ E.de Rooy/H.de: Bakker (Markiezaat) tegen 
R.\/,. Hoof /M. v. HoG 1 . (Stiphout) 

. -·· ... " ... ... ~ -- -·· " _ ... 

- 8 

17-21~21-15,21-16 

De vereniging Nikon sleepte de meeste prijzen in de wacht (vijf 1e en 
twee , 2e) 9 gevolgd door JCV (5) 9 .Hotak '68 ( ' ) en Luto/AirdÓ (4). De regio 
Ein~hoven te~d i 9 ~e lukkige yerenigingen die 19 prijzen verdienden. Uit 
de regio West-Braban.t behaalden 8 verenigingen 16 prijzen. Uit de regio's 
's-Hertoge~bo~c~ e n Midden-Brabant zorgden 4 verenigin6en voor 11 re~pec
tievelijk 10 prijzen. 

De B.G. 
H.van de Waarden. 

BRABANTSE: KAMPIOENSCHl:\PPEN J EUGD 

Op 12 januari _wêrde,n. dan tQ ch nog de Brabantse kampioenschappen jeugd 
geor~iniseerd . Di t jaar was de organisatie in handen van het afd.~estuur 
Brabant. 
De wedst:rijden werden gespeeld in "De Leysdream" te Roosendaal. 
E;en a~kommodatie me t ve l e mogelijkheden 9 zoals squash, tennissenr:·. en 
zelfs ·eeni jsbaari . In de s porthal _s tonden 4.5" tafels opges_teld van uit
stekende ~wali teit . · 
Eeri ' negatief puntje was de ver lichting 9 die wat zwak was 9 zeker op de 
voorste en laatste tafels. 

' ... ··.-;' 
Bovendie~ had een door wat meer gebru ik t e . maken van centr• courts som
mige tafels wat meer gelegenheid gegeve.'.1 om on gestoord zi·j n · wedstrijden 
af te werken. Nu we rden zij regelmatig . gestoord door langskomende toe
sch6uwers en spelers. 
De wedstrijdleiding was in Wil de Kort in goede handen. Jamrner "was het 
.dat er in de eerste uren e e n achterstand opgelopen werd van een i -uur., 
die . n~~welijks me er in te halen was. He t spelen van poules binnen één 
uur i~ met zulk een groot tournooi haast niet mogelijk. 
Een negatief puntj e waar ik in het verleden nogal wat bezwaren tegen 
~ad 9 : wa~ het niet goed bdjhouden van de sc hema 's. Dit was dit jaar heel 
wat . beterw Van ronde tot rond e ko n men nu de uitslagen aflezen op de 
wandsthe~,a' s. 

'" . : ' 

De prijzerii.uare n dit jaa r .van uitstekende kwal iteit. Dit wa s ook de me~ 
ning van de vele prijswinnaars in . de 30 _verschillende jeugdklassen. 
Volgehd sei zoen een Brabants kampioenschap in een wat centraal gelegen 
plaats en voor wat de jeugd betreft , zal he t zeker een evenement zijn 
~aar we in de volgende seizoenen naar uit zullen zien. 
Het gaat me t e ver om nu Brabantse kampioen en te gaan noemen via een 
'extra a a ndacht in dit verslag. Iedereen is in zijn eigen klasse Brabants 
kampioen. Het zo u dan ook van dit ve rslag een Mixed vullend verslag zijn. 

-------------------------- ------- -- --
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Wel wil ik één uitzondering opfuakèn en dit dan me~ name Jos Hendriks, JCV, 
die in de fi~ale Jeugd 2 die ~ün zo dik verdiende finale niet kon spelen, 
omdat hij ziek was geworden; L · ..: s wat voor zij n tegenstander G, Gosselink 
geen bevredigde uitslag gaf voor deze finale. 
Tot slot nog wat cijfers van deze kampioenschappen en de uitslagenlijst 
waarbij opvalt de 1L: ti!ierète 'l laatsen . en de 5 t weede plaatsen, die het 
Osse O.T.T.C, wist te behalen. 

meisjes juni oren A/B 6 
c 28 

meisjes asp. A/B 7 
c 32 

meisje s pupillen A/B 4 
c 1 . ~ 

meisjes welpen 8 
jeugd 1 10 
jeugd 2 24 
jeugd 3 43 

TOTAA L '180 

g~~~§±§t!§± : 

Me isjes juni oren A/ B 4 
c 16 

meisjes asp. A/8/C 14 
meisjes pupil l.A/8/ C 10 
meisjes VJelpen 3 

TOTAA L 47 

Inschrijvingen enkelspel 
dubbelspel 

( \ 

deelnemers· jongens . junioren A/B 15 deelnemers -
, , c 67 

' , jongens .asp. A/B 10 

' , c 72 , , 
, jongens pupillen A/B 7 ' ' 

' ' 
c 49 ' ' 

' ' jongens; welpen 28 
, , jeugd ·1 16 
, ' j eugd 2 70 ' , 
, , jeugd 3 130 , , 

deelnemers TOTAAL 464 de-é lnemers 

paren jongens j union:n A/B 10 paren 
, , ! c 29 ~" , 
, , jongens asp . A/8/C 33 , , 

jongens pupi ll. A/8/C 20 
jongens welpen 11 

paren TOTAAL 103 pa:çen-, 

180 + 464 = 644 
47 + 1.03 = 150 

TOTAAL 794 

,,··.·. 



Uitslagen Brabantse Kampioenschanpen Jeugd 

Me isj es: -------
Junioren A/B 1. D.Willemse, O.T.T.C. 

2~ J.·v·.d . :Aker, o.T.T.c" · 
' C 1 . · R. van ~; .u · 1and, 0. T. T;. C. 

2. Y. Schrauwên, Vice Versa '51 
aspiranten A/B 1. A. Chambon, PSV /Cathrien 

pupillen 

~ '' 
welpen 

jeugd 

jeugd 2 

jeugd 3 

Jongens: 
. --:-":"'"~--~ 

junioren 

aspiranten 

pupillen 

welpen 

jeugd 

jeugd 2 

jeugd 3 

~~i~~~~--

c 

A/B 

c 

2. I . v. Eekelen~ Never Despair 
1. R. Sprengers, Kinawo - 0:~ ,, ~·' 

2 . J.Seegers , Stiphout 
1 . Y.de Prenter, Tornado 
2. C.Verhulst, Achilles 1 68 . 
1 • A. van Nuland , 0. T . T. C . . 
2. J.KleiSs , o:T .T.C. - . 
·1. P.de Groot _, Stiphout 
2 . E.Noor , O.T.T.C. 
1 . D.Willemse , O.T .T.C. 
2. J.van de Akèr, O.T.T.C. 
1 • I. van Eekelen, Never De spair 
2. Y.de Prenter , Tornado 
1. J.Kleiss, O.T.T.C. 
2 . G. Rop.:geveen ,, Achilles '68 

A/B 1. G.Gosselink, Hotak 1 68 
2. M.Assman , Vice Versa 1 64 

C 1 • .. M. Gooskens , Belcrurn 
2. D.Römer 5 Breda 

A/B 1. J.Verstijlen, Back Hands 
2. L.van Iersel , J .C.V. 

C 1. È. van Kempen, TTCV / Rath 
2 . R.Freyters, Back Hands · 

A/B 1. E.Noor , O.T.T.C. 
2 . E. Kuyper, Hot ak. 1 68 

C 1. G. Nij kamp 5 Belcrum .. 
2. G.van Doorn , Back Hands 
1. F.Boute, Irene 
2. T. Boon , PSV / Catl1ri en 
1. G.Gosselink, Hotak 1 68 
2. J .Hendriks , J.C.V. 
1. E.Noor, O.T.T.C. 
2 . P.Rongen, Meppers 
1. F.Boute , Irene 
2. E.Kuyper~ Hota.k 1 68 

10 

12-21,21 - 16 ,21- 9 

20-22,2 1-13,2 1..;11 

21-14,21-13 

21-15,21-17 

21-17,20-22,21 -19 

13-21,2 1-1 ?,2 1-16 

21-17 ,2 1-16 

2 1 - 1 8 ' 2 1 -- 1_ 4 . 

21-11,21-18 

21-16,21-17 

23-?1,22~20 

.21-17 314-21,22-20 

21-J8,21-13 

2 1- 14,21-14 

21-15,21- 9 

i.v.m. ziekte J. Hen
driks niet gespeeld. 
21- 8 ,21-12 

21- 9,21-13 

dub bel jun. A/B 1. J.v.d.Aker-D.Willemse , O.T.T.C. 21-12,2 1- 10 
2. L.v.Hout-A.Chambon, PSV/Cathrien 

C 1. M. Verhoeven-J .v. Esch , Kinawo 13-21,21-16 ~2 1- 9 
2. M.Keyzer-1 .Klemons, Belcrum 

asp. A/B/C 1. E.Boute-A.Vermeulen ., Irene 18-21 , 21-14 , 21-11 
2. J.Welten-A.de Bruin 9 T.C.S. 

pup.A/B/C 1. A.v.Nuland-J .Klei ss , O.T.T;C. 25-23,21~14 
2. C.Verhulst-G.Roggeveen 9 Achilles 1 68 

welpen 1. P.de Groot-E . J\Toor, Stiphout/ O.T.T .C. 21-14,25-23 
2. A.v.d.Boon-A.Verdult , Vice Versa '51 

~:?~~:;~~: 
Jun. A/B 1. P.JanrssnW. Cuypers , O.T.T .C. 21 -1 8,21- 18 

2. J.Hendriks-A.v.d.Laar~ J,C.V . 
C 1. E.v.Doorn-P.v.Giersbere:en, J.C.V. 



.:; 

:: 

2. 
asp. A/B/C 1 . 

J.Puters-J.Jongenee l en 
J .Verstijlen-J.Frijt ers, B.Hands 
H.v . cL Hoff- R.Kleiss, O.T.T .C. ·, 
E.Noor,E.de Vofel, O.T.T . C. · 
F.Raaymakers-E.Kuyper, Hotak 1 68 
F .Boute- F.v.Sprane: , Irene 
J .Grinwis-T.Versteylen, Back Hands 

11 

22-24 ,21-16,21-19 
19- 21,21-12,2 1-14 

2 . 
pup. A/B/C 1. 21 - 13,23- 21 

2 . 
welpen 1. 22- 20,21 -18 

2 . 

AF~ELINGS SENIOREN LI CENTIE 8-KAMPEN 

Na een voorronde in de G en H-klasse op zondaf 16 december, werden 
zondag 6 januari j .l . de finales van de afdelin~s seniorenlicentie 8- kampen 
fehoude:iin de F, G en H-Klasse bij de heren en A,B,C en E,F,G,H-klasse 
bij de dames. 
Bij de heren werden in de A.B,C.D en E-klasse feen 8- kampen verspeeld, 
omdat daarvoor ni et renoef bélanrstellinf bestond. 

Gelet op de ontwikkelinren de laatste jaren bij deze seniorenlicent i e 
8-kampen, kan daarom de vraaf gesteld wor den of het nof wel zinnif is op 
deze wijze de komende jaren verder te ("'aan . iV1isschien zal wel voor een 
andere opzet moeten worc'.en pèkozen , willen we tenminste de sterkste spe
lers en speelsters in de afdelinf weer aan di t evenement laten deelnemen . 
Het afdelinfsbestuur zal zich hierover na~er beraden. 

Teruc; nu naar èce finales die in de zaal van T.T. V. Stiphout werè.en gespeeld. 
Door de spelers en speelsters werd een roede inzet retoond, wat resulteerde 
in een aantal spannende en aantrekkelijke weè.strij den in de diverse klas se. 
Jammer was het daarom dat ook nu weer pekonstateerd moest worden dat niet 
i edereen die had inpeschr even of zich via de voorronde had geplaatst, op 
was komen daren . Een telefoontje vóóro.f ctls men verhinde r d is, is toch wel 
het minste dat verlangd map worden! 

Na 5 uur strijd was het dan zo, dat de priJzen uitcereikt konden worden aan 
de winnaars en de nummers 2. 
Hieronder volfen de standenltjsten in de verschillende klassen. 

Heren F- klass e ---------------
1. M. Gevers J.C.V. 5-1 
2. P.v.Giersberfen J.C.V . 4-2 
3 . P.v .d.Booraert Meppers 4-2 
4 . W.van Kuyk Meppers 3-3 
5. M.Aarts Geldrop 2~4 

6. A.v . Ballegooyen Smash ' 73 2-4 
7 , P . v.Ginderen DESO 1-5 
8. J.Kriessels Si os West ·afgem. 

Spor tkom..111iss i e afcl .. Brabant 
Ton van Happen. 

Heren G-klasse --------------
' H.v2.n Melick Stiphout i. 

2. J.Verholen Meppers 
3 . A.Ver happen AchÏlles 
4. A.Meulendijks Stiphout 
5. R.Libf'PU DESO 
6. F.Geubbels Stiphout 
7 , B.Dolle Smash '73 
8. G.van Bragt Irene 

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

· 2-5 
2-5 
2- 5 
1- 6 



,:,,:;<i;~'.$t~~~~~;~ ~ 
1 ~-, :t* s;n~~;:îllf.H'Kt 

· .. 3 ~ 5:4.0emka 
4.- R "van . ~fr.tof 
5*" ~"' Ltii.f 
6;; f.1".van H\:H.:;f 
1" s" TimmeJ::!.'lU'l$r 
e" l<o;'l.J.a,a!J;o:t.11:11 

0.~m~s~·U lüesiils 
!l;l!::• .... ~~~-<:#lill·,,.p;.~ .- ...... ..i.".-.,_, 

'la G"'IJan S~etel 
2" ~"van 1~asR 
~,., f.l"$rn@uld0rs 
4" rt"e~1renci$ 
~" jllj'*, fttliiltt&. 
\S" E~"SeÇJ~t' zi 
7" M"Mi:H!G -
8.,_ ~"Rijk~r~ 

i'.t>:J;ldrop 
f ~- ~.s.tJi!! "' 
H~l!îHHH.! 
St.iphcut 
t . 
~ El~t.je 

Stip.hoi;t 
SïlHH~h t73 
Jljt;C q,~ V" 

f~sd Sta!' 
ÏSV!'H'.·~$ 

H1;-d Star· 
Mr& lmt~nd' 
~Îf:\V&:t;· gf:S 

Stiphm.Jt 
st:iphout 
Stiphout 

fä~"·1 
5o~~ 

4 2 .:*'1. .. 
3 .... 4 
3-4 
1-5 
0-5 
n~o" 

7"=0 
6·~1 
li-3 

4 .... 3 
3.,,,,4 
2-5 
1-6 
i-5 

W~~\iiH!-I kleîi&?: U.ï.} 
~"-~~"'511.~~-~,_.~.~-..~~. . 

1 ~· 
~-
.{.. ·~ 

· ·3~ 

4·" 
··m" 
e·.,. 
'ri 
8"' 

J.Valk Rad Sta~ 
R.u.d~Bargha Rad Star 
M.v*d~Har•t Nialan Halmond 
G~da Vacht Nislan Stiphout 
P;da KtijgQr Red Star 
H" \rnri Ur1>'%!"! ! r®na 

· f·'L"éoutfon;@ 
2~<$1.tJ~))"~iib sn:~~ 

Sio~ hl~~t 
ÏJ::~,$Mfy 

- ~ 
;;< ~ ... § ~ 

5-0 
3·~2 

2-3 
2-3 
2-5 
1-4 
!ilf9flm" 
r~" o" 

Hmt V9~heuot da radak tim, d•t ar ntaada .meer u•~•ni;ingmn zijn dia 
hun clubblad inatur•~~ Za macht ik uaar hmt ~•rm t clubbladan ontvang•n ven 
Belc~ua u1~ Brsda 0n Sias Waat uit ~ao~~ndaal~ 

• 
Door diazs .J.~urd:,1'!t8 v~:t~«d"ging wo1·dt dit ,Î;.'l.it<l'.' voor i1i;:;t ~~t-~t i:il~n clubi:tlad 
u:1. tg~9fflt11~1i., n10 ;:d;!(,rt lee ln .i!!dar Q$Vlil1 go"11d, 3 ~to::.H'H:t1ü~ 1~ in 3 mS:~n~.:m" 

T" T.., V "B~l~n:-um rHH~ft i;f.~ n ®~r~ts stap ~~:z\1%t. op .V.Jê.~i l'ii!:i<f.:IX' 13~>'"! akK()i!'lfl'l~,d~ tie " 
Emn akkammodat i ekommisei a i& inmidd~l• al gsvarmd en da ncdiga finanalll• 
akti~s %ijft ol ge~t~~t~ 

D.T .T~C. heeft nB ''" clubblad ulta~bracht t• h&Dbgn esn niyuws kart~ I" . ~ -
hat blad zelf aan rtu:.ja ovar h@t mai•J••t••• da t in Jt jRar tlJd 6 x kam~ 
p.t(~il3:n r-,tr;;,r·d in ;n;;11\'ip~t!.:U s t~n nu. in tl® k;!!;m~imlln ~kl·fc~i\\\:;;H11 liêd'1 Nf1d:;;~:r1~nd uit-
k'i~t" . 

In rt Sahui~~r~J~ usn Hat•k •sa ia 09•• a~n var1l~g t~ laza~ v•n ••n van 
1fa jeugdl&drYfr dis tijd;;H1s de 113~amenfS van .dfiJ c1.Ltswl tafgltonnii>dnstr:Jkteur-
fi tEi Ctd.:tle er1 dag Gle. pupil ''oor: dîit ~ia!'u1t~amh 't.:t~ir11;u:~ trns;ft gsfüngaGJtd" 
HtHiH~wl cis. $Xl!'.lflH'.HH'lei~ J.~ng tlulH.'àê hebben tl(!l pt!!iti.lL'?ir• zL':lh ;t.ti!k:s:t rd.et vsrvi:Hüd" 
Oa •faar bij hen we• tuaa~n da ••aman• an v6a~ da diploma-ui treik ing niet 
zo gç~-atp.:rmwn ei.:s bij de ~~ami.!H'i-l<tll"ldiri~t!i!Jn" 

in •ondar Ons• uan Broash i73 aan artikel ouer he t bmlang ''an •~n war~lng-up~ 
Eaf~ or:det-~ti5i l tHH- r;i"'trh,~--~iJ.7 i~chtr~~n ~lt:i. jd sv@n $.HJ:rietu~ 1t1órdt g@noml?.in~ t~r-

. i '_, 1 ' • < l ,. · -' ~· '-' ,, · Ji L. ~ . _;;, . • 
_};J" J.t f;~t, ·,;1:i~n i.:!'-1~angr2 .fo .... ~ 9~f'lOf,!lfJ 4"!fi· i:.m o.i.~!i.ä~IJ'l!'~li> ,..e t1or;:;~,:ori1en" 

T.r.v. Kadsna hamft in h•t cluba~gaan ••n indrukwekkend aahm•• ;~publi
amerd ave~ hmt aont•l wadatrijdan dat da ladan vaar da varaniging zijn u!t
Q• tornan in ~a~ratllimvarband 1 ean hal• rak~n~a•~ maar •al lsuk affl ta w~t~n~ 
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.-, : ·:·· - C\.i · z·onG.é10 1.6 decer:!b.e r · or ;_;aniseerc'.e Sm2sh 1 70 one.er 
le i è in:: v 2.n · êi.é :·ï:•é<W::::.:t:;ri j cHèid'ers · Cd;;pe n s 811 va ri der· Eorst 
w·e d er Oi ·1 de l·. OY!:f::e ti tie 8· kaT;:1.;en voor 4de k lasser s oncier 
50 ;>: e r1· 58 k l assei'S uit 0.e r:· e ~':i ö lles t !)rabant ·. Uit de 
rui:i;rt; fliO :i :ns chrij vin::_, en ·; :.E;;rae~ . 3 8 ..c kaml) en . ;,'.;e sé l~cteerd . 

In d e A 8 · k éi:c,11::. 1,1on A. P.r.::and s on;Je s·l ac;en "maar P.. ~ 'Noordhoek 
, die .ook na; . 5 partij e n no c ·me e l e i dde J i";oest in dé laatste 
: ~. : partij en Uüde l iJ k terr·è in p:ci.; s s even en we r d uit -· 
eindelijk maar derde. · · 
De . B ~ 8 kamp werd overheer s t door The BackEandsspelel's 
Roks ~n Aarts~~ie : respect ievelijk e~rste en t0ee de _ ~erden. 
De C·· 8· kamp was het spannends t. IIie r 'k onden na 5 · rOriaeh 
nos 5 spe l ers a2.ns praak n~aLen o~.) de prijzen;C. l'Ja 2;tzäam 
van de noc jonge vereni gini; Fijnaart ~ tr·ok echter ·a an het 
lanss te eind~A.Eroeren werd met hètzelfde bantál punt €ri, 
maar door de verloren onderlinc e part~j tweede . 

. UITSLAC.t:CJ~ :. "--· -· --'---·- - · 

~=~ : !5§-U.12 

T~'A. Br 8.i1ds;) Deso . 
2 ~ J . Coppenà > SrriaSh ' 7 ö , 
3:A. Nbordhoek " nolenberg 
4.J.V. d~Wijn~aird , De so 
5.T. Fijnand ~ Smash 1 70 
6 .B. Somers 5 llotak 1 68 · 
7. M. Meesters, Ma r kiezaat 
8.' W~Jakóbs · ~ Hotak 1 68 

1.J.Roks , Back Hands , 
... 2 .. P.Aarts . Bac k hand s 
· · ,3.R~ _y:.d.Bér i; " Vi ce Versa ··1 51 

4.P. Daaten , Vice Versa 1 51 
· 5 .J . .Rosenboorn,s J'iarkiit?zaat 
· 6 ~F.Kuyper, Hot a k ~ 68 
7 ~ J.v.d .Horst~ Smash ' 70 
8.J~Looman, Markie z a a t 

Q:'§:!5~~E 

1;. G. Nagtzaarn, Fij naart 
2.A. Broeren~ Báck Hands 
3-d"f:Hopmans, ·Smash 1 70 
4· . H.de · Brujn , • Hot ak '168 

-5. HL'. Dankers ~ Tanaka 
- ·· 6 ; Jn Ar.don~ I1olenbe rg 

7 .K~Hens ley~ Tanaka 
8.M:. -Frijters:; Fijnaart 

_ 7 p nt ~ · 

5_pnt. 
5 pnt. 
4 pnt . 
3 pnt. 
2 
2 

pnt. 
pnt. 

o pnt . 

7 pnt. 
5 pnt . 
4 pnt. 
4 pnt. 

- ; 0• . . 3 pnt. 
' 2 pnt . 

2 pnt. 
1, pnt. 

6 pnt. 
6 pnt. 

. 5 prit . 
5 pnt, 

''3' pnt. 
2 '- p n t. 
1 pnt . . 
o 'p'.nt. 

Smash ' 70 

L.J.van der Eorst. 
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O.T.T.C. tournooi met rekord deelname 

Op zaterdag 22 december en zonda: ·. '3 december organis-eerde 0. T.T. C. 
uit Oss haar 10e nationale Maasland team-tournodiin de Maasland sport-
hal. 
Met 570 deelnemers vormend 285 teams, verdeeld in 153 .jeugd en 132 seni
orenteams was 't 10e. Maasland- .... ournooi niet alleen kwantita-tiefgoed 
bezet, maar kwalitatief was dit tournooi nog nooit zo sterk bezet. 
In de samengevoegde A/B/C-klasse hadden zich niet minder dan 17 teams aan
gemeld, waarvoor niét minder dan 14 teams van A/B-spelers. Jammer dat 
onze Brabantse senioren top op TTCV/Rath na , het liet afweten ~ door niet 
in te schrijven. In de lagere senioren-klasse kwamen de Brabant se teams 
goed voor de dag. · 
Bij de jeugd moesten niet minder dan 70 teams geweigerd worden. 
De gehele dag kon keurig het tijdschema gehandhaafd worden , dit zowel 
op zaterdag en zondag, 
Na afloop kon ondergetekende .dan ook met eeo tevreden gezicht de fraaie 
prijzen op de geplande tijd uitreiken aan ;de .diverse winnaars. 

Vervelend en onsportief is het om zonder bericht maar weg te blijven. 
Ook dit jaar vonden een 4- tal seniorenteams en een 9-tal 'jetigdteams 
(waarvan 5 van één vereniging) het niet nodig om zich tijdig af te melden. 
Hiermede worden de teams die wel keurig verschijnen renadeeld. Zij kunnen 
nu als zij één teamwedstrijd hebben verloren ree1•s l ~- iswaarts. keren. 
Terwijl een teamtournooi er toch o . a. op isgebasseerdiedereenminimaal 
2 teamwedstrijden te laten spelen. Daarbij ko:rnt nog dat er diverse teams 
door de organisatoren afgezegd moesten worden i.v.m. ' t te grote aantal 
inschrijvingen. 
Deze teams zoudEnwel gra~g zi j n gekomen. 

In de Jeugd I-klasse waren ' t de Brabantse teams die het goed deden. Bij 
de jongens was 't O.T.T.C. (Willion Cuypers en Erik Noor) die 'r:r mooie 
1e plaats wisten te behalen door in de finale ' t Utrechtse Iduna inet 3-1 
te verslaan . 
In de Jeugd II-·klasse was de finale een aangelegenheid tussen SKF. en 
Noad , die door eerst genoemde met 3-1 werd gewonnen . 
In de Jeugd III-klasse versloeg Hotak' 68 met 3-0 Huizen (N.H.). Laatst
genoemde vereniging was o.l.v. onze toekomstige voorzitter van dè N.T.T.B. 
Joop Roeten met niet minder dan 26 teams naar ons gekomen. 
In de jeugd I - klasse was 't Torenstad die haar favoriete rol volledig 
waar maakte door de 1e plaats te behalen door een 3-0 zege op Irene dat 
in de ~-finale verrassend zegevierde van O.T.T.C. 
In de Jeugd II-klasse won Shot met 3-1 van Huizen 3 terwijl Shot ook weer 
in de Jeugd III-klasse zegevierde door in de finale met 3- 2 te winnen van 
O.T.T.C. 
In de heren A/B/C- klasse was het een bijzondere spannende aangelegenheid. 
Hier versloeg 't Haagse Evro salamanders .het Schiedamse Noad met 3-2. 
In de 3e game won Seitningen ,met 22-20 van J.Simons. 
Bij de dames was ' t Middelburg-Zuid dat oppermachtig was . Het bleef 
ongeslagen door in de finale met 3-0 te winnen van Destatic. 
Voor de overige uitslagen verwijs ik U naar de totale uitslagenlijst. 
Opvallend hierbij is dat hierin alle 1e plaatsen bezet werden door Bra
bantse teams. In vele gevallen zelfs een Brabantse aangelegenheid. Een 
keurige prestatie is dit toch op alle linies sterk bezet tournooi. 

:: 



= 

Uitslagen Jongens ",; . J) ), 10 •. '{\;T .,C, .. . ::- 2 îd'\;Ulq,. :··• 
· c. 2 }-·::~~~'-sl\F~2. : ;;: =2: - sri' -·5 - - ~-: · 

3) ·1; Hotak '68 · 2. ·Huiz en 

Uitslagen Meisjes : 1 ) 1. Torenstad - 2. Irene 
2) 'l. Shot . .:... 2 . Hui'Zèn 
3) 1.. Shót -- 2 . O.TiT . C. 

3-1 
3-1 
3-0 

3-0 
3-1 
3- 2 

Uitslagen Dames 1) 1. Middelburg-Zuid - 2 . Destatic 3-0 
." 2) · 1; J.C . V. ·.:.. 2. Kollèbür g 3- 2 

Uitslagen Heren A/B/ C J. EVRO salamanders - · 2 . Noad 3.:..2 
D 1. Nikon ·.:. 2 . Kolleburg 3~0 

E 1 . Never Despair - 2 . O.T.T.C> 3-2-
F 1. .J.C.V. - 2 . O.T . T.C. ·· 3- 0 
G -· . .1;, Stiphout Achilles 1 68 ' 3- 0 
H 1 • 't Batje - 2. - ATC' ' · 3~2 

EXAMEN A (Welpen) en B DIPLOMA. 

15 

; " ·. "' .· 

Het Ü gt in de bedqellnf ~m 'ook dit jaa r weer examens af. te ' nemeii, ___ 
voor , 't A (welpen) dip;J_oma en .voor 't B..,.diploma . - _ ... . 

· De~e ~xamens zulien wor den afgenomen o. l.v. de afd.Jeugdcornnris si e in de 
maand April - Mei . .: ,_ Cj . . 
De verenigine:en di e kunnen hiervoor hun jeugdleden aanmelden b ij onder
getekende tot ui ter lijk . 1 aprîl a .s . 
De kosten voor deelname aan di_t exani~n z i jn f 1 ,.:...- p; p., _ Tevens dient de 
017gegeven karidi àaat NTTB-lid -(bondslid) te zijn . 
Deelnemen ku,rinen all e j eugdl ëden van de afd . Brabant. Indien er· zoveel 
,kandi daten zijn' dat deze organisatorisch nie t zijn te verwerken' dan 
komen i n eerste instantie de -- j on r,s te leeftij dscategoriën in aanmerking 
voor hét examen . 
De examens zullen zoveel mog,elijk r ee-i onaal worden afgenomen ! De examen
'e isèn voor bei de .diploma 's kunt U opvrae:en b ij on derget ekende, waar U 
oo~ d~ benod~f,de' informatie kunt · verkrij gen. . 

Bij de oprave moet U ver mel den: 
Vo ornaam (voluit) +achternaam 
Geboor ;tedatum 
Geboor teplaats 
Bond snummer 

·. :~ -
N. van Erp, 
Bèfijnenstra . 45, 
5341 BC Oss. : . 
Tel . 04 120-32106: 
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BRABANTSE BEKERflNALES JEUGD 
. ___ .......,.-............... _ ...... ~---------------

Op zaterdag 5 januari werden in Stiphout door de Jeugdcommissie ~ 
afd.Brabant en ttv. Stiphout de jaarlijkse bekerfinales voor de Jeugd ge
houden. 
Er werd 
systeem 
naal en 
pen. 

gespeeld met teams 
in 5 verschillende 
kadetten en bij de 

van -2 personen volgens 't bekende Davis Cup
categorieën. N.l. Meisjes junioren internatio
Jöngens junioren, aspiranten en pupillen/wel-

Uit elke r egio mocht een team afgevaardigd worden voor elke categorie. 
Zodat we in elke groep 4 teams krijgen. Uit elke regio één. 
De regio's konden hie rvoor vóorwedstrij-den -laten spelen of als dit in 
een regio ni et gebeurde dan kon elke vereniging bij ondergetekende zijn
team (a) in. laten schrijven. -Hierna zou ,door de J.C. dan uit elke regio 
het ster.1rnte team, uit de teams die 4ich hadden aangemeld, worden ge
plaatst. Helaas WB:S het in 2 gevallen dat uit de regio Eindhoven zich 
geen teams hadden aangemeld. Hierdoor wer(i ·gekozen uit de teams van de 
wel aangemelde verenigingen. 

Organisatorisch liep het goed . En om 1$.QÖ uur kon--onderg:etekende de 
prlJ zen dà.ri oOk uit:téiken aan de winnende teams. · · 
Voor de nrs. 1 en 2 was er náast de beker voor de spelers een st andaard, 
terwijl e_r vöOr de spel ers van de teams, die 3e en 4e waren geworden een 
vaantj e. Dus met het afdeling-sembleem. 

Bij de meisjes junioren was b:et ·O.T.T.C. team t e sterk voor Irene en 
PSV/Cathrien,; die dan ook ~et 5-0 en 3-1 werden verslagen. 
Minder prettig; was het_ dat het team van T.C.S. vlak voor de wedstrijden 
verstek moest l aten gaan i;v ;m . ziekte van een der spelers. 
De meisje-s kadett-en hadden in het team van Irene een team wat veel ster
ker was dan de overigen; T.c;-s. werd hier goede 2e, terwijl O.T .T.C. in 
Stiphout r esp. 3e en 4e werden. 
Bij de jongens junioren de verwachte finale tuss en het team van O.T.T.C. 
en Hotak 1 68. Het waren hier Peter Jorissen en William Cuypers die met 
3-2 wisten te winnen en de 2e O.T.T.C.-ploeg was die eerst e zouden wor
den . 

Never Despair werd hi er 3e door t e winnen van Irene . 
Bij de jongens aspiranten was het Back Hands dat met de beker naar huis 
terugkeerde door in de final è het t eam van O.T.T .C . t e verslaan, dat 
hier door 2e werd . 
Je ep werd door winst op Irene hier enigszins verrasse---,>' 2 3e. 
Bij de pupillen/welpen was hët bijzonder- spannend . 3 van· :'le 4 teams in 
de eindstand met 2 gewonnen partijen. De onderling gèspeelde wedstrijden 
zouden de beslissing moeten brengen. Ook dit gaf in eerste instantie geen 
beslissing , omdat al di e wefüftrijden 'n uitslag van 3-2 hadden. 
Bij de game-t ellin~ werd het team van Hotak 1 68 eerste met een gamestand 
13-12 terwijl O.T.T.C. tweede werd met 11-11 en Irene derde met 11-12. 
PSV/Cathrien werd in dit sterke rezelschap 4e. 

Uitslae;en : 
Meisjes junioren 
O.T.T.C. - Irene 5-0 
PSV/Cathrien - Irene 4-1 
O.T.T.C. - PSV/Cathrien 3-1 

Eindstand 
1. O.T.T.C. 3 pnt. 
2. PSV/Cathrien 2 pnt. 
3. Irene 1 pnt. 
4. T.C.S. n.o. 
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Meioj es kc.L:.e~ten Eindstand 

Irene - Stiphout 5-0 1. Irene 3 pnt. 
O.T.T.C. - T.C. S . 1-4 2. T.C.S. 2 pnt. 
O.T.T.C. - Irene 0-5 3. O.T.T.C. pnt . 
T.C.S. - Stiphout 4-1 4. Stiphout 0 pnt. 
O.T.T. C. - Stiphout 3-2 
Irene - T.C.S. 3- 0 

Jongens pul;)illen/wel:pen Eindstand 

O.T.T.C. - PSV/Cathrien 4-1 1 . Ho tak 1 68 2 pnt. ( 13-12) 
Irene - Hot al;:: 1 68 2-3 2. O.T.T.C . 2 pnt. (11 - 11) 
O.T.T.C . ·- I i·ene 3-2 3. Irene 2 rmt. (11-12) 
Ho tak 1 68 - PSV/Cathrien 3-2 4. PSV /Ca·Ghrien 0 pnt . 
PSV/Cathri en - Irene 0-5 
O.T.T.C. - Hotalç: 1 68 3-2 

Jongens Junioren Eind.stand 

O.T.T.C. - Eever Despair 5-0 1 . O.T. T. C. 3 pnt . 
Irene - Ho tak 1 68 0-5 2. Hotak 1 68 2 pnt. 
O.T.T.C. - Irene 5-0 3. Never Des pair 1 pnt. 
Hotak 1 68 - IJ ever Despair 5-0 4. Irene 0 pnt . 
Never D2sDa.ir - Irene 5-0 
Ho tak '68-- U.T.T.C. 2-3 

Jonfe ns esriranten Eindstand 

O.T. T.C. - Irene 3-2 1 . Back Hands 3 p::i.t . 
,., Jeep - Back H2.nds - 0-5 2. O.T.T.C. 2 pnt. 

O.T.T .C. - J 22p 5-0 3. Je c:::p -pnt. 
Back H.:rnd.s -- Irene 5- 0 4. I rene 0 pnt . 
Back H2.nG.s - O.T. T.C. 3-0 
Jeep -- :er ene: 3-2 

N. van Erp . 
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3 lA 

J.v.d.Ven (Desa) 
.J ~ (I;_.-J; ~ Zó.a,t.) 
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Criessen (Irene) 
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2 23 85 
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64 
63 

(V.Versa'64)30-18 61 

,. 

" -



f 

3 E 
J ~ Swir~d~.e ls ( 2 } 
P. v. à o Ei j r1.d.E; 21) 
J. Verh<.üen (Meppers) 
P.Metasch (Budilial 
H. Ca.ris u~.T~t'V) 
F.Bijnen (PSV/Cathr.) 
M.v.d.Heyden (Nikon} 
A.v.d.Eijnde {21) . 

.,_., .-< 

.::; l_;, 

W. Dei.men (PSV /Cathr ~) 
J.v.Hoaf (PSV/Cathr.) 

lori;; Aa.rte {Ge 1.tlrop} 
C.Bos {O'I"l'C} 
P ~Hink {K1ne::wo) 

4 A 
P.J.v.Tilburg (R' daal) 
A. . Jacob~; {R ~ daa.l) 
C.v~d.Brand (R'daal) 
R • .Me.est:ers (R 1daal} 
R. de Wit CLuto/Airdo) 
·P ~\r . d ll Ven (Luto;tA:tx~<.1o) 
F .:!?aul.issen (I.uto/A.ii:·do} 
A . Go vers (Ho tak) 

4 c 
J.v~Iersel (Red Star) 
ILH.c.>ther (Red Star} 
N.v.Dijk (Red Star} 
J :wi11E::J.'ns (N. ni.~spaü:) 
H .Adriaans0n (Lut.o/l~irdo) 
J.Deenen lKadans) 
P. \r" d <! Vcordonk. (0~;1.~:) 

J.Handgraaf {OTTC} 

4 E 
:f:Schuurrnant1 ( ~ t: I3zt ~2:) 
A ... Gloudenans1 . { ~~r'l'"<::V/l{ii.t.J:;.) 
M.v.Kessel i't Batje) 
H. Sandkxï.yl (Nikon) 
O.Luif (~t Batje) 
T.Martcns {'r1'CV/Rath) 
R.Grijseels (Nlkon} 
M" Ko11i.ngs {Nikon) 

30-27 
30--;n 
30-21 
30-20 
21-14 
24~ 15 
30c-l 8 
:n-11 

30-29 
27." 25 

27-24 
30-21 
30-1& 

30-18 
30-17 
30~·17 

21~~21 

1a~1a1 

18-Hi 
24-21 
24-20 
21-~20 

27-17 
27-14 

30·~29 
30 -~ 28 
30-23 
30-21 
24-15 
21-12 
30-l'l 
27-15 

30···26 
18-15 
30-24, 
30-·24 
30-23 
27-20 

27-17 

90 
~" ! "{, 

70 
6.7 
{".., " ; 

T ·~ 'J'OSS(~T.: {De I:\U.1.:ïb) 
L, ~ ~., + d ~ l~ e;rq~ ( o-r~~rc). 
" ~ v ~ ~~ rrj ( ()~I'~~r1c ) 
~· e Cl<;;ne~ (PS'l/~('!at;hr" ) 
L.Martens (Irene) 

30-26 
30-25 
30- 2 2 
24·-17 
15-· 9 

6.3 
61 
~ ') 
'.J.j! 

F.v.Elderen (PSV/Cathr.)24-14 
R.Haa.ck(:; (De Ktnili) 30-15 
K. de Jcng (PS"'liCathr.) 21-Hl 

3 H 
9 8 F ii·s lui te1:-- (PS'\/ 1!Cathr ~ ) 
93 M.Hilgerdenaar (PSV/ 

Cat:h:r:·. ) 
:\lQ -r "!' ,,,.,"~{ ']' <l!ó'"' f «n --,~•"1l '""' "' "') V'~ !:..? ".t~Ji~~ .r,., .A. ... l&,,,..;..~.z,.l \. J~ ~,.,;. ~ ...-:; ... ..;.. ~ .... ? . 

~!O P ·~ ~v ç.d~Ger1der (Taveres } 
61 P. v ~ Vroe:n.hc..-.ten (PSV / 

Cathr. 
61 C.Staals (Achillc~s) 
57 .O.Harks (Veldhoven} 
5 7 H "v. Gontp1*) 1. { Geenhoven) 

lOO· 
.100 

88 
87 
8:3 
74 
6'"" ..;! 

52 

4 B 
'K <) 'V' " (ffi;! !~~l e :r~ ( :tl ö t: ;;!l. J~;, ) 
G. ~.fanss.e:ns {Luto/Jti.rdo) 
M. Baren.nt1:nrn (E. Ha:ndia) 
~- de Bzuyn (B.Hands) 
Q.Jon.g:ma.ns (Smash 'ïO} 
R.Stoelman {Hotak) 
I. •. v.d.Horst (Smash 70} 
R.Geer s {Smash ~ïO} . 

~~ D 

27~· 25 

30-·25 
30-23 
24-18 

27-20 
27-17 
27-16 
30-16 

2 7·~25 
30,...:,;n 
30-21 
27-19 
30-20 
27-18 
30-19 
24~· 14 

88 
84 
74 
~ 1 
l .l. 

61 
58 
50 
48 

'j".'I - .:) 

8 3 
77 
75 

74 
63 
59 
54 

93 
70 
70 
70 
67 
67 
64 
5 8 

9 e 1?·$ tVir.1Jr.:~'2r~ si (l\J ~, De;.;r:vEt.j ... r) 30" ... 30 100 
95 G .l\ppeldoorn (N ,Despa:tr) 24-24 10 0 
77 '.N'. V~:n:'VUUr·t (N . Despair) 27-25 93 
70 H. Br-o€LE'se (!iut.o/A.:Lrdo} 30-24 8 1 
63 H.Stolk (Luto/Air4o) 30-20 67 
58 R.v.d . Greef (Alico} 30-20 67 
57 E.Keete~s (Alico) 30-20 67 
5'.3 L.Karstens (JCV} 30-18 61 

4 F 
sa p·~:~r:c()\rxtu:iï1~ c 1. j~ ét; 

8B A. OttÊm {:MT'.fV) 
8-1 l-I_.Kol1.e11lj·t.lr9· (Kadans) . 
81 A.Cre:m.ers (Meppers) 
ïï T.Rooy-ru.ar.:!:1 (Budi1i.a} 
74 fleBe1~nfiardt (Kada11s} 
6 7 J?" Sanciers- (~MrT\f} 
63 P.Geven (Eudilia) 

27-25 9 3 
24~21 87 
27-22 81 
30-·21 70 
27-19 70 
30-20 67 
30-19 64 
24.-14 58 



4 G 
D-:Bekkering (Achill~s} 
H.Kuys {Alico) 
P.v.d.:Bos {Geldrop} 
A. Verhappen (l;.chilles} 
J~Hendrickx {Achille~) 
H~Cox (Geenhcven ) 
H.Karis {Taveras.) 
M.Peels (Geenhoven) 

4 K 
A~fonkers (Red Star} 
H. voesenek {BEüc:icum) 
R. En:m~erik (Belcrt1111} 
T.Giessen (Red Star} 

B. de Cock (Red Star) 
F .Goosken.s (Belcrum) 
C. Naber (Belcrum) 
P .r.oose (Belcru."1'!.} 

4 M: 
Ä-:Martens {V.Versa '64) 
J.Sars (RKC) 
J.Holten cv.versa ~64) 
l? .Dekkers (RKC} 
M. Berkel:mans ( zwaa.:ntjes} 

. W.v~Dxu.ten {O'fTC) 

A.Smeuldera (Irene) 
J. de Bijl (V.Veraa ' 64) 

4 0 
J.Boons (De Kuub) 
G. de Vocht (StJ.phout/ 
R~v .Hoof (Sti:phou.t ) 
H.Hendriks (De Kuub) 
~ Ge--~h~ 1 ~ r~~?~~~ut' .... .,_ tJ.J.,.~....,,-..t..iZlf -,µ ,.,...,,.,.~J::'f.i-~v· . »I. 

A&Leuverman~ (De Ruub) 
J.Gabriëlse (Kinawo} 
P.Tempelaars (21} 

4 Q 
M:V.cl.Horst-Niè (Heln1ond) 
B.v.d.Linden ~Treffers) 

F ~Hendriks {Treffe:t·s} 
H.:Nap (Treffers) 
El.Wijnen (Re.nat~ ) 
H.Plugers (Helmond) 
J. v "d.Mt0:m.l·enhof (Helmond) 
R.v.Osch {Renata} 

-· 20 -

4 H 
30-29 98 ::r:Meyer (OTTC) 
24-22 92 li' .J:1seman {Kruiskrurip} 
30-24 81 J.Burgering (PJS} 
30-22 ï4 IL'.Kolk {O'.l''I'C} 
30~20 67 C~Bakker (O~~C} 
Jo--.. 1e 61 R~'lêrw.c1 (:rcv) 
24-13 54 Tb.Vonk (Krakers) 
21~11 53 J ... Paro (JC1l} 

21~-19 

2 21 
21~<U:t 

24-·2 0 

24-18 
24~19 

lS=<H.i 
24-12 

30·<29 
21~-20r, 

30-25 
24-a.20 

4 L 
90 L.Sn<:.Ht'i'J?B 
87 v. fü:: 

{fü.~lG:rum} 
(Beloru:m) 

86 J, Sn~üde:rs (Belcrum) 
83 H.v.WerkhtJve:n (MC. 

Tanaka ) 
1 ~ ft BPO~~l~s"~ c~rr\ - · z.." ~ ..t.,~;;.,t"'t-.•..,,.4.<,~~r.t-~" .. ~~ _ ... , .... \.._"" 

74 H.Hul~pas (RRC) 
56 A .. v"i:LHout (RRC) 
50 H. Went:tnk (ru<C} 

4 N 
98 -w-.-de Laat. (Zwaa.ntjes) 
95 W.v,d.Donk (Zwaantjes). 
84 A. Scl'i.ee1)ens (TTCV/Rath) 
83 ft.Moo:cman 'OT'l'tf'') \ ..:.., -

! ' 

.30-27 
30--26 
24-~ 19 
30-21 
30=21 
21-14 
21-13 
15- 9 

Hî.·"18 
21-~1? 

15~12 

30-23 
21-16 
2.4 .... 17 
21-15 
24-16 

30-29 
27-25 
27-22 
30-22 

2ï-·20 74 G. S teenvcm:den (Hedilla} 30-20 
30-19 64 »,, , v • .Bal legooyert {Smash 

~ 73) 27-17 
27- 17 63 :P. Vlö1n.tng~ {'l'TCV /Rath) 24-14 
27·-1 6 59 G. v.d. l,i<S::fvoort (.:'fCH) . 18~ 9 

4. i! 
27,-24 89 ·~r:~·ti f; :t1.ol1t. (~lenat.a) 30~26 
30~,2 5 83 l1 • Otmv~ s (15:€!11t~t~l) 30-25 
30·~25 83 W.v.Hóut (Renat:a), 30·~23 

21-17 81 P~Bollan {Ti:w'eres) 30-23 
30-23 77 K~Ko:mén (Tave:t>as} 30·-22 
30=22 74 JeVerbeek {PSV /Ca·thr. } 21~20 

27-20 74 H.Váer&sen (PSV/Cat.hr. ) 30-17 
24~ 15 63 11" .Janssen 'P'"""r /C , , \.- b\i .a-cnr. } 30-17 

4 R 
27-27 100 P .6

,;,. d • Lee fr>'l""ef l"'e .,..~) ..... ""- ..,.,_ ,,h.11,.;.;l 2i-23 
30-26 88 M. de Brouwer {PSV/ 

Cathr . ) 18-15 
21~22 Bl ::; .Ras ('F "dl . . ' ,;e;,._ 11oven1 30-24 
24-19 ... " ! -:J! ~; "1 Er.r1es (Taveres) 30-24 
30-2 2 74 ,;,i.....Hoeks {Treffex."s) 27-20 
30-22 14 F Cl P·t.itd~)1.ke (PSV/Cathr. ) 18~13 

27-19 70 ""'r ~ Har(lemat1 (Tref f11~:r.s) 30-21 
30-20 67 !{ ~ 'f ~ ~t:t (~ ::t"' 1 ~) (Tave:r.es) :30-18 

91 
88 " 
79 
70 
70 
67 
62 
61 

100 
81 
81 

77 
76 
71 
71 
67 

98 
93 
81 
74 
67 

63 
58 
50 

813 
84 
77 
77 
74 
74 
57 
57 

85 

83 
80 
80 
74 
73 
70 
60 



5 A 
F.Broos (R'daall 
C.Machiels {Tornado} 
M.SchoeruT~kers (R•aaal} 
M.Teuns (R'daal) 
L"Hêynen (R ~daal) 
W.Roegiest (Tornado} 
E.I.ofvera (Deso) 
- b~ ~~A -- (~·~-· ~} v • E1.vze ... u "h.,,.,.JJ.1t ,i. ·'"::1.a"" 

Se klasse C 
__...._,.. .... """"""'~-·"--"'-·""""""""' 
A.Brceren (B.Hands) 
A.Hoendari1ë!.nge1:s (V ,,Versa 

'51) 
A.Broeren (V~Versa f5l) 
G. de Backer {Sios-West} 

. z..~.1~oks {B~Ha.nd.$} 
P.Aarts (B.Hands) 
P.Vaes~~n (Sios-West) 
J~v.Crugten (V.Versa '51} 

Se 1~.lasse E 
É :Milar~· (tl e VerfZa ~ 64} 
T.v.Lith (V.Versa f64) 
G.v.Oss (Luto/Airdo) 
F .Janstm (Jeep} 
w. Boert.:'5 fPJ'S) 
,J ~v. Keul"'m C.Jee'P) 
W. v. Dun {!iut~o/Alrdo} 
W.v.Grin~ven {PJS) 

Se klasse: G 
--~-1-.......... ~..,"-~ .J. Scn"~ur1?1~~.l"_ ,,;i. uu- <~"'~Uli'~\ ~ ·H ........, _...,,, \Il> •>-"--''"""-'~-_,,, ,-·i! 

~ •• ~ ~-~Aa" l~l~M~\ 
ó, ó\. ~ e G...k"' "~Q4 t.,.,_A.,."-"'"!. '.t.:.f.f.,. -.,L.:.,,1v/ 

• ~.na~~ ,~~~r~ ') 
.Xi." ~ ";,._J~~ i.. o!o Î<tk."":t,J...,.:.:....-..... 0 

N .Hattink (OT1i'C} 
R.v.d.Hoéf {Attaque} 
R. "'T .Midde1koop (Attaque} 
A.~oolen {Alico} 
E.v.Hoorn (V.Versa f64 ) 

Se kla:,;se K 
R.~uû"iiiins (Red Star) 
GqRcut.beckërs {Pendragonj 
F.Baelemans (Victoria) 
AwSprengers (Red Star} 
R. du Pont (Victoria} 
R.v.R.ooij (Rêd Star} 
J:~.Koutet'S {.SSMJ 
J.Klijnen (PendragonJ 

- 21 -. . 
5 B 

18·-l 8 l iJ o. W:-.slaqer (Smash ~ 7 6} 
15-14 95 T.v.Aalst {V.Versa i51} 
18-16 89 J. de Jong (TCS) 
18-15 83 A.Spits CV.Versa 1 51) 
18-14 78 P .Baaten CV.Versa '51) 
12"'.' 9 75 J.v.d.Ho:rst {Smash ~10) 
18-13 73 A.rase (Smash ~76) 
21-14 67 

18-15 

l.8-15 
18- 15 
18-15 
15-12 
24-19 
24-19 
12- 9 

5e kJ. tHHH~ D 
83 J:-;J.; B~~er ·~ (Sior;J·~West.} 

c 4- ï-\u1" j g 'tex·11lar1,a: ( Sios-
83 West) 
8.3 ,J .Broes {Si.Of.l.-W'$St) 
83 W.Kck (Sioa-West) 
81 K"Coppens (1.l'op S.CO!:'èS} 
79 G.Schreuders {Fijnaart) 
79 C.Nagtzaam (Fijnaart} 
75 

Se kla~se F 
-~-~~--30-30 100 P .Kete . .ta (V. Versa ~ 64) 

30-24 ' 80 J.v.Os (V.Veraa '64) 
30-24 80 J. R.eu"îmers (Luto/.A . .irdo} 
30 ~ 22 7 4 f'. 41.r. G€ffen (Attaque) 
24-17 71 J.v.d.~en (Attaque) 
27~·18 fiï J.v.Ge:mert. {J·eep} 
30=·18 60 :~CD:.trkg {V .Vei.·sa v 64) 
30-17 57 1~.v.AJne.lsfoo:ct {Luto/. 

30=·28 
30~25 
30-<24 

15=11 
30-21 
27-18 
27-16 

30- 25 
18-15 
27W920 
30-21 
27-18 
27·~16 

24-14 

Se kl~ta~,t~ lI 
q .. ; 5 r:t'·-r;;.:;;;;;--fl\;ft~i:itu· i 
...--- _ 'fV 1.1 L.t.~....,.~· \"".,,de-,,:;..-~ !, 

83 EsSloota {M:l1TV) 
8 0 P • LeïilitiifH:< { Ml''l''V } 
74 P.Peil (Renata) 

Airdo) 

74 F.v.Lieshout (ut Bat je) 
70 a ~· ~ UalAA I~~ n~~~a \ ,.. \..'l -l't..ClV1'1.:.:.>.$1î~<-.-\....t•- \ \- 0"""'....,.J"-1 

67 R. de Ki.n.derén fNikcm ) 
59 P.LödêWijks {Nikon) 

Se kla~sse r, 
a ~ J:. 'n.,~~.f~h>-Ï·.;.,,,,. - ;mm1 '!'~\ 

J ~ .LJt..i.,.l'.- .::...t..U.t=C:::::c- \ J..- y .C! l. 

83 S~Hogervor~t {NOAD) 
83 ,;L v Q d. Wei;ff {NO.AD) 
74 C ~ Oekkers {rutC) 
70 G"Nnit;J (NO.lo\D} 
~ .,. C ~.. mn <1 1 ;: "l!'>'r?r') 
U' :,~ lf. ~ ~ JJ. ~~~.... t,J..~~ ..... 
1:;q .,,. x; • .,,.....,....,,..".,.,,... ft:'i<'lü·t"'t 
--- .,,, t.,J -'t4 ~- >;C:;J ... ,t~ i.~ ..... -.1;, '.CW:"I.. ........ j 

58 P.v.Iersel (BSM) 

18~·16 

15-13 
21-18 
18-14 
21-16 
24-17 
21-15 

88 
.as 
8G 
78 
76 
71 
1, 
. -

24-24 100 

21-21 100 
15-15 100 
18-15 83 
24-15 63 
24-12 50 
24-1 2 50 

30-30 100 
21-21 100 
27-24 89 
21- 18 36 
27-20 74 
30-21 70 
30·· 21 70 

21-11 63 

30-30 100 
'.H1~·30 100 
27-26 96 
30-2•; so 
27-21 18 
30-20 61 
30-19 64 
27-1 7. 63 

18-18 100 
24-23 96 
30-27 90 
2~-21 88 
30-24 80 
21~:u 1a 
18-.12 57 
30-19 64 



5e klasse M. 
~B~~ --'·n:Cl.-:~7t·r.""." ... A t. 
ll''l.o . ...... e'""' l"l. 1.»· <::; '~'0J 

H. v.d. Maas (V<e;dO) 
L • de Gouw {'l''rVE) 
P . Waarts ('t•:tn.JE) 
A.v.d.Beek (Vedc) 
J'. op t t Hoog {zwaantjes} 

Se klasse O 
--~ P ~ v .Hemnen {SAZ} 
A.E:m.l';ri?.chts {l'ÎOAD) 
G" fü~ I1l~CH1 {Nev. Down) 
11:. Mö:cinger.· (î~ev. Dci'W'n) 
A. I,obregt {NO.AD) 
W. de Weert {Vado) 
A~Schreuder~ (Vedo) 
J.v.Hemert (Vedc} 

Se klasse Q 
K:v~Jënstra·~ (de Rots} 
P.Géijp (de R.ots} 
'F' ~ V(~en~1 tra ( d~?.: RC~'tS.} 
J.Koclen (Alice} 
R. des :Souvx·1es (Son en 

Br ~) 
J .• de Jongh {Son én Br ~) 
A.v.Lieshout (Son en Br.J 
J~v.B.ensbergen {Alice) 

A.v.d.Eijnd~ (21) 
B.v.d.Bruggen (21) 
I<.v. d .Putten (AT'I'C} 
A.Geeven (21) 
C.Rant {Son ~n Br~} 
W~Konings {ATTC) 
E; ~.d.Linden (Achillee} 

.s~_§. lf!~li-~_g 
•r. RE:!yckeri::: ( K:trn:·nrJ('.I j 
H.Theelen (Flash) 
H. Ven.bn1x ( Tavel:'o.r~s) 
A.Steenbergen {Flash) 
J'. :rulp {Kinawo} 
C.v.d~Wiel (Bl~dei) 
F.~outers (Tr_ffeE~) 

A.Roosendaal (Kinawo) 

21 ~ 19 

1 14 
l.8-1 3 
18-12 
18=11 
21-12 

:;o_. 30 
27-- 24. 
21·~ 23 
21~ 20 

15-11 
27-18 
30-18 
24-14 

30-30 
30-·29 

Se. ~!~se _ ~. 
90 W .10.eü~~ (O'l'1!'C} 
77 L.Foolen (Zwaantjes) 
73 F. ''ll .d.Berg {OTTC) 
6? ·r. Noor (OT~['C) 

22 

6J M.Spit (Never Down} 
SS M.v.:Haren (Zwaant1as) 

H.Spierings (Z~~a~tjesJ 

Se klasse I? 
--..a.~~ 

100 C. v .Hemert (AJ.w .Fair) 
g 9 'I\ V-"' r 'n' l."l "''(l-1? '"" î >:.'; ,, .• '"' "-'n·· <'f' .J-t C> ·~ ) .,. J:"à. <;~ ·.ç;;;..,._ ... :-4 11;,;j. 'ii:- ..,,,,~..,, ·\ !;..., V#'-4.i.U M · ,,.,,.ii:» 

BS 1~1 ~ Ht~~r.ld.:rjJ(f'.~ (.Nev· w' DcJ~rtri} 
74 R.Ki.:d.pers {Nev .nc~wr;} 
'! 4 W ~ Boogaa.rd (NOffi.D) 
6? H.Saa:eloos {Nev.Down} 
60 J.v.Pinxten {Zwaantjes) 
58 

5s klasse R 
.-...-.......~-~ 

l O 0 J "E,ï ber.tf3 (de Rots} 
97 !<1. ~rheelc:m {de Rr.:d.:s} 
93 A.v . Basten (de Rots) 
80 G~:M.aurikg (Zwaantjes) 

D ~ d Taa ,,,~~-"~~JAS\ 
s 1l" •-4"<i-C """" <"IJ-~-4l<!fl<...A - I 

24 ·-2 3 
21-19 
2 1~~1 0 

24-1 9 
21- 15 
18·· 12 
24- 15 

l.2=11 
2 1·<l 9 
21=18 
21.,.,~ 1 8 

18-11 
18-1 1 
21-12 

21-21 
2 4w~· 23 

24-'.!7 
24- i 5 

96 
90 
86 
79 
71 
67 
63 

91 
90 
86 
86 
61 
61 

-58 

100 
100 

96 
'il 
63 

27- 21 78 E.v.Gamere:n (Nev.Down) 21-13 62 
30-20 67 G.Smitî'.i (Jüicc} ' 21=11 52 

Se kl~rnse T .-..--.....----..,---
30- 29 98 W.v.VroenhOVt:i!TI (SOl'1 lt:H.1 

Bl~. 1 3 0-30 1 0 0 

27·- 24 
.30-26 
21-17 
18-14 
27-19 
21,,,,,14 

30·" 26 
30-2 5 
I8- E1 
30-24. 
30- 21 
30·~19 
27-17 
30-18 

89 E1 ~ segre1:s (~tt~THl'(;} 

89 J~Dielemans (Achilles} 
88 W.Hesemans (Son en Br.} 
81 W. St:rijbosch (A'!"l'Cl 
78 k.Sprengers {ATTC) 
70 P~Verrijt {Achilles) 
67 M.Peeterfil rson en Sr.~ 

Se kl~isee ".J 
"'it! :;;.;;--;7:.-1.;,:-;:-:['~".;~ , •. ··~ f Dt'V Jt•.,, ",'h•""" ) rjo !,: !lr t:,; r.."",/;,·&.. "~"t.:t .~ 1-r;;1. \ ·11.. ~) J, ~:,,,.. t;,j - .... i.:..,,... " 

03 M. P.az~r:'l'nü ö (PSV/Cat.hr. . } 
83 H.Swinkels (Géldrop} 
80 fLMoora {Kadi'i.ns) 
70 G 4 Palrnboor!l (PSV/Cát:hr·.) 

T.v. d "Serg {Geldrr,;,p) 
J.v.d.Velden (Kadans) 
G.v.Hoof (Geldrop} 

30-27 
21~24 

24-1 7 
30- 21 
27-19 
27-18 
27~17 

90 
89 
71 
70 
70 
67 
63 

2 4--·24 100 
il 4-'•22 92 
30-..2 6 87 
30-23 77 
21-16 76 
24-17 71 
27-19 70 
24-15 63 

'I 

.:. 



Se klasse 'fi" 
P.Dekkers (Renata} 
A.v.d.Burgt {Kinawo) 
J.Jane {Rena ta} 
P0Erk0lens (Ki nawo} 
A ~Peels ( GeenhoVE\n) 

F.v.Oooren {PSV/Cathr.) 
H.v.Mill {Kinawo) 

Se klasse z 
~~~~.._~ 

W. v. Gla.bbeek ('.i3erge:t j :i<) 
,J .Smalir:.g (E<e:rgei:ik} 
H. Kuru:1en {Bt'.n:9iiîi.d.jk) 
W. Versteegh (Veldhc1Y~::in} 
H.Bakermans {Vel<lho~.1en) 
W S l ê'(f.<:n~·;tt · · t ?!!i ." ri ·i 1 -> ., ; • _.,,,,,,.-6~ ... .-..../ii? \ I;l t;:...ti. W.,L.~.J::.-0.f 

dames le k lasse 
~.-r.i'ilJ.~.;.,,.,t Si!<"<""'~ ... ,., 1'~..:i.!r<r>ym} ~"'- f'f- ~U!.._ 0....:> L.b- ~ ...... V-.S..3J: .J.J..,_,,, _ _. __ ~Uy 

C.v.Iersel - v . Looc (Red 
Stur} 

L.Grau..-nans (Zelcrum/ 

R.Snû.ts {R~d Star) 
C.LitLlf.boo {Balcrttrtt} 
G.v"Gestel O~.ed S.ttiu:' ) 
H.Brcn.iwers { Sios~i\!E:2t} 

M.:Soudens (Sics-West) 

dames 2e klasse B 
~~.....,,..,.,.-~~--·· H . 'fhnters (B-erge.tjk} 
Th. Vonken (Bu d.:t"Lta) 

H.Dari1 (Bergei jk! 
C.Peala (Ber gei j k) 
M. Wolswijk (T averë<3) 
M. v. Beek {'.Nnrerea) 
L. Cotmtan~ {Ge1dr;)p) 
N.Aerts (Taveras} 

dames 3e k.JJ.:.u~n;;e 2 

2 4A>s 24 .100 
2 4~22 92 
24- 21 87 
24- 19 79 
24-1 6 67 

24-14 58 
24-14 58 

21~<21 100 
21-1 9 90 
18·~· 16 E~9 

z4""19 79 
24,*l 7 71 
2 1~~ 13 62 

30~29 98 

30·-28 95 
')'7 ..... ?".{ 
n. E - _. 85 

3f.f- 25t 83 
30-21 70 
::w~20 61 
30-~ 19 63 
27~"H> 59 

'.30- 30 1 \)() 
24-23 96 

3 0-~ 2? 90 
27- 24 a~J 

24- 19 79 
21-16 76 
21-16 59 
2:4=14 ss 

---~_..._~~"-,.. ... 
C. v. Ra~:-ênste.i}n (OT'.I'C) 18,- 17 94 
M. de Vrind (Ne·v-, nesp:;sdr) 24-20 83 
A ~ v "Heereb~ek {l\Tt" rif"~ Des:p~ir } 21 "~17 81 
'l'. Smit {O~.'TC) 21 ~ l ! /j.1 

M.Rijkera (Stiphout) 24-15 63 
IC.v.Slee w.;en tStiphcut) 2 l~· I3 62 
!! "Lensen (l~~v~Dt:::~pe::t~~) 15- 9' 60 

- 23 -

Se kla.sse x 
~..i---::7 ~;~,e fîii•id .:i l ·' a} ~ . ... a. ·-: t;>.L.i ~-~ '-.~loM .... i 21-21 100 
13. v. Seggelen {Bu.dil1a} 24~~23 96 
J.v.Seggelen {Bud i lia} 24-:n 87 
J~ de Backer 'B"rge -i ..\' ) \ e ... ..i K 24-16 61 
F' • Wc:rn. f: ~rs ( ~ 59} (Tref-

fer3) 24-15 63 
C"v~Vessem (Be rgei jk) 24~14 58 

da.me!:{ 2~ 
~ J.tlasse A 

... -~-..... -.... ~--....... -----C.Maaa ~TCS} 30-29 98 
E'" v ~ Heul<elcxu (Luto/ 

Airdo} 30-29 98 
:R lr ·~r. Deur zet\ {Lu.to/ 

Ai r do) 30-25 83 
Aflv~Herel (TCS) 30-24 eo 
Mo5meu1ders {lrarke ) 30-22 74 
M~ '\~. d. Br~nd {BSMJ 30-21 70 
AêJar~ .. ss·er! {I r e ne} 27-19 70 
W,.Ko~ters {Irene) 27-19 70 

dames 3e klas~e A 
M.Eïiihö1csonen~ar .. 5 24-22 s2 
we v . 1.ilf:'-~bout (PSV I 

Ct..i.thr ~) 24-21 8!3 
M.v. (Son en Br.) 24-21 88 
,J,v . a . Wlel (!<:e1'la t i'1) 2·4-2'0 83 
c,Scheerd.ex: (Son en Br.)18~14 78 
.1 ~Sm:Lt {Flash) 24·"14 58 
P. '""""1''-l"~= ·1"t <;;> f-:3!".''U' /f""" ·t,• h"" Î L Jl..,. i À 5 fJ 
M '!'· \,,>Jl~S~~("l:J,;.;.J<""':di \."- ~ 1J ~~ 'U" ._ .i>a tr .J v .... ~ 4 •!l ._ 


