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p].OMOTIE DAMES 1e Klasse Zuid.
Uitsla~eng

Eindstandg

Markiezaat - a.o.w.
B.T.T.C. - G.O.W.
a.o.w. - Victoria

a.o.w.

3-7
3-7

Meteoor
B.T.T.C.
Victoria
Markiezaat

6-4

4 3
4 3
4 1 2
2
4
2
4

1 6
1 6
1 4
2 .2

24-16
19-21
17-23

2

16-24

2

24-16

G.O.W. en Meteoor promoveren naar de Dames 1e Klasse Zuid. Proficiat !!
PROMOTIE/DEGRADATIE.OvERG.ANGSKLASSE.
Uitslagen:
Paria - Well Shot 2
Vice Versa - Sorry
Well Shot 2 - Sorry
P.s.v. 2 - O.N.AT .

1 0-0 ( w. n.o.)

9-1
7-3

4-6

Vice Versa blijft Overgangsklasser.
Paria promoveert naar de Overgangsklasse.
P.S.V. 2 degradeert naar de 1e klasse.
HEREN 2e KLASSE B.
Beslissingswedstrijd Ready 2 - N.V.R. 2

4-5.. (Ready 2 degradeert)

HEREN 3e KLASSE F.
Beslissingswedstrijdg O.T.T.C.5 - Cor du Buy 4
Cor du Buy 4 - KAJ Vught 2
......,_ ..

7-3
10-0

Vastgesteld op 28 Meig KAJ Vught 2 '.'"" O.T.T.C. 5
HEREN 4e KLASSE L.
Beslissingswedstrijdg P.J.S. - Ruyterslag
P.J.S. promoveert naar de 3e klasse.

=0 =

0

=

0

=

0

5-4
0 = 0

GEDENKBOEK WERELDKAMPIOENSCHAPPEN 1955.
Op de W.K. te Utrecht is á raison van F. 1 ,-- per stuk een fraai geillustreerd
boekwerk verkocht, waarin tal van wetenswaardigheden.vermeld staan over tafeltennis in het algemeen en over deze wereldkampioenschappen in het bijzonder,
voorzien van eén inleidend woord van onze Minister-Pre~i~ent Dr. W. Drees,
die persoonlijk aanwezigwas op de finale-avond.
Allen, die Utrecht hebben bezocht, bezitten ongetwijfeld reeds een exemplaar
van dit boekwerk. Naast talloze foto's van wereldvermaarde spelers is een
lijst opgenomen van alle deelnemers uit binnen-en buitenland en voorts nog
-tal van interessante wetenswaardigheden. Dit gedenkboek moet iedere tafeltennisser bezitten!
Er is nog een beperkt aantal exemplaren voorradig, Tegen 50 cent per stuk
kunt tJ. dit gedenkboek nog bemachtigen. U gelieve zich hiervoor te wenden
tot Dhr. Koop Lenstra, Postbus 15, Aalten (Gld.). Betaling in postzegels
of per postwissel tegelijk met de bestelling.
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WERELDKAMPIOENSCHAPPEN 1955
"'""""'"''"""'""""""""""-""'""'""""'"""""""'"'"''"""''"'"""""""'"""""""'''""'""""""'"'""'""""""""'"""'"""''''""'""'"'"'"""'"""'"'"'''"'""'""""''""'"'"'ml"''"'"''"""'"'"'"'""""'"""""""'"'"""'""'""'"'""""'""'""""'""'"""""'""'"'""""""'""'"""'

De Wereldkampioenschappen Tafel tennis 1955 behoren \reen tot hot verleden.
Gedurende ruim acht dagen ·werd eon groot deel van Nederland geg'ropen in de
ban van tafeltennis. De kranten gaven kolommen-grote vorslagen? via de radio
ber~iki~n velen Hogendoorn's habeschouwingen, de film gaf acte de pr6sence
en de televisie.bosteoddo eon volledig avondprogramma aan do finale-wedstrij. den 9 dat hot predicaat Il ten volle geslaagcl 11 ruimschoots verdient. Tienduizenden bezoekers bevolkten d.e Bornhardhal in Utrecht om hun favorieten aan
te moedigen on om to ku.nnon gonioten van spol van wereldformaat .. D.e~e kampioenschappen vormen voor do N.T.T.B. een propaganda, die in hot ~erleden
zijn weerga niet vond. Hot werd eon prabtisoh feilloos georganiseerd tournooi,
waarop hot H.B. mot genoegen en een zekere mate van trots ~an terugzien.
Alvorens over te gaan tot .o_on .korte samenvatting van het goboden0 tijdens de
wedstrijden 9 wil ik eerst oen woord van hulde richten aan hen, die het mogelijk maakten, deze Werolclkampioenschappon op een dergelijk fraaie· wijze
binnen bnzo grenzen te o~~~niseren. Allereerst hoeden af voor vriend Co Hagendoorn. neze logde reeds in.1947 de eerste steen. Sedert hij zich terugtrok
uit hot H.B. fungeerde hij, achter cle schermen, als eon der voorna,amste organisatoren. Voorts. zijn we veel dank verschuldigd aan het Hoofdbestu.ur met alle
leden van de subcommissies. Hot is scb,ier ongelooflijkhoevoel werk zij hebben
verzet gedurende het laatste jaar. ~Jn de waardering wordt des te groter, wanneer wo woton 9 dat de meeste \1orkzaamhedon in do vrije uren moosten worden
verricht. Hun grootste voldoening. zullen zij allen hebben. beloofd aan do perfecte wijze waarop de Wereldkarn1Jioom>chappen verliepen.
Landenwe ds tr~_j_don .Y_().2.E__ ~al:_l2_?_~...:'..
R~~nië__ Y..E3.J:'_()y_e_r_t__d_o__C_()_r_l:i_i}}_()p:-_c:tl.P_•_
·,

De tweo on twintig landen 9 vvolke deelnamen aan de vwdstrijden om de GorbillonCUp 9 worden ingedoold in drie groopon. Do eindstanden van-deze groepen zijm
Groep 1. Roemenië
6
Hongarije·
6
Schotland
6
Joegoslavië 6
6
Bulgarije
Denemarken· ·6
België
6
Groep 3. ;::Jngoland
Oostonrijk
Wales
Amerika

6
5
4
3
2

1
2
3
4

5

1

5

1

0

7 7
7
7
7

6
5
4

6
4
3
2

6 ·o
1
2
3

7

6

5
4

6
18-0 Groop 2o Japan
6
Frankrijk
15-3
Ts.Slowakije6
12-7
6
i\f.GDI~ RLAlifD
10-10
6
:8gypte
7-14"
Saar
land
6
4-17
Ierland
6
.3-18

21-0
18:..4
15-9
13-11

Zwelil::en
Duitsland
Italië
Zwitserland

6

5
4
3
2
1

0

7
7

3
2

7

1

7

0

1

2
3
4
5
6
4
5
6
7

6
5
4
3
2

t
0
3
2
1

0

18-0
15-5
13-8
11-10
8-13
: 4-17
2-18
10-13
10-18
4-19
4-21

Gaan we deze standenlijsten nauwkeurig bestuc1oren9 dan valt meteen Op9 dat in
elk der groepen eon team bovenaan staat 9 zelfs zonder é6n set -~~ hebben verloren. Dit bewijst wel, dat de onbetwist sterksten tegen elkaar uit-kwamen in
de slotvoule. ·In groep 1 bezo,t ,Bolgiö de laatste plaats. Alle wedstrijdcm
gimgon verloren. In tot~al werd0n slechts drie sets in winst omgezet. ~on
pover re.sul taat van onzo Zuidorburun 9 dio wo toch hoger hadden aangeslagen.
Roemeniö_plaatste zich gemakkelijk in du eindronde. Rozanu, Zeller on Szass
waakten èr voor 9 dat geen enkel puntje verloren ·ging.
·
Nederland zag zich ingedeold in Groep 2. Onze meisjes vertegenwoordigden
Nederland op waardige w_ijzo. Drio overwinningen en oen 9von groot aantal ned0rlagon hielden do balans juist irt evenwicht. Do Zusjes van Legon:bloven overtuigend do meerdere van 1~gypte ( 3-'1) 9 Saar land ( 3-0) en Ierland ( 3-0). No ort je
roddo.Yoor ons de oer togen Frankrijk (1-3) an Tsjecho-Slowakije (1-3). Tegen
Japan verloren Bop Oosterwijk en Nol Groot op ondubbelzinnige wijze (0-3).
Gezien do kracht der Japanse meisjes kunnen wo· onze dames hiervoor ge'ón standje
maken.
.
, . ·..
. .
Japan won allo wodstrijdcn·in drie sets. Slechts één game ging vorloron 9 n.l.
in het dubbelspol' togen Ierland,
.
In Groep 3 wandelde ~ngeland ov~r al ·haar tegonstandors hoen. Ook dit landontoam stond geen onkelo set af. Hot loouwendeol dor winstpunten kwam op rekening van do tweelinezusjos Rowe.

'-...-

3
In. de. slotpoule ontmoet ton elkaar Roemoniö 1 Japan en Engeland; .. .;rapalll;l >vvereld~
kampioen 1954 i mo·e~t in Roemenië meteen haar meerdere erkennen. Don nederlaag .
op hot nippertje (2-3) 1 do enige in hot gehelo toürnooi, die hun tevens de.·.
titel zou gaan kost.en.
•.
. ·
·
·
. .
Rozoanu won haar b0ide enkelsp0len mot gemak en de laatste set besliste ·zeiler
in haar voordeel mot 22-20 in de 3o game ! Engeland word do~1r Japan resoluut
toruggowozon (3-1). Slechts in het dubbelspel kon do Rowe-twooling de eer
redden •. Do laatste wedstrijd, Roemeniö - bngoland bracht moor spanning. Diana
Rowe vorsloog Zoller als hot ware slapend~. Maar Rozoanu bracht do balans weer
in ovonwicht door oen benauwde overwinning op Rosalind, mot 21...:.19 in do 3e
game. In hot dubbelspel krogon do zusjes Rowe> toon nog wereldkampioen damesdubbel, geen schijn van kans, Doch weor word do stand gelijk. Diana haalde hot
stoute stukje uit om do wereldkampioene met 21-12 9 21-15 terug to wijzen. Do
laatste set, tussen Ella Zollor on Rosalind Rowo bracht Roemenië do wereldti tol. Uit do cijfers 21-19, 12-21 en 21-19 kan mem duidolijk opmaken 9 dat
deze titel aan oon zijden draadje hooft gehangen î
Landenwedst"!_..ijdcm_~~_!!_eroy.~
Ja~an

behoudt de

S~vaj. thlin_L?2'.l-J2.··

Bij do Horen: spoelden twee on dertig landenteams om het woroldkampioonsohap.
Do eindstanden per groGp zijnz
~

'

Groep 1.Ts.Slowakijo
Frankrijk
Bra!ia,iliö
lifJi:DlfüLANJ)
I::gypte
Italië
Guorsney
Jorsoy

7
7
7 1
7 0

Groep 3.Japan
Joegoslavië
Zd.Vietnam
Oostenrijk
Australië
België
Schotland
Noorwegen

7
7
7
7
7
7
7
7

7 7
7
7
7

6
4
4
3
3

7

6
5
4

3
2
1
0

0
1
3
3
4
4
6
7

7

6
4
4
3
3
1

0

0
1
2
3
4
5
6

6
5
4
3
2·

7

0

7

1

35-0 Groep 2. Hon1sarijo
Amerika
30-11
Zweden
25-20
Bulgarije
23-23
Portugal
24-24
Ierland
24-25
Denemarken
7-31
Finland
1-35
35...:.2 Groop 4. Engeland
Roemenië
31-9
28.:..18
Duitsland
Zvvi tsorland
25-18
Spanje
17-22
VJ
ales
18-29
Saar
land
9-30
Libanon
0-35

7
7

7
7

7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

0
1
2
3
4
5
6

7
6
5
4
3
2
1
0

7

7 35-6
6 32-7
5 .31-11
4 20-23.
3 18-24
2 15-28
1 11-30
0
2-35

7

ö

7

6
5
4
3
2

1

1

2
3
5
4
6

0

7

6
5
4
3
2
1
0

35-7
32-8
31-11
21-22
19-29
15-29
14...;.34
8...:.35.

Hot rosultaat van ons landenteam is ruim voldoende, :Gen godooldo.dordo :plaats
met Brazilië inàg or bost zijn. Slechts óón wedstrijd ging mot 5-0 verloren.
Dat Se.heffer? van Zoolon on Onnes togen Tsjecho-Slowakije de eer zoudon .redden lag trouwens niet in de lijn dor vorwachtingon. Ook do nodorlagon togen
Frankrijk (5-1) on Brazilië (5-1) botokonen geon schande. Tegvn Frankrijk
speelde Onnos zelfs de wodstrijd van zijn loven. Rij versloeg zowel Genten
als Lanskoy, Togen Brazilië was hot weer Onnos die do oor roddo. De spannendste wedstrijd word gespould togen Italië. Pas in de laatste set scoorde van
Zoolon voor Nedo,rland hot winnende punt. Voorclion hielden du Buy en Onnes mot
elk twee overwinningen de balans in evenwicht. Egypte zwichtto·mot 5-3. Weer
zorgden du Buy en Onnes voor elk tvvee punti;m. Pe1sor had mot oen gewonnen set
zijn aandeel in do eindzege. Jersey ·on Guersney bleken voel te zwak voor de
onzen. Tegen Jersey voerden du Buy, Pelser on van Zoelen do stand regelmatig
op tot 5-0. Pel:ser, d:u Buy on Scheffer wezen Guorsney ryot 5-1 .torug. S oheffer
moest eenmaal de winst aan do tegenstander laton,
In do laatste ~indstrijd lootte Bngeland tegoh Tsjocho-Slowakijo 9 zodat
Hongarije als togonstaruiior van Japan zou fungeren.
Do Tsjechen liopon Engeland onder de voet, Alloon Leach kon de eer redd~n
met eon zege op Andreadis. Eindstand 5-1.
Do halve finale tussen Hongarije en Japan had eon zoor spannend verloop. }!Jon
achterstand. van J:-:1 liep Japan in tot 3-3, Sido behaalde z..ijn derde ovoli'winning on gaf zijn lanà" weer de leiding, waarna Tanaka wederom geLi.jk map,l-<:to~.
In de laatste set besliste Tomi ta mot eon 21 ...:1 s, 14-21 en 21-19 · ovorwim:üng op
Szeposi do wedstrijd in hot voordeel van Japan.

4
De finale-wedstrijid Japan - Tsjechoslowakije stond niet op hoog niveau. Japan
voerde op regelmatige wijze de stand op. Zowel Stipek als Vana vielen te licht.
Al hun partijen gingen in twee games verloren. Andreadis vormde een schril
contrast met zijn teamgenoten. Hij won zijn drie sets alle in twee games. De
eindstand werd 5-3 voor Japan.
De persoonlijke
- ______--.... wedstrijden.

~---~------

Rozeanu en Tanaka veroveren de titels.
Tot de halve finale vielen bij de dames weinig verrassingen te noteren. Of men
zou de nederlaag van Diana Rowe tegen Eva Koczian als zodanig moeten beschouwen. Laatstgenoemde plaatste zich tegenover de Oostenrijkse kampioene 9 Linde
Wertl. Rozeanu schakelde Rosalind Rowe uit en ï!atanabe (Japan) versloeg in de
kwartfinale Sasz (Roemenië). In de halve eindstrijd zegevierde Roz!3anu gemakkelijk over Watanabe. Wertl had het moeilijker 9 doch in vijf games bleef zij
de meerdere van Koczian. De finale had weinig om het lijf. De Oostenrijkse
had kennelijk:. veel last van zenuwel1.. Rozeanu· behaalde met 21-13 9 21-5 en 21-8
de titel voör de zesde achtereE:mvolgendo maal? hetgeen· eon nieuw record betekent,
In het Herenenkelspel waren de verrassingen niet van de lucht, Reeds vrij vlug
werd Androadis naar de kleedkamers verwezen. t.:n wie had bij de laatste acht
namen verwacht als Cafiero (Frankrijk) 9 Reiter (Roemenië) en Somogyi (Rong,) ?
Cafiero zorgde voor nog oen extra surprise 9 door zich via Leach bij de laatste
vie± te plaatsen! Totdat Tanaka een einde maakte aan de Franse illusie 1 s. De
Japanner had tevoren Roi ter "geno1mm 11 , Bergmann kon met zijn verdediging de
vreemd spelende Dolinar niet weerstaan, Maar ook Sido viel tegen deze Joegoslaaf te licht, De finale tussen Tanaka en Dolinar verdient .do kwalificatie
11
nul". 'Jeinig wedstrijdon op de kampioenschappen zullen van· een dergelijk
slecht gehal.t0 zijn geweost. Al hoofdschudclend gaf Dolinar zich zonder tegenstand gewonnen: 21-11 9 21-9 en 21-14,
De finale Herendubl)elspel bracht eon eenzijdige wedstrijd. Dolinar en Harangozo
(Joego-Slavië) verloren hun titel aan de Tsjechen Andreadis - St.ipek met 21-10~
21-17 en 21-18.
In het. gemengde dubl)elspel vierde de spanning hoogtij. Simons (lilngeland) on
:Glliot )Schotland) schenen recht op a.e titel af te stevenen tegen de Hongaren
Szepesi en Kockzian, lJa drie games leidden zij met 2-1 en in de 4e game veroverden ~ij een 15-5 voorsprong. Plotseling wijzigden de Hongaren hun tactiek.
Szepesi ging.scherp op Simons' backhand spelen, waardoor deze de kans ontnomen
werd .zijn harde aanval te lanceren, Kockzian kreeg toen meer gelegenheid haar
aanvallend spel te ontplooien. De Hongaren bleken inderdaad juist op tijd het
tegenspel gevonden te hebben. Zij veranderden een 15-5 achterstand in een 1917 voorsprong en wonnen de 4e game met 21-18, Moreel gesterkt brachten Szepesi
on Kookzian ook de 5e game op hun naam (21-t6) en verzekerden zich van de titel
gemengd dubbelspel.
Het wereldkampioensckap dames-dubbelspel kwam op naam van de Roemeense combinatie Rozeanu-Zeller. In de fin&le versloegen zij in vijf games de titelhoudsters 1954 9 de zusjes Rowe. Beide partijen spreidden in deze wedstrijd een
summum aan concentratie~ techniek en tactiek ten toon. Sterk aanvallend en
verdedigend spel, afgewisseld met fraaie dropshots~ prachten het publiek in
extase. Deze laatste finale was de oorzaak 9 dat de toeschouwers tenslotte toch
tevreden huiswaarts keerden. Zij hadden op de finale-avond tenminste één
wedstrijd met volle teugen kunnen genieten.
Bn hoe brachten onze beide Brabantse vertegnwoordigers het err af·?
]!lady Piederiet, die in de 1 ste runde een bye had 9 kwam in· de tweede ronde uit
tegen I.. Kerekes-Solyom (Hongarije) i wat eon te sterke tegenpartij voor Mady
bleek te zijn.
Cor Schep bram:ht het vorder, zij het dan in de voorronden. In de eerste rondo
zag hij zich tegenover S. Callaway ( Schotlanèl.) gesteld. Na deze partij te gebben gewonnen, kvvam hij in de tweede rondo tegen Abouhe·if (1lgypte). Ook deze
par~ij besliste hij in zijn voordeel. In de derde ronde tenslotte moest hij
in R. ~ilmet (Belgiö) zijn meerdere erkennen.
O=O=O=O=

- 5 -

Het op 1 Mei door de: V.erenigihg ·"De. Smashers'' go organiseerde Tournooi, is
zeer goed geslaagd. 280 deolneöm13ters eh.doelnemers bekam:pten elkaar op
sportieve wijze.
.,.
Er we;rd gespeeld .in de Drunen.se• Veilinghallen. ·
Het Gemoontebestuur'van Drunenstelde een :prachtige wisselprijs~ n.l. "de
.zilveren schoen 11 beschikbaar, terwijl eveneens :prijzen beschikbaar werden
gestold door de 11 Rox1\ schoenenfabriek eri. do' N ,;v ~ Lips.
Er word Gen kÉ::urig ·v0rzorgd prograrnrna-boekjö :ui tgegevon.
Hot aantal tafels bedroog 25.
De Burgemeester opende het Tournooi, waar do volgende winnaars uit de bus
kwamen g
· •.
1

D.E. 1/2e Klasseg

G. Wilderbeek(P.s.v.) wint do finale van ~.[.Jonkers
mot 21.-12
21-9.
:JA • .Rovers·· (J. C.V .D.) wint van T. van Iorsel (J.C.V.D.)
:]l[ovr. van Gestel (Be Fair) wint van J. ·Snijders
(3 Suisses).
.(O~T •.T·.c.,)

D.• E. 3e Klasse g

D.E. 4e Klasse g

. ' .~

H.E.; ;Ovorgangsklass·o g
H.E. ie Klassoz
II. E. 20 Klassoz, ,,

H.:C • 3e Klasscz .
H.E. 4e Klassog
D.D. 1/2/3o Klassez
D.D. 4e Klassez
G.D. ov/1e Klassez
G.D. 2e Klasse.g
G.D. 3o': Klasse g
G.D. 4e Klassez

H.D. 0v/1e Klasse z ·
H.D. 2e Klassez
H.D. 3e Klas.seg
H.D. 4e Klassez

A.Maas (Tilburg) wint do finale van C. Koenen
(B.s.M~) met 21-19, 21-16 on 21-19.
A. Putters (O.T.T. C. ) wint de finale van W. v&n
Hout (K.A. J.)
A. van de Ven (Irene) wint do finale van Th.Bertols
(R.K.C.)
H. Hamers (Irene) wint de finale van G. do Kort
(Belcrum).
C. van Rooy (Belcrum) wint de finale van W.Dirkse
(B.S.M.).
A..Ouwons en NL Jonkers (O·.T.T.c.) vvinnen van
G. Wildorbeek on A. Koenen (P.S.V. - B.S.M.)
Dames Kuys - Eekels. (R.K. C.) winnen van A. Willemse
en B. Hendri_k_s (Belcrum).
w.•. Jonkers en A. van Veghel ( o. T.T. C.) winnen van
G. Wilderboeken P.Schoots (P.S.V.)
R. Renard en L. Zandvliet(Belcrum) winnen van
L. Jacobs on A.v.d.Ven (Irene)
B. trendriks en M. van Dongen (Belcrum) winnen van
Mevr. en Dhr. Smigiolski (Oosterhout).
M. Verhaeren en P. Verhaeren (Victoria'51) winnen
van J. van Roosmalen en C. do Rooy (Belcrum).
C. Koenen on P. Oomens (B.S.M.) winnen van A. Maas
en P. Schoots (Tilburg - P.S.V.)
Th. Jurkiewicz en Th. Bortels (R.K.C.) winnen van
A.v.d.Ven on J. Cornolissen (Irene).
v.d.Heyden en v.d •. Wiel winnen van G. de Kort en
L. Cornelis (Eelcrum).
Nefkons en do B.reo (Ra:pidi tas) winnen van M. Tappel
en R. ZiJvaEinen . (N. I. 0. )

Na afloop roikto do Burgemooster op hot zoor druk bezette bal do :prijzen
uit. De wisselprijs, "do zilveren schoon" word na harde strijd gewonnen
door do Vereniging Belorum uit Bredamet 21 :punten vóór Irene met 18-il on
O.T.T.C. met 16i punt.
Do :prijs voor de dames, welke de moosto :punten behaalden, word gewonnen
door de J.C.V •. Dames mot 6 punten, terwijl Treno met 10ii punt in de Horonklasson de meerdere bleef.
Na do :prijsuitreiking dankte ondergetekende do Burgemeester voor de door
hot Gemeentebestuur verleendo modo<verking on de Vereniging "de Smashers"
voor hot zoor goed geslaagde Tournooh
L. Somers
13. G.

- 6 HELMONDSE TAFI!!LTENNISK.AMPIOENSCHAPPEN 19 5 5.

-------------~-----------------------------

In de zaal van do Vereniging"Holmond'' werden op Zondag 8 Mei do Helmondse
Tafoltenniskampioonschappen verspoeld 9 welke werden georganiseerd door de
R.K. TTV ":Se Fair".
:Bij wijze van uitzondering was aan de nog jonge Vereniging "Quick Reaction"
uit Mierlo-Hout toestemming vorloond om aan deze kampioenschappen deel te
nemen, diverse loden maakten hiervan gebruik.
Toen de Voorzitter van":Se Fair", de Hoer G. Filippini om 12 uur een woord van
welkom had gesproken, konden do wodstrijdon een aanvang nemen. Het aanwezige
publiek heeft vaak van goede on behoorlijk gespoelde wedstrijden kunnen genieten. Jammer was het, dat Mej. A. Sanders van do Vereniging "Helmond",
(kampioene 1954) haar titel dit jaar niet kon verdedigen, daar er in de 1e
.klasse Dames maar één inschrijving was binnengekomen. Weliswaar prolongeert
zij automatisch haar titel en is dus ook kampioene 1955, doch zoals zij ons
mododoolde, had zij or veol liever om gespeeld.
:Bij do Heren Ovcrgangs/1. i::i, .],{:las se ontbrak de Hoer H. Filippini 9 die vanwege
een enkelblessure niet kon meespelen en die zeer zeker oen dor grote kanshebbers op hot kampioenschap zou zijn gewoost. Nu werd uiteindelijk do finale
verspeeld tusson G. van Lieshout (:Se Fair) en A. Jongen (Holmond), Aanvankelijk liet het zich aanzien, dat dit eon wedstrijd zou worden van behoorlijk
gehalte, doch naarmate do eerste game vordordo bleek al ras, dat Ad Jongen
waarschijnlijk teveel van zijn krachton had gevergd want zijn anders. zo gevaarlijke backhand-smashes suisden nu ovor do tafel hoon. In drie games
behaalde Guus van Lieshout het kampioenschap van Helmond on torocht, zondor
enig rookon van nervositeit of vormooidhoid stond hij achter do taf~l on kalm
spelend liet hij als het ware zijn togonstánder de fouton makon.
In de ovorigo klassonzijn weinig vorrassingon voorgevallen, uittezondord in
do 4e klasso H.E. In deze klasse prosteordon hot twee spolers n.l. H.Maasakkors
(Helmond) on P. Schepers (Quick Roaction), de fine fleur in deze klasse achter
~ich to laten on beiden streden in do finalo om de erepalm. H. Maasakkers
werd in dezo klasse kampioen in do derde game, welke hij mot 21-18 won •
.. . Voorwaar eon mooie pr0statio van deze twoo spelers, die nog zo kort do tafeltennissport beoefenen.
·
.. M~t ean toepasselijk woord on oon fraaio prijs kon na afloop do :Sondsgodelegeorde de volgende spelors(sters) met do behaalde titol golukwonseng
Horen Enkel Overgangs/1o Klasseg

1. G. van Lieshout (:Bo.Fair)

2.
1.
2.
1•
2.
1•
2•

Dames Enkel 3e klassog
Heren Enkel 2o/3e Klasseg
Horen Enkel 40 Klasseg
Dames Dubbel 3e Klasseg
Horen Dubbel Ovorgangs/1è Klassog
Horen Dubbel 2/3/4o Klasse g ·
Gemengd Dubbel

A. Jongen (Helmond)
Movr.J. van Gestel (Bliie Stars)
Mej. ·F. van Eyck (:Slue Stars)
Chr. Mollemans (:Se Fair)
·
F. :Songers (Bluo Stars)
H. Maasakkors (Helmond)
P. Schepers (Quick Reaction)
.. C.v.d.Putten - F~v.Eyck (:Sluo Stars)
A"Jongon - F.v.Gostol (Helmond-Be Fair)
J. v. Stiphout-P. Schepers ( Quick R.)
Dhr. en Movr. van Roy. (Helmond) •

===============

F. do Wuffel
:S.G •

Georganiseerd door do Oosterhoutse Contactcommissie, op Zondag 15 Mei in het
Bondsgebouw.
Aantal deelnemorsi
H.E. Jo klas
5
H.E. 4o klas
20
D.E.
6
10
H.D.
G.D.
6
Het echtpaar Smigiolski hooft voor hot jaar 1955 beslag gelogd op do
plaatselijke titels. Zowel de Hoer als Mevrouw Smigiolski wisten in eon
booiondo finale de kampioen resp. kampioeno van hot vorig jaar te verslaan.

\

__

- 7 Do uitslagen van do finalos waronz
H.E. 3e Klasse g

J.Smïgiolski (Oosterhout) wint van W. L1.;1.x (óost.erh.)
21-19 on 22-20.
H. Bartolings (Margriet) wint van R. Oomon (Flora)
mot 21~12 en 21-19. · ·
·.
Mevr. Smigielski (Oosterhout) ·wint van J. van On.zenoord (Oosterhout) mot 21~18 on 22-20.
F. Hohman on P. Hohman (Flora) winnen van W. Lux on
F. van Bekhoven (Oostorhout) mot 22-20 on 21-18.·
Movr. Smigielski .on Dhr. Smigiolski (Oosterhout)
winnon van J. van Onzenoord on K. Spitters (Oostorh.-:Flora).
~ot 21~18,

H.E. 4e Klasseg
D.E.
H.D.

Do prijsuitreiking geschioddo op he't bal, waarmodo do zo succesvollo dag werd
bosloton.
J .• Driesson
B.G.
BRABANTSE TIENKAMPEN 1955.
Zondag 15 Moi j .1. werden door do Vore.niging 11 Tilburg 11 do jaarlijkse Brabantse
Tionkampon goàrganisoord, wolko door do velo afschrijvingen bij de dames zoor
voel aan waarde hobben ingoboot, terwi.jl Moj. Honkolman mooudo zonder moor
niet op t~ mooton komon, ofschobn· z.ij toogezogd had te zullon komen.
Bij do Heron meende c. Koonen do wodstrijden t.o moeten staken wegens de
. gladheid van do vloer; iets" wat vorro van·sportief is ten opzichte van do
andere spelers on do organiserende.vereniging.
Om op do wedstrijden terug to komon, bij de dames toonde Movr. Koggel zich
d.o sterkst~. Invp,lstor Mevr. J, van de Brook vooldo zich blijkbaar goed
thuis in dit milieu on irvist. eon. zoor goodo plaats to bomachtigon.
Bij de Horen toonde A. Maas zich het sterkste, torwijl C. Schop, de Brabantse
kampioen, zich mot de derde plaats tevreden moest stollen achtor zijn goed
spolende clubgenoot.P. Schrours.
De eindstandon luidonz
DAMES ·
R. Koggol (P.s.v.)
M. Piedoriet (Broda)
G. Wildorbeek (P.S. V.)
J.v.d.Broek (Luto)
A.Sandors (Helmond)
R.v.Opstal (Brabant)
Th.Pioters (Do Kring)
H. Verhoeven. (Were Di)
R.v.Zandvlict (PNEM)

HEREN
8
9
9
8
8
8

7
7

8

2
1
0

6
5·

5
4

8
8

A. Maas (Tilburg)
9
P. Schrours (P.S.V.)
9
c. Schop (P.s.v.)
9
J.Essing (Paria)
9
P.Sohoots (P.s.v.y \, . 9
W.v.d.Avoirt ('.!War)
!9
G.v.Lieshout \Be Fair) 9
H.v.d.Heydon (N.Down)
9
M.Knippen (N.Down)
9
G.Koel'illen (B.S.M.)
9

9
8

<'·

7
5
5
S--:

·,' 'Jf
2·
2
0

Ros.t nog to vermo.ldon, dat do organisatie goed was on dat door het -Gomeent.obestuur tweo leg:ponningor~. beschikbaar we:r;-den ge$told..
'

GEVONDEN VOORWERPEN.

L. Somers

.. ·.

B.G.

==========::::;==-=.

Op hot West-Brabants Tournooi, dat 15 Mei gehouden word in Oudenbosch, werd
govondom
1 vulpen , 1 shawl on oon hoosjo voor bat.
Er wordt nog gezochtg 1 rode vulpen.
Gegadigden gelieven zich in verbinding to stollen mot Dhr.J. Mol, Stoofstraat
no.17, te Oudenbosch.

=============

- 8 WEST BRABANTS TOURNOOI.
Hot Wost Brabants Töurnooi _werd dit jac;i,r goorganisoord door:do vonm1g1ng
"Vice Versa' 51 11 to Oudenbosch •. Hoewel: dit do oorste maal ,,-vas, dat do zo
vereniging ou'n tournooi organiseordG 9 was-de organisatie perfect •
. De belangstelling voor dit tournooi was ·groot. Niot minder dan 115 ins'chrijvingon iri hot onkolspol on 56 inschrijvingen voor do dubbolspelon waren.
birmongekomön; ·ook do publioko bolangstolling was groot. Ca. 200 botalonde
bo,zookers worden genoteerd.··
Hot tournooi,· dat op twaalf taföls word vorspo0ld, vond plaats in do Voilinghallon .. te Oudenbosch, die qua afmetingen on vloer bij ui tstok voor de tafeltennissport geschikt bl.ekon to zijn.
Het tournooi word om 11.15 uur.geopend door do Loco-Burgomoostor, waarna
·ondorgotokondo namens do N.T.T.B. afd. Brabant eon woord van welkom sprak,
in hot bijzondó:r tot-de niet-bonÇlslodon, waarna de wedstrijden oen aanvang
namen. Er vvord volgens tijdschema gospoo1d on hot mag do organisorondo vereniging eon voldoening geweost zijn, dat hot tijdschema do goholo dag precies
kon worden aangehouden.
Na veel spannende on goede wedstrijden werdon ondorstaando finales gospouldg
D.E.
Il. D.
·H.E. 1/2e klasseg
H.E• 3e klasseg
H.E. 4o klassoe
" H.D. · 1/2e klasseg
H.D. 3/4o klassqg
G.D.

R. Renard(Bolcrum) wint van W.v.Elowout (ind.) mot
21"-3 on 21-9.
B.Hondriks on R.Ronard (Bolcrum) winnen van Mevr.
A.v.Beckhovon-Roovors on J •.·Schot (Markiozaat) met
.. 21"-8 9 18-21 en 21-10.
L. Zandvliet.(Bolcrum) wint van M.v.Dongon(Bolcrum)
mot 21~13, 21-15 en 21-14. ·
· ·
·
c. do Rooy (Belcrum) wint van W. Nijkamp (Bolcrum)
mot 21-7 en 21~18.
.
Haas· (st.Anna)
H. Ronior<:J(Top Scores) wint van. J.
·~et 2t-18 ·on 21-19.
.
C.dö Rooyon Q. do Kort·(Belcrum) winnen van B.Timmors
on L. Zandvliet (Bolcrum) met 18-21, 21-'-16 on 21-17.
W.v.,Pruisen on W. Rüskus (St.Anna) winnen van
P.V'óBoxtel cm F. Xhaf1airo (Amor-SIOS) mot 21-8,
16-21 c;n 23.,..21'.
B.Hondriks on IvI.v.mmgon (Bolcrum) wïnnen van R"Ronard
on B. Timmors (Bolcrum) mot 21-16 on 22-20.

do

Na afloop van dit tournnoi reikte ondergetekende de prijzen, die allo beschikbaar waren gosteld door ingezetenen van Oudenbosch, waaronder Burgemeester ón Wethouders ~uit on dankte de voroniging "Vico Vorsa'51" voor dit
prachtig geslaagde tournooi.

J. Goossens
B.G.

(jp' 21·.]i[oi j.l. was or feest bij B.S.TuI. ·en wol oon zoor bijzonder" foost.

I1weo bostuurslodop vari. ·B.S.M. herdachten op deze datum n.l. hot feit~ dat
zij 25 jaar golodoh· in dé' echt werden verbonden. Hot betreft hier do Voorzi ttör van J?.S.M., Dhr. C. Radomakors on hot bostuurslfd Dhr. C. Koonon.
Hoewel de,2jo Mei al ruim oen wook achter ons ligt, willen wij toch nog
onze oprechte golukwonson aanbieden aan do boido jubilorendo ochtparen:
Do Heer on Mevrouw Raddmakors.,-Koonon on Ilhr.011 Mevrouw Koonen-Gillis.
Moge U a-lle.n nog vele gelukkige jaren gegeven zijn!

- 9 CLU:S-:BLADENo
Van do vereniging "Luto" ontvingen wij hot oorste officiölo nummor van
iiLUTO-NIEUVv'S" (Hot alleroursto nummer werd als proefnummer ui tgezondon) o
Proficiat Luto l Het blad ziot or uitstokund verzorgd uit en ook do inhoud
is aantrekkolijko Naast do gobruikolijko artikeltjes over tafeltennis, is er
ook oen rubriek 11 Andorc sporten vragen Uw aandacht", Elün puzzlo-hoekjo on
oen rubriek" Tochniok on Tactiek", dat in hot ons toogezondon nurnmor voornamelijk handelt ovorg de service.
Hierin treft ons oon zinsnedo 9 dio niet juist is on dio wij 9 vooral do laatste
tijd wol moor horen. Er staat n.l.g " Sinds kort HOEFT MEN DE :BAL echter niet
moor op to gooien on hot is nu dus zo 9 dat de bal op do vlakke hand duidelijk
zichtbaar moot liggon 9 do vingers gostrokt on do duim duidelijk gescheiden
van hand en vingers." Dit is niet juist. MEN MOET DE :BAL OPGOOIEN on wel mot
horizontaal gohou«en handvlak~
Wij meondon er goed aan te doon 9 vooral daar wij woton dat or volon dozo
maning ZlJn toogodaan 9 dit oven op deze plaats to rectificorono
Voor vordoro toozonding van hot "LUTO NIEUV!S 11 houden wij ons aanbovolonl
Voorts ontvingen wij no. 1 van Jaargang no. 1 van "Do Lampion 11 9 het orgaan
van do P.J.C. te 1 s Hertogenbosch. Dit blad is uitermat0 good vorzorgd 9 niet
alloon wat hot uitorlijke botroft, maar ook do inhoud is van goed gehalte.
(Hoe kan het ook andors 9 wanneer men zich de modowerking weet to verschaffen
van eon bekend schrijfster 9 n.l. Loa Smuldors ! ) Ook voor de tafel tonnissport
is er een rubriok 9 waarin Dhr. M. Goortzen in het 1ste nurnmor aan hot woord
is in eon artikel"Tor Konnismaking, 11
Ook graag do volgondo nummers in onze bus !

ADRESWIJZIGINGEN~

TTV "EEN EN TWINTIG". Hot secretariaat wordt thans waargonomon door Dhr. P. Jaspors, Heuvelplein
A-66 to :Beek on Donk.
TTV 11 HELMOND 11
Do nieuwe secretaris is thans Dhr.M.van
Roy~ Hortonsialaan 26 :8 9 Holmond.
TTV "ACTIE"
Nieuw socrotariaatz Dhr. J. Meijs,
Litsorstraat A-100 9 Don Dungen.

TOURNOOIAGElillAg
B-tournoöi to Vonlo. Organisatie door 11 Blue Stars".
:B-tournooi to is Hortogenbosch, Zilveren Tafel Tournooi,
to organisoron door TTV "Cor du :Buy 11 • E.G. Dhr. A.v.Otterdijk.
Taxandria-tournooi to Oisterwijk. E.G. Dhr. F. de Wuffel.

30 Mei
5 Juni
26 Juni
LAATSTE NID1111ER

11

MI XE D

11

In dit seizoon komt or nog óén nummor van MIXED uit en wol in do tweede helft
van Juli. Hierin zullen worden opgenomen allo volledige oind~tandon van ~o
afgelopen competitie verslagen van do nog te houden ·tournooion on van die
tournnoien die. ro0d~ werdon gehouden on waarvan nog geon verslag is ontvangen,
en nogmaal~ oen opgave van die verenigingon 9 die nog iots schuldig zijn aan
onze penningmeester. Wilt U dus niet op deze "zwarte lijst" voorkomen 9 betaal
dan por omgaande!
Do :Bondsgodolegeerdon vang
Do :Bosso Kampioenschappen ( 27 Maart )
Vughtse Tionkampen ( 8 Moi )
Waalwijkso kampioenschappen ( 8 Moi )
tijdig het verslag inzonden ? Bij voorbaat dank.

